بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی
(232-132ق)
سید محمد شیخ احمدی
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چکیده
با آغا .خال ت عباسیان ،خطابه و مابر ،بهعاوان رسلانه هلایی ارتبلاطی و تأبیرگلذار ،در
خدمت تو یه مشروعیت و تثبیت حکومت قرار گر تادس در سدۀ او ،خال لت عباسلیان،
خطبه خواندن به نام خلیفه بهمعاای رسمیت یا تن قدرت او بود و مابر نیز بله تریبلونی
تبدیل شد که بر آن خطابه هایی برای اعالم رسمی خلیفۀ وقت و ولیعهد او و دعا بلرای
آنان ایراد می شدس در طرف مقابل ،مخالفان نوام عباسی نیز ا .این کارکردهای رسانهای
خطابه و مابر استفاده میکردند؛ آن ها با ایراد خطابه هایی در ذکر رذایل و موال ،خاندان
بای عبار ،مردم را به نوام خال ت بدبین و به این وسیله ،مشروعیت خلفا را در اذهلان
مردم خدشهدار میکردندس با تو ه به اهمیت موضو  ،پژوهش حاضلر درصلدد اسلت تلا
کارکردهای مابر و خطابه را ،بهعاوان رسانه های ارتباطی تأبیرگذار در تمدن اسالمی ،با
تکیه بر عصر او ،خال ت عباسیان (232-132ق) بررسی کادس
کلیدواژهها :خطابه ،مابر ،رسانه ،عصر او ،عباسیس

 .1استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397
لفحات 132 - 115

از ویژگیهای دور خالفت عباسیان (۶5۶-132ق) ،بهویژه در عصیر اول آن (-132
232ق) ،استفاد فراگیر از منابر ،بهمثابه رسانههای مهم و تأثیرگذار ارتباطی بیود کیه در
راستای استقرار حکومت عباسیان و مشروعیتبخشی به آن به کار گرفته میشدند .رسم
خطابه بر منبر به لدر اسالم بازمیگشت .در دور اموی (132-۴1ق) ،که نهاد خالفت
در آن نهادی لرفاً سیاسی بود ،منبر نیز کیارکرد لیر ِ سیاسیی داشیت و کیاربرد آن
منحصراً در دست شخصیت های رسمی حکومتی ،همچون خلفا و والییان و فرمانیدهان
نظامی  ،بود .در دور عباسیان ،نهاد خالفت در کسب مشروعیت دینی کوشی

فیراوان

کرد و به نهادی سیاسی-مذهبی تبدیل شد و درنتیجه ،منابر نیز جز آنکه مکانهایی برای
تبلیغ سیاستهایی رسمی حکومت باشند ،کارکردهای دیگر هیم یافتنید .در ایین دوره،
منبرها عالوه بر اینکه مظهر قدرت سیاسی باشند ،کارکرد فرهنگی نیز پیدا کردنید و بیه
تریبون تبلیغیاتی حکومیت تبیدیل شیدند .خطیبیان میورد تأییید عباسییان در راسیتای
سیاستهای نظام خالفت و تقویت آن ،خطابه میخواندند و خلفیا نییز ،تیا زمیانیکیه
خطیبان از این مسیر منحر

نمییشیدند ،از آنهیا حماییت مییکردنید .سیاسیتهیای

سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

فرهنگی مورد نظر نظام خالفت از طریق منابر به اطالع مردم میرسید و خطیبان با تبلیغ
این سیاستها و تأکید بر آنها سعی میکردند مشروعیت خالفت عباسیی را در اذهیان
مردم نهادینه سازند و هر حرکت مقابل و مخالف آن را نامشروع جلوه دهنید .آنهیا بیا
تروین این سیاستها تالش میکردند دیدگاههای سیاسی و عقیدتی میورد تأییید نظیام
خالفت را تنها دیدگاه های لحیح در جامعۀ اسالمی معرفی کننید و میانع از ایجیاد ییا
گسترش هویتهای فکری دگراندی

شوند .در عصر اول خالفت عباسیان ،خلفا برای

تحکیم و تثبیت پایههای حکومت خود از دو شیوه استفاده میکردند :نخست ،از طرییقِ
زور و شمشیر ،و دوم ،با تأثیر بر افکیار عمیومی .در جامعیۀ سینتی آن روز مسیلمانان،
خطابه و منبر ،به عنوان رسانه ای ارتباطی ،مهمترین نق

را در تأثیر بر افکار عمیومی و

شکلدهی به باورهای سیاسی-مذهبی مردم ایفا میکرد .با توجه به آنچه گفته شد ،ایین
11۶

سؤال مطرح می شود که مهمترین کارکردهای خطابهها و منیابر ،بیهعنیوان رسیانههیای
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مقدمه

ابزارها استفاده میکردند .با توجه بیه آنکیه تیاکنون تحقیقیی مسیتقل در ایین موضیوع
لورت نگرفتهاست ،در این مقاله کوش

شده با بررسی متون تاریخی بر اسا

روش

کتابخانهای و بهشیو تولیفی-تحلیلی ،به پرس های فوق پاسخ داده شود.
خطابه بر منابر و تاریخچۀ آن

خطابه در لغت ،اسم مصدر از فعل خَطَبَ و بهمعنیی سیخنرانی اسیت (ابینمنظیور،
 .)3۶0/1زمخشری ( )11۴معنای لغوی خطابه را اییراد سیخن در برابیر فیرد ییا جمیع
دانستهاست .بنابراین ،حضور افرادی بهعنوان شنونده در خطابه ضروری است .خُطبه نیز
به همان معناست؛ مثالً گفته میشود« :خَطَبَ الخاطِب عَلی المِنْبَرِ ،خَطابَ باِلفَتْحِ و خُطْبَ
بِالضَمِّ» (رضا .)29۶/2 ،ازاینرو ،به سخنی که برابر فردی یا افرادی ایراد میشود ،خطبه
یا خطابه اطالق میکنند .ارسطو نیز ( )9در تعریف خطابه چنیین گفتیهاسیت« :خطابیه
اقناع نمود» .پس خطابه شیوه ای اقناعی است که بنا به اهدا

و مقالد مختلف ،ممکن

است استفاده شود.
دربار ریشۀ واژ منبر اختال نظر وجود دارد؛ ازسویی ،تعیدادی از محققیان جدیید
معتقدند که کلمۀ منبر از زبان اتیوپیایی گرفته شده و بهمعنای کرسی و عرش ییا تخیت
قضاوت بودهاست و قبل از اسالم ،از طریق یمن به شبهجزیر عربستان وارد شدهاسیت
(13/218

 .)Zwemer,ازسویدیگر ،بسیاری از لغتدانان عرب واژ منبر را از ریشۀ عربیی

نَبَرَ و بهمعنای عالی و بلند دانستهاند؛ چنانکه ابنمنظور گفتهاست« :محیل اییراد خطبیه
توسط خطیب را ،بهدلیل بلندی آن ،منبر میگوینید ،کیه سیخنران بیر آن بیه سیخنرانی
می پردازد» (ابنمنظور. )188/5 ،لاحب القاموس المحیط نیز گفتیه اسیت« :نَبَیرَ الحَیر

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

لناعتی است که بهوسیلۀ آن بتوان در هر امری از امور جزئی ،دیگران را در حدِ امکان

ینبره» ،یعنی لدا را بلند کرد (فیروزآبادی .)137/2 ،بنابراین ،منبر مکان بلندی است که
خطیب بر آن به سخنرانی برای مخاطبان میپردازد .از مزایای منبر این است که بهسبب
آن ،جایگاه خطیب از سطحی که مخاطبان ایستاده یا نشستهانید ،مرتفیعتیر مییشیود و
بهاینترتیب ،لوت و لدای او میتواند مسافت بیشتری طی کند .با بهکیارگیری منبیر،
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فرهنگی-ارتباطی حاکمیت عباسی ،چه بیود .همچنیین آنکیه مخالفیان چگونیه از ایین

نیز برقرار میکنند (ستای .)۴5 ،
در قرآن ،ذکری از کلمۀ منبر نیامدهاست و الفاظ دیگری به کار رفته که بهمعنای منبر
نزدیک است؛ مانند عرش (نمل ،)23 :که بهمعنی کرسی بزرگ اسیت ،و مقیام (دخیان:
 ،)2۶که طبری آن را بهمعنی منبر دانستهاست (طبری ،یامع البیان .)32/22 ،یهودیان منبر
را « »almemarیا « »almemorمیگویند که شاید برگرفته از منبر عربی باشید .آنهیا ایین
کلمه را بر هر سکوی بلندی که روی آن لندلیای برای اییراد سیخنرانی قیرار گرفتیه
باشد ،اطالق میکنند .به این سکو نیز « »tabehمیگوینید کیه بیهمعنیی لیندوق اسیت
( .)Roth, 79یهودیان به منبر ،مجلس موسی نیز میگویند ( .)Zwemer , 218در تلمود ،از
منبر با عنوان « »bemaنام برده شدهاست و اکنون منبر نزد یهود به میمار شهرت دارد که
عموماً سکوی مرتفعی است که پلههای آن از سه عدد کمتر نیست و هر پله مخصوص
نوعی موعظه است .میمار در وسط معبد یا نزدیک در ورودی قیرار داشیته و بیهمیرور
زمان ،اَشکال معمیاری و تزیینیی زییادی پییدا کیردهاسیت ( .)Zwemer , 217مسییحیان
نخستین نیز به منبر « »amboیا « »bemaمیگفتند که حضرت مسیح و حواریان او بیر آن
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

به موعظه میپرداختنید ( .)ibid, 221منبیر در قیرن چهیارم مییالدی وارد کلیسیا شید و
بهتدرین تا قرن دهم میالدی فراگیر شد .منبر کلیسا عبارت بود از سکویی گرد یا مربیع
که در وسط کلیسا قرار داشت و کمی متمایل به شرق بود (.)ibid, 219
در مورد پیشینۀ منبر اسالمی اختال نظیر وجیود دارد .برخیی مستشیرقان ،ازجملیه
مارگولیو  ،معتقدند که منبر پیامبر تقلیدی بوده از آنچه مهاجران مسلمان در کلیساهای
حبشه دیده بودند ( .)idemاما محققان مسلمانان چنین نظری ندارند و به هیﭻ رابطیهای
میان منبر پیامبر

و آنچه قبل آن وجیود داشیته ،قائیل نیسیتند (فکیری .)277 ،بیرای

نمونه ،فرید شافعی ( )۶29/1معتقد است که مسئلۀ وجود اولین منبر پیامبر

در مدینه

بسیار پیچیده و مبهم است و نیاز به بحث و بررسی دقیقتر دارد .بیااینهمیه ،خطابیه و
منبر از دیرباز از اللیترین رسانهها و مهیمتیرین ابزارهیای ارتبیاطی ادییان محسیوب
118

میشدهاند؛ رسانههایی که ممکن بوده منشیأ تحیوالت عظییم در عرلیههیای سیاسیی،
اجتماعی ،و فرهنگی در جوامع باشند .در اسالم ،مساجد بهطور عیام ،و منیابر بیهطیور
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مخاطبان ،عالوه بر اینکه لدای خطیب را میشنوند ،با او ارتباط دیداری و غیرکالمیی

برای مثال ،نتاین جنگها در خطبهها به آگاهی عموم میرسیدهاست .خطابیه بیر منبیر،
به عنوان یک رسانۀ ارتباطی عمومی ،غالباً سرشتی دسیتوری داشیته ،بیه ایین معنیا کیه
تکلیف وعّاظ در هیدایت مسیلمانان از طرییق منیابر معمیوالً از پیی

بیه آنیان ابیال

میشدهاست .بااینحال ،اشتباه است اگر کارکردهای منبر اسالمی را منحصیر و محیدود
به آموزش دینی بدانیم.
نقش خطابه و منبر در تأیید قدرت خلیفه

در عصر عباسی ،برای رسمیت یافتن قیدرت خلفیا ،نیام آنیان را در خطبیههیا ذکیر
میکردند؛ چنین خطبههایی نمادی عمومی در تأیید رسمی و سرسپاری به قدرت خلفیا
بودند و از همین طریق بود که خطابهها و منبرها خصلتی سیاسی نیز میییافتنید .بیرای
نمونه ،عموماً هنگامیکه اهل سنت در خطبههای نماز جمعه از حاکم وقت نام میبردند،
عباسیان در سال  129از خطابه و منبر برای اعالن رسمی قیامشیان اسیتفاده کردنید؛ در
عید فطر این سال ،ابومسلم خراسانی دستور داد در دهکد سفیدنن مرو بیرای سیلیمان
بن کثیر منبری در میان سپاهیان قرار دهند .سلیمان نیز بیهدسیتور ابومسیلم و بیرخال
شیو راین بنیامیه ،نماز را قبل از خطبه اقامیه کیرد (طبیری ،تااریخ357/7 ،؛ مسیکویه،
 .)2۶۴/3ابومسلم در  25رمضیان همیین سیال ،درفی

سییاه عباسییان را در سیفیدنن

برافراشته بود و دعوتی را که سالها در خفا بود ،رسماً آشیکار سیاخته بیود (خضیری،
 .)11وی در ربیعاآلخر سال بعد ،با سیاه جامگان بر مرو تسلط یافت و نصیر بین سییار،
والی اموی آن را ،فراری داد .سپس به منبر رفت و سه روز متوالی بر منبر از مردم میرو
بیعت گرفت (اخبار الدول العباسی  .)31۶-315 ،با پیروزی نهایی عباسیان بر بنیامییه در

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

خطبه بر رسمیت و اعتبار منصب حیاکم داللیت داشیت (لمبتیون .)۶02 ،نخسیتینبیار

سال  ،132سفاح بهعنوان نخستین خلیفۀ عباسی بر منبر جامع کوفه رفت و مردم با وی
بیعت کردند (ابنخلیدون1۶1/3 ،؛ بیالذری1۴1/۴ ،؛ طبیری ،همیان۴25/7 ،؛ مسیکویه،
319/3؛ نویری .)۴0/22 ،بهاینشکل ،خالفت او رسماً آغاز شد و نظام عباسی شروع به
کار کرد .در سال  ،137پس از آنکه خبر درگذشت سفاح بیه بیرادرش منصیور ،کیه در
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خاص ،محلهایی بودهاند که از طریق آنها اخبار و اطالعیههای رسمی اعالن میشده و

کرد و بر منبر آن ،برای مردم خطبه خواند و خالفت خود را رسماً آغاز کرد (ابینکثییر،
.)۶2/10
در زمان مرگ مهدی عباسی در اول محرم  ،1۶9پسرش ،موسی الهادی ،ولیعهد بود.
مهدی قبل از مرگ  ،تصمیم گرفته بود پسر دیگرش ،هارون ،را ولیعهد کند ،ولی مرگ
امان

نداد .در زمان مرگ مهدی ،هادی در گرگان به سیر مییبیرد و تعیدادی از امیرا

تصمیم گرفتند نیت مهدی را عملی سازند و هارون را خلیفه اعالم کنند ،امیا هیادی در
بیست روز ،خود را به بغداد رسانید و بر منبر رفت و برای مردم خطبه خوانید و میردم
نیز با وی به عنوان خلیفه بیعت کردند (همان .)157/10 ،مشاهده مییشیود کیه کیارکرد
خطابه و منبر در رسمیت بخشیدن به حکومت چنان بوده کیه هیادی ولیعهید ،پیس از
مرگ پدرش ،ارجح دیده در نخستین اقدامات بر منبر رود و خطبیه بخوانید و از میردم
بیعت بگیرد .در اوایل عصر عباسی ،بیعت مردم بغداد با هر خلیفیه بیهمعنیای رسیمیت
یافتن حکومت او در سایر مناطق اسالمی نیز بود و بر منابر آن منیاطق هیم ،بیه نیام او
خطبه خوانده میشد .هنگامیکه هادی در شب جمعه ،پانزدهم ربییعاالول  170از دنییا
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

رفت ،شبانه با برادر او ،هارون ،بهعنوان خلیفه بیعت کردند .هارون دستور داد بر منیابر
مناطق مختلف به نام او خطبه بخوانند (همان .)1۶0/10 ،هارونالرشیید نییز در  193در
طو  ،درگذشت .همانوقت ،سپاهیان هارون با پسرش ،امین ،که در بغداد بود ،بیعیت
کردند .لاحب برید خبر مرگ هارون را با پیکی به بغداد فرستاد .امین ،که روز جمعیه
خبر را دریافت کرد ،دستور داد مردم برای نماز جمعه جمع شوند و پس از آنکه نماز را
برای مردم بغداد اقامه کرد ،بر منبر جامع منصور رفت و خبر مرگ پدرش را به اطیالع
مردم رساند .آنگاه بیشتر مردم و خاندان و خواص و بستگان و سرداران

با وی بیعیت

کردند .سپس به قصر منصور رفیت و بیعیت بقییۀ میردم را بیه عمیوی  ،سیلیمان بین
ابوجعفر ،واگذاشت (طبیری ،همیان3۶5/8 ،؛ مسیکویه25/۴ ،؛ نیویری .)1۶۴/22 ،ایین
گزارش نشان میدهد که همیشه خلفا خود از مردم مستقیماً بیعیت نمییگرفتنید ،بلکیه
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ممکن بود افرادی را تعیین کنند که بهنیابت از میردم بیعیت بگیرنید .در کتیاب االوائال
آمده است که امین اولین خلیفهای بود که بر منابر ،مردم را بیه بیعیت بیا او فراخواندنید
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مراسم حن بود ،رسید ،وی به عراق بازگشت و روز جمعه نماز را در جامع کوفه اقامه

رسمیت مییافت ،با حذ

نام

از خطبهها نیز رسمیت حکومت

از دست مییرفیت.

نمونهای اینچنینی در زمان خالفت امین روی داد؛ زمانیکه داوود بن عیسی بن موسی،
والی حجاز ،امین را از خالفت عزل و با مأمون بیعت کرد .در این باره طبری نقل کرده
که در سال  ،19۶امین نامه ای به والی خود در حجاز نوشت و دستور داد دیگر بر منابر،
برادرش ،مأمون را ولیعهد نخوانند و درعوض برای پسرش ،موسی ،بیعت بگیرند .داوود
نیز پرده داران کعبه و قریشیان و فقیهان را جمع کرد و دو مکتوبی را که هیارونالرشیید
نوشته و در کعبه آویزان کرده بود ،به یاد آنها آورد و گفت :میدانید که رشید ،وقتی که
با دو پسرش بیعت کردیم ،کنار بیتا الحرام از ما و شیما چیه عهیدها گرفیت کیه از
مظلوم آن دو در برابر ظالمشان دفاع کنیم و خیانتدیده را علیه خیانتگر یاری رسیانیم.
حال میبینیم که امین با برادرش ،مأمون ستم و تعدی آغاز کرده و او را خلع و با پسیر
خردسال خود ،که هنوز از شیر گرفته نشده ،بیعت کردهاست .رای من این است که وی
دستور داد در درههای مکه بانگ بزنند که مردم برای نماز جماعت ظهر حاضیر شیوند.
آنگاه نماز ظهر را برای مردم اقامه کرد و از منبیر مسیجدالحیرام بیاال رفیت و تصیمیم
بزرگان مکه را به اطالع مردم رساند و اعالم کیرد کیه امیین را بیهعلیت عهدشیکنی از
خالفت عزل و با مأمون بیعت میکند .جمعی از بزرگان نیز پس از سخنان او ،یکاییک
نزد او از منبر باال رفتند و به واسطۀ او با مأمون بیعت و امین را خلع کردند .بعید از آن،
داوود از منبر پایین آمد و در گوشه ای از مسجد نشست و میردم گیروه گیروه نیزد وی
میآمدند و دست در دست او میگذاشتند و بیعت میکردنید (طبیری ،همیان-۴39/8 ،
۴۴0؛ مسکویه85-8۴/۴ ،؛ ابنجوزی .)27/10 ،خلع مأمون از ولیعهدی توسط امین در
حالی بود که مأمون پس از شنیدن خبر مرگ پدرش در طو  ،از منبر مسجد اعظم مرو

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

را خلع و با عبدا مأمون بهخالفت بیعت کنیم .مردم نیز موافقیت کردنید .پیس داوود

باال رفت و پس از اعالم این خبر ،از مردم خواست با امین ،بیهعنیوان خلیفیه ،و بیا او،
به عنوان ولیعهد ،بیعت کنند (دینوری .)393 ،ولی امین نهتنها مأمون را خلع کیرد ،بلکیه
سپاهی بهفرماندهی علی بن عیسی بن ماهان با چهیلهیزار نییرو بیه جنیگ او فرسیتاد
(یعقوبی .)۴37/2 ،این رفتارها کینۀ شدیدی در دل مأمون نسبت به برادرش ،امین ایجاد
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(عسکری .)2۶۶ ،همانگونه که با خطبه خواندن به نیام خلیفیه بیر منیابر ،حکومیت او

فتح دارالخالفه توسط طاهر بن حسین ،فرمانده سپاه مأمون ،و قتل امین در بغیداد شید.
در زمان قتل امین در  ، 198طاهر به مردم بغداد امان داد .سپس روز جمعه وارد شهر شد
و نماز جمعه را برای مردم اقامه کرد و به نام میأمون خطبیه خوانید و بغیدادیان را بیه
اطاعت از خلیفۀ جدید فراخواند (ابیناثییر392/8 ،؛ ابینجیوزی۴8/10 ،؛ ابینخلیدون،
 .)301/3از وقایع زمان خالفت مأمون و هنگامیکه وی در مرو به سر میبیرد ،خلیع او
توسط مردم بغداد و بیعت با عموی  ،ابراهیم بن مهدی بود .وقتی خبر والییتعهیدی
امام رضا

به بغداد رسید ،عباسیان ،بهویژه ابراهیم و منصیور ،پسیران مهیدی ،خلیفیۀ

پیشین ،چون از نیات مأمون خبر نداشتند ،تصمیم او را نپسندیدند و سخت برافروختند
و مردم بغداد را علیه مأمون برانگیختند .مردم نییز بیا حسین بین سیهل ،والیی میأمون،
در افتادند و وی را از شهر بیرون کردند (یعقوبی .)۴50/2 ،سپس با ابیراهیم بین مهیدی
بهخال فت بیعت کردند و او را مبارک یا المرضی لقب دادند (خطیب بغیدادی.)1۴1/۶ ،
ابراهیم روز جمعه ،اول محرم  ،202از منبر باال رفت .بزرگان و مردم شهر با او بیعت و
مأمون را از خالفیت خلیع کردنید (طبیری ،همیان557/8 ،؛ مسیکویه133/۴ ،؛ خطییب
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

بغدادی .)1۴1/۶ ،پس از این ماجرا ،مأمون بیا قتیل ولیعهیدش ،امیام رضیا

و وزییر

ایرانیاش ،فضل بن سهل ،اهل بغداد را متوجه ساخت که بیرای تغیییر سیاسیت خیود
آمادگی دارد .ازاینرو در سال  ،203مردم بغداد ابیراهیم بین مهیدی را خلیع کردنید و
دوباره به نام مأمون خطبه خواندند (طبری ،همان570/8 ،؛ خطیب بغدادی.)353 ،
نخستین حکومت استیالیی در قلمرو عباسیان حکومت نیمهمستقل طاهریان بیود کیه
توسط طاهر بن حسین بنیان گذاشته شد .منابع تاریخی نقل میکنند که طاهر در آخرین
روز عمر در نماز جمعه ،نام مأمون را از خطبه انداخت و برای خلیفه دعا نکرد .کلثیوم
بن ثابت ،که خود پای خطبه بوده ،گفتهاست« :بالفالله پس از آن ،بهدلییل اشیتغال بیه
بریدی خراسان ،خبر آن را به مأمون نوشیتم ،امیا عصیر همیان روز طیاهر درگذشیت»
(طبییری ،همییان59۴/9 ،؛ یعقییوبی۴57/2 ،؛ مسییکویه .)153/۴ ،عییدهای از پژوهشییگران
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معالر این حرکت طاهر را نوعی اعالم استقالل از خالفت عباسی دانستهاند کیه طیاهر
مدتها آرزوی آن را داشت (طقوش239 ،؛ خضری.)۶3-۶2 ،
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و زمینۀ لشکرکشی سپاهیان مأمون را از مرو به بغداد فراهم کرد که درنهایت ،منجیر بیه

قدرت سیاسی نظام خالفت و شخص خلیفه آشکار و دریافته میشود که در عصیر اول
خالفت عباسیان ،خطبه نماد تأیید قدرت سیاسی بوده و حمایت از نظام حاکمیت خلفا
از طریق منابر به اطالع مردم میرسیدهاست .در این دوره ،محدود قلمرو خلیفۀ عباسی
تا جاهایی بوده که بر منابرشان نام او در خطبههای نماز میآمدهاست.
کارکرد خطابه و منبر در تأیید ولیعهدی

همانگونه که خطابهها و منابر رسانههای رسمیتبخشی به قدرت خلفا بیه حسیاب
میآمدند ،مقام ولیعهدی نیز به واسطۀ اعالن از طریق آنها رسمیت مییافیت .خلفیای
عباسی بر منابر ،انتخاب ولیعهدان را اعالم میکردند یا عیزل آنیان را بیه میردم اطیالع
میدادند .از نخستین موارد تاریخی اینچنینی ،ماجرای خلع عیسی بن موسی و انتخاب
مهدی به والیتعهدی منصیور عباسیی اسیت .ابوالعبیا

سیفاح بیرادرش ،منصیور را

بود .وقتی که منصور به خالفت رسید ،تصمیم گرفیت عیسیی را از ولیعهیدی خلیع و
فرزندش ،مهدی را بهجای او منصوب کند ،اما عیسی بیه ایین کیار راضیی نمییشید و
منصور همچنان الرار میورزید؛ ازجملیه در مییان جمیع ،وی را سیرزن
دستور می داد خاک بر سرش بریزند .یک بار نیز مسموم

مییکیرد و

کردند .تا آنکه روزی عیسی

و فرزندش را احضار کرد و فرمان داد که فرزند را در حضیور پیدر خفیه کننید .چیون
مأموران شروع به کار کردند ،عیسی تسلیم شید و از والییتعهیدی کنیارهگییری کیرد
(طبری ،همان .)13-12/8 ،منصور برای حفظ وجهیۀ خیود در مییان خانیدان عباسیی،
عیسی بن موسی را به عنوان ولیعهد دوم انتخاب کرد و دستور داد که بر منابر پس از نام
خلیفه ،ابتدا به نام مهدی و سپس ،به نام عیسی خطبه بخوانند (همیان2۴/8 ،؛ بیالذری،

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

بهعنوان ولیعهد اول و برادرزادهاش ،عیسی بن موسی را بهعنوان ولیعهد دوم تعیین کرده

 .)25۶/۴پس از مرگ منصور ،مهدی نیز تصمیم گرفت عیسیی را دوبیاره از ولیعهیدی
خلع و فرزند بزرگ خود ،موسی ،معرو

به هادی ،را بهجای او منصوب کند .ییاران و

پیروان مهدی نیز او را به این کار ترغیب میکردند ،اما عیسی راضی نمیشد تا اینکه با
زور و تهدید مجبور شد از والیتعهدی کنار رود .روز بعد از کنارهگیری عیسی ،مهدی
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با توجه به مطالب فوق ،نق

مؤثر خطابه و منبیر و اهمییت آن در اعیالم رسیمیت

که عیسی خلع شده و مردم بایستی با هادی بیعت کنند (ابناثیر۴5-۴۴/۶ ،؛ ابنجیوزی،
23۶/8؛ مسیکویه .)۴۶5/3 ،ایین چنییین بیود کییه عیسیی بیین موسیی بییا وجیود دو بییار
والیتعهدی در زمان دو خلیفۀ عباسی ،از دستیابی به قیدرت ناکیام مانید و نیام
خطبهها حذ

از

شد و هیﭻگاه به خالفت نرسید .مهیدی در سیال  17۶نییز بیرای پسیر

دیگرش ،هارون ،خطبۀ والیت عهدی خواند و از مردم برای او بیعیت گرفیت (طبیری،
همان .)15۴/8 ،هارونالرشید نیز در  ،173برای امیین و در  ،183بیرای پسیر دیگیرش،
مأمون ،به والیتعهدی بیعت گرفت (همان )275/8 ،و در  ،18۶آن را در مراسیم حین
تجدید کرد (ابنخیاط .)302 ،امین ،که به عنوان ولیعهد اول هارون پس از مرگ پدر بیه
خالفت نشست ،تعهدنامه ای را که هارون از وی در مکه گرفته بود زییر پیا گذاشیت و
تصمیم گرفت برادرش مأمون را از والیتعهدی خود خلع کند .وی در سیال  ،19۴بیه
تمام عمال و کارگزاران

در شهرها نوشت که در خطبههیا ،پیس از او بیرای پسیرش،

موسی بن محمد دعا کنند (ابناثیر228/۶ ،؛ ابینجیوزی۴/10 ،؛ جهشییاری .)3۶5 ،ایین
عمل بهمعنی اعالم رسمی والیتعهدی پسر امین و خلع مأمون از والیتعهدی بیود و
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

زمینۀ اختال

امین و مأمون را فراهم کرد کیه درنهاییت ،بیه قتیل امیین در سیال 198

انجامید .هارونالرشیید در دوران خالفیت خیود ،یکیی از پسیران

بیه نیام میؤتمن را

ولیعهد مأمون کرد ،ولی این اختیار را به مأمون داد که پس از رسیدن به خالفت ،او را
ابقا یا عزل کند .مأمون هم پس از آنکه در بغداد مستقر شد ،مؤتمن را از والیتعهیدی
خود خلع کرد و به مناطق مختلف نامه نوشت که از بردن نام او در خطبهها و بر منیابر
خییودداری کننیید (خطیییب بغییدادی۴00/12 ،؛ ابیینجییوزی .)193/10 ،بییا اییین اعییالم،
والیتعهدی مؤتمن از رسمیت افتیاد .همچنیین میأمون ،هنگیامیکیه امیام رضیا

را

بهعنوان ولیعهد خود انتخاب کرد ،دستور داد در مناطق اسالمی برای وی بیعت بگیرند
و بر منابر بر ایشان دعا کنند (یعقوبی )۴۴8/2 ،و بهاینترتیب ،والیتعهیدی امیام رضیا
بهلورت رسمی اعالم شد .با توجه به آنچه گفته شد ،مشیاهده مییشیود کیه کیارکرد

12۴

خ طابه و منبر در عصر اول عباسی نهتنها رسمیتبخشی به قدرت خلیفۀ عباسی و اعالم
آن به مردم بوده ،بلکه والیتعهدی افراد نیز از طریق اعالنِ بر منابر رسمیت مییافته و
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بههمراه عیسی به مسجد جامع رفت .خلیفه در مسجد بر منبر رفت و به مردم اعالم کرد

خلفا ،ولیعهدها نیز نیاز مبرم بیه حفیظ ایین رسیانه و پایبنیدی بیه الزامیات و قواعید
بهکارگیری آن داشتند.
کارکرد خطابه و منبر در اعالم خبر وفات

یکی دیگر از کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر عباسی اعالم رسیمی خبیر
مرگ خلفا بود .وقتیکه سیفاح ،نخسیتین خلیفیۀ عباسیی در سیال  13۶وفیات یافیت،
عموی  ،عیسی بن علی ،خبر آن را بر منبر جامع شیهر انبیار بیه اطیالع میردم رسیاند
(بالذری .)2۴7/۴ ،پس از مرگ منصور در  158نیز ،پسرش ،مهدی دستور داد در جانب
شرقی بغداد ،معرو

به رلافه ،ندا به برگزاری نماز جماعت دهند .در آن نماز ،مهدی

خطبه ای ایراد کرد و در خالل آن خبر وفات پدر را بیه اطیالع میردم رسیاند (خطییب
بغدادی .)11-10/3 ،همچنین پس از آنکه خبیر وفیات هیارونالرشیید در خراسیان بیه
حاضر شوند .سپس بر منبر رفت و وفات پدرش را به مردم خبیر داد و تسیلیت گفیت
(مسکویه25/۴ ،؛ قلقشندی .)1۶۴/22 ،وقتی در اواخر ذیالحجۀ  232واثق وفات یافت،
خبیر میرگ او در محیرّم  232از طریییق منیابر حجیاز بیه کسییانی کیه از مراسیم حیین
برمیگشتند ،اطالع داده شد (فسوی .)209/1 ،این گزارشهای تاریخی نشان میدهد که
در عصر اول عباسی ،از منبر و خطابه بهعنوان یک رسانۀ خبری در جهت اعالم اخبیار
مهم نیز استفاده میشدهاست.
استفادۀ مخالفان خالفت عباسی از منبر و خطابه

عالوه بر عباسیان ،مخالفانشان نیز ،با توجه به کارکردهای متنوع خطابهها و منابر ،در
جهت اهدا

خود از آنها استفاده میکردند .پس از به خالفت رسیدن منصور عباسی،

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

ولیعهدش ،امین در بغداد رسید ،امین دستور داد به مردم اطالع دهند که در نماز جمعیه

نخستین کسی که علیه او قیام کرد ،عموی  ،عبدا بن علی ،بود که پی تر سفاح او را
برای جنگ با مروان حمار ،آخرین خلیفۀ اموی ،به شام فرستاده بود .عبدا  ،کیه طمیع
خالفت داشت ،در شام خطبهای ایراد کرد و در آن ،گفت :ای مردم! سفاح ،بنیعبا

را

برای نبرد با مروان دعوت کرد  ،ولی کسی جز من دعوت او را نپذیرفت .پس سفاح بیه
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مردم از طریق خطبا و منابر با ولیعهد رسمی و قانونی آشنا میشدند .ازاینرو ،عالوه بر

گروهی نیز به این امر شهادت دادند .چیون منصیور از ادعیای عمیوی

خبیردار شید،

ابومسلم را با سپاهی به جنگ او فرستاد ،اما عبدا فرار کرد و نزد برادرش ،سلیمان ،در
بصره پناهنده شد .منصور بیا حیلیه و وعید بخشی  ،عبیدا را از بصیره نیزد خیود
فراخواند ،اما همینکه عبدا نزد منصور آمد ،به زندان انداخته شد و تا پایان عمیر آزاد
نشد (ابنطقطقی227 ،؛ ابنکثیر۶2/10 ،؛ یعقوبی .)352/2 ،این گزارش نخستین میوردی
از عصر عباسی است که در آن ،یکی از بنیعبا
ادعای حکومت کرده و قدرت او را به چال

با استفاده از خطابه علیه خلیفۀ رسمی
کشیدهاست.

مهمترین مدعی خالفت در زمان منصور ،محمد بن عبدا بن حسن بن حسین بین
علی بن ابیطالب

 ،مشهور به نفس زکیّه ،بود که علیه خالفت عباسیان در مدینه قیام

کرد .منابع زمان قیام او را اواخر جمادیالثانی یا اول رجب  1۴5ذکر کردهانید (طبیری،
همان557-55۶/7 ،؛ ابنخیاط277 ،؛ ابنجوزی .)۶3/8 ،محمد و یاران

در شب قییام،

به زندان مدینه هجوم بردند و هر کس را که در آن بود ،آزاد ساختند .سیپس داراالمیار
مدینه را محالره و ریاح بن عثمان ،والی منصور ،را دستگیر و زندانی کردند (ابیناثییر،
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

531-530/5؛ ابنکثیر .)85-8۴/10 ،در این میان ،نفس زکیّه برای پی برد قیام و توجیه
مشروعیت حرکت خود و تشکیک در مشروعیت حکومت عباسیان ،خطابههای فیراوان
خواند  .وی در نخستین سخنان

پس از قیام ،خود را مهدی خواند و در خطابیهای بیر

منبر مدینه ادعای مهدویت کرد (الفهانی .)212 ،البته پدرش نیز چنین ادعایی داشت و
مردم نیز او را مهدی لقب داده بودند (ابنطقطقیی22۴ ،؛ مسیتوفی .)295 ،نفیس زکیّیه
روزی از منبر مسجدالنبی باال رفت و پس از حمد و ثنای خداوند ،به مذمت و بدگویی
از بنی عبا

پرداخت؛ وی خطاب به مردم گفیت« :رفتیار ایین طغییانگر دشیمن خیدا،

ابوجعفر منصور بر شما پوشیده نیست؛ که گنبید سیبز را سیاخت و بیا خیدا بیه سیتیز
پرداخت و کعبه را خوار و حقیر شمرد .خداوند هم فرعون را برای این سیرنگون کیرد
که گفته بود من پروردگار بلندمرتبۀ شما هستم .هیﭻکس برای ییاری دیین اولییتیر از

12۶

فرزندان مهاجران و انصار نیست .خداوندا! آنها [منصور و یاران ] حرام تو را حالل و
حالل تیو را حیرام کیرده و هیرکس را کیه امیان دادهای ،ترسیانده و هیر کیس را کیه
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من گفت  :اگر تو بر مروان پیروز شدی و به او دست یافتی ،ولیعهد مین خیواهی بیود.

کن .ای مردم! میان شما بهخاطر قدرت و توانتان قیام نکردم ،بلکه شما را برای خویشتن
برگزیدم .به خدا قسم به این کار نپرداختم مگر اینکیه در همیۀ شیهرهایی کیه خیدا را
مییپرسیتند ،بیرای مین بیعییت گرفتیهانید» (طبیری ،همیان558/7 ،؛ مسییکویه391/3 ،؛
ابنجوزی .)۶۴-۶3/8 ،نفس زکیّیه در چنیین خطابیههیایی ،بیا ذکیر رفتارهیای زشیت
بنیعبا  ،به مردم اعالم مییکیرد کیه چنیین کسیانی شایسیتگی رهبیری مسیلمانان را
نداشتهاند و با تمجید از مردم مدینه سعی میکرد ،آنها را به خود جیذب کنید و تیابع
خود سازد .در اینجا از همان منابری که خلفای عباسی برای کسب مشروعیت از آنهیا
استفاده میکردهاند ،برای نشان دادن عدم مشروعیت بنیعبا

بهره برده شدهاست .پس

از آنکه منصور از پیشرفت کار نفس زکیّه خبردار شد ،برادرزاد خود ،عیسی بن موسی،
را به جنگ او فرستاد .وقتی عیسی به نزدیک مدینه رسیید ،نامیهای بیه بزرگیان مدینیه
نوشت و از آن ها خواست از محمد جدا شوند و به او بپیوندند .در این اوضیاع ،نفیس
مرد [عیسی بن موسی] با سربازان و تجهیزات فراوان به شما نزدییک شیده اسیت .مین
بیعتم را بر شما حالل میکنم؛ هرکه می خواهد ،بماند و هرکه میخواهد ،برود .پیس از
این سخنان ،عد زیادی از وی جدا شدند و تنهیا معیدود افیرادی در کنیار وی ماندنید
(طبری ،همان582/7 ،؛ ابنجوزی۶۶/8 ،؛ ابنکثیر .)88/10 ،درنهایت ،در نبرد سختی که
میان دو طر

درگرفت ،محمد و بسییاری از ییاران

کشیته شیدند .قییام نفیس زکیّیه

نخستین قیام علویان در عصر عباسی بود .بعد از او نیز ،یکی دیگر از بزرگان بنوحسن،
یعنی حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالیب  ،در ذیالقعید 1۶9
علیه خالفت عباسیان قیام کرد و مردم مدینه را به امامت خود فراخواند .بهگفتۀ طبیری،
حسین و پیروان او وعده کرده بودند که در زمان حن و در مِنا یا مکیه قییام کننید .امیا
حوادثی در مدینه اتفاق افتاد که وی را مجبور کرد قیام

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

زکیّه خطابهای میان یاران

ایراد کرد و با آنان اتمام حجت نمود و گفت :ای مردم! این

را زودتر اعالم کنید .حسیین

بر مدینه تسلط یافت و با عمامه ای سفید بر منبیر رفیت و میردم بیا وی بیعیت کردنید
(طبری ،همان .)193/8 ،او نیز از منبر برای کسب مشروعیت استفاده کرد و در خطابهای
خطاب به مردم گفت « :ای مردم! من فرزند رسول خدا و در حرم رسول خدا و بر منبر
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ترساندهای ،امان داده اند .خداوندا! تعداد آنان را کم کن و آنها را پراکنده سیاز و نیابود

نکردم ،بیعتی بر گردن شما ندارم» (همان201/8 ،؛ ذهبی38-37/10 ،؛ الیفهانی.)37۶ ،
حسین با نشستن بر منبر پیامبر

و یادآوری آنکه از نسل پیامبر است ،درحقیقت خود

را جانشین شایستۀ پیامبر معرفی کرد و از این طریق ،به ترغیب مردم به پیذیرش خیود
پرداخت .او ،پس از تسلط بر مدینه ،با سیصد نفر برای تصر

مکه به سیوی آن شیهر

حرکت کرد تا به فخ رسید .در آنجا ،سپاه خلیفه بهفرماندهی عیسی بن موسی راه را بیر
آنها بست و در جنگی که بین دو طر

درگرفت ،حسین کشته شید و بیه شیهید فیخ

شهرت یافت (الفهانی380-378 ،؛ یعقوبی.)۴07/2 ،
استفاد مخالفان از خطابه در زمان خالفت امین نیز مرسوم بیود؛ در سیال  ،19۶کیه
امین برای مقابله با نیروهای مأمون عدهای را بهفرماندهی عبدالملک بن لالح بیه شیام
فرستاد تا نیروی کمکی بیاورند ،عبدالملک در شام بیمار شد و مرد .پس حسین بن علی
بن عیسی بن ماهان ،که همراه عبدالملک به شام رفته بود ،به سپاه فرمان داد که برگردند
و آن ها در ماه رجب به بغداد رسییدند .پیس از ورودشیان ،خلیفیه شیبانگاه حسیین را
احضار کرد ،اما وی امر خلیفه را اجابت نکرد و به پیک وی گفت که فردا نیزد خلیفیه
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

حاضر خواهد شد .روز بعد ،حسین به محل پل بغداد رفت و میردم را در آنجیا جمیع
کرد و خطابهای خواند و گفت :ای گیروه ابنیاء [ایرانیینیژادان]! خالفیت خداونید بیا
تن پروری و خودپسندی نمیسازد .نعمت خداوند هم بیا تکبیر و غیرور تیوأم نیسیت.
محمد [امین] میخواهد شما را خوار و ذلیل گرداند و عزت شما را به دیگران واگیذار
کند ...ریشۀ او را بکَنید ،پی

از آنکه ریشۀ شما را بکَند و عزت او را فروگذارید ،قبیل

از آنکه عزت شما را نابود سازد .به خدا قسم ،هیﭻیک از شما او را یاری نمیکند ،مگر
آنکه ذلیل شود .او از خداوند نمیترسد و از پیمان شکنی و خیانت به خدا پرهیز نیدارد
(ابناثیر2۶0-259/5 ،؛ یعقوبی .)۴55/2 ،ایراد چنین خطابۀ لریحی در انتقاد از امین از
سوی یکی از فرماندهان او ضربۀ سنگینی در آن شرایط بحرانی به قیدرت خلیفیه وارد
کرد؛ بهویژه آنکه سپاهیان مأمون نیز ،بهفرماندهی طاهر بن حسین ،در راه تصر
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بغیداد

بودند .این خطابه که در میان مردم بغداد و بهویژه ایرانینژادان ،که به آنهیا ابنیاء گفتیه
میشد ،ایراد شد ،مشروعیت خلیفه را زیر سؤال برد و بیلیاقتیاش را در امیر خالفیت
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رسول خدا ،شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت میکنم .اگر بیه آنهیا عمیل

شکست داده و پراکنده ساختند .سپس ،امین را از خالفت خلع کردنید و بیرای میأمون
بیعت گرفتند (بلعمی.)1219 ،
موارد اینچنینی نشان میدهد که هم عباسیان و هم مخالفانشان به اهمیت و جایگیاه
خطابه و منبر ،بهعنوان رسانههای ارتباطی و ابزارهای تأثیرگذار بر عواطف و احساسات
و ذهنیت های مردم پی برده بودهاند و تالش میکیردهانید از آنهیا در جهیتدهیی بیه
گرای های عمومی و تبلیغ و تروین مطالبات خود و نفی و طرد مخالفان بهره بگیرند.
نتیجه

عباسیان در پی برد سیاستهایشیان ،چیه در کسیب مشیروعیت و چیه در مبیارزه
با مخالفان ،نیازمند بودند از خطابه و منبر ،که از اللیترین رسانههای ارتباطی تأثیرگذار
بر افکار عمومی بودند ،استفاده کنند .دستگاه خالفت عباسی ،به ویژه در عصیر نخسیت
جامعه و نیز تحدید و مهیار اندیشیههیا و آرای مخیالف نظیام خالفیت ،بهیر فیراوان
برد .از کارکردهای منابر نزد عباسیان رسیمیتبخشیی و تأییید اقتیدار خلیفیه از طرییق
اعالم نام او و دعا برای وی در خطبه ها و نیز شناساندن ولیعهد رسمی او بود .اگیر بیر
منابر یک منطقه به نام خلیفه خطبه خوانده نمیشد ،خالفیت او در آن منطقیه رسیمیت
نداشت .متقابالً ،منتقدان و مخالفان سیاستهیای حاکمیان عباسیی نییز از کارکردهیای
رسانهای منابر و خطابهها در جامعه سود میبردند .این مخالفان با ایراد خطابههیایی در
ذکر رذایل و مظالم بنیعبا  ،ذهنیت مردم را به نظام خالفت بیدبین و بیهایینوسییله،
مشروعیت آنان را نزد مردم خدشهدار میکردند .برای نمونه ،کسانی همچون نفس زکیّه
و شهید فخ سعی کردند از این طریق عدم شایستگی خلفای عباسی را در امیر خالفیت

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

خود  ،از خطابه و منبر در جهت اعالم سیاسیتهیای خیود و نهادینیهسیازی آنهیا در

به مردم اثبات کنند.
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آشکار ساخت .پس از این سخنان ،حسین و یاران

در نبرد با سیواران امیین ،آنهیا را

ی ابناثیر ،عزالدین علی بن محمد ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار لادر.19۶5 ،
ی ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد ،المنتظم فى تاریخ الملوک و االمم،
چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبیدالقادر عطیا ،بییروت ،دار الکتیب العلمیا ،
.1992
ی ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ ابنخلادون ،چاپ خلیل شحادة ،بیروت ،دار
الفکر.1988 ،
ی ابنخیاط ،ابوعمرو عصفری ،تاریخ خلیف بن خیاط ،چاپ فیواز ،بییروت ،دار الکتیب
العلمی .1995 ،
ی ابنطقطقی ،محمد بن علی ،تاریخ فخری ،ترجمۀ محمدوحید گلپایگانی ،تهران ،علمی
و فرهنگی138۴ ،ش.
ی ابنکثیر دمشقی ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،البدای و النهای  ،بیروت ،دار الفکر.198۶ ،
ی ابنمنظور ،جمالالدین محمد ،لسان العرب ،بیروت ،دار لادر ،بیتا.
ی اخبار الدول العباسی  ،مؤلف ناشناخته ،چیاپ عبیدالعزیز دوری و عبیدالجبار مطلبیی،
سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397

بیروت ،دار الطلیع .19۶5 ،
ی ارسطو ،الخطاب  ،تعریب عبدالرحمن بدوی ،بیروت ،دار القلم.1979 ،
ی الفهانی ،ابوالفرج علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،چاپ سیداحمد لقر ،بیروت ،دار
المعرف  ،بیتا.
ی بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشاراف ،چیاپ سیهیل زکیار ،بییروت ،دار الفکیر،
.199۶
ی بلعمی ،ابوعلی ،تاریخنام طبری ،چاپ محمد روشن ،تهران ،نشر البرز1373 ،ش.
ی جهشیاری ،محمد بن عبدو  ،الوزراء و الکُتاب ،قاهره ،بینا.1357 ،
ی خضری ،احمدرضا ،تاریخ خالفت عباسای از آغااز تاا پایاان آلبویاه ،تهیران ،سیمت،
1379ش.
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ی خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،بیروت ،دار الکتب العلمی  ،بیتا.
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منابع

منشورات الرضى13۶8 ،ش.
ی ذهبی ،شمسالدین ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،چاپ عمیر عبدالسیالم
تدمرى ،بیروت ،دار الکتاب العربى.1993 ،
ی رضا ،احمد ،معجم متن اللغ  ،بیروت ،دار مکتب الحیاة.1958 ،
ی زمخشری ،جارا  ،اساس البالغ  ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،بیتا.
ی ستای  ،حسن« ،بررسی مفهوم خطابه و منبر و سیر تیاریخی پییدای

آن» ،مجموعاه

مقاالت همایش بزرگداشت اساتاد محمادتقی فلسافی ،تهیران ،انتشیارات مرکیز اسیناد
انقالب اسالمی138۶ ،ش.
ی شافعی ،فرید ،العمارة العربی فی مصر االسالمی  ،قاهره ،الهیئ المصری العام للتألیف و
النشر.1970 ،
ی طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم،
ی همو ،یامع البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ احمد محمد شاکر ،بیروت ،مؤسس الرساال ،
.2000
ی طقوش ،محمد سهیل ،دولت عباسیان ،ترجمۀ حجتا جودکی ،قم ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه1385 ،ش.
ی عسکری ،ابوهالل حسن بن عبدا  ،االوائل ،چاپ محمد سید وکیل ،طنطا ،دار البشیر،
.1۴08
ی فسوی ،یعقوب بن سفیان ،المعرف و التاریخ ،چاپ اکرم ضیاء عمری ،بیروت ،مؤسس
الرسال .1۴01 ،
ی فکری ،احمد ،مساید القاهرة و مدارسها ،قاهره ،دار المعار .19۶1 ،

بررسی کارکردهای رسانهای خطابه و منبر در عصر اول عباسی.

بیروت ،دار التراث.19۶7 ،

ی فیروزآبادی ،مجدالدین محمد بین یعقیوب ،القااموس المحایط ،قیاهره ،دار المیأمون،
.19۶8
ی قلقشندی ،شهابالدین احمد بن عبدا  ،صبح االعشی فی صناع االنشاء ،بییروت ،دار
الکتب العلمیۀ.1985 ،
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ی دینورى ،ابوحنیفه احمید بین داوود ،األخباار الطاوال ،چیاپ عبیدالمنعم عیامر ،قیم،

شفیعی1385 ،ش.
ی مستوفی ،حمدا  ،تاریخ گزیده ،ترجمۀ عبدالحسین نوایی ،تهران ،امیر کبیر13۶۴ ،ش.
ی مسکویه رازی ،ابوعلی ،تجارب االمم ،تهران ،سروش1379 ،ش.
ی نویری ،شهابالدین احمد ،نهای االرب فی فنون االدب ،قیاهره ،دار الکتیب و الوثیائق
القومی .1۴23 ،
ی یعقوبی ،احمد بن ابویعقوب ،تاریخ الیعقوبى .بیروت ،دار لادر ،بیتا.
 Zwemer, S. M., "The pulpit in Islam", The Muslem world, No. 23 (1933).ی
 Roth, C., The standard Jewish encyclopaedia, New York, Doubleday,ی
1966.

سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،بهار 1397
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ی لمبتون ،ان .کی .ا  ،.دولت و حکومت در اسالم ،ترجمۀ محمدمهدی فقیهی ،تهیران،

