
 33ـ 59    ، صفحات 1399  پاییز ،  23  ، شماره ششم سال  علوم سیاسی،    پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت 

 پژوهشی: مقاله نوع

  آرمانی دولت به دستیابی راهبردهای و  دولت بحران واکاوی
 (ق 520. د) طرطوشی ابوبکر الملوکسراج در

 ( 1399/ 07/05: تصویب تاریخ  ـ   18/12/1398: دریافت تاریخ)

 1فاطمه احمدوند

 چکیده 

  در  شناسی«دولت»  به   معطوف   نظری  مفاهیم  و   سیاسی  اندیشه   از   مهمی   بخش
.  است  یافته  بازتاب   نویسیاندرزنامه  سنت   قالب   در   اسالمی،  اندیشه  تاریخ
  دوره  در  که  است  آثار  این  از  اینمونه  طرطوشی،   ابوبکر  نوشته  الملوکسراج

  هجری  ششم  قرن  اول  نیمه  یعنی   مصر  فاطمیان  مذهب  اسماعیلی  خالفت  انحطاط
  شناختی اندیشه  نگرشی   ارائه  حاضر  پژوهش  مسأله.  است   آمده  در  تحریر   رشته   به
  دولت  ماهیت  شناخت  دولت،   اضمحالل  بحران  به  نسبت   طرطوشی  درک  از

 به   ناظر  اصلی  پرسش  دیگر،   عبارت  به  است؛  بدان  رسیدن  هایحلراه  و  آرمانی
  برای  طرطوشی  تجویزهای  ماهیت   و  زمانه  سیاسی   بحران  یابی دلیل  چگونگی 

 های نظریه  فهم  در  اسپریگنز  توماس  مفهومی  مدل .  است  آرمانی  دولت  به  رسیدن
  زمانه  تاریخی  شناخت   از   حاصل   فرض  و   است  پژوهش  این   مفهومی  پایه  سیاسی 

  را   فاطمیان  خالفت  اضمحالل  دوران  وی  که  است   آن  طرطوشی  سیاسی  اندیشه  و
  اسپریگنز   نظر  در  سیاسی  اندیشه  فهم  مراحل  وی   اثر  و  دانست می  سیاسی  بحرانی

  معطوف   شناسی حلراه  و   شناسی آرمان  بحران،  شناسی دلیل  شناسی،بحران  یعنی 

 
 Ahmadvand@ISR.ikiu.ac.ir)ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یو تمدن ملل اسالم خیتار اریاستاد. 1



 ي فصلنامه دولت پژوه  34

 

  محتوای  تحلیل   بر  مبتنی  پژوهش  این  انجام  روش.  بردارد   در   را  دولت  به
  مدل محورهای با اثر  این  از   برآمده کدهای مؤثرترین تا است بوده الملوکسراج

  طرطوشی   که   دهدمی  نشان  پژوهش  این  دستاوردهای.  یابد  تطبیق  اسپریگنز
  آرمانی  دولت  به  رسیدن  و  بحران  از  رفتبرون  برای  دولت  اصالح  خواهان
  محوریعدالت  فردی،   اخالق  اصالح  راهبرد   بر  تکیه  با  و  است  بوده  گرافضیلت

  جایگاه  ارتقای  و   جامعه  طبقات  میان  روابط  تنظیم   و  قضایی   ساختار   اصالح  برای
  سیاسی،  نظام  در  سالمت  بقای  برای  تضمینی  منظور   به  دولت  در  عالمان  مشورتی

 . است داشته آن تحقّق  به امید 
 .اسپریگنز دولت، الملوک،  سراج طرطوشی، : کلیدی واژگان
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 مقدمه 

   الملوک سراج و طرطوشی ابوبکر

 1تُرتُسا   شهر  در  رُندَقَه  /رَنْدَقه  ابی  ابن  به  معروف  طرطوشی  فِهری  ولید  محمدبن
  خلکان، ابن)  شد زاده   قمری  451 در ( امروزی  اسپانیای معادل تقریباً) آندلس  در

 علوم   ترینمهم  که  بود  مذهب  مالکی  فقیهی  وی(.  265  ـ  263:  4  ، 1967
  سفر  در  بعدها  و   آندلس  مختلف   شهرهای  در   را   ادب   و   حدیث  فقه،  شامل   اسالمی

  ، 1983  عیاض،   قاضى)  بود  آموخته  نامدار  عالمان  از  عراق،   و  ایران  در  شرق،   به
  ابن  ؛69:  9  ، 1978  سمعانى،   ؛372  ـ  371:  1966  فرحون،   ابن  ؛118:  8

  خلکان،  ابن  ؛ 530:  3  ،1965  حموى،   یاقوت  ؛ 575:  2  ،1966  بشکوال، 
  اسکندریه در  عمر آخر  تا  و کرد  سفر مصر به  بعدها  وی(. 262-265: 4 ،1967

  ؛ 530:  3  ،1965  حموى،  یاقوت   ؛177-176:  1  ،1969  ضبى، )  بود
  مصر،  عالمان  تأثیرگذارترین   و   مشهورترین  از   وی(.  372:  1966  فرحون،ابن

  ضبى،)  رود می  شمار   به   اسالم  جهان   غرب  و   مرکز   نوعی  به   و   آفریقا  شمال
  520  سال  در   سرانجام  وی(.  372 :1966  فرحون،ابن  ؛ 177:  1  ،1969

  ضبى،   ؛264:  4  ، 1967  خلکان،   ابن  ؛69:  9  ، 1978  سمعانى، )  درگذشت
  ابن  مانند  اندیشمندانی   با  که  است   چندان   وی  اندیشه  آوازه(.  179:  1969
 (. 9: 1999 بیاتی،) شود می مقایسه خلدون

  که   است  درآورده  تحریر  رشته  به  مختلف  مضامین  با  متعددی   آثار   طرطوشی
  تشکیل  را  وی   ادبی  هاینگارش  گاه  و  تفسیری  حدیثی،   فقهی،  هاینگرش  بیشتر

  ، 1969  ضبى،   ؛118  -72  ، 36-22  مصحح،   مقدمه:  1997  طرطوشی، )  دهند می
  شیال،  ؛1081:  2  ، 1410-1402  خلیفه، حاجى  ؛88:  2  ، 1968  مقّرى،  ؛179:  1

 برای   وی  سیاسی  اندرزنامه  به  بیشتر  را  طرطوشی  حال،   این  با(.  94ـ81:  1965

 
1. Tortosa / طَرطُوشه 
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.  اوست   سیاسی   اندیشه  حاوی  که  شناسند می  «الملوک  سراج»  یعنی   دولتمردان
  با  نگارنده  آن،  در  که  داراست  را  سیاسی  نظریه  یک   هایویژگی  الملوک  سراج
  به  را   خود  اثر   از   بخش   بیشترین   موجود،   وضع  از   منتقدانه  درکی   ارائه

  عمالً   و   داده  اختصاص  آلایده  حاکمیتی   ساختار  به   رسیدن   برای  راهبردهایی 
  در  که  دارد  باب  64  اثر  این.  است   کرده  تبیین  را  خود  آرمانی  دولت  هایویژگی

  اسالمی،   هایآموزه  مبنای  بر  محوردین  شناسیمعرفت  ارائه  به  محور  چند
  آرمانی  دولت  ساختارهای  تبیین   و  شناخت   برای  هایی آموزه  و   اخالقی   هایآموزه
 . است شده تالیف

 « بحران» عصر: الملوک  سراج تاریخی خاستگاه

 به   مجموع  در   که  است   باب  64  در  کالسیک  عربی  زبان  به  اثری  الملوک  سراج
  برای   اخالقی  و   اسالمی  هایآموزه  مبنای  بر   محوردین  شناسیمعرفت  ارائه

  به   سیاسی   ای نظریه  عنوان  به  و   پردازدمی  دولت  ساختارهای  تبیین   و  شناخت 
  این   اساس.  زندمی  دست   آرمانی   دولتی   به  رسیدن  برای   اجرایی   های حلراه  ارائه

 جامعه  «آرمانی»  و  « (زده  بحران)  موجود»  ساختارهای  از   نگارنده  درک   را   اثر
  هایگزارش  ها،تلمیه  ها،تمثیل  انواع   از   کالسیک  زبانی   با  که   دهد می  شکل

 هایداستان  و   اشعار  احادیث،   آیات،  به  استشهادات  و   تاریخیشبه  و  تاریخی 
  ، 20  ، 18  ، 17:  1995  طرطوشی، :  نک  نمونه  برای)  است  یافته  تألیف  کوتاه

  اصلی   مخاطب  آید،می  بر   الملوکسراج  عنوان  از   که   همچنان(.  154  ،60-61
 که   «سلطان»  و  «مَلِک»  واژگان  با  نگارنده  و  دهد می  تشکیل  حاکمان  طبقه  را  آن
 جامعه   مسلمان  فرمانروای  را  خود  مخاطب   دارند،   فراوانی   کاربرد  اثر  سراسر   در

  اثر  ابتدای  از  نگارنده  و   است  گونهنصحیت  نظریه،   زبان.  است  کرده   فرض
  و ]  مختلف  کارهای  به  ایشان  اشتغال  سبب  به   حاکمان  برای  موعظه  ضرورت»

 . کندمی مطرح را( 17: 1995  طرطوشی، [« ) خویش از  غفلت
 زمانه،   با  که   است  گرایانهواقع  موضوعی  سیاسی  اندیشه  محتوای  که  است  واضح
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  برای   لذا  دارد؛   مستقیم  رابطه  تاریخی  هایدوره  در  سیاسی  هایعینیت  و  تاریخ
  برای  شناخت؛  درستی   به   را  پردازنظریه  زمانه  باید  سیاسی  اندیشه  هر  درک
  ایتالیا،   تا  است   نیاز  شهریار  در   ماکیاولی  اندیشه  درک   برای  همچنانکه  نمونه، 
  و (  57:  1397  اسپریگنز، )  کرد  درک   را  میالدی  شانزدهم   سده  فلورانس   بویژه
  در  اروپا  سیاسی  و   اقتصادی  هاینظام  تحوالت  نیز   مارکس  اندیشه  شناخت   برای
-171:  1384  آرون،  ؛69-67:  1397  اسپریگنز، )  شناخت   را   نوزدهم   سده 

  او  زمانه  از   درست   درکی   باید   نیز   طرطوشی   اندیشه   بهتر   شناخت   برای   ،(178
 .  داشت
  و  مقطعی  سقوط  منظر  از  باید  بیشتر   را  الملوک  سراج  نگارش  سیاسی  زمانه
  نماد  عنوان  به  عباسیان   مذهب   سنّی   خالفت   سیاسی   قدرت   مجدد   احیای  سپس 
  اتفاق  پنجم  سده   نیمه  در  که  «جماعت  و  سنّت»  اندیشه  مذهبی  و  سیاسی  اقتدار
  اسماعیلی   خالفت   سقوط  و   انحطاط  سپس،   و   اولیه  اقتدار  آن،   برابر  در  و  افتاد

  بازشناسی   مورد  سیاسی  –  مذهبی  رقیب   دو  عنوان  به  مصر،  در  فاطمیان  مذهب
-12:  1389  بادکوبه،   و  اشتری  ؛170-169  ، 166:  1389  لوئیس،)   داد  قرار
22 .) 

  یعنی   رقیب  خالفت   نظامی  و  سیاسی   اقتدار   ناگهانی  توسعه  برابر   در  عباسیان
  و   رسید  اقتدار  اوج  به  مصر  در  چهارم  سده  نیمه  در  که  مذهب  اسماعیلی  فاطمیان

 تغری ابن)  یافت   گسترش  اسالم   هایسرزمین  مرزهای  از  فراتر   حتی   آن   نفوذ  دامنه
  در  که  کردند  تجربه  را   اقتدار  و   افول  از   روندی  ، ( 152-151:  4  ، 1390  بردی، 

  گروش  فرمانده  بساسیری،  کودتای  در   بغداد  چندماهه  سقوط   با   پنجم   قرن   نیمه
  سلجوقیان  ورود  با  زمان  همین   در  درست  اما  رسید،   اوج   به  فاطمیان  به  یافته
  احیا سرعت به  اسالم، جهان  سیاسی  هاینزاع  عرصه  به ماوراءالنهر از  مذهب  سنّی 
  بواسطه   ششم،   سده   دوم  نیمه  در  یعنی  بعد،  قرن  یک  توانستند   حتی  و  شدند 

  ایوبی،  الدینصالح  سپاهیان  یعنی  سلجوقی  اتابکان  به  وابسته  نیروهای  از  بخشی
:  1380  حتّی،  ؛45:  1964  شداد،   ابن)  سازند  ساقط  همیشه  برای  را  فاطمیان
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  به  65  بعد،   به  25  ، 1379  طاهری،  ناصری  ؛ 787-794  ،618  ،610-611
 (. بعد
  مذاهب،   این  عالمان  تسنن،   اهل   مذاهب  عباسیان؛  جبهه  در  دوران  این  تمام  در

  مانند  عباسی  خالفت   هوادار  سنّی  حکمرانان  نظامیه،   مدارس  جمله  از  هامدرسه
  عقاید   فاطمیان،   و  جبهه  یک   در   ایشان  وابستگان   و  اتابکان  و  سلجوقیان
 نظامی   نیروهای  و  فاطمی   مقدس  اماکن  و  مساجد  اسماعیلی،   داعیان  اسماعیلیه، 

  بودند   نظامی  و   سیاسی   کالمی،  مذهبی،  هاینزاع  مشغول  سوی،  دیگر   در   ایشان
  ؛794-787  ،618  ،611-610:  1380  حتّی،  بعد؛   به  95:  1368  کسایی،)

-169  ، 166:  1389  لوئیس،  بعد؛  به  65  بعد،   به  25  ،1379  طاهری،   ناصری
  اهل  جبهه  مذهبی   پیشگامان  از   باید  را  طرطوشی  ابوبکر  نزاع،   این  در(.  170
  بر  تسنن  جبهه   تفوّق  ساززمینه  عوامل  جمله  از  او  فکری   میراث  که  دانست  تسنن

 (.  239:  1383 واکر،  ؛15-14: 1389 بادکوبه،  و اشتری) بود اسماعیلیان ضدّ
  دست  در  حاکمیت  که  حالی   در  مصری  جامعه  در   نزاع،  این  دوران  تمامی  طی

  از  پس  و   بودند   مطلق  اکثریت   در  تسنن  اهل   بود،  مذهب  اسماعیلی  خالفت
 قابل  هایاقلیت  یهودیان،  و(  قبطی   اکثراً )  مسیحیان  از  فراوانی  شمار   ایشان، 

  حتی   مهمی  هایمقام  آن  اعضای  که  دادندمی  تشکیل  را  قدرتمندی  و  توجه
  آنجا  از(.  222-173:  1  ، 2000  عامر،   مصطفی)  آورندمی  دست   به  را  وزرات

  که  نیست  بعید   بودند،   اقلیت   در   تسنن  اهل   به  نسبت  مذهبی   نظر   از   فاطمیان   که
  باشد؛  خود  برای  حامی  توازنی  ایجاد  دولت،   ساختار  در  ذمه  اهل  به  ایشان  گروش

و    یاسی س  هایمقام  بر (  یهودیانو    یحیان)مس  ذمه  اهل   دستیابی   موضوع  اما
  مداقّه   محل  اسالم،  جهان  سیاسی  اندیشه   در   پیشین  قرون  از جهان اسالم،    یی اجرا

 یا   ها«دستورالوزراء»  در  چنانکه  بود،   مسلمان  سیاسی   اندیشمندان
  مقام  به  رسیدن   تا   فقط  را   ذمه  اهل   یران،وز  ی برا  یی اجرا   هایدستورالعمل

به  44:  تایب  ی،)ماورد  بودند  داده  جواز(  اجرایی  وزیران)نه    مشاور  وزیران ( و 
کل دست  یشترب  ی، طور  به  نسبت  مقام  یابی مسلمانان  به  ذمه    حاکمیتی   هایاهل 
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  قابل   بسیارشمار    ی، فاطم  یدر کارنامه خلفا  حال  این   با  نداشتند؛  مثبت  نظری
 یرا برعهده داشتند به نحو  ی دولت فاطم  یمسلمانان کارگزار  یراز غ  ایمالحظه

-367)  ودییه  کَلِّس   بن  یعقوبمانند    یمؤثر  ییاجرا   یرانوز   یآنان حت   یاناز م
برآمدند  531-529)  ارمنی  بهرام  و  مصری  نسطورس  ابن  خاندانق(،  373 ق( 

  موضوع  این   که(  64-19:  تابی  صیرفی،  ابن؛  179:  74  ،1415)ابن عساکر،  
 مورد   اسالم  جهان  سراسر  و  مصر  در  را  فاطمیان  سیاسی  مشروعیت  توانستمی

 . دهد قرار تهدید 
  بود   اسالمی  هاییناروپا به سرزم   یحیتهاجم اقوام مس  یان، چالش مهم فاطم   دیگر

  هایجنگ»  عنوان   به  امروزه  که  هاییلشکرکشی  قالب   در   پنجم   سده   اواخر  از  که
  و  صغیر  آسیای  نشینمسلمان   شهرهای  و  شده  آغاز  شود، می  شناخته  «صلیبی
  این  در .  بود   کرده   نبرد  گرفتار   راسواحل مصر    وشام    یساحل  هایبخش  سپس 

م  هاآن  مجموعه  و  یافت   ادامه  هفتم   سده   اواخر  تا  که  نبردها  سلسله   توانیرا 
  اسالمی،  هایدولت  برشمرد،   مسیحیان  و  مسلمانان  میان  مذهبی  نبرد   ترینمهم

ا  سنّی،   هایدولت  بویژه بعدها  و  شام  ممال  یوبیاناتابکان    یشترین ب  یک، و 
قلمرو    مرز هم  نیز   یرهادرگ   ین ا   یایجغراف  داشتند؛  یبیان صل  با را    یری درگ با 

فاطم شداد،    یان خالفت  )ابن  ن 23-21م:  1964بود  حتّ  یز؛  :  1380  ی،نک: 
  فاطمیان  خالفت  دستگاه  دیگر   معضل   ها، چالش  این  بر  افزون (.  805-833

ناکارآمد  ینی قدرت در جانش  هایکشمکش در اداره کشور    یخلفا و رخوت و 
به    12و بادکوبه،    یبود )اشتر  گرفته  یشتریشدت ب  پنجم  سده   اواخر بود که از  
 (. 99-89: 1379 ی،طاهر یبعد؛ ناصر

فاطم   توان می  ترتیب بدین دوران  اواخر  مصر  که    حیات  دوره  در   یعنی  یگفت 
 در فشار بود:  زیر   هایچالش از  طرطوشی 

  امواج   با  که  عباسیان  یعنی  بغداد  در  رقیب  خالفت  دستگاه  کننده تخریب  فشار*  
  اکثریت  با  و   یافت می  تشدید   شام  زنگیان   مانند   سنّی   سیاسی   هایحاکمیت

 بود؛  فاطمیان خانگی  انزوای موجب  مصر در  تسنن  اهل  داشتن
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  جانشینی  در  رقابت  قالب  در  که  فاطمیان  قدرت   ساختار  درونی  اضمحالل*  
 شد؛ می بازتولید مدام داخلی  سیاسی هایکشمکش و خلفا

 شام؛ مرزهای از  مصربه  یبی صل مهاجمان نظامی فشار * 
  اهل   حساسیت   که  فاطمی   دولت   اجرایی   ساختار  در   مسلمانان  غیر  قدرت*  

 .  کردمی تشدید  را  فاطمیان علیه تسنن
  بقا  در  مشروعیت  عدم  و   اداره  در   ناکارآمدی  فوق،  چهارگانه  هایچالش  مجموع

 بحران »  عنوان  به  توانمی  امر  این  از.  بود  زده   رقم  فاطمیان  خالفت  برای  را
  و   ادامه  در  بحران  این   شناخت .  برد  نام  فاطمیان  « مشروعیت  عدم  و  ناکارآمدی

  از  راشناخت ما    ،(25:  1997  یگنز،)اسپر   اسپریگنز  مفهومی  مدل  چارچوب  در
  طرطوشیکه    رسد می  نظر   به  دیگر،   عبارتی  به.  سازدمی  ترکامل  یطرطوش  یهنظر

عالم مقام  فکر  یعنی   یسنّ  یدر  نظر  اعتقاد  یاز  با  متخا  یو    اعتقادات صم 
فاطم   یلیاسماع بادکوبه،    ی )اشتر  یانمذهب  واکر،  15-14:  1389و  :  1383؛ 
برا239 مذهب  ی مبتن  یپاسخ   ی(،  فق  یبر درک  مشکالت   یهانهو  به  نسبت  خود 

درک    ینظر  دیدگاه  طرح  به  فاطمیان،  انحطاط  دورهاز    یناش از  متأثر 
 ی کالم  ذائقه  با  مالکی  فقیه  یکدر مقام    خود  گرایحدیث  نگاه  و  مآبانهیعتشر

س  یبرا  که)  اشعری معادالت  در   قائل   توجه  قابل  نسبتاً  یگاهیجا  یاسیعقل 
)طرطوشبودند ارائه  158-156:  1995  ی، (  دنبال  به    سیاسی  نظام  یک  طرح( 

تا   بوده  مآبانه اشعری  عقالنیتی  و  دینی  گراییاخالق  سنّت،   فقه،   با  سازگار
 بخشد.  یانرا پا خویش  زمانه»بحران« 

 تحقیق  مفهومی مدلروش و   مسأله،

برا  تالشیپژوهش    یاصل  مسأله ماه  یاست  دولت    و  دولت   بحران  یتشناخت 
  دیگر   عبارت  به  بدان؛  رسیدن  هبردهایو را  طرطوشی   الملوک  سراج  در  آرمانی
 است که:  ی اصل هایپرسش ینپژوهش پاسخ به ا  ین هدف ا

 دارد؟  هایی ویژگی چه طرطوشی  نظر از  آرمانی دولت ـ الف
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 شود؟ می میّسر  راهبردهایی  چه  از  آرمانی دولت به رسیدن ـ ب

اند  از به  ناظر  فوق  پرسش  که  برا   یطرطوش   یاسیس  یشهآنجا  شناخت    یاست، 
  ینبهره برده شده است. ا   « اسپریگنز  توماس  مفهومی  مدل »از    یاسیس  یشهاند   ینا

نظر هر  مبنا  یاسیس  یهمدل  بر    شالوده  چهار  در  مفهومیـ    یلتحل  یمیتقس  یرا 
«حل( و راهبحرانیبی)  آرمان  بحران،  عوامل  یا   علل   مسأله،   یا   بحران »  وارمرحله

آن    یدن رس  های که  کندیم  یبازخوان  آرمان  شرایطبه  است  مفروض    مراحل. 
دستگاه خالفت    ی»ناکارآمد  با  یببه ترت  یطرطوش  یهدر نظر   اسپریگنز  نظر  مورد
نفوذ فساد    یناش  ،)بحران(  یفاطم و دستگاه قضا    یتحاکم  ساختار  در  فردیاز 

و    محورفضیلت  ایجامعه  و   حاکمیت  تشکیل  ضرورت  نتیجه  در  و(  بحران)علل  
)راه حل(« تناظر داشته باشند،    مشخص   راهبردهایی  طریق  از )آرمان(    گرا اخالق

 شود.   ی بازخوان  یمدل مفهوم ین بر اساس ا الملوکسراجاست تا  یلذا ضرور
به    اسپریگنز،   مفهومی  مدل  در باید  سیاسی  اندیشمند  هر  اندیشه  شناخت  برای 

در   ماکیاولی  اندیشه  مانند  رفت،  او  از  مانده  برجای  متن  به    شهریارسراغ  یا  و 
-56 یگنز،)اسپرکننده اندیشه سیاسی وی های بیانخنرانیها و سسراغ یادداشت

  سراجبرای شناخت اندیشه طرطوشی، یک متن مشخص یعنی      ؛(67-69،  59
در دسترس است، اما از آنجا که این اثر سبک نثر کالسیک اسالمی را    الملوک

مثل روایات،  احادیث،  آیات،  از  مرکّب  یعنی  پندهاست،  دارد،  و  حکایات  ها، 
بریم؛   بهره  محتوا«  »تحلیل  روش  از  آن،  تحلیلی  درک  برای  تا  است  ضروری 

پیام  و  مختلف  مباحث  ترتیب،  کدگذبدین  با  متن  پنهان  و  آشکار  و  های  اری 
بسامدسنجی استخراج خواهند شد تا از نقاط اصلی تاکید اندیشمند که از خالل  

کانون است،  آمده  دست  به  مضامین  اندیشه  پربسامدترین  روایت  مرکزی  های 
کانون این  و  شود  بازخوانی  به  نگارنده  نسبت  تعداد  نظر  از  که  مرکزی  های 

بیق بسیار هموارتری با  بحثهای مختلف متن، بسیار مختصرتر هستند، قابلیت تط 
داشت. خواهند  اسپریگنز  مفهومی  از    منظور،   این  برای    مدل  استفاده  با  ابتدا 

مرحله،    ینشده است. در ا  یمفهوم  ی کدگذار  یم اثر حج   ین محتوا ا   یل روش تحل
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اول  1.130از    یشب ا   یهکد  مرحله  یناستخراج شد.  در    قالب  در  دیگر   ایکدها 
 ی بسامدها  ترتیب،  بدین  و   شدند   مفهومی  سازیچکیده  باالدستی،  مفهومی  کد   43

مختلف    هایحوزه  در   را   اثر   فکری   چگالی   یا   تمرکز  توانست گانه  43  کدهای
 . شودمی ی نشان دهد که در ادامه بررس

 الملوک  سراج محتوای تحلیل

  فصول  اساس  بر  الملوک  سراج  مطالب  تمامی  ابتدا   پژوهش،  از  مرحله  این   در
  در  یا   و   پاراگرافشبه  اثر،  گزاره   هر  که  نحوی  به  شده   بندیموضوع  آن،  گانه64

 موضوعی   که ...(    و  مثل،  داستان،  حدیث،  قرآن، )  روایی   ایجمله  هر   مواردی، 
  خالصه  و  شود  گرفته  نظر  در  «باز  کدِ»  یک  عنوان  به  کند، می  مطرح  را  خاص

  بیش  مرحله،   این   در.  گیرد  قرار   برداریبهره  مورد  1  شماره  جدول   در  آن  موضوع
  نحوه  زبان،   که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید.  گردید   استخراج  باز  کد  1.130  از

  پاراگراف   عنوان  به   چیزی  آن   در  که  اثر   کالسیک  سبک   و  موضوعات  آرایش
 .  ساختمی دشوار را  مرحله این است،  نشده رعایت

  عنوان   تحت  کدها  این  چکیده  و  اصلی   مضامین  باز،   کدهای  به  دستیابی  از  پس
  با  تا  است  شده  مفهومی  سازیچکیده  ، «باز  کدهای   تجمیع   از  حاصل  مضامین»

  اندیشمند  نظر   در   مفهومی  اصلی  هایهسته  به  بهتر   چه  هر   مراحل،   این   طی
  و  داده   کاهش   را   سخن   اطناب   از   وسیعی   بسیار  بخش   جدول   این .  شود  دستیابی 

 .  دهدمی قرار   خواننده  فهم دیدگانِ  برابر در را متن محتوای خوبی به

 دوم و اول مرحله شده کدگذاری هاینمونه

  فصل  از  باز بخشی   کدگذاری   نمونه  اثر،  کدگذاری  فرایند  از   اینمونه  ارائه  برای
  سوم،   فصل  ثانویه  و   اولیه  کدگذاری  یعنی  فرایند  این   طی   شود؛می  ارائه   اثر  سوم
که   استخراج   اولیه  کد  30   یعنی  چکیده   محتوایی   کد  4  به  نهایت   در  شده 

 و   بسامد  2  با  «پذیریمسئولیت»  بسامد،   13  با  «عدالت»  بسامد،   14  با  «اصالح»



 43  ...يابیدست یبحران دولت و راهبردها  يشناسعلل

 

  چند .  اندیافته  کمّی  تقلیل  یا  و  شده   یابیکانون  ، بسامد  1  با  «ساالریشایسته»
 : است ذیل  شرح به سوم  فصل هایکدگذاری از نمونه

  و  مکرها[  یعنی]  آنان  به  مربوط  مشکالت  قضات؛  و  والیان[  احوالِ]  در:  سوم  باب  عنوان
 ایشان   روی  پیش  خطرهای

 
  تجمیع از حاصل  محتوای

 باز  کدهای
 باز  کدهای

 شماره
 صفحه

  مفهومی  کد
 چکیده 

 قضاوت در تقوا 1
  یاز هوا  تیسوره ص(: عدم تبع 26 هی)آ ی نآ اشاره قر

 قضاوت هنگامنفس در 
87 

 اصالح
 ( قضایی )

2 
  الهی  اوامر انجام ضرورت

 دولت  توسط

و نصرت خداوند   یاریو ثبوت دولت در گرو  یبقا

نماز،  : اقامهخداوند یار ی طیو شرا (40 هی)سوره حج آ

از منکر )سوره حج   ی زکات، امر به معروف و نه یاعطا

 (41 هیآ

87 
 اصالح

 (سیاسی )

 دولت بقای ضامن عدل  3

  عدل، اقامه: حکومت یبقا شروط از طرطوشی  ریتفس

 و ظالم با مبارزه و مظلوم یار ی ،ی نید عیشرا تیرعا

 ران یفق مراعات

87-
88 

 عدالت 

4 
  برابر در دولت مسئولیت

 رعیت 
: »کلکم راع و کلکم مسئول عن  ینبو  ثیاشاره به حد 

 ه« رعیت
 پذیری مسئولیت  88

 دولتی  مسئولیت حساسیت 5

)ص(  امبریپ ی)ص( از سو امبریپ یعباس عمو شدننهی 

  نظر از یی فرمانروا فیتوص و  ی مقام دولت رشی پذ از

 آن انهیم مالمت، آن »اول : آله و هیعل اهلل ی صل امبریپ

 است«  امتیق روز در حسرت آن آخر و ندامت

89 
 اصالح

 (سیاسی )

 دولت مسئولیت حساسیت 6

به عبدالرحمان  امبریپ هیباب توص در یحسن بصر تیروا

  تیمسئول و پست اتخاذ عدم و ی نینشخانه  یبرابن سمره 

 یدولت

90 
 اصالح

 (سیاسی )

7 
 شایستگی  و توانایی  لزوم
 مسئولیت پذیرفتن برای

 قضا

در دستگاه  طلبو حق توانمند افراد یر یضرورت به کارگ

 قضا
93 

  ساالریشایسته
 ( قضایی )

  بر )  باب  هر   از  مستخرج  کدهای  و  موضوعات  عناوین،  تطبیقی  جدول
 ( کدها تمرکز اساس

  کد  43  به  اولیه   کدهای  دوم؛   مرحله  در   متن،   سراسر  اولیه  کدگذاری   از   پس 
  این   کلی،  نمای  در .  است   یافته  کمّی   تقلیل   چکیده،  محتوای  یا   باالدستی   محتوایی 
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 موضوعی   تمرکز   محوریت  با  الملوک  سراج  گانه64  هایباب  پژوهش؛  از  بخش
  است  شده   داده   نشان   ذیل  جدول  در  است؛  کشیده  تصویر  به   را  باب  هر   کدهای

  تعداد   چه   و   بوده  چه  محتوایی  اصلی   تمرکز  آن  در   داشته،  عنوانی  چه  باب  هر  که
 : است شدهمی شامل را  کد

 کدها  موضوعی  تمرکز الملوک سراج  در باب عنوان باب 
  کدهای تعداد

 مستخرج 

 فرمانروایان به دادن پند 1
  گرایی، اخالق معناگرایی، مشورت،

 زهد 
67 

2 
 و وزرا امیران، نزد صالحان و علما جایگاه

 پادشاهان 

  گرایی،اخالق  مشورت،
  معناگرایی، زهد،  پذیری،مسئولیت 

  عدالت، ،(معنوی) اصالح
 پذیری مسئولیت 

53 

3 
  به مربوط مشکالت) قضات و والیان مورد در

  روی پیش خطرهای و مکرها[  یعنی ] آنان
 (ایشان

 سیاسی )  اصالح ،(قضایی ) اصالح
 عدالت، ،(دینداری بواسطه

 ،(سیاسی )  اصالح پذیری،مسئولیت 
 (قضایی ) ساالریشایسته

30 

4 
  طلب جریان و(  ع ) سلیمان حضرت حکومت
 عطا او جز دیگری به که خداوند از حکومتی 

 ایشان  از بخل نفی  و نکند

  بر مبتنی  آل ایده  حاکمیت) اصالح
 ساالری؛ شایسته   معناگرایی، ،(تقوا

6 

 21 عدالت  منصف   و عادل  قضات و والیان فضیلت 5

6 
  و دیده خسران رعیت با رابطه در سلطان

 است  زیانکار
 هراسی  آخرت - معنوی) اصالح

 ( حاکمان
8 

 زمین  روی بر سلطان وجود ضرورت حکمت 7
 وجود ضرورت  حکومت، بودن الهی 

 (معنوی - اخالقی ) اصالح حکومت،
7 

 4 حکومت  وجود ضرورت سلطان [ وجود] مضرات و منافع 8
 4 (جامعه) اصالح رعیت  به نسبت سلطان جایگاه 9

 8 رای  استبداد عدم دولت دینی  و شرعی  هایویژگی  10

11 
[ قدرت] هایپایه  بخش قوام هایویژگی 

 سلطان
  دولت، وجود ضرورت عدالت،

 تدبیر عالمان، با مشورت
43 

12 
  باعث پادشاهان نظر طبق که هایی خصوصیت 

 است  شده سلطنتشان نابودی و دولت ویرانی 
 9 فساد

13 
  سلطنت حکما ادعای به که ذاتی  هایویژگی 

 براندازند 

  مردم، با بدعهدی ،(استبداد) تکبر
  نداشتن غضب، ترس، بخل، حسادت،

 مردم  با ارتباط
16 

 4 مثبت صفات پادشاهان پسندیده و نیک هایویژگی  14
 11 مردم  فرمانبرداری او  از مردم اطاعت گرو در سلطان عزت 15
 5 مردم با نیکی  سلطان امور مالک 16
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 کدها  موضوعی  تمرکز الملوک سراج  در باب عنوان باب 
  کدهای تعداد

 مستخرج 
 14 عدالت  سلطان شر و خیر 17
 3 حکومت  ضرورت قرآن در سلطان جایگاه 18
 11 مداری  اخالق  مداری، عقل عدالت، سلطان امر تحت جامعه های ویژگی  19
 2 (حکومت ساختار) اصالح سلطنت  ارکان 20
 17 اندوزی  علم علم  به سلطان نیاز 21

22 
 زیاد بن کمیل به( ع ) طالب ابی  بن علی  توصیه

 آن  اهل و علم مورد در
 6 اندوزی  علم

 29 گرایی عقل مکر  و خباثت زیرکی، عقل، 23
 37 وزارت  آنان هایویژگی  و وزیران 24
 13 (حاکمیت ساختار یا درباریان) اصالح آنها  آداب و سلطان نشینانهم 25
 32 ( عفو: مجازات سازوکار) اصالح سلطان  بخشزینت  هایخصلت  26
 39 مشورت  ( خیرخواهی ) نصیحت و مشاوره 27
 54 ( مجازات سازوکار) اصالح بردباری  و حلم 28
 16 ( مجازات سازوکارهای) اصالح غضب  فرونشاندن های راه 29
 59 ( ایثار) گرایی اخالق  بخشش  و جود 30

 دو  آن متعلقات و بخل خساست، 31
 ،( ستیزیبخل  و شح) گرایی اخالق 

 ( ایثار) گرایی اخالق 
15 

 34 صبر  صبر  32
 13 رازداری  رازداری  33

34 
 آن واسطه به مأمور و امیر که خصلتی  شکر،
  از  فراوان نعمت جلب باعث و شوند می  اصالح

 شود می  خداوند جانب

  مثابه به) شکرگزاری  شکرگزاری؛
 ( سیاست
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35 

  و انسان بین مشترک) هاانسان  خصلت و خوی
  رئیس و مامور و امیر کنندهاصالح  که( حیوان

  و است  مردم روابط بخشتسهیل و مرئوس و
 است   شده گرفت قرآن از

 5 گرایی اخالق 

36 
  هاسینه شفای و سلطان کمال  غایت که خصلتی 

  در هاانسان خاطر طیب و  هادل  راحتی  و
 است  آن رعایت

 4 گرایی اخالق 

37 
  و هاسختی  موقع پادشاهان پناهگاه که خصلتی 

 است حاالت و هاچهره تغییر و هاپریشانی 
 2 اصالح 

38 
  مردم نکوهش مورد که پادشاه هایخصلت 

 است 
 4 مردم  رضایت

 3 مشورت  عدالت، ظالم سلطان و  عادل  سلطان 39
 10 مردم  سکوت پادشاه  ظلم  زمان در مردم وظیفه 40
 5 مردم ظلم شودمی  گارده شما بر خودتان مانند والیانی  41
 10 همنشینان اصالح، رعیت  کنندۀ اصالح  خصلت 42
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 کدها  موضوعی  تمرکز الملوک سراج  در باب عنوان باب 
  کدهای تعداد

 مستخرج 

43 
 در سلطان مالکیت به را  رعیت که مواردی

 آوردمی 
 5 مردم  رضایت عدالت،

 17 سلطان  همنشینان سلطان با مصاحبت به نسبت هشدار 44
 11 سلطان  همنشینان سلطان  با همنشینی  45
 5 سپاهیان  سربازان  با سلطان رفتار و سیره 46
 11 مالیات اقتصاد، مالیات و خراج آوریجمع  در سلطان سیره در 47

 المال بیت  مورد در سلطان سیره 48
  زهد، ،(المال بیت تقسیم) اقتصاد

 ( عالمان مالی  سهم) اقتصاد
19 

49 
  سیره و المال بیت  خرج در سلطان سیره

 کارگزاران 
 12 فساد

50 
 ارزاق تقسیم و هادیوان  تدوین در سلطان سیره

 کارگزاران سیره و
 10 زهد  اصالح،

 18 مالیات  اصالح، ذمه، اهل ذمّه اهل احکام 51
 14 اصالح  تملق، ساالری،شایسته والیان پسندیده صفات 52

53 
  گرفته کارگزاران از که تعهداتی  و شروط

 شودمی 
 14 کارگزاران  ارزیابی  و نظارت

54 
  برای کارگزاران توسط رشوه و هدایا دریافت

 شفاعت  و وساطت
 6 فساد

 36 گرایی اخالق  خلق  حسن معرفت و شناخت 55
 32 عدالت  آن  بد عاقبت و ظلم شومی  56

57 
 اشاره و خبرچینی  و بدگویی  قبح و بودن حرام

 و خصلت دو این  از ناشی  ناشایست کردار به
 آن  نکوهیده عواقب

 20 اخبار  درباره تحقیق گرایی،اخالق 

 14 عدالت  آن حکم و قصاص 58
 21 امید سختی  از بعد گشایش 59

60 

 ستون و هاخصلت  اساس که خصلتی  بیان
 هیچ باشد آن فاقد که کس هر و هاستفضیلت 
 که شجاعت یعنی  شودنمی  کامل او در خصلتی 

  تعبیر نفس قوت به گاهی  و صبر به آن از
 گرددمی 

 10 شجاعت 

 30 جنگ  آنها  احکام و تدابیر ها،جویی چاره ها،جنگ  61
 25 قدر و قضا تبیین طلب  و توکل قدر، و قضا 62

63 
  عجم پادشاهان حکایات و اخبار از ایمجموعه

 آن غیر و
 27 گرایی عقل  گرایی،اخالق 

 20 گرایی عقل  گرایی،اخالق  پراکنده  احادیث و هاحکمت  64
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 باالدستی  مفهومی /محتوایی کدهای نهایی بسامدسنجی

  کد 43 با الملوک  سراج محتوای شناخت  باالدستی،  محتوایی کدهای استخراج با
  میان  از   یک   هر   آمده  دست  به  درصدهای  با  و  ذیل   شرح   به  باالدستی   محتوایی 

 :  شودمی حاصل  اولیه  باز  کد 1.130 تقریباً
 اثر  کل در بسامد درصد بسامد  کد  موضوع کد شماره
 5.2 68 مشورت  1
 3.8 50 معناگرایی  2
 12.9 168 گرایی اخالق  3
 1.1 15 زهد 4
 1 13 پذیریمسئولیت  5
 13 169 اصالح  6
 11.1 144 عدالت  7
 1.1 14 ساالری شایسته  8
 1.1 14 حکومت  فلسفه  9

 1.1 14 استبداد 10
 0.1 1 تدبیر  11
 2.1 27 فساد 12
 0.2 3 مردم با بدعهدی 13
 0.01 1 حسادت  14
 0.1 2 بخل 15
 0.01 1 ترس 16
 0.1 2 غضب  17
 0.01 1 مردم با ارتباطیبی 18
 0.3 4 مثبت صفات 19
 0.8 11 مردم برداریفرمان 20
 0.4 5 مردم با نیکی 21
 4.1 54 مداریعقل 22
 1.8 23 اندوزی علم 23
 2.8 37 وزارت  24
 2.6 34 صبر 25
 1 13 رازداری 26
 3.8 50 شکرگزاری 27
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 اثر  کل در بسامد درصد بسامد  کد  موضوع کد شماره
 0.5 7 مردم رضایت 28
 0.8 10 مردم سکوت 29
 0.4 5 مردم  ظلم 30
 0.01 1 همنشینان 31
 2.1 28 سلطان  همنشینان 32
 0.4 5 سپاهیان 33
 1.2 25 اقتصاد 34
 0.7 9 مالیات  35

36 
 ذمه  اهل

 ( یهودیان و مسیحیان) 
8 0.6 

 0.01 1 تملق  37

38 
  ارزیابی و نظارت

 دولتی  کارگزاران
14 1.07 

 0.01 1 اخبار درباره تحقیق 39
 1.6 21 امید 40
 0.8 10 شجاعت  41
 2.3 30 جنگ 42
 1.2 25 قدر و قضا تبیین 43

 مفهومی  /محتوایی  کدهای  ایمیله  نمودار

 

 اسپریگنز   مفهومی مدل مبنای بر کدها پرکاربردترین تفسیر

  مفهومی  کد سه ترتیب  به که  دهد می نشان الملوک سراج  محتوای تحلیل : بحران
(  درصد12.9  /بار  168)  «گراییاخالق»  ، (درصد13  /تکرار  بار  169)  «اصالح»
  با  که   هستند  بسامدهایی  پرکاربردترین (  درصد  11.1/    بار   144)  «عدالت»  و
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 « مشورت» یعنی   خود  از بعد  رده  پرکاربرد   بسامد از  یکدیگر،  به نزدیک  درصدی 
  این  بسامدسنجانه  اهمیت .  دارند  چشمگیری  فاصله (  درصد   5.2/    بار  68)

  طرطوشی   سیاسی   نظریه   فهم   برای   که  دارد   آن  از   نشان  گانه سه  مفهومی  کدهای
 مفهومی   مدل  اساس  بر.  برد  پی  گانهسه  کدهای  این  محوری  نقش  به  باید

  نظریه  شناخت  در  محوری  نقشی  «بحران»  سیاسی،   نظریه  شناخت  برای  اسپریگنز
  ارائه   و  درک  برای  شناختی   است   تالشی  نظریه؛  که  است  معتقد   اسپریگنز   دارد؛

(.  25:  1997  یگنز، )اسپر  «بحران»همان    یا  جامعه  هایمصیبت  از  جامعی  تصویر
و  از   مثالً  باشد؛  ملموس   غیر  یا  ملموس   تواندمی  جامعه  در   بحران   ی،نظر 
 ها انسان  روزانه   زندگی   با  ملموس   شکلی  به  که  است   آشکاری   نظمی یب  ، «ناامنی»

اما    است؛  دست  همین  از   نیز   داخلی  هایشورش  و   هاجنگ  وقوع.  دارد  کار  و  سر
  «عدالتیبی»به نام    تریملموس  غیر  پدیده  تواندیم  «ثروت  توزیع  در   نظمی  بی»

هم  باشد.  داشته  همراه  به  (  مختلف  اشکال  در)  «اخالق  تباهی »طور    ینرا 
  چند   هر   که  آورد می  همراه   به   را   فساد   و   ریختگیدرهم  از   متعددی   هاینمونه 

  حقیقت،   در   اما  باشد،   تأثیرگذار  انسان  زندگی  بر  یط شرا   یدر تمام  است  ممکن
 (.  72-71: 1997  یگنز، )اسپردارد  ملموس غیر  شکلی

  اصلی  کد  سه  تحلیل   با  آن  تطبیق  و  اسپریگنز  مدل  در   محوربحران  نگاه  اساس  بر
  کلیدواژه   پربسامدترین   که   گرفت  نتیجه  توانمی  طرطوشی،  اندیشه  در  مفهومی

  محوریت  است؛  «بحران»  از  معکوسی  آیینه  ، «اصالح»  یعنی  طرطوشی   نظریه
  تا  دارد   « تغییر»  تاریخی   ضرورت   و   وجوب  از   نشان   متن،   در   اصالح  مفهوم
  که   است  معنی   بدان   این .  بازگردد   خویش   کارآمدی  به  بتواند   سیاسی   جامعه

  چنین   این  عینیت  و  بوده  پرداز نظریه  سیاسی  اندیشه  در  محض  واقعیتی  بحران، 
  واداشته  سیاسی   نظریه  پرورش  و  اندیشیدن  به   را  پرداز نظریه  جامعه،   در   بحرانی

  در   کارکردی  اختاللی   رفع   برای   ایتوصیه  سیاسی  نظریه   دیگر،  عبارت   به .  است
 (. 15: 1397 اسپریگنز،)  است جامعه  سیاسی نهاد
  قبول  یا  و   درک  شناخت،   از  پس  اسپریگنز،   مدل  در:  بحران  عوامل  /علل
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  شناخت   و  بحران  تبیین  علّی،   درکی  با  تا  دارد  ضرورت  بحران،   نام  به  واقعیتی
  مسیر   در  پردازنظریه  که  است   معتقد   اسپریگنز .  پذیرد  صورت  آن  ایجاد  عوامل
  بر  که کند می معرفی و بازشناسی  را عواملی یا  عامل ،(نظریه) اندیشمندانه کنش 
.  شود  ایجاد  جامعه  در  معلول  عنوان  به  بحران  تا  اندشده  موجب  او،  عقیده   اساس

  از  را  جامعه  اعضای  میان  ارتباطی  نظام  کارکردگرایانه،   نگرشی  در  عوامل  این
:  1997  اسپریگنز،)  اند کرده  جدّی  اختالل  دچار   کم دست  یا  و  اند انداخته  کار
  و   فردی  نه  هستند   عمومی  عللی  یعنی   هستند   جمعی   و   سیاسی  علل،  این   ؛(15

  این   دیگر،  عبارت  به  ؛ (81:  1997  اسپریگنز، )  طبیعی   نه   دارند  قراردادی  ماهیتی 
  به   لذا  است،  بحران (  ذاتی  نه )  عرضی  عوامل  زایش  مسئول  که   است   اجتماع
 (.  اصالح) است  رفع  و  کنترل قابل  نیز اجتماع دست

  از  حلقه  دومین  «عدالت»  و  «گراییاخالق»  یعنی  دیگر   تکرار  پر  کد   دو  بازخوانی
  شکلی  به  نیز   دو  این   دهد؛ می  نشان  را   بحران  علل  یعنی  اسپریگنزی   مدل

.  دارند می  بر   پرده   جامعه  بر  حاکم   «عدالتیبی»  و   «اخالقی  فساد»  از  معکوس، 
  در   ،(اسالمی  عملی   هایآموزه  محوریت   با)  گرایی اخالق  بر   پرداز نظریه  تاکید 

  گاه  آن،  مقوالت  هرچند   که   است  سیاسی   اخالقی  بلکه  فردی،   اخالقی   نه  حقیقت 
  طرطوشی، )   است  استوار   خداترسی  و  تقواباوری  مانند   فردی   هایبرداشت  بر

  سپس   و  حاکمان  سیاسی  عملکرد  در  آن  عملی  نتیجه  اما  ، ( 57  -  17:  1995
  عنوان   به  نیز   وی  نظریه  در   عدالت  فراوان  کاربرد.  یافت  خواهد  بازتاب  جامعه
  دانستن  برابر   قضا،   دستگاه  اصالح»  قالب  در   آنچه  یعنی  عملی  کامالً  عینیتی
  واقع  در  و  شود می  دیده   «افراد  تمامی  برای  مشخص  حقوقی   تبیین  و  جامعه  اقشار
  ای رابطه  بحران   اصلی  عوامل  و   مفاهیم   این  میان  پرداز نظریه  که   دارد   آن  از   نشان

  توانمی  طرطوشی   سیاسی   نظریه  در   ترتیب،  بدین.  است   بوده  قائل  معکوس
  گری اخالقی  هرچند .  دانست  بحران  اصلی  عامل  دو  از   یکی   را  «اخالقی  انحطاط»

  هایدیدگاه  از   مندی بهره  سپس،  و  دارد  دینی   خصلتی  بیشتر   طرطوشی   نظر  مورد
  استفاده  هاآن  از   گهگاه  پرداز نظریه  که  ایفاضالنه  معیارهای  با   ادبی  و   حکمی
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  عامل  دیگر  نیز   « عدالتیبی».  (43-30  ،27  ،20:  1995  طرطوشی،)   کند می
  خصلتی   عدالت  برای  طرطوشی.  است  طرطوشی  اندیشه  در   سیاسی  بحران   اصلی
  و   اجتماعی  جایگاه  به  بخشیدن  اهمیت   مانند  موضوعاتی  و  است   قائل  عملی

  قاضیان  اخالقی  سالمت   و   قضا  دستگاه  سالمت  تضمین   منظور   به  قاضیان   سیاسی 
  کامالً  عدالت  این   معیارهای  از  فساد  و  پرستینفس  از  ایشان  پرهیز  و

  ،138-137  ،95-90  ، 83  ،74-73:  1995  طرطوشی،)  است   گرایانهعمل
  آن  در   که  اسپریگنز   مدل   با  عامل  دو   این  رابطه  ترتیب،  بدین   (. 425-430

  اسپریگنز،)  است  درک  قابل  روشنی  به  دارد،   مهمی  جایگاه  عدالت  و  اخالق
1397 :136  .) 
  یعنی   بحران  اصلی   عوامل  تبیین  مشغول  طرطوشی  که  زمانی  است  بدیهی:  آرمان
  بوده   قضایی  دستگاه  و   حاکمیت   دستگاه   در  ساختاری  و   فردی   فسادهای  انواع

  معکوس،   تالشی  با  تا  دهدمی  دست  به  نامطلوب  وجه  از  تصویری  عمالً  است،
  دیگر،  عبارت  به  آید؛  دست  به  «آرمان»  همان  یا  «مطلوب  وجه»  از  تصویری

  دولت  یعنی  طرطوشی  آرمانی   دولت   تحقق  به  ناظر  ها،تالش  این  تمام
  مدل  سوم  بخش  ترتیب،  بدین. است «محوریعدالت و  گرا اخالق محور،فضیلت»

  دولت   قالب  در   طرطوشی   نظریه  در   آرمانی،   دولت   یعنی   اسپریگنز  مفهومی
  کالن  ویژگی  این .  آیدمی  چشم  به  «محورعدالت  و   گرااخالق  محور،فضیلت»

  نگاه   از  مهم   رکنی  دولت،   ساختار  شدن  محورعدالت  و  گرااخالق  یعنی
  دولت  اندیشمند  که  گفت  توانمی  دیگر،  عبارتی  به  است؛  نظریه  خواهانهاصالح

  تا  گرفته  فرمانروا  از   دولت   ساختار   در  فضیلت  رعایت  رهگذر  از   را   خود  آرمانی؛
  شدن  اخالقی  یعنی   اخالقی   گرایی آرمان.  کند می  بازخوانی   جزء،  کارگزاران 
  جایگاه   نیز  اسپریگنز   مفهومی  مدل  در  جامعه،   در   عدالت   ضابطان  و  دولتمردان

 (.  172: 1397  اسپریگنز، ) دارد اساسی

  سیاسی،  اندیشه  آرمانی  وجه  با  منطبق  اسپریگنز  مفهومی  مدل  طبق:  حلراه
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  طرح   آرمان  آن   به  رسیدن   برای  را   هایی« حلراه»   یا  و   راهبردها  اندیشمند؛
  دولت  به  رسیدن  برای  نیز  طرطوشی  نظریه  (. 147:  1397اسپریگنز،)  کند می

  اجزا،  الملوکسراج  در .  کندمی  بازنمایی   را  مشخصی   اصالحی   مسیر   آرمانی
  نظریه،  زبان  یعنی  اند؛پراکنده  اثر  سراسر  در  هاحلراه  این  هایویژگی  و  اشکال
  و   احادیث   تاریخی،  شبه   و   تاریخی   هایگزارش  پندها،  ها،حکمت  اشعار،  و  امثال
  ها حلراه  این   ضوابط  تا  اند شده  گرفته   خدمت  به  نحوی  به   قرآن   متعدد   آیات

-30،60  ،24 ، 20 ،18 ،17: 1995 طرطوشی،:  نک  نمونه برای) شوند توصیف
  ذیل  شرح  به  توان می  را   طرطوشی   نظریه  هایحلراه  ترینمهم  (. 154  ، 61

 :  نمود تبیین  و بندی دسته

  عنوان  به  چه   فرمانروا   طرطوشی،  آرمانی   دولت   در :  روا فرمان  اخالقی   عملکرد *  
  برای.  باشد  اخالقی  عمل  و  مکارم  از  نمادی  باید   طبقه،   یک   عنوان  به  چه  و  فرد

  دارد   شناسانهمعرفت  ای زمینه  طرطوشی   نظر  مدّ   عملی  اخالق   امر،  این   به   رسیدن
:  نک  نمونه  برای)  است  حدیثی   و  قرآنی   معارف  به  متکی  هابخش  بیشتر   در  که

  این   شناسانهمعرفت  بخش (  بار  50)  « معناگرایی»  (.63-17:  1995  طرطوشی،
  از  پرهیز  الهی،  معاداندیشی  توحیدی،  خداباوری  که  دهدمی  شکل  را  اخالقی  نظام

 عارفانه   هایدریافت  و   درک  و   گراآخرت  رویکردی  با  اندیشی مرگ  دنیاگرایی، 
-17  ، 1995  طرطوشی، )   است  آن  از  جزئی(  بار  15)  «زهدگرایی»  به  معطوف

  شکل  فرمانروا  گرایانهاخالق  نظام  معنایی،  فضای  این   اساس   بر.  (25-30  ، 20
  14)  «حکومت  االهی  فلسفه»  نماد  دولت  الهی،   محور اخالق  نظام  این   در .  گیردمی
  فرمانروا فلذا   ،(109-108 ،1995 طرطوشی،)  شودمی دانسته الهی امری و  (بار

(  بار  50)  «شُکر»  زهدگرایی  با  و  رانی هوس  از  جلوگیری  مداری، اخالق  با  باید
 (.  257-245: 1995 طرطوشی،) آورد  جا به الهی درگاه به نسبت را  نعمت  این

 مفاهیمی   فرمانروا،  برای   شده  توصیه   اخالقی   نظام  برای  دیگر   کاربردی  مفاهیم
  10)  «شجاعت»  ها، دشواری  در  آن  فضیلت   و(  بار  34)  «صبر»  مانند  کاربردی

  گشاینده   الطاف  به(  بار  21)  «امید»  الهی،   غیر  تهدیدکننده  عناصر  برابر  در(  بار
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  که  است  دیگری (  بار  4)  « پسندیده  صفت »  هر  و  دولتمردی   دشوار   امور  در  الهی
 . باشد زیبنده   بدان تواندمی فرمانروا

  آرمانی  دولت  در   قضایی   دستگاه:  قضایی  دستگاه   کارآمدسازی  و  سالم*  
  میان  اختالفی  دوگانه  طرح  صورت  در  که  است   مستقل   نظامی  طرطوشی 
  خطیر  بسیار  را  خود  مسئولیت  دارد،   گروش  عدالت  به  گستر، عدالت  و  فرمانروا

.  شود  ضایع  توجهیکم  اثر   در   افراد   از   حقوقی   که   دارد   آن   بیم   لحظه  هر  و   داند می
  بر  که  حالی  در  و  دارند  تن  به  متقی  و  زاهدانه  ردایی  فکری،   نظام  این  در  قاضیان
  بیمناک  عدالتی بی  خصلت   به  سقوط   دائمی  خطر   تهدید  اثر  در  خود  آخرت
-90  ، 74-73:  1995  طرطوشی،)  پردازند می  قضا  امور  به  وسواس   با  هستند، 

  است،  متن  بسامد  سومین  تکرار   نظر  از   که  متن  در   عدالت   پربسامد  کدهای  (.95
 معادباوری   تا  گرفته  قضا  دستگاه  ساختار   از  عدالت   که  دارد  آن  از  نشان  خوبیبه
   . است طرطوشی   اندیشه مهم رکن  قاضیان،  تقوامحور رفتار و

  با  روا فرمان   مشورت»  طرطوشی،  نظر   در :  دینی  عالمان  جایگاه  ارتقای*  
  طبقه   این  نمایندگان  ترین برجسته  از   خود  طرطوشی  که(  بار  68)  « دینی  عالمان

  امر  در   سعادت  برای   چه   گریزناپذیر،  ضرورتی  روا فرمان  برای   است،  بوده
.  است  غیردینی  و  غیراخالقی   رفتار  وسوسه  از   نجات   برای  چه   حکمرانی،
  بر  تاثیرگذار  اطرافیان  یعنی(  بار  28)  «سلطان  همنشینان»  موضوع  که  طرطوشی

  روافرمان   همنشینان  که  است  معتقد  داند،می  فراوان  اهمیتی  صاحب   را  روافرمان
  از   دور  به  زاهدانه،   رفتاری  که  دهند  اختصاص  خود  به  عالمانی  ضرورتا  باید  را

  رو پیش  موضوعات  و  ها بحران  در  سبب،  همین  به  و   دارند   گرایی نفس  و   تملق
(.  189  ، 150  ، 121:  1995  طرطوشی، )   دهندمی  مشورت  فرمانروا  به  صادقانه

 که   غیرمسلمان  مشاوران   با  فاطمی  فرمانروایان  تنگاتنگ   ارتباط  رسد، می  نظر  به
  از  نمادی  عنوان   به)  است   بوده  فاطمیان  علیه  طرطوشی  نقد   مورد  موضوعات  از

   (.80-79: 1995  طرطوشی، )  باشد نهاده تاثیر وی  دیدگاه این  بر  ، (بحران
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»ساالریشایسته*     به  رسیدن  راهبردهای  دیگر   از (  بار  14)  «ساالریشایسته: 
  با  ساالریشایسته  این   که   رسدمی  نظر   به.  است  طرطوشی   نظر   در   آرمانی  دولت
  است  معتقد  او.  باشد  داشته  تنگاتنگ   ارتباط  رفتار  در  عدالت  و   گرایی اخالق
  در   مداری اخالق  تعمیم  با  همزمان  است   الزم  آرمانی  دولت  به  رسیدن   برای

  نیز   دولتی  هایمقام   برای  کارگزاران  گزینش  دولت،   کارگزاران  و  حاکم  ساختار
 (.  127 ، 98: 1995  طرطوشی، ) پذیرد  صورت  ساالریشایسته  اساس بر

»دولت  اجرایی   ساختار  بر  نظارت*     عملکرد  بر (  بار  14)   «نظارت: 
  آرمانی  دولت  به   رسیدن   راهبردهای   دیگر   از  قضایی،  و   دولتی   از   اعم   کارگزاران 

  کارگزار،   و   فرمانروا  مداری اخالق  بر   تأکید   رغم به.  است   طرطوشی  نظر  در
 عملکرد   بر   منظم  طور   به  باید  دولت  و  نیست  کافی  این  که  است  معتقد  طرطوشی

 انجام   در  ناتوانی  و  فساد  از  ایشان  تا  باشد  داشته  نظارت  کارگزاران  و  دولتمرد
 (.  337-332: 1995 طرطوشی، )  نبینند آسیب امور

  عدم  و (  بار  15)  زهد  بر   طرطوشی   هرچند:  اقتصاد  ساختار  در  فسادستیزی*  
  جامعه،   ساختار  از  کارکردی  شناخت  در  اما  دارد،   فراوانی  تاکیدات  دنیاپرستی

 در   همزمان  و  داندمی  فراوانی  اهمیت  حائز  را (  بار  25)  «اقتصاد»  نهاد  یا  رکن
 طرح   به  لذا   است،   بیمناک  فساد  نوع  هر  از  خود  آرمانی  دولت  اقتصادی  رکن

  در  طرطوشی  را   هاحلراه  این  بارز   هاینمونه   پردازد؛می  موضوعی  های حلراه
  طرطوشی،)  داند می  آن  راهکارهای  و  ها«مالیات»  عادالنه  اخذ  مانند  موضوعاتی

1995 :148، 310  .) 

  رابطه  طرطوشی،   نظر  در:  رعیت  و  روافرمان  میان  عادالنه  روابط  تنظیم*  
  در   که  است(  بار  25)  «الهی  قدر  و  قضا»  مصادیق   از  یکی  مردم  و   روافرمان  میان

 « بردایفرمان»  و(  بار  10( )رضایت)  «سکوت»  روافرمان  برابر  در  باید  عامه  آن
  مصداقی   ایشان،   نافرمانی  نوع  هر   مبادا  تا  باشند   داشته  عملی   و  اعتقادی(  بار  11)

 عامه  با فرمانروا عادالنه رفتار  برابر،  در. باشد  حاکمیت بر( بار 5) «مردم ظلم » از
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  ، 83:  1995  طرطوشی،)  باشد   پایبند   بدان  باید  روا فرمان  که  است   ایوظیفه  نیز
137-138، 425-430  .) 

  مستمر  دوران  که   بود  مالکی  فقیهی   طرطوشی:  دینی   گراییعقل  ضرورت*  
  اشعری   هایاندیشه  جذب  را  وی  نظامیه   مدارس  در  تعلیم  و   عراق  در  اقامت
  پرکاربرد  تعداد  در  وی  سیاسی  نظریه   در   کالمی  گرایش  این  تاثیر .  بود  ساخته

  همزمان، .  شودمی  دیده  دولت   تصمیمات  در(  بار  54)  «گراییعقل»  ضرورت
  و  فقه  و  حدیث   معنی  به  بیشتر   اینجا  در  که(  بار  23)  «علم  فراگیری»  طرطوشی

  ضروری  دولت   کارگزاران   و  روافرمان  برای  را  است  بالغی  و  اسالمی  علوم
 نفوذ   مسیر  او  دیگر،   عبارتی  به(.  433  ، 152-151:  1995  طرطوشی، )  داندمی

  تا  کوشدمی  و   سازدمی  هموارتر  طریق   این  از  را   دولت   در (  دینی)  عالمان
 . باشد خوانهم  دولت  کرد عمل با دینی گرایی عقل

  و  کارکردگرا  شبه  نگاهی  که  درحالی  طرطوشی:  کارگزاران  ساختار  تنظیم*  
  ساختار   در  مشابه،   نگاهی  با  دارد،   جامعه  سازنده  نهادهای  و  اجزا  به  وارهاندام

  فرمانروا  او   نظر   در.  پردازد می  آن  اجزای   کارکردی  ترسیم   به  نیز   دولت  درونی
 یا  مشاور  عالمان  و  مالیاتی  و  اجرایی  کارگزاران  قاضیان،   سپس  و  رأس  در

  قرار   دولت  کردیعمل  اندام  مثابه  به  بعدی  اولویت   در   روا فرمان  همنشینان
  که  است (  بار  37)  «وزیر»  آنان  ارشدترین   دولت،   کارگزاران   میان  از .  گیرندمی

 های آموزه  از   دولت   تشکیالت   در   او   مقام  وجود  دینی   و   تاریخی   هایضرورت
  گرفته  نشأت  حدیث   و   قرآن   از   مندی بهره  با  اسالمی   تعالیم   نیز  و   باستان  ایران 
 (.  317-313 ،171-166 ، 148: 1995 طرطوشی،) است   شده

  « سپاهیان»   موضوع  طرطوشی،   آرمانی  دولت  کارکردی  ساختار  در:  سپاهیان*  
  با.  دهدمی  تشکیل   را   مهم   جزئی (  بار  30)  «نظامی  امور   و  جنگ »  و (  بار  5)

  دوران  از  اعم   گذشتگان،   حِکمی   تجربیات  و  احادیث   قرآنی،  آیات  از  گیریبهره
  سپاهی   وجود  که   دهد   نشان   تا  کوشد می  طرطوشی  اسالمی،  دوران   یا   باستان
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 و  دشمن  حمالت  برابر  در  مدافع  نظامی،   عملیات  و  آرایش  در  توانمند  و  مقتدر
 تهاجمات   رسد می  نظر  به.  است   حاکمیت  ضروریات  از  نیاز  هنگام  در  مهاجم

  شرقی  شمال  مرزهای  و  شام  بویژه   اسالمی،  های سرزمین  به   صلیبیان  سهمگین
  به  حتی  طرطوشی.  باشد  نبوده  زمینه  این  در  طرطوشی   برداشت  بر  تاثیربی  مصر، 
  سپاه  تقسیمات  و   آرایش   مانند  آن   فنون  و   جنگ  اشکال  و  مراحل   از   هایی بخش

 (.  424-408 ،288-287:  1995 طرطوشی، )  دارد اشاره نیز

  شرایط  هایبازتاب  بارزترین  از   یکی :  مسلمانان  غیر  جایگاه  ساختن  متنزل*  
  در   توانمی  را   وی  سیاسی  اندیشه  در   طرطوشی   حیات  دوران   تاریخی
  اثر  در  که  موضوع  این.  دانست  مسلمانانغیر  جایگاه  علیه  وی  تند   گیریموضع 

  سختگیرانه  هایدیدگاه  خوبی  به  است،   رفته  کار  به(  بار  8)  «ذمّه  اهل»  کد  با  وی
  ذمه  اهل  شد،  اشاره  چنانکه.  دهدمی  نشان  را  یهودیانی  و  مسیحیان  برابر  در  وی
  غیر  برابر  در  فاطمیان  دولت   محورتسامح   ساختار  واسطه  به  و  فاطمی   دوران   در

  شده  اجتماعی  و  سیاسی  جایگاه  ارتقای  صاحب  یهودی،   و  مسیحی  مسلمانان
  که  بود  مذهبی  سنّی   مسلمانان  نارضایتی   عوامل  جمله  از   موضوع  این   و   بودند

  عدم  تحقیرآمیز  مقررات   اعمال  جمله  از   ذمه،   اهل   بر   سختگیرانه  شرایط   خواهان
  نشستن  از   را   مسلمانان  غیر   حتی   نمونه  برای  که  بودند   مسلمان  با  ایشان   برابری

  مسلمانان   به  نسبت   ترمرتفع  هاییخانه  داشتن  یا  و  مسلمانان  حضور  در   اسب   بر
  تبیین   به  غیرمسلمانان،   علیه  دیدگاه  این  حامی  عنوان  به  طرطوشی .  کردمی  منع

  پردازدمی  مسلمانان  غیر   به  نسبت   اسالمی  دولت  سوی  از   برخورد  این  وجوب
   (.325-319: 1995 طرطوشی، )

 گیرینتیجه

  به  محتوا  تحلیل   روش   مبنای  بر   آن  از   مهمی  بخش   که  پژوهش   این  نتایج
 الملوک سراج  که   دهد می  نشان  پرداخته،   اثر  محتوای  سنجی کانون  و   کدگذاری 

  بازشناسی  قابل  سیاسی   هاینظریه  فهم   برای  اسپریگنز   شناختی   مدل   منظر   از
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  مراحل  با  و  آیدمی  شمار  به  سیاسی  اصیل  نظریه  یک  دیگر،   عبارتی  به  و  است
  شناسی علل  شناسی، بحران»  یعنی  خود  مفهومی  مدل  در   اسپریگنز  چهارگانه

   .دارد  همخوانی «شناسیحلراه و  آرمان بحران، 
  بینیجهان  اسالم،  دینی  هایآموزه  با  کاملی  تطبیق  پرداز، نظریه  گرانهاصالح  نگاه

  به  سیاسی  «بحران»  یک  او  نگاه  از  دارد؛  معاداندیش  معناگرایی  و  اندیشآخرت
  اخالقی  فساد »  را  آن   «علل»  که  است   آمده  فاطمی  خالفت   دستگاه   سراغ

  انحطاط  نتیجه  در  و  کشور  اداره  در  فاطمی  دولت  ناتوانی  دنیاگرایی،   دولتمردان
  ساختار  در  ذمه  اهل  نفوذ  و  ناکارآمد  قضایی  دستگاه  در  عدالتی بی  سیاسی،
  آرمانی  دولت  یک  تشکیل  بحران،   این  دفع  برای  دهد؛می  تشکیل  «قدرت

  برای .  است  آن  ماهیت   بارز  وجه  «عدالت  و  محوریفضیلت»  که  دارد   ضرورت
  از   که  است  گردیده   پیشنهاد  ایگانهیازده  هایحلراه  دولتی،   چنیناین  به  رسیدن

  نحو  بدین  است،  دینی  عالمان  سیاسی  و  اجتماعی  جایگاه  ارتقای  آنان  ترینمهم
  برای  ضمانتی  تا  باشند  مداردین  حاکم  طبقه  مؤثر  و  مستقیم  عالمان مشاور  که

آیند  در   اخالقی   امر  تحقق   و   سیاسی   امر   اصالح شمار  به    دیگر  از.  دولت 
  قدرت   بسط  طریق   از  نیز  آن   که  قضاست   دستگاه  از  فساد  زدون   وی   هایحلراه

  منظر   از   میان،  این   در .  دهدمی  رخ  قضایی  نظام  ساختار   در  عالمان  مؤثر
  دیگری  ضمانت   تواند می  ذمه  اهل   طبقاتی   جایگاه   به  بخشیدن تنزل  طرطوشی، 

   .باشد  مدار (اسالم)دین آرمانی دولت حاکمیت برقراری  برای
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 .عباس

یوسف،    ابن الدین  بهاء   جمال   چاپ  ،الیوسفیه  المحاسن  و  السلطانیه  النوادر  ،(1964)شداد، 
 . الترجمه و للتالیف المصریه  دار: قاهره  شیّال، الدین

: قاهره   مخلص،  عبداهلل  تحقیق  ،الوزارۀ  نال  من  الی  االشاره   ،(تابی)  منجب،  بن  علی  صیرفی،  ابن
 . الفرنسی العلمی المعهد

: لبنان  شیری،  علی  تحقیق  ،دمشق  مدینة  تاریخ  ،( ق1415)  حسن،   بن  علی  عساکر،  ابن
 . دارالفکر

محمد،  ابن بن  علی  بن  ابراهیم    اعیان   معرفة  فى  المذهب  الدیباج   ،(1996/1417)  فرحون، 
 . العلمیة  دارالکتب: بیروت ،المذهب علماء

دوازدهم،  چاپ  رجایی، فرهنگ ترجمه ،سیاسی هاینظریه  فهم ،(ش1397) توماس، اسپریگنز،
 .آگاه  نشر: تهران

  سنّی   وزیران  مذهبی  هایسیاست »  ،(1389)  احمد،  هزاوه،  بادکوبه  و  علیرضا  تفرشی،   اشتری
  چهل  سال  ،اسالمی  تمدن  تاریخ  پژوهشنامه  ،«راهبردها  و  اهداف  ها،انگیزه :  فاطمیان  مذهب

 .1 شماره  سوم، و

  دارالمعارف :  تونس  ،خلدون   ابن  و  الطرطوشی  عند  الدوله  مفهوم  ،(1999)  جعفر،  بیاتی، 
 .النشر و للطباعه

  ، الفنون   و  الکتب أسامی  عن  الظنون کشف  ،(1410-1402)  عبداهلل،  بن  مصطفی  خلیفه،حاجى  
   العربی. التراث داراحیاء: بیروت

 . آگه نشر: تهران پاینده، ابوالقاسم ترجمه ،عرب تاریخ ،(م1380) فیلیپ، حتّی،

 .دارالمعارف.: قاهره  ،االسالمى العصر فى االسکندریهأعالم ،(1965) الدین،جمال  شیال،
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منصور، بن  محمد  بن  الکریم  عبد   دکن،   حیدرآباد:  هند  ،االنساب  ،(1978/1398)    سمعانی 
 .العثمانیة دائرۀالمعارف مطبعة

 ، القاهره   و  مصر  تاریخ  فى  المحاضره   حسن  ،(1967/1387)  بکر، عبدالرحمن بن ابیسیوطی،  
 .العربیه الکتب داراحیاء ابراهیم، محمدابوالفضل تحقیق

یحیی، احمدبن   به   ،االندلس  اهل  رجال  تاریخ  فى  بُغیةالملتمس  ،(1989/1410)  ضبی، 
 .  اللبنانى  دارالکتاب ـ المصرى دارالکتاب: بیروت ـ قاهره  ابیارى، ابراهیم کوشش

 .صادر دار: بیروت اول، چاپ ،الملوک سراج  ،(1995) ولید، ابوبکرمحمدبن طرطوشی،

  چاپ :  بیروت  ،الرومى  الجبن  تحریم  فى  رسالة  ،(1997)    ولید،  محمدبن  ابوبکر  ،طرطوشى
 .ترکى عبدالمجید

 سال   ،پژوهان  تاریخ  نامه  تفرشی،  اشتری  علیرضا  ترجمه  ،«عباسیان»  ،(1389)  برنارد،  لوئیس،
 چهارم.  و بیست ششم، شماره 

 .48 -47 ماره ش ،هابررسی  و مقاالت  ،«مستنصریه  تا نظامیه  از» ،(1368) نوراله، کسایی،

 . ثیدارالحد: قاهره  ،هیالسلطان االحکام ،(تایب ) محمد، بن یعل ،یماورد 

  المصریه   الهیئت:  قاهره   ،اإلسالمیه  مصر  فی  الذمه  أهل  تأریخ  ،(م2000)  فاطمه،  عامر،  مصطفی
 .للکتاب العامه

  ، الرطیب   االندلس   غصن  من  الطیبنفخ   ،(1968/1388)  تلمسانى،  محمد  احمدبن  مقرى،
 دارالفکر. :بیروت عباس، احسان کوششبه

 . دانشگاه  و حوزه  پژوهشکده : قم  ،مصر در فاطمیان ،(1379) عبداله، طاهری، ناصری

  منابع   و  فاطمیان  تاریخ:  اسالمی  هایامپراتوری   از  یکی  در  پژوهشی  ،(1383)  ای،  پل  واکر،
 .روز  فرزان: تهران ای،بدره  فریدون ترجمه آن،

عبداهلل،    حموی،  یاقوت بن  میراث  البلدان  معجم  کتاب  ،(1965)یاقوت  سازمان  تهران:   ،
 فرهنگی کشور. 


