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Abstract 

Sultan is a Concept which was in Circulation in Political 
Literature of Islamic World from 4th A.H onwards; The 
Term almost referred to Governor and Occasionally 
Government (Sultanate). However, until 4th Century, It 
endured a lot of Conceptual/ Applicable Evolutions.  After 
Abbasid Caliphate Fall and Weakness of Dependent and 
Independent Dynasties, Sultan endured Scholarly and 
Mystical Implications too. In this Study, through 
Analytical - Descriptive Method, we will review the 
process of conceptual - applicable changes of Sultan with 
a special reference to its Hadith and Quranic implications 
and Political, Scholarly and even Mystical ones. Historical 
facts show that political implication is the most 
fundamental implications which repeated in other 
implications of the term Sultan.  

 
Keywords: Sultan, Sultanate, Conceptual/ Applicable Changes, 

Caliphate, Political Power, Islamic Dynasties.  
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  ١٣١  »سلطان «اصطالح مصداقی و مفهومی تحوالت

 درآمد
 های داللت و یافته گوناگونی تغییرات مصداقاً و مفهوماً زمان، طول در سلطان اصطالح
 و مفهومی تطور و تحول سیر به نیز ای زمینه رهیافت با اگر. است داشته متفاوتی
 موضوعه، اصول به بسته سلطان، کرد خواهیم مالحظه بنگریم، سلطان اصطالح مصداقی

 مردم و قوم هر هرمنوتیک های برداشت یا زمانی دورۀ هر در جرای قواعد و بدیهی، امور
 خاص های دوره میان در. است یافته خاص وظایفی حدود و مفهوم و معنا خاص،

 تنظیم و تدوین هایی تئوری قالب در هرمنوتیک های برداشت ممالیک، دورۀ در تاریخی،
 ).مقاله ادامۀ: ـ نک (گردید
 

 پژوهش پیشینۀ
 گوناگون، سالطین و سلطنت باب در فراوان های پژوهش رغمبه ایم،کرده سیبرر که آنجا تا

 احمدی احمد .سلطان، کمتر پژوهش شده است اصطالح مصداقی و مفهومی تحول دربارۀ
 اصطالح قرآنی کاربردهای و معانی بیان به قرآنی، شواهد ارائۀ با یادداشتی، در بیرجندی
 به پادشاه معنایبه را سلطان ،البالغهنهج در )ع(علی ماما که کرده اذعان و پرداخته سلطان

 هوشنگ و نوریشیخ امیر محمد). ١٣٥٦ بیرجندی احمدی: ـ نک ( استبرده کار
 تأکید خوارزمشاهی، عصر در سلطان کارکرد و مفهوم از گزارشی ارائۀ ضمن خسروبیگی،

 فرمانروای معنایبه و یافته خاص کاربردی و مفهوم سلجوقی، عصر در سلطان که اند کرده
 بدین و کرده می دریافت خلیفه از را خویش حکمرانی فرمان که رفته کار به مطلقی
 این نظر از). ١٣٨٥ خسروبیگی و نوری شیخ: ـ نک (است یافته می مشروعیت ترتیب،

 و مفهوم تکرار درواقع، نیز خوارزمشاهی عصر در سلطان کارکرد و مفهوم نویسندگان،
 مثالً (نیز خاورشناسان های پژوهش میان در. است سلجوقی عصر در اصطالح این کارکرد
 هایی دوره در سلطان چند یا یک به مربوط حوادث به آنکه با ،)مقاله ادامۀ: ـ نک ،١باسورث
 .٢است نشده چندانی توجه اصطالح این مصداقی و مفهومی تطور به شده، پرداخته خاص

                                                                                                                                            
1. Bosworth. 

 :ـ های دیگر، نک  برای نمونه.٢
Linda McJannet, The Sultan Speaks, Dialogue in English Plays and Histories about the 

Ottoman Turks, Palgrave-Macmillan, 2006; Leslie P. Peirce, The Imperial Harem, Women 
and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford University Press, 1993; Caesar E. Farah, 
The Sultan's Yemen, I. B. Tauris, 2002; Frederic P. Miller et al., Sultans of Zanzibar, VDM 
Publishing, 2010. 
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 سلطان حدیثی  ـقرآنی های داللت و شناسی واژه
 شخص معنایبه بیشتر بعد، به هجری چهارم قرن از و است قدرت معنایبه سلطان واژۀ

 معنایبه ،»١شُلطانا« سریانی یا آرامی واژۀ از واژه این. است رفته کار به قدرت دارندۀ
 عربی فعل). Jefferi, 176-177؛ ٣٢٣ باشا، (است شده اقتباس مالکیت، و پادشاهی

 دیده عربی کهن اشعار از بسیاری در غلبه، و قهر و بودن سخت و قوی معنایهب ،»سَلَطَ«
 سلطان). Federspiel, 176؛ ٣/٢٩٠ بنایی، قرشی ؛»سلط« ذیل منظور،ابن (شود می
 او با که اند خوانده سلطان رو این از را سلطان اتفاقاً و آمده هم برهان و حجت معنایبه

 برخی). »سلط« ذیل زبیدی، جا؛ همان منظور، ابن (شود می اقامه حقوق و حجت
 استدالل مفهوم با را آن نیز و اند دانسته هم زیتون روغن معنایبه را سلطان نویسانلغت
). جا همان زبیدی، جا؛ همان منظور، ابن (اند برده کار به »الحُجهذو« شکلبه و داده پیوند

 را مَلِک قدرت که کس هر نیز و اند گفته هم والی مطلق معنایبه را سلطان همچنین
 »فُالن علی فُالن سَلَّطَ« ،کریم قرآن در). جا همان زبیدی، (نباشد مَلِک ولو باشد، داشته

 را سلطان این پیامبران است؛ رفته کار به برهان و ماورائی یا اخالقی قدرت دارندۀ معنایبه
 خواسته مشرکان از اغلب زنی). ٤٥: مؤمنون ؛٥٦ ،٣٥ ،٢٣: غافر ( است کرده اخذ خدا از

 را سلطان لغات، های فرهنگ و معاجم رو،ازاین. بیاورند سلطانی خود، عقاید اثبات در شده
 چند در ،کریم قرآن در براین،عالوه). جا همان زبیدی، (اند دانسته برهان و حجت معادل
 به هم ندک می اعمال بشر بر ابلیس که قدرتی جمله از و قدرت معنایبه سلطان موضع،

 ).٢٢ ،١٠: ابراهیم ؛٤٢: حجر ؛٩٩: نحل ؛٦٥: إسراء ؛٩٦: هود ؛٣٠: صافات (است رفته کار
 و دارد حکومتی قدرت بیشتر، و قدرت معنای منحصراً سلطان حدیثی، متون در

ج  کلینی، (است شده وارد معنا، این در سلطان، با تعامل نحوۀ باب در متعددی احادیث
 حدیثی، ادبیات در). ٢/٥٦٠ طباطبائی، ترابی ؛٥/١٠٦ ،٥١١ ،٥٠٦ ،٤٧٥ ،٣٥٢ ،٤٦ ،١

 و ٢/٥٦٠ ترمذی، (دارد نیز خداوند قدرت معنای گاهی اما است، والی همان سلطان
 و األرض فی سبحانه هللا ظل السطان« روایت زمینه، این در روایت مشهورترین). ٥٧٢

 تاریخ کتاب ابتدای در را آن عتبی که است »حقّه رعایة علی أمینه و خلقه علی خلیفته
 های نظریه در روایت این بعدها). Goldziher, 2/67 ؛١١ عتبی، (کرده است نقل یمینی

 چهارم، قرن پایان تا عربی، متون دیگر حدیث، از جدای اما کرد، ایفا مهم نقشی سلطنت
 تعبیر: ـ نک ها، نمونه برخی برای (اند برده کار به حکومتی قدرت معنایبه تنها را سلطان

                                                                                                                                            
1. Shultana. 
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  ١٣٣  »سلطان «اصطالح مصداقی و مفهومی تحوالت

 که ،١٨٣ عبدالحکم،ابن ؛٣٥٨ ،١٣٨ همدانی، فقیهابن در حکومتی قدرت/سلطان
 که ،٢١٥ حوقل،ابن بود؛ کارتاژ/قَرطاجَنه افریقیه، سلطان مُستَقر قدیم در گوید می

 برخی در مثالً نیز، گاهی). خواند می جزیره دیوان و سلطان مَسکن را موصل
 رفته کار به قدرتمند امیری معنایبه سلطان هجری، نخست قرن مصری های پاپیروس

 ).Arnold, 202؛ ٣٢٣ باشا، جا؛ همان زبیدی، (است
 
 آن تطور و سلطان اصطالح سیاسی داللت
 رفت؛ کار به نیز سیاسی صرفاً قدرت معنایبه سلطان ،)ص(اسالم پیامبر رحلت از پس
 آشکار حجتی عرب بر ما که ردک  استدالل خطّاب بن عمر ساعده،بنی سقیفۀ در کهچنان

 ما با او میراث و محمد) سلطان (سیاسی قدرت در نباید کسی و داریم روشن سلطانی و
 بالذری،: ـ نک معنا، بدین سلطان کاربرد دیگر های نمونه برای. ١/٢٥ قتیبه،ابن (کند منازعه

 در را عناییم تحول این بروز علت بتوان شاید). ٩/٢١٩ ؛٦/٣٨٢ ؛٥/١٣٧ ؛٤/١٥٣ ؛٢/١١٣
 و مسلمانان برخی نظر از سیاسی صرفاً امور به پیامبر جانشینی دانستن محدود دوران، این

 گفت توان می رو،ازاین. دانست معنوی، والیت نه و ،)قدرت (سیاسی والیت بر محض تأکید
 برای .دارد داللت وزیر، تا خلیفه از قدرتمندی، حاکم هر به سلطان واژۀ سیاسی، منظر از

 را خویش خود، خالفت اواخر در عرفه روز خطبۀ در) ق. ه ١٥٨ـ١٣: ـ حک (منصور نمونه،
 در همچنین وی). Arnold, 51 ؛٨/٨٩ طبری، (خواند أرضه فی هللا) قدرت (سلطان
 اطاعت باید تنها سلطان از که کرد تصریح ،)ق.  ه ١٦٩ـ١٥٨: ـ حک (مهدی به وصیت

 خاطر به نیز برمکی جعفر ،)٧/٢٩٧ (خلدونبنا گفتۀبه). ٣/٣٥ صفوت، (بس و کرد
 بعدها ؛)Arnold, 202؛ ٣٢٣ باشا، (شد  خوانده سلطان دولت، در فراوان قدرت داشتن
 خلدون، ابن (یافتند »سلطان« و »األمراء امیر« چون القابی نیز خلیفه قدرت غاصبان دیگر
 کوچکی حاکمان یحت و والیات حکّام برای کلمه این همچنین). Arnold, 202 ؛٢٩٧
 نتیجه توان می بنابراین،. رفت  کار به بودند، ای منطقه واقعی حاکم خلیفه، با همزمان که

 با افرادی برای و داشته اشاره حکومت و قدرت مطلق منشأ به اصوالً سلطان لقب گرفت
 این). Sultan مادۀ ذیل ،Schultz ؛٢/١٥١ ،١اشپولر (است رفته کار به نظامی پیشینۀ

) بغداد در (وقت خلیفۀ از را خود مشروعیت باید که دنیوی رهبری معنای زودیبه لقب
 مفهومی چرخش حال،بااین). جا همان ،Schultz جا؛ همان اشپولر، (یافت نیز کند، اخذ

                                                                                                                                            
1. Spuler. 
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 صورت پیچیده مراحلی طی حکومتی، لقبی به سیاسی قدرت نمایندۀ از سلطان معنای
 و والیات حکّام به لقب این اعطای زمان نخستین دقیق تعیین رو، همین از و پذیرفته

 منابع در جستجو با اساس، این بر و نیست روشن عصر خلیفه، کوچکی هم حاکمان حتی
 همه،بااین). ٢/٥٢ اشپولر، (یافت دست هجری ٣٩٠ تا ١٨٤ از هایی تاریخ به توان می

 ، حتی و شدند ملقب سلطان به بویهآل حاکمان چهارم، قرن نیمۀ در ابتدا ظاهراً
 بویه،آل با همزمان. یافت »الدولهسلطان« عَلَم نام ،)ق.  ه ٤١٥ـ٤٠٣ (ابوشجاع بویهی

 هم گاهی. بردند  کار به خویش برای را »اإلسالمسلطان« و »سلطان« لقب نیز فاطمیان
 السالطین سلطان را خود مستقل، و دارتیول کوچک حکّام مثابهبه سامانیان، و صفاریان

 ؛١٠/٣٧٩ قلقشندی، ؛٣٢٧ و ٩/٢٩٣ اثیر، ابن (اند خوانده) شاهنشاه لغتبهلغت جمۀتر(
 محمود از بار، نخستین رسد می نظر به اما). Bosworth, 222 ؛٢/١٥٢ اشپولر، ؛٣٢٣ باشا،

). Bosworth, 222, 226-227 (شده است یاد سلطان لقب با) ق. ه ٤٢١ـ٣٦١: حک (غزنوی
 بن ابراهیم شود، می دیده او های سکه بر لقب این که ای غزنوی حاکم نخستین حال،بااین

 را وی غزنویان، سوی از لقب این وسیع کاربرد گویا که است) ق.  ه ٤٩٢ـ٤٥١ (مسعود
 عهد در سلطان لقب آنکه رغمبه). Bosworth, 224 (باشد کرده ترغیب کار بدین

 شخص وصف در بیشتر چهارم، قرن تا سلطان واژۀ داشت، فراوانی و رسمی رواج غزنویان
؛ ٣٢٤، ٣٢٣ باشا، ؛١٣٨ عتبی، (شد می استفاده حکومتی، لقب و عنوان نه و حاکم،
 ).Arnold, 64؛ ٢٠ بارتولد،
 سالجقۀ یعنی اسالمی، اصلی اراضی بر مسلط حاکمان بر سلطان لقب پنجم، قرن در
 :حک (بیگرلطغ به را لقب این رسماً ق،.  ه ٤٤٧ در خلیفه رفت؛ کار به بزرگ،
). ٣٢٥ باشا، ؛١٠٥ راوندی، (نامید »الدولهرکن سلطان« را او و کرد اعطا) ق.  ه ٤٥٥ـ٤٢٩

 یا »سلطان« لقب هایشسکه بر که بود مسلمانی حاکم نخستین طغرل همچنین
 نخستین سالجقه احتماالً). ٢/٣١ طباطبائی، ترابی (شد نقش »المعظّم السلطان«

 شکلی به و اعظم معظّم، چون صفاتی با و تنهاییبه را طانسل لقب که بودند حاکمانی
 سبببه). ٣٨ـ٣٥ و ٣٤ـ٣٣ و ٢/٣٢ طباطبائی، ترابی ؛٣٢٥ باشا، (بردند کار به مندقاعده
 نیز سلطان، یعنی آنان، رسمی لقب اسالم، جهان از بزرگی بخش بر سالجقه تسلط
 در یا والیات در حال،اینبا). ٢/١٥٢ ،اشپولر ؛٢٤ بارتولد، (شد فراگیر و یافت اهمیت
 طباطبائی، ترابی (رفت می کار به شاه و مَِلک القاب با همراه سلطان، لقب اتابکان، میان

 که بود ششم قرن اواسط در بزرگ سالجقۀ عهد پایان از پس تنها). ٥٧، ٥٦، ٤٣، ٢/٤٠
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  ١٣٥  »سلطان «اصطالح مصداقی و مفهومی تحوالت

 ، ٧١، ٢/٧٠ ئی،طباطبا ترابی ؛٣٢٧ باشا، (کردند اختیار را سلطان لقب نیز خوارزمشاهان
 ،١٠ ،٩ ،٧ ،٦ ،٤ ،٣ بی، بی ابن (نامیدند می سلطان را خود نیز روم سالجقۀ). ٧٣ ، ٧٢
 قلیچ هایسکه بر ؛)٣٢٧ باشا، در آنان های یادمان و شواهد: ـ نک نیز ؛١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١

 شود می دیده لقب این روم سلجوقی شاهان دیگر و) ق.  ه ٥٨٨ـ٥٥١:حک (دوم ارسالن
 عهد آغاز ادبیات در لقب این زمان، همین در تقریباً). ٥٨ و ٥٢ـ٢/٤٦ طباطبائی، ترابی(

 و االسالم سلطان« یا سلطان الدین،صالح خود و شود می نمایان نیز ایوبی الدینصالح
 متن دربارۀ که ،٣٥٦ باشا، ؛٥/٣٠ ؛١٧ و ٢/١٥ سیوطی، (است شده خوانده »المسلمین

 که ایوبی، عهد های سکه بر هرگز سلطان لقب هرچند ،)قاهره قلعۀ در است ای کتیبه
 ایوبیان از پس سنت این). ٣٠ و ٢/١٩ سیوطی، (نیامد بود، »مَلِک« ایشان رسمی لقب
 هدایای عمر، نورالدین رسولیان، گذاربنیان ق،.  ه ٦٣٢ در نمونه، برای و یافت ادامه نیز

 ).Arnold, 85 (کرد سلطان لقب تقاضای او از و فرستاد مستنصر خلیفه برای فراوانی
 از سکه داشتن نمونه، برای داشت؛ نیز خود خاص انحصاری های داللت سلطان 

 بود آنان نمایندۀ و سلطان یا خلیفه، با تنها جامع مساجد در امامت و بود او حقوق
 چون مهمی، رسمی مراسم در و بگیرد زکات توانست می او). ٢٨١ و ١/٢٧٣ خلدون، ابن(

 مقابل در بود معمول). ٦٧ ،٨ طرطوسی، (کند تعیین ای نماینده یا کند، امامت د،عی نماز
 اشپولر، (ببوسند  را غیرمفروش زمین یا فرش باشد، ننشسته تخت بر اگر حتی سلطان،

 احترام نهایت در را آنان و خاست برمی علما مقابل در باید سلطان عوض، در). ٢/١٣١
 همان، (بنشینند سلطان، حضور در داشتند اجازه تیح علما داد؛ می قرار خطاب مورد

 چتر/سایبان زیر ایران، قدیم شاهنشاهان مانند سلطان، عام، بار هنگام در). ١٣٢ ،٢/١٣١
 و کمان و تیر تصاویر به مزیّن سلجوقی، عهد در سایبان این نشست؛ می ایشمسه یا

 ، مدخلاسالم جهان مۀدانشنا: ـ  نکنیز ؛٢/١٣٢ اشپولر، (بود عقاب چون حیواناتی
 شخص اهمیت و قدرت نشانۀ آن شکوه که نیز، سلطان تاجگذاری مراسم). »دربار«

 دانشنامۀ:  نکنیز ؛٢/١٣٢ اشپولر، (شد می برگزار ایران قدیم شاهان شیوۀ به بود، سلطان
 درواقع، و بود حکومت آغاز نشان رعایا مقابل در تاجگذاری). جا همان ،اسالم جهان
). ٢/١٣٢ اشپولر، (بخشید می رسمیت سلطان سلطنت به که بود خلیفه منشور و فرمان

 را خود خاص پرچم سلطان هر و آمد می خطبه در و شد می ضرب سکه بر سلطان نام
 خاص امالکی سلطان براین، عالوه). ١٤٨ و ٢/١٣٧ همان، (بود خاص رنگی به که داشت
 در سلطان). ٢/٢٩٢ همان، (شد می خوانده »العام ضیاع« اصطالح، در که داشت خود
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 نصب: است قرار این از آنها از برخی که داشت عهده بر ویژه وظایفی هم رعیت با تعامل
 ،١٨٠ ،١٢٧ ،١٢٦ اصفهانی، خنجی (مظالم مسئول و داروغه و والیان محتسب، قاضی،
 غنایم و فتح را کفار بالد داشت حق سلطان تنها). ٢١٨ ،٢١٥ ،٢١٣ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،١٨٢

 که تسلطی حکم به سلطان، همچنین). ٦٦ طرطوسی، (کند تقسیم سپاه میان در را
 طرطوسی، (باشد داشته تسلط و نظارت رعیت و مُلک امور تمامی بر داشت حق داشت،

 تقویت برای توانستمی سلطان حتی). ١٠٧ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٢ ،٩١ ،٨٩ ،٨٨
 ).٦٩ همان، (کند اخذ را شانثروت ثروتمندان، رضایت بدون و زوربه ارتش،

 یا کرد می اعطا را سلطان لقب خلیفه تنها عباسی عهد اواخر در آیا که نیست روشن
 خود به را لقب این مسلمان سالطین از روزافزونی شمار خالفت، سقوط از پس. خیر

 األعظم، چون واژگانی و صفات با همراه لقب این رسمی، کاربرد در. دادند اختصاص
 الترک، و العجم و العرب الدوله، المسلمین، و اإلسالم البحر، و البَرّ المعظم، ،العادل
 هفتم قرون طی). Codrington, 81-82؛ ٣٣٨ـ٣٣٠ باشا، (رفت می کار به العالَم و العراق،

 در و »أرضه فی هللا نائب« معنای در را سلطان لقب مصر مملوک سالطین هجری، نهم تا
 کاربرد و بردند کار به بسیار »المسلمین و اإلسالم سلطان« شکلبه گاه خود، های کتیبه
 از پیش تا هرچند دادند، قرار دیوان عرف حاکم، شخص نام ابتدای در را سلطان لقب
: ـ حک (قُطُز الدینسیف زمان تا مملوک حاکمان مصر، به عباسی بازماندگان آمدن
 ؛٣٢٩ ،٣٢٨ ؛ باشا،٤٨ـ٤٧ ،٢/٣٣ سیوطی، (شدند می نامیده امیر ،)ق. ه ٦٥٨ـ٦٥٧

Goldziher, 2/67؛ Arnold, 90, 91, 95.( 
 سلطان لقب از بعدها نامیدند، می امیر را خود عموماً عثمانی امرای نخستین از برخی آنکه با

 ،)Lane Poole, 41-43 ؛٧٤ ،٤٢ ،٤١ ،١٣ پره، (کردند استفاده آن با همراه صفات انواع و
 و) خداوندگار فارسی واژۀ مخفف (١خُنکار القاب عثمانی، وریامپرات قلمرو در همه،بااین

 سلطنت زوال از پس درواقع،). Arnold, 203؛ ٦٢ بارتولد، (داشت رواج نیز پادشاه
 مشهورترین و ترین بزرگ هاعثمانی ،)ق. ه ٩١٨ـ٩٢٦: ـ حک (اول سلیم دست به ممالیک
 نیز، حکومت رسمی آداب رد). Arnold, 203 ؛٧٢ بارتولد، (بودند مسلمان سالطین
 ای قاعده حاکمان نام از پیش آن، نظایر و سلطان بن سلطان یا سلطان عبارت کاربرد
 بر عالوه و بود واال لقبی سلطان عثمانی، عصر در). ٤٢ پره، (گردید ناپذیرتخطی و مهم

 کم دست حکومت، عمال سوی از آن کاربست و شد می داده شاهزادگان به تنها حاکمان،

                                                                                                                                            
1. Khunkar 
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 پاشا، ابراهیم قتل علل از یکی رو،ازاین نبود؛ معمول چندان عثمانی سالطین اقتدار ایام رد
 که اند دانسته این را او دست به ،)ق. ه ٩٧٢ـ٩٢٦: حک (اول سلیمان محبوب اعظم وزیر

 ،Encyclopedia of Islam : ـنک (بود داده ١سلطان سرعسکر لقب خود به پاشا ابراهیم
 نمونه برای و عثمانی شدۀضعیف حکومت اواخر در اما). Sultanماده  ذیل دوم، ویرایش

 باال، چنداننه های رده با فرماندهانِ ،)ق.  ه ١٣٢٦ـ١٢٩٣: ـ حک (دوم عبدالحمید عهد در
 افراد این که زمانی هرچند شدند، می نامیده سلطان خود، قلمرو در حضرموت، در مثالً
 نداشتند را سلطان لقب از استفاده ازۀاج بیایند، استانبول به خواستند می

)Encyclopedia of Islam، معنایبه ترکی در لقب این عام کاربرد آنکه با). جا همان 
همانند خرم (بردند  می کار به خاص اسم از بعد را سلطان کلمۀ که هنگامی بود، شاهزاده
: ـ نک (دهند نشان جاآن در را آنان جایگاه و دربار رابا زنان نسبت خواستند می ،)سلطان

 ).»سلطان جم« ،»سلطان خرّم«مداخل اسالم،  جهان دانشنامۀ
 مظفر،آل چون ایران، حکّام از بسیاری های سکه بر رسمی طوربه سلطان لقب

 بر ،)ق.  ه ١٠٣٧ـ٩٩٥: ـ حک (اول عباس شاه از پیش تا حتی و تیموریان جالیر،آل
 به) ق.  ه ١١٣٣ـ١١٠٥: ـ حک (حسین سلطان صفوی، شاه آخرین نیز و صفوی شاهان

 ،١٥٩ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٣١ ،١٢٧ ،١٠٩ ،١٠٨ ،٢/١٠٦ طباطبائی، ترابی (است رفته کار
 رو،ازاین خواندند؛ می شاه بیشتر را خود صفویان همه،این با). ١٧٣ ،١٧١ ،١٦١ ،١٦٠
 سنی عثمانی در قلمرو را سلطان لقب و شیعی ایران در را شاه لقب رواج توان می

 برخی صفوی، عصر در. دانست دیگر قالبی در هاسنی و شیعیان نزاع نماد درواقع مذهب،
). ٢٥ سیستانی، (سلطان مریم مانند اند؛ شده خوانده سلطان لقب با نیز حاکمه طبقۀ زنان
 ؛١/٥٧ منشی،  (بود محلی حاکمان و افسران لقب سلطان، صفوی، عصر از پس ایران در

 ،غفاری خاندان تاریخی اسناد ؛٢/١٢٢٦ ؛٨٩٢ ،٨٧٥ ،٨٧١ ،٨٦٥ ،٨٦٤ ،١/٨٥٤ فسائی،
 ؛١/٥٤٩ منشی، (داشتند سلطان لقب نیز قاجار و صفوی شاهزادگان اما ،)٢٥٣ ،٢/٤٩

 عهد از منابع برخی در اینکه با). ٤١٣ ،٤١١ ،٢/٣١٤ ،غفاری خاندان تاریخی اسناد
 :ـ نک (اند شده خطاب سلطان) ق. ه ١٣١٢ـ١٢٦٤ (شاهناصرالدین چون شاهانی قاجار،
 شاهناصرالدین سلطان بن سلطان چون هایی صورتبه یا) ٨٣ ،٤١،٤٢ ،٢/٣٢ همان،
 صورتبه حاکم شخص آن، در که موردی تنها ،)٥٢ ،٢/٤٤  همان،:ـ نک (اند شده خوانده
 قاجار، شاه آخرین ،)ق. ه ١٣٤٢ـ١٣٢٣ (احمدشاه سلطان یافته، سلطان لقب رسمی

                                                                                                                                            
1. Ser Asker Sultan. 
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 است شده مشهور لقب بدین شاه مطلقۀ قدرت کاهش و مشروطه انقالب از پس که است
 ).قمری ١٣٣٢ـ١٣٢٨ از ماشینی های شاهی، ١٩٦ـ١٩٥ موسوی،: ـ نک(

 ای دوره در ولی رفت، میان از مملوکی حکومت یافتن پایان با لقب این مصر، در
:  ـحک (کامل حسین سلطان حکومت ایام در و) ١٩٢٢/ق١٣٤٠ـ١٩١٤/ق١٣٣٢ (کوتاه
 و پاشا زغلول سعد قیام با اما یافت، رواج اول فؤاد حکومت اوایل و) ق. ه ١٣٣٥ـ١٣٣٣
 مَلِک به سلطان از نیز فؤاد لقب و گردید ملغی قدرت موروثی انتقال اساسی، قانون وضع
 ).»فؤاد الملک« ذیل زرکلی،: ـ نک (یافت تغییر
 در است، بسیار اند، یافته سلطان لقب حاکمانشان که هایی سلسله شمار آنکه رغم به
 قرن دوم نیمۀ از و مراکش سعدی و علوی شرفاء سلسلۀ ایام در لقب این افریقا، شمال

 افریقا غرب در). »سلطان« ذیل ،Cornell (رفت کار به هجدهم میالدی،/دوازدهم هجری
 مراکش، قبائلی سنت در حاکم عموماً است؛ داشته متنوع معنایی سلطان واژۀ نیز،

). ماده ذیل دوم، ویرایش ،اسالمی بزرگ دائرةالمعارف (شود می خوانده شیخ یا نسلطا
 در اما رفت، می کار به سودان و مناطق این در نیز امیرالمؤمنین و مَلِک های کلمه البته

 خلدون، ابن (شد خالصه سلطان لقب همان در حاکم شخص القاب اسالمی، مغرب
 ).جا همان اسالمی، بزرگ دائرةالمعارف ؛١/٢٨٥

 مکرر سلطان لقب بعد، به) ق . ه ٩٣٢ـ٥٨٩(دهلی  سالطین دوران از و هند شمال در
). Gordon and Goenka, 1, 16, 18-19, 31, 35, 37, 62 (رفته است کار به ها، سکه بر
 جنوب در مسلمان حکومتگر دودمان نخستین بهمنیان سلسلۀ ،)هند جنوب (دکن در

 دیگر مانند به ها، سلطان دوره، این در. نامیدند می سلطان ار خود حاکمانش که بود هند
 از برخی در. بودند خویش امپراتوری مطلق فرمانروای اسالمی، دورۀ هند پادشاهان

 سایۀ و زمین روی بر خداوند جانشین را خود آنان خاندان، این از مانده برجای هایسکه
 نیز، دکن بهمنیان جانشینان میان از). ٧٦ـ٧٥ معصومی، (اند دانسته) هللا ظل (خدا

 .اند برده کار به خویش فرمانروایان برای را سلطان عنوان قطبشاهیان
 کار به محلی حاکمان از برخی برای سلطان واژۀ نیز، آسیا شرقی جنوب و جنوب غرب، در

 یا »زمین روی بر خداوند سایۀ« لقب هند، و ایران در رایج های اندیشه تأثیر تحت حتی و رفت می
 ذیل ،Southeast Asia ؛Federspiel, 241 (شد می استفاده نیز سالطین برای »شَهَنْشاه«
»Islam in Southeast Asia«؛ Duindam, 54 .(شرقی جنوب در سلطنت دو همچنین 

 حاکمان نخست شدند؛ می خوانده »سلطانه« عنوان با که داشتند زن حاکمان آسیا،
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 فرمانروایان دیگری و بودند، سلطانه چهار دارای که )م ١٦٩٩ـ١٦٤١: ـ حک (آچه منطقه
 بودند سلطانه هفت دارای که سیام، در.) م١٧١٨ـ١٥٨٤: ـ حک (پاتانی منطقه

)Duindam, 92 .(شرق جنوب نواحی برخی در نیز راجه، مانند محلی، القاب ها مدت تا 
 و اندونزی ،١پرتوآن دی یانگ چون مالزی، اسالمی های سلسله برخی. داشت رواج آسیا

 ).Sultanذیل ،Cornell: ـ نک (نهادند می خویش حاکمان بر را سلطان لقب هم برونئی
 

 مسلمانان های پردازی تئوری
 آنان حقانیت در را هایی نظریه مورخان و فقها که بودند مستقل حاکمانی سالطین،

 را ،السلطانیة األحکام خویش، کتاب ماوردی که زمانی از ها نظریه این. کردند می مطرح
 ماوردی. شد مطرح خالفت کهن نظریۀ درون در نگاشت، می بویهی عهد اواخر در

 او بر غیرمسلمان خارجی دشمن یا خلیفه تابعان از یکی اگر حتی که بود معتقد صراحتاً
 باشد مشروع متغلب شخص اقدامات تا بماند باقی خویش مقام در باید خلیفه یافت، غلبه

) خدا سایه (هللا ظل سلطان« این روایت که با نقل) ١٣٨ـ١١( عتبی ).٢٨ـ٢٧ ماوردی،(
 که است غزنوی محمود سلطان به بخشی مشروعیت درصدد درواقع ،»است زمین بر

 چنین این حدیثی به وی اشارۀ حال، بااین. کند می یاد »السلطان« لقب با او از همیشه
، ١٨، ١٧(ثعالبی  اما. فقهی نظریۀ یک تا شود می ارزیابی کلمات با بازی بیشتر مشهور،

 رغم به که کند اثبات درصدد است ،»أرضه فی هللا ظل السلطان« حدیث نقل با )٢٢، ٢١
 و مُلک کار انتظام و نظم رفتن میان از منزلۀ به سلطان نبود سلطنت، و مضرات سلطان

 اندد می کسی شرعی، عرف در را سلطان نیز )٨٢(خنجی  روزبهان بن فضل. است رعیت
 امر که مادام خنجی، نظر از .باشد مستولی مسلمانان بر لشکر قوّت و شوکت حکم به که

 باید قدرت، حسب به همزمان اما کرد، اطاعت او از باید نباشد، شریعت با مخالف سلطان
 مصر ممالیک عهد در تنها). ١١٧ـ٦٦ طرطوسی،: ـ  نکهمانجا؛ نیز (کرد نیز نصیحت را او

 ارائه سلطنت زمینۀ در روشن نسبت به ای نظریه ظاهری اهینش بن خلیل که است
 را سلطان لقب دارد حق خلیفه تنها است آن بر )٩٠ ـ٨٩(ظاهری  این شاهین کند؛ می

 لقب خلیفه، با بیعت بدون و) تَغَلُّب (شمشیر به کسی اگر و بدهد کسی به بالمبایعه
. بود خواهد باطل او های نصب و عزل و ها فرمان همۀ و است خارجی نهد، خود بر سلطان

آنان  با آمیز مسالمت ارتباط در دولِ برخی و ممالیک تنها حق، بر سالطین وی، نظر از

                                                                                                                                            
1. Yang di-Pertuan. 
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:  ـ نکنیز  ؛٨٩ همان، (کند می زندگی آنان عصر در وی که هستند) دهلی سالطین چون(
Arnold, 99-103 .(،المحاضره حسن در سیوطی سرانجام) تعریفی ،)بعد به ٢/٩١ 

 ملوک دیگر که است کسی سلطان اینکه بر مبنی دهد می دست به لقب این از وجیهیت
 دارای و افریقیه و شام و مصر مثالً ملوک ملک درواقع، او و باشند او والیت زیر در

 که است شایسته شود، افزوده لشکرش یا او بالد شمار بر اگر  نیز.باشد پرشمار لشکری
 ).٢/١١٠ همان،( شود داده بدو اعظم سلطان لقب

 یافتند، را لقب این که بزرگی حاکمان تمامی لقب این کاربرد آغاز از گفت توان می
 رشد با لقب این مصداقی و مفهومی توسعۀ و رشد که نیست اتفاقی بنابراین. بودند سنی
 سالطین باشد؛ همزمان صلیبی، های جنگ عصر در هم اسالمی، آن مذهبی های رقابت
 که بود فراگیر چندان قاعده این و رفتند می شمار به اسالم سنی افعانمد درواقع، بزرگ
 خود بر نیز را لقب این پذیرفتند، را اسالم سنی قرائت عام، طور به کافر مغوالن چون

 چون ای شده شیعه بعداً از ایلخانان برخی حتی که بود آنجا تا قاعده این عمومیت .نهادند
 ،٤١ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٢ ،٢١ ،١٠،١٨ ،٩ ،٨ قاشانی، (بردند کار هب خود برای را آن نیز اولجایتو

 برخی در مثالً نیز، گاهی ).٨٩ ،٨٧ـ٨٦ ،٢/٨٥ طباطبائی، ترابی ؛Arnold, 111 ؛٤٢
رفته  کار به »االعظم قاآن« شکل به و سلطان با مترادف »قاآن« لقب هوالگو، های سکه
 از بسیاری در گری سنی ۀغلب سبب به هم شاید). ٧٨ـ٢/٧٧ طباطبائی، ترابی (است

) ٢/٥٦٣ ؛٢٨٢ ،٢٨٠ ،٢٧٣ ،٢٦٦ ،٢٦٢ ،١/٢٥٨(بطوطه  ابن که است اسالمی مناطق
خوانده  سلطان را قندهار و هرمز و عمان ظُفار، کُلوا، مقدیشو، یمن، کوچک حاکمان

کرده  یاد هم رضیه سلطانه چون زنی از دهلی، سالطین از سخن ضمن حتی و  است
 ).٤٤٧ـ٢/٤٣٣ همان، (است
 
 عرفانی و معنوی های داللت

 مذهبی داللت سلطان بعد، به چهارم قرن از ویژه به لقب، این سیاسی کاربردهای کنار در
 مشهور سلطان لقب با شیعی های زاده امام برخی که روست همین از و یافت نیز معنوی و

، ذیل اسالم جهان دانشنامۀ ؛»امامزاده«، ذیل اسالمی بزرگ المعارفدائرة: ـ نک (اند شده
 رشد و بغداد در خالفت سقوط از پس و هفتم قرن در). »علی سلطان امامزاده«

 مشایخ از برخی بر دیگر القاب به افزودگی با و تنهایی به سلطان لقب نیز، گری صوفی
 چنینی کاربست این نخستین توان می). ٣١٤ ،٣٠٥ ،٢٦١ جامی، (شد اطالق متصوفه
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 الدین بهاء برای »العلماء سلطان« و فارض ابن برای »العاشقین سلطان« شکل به را سلطان لقب
 الدین بهاء«، ذیل اسالم جهان دانشنامۀ ؛٤٥ ،١٥ فارض، ابن (دانست موالنا، پدر وَلَد، محمد
 یا »الطریقه سلطان« شکل به تصوف، در سلطان واژۀ کاربرد رسد می نظر به). »ولد محمد

آنان،  جایگاه و صوفیه مشایخ مراتب سلسله بر داللت دیگر، اشکال یا »المجذوبین سلطان«
؛ ٣٣٩ـ٣٣٨ ،٣٣٦ باشا، (باشد داشته دنیوی سالطین ضعف و عباسیان سقوط از پس ویژه به
 برای .»ابدال پیرسلطان« ،»سلطان باهو« ،»سلطان بالیم«، ذیل اسالم جهان دانشنامۀ: ـ  نکنیز

 ).٣٣٧ ،٣٢٩ باشا،: ـ  نکفقها، و ماعل برای العلماء سلطان یا سلطان کاربرد
 
 نتیجه

 ریشۀ و است قرآنی اساساً اصطالح این شود می روشن سلطان اصطالح تطور سیر بررسی از
 اما است، برهان و حجت معنای به ،کریم قرآن در سلطان آغازین کاربست. دارد آرامی یا سریانی

 سقیفۀ جریان در. دارد اشاره ند، همهست نیز تسلط نوعی دربردارندۀ که ماورائی، نیروهای به
 سلطان و قدرت که برهان و حجت یافت به این شرح معنای دارای واژه این اما، ساعده بنی

 ضعف. است قریش آنِ دارد، از نبوی ماورائی نیروهای در ریشه که ،)ص(پیامبر  سیاسی
 و گردید آن، دۀدارن و سیاسی قدرت معنای به سلطان، بیشترِ هرچه نمایی رخ خالفت موجب

 معنای متفاوت، همین مکانی و زمانی شرایط وجود با گر، حکومت های سلسله از یک هر
 ممالیک داری داعیه و سو یک از عباس بنی خالفت سقوط همه، این  با.کردند اراده را بنیادین
 بیشتر سلطان هرچه سیاسی داللت شد موجب سلطان، مفهوم در عباسی بازماندگان حامی
 تسلط مصادیق هرچه گویی بیابد؛ عرفانی و معنوی های داللت شده و مفهومی چرخش دچار

 .کرد می پیدا نمود بیشتر و بیشتر معنوی تسلط کاست، می فرو سیاسی
 
 منابع

 :کریم قرآنافزون بر 
ـ ١٣٨٥ دار صادر و دار إحیاء، بیروت، ،التاریخ فی الکامل ،الکرم أبی عزّالدین اثیر، ابن

 ).١٩٨٢ـ١٩٧٩/ق١٤٠٢ـ١٣٩٩ افست چاپ (١٩٦٦ـ١٣٨٦/١٩٦٥

 عبدالمنعم محمد چاپ ،)رحلة (األسفار عجائب و األمصار غرائب فی النظار تحفة بطوطه، ابن
 .١٩٨٧/ق١٤٠٧ دار إحیاء العلوم، بیروت، قصّاص، مصطفی و عریان

 مشکور، محمدجواد چاپ ،سلجوقنامه مختصر انضمام به روم، سالجقۀ اخبار بی، بی ابن
 .ش١٣٥٠ ابفروشی تهران، تبریز،کت
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 .تا بی بیروت، ، دار صادر،رحله ،محمد بن عبدالرحمن ابوزید جبیر، ابن
 .١٩٣٨ لیدن، کرامرس، بریل، چاپ ،األرض صورة محمد، ابوالقاسم حوقل، ابن
دار الفکر،  زکّار، سهیل و شحاده خلیل چاپ ،الخبر و المبتدا دیوان المسمی تاریخ خلدون، ابن

 .١٩٨٨/ق١٤٠٨ بیروت،
 چاپ ،المسالک و الطرق بیان و الممالک کشف زبدة ،خلیل الدین غرس ،ظاهری شاهین ابن

 .١٩٨٨ قاهره، دار العرب للبستانی، راویس، بولس
مکتبة  توری، چارلز چاپ ،أخبارها و مصر فتوح عبدهللا، بن عبدالرحمن أبوقاسم عبدالحکم، ابن

 .١٩٩١/ق١٤١١ مدبولی،افست قاهره،
 .ق١٤١٠ دار الکتب العلمیة، بیروت، ناصرالدین، محمد مهدی چاپ ،دیوان ،عمر فارض، ابن
 لیدن، دخویه، بریل، چاپ ،البلدان کتاب مختصر محمد، بن احمد الدین شهاب همدانی، فقیه ابن

 .)١٩٦٧ افست، چاپ( ١٨٨٥
 چاپ ،الخلفاء اریخبت المعروف السیاسة و اإلمامة مسلم، بن عبدهللا ابومحمد دینوری، قتیبه ابن
 .١٩٩٠/ق١٤١٠ دار األضواء، بیروت، شیری، علی
 .١٩٩٢/ق١٤١٢ دار صادر، بیروت، شیری، علی چاپ ،العرب لسان منظور، ابن

بنیاد  عمران، اصغر علی و غفاری بهرام اصفهانیان، کریم چاپ ،غفاری خاندان تاریخی اسناد
 .ش١٣٨٥ تهران، موقوفات دکتر محمود افشار،

 مریم و فالطوری جواد ترجمۀ ،اسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ برتولد، اشپولر،
 .ش١٣٧٣ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهران، میراحمدی،

انتشارات  ایزدی، سیروس ترجمۀ ،برمکیان دربارۀ مختصری و سلطان و خلیفه ،. و.و بارتولد،
 .ش١٣٥٨ امیر کبیر،تهران،

 .١٩٧٨ دار النهضة العربیة، قاهره، ،اآلثار و الوثائق و التأریخ فی هاإلسالمی األلقاب حسن، باشا،
 زرکلی، ریاض و زکّار سهیل چاپ ،األشراف أنساب من جمل جابر، بن یحیی بن محمد بالذری،

 .١٩٩٦/ق١٤١٧ دار الفکر، بیروت،
 ١٢ شماره ،٣٠ سال ،١٣٥٦ اسفند ،یغما ،»سلطان کلمه درباره بحثی« احمدی، احمد بیرجندی،

 ).٣٥٤ پیاپی(
 علیرضا ترجمۀ ،کریدی و یاپی بانک عثمانی های سکه کلکسیون عثمانی، های سکه نوری، پِرَه،

 .ش١٣٨٩ تبریز، اصل، نشر پازینه، زاده بخشعلی
، اداره کل فرهنگ و هنر ٢ ایران اسالمی شاهان های سکه سیدجمال، طباطبائی، ترابی

 .ش١٣٥٠ ،تبریز آذربایجان شرقی، موزه آذربایجان،
 .ق١٤٢١ جعیة المکنز اإلسالمی، قاهره، ،سنن عیسی، بن محمد ترمذی،
 بکر ابی بن محمد ترجمۀ ،تقبیح و تحسین اسماعیل، بن محمد بن عبدالملک ابومنصور ثعالبی،

 .ش١٣٨٥ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، زغول، احمد عارف چاپ ساوی، علی بن
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سخن،  عابدی، محمود چاپ ،القدس حضرات من االنس اتنفح عبدالرحمان، نورالدین جامی،
 .ش١٣٨٦ تهران،
 تهران، مصحح، خوارزمی، محمدعلی چاپ ،الملوک سلوک روزبهان، بن فضل اصفهانی، خنجی
 .ش١٣٦٢

 اسالمی، بزرگ المعارف دائرة مرکز بجنوردی، موسوی کاظم زیرنظر ،اسالمی بزرگ دائرةالمعارف
 .تاکنون ١٣٧٢. تهران

 مجتبی و اقبال محمد چاپ ،السرور آیة و الصدور راحة سلیمان، بن علی بن محمد ،راوندی
 .ش١٣٦٤ تهران، مینوی، انتشارات امیرکبیر،

 علی و هاللی علی چاپ ،القاموس جواهر من العروس تاج حسینی، مرتضی محمد زبیدی،
 .ق١٤١٤ دار الفکر، بیروت، شیری،
 .١٩٨٩ لمالیین، بیروت،دار العلم ل ،األعالم خیرالدین، زرکلی،
 .تاکنون ١٣٦٢ تهران، اسالمی، دائرةالمعارف بنیاد عادل، حداد غالمعلی نظر  زیر ،اسالم جهان دانشنامۀ
 تاریخ الملوک، إحیاء محمود، شاه بن محمد الدین غیاث ملک بن حسین ملکشاه سیستانی،
 .ش١٣٨٣ رهنگی، تهران،شرکت انتشارات علمی و ف ستوده، منوچهر چاپ ،صفوی عصر تا سیستان
مکتبة  عمر، محمد علی چاپ ،القاهرة و مصر أخبار فی المحاضرة حسن الدین، جالل سیوطی،

 .٢٠٠٧/ ق١٤٢٨ الخانجی، قاهره،
 علوم ،»سلطان رسمی عنوان و خوارزمشاهیان« خسروبیگی، و هوشنگ محمدامیر نوری، شیخ

 .ش١٣٨٥ نتابستا ،٥٩ شماره ،١٦ سال الزهراء، دانشگاه ،انسانی
 ، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده،العرب خطب جمهرة زکی، احمد صفوت،
 .١٩٣٣ قاهره،
دار  ابراهیم، ابوالفضل محمد چاپ ،الملوک و األمم تاریخ جریر، بن محمد ابوجعفر طبری،

 .١٩٦٧/ق١٣٨٧ سویدان، بیروت،
 رضوان چاپ ،الملک فی یعمل أن یجب فیما الترک تحفة علی، بن ابراهیم الدین نجم طرطوسی،

 .١٩٩٢/ق١٤١٣ دار الطلیعة، بیروت، سیّد،
 .ش١٣٣٤ ابن سینا، تهران، قویم،. ع چاپ ،یمینی تاریخ عبدالجبار، بن محمد ابونصر عتبی،
 فسایی، رستگار منصور چاپ ،ناصری فارسنامۀ حسینی، حسن میرزا بن علی بن محمد فسائی،

 .ش١٣٨٢ تهران، کبیر،انتشارات امیر
شرکت  همبلی، مهین چاپ ،اولجایتو تاریخ محمد، بن عبدهللا ابوالقاسم ،)کاشانی(قاشانی 

 .ش١٣٨٤ انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،
 تهران، همبلی، مهین چاپ ،اولجایتو تاریخ محمد، بن عبدهللا ابوالقاسم ،)کاشانی(قاشانی 
 .ش١٣٨٤
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 .١٤١٢ر الکتب اإلسالمیة، تهران، ، دانقاموس القرآقرشی بنایی، علی اکبر، 
 الدین، شمس محمدحسین چاپ ،اإلنشاء صناعة فی األعشی صبح عبدهللا، بن احمد قلقشندی،

 .تا دار الکتب العلمیة، بیروت، بی
 آخوندی، دار الکتب اإلسالمیة، محمد و غفاری اکبر علی چاپ ،الکافی یعقوب، بن محمد کلینی،
 .ق١٤٠٧ تهران،

 مبارک احمد چاپ ،الدینیة الوالیات و السطانیة األحکام محمد، بن علی أبوالحسن ماوردی،
 .١٩٨٩/ق١٤٠٩ مکتبة دار بن قتیبه،کویت، بغدادی،

شرکت انتشارات  ،بهمنیان دورۀ در دکن اسالمی ـ ایرانی تمدن و فرهنگ محسن، معصومی،
 .ش١٣٨٩ علمی و فرهنگی، تهران،

 .ش١٣٣٥ تهران، ، انتشارات امیر کبیر،عباسی ایآر عالم تاریخ اسکندربیگ، منشی،
 .ش١٣٩٣ تهران، پازینه، ،قاجار ماشینی های سکه سیدمهدی، موسوی،
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