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 قمريي چهارم هجريسدهآغاز ن در  انحطاط دولت عباسيايلهئمساين نوشتار به  :كيدهچ

يكي از مراحل مهم . به نهايت خود رسيد )ق. ه334( معزالدولهبه دستصرف بغداد  تپردازد كه بامي

 بر هم خوردن ، روي داد و آنباهللاين دولت، در زمان مقتدرنظامي  -  سياسياقتدار  در روند انحطاط

- در اين نوشتار با ايجاد پيوند ميان سطوح تحليلي زمان. بودعباسي نظام  يو توازن ميان اجزاتعادل 

نظام سياسي كارايي شدن به مختلكه هايي ، عوامل و زمينه)ساختاري(زمانيو هم) تاريخي(مند

هايي از مرحلهبر تمركز اين نوشتار . دنشوعباسيان انجاميد، در سه سطح زمان تاريخي تشريح مي

هاي گناتنتوان گفت عنوان نتيجه ميبه. خالفت مقتدر روي دادي دوره است كه در گفتهپيشفرايند 

، به همراه تحول در ساختارهاي يافت كه عوامل آن در درازمدت شكل گرفت و تداوم اياقتصادي

و عدم توانمندي  ،ساالريي ديوانآمدعدم كار. بحران انجاميدايجاد نظامي و اداري، سرانجام به 

 نظام زاياجميان و توازن ، منجر به بر هم خوردن تعادل  آنمهار كردنگران غيرنظامي در كنش

اين امر . منتهي گرديدرو هاي پيشِدر رويارويي با چالش آن ناكارآمدي نهايتاً  و،حكومتي عباسيان

  .گشودو ايفاي نقش فعال از سوي آنان پيشگان نظاميي گستردهراه را براي دخالت 

   پيشگان نظامي،ساالريديوان ،مقتدر ، عباسيدولت :كليدي ايههواژ  
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Abstract: This essay deals with the decline of the Abbasids at the beginning of the fourth 

century, which culminated in conquering of Baghdad by Muiz ud- Dawla (334 AH). A major 

factor in decreasing the dynasty politico-military authority was the disturbance of equilibrium 

and balance between the elements of the Abbasid System, during the Caliph al-Muqtadir 

billah. In this essay, the factors influencing the functionality of the Abbasid political system 

will be assessed both diachronically and synchronically, in three levels of timing. The above 

factors will be emphasized specifically during the reign of al-Muqtadir billah. It seems that 

economic difficulties, their causes had been in work for a long time, together with changes in 

political and administrative structures, eventually led to a crisis. Inefficacy of bureaucracy and 

inability of the non-military actors in controlling it, led to disturbance of equilibrium and 

balance between the elements of the Abbasid governmental system and its inefficacy in 

facing the challenges. This issue resulted in interference of the military and their active 

involvement. 

Keywords: Abbasid Dynasty, al-Muqtadir billah, Bureaucracy, Abbasid Military Persons. 
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  مقدمه

 كه در آغاز  راايمند يا ساختاريمند يا تاريخي و غيرزماناين نوشتار بر آن است عوامل زمان

اداري  -  نظام سياسيخوردن تعادل در  به كاهش كارايي و نيز برهمقمريي چهارم هجريسده

تر بيش» لتعاد«هاي اجتماعي، مفهوم در ميان نظريه. عباسيان انجاميدند، مورد بررسي قرار دهد

 تعادل هدف و غايتي ،در اين ديدگاه. توسط كاركردگرايان مورد واكاوي قرار گرفته است

.كنداست كه نظام به سوي آن حركت مي
1

 از ديدگاه پارسنز، هر نظام اجتماعي نيازهايي دارد 

  اجزايي هم دارد كه براي،به همين ترتيب. كه بايد برآورده شوند تا آن نظام پابرجا بماند

هاي پويا گرايش به تعادل يا نوعي ي نظامبه طور كلي همه. كنندبرآوردن آن نيازها عمل مي

پارسنز چهار كاركرد . ي پايدار و متوازن ميان اجزاي گوناگون، و حفظ خود دارندرابطه

يابي ، دست)سازگاري(  تطبيق:اند ازكه عبارتاست ها شناسايي كرده ي نظامضروري براي همه

هر نظامي براي زنده ماندن و حفظ تعادل بايد . داشت الگوپارچگي، و نگهف، يكبه هد

 از ديد كاركردگرايي، در پاسخ به ،به سخن ديگر. بتواند اين چهار كاركرد اصلي را انجام دهد

شود توان نظامي اجتماعي را در حالت تعادلي حفظ نمود، گفته مياين پرسش كه چگونه مي

 چهار كاركرد بنيادين خود به درستي عمل كنند، دچار فروپاشي نخواهند ها بهكه اگر نظام

شد؛ وگرنه با پيدايش حالت غيرتعادلي، نهادهاي سياسي و اجتماعي در بدترين حالت ممكن 

  .است سرنگون گردند

شود كه در آن يك نظام، وضعيتي انگاشته مي» حالت تعادلي«جا  در اين،به هر روي  

اي براي تغييرات كننده عامل تصحيح،يابند كه هر يكاي با هم ارتباط ميهعناصر نظام به گون

 اي رود و در كليت خود قادرند كاركردهاي كلي نظام را به گونهمخرب در ديگري به شمار مي

.مستمر و پايدار انجام دهند
2

مند، ي سامانشود كه در يك نظام يا مجموعه چنين فرض مي

هاي  نقش دادنآيد كه اجزاء و عناصر ديگر قادر به انجام پيش ميوضعيت غيرتعادلي هنگامي

ها ميان ي چنين وضعي، ممكن است برخي از نقشدر نتيجه. نهادي و كاركردهاي خود نباشند

هاي پيشين خود را از ها يا كاركرد برخي از اجزاء، نقش،به سخن ديگر. جا گردنداجزاء جابه
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دار نبودند و يا از بنياد تر عهدهكه پيشآورند به دست مياي دهند و كاركردهاي تازهدست مي

دهد كه اجزاي نظام ظرفيت اين پديده هنگامي روي مي. اندها به وجود نيامدهبراي ايفاي آن

 هاي نهادي پيشين خود را نداشتهو حفظ نقش انطباق و سازگاري با شرايط جديد پديد آمده

 ساالري، خليفه وزارت، ديوانهاي نهاد،ي چنين فرآيندير نتيجهدر مورد خالفت عباسي، د. باشند

 كه براي حفظ  را كاركردهاي رسمي و يا غيررسمي اما پراهميت خوددادن توان انجام،و دربار

نخست هاي  در سال،اين وضعيت.  از دست دادند،تعادل و ثبات در نظام خالفت بايسته بود

روي تر با آهنگي شتابان) ق. ه320 - 295(الفت مقتدر و در زمان خقمريي چهارم هجريسده

پيشگان، جاي سازوكارها و قواعد رسمي و ي نظاميگرايانههاي ارادهدر اين شرايط، كنش. داد

- پيشگان به تصميمي اين فرايندها، نظاميدر نتيجه. غيررسمي را در نظام سياسي عباسي گرفتند

ساالران و خليفه عباسي تبديل شدند و وزيران و ديوانكنندگان واقعي دولت گيرندگان و اداره

مد فرجامين اين شرايط بود كه در آ پي» اميراالمراء«ايجاد منصب . و اطرافيان وي را كنار زدند

با ايجاد اين نهاد، اميران نظامي به طور رسمي اختيارات وزيران . زمان جانشينان مقتدر رخ داد

  .را هم در دست گرفتند

اين .  يك بررسي تاريخي بايسته است،مدهايي انجاميدآابي فرايندي كه به چنين پيبراي ردي  

 به ساختارها و ،سطح نخست:  تاريخي پي گرفتِتوان در سه سطح زمانمند را ميبررسي زمان

  كهشودمربوط مي يمدت به فرايندهاي ميان، سطح دوم؛تغييرات كالن در درازمدت مربوط است

 به كنش و رويدادها ، و سطح سوم؛دهندنسل از عمر معمول انسان روي ميدر طول يك يا دو 

 هاي سطح»رويداد«نمايد كه اشاره به اين نكته هم ضروري مي. پردازندي زماني كوتاه ميدر بازه

 مكان، و كيفيت يا چگونگي رخ دادن يك حادثه ،ي زمانتر موارد تعيين كنندهسوم در بيش

.ي وقوع و يا عدم وقوع آن و نه مقدر كننده،ندشوداد ميم قليا تحول
1

ها و  ماهيت اصلي تحول

 مدت مشخصها و عوامل بلندمدت و ميانثير زمينهأي نخست تحت ترخدادها در درجه

  .شودمي

اي بود كه هاي تاريخيي خالفت مقتدر هنگام برخورد فرآيندهاي ساختاري و پديدهدوره  

هاي روزگار خالفت ها با رويدادها و زمينهاين پديده. رفتندمدت و بلندمدت شكل گدر ميان

_____________________________________________________________________ 
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ها، بدون در نظر آوردن توان با قطعيت و اطمينان به تأثير حتمي و قطعي آناند، و در بسياري موارد هم نمياندك

  .مودها و ساختارها، حكم نجريان
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 طور اين تحول به. ساز تحولي مهم در تاريخ خالفت عباسيان شدندآميختند و زمينهمقتدر درهم

ي خالصه عبارت بود از ناكارآمدي نظام و دستگاه حكومتي عباسيان، و ناتواني آن در ادامه

  .پيشگاني اين حكومت به دست نظامي افتادن زمام اداره،هروند طبيعي حيات خود؛ و در نتيج

زمان با پس از حدود يك سده اقتدار خالفت عباسي، در زمان خالفت معتصم بود كه هم  

. ورود عنصر ترك در كنار ايرانيان و اعراب، روند افول سياسي دستگاه خالفت هم آغاز گرديد

مركززدايي از قدرت سياسي هم قلمداد كرد، در دو توان آن را فرايند تاين روند انحطاط كه مي

ي نخست  گستره،از نظر مكاني.  صورت گرفت يكديگرزمان باي مكاني و كمابيش همگستره

 ، مركز سياسي،ي دوم آن و گستره،هاي دور و نزديك خالفت تمركززدايي ايالتِاين فرايند

هاي اي استكفاء و استيالء كه در بخشهامارت. ي دستگاه خالفت در بغداد بودمجموعه يعني 

ي بردار خليفهتر موارد خود را فرمانگوناگون قلمروي خالفت پديد آمدند، اگر چه در بيش

.دانستند، اما در عمل مستقل از آن بودندبغداد مي
1

 :مد داشتآها چند پيگيري اين امارت شكل

 ،در همان حال. ر سلطه كاستي گرفتهاي زييكي اين كه درآمدهاي بغداد از ماليات سرزمين

 ها، يا محدود ساختن روند پيدايش اين گونه امارتنمودنخليفه ناگزير از آن بود كه براي مهار

 ،كمهاي نظامي، و يا دستي افزايش هزينهااين امر به معن. هاي نظامي را تجهيز و گسيل نمايدنيرو

 ، كاهش درآمدهاي حكومت، در اين ميان.ها در طي چندين دهه بودكاهش نيافتن اين هزينه

.هاي ديگري همچون انحطاط اقتصاد كشاورزي در عراق هم داشتعلت
2

  

 هايي كهها، با روند تكامل ساختار اداري و نظامي خالفت عباسي و گسستن ايالتدر كنار اين  

 ربازان مزدوريتر به سكردند، نيروي نظامي بغداد هر چه بيش وفادار بدان را فراهم ميِسپاهيان

. شدنددهي مي و سازمانيافتندميگري پرورش  خدمات سپاهيدادنشد كه براي انجاممتكي مي

 »ايحرفه«رفته اين نظاميان ترك، رفته. تر سربازان جديد از ميان تركان به خدمت درآمدندبيش

 و امور وابستهوري آهاي دروني يا وفاداري عميق كه جز جنگشدند؛ يعني گروهي بدون انگيزه

   .دندكرمين ميأاي نداشتند و منافع خود را نيز تنها از همين طريق ت نقش و مهارت و دلبستگي،بدان

جا فرجام بداندهي گروهي اين سربازان، بهي استخدام و سازمان در كنار شيوه،اين عوامل  

_____________________________________________________________________ 
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ها به مصالح دولت گي آنهاي سپاهي، در تضاد با پيوند و وابستانجاميد كه انسجام دروني دسته

 اين فرايند در طول بيش از يك سده. گرفتمي پيشيعباسي، تقويت گرديد و گاه حتي از آن هم

 اياي مزدور را به گونه دستگاه خالفت در اين مدت نتوانست اين سپاهيان حرفه،در واقع. روي داد

شدت ار جديد نظامي، بهكارايي اين ساخت.  خويش سامان دهدهايهدفهنگ با الگوها و آهم

ويژه از مزدها و خرسند نگاه داشتن سربازان و ساالران، بههنگام دستمتكي به پرداخت به

ها، به نيروهاي واگرا و يا  در هر فرصتي و در بزنگاهن اينا،در غير اين صورت. نظر مالي، بود

  .شدندحتي شورشي تبديل مي

- كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از شكل: ايم كردهي درهم تنيده اشارهتاكنون به سه پديده  

هاي نظامي به دليل لزوم هاي پيراموني و برخي عوامل ديگر؛ حجم باالي هزينهگيري دولت

 هاي پيراموني؛ و تحول و محدود ساختن روند واگرايي سياسي و پيدايش دولتنمودنمهار

يح منافع دروني بر مصالح فراگير اي شدن و ترجنيروهاي نظامي پشتيبان خالفت به سوي حرفه

  .دولت عباسي

توان افزود و آن همانا پيچيده شدن نظام اداري و  عامل ديگري را هم مي،به آنچه گفته شد  

  و حكومتي عباسيان بود و سببديوانيمد تكامل نظام آاين عامل پي.  عباسيان استساالريديوان

. دشوي امور دولت محدود دادن و ادارهمانگرديد كارايي فردي خليفگان و وزيران براي سا

ي خالد برمكي با وزيران برجستهبنساز وزيراني چون فضلي نقش برجسته و سرنوشتمقايسه

 اين ،با اين حال. سازدخوبي نمايان مي، اثر اين عامل را بهقمريي چهارم هجريخالفت در سده

توان آن را در و نمياست ريخي روي داده هاي سياسي تا در بسياري از نظامي ياد شدهپديده

  .به شمار آوردهاي خاص خالفت عباسي شمار ويژگي

.  آغاز شدندقمريي سوم هجريهاي كالني هستند كه از آغاز سدهگفته فرايندعوامل پيش  

مدها، و آمجموع اين عوامل و پي. توان دنبال نمودها را در سطوح خُردتر نيز ميمدهاي آنآپي

   :ستا  با يكديگر در سه سطح تاريخي در تصوير زير نشان داده شدهايشان تگيپيوس
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  نمودار يك

هاي  علل و زمينه

ساختاري بلندمدت 

  )سطح يك(

هاي ساختاري  عوامل و زمينه

  )سطح دو(ميان مدت 

  )سطح سه(عوامل كوتاه مدت 

  ي خالفت مقتدر  دوره

  )ق. ه320- 299(

  

        

  

  مدهاي آنآ بحران مالي و پي.1

 باهللاو المكتفي) ق. ه289 -  279( ، المعتضدباهللا)ق. ه279 -  256( ي خالفت المعتمدباهللادوره

 اين حكومت  بازيابي قواي خليفگان عباسي پس از انحطاطعصرتوان را مي) ق. ه295 -  289(

. دانستقمريي سوم هجريي نخست سده نيمهدر 
1

ط، از زمان متوكل آغاز شد و  اين انحطا

برده توانستند ي نامسه خليفه. ترين نمود آن چيرگي سرداران و سپاهيان ترك بر خلفا بودمهم

مندي از اقتدار شخصيبا بهره
2

هاي ترك، بندي ميان گروه قدرت ناشي از دستهِ و نيز خالء

_____________________________________________________________________ 

  .193- 192محمدسهيل طقوش، همان، صص   1

�.دار برادرش موفق بود كه بر وي و دستگاه خالفت چيرگي داشتتر وامالبته در مورد معتمد، موفقيت او بيش   2

هاي تشكيل امارت

  مستقل

تحول در ساختار

 نظامي

 تراز منفي مالي

هايافزايش هزينه

  نظامي

همبستگي سپاهيان 

  منافع سپاهيان 

 )مزدحقوق و دست(

عدم ثبات شخصي

 خليفه

هايايجاد روش

جديد درآمدزايي 

مصادره، فروش (

هاي حكومتي  پيمان

 )...و

 بوروكراسي پيچيده

نارضايتي و شورش

 نظاميان

ناكارآمدي

 ساالريديوان
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 ري برادرش موفق توانست تهديدمعتمد به يا. حكومتي را تجديد نمايند بر دستگاهرا ي خود سلطه

 المالصفاريان، زنگيان و طولونيان را از سر بگذراند؛ معتضد سازمان اداري و امور مالياتي و بيت

 كرد؛حكومت را بازسازي
1

 موجودي خزانه را افزايش دادنيز و مكتفي 
2

  و تهديد نيرومند

 مقتدر به خالفت رسيد، خزانه هنگامي كه ،از اين رو. مرتفع ساختقرمطيان شام و عراق را هم 

ي اساس خالفت، بر هاي تهديد كنندهدر وضعي مطلوب قرار داشت و بخش بزرگي از چالش

 مانند قرمطيان در شام و بحرين و جنوب ، هنوز تهديدهاي فراواني،با اين حال. طرف شده بود

 آمدند،  شمار نميبهتهديدي  وجود داشت كه گرچه براي بنيان خالفت ،هاي روميانعراق و يورش

 .بردند و موجودي خزانه را در خود فرو ميندنمودمياما نيروي نظامي خالفت را به خود مشغول 

اي كه در اين زمان براي خالفت عباسي حاصل آمد، اين نكته را هم بايد افزود كه بهبودي مالي

ي مقدار مقايسه.  درخشندگي زيادي نداشتقمريي دوم هجريدر مقايسه با وضع آن در سده

  :سازدهاي مختلف اين روند را آشكار ميالمال در دورهموجودي بيت

  جدول يك

  زمان

  مرگ منصور

  )ق. ه 158(

مرگ هارون

 )ق.  ه193(

  مرگ متوكل

  )ق.  ه247(

 مرگ معتضد

  )ق.  ه289(

 آغاز خالفت مقتدر

  )ق. ه 295(

موجودي 

المالبيت

 ميليون درهم و600

   ميليون دينار14

) ميليون دينار54(
3

 

 ميليون 48

دينار
4

  

 و دينارميليون4

ميليون درهم7
5

  

 ) ميليون دينار5/4(

 ميليون 10

دينار
6

  

 ميليون دينار15
7

  

_____________________________________________________________________ 

انتشارات : ، ترجمةمحمد سپهري، تهراني در عصر عباسيتمدن اسالم، )ش1383(؛ محمدكاظم مكي95متز، همان، ص   1

 بن على بوالحسنا. المال خاصه ذخيره كرده بودمعتضد در هنگام مرگ ده ميليون دينار در بيت. 203، ص1سمت، چ 

 ،فرهنگى و علمى انتشارات :تهران، 2ج ،پاينده ابوالقاسمترجمة ،الجوهر معادن و الذهبمروج، )ش1374(حسين مسعودي 

 على بن محمد: طقطقي گويد معتضد هنگام مرگ بين سيزده تا نوزده ميليون دينار از خود باقى گذاشتابن. 628ص ،5چ

 كتاب، نشر و ترجمه بنگاه :تهران گلپايگانى، وحيد محمد، ترجمةفخرى تاريخ، )ش1360)(طقطقىابنمعروف به (طباطبا  بن

�.هاي غيرنقدي باشدالمال عامه و خاصه و ثروتشايد اين رقم اخير مربوط به جمع بيت. 351، ص2چ

 بزرگ تاريخ كامل ،)ش1371)(اثيربنا(علىالدينعز.  ميليون دينار افزايش داد15ي خاصه را به وي موجودي خزانه   2

- الدينشمس؛ 76، صعلمى مطبوعاتى ةسسؤم :تهران، 19 جخليلى، عباس و حالت القاسمابو، ترجمة ايران و اسالم

 تدمرى، السالم عبد عمر تحقيق ،األعالم و المشاهير وفيات و االسالم تاريخ ،)م1993/ق1413 (ذهبىاحمدنمحمدب

  . 21 ص،هالثاني ط العربى، دارالكتاب :بيروت، 22ج

�. درهم معادل يك دينار گرفته شده است15؛ هر 312، ص2مسعودي، همان، ج   3

  ).مسكويهبه نقل از ابن (221مكي، همان، ص    4

�.530، ص2مسعودي، همان، ج   5

  .628، ص2همان، ج    6

�.76 ص،19اثير، همان، ج ابن   7
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  :تنگناهاي اقتصادي در روند كاهش مبلغ خراج نيز آشكار است

  جدول دو

 زمان

  رشيدالهارون

 معتصم

 )ق.  ه225حدود(
  )ق.  ه315(مقتدر   )ق.  ه306( مقتدر

بلغ م

 خراج

 ميليون500ازبيش

درهم
1

  

 ميليون 393

درهم
2

  

دينار، ميليون14حدود

ميليون درهم280يا
 3

  

ميليون 74ديناروميليون9/4

ميليون درهم171:درهم
4

  

  

 هايي از قلمروي خالفت عباسي اززمان بود با جدا شدن بخشكاهش درآمدهاي خالفت هم  

.ي آنپيكره
5

توانست فرستادند، اما اين هدايا نميه بغداد ميهاي جديد هدايايي بامارتاگرچه  

ي مقتدر، عراق، در دوره. شد ميارسالتر به سوي بغداد هايي شوند كه پيشگزين مالياتجاي

اي  مصر، تنها نواحي، به بعدق. ه306 و از ،هاي باختري ايرانآذربايجان، شام و جزيره، بخش

.ستاندرا ميشان كرد و مالياتها را تعيين ميبودند كه خليفه امير آن
  

ي ي نفوذ مستقيم بغداد بيرون رفته و زير سلطهديگر نواحي قلمروي خالفت، از گستره  

در مناطق زير . هايي چون سامانيان، صفاريان، علويان، طولونيان، و قرمطيان درآمده بودنددولت

. شدم به بغداد فرستاده نميبه طور منظ ها  تسلط پايداري وجود نداشت و ماليات آنيزننفوذ 

مور استيفاي كرمان بر خليفه شوريد و حتي قصد تصرف فارس را أ مق. ه304 در ،براي نمونه

.هم داشت، كه البته سركوب و كشته شد
6

  تا304هاي طي سالدر  در آذربايجان و جبال هم 

 م سپاه خليفه به تا اين كه سرانجا،الساج از فرمان خليفه سر پيچيدابيبنيوسفق، . ه307

.ي بغداد را برقرار ساخت، سلطه دوباره دهي مونس خادم و با زحمت بسيارفرمان
7

 ، با اين حال

_____________________________________________________________________ 

انتشارات : ، ترجمة فتحعلي اكبري، اصفهانهاي اسالميهاي مالي دولتخراج و نظام، )ش1373(ضياءالدين الريس   1

  .512، ص 1چدانشگاه اصفهان، 

، 1نشر البرز، چ: چانلو، تهران، ترجمه و تحقيق حسين قرهلخراجكتاب ا، )ش1370(جعفربنةم؛ قدا517الريس، همان، ص   2

�.163- 161صص

- ، ترجمة حسن بن على بن حسن عبد الملك قمى، تحقيق سيد جاللتاريخ قم، )ش1361(قمى حسنبنمحمدبنحسن   3

�). درهم20هر دينار،  (131انتشارات توس، ص : الدين تهرانى، تهران

�). درهم20هر دينار، (جعفر بنةمقل از قدا؛ به ن222مكي، همان، ص    4

 ). 601، ص2مسعودي، همان، ج ( هزار دينار در خزانه داشت 800 درهم و  ميليون50ليث هنگام مرگ بيش از يعقوب   5

  .داده استهايي، خالفت چه منابع مهمي را از دست ميمعلوم است كه با ايجاد چنين حكومت

  .153، ص 19اثير، همان، جابن   6

  .152- 149، صص 19همان، ج    7
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والياني كه پس از سركوب يوسف بر اين نواحي گماشته شدند، خود نيز به سركشي پرداختند 

.كردندو از فرستادن منظم ماليات به بغداد خودداري مي
1

 ي سومي سدهيانه از م،ها در كنار اين

 مين درآمدهاي دستگاهأترين منابع ت، بازدهي كشاورزي عراق كه يكي از مهمقمري ريجه

.رو شده بودهخالفت بود، با كاهش فراوان روب
2

  

  خالفت عباسي بخش بزرگي از درآمدهايقمري،ي چهارم هجريبدين ترتيب، در آغاز سده  

هاي ديگري مورد توجه و استفاده  كاستي، روشخود را از دست داده بود و براي جبران اين

. ها بودترين آن پيشين يكي از مهمِمنصبان كارگزاران و صاحبِي اموال»مصادره«. قرار گرفت

 جواهرفروشِجصاصهاي كارگزاران دولتي يا كساني مانند ابنها به دارايياين مصادره
3

 كه در 

هاي ديگران كمابيش از اين گونه د و داراييشزد و بندهاي سياسي شركت داشتند، محدود مي

.ها بركنار بوداندازيدست
4

  

 ي هي مقتدر در طول دور خاصهِالمالمسكويه از درآمدهاي بيتي ابنجدول زير از سياهه  

.خالفتش، فراهم آمده است
5

ي پيش از  موجودي خزانه از مبالغ بازمانده از دوره، در اين جدول

ي اموال كارگزاران، تفكيك شده  شامل مصادره،اتي، و درآمدهاي ديگرمقتدر، درآمدهاي مالي

  :است

  جدول سه

   ميليون دينار14 )معتضد و مكتفي( المال خاصهموجودي پيشين بيت

  ) مصر و شام،فارس، كرمان( ميليون دينار 6/31  درآمدهاي مالياتي

   ميليون دينار750/24  ...ها و فروش امالك مصادره

 ميليون دينار350/70  جمع
6

  

_____________________________________________________________________ 

  .151- 150، صص19همان، ج    1

  .154- 153، صص1متز، همان، ج   2

 :تبيرو،11ج ،ه و النهايهالبداي، )م1986/ ق1407(كثيرالدمشقى بن ابوالفداء اسماعيل بن عمرا: براي شرح حال وي نك   3

 ميليون دينار نوشته 5/5ه شده از وي را مسعودي در برآوردي هنگفت، ارزش اموال مصادر. 169- 156 صصدارالفكر،

  .692، ص2 ج  همان، مسعودي،: نك. است

، االمم و تعاقب الهممتجارب، )ش1376(رازيمسكويهبن؛ ابوعلي81، ص19جهمان، اثير، ؛ ابن139، ص1متز، همان، ج   4

  .53انتشارات توس، ص: ، تهران5نقي منزوي، جترجمة علي

  .328- 325 صص ،5مسكويه، همان، جابن   5

، 5مسكويه، همان، جابن( ميليون دينار است430/68مسكويه براي مجموع اين درآمدها ذكر كرده، عددي كه خود ابن   6

  .كه با جمع واقعي اين اعداد اندكي متفاوت است) 328ص
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 توان به كاهش درآمدهاي مالياتي از مناطق دوردست مي،مسكويههاي ديگر ابنتوجه به دادهبا  

ي مستقيم  زير سلطه به  دوبارهق. ه299ها، از فارس كه در سال بنابر اين داده. خالفت پي برد

خالفت درآمد،
1

.شد ساالنه هجده ميليون درهم به بغداد فرستاده مي
2

 با توجه به نرخ ،براين بنا

،3/14تسعير 
3

 ميليون دينار براي خالفت فراهم 4/26 درآمدي برابر با ق.  ه320 فارس تا سال 

 ها از مصر و شام كه اميرانياين در حالي است كه كل مالياتي كه در اين سال. نموده است

 ميليون دينار بوده 6/3 تنها ،كردند، براي بغداد فرستاده شدهها حكومت ميمستقل بر آننيمه

.است
4

. تنها پانصد هزار دينار بود،از مصر به بغداد فرستاده شدق .  ه299 كه در سال هاييه هدي
5

  

 ،ي اموال كارگزاران و وزيرانتوان نتيجه گرفت كه درآمدهاي ناشي از مصادره مي،همچنين  

ي مصادره را  پديده،ينبنابرا. داده استبخش مهمي از درآمدهاي دستگاه خالفت را تشكيل مي

 هاي سياسي و يا تنبيه كارگزاران فاسد و بركنار شدهنبايد تنها در چارچوب فساد مالي، كشاكش

 هاي اصلي كسب درآمد براي دولت و دستگاه خالفت مصادره به يكي از راه،در واقع. نگريست

را جبران ) طور عمدهبه (تبديل گرديد كه كاهش درآمدهاي مالياتي ناشي از تمركززدايي سياسي

المال هايي است كه به بيتي مصادرهگفته تنها در بر گيرندهبايد افزود كه مبالغ پيش. كردمي

ها را گاه بدون در كنار آن بايد مقادير مصادره شده توسط وزيران كه آن. شدخليفه واريز مي

 وزير ابوعبداهللا خصيبي ،هبراي نمون. كردند نيز در حساب آيد خليفه دريافت و هزينه مياطالع

.در طي چهارده ماه، يك ميليون دينار از طريق مصادره به دست آورد و هزينه كرد
6

 نيز مبالغي 

 4/4 وزارت وي ستانده شد، يهاي انجام شده در طول سه دورهفرات در برابر مصادرهكه از ابن

.ميليون دينار بود
7

  

_____________________________________________________________________ 

�.324.، ص5همان، ج   1

  325.، ص5همان، ج   2

را برابر  درم ميليون صد چهارر بحث از درآمدهاي فارس و كرمان، مسكويه دآيد كه ابنجا به دست مياين نرخ از آن   3

�) .325، ص5همان، ج( درهم 3/14 يعني هر دينار .شماردمي دينار ميليون هشت و بيست

  .325، ص5همان، ج   4

 نعمان،  خلف رشيد، تحقيققسم من اخبار المقتدرباهللا العباسي من كتاب االوراق، )م1999(صولييحييابوبكرمحمدبن   5

  .237، ص5؛ ذهبي، همان، ج138 العامه، ط االولي، صةفیون الثقاؤدارالش: بغداد

  .221، ص5مسكويه، همان، جابن   6

فرات و فرزندش محسن در طول سه دوره وزارت وي، ها به دست ابناي از اين مصادرهبراي سياهه. 325، ص5همان، ج   7

 و تقديم حسن الزين، جعةء، مرااالمرا في تاريخ الوزراتحفةالوزراء او ، )م1990(صابيالمحسنبنابن حسن الهالل: نك

�.168- 166دارالفكر الحديث، صص: بيروت
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  هاي قدرت سياسيكانون.2

قدرت سياسي در بغداد در سه كانون توزيع شده ) ق.  ه320-  295(قتدري خالفت مدر دوره

توازن قدرت . ساالري، و نيروهاي نظامي دربار خليفه، ديوان: بودند ازاين سه كانون عبارت. بود

اي بود كه هيچ يك از اقتدار و فرات، به گونهويژه پس از قتل ابن به،در ميان اين سه كانون

 را براي روي كار اين امر زمينه.  عباسيان برخوردار نبودندخالفتي دارهكارايي الزم براي ا

  .ي نظامي دستگاه خالفت آماده نمودآمدن افراد وابسته به بدنه

  دربار .الف

داري، نهادهايي بودند كه وابستگان خليفه فعاالنه از دو مقام شرطگي بغداد و حجابت يا پرده

ين نزديكان خليفه، باما شخصيت كانوني در . بردندود بهره ميهاي خخواسته گيريها براي پيآن

كار قصر كه دو تن از برجستگان ايشان راه با بانوان پيشبود كه هم» شغب« وي تبارمادر رومي

شخص مقتدر . اي فعال در سياست شركت داشتندبودند، به گونه» زيدان« و » موسي هاشميام«

اي ي امور را در دست گرفتند، بهرهكه خود سررشتهاز صفات پدرش معتضد و جدش موفق 

ي گذراني و خرج كردن ثروت هنگفتي بود كه دو خليفهتر به خوشي وي بيشعالقه. نداشت

.پيشين بر جاي نهاده بودند
1

آمده هاي پيش ضرورت قادر بود از چالشِ با اين همه، وي به گاه

  . وي ره به جايي نبردنن براي بركنار نمودسربلند بيرون آيد؛ چنان كه دوبار تالش مخالفا

كه يكي اين. توان ياد كرد از چند عامل مهم ديگر هم در تداوم يافتن خالفت او مي،البته  

توازن قوا در درون نظام خالفت چنان بود كه ايجاد اتحاد و همكاري براي كنار نهادن خليفه 

اي كه مقتدر كه در دو دفعههمچنان. گرفتمي به دشواري و با احتمال موفقيت اندك صورت

ي هوادارانش، بلكه شكاف و چند بر كنار گرديد، نه فقط همت بلند وي يا قدرت بازدارنده

 معتز دردر ماجراي ابن. بودبه خالفت ن شورشيان عامل اصلي بازگشت مقتدر بيدستگي در 

رفت، به رشيان به شمار مي كه بازوي نظامي شو،حمدانبنآلود حسين، فرار ابهامق.  ه296سال 

موصل،
2

 پيادگان« هم خودداري ق،.  ه317سال در ماجراي .  مقتدر را به تخت خالفت باز آورد

در همه . ساختاز همراهي با نازوك و مخالفان مقتدر بود كه بازگشت او را ممكن » مصافيه

_____________________________________________________________________ 

گيرد كه مقتدر در طول كند، در پايان نتيجه ميي درآمدهاي كالن خليفه را ذكر ميمسكويه پس از آن كه سياههابن   1

  ).326، ص5مسكويه، همان، جابن(باد داده استخالفتش هفتاد و اندي ميليون دينار مال را بر 

  .79، ص19اثير، همان، جابن   2
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 فاداري موقتي بخشي و،كمتوانست دست وزير يا خليفه، ميسويين سربازان از بحال توزيع پول 

هنگام دانست و حتي به بود كه مقتدر به خوبي آن را ميواقعيتياين . ندكها را تضمين از آن

اما اين بار، . گرفتن از آن را داشت با شورشيان كه به قتل او انجاميد، قصد بهرهواپسين رويارويي

مقتدر براي توزيع پول ميان ي خالي هم خوشنود كردن ناراضيان دشوارتر شده بود و هم خزانه

.سپاهيان شورشي بسنده نبود
1

-  هجريي چهارم دانستن اين نكته سودمند است كه از آغاز سده

؛شدخير پرداخت ميأ حقوق سربازان و كارمندان به طور ناقص و با ت،قمري
2

  توزيع، و همين امر

  .ساختثرتر ميؤ، ماي ناپايداركم براي دوره دست،هادر بزنگاهرا ها ميان آن درپول

 از همان نخستين ،وي. خادم در ديرپايي خالفت مقتدر نبايد گذشت از نقش مونس،همچنين  

دهي نظامي شام، عراق، و گاه مصر در دست ساالر وي شد و فرمانهاي خليفگي مقتدر، سپهسال

ش روميان در ها و رويارويي با يور آنيتر موارد برخورد با قرمطيان و سركوبدر بيش.  بوداو

وي در رويدادهاي سياسي بغداد نيز . ي مونس بود بر عهده،مرزهاي شمال شام و گاه جزيره

.آمد توجه به شمار ميشاياناي همواره وزنه
3

 موضع وي در برابر مقتدر كمابيش ، با اين حال

در  كه مونس ق.  ه296  سالگذشته از ماجراي خلع مقتدر در. مشفقانه و از روي همدلي بود

. با شورشيان همراهي كردناخواسته هم ق.  ه317كنار وي باقي ماند، در سال 
4

 در اين هنگام 

گوي مخالفان قرار گرفت و كوشيد مقتدر را به تغيير رفتار خود وادار وي در جايگاه سخن

.نمايد
5

ي مقتدر، به شورش و بركنار ساختن وي رغم مخالفت با رويه به، مونس،روي هم رفته 

 خطاهايش، كشيدن ازدستكرد امور با مصالحه و ترغيب خليفه به نبود و تالش ميد معتق

  .پذيردسامان 

  

_____________________________________________________________________ 

  .269- 268، صص19اثير، همان،ج؛ ابن319، ص5مسكويه، همان، جابن   1

براي نمونه، . اثير آمده است ابنكاملمسكويه و  ابناالممتجارب موارد فراواني از اين دست در . 100، ص1متز، همان، ج   2

�.220 و 145، صص5مسكويه، همان، ج؛ ابن179، ص19ثير، همان، جاابن: نك

  .ي همين نوشتارادامه: نك   3

ي شورشيان قرار هنگامي كه مقتدر براي بار دوم از خالفت كنار گذاشته شد، مونس در زمره. 238، 19اثير، همان، جابن   4

مسكويه، ابن: نك. زه داد كه نزد هواداران خود بازگرددشد، پناه و اجاداشت؛ ولي هم او مقتدر را كه نزد وي نگهداري مي

  .237- 233، صص19اثير، همان،ج؛ ابن272، ص5همان، ج

، 5مسكويه، همان، جابن: مسكويه آن را آورده است، چنين مضموني را در بر دارد؛ نك وگوي وي با مقتدر، كه ابنگفت   5

�.265- 264صص
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  وزيران .ب

ي نخست ، وزيران نيز از اقتدار همتايان خود در دورهم هجري قمري،ي چهاردر اوايل سده

  مرداني كاردان خودمقامعيسي در بنفرات و علي وزيراني چون ابن،البته. عباسي برخوردار نبودند

ساالري، و استقالل اما عوامل ساختاري از جمله گسترش و پيچيده شدن ديوان. مند بودندو توان

ساز كاهش قدرت و منزلت وزيران  خالفت از خليفه و وزيران، زمينهِنسبي نيروهاي نظامي

 قدرت ناشي ِءيافتند خالتوانستند يا فرصت نميتر موارد نميي مقتدر در بيشوزيران دوره. شد

 پديدار شدن بازيگران رقيب، و همچنان كه سبببه. هاي شخصي وي را پر كننداز ويژگي

.، جايگاه و شأن وزيران در اين دوره رو به كاستي بود استاشاره كرده» متز«
1

 آنان ، با اين همه

 يند و البته در روندبري نماي مالي و اداري را راهتوانستند دستگاه پيچيدهتنها كساني بودند كه مي

  .كردندافول اقتدار خود، گاه نقشي چون كارمندان زيرفرمان پيدا مي

ساالري پيچيده، همراه با نيرومند شدن اركان نظامي و افزايش نفوذ و دخالت  ديوان،در واقع  

 دربار و اطرافيان خليفه، به گسيختگي قدرت ديوانيان و بيش از همه وزيران انجاميد و اين روند

در حالي كه برجستگان دربار و نزديكان خليفه، و . در طول خالفت مقتدر آهنگي تندتر يافت

پي تغيير درماندند، وزيران پيهاي خود باقي ميدهان نظامي مدتي طوالني در منصبنيز فرمان

 ترمهم. ي نيرومندي نداشتنهاد وزارت در زدوبندهاي سياسي آن روز بغداد پشتوانه. يافتندمي

سره متفاوت و گاه متضاد با يكديگر هاي مالي و اداري يككه اين وزيران پرشمار، سياستآن

  .داشتند

  سپاهيان .ج

. دادندسرداران و ساالران سپاه به همراه سربازان زير فرمانشان سومين كانون قدرت را تشكيل مي

 :ند ازين تغيير عبارت بودمدهاي اآپي.  شدپيش از اين به تغيير ساختار نظامي عباسيان اشاره

 گيري منافعبستگي نظاميان به مصالح خالفت، تشديد انسجام و همبستگي دروني، و پيكاهش دل

  . براي دخالت در امور سياسي و اداريايشانها، و افزايش تمايل گروهي در ميان آن

_____________________________________________________________________ 

- 224، صص5مسكويه، همان، جابن(  هزار دينار بود7 هزار دينار و سپس 5وق مقدار اين حق. 108، ص1متز، همان، ج   1

 تأمين منابع مالي  منظورهعيسي و ببنگرفتن اقطاع وزيران، به درخواست عليالبته پس). 108، ص1؛ متز، همان، ج228

ده است، تنها نشان از چنان كه متز گمان كرو آن) 228، ص5مسكويه، همان، جابن(ي حكومت انجام شدبراي اداره

�.كاهش اقتدار وزيران ندارد
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 دو سردار هايي كه قدرت نظامي بغداد همچنان برقرار بود،ي مقتدر، در سرزميندر دوره  

 در عراق، شام، جزيره، مصر و بحرين. دهي سپاهيان خليفه نقش بسزايي داشتندبرجسته در فرمان

،»مونس خادم «،هاي باختريو به طور كلي بخش
1

 شامل آذربايجان، ،ترهاي شرقي و در بخش

اهميت و . ندرفتمي دهان ارشد سپاه خالفت به شمارفرمان» الساجابيبنيوسف«ارمنستان، و جبال، 

 نفوذ مونس در سياست آن عصر، همچون وفاداري وي به دستگاه خالفت، بارها بيش از يوسف

د و به طور معمول يپروراني استقالل در سر مييوسف در نواحي زيردست خود داعيه. بود

.فرستادبخش اندكي از خراج و ماليات آن نواحي را به بغداد مي
2

رسد حكومت  به نظر مي

رو بود هاي گوناگون روبه با دشوارييقدربه ،هاي واپسين خالفت مقتدرويژه در سال به،بغداد

الساج، در برابر اين كه نواحي زير فرمان او از قلمروي ابيكه حتي به نفرستادن مال از سوي ابن

.خالفت خارج نگردد، خوشنود بود
3

 كه يوسف از هجري قمري 307 تا 304هاي  در سال

ي نظامي پرداخت، تنها طلبي خودسرانه و به توسعهورزيداج به بغداد خودداري فرستادن خر

اما كارگزاران ديگري كه جاي . لشكركشي مونس خادم بود كه وي را به تسليم وادار نمود

در آذربايجان، همچون » سبك«در ري، زنجان و قزوين، و » خلفاحمدبن«يوسف را گرفتند، 

 بر ،ها پس از زد و خوردهاي نظاميهر دوي اين.  خودداري نمودند از فرستادن مال به بغداداو

 از پذيرش حاكميت آنان از سوي خليفه، از پرداخت بعدنواحي خود چيره گشتند و چندي 

.اي كه متعهد بدان شده بودند، سر باز زدندمبلغ ساليانه
4

ي اين مدهاي ناگواري كه ادامهآ پي

الساج ابيبنيوسف، ق. ه310  سال، خليفه را وادار نمود كه درتوانست در بر داشته باشدروند مي

 هزار دينار خراج ري، قزوين، زنجان، و آذربايجان، به محل 500را در برابر تعهد پرداخت 

. بازگرداند خودشحكومت پيشين
5

 حال آن كه در زمان شورش يوسف بر ضد خليفه، 

 از سوي ، هزار دينار700رداخت ساالنه پيشنهاد وي مبني بر دريافت حكومت ري در برابر پ

.خليفه رد شده بود
6

   

 سان سرداري بود كه در عين گرايش به سركشيالساج براي خالفت عباسي بهابي ابن،در واقع  

_____________________________________________________________________ 

�.133، ص5مسكويه، همان، جابن. داده شد» مظفر«ق به وي لقب . ه306هايي در مصر، به سال بعد از كسب پيروزي   1

  .148، ص19اثير، همان، جابن   2

  196، ص19همان، ج   3

  .151- 150، صص19همان، ج   4

  .149، ص19همان، ج    5

�.جاهمان   6
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و استقالل، وجودش براي مهار فرايند شتابان تمركززدايي در اياالت باختري ايران بايسته و 

  .ضروري بود

پارچگي قلمروي خالفت ف يوسف، در خدمت حفظ انسجام و يكخادم بر خالولي مونس  

ي شورشيان به شمار گاه كه رهبر و نماينده حتي آن،وي در همه حال. و كارگزاران آن بود

رفت، مورد اعتماد خليفه بودمي
1

با . دكر و هيچ گاه به طور خودخواسته بر ضد وي اقدامي ن

هاي غربي قلمروي خالفت قدرتي فراوان و خش مصر و ديگر ب،اين كه مونس در شام، سوريه

توان گفت مونس حتي مي.  در صدد كسب استقالل و خودمختاري برنيامد،گاه مطلق داشت

هاي هاي وي در جريانفعاليت. هاي ضدخالفت بودترين ابزار مقتدر براي سركوب شورشمهم

همكاري و . ت بودپارچگي حكوم حفظ انسجام و يكمنظوربهتر سياسي بغداد نيز بيش

.  اين نقش مونسگرفتنعيسي وزير معروف نيز گواهي است بر انجامبنپيوند نزديك وي با علي

پارچگي و عيسي نيز در راستاي حفظ يكبنهاي اقتصادي عليخواهيم گفت كه سياست

  .كارآمدي دولت عباسيان بود

  سياسي - هاي اصلي مديريت اقتصادي الگو.3

هاي سياسي مربوط به ها و عزل و نصبلت بسياري از رويدادها، دسيسههاي مالي عتنگنا

ي ثروت موجود در براي نشان دادن اهميت اين موضوع، مقايسه. ي خالفت مقتدر بوددوره

هنگام بر تخت نشستن وي . المال خاصه در آغاز خالفت مقتدر و اواخر آن سودمند استبيت

.المال خاصه وجود داشتار در بيتپانزده ميليون دينق، .  ه295  سالدر
2

ق، .  ه315 اما در سال 

عيسي با آگاهي از كمبود پول،بنكه علي
3

 تنها ،المال خاصه را از مقتدر جويا شد موجودي بيت

. هزار دينار در آن باقي مانده بود500
4

گاه ي خليفه جايي شده بود كه هرالمال خاصه بيت

كاهش موجودي .  چشم اميد به برداشت از آن داشتند،يافتندالمال عامه را خالي ميوزيران بيت

هاي كارگزاران، هاي خليفه و نزديكان وي، اختالسمدي بود از كاهش درآمدها، ولخرجيآپي

_____________________________________________________________________ 

ي مونس كه در همان شورش دست داشت، براي دومين بار بركنار شد، در خانهق، . ه 317هنگامي كه مقتدر در سال    1

  .276- 275، صص5مسكويه، همان، جابن: نك. پناه گرفت

 دار: يروت، ب4، جاألمم و الملوك تاريخ في المنتظم، )ق1358)(جوزيابن(أبوالفرج الجوزيبنمحمدبنعليبنعبدالرحمن   2

  .234، ص5؛ ذهبي، همان، ج53ص األولى،.ط، صادر

  .226، ص5مسكويه، همان، جابن   3

  .209، ص6جوزي، همان، ج ؛ ابن231، ص5همان، ج   4
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  .ي مديريت نادرست امور ماليو شيوه

 فرات يعني ابن،دار وزارت شدند، دو نفري مقتدر عهدهدر ميان وزيران پرشماري كه در دوره  

هر يك از . ثيرگذار بودندأي امور مالي و سياسي تي اداره بيش از همه در شيوه،عيسيبنو علي

مدهاي هر آ وظايف خود در پيش گرفتند كه پيدادنهاي متفاوتي براي انجام، شيوه وزيراين دو

 اطي انضبعيسي، در برگيرندهبنهاي عليسياست. وردهاي ديگري بودآي دستيك، ويران كننده

هاي اضافي حكومت از يك سو، و كاستن از بار مالياتي به منظور مالي و كاستن از هزينه

هاي كشاورزي و توليدي جلب اعتماد و حسن نظر عمومي و ايجاد انگيزه براي افزايش فعاليت

.بودديگر   از سويدر درازمدت
1

در » التكملهمال«هاي اضافي از جمله وي بسياري از ماليات 

.در مكه را حذف نمود» مكس«ماليات تجاري فارس و 
2

هاي اضافي  حذف و كاهش ماليات

با اين . ي نخست وزارت وي گرديدسبب كاهش پانصد هزار ديناري درآمدهاي دولت در دوره

.دانست بود، ناچيز ميزودوده خود وي اين مبلغ را در برابر ننگي كه از سيماي دولت ،حال
3

 

ي امور را  به دست داشت،ادارهعيسي بنعليي كه در زمان وزارتش عباس، وزير حامدبن،همچنين
4

 

ساليانه  اصفهان و اهواز و سواد دروي را تهديد كرد كه نزد مقتدر فاش خواهد نمود كه 

ها را، چهار ساله، ؛ در حالي كه خود، اين كارگزاري استداده دست از دينار هزار چهارصد

 در عيسىبنعلى«. بست  پيمان مى،تر از مبالغ فرستادگان عليشساليانه به چهارصد هزار دينار بي

 كشاورزان كوبيدن در تو روش زيرا دانم مى نادرست تو با را پيمان چنين بستن من: گفت پاسخ

 يكى كنند چنين كه كسانى است پيدا. است معروف خرماغوره خريد و مردم بر كارىستم و

برد، خواهند بيشتر سود سال دو
5

 برداشت :آورند مى بار ناپذيرجبران خرابى بعد هاىسال ولى 

.»آيد مى پديد بدبينى ]و [يابد، مى كاهش
6

 جالب آن كه در اين كشاكش، مقتدر هم جانب 

.ش وي را به كار بنددعيسي خواست روبنعباس را گرفت و از عليحامدبن
7

  

_____________________________________________________________________ 

  .171- 169، صص5مسكويه، همان، جابن: عيسي دربنفرات از عليبازپرسي ابن: نك   1

  .81- 80، صص5مسكويه، همان، ج؛ ابن211صابي، همان، ص   2

  .82- 81، صص5مسكويه، همان، جابن   3

  170.صابي، همان، ص   4

است، يعني، » ... أكثر أو سنة يوفّر لةمحا ال فهو ةالسير بهذه عمل من و ...« در متن ترجمه چنين آمده، اما عبارت عربي    5

، )متن عربي(الهمم تعاقباالمم وتجارب، )ش1379(مسكويه رازيابوعلي ابن: نك. تر نخواهند برديكي دو سال سود بيش
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ن، و نيز مواجب غيرقانوني عيسي همچنين مزاياي مالي درباريان و مقامات گوناگوبنعلي  

.نمودداد و يا قطع ميسربازان و سرداران را كاهش مي
1

عيسي،  در هر بار وزارت ابن، از اين رو

ي مردم به دستگاه حاكم وي با اين كارها اميد داشت توده. خاستند به مخالفت با او برميناينا

عيسي اين نكته بنعلي. وت بپردازندهاي مولد ثربين شوند و به فعاليتو نظام مالياتي آن خوش

.فرات به وي گوشزد نمودرا در بازپرسي خود توسط ابن
2

خواست كسري مالي دولت  وي مي

فرات عيسي در پاسخ ابنبنعلي. نياز گرددالمال خاصه بيرا از بين ببرد تا از دريافت پول از بيت

، توجه او را به تراز درآمدها كردكه از كاهش درآمدهاي حكومت در وزارت وي انتقاد مي

.نمودها جلب ميو هزينه
3

  

 عيسيبنهاي عليسره متفاوت با سياستي امور مالي يكفرات براي ادارهدر برابر، روش ابن  

عيسي، افراد با نفوذ و اطرافيان خليفه را با افزودن مزاياي گوناگون بنفرات، برخالف عليابن. بود

هاي ها، مصادرهها را نيز با افزودن بر ميزان مالياتساخت، و هزينهي از خود خوشنود ميمال

.كردمين ميأهاي نواحي دور و نزديك تهاي حكومتي و سفتهفروش پيمانكالن، پيش
4

 مونس 

از همين . دادفرات را شرح ميهاي ابني او بود و گاه نزد مقتدر مصادرهفرات و رويهمخالف ابن

 بيم از مونس، تالش كرد تا وي را از بغداد دور دليلفرات در وزارت سوم خود به  ابن،ور

.نمايد
5

المال عامه را هاي پرهزينه، بيتد كه با بخششنكفرات را متهم ميعيسي نيز ابنبنعلي 

. آوردالمال خاصه روي مي، و براي جبران آن به بيتكندميتهي 
6

  

صولي به . بردهاي دولتي را هم از ياد نمي و پاشهم خود از ريختفرات س ابن،در اين ميان  

معتز گويد كه چگونه پس از ماجراي ابنفرات بود، باز ميمقله، كه زماني دبير ابننقل از ابن

.المال براي خود برداشت هزار دينار از بيت700فرات كه دوباره با مقتدر بيعت شد، ابن
7

 وي 

_____________________________________________________________________ 

�.170 و 145صص، 5مسكويه، همان، جابن   1

ي مالي خالفت هاي ادارهاز روشهايي ي جنبه؛ اين گفت و شنود روشن كننده82- 80، صص5مسكويه، همان، جابن   2

�.215- 213، همان، صص)م1990(صابي: مسكويه، نيز نكبراي متن آن بجز ابن. است

�.82، 5مسكويه، همان، جابن   3

عيسي بنق براي بركناري علي. ه304فرات، در سال فرجويه، دبير نزديك به ابن؛ ابن64 صابي، همان، ص:براي نمونه نك   4

 هزار دينار 45فرات وزير شود، ماهانه از محل مصادره اي به مقتدر نوشت، هر گاه ابنفرات، در نامهاب ابناز وزارت و انتص

  .170، و 99- 97، صص5مسكويه، همان، جابن: نك. عيسي بعدها اين كار را متوقف نمودبنعلي .خواهد پرداخت

�.183 - 182، صص19اثير، همان، جابن   5

�.170، ص5مسكويه، همان، جابن   6

.  ميليون دينار از اموال وي مصادره شد6/1فرات از وزارت در بار نخست، پس از بركناري ابن. 118، ص1متز، همان، ج   7

�.21صابي، همان،  ص



�29  ي خالفت مقتدر ها و ماهيت بحران در خالفت عباسي در دوره زمينه

هاي اندك، اوضاع مالي را سروسامان جوييخواهد با صرفهكرد ميد ميعيسي را ريشخنبنعلي

هاي ست، راههمردان نيز ي آزار دولتبه نظر وي بهتر بود كه به جاي اين كار كه مايه. دهد

فرات براي كسب كار اصلي ابن راه،البته. شدميالمال يافت كسب درآمدهاي بزرگ براي بيت

  .هاي حكومت نواحي و فروش پيمان، افزودن بر ماليات، مصادره: ازچنين درآمدهايي عبارت بود

داشتند نفوذي تمام   عباسي خالفت امور ديوانيي عصر مقتدر بر ساالر برجستهاين دو ديوان  

فرات سه بار ابن. گرفتندزني قرار ميو حتي آن گاه كه در منصب رسمي هم نبودند، مورد راي

حسن و بنعباس، سليمانعيسي در وزارت حامدبنابن. وزارت رسيدندعيسي دو بار به بنو علي

هاي پاياني خالفت مقتدر كه وي در سال. ي امور را در دست داشتكلواذي هم در عمل اداره

 به ي ديوانِترين فردسياسي داشت، برجستهاش، نفوذي تمام بر دستگاه اداريمونس پشتيبان اصلي

  . رفتشمار مي

 يثير متفاوتي بر روند ادارهأهاي مختلف، تها و نگرشر با توجه به سياستاين دو وزي  

رو هعيسي در مواقعي كه دولت با بحران اداري و مالي روببنعلي. نهادندجا ميبه خالفت ورام

بستگي او به مصالح دل. آمد تا آشفتگي اداري و دشواري مالي را سامان دهدشد، روي كار ميمي

تر مواقع به ونس خادم سردار بزرگ خليفه سنجيدني است و اين دو در بيشحكومت، با م

.يكديگر اعتماد و اتكا داشتند
1

  
 ثروت خود وزير دليلعباس به اندكي پس از آن كه حامدبن

شد،
2

. براي حامد از وزارت جز نام باقي نماندرو،از اين. عيسي سپردبن مقتدر كارها را به علي
3

 

 كه در پي وزارت  رابه وزارت رسيد تا بحرانيق، .  ه315در آغاز سال وي براي بار دوم 

الساج بر ضد ابيبني يوسففايدهخصيبي و لشكركشي پرهزينه و بيخاقاني و ابوالعباسابوالقاسم

هاي چنان آشفته، و كشمكشاما اين بار اوضاع آن.  چاره كند،گير دولت شده بودقرمطيان دامن

. عيسي خود را ناتوان يافت و از وزارت كناره گرفتبن شده بود كه علي سختي قدربهقدرت 

 يعني مونس خادم، براي مقابله با روميان ،گاه اصلي ويتكيه: تري هم در كار بود دليل مهم،البته

.رفتبه شام مي
4

عيسي را به بن حتي پافشاري مقتدر كه خود درمانده شده بود، نتوانست علي

_____________________________________________________________________ 

- ابن: نك. معتز بود و مونس در شمار معدود وفاداران مقتدر باقي ماندعيسي هوادار ابنبنمعتز، عليالبته، در ماجراي ابن   1

�50، 5يه، همان، جمسكو

�.114، ص5مسكويه، همان، جابن   2

�.115، ص5همان، ج   3

: ، ترجمةابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ طبري، )ش1361(]ي ابوعريبتكمله[طبري، جريربن؛ محمد259، ص5همان، ج   4

�.6917، ص16انتشارات اساطير، ج
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.ار سازدپذيرش وزارت واد
1

  

 و آن نقشي است ،مقايسه نمودبا يكديگر توان  ديگر هم مينظريبرده را از دو وزير نام  

فرات از اقتدار الزم براي ابن. كردند ايفا ميعباسيكه در حفظ تعادل در دستگاه سياسي خالفت

نفوذ و د بااي گسترده از افراس شبكهأوي در ر. حفظ تعادل در نظام سياسي بغداد برخوردار بود

مندثروت
2

هاي نزديكان  دخالت ودن قرار داشت و قادر بود سرداراني چون مونس را مهار ك

 296در . كوفت ضرورت فرو ميِ دشمنان خود را به گاه،همچنين. مقتدر را نيز محدود نمايد

ه كام ، با دستان خليفه ب به اومعتزحاجب را با بستن اتهام شركت در ماجراي ابنسوسن ق، . ه

.مرگ فرستاد
3 

،معتز توسط ويي افراد شركت كننده در ماجراي ابننابودكردن سياهه
4

تر  بيش

توانست مقتدر را وادار ق، .  ه311و در سال اهم. مدارانه نه عملي اخالق، سياسي بوديترفند

.اندمب تا از وي در امان ،نمايد كه مونس را به جاي اقامت در بغداد، به امارت شام بفرستد
5

 در 

 فرصت چنداني براي ،فرات در وزارت، نه سرداران و نه اطرافيان خليفه با حضور ابن،واقع

 دليل اصلي همكاري و اتحاد مونس با همين امر. آوردنداستوار كردن جايگاه خود به دست نمي

  سالفرات در ابنكشتنو كردن  در سرنگون، از جمله نصرحاجب،برجستگان دربار مقتدر

.بودق، . ه 312

6

ي خالفت فرات عاملي بود كه در روزهاي آشفته ابن،توان گفت مي، در واقع

ي اتوانست تعادل ميان نهادها و افراد بانفوذ را تا اندازه، مي هجري قمريي چهارمدر آغاز سده

 وظايف دادنوي براي انجام. عيسي چنين نقشي نداشتبناما بر خالف وي، علي. حفظ نمايد

اي با وجود نااستواري اوضاع، جز با برخورداري چنين زمينه: اي آماده داشتنياز به زمينهخود 

- از حمايتي ويژه فراهم شدني نبود و اين حمايت ويژه را نه خليفه، بلكه مونس در اختيار ابن

  .دادعيسي قرار مي

_____________________________________________________________________ 

�.258، ص5مسكويه، همان، جابن   1

خاندان وي به سبب همين پيوندها و توان . ن بود و با بازرگانان بزرگ پيوندهايي استواري داشتفرات خود بازرگاابن   2

همواره اموال بسياري ) . 13- 12صابي، همان، صص(تأمين وجوه مالي از طريق آن، در زمان معتضد وارد سياست شدند 

معتز نيز وي نزد يكي از همين جراي ابندر ما). 99، ص5مسكويه، همان، جابن( از وي نزد بازرگانان به امانت بود

  ).23صابي، همان، ص ( بازرگانان پنهان شد

عمراني، سوسن را در شمار وفاداران به مقتدر نام برده ؛ ابن59، ص5مسكويه، همان، ج؛ ابن85، ص19اثير، همان، ج ابن   3

 تحقيق قاسم السامرائى، ،الخلفاء تاريخاإلنباء فى  ،)م2001/ق1421)(العمرانىابن(بن على بن محمد محمد: نك. است

�.154ص ، ط األولى، هداراآلفاق العربي: هالقاهر

�.364طقطقي، همان، ص ؛ ابن62، ص5مسكويه، همان، جابن   4

�.183- 182، صص19اثير، همان، ج ابن   5

�.189- 188، صص19همان، ج   6
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  انپيشگ تشديد بحران، بر هم خوردن تعادل در نظام حكومتي، و برآمدن نظامي.4

ين رفتن نقش وي به سان عامل حفظ تعادل، بو از ق، .  ه312فرات در سال با كشته شدن ابن

آوردن موقعيت برتر، شدتي دستكشاكش ميان ديوانيان، اطرافيان خليفه، و سپاهيان بر سر به

ها پيرامون تر اين كشاكشدر اين ميان نهاد وزارت جايگاهي بود كه بيش. روزافزون پيدا كرد

  . گرفت آن در ميِبر سرو 

منتهي ها مونس س آنأدهان نظامي و در راين رقابت سرانجام به برتري اقتدار عريان فرمان  

هاي نخست آن شده بود؛ تر از سالهاي پاياني خالفت مقتدر بسيار بيشنفوذ مونس در سال. شد

 هنگامي كه مقتدر. ا او بودزني ب موارد خليفه براي انتخاب وزير ناگزير از رايغالبچنان كه در 

بر قاسم را به وزارت برگزيد، اين امر بنديد مونس، حسينبر خالف صوابق، .  ه318در سال 

.حسن را به وزارت بگماردبن خليفه ناچار شد سليمانعاقبتگران آمد و مونس 
1

 ، در واقع

 يز نفوذي تمام داشتوي بر رفتار اين وزيران ن. مونس در عزل و نصب وزيران شريك خليفه بود

از جمله ابوالقاسم كلواذي كه . ها در مواردي ناگزير از انجام كارهاي دلخواه مونس بودندو آن

 ها درآمدها گماشت و همانبا فشار مونس وزير شده بود، افراد مورد نظر وي را به برخي منصب

.پرداختندخود را به وزير نمي
2

رديد و كلواذي  همين امر سبب كاهش درآمدهاي دولت گ

.ي اموال اتكا نمايد شد به دريافت وام و مصادرهناگريز
3

قاسم كه وابسته به بن از آن سو، حسين

عيسي در كارهاي وي بنگروه مخالف مونس بود، در آغاز وزارت خود شرط كرد كه علي

.دكندخالت ن
4

 متمحل خدبتواند فرات  ابنمانندروزگاري كه وزيري سپري شده بود  ديگر، 

ي مين بودجهأ مونس حتي اختيار آن را داشت كه محل ت.دنماي مونس را تعيين شخصي چون

مشخص كند؛صد هزار دينار در سال، برابر شش ،راسپاهيان خود 
5

و بود كه  ا و سرانجام هم

.، ابوعلي مقله را به وزارت او برگزيد»القاهرباهللا«پس از كشته شدن مقتدر و خالفت 
6

  

ي دولت وارد ي بزرگي به خزانهضربهق، .  ه314 و هجري قمري313هاي رويدادهاي سال  

_____________________________________________________________________ 

  .285- 284، صص5مسكويه، همان، جابن   1

�.294، ص 5همان، ج   2

�.295- 294، صص5همان، ج   3

�.302، ص5همان، ج   4

ي پيادگان مصافي را پانصد هزار دينار، و بودجه ي سواران را ماهانه؛ ابوعريب بودجه226، ص5مسكويه، همان، جابن   5

�.6928، ص16ج  همان،،]ي ابوعريبتكمله[طبري: نك. نمايدتر مي هزار دينار ماهانه نوشته است كه درست120

�.269، ص5سكويه، همان، جمابن   6
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 الساج كه حكومتابيبنيوسف. مد باال گرفتن تهديد قرمطيان در عراق بودآپي اين رخداد . آورد

خصيبي براي رويارويي با نواحي باختري ايران را در دست داشت، به فرمان وزير ابوعبداهللا

 هاكه بر آنآنوزير، خراج شماري از شهرهاي غربي ايران را بي. وانده شدقرمطيان به عراق فراخ

.هاي سپاه وي كردمين هزينهأي ترسي بگمارد، ويژهحساب
1

 اين وزير امور دولت را پريشان 

.آمدبر نمينيز  از جمله عراق و فارس ايي دريافت ماليات نواحيد و حتي از عهدهنمو
2

  

عيسي، در آغاز بنعلي. عيسي شدبنن خصيبي، دست به دامن علي پس از كنار نهاد،مقتدر  

كرد و ي امور بيداد مي آشفتگي در اداره،دوباره وزارت را به دست گرفتق، .  ه315سال 

 المالزدند؛ حال آن كه در بيتپي براي دريافت حقوق دست به شورش ميدرهاي سپاهي پيدسته

.مانده بود هزار دينار بر جاي 500خاصه تنها 
3

مانده از خالفت مقتدر شاهد هاي باقي سال

  ،ها، و از سوي ديگردرپي نظاميان براي افزايش حقوق و در پي آن افزايش هزينههاي پيشورش

ي اموال، فروش امالك دولتي به بهاي ناچيز،ي وزيران بر مصادرهاتكاي بيش از اندازه
4

 و 

»رابهقابن«منداني چون دريافت وام از ثروت
5

ها، افزايش هزينه. ي امور مملكتي بود براي اداره

 كمرشكن ق. ه317پس از شورش ناكام برضد مقتدر و بازگشت وي به تخت خالفت در سال 

.پس از بيعت با مقتدر، ديناري برهردينار حقوق نظاميان افزوده شد. شد
6

 يي ساالنه بودجه

 دينار بود،هشتاد هزارق، .  ه315كه در » مصافيه«پيادگان 
7

  هزار دينار130به ق، .  ه318  سال در

.رسيد
8

المال هنگامي وارد شد كه كارگزاران فارس و ي بزرگ ديگر بر موجودي بيت ضربه

.كرمان از فرستادن ماليات به بغداد خودداري كردند
9

  

 ين دو جبههبيتوان با كشاكش را ميق، .  ه315  سالهاي پس از سال،از لحاظ سياسي  

ي اين اختالف، فساد اطرافيان مقتدر بهانه. الف و همكار مونس خادم يا مظفر مشخص نمودمخ
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ي بنيادين آن بحران اما ريشه.  وي و نزديكانش بوددستبههاي حكومت و برباددادن ثروت

. هاي قدرت سياسي بودن كانونبيخوردن تعادل ي حكومت و برهممالي، ناكارآمدي نظام اداره

رفت كه مونس بر نيرومندترين گروه  چشم سربازاني ميههاي مالي، بيش از همه بدود تنگنا

 .نفوذ به يكي از اين دو جبهه نزديك شده بودند مردان باديگر دولت. دهي داشتآنان فرمان

رفتن هاي سپاه را جلوگيري از هدرخواستهق، .  ه317  سالمونس در ماجراي بركناري مقتدر در

  آنانكردن دخالت آنان در سياست، دور نمودنگزاران و زنان، محدود  خدمتدستبهها  دارايى

. بيان كرده بود،، و نيز مشاركت خود در امور سياسي»دارالسلطان«از 
1

 

 كساني بودند كه همكار و ،عيسيبنتر از همه عليكلواذي و مهممقله، ابوالقاسمبنابوعلي   

) دار جبالفرمان( حمدانبنو ابوالهيجاء) ي بغدادشرطه( نازوك. رفتندهمراه مونس به شمار مي

 مونس ند و به راه انداختويبرضد ق، .  ه 317تندروهاي مخالف مقتدر بودند كه شورش سال 

.را هم وادار به شركت در آن نمودند
2

. هر دو نيز در جريان بازگشت مقتدر كشته شدند
3

 در 

ياقوت بنحاجب، محمدفه، ابونصرحاجب، ياقوتي خليزادهغريب داييبن هارون، سوي ديگر

. مخالفان سرشناس مونس بودند،عبيداهللابنقاسمبني بغداد و حسينشرطه
4

گيري را  اين جبهه

 ناخرسند از فساد و ِپيشگانبندي اطرافيان خليفه در برابر اتحاد ديوانيان و نظاميتوان صفمي

- بنهاي وزيراني چون عليجوييمقتدر به صرفه ،در اين ميان. ناكارآمدي حكومت هم دانست

قاسم، وزارت را واگذار بنهاي دور و دراز حسين وعدهِ در برابراماداد، عيسي و كلواذي تن نمي

در برابر ) ق. ه316  سالاالولتا ربيع 315  سالمحرم: شوزارت دوم(عيسيبنعلي. كردمي

 حقوق با را خبرگزاران و چاپارهاو  ماه، ده وقحق با را شايسته كارگزارانبحران مالي دولت، 

؛كاهش داد نيز را كارمندان دولتي حقوق و شتگما كار به سال در ماه هشت
5

براي همچنين،  

- ابيبني يوسفهاي مكه، به جاي سپاهيان پرهزينهرويارويي با قرمطيان و نگاهباني از راه

د استفاده نمود؛اسشيبان و بنيهاي بنيالساج، از جنگاوران قبيله
6

ران هاي وزي و از درآمد اقطاع
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.ي خود، چشم پوشيدرسيد و حتي از حقوق ماهيانهمي  هزار دينار در سال170كه به 
1

 عالوه،به 

دستور داد حساب دفترهاي مالي را به جاي هر ماه، به صورت بر امور، تر براي نظارت بيش

.ند و به ديوان بفرستندكنهفتگي آماده 
2

   

- صورت صرفه ،اي به خليفه داد كه در آن برنامه، پيش از وزارت يافتن خود،واذي همكل  

ي المال خاصه از بيت، تا هزار ديناري مشخص شده بود700 و تراز منفي  گشتهدرجها جويي

.دگرديخليفه جبران مي
3

 را به مقام مذكور اما مقتدر وزارت وي را رد كرد و ترجيح داد 

هاي حكومت، تعهد پرداخت يك مين هزينهأكه افزون بر تارد، زيرا واگذقاسم بنحسين

.المال خاصه را هم سپرده بودميليون دينار به بيت
4

ي جامههاي وي وعده نه تنها ، با اين حال

اي دروغين به خليفه نپوشيد، بلكه ناچار شد براي پوشاندن تباهي اوضاع، ترازنامهبه خود عمل 

.دكن ئهارا
5

 هزار دينار از امالك حكومت را فروخته و بخش بزرگي 500آن، وي  گذشته از 

. از پيش ستانده بودنيزاز ماليات سال بعد را 
6

   

 خالي شده قدريبه واپسين وزير مقتدر، ،فراتجعفربنبني حكومت در زمان فضلخزانه  

.ديزيابود كه وي ناگزير به حراج امالك حكومت دست 
7

 أمين ت مقتدر براي، پيش از آن

ناگزير به فروش امالك ق، .  ه317 سالدر  ،خودهاي بيعت پس از بركناري موقت هزينه

.حكومتي شده بود
8

دهد كه در آن زمان چگونه سنان شرح ميبنمسكويه به نقل از ثابت ابن

.كردندهاي فروخته شده را امضا مي اسناد مربوط به انبوه زمين،وزير و دفترداران دولتي
9

  در سطح

 مد تشديد بحران مالي، ناكارآمديآثباتي دستگاه خالفت در اين زمان پيها، بيويدادها و كنشر

-  نفوذ روزافزون نظامي،تر وزيران، عدم اقتدار شخصي خليفه، و سرانجامطلبي بيشو منفعت

  .پيشگان بود
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  نتيجه

نظام سياسي عباسيان  كه سقوط استنتاج نمودتوان چنين با توجه به آنچه در اين نوشتار آمد، مي

ثير أ كه تبود از عوامل تاريخي ساحتمد فرجامين سه آ پيقمريي چهارم هجريدر سده

پيشگان بر ها نخست منجر به بر هم خوردن تعادل نظام خالفت و چيرگي نظاميمشترك آن

كه  ق، . ه 334  سال درييانبودست بهروند سقوط با تصرف بغداد . ي مقتدر گرديدآن در دوره

  .به نهايت رسيداز خالفت جز نامي باقي نگذاشت، 

 بازدهي افتمستقل، و نيز هاي مستقل و نيمهناشي از ايجاد امارت(كاهش درآمدهاي دولت  

 بودند اي، در كنار تغييرات ساختار اداري و نظامي، دو علت اصلي و موازي)كشاورزي عراق

اين دو عامل كالن، دولت عباسيان .  شدند در نظام عباسياننامتعادلكه موجب پيدايش وضعيت 

 جبران تراز مالي منظوره و مخرب بنامرسومكارهاي  چون اعمال راه،هاي بزرگيرا با چالش

 يهاي نظامي، و ناكارآمدي در اداره بخشنمودن، ناتواني در مهار)مصادرهبه صورت ( منفي

 در روابط ميان نامتعادل و آشفته  با بروز وضعيت،سرانجام. رو ساختنده روبي خالفت،گستره

 هايپيشگان بر آن در واپسين سال نظاميخودكامينهادهاي اصلي دستگاه خالفت، چيرگي 

 درآميختن به منظوركه » اميراالمرايي«ي پسين، ايجاد نهاد در دوره. خالفت مقتدر قطعي شد

- ، همراه با حذف بيت ايجاد شد-  عامل دوم با پذيرش رسمي برتري - وظايف ديواني و نظامي 

المال،
1

  . ي سقوط آن بودي نهايي نظامي شدن دستگاه خالفت در آستانهمرحله 

  مأخذ  ومنابع

 عباس و حالت القاسمابوترجمة  ،ايران و اسالم بزرگ تاريخ كامل ،)ش1371(علىالدينعز، اثيربنا  - 

  .علمى مطبوعاتى ةسسؤم :تهران خليلى،

 ،األمم و الملوك تاريخ في المنتظم، )ق1358(أبوالفرجالجوزيبنمحمدبنعليبنعبدالرحمنجوزي، ابن  - 

  .األولى .ط، دارصادر: بيروت

 بنگاه :تهران گلپايگانى، وحيد محمد، ترجمةفخرى تاريخ، )ش1360(طباطبابنعلى محمدبن،طقطقىابن  - 

  .2چ كتاب، نشر و ترجمه

  .الفكر دار:ت بيرو،هالنهاي و هالبداي ،)م1986/ق1407(عمربنبوالفداء اسماعيلا ،كثير الدمشقىبنا  - 

 تحقيق قاسم السامرائى، ،الخلفاء اإلنباء فى تاريخ ،)م2001/ق1421(محمدبنعلى محمدبن،العمرانىابن  - 

_____________________________________________________________________ 
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  .ثدارالفكر الحدي: حسن الزين، بيروت

، تحقيق خلف قسم من اخبار المقتدرباهللا العباسي من كتاب االوراق، )م1999(يحييبنمحمدصولي، ابوبكر  - 

  . االولي.ون الثقافيه العامه، طؤدارالش: رشيد نعمان، بغداد

: تهران ، ابوالقاسم پاينده ترجمة، يا تاريخ الرسل و الملوكتاريخ طبري ،)ش1361(جريربنطبري، محمد  - 

  .اساطيرشارات انت

انتشارات پژوهشكدة : اهللا جودكي، قم، ترجمةحجت دولت عباسيان،)ش1383(طقوش، محمد سهيل  - 
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قمى، تحقيق سيد عبدالملكحسنبنعلىنب حسنة ترجم،تاريخ قم ،)ش1361(حسنمحمدبنبنقمى، حسن  - 
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