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چکیده
نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری و دورۀ زمامداری سه خلیفه ،معتمدباهلل (256ـ 279هـ) ،معتضد (-279
289هـ)ومکتفی (295-289هـ)،با بازیابیاقتداردستگاهخالفتعباسیوتجدیدسازمان آنهمراه
نترین
بود.اینفرآیندِاصالحیکهابواحمدموفق(م278.هـ)آنراآغازکردوابوالعباسمعتضددرخشا 
چهرۀ آن بود ،در میان دو دورۀ انحطاط قرارگرفت؛ نخستین دوره ،دورۀ سامرا بود که در آن
سربازبردگان ترک و غیر ترک زمام خالفت را به دست گرفتند و دومین دوره که با خالفت مقتدر
نساالریو گسیختهشدن سازمان نظامیبود
(320-295هـ)آغاز شد،شاهدفساددربار،فروپاشیدیوا 
یها به بغداد (334هـ) پایانگرفت .ساختاری که در این دوره پدید آمد ،دارای چند
و با ورود بویها 
نساالری و برتری نهادن آن بر نیروی نظامی،
ویژگی بود :تمرکز قدرت در نهاد خالفت ،تمرکز دیوا 
جلوگیریازواگذاریاقطاعدربرابرخدماتاداریونظامیودرآخر،ایجادسپاهیاندائمیومزدبگیر.
درایننوشتارفرآینداجرایایناصالحاتباتأکیدبردگرگونیدرساختنظامی،بررسیوواکاویمیشود .

نساالری 
واژههای کلیدی:خالفتعباسی،موفق،معتضد،مکتفی،دیوا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1مقدمه
بهطوردقیقتر زمانخالفتسهخلیفۀ عباسی ،یعنی

نیمۀ دوم سدۀ سومهجرییا 
معتمد (خ279-256:هجری) ،معتضد (خ289-279:هجری) و مکتفی (خ295-289:هجری) را
میتواندورۀ دمیدهشدنروحیتازهدرکالبدافسردۀ دستگاهخالفتعباسیدانست

کهسهاقداماصالحیدر آنانجامپذیرفت:نخست،بازآوریاقتدار خلیفه؛دوم ،احیای
دستگاه اداری و سوم ،دگرگون کردن ساختار نظامیِ بازمانده از دورۀ سامرا .با این
اقدامات تمرکزتا اندازۀ زیادیبهنظامخالفتبازگشت،وضعمالیآشفتۀ دولتسامان
یافت،سرداراننظامیوسربازانفرمانبردار شدندوخلیفهباردیگرقدرتعزلونصب
کارگزاراندولترابهدستآورد.اینفرآینددردورۀخالفتمعتمدوبهپایمردیبرادر
وی ،ابواحمد بن متوکلیا الموفق باهللآغاز شدودردورۀ معتضدروبهتکاملنهاد و
سرانجام،دردورۀخالفتمکتفیدرسراشیبیانحطاطافتادوالبتهدرخشندگیخودرا
جعهبار مقتدر،
همچنان حفظ کرد .پس از مرگ مکتفی ،در خالفت درازمدت و فا 
یحرفهایشدن

آمیزهایازواگراییسیاسی،نافرمانیکارگزارانووالیتداران،پیامدها

مدیشگفتآوراطرافیانخلیفه وسرانجامرخدادهایبیروناز

سپاهیان،فسادوناکارآ
نیابی
بغدادعرصهرا چنانبردولتعباسیتنگکردکهدیگربرایبازیابینیرووساما 
میگذراند .
رضربهایبرایفروریختننهایی،روزگار 

دوبارهفرصتنیافتودرانتظا
اگرچه بررسی ویژگیهای اصلی دولت عباسی در دورۀ سامرا موضوع این نوشتار
نیست،آگاهیهرچندکلیدربارۀآنالزماست.بهطورخالصهبایدگفتدولتعباسی
درمیانۀربعسومسدۀسومهجریوهنگامیکهپایتختآنبهسامراانتقالیافتهبود،
نساالریکهیکیازارکاناساسی دولتبود،به
بهسازماننیمهگسستهتبدیلشد.دیوا 
ندرعملبهخدمتگزارانشخصیخلیفهیا سردارانترک

شدتتضعیفشد ودبیرا
تبدیل شدند .نیروی نظامی نیز به گروههای خودسر و نیمهمستقلِ برخواسته از
میبردند.دراینمیان
ن 
سربازبردگانترکوغیرترکتجزیهشدکهازساالرانشانفرما 
نیزخلیفهتوانچندانیبرایاعمالاقتدارنداشت؛چرا کهنهدستگاهادارینیرومندی
وجود داشت و نه از وفادارای سرداران و سربازان بهرهمند بود ( ;Shaban, p. 63-90
 .)Matthew S. Gordon, 467-489
شوبهایسامرا وقتلمهتدی (رجب 256هـ) کهدرآستانۀ دورۀ موردبحثروی
آ 
داد،یکنتیجۀ مهمداشتوآناینبودکهسپاهیانترکسامرا را ازنظرهمبستگی
کشهای
نبرداری تبدیل کرد .در کشا 
درونی به گروهی ضعیف شده و آمادۀ فرما 
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چندسالۀ سامرا ،به جز موسی بن بغا ،دیگر سرداران و ساالران برجستۀ ترک مانند
اُتامش،بُِغایشَرابی،وَصیف،صالحبنوصیفوبایَکباکبهقتلرسیدند.همچنیندراثر
دوام بیثباتی و شکاف بین سرداران و گروههای جنگاور ترک ،بخش بزرگی از این
نبری از خلیفهای مقتدر و
جنگاوران (و نه فرماندهان ایشان) آمادۀ پذیرش و فرما 
ستهای سربازان ترک از مهتدی این
نیرومند شده بودند؛ برای نمونه ،بررسی درخوا 
حقیقتراروشنمیکند؛درخواستآنها آشکارا درجهتمخالفتبا سردارانخودبود
که ازچنددستگی آنان بهستوهآمدهبودند (طبری،ج ،9صص .)447-443مهتدیهمدر
مسیرمتحدکردنسربازانترکبهسودخودوبهزیانسرداران،بسیارپیشرفتکرده
بزده
دستههاینظامیترک(فرغانیومغربی) ونیزرفتارهایشتا 
بودواگررقابتبین 
ونابخردانۀ خوداو نبود (بهویژهکشتنبد هنگامبایکباککه نمونۀ تاثیرگذارآنبود،).
میتوانستاوضاعرابهسودخویشپیشبرد(همان،صص .)467-456
چهبسا 
در این میان ،به جز عوامل درونی ،برخی عوامل بیرونی هم فرآیند تبعیت و
نتر میکرد؛ این عوامل ،در
نبری سربازان ترک و غیرترک سامرا را از خلیفه روا 
فرما 
میگرفت که مهمترین و
شورشها و خیزشهای واگرایانه را در بر  

درجۀ نخست ،
زودرسترینآنها،شورشزنگیاندرجنوبعراقوسربرداشتنخوارجِهوادارمساوردر

میهادردورۀمهتدیآغازشدوآنچناننیروگرفت
جزیرهوشمالعراقبود.اینناآرا 
کهحتیبیم آنمیرفت دامنۀ آنها بهپایتختگسترشیابد و این خود عاملیبرای
ایجاد دغدغۀ مشترک و به فراموشی سپردن ستیزههای درونی میان وابستگان به
دستگاهخالفتبود .
درهمیناوضاع،افولقدرتونفوذخاندانطاهریدربغدادکهدرنیمقرنپیشاز
آن ،رقیب خلفا به شمار میآمدند ،به یاری عباسیان آمد .طاهریان بغداد با
دستمزد سپاهیان زیر فرمان خود ،تنش بین سپاه
ریهایی ،از جمله پرداخت  
دشوا 
بتهایدرونیبین افراداینخاندانودوری
زهواردخراسانی،رقا 
بغدادیوجنگاورانتا 
یهای بغداد بر ضد سپاهیان
روبهرو بودند .ناآرام 
گرفتن مردم بغداد از حکومت آنها  
زهواردخراسانبهسرپرستیمحمد بن اوسبلخی ،نمونۀ بارزی ازدردسرهاییاست
تا 
کهبغدادباآنهاروبهروبود(همان،ص .)404-398
ددردهههایپیشین،خلفایعباسیرااز

بههماناندازهکهچیرگیطاهریانبربغدا
منابع گوناگون قدرت ،شامل منابع اقتصادی ،انسانی و ایدئولوژیکی محروم کرده بود،

 / 4پژوهشهای علوم تاريخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

میدادوبه
سستشدنموقعیتاینخاندانهممنابعجدیدیرا دردسترسخلفا قرار 
هماننسبتازوابستگی آنها بهسپاهسامرا میکاست.با اینحساب ،اگرچهبه هنگام
رویکارآمدنمعتمد،خزانۀ دولتخالیبودوشورشیاندرجاهایمختلفسربرداشته
فرصتهاییهمبرایساماندادنبهنظامسیاسیواداریبهوجودآمدهبود .

بودند،

 .2جدال بین بغداد و سامرا
معتمد،عبیداهللبنیحییخاقانیرابهوزارتبرگزید؛ کسیکهدرزمانخالفتمتوکل
بیتا،ص313؛یعقوبی،ج،2
نیروینظامیسربازبردگانترکرا سازماندادهبود (مسعودی ،
ص506؛ طبری ،ج ،9ص 474؛  .)Shaban, p.75در میان ترکان سامرا ،یارکوج ،به عنوان
سرپرستوفرماندۀ جدیدسربازانترکوکسیکهمعتمدبهپایمردی ویبهخالفت
رسید،جانشینبایکباکشد؛بایکباک اندکیپیشا زقتلمهتدیبهقتلرسیدهبود
(طبری ،ج ،9ص462؛ یعقوبی ،ج ،2ص .)507یارکوج و مسرور بلخی ،دو ساالری بودند که
برخالف بیشتر سرداران و سپاهیان ترک ،تا واپسین دم حیات مهتدی به وی وفادار
یقتلمهتدیبیطرفیگزیدهبود،درسامرا ودر

ماندند.موسی بن بغا کهدرماجرا
میانسربازانترکچندانبا نفوذومحبوبنبودودرشوال 256هجریبا لشگریان
وابستهبهخودبهسرکوبحسنبنزیددرریفرستادهشد(طبری،ج،9ص.)474دراین
میان ،ابواحمدموفق ،برادرخلیفهکهدرجنگداخلیزمانمستعین (ازمحرم 251تا
ابناالثیر،
محرم252هـ)نقشمهمیدرفرماندهیورهبریترکانسامرابرعهدهداشت( 
ج ،7صص  ،)147-145محبوبیتفراوانیدرمیانسربازانترکبهدستآورد وهمین
بهدیگرفردقدرتمنددردورۀ جدیدتبدیلکرد.دراوایل 257هجری

موضوع ویرا 
کارعراق،خوزستانوفارسووظیفۀ نبردبا زنگیانبهویسپردهشدواویارکوج را
زنگیهاراسرکوبکند(طبری،ج،9ص .)475
مأمورکردتا 
هجری،شورشزنگیها درجنوبِ

نپدیدههایگوناگونربعسومسدۀ سوم

درمیا
عراقدرفرآیندهایسیاسیاهمیتیبرجستهپیدا کرد.ازآغاز خالفتمعتمدتا شعبان
 261هجری کهموفق ،خودوظیفۀ سرکوبزنگیانرا برعهدهگرفت،سردارانبزرگ
بن بغا ،هریکدرمدتیاینوظیفهرا بر
بیالساجوموسی  
خالفت؛ یعنییارکوج،ابنا 
نزمینهساز

عهدهگرفتندوهمگیازانجام دادن آنناتوانماندند.ناتوانیدربرابرزنگیا
شیه رانده شدن آنها و در نتیجه افزایش اقتدار نهاد خالفت در برابر سرداران
به حا 
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سپاهیبود.دربارۀیارکوج بایدگفتکهمرگویدر 258هجریمانعازادامهیافتن
نقشآفرینیویشد.سپسمناصبویبهاحمد بن موفقواگذارشدکهبعدها با لقب

بن زیدچیره
بن بغا کهبرحسن  
معتضدبهخالفترسید(یعقوبی،ج،2ص  .)510موسی  
شدهبود،در ذیقعدۀ  258هجریبهکارزنگیانگماشته شد ،ولیسرانجام کاریاز
رهگیری کرد (طبری ،ج ،9صص  536و  .)514-513چنین
پیش نبرد و از این وظیفه کنا 
بناثیر،ج
بیالساجراهمگرفتواونیزازامارتاهوازچشمپوشید(ا 
سرنوشتیدامنابنا 
آنچنانکهدرگزارشطبریآمدهاست،برکنارشد(طبری،ج،9صص-513
،7ص)276و 
نبرجستهایچون

لهاینخستخالفت معتمدبودکهدیگرسردارا
 .)514درهمینسا 
زنگیها به قتل رسیدند؛ بنابراین ،شورش
مفلح و منصور بن جعفر خیاط در نبرد با  
لشهایبزرگیکهبرایدستگاهخالفت بهوجودآورد،زمینۀ مناسبی
بهرغمچا 
زنگیها  

همبرایتضعیفجایگاهسرداراننظامفراهمکرد .
در گرماگرم این رویدادها اقدام خلیفه معتمد ،در تقسیم قلمرو عباسی بین دو
ولیعهدِخود،ابوجعفرمفوض(فرزندش)وابواحمدموفق،درشوال261هجری،گواهی

بودبرفرآیندبرقراریموازنۀ جدیدبین سرداراننظامیونهادخالفت.شمالوغرب
قلمروخالفت؛شاملآفریقا،مصر،شام،جزیره(درناحیۀشمالیعراقوشام)،ارمنستان،
لقبمفوضباهللدادهشدو

نکذکوحلوان ،بهجعفر بن معتمدبا 
راهخراسان،مهرگا 
موسی بن بغا هم زیر فرمان وی درآمد و نواحی خاوری و سند ،عراق (شامل بغداد،
جنوبعراق،کوفه،راهحرمین،یمن،کسکر،بلوکدجله،خوزستان،فارس) وجبالبه
همراه وظیفۀ سرکوب زنگیان به موفق واگذار شد و مسرور بلخی هم زیر فرمان وی
نهای پردرآمد
بناثیر ،ج  ،7ص 277؛ طبری ،ج  ،15صص  .)515-514استا 
قرارگرفت (ا 
هزینههای
خوزستانوفارسهمکهدرقلمروموفققرارگرفت،بهاوکمکمیکردتا  
نبردبا زنگیانرا تأمینکند.دراینمیان ،قرارگرفتنموسیدرزیرفرمانمفوضو
فرستادنویبهغرب،آشکارابرافولجایگاهموسیداللتداشت .
حهایاصلیدستگاهخالفت را دردورۀ معتمدمعرفیوبررسیمیکنیم.
اینکجنا 
یشهایسیاسیخالفتعباسیبودند.
بغدادوسامرا،پایگاههایاصلیوتعیینکنندۀگرا 
سیاستمدارانبغدادیکهموفقبرفرازآنها قرارداشت،خواستارایجادسپاهمتمرکزو
مزدبگیر،جداییامورمالیونظامیازیکدیگر،محدودکردننقشسردارانوسربازان
ترک در بدنۀ نظامی خالفت و جلوگیری از واگذاری اقطاع نظامی و اداری بودند
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) .(Shaban, p.94-97جناحمقابلکهدرسامرا پایگاهداشتومعتمد آنها را نمایندگی
میکرد،هوادارواگذاریاقطاعوتداومسازماننظامیبهشیوۀغیریکپارچۀقبلیبودکه
زیر سرپرستی سرداران مختلف و نیمهمستقل فعالیت میکرد .معتمد چنان که از
میخواستلشگریانیازسربازبردگان
برمیآید،گویا  
انتخاب عبیداهللخاقانیبهوزارت 
تحتاختیارخودتشکیلدهد که البتهمعلومبودزمانچنینکاریسپریشدهاست.
حسن بن مخلد و احمد بن صالح شیرزاد ،دیگر دبیران برجستۀ نزدیک به معتمد،
میدانیمایندووزیربیشاز آنکهبه
طرفداراقطاعنظامیبودند ) .(Shaban, p. 93-94
دولتوخلیفهخدمتکنند،برخیسردارانترکرادبیریکردهبودند(طبری،ج،9صص
 282و  .)355با این همه ،پس از مرگ یارکوج در  258هجری که به نظر میرسد
برجستهترین سردار سامرا و مهمترین فردی بود که میتوانست این هدف معتمد را

برآوردهسازد،کسدیگریجایویرانگرفت .
موسی بن بغا کهازبدنۀ سپاهیانسامرادورافتادهبود،بههمراه سلیمان بن وهب،

سفیانبهامویانخدمتمیکردندو

کهنهکارکهنیاکانویازروزگاریزید بن  
ابی
دبیر 
(ابنندیم،صص )202-201بر آنبودندکهبین بغدادوسامرا
سپسبهعباسیانپیوستند  ،
هماهنگی و ارتباط برقرار کنند .بر خالف معتمد و موفق که هر دو در جهت دلخواه
نمیخواستندخلیفه

خود،خواستارافزایشقدرتمتمرکزخلیفهبودند،موسیوسلیما
بهمقامیکمابیشتشریفاتیوفاقدقدرتتبدیلشودوساختاریشکلبگیردکهدر
سررشتهداریدستگاهاداریرادر

آنموسیبنبغاسپهساالرینظامیوسلیمانوهب،
دست گیرند ( .)Shaban, p. 93در این میان رابطۀ اینها با هواداران موفق در بغداد
میزهایازرقابتوهمکاریبود .
کجدارومریزوآ 
به طور کلی به نظر میرسد که این دو گروه ،یعنی هواداران موسی و موفق با
یکدیگرتوافقبیشتریداشتندتا با معتمدوهوادارانسامراییاوو آنچهایشانرا به
همنزدیکمیکرد،عزمیبودکهبرایانتقالمرکزقدرتسیاسیازسامرا بهبغدادو

کنارزدنسربازبردگانسامرا داشتند.رخدادهایپسازدرگذشتوزیرعبیداهللخاقانی
سیسرچشمهمیگرفت.با مرگعبیداهللخاقانی در

حهایسیا
ازهمینروابطبین جنا 
ذیقعدۀ  263هجری ،حسن بن مخلد جانشین گماشتۀ معتمد به ناچار گریخت و
بن بغا کهپشتیبانینسبیموفقرا همپشتسرخود
سلیمان بن وهب نامزدموسی  
داشت،جامۀوزارتخلیفهرابرتنکرد(طبری،ج،9صص533-531؛العیونوالحدائق،ج،4
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صص.)83-81چندیبعدبامرگموسیبنبغادرصفر 264هجری،معتمدسلیمانبن
وهب و همراهان او را در بند کرد و دوباره حسن بن مخلد را برکشید و به وزارت
گماشت.اینبارموفقبودکهدربرابرمعتمدایستادوراهیسامرا شد.موفقبا ورود
سلیمان بن وهب

پیروزمندانۀ خودبهسامرا کهبهبرکناریحسن مخلدووزارتیافتن
انجامید (همان،صص  ،)542-541قدرتخودرا نمایانکردوبا گریزاندندبیراندستیار
بن مخلد واحمد بن صالح ومصادرۀ اموالوخانۀ ایشان،جناح
حسن  
معتمد ،ازجمله 
هواداران سامرایی معتمد را پراکنده کرد ،حتی شماری از ساالران نظامی وابسته به
معتمدازبیمموفقبهجزیره (موصل)گریختندوبرسرتسلطبراینناحیهبا همبه
رقابتپرداختند (همانجا؛العیون و الحدائق،ج ،4صص  .)85-83تقریباً ازهمینزماناست
که ابواحمد موفق ،برادر خلیفه ،به نفر اول دستگاه خالفت تبدیل شد و رفتهرفته بر
لهایپسین ،ویتوانستپسازکنارزدننیروهای
چیرگیوهیمنۀ خودافزود.درسا 
سامرا،نیروینظامیمتمرکزیرا ساماندهدکهاز 267هجریبهبعد ،زیرسرپرستی
ابوالعباسمعتضدقرارداشت.مهمترینوظیفۀ ایننیروینظامیسرکوبشورشزنگیان
درجنوبعراقوخوزستانبودکهموفقنخستدرسال 261هجری آنرا بهمسرور
بلخی ،دستیارنزدیکخودسپردهبود (طبری،همانجا) وسپسهمانطورکهگفتیمبه
فرزندخودابوالعباسواگذاشت .
دورهایکهابوالعباسفرماندهینظامیسرکوبزنگیانرا برعهدهداشت،
درطی  
بناثیر،ج ،7ص
هممیکرد (ا 

موفقنیزدرواسطمستقربودوسازوبرگسپاهاورا فرا
)342؛البتهبهجززنگیانتهدیدهاینظامیمهمیازجملهصفاریان،طولونیانوخوارج
جزیره و شام هم وجود داشتند و هر چه بود ،در پایان خالفت معتمد و در اثر توان
سازماندهیبرجستۀ موفق،نیروینظامیعباسیاننه تنها درزیراینتهدیدها ازهم
د.ویژگیهایایننیروینظامیرا پسازاین

نگسست،بلکهبسیارورزیدهوکارآمد ش
مینکنندۀ نیازهایمالی
شرحخواهیمداد ،اما دراینجا بایستهاستسازوکارومنابعتا 
ایننیروینظامیرابررسیکنیم .

 .3موفق :تجديد سازمان خالفت
دردرجۀ نخست ،تردیدینیستکهسپاهیانزیرفرمانموفقبهزمینوابستگیمالی
نداشتندواینویژگیِ غالبساختارنظامیعباسیاناستکهموفقهم آنرا حفظو
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تقویتکرد )(Kennedy, 2001, p.59؛ البتهبا وجودسرکشیفراواندرسرتاسرقلمرو
نهای دیگر ،به جز عراق و شاید خوزستان و
خالفت ،درآمد منظم عباسیان از استا 
فارس،نزدیکبهصفرشدهبود.با وجوداین ،کارساماندادنوتجهیزسپاهیانبسیار
میگشود،حضورانبوهداوطلباندرسپاه
دشواربود.آنچهگرهِ بخشیازایندشواریرا  
بناثیر ،ج  ،7ص  )252که البته ،به احتمال
خلیفه و بهویژه در رویارویی با زنگیان بود (ا 
فراوان دستمزد هم دریافت میکردند ،ولی بر خالف سربازبردگان در برابر کاهش یا
نبودند.بهویژهرفتارهایناهنجاروخشونتلگامگسیختۀ

دیرکرددرپرداختآنناشکیبا
زنگیان که بیگمان دستگاه تبلیغی عباسیان در بازتاب دادن و حتی بزرگنمایی آن
هیچ کوتاهی نمیکرد ،تودۀ مردم را برای حضور بدون چشمداشت مالی در کنار
لشگریان خالفت برمیانگیخت .با این همه ،از حضور سپاهیان مزدبگیر حرفهای در
لشگریان خالفت هم آگاهی داریم؛ اینها شامل سپاهیان خراسانیِ بغداد و از جمله
وگروههایدیگربودند .

نهایسامرا
وابستگانمحمدبناوسبلخی،1سربازانفرغا 
نهای ،برخالف
گفتنی است عدم ظهور سرداران برجسته در میان سربازان فرغا 
آسانتر آنها درسپاهخالفتشدهبود.درکنارهمۀ اینها
،زمینهسازجذب 

شروسنیها

ا
آنچهمهماستاینکهموفق ،آندستهاز گروههاینظامیای کهبهساالرانخویش
بن کنداجازسردارانپیشین
وابستهبودند ،بهکارنگرفت.ساالرانترک ،ماننداسحاق  
حمد بن موسی بن بغا،پساز
موسی بن بغا( ،طبری،ج،9ص )504موسی بن اتامش وا 
اینکهموفقبهسامرارسید،درسال264هجریبهجزیرهرفتندوآنجا رامیدانتاخت
و تاز و رقابت خود قراردادند (طبری ،ج ،9صص  .)541-540جنگاوران اشروسنی به
بیالساج مدام از این سو بدان سو فرستاده
بیالساج و سپس محمد بن ا 
فرماندهی ا 
میشدندودرهرحالدرکارزارهایاصلیخالفتنقشچندانینداشتند ،حتیموفق

بیالساج را به بهانۀ
پس از پیروزی بر یعقوب صفار در  261هجری اموال و امالک ا 
همدلیویبا یعقوبستاندوبهمسروربلخیداد (همان ،ص  .)520بدینترتیب ،موفق
ندهی کند و در این فرآیند،
توانست نیروی نظامی خالفت را با موفقیت از نو سازما 
صلیترین منبع
سربازان و ساالران ترک را که در نیمۀ نخست سدۀ سوم هجری ا 
بیثباتیبودند،کنارزندوپراکندهسازد .

در میان همۀ رخدادهای دورۀ خالفت معتمد ،باید به اقدام موفق در برکناری و
بن
زندانیکردنوزیرسلیمان بن وهب درسال 265هجریورویکارآوردنصاعد  
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بهجاییکهدرفاصلۀ
مخلدواسماعیلبنبلبلاشارهکرد(همان،صص.)544-543اینجا 
بینمرگموسیبنبغادرصفر264هجریوگماشتنابوالعباسمعتضدبهسپهساالری
گیریهایسیاسی -اقتصادی
زجهت 

هجریصورتگرفت،بیگمانبرخاستها

در 267
نیست.میتوانبرکناریسلیمان

مهمموفقبودهاستکهبرایما چندانشناخته شده 
نههاینفوذموسیبنبغاووابستگانویانگاشتکه
رادرراستایبرچیدنواپسیننشا 
ستهایتمرکزگرایانۀ موفقبوده
نبهمعنیزمینهسازیهرچهبیشتربرایسیا 

همزما
است.ازسویدیگر ،ازنقشمیانجیگرانۀ صاعدبینموفقوسردارانترکییادشده
وچنینمینمایدکهوینقش

استکهبرجزیرهسیطرهیافتهبودند(همان،ص  )544
مهمیدرایجادارتباطبیندولتواینسردارانبرعهدهداشتهاست .
نساالریخالفترا همدردستان
بههرحال ،برکنارکردنسلیمان وهب،زمامدیوا 
موفق نهاد .از سوی دیگر ،بازداشت و برکناری صاعد بن مخلد ،جانشین سلیمان ،در
سال272هجری،آنهمپسازپیروزیویدربرابرعمروبنلیثصفاری(طبری،ج،10
برنمیتابد.

نساالریرا 
ص )10نشاندادکهموفقبههیچرویقدرتیافتنمستقلدیوا 
پسازصاعد بن مخلد،ابوالصقراسماعیل بن بلبل بهعنوانمنشیموفقبرگزیدهشد
که البته بیشتر پیشکار وی بود تا وزیری مستقل و نیرومند (همانجا؛ ابناثیر ،ج  ،7ص
 .)419
پس از سرکوب نهایی زنگیان در سال  270هجری ،روند تمرکزگرایی موفق با
کامیابیبیشتریدنبالشدونفوذدولتدرنواحیپیرامونی ،ازجملهجزیره،جبالو
شام رو به فزونی نهاد .با این حال ،جنبۀ دیگری از افزایش اقتدار دولت عباسی در
لهای 272تا
ونیرومنددولتجلوهگرشد.درفاصلۀ سا 

برخورد آنبا رجالبرجسته 
 278هجری،شماریازکارگزارانبلندپایۀ دولتعباسیانبازداشت شدند یااموالشان
بن مخلد (272هـ)؛ لوءلوء ،سردارپرآوازۀ طولونی
مصادرهشدکه عبارتبودنداز :صاعد  
حمدبنمحمدطایی(275هـ)،عاملکوفهواطرافآنوعاملخراجبخشیاز
(273هـ)؛ا 
نروایبخشیازجبال و
قونیزعهدهدارشرطۀ بغداد؛ خاندانابودلف (276هـ) ،فرما 

عرا
اذکوتکین،فرمانروایری(276هـ).دربارۀهمۀاینها،شایدبهجزصاعدمخلد،دوویژگی
مشترکبهچشممیخورد:نخستاینکه آنها فرمانروایانایالتیبودندودوم ،مصادره

شدناموالودارایی آنها ،ازاینرو ،بهنظرمیرسدکهموفقازاینکاردوهدفرا
لتها و تأمین بخشی از
پیگیری میکرده است :جلوگیری از روند تمرکززدایی در ایا 


 / 10پژوهشهای علوم تاريخی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1394

بهنظرمیرسدبهدستآوردنمالانگیزۀ مهمیبرای

هزینههایدولت.دراینمیان ،

برخوردبااینکارگزارانبودهاست.منابعتاریخیدلیلیبرایبازداشتومصادرۀ دارایی
دهاند،جزاینگفتۀنقلشدهازلوءلوءکهتنها گناهخودرا داشتن
لوءلوءبهدستندا 
مالدانستهبود.موفقازویچهارصدهزاردیناربهدستآورد (طبری،ج ،10ص .)12
اقدام موفق برای مصادرۀ اموال اذکوتکین هم پس از آن انجام شد که ماذرائی ،دبیر
ابناثیر،ج ،7ص
اذکوتکین ،بهموفقدربارۀ داراییهنگفتویگزارشیداد (همان،ص16؛ 
 .)436
بههرترتیب ،دراواخرحیاتموفقکهبا اواخرزندگیوخالفتمعتمدهمزمان
لشهاینظامیاصلیدولتعباسیبرطرفشدهوازنظرساختدرونیدرسطح
بود،چا 
کارگزارانوسازماننظامی،انسجامینسبیبهدستآمدهبود .
زهایهمدرحالشکلگیریبود؛ اینفراینددراصل
دراینمیان ،البتهفرآیندتا 
ندهی شدۀ
برخاسته از نفوذی بود که ابوالعباس معتضد بر دستگاه نظامی تازه سازما 
یخودمیدانست.اتباعمعتضد

خالفتبهدستآوردهبودوموفقآنرابسانتهدیدبرا
یکباردر 270هجریبرایدریافتمقرریخودبرصاعدمخلدوزیرشوریدندوتنها
پس از گرفتن آن بود که آرام شدند (طبری ،ج  ،10ص  .)666به نظر میرسد همان
نیای که موفق برای قدرت یافتن صاعد ،لوءلوء و اذکوتکین داشته است ،دربارۀ
نگرا 
رمیدادهاست؛ ازاینرو،
بمیآمد،او را آزا 

فرزندخودکهسپهساالردولتهمبهحسا
ایکماهمیتدستوردادویرا بازداشتکنند.


بهبهانۀنافرمانی
درشوال 275هجری
ناآرامی اتباع معتضد در بغداد پس از بازداشت معتضد (همان ،ص )15هم گویا گواه
دیگریبودبراینکهبیمناکیموفقبیدلیلنبودهاست.چهبسا،بایدچنینانگاشتکه
بیالساج به خود( ،همان ،ص )16و سپردن
تالش موفق برای نزدیک کردن محمد بن ا 
شرطگیبغداد بهعمرولیث در 276هجری (همانجا) بهمنظور برقرارکردنتوازندر
ق بن کنداجبوده
تشکیالتنظامیدولتوکاستنازاهمیتاتباعمعتضدونیزاسحا 
بناثیر،ج ،7ص )430؛ اینهمانسیاستیاست
استکهجزیرهرا دردستگرفتهبود (ا 
کهپیشازاینبرخیدیگرازخلفا،ازجملهمأمونهمبداندستزدهبودندتابهسود
اقتدارخویشبیننیروهایگوناگونتأثیرگذاردردستگاهسیاسیتوافقوتوازنبرقرار
کنند .
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 .4معتضد :تکمیل سازمان دولت
به هر حال در آستانۀ مرگ موفق ،بیشتر ساالران و سپاهیان و از جمله محمد بن
بیالساجبههواداریازابوالعباسمعتضدبرخاستندکههنوزدربندبود(طبری،ج ،10
ا 
صص.)20-19اسماعیلبنبلبلبیهودهکوشیدبرایانتقالقدرتبهمعتمدکهازخالفت
تنها عنوان آنرا داشت،زمینهسازیکند (همانجا) .سرانجاممعتضد ،نخستجایپدر
درولیعهدیدوممعتمدگرفتواندکیبعددرمحرم279هجریبا کنارزدن

خودرا
جعفرمفوض،ولیعهدِبدونفاصلۀعمویخودشد .
ندهی
معتضدهمروندیراپیگرفتکهموفقدرزمانخالفتمعتمدوبرایسازما 
حکومتعباسیانآغاز کردهبود .دردورۀ خالفتمعتضد (289-279هـ) دولتعباسیان
بیشازهرزماندیگریدرسدۀ سومهجریسامانیافتودستگاهنظامیایندولت
یها بهبغداد،بهکارآمدیمطلوبیرسید.در
زورودبویها 

همبرایآخرینبارتا پیشا
نساالریرا زیرفرمانخوددرآوردوسیطرۀ آنبرنیرویسپاهیرا
آغاز ،معتضددیوا 
بن وهب و سپس
نساالری به عبداهلل بن سلیمان  
برقرارکرد .وزارت و سرپرستی دیوا 
فرزندی وی ،قاسم سپرده شد (ابن طقطقی ،ص  )249و فرماندهی لشگریان را خود در
تکسپرد.بهجز
دستگرفتیابهغالمانوفادارخود،ازجملهبدر،وصیفموشگیروفا 
نمعتضدبودندکهبرمنصبهایعالی

اینها،صافیحرمیومونسخادمهمازغالما
نشستند .نفوذ و توان تأثیرگذاری این غالمان ،بهویژه در رخدادهای زمان نزدیک به
درگذشتمعتضدنمایاناست(طبری،ج،10صص89-88؛مسکویه،ج،5صص.)23-22پس
از چند دهه ،اینک خلیفۀ عباسی میتوانست غالمان شخصی و وابسته به خود را به
منصبهایکلیدیبسپارد .

لتها کهازاواخردورۀ چیرگیترکانسامرا آغاز
فرآیندواگراییوتمرکززداییدرایا 
شدهوسپسشتابگرفتهبود،دردورۀ معتضدمهار شد.طولونیانمصردردرونخود
گرفتار کشمکششدند،خارجیانجزیرهونیز قبیلههایبدویِزیر فرمانحمدانبن
بیالساجبه
حمدون ،همچونخاندانابودلفدرجبالبهتسلیموادارشدند،محمدبنا 
آذربایجان و ارمنستان فرستاده شد (طبری ،ج ،10صص  )33-32و در خاور ایران روند
پیشرویصفاریانمتوقفشد.اقتدارخلیفهآن چنان فزونییافتکهدر 284هجری
برخیسردارانشورشیطولونی،بهمعتضدپناهآوردندوازویامانخواستند(همان،ص
.)44ایندرحالیاستکهدردورۀمعتمد،جزیرهونواحیبینمصروشاممیدانرقابت
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بیالساجبود
وتاخت وتازطولونیانوسردارانترکف،ماننداسحاقکنداجومحمدبنا 
وخلیفهتوانتأثیرگذاریناچیزیدررویدادهایآنداشت .
درکنارهمۀاینهابایدگفتکهدرکل،دستگاهاداریبراموردولتچیرهبودووزیر
بن
پس از خلیفه فرد نخست دستگاه دولت به شمار میآمد .به نظر میرسد عبداهلل  
سلیمان بن وهبدرساماندادنبهدستگاهاداریومالیوبهبودبخشیدنبهوضعیت
مالی دولت معتضد نقش چشمگیری داشته است .در این میان ،دبیران خاندان فراتی
دستیاران عبداهلل بن سلیمان به شمار میآمدند و فعالیت آنها در افزایش درآمدهای
خالفت تأثیری مهم داشته است .به نوشتۀ هالل بن محسن صابی در آغاز خالفت
بن سلیمان ،نشان میداد که ادارۀ دولت به طور روزانه
هلل  
معتضد ،برآورد وزیر ،عبدا 
نیازمندهفت هزاردینارپولنقدبودهاستکه برایتأمینایننیازها اورا بهفراتیان
رهنمونکردند(صابی،صص.)13-12بهطورکلی،همچنانکهشعبانگفتهاست،خاندان
فراتی نقش بسزایی در افزایش درآمدهای خالفت در زمان معتضد
شتهاند ) .(p. 120-121در کنار اینها ،اصالحات اداری مهم معتضد هم برای تمرکز
دا 
بهجایدیوانهایی

بخشیدنِبیشتربهنظامدیوانیدولتوافزایشکارایی آنبود.وی 
که در پایتخت عهدهدار امور اداری ایالتها بودند ،دیوان الدارالکبیر را به سرپرستی
احمد بن فرات پیافکند و وظایف دیگر دیوانهای ایالتی را به آن واگذاشت (متز ،ص
195؛دوری،ص203؛ .)A.A.Duri, DIWAN, E.I
برجستهتریندستاورداقتصادیدورۀخالفتمعتضداینبودکهتوانست

بهطورکلی،
با سامان دادن به دستگاه مالی و اداری و بدون واگذاری گستردۀ اقطاع نظامی یا
گزینههایی مانند آن ،لشگریانی مزدبگیر و کارآمد تشکیل دهد و حتی موجودی

درخوریدرخزانۀ دولتپدیدآورد؛ چنانکهبراساس نوشتۀ مسکویه ویهرسالیک
صهمیاندوخت(ج،5ص)326ودرپایانخالفتوی،بین

ردربیتالمالخا

میلیوندینا
بنطقطقی،ص )249وایندر
 13تا  19میلیوندیناردربیتالمالدولتگردآمدهبود (ا 
حالیاستکهدرآغازخالفتوی،خزانۀدولتتهیبود(صابی،ص12؛کاتبی،ص .)197
دربارۀ سپاهیان خالفت در دورۀ معتضد و ترکیب و دستمزد آنها اطالعات
بن محسن صابی در آغاز کتاب تحفةاالمرا فی
ل 
نبهایی در دست داریم که هال 
گرا 
دهها مربوطبهآغاز خالفتمعتضداست،
ریخالوزراء حفظکردهاست.ازآنجا کهایندا 
تا 
میتوان آنها را بازگوکنندۀ شرایطمربوطبهاواخرخالفتمعتمدهمدانست.صابیاز
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عبدالحمیدکاتب (مرگ287هـ) دبیربرجستهومتصدیدیوانزمامنقلکرده است که
عبیداهللبنسلیمانوهبچونوزیرشد،دانستکهادارۀ دولتروزانه به هفتهزار
ستکهبهمصرفهزینههایلشگریانومخارجدرباربرسد.برای

دینارپولنقدنیازمندا
اینکارازعبدالحمیدکاتبراهچارهخواستواوعبیداهللرا بهخاندانفراتیرهنمون
لحسنعلی بن محمدفراتیوابوالعباس ،برادر

کردوعبیداهللادارۀ امورمالیرا بهابوا
ویسپرد.ایندونفرنیزکارگزاریبرخینواحیعراق؛شاملکشتزارهایفراتودجله،
جوخی ،واسط ،کَسکر ،طساسیج ،نهربوق ،ذیبین ،کَلواذی ،نهربین ،راذان پایین و باال،و
بن محمد
ربهبیتالمالبهاحمد  

راهخراسانرا دربرابرپرداختروزانههفتهزاردینا
طایی سپردند .صابی صورت هزینههای حکومت را به طور کامل ذکر کرده است که
مزددستههاینظامی،کارکنان


ملدست
رمیشدو شا
مجموعروزانۀ آنهفتهزاردینا 
هزینههایدرباراست.تحلیلمالیاینسیاههموضوعایننوشتارنیستوآنچه
اداریو 
.گروههای

دراینجامنظوراست،بافتوترکیبسپاهیانمعتضددراوایلخالفتاوست
لشگریکهدراینسیاههازآنهانامبردهشدهاست،عبارتانداز(صابی،ص :)16-14
وهای،بصری،دیلمی،
.1پیادگاننوبتی (اصحابالنوبهمنالرجاله) :شاملسربازانگنا 
طبریومغربی؛ 
 .2سربازان سیاهپوست :شامل مملوکانی که از مکه و مصر خریده شده بودند و
بازماندگانسپاهشورشیانزنگی؛ 
.3غالمانخاصهکهآنهارابهسپاهیانآزادافزودهبودند.اینهاپیادگانگزیدهو25نفر
بودندکهدرسفرهایمعتضدویراهمراهیمیکردند؛ 
 .4مملوکان معتضد که در قصر خلیفه جای داشتند و تحت آموزش نظامی به سر
میبردند؛اینهاتنهاباهمراهیفرماندهانخودمجازبهخروجازقصربودندو«حجریه»

شدند.بهنظرمیرسدتشکیلاینسپاهورزیده ،ابتکارخودمعتضدبودهواز


میدهمی
نا
،بهنظرمیرسدبهشخص

ههدستمزدآنهاذکرنشدهاست

کهدستکمدراینسیا

آنجا
لهای آغازین
بهویژه سا 
لهای پسین  ،
خلیفه وابسته بودند .چنانکه در رویدادهای سا 
کشهای
ست،حجریهعهدهدارنگاهبانیازقصرخلیفهبودندودرکشا 

سدۀ چهارمپیدا
سیاسیهمنقشمهمیپیدامیکردند؛ 
نیکهپیشتروابستهبهساالرانیچونناصر،بغا،مسروربلخی،بکجور،مفلح،

.5جنگاورا
کَیَغْلَغ،اذکوتکینوکنداجبودندوپسازافولکارآنهاکهدراواخرخالفتمعتمدروی
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داد،بهسپاهخالفتپیوستندوبهخدمت آندرآمدند.دراینمیان ،ازگروه«ساجیه»
بیالساج بر
که بعدها اهمیت یافتند ،نامی برده نشده و علت آن است که محمد بن ا 
خالف سرداران پیشگفته ،همچنان موقعیت خود را حفظ و معتضد نیز آذربایجان و
ارمنستانرا بهویواگذارکرد.پساز آنکهدرسال 315هجری ،یوسفبرایسرکوب
قرمطیان به عراق آمد و در نبرد با آنها کشته شد ،جنگاوران وابسته به وی هم به
بناثیر،ج،8صص.)172-170
فرآیندهایسیاسیونظامیبغدادواردشدند(ا 
رهنظام :اینها بر پایۀ مهارت نظا می و ورزیدگی به سه گروه تقسیم میشدند:
 .6سوا 
موریتهای

رهنظاموزیرفرمانمعتضدبودکهما
ورزیدهترینگروهسوا 

«عسگرالخاصه» ،
دوبهویژهسرکوبشورشیانرا برعهده داشت.درگزارشطبری

نظامیخارجازبغدا
دربارۀ پیروزیمعتضدبرحمدان بن حمدونوتصرفدژماردیندرسال 281هجری،
نگزیدهتشکیلمیدادند(طبری،ج،10صص-37

چنینآمدهاستکهسپاهویراسوارا
بیهاینظامی
 )38کهبهاحتمالفراوانبههمینگروهاشارهدارد.بهطورکلیکامیا 
رهنظامنیرومندوکارآمد
برستیزهگراندربیرونازبغداد،وامدارهمینسوا 

معتضددربرا
نحال و میانه بود که وظیفۀ
رهنظام میا 
وی بود؛ گروه دوم« ،عسگر الخدمه» ،سوا 
شحنگیونگاهبانیازراههایعراقوامنیتاینسرزمینرا برعهدهداشت.معتضداز
همانآغازخالفتخود،سرپرستیوفرماندهیاینها رابهغالمخود«بدر»سپرد(صابی،
بهبیتالمال

عهدهدارکمکبهکارکناندریافتمالیاتوانتقال آن
ص)16؛ گروهسوم  ،
یتختبود.دورنیستکهدستکمبخشیازاینهادرواقعجنگاورانوابستهبهساالران

پا
پیشینبودندکهبا افولقدرت آنها وتمرکزیافتندولت،بهخدمتسپاهمتمرکز آن
نهایدولتی
ختدستمزددیوا 

شدندوترجیحمیدادندتانامشاندردفترپردا


ردمی
وا
واردشود .
صابی توصیفی از مراسم سان خلیفه به دست داده است که برای گزینش و
رهنظامبرگزارشدهبود.هرکدامازسربازانمهارتخودرادرتیراندازیو
دستهبندیسوا 

سوارکاریدربرابرمعتضد،وزیر،سردارانوکاتبانبهنمایشمیگذاشتوپساز آن،
گفتهثبتمیشد (همان ،صص  .)16-15دراینمیان،

نامویدرهریکازسهردۀ  
پیش
نکتۀقابلتوجهنقشِبرجستهوچشمگیرعبیداهللبنسلیمانوزیراستکهدرسازمان
دادنبهنیروینظامیخالفتدارایاختیارکاملوطرفمشورتخلیفهبودهاست.این
موضوعخودنمادیازبرتریدستگاهدیوانیبرنظامیاناستکهموفقبرایآنکوشید
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ودردورۀ معتضدوسپسمکتفیبهویژگیبرجستۀ ساختاردولتعباسیتبدیلشد

(دوری،ص .)56
در جمعبندی نهایی و با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان گفت دربارۀ سازمان
میای که معتضد به وجود آورد ،رویکرد اصلی وی قابل تشخیص است .در این
نظا 
رویکرد معتضد بر آن بود که سپاهی منظم و متمرکز و بر پایۀ دریافت دستمزد از
دستگاه اداری تحت اختیار خود تشکیل دهد و از سوی دیگر ،جنگاوران متفرقه و
وابستهبهدیگرساالرانراهمدراینبدنۀنظامیادغامکند .
 -5مکتفی :سلطۀ دبیران بر خلیفه
فتمکتفیویژگیهایاصلیدوران معتضدرا همچنانحفظ

دولتعباسیدردورۀ خال
نساالری ،سازمان سیاسی متمرکز و
کرد؛ این ویژگیها عبارت بودند از :چیرگی دیوا 
برساختهازسربازانمزدبگیر وپافشاریبرجداسازینظامیانازنظاممالی.بهنوشتۀ
طبریدرسال290هجری،مکتفیمیانسپاهیانیکهبرایرفتنبهشامورویاروییبا
میشدند،صدهزاردینارمقرریتوزیعکرد (ج،10ص  .)103تفاوتمهمی
قرمطیانآماده  
کهمکفتیبا معتضدداشت،اینبودکهویبرخالفپدرخودبرحکومتتسلطکافی
هللبودکهمیتوانگفتبرکلدولتچیره

بن عبیدا
نداشتوبهجایوی،وزیرقاسم  
بود ودرحالیکهمعتضدسپاهرا زیرفرمانخودیا وابستگانبهخودداشت،دردورۀ
نمیبردند.مکتفیدر

مکفتیلشگریاننیزبهطورمستقیمیا غیرمستقیمازوزیرفرما
سطبهسرمیبرد،بهسردارانی

همانآغاز خالفتخویش وهنگامیکهبَدرهنوزدروا
نمیگمارد
یتعیینتکلیفخودنزدویمیآمدندگفت:کسیرابهفرماندهیآنها 

کهبرا
وازآنهاخواستبرایرفعنیازمندیهایشانوزیرراببینند(مسکویه،ج،5ص .)21
سم بن عبیداهلل در همان آغاز خالفت مکتفی ،دو نفر از نزدیکان قدرتمند و
قا 
صاحبنفوذ خلیفه را از سر راه برداشت؛ یکی از آنها بدر غالم معتضد برجستهترین
سردارنظامیاو (البتهبهجزخودمعتضد) بود (همان ،صص  7و 26؛ طبری ،ج  ،10صص
90ـ93؛مسعودی1409،ق،ج ،2صص  )187-186ودومیکسینبودجزحسین بن عمرو
نصرانی،دبیرمکتفیوداراینفوذبراودرزمانولیعهدیویکهبهتبعیدفرستادهشد
(طبری،ج،10ص .)98
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قاسم بن عبیداهللخودسپهساالریدولترا بهمحمد بن سلیمانسپردوسردارانی
نهای؛
چونمحمد بن اسحاقکنداج؛ ابواالغرخلیفه بن مبارک ،سرپرستسربازانفرغا 
(طبری،ج،10ص)103فرزندانکیغلغ؛مونسخازن؛وصیفخازن؛وصیفپسرسوارتکین،
جنیصفوانیورائقخزریرا درشمارزیردستانویقرارداد (همان،صص 106-105و
.)115-113سرکوبنهاییقرمطیانشاموبازپسگیریمصرازطولونیانبهدستهمین
بن سلیمان
محمد بن سلیمانصورتپذیرفت (همان،صص  .)118-114طرفه آنکهمحمد  
همخوددبیربودوپیشتردبیریابوالصقررا برعهدهداشت (همان،ص 21؛کندی،ص

244؛  .)Kennedy, 1986, p.186ریاست نظامی وی بر گروهی از سرداران ،بیش از
رکمماننددبیراناست .
ندهندۀاقتدا 
هرچیزنشا 
درگرماگرمفرآیندهایسیاسی،تالشخلیفهمکتفیبرایرهاشدنازسلطۀوزیرو
سی،درکوششبیفرجاموی

نوی،همچوننمونههایدیگردرمیانخلفایعبا

وابستگا
جلوهگرشد،اماقاسم
دیالثانی290هجریبرایانتقالدوبارۀ پایتختبهسامرا 
درجما 
بن عبیداهلل از این کار جلوگیری کرد و خلیفه را همچنان در بغداد نگه داشت .تنها
 
اندکیبعدودراوایلرجببودکهحسینبنعمروازمناصباداریودرباریخودکنار
ینمنصبهابهدوپسروزیرسپردهشد(طبری،ج،10صص

زدهوتبعیدشدوجالبآنکها
میتواناینفرضرامطرحکردکهدرپشتپرده،اندیشۀانتقالدادنپایتخت
 .)98-97
ازفکرحسین بن عمروبرخاستهبودوپسازنقشبرآبشدنآن،تاوان آنرا هم
پرداخت .
بهطورکلی ،رابطۀ بین معتضدومکتفی وعبیداهلل بن سلیمانوفرزندش ،قاسم،
خالی از تنش و حتی ستیزهگری نبود .پس از درگذشت عبیداهلل معتضد میخواست
ییشانرا مصادرهکند ،اما با میانجیگری بدرمعتضدی
خاندانویرا همفروکوبدودارا 
بنطقطقی،
بهدریافتدومیلوندینارازآنهابسندهکردوقاسمراهمبهوزارتبرداشت(ا 
بهنظرمیرسداینپدیدۀ جدیدکهوزیرانودبیرانقادربهاندوختنثروتی

ص  .)249
هنگفت میشدند ،در پیدایش این تنشها نقش مهمی داشته است و خاستگاه این
ریکهدستمزدکارکنانونظامیانبهپولنقدپرداخت

پدیده آنجاستکهدرساختا
میشد،نقشدستگاهاداریدرگردآوریمالیاتوافزایشداراییخزانۀ دولتاهمیتی

در خور پیدا میکرد .خلفا نیز به وجود وزیرانی نیازمند بودند که بتوانند به خوبی از
توجهبیتالمالبه هنگاممرگمعتضدو

عهدۀ اینکاربرآیند .درواقع ،موجودیقابل 
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مکتفیکهدرمنابعبهآناشارهشدهاست،تاحدزیادیوامدارفعالیتدستگاهیاداری
لشهاییجدیدبرایخلفا پدید
میکردند.اینموقعیتچا 
بودکهوزیران آنرا مدیریت  
میآورد کهمهمترین آنها عبارتبوداند از :تمرکزقدرتدردستوزیرانوگردآمدن

بخشی از ثروت و درآمد دولت در دستان آنها .بازداشت افراد و مصادرۀ اموال که در
بسیاریمواردبامصالحۀطرفینپایانمیگرفت،درواقع،روشیبرایبازگرداندنتعادل
شیوههای مختلف دربارۀ
دلخواه به رابطۀ بین دستگاه اداری و خلیفه بود که البته با  
ربردهمیشد .

دیگرکارگزارانونهادهایدستگاهحکومتینیزبهکا
جانشین مکتفی را پس از مرگ وی ،وزیر عباس بن حسن برگزید که پس از
بیتا،ص
بنطقطقی،ص 251؛مسعودی ،
درگذشتقاسم بن عبیداهللبهوزارترسیدهبود(ا 
321؛ قرطبی ،ص 6800؛ همدانی،ج  ،1ص )4؛ البتهپیشازآن،ویبا چهارتنازسران
بن عبدان ،ابوعبداهلل بن
دولت رایزنی کرد که همگی دبیر و عبارت بودند از :محمد  
العیون و

بن محمد بن فرات (
عیسی بن جراح وعلی  

بن داود بن جراح،علی بن 
محمد  
بناثیر،ج،8صص2)9-7وایننکتهکهدر
الحدائق،ج،4ص209؛مسکویه،ج،5صص52-50؛ا 
میان برگزینندگان خلیفۀ پسین نام هیچ فرماندۀ نظامی به چشم نمیخورد ،گویای
نمیدهدکهعزمخلفا

جایگاهایندوگروهدرساختاردولتعباسیاست.همچنیننشا
ودیوانیاندرمهارومحدودکردننقشنظامیانکمابیشباکامیابیهمراهبودهاست .

 .6نتیجه
بهویژهبهپایمردی موفقومعتضد
درنیمۀ دومسدۀ سومهجری،تالشدولتعباسی  ،
برای اصالح سازمان حکومت ،به پیدایش ساختاری انجامید که بر پایۀ دستگاه
رتبردیگربخشهای

نساالریمتمرکزوکارآمد درزمینۀ گردآوریمالیاتونظا
دیوا 
حکومت،نظاممالیمبتنیبردریافتمالیاتونیروینظامیدائمیومزدبگیراستوار
بودوخلیفهبرفرازایننظامقرار میگرفت.درترتیبعمودیاینساختاربهترتیب،
نساالری و نیروی نظامی قرار داشتند و امیران ایالتی با تالش
سه نهاد خالفت ،دیوا 
ینصورتبندی با آنچهدر

پیگیرموفق،معتضدومکتفیبهزیرفرمانبغداددرآمدند.ا
تریندگرگونیهاییکهموفقو

دورۀ سامرا پدیدآمدهبود،تفاوتداشتویکیازمهم
معتضددرجنبۀ نظامیبهآن پرداختند،جایگزینکردنسربازبردگانترکِوابستهبه
ریبود.میتوان

نساال
ساالرانخودسر،با سپاهیانمزدبگیرزیرسرپرستیخلیفهودیوا 
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یکی از مهمترین دستاوردهای این اصالحات را پایین کشاندن نظامیان از برتریای
دانستکهدردورۀسامراازآنبرخوردارشدهبودند .
دهههاییکهاینفرآیندهایاصالحیجریانداشت،دوکشاکشعمدهدر
درطی  
فظهکارِ ساخت
درون حکومت عباسی در جریان بود :نخست ،میان هواداران محا 
ریای که در دهههای پیشین وجود داشت و دوم ،هواداران تغییر و
سیاسی -ادا 
دگردیسی این ساختار که در بغداد پایگاه داشتند .پس از آنکه موفق توانست برتری
گروهدومرارقمزند،کشاکشدیگریآغازشد کهویژگیاصلیآنرقابتبینخلیفهو
نساالریبرسرکسبتفوقوبرتریبرکلساختاردولتبود.اینکشاکشدردورۀ
دیوا 
معتضدشکلگرفتودرخالفتمکتفیبودکهوزیرانودبیرانتوانستنددر آنپیروز
شوند .
در ارزیابی نهایی میتوان گفت اصالحات صورت گرفته در دورۀ موردنظر که
گسترش و تمرکز اداری و نظامی را در پی داشت ،سرانجام به چیرگی دبیران و
دیوانساالریبر دولت عباسیاندراواخرسدۀ سومهجریانجامید.اینچیزیاستکه
در جای خود زمینه را برای پدیدار شدن شکل تازهای از کشاکشهای سیاسی در دورۀ
خالفت مقتدرباهلل (295هـ تا 320هـ) میان جناحهای گوناگون دیوانساالری فراهم
نمود .

پینوشت
.1براینمونهدرنبرددیرالعاقول،نکطبری،ج،9ص 517
 .2درگزارشقرطبیازنقشانجمندبیراندرانتخابمقتدربهخالفتسخنینیامدهاست .
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