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 مقدمه. 1

دقیقاسومهجرییۀدومسدۀنیم یعنی،سیاعبۀفتسهخلیفنخالازمتربهطور

مکتفیهجری(289-279)خ:معتضد،هجری(279-256)خ:معتمد ارهجری(295-289)خ:و

نستاسیدافتعبهخالادستگۀسردفالبدازهدرکادمیدهشدنروحیتۀندوراتومی

یاحیا؛دوم،خلیفهراقتداوریآزابنخست،مپذیرفت:انجاآنحیدرصالاماقداکهسه

ادستگ سسوم،وریاداه کردن نظاختادگرگون ازمابمیِار دورانده امراسۀز این. با

نامادولتسآشفتۀلیازگشت،وضعمافتبمخالادیبهنظازیۀزاندااتمرکزتاقدامات

ردیگرقدرتعزلونصباندوخلیفهبشدبردارنانفرمازامیوسرباننظارافت،سردای

درابرپایمردیفتمعتمدوبهخالۀینددردورآینفرا.آوردبهدستاندولترارارگزاک

وداملنهامعتضدروبهتکۀشدودردورآغازهللابلموفقاامتوکلیبنحمدابوا،وی

ادرخشندگیخودرلبتهادوافتاطانحطابییشافتمکتفیدرسرخالۀدوردر،مانجاسر

اهمچن ن کرحفظ پس خالاد. در مکتفی، مرگ درز فافت و مقتدر،ابجعهازمدت ر

یشدنایحرفهامدهان،پیارادیتنووالارارگزانیکافرماسی،ناسیییاگرازوایاآمیزه

زایبیرونادهامرخدانجاوسرنخلیفهافیاطراورآمدیشگفتآراکادونان،فساهیاسپ

بیاینامابینیرووسازیاببرایدکهدیگرکرسیتنگانبردولتعباچنادعرصهرابغد

ند.اگذرمیروزگار،ییایفروریختننهایبرارضربهانتظافتودرانیفرصترهادوب

بررسیویژگیگرا دوراصلیدولتعبایاهچه امراسۀسیدر رایننوشتاموضوع

سیایدگفتدولتعباصهبست.بهطورخالادربارۀآنالزمهیهرچندکلیاگآنیست،

فتهبود،الیانتقاامرابهسآنیتختامیکهپاسومهجریوهنگۀربعسومسدۀنادرمی

دولتبود،بهریکهیکیازارکاناساسیالاسناد.دیوشگسستهتبدیلننیمهازمابهس

نترکاراسردانشخصیخلیفهیاراگزندرعملبهخدمتاودبیرشدشدتتضعیف

شدند. نظتبدیل گروهانیروی به نیز نیمهاهمی و خودسر خواستبرمستقلِی زاه

ناینمیادر.بردندمینانفرماشنارالازساکهتجزیهشدترکنترکوغیرازبردگاسرب

رینیرومندیاداهاکهنهدستگا؛چرنداشتراقتدالاعمایانیبرانچنداتونیزخلیفه

اوجودد نه وفاشتو سربارایسرداراداز  ;Shaban, p. 63-90)مندبودنبهرهازانو

Matthew S. Gordon, 467-489).
قتلمهتدیامرایساهشوبآ هـ(256)رجبو موردبحثرویۀدورۀناستآکهدر

زنظرهمبستگیاارامرانترکساهیاینبودکهسپاآنشتوامهمدۀد،یکنتیجاد

 و شده ضعیف گروهی به ابردنافرمۀآماددرونی تبدیل کشکرری در یاهکشاد.
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موسیامراسۀلاچندس جز به سرد،ابغبن، سارادیگر و برجستارالان ن ننداترکمۀ

ثرابهقتلرسیدند.همچنیندربایَکباکووصیفبنصالحوَصیف،شَرابی،بُِغایاُتامش،

بیادو شکاثبم و اتی گروهاراسردبینف و جنگاهن ای بخشبزرگی ترک، اور یناز

فرم)ناوراجنگ نه اندهاو فرمۀآماد(نایشان و ناپذیرش خلیفهابری از ومقتدری

بودند شده نمونهابر؛نیرومند ترکازایسرباهستابررسیدرخو،ی مهتدیان اینز

نخودبوداراسردالفتبادرجهتمخاراشکآکند؛درخواستآنهاحقیقتراروشنمی

مهتدیهمدر.(447-443ص،ص9)طبری،جبهستوهآمدهبودندآنانزچنددستگیاکه

کردهپیشرفتبسیارن،ارانسردابهسودخودوبهزینترکازاکردنسربمسیرمتحد

زدهبایشتارهاونیزرفت(نیومغربیافرغ)میترکاینظاهدستهبینبتاگررقابودو

.(،بودآنراثیرگذاتۀنمونکهکایکبامباهنگویژهکشتنبدبه)نبودواخودۀنابخرداون

.(467-456ص،صهمان)پیشبردیشبهسودخواعراوضانستاتومیابسچه

 میادر عو،ناین جز عوابه برخی درونی، فرامل هم بیرونی وآمل تبعیت یند

غیرترکسازابریسربنافرم امرانترکو روارا خلیفه میناز دراینعوا؛کردتر مل،

خیزشاهشورش،نخستۀدرج واهو رایاگرای درانه مهممیبر که وگرفت ترین

وردرارمسادارجِهواشتنخواقوسربرداندرجنوبعراشورشزنگی،آنهاترینزودرس

نیروگرفتچنانآنشدوآغازمهتدیۀدردوراهمیاراآینناقبود.العراجزیرهوشم

عاینوگسترشیابدیتختابهپآنهاۀمنادرفتآنمیکهحتیبیم یاملیبراخود

دغدغایجا فرۀد به و ستیزهامشترک سپردن میاهموشی درونی وای بهابستگان ن

.بودفتهخالادستگ

پیشازدکهدرنیمقرناهریدربغدانطاندافولقدرتونفوذخا،عاوضادرهمین

 خلآن، شمفارقیب میابه یآمدر به عباند، اسیاری طآمدن بغداهریا. بان اد

پردا،ییاهریادشو جمله از سپدستخت فرماهیامزد زیر تنشان خود، هاسپبینن

نودوریانداینخادافرابینیدرونیاهبتانی،رقاساردخراوزهانتاورادیوجنگابغد

بغد مردم اگرفتن حکومتاد بودند.روبهآنهاز بغداهیآرامانرو سپای ضد بر ناهیاد

ستاییازدردسرهابارزیۀنمون،وسبلخیابننبهسرپرستیمحمداساردخراوزهات

.(404-398،صهمان)روبودروبهآنهاادباکهبغد

زااسیرایعبایپیشین،خلفاهددردههانبربغداهریازهکهچیرگیطاندانابههم

شابعگونامن اقتصابعاملمناگونقدرت، انسادی، بود،انیو کرده یدئولوژیکیمحروم
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دوبهادمیراقرفادردسترسخلابعجدیدیرامننهمانداینخاسستشدنموقعیت

باکمیامراهسابهسپآنهابستگیازواننسبتاهم ماهنگچهبهگرا،باینحسااست.

شتهایمختلفسربرداهاندرجالیبودوشورشیادولتخۀنانمعتمد،خزآمدراکروی

هبود.آمدریبهوجوداداسیوامسیادنبهنظاندامایساییهمبراهفرصتبودند،



 امراد و سابغد بینل اجد .2

فتمتوکلنخالاکسیکهدرزمرابهوزارتبرگزید؛نیاقاخییحیبنهللامعتمد،عبید

،2؛یعقوبی،ج313،صتابی)مسعودی،دهبوداندازماسانترکرازبردگامیسربانیروینظ

ج506ص طبری، ص9؛ ،474 می.(Shaban, p.75؛ یامرانساترکنادر عنو،رکوجا، نابه

فتویبهخالپایمردینترکوکسیکهمعتمدبهازاجدیدسربۀنداسرپرستوفرم

ج بایکباکدشکایکبانشینبارسید، بوداندکیپیشا؛ قتلمهتدیبهقتلرسیده ز

ج ص9)طبری، ج462، یعقوبی، ص2؛ بلخیای.(507، مسرور س،رکوجو کهالادو ریبودند

سردخالرب سپارافبیشتر تاهیانو حیاوانترک، ویوفاپسیندم راداتمهتدیبه

موسیام مابغبنندند. درسیقتلمهتدیبیاجراکهدر بود، درامراطرفیگزیده و

نالشگریاهجریب256لانفوذومحبوبنبودودرشوانبانترکچندازانسربامی

ینادر.(474،ص9)طبری،جدهشدادرریفرستزیدبنبستهبهخودبهسرکوبحسناو

ات251محرمزا)نمستعیناخلیزمادرخلیفهکهدرجنگدابر،حمدموفقابوا،نامی

،االثیرابن)شتابرعهدهدامرانساندهیورهبریترکانقشمهمیدرفرمـ(ه252محرم

(147-145ص،ص7ج وهمینآوردنترکبهدستازانسربانیدرمیاوامحبوبیتفر،

هجری257یلاواد.درکرجدیدتبدیلۀمنددردوربهدیگرفردقدرتاویرموضوع

اررکوجاویانبهویسپردهشدوازنگیانبردبۀرسووظیفانوفاق،خوزستارعراک

.(475،ص9)طبری،جکندسرکوبرااهزنگیکردتامورأم

درجنوبِاههجری،شورشزنگیسومۀگونربعسومسدایگوناهنپدیدهادرمی

ناشعبافتمعتمدتخالآغاززاکرد.اپیداهمیتیبرجستهسیایسیایندهآقدرفراعر

سردبرعهدهگرفتانراسرکوبزنگیۀخودوظیف،کهموفقهجری261 نبزرگارا،

رباینوظیفهراهریکدرمدتی،ابغبنجوموسیالسابیابنارکوج،ایعنیی؛فتخال

زاسنزمینهابرزنگیانیدربراتواندند.نانماتوانآندادنمانجازاعهدهگرفتندوهمگی

ح ارشیهابه شدن نده نتیجهآنها در نهاقتدایشافزاو خالار برد سردافتدر نارابر
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دراسپ فتنامهیادازانعاهجریم258مرگویدربایدگفتکهرکوجایبارۀهیبود.

لقباباکهبعدهواگذارشدموفقبنحمداصبویبهاسپسمن.فرینیویشدآنقش

زیدچیرهبنکهبرحسنابغبنموسی.(510،ص2)یعقوبی،جفترسیدمعتضدبهخال

 در بود، زنگیاهجریبهک258قعدۀذیشده کانجاولیسر،شتهشدانگمار زاریام

 و اپیشنبرد کناز جگیریکردرهاینوظیفه ص9)طبری، 536ص، چنین.(514-513و

،جثیرابنا)زچشمپوشیداهوارتامازانیزواهمگرفتواجرالسابیابنامناسرنوشتید

-513ص،ص9طبری،ج)شدرا،برکناستهآمدرشطبریاکهدرگزچنانآنو(276،ص7

یچونانبرجستهارامعتمدبودکهدیگرسردفتینخستخالاهلادرهمینس.(514

منصور و باخیجعفربنمفلح نبرد قتلرسیدنداهزنگیاطدر شورش،ینابرابن؛به

سبیامنۀ،زمینبهوجودآوردتفهخالایدستگایبزرگیکهبراهلشارغمچبهاهزنگی

د.کرهمامفراننظاراهسردایگایتضعیفجاهمبر

گرم ادر اگرم معتمداقداادهارویدین خلیفه عب،م قلمرو تقسیم ادر دوبینسی

هیاگو،هجری261لادرشو،حمدموفقابواو(فرزندش)بوجعفرمفوضا،خودعهدِولی

شمفتدخالامیونهاننظاراسردبینجدیدۀزناریموایندبرقرآبودبرفر لوغربا.

ن،ارمنستا،(شاموعراقشمالیناحیۀدر)م،جزیرها،مصر،شافریقآملاش؛فتقلمروخال

مهرگاساهخرار دهشدواهللدابلقبمفوضامعتمدببنبهجعفر،ناکذکوحلونان،

فرمابغبنموسی نوآمدنویدراهمزیر عراحیخاو سند، د،املبغداش)قاوریو

لبهاوجب(رسان،فاهحرمین،یمن،کسکر،بلوکدجله،خوزستاق،کوفه،راجنوبعر

وظیفاهمر موفقاسرکوبزنگیۀه به شدون فرمواگذار زیر بلخیهم نویامسرور

راقر جثیرابنا)گرفت ص7، ج277، طبری، ص15؛ پردراهناستا.(515-514ص، آمدی

یاههزینهاکردتوکمکمیارگرفت،بهاکهدرقلمروموفققرهمرسانوفاخوزست

درکنمینأتانرازنگیانبردب نمفوضوارگرفتنموسیدرزیرفرماقر،ناینمیاد.

شت.التدیدالسومهایگافولجابراراشکآدنویبهغرب،افرست

م.کنیمعرفیوبررسیمیمعتمدۀدردوررافتهخالاصلیدستگایاهحاینکجنا

بودند.خالفتعباسیسیایسیاهیشاگرۀکنندصلیوتعیینایاههایگا،پامرادوسابغد

آنهاانبغدارامدستاسی فراز خوداشتقراردیکهموفقبر استا، وادسپایجار متمرکز ه

نازانوسربارازیکدیگر،محدودکردننقشسردامیالیونظامورماییامزدبگیر،جد

بدن در خالانظۀترک می جلوگیری و وافت اگذاز نظاقطاری اع و ادامی بودندری



  1394، بهار و تابستان 1،  شمارۀ 7پژوهشهای علوم تاريخی، دورۀ  / 6

 
(Shaban, p.94-97).یندگیانمارآنهاشتومعتمداهدایگاپامرابلکهدرساحمقاجن

قبلیبودکهۀرچاغیریکپۀمیبهشیواننظازماومساعوتداقطاریاگذارواداکرد،هومی

سردزیر نیمهاراسرپرستی و مختلف فعن میامستقل چنلیت معتمد اکرد. که زان

گویآبرمیرتانیبهوزاقاهللخابعبیدانتخا سربانیاستلشگریاخومیاید، نازبردگاز

ست.اریسپریشدهانچنینکالبتهمعلومبودزماکهرخودتشکیلدهداختیاتحت

مخلدبنحسن صاو بن شیرزاحمد دبیر،دالح برجستادیگر معتمد،ۀن نزدیکبه

کهبهآنزایشوزیربیندوانیمادمی .(Shaban, p. 93-94)میبودنداعنظاقطاراطرفد

ص،ص9)طبری،جدبیریکردهبودندانترکرارادولتوخلیفهخدمتکنند،برخیسرد

282 همهااب.(355و یاپس،ین مرگ رکوجاز می258در نظر به که رسدهجری

سردبرجسته ساترین مهمامرار میو که بود فردی رانستاتوترین معتمد هدف این

نگرفت.اروییادیگریجزد،کساهسآوردبر

،وهببنسلیمانسپاهیانسامرادورافتادهبود،بههمراهۀکهازبدنبغابنموسی

کردندوسفیانبهامویانخدمتمیابیبنکارکهنیاکانویازروزگاریزیدکهنهدبیر

امرادوسابغدبینبودندکهآنبر(202-201صندیم،ص)ابنسپسبهعباسیانپیوستند،

اهم ابرقرطارتباهنگیو برخالکنر جهتدلخوند. در دو موفقکههر هافمعتمدو

ستندخلیفهاخونمیایشقدرتمتمرکزخلیفهبودند،موسیوسلیمافزاراستاخود،خو

ریشکلبگیردکهدراختادوسشوقدقدرتتبدیلاتیوفابیشتشریفامیکمابهمق

دراریراداهاریدستگادسررشته،نوهبامیوسلیمارینظالاسسپهبغابنموسیآن

.(Shaban, p. 93)گیرنددست میادر راین بغداراداهواباینهاۀبطان موفقدر دان

.بودریابتوهمکازرقایامیزهآوزرومریادجک

می نظر به کلی طور به که گروهارسد دو بارادایعنیهو،ین موفق و موسی ان

بهانرایشاچهآنوواییامرانسارادامعتمدوهواباشتندتافقبیشتریدایکدیگرتو

دوابهبغدامرازساسیالمرکزقدرتسیانتقایاکرد،عزمیبودکهبرهمنزدیکمی

نیاقاهللخازدرگذشتوزیرعبیدایپسادهاشتند.رخدادامرانسازبردگارزدنسرباکن

درنیاقاهللخامرگعبیداگرفت.بسیسرچشمهمیایسیاهحاجنبینبطازهمینروا

263ۀقعدذی گماجمخلدبنحسنهجری، بهۀشتانشین واچانمعتمد گریخت ر

همپشتسرخودانینسبیموفقراکهپشتیببغابنموسیمزدانوهببنسلیمان

،4الحدائق،جوالعیون؛533-531ص،ص9طبری،ج)دکربرتنارتخلیفهراوزۀماشت،جاد
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بنسلیمانمعتمد،هجری264صفردربغابنموسیمرگاچندیبعدب.(83-81صص

همروهب اهاو ران کرددراو ادوبوبند وزارمخلدبنحسنره به و رتابرکشید

اگم موفقبشامراهیسادورایستابرمعتمدارموفقبودکهدربراینباشت. وروداد.

وهببنسلیمانفتنارتیامخلدووزریحسناکهبهبرکنامراخودبهسۀناپیروزمند

راندستیاندندبیراگریزانکردوبایانماقدرتخودر،(542-541ص،صهمان)میدانجا

حان،جنایشاۀنالوخامواۀدراومصلحاصبنحمداومخلدبنحسنزجملها،معتمد

ساراداهو رامران معتمد اپرایی احتیشم،دکرکنده ساری نظارالاز وان بهامی بسته

بههماحیهبایننا)موصل(گریختندوبرسرتسلطبرزبیمموفقبهجزیرهامعتمد

العیونجاهمان)ختنداپردرقابت ستانازهمینزماتقریباً.(85-83ص،ص4الحدائق،جو؛

خلیفهابر،حمدموفقابواکه ،در نفر خالاولدستگابه رفتهه برفتتبدیلشدو رفته

یارزدننیروهازکنانستپساویتو،یپسیناهلافزود.درساخودۀچیرگیوهیمن

زیرسرپرستی،هجریبهبعد267زاندهدکهاماسامیمتمرکزیرا،نیروینظامراس

ناسرکوبشورشزنگیمیایننیروینظاۀترینوظیفشت.مهمادراسمعتضدقرالعبابوا

بهمسرورارآنهجری261لادرسنبودکهموفقنخستاقوخوزستادرجنوبعر

رنزدیکخودسپردهبودادستی،بلخی طورکهگفتیمبهناوسپسهم(جاهمان)طبری،

شت.اگذاسوالعبابوافرزندخود

شت،ابرعهدهدانرامیسرکوبزنگیاندهینظاسفرمالعبابوایکهادورهیدرط

جابنا)کردهممیافراوراهازوبرگسپاسطمستقربودوساموفقنیزدرو ،ص7ثیر،

رجانوخوان،طولونیاریازجملهصفامیمهمیاینظانتهدیدهالبتهبهجززنگیا؛(342

ش و داجزیره هرامهموجود پشتندو در بود، نخالایاچه در توافتمعتمدو ناثر

نیروینظۀدهیبرجستنازماس زهمااینتهدیدهادرزیراتنهننهاسیامیعباموفق،

ینازاپسامیرایننیروینظایاهد.ویژگیشآمدرارورزیدهوکانگسست،بلکهبسی

لیایمازهانیۀکنندمینابعتارومنازوکاستسایستهاباینجادراما،داهیمداشرحخو

.کنیمبررسیامیرایننیروینظا



 فتن خالازماموفق: تجديد س .3

لیابستگیمانموفقبهزمینوانزیرفرماهیاتردیدینیستکهسپ،نخستۀدردرج

حفظوارآنستکهموفقهماناسیامیعبارنظاختالبساغینویژگیِاشتندواند
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قلمروسراندرسرتاواوجودسرکشیفرالبتهبا؛(Kennedy, 2001, p.59)دکرتقویت

درخال عبآمدفت، اسیامنظم ان دیگراهناستاز عر،ی جز شابه و خوزستاق واید ن

رانبسیاهیادنوتجهیزسپاندامارساکوجوداین،ارس،نزدیکبهصفرشدهبود.باف

هاندرسپاوطلبانبوهداگشود،حضورمیاریرایندشوازابخشینچهگرهِآربود.ادشو

به و خلیفه در جابنا)نبودازنگیاروییبارویویژه ص7ثیر، ،252) ،لبتهاکه لاحتمابه

همدریندستاوافر ولیبرخالفتمیامزد برازبردگافسربکردند، کاندر اهشیابر

ۀگسیختماروخشونتلگاهنجاینارهاویژهرفتنبودند.بهاشکیبانآنختادیرکرددرپرد

بینازنگی تبلیغیاندستگاگمکه باسیاعبه در حتیبزرگابدازتان و آنییانمدن

کوت نمیاهیچ تودهی رۀکرد، چشمابرامردم بدون حضور مادی کناشت در رالی

خالالشگری برمین سپا،همهیناابنگیخت.افت حضور حرفهاهیاز مزدبگیر دران ی

خالالشگری ن هم داگآفت سپاشاینها؛ریماهی خراهیامل بغداسان انیِ و جملهاد ز

یدیگربودند.اهوگروهامرایسانهانفرغازاسرب،1وسبلخیابننمحمدابستگاو

 سرداگفتنی ظهور عدم برجستهاراست مین سربادر فرغازان برانهان فخالی،

اینهاۀرهمافتشدهبود.درکنهخالادرسپآنهاترآسانزجذباس،زمینهاهشروسنیا

گروهادستهآن،موفقینکهاستانچهمهمآ نخویشارالاکهبهسایمیاینظاهز

نپیشینارازسرداجاکندبنقاسحانندام،نترکارالارنگرفت.سابهک،بستهبودنداو

ج،بغابنموسی زا،پسبغابنموسیبنحمداومشاتابنموسی(504،ص9)طبری،

ختانتامیدارآنجاهجریبهجزیرهرفتندو264لادرسرسید،امراموفقبهساینکه

رقاتو و قراز خود جدندادرابت ص9)طبری، اوراجنگ.(541-540ص، بهان شروسنی

افرم سپسمحمدالسابیاندهی و مدالسابیابنج اج ام بدیناز فرستناسو دهاسو

حتیموفق،شتندانیندافتنقشچندصلیخالایارهارزالدرکاشدندودرهرحمی

یعقوبصفاپس بر پیروزی از در 261ر امواهجری و رالسابیاکمالال بهاج ۀنابه

بلخیدایعقوبستادلیویبهم بهمسرور صهمان)داندو موفق،ترتیببدین.(520،

ساموفقیتابافترمیخالانستنیروینظاتو نو نازماز در و یند،آینفرادهیکند

سازاسرب و ارالان ترک ن نیمرا در سدۀکه ۀنخست هجری منبعصلیاسوم ترین

زد.اکندهسارزندوپراکن،تیبودنداثببی

می همادر دورادهارخدۀن بخالۀی افتمعتمد، به برکناقداید در موفق ریوام

بنصاعدنآوردراهجریورویک265لادرسوهببنسلیماننیکردنوزیرازند
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ۀصلاییکهدرفاجبهاینجا.(544-543ص،صهمان)رهکرداشابلبلبناسماعیلومخلد

ریالاسسمعتضدبهسپهالعبابواشتناهجریوگم264صفردربغابنموسیمرگبین

بی267در دیاقتصا-سیایسیاهگیریزجهتاستهانبرخاگمهجریصورتگرفت،

ناریسلیمانبرکناتونیست.میشدهختهانشناچندایماکهبراستمهمموفقبوده

شتکهانگانویابستگاووبغابنموسیینفوذاهنهاپسیننشایبرچیدنواستادررار

موفقبودهۀنایایتمرکزگراهستایسیازیهرچهبیشتربراسنبهمعنیزمینهازمهم

ا یادشدهنترکیارانموفقوسردبیعداصۀناگرنجیازنقشمیا،زسویدیگراست.

یدکهوینقشانموچنینمی(544،صهمان)فتهبودنداکهبرجزیرهسیطرهیاست

ست.اشتهانبرعهدهداراینسردادولتوبینطارتبادایجامهمیدر

ناهمدردستافترریخالالاسنامدیواوهب،زمنارکردنسلیمابرکن،لابههرح

اموفقنه سویدیگراد. برکنازداب،ز در،نانشینسلیماج،مخلدبنصاعدریاشتو

،10)طبری،جریالیثصفبنبرعمروازپیروزیویدربراهمپسآنهجری،272لاس

بد.اتبرنمیاریرالاسنافتنمستقلدیوارویقدرتیدکهموفقبههیچاندانش(10ص

برگزیدهشدمنشیموفقبهعنوانبلبلبناسماعیللصقرابوا،مخلدبنصاعدزاپس

بیشتر البته تاپیشککه ویبود نیرومندار جاهمان)وزیریمستقلو جثیرابنا؛ ص7، ،

419).
 نهاپس سرکوب زنگیاز سایی در ان تمرکزگر270ل روند باهجری، موفق ایی

لوازجملهجزیره،جبا،مونیاحیپیرادونفوذدولتدرنوشلابیبیشتریدنبامیاک

نهاش فزونی به رو بام ادیگریۀجنب،لاینحااد. دولتعباقتدایشافزاز درار سی

نیرومنددولتجلوهلبرجستهارجابآنبرخورد فو در ات272یاهلاسۀصلاگرشد.

شم278 کاریاهجری، اموالشانشدندشتازدانباسیادولتعبۀیانبلندپارارگزاز یا

طولونیۀزاوآرپراسرد،لوءلوء؛(ـه272)مخلدبنصاعد:زارتبودنداعبکهمصادرهشد

زاجبخشیاملخراوعآنفاطراملکوفهواع،(ـه275)ییامحمدطبنحمدا؛(ـه273)

ولازجبایبخشیارونافرم،(ـه276)بودلفانانداخ؛دابغدۀرشرطادقونیزعهدهاعر

مخلد،دوویژگیعدایدبهجزصا،شاینهاۀهمبارۀدر(.ـه276)یریاونرافرم،ذکوتکینا

درهامص،لتیبودندودومایانایاونرافرمآنهاینکهاخورد:نخستمشترکبهچشممی

ا،آنهاییارالودامواشدن اموفقرسدکهبهنظرمی،ینرواز اردوهدفراینکاز

گیریمیپی اکرده تمرکززداجلوگیریست: روند از تاهلتایاییدر زامینبخشیأو
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یامهمیبرۀنگیزالانمآوردرسدبهدستبهنظرمی،ناینمیایدولت.دراههزینه

ییارادۀدراشتومصازدایباریخیدلیلیبرابعتاست.منانبودهارارگزاینکاابرخوردب

شتناداهخودراگنازلوءلوءکهتنهانقلشدهۀینگفتاند،جزادهالوءلوءبهدستند

موفقالدام ج)طبریوردآربهدستاردینارصدهزازویچهانستهبود. .(12،ص10،

موفقبراقدا مانجاآنزاذکوتکینهمپسااموالۀدرایمصام که شد دبیر،ئیاذرام

،ص7اثیر،جابن؛16،صهمان)دارشیداییهنگفتویگزارادۀرابهموفقدرب،ذکوتکینا

436).
،بههرترتیب نازمفتمعتمدهمخرزندگیوخالاوااتموفقکهباخرحیاوادر

ختدرونیدرسطحازنظرساسیبرطرفشدهواصلیدولتعبامیاینظاهلشابود،چ

هبود.آمدمینسبیبهدستانسجامی،اننظازمانوسارارگزاک

صلاینددراینفرا؛بودگیریلشکلایهمدرحازهایندتآلبتهفرا،ناینمیادر

ابرخ استه که نفوذیبود نظاسمعتضدبردستگالعبابواز سامیتاه ۀدهیشدنازمازه

معتضدعاتبانست.ادیخودمیانتهدیدبراسبارآنهبودوموفقآوردفتبهدستخال

اعدمخلدوزیرشوریدندوتنهافتمقرریخودبرصایدریاهجریبر270ردرایکب

گرفتنزاپس آن که جشدندآرامبود ص10)طبری، می.(666، نظر همبه نارسد

موفقانیانگر صایقدرتبراییکه ،عدافتن و دالوءلوء دراستشتهاذکوتکین بارۀ،

،ینروازا؛ستادهادرمیازآاراو،آمدبمیاردولتهمبهحسالاسفرزندخودکهسپه

اهمیتایکمبهبهانۀنافرمانیهجری275لادرشو .بازداشتکننداویرداددستور

آرامان بغداتبای در معتضد پساع باد معتضدازداز صهمان)شت گوی(15، هاگواهم

بایدچنینانگاشتکه،ابس.چهبیدلیلنبودهاستکیموفقانبیمبراینکهدیگریبود

خودالسابیابنینزدیککردنمحمدابرشموفقتال به صهمان)،ج سپردن(16، و

زندرارکردنتوابرقربهمنظور(جاهمان)هجری276دربهعمرولیثداشرطگیبغد

استنامیدولتوکاتنظتشکیال نیزاتباهمیتاز بودهجاکندبنقاسحاعمعتضدو

ستاستیانسیاینهما؛(430،ص7ثیر،جابنا)دردستگرفتهبوداکهجزیرهراست

بهسوداندستزدهبودندتامونهمبدأزجملهما،خلفازاینبرخیدیگرازاکهپیش

رازنبرقرافقوتواسیتواهسیاردردستگاثیرگذأگونتایگونانیروهبینرخویشاقتدا

ند.کن
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 ن دولتازمامعتضد: تکمیل س .4

احهربه در سۀناستآل بیشتر سپارالامرگموفق، و اهیان و محمدان جمله بنز

،10)طبری،جکههنوزدربندبودبرخاستندسمعتضدالعبابوازاریاداجبههوالسابیا

فتزخالالقدرتبهمعتمدکهانتقایابیهودهکوشیدبربلبلبناسماعیل.(20-19صص

زمینهادارآنناعنواتنه یپدرانخستج،ممعتضدانجاسر.(جاهمان)زیکنداسشت،

رزدناکنابهجری279درمحرمندکیبعداعهدیدوممعتمدگرفتودرولیراخود

عمویخودشد.ۀصلابدونفعهدِجعفرمفوض،ولی

دهینازمایسافتمعتمدوبرنخالاکهموفقدرزمپیگرفتراروندیمعتضدهم

ناسیادولتعب(ـه289-279)فتمعتضدخالۀدردور.کردهبودآغازناسیاحکومتعب

یندولتامیاهنظافتودستگانیاماسومهجریسۀندیگریدرسدازهرزمابیش

بهکابهبغداهیازورودبویهاپیشارتاخرینبآیاهمبر رسید.درمطلوبییآمدراد،

اهیرابرنیرویسپآنۀوردوسیطرآنخوددرازیرفرماریرالاسنامعتضددیو،آغاز

وزرکرابرقر سرپرستیدیواد. عبدالاسنارتو سپسبنناسلیمبنهللاریبه وهبو

شداق،فرزندیوی صطقطقیبنا)سمسپرده فرم(249، درانراندهیلشگریاو خود

سپرد.بهجزتکازجملهبدر،وصیفموشگیروفا،رخودادانوفامبهغالادستگرفتی

صاینها لیایعاهنمعتضدبودندکهبرمنصبامزغالادمهمافیحرمیومونسخا،

تونشستند. و تانفوذ اثیرگذأن بهغالمان،یناری رخدویژه زمادهادر نزدیکبهای ن

پس.(23-22ص،ص5،جمسکویه؛89-88ص،ص10،جطبری)ستانایادرگذشتمعتضدنم

ا چنددهه، وامنستغالاتوسیمیاعبۀینکخلیفاز انشخصیو به ربسته بهاخود

رد.ایکلیدیبسپاهمنصب

آغازامرانساچیرگیترکۀخردوراوازاکهاهلتایاییدراییوتمرکززداگرایندوآفر

نمصردردرونخودا.طولونیشدرامعتضدمهۀبگرفتهبود،دردوراشدهوسپسشت

خاگرفت کشمکششدند، قبیلهارجیار نیز و فرماهنجزیره زیر نبنانحمدایبدویِ

جبهالسابیاشدند،محمدبنوادارلبهتسلیمابودلفدرجبانانداهمچونخ،حمدون

آذربایجان فرستارمنستاو شدان جده ص10)طبری، خ(33-32ص، در او روندایراور ن

شنمتوقفاریاویصفپیشر افزونییچنانآنرخلیفهاقتداد. هجری284فتکهدر

،صهمان)ستندانخوامازویاندوآوردهاطولونی،بهمعتضدپننشورشیارابرخیسرد

بتانرقاممیدامصروشبینحیامعتمد،جزیرهونوۀستکهدردورالیایندرحا.(44
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جبودالسابیاجومحمدبناقکنداسحانندامف،نترکاراسردونازطولونیاتوختاوت

شت.ادآنیادهارویدچیزیدراریناثیرگذتأناوخلیفهتو

موردولتچیرهبودووزیراریبراداهادستگدرکل،یدگفتکهاباینهاۀرهمادرکن

نخستدستگاپس فرد خلیفه شماز دولتبه میاه میآمدر نظر به عبد. بنهللارسد

لیوبهبودبخشیدنبهوضعیتاریوماداهادنبهدستگانداماوهبدرسبنناسلیم

ادولتمعتضدنقشچشمگیریدلیام اشته در تیانفراندانخادبیر،ناینمیاست.

عبدارایدست شماسلیمبنهللان به میان فعآمدر و آنهالیتاند یاهآمدیشدرافزادر

تخال دأفت مهم اثیری نوشتاشته به صبنلهالۀست. بیامحسن فتخالآغازدر

بر میانش،ناسلیمبنهللاعبد،وزیرآوردمعتضد، ادن که روزۀراداد طور نهادولتبه

ناتیابهفراوراازهایننیامینأیتابرکهستابودهرپولنقداردیناهززمندهفتانی

ناندا،خاستنگفتهانکهشعباهمچن،بهطورکلی.(13-12صصبی،ا)صدکردنرهنمون

بسافر نقش ازتی در درافزایی خالاهآمدیش زمی در معتضدافت ن

کن .(p. 120-121)نداشتهاد ادر اینهار اداتاحصالا، تمرکزبرایریمهممعتضدهم

 هاییبهجایدیوانبود.ویآنییارایشکافزانیدولتوامدیوابیشتربهنظبخشیدنِ

پایتختعهده در ایالتکه اداری امور دیواندار بودند، ها را سرپرستیالدارالکبیر به

دیوانفراتپیبناحمد وظایفدیگر آنواگذاشتافکندو به ص)هایایالتیرا متز،

.(A.A.Duri, DIWAN, E.I؛203؛دوری،ص195

نستاینبودکهتوافتمعتضدخالۀدیدوراقتصاورداتریندستبرجسته،کلیبهطور

داماساب دستگان به مادن اه و وادالی بدون و نظاقطاۀگستردریاگذاری یاع امی

میاهگزینه ای لشگریآنند کان، و مزدبگیر موجودیآمدرانی حتی و دهد تشکیل

لیکاویهرسمسکویهۀنوشتراساسکهبناچن؛وردآدولتپدیدۀنادرخوریدرخز

فتوی،بیننخالایاودرپ(326،ص5ج)ندوختاصهمیالخالماردربیتامیلیوندین

یندراو(249،صطقطقیبنا)هبودآمدلدولتگردالماردربیتامیلیوندین19ات13

.(197تبی،صا؛ک12صبی،ا)صدولتتهیبودۀنافتوی،خزخالآغازستکهدرالیاح

خالاهیاسپبارۀدر دورن در دستدمعتضۀفت و ترکیب تاعطالاآنهامزدو

دابهناگر دست در هالایی که بنلریم اصمحسن در اکتآغازبی فیامرالاةتحفب
،ستافتمعتضدخالآغازمربوطبهاهدهاینداکهآنجازاست.احفظکردهءالوزراریخات

صافتمعتمدهمدخرخالاوایطمربوطبهاشرۀزگوکنندابارآنهاناتومی زابیانست.
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کهاستکردهمنقلانزمادبیربرجستهومتصدیدیو(ـه287)مرگتبالحمیدکاعبد

داهللبنسلیماعبید راهفتهزبهنهادولتروزۀرادانستکهانوهبچونوزیرشد،

یاربرسد.برارجدربانومخایلشگریاهستکهبهمصرفهزینهانیازمندرپولنقدادین

تیرهنمونانفراندابهخاهللراوعبیداستوارهخواهچاتبرالحمیدکازعبداراینکا

درابر،سالعبابواتیوامحمدفربنلحسنعلیابوابهالیرامورماۀراداهللاعبیددوکر

دجله،وفراتیارهاملکشتزاش؛قاحیعرابرخینوکارگزاریدونفرنیزیناسپرد.وی

،وباالوپایینراذاننهربین،کَلواذی،ذیبین،نهربوق،طساسیج،کَسکر،واسط،جوخی،

محمدبنحمدالبهالماربهبیتاردینانههفتهزاختروزابرپردادربرانراساهخرار

صاط استیحکومتاهبیصورتهزینهاییسپردند. کرده کاملذکر طور به کهرا

کارکنانمی،اینظاهمزددستهملدستاشوشدرمیاردیناهفتهزآنۀنامجموعروز

نچهآرنیستوایننوشتاههموضوعاینسیالیاست.تحلیلمارایدرباههزینهاداریو

یاه.گروهاوستفتیلخالاوانمعتضددراهیافتوترکیبسپاست،بامنظوراینجادر

:(16-14)صابی،صزااندرتاعباست،مبردهشدهانآنهازاههاینسیالشگریکهدر

1 دیلمی،اوهانگنازاملسرباش:له(الرجالنوبهمناباصحا)ننوبتیادگاپی. بصری، ی،

؛طبریومغربی

2 سیازاسرب. مملوکاش:پوستهان امل که وانی بودند شده خریده مصر و مکه ز

؛نزنگیاهشورشیانسپاندگازماب

نفر25نگزیدهوادگاپیاینهافزودهبودند.ادازآناهیابهسپارآنهاکهصهانخامغال.3

؛کردندهیمیاهمرایمعتضدویرادرسفرهکهبودند

4 جامملوک. خلیفه قصر در که معتضد دان ای تحت و سراموزشنظآشتند به می

«حجریه»زقصربودندوازبهخروجانخودمجاندهاهیفرماهمراباتنهاینها؛بردندمی

زارخودمعتضدبودهوابتکا،هورزیدهاینسپارسدتشکیلشدند.بهنظرمیمیدهمیان

رسدبهشخص،بهنظرمیاستذکرنشدهآنهامزدههدستاینسیاکمدرکهدستآنجا

 خلیفه چنوابسته رویدنابودند. در سبه،یپسیناهلایسادهاکه ینآغازیاهلاویژه

یاهکشازقصرخلیفهبودندودرکشانیاهبارنگادست،حجریهعهدهارمپیداچهۀسد

؛کردندمیاسیهمنقشمهمیپیداسی

،مسروربلخی،بکجور،مفلح،اصر،بغانیچوننارالابستهبهساترونیکهپیشاوراجنگ.5

فتمعتمدرویخرخالاواکهدرآنهارافولکازاجبودندوپساذکوتکینوکندا،کَیَغْلَغ
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«جیهاس»زگروها،ناینمیاند.درآمددرآنفتپیوستندوبهخدمتهخالاد،بهسپاد

 ناهمیتیابعدهاکه علتافتند، و نشده جبرالسابیاستکهمحمدبناآنمیبرده

راهمچن،گفتهنپیشارافسردخال انموقعیتخود نیز معتضد وآذربایجانحفظو

یسرکوبایوسفبر،هجری315لاکهدرسآنزارکرد.پساگذابهویوانرارمنستا

عراقرمطی به ان بآمدق نبرد در جنگآنهااو شد، واوراکشته ویهمان به بهبسته

 .(172-170ص،ص8،جثیرابنا)شدندوارددامیبغداسیونظایسیایندهآفر

6 پاینها:مانظرهاسو. یابر نظامهۀ میارت تقسیم گروه سه به ورزیدگی و :ندشدمی

یاهموریتانمعتضدبودکهماموزیرفرمانظرهاترینگروهسوورزیده،«صهالخاعسگر»

بغدارجامیخانظ بهاز و سرکوبشورشید داشتانراویژه گزبرعهده در رشطبریا.

هجری،281لاردیندرساحمدونوتصرفدژمبنناپیروزیمعتضدبرحمدبارۀدر

-37ص،ص10)طبری،جدندادنگزیدهتشکیلمیاراسواهویراکهسپاستهآمدچنین

اوالفراحتماکهبه(38 بهطورکلیکرارهداشانبههمینگروه میاینظاهبیامیاد.

آمدرامنیرومندوکانظرهارهمینسوادماو،دازبغدابیروندرناگربرستیزهامعتضددربر

 دوم، گروه بود؛ »وی میانظرهاسو،«لخدمهاعسگر میاحنام و وظیفال که بود ۀنه

زاشت.معتضداعهدهدبراینسرزمینرامنیتاقوایعراههازرانیاهباشحنگیونگ

بی،ا)صسپرد«بدر»مخودبهغالاراینهاندهیافتخود،سرپرستیوفرمخالآغازناهم

لالمابهبیتآنلانتقاتوالیافتماندریارکنارکمکبهکادعهده،گروهسوم؛(16ص

نارالابستهبهسانواوراقعجنگادرواینهازاکمبخشییتختبود.دورنیستکهدستاپ

بهخدمتسپاوتمرکزیآنهافولقدرتااپیشینبودندکهب آنهمتمرکزافتندولت،

یدولتیاهنامزددیوختدستاندردفترپرداشمانادندتادشدندوترجیحمیردمیاو

د.شورداو

اص توصیفی مرابی ساز داسم دست به خلیفه براستدهان واکه گزینش ی

زیواندادرتیررارتخودانمهازازسربامارشدهبود.هرکدامبرگزانظرهابندیسودسته

،آنزاشتوپساگذیشمیانبهنماتبانوکارابرمعتضد،وزیر،سرداریدربرارکاسو

،ناینمیادر.(16-15صص،همان)شدگفتهثبتمیپیشۀزسهردامویدرهریکان

نازماستکهدرسانوزیراسلیمبنهللابرجستهوچشمگیرعبیدنقشِتوجهبلاقۀنکت

یناست.املوطرفمشورتخلیفهبودهارکاختیایارافتدمیخالادنبهنیروینظاد

کوشیدآنیاکهموفقبراستنامیانیبرنظاهدیوازبرتریدستگادیاخودنمموضوع
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شدسیتبدیلاردولتعباختاسۀمعتضدوسپسمکتفیبهویژگیبرجستۀودردور

.(56)دوری،ص
جمع در بنهاییبندی او به شد،آتوجه گفته گفتمینچه نازماسۀرادربتوان

امیانظ وجود به معتضد که ،آوردی قارویکرد وی تشخیصاصلی ابل در یناست.

بر معتضد آنرویکرد بود اسپکه و پهیمنظم بر و فتدستادریۀیامتمرکز زامزد

ادستگ اداه تحت اختیاری و دهد تشکیل خود دیگرار سوی واوراجنگ،ز متفرقه ن

د.کنمادغامیانظۀینبدناهمدرانرارالابستهبهدیگرساو

 

 ن بر خلیفهادبیر ۀمکتفی: سلط -5

نحفظاهمچنامعتضدراصلیدورانیاهفتمکتفیویژگیخالۀسیدردورادولتعب

دکر اعبهاینویژگیا؛ سالاسناچیرگیدیو:زارتبودند وانسیازماری، سیمتمرکز

نظانامیازینظاساریبرجدافشاوپنمزدبگیرازازسرباختهابرس بهنوشتامماز ۀلی.

اروییبامورویایرفتنبهشانیکهبراهیانسپامکتفیمی،هجری290لادرسطبری

وتمهمیاتف.(103،ص10)جدکررمقرریتوزیعاردیناشدند،صدهزمیآمادهناقرمطی

تسلطکافیفپدرخودبرحکومتینبودکهویبرخالاشت،امعتضدداکهمکفتیب

نگفتبرکلدولتچیرهاتوهللبودکهمیاعبیدبنسمایوی،وزیرقاشتوبهجاند

ۀشت،دردورانبهخوددابستگاوانخودیازیرفرماهرالیکهمعتضدسپادرحوبود

یدرتفبردند.مکنمیازوزیرفرماغیرمستقیماننیزبهطورمستقیمیامکفتیلشگری

نیارابرد،بهسردسطبهسرمیادرهنوزدروبَمیکهاوهنگیشفتخوخالآغازناهم

رداگمنمیندهیآنهااهفرمباکسیر:ندگفتآمدیتعیینتکلیفخودنزدویمیاکهبر

.(21،ص5)مسکویه،جببینندانوزیرراهایشزمندیانیرفعیاستبراخوآنهازاو

هماعبیدبنسماق در اهلل مکخالآغازن تففت نفر دو نزدیکای، قدرتاز ون مند

رحباص خلیفه راانفوذ سر برداز ؛شتاه غالآنهازایکی برجستهبدر معتضد ترینم

نظاسرد صهمان)بود(لبتهبهجزخودمعتضدا)وامیار 7ص، ج26و طبری، ص10؛ ص،

93ـ90 مسعودی، ص2،جق1409؛ عمروبنحسینودومیکسینبودجز(187-186ص،

دهشداعهدیویکهبهتبعیدفرستنولیاودرزماینفوذبرارادبیرمکتفیود،نیانصر

.(98،ص10ج)طبری،
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نیارانسپردوسرداسلیمبنبهمحمداریدولترالاهللخودسپهساعبیدبنسماق

؛یانهانفرغازاسرپرستسرب،رکامببنغرخلیفهالابوا؛جاقکنداسحابنچونمحمد

رتکین،اوصیفپسرسو؛زناوصیفخ؛زنامونسخ؛نکیغلغافرزند(103،ص10)طبری،ج

و106-105ص،صهمان)داردانویقرازیردسترادرشمائقخزریرانیوراجنیصفو

نبهدستهمینازطولونیاگیریمصرپسزاموبانشاییقرمطیاسرکوبنه.(113-115

ناسلیمبنکهمحمدآنطرفه.(118-114ص،صهمان)نصورتپذیرفتاسلیمبنمحمد

همان)شتابرعهدهدالصقررابواتردبیریهمخوددبیربودوپیش کندی،ص21ص، ؛

244 نظاری.(Kennedy, 1986, p.186؛ است گروهی بر وی سردامی بیشاراز زان،

ست.اناننددبیرامرکماقتداۀدهندناچیزنشهر

وزیروۀزسلطاشدنایرهاشخلیفهمکتفیبرسی،تالایسیایندهآگرمفرادرگرم

مویافرجسی،درکوششبیاعبفاینخلایدیگردرمیاهنوی،همچوننمونهابستگاو

سماق،اماگرشدجلوهامرایتختبهساپۀرالدوبانتقایاهجریبر290نیالثادیادرجم

اهللاعبیدبن جلوگیریاینکاز رکرر خلیفه و بغداهمچناد داندر نگه تنهاد اشت.

راخودکنریاریودرباداصبازمناعمروبنیلرجببودکهحسیناواندکیبعدودرا

ص،ص10)طبری،جبهدوپسروزیرسپردهشداهینمنصباکهآنلباوجدشزدهوتبعید

یتختادنپالدانتقاۀندیشادکهدرپشتپرده،کرمطرحاینفرضراناتومی.(97-98

تآبشدنآزنقشبراستهبودوپساعمروبرخبنحسینزفکرا همارآنناوان،

.ختاپرد

،سماق،نوفرزندشاسلیمبنهللاوعبیدمعتضدومکتفیبینۀبطارکلی،بهطور

حتیستیزهالیاخ تنشو پسز درگذشتعبیداگرینبود. ستاخوهللمعتضدمیاز

بدرمعتضدیمیانجیگریاباما،دکندرهامصانراشییاراهمفروکوبدودانویرانداخ

،طقطقیبنا)شتارتبرداهمبهوزاسمرابسندهکردوقآنهازارافتدومیلوندینادریبه

ندوختنثروتیادربهانقانودبیراجدیدکهوزیرۀینپدیدارسدبهنظرمی.(249ص

می پیدهنگفت در تنشایشاشدند، داهین انقشمهمی خاشته و استگاست یناه

ختابهپولنقدپردنامیانونظارکنامزدکریکهدستاختاستکهدرسآنجاهپدید

همیتیادولتۀناییخزارایشدافزاتوالیاوریمآریدرگرداداهاد،نقشدستگشمی

پید خور خلفرکمیادر وزیراد. وجود به بتونیازمندبودندنیانیز زانندبهخوبیاکه

ممرگمعتضدواهنگلبهالماتوجهبیتبلاموجودیق،قعادرو.یندآربراینکاۀعهد
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هیاداریالیتدستگارفعادمادیواحدزیاست،تاهشدرهاشابهآنبعامکتفیکهدرمن

پدیدایخلفایجدیدبریاهلشاینموقعیتچاکردند.میمدیریتارآنناکهوزیربود

نآمدنوگرداتمرکزقدرتدردستوزیر:زااندرتبوداعبآنهاترینکهمهمآوردمی

درابخشی ثروتو دستآمدز بآنهانادولتدر درامواۀدرامصوافرادشتازدا. لکه

دلاندنتعازگردایباروشیبر،قعاگرفت،درونمیایاطرفینپۀلحامصاردباریموابسی

رادلخو به ادستگبینۀبطاه اداه که بود خلیفه باریو بارۀیمختلفدراهشیوهالبته

شد.ربردهمیانیزبهکهحکومتیایدستگادهانونهارارگزادیگرک

اج مکتفی نشین مرگویاپسرا عبز وزیر بنسا، حسن پسبرگزید زاکه

مسعودی،251طقطقی،صبنا)رترسیدهبوداهللبهوزاعبیدبنسمادرگذشتق ،صتابی؛

ص321 قرطبی، ج6800؛ همدانی، ص1؛ البتهپیشا؛(4، ویبآز نازسرارتناچهان،

یزادولتر کردنی همگیدبیر اعبوکه اعبدبنمحمد:زارتبودند بنهللابوعبدان،

والعیون)تافربنمحمدبنوعلیحاجربنعیسیبنح،علیاجربنودادبنمحمد

یننکتهکهدراو2(9-7ص،ص8ثیر،جابنا؛52-50ص،ص5؛مسکویه،ج209،ص4الحدائق،ج

امی خلیفابرگزینندگن نۀن فرماپسین هیچ نمیانظۀندام چشم به گویمی یاخورد،

ادهدکهعزمخلفنمیاست.همچنیننشاسیاردولتعباختایندوگروهدرساهایگاج

ست.اهبودهابیهمرامیاکابیشبانکمامیانقشنظرومحدودکردناندرمهانیاودیو



 نتیجه .6

موفقومعتضدپایمردیویژهبهبه،سیاشدولتعبسومهجری،تالۀدومسدۀدرنیم

ابر سصالای حکومتازماح پید،ن سابه اختایش پانجاری بر که هادستگۀیامید

یاهرتبردیگربخشاتونظالیاوریمآگردۀدرزمینآمدراریمتمرکزوکالاسنادیو

راستوامیومزدبگیرئامیداتونیروینظالیافتمالیمبتنیبردریامماحکومت،نظ

درترتیبعمودیمیرامقرایننظازابودوخلیفهبرفر ،ربهترتیباختاینساگرفت.

نه خالاسه دیود نیروینظالاسنافت، دامیقراریو ار و امیراشتند شتالالتیبایان

نچهدرآاببندیینصورتاند.آمدددرانبغداپیگیرموفق،معتضدومکتفیبهزیرفرم

ییکهموفقواهتریندگرگونیزمهماشتویکیاوتداهبود،تفآمدپدیدامراسۀدور

وازبردگایگزینکردنسرباختند،جاپردبهآنمیانظۀمعتضددرجنب بستهبهانترکِ

ناتوریبود.میالاسناسرپرستیخلیفهودیوزیرنمزدبگیراهیاسپانخودسر،بارالاس
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 مهمایکی اوردهادستترینز ای راحصالاین کشاپات نظایین امیاندن برتریان یاز

رشدهبودند.ابرخوردآنزاامراسۀنستکهدردوراد

کشعمدهدراشت،دوکشانداحیجریصالایایندهآینفراییکهاهدههیدرط

عب حکومت جریادرون در بوداسی هوامی،نخست:ن محارادان ختاسرِاکفظهان

دههاریادا-سیاسی در که داهی وجود پیشین وای واراداهودوم،شت تغییر ن

بغداختاینسادگردیسی در که پار دایگاد پساه موفقتوآنزاشتند. نستبرتریاکه

خلیفهوبینبتارقآنصلیاکهویژگیشدآغازکشدیگریارقمزند،کشاگروهدومر

ۀدردورکشاینکشاردولتبود.اختاریبرسرکسبتفوقوبرتریبرکلسالاسنادیو

پیروزآننستنددرانتوانودبیرافتمکتفیبودکهوزیرمعتضدشکلگرفتودرخال

ند.شو

موردنظردرگرفتهصورتاصالحاتگفتتوانمینهاییارزیابیدر کهدورۀ

ودبیرانچیرگیبهسرانجامداشت،پیدررانظامیواداریتمرکزوگسترش

کهاستچیزیاین.انجامیدهجریسومسدۀاواخردرعباسیاندولتبرساالریدیوان

ۀدوردرسیاسیهایکشاکشازایتازهشکلشدنپدیداربرایرازمینهخودجایدر

هـ320تاهـ295)مقتدرباهللخالفت فراهمساالریدیوانگوناگونهایجناحمیان(

.نمود
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