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 نگاري متقدم هاي روايتي در تاريخخلدون و نقد سنتابن

 نگاري مورخان تا پايان قرن چهارمشناسي سقوط برمکيان در تاريخنمونة بحث: روايت
 
 دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسالمي دانشگاه اصفهان/ يصادق ديحم Hamidsadeghi68@yahoo.com 

 nouri.jafar21@yahoo.com   ستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آيت اهلل حائري ميبدا/  ينور جعفر
 53/50/5931: ـ پذیرش20/20/5931دریافت: 

 دهيچک

 نيها در را ارههايمع شههيهم يبرا مسلمان، انمورخ ينگارخيتار و ينگرخيتار در نگرش و نشيب روش، به خلدونابن نقد

 عله  به نينو و شناسانهمعرفت يکرديرو را آن توانيم نيامروز ة نگاهچيدر از که کاري ؛ساخت دگرگون معارف از حوزه

 بههرا  انمورخه نيها کرديرو به خلدونابن نقد ،يخيتار -يمثال ةنمون کي ذکر باکوشيده است  پژوهش نيا. دانست خيتار

 در آن بازتها  يچگهونگاسهت کهه ههارون  زمهان در برامکهه سهقو  نمونهة مهدن ر د.بيهاور سهنجش و امتحانة عرص

 ذکهر متقهد  انمورخه نشيهب و روش بهه خلهدونابن نقهد ابتدا. است پرسشمحل  نينخست قرن چهار يهاينگارخيتار

  .شود گذاشته آزمون به هيفرض نيا صحت ي،خيتارة نمون ذکر با سپس و شوديم

خلدون شخصيت بزرگي بوده و نخستين بار با  تحليل عقلهي در آينه پژوهش: شک نيست که ابننشريه تاريخ اسال  در 

هاي او خلهدون و برخهي انديشههتاريخ را باز کرد و معيارهايي براي آن معرفي کرد. اما بايد توجه داشت که نقدهايي بر ابن

خلدون(. لذا نبايد او را ه مثهل هاي ابنر آثار و انديشه، تأملي د5900، پاييز 9شماره وارد است )تاريخ در آينه پژوهش، پيش

هها و معيارههاي تحليهل در تهاريخ را کهه در خلدون روشهر بزرگ ديگر ه مطلق انگاشت، و دربارة او غلوّ کرد. ضمناً ابن

يهدگاه نويسهندگان به کار نبسته يا نتوانسته است! آنچه در اين مقالهه آمهده، د« العبر»مطرح کرده در تاريخ خود « مقدمه»

 محتر  مقاله است.

 .انيبرمک سقوط متقدم، ينگارخيتار ،يشناسروش ،خلدونابن :هاکليدواژه

 
Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh ____________ Vol.13, No.2, Spring & Summer, 2016-17 

mailto:.nouri.jafar21@yahoo.com


16      ، 4931پاييز و زمستان ، 14، پياپي دومسال سيزدهم، شماره 

 مقدمه

 امرر هرر از بيش که کردمي تکيه ييرويکردها و هاروش بر، اسالمي نخستين هايقرن در مسلمان انمورخ نگاريتاريخ

 درمرور   برراي آنچره رويکررد، ايرن در. داشر  آشکار نمود آن بر رجال علم عالمان و محدثان هايروشتأثير  ديگري

 تلقري خبرر منشرأ کره برود راويراني اسرامي دقير  ذکرر جه  در تالش گرف ،مي قرار اهمي  لحاظ به درجة نخس 

 امرري انمورخر ايرن نظر از نيز رويداد صح  بود کمتر رويداد به نخستين راوي لة زمانيفاص اندازه که هر به و شدندمي

 عنراوين ذکرر و خبر نقل به آنچه در. کردنميمور   متوجه را تعهدي و وظيفه البته امر اين. گش مي تلقي ترشدهپذيرفته

 بعردي نسرل در اگرچره روش ايرن. برود ادهد انجرام قصور و کاستي بدون را خود کارمور   شدمي متواتر مربوط راويان

 توسر  هراداده ايرن وراي در تراريخي حقراي  بره رسريدن جهر  در تالشري و شد دگرگون حدي تا مسلمان انمورّخ

 رهروانري آنهرا روش و راهايرن،  وجرود برا امرا، پرذيرف  انجام ديگران و ابن مسکويه و مسعودي ،يعقوبي نظير انيمورخ

. داد ادامره بستة خرود حيات به تداوم بدون هادوره همين در آنان ترعلمي حدي تا و روشمند رينگاتاريخ جريان و نياف 

 جريران بره نسرب  عميقش بسيار درک و خلدونابن ظهور با ،واقع در. ياف  ادامه آندلس در خلدونابن ظهور تا روند اين

 در پيشرين انمورخر دريافر  و درک به نسب  نتقادا جريان، برندة اينپيش عوامل و هاتمدن سقوط و ظهور سير و تاريخ

 هرايداده از ماالمرال و سرححي ، بسريارخلردونابن نظرر از پيشين انمورخ بينش و روش. گرف  قرار وي توجه کانون

 بره تراريخ نگرارش کرار آن داشرتن بردون خلدونابن نظر از عمي ، که فقدان عقالنيتي. نمود جلوه ناصحيح و خردستيز

 رسريدن هرايروش و تاريخ علم ،اين وجود با. بود اغماض غيرقابل نقصاني و ايراد ساب  انمورخ نزد رسيد،نمي سرانجام

 .زد تکيه خود اساسي و اصلي جايگاه به وي توس  بشري معارف از شاخه اين در حقيق  به

 نيرا يبرا سنجد.را ب متقدم انمورخ ينگارخيتار باب در خلدونابن يادعاها صح که  اس  آن بر پژوهش نيا

. اسر  شرده نشيگرز نخسر  قررن چهرار يهاينگارخيتار درهارون  زمان در انيبرمک سقوطة واقع بازتاب ،منظور

 بره نيشريپ انمورخر ينگرارخيترار انيرجر بره خلدونابن نقد ابتدا ،«يليتحل -يفيتوص» يروش با تا شوديم تالش

 چهرارم قررن انيرپا تا انمورخ آثار در افتهي بازتابة وننم نيا در آن صح  عدم اي صح  سپس و شود نقلاختصار 

 .شود دهيسنج

 متقدم ينگارخيتار به نسبت خلدونابن يانتقاد کرديرو

 نقردها نيتررحيصرر و نيدتريشرد مسرتوج  را متقردم انمورخر ينگارخيتار ،آنبر اساس  خلدونابن که يکرديرو

. گرفر يمر سرچشرمه يخيترار يدادهايررو و خيترار ريسر و انيرجر بره نسرب  يو  يرعم اريبس درک از ساخ ،

 از يو  يرعم درک ،يحکرومت و ياجتمراع مهرم يهرامنصر  داشتن وگوناگون  يهاحوزه دروي  يغنهاي تجربه

 از رشرته نيا نگارش در يعلم و ييعقالهاي وهيش شنهاديپ زين و خيتار حرک  ريس بر ثرؤم عوامل و دادهايرو انيجر

 نينخسرت کره برود مبنرا نيهمر برر. نشراند انمورخر نيگرذارترتأثير و نيترربرزر  گاهيجا در را يو ،يبشر معارف
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 حراکم منحر  خ،يتار علم  ياهم باب در  يعم يهانکته حيتوض و شرح به، العبر کتاب يابتدا در يو ياظهارنظرها

 .اف ي اختصاص يبشر معارف از شاخه نيا در پژوهش روش و علم نيا بر

 کردنردمي هاگرديجهان و سفرها آن براى که بود نژادها و هامل ة هم ميان در متداول فنون از تاريخ او، نظر از

 شريفتگى آن شرناخ  بره بزرگران و پادشراهان هرم و داشتند اشتياق نشان و نامبى و عامى مردم هم آن، فهم در و

 آراينردمري آنهاه ب را گفتارها هود کب نخستين قرون سرگذش  و پيشين هاىدول  و روزگارهاة دربار، و دادندمي نشان

 نرزد زيرن علم نيا يريفراگ از هدف 1.دهندمي آرايش آنها نقله ب را پرجمعي  هاىانجمن و زنندمي هامثل هابدان و

 برا مخاطر  ييآشرنا سرب  معرفر ، از شراخه نيرا يريفراگ که بود نيا يو استدالل. بود واال و ارجمند خلدونابن

 جهر  در شرانيهاتالش آنان، يهاگشايىجهان ها،دول  برآمدن و رشد آغاز، در تعم  ان،يآدم لاحوا يهايدگرگون

 2.شديم آنان شدن سپرى و کردن کوچ نداى ، ينها در و زمين آبادانى

 نگرارشة حروز در خرود  يعم اريبس يشناسروش خلدونابن خ،يتار علم  ياهم باب در کوتاه شرح نيا دنبال به

 و منشرأهاة دربرار يانتقراد و ينظرر ،يعقلر  يرتحق خ،يترار يبراطن يمعنرا ،يو نظر از. داد حيتوض و  بس را خيتار

 3.دينام «يعلم اجتهاد» را کار نيا خود، و هاس عل 

 را متعهرد مرور  راه، نيرا در يو. يابد دس  بدان توانس ينم کس هر که دانس  روشى را تاريخ فن خلدونابن

 و سرند صرح  فهرم يچگرونگ در را مور  پافشارى و نظرحسن و دانس  گوناگون هاىدانش و متعدد منابع ازمندين

 هرالغزش از يدور ،خلدونابن دگاهيد از مور  يبرا روش نيا اخذنتيجة  نيکمتر. خواند ياساس اريبس روات چگونگى

 4.بود راستى راهشاه از انحراف و پرتگاه در لغزيدن سب  بعضاً که بود ييخحاها و

 نگراريتراريخ هرايشريوه رد و سرزنش انتقاد، به را ،العبر خود، سازتاريخ کتاب آغازين سحرهاي وي مبنا، همين بر

 .ساخ  مواجه سهمگين چالشي با را آنها روشي و ذهني هايمؤلفه و معيارها نوعي، به و داد اختصاص پيشين انمورخ

 توانسر يمر مرور  کره بود آن به توسل با تنها و بود ينگارخيتار يهاروشة هم منشأ يانتقاد فکر، او نظر از»

 5«.ديآ لينا گذشته زمان  يواقع درک به شيب و کم

 ديربا کره ،ينگررواقع روح با که بود يکسان يهاوهيش و هاروش مواضع، نقد خلدونابن تالش نينخست، واقع در

 برود افترهي تداوم هاسده، انمورخ نيهم جان  از که بود يروش متوجه يو نقد. نبودند منحب  باشد، يدانش هر اساس

 در ترالش نقرد، نيرا حاصرل 6. بود ثيحد علم از ،تر يدق طور به و ينيد علوم عالمان از آنها يريپذتأثير ينشتريب و
 ___________________________________  
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 برود يکرامل علرم نهرادن اديبن جُس ،مي گذشتگان نقد يورا در خلدونابن آنچه. بود يعلم روش ينوع جاديا جه 

   1.باشد مستند يذهن و ينيع نظر از که

 مقلدانره و کورکورانره يهرايرودنبالره کرد، کشف نيشيپ انمورخ روش در خلدونابن که ييهاآف   يمصاد از

. برود گونره يرروا صررفاً و قر يحق از دور يهراداده از زيرلبر يخيتار کت  از يانبوه حجم نگارش ندشايبر که بود

  يرتحق و محر  ديرتقل انيرم زيتما بر او .اس  ملأت قابل داده نشان قدمهم در امر نيا به نسب  يو که يتيحساس

 نجرا،يا در. گرردديم يکي اياش  يماه ييجويپ با يعني علم، و حکم  خرد، باي انتقاد  يتحق. کرديم ديتأک يانتقاد

 موجر  اصرول نيرا گرفتن دهيناد که دهد نشان و کند کاوش خيتار علم يهاوهيش و اصول در تا ديکوش خلدونابن

 اصرالح و کشف را اشتباهات نيا که کندمي کمک مور  به آنها دانستن و شوديم يخيتار يهاگزارش در ياشتباهات

 بخرش ،متقردم انمورخر يخيترار يدادهايررو باب در يگرپرسش از دور و انهيگرانقل کرديرو ن،يا بر عالوه 2.نمايد

 در اسرتدالل بره توسرل ،ينگرارخيترارة ويش نيا در» ،واقع در. ساخ  خود متوجه را خلدونابن يانتقادها از يگريد

 درک مقرام در انحرراف و خحراية ما يورزتعص ة انداز به بود، نص مقابل در اجتهاد مصداق که، اتيروا و اخبار برابر

   3«.بود يخيتار محالعات در ق يحق

 نيرا از يبرخر يابتردا درگاهي حتي  که بود ياگونه به نيشيپ انمورخ ينگارخيتار روش در کرديرو نيا تسل 

 جلروه انيرنما امر نيا پس از آنچه 4.شد اقرار خيتار نگارش در يکرديرو نيچن به صراح ، به طبري تاريخ مانند آثار

 يدور شيخبرهراة دربرار گررانيد ديرعقا نقرل اير خرود ديعقا انيب از يروش نيچن با مور  که بود نکته نيا کرديم

 و هرايکاست بر خلدونابن 5.شدينم محسوب او  يمسئولة حيح در و يخيتار محال ة زمر در کار نيا رايز جس ؛يم

 6.ديکوش هايفکرکوته و اشتباهات از، روش نيا راستنيپ در و گرف  خرده روش نيا يهاينادرست

 آثرار در انمورخر نيرا جانر  از کره کنرديمر اشراره ياشتباهات به يخيتار ييهانمونه ذکر با ادامه، در مور  نيا

 را داديررو کره يمنرابع از انتقاد با داد،يرو وقوع احتمال اي امکان از انتقاد موارد، نيا شتريب در و اس  شده ثب  يخيتار

 برر. کشرد نقرد به را اخبار يمحتوا اخبار، مآخذ از انتقاد يجا به کوشديم ،هامثال نيا در او. اس  همراه ،اندکرده نقل

 آن و ،شرونديمر منحرف درس  راه از، اخبار نقل در معتبر منابع چگونه و چرا که دهد نشان خواهدمي وا اساس، نيا

 1.رديگ قرار استفاده مورد کنديميروي پ يانتقاد  يتحقة ويش از که يمورخ توس  ديبا چگونه آثار
 ___________________________________  
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ة زمرر درشران صاحبان کره دانرشرده نشيگز يآثار از شده نقل مقدمه يابتدا در خلدونابن توس  که ييهامثال

 ليرنا مهم ق يحق نيا به ها، يروا نيا به استناد با يو. اندبوده ياسالم اعصار و قرون تمام در انمورخ نيتربرجسته

 را آنهرا چررا و چرونيبر خ،يترار يبراطنة جنب از نبودن آگاهسب  به آنها، يمحتوا رفتنيپذ با برجسته انمورخ که آمد

 تررژرف يهراجنبره از يمورّخ اگر که بود نکته نيا يادآوري ها،مثال نيا آوردن از خلدونابن دفه. اندکرده يسيرونو

 1.شناسد باز نادرس  از را درس  خبر و کند درک را يظاهر اخبار تواندينم باشد، اطالعيب خيتار

. ندهسرت ياديربن نقرص دو اردچر انمورخ ،خلدونابن يانتقاد نگاه منظر از که شد انينما مهمة نکت نياتا اينجا، 

 در قر يحق بره يابيدسرت جهر  در يروشر عنروان بره يعقلر اسيرق از غفل  يگريد و ،يخيتار نشيب ضعف يکي

 :سدينويم نهيزم نيهم در يو خود .يخيتار محالعات
 در دیـبا رو،نیـازا. واقـع با مطابقت يعنی باشد؛ معتبر مطابقت دیبا ناچار ع،یوقا به مربوط اخبار صحت و يراست در

 و تـرمهـم لیتعـد از، اخبـار گونهنیا در امر نیا و ديسنج هم با را آنها و ديشیاند اخبار گونهنیا دادن يرو امکان

 2.گرددمي استنباط واقع با آن مطابقت يعنی خارج، از هم آن، خود از هم خبر،ة دیفا. است آن بر مقدم

 انمورخر نيرا نگررش و روش به تا شوديم تالش ،خلدونابن يادانتق کرديروة دربار حيتوض، مختصر نيا با و اکنون

  يرروا. شروداشراره  اندکرده خود آثار در  يروا نيا ذکر به اقدام آنهابيشتر  که ،يخيتار  يروا کي نشيگز  يطر از

 نيراة ردو در خانردان نيا سقوط بازتاب .اس  ديالرشهارونة دور در انيبرمک خاندان سقوط، پژوهش نيا در ينشيگز

 سر ين نيرا هردف .داد اختصاص خود به داديرو نيا از پس يهادوره در افتهينگارش آثار در را يعيوسة گستر فه،يخل

 در مهرمة حادثر نيرا بازتراب و  يررواة نحرو الزامراً هردف؛ شرود يبازخوان مجدداً حادثه نيا جزء به جزء تياروا که

 يانتقادهرا هرا، يرروا نيا بازپرداخ  در شوديم تالش. اس  ارمچه قرن انيپا تا مسلمان انمورخ يهاينگارخيتار

 .باشد مدنظر انمورخ نياهاي نگرش و هاروش به خلدونابن

 چهارم قرن انيپا تا يخيتار منابع در انيبرمک سقوط يشناستيروا

 212)م  ينروريدفرة يابوحن کررده سکوت انيبرمک سقوطة دربار که يمورخ تنها ،يهجر سوم قرن انمورخ انيم در

 نيرا در ياگرذاره چيهر، اسر هارون  ةدور يدادهايرو انيب درصدد مور  که آنجا، اخبار الطوال در واقع در. س  (ق

 ةاالمام  خود، اثر در نور،يد شهر نامدار مور  گريد ،(ق 216)م بهيقت ابن ،ينوريد فهيابوحن برخالف. شودنمي نقل باب

 يبرمکر خانردان برافترادنة دربرار را آنچه تمام باًيتقر فهيابوحن. پردازديم باره نيا در ييهاگزارش نقل، به ةاسيالس و

، شرده نقرل يبعد منابع گريد به نسب  يکمتر اتيجزئ با که، ها يروا نيا در. اس هارون  بنفضل از کنديم نقل
 ياظهارنظرها يبرخ لنق با، ادامه در و دهگردي نقل مور  توس  يبرمک جعفر قتل خبر يامقدمه چيه بدون
 يبرانرداز برر يمبنر فرهيخل کيتحر در سهل بنفضل يها يسعا زين و يبرمک خاندان گاهيجاة دربار يکل
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 برزر  داديررو نيرا برر يليتحل و نقد مقام در بهيقت ابن زين ادامه در 1.دهديم ادامه خود  يروا به انيبرمک
 که، آنها قدرتة گستر و خالف  دستگاه امور در خاندان نيا يباال نفوذ و گاهيجا به اشاره بدون و ديآيبرنم

ة دربرار مختصر  يروا چند انيب از پس و کندينم يااشاره، اس  داشته ميمستق تأثير شانسقوط در احتماال
 2د.دهيم انيپا باب نيا در خود گزارش به، آنها  يمحبوب

 کررده نقل ،يعقوبي خيتار خود، اثر در داديرو نيا از يعقوبي آنچه. س ا ( ق214 )ميعقوبي سوم قرن يبعد مور 

 انيربرمک بره نسرب  فرهيخل موضرع رييرتغ نياعلل  ماندن نهان بر ،يعقوبي  يروا در. اس  جازيا و اختصار کمال در

 زبران از يوذکر کررده اسر .  داديرو نياة دربار  يروا چند فق  ،موضوع نيا انيب با زين مور  خود. اس  شده ديکأت

 آينره هر کردم، کارى چنين سب  بچه دانس مى راستم دس  اگر»نويسد: مي راز نيا شدننآشکار عدمة دربار فهيخل

 3« .اس اختالف آنان برهارون  خشم اسباب در را مردم بيشتر و. بريدممى را آن

هرارون  ظراهراً که ،صبيحبن اسماعيل زبان از را انيبرمک سقوط از خود  يروا اعظم بخش که ،يعقوبي ادامه، در

 :اس  آورده لياسماع با فهيخل مشورت نقل در .کندمي نقل کرده بود، مشورت يو با کار نيا انجام از قبل
 روزگـار پایـان تـا را آنـان داستان و امنکرده عقوبت را احدى كه كنم عقوبت چنان را برمك خاندان دارم تصميم

 نيـز دوم سـال و آمـد سر بر سال سپس كرد،مى چنان بسيار و فرستاد آنان نزد مرا پس. دهم قرار دیگران عبرت

 4.كشت را آنان چهارم سال سر در ،رسيد انجام به سوم سال كه گاهآن و شد سپرى

 بره يبرمکر خالرد بنيريحي توسر  زندان از نامه ارسال انيجر مختصر اريبس صورت به زين يعقوبي  ِيروا نيآخر در

 يمبنرهرارون  ةقاطعان جواب با که شده ذکر خالف  دستگاه يبرا خاندان نيا انفراو زحمات يادآوري بر يمبن فهيخل

 5.شوديم نهاده آنها يشانيپ بر خاتمه مهر زين  ينها در و اس  همراه آنها بخشش عدم بر

 چيهر، يو جانر  از. ديرگويم سخن اختصار  ينها با،  يروا نيا نقل در زين يعقوبي، شد مشاهده که گونههمان

 ينقرد نيکمترر بردون را خرود دسرترس در يهرا يرروا و شودينم انيبرمک ياسيس و ياجتماع گاهيپا به يااشاره

 خيتاار سراسرر در البتره ،انتقراد و ليتعد و جرح نيکمتر بدون خبر نقل بر يمبتن يتيرواة ويش نيا. کنديم يسيبازنو

 اير خبرر ييمحتروا نقرد تا خبرهاس  انيراو يرو بر تمرکز به يو تالش  ينها .س ا يريگيپ و رصد قابل يعقوبي

 .يخيتار يدادهايرو يورا در يمعلولي ر علّ رواب  کشف جه  در يتالش

 بتروان ديشرا. اسر  همرراه يشرتريب اريبس اتيجزئ با برامکه سقوط از يطبر  يروا اما، انمورخ نيا با اسيق در

 نپرداختره خرود اثرر در موضروع نيرا بسر  به ق( 310)م يطبرة انداز به کدامچيه، انمورخ نيا تمام انيم در: گف 
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 جهر  در يتالشر زيرن يطبر ينگارخيتار روش و وهيش در يخيتار يهاداده عيوس حجم نيا يورا در هرچند، اس 

. اسر  مانرده بنرديپا خيترار نگرارش در خود روش و اصول به يو و شودينم مشاهده مهم داديرو نيا تر يعم فهم

 برا فهيخل ديشد برخوردعل   و ؟بود چه يبرمک جعفر کشتن سب  که کنديم آغاز پرسش نيا اب را خود  يروا يطبر

 اسر ؛ شرده نقرل ليجبرئ بنشوعيبخت از داديرو نيا از يطبر  يروا نياول 1؟گرف يم سرچشمه کجا از خاندان نيا

 شروعيبخت يهرا يروا نيمه از يحد تا انيبرمک سقوط باب در يبعدهاي  يروا اساس رسديم نظر به که يگزارش

 اقردام نيرا در ليردخ عوامرل بره آن يرو از بتوان که يليدل ،يطبرة گفت برخالف  ،يروا نيا در 2.اس  شده گرفته

 فرهيخل خشم سب  ناگاه به ،فهيخل يسرا به جعفرة اجازيب ورود ها، يروا نيا از يکي در. شودينم ذکر ،برد يپ فهيخل

 فرهيخل خشرم کره اسر  انيرنمار  باشرد شرده رفترهيپذ آن صرح  اگررر   يروا نيا يورا در ،وضوح به. شوديم

 ياژهيرو ازاتيرامت از ،جعفرر خودة گفت به بنا که يعمل باشد؛ بوده او نزد جعفر يناگهان ورود سب  به اس  توانستهينم

 3.اس  شده اعحا يو به فهيخل جان  از ،گذشته در که بوده

 همرين را برمکيران بره نسرب  خليفره مرحلة تغييرر نخستين وي خود نچهآ بر بنا، بعدي رواي  در طبري

 نفروذ تبعرات خليفره بره اينامره در ظاهراً ليث بنمحمد که کندمي نقل ثمامه اشرس زبان از داند،مي مرحله

 بر ليث محمد سخنان اين اتتأثير پس از گاهآن و کندمي گوشزد وي به را خالف  دستگاه در برمکيان باالي

 آنچره 4.آيدمي فراهم آنان سقوط هايزمينه و افتدمي خلل برمکيان به نسب  خليفه عناي  در ناگاه، به ليفه،خ

 جانر  از نقرد و تعديل و جرح کمترين بدون رواي  نقل کندمي بيشتر پيشين گزارش با را رواي  اين شباه 

دربرارة  بعدي رواي  در طبري. اس  هدهمشا قابل نيز طبري بعدي هايرواي  ساختار در که؛ آنچه اس مور  

 قروم اخبرار به کسان همه از» طبري خود زعم به بنا که، ابومحمد زيدي زبان از بار اين برمکيان، سقوط سب 

 برر. اسر  نشرده آن به اياشاره انمورخ قبلي هايرواي  در که کندمي اشاره اينکته به، «اس  بوده ترمحلع

 از بن عبرداهيحيري با آنها ارتباط نوع برامکه، به نسب  خليفه موضع تغيير عامل ترينمهم رواي ، اين اساس

 5.اس  بوده خليفه سرسخ  مخالفان از و شيعي داعيان

 برا برمکري جعفرر ارتبراط داستان آنها ترينمهم از کند کهنقل مي نيز ديگري هايرواي  طبري ادامه، در

 رواير ، بنرابراين. اس  زهير احمدبن از کندمي نقل طبري که نچنا رواي  اصل. اس ، هارون خواهر ،عباسه

 خراص مجالس در فق  ارتباط اين و درآيد برمکي جعفر همسري به عباسه خواهرش که بود مندعالقههارون 

 بررخالف اما. ندهد روي دو اين ميان مجالستي و نزديکي گونههيچ خفا در و بگيرد خود به واقع صورت خليفه
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 اطرالع برر مبنري عباسره و جعفر تالش رغمعلي 1«.زاد پسرى و گرف  بار او از عباسه عاقب » ،هخليف دستور

 بره نسرب  وي خشرم سرب  عامرل، همرين و کندمي پيدا اطالع نهاي  در خليفه رويداد، اين از خليفه نيافتن

 ديگرر ري، شرباهتيسراختا نظرر از نيرز رواير  ايرن. شودمي آنها براندازي در نهاي ، عامل و برمکي خاندان

 ترالش و سعي تمام و آيدبرنمي رواي  نقد و گريپرسش مقام درمور   که نظر اين دارد؛ از طبري هايرواي 

 .اس  بوده آن راوي ذکر و رواي  خود داريامان  در وي

، خيارالتا و الباد  عنروان برا خود اثر در که اس  چهارم قرن انمورخ گريد از ق( 311)م يمقدس طاهر محهرابن

 کره، معاصرر محققران و انمورخر از برخري نظر رغميعل. دارد يبرمک خاندان يبرانداز يچگونگ به مختصر يااشاره

 و يانتقراد نگراه برا همرراه يکررديرو ،يو يفلسرفهاي آموزه تأثير تح  ينگارخيتار در را يمقدس روش و کرديرو

 همران برر اسر  يمبتن اختصار نيع در زين انيبرمک سقوطة عواق از مور  نيا شرح، نياوجود  با 2،انددانسته پرسشگر

 .داديرو نيا مهم يهاعل  يواکاو جه  در تالش نيکمتر بدون و معمول يها يروا

 در آنهرا خردمات نياول به ان،يبرمکية اول موطن به مختصر يااشاره با، واقعه نيا از خود  يروا شروع در يمقدس

 :ديگويمهارون  زمان در آنها مهم  يموقع از، ادامه در و کنديم شارها انيعباس يساالر وانيد دستگاه
 و شـد سـپرده برمكبن خالد به كه بود خراج كار شدند، متصدى عباسبنى روزگار به ایشان كه را كارى نخستين

 و رسـيد وزارت بـه برمـكبن خالـدبن یحيـى كـه رشيد روزگار تا گشتمى ایشان دست در كار این آن، از پس

بن جعفـر دیگرش، فرزند. گردید ،است بغداد ةدرواز سوى آن در آنچه و خراسان متصدى یحيىبن فضل فرزندش

 3.گردید خليفه خاتم و مهر متصدى یحيى

 نيراة علرل دربار اختالف وجود به نکهيا از پس سقوط، نيا عوامل ترينمهم فهم يبرا تالش در و بالفاصله يمقدس

 جرزب و داشرته دوره نيا منابع در يکمتر بسامد که،  يروا نياول آورد.در اين زمينه مي  يروا دو کند،يم اشاره واقعه

 زندقره اعتقرادات نشرر و منظرور بره انيربرمک تالش، نشده يااشاره بدان دوره نياي از گريد آثار در ،يمقدساثر  در

 :  سدينويم بارهنيا در يو. اس 
 را زندقـه خواسـتندمـى ایشـان: اندگفته بعضى. است اختالف كار این سبب ةدربار. گرفت خشم ایشان بر هارون

 بـدینهـارون  و كننـد منتقـل فاسق نهيكبن عثمان به را حکومت و بکشانند تباهى به را كشور كار و كنند آشکار

 4كشت را ایشان جهت

، اشراره اسر  آمده دوره نيا انمورخ انيم در کهرا  يتيروا نيپرتکرارتر و نيمشهورتر، دومية فرض طرح در مور  نيا

 نمايد:ذکر مي مختصر صورت به آن و، هارون خواهر عباسه با جعفر ارتباط يعنکند؛ يمي
 همسـرى بـه را او و شکيبيدنمى او از و داشتمى دوست بسيار را عباسه خواهرشهارون  و بود او ویژگان از جعفر
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 از عباسـه، قضـا از. باشـد او محـرمهارون  مجلس در و ودنش همبستر او با اینکه شرط به ،درآورد یحيىبن جعفر

 1.شد خشم در كار این ازهارون  و زاد توأمان فرزند دو و شد آبستن جعفر

 :کنديم نقل گونهنيا را انيبرمکبار غم سرنوش ، کوتاه  يروا نيا انيپا در يمقدس
 و مردنـد زنـدان در تـا كردند زندانى رقه در را پدرش و فضل برادرش و زدند را یحيىبن جعفر گردن تا داد فرمان

 آتـ  بـه سـپس و زدنـد دار بـه و كردنـد نيم دو به و بردند مالسال مدینة به را سرش و جعفر پيکر تا داد فرمان

 ایشـان موالى و فرزندان و یاران و برامکه تا نوشت خوی  كارگزاران به شهرها و نواحى تمام درهارون  .سوختند

 اموالشـان و شـود گرفته گروگان شانهمه از و گيرد قرار بازخواست مورد است ایشان از كس هر .كنند دستگير را

 را او هسـت نيرنگـى هـر بـه و دهند قرار جویىپي و نظر تحت شده پنهان ایشان از كه را كس هر و كنند ضبط را

 و نوشـت نهفته اىنامه كارگزارى هر به سپس. اندگرفته را ایشان بيشتر یا تمام كه شد دانسته كه چندان بگيرند،

 در و شـد اجـرا بـود داده فرمـان كهچنان و. بگشاى فالن، سال از فالن روز در را شده مهر نامه این كه داد فرمان

 2.كشتند را ایشانة هم روز یك

 بررده نرام دوره نيرا انمورخر تررينمهم از يکرة يزمرر در يو از نکهيا رغميعل زين يمقدسپيداس ،  که گونههمان

 فهرم جهر  در ترالش از وبرداشرته  گرام خرودة زمانر ينگرارخيتار مسل  يهاروش مدار برزمينه  نيا در ،شوديم

 .مانده اس  باز مهمة واقع نيا يهاشهير

 نيرا ، برهوالکتاا  الاوررا  خرود اثرر در که اس  دوره نيا بانياد و انة مورخزمر در زين (ق 331)م  ياريجهش

 يهراگرزاره يالالبره در يمحرور يرروا يژگريو اگرچره. دارد يمبسروط يهااشاره انيبرمک توزار لذي در داديرو

 توجره قابرل يحد تا انيبرمک سقوط باب در مور  نيا  يروا ليتحلاين،  وجود با، اس  انينما يروشن به ياريجهش

 انيربرمک سرقوط نجامسرا و يحکومت يباال مناص  به دنيرس و ظهور يچگونگ باب در مورّ  نيا که يشرح. اس 

يي هرا يرروا همان بر ياصلية تک زين مور  نيا  يروا دربا وجود اين،  .س ي اارزشمند يهاداده يحاو کنديم نقل

 از تررانرهيگراواقرع يلريتحلارائة  جه  در يو تالش اگرچه، اس  شده تکرار تناوب به انمورخ گريد آثار در که س ا

 .اس  انينما يروشن به داديرو نيا

 و اقر يل برروز با خالد ،سفاح زمان در و بار نياول. »دانديم سفاحة دور را برامکه يريگقدرت روند آغاز ياريجهش

 از منصرور وزارت مقرام کس  به، ادامه در يو 3.«شود دارعهده را جند و خراج يهاوانيد يسرپرست توانس ي، کاردان

 اولة دور يطر از پرس و منصرور جانر  از کره، را فرارس  يالو بر يو يرانحکمماجراي  کنديم اشاره خالد جان 

هرارون  زمران در انيربرمک قدرت بس  باب در سپس مور  نيا 4.دماينيم نقل، بود شده گمارده کار نيا به وزارتش

 کند.ذکر مي اس  دهيشن خاندان نيا سقوط باب در کهرا  ييها يروا ترينمهم زين  ينها در و دهدمي يحاتيتوض

 ___________________________________  

 . همان.1

 .610ص ، . همان2

 .56الکتاب، ص و الوزراء . محمد جهشياري،3

 .65. همان، ص 4
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 برامکره يانردوزثروتکند استناد مي انيبرمک سقوطعلل  ترينمهم از يکي عنوان به آن از ياريجهش که يتيروا

 کره انردکررده ياد هنگفتى اموال از نويسندگان: اس  گرفته يکس چه از را  يروا اصل س ين مشخص البته که اس 

 ستايشرگران و دانشرمندان و شراعران بره هکر گرانرىهاي حملره يا، کردندمى صرف يارانشان و خود براى برمکيان

ة گرزار در  ،يرروا نيرا از پرس ياريجهشر 1.نبود رسىدس  اموال بدان را او ياران و حرم و خليفه و دادندمى خويش

 در يحيرى وقترى کره اندآورده: ديافزايم، اس  امدهين انيم به يذکر مور  نيا توس  آن أمنش از هم باز کهي، گريد

، آورد يرادش بره، برود کررده درخواسر  خليفره همسرر زبيرده کره مالى پرداخ  از را او خوددارىون هار بود، زندان

 2.بود کرده تقسيم خويش کارگزاران ميان درهم ميليون يک از بيش وق ، همان کهدرحالى

 از يارروزگر که اس  بوده انيدربار از يگروه يها يسعا و هاحسادت ها،ييبدگو ،ياريجهش نگاه از گريد عامل

 نيرا تررينخحرنراک و مشرهورترينة جملر از. برود شده برخورد احترام و يکين با آنها به نسب  برامکه خاندان جان 

 وزارت منصر  به برمکيان از پس که اس  ربيعبن فضل يکي کند،يم اشاره آنها به ياريجهش که، دشمنان و رقيبان

 ،ياريجهشر  يرروا بره بنرا کره زيادبن منصور و ،يزدانيرود عيسىبن على ،االشعث محمدبن جعفر زين و ياف  دس 
 آزارهرا و کردنرد هرابردي او بره نيرز ترن سره هر و بود داشته روا بسيار احسان و  محب آنها به نسب  برمکى يحيى

 شده اس .  يروا دوره نيا گريد آثار در، تناوب به ياريجهش  يروا دو هر 3.رساندند

 نفروذ و  يرموقعبره  ييهااشاره زين، چهارم قرن ياندلس نامورخ ازق(،  321)م ربهابن عبد  ،ياريجهش بر عالوه

 يشررقة حروز نامورخر ريسرا آنچه با اسيق در ابن عبد ربهة شدنقل يها يروا. داردهارون  دربار در انيبرمک يباال

 يتلقر مهرم توانرديمر عبد ربره بنا  يروا در آنچه. ندارد انيبرمک سقوطة دربار ياتازه و عيبدة نکت، اندآورده خالف 

 ،نيبنرابرا. دارد انيربرمک يبراال نفروذ و ياندوزثروت به دوره نيابيشتر مورخان  مانند زين يو که س ي اااشاره شود

 انيرم در  يرروا نيپرتکرارترر تروانيم فه،يخل خواهر ،عباسه با يبرمک جعفر ارتباط از پس را  يروا نيا تکرار بسامد

، کنرديمر نقرل يبن علرى هاشرماسرحاق زبران از را آن يو که، ابن عبد ربه  يروا  يکل. دانس ن مورخا نيا آثار

 دوسرتان از يکرى نرزد بره، برود کررده احساس برمکيان به نسب  راهارون  حال  تغيير که، يحيى که اس  گونهنيا

 فرزنردانش دارد دوسر  هرارون چرون کرهدهرد مي پنرد را او مرد آن. کند مشورت وى با تا روديم خويش هاشمى

 برازپس داده دوسرتانش و يراران بره کره را امروالى و امرالک از بخشى وزير اس  خوب گردند، ضياع و مال صاح 

 دسر  از را آن ترا اسر  بهترر گرردد سل  من خود از نعم  اگر :گف  يحيى». کند منتقل خليفه فرزندان به ،گرفته

 کنرديمر نقرل يعلربن اسحاق نيهم زبان از ،ادامه در عبد ربه ابن  4.«امبخشيده بديشان خود که گيرم پس کسانى

 5.«کرد خواهد سرکوب را آنها که دانستم» که
 ___________________________________  

 .243ص  . همان،1

 .243ص  . همان،2

 .165ص  . همان،3

  . همان5  .66ص ، 5ج  الفريد، العقد ربه، عبد احمدبن الدين. شهاب4
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 حسرد و خشم از برمکيان زوال از پيش سال شش هاشمى آن چون»: ديافزامي،  يروا نيا انيپا در ابن عبد ربه

 1.«نرف  برمکيان نزد هاسال آن در و گزيد عزل  شد، آگاه آنان به نسب هارون 

 بره را خرود يهرا يرواية پا دوره، نيا انمورخبيشتر  نزد غال  کرديرو همانند درس  زين مور  نيا وجود، نيا با

 درک برر يمبتنر و جرامع يلريتحل بره تروانينمر زيرن يو گرزارش در، اساس نيهم بر. کنديم محدود گزارش نيا

 .اف ي دس  داديرو نيا گوناگون يهاعل 

 يخيترار آثرار انيم در اثر نيترمتفاوتيي، محتوا لحاظ به بتوان ديشا را (ق 356)م  ياصفهان ابوالفرج اثر ياالغان

 نيرا که س ي امختصر اريبس يهااشارهسب  به اثر نيا نشيگز. اس  شده استناد آنها به پژوهش نيا در که دانس 

 در ابروالفرج يهرا يرروا يمحتوا اگرچه. دارد انيمکبرة دور يدادهايرو و حوادث به نسب  چهارم قرن  ياد و مور 

 بره مربروط آنچه در، اما دارد خاندان نيا نزد قدرت به معحوف يهاکنش و ياسيس صبغه کمتر انيبرمک خاندان باب

 قابرل، بروده خرود زمران در علروم و هادانش به آنانة گسترد توجهات و فهيخل نزد خاندان نيا عيرف  يموقع و گاهيپا

 برا خانردان نيرا زيرآمخصم ارتباط به يااشاره، برامکه سقوط از ياصفهان ابوالفرج يينها ليتحل در اگرچه. اس  توجه

 اعتنرايىبرى فضرل به برمکيان». کنديم اشاره عامل نيا به ،خود اثر در يوبا وجود اين،  ،اس  نشده سهل بنفضل

 2«.داشتندمى باز کار آن از ،رفتندمى وى نزد به گاه که را خود نزديکان و دوستان حتى و کردندمى

 زيرآمخصم ارتباط به يو که س ي اااشاره رسديم نظر به  يپراهم ياصفهان ابوالفرج  يروا در که يگريدة نکت

 نيرا انمورخر از برخري يينهرا ليرتحل در کره آنجاس  از نکته نيا  ياهم. دارد دوره نيا در عيتش بزرگان با برامکه

 خشرم سرازسرب  کره انرددانسته يعوامل اهم از را انيعيش با انيبرمک زيآممحب  وخوب  ارتباط يسعودم مانند ،دوره
 کره انردآورده: اسر  مشهود کامالً زين ياالغان کتاب از، گزاره نيا در يمحور يروا خصل . شد آنها به نسب هارون 

 جعفرربن موسرى امرام عمرويش ضرد برر تا ف بفري مال با را اسماعيلبن على ،صادق امام نواده ،خالدبن يحيى

 3.شد امام گرفتارى موج  کار همين و رساند؛هارون  به را اخبار و کند جاسوسى

 و بررد در بره جان واقعه از عبداللّهبن ادريس وقتىکه  اندآورده زين: کنديم نقل، وي اثر نيهم از يگريد يجا در

 فرسرتاد بردانجا کسانى پس. کند سرکوب را وى که داد قولهارون  هب برمکى يحيى. ياف  اقتدارى و رف  مغرب به

 امرا؛ سر ين مشخص، کنديم نقل يکس چه از را  يروا ياصفهان ابوالفرج نکهيا 4.کشتند و خوراندند زهر ادريسبه  تا

 نيرا ود نردار همرراهبره  مور  نيا جان  از يگرپرسش و ليتحل نيکمتررا  ها يروا نيا نقلاينکه  اس مهم  آنچه

 دهد.نشان مي خود معاصران با را مور   ياد نيا کرديرو و روش شباه 

 برافترادنة حادثر بره الاهب  مروج و االشراف و هيالتنب يعني خود، اثر دو در زين (ق 346)م  يمسعود ابوالحسن

 ___________________________________  

 .61ص، . همان1
 .12، ص5االغاني، ج  اصفهانى، حسين ابوالفرجبن . على2
 .504ص ، 16ج ، االغاني اصفهانى، ابوالفرج حسينبن . على3
 .416، ص 11ج ، . همان4
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 اختصراص برامکره خيتار به الهب  مروج کتاب در يمسعود که يعيوس نسبتاً حجم خالف بر .کنديم اشاره انيبرمک

ة اشرار نيرا در. رسردينمر خر  چند به، انيبرمک باب دراالشراف  و هيالتنب کتاب در يوهاي نوشته تمام اس ، داده

 انيرجر بره مختصرر هرچنرد يااشاره نکهيا بدون، کنديم نقل را فهيخل توس  خاندان نيا يبرانداز فق  مورّ  کوتاه،

 نيرا اختصراصة دربار اس ،داده  الهب  مروج در خود که ياوعده به بنا عوديمس 1.باشد داشته آن يابيشهير اي امور

 نويسد: مي برامکه خيتار به مجزا فصل
 اخبـار از آوردیـم كتاب این در كه وى اخبار جزو اما كردیم، یاد كتاب این و سابق هاىكتاب در را رشيد اخبار از اىشمه

 2كنيم. یاد را ایشان نحس و سعد روزگار و بياریم خاص بابى در را بارشاناخ از اىشمه اكنون و نگفتيم چيزى برمکيان

 اتيرروا نيرا. اسر  داده اختصراص برامکره خيترارگوناگون  يهاجنبه به خود اثر نيا در را يمفصل فصل مور  نيا

 :شوديم آغاز خاندان نيا ليفضا برشمردن با نخس 
 بـا یحيـىبن جعفـر و، مهـارت  و بخشـ  با فضل و، بسيارش عقل و تدبير با یحيى برمك،بن خالد فرزندان از

 در كـدامهـي ، جسـارت  و دليـرى با یحيىبن موسى و همت  و بزرگى با یحيىبن محمد و، فصاحت  و دبيرى

 3.نبودند خالد چون صفات دیگر و شجاعت و رأى حسن

 فرراوان، هرااخرتالف و اسر  اريبسر انردانخ نيرا سقوط ليدال درباب ها يروا نکهيا به اذعان با يمسعود ادامه، در

 را ابوطالر  خانردان از يکرى اينکره بعالوه، بود دول  اموال تصرف: گويند؛ اس  اختالف آن عل ة دربار»نويسد: مي

 4.«داند بهتر خدا و اندگفته نيز اين جز و، بودند کرده آزاد، بود آنها بند در که

 برا يمجالسر يبرگرزار بره يو کره سر ي اااشاره شود يتلق  ياهم با ندتوايم يمسعود  يروا در آنچههمه، اين اب

 شررک  برر يحتر يمسرعود  .دارد انيربرمک جانر  از ياسرالم کرالم يهرافرقره گريد و يعيش دانشمندان حضور

 در مرور  نيرا کره باشرد نجرايا در توانديم گزاره نيا  ياهم 5.دارد حيتصر و ديکأت جلسات نيا در يعيش دانشمندان

علرل  کرهرا  احتمالاين  و داردموضوع  نيا به مختصر يااشاره ان،يبرمک سقوط و شکس علل  از خود يينها ليلتح

 .کندينم رد را، باشد بوده يعيشهاي يشگرا نيهم آنها به نسب هارون  خشم

 رييرتغ  سرب ، يرنها در که س ي اعوامل از ياريجهش مانند زين يمسعود  يروا در انيبرمک يافراط ياندوزمال

 :مسعودى گزارش به. شد انيبرمک به نسب  فهيخل نگاه
 كـه كرد كارى نيز سپس و كرد خوددارى نخست یحيى خواست، پول وزیر از و بخرد كنيزكى خواستهارون  وقتى

 كـه دوانيد سر چندان را شاعر آن یحيى دهد، صله شاعرى به خواست خليفه كه گاهآن و آورد؛ باز رأى آن از را وى

 6.پرداخت برمکيان كار در دقت و دولت درآمدهاى بررسى به پس آن از خليفه و نوشتهارون  به هقص

 ___________________________________  

 .321اإلشراف، ص و بن حسين مسعودي، التنبيه. ابوالحسن علي1
 .310، ص 2ج الجوهر، معادن و الذه  جمسعودي، مرو حسينبن علي . ابوالحسن2
 . همان.3
 .311ص ، . همان4
 .313ر312ص ، 2ج الجوهر، معادن و الذه  مروج مسعودي، حسينبن علي . ابوالحسن5
 .233ص ، . همان6
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 داسرتان همران، پردازديم آن نقل به انيبرمک سقوط اخبار ذکرة ادام در زين يمسعود که ياتيروا نيپرتکرارتر از يکي

  ،يرروا نيرا ذکرر .اسر  جعفرر يرابر ،عباسره خرواهرش نکراح بره يوة عالق، آن تبع به و جعفر بههارون  ةعالق

  يرروا بامقايسه  در .اس  داده اختصاص خود به را الهب  مروج در انيبرمک به مربوط فصل از قسم  نيتريطوالن

 در کره يشرکل همران بره براًيتقر را داسرتان زين يمسعود. ندارد يزيمتماة نکت داديرو نيا از يمسعود  يروا ،يطبر

 بره يديرترد و شرک آن  يکل در داستان، به ياتيجزئ کردن اضافه بر عالوه و کندمي نقل، اس  آمده طبري  يروا

 براب در خرود يهرا يرروا به متأثر يلحن با ،يمسعود  ،يروا نيا انيپا در 1.کندمي  يروا را آن و دهدينم راه خود

 :دهديم خاتمه انيبرمک
بن جعفـر شـدن كشته تا الرشيدهارون خالفت زآغا از ایشان نکوى و خوش روزگار و برمکيان عزت و دولت مدت

 امـا ،گفتنـد بسيار سخن برمکيان رثاى در شاعران. بود روز پانزده و ماه هفت و سال هفده برمكبن خالدبن یحيى

 بـه مـردم كـه اىوعـده چـون؛ داشتند اىوعده ىیگو ،بودند امصار و آفاق در كه، پيروانشان و برمکيان سرانجام،

 2.اوست از فرمان و سلطنت كه خدایى است بزرگ. شدند مردمة افسان و دارند محشر

 زيرن يمسرعود يتريرواة ويش کهاس   انينما امر نيا، شد نقل انيبرمک سقوطة دربار يمسعود يها يروا از آنچه در

 نقرل يورا در يمسرعود ترالش و يسع تمامشد.  نقل گريد انمورخ يشناس يروا در که نيشيپ يارهايمع همان بر

 .اس  همراه يگرپرسش و نقد اناًياح اي و رييتغ اعمال بدون آنان خبر نقل و انيراو ياسام ذکربا  ها يروا نيا

 بره ياديرز حرد ترا تروانيمر ان،يبرمک سقوطة واقع از انمورخ نيا فراوان يها يروا انيم يکلمقايسة  کي در

 اصرال  و اعتبرار و شرد دهيکش نقد به خلدونابن جان  از شدت به که يروش. شد آشنا آنها ينگارخيتار روش و وهيش

 ينقرد در و خرود العبار کتراب از يبخشر در خلدونابن. برد الؤرسيز شدت به خيتار نگارش در را ييهاروش نيچن

 نيرا نقرل يورا در نکرهيا از و دانرديم يسحح و نازل اريبس را انيبرمک سقوطة حادث به انمورخ نيا کرديرو ح،يصر

. کنرديمر انتقاد شدت به اس  نشده يخيتار يدادهايرو انيجر در يگريد عوامل متوجه انمورخ نيا ذهن ،ها يروا

 انيرم در پربسرامد و نياديبن  يروا به ،يو با عباسه يکينزد انيجر زين و جعفر بههارون  ةعالق داستان نکهيا از يو

 انيربرمک سرقوط عوامل ييشناسا در انمورّخ يريگجهينت يمبنا  يروا نيهم و اس  شده ليتبد نيشيپ يخيتار آثار

 :ديافزايم و کنديم انتقاد گرديده،
 و گرفتـه بدسـت را روایىفرمـان امـور كليه زمام آنکه بسبب مگر، نشدند گرفتار بار نکبت سرنوشت بدان برامکه

 مـال انـدكى هم رشيد ىحت اگر كه بود رسيده بجایى كار كهبودند؛ چنان داده اختصاص بخود را هاخراج در تصرف

 او سـلطنت و قـدرت در و یافتنـد تسـلط وى بـر روایىفرمان در خاندان آن پس. یافتنمي دست بدان طلبيد،مي

 در دخـالتى ترینكوچـك رشـيد آنـان قدرت جنب در كه گرفتند دستبه را امور همة زمام چنان و جستند شركت

 3.نداشت كشور امور

 ___________________________________  
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 فره،يخل يسراالروانيرد در آنران اريبسر نفروذ به اشاره با انيبرمک سقوط روند از خود يهايواکاوة ادام در خلدونابن

 :کنديم اضافه
 خـود یافتگـانپـرورش و خانـدان اعضـاى بدسـت را كشـورى و دیوانى امور و دولتى درجات و مناصب كليه آنها

 و شمشـير بـه مربـوط امـورة كلي و حاجبى و سپاه دهىفرمان تا گرفته دبيرى و وزارت از را مشاغلة هم و سپردند

 در تـن پـن  و بيسـت خالـدبن یحيى فرزندان از: گویندمي كهچنان؛ زدند كنار را دیگران و كردند قبضه خود، قلم

 عهـدوالیت زمان در هم هارون، كفالت. كردندمي اداره را لشکرى و كشورى مناصب و داشتند ریاست رشيد درگاه

 بـه، وى پـرورش و حضانت ةسای در و شد جوان او رعایت كنف درهارون  تا بود اوة عهد بر خالفت، زمان در هم و

. كـردمـي خطـاب پدر را اوهارون  و یافت تسلط خالفت امورة هم بر، طبيعى طوره ب او و رسيد كمال و رشدة مرحل

 1.شدند آمالة كعب خاندان آن نتيجه، در

 نيز خاندان اين بزرگان جان  از آنها اکرام و اعزاز جه  در تالش و هخليف سرسخ  مخالفان با برمکي خاندان نحوة ارتباط

 :دهدمي اختصاص خود به ايويژه جايگاه سقوط، اين روند از خلدونابن تحليل در که عواملي اس  ديگر از
 را نآنـا و دادنـد قرار فراوان هاىبخش  و بذل مشمول را عباسيان بستگان و نزدیکان و شيعه رجال خاندان این

 رنـ  از را اسـيران و رسـانيدند تـوانگرى بـه را فقيـر شریف و اصيل هاىخاندان و ساختند خوی  احسان رهين

 2.كردند آزاد اسارت

 :رنديگيم قرار سقوط يبيسراش در پرنفوذ خاندان نيا که س ي اروند نيچنة جينت در ،خلدونابن يينها ليتحل در
 آنـان روایـىفرمـان مخالفـان و درگاه شدگانرانده و برگرفتند چهره از بنقا ایشان رقباى و حسودان، رفته رفته

 و بودنـد آنان بداندیشان و ساعيان ترینبزرگ از جعفر، هاىدایي قحطبه، پسران حتى. پرداختند تفتين و بسعایت

 از را نآنـا خویشـى، و قرابـت هـاىرشـته و بـود فرونشـانده آنان در را خویشاوندى مهر و عواطف، حسد ةانگيز

 مخـدوم در غيـرتة انگيـز هاىشعله كه بود روزگارى مقارن وضع این .داشتنمي باز سازىتوطئه و چينىسخن

 بسـبب و شـمردمـي ننـ  را آن و داشـت استنکاف سخت محجوریت وضع از و زدمي زبانه نيز خليفه یعنى، آنان

. گشـت انباشـته او دل در هایىكينه، بود دهش منجر بزرگ هاىمخالفت به سرانجام كه، ناچيز و خرد هاىجسارت

 گرایيـد بـذلت خاندان آن عزت اینکه تا، كرد باز خاندان  و بخود نسبت را خليفه شدید دشمنى راه جعفر، امر این

 آن سرنوشـت و بـرد فـرو بخود را آنان خاندان و خودشان زمين، و گردید آنان پستى سبب شانعظمت آسمان و

 و رسـوم و بيندیشـد خانـدان آن تـاری  در كـه هر و. شد روزگار آن مردم دیگر براى تىعبر و مثال همچون قوم

 بـراى را سرنوشـتى چنـين آثـار. كند قضاوت دقت و تتبع با را آنان روش و كار طرز و دولت مخصوص هاىشيوه

 3.بيندمى آماده را آن موجبات و یابدمى مسلم آنان

 :کنديم اضافه، داديرو نيا متعددعلل  برشمردن از پس و دخو يينهاة گزار در خلدونابن، سرانجام
 خودسـرى و خودكامگى نتيجه در كه است بوده وى از فروتر كسان و خليفه حسد و غيرت برامکه قتل مسبب تنها

 هـانيرنـ  و هـاافسـونگري آنـان دشمنان چگونه كه یابيمدرمى هم و است داده روى خليفه به نسبت خاندان آن
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 خـاص نزدیکـان كـهچنـان اند،كردهمي هابدگویي و هاسعایت به وادار را خليفه محارم و خواص حتى و ساختهمي

 از و كننـد انشاد را اشعارى نيرن  نهایت در درگاه نوازندگان و خوانندگان زبانبه  كه كردند طرح اىدسيسه خليفه

 1.برانگيزند( برامکه به نسبت) را وى خشم و كينه حس تا برسانند خليفه بگوش را خود سعایت طریق آن

 گيرينتيجه

 و روش متوجره خلردونابن جانر  از که يتند و حيصر انتقادات و متقدم ينگارخيتار يهاانيبن فهم يبرا تالش در

 و گذاشر  مرور  نيرا يهراگفته دييتأ جه  در يگام پژوهش نيا ييابتداية فرض، شد خيتار به انمورخ نيا کرديرو

 توسر  متقردم انمورخر نرزد ينگارخيتار يهاانيبن ضعف که شد ختمجا بدين ات،يمدع نيا فهم  جه در هاتالش

 کرهياگونرهبره برانرداخ ، را نيشريپ يهاروش و ارهايمع، شهيهم يبرا يو تالش .شدمعلوم  يدرست به خلدونابن

 فهرم يمردع و نهد گام نيشيپ مدار بر که اف ين را نيا قدرت گاهچيه، خلدونابن حمالت از پس نيشيپ ينگارخيتار

 نگراهيرة زاو از گرفتنرد کرار به خود يخيتار محالعات در نيشيپ انمورخ که يروش. باشد يخيتار محالعات در حيصح

 يهراانيربن از انتقراد باروي، . بدينباشد ريخح يواد نيا در ق يحق به دنيرس يمدع توانس ينم ،خلدونابن يانقاد

 ،يانتقراد ديرد نيرا يورا از و سر ينگر ديتردة ديد به انمورخ نيا ينگارخيتار و ينگرخيارت در ،ييهانگرش نيچن

 .کند نيشيپ يهاروش نيگزيجا و ييشناسا عرصه نيا در را مشخص و نيمع يارهايمع توانس  خود

 در گانرهي يداديررو بره انمورخر نگراه تا شد تالش گرف ، انجام پژوهش نيا در که يمختصر يشناس يروا با

 کررديرو کره سراخ  انيرنما يبررسر نيرا. شرود يبررسر خلردونابن يارهرايمع اسراس برر اسرالم و رانيرا خيتار

 يهراعلر  فهرم جهر  در متقدم انمورخ جان  از يتالش نيکمتر با و ليتعد و جرح نيکمتر بدوني محور يروا

 جملره از، يبعرد انمورخر جانر  از انمورخر گرريد  يرواة مقلدان تکرار زين و يخيتار اتفاق کي دادن يرو در ثرؤم

 صرح  خلردونابن «يانتقراد» روش يريکرارگبره برا،  يرنها در واسر ،  نيشيپ انخمور ينگارخيتارهاي يژگيو

 .شد آشکار متقدم ينگارخيتار کارنامه نقدة حوز در يو اتيمدع
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