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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 چهارموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 تابستان

 

 .ق(ه651ـ631) یدر عصر منصور عباس یانیمور یوببر عملکرد ابوا یلیتحل

 

 1/7/1937: ییدتأ یختار  22/2/1931:یافتدر یختار

 1آرمان فروهی 

 2 امید مجنونی ورانلو

 3مصطفی لعل شاطری

کـاریسیی  ق(، با توجـ  بـ  سساسـه بـ     131ـ231اوّل خلفای عباسی ) در دوره

هـای اییانـی در   حضـور ارـیاد و خانـ ان    داری، زمسنـ  اییانسان در امور مملکه

دستگاه خالره ریاهم شـ   عملکـید مولـو  و توانـایی اییانسـان در منا ـ        

اداری، سب  ش  ک  بیخی از آنان حتی تا منص  وزارت نسز پسش بیون   یکـی  

او طی هفـ ه سـال   ق( اسه  251از وزرای اییانی این دوره، ابوایو  موریانی )

یگی امور میبوط بـ  خالرـه،   ها و دیذاری حضور در دربار منصور، در سساسه

 ب  ایفای نقش پیداخه 

ای، در پـی ن   این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانـه  

سـارر   عنـوا  یـد دیـوا     است تا نقش ابوایوب موریانی و خط مشـی او را بـه  

هـای پـهوهش،   ایرانی در دستگاه خالفت عباسی مورد واکاوی قرار دهد. یافتـه 

                                              

  Arman.Forouhi@yahoo.comدانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان: . 1
  majnooni@yahoo.comکارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد:  .2
  mostafa.l@yahoo.com اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد:دانشجوی دکترای تاریخ ایران  .3



 یدر عصر منصور عباس یانیمور یوببر عملکرد ابوا یلیتحل 781 

تمایز موریانی در منصب وزارت در مقایسه با دیگـر وزرای ایرانـی    دهنده نشا 

مانند ابوسلمه خالل و خالد برمکی اسـت. وی در دورا  وزارت خـود، افـزو     

چینـی   دهی به خلیفه، پیگیر منافع شخصی خود هم بود و با دسیسـه  بر مشورت

جـویی  بـی و سـل ه  طلای از قـدرت علیه دیگر رجال فعالِ زمانه خویش، گونـه 

 انحصارگرایانه را در عملکرد خود باقی گذاشت.

 

ساارر،، روابا     ابوایوب موریانی، منصور عباسی، منصب وزارت، دیوان: کلیدواژگان

 ایرانیان و عباسیان.

 مقدمه

خالفت عباسی را با توجه به اوضاع سیاسیی و اداری   ،پژوهشگران تاریخ اسالمبسیاری از 

تقسیی   « عصر دوم»و  «لعصر اوّ» مشخصِ هارم هجری به دو دورآن تا اواسط قرن چه

 ق ادامه یافیت، 292ق آغاز و تا 192  سال  ل عباسی که ازهای عصر اوّاز ویژگی 1اند. کرده

ای بود که پیشرفته ه و نسبتاًدعباسی از اقتدار و تشکیالت اداری گستر خالفتبرخورداری 

ساالران ایرانی تیا اواسیط قیرن سیوم      درایت دیوان  با ،بر میراث کهن ایرانی استوار گشته

آمید و   شیاار میی    ترین منصب پی  از خالفیت بیه    عالی  وزارت که هجری تداوم داشت.

از آغیاز ایین دوره در دسیت افیراد و      یافت،  و تکامل شد نهادینه ،تدریج در هاین عصر به

ی کارآمدی که در این عصر حاصل نهادهای اداری و سیاس ایرانی قرار داشت.  هایخاندان

مسیماانان بیه     رویکیرد   مقدمات  سهیلاقتدار سیاسی و نظامی دولت عباسی و ت ،پدید آمد

)عصیر  م چهار و سرانجام شکوفایی تادن اسالمی در سده ، ممل و اقوامسایر  عموم و فنون

میت  های اوّلیه حکوخصوص در سده بر این اساس، یکی از عمل مهای که به .بود طالیی(
                                              

 فای  العربیا   الدولا   تااریخ  زکار،؛ 22، ص 2ج  ،اسالم سیاسی تاریخ حسن، ابراهیم. در این باره، ر.ک: 1
 .22، ص دولت عباسیان؛ طقوش، 22ص  ،الثانی العباسی العصر
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عباسیان به پایداری و بقای آنان کاک کرد، اتکا بر ایرانیان بیود کیه بیرای پیشیبرد کیار      

هیای حویور ایرانییان در دربیار     عباسیان از هیچ کوششی دریغ نورزیدنید. یکیی از جنبیه   

 عباسیان، فعالیت وزیران فعال و مؤثر، از جامه ابوایوب موریانی در دربار منصور بود. 

از پیشینه چندانی برخوردار نیست. رضا ستاری و مراد اسااعیمی موضوع این پژوهش، 

با وجود اشیاره بیه    1«ممی هویت گسترش و احیا در ایرانی وزیران نقش بررسی»در مقاله 

سهل، به ابوایوب مورییانی   بن وزیران ایرانی عصر عباسی از جامه خاندان برمکیان و فول

 الیوزرا   مین »مقالیه خیود تحیت عنیوان      اند. هاچنین، محاید احاید برانیر در    نپرداخته

به شیوه روایی و با استناد به منابع محدود، بیه معرفیی    2«الاوریانی أیوب أبو: اإلسالمیین

هیای خمیهیه و   گیااری  های موریانی پرداخته است؛ اما به نقش موریانی در سیاستفعالیت

 و تحمییل  ترتییب،  این مناسبات او با دیگر صاحب منصبان حکومتی اشاره نکرده است. به

 جداگانیه  نوشیتاری  در ابو ایوب موریانی در حوادث عصر منصور عباسیی،  عامکرد بررسی

در مقاله پییش رو، تیالش شیده تیا تصیویری روشین و شیهافی از        رسد. می نظر به الزم

وزارتش ارائه گردد و از این رهگیار، بیه    های ابوایوب موریانی در دورهها و فعالیت ویژگی

عنیوان وزییر در دربیار خمیهیه      پاسخ داده شود که اقدامات ابوایوب موریانی، بهپرسش زیر 

های خالفت عباسی و در کشاکش با سایر ارکان قیدرت در چیه   گااریمنصور، در سیاست

گییری از   هایی هاراه بوده است؟ در این پژوهش، با بهیره هایی و با چه جهت گیریزمینه

اشاره مختصر بیه جایگیاه اداری وزییران در عصیر     گردد، ضان روایات تاریخی تالش می

مناسیبات منصیور    صیاحب منصیبان حکیومتی و   به بررسی روابط میان ابوایوب و عباسی، 

عباسی و ابوایوب، و نیز رویکرد سیاسی این وزیر ایرانی در مقایسه با وزیران ایرانی پییش  

 از او پرداخته شود.

                                              

 دوران در) ملای  هویات  گسترش و احیا در ایرانی وزیران نقش بررسی» اسماعیلی، . رضا ستاری و مراد1
 .1ش  ،ملی مطالعات فصلنامه ،(«سلجوقیان و غزنویان سامانیان، عباسیان، حكومت

 .1، ش دار العلوم صحیف  ،«الموریانی أیوب أبو: اإلسالمیین الوزراء من» احمد برانق، . محمد2
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 عصر ابوایوب موریانی. پیشینه منصب وزارت در دوران اسالمی تا 6

عنوان  دارى داشته و به هاواره نقشى مؤثر در شئون مامکت ارت،وزمنصب ، تاریخ طول در

وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ »در قرآن کری  آمده است:  است.حکومت بوده  دروننهادى در 

گیااری، و   عنوان منبع تشیریع و قیانون   در این آیه، کتاب به 1.«ا ونَ وَزِیر    جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُ

عنوان ابزار اجرایی جاع ناوده و بر هاین اساس، نویسندگان کتب سیاست در  وزارت را به

  2اند.اسالم، تصدی منصب وزارت را با این استدالل جایز دانسته

و خمهیا بیا    وزارت در صدر اسالم و تا پیش از عصر اموی، در حدّ مشیورت پییامبر  

عنیوان ییک منصیب مسیتقل کیه شیرایط و        برخی از صحابه بود. در این دوره، وزارت به

ق(، وزارت شیکل  192یی 11اموییان )  هایی را دارا باشد، معیّن نشده بود. در دورهصالحیت

آشکارتری پیدا کرد؛ چراکه برخی خمهای اموی، شااری از افراد مورد اعتااد خود را مأمور 

عنوان  هایی به نیابت از خود ساختند. این شخص، به وزیر معروف نبود و بهتانجام مسئولی

هاچنین، خمهای امیوی نییز خیود را     9داد.های وزیر را انجام میکاتب و مشاور، مسئولیت

گییری  با این حال، بایید شیکل   1دانستند که احتیاج به وزارت داشته باشند.واالتر از آن می

 ق( دانست. 616ی192یقی را در عصر عباسیان )وزارت به معنای رسای و حق

 با توجه به سیاخت جدیید قیدرت در جامعیه      سازمان و وظایف وزارت ،عباسی دوره  در

طقطقی، پیشینه  ابن 1. از اسالم، بازسازی گردید پیشایران  اسالمی و نیز اقتباس از تجربه

                                              

 «دادیم. قرار او( یاور) وزیر را هارون برادرش و کردیم عطا کتاب موسی به ما یقین به و: »53. فرقان، آیه 1

 .22، ص السلطانی  احكام. ماوردی، 2

، ص العباسی  الخالف  عصر تاریخ؛ العش، 214ا212، ص 1ج  ،والتاریخ الشریع  فی الحكم نظام. قاسمی، 5
22. 

 .521ا523، ص واإلشراف التنبیه. مسعودی، 2

اند که حمایت از منصب دبیری و در گام بعاد وزارت از ساوی فلفاای    . گروهی این نظریه را مطرح کرده3
 عناوان  باه  فلیفه ،واقع در بوده و فالفت الهی نظریه طرح و دولت و دین اتحاد گسترش عباسی، با هدف 

 سنن و فرهنگ از الگوپذیری با عباسی فلفای ،حقیقت درو  شدمی معرفی شریعت منبع و مرجع باالترین
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کنید کیه   قانونی پابرجا معرفی میی وزارت قبل از عباسیان را ساختاری فاقد قاعده معیّن و 

هاچنیین در ایین دوره،    1شیدند. منزله وزیر محسوب می صاحبان خِرَد و مشاوران حاک  به

وزیر، بازوی راست و یار خمیهه بود. نصب عامالن و نظارت در وصول مالیات، از وظایف او 

ر و کشیور را  رفت و به نیابت خمیهه، زمام دولت را در دست داشت و کار لشیک  به شاار می

اهایتی که عباسیان برای غمبه بر امویان، استقرار خالفت خود و هاچنین  2داد.سامان می

هایی از تدریج افراد و خاندان کردند، سبب شد بهنیاز در نظام اداری به ایرانیان احساس می

بوسماه خالل و پیش از ابوایوب موریانی، اوزارت به دربار خمها راه یافتند.  ایرانیان در زمینه

 خالد برمکی منصب وزارت عباسیان را در اختیار داشتند.

نقش بسزایی در براندازی خالفت امیوی   9،معروف به ابوسماه خالل ،سمیاان بن حهص

ماهان، دبییر و   بن توانگران اهل کوفه و داماد بکیر از اوو برقراری حکومت عباسی داشت. 

دک زمانی ابراهی  نظارت بر دعوت در والیات مرکزی در ان 1.مشاور عالی ابراهی  امام، بود

و شرقی ایران را بر عهده ابومسم  گااشت و کنترل مناطر جزیره، عراق و شام را بر عهده 

عنوان داعی بیزر  عباسیی در    ق، ابوسماه به192در اوایل صهر  1ابوسماه خالل قرار داد.
                                                                                                          

، ایران باستانی میراث . )فرای،یافتند ایگسترده تقابل فقها با شدند،می دبیران سوی از که حمایتی با و ایران
 ( 544ص 

 منصاب  از مساتقیم  تقلیاد  باود،  متاداو   اساالمی  هایدولت در که اعظم را وزارت نیز منصب سن کریستن
 (125ص  ، ساسانیان زمان در ایران سن، کریستن. )است دانسته ساسانیان فرمذار وزرگ

 .232، ص فخرى تاریخ طقطقى، . ابن1

 .223ص  ،2ج  ،اسالم سیاسی تاریخ حسن، . ابراهیم2

 ابوسـلم   خانـ   چـون  آنکـ   نخسه ش ه اسه: ذکی وج  س  خلّال، ب  ابوسلم  ش ن نامس ه سب    در5

 ایشـان  بـ   را اوبـ  ایـن دلسـ      بود، در ارتباط آنان با همواره ابوسلم  و بود ریوشان سیک  محل  نزدیك

 بـ   منسـو   خلّـال  آنکـ   و نسز ساختن  مى سیک  آن در ک  داشه هایى دکان او آنک  دادن   دیگی نسبه

 (102ص  ،رخیى تاریخ طقوقى، اسه  )ابن شمشسی یعنى نسام ،«خالل خلّ »

 .121ء، ص الوزرا تاریخ فی األمراء تحف . صابی، 2

 .221، ص وولده العباس أفبار وفیه العباسی  الدول  أفبار. ناشناس، 3
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هر منصور و دیگر اعوای خاندان وی کوفه، میزبان ابوالعباس سهاح هاراه با برادرش ابوجع

  1بود.

ق(، ابوسیماه دارای قیدرتی بییش از پییش     196یی 192با آغاز خالفت ابوالعباس )حک 

بیا تهیویا امیور،     و ابوسماه نهاد اختیار در را خود خانه از بیرون امور هاه گردید و خمیهه

 سهاح 2لقب دادند.« محاد آلوزیر »گونه، او را  ها را نیز به ابوسماه واگاار کرد و ایندیوان

از سیوی   9داد. مى انجام امور را تاامی مشورت، بدون و ابوسماه داشت اعتاادی ویژه او به

بیر ایین    1عاممی مه  در مخالهت خمیهیه بیا او بیود.    دیگر، تاایالت او به خاندان عمی

ینه قتل وزیر محاد( و تحریک او، زم نگاری با ابومسم  )امین آل اساس، ابوالعباس طیّ نامه

 چون و کرد وزارت سهّاح براى مدتى «ابوالجه » ابوسماه، از پ  1محاد را فراه  آورد. آل

 وسییمه  بیه  را او چندان رضایت نداشت، ابوالجه  رسید و چون خمیهه از منصور به خالفت

ابوسیماه، بیدون    از پی   سهاح روایت شده است که کرد. با این حال، مساوم بادام سویر

 6برگزید. وزارت سات به را برمک بن خالد واسطه،

پیش از وزارت، در زمره نزدیکان امام و سپ  در شیاار داعییان دعیوت     7خالد برمکی

شیبیب در قی ، اصیههان و خراسیان،      بن های قحطبهعباسی درآمد. وی با حوور در جنگ

                                              

 .233، ص الطوا  افبار؛ دینوری، 125، ص 5ج  ،االشراف انساب. بالذری، 1

 .132، ص 5ج  ،االشراف انساب . بالذری،2

 .212ص  ،الطوا  افبار . دینوری،5

 .225، ص االفبار زین. گردیزی، 2

 .533، ص امامت و سیاست؛ دینوری، 2232ا2232، ص 11، ج طبرى تاریخ. طبری، 3

 .522، ص 2ج  ،والملوک األمم تاریخ فى المنتظمجوزی،  ؛ ابن213ص  ،فخرى تاریخ طقطقى، . ابن2

معروفاى   هبتخانکه را  «نوبهار»سدانت و کهانت  بر روایات کهن، ایرانى بوده و بنا اصالتاً ،فاندان برمكى. 2
این دودمان، از عصر اردشیر بابكان، وزیر و  .اسالم بر عهده داشتند  از طوالنی پیشسالیانى  در بود، در بلخ

 جهان دانشنامه ،«برمكیان» هایی را در این زمینه تدوین کردند. )منفرد، مدفلوزیرزاده بودند و حتی روش
و در  ماروان درآماد   عبادالملك  که به فادمت  بود عجم زادگان بزرگ از ( برمك نیز453، ص 5ج  ،اسالم
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خالفیت،  با دستیابی سهاح بیه   1داری و ثبت و ضبط غنای  را بر عهده داشت. وظیهه خزانه

خالد به ریاست دیوان جنید و خراج منصوب گردید و در پی آن، به واسیطه برخیورداری از   

فراست و زیرکیِ ذاتی، به اصالح دواوین مشغول گشت و در زمیره نزدیکیان خمیهیه قیرار     

 2که به عنوان وزیر شناخته شد. گرفت؛ چنان

و در جرییان خمیع    با آغاز خالفت منصور، خالید هاچنیان در مقیام خیود ابقیا گردیید      

موسی، عاوی خمیهه از والیتعهدی و تعیین مهدی به جای او و نیز بنای بغداد و  بن عیسی

عنوان وزیر دربار  بخشی به آن، موجبات رضایت منصور را فراه  آورد و بر اعتبار او به رونر

ن ق، خالد را برای بررسی و رسیدگی اوضاع فارس، بیه آ 198منصور در سال  9افزوده شد.

ق( 118ق( و موصل )116ق( و طبرستان )112منطقه اعزام داشت و سپ ، مدتی در ری )

به فعالیت مشغول گردید. خالد به عمت برخورداری از فوایل اخالقی و رفتاری، در تاامی 

که در طبرستان به واسطه محبوبیت  مناطر ماکور از جایگاهی ویژه برخوردار گردید؛ چنان

سرانجام خالد برمکی پی    1کردند. را روی سپرهای خود حک می خالد، لشکریان چهره او

 وزییران  او، نسیل  از ق درگاشیت و و 161ها خدمت به خمهیای عباسیی، در سیال    از سال

 کهایت را با عباسى مامکت امور ق،188 تا ق191 هایطی سال عباس  آل برمکى معروف

                                                                                                          

 ،والقصا   التاواریخ  مجملشد. )ناشناس،  مسلمان عبدالملك بن هشام دورانو در  یافت ای بلندپایه ندیمی
 (523ص 

ص  ،وولاده  العبااس  أفباار  وفیه العباسی  الدول  أفبار ؛ ناشناس،522، ص 4ج  ،الفتوحاعثم کوفی،  . ابن1

 .33، ص 13ج  ،والنهای  البدای کثیر،  ؛ ابن555و  223

 .211ص  ،فخرى تاریخ طقطقى، . ابن2

 فای  االنبااء عمرانی،  ؛ ابن521، ص واإلشراف التنبیه؛ مسعودی، 2121ص  ،11ج  ،طبرى تاریخ طبری،. 5

 .24، ص الخلفاء تاریخ

 تجاارب ؛ مسكویه رازی، 515ص  ،سیاست و امامت ؛ دینوری،2121ص  ،11ج  ،طبرى تاریخ . طبری،2

 .123و  132ص  ایران، به مربوط بخش ،البلدان مختصرفقیه،  ؛ ابن215، ص 5ج  ،األمم



 یدر عصر منصور عباس یانیمور یوببر عملکرد ابوا یلیتحل 788 

منصور، ابوایوب موریانی خوزی پ  از خالد برمکی در دوره حکومت  1کردند. اداره تدبیر و

  2)منسوب به خوزستان( به مقام وزارت دست یافت.

 . ورود ابوایوب موریانی به دستگاه خالفت عباسی2

گیری و   ق( از اهالی حران، امیر منشیی  111حاید )م بن در زمان خالفت منصور، عبدالامک

اص در نیزد منصیور   داد و متعاقبیاً از مقیام و منزلیت خی    کارهای دیوانی وی را انجام میی 

گرفت؛ اما عبدالامک به صورت دائ  برخوردار بود. خمیهه در امور مامکتی، از او مشورت می

یافت. بدین سبب، منصور از او خواست تا در زمان غیبت خود، فیرد  نزد منصور حوور نای

دیگری را جایگزین کند. عبدالامک نیز ابوایوب مورییانی را معرفیی کیرد. پی  از اینکیه      

دالامک به بیااری نقرس دچار شد و در خانه بستری شید، ابواییوب امیور را بیه دسیت      عب

برمک را از کارهای دیوانی معاف کرد، ابوایوب را به  بن گرفت و پ  از اینکه منصور، خالد

ها را به هاراه وزارت، بیه ابواییوب واگیاار    جای او گااشت و به این ترتیب، منصور دیوان

ق( بیه وزارت  196عطییه بیاهمی )م   وایت مسعودی، ابوایوب پی  از ابین  اما بنا به ر 9کرد؛

 1رسید.

ز اهالی مورییان اییران بیود.    ا د، معروف به ابوایوب موریانی،سمیاان مَخمَ ابی بن سمیاان

وی در زمان  1آمده است.« منادز»ای از قرا  اهواز و نام دیگر آن در منابع، موریان، دهکده

در میورد چگیونگی    6حساب، سحر و جادو آگاهی داشته است. خود از نجوم، شیای، طب،

                                              

 .131ص  ،األفبار زین . گردیزی،1

 تااریخ فیااط،   ؛ ابان 113، ص 2ج  ،األعیاان  وفیاتفلكان،  ؛ ابن525، ص واإلشراف التنبیه. مسعودی، 2
 .242، ص فیاط بن فلیف 

 .152ا155، ص والكتّاب الوزرا. جهشیاری، 5

 .244، ص 2ج  ،الجوهر ومعادن الذهب مروج. مسعودی، 2

 .221، ص 3ج  ،البلدان معجم؛ یاقوت حموی، 224، ص النفیس  األعالقرسته،  . ابن3

 .152ص  ،والكتّاب الوزرا . جهشیاری،2
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باشید.  یافتن ابوایوب در نزد منصور، دو گزارش از مسعودی و نخجوانی موجیود میی   تقرب

مسییعودی معتقیید اسییت ابوایییوب بییا ابییوجعهر سییوابقی داشییت. از جامییه اینکییه او دبیییر  

را تازیانه زده بود و درصیدد   مهمب بود و سمیاان در ایام امویان، منصور بن حبیب بن سمیاان

حرمتی به منصور بود؛ اما ابوایوب، دبیر سمیاان، منصور را از چنگ او رها کیرده بیود و    بی

، نقیش مهایی در تغیییر    ابوایوب گریمیانجی رسدبه نظر می 1این، سبب ارتباط آنها شد.

، ابوایوب دست یافت به خالفت منصور وقتی دلیل،و به هاین جایگاه منصور داشته است 

 ناود و سپ ، به مقام وزارت رساند.  را به خود نزدیک

در روایتی دیگر، منصور پیش از خالفت، ابوایوب را در کودکی خریداری کیرد و بیه او   

دانش و فرهنگ آموخت. بعدها، منصیور، ابواییوب را نیزد بیرادرش سیهاح بیرد. سیهاح از        

ریج ابوایوب از جایگاهی ماتاز برخوردار تد فصاحت موریانی خوشش آمد و او را آزاد کرد. به

 بیه نظیر    ،اسیاس ایین رواییت    بیر  2او نهیاد.  شد؛ تا آنکه منصور وزارت خود را بیه عهیده  

عبدربیه   ابین  کیه  ایگونه باشد؛ بهنزد عباسیان آغاز شده  ابتدااز ابوایوب کار دیوانی رسد می

 زمانی که ابواییوب وارد امیور سیاسیی    9.نیز او را دبیر هر دو خمیهه دانسته استق( 928)م

 از پیی دبییری بیودم    »... کند: شد، هدف خود از ورود به دستگاه خالفت را چنین بیان می

  1.«هیا مییان میردم افتیاد...     تا به کاال آن رسیدم و چون دبیر خمیهه شدم، این گونه چیز

و بیرای ایین جایگیاه    این نقل قول، نشان از اهایت مقام وزارت برای ابوایوب و کوشش ا

 باشد.می

                                              
 ،«موریاانی  ابوایاوب »مادفل   جاامی،  ؛ ماوذن 244، ص 2ج  ،الجوهر ومعادن الذهب مروج. مسعودی، 1

 .112، ص 3ج  ،اسالمی بزرگ دائرةالمعارف

 .112ص  ،السلف تجارب. نخجوانی، 2

 .123، ص 2ج  ،الفرید العقد عبدربه، . ابن5

 .2232ا2231ص  ،11ج  ،طبرى تاریخ . طبری،2
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 ی خالفتهاگذاری . نقش ابوایوب در سیاست3

کردنید، بمکیه   تنها امور اداری را رسیدگی میی نخست حکومت عباسیان، دبیران نه در دوره

اغمب راهناایان و مشاوران نزدیک خمها نیز بودند و بارها به حهظ تاج و تخت خمها کایک  

شیدن به قدرت خود، بستگان نزدیک خویش را از مناصب بخ منصور برای استحکامکردند. 

رفیت  مهای که در آن قرار داشتند، خمع کرد و نیز افرادی از خاندان خالفت که گاان می

تدریج از کار برکنار شدند. سرکوب شیورش عایویش    در پی دستیابی به خالفت باشند، به

ق( از والیتعهیدی، در  167ی )مموس بن اش عیسیق( و خمع برادرزاده117عمی )م بن عبداهلل

گزارانی گانیام و غالبیاً بنیدگان آزادشیده      در پی این امر، خدمت 1این راستا صورت گرفت.

ابوایوب که از تجربه دبییری   2جای آنان را گرفتند که از آن جامه ابوایوب، دبیر ایرانی بود.

ی کنید و بیا   آفرینی  برخوردار بود، توانسیت در جایگیاه وزارت نییز در حیوادث مهی  نقیش      

های گونیاگون بیه نهیع خیود     های او، اوضاع را در موقعیتتأثیرگااری در خمیهه و سیاست

 تغییر دهد.

 . قتل ابومسلم6ـ3

تیرگی روابط خمیهه و ابومسم  که پیش از خالفیت منصیور وجیود داشیت، در دوره وزارت     

گرفتن  صور برای بیعتموریانی نیز استارار پیدا کرد. این اختالف، از زمانی آغاز شد که من

از اهالی خراسان برای برادرش سهاح، به نزد ابومسم  در خراسیان رفیت. منصیور پی  از     

بازگشت به نزد سهاح، اظهار کرد که از سوی ابومسم  مورد تحقیر قرار گرفته است و او را 

 باید کشت؛ اما سهاح از کشتن ابومسم  صرف نظر کرد. با به خالفت رسیدن منصور، تأخیر

عمیی و عیدم    بین  در بیعت با خمیهه، عدم توافر با خمیهه در تقسی  غنای  جنگ بیا عبیداهلل  

پایرش فرمان والیت شام و مصر، از جامه وقایعی بود که منصور را از سرکشی ابومسیم   

                                              

 .2223ا2223ص  . همان،1

 .122، ص اسالم تاریخ. هولت، 2
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هایی از ابومسم  خواست که نزد او بیاید و بدین ترتیب، منصور طی نامه 1نگران کرده بود.

منصیور پی  از    2ای در مقابل، به این دستور خمیهه پاسخ منهی داد.ل نامهابومسم  با ارسا

دریافت نامه، با ابوایوب به مشورت پرداخت و قس  یاد کرد که ابومسم  را خواهد کشت و 

  9موریانی نیز مر  او را صواب دانست.

میا او  های فراوان، ابومسم  پایرفت که نزد منصیور بیرود؛ ا  باألخره، پ  از ارسال نامه

پیش از رفتن، ابونصر را به فرماندهی سپاه منصوب کرد و به او گهت که منتظر دستوراتش 

در چنین شرایطی، ابوایوب از این موضوع نگران بود که ابومسم  به طور ناگهانی به  1بااند.

ای، زمینیه را بیه   در پی آن، موریانی تصای  گرفت تا با طرح نقشیه  1خمیهه آسیب برساند.

فراه  کند که ابومسم  با خیالی راحت بیه مالقیات منصیور بیایید. در ایین راسیتا،       شکمی 

گهیت کیه    اوجیابر بیه    بن سعید بن سلم به  6ابوایوب با دادن وعده واگااری حکومت کَسکَر

درخواست حکومت این منطقه را از ابومسم  بخواهد؛ زیرا خمیهه تصیای  گرفتیه اسیت تیا     

سیعید نییز بیه نیزد ابومسیم  رفیت و        بین  سالم  گاار کند. تاامی ماالک را به ابومسم  وا

درخواست خود را در میان نهاد. ابومسم  که تا پیش از ایین از خمیهیه انیدوهناک بیود، بیا      

 7شنیدن این ماجرا شاد گردید؛ اما وقتی که نزد منصور رفت، به دستور خمیهه کشیته شید.  

                                              

 .2233ا2222ص  ،11ج  ،طبری تاریخ . طبری،1
 .131ا133، ص الوزراء والكتّاب. جهشیاری، 2

 .131. همان، ص 5

 ؛132، ص 1، ج الكاملاثیر،  ؛ ابن2231، ص 11، ج تاریخ طبری. طبری، 2
kennedy, "AL-MANSOUR", In Encyclopaedia Of Islam, v6, p.427. 

 .132، ص فراسانی ابومسلم . عبدالغنی حسن،3

را در مقابل آن سافت. ایان شاهر، باه    « واسط». شهری در حدّ فاصل بین کوفه و بصره که حجاج، شهر 2
 ، 2، ج معجام البلادان  کَسكَر، فرزند طهمورث از پادشاهان اساطیری ایران منسوب باود. )یااقوت حماوی،    

 (221ص 

 .113ا132، ص 13، ج الكاملاثیر،  ؛ ابن131، ص والكتّاب الوزراء . جهشیاری،2
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باشید؛ ضیان   درون حکومیت میی   آگاهی ابوایوب از فوای سیاسی دهنده این واقعه نشان

عامکرد موریانی  داشتن وضع موجود داشت. اینکه ابوایوب در این اوضاع، سعی در آرام نگاه

تواند در مقایسه با رویکرد دیگر وزرای ایرانی این خود می در جریان قتل ابومسم ، به نوبه

شیود کیه   مطرح می عصر نیز قرار گیرد. با این حال، با توجه عامکرد موریانی، این پرسش

شدن ابومسم   قربانی چه موضوعی سبب شد تا در تقابل ابومسم  و منصور، موریانی زمینه

نخست، شاید ابوایوب به عنوان یک وزیر به وظیهه خود عال کرده  کند؟ در وهمهرا فراه  

 رسید کیه  تری به این موضوع نگریسته شیود، بیه نظیر میی    دید کمی باشد؛ اما اگر با زاویه

اش بیا  ابوایوب ناخواسته وارد این مسائل شده و در این بین، او خیود را وابسیته بیه رابطیه    

یابد. این وابستگی، نه به جهت خالفت، بمکه برای حهظ جایگاه و مقیامی اسیت   خمیهه می

که وی کسب کرده بود. او از یک پایگاه غیر مطرح اجتااعی به مقام وزارت دست یافته و 

ناایید کیه از هیر راه و    تحول بزرگی نصیبش شده است، طبیعی می برای کسی که چنین

ای برای حهظ وضع موجود خود استهاده کند. به هاین دلیل است که ابوایوب پیوسته شیوه

ناایید از  کرد. این رفتار ابوایوب متهاوت میاش با خمیهه عال میدر راستای تقویت رابطه

-زمان تشکیل خالفیت عباسیی، هرچنید میی     عامکرد وزیری مانند ابوسماه خالل که در

دانست جایگاه ماتازی در دستگاه عباسیان خواهد یافت، اما برای به قدرت رسیدن افرادی 

این عال ابوسماه در مقایسه با موریانی ه  گویای نگرش  1تالش کرد. از خاندان عمی

دم اتکا او را در مورد باشد و ه  اینکه عاین امر می او به رهبری مسماانان و افراد شایسته

 دهد.رسیدن به مقامی بمندپایه در زیر بیرق عباسیان نشان می

                                              
 عبااداه ،محمااد الصااادق  باان جعفاار علااویین: بزرگااان از نفاار سااه . ابوساالمه فااال ، بااه  1

 دعوت را آنان و نوشت نامه العابدین زین بن االشرف عمر و طالب ابى بن علىّ بن حسن بن حسن بن محض

 کارد.  بیعات  ابوالعبااس  باا  سرانجام و نگرفت قرار استقبا  مورد چندان وی پیشنهاد اما کرد؛ فالفت امر به

 (122 ، صتاریخ و آفرینشمقدسی،  ؛ 234ص  ،فخرى تاریخطقطقی،  ابن)
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 دستی ابوایوب در مقابله با خیانت عبدالجبار به خلیفه . پیش2ـ3

رفت. نارضیایتی  های سیاسی ضدّ خالفت اموی به شاار میخراسان، کانون اصمی حرکت

کارگزارنشیان در آن منطقیه سیبب شید کیه      اهل خراسان در خصوص عامکرد اموییان و  

عباس را در به قدرت رسیدن یاری برسانند. بر این اسیاس، در عصیر عباسییان، اهیل      بنی

نیروهای بالقوه این منطقه، آمادگی تهدید  1خراسان خواهان نگاه ویژه خالفت به آنان بود.

هیای  ته بود که نیروخالفت عباسی را داشتند. تا زمان حوور ابومسم  در خراسان، او توانس

مختمف را با ه  متحد سازد؛ اما پ  از قتل ابومسم ، این اتحاد از بین رفیت و برخیی بیه    

  2سرکشی برخاستند.

ق( والی خراسیان بیود. پی  از    118عبدالرحان ازدی )م بن در زمان منصور، عبدالجبار

ابودی خمیهیه  مدتی، منصور احساس کرد که عبدالجبار در پی از بیین بیردن ییاران او و نی    

برآمده است. پ ، موضوع را بیا وزییرش ابواییوب در مییان گااشیت. ابواییوب تاهییدی        

تدبیر آن، سخت آسان است؛ به او بنوی  که آهنگ غیزای  »اندیشیده و به منصور گهت: 

فرستد و چون از سواران و سران قوم سوی تو می روم داری و او سپاهیان خراسان را با یکه

منصیور نییز چنیین    « هرکه را خواهی آنجا فرست که مقاومت نیارد کرد. آنجا برون شدند،

پ ، منصور مجدد از وزیر خیود   9کرد؛ اما عبدالجبار در پاسخ، یورش ترکان را بهانه ناود.

عنان خویش را به کف تو داد. به او بنیوی  کیه   »مشورت خواست و ابوایوب بیان داشت: 

اسیت و سیپاهیان را از نیزد خیویش پییش تیو       تیر   خراسان برای من از جاهای دیگر مه 

آنگاه سپاهیان سوی وی فرست که در خراسان باشند »دهد: ابوایوب ادامه می« فرست . می

                                              
 .22، ص اسالم جهان در ایرانیان حضور. یارشاطر، 1
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منصیور،   در پیی دریافیت نامیه    1«کیردن داشیت، گیردن وی را بگیرنید.     و اگر آهنگ خمع

خودداری کیرد  عبدالجبار در پاسخ، قحطی خراسان را بهانه ناود و از پایرش سپاه اعزامی 

جویی عبدالجبار دانسیت و منصیور را از    و در پی آن، موریانی این امر را خودسری و قدرت

منصیور پی  از مشیورت بیا ابواییوب، سیپاهیانی را بیه فرمانیدهی          2این امر آگیاه نایود.  

خزیاه به سوی خراسان فرستاد. در نبردی عبدالجبار شکست خورد و اسیر گشیت.   بن خازم

تحقیر به نزد منصور فرستاد. خمیهه نیز دستور داد تا دست و پای عبیدالجبار   خازم وی را با

ی ابواییوب بیه خمیهیه حیاکی از     هادر این واقعه نیز راهناایی 9را ببرند و گردنش را بزنند.

 باشد.این وزیر می سیاستادارانه قدرت تدبیر و قوه

 . ویرانی طاق کسری3ـ3

داخمیی و دوری از شیهر    ماندن از گزند حامۀ شورشییان  ایانق منصور برای 111در سال 

 در اییین بییین، ابوایییوب بییرای کییاهش   1کوفییه، اقییدام بییه سییاخت شییهر بغییداد ناییود.  

های ساخت شهر به خمیهه پیشنهاد ویرانی طاق کسری را داد تا مصالح آن را بیرای  هزینه

مشورت ناود و او بیا تخرییب    برمک بن بنای بغداد مورد استهاده قرار دهند. منصور با خالد

این کار را مکن که ایوان کسیری بیرای اسیالم نیکیو     »... این بنا مخالهت کرد. او گهت: 

فهاند که چنین بنیایی را جیز امیر    نشانه و عبرتی است؛ زیرا هرگاه مردم آن را ببینند، می

 طالب بیا بن آساانی مقهور نکرده است. از این گاشته، ایوان مداین جایی است که عمی

ولیکن منصیور  «. کردن آن، از سودش بیشتر است در آن نااز گزارده. هاچنین خرج ویران

                                              
 . همان.1

 .123ا151، ص 13ج  ،الكامل اثیر، ؛ ابن2253ص  ،11ج  ،طبری تاریخ . طبری،2

 .2251ص  ،11ج  ،طبری تاریخ . طبری،5

 ؛214، ص فخرى تاریخ طقطقی، . ابن2
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 کننید؛  خراب را ایوان داد فرمان پ ، 1گری خالد دانست. این مخالهت را تحت تأثیر ایرانی

های زیاد است. کردند، متوجه شدند که این کار، مستمزم هزینه خراب را آن از قدرى چون

کنون رأی مین بیر   »... دلیل، منصور دستور توقف کار را داد. این بار خالد گهت: به هاین 

کردن بنیایی کیه دیگیری برپیا      این است که آن را خراب کنی تا مردم نگویند تو از خراب

با وجود این، منصور باز ه  به پیشینهاد خالید توجیه نکیرد و از      2.«داشت، عاجز ماندی... 

با اتاام ساخت شهر بغداد، منصور آن را به چهیار بخیش    9د.نظر ناو کردن بنا صرف خراب

روایت فوق، عالوه بیر اینکیه تایایز مییان      1چهارم آن را به ابوایوب داد. تقسی  کرد و یک

 انید ی را   های ابوایوب موریانی و خالید برمکیی ی کیه هیر دو وزییران ایرانیی بیوده        اندیشه

باشد. تهیاوت دییدگاه   منصور عباسی نیز می فکری ابوایوب بر دهد، ناظر بر غمبهنشان می

 خالد و موریانی در ویرانی طاق کسری، از منظری دیگیر نییز قابیل توجیه اسیت. دالییل       

 هیای ارزشیی   خالد برای عدم تخریب طاق کسری، ضیان اینکیه نااییانگر تهیاوت معییار     

فیت را نییز   باشد، افزون بر آن، دارا بودن یک روح مسیتقل از خال او در قیاس با خمیهه می

سازد. این در حالی است که ابواییوب بیه حهیظ جایگیاه خیویش و      برای او قابل تصور می

اش با خمیهه بسیار اهایت داده و شاید هاین موضوع سبب گشته تیا در منیابع ایین    رابطه

های سیاسی خارج از عرف حکومتی در مورد این فرد وجود نداشیته   عصر، اثری از گرایش

 باشد.
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 های درونی حکومتوایوب در رقابت. نقش اب1

منصیبان قیرار    های درونی حکومت درگیر رقابت میان صاحبدر دوره منصور عباسی، الیه

ییون  و خمیهیه منصیور در     بن گرفت. در این میان، مناسبات ابوایوب با خالد برمکی، ربیع

 حیات سیاسی تأثیرگاار بود. 

 . مناسبات ابوایوب و خالد برمکی6ـ1

برمکی که در دوره منصور از جایگاه ماتازی برخوردار بیود، توسیط خمیهیه از وزارت     خالد

برکنار گردید و به والیت فارس گاارده شد. ابوایوب که جانشین خالد گشیت، از فویل و   

دانش او آگاه بود و از جایگاه ماتاز او بی  داشت و پیوسته بر این باور بود که خالد مجیدد  

کرد  رو، ابوایوب پیوسته در مورد خالد بدگویی می ازاین 1هد یافت.بر منصب خود دست خوا

پرداخت تا از جایگاه او نزد خمیهه بکاهد و متعاقبا خمیهه را به آزار خالد  چینی می و به سخن

خالد در فارس، اوضاع را سامان داد؛ اما ابوایوب او را به تصیرف در امیوال    2ترغیب نااید.

در پی آن، منصور، خالد را از فارس معزول داشت و سه  9کرد. دیوانی و خراج فارس مته 

کند.  فراه  هزار هزار دره  از او مطالبه ناود؛ اما خالد نتوانست بیش از ههتصدهزار دره 

توانست فراه  کند، نپیایرفت و دسیتور داد   نهایت مبمغی که می منصور گهته او را در باره

خییزران میادر هیارون، در     و ب مصمی، مبارک ترکیتاام وجه را از او بگیرند. صالح صاح

پیول   کردن این پول به خالد کاک کردند و چون خبر به منصیور رسیید، از مطالبیه    فراه 

منصرف شد. ابوایوب که از این موضوع ناراحت شده بود، صرافی را احوار و با دادن رشوه، 

ی گرفته است؛ اما زمانی که صراف او را مجاب ناود تا بیان نااید که این مبمغ را خالد از و
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در حوور منصور با خالد مواجه گردید، خالد را نشناخت و نیت ابوایوب آشکار گردید. پی   

 1خالد نپایرفت. یک از اظهارات ابوایوب را در باره از آن حادثه بود که منصور دیگر هیچ

 یونس بن . مناسبات ابوایوب با ربیع2ـ1

کاهش نهوذ  2.نزد خمیهه سخت بیاناک بود دراز حوور  ،وزارت های پایانیابوایوب در سال

 و در اییین راسییتا، سییاخت چینییان مهیییا   را بییرای سییخن و تأثیرگییااری موریییانی، زمینییه

یافیت، هایواره در پیی     دست منصور وزارت به ابوایوب از ق( که پ 163یون  )م بن ربیع

را عمیه او مطرح کرد. در این کیار،  توعیف جایگاه ابوایوب بود و به هاین جهت، اتهاماتی 

یون  در کسب خبر از اقدامات ابواییوب و   بن عنوان هاراه ربیع ق( به167)م 9صدقه بن ابان

-رساندن آن به ربیع، نقش مؤثری داشت. ربیع نیز تاام اقدامات ابوایوب را که تصور میی 

قتی منصور از ربیع رساند. وشود، به اطالع خمیهه میکرد سبب ناراحتی و خش  منصور می

چگونگی آگاهی او از این وقایع را جویا شد، ربیع به صورت کامل جریان را بیان کرد. پ  

هاچنین، در  1صدقه را از نزد خود دور کرد. بن از آن، چون ابوایوب از موضوع آگاه شد، ابان

هه در اهیواز  یون  این شبهه را در زمان اقامت خمی بن های پایانی وزارت ابوایوب، ربیعسال

برای منصور ایجاد کرد که این احتاال هست که ابوایوب، غاای خمیهیه را مسیاوم کیرده    

 1باشد.
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 ایوب و منصور ابو . رابطه3ـ1

هیا  سالی که ابوایوب، وزارت خمیهیه منصیور را برعهیده داشیت، مناسیبات آن      17در طی 

کیه پییش از خالفیت بیا     دستخوش فراز و فرود بسیاری بود. منصور با توجه به مناسباتی 

نگریسیت. عالقیه خمیهیه بیه     ابوایوب داشت، هاواره با دید عطوفت و احتیرام بیه او میی   

دانست که لات  موریانی، تا حدی بود که عدم حوور او را در مجم  بزمی، موجب آن می

منیدی از نهیوذ خیود در نیزد منصیور،      هاچنین، ابوایوب با بهره 1برد. کافی از مجم  نای

با وجود ایین،   2کار گاارد. ستگان خود از جامه برادرش را در مناصب حکومتی بهتوانست ب

مناسبات دوستانه آنان تداوم پیدا نکرد و با گاشت زمان، تویاد فکیری مییان ابواییوب و     

باشد، آشیکار  منصور که تا حدی متأثر از برخورداری از جایگاه منصب وزارت و خالفت می

نسبی با افکیار خمیهیه را داشیته     مقامی بوده که توان مقابمه شد. وزارت در این دوره، تنها

کیه   چنان بود؛ منصور مطیع امور، از بسیاری در او موریانی، خاص جایگاه به توجه با است.

های پادشیاهان بابیت   ها و نامهدیوان شام با آغاز خالفت منصور، به ابوایوب دستور داد در

 آغشیته  زعهیران  به و بنویسند پوست روى نوشتند، بر مى ارسال اموال را که بر روی کاغا

 9کنند.

پ  از مدتی ابوایوب، به ربودن اموال و سو  نیت مته  شید و متعاقبیاً منصیور قصید     

داشت او را معزول و به قتل برساند. بر این اساس، موریانی هر زمان نیزد منصیور حاضیر    

گردیید.  هه به سالمت خارج میی رفت که کشته خواهد شد؛ اما از نزد خمیشد، گاان میمی

ابواییوب شیده بیود؛     انگیز بود کیه باعیش شیایعاتی در بیاره    اقبالی، چنان تعجباین خوش

رود، از آن گهتند او روغنی به هاراه دارد که جادو شده و هر زمان که نزد منصیور میی   می
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الاثیل   میان میردم ضیرب  « روغن ابوایوب»مالد. به هاین جهت، روغن به ابروی خود می

  1شده بود.

تیرگی روابط خمیهه و وزیر، در نهایت به مر  ابوایوب مورییانی منجیر شید. در میورد     

طقطقی در روایتی مشیابه چنیین    مر  او، دو روایت متهاوت موجود است. جهشیاری و ابن

اندوزی بیود و بیا وجیود نگرانیی از واکینش       اند که ابوایوب پیوسته در پی ثروتنقل کرده

در پی  2برد؛ اما سرانجام نیت او آشکار گردید.هر فرصتی برای این امر بهره می منصور، از

ای، ابوایوب زمینی در بخشیدن تامک ناحیه درخواست راهناایی منصور از ابوایوب، در باره

 کیه  وجیود دارد  بسییاری  مزارع نزدیکی اهواز را پیشنهاد کرد و بیان داشت در این ناحیه،

گردد؛ اما وزیر بیا دریافیت    آباد تا است دره  هزار سیصد به و نیازمند مانده ویران و خالى

 هیزار  بیسیت  سال، هر گونه اقدام عارانی در این زمینه انجام نداد و متعاقباًاین مبمغ، هیچ

 نوبنیاد هاان دهکده حاصل این وجوه، که کرد مى اظهار ناود و نزد خمیهه ارسال می دره 

که پیوسته مترصد فرصتی برای دسیسه و سخن چینی  ابوایوب دشانان است. در این بین،

حویور   آن منطقیه  در شخصیاً  منصیور  عمیه او نزد منصور بودند، حقیقت را بیان داشتند و

وزییر مطمیع گردیید. سیپ ،      حقیقت و خیانت از و آگاه شد آن خرابى و ویرانى یافت و از

بیه قتیل    را خویشان وزیر از روهىگ ابوایوب را صادر کرد و قتل فرمان زندانی، شکنجه و

  9ناود. تصرف را اموالشان و رساند
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موصیل   وارد پنهیانى  منصور امیه، بنى زمان اثیر چنین آمده که در در روایت دوم از ابن

شد. بر این اسیاس،   باردار آن زن و را به هاسری برگزید ازد یقبیمه از زنى آنجا در و شد

هاش  به حکومت، آن را به فرزند خود بدهد  رسیدن بنیسندی به آن زن داد تا در صورت 

نامییده شید. جعهیر در     و نزد خمیهه ارائه کند. پ ، از آن زن فرزندی متولد گشت و جعهر

 چیون  فراگرفت. داشت، ضرورت منشى یک براى هرچه و آموخت انشا و اندک زمانی خط

روزى  به خدمت مشغول گردید. ابوایوب نزد و بغداد شد وارد جعهر رسید، خالفت به منصور

 را او خمیهیه  فرسیتاده و  او نیزد  را ابوایوب، جعهیر  طمب ناود و ایمنشى ابوایوب از منصور

 و بیان داشت را خود حال شرح جعهر کرد و از نسب او پرسید و پیدا عالقه به او و تأیید کرد

و پیوسیته آن را  است  فرزندش که و دانست شناخت را او ناود. پ ، منصور تقدی  را سند

 نگیران بیود،   داد. در این میان، ابوایوب که از تزلزل جایگاه خیود در مالزمت خود قرار می

از جعهر درخواست کرد تا به موصل برود و مادر خود را به دربیار بییاورد،    منصور زمانی که

به قتل  راه نیاه را در او که فرستاد را ابوایوب که جاسوسانی برای جعهر گاارده بود، پیکی

دریافت که این عال از سوی ابوایوب بوده است، اقدام به از میان  منصور برساند؛ اما چون

ق بیه دسیتور خمیهیه دسیت و پیای      111به هر شکل، در سیال   1برداشتن وزیر خود ناود.

گرچه روایاتی کیه   2هایشان زده شد.ابوایوب و برادرش خالد و برادرزادگانش، قطع و گردن

قتل ابوایوب باشید،   کننده های آنی و تسریعتواند بهانهه آن اشاره شده است، میدر منابع ب

طمبی فراوان ابوایوب، باعش نگرانیی   توان این نظریه را مطرح ناود که نهوذ و قدرتاما می

 رقبا و سعایت آنان نزد منصور و یا حتی نگرانی شخص منصور از او و اقداماتش شده باشد.

                                              
 .232ا233ص  ،13ج  ،الكامل اثیر، . ابن1

. پا از موریانی، 121، ص الوزراء والكتّاب؛ جهشیاری، 2122، ص 11، ج تاریخ طبری. طبری، 2

زاد و حاجب و دربان منصور بود، به مقام وزارت رسید.  محمد که از غالمان فانه بن یونا بن ابوالفضل ربیع

 ( 225، ص الخلفاء تاریخ فی االنباءعمرانی،  ؛ ابن525، ص فتوح البلدان)بالذری، 
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 اختی عملکرد موریانیشن . بررسی روان5

شیناختی بیه کیارکرد بمنیدپایگان هیر عصیر و نگرشیی بیه دور از          بر اساس نگیاهی روان 

توان به سیر رفتاری آنان در عرصه قدرت دسیت یافیت. بیر     جانبه، می ورزی و هاه غرض

های تاریخی از عامکرد ابواییوب مورییانی در دوران وزارت او ذکیر    اساس آنچه از گزارش

جیویی   طمبی و سمطه گرفته از روحیه قدرت توان تا حد بسیاری رفتار او را نشئتگردید، می

تیوان  های درونی وی، و در گام بعد میدانست که این موضوع از سویی برگرفته از ویژگی

 آن را منبعش از جوّ اجتااعی و چگونگی برخورد با وزرای پیش از او دانست.

 تحت را آنها و کندمی را کنترل دیگر افراد طمب، این فرد بنا بر نظریه شخصیت قدرت

-حتی نزدییک  خواهدنای شود. اوگرفتار می جویی سمطه در این خود و دهدمی قرار سمطه

 یکی احساسات، دادن نشان دگرگون چراکه مطمع شوند؛ او درونی احساسات از ترین افراد

میی  فکیر  که را ظاهری او فریبکار بوده و است. طمب قدرت شخصیت اصمی از مشخصات

 یابد.خود دست می اهداف نتیجه، به در و دهد نشان می خوشایند است، برای دیگران کند

 عاممی دیگر را در ایین بیین   بر عهده نگرفته، هاواره را شکست مسئولیت عالوه بر این،

 که احساساتی کند. اعاال را خود نهوذ تا کنداستهاده می راهکارهایی از او داند. می مسئول

 شیده  انتخیاب  شیده و  حساب به صورت و تهکر روی از و موقعیت با متناسب کند،ابراز می

 ییا  و کیردن  کنترل منظور به صرفاً افراد، سایر با و ارتباطش است بدبین دیگران است. به

 1.است شدن کنترل

تیر چیه از نظیر    ای پیایین موریانی در مقایسه با ابوسماه خالل و خالد برمکی، از مرتبه

اجتااعی و چه از نظر توانایی در امر وزرات برخوردار بود. با این حال، منش و رفتار ابوایوب 

با درباریان و خمیهه در مقایسه با دو وزیر مشهور پیش از خود، دارای وجوه افتراق بیشتری 

دبییر و مشیاور عیالی     نسبت به اشتراکات بود. ابوسماه با وجود اینکه از تیوانگران کوفیه،  

                                              

 .122ا122، ص جو سلطه انسان شناسی روان . شوستروم،1
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گردید و هاچنین از امتیاز هاراهی بیا  و از داعیان برجسته کوفه محسوب می ی  امامابراه

ابومسم  در دعوت عباسی برخوردار بود، تا زمانی که در خدمت خمیهه بود، دارای جایگاهی 

بیه آل   سیازی گیرایش   اما به واسطه عمنیی  1رفت؛ویژه و از نزدیکان خاص او به شاار می

-ریزی گردیید کیه بیی    ناایی در برابر خمیهه، نقشه قتل او برنامه و نیز آغاز قدرت عمی

طمب از سوی سیهاح بیود    شک، این امر تا حد بسیاری در راستای برخورداری روحیه قدرت

برمک نیز ماننید ابوسیماه، از    بن خالد 2که هیچ قدرتی حتی وزیر را در برابر خود پایرا نبود.

ای خاندانی در امر وزارت داشت. او افزون ، پیشینهتاکن مالی برخوردار بود و عالوه بر آن

. هیان نظیامی قیرار داشیت    گردید، در زمره فرماندهبر اینکه از داعیان عباسی محسوب می

بُیردار   یابی او آگاه بود، اما پیوسته خود را مطیع و فرمانخالد با وجود اینکه خمیهه از قدرت

ابر خمیهه مبادرت نورزید و حتی با تغییر منصب ناایی در بر گاه به قدرت داد و هیچنشان می

وزارت، به مخالهت برنخاست و به واسیطه بیروز خصیایص پسیندیده در سیطح فیردی و       

اجتااعی و فوایل رفتاری ماتاز، مورد استقبال اقشار گوناگون جامعه قرار گرفت و از نسل 

  9به خدمت دربار مشغول شدند. عباس آل معروف وزیراناو، 

عبیارتی   توان ابوسماه را بیش از خالد دارای روحیه مقابمیه بیا خمیهیه، و بیه    هرچند می

طمبانیه   دستیابی به قدرت بیان داشت، با این حال، عامکرد موریانی تا حید زییادی قیدرت   

شود که این امر را شاید در ابتدا بتوان به شیوه آشنایی او بیا منصیور میرتبط    محسوب می

ان دبیری، سیمیاان منصیور را از تعیرض اموییان مصیون      که ابوایوب در زم دانست؛ چنان

دانست  بخش منصور می جویی درونی، خود را نجات بدین واسطه، موریانی با سمطه 1داشت.

شارد. از سویی دیگر، موریانی بیه دلییل   رو، اِعاال نظرهای خود را بر او مجاز می و ازاین

                                              

 .121، ص الوزراء تاریخ فی األمراء تحف . صابی، 1

 .2232ا2232، ص 11، ج تاریخ طبری. طبری، 2

 .131، ص زین األفبار؛ گردیزی، 211، ص فخری تاریخ طقطقی، . ابن5

 .244ص ، 2ج  ،الجوهر ومعادن الذهب مروج. مسعودی، 2
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دیید   وجب رونر دربار منصور میبخشی دقیر به امور وزارت، خویشتن را م رسیدگی و نظ 

بینی این وزیر گردید؛ حال آنکه وزیران پییش از او،  که این خود، عاممی مه  در خودبزر 

ای که در دعوت عباسی و سپ  نظیارت بیر دواویین و امیر وزارت     با وجود نقش برجسته

 داشتند، به این موضوع دچار نشده بودند.

توانسیتند  ان در حاف رقبایی دانست که میی توطمبی موریانی را می عنصر دیگر قدرت

که پ  از آگاهی از تصای  منصور بر قتل ابومسم ، نه تنها  برای او خطرآفرین باشند؛ چنان

به مخالهت نپرداخت؛ بمکه این کار را نیز صواب برشارد و به تحریک خمیهیه پرداخیت تیا    

اکش با خالد برمکیی، از  هاچنین، در کش 1بدین واسطه، حاشیه امنی برای خود ایجاد کند.

عصر خود، در ماجرای تخریب طاق کسری، به تخریب وجه او پرداخت  وزیران برجسته ه 

 جایگاه از و تا حدی به این مه  دست یافت. حتی پ  از اعزام خالد به فارس، ابوایوب که

-را پی  میی   خود منصب مجدد خالد که بود باور این بر پیوسته در هراس بود، وی ماتاز

عاممی دیگر  2رد. عالوه بر این، وابستگی بیش از حدّ منصور در مشاوره امور با ابوایوب،گی

 نییز  عبدالجبار ماجرای که در طوری جویی در موریانی بود؛ به در ایجاد خودِ ساختگیِ سمطه

 صیورت  بیه  سیوی دیگیر   از و منصیور،  ضعف نشانه سویی از خمیهه، پیوسته هایمشورت

گردید. با این حال، مورییانی را  محسوب می موریانی نظر اعاال دهنده افزایش نامحسوس

ییون ،   بن که ظهور ربیع طمب در دربار منصور دانست؛ چنان توان تنها شخصیت قدرتنای

 تا حدّ بسیاری نقطه تقابمی در برابر ابوایوب بود. 

 تواد اقباًجویانه و متع های سمطهدر دوران پایانی وزارت موریانی، به دلیل افزایش تنش

 و وزارت منصیب  جایگیاه  از برخورداری از متأثر حدی تا که منصور و ابوایوب میان فکری

                                              
 .131ا133، ص الوزراء والكتّاب. جهشیاری، 1

. یعقوبی بیان کرده است که موریانی بیش از همه در منصور نفوذ داشت و بعد از وی، دیگر کسای چناین   2

 (542، ص 2، ج تاریخ یعقوبیمنصور را تحت تأثیر آرای فود قرار نداد. )یعقوبی، 
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تیوان عمیت میر  مورییانی را در     خالفت بود، قتل موریانی اتهاق افتاد. با این حیال، میی  

با توجه به سکوت مورییانی در وابسیتگی    طمبی انحصاری نیز بیان داشت. هاچنین، قدرت

تیوان بییان داشیت کیه مورییانی بیه واسیطه برخیورداری از         ن دوره میفردی و فکری آ

 داشت قرار انزوا کرد، درانحصارگریانه اقدام می شدیداً جو، به این دلیل که شخصیت سمطه

رو، تیا حید    دارنده قدرت برخوردار نبود. ازاین بهنجاری با سایر افرادِ در دست ارتباطاتاز  و

 مبتنیی  جریان و حرکتی در توانستخاص بود و نای طبقاتی یافتگی سازمان بسیاری فاقد

 نهع مشترک حوور داشته باشد. بر

 نتیجه

-میی  ظهور و بروز سیاست عرصه در حاکاه، طبقه عامکرد و رفتار اندیشه، ناود بیشترین

اختیارات وزیران محدود بود و خمیهه، بیشیتر از   خالفت منصور عباسی، حوزه یابد. در دوره

برد. ابواییوب مورییانی، یکیی از وزییرانِ     مشورتیِ این مقام در امور خالفت بهره می جنبه

األصل در خالفت منصور عباسی بود که از جایگاهی ماتاز برخوردار گردید و هاانند  ایرانی

هیای کیارکردی نقیش    دیگر وزرای ایرانی، از نظر سیاسی، فردی دانا و زیرک بیود. جنبیه  

هیای  توان به دو بخش تقسی  کیرد: نخسیت، مشیورت   فت را میابوایوب موریانی در خال

منصور با ابوایوب در امور مه  مامکتی بود که این امر، نشان از اهایت و جایگاهی اسیت  

در ها، این مشورت ترینترین و حساسکه ابوایوب در نزد خمیهه داشته است. از جامه مه 

هیای شیدید   گیر، بیا وجیود رقابیت    مناسبات میان منصیور و ابومسیم  اسیت. از طیرف دی    

نهیوذ و تأثیرگیاار در اطیراف منصیور هاچیون       های ذیحکومتی و حوور شخصیت درون

کرد و به هاین سبب، وی را در منصب وزارت یون ، منصور به ابوایوب اعتااد می بن ربیع

کیه  باقی گااشت. این امر، در کنار آشنایی پیشین ابوایوب و منصور، ناشی از احتیاجی بود 

عنوان یک وزیر ایرانی داشته است؛ چراکه منصور برای ساماندهی به  منصور به موریانی به

های خالفت در پایتخت )به دلیل آشنایی امور سیاسی ی اجتااعی و تارکزبخشی به فعالیت

 ایرانیان به این امور(، به وزیری کاردانی هاچون ابوایوب، نیازمند بوده است. 
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ب به سبب برخیورداری از منصیب وزارت، در اعایال قیدرت دچیار      با وجود آنکه ابوایو

هایی بود، ولیکن هاانند دیگر وزرای ایرانی خمهای عباسی، در امور مامکیت، بیا   محدویت

های ابوایوب، جدای از پرداختن بیه  کرده است. در مورد فعالیتدرایت و تأثیرگاار رفتار می

خصیوص   وقایع خراسان در زمیان عبیدالجبار و بیه   ها و امور رعایا، موضع او در باره دیوان

کیردن و آرام   دهندۀ این امراست که او عیالوه بیر سیعی در حهیظ     ماجرای ابومسم ، نشان

گیری از اعاال نظیر بیر خمیهیه     داشتن وضع موجود، در پی افزایش قدرت خود با بهره نگاه

فر بود، اما ماننید بسییاری   بود. به هر حال، او اگرچه در انجام امور مامکتی تا حدّ زیاد مو

-های سیاسی شد و عامکرد او را به میزان قابل توجهی می ردیهان خود، گرفتار رقابت ه 

طمبانه او دانست که به احتاال فراوان، این موضیوع، از   گرفته از سیاست قدرت توان نشئت

ای هی سویی به واسطه رفتار خمها با وزییران پیشیین، و از سیوی دیگیر بیه دلییل ویژگیی       

 شخصیتی انحصارگرایانه موریانی بود.
 

  



 یدر عصر منصور عباس یانیمور یوببر عملکرد ابوا یلیتحل 111 

 منابع
 . قرآن کریم.1

 .1523، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان، تاریخ سیاسی اسالم. ابراهیم حسن، حسن،  2

 .1521حالت، تهران: علمی،  ابوالقاسم ، مترجم:الكاملعلى،  اثیر، عزالدین . ابن5

 ق.1211دار األضواء،  بیروت: شیرى، على ، تحقیقالفتوحاعثم کوفی، ابومحمد،  . ابن2

 محماد  ، تحقیاق: والملاوک  األمام  تااریخ  فاى  المناتظم محمد،  بن على بن جوزى، عبدالرحمن . ابن3

 ق.1212العلمی ،  الكتب دار بیروت: عطا، عبدالقادر مصطفى و عطا عبدالقادر

 تا. بیروت: دار صادر، بی، وفیات األعیانالدین ابوالعباس،  فلكان، شما . ابن2

، تحقیق: فواز، بیروت: دار الكتاب العلمیا ،   فیاط بن تاریخ فلیف هریره،  ابی بن فیاط، ابوعمرو . ابن2

 ق.1213

 ق.1513، بیروت: دار صادر، األعالق النفیس عمر،  بن رسته، احمد . ابن4

 و متارجم  بنگااه  تهران: گلپایگانى، محمدوحید ، مترجم:فخرى تاریخعلى،  بن طقطقى، محمد . ابن1

 .1523کتاب،  نشر

 ق.1542نا،  : بیقاهره ،العقد الفرید محمد، بن عبدربه، احمد ابن. 13

، تحقیق: قاسم السامرائی، قاهرة: دار االنباء فی تاریخ الخلفاءمحمد،  بن علی بن عمرانی، محمد . ابن11

 ق.1221اآلفاق العربی ، 

 .1512نا، ، تصحیح: میرزا عبدالعزیم فان گرکانی، تهران: بیافبار برامكهغسان، ابوالقاسم،  . ابن12

 تهاران:  مساعود، . ح ، مترجم:(ایران به مربوط بخش) البلدان مختصراسحاق،  بن فقیه، محمد . ابن15

 .1521ایران،  فرهنگ بنیاد

 ق.1232الفكر،  دار ، بیروت:والنهای  البدای عمر،  بن کثیر دمشقی، اسماعیل . ابن12

 م.2332، دمشق: دار الفكر، ی العباس  عصر الخالف خیتار، محمد ابوالفرج ،العش. 13

فای   العلاوم  دار صاحیف  ، «الموریاانی  أیاوب  أبو: اإلسالمیین الوزراء من». برانق، محمد احمد، 12

 ق.1523، 1، ش 4دار العلوم، قاهرة: س  جماع 

 .1552نقره،  تهران: توکل، محمد ، مترجم:البلدان فتوحیحیى،  بن أحمد. بالذرى، 12
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 ق.1514، به کوشش: عبدالعزیز دوری، بیروت: دار الفكر، انساب االشراف. ااااا ، 14

 .1525تهران: البرز،  روشن، محمد ، به کوشش:طبرى تاریخنامهمحمد،  بن . بلعمى، ابوعلی محمد11

 .1523مترجم: عبدالحسین میكده، تهران: علمی و فرهنگی، ، برمكیان. بووا، لوسین، 23

 مترجم: ،والمنسوب المضاف فی القلوب ثمارإسماعیل،  بن محمد بن عبدالملك أبومنصور . ثعالبی،21

 .1522مشهد،  فردوسی دانشگاه: مشهد نژاد، انزابى رضا

 ق.1542نا،  بی: قاهرة هارون، محمد عبدالسالم به کوشش: ،الحیوان بحر، بن عمرو . جاحظ،22

، مترجم: ابوالفضال طباطباایی، تهاران:    الوزرا والكتّابعبدوس،  . جهشیاری، ابوعبداه محمدبن25

 .1524نا،  بی

، مترجم: مسعود تاریخ سیاسی و اجتماعی فراسان در زمان حكومت عباسیان. دنیل، التون  ، 22

 .1522نیا، تهران: علمی و فرهنگی،  رجب

نى،  نشر تهران: دامغانى، مهدوى محمود مترجم: ،الطوا  افبار داود، بن احمد بوحنیفه. دینورى، ا23

1521. 

 تهاران:  طباطباایى،  ناصار  ساید  ، متارجم: (فلفاء تاریخ) سیاست و امامتقتیبه،  . دینوری، ابن22

 .1543ققنوس، 

 ق.1213 ، جامع مطبع : ، دمشقفی العصر العباسی الثانی  تاریخ الدول  العربی، زکار، سهیل. 22

ملای   هویت گسترش و احیا در ایرانی وزیران نقش بررسی»اسماعیلی، مراد،  و . ستاری، رضا24

، 15، س فصلنامه مطالعات ملای ، «سلجوقیان( و غزنویان سامانیان، عباسیان، حكومت دوران )در

 .1511، 1ش 

 .1543محمود افشار، ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر تاریخ برمكیان. سجادی، سید صادق، 21

 تهران: سرمد، غالمعلی و قاضی قاسم ، مترجم:جو  سلطه انسان شناسی رواناورت،  . شوستروم،53

 .1521مرکز، 

 ق.1522، بیروت: آمد، تحف  األمراء فی تاریخ الوزراء. صابی، ابوالحسن، 51

 .1523اساطیر، چهارم،  تهران: پاینده، ابوالقاسم ، مترجم:طبرى تاریخجریر،  بن . طبرى، محمد52
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 .1543دانشگاه، سوم، 
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1522. 
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 .1515دانشنامه جهان اسالم، 

 نظار:  ، زیراسالمی بزرگ دائرةالمعارف ،«ابوایوب موریانی»محمدمهدی، مدفل  . مؤذن جامی،23
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 تا. فاور، بی کالله تهران: بهار، الشعراء ملك ، به کوشش:والقص  التواریخ مجمل. ناشناس، 22
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 .1541اسالم و ایران، بازشناسی 

 ق.1212، بیروت: دار صادر، معجم البلدان،  عبداه . یاقوت حموى، ابن31
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