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ایرانیان به رغم تمام مخالفت ها و ممانعت هایی که در دوره ی حکومت بنی امیه برای ورود آنها به  چکیده:

ارکان قدرت صورت گرفت سرانجام توانستند در دوره ی حکومت عباسیان بر جهان اسالم به مقصود خود 

رانی که در این دوره به یکی از خاندان های حکومت گر ایبرسند و به دستگاه خالفت اسالمی راه پیدا کنند. 

دستگاه خالفت اسالمی وارد شدند و با این که خوش درخشیدند اما دولت شان مستعجل بود خاندان برمکیان 

بودند. برمکیان به واسطه ی درایت و لیاقتی که در اداره ی امور از خود نشان دادند مدارج ترقی را به سرعت 

به اوج قدرت و ثروت رسیدند. آنها با آن که توانستند شکوه و  طی کرده و در سال های خالفت هارون الرشید

جالل خاصی به خالفت عباسیان ببخشند چنان که دوران با شکوه حکومت هارون الرشید مرهون تالش های 

بی وقفه ی آنهاست  اما پس از چندی هارون الرشید بر آنها خشم گرفت و دوره ی نکبت و سقوط آنها فرا 

برمکیان زوایای مبهم و تاریک زیادی وجود دارد که در طی زمان مورد اختالف و نزاع میان  پیرامون رسید.

مورخان بوده اند یکی از این موارد، اختالف بر سر دلیل براندازی برمکیان توسط هارون الرشید بوده است 

در این مقاله سعی اند. چنان که هر کدام از مورخان عاملی را به عنوان عامل اصلی این براندازی مطرح کرده 

می شود تا ضمن بیان دیدگاه های مورخان پیرامون این واقعه، میزان و چگونگی نقش اقتصاد در سقوط و 

 براندازی این خاندان حکومت گر ایرانی بررسی شود. 

 اقتصاد هارون الرشید، برمکیان، یان،:عباسواژه های کلیدی

 مقدمه:

عنصر ایرانی و به رهبری ابومسلم خراسانی سرانجام بر حکومت عرب گرای بنی امیه پیروز  عباسیان توانستند با کمک        

شده و در جهان اسالم به قدرت برسند. ایرانیان که به دلیل این کمک به ابناءالدوله ملقب شده بودند برخالف دوره ی بنی امیه 

سندگان، دولت عباسیان را دولتی ایرانی می خواندند. در در تمام ارکان خالفت جدید نفوذ کردند آن چنان که مورخان و نوی

این دوره برای اداره ی هر چه بهتر آن سرزمین های اسالمی که پهنه ای وسیع از کرانه های اطلس تا ترکستان را در بر می 

قتباس شد بلکه گرفت نه تنها سازمان دیوانی و مهم ترین نهادهای دولتی عباسیان از سازمان های ایرانی عصر ساسانی ا

 مشهورترین دست اندرکاران امور دیوانی در دستگاه خالفت عباسیان و بیشتر وزیرانشان ایرانی بودند.

در میان دیوان ساالران و وزیران ایرانی که به سازمان دولتی عباسیان وارد شدند از همه مشهورتر برمکیان بودند که توانستند 

خود به خالفت ببخشند و هم این که خود در میان طبقه ی دیوان ساالر ایرانی  هم شکوه و جالل خاصی در دوران وزارت
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خالفت عباسیان به اوج قدرت و ثروت دست پیدا کنند. اما با همه ی این قدرت و نفوذ مورد غضب هارون پنجمین خلیفه ی 

 عباسی قرار گرفتند و در اوج اقتدار رو به سقوط و اضمحالل رفتند.

 –لل وقوع این حادثه میان مورخین اختالف نظر وجود دارد. این مقاله در تالش است تا با روش توصیفی در مورد علت یا ع

تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این سوال پاسخ گوید که آیا اقتصاد و سیاست های اقتصادی هارون الرشید در این 

 براندازی نقش داشته است؟

ز این جهت اهمیت دارد که شاید بتوان گوشه ای از زوایای تاریک و پرابهام روزگار برمکیان این پاسخ گویی به این سوال ا

خاندان حکومت گر ایرانی را روشن نمود و هم این که بهتر به تعامالت میان حکومت عباسیان با عنصر ایرانی و نوع نگاه این 

و قدرتمند به لحاظ فرهنگی ، در دوران حیات خود بیشتر  حکومت و نگرانی های آن نسبت به این عنصر متمدن، جریان ساز

 پی برد.

منابع پیرامون برمکیان و روزگار آنها برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش حاضر را می توان به چند دسته ی کلی تقسیم 

تواریخ  -2طبری و الکامل ابن اثیر تواریخ عمومی مثل تاریخ یعقوبی، آداب السلطانیه یا الفخری از ابن طبا طبا، تاریخ -1نمود: 

تاریخ وزیران و  -4فرهنگ نامه های تاریخی و ادبی مانند وفیات االعیان ابن خلکان  -3محلی مثل تاریخ بخارا و تاریخ بغداد

د فتوح کتاب های فتوح و مقاتل مانن -6تواریخ دودمانی مانند تاریخ بیهقی  -5دیوان ساالران مانند الوزراء والکتاب جهشیاری 

منابع جغرافیایی  -8منابع ادبی و داستانی مثل مجمل التواریخ والقصص  -7البلدان بلذری و مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی 

: 1385)سجادی، 9مثل مسالک و ممالک ابن خردادبه و اصطخری، حدودالعالم، صوره االرض ابن حوقل، البلدان ابن فقیه و...

 تاریخ برمکیان لوسین بووا.تحقیقات جدید مثل  -(5-7

البته الزم به ذکر است که به جز منابع مذکور آثاری نیز وجود دارد که چه در دوره ی حیات برمکیان و چه در دوره ی های 

متاخرتر به صورت اختصاصی در مورد این خاندان به رشته ی نگارش درآمده اند که از آن جمله می توان از اخبار برامکه اثر 

 حسین بن جعفر یا اخبارالبرامکه اثر ابو عبداهلل محمد بن عمران مرزبانی یاد کرد.ابوعلی 

با کند وکاوی که در منابع و در جهت پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش صورت گرفت باید گفت یافته های پژوهش حاکی از 

اصلی اقدام هارون الرشید علیه  آن است که برخالف نظریات مورخین متقدم که هر کدام دلیلی خاص را به عنوان علت

برمکیان مطرح کرده اند نمی توان به طور قاطع یک دلیل را به عنوان علت اصلی این براندازی قلمداد نمود و نسبت به سایر 

دالیل بی توجهی نمود که اگر چنین کنیم بی شک به خطا رفته ایم زیرا هیچ رویداد تاریخی را نمی توان با تکیه بر یک علت 

رد تجزیه و تحلیل قرار داد طبیعتا سقوط برمکیان نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین باید اذعان نمود که اقتصاد نیز مو

در کنار سایر عوامل به شکلی که در متن مقاله مورد بررسی قرار می گیرد در این سقوط و براندازی نقش ایفا کرده اما علت 

 تامه ی آن نبوده است.    

 :کیان از نگاه مورخین قدیم و جدیدبرم

در میان وزیران دستگاه خالفت عباسیان،برمکیان بزرگترین وزرای عصر شکوه خالفت و بلکه تمام طول دوران خالفت         

عباسیان بودند.مورخین در مورد این خاندان قدرتمند عصر عباسیان از جهات مختلف مثل لقب برمک، دین برمکیان مقارن 

الم، علت و چگونگی ورود آنها به دمشق، گروش به اسالم و موقعیت آنها در دستگاه خالفت اموی، اسباب گرایش خالد ظهور اس
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به عباسیان و نقش واقعی او در قیام ضد اموی، درجه ی نفوذ و سیطره ی برمکیان بر هارون الرشید و اسباب انقراض این 

ه اند. از موارد مورد اختالف مورخان چنان که گفته شد به کارگیری لقب ( ایجاد شک و تردید نمود4: 1385خاندان)سجادی، 

برمک برای این خاندان می باشد. از جمله ابن فقیه همدانی از آن جایی که معبد نوبهار بلخ را در برابر مکه دانسته واژه ی 

( بعضی دیگر نیز ذکر کرده اند که 172: 1349برمک را محرف باب مکه و لقب متولی نوبهار برشمرده ست)ابن فقیه همدانی، 

چون جعفر زیر نگین انگشتری خود زهر کرده بود و علت این کار خود را به کارگزاران عبدالملک بن مروان چنین توضیح می 

(.یاقوت حموی نیز 35: 2535دهد که میخواهم در موقع خطر آن را برمکم لذا خاندانش به برمکیان شهرت یافته اند)خواندمیر، 

معجم البلدان در مورد وجه تسمیه ی لقب برمک چنین بیان می کند که چون نوبهار را به مکه تشبیه می کردند آن را ابن  در

( اما محققی معاصر معتقد 4/818ق: 1397مکه خواندند و این واژه به تدریج به صورت برمک در آمده است.)یاقوت حموی،

ند و این محققان و مورخان چون نتوانسته اند ریشه و وجه تسمیه ی واژه را است که این وجوه از واژه ی برمک بنیادی ندار

توضیح دهند به این توجیهات پرداخته اند. ایشان سپس بیان می دارد تحقیقات جدید پیرامون وجه تسمیه ی برمک قانع 

کل سانسکریت بعضی از محققان ردپای این واژه را در متون ختنی و تبتی و ماخوذ از ش»کننده تر هستند. 

به معنای رئیس صومعه، پیشوا دنبال کرده و دریافته اند که صورت های مختلف لهجه ای این واژه در این  parmukhaبودایی

متون گویا به عنوان لقب برای پیشوای روحانیت بودایی به کار می رفته است. برخی صورت های ختنی آن عبارتند از پرمو 

prramuha  پرموهprramauha  پرومهprraumaha  و پرماهprramaha و از روی صورت تبتی پرمگpar-mog 

و ظاهرا برای  hرا دریافته اند. زیرا در لهجه های ختنی صدای میان دو آوای parmokشکل اصلی و آوایی آن یعنی پرمک

که با واژه ی پرمک ها تبدیل شده و از این روی روشن است  gبیان صدایی به کار می رود که در این لهجه سرانجام به 

pramukh  سانسکریت که مورد استفاده ی مردم بلخ بوده ارتباط دارد و توسط همان ها به زبان عربی راه یافته و با تبدیل پ

طبری با آوردن داستانی در تالش است که اثبات کند برامکه نه (.30: 1385سجادی، «)به ب به صورت برمک درآمده است

رب و از نژاد عبداهلل بن مسلم باهلی برادر قتیبه بن مسلم ساالر سپاه عرب در تهاجم به خراسان و بلخ به ایرانی که اصالتاً ع

اما مورخی دیگر برامکه را نه تنها ایرانی بلکه ( 3805/9: 1375)طبری، روزگار امارت حجاج بن یوسف ثقفی بر عراق بوده اند.

 (232/2: 1380میر، )خواند آنان را از نژاد ملوک فارس دانسته است.

از دیگر موارد اختالفی مورخین در مورد برمکیان، معبد نوبهار بلخ است. در این مورد نیز عده ای آن را بت خانه و         

معبدی بودایی دانسته و عده ای دیگر آتشکده ای زرتشتی ذکر کرده اند. خواندمیر در تاریخ حبیب السیر و مؤلف مجهول 

: 1380)خواند میر، .مروج الذهب آن را آتش کده ای زرتشتی دانسته اندلقصص و مسعودی در مل التواریخ و امج

برامکه را متولی معبد و بت خانه ی نوبهار  اما ابن اثیر، (387/2: 1382مسعودی،؛51؛مجمل التواریخ والقصص،بی تا: 232/2

برمکیان در بلخ پیش از :»ورد برمکیان می نویسد هم چنین ابن فقیه در م (13/13، 267/10: 1371)ابن اثیر، می کند.ذکر 

در نهایت هندوشاه نخجوانی، ( 172: 1349)ابن فقیه،؛«ار بودند و آیین بت پرستی داشتندملوک الطوایف، خود از بزرگان روزگ

  (142: 1357)هندوشاه نخجوانی، برمکیان را گبرکانی می داند که بعدها به دین اسالم گرایش پیدا کرده اند .

اما در میان محققین جدید این اختالف نظرها کمتر دیده می شود. چنان که لوسین بووا در اثری که در مورد برمکیان         

برمکیان اصالً ایرانی بودند و بنا بر روایات قدیمی و کهن، سدانت و کهانت نوبهار بلخ را »به تألیف در آورده است ذکر می کند: 

ملک الشعرا ء بهار در  . از میان محققین ایرانی نیز(3: 1336)لوسین بووا، «.داشته اند عهده  که معبدی بودایی بوده بر

تعلیقاتی که بر تصحیح مجمل التواریخ و القصص نوشته است آن جا که مؤلف کتاب از نوبهار به عنوان آتشکده ی زرتشتیان 
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بنا بر تحقیق اساتید ،نوبهار در اصل نواوهار یعنی بت خانه ی نو بوده و به تصریح ابن ندیم و دیگران :»یاد می کند می نویسد 

هم چنین از آن جا (51،بی تا: مجمل التواریخ والقصص  )«.ت خانه های بوداییان بوده و هیچ گاه آتش گاه نبوده است یکی از ب

کرده اند که می قی طوسی استنادکه برخی برای اثبات آتشگاه بودن معبد نوبهار بلخ، به این شعر شاعر حماسه سرای ایران دقی

 سراید: 

 که یزدان پرستان آن روزگار            نوبهار   به بلخ گزین شد بدان 

 مکه را تازیان این زمانکه مر             دی چنان  داشتن مرآن خانه را

 . چنان چون که بود راه جمشید را           ید را     خورش نیایش همی کرد

دانسته  که فقط آن را معبد موحدانبودن معبد نوبهار بلخ تصریح نکرده بلت که دقیقی در این شعر به آتشگاه بهار معتقد اس

  (51،بی تا: مجمل التواریخ والقصص  ).است

به هر حال آن چه مسلم است این است که معبد نوبهار در زمان ساسانیان و به روزگار تهاجم قوم عرب به ایران، بت         

خانه بوده است که بت های متعددی در آن قرار داشته و مورد احترام مردم هند، چین ، ترکستان و ایران بوده است. برخی از 

که به حج  می روند؛ در آن جا زیارت می کردند و خدمت آن معبد با آل برمک بوده مردمان این نواحی مانند مسلمانان 

تا این که خراسان در عهد خالفت عثمان مورد تهاجم اعراب : یب( 1312عبدالعظیم گرکانی،؛390: 1373)زکریا قزوینی،است؛

جا را محاصره کرد و مردم بلخ با وی بر احنف بن قیس از مرورود سوی بلخ رفت و آن »مسلمان واقع شد؛ به دنبال این تهاجم

برمک پدر خالد برمکی برای تحویل خراج مورد  (2169/5: 1375) طبری،«.چهارصد هزار صلح کردند که بدان رضایت داد

)ابن توافق، به مدینه نزد عثمان خلیفه ی مسلمین فرستاده شد؛ او در آن جا به دین اسالم گروید و عبداهلل نامیده شد؛

یک روایت از اسالم آوردن خاندان ما این فقط ا :یج(1312عبدالعظیم گرکانی،؛390: 1373؛زکریا قزوینی،172: 1349فقیه،

روایتی دیگر زمان اسالم آوردن آنها را به عهد خالفت عبدالملک بن مروان یا سلیمان بن عبدالملک از خلفای  برامکه می باشد.

                      (232/2: 1380)غیاث الدین خواندمیر،بنی امیه ذکر می کند.

 :برمکیان و عباسیان

خاندان برامکه در قرن اول هجری به دین اسالم گرایش پیدا کردند و بنا به دلیلی که  بر اساس شواهد و مدارک تاریخی        

دقیقاً مشخص نیست، به دستگاه خالفت امویان راه پیدا کردند؛ اما با توجه به سیاست ضد موالی امویان، با شروع قیام عباسیان 

زمان خالد بن برمک بود، به قیام بنی عباس پیوستند؛ به در خراسان علیه بنی امیه ، برامکه و بزرگ این خاندان که در این 

)ابو حنیفه  بوده است. مسلم خراسانی گونه ای که خالد بن برمک از سران سپاه قحطبه بن شبیب از سرداران بزرگ ابو

آوری چنان که در این زمان منابع از حضور او در گرگان برای جمع  :کج( 1312عبدالعظیم گرکانی،؛406: 1371دینوری،

  (4528/10: 1375)طبری،مالیات خبر داده اند.

پس از این که فتند.به دنبال خدمات برمکیان و با پیروزی عباسیان بر امویان، این خاندان به دستگاه خالفت جدید راه یا        

رمک تفویض نمود. خلیفه ی عباسی وزارت خود را به خالد بن بسفاح اولین  ابو سلمه ی خالل در شهر کوفه به قتل رسید؛

تصدی در این زمان مهم ترین کار خالد  خالد در این زمان اگر چه نام  و عنوان وزارت نداشت، اما کار وزارت را انجام می داد.
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: 1374.)مقدسی،بود گری امر خراج بود و این نخستین شغل دیوانی بود، که از طرف عباسیان به برمکیان محول شده

خالد در این شغل با لیاقت و تدبیر خود توانست برای منظم کردن صورت عایدات ( 3495/8و 4667/11: 1375طبری،؛968/2

این ابتکار که تأثیر مهمی در ساماندهی اقتصاد عباسیان داشت، موجب  (7: 1348)کانپوری،و درآمدها دفتر بزرگی مرتب نماید.

 نفوذ هر چه بیشتر خاندان برامکه گردید.

نفوذ خود را در سال های خالفت منصور عباسی حفظ کردند و از مشاورین معتمد او گشتند. طبری به برمکیان قدرت و         

نقل از ابراهیم موصلی می نویسد: ابو جعفر وقتی می خواست شهر بغداد را بنیان کند درباره ی آن، با یاران خویش مشورت 

سپس به نقل از علی بن   (4915/11: 1375)طبری،ود.کرد و از جمله کسانی که مورد مشورت قرار گرفت خالد بن برمک ب

   :1375)طبری،«.داد موافق رأیخالد بن برمک شهر ابو جعفر را برای وی خط کشی کرد و درباره ی آن »عصمه می گوید:

به عالوه زمانی که منصور زمین های دارالسالم بغداد را به اعیان و نزدیکان خود به اقطاع داد تا در آنها برای خود و  (4915/11

  (25: 1387)یعقوبی،قبیله شان خانه سازی کنند یکی از این بزرگان خالد بن برمک بود.

ر رفته  و به واسطه ی لیاقتی که در رتق و فتق امور از مناسبات برمکیان با خاندان حکومتگر عباسی از این حد نیز فرات        

یحیی بن خالد از طرف منصور به عنوان والیان موصل و آذربایجان ه.ق خالدبن برمک و 148دند در سال خود نشان می دا

خالد در شرایطی به حکومت موصل منصوب شد، که مردم این ناحیه دست به  (4978/11: 1375)طبری،منصوب شدند.

ش زده بودند، اما خالد با حسن تدبیر موفق شد، مجدداً امنیت را به این ناحیه باز گرداند لذا بیش از گذشته مورد توجه شور

منصور قرار گرفت. نفوذ خاندان برامکه در زمان خالفت منصور و مهدی سومین خلیفه ی عباسیان تداوم یافته، بنابراین خالد 

ه عنوان والی فارس و مدتی نیز به عنوان حاکم ری، طبرستان و دماوند به عباسیان خدمت نه تنها به عنوان والی موصل بلکه ب

 (156: 1349؛ابن فقیه،4978/11: 1375)طبری،نمود.

 برمکیان و هارون الرشید

ه.ق( به اوج خود رسید.یحیی بن خالد بن برمک توسط 193-170نفوذ برمکیان در سال های خالفت هارون الرشید)        

ون الرشید به عنوان قدردانی از زحماتی که در راه به خالفت نشاندن او متحمل شده بود به وزارت منصوب شد. رشید هار

پدر تو از برکت رأی و حسن تدبیر خود، مرا بر این جایگاه نشاندی؛ من کار رعایا را به تو واگذار »خطاب به یحیی می گوید:

تو نهادم؛ هر قسم که الزم می دانی حکم بکن و هر کس را که می خواهی  کردم و آن را از دوش خود برداشته بر گردن

برگزین و هر که را بخواهی از کار بر کنار کن به هرکس که می دانی همراهی بکن و هرکه را صالح می دانی بیرون بکن؛ من 

یحیی »تفویض اختیار  بر اساس این ( 228: 1348؛جهشیاری،5231/12: 1375)طبری،«.نمی کنم  در هیچ کار تو نظارت

 «.، گزارش های آن را به خیزران می داد و از جانب او دستور صادر می کردرشته ی کارها را به دست گرفت

  (228: 1348)جهشیاری،

ه.ق به دست جعفر 170اداره ی تمام دیوان ها به جز دیوان خاتم در اختیار یحیی برمکی بود. انگشتر خالفت در سال         

بن اشعث بود؛ چون رشید، جعفر را به والیت داری خراسان برگزید؛ این انگشتر که دارنده ی آن  متصدی دیوان بن محمد 

ه.ق که ابوالعباس فضل بن سلیمان طوسی به دارالسالم بغداد باز آمد،رشید 171خاتم بود به حمزه بن مالک رسید.در سال

س طوسی داد. چون ابوالعباس طوسی چندی بعد در بغداد درگذشت انگشتر خالفت را از حمزه بن مالک گرفت و به ابوالعبا
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 بن؛خلیفه 61/16-56: 1371؛ابن اثیر،5233/12-5232: 1375)طبری،خالد سپرد. رشید انگشتر خالفت را به یحیی بن

در دست  یحیی که تا این زمان کلیه ی دیوان ها با مقام وزارت را در اختیار داشت و فقط دیوان خاتم (308ق:1415خیاط،

: 1375)طبری،«.آمد هر دو وزارت بر یحیی برمکی فراهم»با مرگ ابوالعباس  (229: 1348)جهشیاری،ابوالعباس طوسی بود؛

5233/12)  

یحیی بن خالد » منابع از سلب اختیارات خلیفه هارون الرشید در سال های وزارت یحیی برمکی یاد کرده و می نویسند:        

فر و فضل کار رشید را به دست داشتند چنان که با وجود آنها دیگر، خود او را، امر و نهیی بن برمک و پسرانش جع

یحیی نخستین وزیری بود که امیر خوانده شد و برای اولین بار نامه های دیوان خراج به نام او  (441/2: 1378)یعقوبی،«.نبود

نام جعفر به دستور هارون الرشید بر سکه  (229: 1348)جهشیاری،تاریخ گذاری شد و فقط از جانب خلیفه صادر می شدند.

  (456/1: 1369)ابن خلدون،های دارالسالم و محمدیه حک گردید و سلطان خوانده شد.

روابط خاندان برمکیان با هارون به حدی از صمیمیت رسیده بود که طبری به نقل از رقاشی یا ابو نواس از شعرای هم         

 (5316/12: 1375)طبری،«.بی گفتگو خلیفه برادر شما بود اما در خاندان برمک نزاده بود»ی نویسد:عصر هارون و برامکه م

هارون الرشید مر برامکه را به خویشتن نزدیک کرد؛ خاصه  و»می نویسد:دوستانه ی در مورد این رابطه ی صمیمانه و مورخ

سی و ایشان را برکشید و بزرگ گردانید و به حدی یحیی بن خالد برمک را با چهار پسر چون جعفر و فضل و محمد و مو

برسانید که از آن بزرگتر حد نتواند بود و یحیی را پدر خواند و جعفر را برادر و وزارت ایشان را داد و همه کار به تدبیر کرد و 

که وزارت در چشم »برامکه با این جایگاه  (161: 1363)گردیزی،«.دست و قلم و زبان ایشان بر همه ی مسلمانان مطلق کرد

ایشان را خاصیت »با پایبندی به عهد و پیمان و کرم و سخاوت  بی نظیر خود که  (303: 1387)مستوفی،«آنها حقیر می نمود

آن بود که همه سخی بودند...و مال روی زمین همه ببخشیدندی و زر و مروارید به خروار کشیدندی و هرگز از بخشش  

-170هفده سال) (359/1: 1381)شبانکاره ای،«و غیر سائل از پیش ایشان نومید نرفتی پشیمان و ملول نشدندی و سائل

درجه ای از عظمت و اعتبار  الرشید را با موفقیت تدبیر کردند و قدرت دستگاه خالفت را به چنان ه.ق(امور دولت هارون 187

  (359/1: 1381ای،)شبانکاره «.آن دولت که آل برمک دیدند از دور عالم کس ندید»رساندند که 

در حالی که برامکه در تالش برای برقراری امنیت و آرامش و پر کردن خزانه ی خالفت عباسیان بودند هارون الرشید در         

بی »کمال آسایش و آرامش سرگرم افسانه های هزار و یک شب رامشگران و رقاصگان کاخ های مجلل خود بود.اما سرانجام 

ر دشمنان بر ایشان تغیر کرد و ایشان را بی جرمی، جرم کرد  و همه ی مال و ملک ایشان بستد و ایشان وفایی کرد و به گفتا

پس از برمکیان »به این طریق دوران اقتدار برمکیان به سرآمد؛ اما  (162: 1363)گردیزی، «.را به زارترین عقوبت ها بکشت

کس نبود که آن را »و  (328: 1365)مسعودی،«کارهای رشید خلل یافت و نادرستی تدبیر و بدی سیاست او بر مردم عیان شد

ز کرده پشیمان شد و سود به صالح آوردی و یا اندر آن تدبیر کردی و حال، دخل بیت المال روی به نقصان نهاد و هارون ا

  (163: 1363)گردیزی،«.دست بشده بود نداشت که کار از

 :برافتادن برمکیان از نگاه مورخین

اگر دست راستم »با وجود این سخن او که:تغییر رفتار هارون الرشید نسبت به خاندان برمکیان  اگر چه پیدا کردن دلیل         

 ( کاری بس دشوار می باشد اما430/2: 1378یعقوبی،«.)می بریدمرا هرآینه آن می دانست به چه سبب چنین کاری کردم 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 33-46، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

39 
 

رمکیان از علویانی که ذکر کرده اند: از جمله این دالیل می توان به حمایت ب برای وقوع این حادثه دالیل متعددی رامورخین 

بن عبداهلل بن حسن ه ی این علویان یحیی نمود. از جملبنی عباس در زمان خالفت هارون قیام کرده اند اشاره علیه خالفت 

بن علی بود. او که از واقعه ی فخ جان سالم به در برده بود و مخفی زندگی می کرد به دنبال پناه گاهی بود که در آن مخفی 

شت که در گردد؛ فضل بن یحیی برمکی از این نیت او آگاه شد؛ او را به رفتن به سوی دیلم رهنمون شد ،نامه ای هم برای او نو

یحیی  ( 447: 1387)ابوالفرج اصفهانی، آن نامه به حکام و فرمانداران والیات دستور داده شده بود که کسی متعرض او نگردد.

: 1348)جهشیاری،بن عبداهلل به این طریق به دیلم رفت. پس از این، یحیی بن خالد دویست هزار دینار برای او به دیلم فرستاد.

ه.ق در آن منطقه ی کوهستانی طغیان کرد. بنا به گفته ی برخی از منابع هارون از کمک 176 در سالبن عبداهللیحیی  (310

فضل بن یحیی و پدرش نسبت به یحیی بن عبداهلل مطلع بود، لذا فضل را به والیت داری نواحی شرقی گماشت و از او خواست 

)ابوالفرج یحیی را راضی به صلح کرده با خود به بغداد برد. که یحیی بن عبداهلل را آرام نموده به صلح راضی کند، فضل نیز

  (451: 1387اصفهانی،

هارون، یحیی بن عبداهلل را ابتدا گرامی داشت، اما سپس او را به جعفر بن یحیی سپرد تا اورا تحت مراقبت نگه دارد؛         

هم چنین در جریان قیام احمدبن عیسی  (287: 1367طباطبا،)ابن برود. پس از مدتی جعفر نیز او را آزاد نمود، که به مدینه

بن زید علوی در بصره نیز یحیی بن خالد به صورت مخفیانه توسط غالمش ریاح، هفتاد هزار دینار برای این علوی شورشی 

سی عباسیان این اقدامات برمکیان در جهت حمایت از علویان که یکی از مهمترین رقبای سیا (310: 1348)جهشیاری،فرستاد.

 بودند از نگاه هارون مخفی نماند و زمینه ی سقوط آنها را فراهم نمود .

می باشد. مورخین در شرح آن عباسه خواهر هارون و جعفر برمکی  دومین دلیلی که ذکر کرده اند ماجرای افسانه آمیز        

دان که تاب تحمل دوری آنها را نداشت؛ نوشته اند که هارون خواهرش عباسه و جعفر برمکی را بسیار دوست داشت چن

بنابراین هر دوی اینها در تمام مجالس شبانه ی هارون حضور داشتند، لذا برای این که عباسه و جعفر به هم محرم باشند 

د هارون آنها را به ازدواج هم دیگر درآورد به شرط این که با هم همبستر نشوند؛ از قضا عباسه از جعفر بار گرفته دو فرزن

توأمان آورد؛ با این که مسئله را از هارون پنهان کردند اما سرانجام هارون به این امر واقف شده دستور داد تا جعفربن یحیی را 

: 1375؛طبری،968/2: 1374)مطهر بن طاهر مقدسی،مردند. گردن زدند و پدر و برادرش را در رقه زندانی کردند تا در زندان

  (151: 1357؛هندوشاه نخجوانی،1196/4

اما در کنار این دالیل که مورخین با اندک تفاوت هایی در تشریح آنها کوشیده اند و چنین به نظر می رسد که از نگاه         

ای آنها دالیل معتبری برای سرنگونی خاندان برامکه بوده اند؛ دالیل دیگری نیز هم چون زندیق بودن خاندان برامکه و تالش بر

سخن چینی برخی از  (968/2: 1374؛مطهربن طاهر مقدسی،1194/4: 1375)طبری،ثمان بن نهیک،عسپردن حکومت به 

هارون الرشید مبنی بر، اندوختن اموال فراوان و استبداد آنها در اداره ون فضل بن ربیع علیه برمکیان نزدکارگزاران عرب هم چ

ی جز نام خالفت برای او باقی نمانده چنان که هارون معتقد بود خالفت از آن برامکه است و چیز»ی امور 

غرور و بی پروایی که فضل و جعفر به  (287: 1367؛بن طباطبا،152: 1357؛هندوشاه نخجوانی،441/2: 1378)یعقوبی،،«است

از دست متعلقان و »آن چنان که ( 343)مجمل التواریخ والقصص،بی تا/سبب داشتن قدرت و ثروتی که کسب کرده بودند

سال های وزارت برامکه  حتی طوالنی شدن( 359/1: 1381. )شبانکاره ای،«می آوردند   که از هر طرف تشنیع گماشتگان برام

  (281: 1374؛عوفی،1194/4: 1375)طبری،ند.ه او مالل آور بودن آن را برای رشید مطرح کرد
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تجارب ،  (370/2: 1382)مسعودی،مروج الذهبمولف اما در این میان برخی از مورخان هم چون         

به اقتصاد توجه نموده این عامل را به عنوان یکی از مهم  (26/1: 1369)ابن خلدون،و مقدمه( 152: 1357)نخجوانی،السلف

اما برامکه بدان :»ترین عوامل سقوط و برانداختن برامکه توسط هارون ذکر کردند.ابن خلدون در این زمینه می نویسد 

گر به سبب آن که زمام کلیه ی امور فرمانروایی را به دست گرفته و تصرف در خراج ها را سرنوشت نکبت بار گرفتار نشدند م

نمی  هم اندکی مال می طلبید بدان دست اگر حتی رشیدنان که کار به جایی رسیده بود که به خود اختصاص داده بودند چ

 (26/1: 1369)ابن خلدون،«.یافت

 :بررسی نقش اقتصاد در سقوط برامکه

واقعیت این است که با مطالعه ی منابع تاریخی می توان شواهد زیادی بر صدق گفتار ابن خلدون پیدا نمود، از جمله این که 

والیت داری خراسان منصوب شد، از طرف خود فضل بن یحیی چون از طرف هارون به طبری در روایتی نقل می کند که: 

اکم سیستان اعزام نمود؛ چون خراج سیستان را که مبلغش چهار میلیون ابراهیم بن جبرییل ساالر سپاهش را به عنوان ح

درهم بود آوردند آن را به ابراهیم بخشید و پانصد هزار درهم دیگر نیز برآن افزود. فضل در مقابل سخن همراه با تعجب ابراهیم 

گر اتاقی نداری که در آن جای گیرد و می دهد[ از آن تو باشد و چون بازگفت، گفت: م این مال از مال خراج است ]پاسخ» که

برمکیان پولی را که برای حوادث به رشید :»هم چنین جهشیاری می نویسد  (5265/12: 1375)طبری،«.بدو بخشیدرا مال 

و باز می نویسد که هارون  (319: 1348)جهشیاری، «.می دادند به جز هزینه های مورد احتیاج او و خانواده اش را قطع کردند 

کرد اما جعفر از این مبلغ فقط پنج هزار درهم آن را برای هارون مکی پول طلب رگ زدن ده هزار درهم از جعفر بر برای

   (319: 1348)جهشیاری،فرستاد.

از نقل منابع چنین برمی آید که برامکه با وجود این که خود به هر شکلی که دوست داشتند پول خرج می کردند اما         

انش در دسترسی به اموال در مضیقه بودند؛ چنان که زمانی که یحیی در زندان بود او را احضار کرد و به عنوان هارون و نزدیک

یکی از خطاهایش به او یادآوری نمود؛ که در بصره یک میلیون درهم پول از او برای زبیده همسر هارون خواسته شده اما 

ر همان زمان شش میلیون درهم از خراج فارس در اختیار یحیی بوده و یحیی از پرداخت آن امتناع نموده است در حالی که د

 (310 :1348)جهشیاری،بیشتر از یک میلیون درهم آن را میان نزدیکان خود تقسیم کرده بود.

اگر چه این روایات مستندات تاریخی هستند که حکایت از تسلط برامکه بر امور اقتصادی خالفت عباسیان در زمان         

هارون الرشید می نمایند، ولی می توان روایات دیگری را در همان منابع تاریخی پیدا نمود که اثبات می نمایند هارون الرشید 

چنان تسلطی داشته است که برمکیان مجبور بودند در تمام موارد هارون را نسبت به به عنوان خلیفه، بر امور اقتصادی 

اقدامات خود توجیه و راضی نگه دارند تا بتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند. طبری و یاقوت حموی خبر از ساختن 

هم می دهند اما جعفر از طرز تفکرات کاخی توسط جعفر برمکی در بخش شرقی بغداد با  هزینه ای بالغ بر بیست میلیون در

هارون مبنی بر این که، کسی که برای ساختن یک کاخ بیست میلیون درهم هزینه می کند پس سایر مخارج و بخشش ها و از 

می شود رس از عقوبت ناشی از این فکر سبب همه مهم تر ذخیره ی او از طال و نقره چه مقدار می باشد ؟ به وحشت افتاده، ت

فر برای به دست آوردن دل هارون و جلوگیری از رخنه ی سخن سخن چینان در دل او، کاخ را به مأمون هدیه نموده و تا جع

-693: 1383؛یاقوت حموی،116/16: 1371؛ابن اثیر،5303/12: 1375)طبری،نماید. از هارون برای اتمام کار قصر، طلب پول

694/1)  
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که هارون برای خرید کنیزی به قیمت صدهزار دینار حواله ای برای یحیی برمکی  هم چنین در منابع نقل گردیده است        

نوشت، یحیی از پرداخت آن خودداری کرد، اما نگران از خشم رشید دستور داد تا صدهزار دینار را تبدیل به درهم نمایند و در 

خرمنی از سکه مواجه  شد،پرسید این مال از  حیاط خانه ای که رشید برای نماز صبح وضو می گرفت گردآورند، وقتی هارون با

کجا رسیده؟ پاسخ شنید که، بهای کنیز است آن را از خزانه بیرون آورده اند تا به صاحبش بپردازند. رشید که در نظرش آن 

 (1406/2: 1382آصف قزوینی و احمد تتوی، )بازگردانند. پول زیاد آمده بود دستور داد تا آن را به خزانه

اکنون سئوال این است که اگر واقعاً برامکه به گونه ای که در منابع گفته می شود بر امور اقتصادی تسلط  داشتند که         

دست هارون را از دخالت در امور بسته بودند و اگر هارون نیاز به مقداری پول پیدا می کرد به آن دسترسی نداشت؛ چه نیازی 

ود ساخته بود جهت جلوگیری از تفکرات خبث آلود هارون به مأمون هدیه نماید ؟ به بود که جعفر برمکی کاخی را که برای خ

راستی اگر هارون هیچ دخل و تصرفی در امور مالی نداشت چرا جعفر برمکی باید از او برای اتمام کار قصر هدیه شده، طلب 

 دست به چنان ترفند و حیله ای بیازد .  پول نماید و یحیی برمکی مجبور باشد برای منصرف کردن هارون از خرید یک کنیز

بنابراین باید گفت که برامکه آن چنان که منابع نقل می کنند بر امور اقتصادی تسلطی نداشتند و اگر اقدامی انجام می         

ر نبوده است با این دادند ناشی از اعتماد رشید و اجازه ای بود که خود به آنها داده بود.اما اقتصاد هم در زوال برامکه بی تأثی

یعنی جایی که برمکیان با انجام  تفاوت که باید تأثیر اقتصاد را در زوال برامکه یکی در ارتباط با امور سیاسی جستجو نمود؛

آینده ی سیاسی خالفت عباسیان به وحشت انداختند و او  فعالیت های اقتصادی به گونه ای عمل کردند که هارون را از جهت 

 چنین واکنشی کردند و دیگری در حرص و طمع رشید به جمع آوری مال از طریق مصادره ی اموال کارگزارانش. را وادار به 

از جمله فعالیت های اقتصادی برامکه که با سیاست عجین شده بود و مایه ی وحشت هارون الرشید را نسبت به آینده         

دولت  حصر برامکه نسبت به مردم و بزرگان کشوری و لشکریی سیاسی دولت عباسیان فراهم کرد؛ بخشش های بی حد و 

سایه سار خالفت عباسیان به ثروتی کم نظیر دست یافته بودند، با دستگاه خالفت عباسیان کوس عباسیان بود. برامکه که در 

فه ی عباسی نشان دهند. برابری می نواختند و در تالش بودند تا با بخشش های فراوان، خود را اگر نه برتر بلکه برابر با خلی

یحیی برمکی و خاندانش چه قبل و چه بعد از اسالم مدام از طبقه ی اشراف بودند و هیچ نگاه درستی به طبقه ی فرودست 

شما باید عمال و یاران و منشیانی داشته باشید. از اشراف کمک »جامعه نداشتند. چنان که یحیی به پسرش سفارش می کند 

رومایه برکنار باشید زیرا نعمت نزد اشراف بهتر و پایدارتر و خیر و نیکی ایشان آشکارتر و سپاس گزاری بخواهید و از مردم ف

  (231: 1348)جهشیاری،«. آنان بیشتر است

      به رغم این  دیدگاه در مورد رعایا با درایتی که دارد می داند، در جامعه ای که بر پایه ی ظلم و ستم اداره  یحیی       

شود و فقر در آن بیداد می کند، اگر می خواهی در دل مردم رخنه کنی و در قلوب آنها جای پای محکمی برای خود باز می 

کنی تا بتوانی از نیروی آنها در جهت اهداف سیاسی خود استفاده کنی، باید به جای موعظه کردن به آنها کمک مالی کنی. بر 

ابراهیم میزان پیشرفت او را در امور مختلف می پرسد و آنها در پاسخ، از تمام  این اساس بود که وقتی از خدمت کاران پسرش

پیشرفت های او سخن می گویند به جز بخشش پول از سوی او به مردم، خطاب به آنها می گوید: شما معاشران بدی هستید؛ 

نزد مردم محبوب ساخته اید؟سپس پانصد  مقصود من این است که آیا برای او منتی بر گردن مردم گذارده اید؟ و آیا او را در

یا چون فضل بن یحیی از طرف رشید به  (232: 1348)جهشیاری،می دهد تا به نام او میان مردم پخش کنند. هزار درهم

عنوان  والیت دار خراسان منصوب می شود بر خالف تمام حاکمان خراسان ظلم و بیدادگری را برانداخت و در طول سال 
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 (245: 1348)جهشیاری،هزار درهم به مالقات کنندگانش عطا و بخشش نمود و دفاتر بقایای مالیاتی را سوزاند.ه.ق ده 179

در پرتو حسن  اداره ی امور و از برکت جود و عطا و بذل و بخشش چنان در خراسان محبوب و گرامی شد که مردم » فضل 

 (91: 1336)لوسین بووا، «.نام هارون را فراموش کردند 

برامکه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نه تنها از بخشش مال خود دریغ نمی کردند بلکه از کیسه ی خلیفه نیز بی         

دریغ می بخشیدند.آنها نزدیکان و وابستگان به خلیفه و خاندان عباسی را نیز مشمول بذل و بخشش خود قرار داده و آنها را 

بنی هاشم نیز برای حل مشکالت خود به برامکه رجوع می کردند. عبدالملک بن  مرهون احسان خود نمودند؛ آن چنان که

صالح که خود از خاندان عباسیان بود به جعفر برمکی مراجعه کرده و از او سه تقاضا می کند: یکی پرداخت بدهی اش به مبلغ 

ین که پسرش داماد خلیفه گردد. یک میلیون درهم توسط خلیفه هارون الرشید، دوم تقاضای منصبی برای پسرش و سوم ا

جعفر بدون مشورت با هارون نه تنها بدهی عبدالملک را پرداخت می نماید و والیت مصر را برای پسر ابراهیم در نظر می گیرد، 

نها را بلکه از این نیز فراتر رفته غالیه یکی از دختران هارون را به عقد ازدواج پسر عبدالملک در می آورد و هارون نیز همه ی آ

 .(273-272: 1348؛جهشیاری،284-282: 1367)ابن طباطبا، تأیید می نماید.

این بذل و بخشش ها نه تنها در حق بزرگان و متنفذین دولت عباسی صورت  می گرفت، بلکه به شکلی بی حد و حصر،         

ی یا بد و نقش بسیار زیادی در خوش نامبه شاعران و خطبا که در آن زمان در حکم رسانه های جمعی در دنیای امروز بودند 

هیچ کس را حاجت نیامد در آن عصر که از امیرالمؤمنین چیزی خواهد بس »می گرفت؛ آن چنان کهنامی افراد داشتند صورت 

به سبب همین بذل و  (343)مجمل التواریخ والقصص،بی تا:  «.که بدادندی مردم را و شعرای عالم روی به درگاه ایشان نهادند 

روزگار را باید بدرود گفت اگر شما »بخشش ها بود که ابونواس از شعرای مشهور عصر هارون در مدح برامکه می سراید 

و شاعری دیگر ابو حفصه نام امنیت اقتصادی موجود در جامعه  (270: 1367)ابن طباطبا،«.فرزندان برمک روزی از میان بروید

هرگاه مادر کودکی، از گرسنگی کودک خود به وحشت افتد »سته می سراید: ی اسالمی را مرهون بذل و بخشش برمکیان دان

  (244: 1348)جهشیاری،«.او را با یاد فضل تغذیه می کند و کودک به او روی می آورد و آرام می گیرد

ردم همه ی با مداحی، که شعرا و سخن سرایان زمانه از خاندان برامکه می کردند نام آنها شهره ی آفاق گشت و م        

کارهای هارون را به پای آنها نوشتند.هر جا سخن از دولت عباسیان بود سخن برمکیان و اقداماتشان بود و از هارون خلیفه ی 

ه.ق که هارون الرشید همراه دو ولیعهدش امین و مأمون به حج  186عباسی کمتر سخنی در میان بود. چنان که در سال 

آل »می سراید:رشید را به حساب برمکیان گذاشته  ردم صله و هدیه دادند شاعری این اقدامرفتند و در مدینه سه نوبت به م

برمک که آرزوی خلق اند فرا رسیده اند...دست برمکیان جز برای عطا و دهش و قدم هاشان جز برای فرا رفتن بر کرسی 

می بینیم که شاعران، برمکیان (275: 1367ا،)ابن طباطب «.ریاست آفریده نشده است و نیازی به کارگشا و مدبری دیگر نیست

را به فضائلی می ستودند که خلیفه را به آن شکل مدح و ستایش نکرده بودند؛ آن چه که مسلم است حاکم مستبدی چون 

هارون نمی توانست در مقابل چنین وضعیتی سکوت کرده واکنشی نشان ندهد؛ چنان که پس از برانداختن برامکه خطاب به 

ای سهل هر که نعمت مرا ضایع گرداند و از سفارش من پیشتر رود و جانب مرا مراعات نکند او را :»هارون می گوید سهل بن 

 (394: 1380)ابن قتیبه دینوری، «.عقوبت خواهم کرد
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توسط جمع آوری ثروتی هنگفت تصور هارون مبنی بر  عامل اقتصادی دیگری که در زوال برمکیان بی تأثیر نبوده است،        

خاندان برامکه و عالقه ی هارون به جمع آوری مال و ثروت از طریق مصادره ی اموال کارگزارانش بوده است. چنان که مصادره 

 ی اموال برمکیان نه اولین مورد در زمان خالفت هارون الرشید و نه آخرین آنها بود. 

)ابن  ی بنای آن بیست میلیون درهم هزینه می کندمی سازد و براست که وقتی جعفر برمکی قصری ین اواقعیت ا        

چون عزم رکوب داشتی چند کیسه ی زر با خود بر گرفتی و در هر کیسه دویست درهم تا »و یا یحیی  (116/16: 1371اثیر،

وقتی فضل بن یحیی از والیت داری خراسان به  (275: 1367؛بن طباطبا،144: 1357)نخجوانی، «.در راه به سائالن دادی

 (5266/12: 1375)طبری، نمی دهد.نش کمتر از پانصد هزار درهم هدیه بغداد باز می گردد و به هر کدام از مالقات کنندگا

 چگونه انسانی حریص هم چون هارون به فکر برانداختن  آنها و مصادره ی اموال شان برای رسیدن به ثروتی هنگفت نیفتد؟ 

برمکیان از قبل آشکار شده بود؛ چنان که از سوی برخی از دوستان برامکه به آنها  نشانه های این اقدام هارون علیه        

گوشزد شده بود؛ وقتی هارون در شکارگاه، موکب پر شمار جعفر برمکی را می بیند و آن را با همراهان کم تعداد خود مقایسه 

به برمکیان است،واکنش  اسخ می شنود که متعلقمی کند و به هر دیه و روستایی که پا می گذارد و از مالک آنها می پرسد پ

برامکه، بنی هاشم را جز عبید و بندگان خود نشمارند و در حقیقت دولت و حکومت ایشانند و بنی عباس »می گویدنشان داده 

  : قعط(1312)عبدالعظیم گرکانی، «.را نعمتی جز آن که برامکه ایشان را متمتع ساخته و انعام داده اند نیست

ه.ق که بر فضل بن یحیی خشم گرفته و او را از تمام مناصبش عزل نمود، یحیی برمکی که از 183هم چنین در سال         

تغییر رفتار خلیفه آگاه شده بود در پی جویی از دلیل این تغییر رفتار، با یکی از دوستان هاشمی اش مشورت کرد  و پاسخ 

ع آوری کند و فرزندانش زیاد شده اند، او نیز دوست دارد برای ایشان امالکی تهیه جمامیرالمومنین دوست دارد پول »د کهشنی

کند؛ به نظر او امالک دوستان تو زیاد شده اند؛ اگر امالک و اموال دوستان خود را زیر نظر بگیری و آنها را به فرزندان 

آنان به سالمت بمانید و از آسیب او در امان امیرالمومنین تخصیص بدهی و بدان وسیله به او نزدیک بشوی امیدوارم تو و 

  (289: 1348)جهشیاری، «.باشید

رشید معتقد بود در عین ثروتمند نمودن برمکیان، فرزندان خود را فقیر نموده، او امیدوار بود که با مصادره ی اموال         

کشتن  جعفر و به زندان انداختن یحیی و فضل  برمکیان بتواند به ثروت هنگفتی دست پیدا نماید. براین اساس است که پس از

-305: 1387)مستوفی،فوراً دستور توقیف تمامی اموال آنها را صادر می کند و افرادش را برای غارت اموال آنها اعزام می نماید.

بنی بر این که دلیل این ادعا روایتی است که جهشیاری به نقل از مسرور کبیر می آورد: م :قلد(1312؛عبدالعظیم گرکانی،306

هارون از مسرور می پرسد چه میزان پول و ثروت نزد برمکیان یافتی و مسرور به او پاسخ می دهد که چیزی از این قبیل نزد 

آنها نیافتم پاسخی که هارون به مسرور می دهد حکایت از این دارد که هارون امیدوار بود به ثروتی هنگفت دست پیدا کند، او 

  (309: 1348)جهشیاری، «.شان پول مرا چپاول کردند و خزانه هایم را بردندچگونه؟ ای»می گوید

منابع روایات متفاوتی از میزان وجوه نقد برامکه دارند. جهشیاری میزان موجودی یحیی بن خالد را پنج هزار دینار و         

چیزی نیافتند، اما محمد بن یحیی فضل بن یحیی را چهل هزار درهم  نقل می کند و معتقد است که نزد موسی و جعفر 

هفتصد هزار درهم داشت که از او باز گرفتند. هم چنین در آب انبار یکی از خانه های جعفر چهار هزار دینار پیدا کردند که 

و به آزار وزن هر دینار آن برابر با یک صد و یک دینار بود. با این وجود این مبالغ چیزی نبودند که هارون را قانع کنند؛ از این ر
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)عبدالعظیم یابد. و شکنجه ی فضل و یحیی که در زندان بودند روی آورد بلکه بتواند به ثروت هایی که پنهان کرده بودند دست

 . :قلز(1312گرکانی،

 :                                                        نتیجه 

عباسیان به کمک ایرانیان بر بنی امیه پیروز شدند و در جهان اسالم به قدرت رسیدند اما هیچ گااه ایان خانادان                 

حکومت گر عرب نسبت به قوم ایرانی اعتماد نداشت چنان که سفاح اولین خلیفه ی عباسیان ابو سلمه ی خالل ملقب به وزیر 

بو مسلم خراسانی، ابو ایوب موریانی و ابن مقفع و هارون الرشید خاندان برمکیان را آل محمد، ابو جعفر منصور خلیفه ی دوم، ا

برانداختند و اموال آنها را مصادره کردند. تنها تفاوتی که خاندان برمکیان با سایر کارگزاران ایرانی دولت عباسیان داشاتند ایان 

م آورده و به قدرت، شوکت و ثاروت بیشاتری دسات پیادا بود که مدت طوالنی تری توانستند در دستگاه خالفت عباسیان دوا

 کنند اما اینان نیز سرانجام به بالی دیگر کارگزاران خالفت عباسیان گرفتار آمده راه زوال و نابودی را پیمودند.

اصا باه بررسای مورخان دالیل متعددی را برای این اقدام هارون الرشید علیه برمکیان ذکر کرده اند که این نوشتار اختص        

 یکی از این دالیل یعنی نقش اقتصاد در زوال و سقوط برمکیان پرداخته است.

آن چه که در متن مقاله و به دنبال واکاوی در منابع برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش به دست آمده اسات بیاانگر ایان 

ان را باید در اماور سیاسای و در هماان نگرانای و بای نکته می باشد که نقش اقتصاد و مولفه های مرتبط با آن در زوال برمکی

اعتمادی خاندان عباسیان نسبت به ایرانیان جستجو نمود. یعنی جایی که برمکیان با انجام فعالیت های اقتصادی از یک سو به 

کارده کسب مال و ثروت هنگفتی موفق شده بودند و از سوی دیگر با بذل و بخشش های بی حد و حصار باه گوناه ای عمال 

بودند که هارون الرشید را از جهت آینده ی سیاسی خالفت عباسیان بیمناک کرده بودند ضمن این که او را هم چون اسالفش 

 به طمع انداخته بودند تا با براندازی این خاندان حکومت گر ایرانی و مصادره ی اموال آنها به مال و ثروتی هنگفت دست یابد.

ت که اقتصاد علت العلل زوال و براندازی برمکیان توسط هارون الرشید بوده است بلکه چنین می اما این سخن به معنی آن نیس

نماید که اقتصاد در کنار سایر عوامل در این سقوط نقش ایفا کرده و به روز زوال برامکه این همه عوامل که مورخان ذکر کارده 

 اند جمع شد و موجبات نابودی این خاندان را فراهم نمود.

  :منابع

 الف( کتاب

ابن اثیرجزری، عزالدین علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، موسسه مطبوعاتی  -

 .1371علمی،

 ،چاپ هفتم.1369ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد حضرمی ،مقدمه،ترجمه محمد پروین گنابادی،تهران،علمی و فرهنگی، -

 طبعة االولی.1415خیاط، خلیفة ، تاریخ خلیفه،تحقیق فواز،بیروت،دارالکتب العلمیة،ابن  -

ابن طباطبا، محمد بن علی ،تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولت های اسالمی،ترجمه محمد وحید گلپایگاانی،تهران،علمی  -

 .1367و فرهنگی،
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 .1349مسعود،تهران،بنیادفرهنگ ایران، -بلدان،ترجمه حابن فقیه همدانی، ابوبکراحمد بن محمد بن اسحاق ،مختصرال -

 ،چاپ دوم.1387اصفهانی، ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین،ترجمه هاشم رسولی محالتی،تهران،نشر فرهنگ اسالمی، -

 .1336 بووا، لوسین ،برمکیان بنا بر روایات مورخین عرب و ایرانی،ترجمه عبدالحسین میکده،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب، -

 .1348جهشیاری، ابو عبداهلل محمد بن عبدوس ،الوزراء والکتاب،ترجمه ابوالفضل طباطبایی،تهران،تابان، -

 ،چاپ چهارم.1380خواند میر،غیاث الدین،تاریخ حبیب السیر،مصحح جالل الدین همایی،تهران،خیام، -

 شاهنشاهی، چاپ دوم. 2535یسی، تهران، اقبال، خوند میر، غیاث الدین بن همام الدین، دستورالوزراء، مصحح سعید نف -

 ،چاپ چهارم.1371دینوری ابوحنیفه ،اخبارالطوال،ترجمه محمود مهدوی دامغانی،تهران، -

 . 1380دینوری، ابن قتیبه ،امامت و سیاست،ترجمه ناصرطباطبایی،تهران،ققنوس، -

 ، چاپ اول.1385افشار،  سجادی، صادق، تاریخ برمکیان، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود -

 ،چاپ اول.1381شبانکاره ای، محمد بن علی ،مجمع االنساب،محقق هاشم محدث،تهران،امیرکبیر، -

 ،چاپ پنجم.1375طبری، محمد بن جریر ،تاریخ الرسل والملوک ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران،اساطیر، -

 ،چاپ اول.1374،تهران،سخن،عوفی، سدید الدین محمد ،جوامع الحکایات،مصحح جعفر شعار -

 ،چاپ اول.1373قزوینی، زکریا ،آثارالبالد و اخبار العباد،تهران،امیرکبیر، -

 .1382قزوینی، آصف و تتوی، احمد ،تاریخ الفی،مصحح غالمرضا طباطبا یی مجد،تهران،علمی و فرهنگی، -

 .1348سنایی،کانپوری، عبدالرزاق ،برمکیان،ترجمه مصطفی طباطبایی،تهران،کتاب خانه  -

 .1312گرکانی، عبدالعظیم ،تاریخ برامکه،تهران،مطبعه مجلس، -

 ،چاپ اول.1363گردیزی، ابوسعید عبدالحی ،زین االخبار،تحقیق عبدالحی حبیبی،تهران،دنیای کتاب، -

 مجمل التواریخ والقصص،مصحح ملک الشعراء بهار ،تهران،کالله خاور،بی تا. -

 ،چاپ پنجم.1387اریخ گزیده،به کوشش عبدالحسین نوایی،تهران،امیرکبیر،مستوفی قزوینی، حمداهلل ،ت -

 ،چاپ هفتم.1382مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین ،مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران،علمی و فرهنگی، -

 ،چاپ دوم.1365،التنبیه واالشراف،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران،علمی و فرهنگی، __________

 ه.ق.1385،مروج الذهب،تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید،مصر،مطبعه السعاده، __________

 ،چاپ اول.1374مقدسی، مطهر بن طاهر ،آفرینش و تاریخ،ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی،تهران،آگه، -

 ،چاپ سوم.1357نخجوانی، هندو شاه ،تجارب السلف ،مصحح عباس اقبال،تهران،طهوری، -

 ،چاپ اول.1383حموی،ابو عبداهلل بن عبداهلل،معجم البلدان،ترجمه علینقی منزوی،تهران،سازمان میراث فرهنگی،یاقوت  -

 ،چاپ اول.1387یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن واضح ،البلدان،ترجمه محمد ابراهیم آیتی،تهران،علمی و فرهنگی، -

 ،چاپ هشتم.1378،علمی و فرهنگی،،تاریخ یعقوبی،ترجمه محمد ابراهیم آیتی،تهران _________
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 ب( مقاالت:

-101،صاص1388سال ششم، بهار  ،1شماره  ، تاریخ در آینه پژوهش،«علل سقوط برمکیان از دیدگاه مورخان»، خالندی، انور

122. 
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