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 91-74، ص 9315ستان تابو  بهارم، سودهم، شماره بيست و دوازسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم

 
 عباسیآن در عصر اهداف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی  مصادره اموال:

  1(ه پنجمسده تا پایان )از آغاز  
 

 2مهدى قربانى حصارى
 دانشگاه آزاد اسالمى، تهران، ايراناسالمى، واحد علوم و تحقيقات، ملل تاريخ و تمدن دانشجوى دكترى 

 ِبِشلى ابراهيم موسى پور
 المعارف اسالمى، تهران، ايرانياد دايرةاستاديار گروه تاريخ اجتماعى، بن

 3قنبرعلى رودگر
 دانشگاه آزاد اسالمى، تهران، ايراناسالمى، واحد علوم و تحقيقات، ملل گروه تاريخ و تمدن استاديار 

 
 چکیده

خاطى دولتى به عنوان يک تنبيه از صدر اسالم و دوره عمر آغاز گرديد.  منصباِن مصادره اموال صاحب
ها در عصر عباسى، دستگاه خالفت را واداشت تا به مصادره به عنوان يک ز اين مجازاتنقدينگى حاصل ا

در اين مقاله  ويسندگانسيس كنند. نأهايى براى رسيدگى به اين اموال تو نهادها و ديوان دمنبع درآمد بنگر
در مهار ثروت و  مصادره بر اين منبع، و نيز نقشخالفت عباسى د تا به بررسى ميزان اتکاى مالى نكوشمى

 . دنبپرداز لتبه تبع آن قدرت در درون اين دو
 

 تاريخ تشکيالت اسالمى، منابع مالى دولت عباسى، مصادره در خالفت اسالمى.ها: کلیدواژه
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 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 44

 مقدمه 
هم  ۀسينه به سين سينه(، به معناى=) «صدر» هخوذ از واژأاصل مصدرى است مدرمصادره 

توافق با شخصى براى »فهوم به م، سالمىتشکيالت اح ادارى در اصطالو  4ايستادن دو تن،
-جريمه صاحبترين معناى اين اصطالح ما رايجا. بوده است« پرداخت تعهدات مالياتى

 5.اندل و غنايم نامشروعى كسب كردهمنصبان خاطى دولتى است كه از محل خدمتشان اموا
 صبان خطاكار و ضبط ومنكشى از اموال صاحبباسورث معناى اخير، يعنى حساب

ترين و مصادره اجبارى اموالشان را كه معموال همراه با خشونت و شکنجه بوده است، اصلى
حاكى از در متون تاريخى كه اصطالح كاربرد اين  6.داندترين معناى اين واژه مىتملمح

 )دچون طبرىمورخانى در آثار اين سو  از قرن سوم بهتداول آن در تشکيالت ادارى است 
د هالل صابى) و (ه411 (، مسکويه)ده944 (، تنوخى)ده946 ، مسعودى)د(ه913
چون،  . در اين آثار عالوه بر اصطالح مصادره، الفاظ ديگرى همرواج يافت( ه444

در  7آمده است. معنايى مصادرههاى داللتبا همان « مناظره»و « مطالبه»، «استيفاء»
، كاركردهاى آندر دوره عباسيان و بررسى دره مصااى ورود به موضوع بر ،تحقيق پيش رو

پيشينه  كاوش درشود. درواقع با پيشينه آن از دوره خلفاى راشدين و امويان ردگيرى مى
به پاسخى مقرون به صحت و قوت در باب نقش مصادره در  توان مىتاريخى مصادرات 

ثير و أو ت ،اسىعمال سلطه حکومت بر كارگزاران و نيز حفظ قدرت مركزى، در بعد سياِ 
سرشار براى دولت،  ىدرآمدكسب كار كننده قدرت و ثروت و راهعنوان تنظيمكرد آن، بهعمل

 دست يافت. در بعد اقتصادى
 

 

                                                 
4. Fischer, 481-4. 

5. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.  

 .داندمعنا مىاصطالحات مفارقه، مرافقه، مصادره و مصالحه را هم (79) وارزمىخ جا.. همان9
7. Bosworth, Ibid.   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  43/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

 پیشینه 
از زمان مصادره در تاريخ اسالم دارد. برخى معتقدند كه  درازاى بس مصادره اموال سابقه

بدين صورت كه است،  آغاز شده (ه19-19 :حکخلفاى راشدين به خصوص خليفه دوم)
آوردند خلفا دست مىاگر واليان از راه تجارت يا طرق ديگر اضافه بر دستمزد، سودى به

با واليان خود در كوفه بن خطاب عمر  .كردندالمال مصادره مىنصف آن سود را به نفع بيت
داشت، مال و ام مىهرگاه فرماندارى را به شهرى اعز كرد ورفتار مى و بصره و بحرين چنان

ورزيد، عزل و و اگر آن مأمور در ماليات ديوانى خيانت مى 4،نمودمىثروت او را ثبت 
هاى كارمندان خاطى خود را به دو قسمت مساوى تقسيم و  دارايىعمر  3كرد.اش مىمصادره

 يا« مقاسمه»اين عمل را در آن دوره كه  نمودضبط مى المالبيترا به نفع آن يک قسمت 
مأموران خاطى دامنگير اهل ذمه  عالوه برمصادره اموال در اين دوره  13گفتند. مى« مشاطره»

كردند، يا مسلمانى را به مسلمانان نبرد يا به زن مسلمانى تجاوز مىبود، ذميانى كه برضد نيز 
جازاتشان طبق مجستند شركت مى هاآشوبو يا در  نمودندمىاش تشويق ترک عقيده

  11مرگ و مصادره اموال بود.مقرراتى كه عمر وضع كرده بود 
كار براى مخالفان حکومت نيز به ىتنبيه و مجازاتچونان مصادره اموال  ،در دوره اموى

به خونخواهى حسين بن على)ع(، سليمان بن  ه97گرفته شد. در جنبش شيعيان به سال 
وضوح پيوستن به اين نهضت، به براى اواز دعوت ن ضماى به سعيد بن حذيفه نامه درد ر  ص  

به پيشگاه : »ياد كرده استاز احتمال بروز مصادره اموال به جرم همراهى با اين نهضت 

                                                 
 .114/ 9ابن سعد،  .4
 .51جا؛ حسينى منشى، همان. 3

 .147؛ ابن حزم، 156/ 4؛ بالذرى، 199/ 9؛ ابن سعد، 157 ،143/ 1يعقوبى،  .13
 .51/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمىاشپولر،  .چنين نکبه بعد؛ هم 73 ،63 ،64 يحيى، .11
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 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 53

ها باشد و كشته شدن اوالد و مصادره گرچه در اين كار قطع گردن، پروردگارتان توبه بريد
  11.«اموال

منصبان جز صاحبترى، فراخ هاموال گستررسد در اوايل قرن دوم، مصادره به نظر مى
 شده است. در دوره امارت خالد بنشامل مى را خاطى يا اهل ذمه و يا مخالفان نظام حاكم

(، روزى دهقانى كه 115-135 .)حک عبدالله بر عراق در خالفت هشام بن عبدالملک
مالک پسرش در سواد ا نهمباشر امالک او و پسرش بود، به او خبر داد كه عايدات ساال ظاهرا

به گوش خليفه برسد و اين رقم به نظر خبر كه اين است گذشته و بيم آن دراز ده ميليون درهم 
تواند نشان كاركرد جديد اين گزارش مى 14[.كنداو را مصادره درنتيجه اموال  ] و 19او زياد آيد

ن طريق كارگيرى تدريجى يک سازوكار نظارتى كه خلفا از آيعنى به ،مصادره باشد
 توانستند ميزان ثروت واليان را در محدوده مشخصى نگه دارند. مى

 
  دوره عباسی

ايجاد شد كه ها خاص مصادرهسازمانى مركزى  ،نظام ديوانساالرىبا توسعه در دوره عباسى، 
مصادره و نهادهاى مرتبط با آن از همان روزهاى آغازين و  15؛شداز طريق دارالوزاره اداره مى

يکى  كهچنانميشه جايگاهى ويژه داشت دولت عباسى تا پايان عمر اين دولت ه گيرىشکل

                                                 
 .556/ 5طبرى،  .11
آالف الف، و ال آمن ان  ةقد زادت على عشر کابن ةخالد، فقال: ايها األمير، ان غل ر ان دهقانا دخل علىكو ذ» .19

، قال: ان اسد بن عبد الله کو روح ک، و انا أحب جسدکون جسدو ان الناس يحب ثره.کيبلغ هذا امير المؤمنين فيست
ثم عزم  ! دع ابنى، فلربما طلب الدرهم فلم يقدر عليه.کبمثل هذا، فأنت امرته؟ قال: نعم، قال: ويح ىلمنكقد 

قد  اخفى ما کعلى عزله، فلما عزم على ذل -رههاکان يك ىثر عليه ما يتصل به عن خالد من األمور التكلما  -هشام
     (.147/ 7)طبرى، « عزم له عليه من امره

 .914/ 9ماليرى، محمدى  .14
15. Duri, II/ 324.  
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  51/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

ظهور انواع و اقسام و دراين دوره شاهد  16شده بودت ثابت نظام ادارى عباسيان از مشخصا
حتى گاه ؛ هستيم اىى به اموال و امالک مصادرههاى مختلف براى رسيدگنهادها با نام

 17شد.مى ايجاداى اموال برخى افراد ديوانى موقت و اختصاصى نيز بر
(، ديوانى 939-931 .)حک گيرى دولت عباسى و در حکومت سفاحدر ابتداى شکل

)يا  به ديوان ضياع اين ديوان احتماالبعدها  14سيس شد.أبراى مصادره اراضى مروانيان ت
 در دوره 13( كه حافظ امالک خالصه دستگاه خالفت بود، تحول يافت.ةالضياع المقبوض

شده ها ايجاد شد تا از اموال مصادرهموقت براى مصادره ى( ديوان951-939 .)حک منصور
از آمده به دستسرپرستى اموال نامشروع ش وظيفه ديگر 13دشمنان سياسى نگهدارى كند.

المال همان خزانه مخصوص بيتگويا منصبان خاطى و اخراجى بود. اين نهاد صاحب
 .)حک در دوره خالفت مهدى ،آمده در آنور ايجاد و اموال گردمنصفرمان  بهكه  ودمظالم ب

  11شان بازگردانده شد.( به صاحبان اصلى951-991
براى اولين بار با نام ديوانى كه مأخوذ از لفظ مصادره  در قرون سوم و چهارم هجرى

سورث محتمال نظر با 11خوريم.مىباشد، به نام ديوان المصادرين، يا ديوان المصادرات بر
( شکل واقعى خود را 191-911 .مون)حکأكه معتقد بود ديوان مصادره در اواخر دوره م

اشپولر ؛ ارتباط باشدمصادره شد بى از برمکيان ه911در سال تواند با ثروتى كه نمى 19يافته،
كه مصادره اموال، پس از سقوط برامکه و توقيف اموالشان به دوران هارون كند تصريح مى

                                                 
 .37/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمىاشپولر،  .16
 .177؛ جهشيارى، 945 ،993 ،934-939/ 5ه، ؛ مسکوي114/ 11طبرى،  .17
 .33جهشيارى،  .14
 .177، همو .13

20. Duri, II/ 324. 

21. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652; .،173 سجادى                                
  .114 ،74 ،79/ 5مسکويه،  .11

23. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.  
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اين نظر حداقل درباره وزرا صادق  14جارى تبديل شد. ىرسم ( به913-941.الرشيد)حک
 اولين وزرايى بودند كه دچار مجازات مصادره اموال شدند. و زيرا برامکه جز ،است

منصبان بركنارشده چنان عموميت يافت كه صاحب اموال با گذشت زمان، مصادره
غرضى و پاكدستى بر بىخود  بعضى از مأموران حتى پيش از عزيمت به محل مأموريت

ركنار ، بآمده بودچه براى ديگران پيش بازخواستهايى شبيه آناز كردند تا مىتاكيد خود 
( كه وضع مالى دستگاه خالفت بحرانى شده بود، 131-114 .در دوره واثق)حک 15.بمانند

تر شد و در فراگير ،منابع مالىبر يابى دست ا هدففرآيند مصادره اموال مأموران اخراجى ب
( و جانشينانش، فرآيند مصادره، براى آن دسته از مأموران 311-115 .دوره مقتدر)حک

 16گيرى از مناصبشان بودند به امرى عادى بدل گشته بود.مالياتى كه در معرض كناره
گيرى ديوانى اما با شکل 17،شدگان در عصر اموى سابقه داشتشکنجه مصادره

خود گرفت؛  اين رفتار صورتى رسمى و سازمانى بهسى، مخصوص مصادرات در دوره عبا
ناِظر»منابع از  طاِلب»يا « م  ستخِرج»يا « م  ل ؤوو مس اقرارگير اين ديوان در اين دوره كه« م 

محمد بن عبدالملک بن زّيات، وزير  14اند.كشيدن اطالعات از قربانيانش بود نام بردهبيرون
گيرى و شکنجه رحم مشهور بود براى اقرارن و بىواثق كه به داشتن منشيان و مأموران خش

، كه به تنور زّيات مشهور بود. زّيات در بود دار ساختهشدگان غلتکى آهنى و ميخمصادره
او را كه براى نپرداختن پول  ،به فرمان متوّكل؛ چه ( افتاده174-131 .حک)متوّكل دوره

در و  تنور انداختند،آن والش در كرد، براى فاش كردن محل نگهدارى امبيشتر مقاومت مى

                                                 
 .34، جهان اسالماشپولر، . 14
 .37/ 1، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى، همو .15

26. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652-653.  
، از شکنجه و مصادره اموال موسى بن نصير)فاتح اندلس( توسط خليفه سليمان بن 33-34/ 1ابن قتيبه،  .17

 عبدالملک سخن گفته است.
28. Bosworth, “MUSTAKHRIDJ”, VII/ 724.   
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  59/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

در دوره وزارت محمد بن عبدالله خاقانى، وزير مقتدر،  13اثر همين شکنجه از دنيا رفت.
البقل و سپس ابن توابه مسؤول بيرون سرپرستان ديوان المصادرين، احمد بن يحيى بن ابى

از  :بار اول )وزير مشهور خليفه مقتدر عباسى، وزارت كشيدن پول از ابوالحسن بن فرات
( و اتباعش بودند. ابن 391تا  399از  :و بار سوم 319تا  317از  :، بار دوم111تا  119

. در كردندمصادره را اموالش  ، هر بار پيش از بركنارىشد كه فرات سه بار به وزارت گماشته 
سرش ( دوميليون دينار از او و سه ميليون دينار از پ391-399) آخرين دوره وزارتش پايان

حّسن -ا و كارمندان دولت مصادره مىوزردارايى ( به دست آمد. در اين دوره 391-141) م 

ه به هدف يند مصادراكه فرواقع از زمانىگشتند. درمىخود بازمنصب به آنان دوباره  و شد
ديگر مانعى براى بازگشت مأموران اخراجى به  مجازاتيافت، اين  تغيير تأمين منابع مالى

  93ان نبود.محل خدمتش
هايى براى ضمانت نوشتهشدند دسترسم چنان بود كه از كسانى كه دچار مصادره مى

ها، نوشتهاين دست عباسى، گرفتند. تا پيش از خصيبى، وزير مقتدرپرداخت مصادرات مى
شد و وزير قبلى آنها را به وزير ها، در گنجينه وزير نگهدارى مىنامهها و ضمانتنامهكفالت

اى ديگر براى خود كه نسخهها را بدون ايننوشتهسپرد؛ اما خصيبى اين دستز خود مىپس ا
تهيه كند، براى نگهدارى به هشام، صاحب ديوان مصادرات سپرد. پس از عزل خصيبى، 

تا  397از  :براى بار دوم ،317تا  319از  :، وزارت براى بار اول337د ) على بن عيسى
اگر تو خواهان گسترش »گفت:  شمرده ر وى را اشتباهى بزرگ( در محاكمه او اين كا399

؛ يک نسخه را به ديوان كردىدو بار استنساخ مىها را نوشتهبايستى دستدفترها بودى، مى
اين بازخواست بدان علت بود كه اگر  91«.داشتىسپردى و نسخه ديگر را خود نگاه مى مى

العاده داشت و اسناد مالى قتصادى فوقها را كه اهميت انوشتهصاحب ديوان، اين دست

                                                 
 .941/ 9؛ ابن خلدون، 117-116؛ ابن العمرانى، 153/ 3طبرى،  .13

30.  Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652.   
 .114/ 5مسکويه،  .91
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ناپذير واقع فروخت، زيانى جبرانشد به بهايى اندک به خود ضامنان مىدولتى محسوب مى
براى هر مصادره دو نسخه  و كار گرفته شدها بهشد. روش پيشنهادى على بن عيسى بعدمى

  91شد: يکى براى بايگانى در ديوان و ديگرى براى وزير.سند تهيه مى
 

  نقش مصادره در تأمین منابع مالی. الف
ها در طول هاى اقتصادى حکومتترين دغدغهبدون شک افزايش عايدات، يکى از مهم

خراج و در ادوار مختلف را ها مد دولتترين منبع درآان، اصلىخبه گفته مور وتاريخ بوده 
ترين منبع ها عمدهقرن ابتداى ظهور اسالم نيز تا زاو  99است داده شکيل مىت مالياتانواع 

بر داليلى از جمله آشفتگى سياسى و مداخله سرداران ترک در اما بنا 94بود،خراج عايدات 
كه  از بغداد به سامرا در دوره واثق چنين مخارج سنگين نقل مکانامور حکومتى، و هم

ايى هاز قرن سوم هجرى به بعد شاهد دگرگونى 95وخامت رساند،اوضاع مالى خالفت را به
 به شرح زير هستيم:

اين  ها و مستأجران، كهبه نظاميان، نه به ضامن واگذارى جمع و جبايت ماليات .9
اى از و بخش عمده 96هاى نيمه مستقل گرديدن بساط حکومتشدهمنجر به گسترد خود

شد از نظارت ديوان مركزى خارج هاى ديوانى كه خراج آنها به خزانه دولت واريز مىزمين
 ه نتيجه آن كاهش درآمد دولت بود.ك شتگ

سابقه در خالفت در اثر كاهش درآمد ديوان مركزى، درآمدهاى نوظهور و گاه بى .1
فروش مناصب دولتى از  97،فروش القاب و عناوين در دربار ،عباسى مرسوم گشت، از جمله

                                                 
32. Duri, II/ 325.  

 .«خراج» ابريشم كار، ذيل .99
 .531/ 5بويل و ديگران،  .94

35. Bosworth, “MUSADARA”, VII/ 652. 
 .116-115/ 5بويل و ديگران،  .96
 .136-135متز،  .97
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  55/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

 و ... گرفتن رشوه  93فروش حق مصادره رجال مغضوب، 94جمله مقام وزارت،
ترين منابع مالى ترين و در دسترسعنوان يکى از زوديابگسترش نظام مصادره به .3
 ممکن. 

 ،ترين كاركردهاى مصادره از قرن سوم به بعدبه اعتقاد بسيارى از مورخان يکى از مهم
متز معتقد است كه در اوايل  43.تأمين بخشى از بودجه دولت عباسى از اين محل بوده است

ت در كنار ارثيه خليفه پيشين، حاصل خراج قلمرو فارس و كرمان، قرن چهارم مصادرا
النهرين و اهواز، و اضافه دخل و خرج ساالنه، يکى از شش خراج مصر و شام، خراج بين

ها چون در برخى دورهو  41؛دادمنبع اصلى درآمد خزانه خاصه خالفت عباسى را تشکيل مى
 41شدگان بود.يى مصادرهتکيه مالى بر دارا يندوره وزارت خصيبى بيشتر

مطالبه از كارگزاران دولتى با هدف  ابقهسكه گذشت چنان. مصادره کارگزاران دولتی
منصبان در دوره مسؤوليتشان به دوره عمر آورده صاحبچنگناحق بهبازگرداندن اموال به

گردد. اين سازوكار مطالبه از كارگزاران دولتى با بروز تدريجى ضعف در خالفت مىباز
هاى متوكل و مقتدر( به يک نظام اخاذى دولتى بدل گرديد كه از خصوص دوره)به عباسى

اهميت اين منبع در رفع مشکالت ناگهانى  49اين طريق خلفا ثروت زيادى فراچنگ آوردند.
دهند كه دولت چون ترين منبع تبديل كرده بود. منابع نشان مىمالى، مصادرات را به زودياب

 منصبى را بهاموال وزير يا صاحب عنىي ،ترين منبعدسترس خورد،مىربه تنگناى مالى ب
براى اتمام ساخت كاخش در بغداد،  ه953به سال  كرد؛ معزالدولهمصادره مى دستاويزى

هاى خازن، صاحب ديوان، صاحب ديوان نفقه، صاحب ديوان جيش و ساير كاركنان دارايى
                                                 

 (. 414فروخت)مستوفى، هزار دينار به ابوالعباس الضبى و ابو على بن حموله اصفهانى  فخرالدوله وزارت را به ده .94
 .163متز،  .93
 .146؛ متز،  Bosworth, “MUSADARA”, Levy  .نک. 43
 .146-145متز، . 41
 .111/ 5مسکويه،  .41

43. Levy, VI/ 287.  
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 ، وزيرچنين ابوالفضل عباس بن حسين هم 44كرد. را تا رسيدن پول نقد، موقتا مصادره
سوزى پس از وقوع آتشكه (، ه967-956 .کحمعزالدوله و پسرش عزالدوله بختيار)

از خليفه براى پرداخت مواجب كاركنان  ،در تنگناى مالى افتاد دولت وى، ناگهانى در بغداد
وى و همه متعلقان و  بختيار او را عزل و اموال اين درخواست،؛ به دستاويز كمک خواست

اموال اين كه ، تا زمانى(ه964-961) ابن بقيه كرد. وزير بعدى،يارانش را مصادره 
كشيدن اموال مذكور اما با ته داد،به اوضاع سامانى وسر به پايان نرسيده بوداى  مصادره

حَسن پسر ابوالحسن بن فرات ه911به سال  45.گريبان او را نيز گرفتمشکالت مالى  به  ،م 
، اموال زيادى از وزير قبلى و بازبگذاردمقتدر نوشت كه اگر دست او را در مصادرات 

. مقتدر نيز ابوالحسن بن فرات را وزارت داد. پسر نيز شروع چنگ خواهد آوردبهكارمندانش 
هاى مالى، به دستگيرى و مصادره وزير و كاتبان و ديگر بزرگان نمود. مصادرات و جريمه

نسبت به ابن فرات را گشود. به تدريج چون روزگار از ابن فرات برگشت،  زبان بدگويى
ابوالقاسم على بن محمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان، كوشيد مقام وزارت را به 

ل شد كه از ابن فرات، دو ميليون دينار فاى به مقتدر متکآورد. از اين رو در نامهدست
چنين در دوره متقى كه مشکالت مالى على بن  هم 46مقتدر نيز او را وزارت داد. ؛بستاند

 ،سپاه، باعث آشوب سپاهيان شده بودموقع مواجب هعيسى وزير، در پرداخت نکردن ب
(، موقع را مناسب يافته پنهانى به ابو احمد، از نزديکان كورنکيج، ه957 )د قراريطى

را از محل مصادرات تأمين ها  هزينهتواند منابع مالى اميراالمراى مّتقى، خبر داد كه مى
نمايد. بالفاصله وزارت به قراريطى واگذار شد. او نيز در اولين اقدام، مصادره اموال ابن 

  47نجال و على بن يعقوب را براى به چنگ آوردن صدوپنجاه هزار دينار آغاز كرد.س  

                                                 
 .197/ 11؛ ابن كثير، 117-119/ 6مسکويه،  .44
 .531/ 4ابن خلدون،  .45
 .466-465/ 9، همو .46
 .43-44/ 6مسکويه،  .47
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  57/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

اى از ديگر ترفندهاى خلفا و سالطين براى كسب درآمد، بازگذاشتن دست كارگزاران بر
را  آنها ههاى چندين سالكه دسترنج تبهکارى درازدستى بر مال مردم بود؛ درواقع  به طمع آن

 ،اميراالمراى بغداد ،بختيار 44كردند.عنوان مصادره از ايشان بستانند، آنان را مؤاخذه نمىبه
 زكارگزار بصره را در گردآورى مال با ،به وزير خود ابوالفضل دستور داد كه دست ابوطاهر

خود  برد با فشار بر بازرگانان و توده مردم و گرفتن باج پيوندگذارد. ابوطاهر نيز كه گمان مى
كند، فشار را بر مردم بيشتر كرد راهش را به سوى وزارت هموار مى و تررا با بختيار مستحکم

ن، اكنون كه وزير به بختيار نوشت كه اين كارگزار، بصره را ويران كرده و مردم را بدبيتا اين
و  شتساخت و ديگرى را به جاى او گما هنگام آن است كه مردم را با دستگيرى او خشنود

سپس كسى را نيز به نزد بختيار وى چه مصادره كرده اموال او را مصادره نمود. بيش از آن
؛ طمع اندازدهاى ابوطاهر را برشمارد و دارايى او را عظيم بنمايد و او را بهفرستاد تا جنايت

-اين گزارش به 43درنتيجه چنين اقداماتى بختيار دستور دستگيرى و مصادره ابوطاهر را داد.

 مشخص ىكارا راهشده و بپيش تعيين از هدفى دهد كه برخى از مصادراتن مىوضوح نشا
براى تأمين مالى حکومت بوده است. بعدها سعدى نيز ضمن بيان حکايتى، به اهميت 

ام فالن ذوالّنون مصرى پادشاهى را گفت شنيده»كند: ه اشاره مىشداقتصادى اموال مصادره
دارد، گفت كند و ظلم روا مىاى به فالن واليت بر رعيت درازدستى مىعامل را كه فرستاده

روزى سزاى او بدهم. گفت بلى روزى سزاى او بدهى كه مال از رعيت تمام شده باشد، پس 
ر خزينه نهى، درويش و رعيت را چه سود دارد؟ پادشاه ستانى و دبه زجر و مصادره از وى باز

  53.«خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال
خدمت خود، پس از حاكمان عصر عباسى حتى از مصادره اموال وزراى خوش

پس از سيزده سال تصدى مقام وزارت، در سال  گردان نبودند. مهّلبىنيز روى ،مرگشان

                                                 
 .444، 1خشب 4جراوندى،  .44
 .995-994/ 6مسکويه،  .43
 .344-347سعدى، . 53
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پس از مرگش معزالدوله، زن و فرزندان و  ؛عمان بود درگذشتلى كه عازم فتح در حا ه951
آشنايان و حتى مالحان و چاروادارانى را كه براى او كار كرده بودند بازداشت و اموالشان را 

 51كافر حربى و دشمن علنى با ايشان رفتار نمود. انمصادره كرد و چون
 اىتجار حساب ويژهثروت  براىدر اين ميان، دولت . مصادره تجار و ثروتمندان

سرآمده بود، تراكم به يمعباسى كه ديگر عصر فتوحات و كسب غناه در دور. گشوده بود
وصف  51اى خاص، تأثير فراوان نهاد.عنوان طبقهنقدينگى بر رونق تجارى و ظهور تجار، به

 الفخری فى آداب ثروت و تجمل بعضى از اين بازرگانان كه در كتب ادب از جمله
انگيز ابن اسفنديار آمده حيرت تاريخ طبرستان   و تاريخ بیهق، تاريخ نیشابور، السلطانیه

بارها شد  مىاز سوى ديگر همين تجمع ثروت و نقدينگى در دست افراد موجب  59است؛
 ه433مثال در سال  54؛اموال بازرگانان را مصادره كند ،هاى گوناگونحکومت به بهانه

به دفع سپاه ابوكاليجار وادارد، نتوانست؛ چه الدوله هرچه كوشيد كه لشکرش را جالل
ناچار، اموال  سرانجامزدند. مىعلت نرسيدن جيره و مواجب از اطاعت او سر بازلشکرش به

حواله به جمعى از  پنداشتمىزر  صاحبغداد را مصادره و هركس را كه تجار و اغنياى ب
مرگ وى، چون طمع در مقام ابوجعفر بن شيرزاد، كاتب توزون نيز پس از  55نمود.سپاه 

تجار و كاتبان شهر را براى اموال اميراالمرايى بسته بود و پولى هم براى جمع سپاه نداشت، 
وى كه پس از اميراالمرايى بر مقدار مواجب ديلميان و تركان  56كسب پول مصادره نمود.

دبيران، و ديگر  رو شده مواجب سپاه را بر بازرگانان، هافزوده بود، در پرداخت با مشکل روب

                                                 
 .193-194/ 6مسکويه،  .51
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .51
 .451-451كوب، زرين .59
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .54
 .1115/ 9تتوى، ؛ 964/ 3ابن اثير،  .55
 .14/ 15ذهبى،  .56
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  53/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

   57بندى كرد.كارگزاران بغداد قسط
عباسى  هواسطه ثروتشان نقش سياسى مهمى نيز داشتند. برخى از آنها در دورتجار به

سوم ه هاى برخى از تجار عراق در سدخلفا و اشراف بودند و به همين علت خانه هواسط
دادن به رجال گاه همين پناهاما  54عباسى بوده است. خالفتپناهگاه امرا و وزراى مغضوب 

اموال ابن  همصادرپس از كه ايشان بينجامد؛ چناناموال  همغضوب، ممکن بود به مصادر
هاى بغداد پنهان شدند. مسکويه درباره اى از آنان گريخته، در خانهفرات و كارمندانش، عده

يدند كه پس از ن و هشام و دو پسر فرجويه جار كشپس براى محَس »نويسد: شدگان مىپنهان
اش اين آگهى، در خانه هر كس كه ايشان گرفتار شوند دارايى صاحب آن خانه چپاول و خانه

  53«.خواهد خورد تازيانهبه آتش كشيده خواهد شد و خود هزار 
دست به اموال ثروتمندان، در شرايطى كه دولت  همصادردوختن براى چنين پاپوش هم

وده است. مسکويه شرايط ناگوار دربار خالفت، پيش معمول ب بود، مشکالت مالىگريبان 
ترين كار وزير آن بود كه مهم»كند: مى وصف چنين( را ه963-953 )د از وزارت ابن عميد

گرفتن وام از هزينه روزانه امير را از راه مصادره دارايى مردم يا راهى ديگر آماده سازد، مانند 
  63«.تهم به داشتن ثروت باشدبراى دارايى هر كس كه م توطئهدوستان، يا 

اند مصادره ارثيه و اموال درگذشتگان نيز در برخى موارد گزارش شده است. حتى آورده
ى مبنى بر موقوفه بودن بعضى از فبار، بدون توجه به اعتراضات وارثان متومعزالدوله، يک

  61را مصادره كرد. اشامالک او، همه دارايى

                                                 
 .119-111/ 6مسکويه،  .57
 .«تاجر» ذيل برگ نيسى، .54
 .131/ 5، مسکويه .53
 .913/ 6، همو .63
 .75، كاهن و كبير .61
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وجود اطالعاتى نسبى از ميزان درآمد،  .سیسهم مصادره در بودجه دولت عبا
اى از پراكنده هاىشها به همراه گزاربودجه و كسر بودجه دولت عباسى در برخى سال

مصادرات اشخاص سرشناس، اين امکان را براى ما فراهم آورده تا با مقايسه اين ارقام به 
 عباسى دست يابيم. تر از سهم مصادره در بودجه خالفتو دركى كامل ترتصويرى روشن

 هاى موجود، بيشترين درآمدهاى خالفت عباسى متعلق به دورهبر اساس گزارش
در دوره مأمون در  و ميليون دينار 95ا در دوره هارون هارون بوده است. اين درآمده

پس از مأمون  كهدينار هزار  533و ميليون  16ى لطور ميانگين سا به ه113تا  134هاى  سال
 61ميليون دينار رسيده است. 13از ميزان آن كاسته شده و در اواسط قرن سوم به  سال به سال

درصدى درآمد ديوان  53نشان كاهش بيش از  ه936سندى متعلق به عصر مقتدر به سال 
دينار هزار  533و ميليون  14به  ،دوران اوج آن در دوره هارون ،ميليون دينار 95مركزى از 

هاى دستگاه خالفت، از ترين عامل اين كاهش ساليانه درآمدكه گفته شد مهم چنان 69است.
هاى تحت نظارت مستقيم ديوان مركزى بود. در سند مذكور از كسر دست رفتن سرزمين

رسد بخشى از  نظر مىسخن رفته است. به ه936دينارى سال  43434ميليون و  1بودجه 
هاى مثال در ذكر درآمد ؛استشده ها از محل مصادرات تأمين مىحکومت اين كسر بودجه

محمد بن از مصادره اموال  فقط ه169الرشيد آمده است كه وى به سال خليفه هارون
ميليون  91و ميليون دينار  3 حاكم درگذشته بصرهعباس، بن  هاللّ بن عبد ىسليمان بن عل

يون دينار ميل 4درهم، به حدود  95احتساب دينارى با  هادست آورد كه مجموع آندرهم به
ساالنه اين رقم در برابر درآمد  64وى بود. کجواهر و امالاين مبلغ غيراز  رسد كه البته،مى

كل  درصد 13گير، و نزديک به مبلغى چشم 65حکومت هارون ميليون دينارِى  95حدود 
                                                 

در تبديل واحد درهم به دينار از قاعده يک دينار معادل پانزده درهم استفاده شده است )زيدان،  ؛175 زيدان، .61
179 .) 

63. V. Kremer & A. Freiherrm, 23.            
 .1971/ 1 ،تتوى .64
 . 44، كاهن و كبير .65
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  61/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

ساله خالفت مقتدر از د بيست و چهار چنين مسکويه ميزان درآمدرآمد آن سال است. هم
 با  يعنى ،هزار دينار 753ميليون و  11را، حدود اموال اشخاص زير  محل مصادرات

  66به شرح زير گزارش كرده است:در سال هزار دينار  336 ميانگين
 .هزار دينار 433ميليون و  4 :)وزير مقتدر( و دبيرانش على بن عيسى بن جراح

 .هزار دينار 153ميليون و  4 :)وزير مقتدر( ابن فرات
 .ميليون دينار 1 :)جواهر فروش( هرىاص جوّص ابن ج  

  تفى( كه پس از كشته رايى، وزير مکرج  )ج   هاى عباس بن حسندرآمد حاصل از ديه
 .هزار دينار  433ميليون و  1 :مصادره شدبرضد او ابن معتز توطئه  شدن در

 .هزار دينار 133ميليون و  1 :)وزير مقتدر( و كارمندانش حامد بن عباس
  .هزار دينار 933ميليون و  1 :ز كارگزاران عصر عباسى در مصر و شام()ا هاماذرايى

 .ميليون دينار  1بار دوم  :على بن عيسى
  .هزار دينار 533 :(ه931 )د مرده ريگ راسبى

 .هزار دينار  933 :(ه915 )امير فارس د عىسم  ريگ ابراهيم مِ مرده
  .ميليون دينار 1 :)قهرمانه مقتدر( اّم موسى

داد و نيمى از درآمد ساالنه دوره مقتدر را تشکيل مىدرصد  6لغ حداقل حدود اين مب
 1 نه مسکويه برخالفر ما به گزارش ديگران كه نمود. اگرا جبران مى نهاز كسر بودجه ساال

 ،اندگزارش كرده 67ميليون دينار 63اص را ّص ابن ج  اموال  همصادرميليون دينار، كه مبلغ 
بيست و چهار ميليون دينار در  41ه اى دوره مقتدر بآمدهاى مصادرهاعتماد نماييم، كل در

هزار دينار است، كه به طور  975ميليون و  9سال خواهد رسيد؛ اين رقم معادل سالى 
ا تشکيل رخالفت مقتدر  در دورهدستگاه خالفت  ساالنه از درآمددرصد  19ميانگين حدود 

                                                 
 .915-914/ 5مسکويه،  .66
؛ 153/ 19ازجمله: ابن جوزى،  ،انداص سخن گفتهّص ميليون دينارى ابن ج   63از مصادره  اناى از مورخعده .67

 .15/ 1؛ تنوخى، 15/ 19؛ ذهبى، 156/ 11؛ ابن كثير، 145/ 9ابن تغرى بردى، 
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كرده، ان مىليون دينارى ساالنه دوره مقتدر را جبرمي 1. اين مبلغ نه تنها كسر بودجه دهدمى
 تر بوده است. بيشهزار دينار نيز  933يليون و ميک بلکه 

 
  نقش مصادره در مهار ثروت و قدرت رقبا. ب

كار كار براى تنبيه مأموران خاطى بود و سپس به يک راهاموال در ابتدا يک راه همصادركه با آن
هاى بيشتر در مفهوم و اهداف مصادره و نمونهبررسى  ،يل شدتبدها درآمدى براى دولت

 ،شودت در دست حاكمان رهنمون مى، يعنى تمركز قدر«سلطه»تاريخى آن ما را به پارادايم 
اى به نام كنندهيعنى يک گفتمان سياسى كه مبناى آن تمركز قدرت بود با بازوى عمل

ى همواره در مسير ارتقاى كارگزاران زيردست اسالم هحاكمان دور ،مصادره. به عبارت ديگر
ض نزديک شدن افراد محو حکام محلى سقفى براى قدرت و ثروت قائل بودند و به

كردند و مصادره يکى خود را اعمال مى حفاظتىنظارتى سقف معين اقدامات آنزيردست به 
ثروت بود؛ يعنى با قدرت و  مهاركنندهترين سازوكارهاى ترين و كارآمدترين و مهماز رايج

كه انواع نظامات اقطاع و تيول و سيورغال در جهان اسالم رايج بود، اما در نهايت همه اين
ت بود و با اراده شاه، سلطان، خليفه يا حاكم وقهاى قدرت و ثروت ماين واگذارى

 توانست ملغى يا محدود شود.  مى
 

 ،دهاى مصادره اموالترين كاركراز مهم. مصادره و محدود نمودن قدرت وزرا
محدود نمودن قدرت وزرا بود. درآمدهاى وزرا از اقطاعات، مستمرى، مصادرات و 

ترين مراكز ثروت تبديل كرده ديوان وزارت را به يکى از بزرگ 64ها، رشوه و ....، جريمه
اى موارد بتوانند سپاهى خاص خود اين ثروت فراوان باعث شده بود كه وزرا در پاره 63بود.

هاى مثال فضل بن يحيى برمکى در سال شته باشند كه اين خود نشان قدرت وزرا بود؛دا

                                                 
 .35كلوزنر،  .64
 .155/ 5بويل و ديگران،  .63
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  69/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

« عباسيه»( سپاهى از ايرانيان به نام ه174)حدود  حکومتش در خراسان، رى و سيستان
هزار نفر آنان به بغداد نفر از دوستداران برامکه ترتيب داد كه بيست ]!؟[هزارمركب از پانصد

اين خود نشانه افزونى كه  73مشهور گشتند« هنبيّ ر  ك  »روه در بغداد به منتقل شدند. اين گ
بيهقى از پانصد تا ششصد غالم حسنک  71قدرت برمکيان در خراسان و مركز خالفت بود.

الملک نيز نظام 71بردند سخن گفته است.وزير كه در كوشک حسنکى در نيشابور به سر مى
ک نظاميه شهرت داشتند و پس از مرگ وى سپاهى خاص خود داشت. غالمان وى به ممالي

خواهى خواجه، اى در برتخت نشاندن بركيارق ايفا نمودند، و سپس به كيننقش برجسته
  79هالكت رساندند. الملک ابوالغنايم را كه براى جانشينى وى در نظر گرفته شده بود بهتاج

ت وزير در قدرت تصور شراك العاده برخى وزيران، گاهاين قدرت مالى و نظامى فوق
رفتار كرد. ايجاد مى خلفا و سالطين را نه تنها براى وزرا بلکه براى خود خلفا و سالطين نيز

كه   74هاستروى هارون در آزمندى يکى از اين نمونهدر موارد زياده برمکى آمرانه يحيى
ن و اقبال كرد. جز ثروت فراواكيد مىأفضل بن ربيع براى درهم كوفتن قدرت برمکيان بر آن ت

ان كه به نشخاندا ىميان اعضا عالى و مهمهاى تقسيم منصب ،خاص و عام به برمکيان
اند كرد، هم از داليل خشم خليفه بود. گفتهبرمکيان كمک مىدر خاندان تمركز قدرت 

در اختيار  يحيى مناصب مهم لشکرى و كشورىپنج تن از فرزندان و نوادگان وبيست
 نيز 76رفت.بيم انتقال حکومت به ايرانيان مى ،برمکيانامکانات  اين اكه بچندان 75،داشتند

                                                 
( 9/511) ناپذير پانصدهزار تن در منابع بعد از طبرى، يعنى مسکويه آميز و توجيه ؛ شمار اغراق157/ 4طبرى،  .73

 و ... نيز تکرار شده است.
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .71
 .619/ 1بيهقى،  . 71
 .159/ 5بويل و ديگران،  .79
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .74
 .44سجادى،  .75
 .«برمکيان» ذيل منفرد، .76
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اند، ضرورتا يممحمود غزنوى مدعى بود كه وزرا از آنجا كه در قدرت خداوندان خود سه
در  ييد اين نظر معتقد بود كه وزير مسلماأو رئيس ديوان او ضمن ت انددشمنان پادشاهان

اخله او در قدرت موجب نفرت پادشاه از وزير كه مدچنانقدرت پادشاه سهيم است، 
ند. شايد به اگيرد كه تنها سفيهان و احمقان به دنبال وزارتشود؛ در ادامه وى نتيجه مى مى

همين دليل بود كه از شش تنى كه در پادشاهى محمود و محمد و مسعود به منصب وزارت 
 77از آنها بركنار و زندانى شد.و يکى  شدندسختى شکنجه گماشته شدند؛ سه تن بركنار و به

وى با  74دانست.چنين خواجه نظام الملک نيز خود را در سلطنت ملکشاه سهيم مىهم
قدرت و ثروت را در دست خاندان  ه بودتفويض مقامات مهم به اقوام و آشنايان خود توانست

ر ركان خاتون متهم به تقسيم كشوشد تا از طرف ت   اين كار او باعثو  73خود متمركز سازد؛
  43ميان فرزندانش شود.

به عقيده اشپولر اقتدار واقعى در اوايل دوره عباسى به وزرا تعلق داشت و وزرايى كه 
 نيزماندند به دليل وجود جّوى همراه با توطئه و وزارت مى منصبچند دوره بر 

سعى در حفظ قدرت در خاندان خويش داشتند، تا از  ،هاى متعدد رقيبانچينى دسيسه
 41دور مانند.احتمالى آينده به هاىآسيب

شد كه خلفا و  جان آنان بود و موجب آن مى ىوزيران، بالاين مايه ثروت و قدرت 
بخش عمده اين قدرت آنها و گاه سركوبشان برآيند؛  تحليل بردن سالطين درصدد به

ان گيرى مجدد قدرت را از آنشکل ثر درؤمدره اموال بود كه منابع مالى همان مصا هاسركوب
وزيران خاندان برمکى، على بن عيسى، خاندان ابن فرات، حسنک وزير، احمد  ؛گرفتمى

                                                 
 .73-66باسورث،  .77
 .13اقبال،  .74
 .53كلوزنر،  .73
 .59، تدام و تحول در تاريخ میانه ايرانلمبتون،  .43
 .113، جهان اسالماشپولر،  .41
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  65/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

بن حسن ميمندى، مهّلبى، خواجه نظام الملک و فرزندانش، ابوالبركات درگزينى، خواجه 
كه ثروت و از كسانى بودند الله و ... شمس الدين محمد جوينى، خواجه رشيدالدين فضل

ايجاد  براىداشت كه نگرانى خلفا و سالطين بود و آنان را وامى يايى آنها مايهؤقدرت ر
قدرت را  تبعهبموازنه قدرت، دست به مصادره اموال آنها بزنند. اين كار هم گردونه ثروت و 

  كاست.مىبار مشکالت مالى دولت از داد و هم مستقيم سالطين قرار مىنظارت تحت 
و به زوال رفت، جاى آن را مسابقه دريافت تدريج كه قدرت وزرا در ادوار بعد ربه

چند داراى لقب پيشين با وزيران بين وزيران بى با مقايسهالقاب و عناوين گرفت. به قول متز 
خر نسبت به وزراى قبلى از قدرت و تسلط أيابيم كه وزيران متدرمى ،لقب قرن چهارم

كه محمد بن چنان ،دضعيف شدن بسيار در قرن چهارم وزرا 41كمترى برخوردار بودند.
ان توسط تركان دچار مصادرات دالدوله بويه چنالرحيم وزير جاللحسين بن على بن عبد

كه هاى كاهش قدرت وزرا آناز نشانه 49عظيم گرديد كه به طور ناشناس بغداد را ترک گفت.
رت عزل ولى از وزا ،معزالدوله ديلمى، وزير خود ابو محمد مهّلبى را صد و پنجاه تازيانه زد

كه مهّلبى را دوباره به كار گمارد مشورت خواست. يکى از آن ننمود. سپس با نزديکانش براى
توانست كه نمىتر كتک زد، چنانوزير خود را از اين سخت جمشاورانش گفت كه مرداوي

گرداند. عضدالدوله نيز در جهت كاهش و بنشيند، با اين حال وى را خلعت داد و به كار باز
در بغداد كه  دو ديگريکى در فارس و  ،زمان به كار گماشتهمرا قدرت وزرا دو وزير  مهار

هاى سياسى وى بود. بهاءالدوله نيز به تقليد پدرش عضدالدوله اين كار را ادامه از نوآورى
آن همه امور  کاىه اتّ وزير، آزادى مالى وزرا كه بچند همزمان بدين ترتيب با انتخاب  44داد.
كه قدرت ، محدود گردد. گو اينبودحد ايشان و منشأ قدرت بىتحت نظر ايشان  ى دولتمال

شکل  آسانى قدرت و ثروت نبايد به گونمراكز گونه به اين نتيجه رسانيد كهوزرا، خلفا را 

                                                 
 .116-115متز،  .41
 .44/ 5ابن تغرى بردى،  .49
 .115-114متز،  .44
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در ايران نيز روى داد و بعد از عصر سلجوقى وزرا از اداره امور مالى  كار اهرگيرد. شبيه اين 
   45.كنار گذاشته شدند

 
  نتیجه

كّمى  هاىدادهابع مالى عصر عباسى داشت. مين منأمصادره اموال نقشى انکارناپذير در ت
سازد تا با اطمينان بيشترى بر موضع خود پافشارى هاى آمارى، ما را قادر مىبرگرفته از روش

د براى ضبط اى بوهاى ما بيانگر آن است كه سازوكار مصادره بهانهنماييم. عالوه بر آن يافته
چنين  ها؛ همثروت و قدرت اين گروهمهار هدف  اموال مخالفان سياسى دولت عباسى با

درسر شراكت در قدرت خلفا را  هواى از جمله وزيرانى كه ،محدود نمودن قدرت رقبا
طبقه، گروه يا  تنها توسطافتاد و يا قدرت يا اتفاق نمىانباشت سرمايه و  كار اهر اين ابداشتند. 

وزرا، عامالن، واليان و هاى دارايىگرفت. مصادره ى)خليفه( شکل مىشخص خاص
 هاى مخالف در جهت تحقق اين هدف قابل توجيه است.سركردگان گروه

عنوان يک پيشنهاد، بررسى كاركردهاى مصادره در ديگر نقاط جهان اسالم از ايران به
وضوعى جذاب براى پژوهشگران تواند مگرفته تا هند، تركيه، افريقا و اسپانياى اسالمى مى

از اين تحقيقات به دست آمده بهحوزه تاريخ اقتصادى و اجتماعى باشد تا با استفاده از نتايج 
پاسخ اين حوزه مهم تاريخى از جمله بررسى تاريخ ذهنيت در امر مصادره هاى بىپرسش

 دست يافت. 
 

 کتابشناسی
، زير نظر دانشنامه جهان اسالم، 1، بخش «جخرا»صديقه و گروه تاريخ اجتماعى، ابريشم كار، 

 ش.9311، تهران، بنياد دايرة المعارف اسالمى، 95غالمعلى حداد عادل، ج 
 .م9195، بيروت، دار صادر،  التاريخ ىالكامل فابن اثير، عز الدين أبو الحسن على بن ابى الکرم،  

                                                 
  . Lembton, II/ 333-334 .؛ نيز نک134-131، سیری در تاريخ ايران بعد از اسالملمبتون،  .45
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  67/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

 .م9799/9119 شيرى، بيروت، داراالضواء،، تحقيق على الفتوح، ابن اعثم كوفى
ب، ت، ناشر وزارة الثقافة و االرشاد القومى، دارلکةالنجوم الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرابن تغرى بردى، 

 .تابى ،مصر
تحقيق محمد عبدالقادر عطار و مصطفى عبدالقادر عطا،  ،م فى تاريخ االمم و الملوکالمنتظابن جوزى، 

 .م9111/ 9791بيروت، دارالکتب العلمية، 
 .     م9713/9113 ،ةبيروت، دارالکتب العلمي، تحقيق لجنة من العلماء، جمهرة انساب العربن حزم، اب

ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 
       م.             9111، تحقيق خليل شحادة، بيروت، دار الفکر، ذوی الشأن األكبر

 .م9791/9111 ،ةبيروت، دارالکتب العلمي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، طبقات الكبریابن سعد، 
/ 9719، تحقيق قاسم السامرائى، القاهرة، داراآلفاق العربية، االنباء فى تاريخ الخلفاءابن العمرانى، 

 .م1119
 .م9791/9111 داراالضواء،شيرى، بيروت، ، تحقيق على االمامة و السیاسةدينورى،  ةابن قتيب

 م.                     9119بيروت، دار الفکر، ، ةو النهاي ةالبدايابن كثير الدمشقى، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، 
 ش.                       9357، ترجمه قمرآريان، تهران، اميركبير، دوران خالفت 1جهان اسالم اشپولر، برتولد، 

تهران،   مريم مير احمدى،، ترجمه جواد فالطورى و در قرون نخستین اسالمىتاريخ ايران همو، 
                                    .ش9343انتشارات علمى و فرهنگى، 

وزارت در عهد سالطین بزرگ سلجوقى از تاريخ تشكیل اين سلسله تا مرگ سلطان سنجر اقبال، عباس، 
 ش.        9317تهران، دانشگاه تهران،  ژوه و يحيى ذكاء،دانش پ ، به كوشش محمد تقى(555-235)

 ش.9315تهران، امير كبير،  رجمه حسن انوشه،، تتاريخ غزنويانباسورث، كليفورد ادموند، 
، تهران، بنياد دايرة 9، زير نظر غالمعلى حداد عادل، ج دانشنامه جهان اسالم ،«تاجر»برگ نيسى، ناديا، 

 ش.9311المعارف اسالمى، 
 .م9141 بيروت، جمعية المستشرقين األلمانية، ،ى، تحقيق عبد العزيز الدورانساب األشرافالذرى، ب

، ترجمه حسن از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ايلخان جتاريخ ايران كمبريبويل، جان اندرو، 
 ش.9315تهران، امير كبير،  انوشه،

تهران، علمى و  ترجمه عبدالحسين ميکده،، رانىبرمكیان بنابر روايت مورخان عرب و ايبووا، لوسين، 
                                                                                        .ش9311فرهنگى، 

 ش. 9347تهران، انتشارات مهتاب،  خليل خطيب رهبر،، مصحح تاريخ بیهقىبيهقى، 
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 9315ستان تابو  بهارم، سوازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 64

 ش.9311 تهران، انتشارات علمى و فرهنگى،  ،ىالف تاريختتوى، قاضى احمد؛ قزوينى، آصف خان، 
 ،ىعبود الشالج ىة، تحقيق المحامنشوار المحاضرة و أخبار المذاكر، ىالمحسن بن عل ىعل ىتنوخى، أب

 .م9115بيروت، دار الصياد، 
 ةيارى، عبدالحفيظ الشبلى، مطبع، تحقيق مصطفى السقا، ابراهيم االبالوزراء و الكتابجهشيارى، 

 م.   9131/ ه9354 ةالبانى الحلبى و اوالده، قاهر فىمصط
، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود ىرياض الفردوس خانبن مسعود،  کحسينى منشى، محمد مير

 . ش9315 افشار، 
 .م9711/1111 ، بيروت،مفاتیح العلومخوارزمى، 

 .، نسخه الکترونيکىلغتنامهدهخدا، 
، تحقيق عمر عبد ريخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالمتاذهبى، شمس الدين محمد ابن احمد، 

 .م9113السالم تدمرى، بيروت، دار الکتاب العربى،
 ش.                     9311 تهران، انتشارات نگاه،  ،تاريخ اجتماعى ايرانراوندى، مرتضى، 

                         .ش9314تهران، اميركبير،  ،تاريخ ايران بعد از اسالمزرين كوب، عبدالحسين، 
 ش.9319تهران، امير كبير،  ترجمه على جواهر كالم، ،تاريخ تمدن اسالمزيدان، جرجى، 

 .ش9315سجادى، سيد صادق ) گردآورنده (، تاريخ برمکيان، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 
 ش.9319تهران، پيمان،  بر اساس نسخه فروغى، ،كلیات سعدیسعدى، 

احمد فراج، مکتبة ، تحقيق عبدالستار الوزراء او تحفة االمراء فى تاريخ الوزراءابى، هالل بن محسن، ص
 .تابى االعيان،

                                                                                                                  .ه9314العربى،  روائع التراث بيروت، ،ی، تاريخ الطبرکتاريخ االمم و الملو محمد بن جرير، طبرى،
 .ش9313 ، به كوشش حسين خديو جم، تهران، علمى و فرهنگى،كیمیای سعادتغزالى، 

     ش. 9311، تهران، مولى، ، ترجمه و تاليف يعقوب آژندبويهیانكاهن، كلود؛ كبير، م.؛ 
تهران،  ، ترجمه يعقوب آژند،ارت در عهد سلجوقى(ديوانساالری در عهد سلجوقى )وزكلوزنر، كارال، 
 .ش9311امير كبير، 

تهران، اميركبير،  ،، ترجمه يعقوب آژند، سیری در تاريخ ايران بعد از اسالملمبتون، آن كاترين سواين فورد
 ش.9319

 ش.9311تهران، نشر نى،  ، ترجمه يعقوب آژند،تداوم و تحول در تاريخ میانه ايران ،همو
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  63/(ه پنجمسده تا پايان )از آغاز  عباسىآن در عصر اهداف و كاركردهاى سياسى و اقتصادى  مصادره اموال:
 

طبقات سالطین اسالم با جداول تاريخى و نسب های ايشان به ضمیمه مقدمات ، استانلى، لين پول
 ش.9311، ترجمه عباس اقبال آشتيانى، تهران، اساطير، تاريخى راجع به هر سلسله

 عليرضا ذكاوتى قراگزلو،، ترجمه تمدن اسالمى در قرن چهارم هجری يا )رنسانس اسالمى(متز، آدام، 
 .ش9313، تهران، اميركبير

تهران،  ،تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمى، ماليرى، محمدمحمدى 
 ش. 9341توس، 

 ش.                                                   9397تهران، امير كبير،  ،تاريخ گزيدهالله، مستوفى، حمد
 ش.9341، تحقيق ابو القاسم امامى، تهران، سروش، تجارب األمممسکويه الرازى، ابو على، 

، تهران، بنياد دايرة 3، زير نظر غالمعلى حداد عادل، ج دانشنامه جهان اسالم ،«برمکيان»منفرد، افسانه، 
 ش.9349المعارف اسالمى، 

 م. 9114دارالشروق،  ، تحقيق حسين مونس،كتاب الخراجيحيى بن آدم، 
تهران، انتشارات  رجمه محمد ابراهيم آيتى،، تتاريخ يعقوبىبن واضح، يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب ا

 ش.                                   9349علمى و فرهنگى ، 
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