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 33-52، ص 9316ستان زمو  پاییز ،ششمدهم، شماره بیست و سیزسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم

 
با خالفت ه( 080-072)حک.  طولونیجنگ، صلح و ازدواج: روابط ُخمارویه  

 1عباسی
 

 2معصومعلی پنجه
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 
 چکیده

طولونیان با خالفت عباسیان  این جستار در پی تبیین و تحلیل روابط دولت خودمختار محلی مصر و شام،
که با جنگ شروع شد و با صلح و ازدواجی سیاسی  است. روابطیه( 535-572) در دوره امارت خمارویه

رش بازگشت سلطه طولونیان بر شام و گستواحین پیروزی طولونیان بر عباسیان در جنگ ط  یافت.  ادامه
ناچار به پذیرش را ارویه در شام و جزیره، عباسیان داشت. نمایش اقتدار خم قلمرو آنان در جزیره را در پی

به قصد خمارویه  کرد. سپسهای بین فرات و نیل حکومت وی و خاندانش بر سرزمینبه  تن دادنو  ،صلح
؛ به همسری خلیفه درآورد هزینه دخترش را پر و مندازدواجی شکوه تحکیم روابط و تداوم اقتدار خویش با

پس بعد، یک دهه  را تضمین نکرد وحکومت فرزندان خمارویه  بقاید زناشویی نه پیونصلح و پیمان نه  اما
خالفت رو و مصر و شام را به قلمساختند طولونیان را ساقط عباسیان  ه515 در (ه535) خمارویه قتلاز 
 دند.گردانباز

 
 طولونیان و عباسیان، خمارویه، موفق عباسی، معتضد، قطرالندی.ها:  کلیدواژه

                                                 
 18/11/1931 ش:تاریخ پذیر ؛8/19/1931: دریافت تاریخ. 1
 panjeh@srbiau.ac.ir. رایانامه:  1
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 مقدمه
های خودمختار محلی چون صفاریان و هجری، خالفت عباسی با ظهور دولت در سده سوم

طولونیان روبرو شد که نه تنها به قلمرو محلی خود قانع نبودند بلکه در پی گسترش آن تا 
بنیانگذار دولت ه( 572-522)حک.  احمد بن طولون مرکز خالفت در عراق برآمدند.

برادر خلیفه و همه کاره دستگاه خالفت  9،فقطولونی پس از یک دهه کشمش و دشمنی با مو
پس از  4در حالی مرد که مذاکرات صلح میان وی و موفق آغاز شده بود.ه 572عباسی، در 

به امارت  (،571-526، المعتمد بالله )ُخمارویه بدون رضایت خلیفهپسرش ابن طولون، 
ولی نزاع  5ارث برده بودای پر از ثروت به پدر خزانهاز اگرچه  خمارویه مصر و شام رسید.

استمرار دشمنی  .کرد حل ناشده با دستگاه خالفت، پیوسته حکومت وی را تهدید می
خالفت به سرکردگی موفق و چشم طمع فرماندهان ترک عباسی به حکومت شام و مصر، 
ماترکی بود که پدر برای وی بر جای نهاده بود. این که خمارویه در تقابل و نزاع با موفق و 

ش خلیفه معتضد چه سیاستی در پیش گرفت؟ و چگونه توانست با عباسیان به سازش پسر
هایی است که این جستار در پی برسد؟ و پیامدهای این سازش چه بود؟ پرسش

 گویی، تبیین و تحلیل آن است. پاسخ
 

 ها( )آسیاب جنگ َطواحین
وی که با بود.  موفقابواحمد ، عباسی، برادر خلیفه معتمد-بازیگر اصلی در نزاع طولونی

زیرکی و درایت بر خلیفه و دارالخالفه مسلط شده بود سعی در تقویت قدرت مرکزی 
موفق با دریافت خبر مرگ ابن طولون در کش داشت. نخالفت و به زیرکشیدن والیان گرد

                                                 
، به مکه تبعید شده بود، اما با افزایش خطر شورشیان زنگ، به سامرا ه(151-155. موفق در دوره خالفت مهتدی)9

 (. 1/593)نک. یعقوبی،  و فرماندهی سپاه را به به عهده گرفته(  151فرا خوانده شد )
 .905-901بلوی،  .4
 .113(/1) 1؛ ابن ایاس، 1/191؛ ابن سعید، 950، 943، 940بلوی،  .نکوت ابن طولون، برای ثر .5
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اولین اقدام به مذاکرات صلح با طولونیان پایان داد. در تقابل با این تصمیم از آن سوی 
به شام آمد و به  سپس یه دستور داد که لعن موفق را بر منابر بار دیگر از سرگیرند.خمارو

شد، پرداخت؛ وی زبده ترین تنظیم امور آنجا که هر لحظه از ناحیه خالفت تهدید می
برگزید و نیروهای بسیاری را در  بردی راهسردارانش را به حکومت شهرها و مناطق مهم و 

  1.حلب مستقر ساخت
مین زمان دو تن از کارگزاران مطیع دستگاه خالفت که از چندی قبل به جرگه در ه

و به  ندکنشگران اصلی سیاست در شام و جزیره وارد شده بودند، از فرصت استفاده کرد
تصرف شهرهای شام پرداختند؛ اولی اسحاق بن ُکنداج، حاکم موصل و جزیره بود که موفق 

اج الس   ابیابن مصر وشام برگزیده بود و دیگری « ونیقان»به عنوان حاکم ه 561او را در 
انبار بود. این دو که خمارویه جوان و بی تجربه را حریف قابلی وقت محمد بن دیوداد والی 

دانستند، طمع تصرف شام را در سر داشتند و با اجازه و وعده یاری موفق به شام یورش  نمی
ه، ثغور و عواصم چ 7آوردند پس از ه 579یره گشتند و در ربیع اآلخر و به سرعت بر رق 

والی  ،نیز با خیانت و فرار احمد بن دعباشدمشق تصرف انطاکیه، وارد حلب شدند. 
 8تسلیم شد.این شهر، طولونی 

 3خمارویه برای مقابله، دو لشکر به فرماندهی احمد بن محمد الواسطی و سعد األیسر
دند به شام فرستاد. این دو سپاه در ذی ش هایی حمایت میکه از جانب دریا هم با کشتی

قبل از تصرف کامل شام توسط نیروهای حامی خالفت به این منطقه گسیل ه 572الحجه 
ای که از به سبب ترس و کینه ،یار قدیمی ابن طولون در فلسطین ،واسطی 10شده بودند.

                                                 
ای فرستاد و از او خواست که  ( اشاره دارد که خمارویه هنگامی که در حلب بود، برای موفق نامه1/80ابن عدیم ) .1

ود،  .د )نیز نکحکومتش در مقابل دعا برای وی، به رسمیت شناخته شود، اما موفق به او پاسخی ندا  (.111زی 
 .9/491؛ ابن خلدون، 7/403ابن اثیر،  .7
 ابن اثیر، همانجا؛ ابن خلدون، همانجا. .8
 «.سعداألعسر»در طبری و مقریزی  .3

 .1/911؛ مقریزی، 194، 199کندی،  .10

www.SID.ir

Archive of SID



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 18

ا این حال، ب 11؛خمارویه به دل داشت به موالی خویش خیانت کرد و به سپاه عباسی پیوست
سپاه خمارویه دمشق را باز پس گرفت و از آنجا برای نبرد با ابن کنداج و ابن ابی ساج به 

ر یز  رفت. موفق برای یاری به این دو، سپاهی به فرماندهی پسرش احمد ابوالعباس  11ش 
)خلیفه معتضد بعدی( به سوی آنها فرستاد که با شکست و فرار سپاه خمارویه، در شعبان 

ابوالعباس احمد ابتدا قصد بازگشت داشت، ولی به اصرار  19ارد دمشق شد.وه 579
 اما 14؛نیروهای خائن به خمارویه که هم اکنون در سپاه وی بودند، منتظر رسیدن خصم شد

 ،ابن ابی الساج و ابن کنداج که ابوالعباس به سبب تعلل در جنگ با دشمن قبل از آمدن وی
اتحادی  و بدین سان 15؛و به حلب رفتند ندعباسی کناره گرفتاز سپاه  شده بودندبه جبن متهم 

 که موفق ایجاد کرده بود، از هم گسیخت. 
ها( در کنار نهر ابی  )آسیاب 11دو سپاه در جنوب فلسطین در جایی به نام طواحین

سپاه طولونی را هفتاد هزار و  شماربا هم برخورد کردند. ِکندی، ه 579شوال  96س در طُر فُ 
در این نبرد ابتدا  17.آید می آمیزاغراقکند که به نظر  سی را چهار هزار نفر ذکر میسپاه عبا

خمارویه شکست خورد و به مصر گریخت؛ اما با پایمردی سردار شجاع طولونی، 
نهاد؛ عراقیان مغلوب و دمشق  گریزروی به احمد هم تاب نیاورد و سعداألیسر، ابوالعباس 

نایم را به سپاهان بخشید و مژده پیروزی به مصر فرستاد. سعد غ 18.به تصرف مصریان درآمد
با این پیروزی بار دیگر شام به قلمرو طولونیان بازگشت. نکته قابل توجه، عدم همکاری 

                                                 
 چون وی عامل تحریک خمارویه در قتل برادرش بود. ؛194کندی،  .11
 (.9/494دیک معرة، از آنجا تا حماة یک روز راه است )یاقوت، ای در شام نز قلعه و ناحیه .11
 .410، 7/403؛ ابن اثیر، 195کندی،  .19
 .497، 9/491کندی، همانجا؛ ابن خلدون،  .14
 .1/81ابن عدیم،  .15
 (.4/51جایی نزدیک رمله از سرزمین فلسطین )یاقوت،  .11
 .195کندی،  .17
 .1/580؛ مسعودی، 10/8طبری،  .18
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اهالی شام با عباسیان بود تا جایی که اهالی دمشق و طرسوس دروازه های شهر را به روی 
سعداالیسر را هوای چندی بعد  13.زگشتابوالعباس بستند و وی ناچار به مرکز خالفت با

متهم  10گراییو تجمل وی خمارویه را به ترس و ناتوانی و سرگرمی به لهو .تمرد در سر افتاد
 سال وی را به حال خود کرد و قصد استقالل از طولونیان داشت. خمارویه که حدود یک می

ت به وی بدگمان شد. پس یاد داش بهو واسطی را  21رها کرده بود و هنوز خاطره خیانت لؤلؤ
 11به شام آمد و سعد خائن را به قتل رساند.ه 575در ذی القعده 

به واسطه اختالفی که میان رقبای خمارویه، ابن ه 576تا  573های  در فاصله سال
ابی الساج و ابن کنداج در گرفت و نیز به واسطه پشتکار و همت خود خمارویه، وی فرصت 

ناپذیر در  موصل و جزیره توسعه دهد و با شکوهی وصف یافت تا قلمرو خویش را تا
تا )در غرب( در این زمان قلمرو طولونیان از برقه  19دجله بر تخت پیروزی نشیند.های  کناره

شد؛ چندی بعد ثغور نیز به سلطه  تا بالد نوبه را شامل می( آسیای صغیرروم ) جزیره و از
  14.وی گردن نهاد

 
 

                                                 
 .415، 70/414ابن اثیر،  .. برای تفصیل این واقعه نک1/81؛ ابن عدیم، 195کندی،  .13
بود که  «الذهب تیب»بنام  یتاالر ساخت گرایی، های این تجملاز نمونه. اتهامات چندان هم بیراه نبوداین  .10

 بستری از جیوه اش یخوابیرفع ب یبرادستور داد  که آنشده بود؛ دیگر  نییآن با الجورد و طال تز یوارهایسقف و د
ق» یب  در  وهیکه نور ماه و درخشش ج یمهتاب یها در شبآرام گیرد. بسازند تا در آن  )آبگیر جیوه/ سیماب( «حوض ز 

 (.11-9/54)نک. ابن تغری بردی،  آمیخت تأللو عجیبی داشتهم می
ه بود. وی د . لؤلؤ از فرماندهان احمد11 ق  به مخالفت با ابن طولون ه 181ر بن طولون پس از فتح شام مدتی والی ر 

  (.3/114برخاست و به موفق پیوست )

ود، 191کندی،  .11  .117؛ زی 
 .7/490ابن اثیر، . نک .19
ود،  .14  .191زی 
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 صلح 
بلند مدت خمارویه در رابطه با  سیاستچنان  همدستاوردهای بزرگ،  یروزی وغم این پربر

تا با دریافت فرمان حکومت خویش  15دستگاه خالفت عباسی، دستیابی به صلح دائمی بود
از جانب خلیفه به آن شکل قانونی بخشد. این خط مشی در شیوه برخورد وی با اسیران 

شود؛ او آنها را گرامی  بودند، منعکس میعراقی که در نبرد طواحین به اسارت وی درآمده 
 11داشت و میان بازگشت به دیار خود یا ماندن در مصر مختار گذاشت.

سرانجام خمارویه و موفق به توافق رسیدند؛ بنا بر گزارش منابع، ه 573در رجب 
طبق گزارش  17.برای موفق فرستاد و خواستار صلح شد هدایابا ای همراه خمارویه نامه

به دست خویش نوشتند که در آن حکومت  ای نامه صلح 18تمد، موفق و ابوالعباسِکندی مع
 13.مصر و شامات برای سی سال به خمارویه و فرزندانش واگذار شده بود« قانونی»

خطبه دست کشند و نام وی را در خطبه قرین نام  خمارویه نیز دستور داد تا از لعن موفق در
سیاسی بزرگی برای خمارویه بود، چرا که نه تنها  این عهدنامه پیروزی 90.خلیفه آورند

اش را به عنوان حاکمان موروثی مصر  جانشینی خویش را به جای پدر بلکه جایگاه خانواده
چنین نشانگر جایگاه واالی خمارویه در  هم نامه . این صلحرساندیید خلیفه أت بهو شام 

 صحنه سیاسی جهان اسالم آن روز است. 
که مرگ به سراغش آمد، ه 573های بعدی تا  موفق در سراسر سال غم این سازش،ربر

آوری نیرو برای فرستادن به شام بر ضد حکومت  چینی و جمع پیوسته مشغول دسیسه

                                                 
25. Haarmann, “Khumārawayh”, EI

2
, 5/49. 

 .7/415ابن اثیر،  .11
 .9/51؛ ابن تغری بردی، 197کندی،  .17
 رزند موفق.  . ابوالعباس احمد، المعتضدبالله، ف18
 ؛ ابن تغری بردی، همانجا.198بلوی،  .13
 .1/911 کندی، همانجا؛ مقریزی، .90
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ترین دشمن خویش رهایی  با مرگ وی دولت طولونی از دست سرسخت 91.طولونیان بود
 91از دنیا رفتند.ه 571ز در یافت. به دنبال وی ابن کنداج در همان سال و خلیفه معتمد نی

خمارویه  99.، احمد ابوالعباس بن موفق با لقب معتضد به خالفت رسیده571در 
اص )حسین بن عبدالله بن منصور جوهری( را با هدایا و تحف بسیار به  ص  بالفاصله، ابن ج 

میان ه 532یه، پیمان جدیدی در با اظهار انقیاد خمارو 94نزد خلیفه جدید روانه ساخت.
فرات و برقه برای مدت سی سال به  میانهای  دو بسته شد که بر اساس آن سرزمینآن

گذار  به عنوان خراج گردیدخمارویه و فرزندانش واگذار شد؛ در مقابل خمارویه موظف 
به دستگاه دینار برای هر سال  222/322های گذشته و  دینار برای سال 222/522خلیفه، 

، برای «صالة و خراج»ت که در این پیمان، عالوه بر امارت قابل توجه اس 95.خالفت بپردازد
نیز  91نخستین بار در تاریخ مصر اسالمی، حق تعیین قاضی نیز به خمارویه واگذار شد.

گفته ابن اثیر یکی از  ردرخور عنایت است که خلیفه از واگذاری موصل که بنا ب
 97های خمارویه بود، سرباز زد. درخواست

 
 خمارویه دختر 38َدیَقطر الن  ازدواج معتضد با 

اص هدایا، حامل پیام و درخواستی از طرف تقدیم عالوه بر  در دیدار با خلیفه ابن جص 

                                                 
ود،  .91  .199زی 
 .140کندی،  .91
 همانجا. .99
 .10/90؛ طبری، 140کندی،  .94
 .9/59کندی، همانجا؛ ابن تغری بردی،  .95
 همانجاها. .91
 .7/454ابن اثیر،  .97
د  1/143. ابن خلکان )98 طر النَّ   آورده است.« اسماء»ی را ( نام ق 
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ی با پسر خلیفه علی بود. د  طرالن   93خمارویه برای خلیفه بود و آن پیشنهاد ازدواج دخترش ق 
ج کند، با این خلیفه اظهار تمایل نمود که خود و نه پسرش با شاهزاده خانم مصری ازدوا

کنم و خواهد بوسیله ما اعتبار اندوزد، من اعتبار او را بیشتر می او )خمارویه( می»جمله که 
 دار آوردن عروس وجهاز وی شد. و ابن جصاص عهده 40،«گیرم خود او را می

ها در تاریخ اسالم به شمار  ترین ازدواج ترین و پرتجمل هزینهاین ازدواج یکی از پر
ضاعی در عبارتی کوتاه اما رسا از فراوانی عث شگفتی نویسندگان شده است. قُ رود که با می

با دختر خویش جهازی فرستاد که مانند آن نه دیده »کند:  این گونه یاد می جهاز قطرالندی
تر طال، ده بود از بیست اس خمارویه برای خلیفه عبارتهدایای  41«.شده است و نه شنیده

های نقره و رد سوار بر بیست اسب اصیل با زینز، بیست مطرَّ مهای خادم، دو صندوق پارچه
سی اسب  زین و لگام طال و نقره، با قباهای دیبا و کمربندهای مزین، هفده اسب دیگر با

، پنج استر با زین و لگام و یک زرافه. هنگامی که ابن جصاص و های نقش دار دیگر با حله
  41.ر آنان خلعت پوشاندهمراهان به نزد خلیفه تشریف یافتند وی ب

قیمت و پر زرق و برق  یزیه گرانجهبرگزار شد.  ه181مراسم ازدواج سه سال بعد در 
ه عبارت بود از اریکه قطرالندی ک  ( که از چهار قطعه طال تشکیل شده بود و با گنبدی ای ای )د 

ع به گوهری گرانبای  ها گوشوارهاز شبکه یکبر آن که به هر از طال شبک م آویزان بود ها مرص 
گذاری نبود با صد هاون زرین و هزار بند شلوار که قیمت هرکدام ده دینار و  که قابل قیمت

قضاعی در قرن پنجم که  بندشلوار کاالیی ارزشمند بود چناندینار بود.  000/10روی هم 
ن تواار که به ده دینار ارزد آسان نمیاکنون در همه بازار قاهره یک بند شلو»گوید: می

                                                 
 طبری، همانجا. .93
 .1/533مسعودی،  .40
 .1/913  مقریزی، .41
 طبری، همانجا. .41
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 49«.یافت
اند.  اشاره کردهاین ازدواج های بی حد و حصر خمارویه در ولخرجیبرخی از منابع به 

ی آورد که نظیر آن ابن جصاص آن قدر جواهر با قطرالند»مسعودی گوید: به عنوان نمونه 
ای زیاد بود که ابن جصاص این جواهرات به اندازه 44.«ای فراهم نشده بودپیش هیچ خلیفه

آن را با اجازه قطرالندی نزد خود نگهداشت. چون قطرالندی اندک زمانی بعد بخشی از 
 000/400نیز از  45.بمرد، ابن جصاص با استفاده از این جواهرات، ثروت فراوانی به هم زد

توان مخارج سنگین تهیه جهاز را که در می 41بخشید ابن جصاصدیناری که خمارویه به 
 چهار طومار مکتوب بود، حدس زد.

ه برپا شد و زنان پیش از عزیمت عروس به دارالخالفه، مراسم جشنی در قصر خماروی
های زیبا و زیورهای گرانبها در آن شرکت کردند. قطرالندی پوششی از حریر بسیاری با لباس

های طالی حلقه مانند و از طال و سرپوشی مرصع و گوشواره داشت با نیم تاجیبر تن سفید 
انگشترهای زرین و بازوبندهای مرصع. چون مهمانان بیامدند سفره بینداختند و در آن 

های خوش بوی بریختند. عروس در صدر، مادرش در سمت راست و مادربزرگش در  گل
سمت چپ وی نشستند. دو ظرف بزرگ جلو ایشان نهادند. در ظروف از همه گونه غذا به 

 47شد. میفراوانی یافت 
  پایتخت طولونیان ،ائعقطشهر در هنگام سفر به بغداد قطرالندی با مرکبی مجلل، از 

موکب بر اسبی  که مردمانش برای بدرقه وی برون شده بودند، راهی شد. خمارویه پیشاپیِش 
شمشیرهای با تن و  راش قبا ب محافظان ویژه .شمشیری حمایل داشت و کهر سوار بود

                                                 
 .148/ 1؛ سیوطی،9/11؛ ابن تغری بردی، 4/17؛ ابن دقماق، 1/913مقریزی،  .49
 .1/533، مسعودی .44
دینار به قطرالندی داد تا هر  000/100اشاره دارد که خمارویه عالوه بر جهاز مذکور،  (1/148)همانجا؛ سیوطی .45

 .آنچه در مصر تهیه نشده بود، در عراق برای خویش بخرد
 .9/11ابن تغری بردی،  .41
 .9/458، حسن .47
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مر از پی او روان بودند. از پی آنها سپاهیان بودند که مصریان و ترکان ک آویخته بر یمطال
 48ی سیاه.ها زره و تیر داشتند و سیاهان عباها و عمامه

شاهزاده خانم مصری را در سفر به دارالخالفه جماعتی به سرپرستی یکی از برادران 
از  کهرمان داده بود کردند. خمارویه فمی یهمراه صاصجیا شیبان و ابن  خمارویه، خزرج

ا کنند تا عروس در آن استراحت کند. در این قصرها نمصر تا بغداد در هر منزلی قصری ب
هیچ  بی تحملاز مصر به بغداد عروس همه لوازم مورد نیاز وی تدارک دیده شده بود. سفر 

عروس و همراهان در دوم محرم  43«.همانند حرکت نوزاد در گهواره»مشقتی طی شد، 
انجام  برد؛ از این روی، به سر میوارد بغداد شدند. معتضد در این هنگام در موصل  ه181

گفته طبری در خانه صاعد  رخیر افتاد. قطرالندی در این مدت بنابأعروسی چندی به تمراسم 
 51.اقامت گزید 50،بن مخلد

د. آمدن به بغداد از همان موصل یا بلد کابین دختر را نزد پدرش فرستا خلیفه پیش از
های چین،  دینار( با کاالها، عطر و تحفه 000/10درهم ) 000/100» کابین عبارت بود از

عراق، یک کیسه جواهرات گرانبها شامل مروارید، یاقوت و جواهرات دیگر، یک و هند 
ه( و تاج ویژه ابوالجیش نسو  ل  اما این همه  51؛«حمایل، تاج و یک نیم تاج به روایتی کاله )ق 

 نماید. قطرالندی و دیگر مخارج عروسی بسیار ناچیز می در مقابل جهاز
، دو ماه پس از ورود ه181عروسی در روز دوشنبه چهارم ربیع االول جشن 

قطرالندی، برگزار شد. در این روز مقررات خاصی در شهر به اجرا درآمد. طبری که خود 

                                                 
 . همانجا.48
 .19-9/11؛ ابن تغری بردی، 1/913مقریزی، همان، . 43
د، ابوالعالء صاعد )د 50 خل  ب الموفق، برادر و ولیعهد او که به ، وزیر المعتمدبالله خلیفه عباسی و کاته(171. ابن م 

همین سبب به ذوالوزارتین ملقب شد. خانه و امالک مصادره شده وی در این تاریخ در اختیار دستگاه خالفت بوده 
 (. 539-4/531است )سلیم، 

 .9/87؛ ابن تغری بردی، 10/93، . طبری51
 .171( 1)1، ؛ ابن ایاس1/533مسعودی،  .51
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روز قبل از عروسی،  یک»کند:  چنین گزارش میرا از شاهدان مراسم بوده است، آن  احتماال
هایی را که مجاور  در دو سمت بغداد ندا دادند که هیچ کس از دجله عبور نکند. دروازه کوچه

رسید پرده کشیدند. بر دو سوی  هایی که به دجله می ساحل دجله بود ببستند و بر خیابان
. چون ندنظاره کنهای خویش بر ساحل ماشتند تا نگذارند افراد از خانهنی گنادجله پاسبا

-دمانی در آن بودند که با خود شمعنماز عشا گزارده شد، کشتی از خانه معتضد بیامد، خا

کردند. برابر خانه صاعد بن مخلد بایستادند. چهارکشتی دیگر که در کنار هایی حمل می
خانه صاعد لنگر انداخته بود، عروس را که در کشتی اول جای داشت، تا قصر خلیفه 

چون خلیفه آن دختر بدید سخت شیفته وی شد، زیرا وی زیبا، خوش 59.«همراهی کردند
مراسم زفاف عروس مصری و داماد عراقی در روز بعد صورت  54.یافتدب ؤسیما و م

 51درگذشت. ه187در  ، زیراقطرالندی تنها پنج سال در خانه خلیفه زندگی کرد 55.گرفت
اندان طولونی با دستگاه این ازدواج اگرچه از لحاظ سیاسی باعث تحکیم پیوندهای خ

 رخالفت و نیز افزایش نفوذ خمارویه گردید، لکن از لحاظ اقتصادی، چنان ضربه سختی ب
چنین شایع شد که معتضد این ازدواج را »که به قول ابن خلکان  فروآوردخزانه طولونیان 

 خرج این عروسی به همراه اموالتشریفات پر 57.«طولونیان کرده است ساختنبرای فقیر 
های خویش کرده بود، باعث پرستی و خوشگذرانیخمارویه صرف تجمل بسیاری که

دولت طولونی شد که در فروپاشی این دولت در   های خزانهکاهش شدید اموال و سرمایه
 ثیری بسزا داشت.أزمان جانشینان وی ت

                                                 
 .10/40، . طبری59
 .9/19؛ ابن تغری بردی، 1/143؛ ابن خلکان، 1/195سعید،  ابن .54
 .9/87طبری، همانجا؛ ابن تغری بردی، . 55
 .7/508ابن اثیر،  .51
 ؛ نیز ابن اثیر، همانجا.1/150ابن خلکان،  .57

www.SID.ir

Archive of SID



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 91

ه 535القعده ، در اواخر ذیبالمنازع مصر و شامقدر قدرت و  خمارویه، فرمانروای
در دمشق در بستر آرمیده بود، با حمله دسته جمعی  58در حالی که در یکی از قصرهایش
دولت طولونی پس از وی تنها یک دهه دوام آورد و  53گروهی از غالمانش به قتل رسید.

 عباسیان باردیگر مصر را به قلمرو خویش بازآوردند. 
 

 نتیجه
عباسیان بود. این  وطولونیان  های درگیریهای شصت و هفتاد سده سوم هجری شاهد دهه

گذار طولونیان، احمد بن طولون در تقابل با برادر خلیفه موفق،  دشمنی و نزاع در زمان بنیان
روانی و لعن بر منابر تداوم داشت. خصومت دو  نگاری و  جنگنامهبیش از یک دهه در 

پیروزی طولونیان و  هدولت در دوره خمارویه از نزاع لفظی فراتر رفت و به جنگ منجر شد ک
داشت. چندی بعد هایی از جزیره را در پیگیری شام و تسلط بر بخشنتیجه بازپس در

عباسیان ناچار سیاستی دیگر در پیش گرفتند و با پذیرش صلح، بر حاکمیت خمارویه و 
این فراتر نهاد و در جهت  ازخمارویه پا سپس فرزندانش بر مصر و شام مهر تأیید نهادند. 

دب اعتبار و اقتدار بیشتر دخترش کس از اما هیچ یک  ؛را به همسری خلیفه درآوردٰى قطرالن 
و یک دهه پس از مرگ خمارویه،  نینجامیداستوار و پایداری این تدابیر به پیمان صلِح 

کید داشت، أمصر و شام ت برموروثی طولونیان  کومتکه بر ح پیمانیعباسیان خالف 
 م پیچیدند.طومار این خاندان را در ه

 
 
 

                                                 
ان قرار داشت )ابن تغری بردی،  .58  (.9/14این قصر در دامنه کوه قاسیون پایین تر از دیر ُمر 
 .؛ برای مالحظه دو روایت مختلف در چگونگی به قتل رسیدن خمارویه نک141؛ کندی، 1/194ابن سعید،  .53

 .14 -9/19ابن تغری بردی، 
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 کتابشناسی
 م.9135/ ه9225، بیروت، دار صادر، الکامل فى التاريخابن اثیر، عزالدین، 

، الهیئة ة، به کوشش محمد مصطفی، قاهربدائع الّزهور فى وقائع الّدهورابن ایاس، محمد بن احمد، 
 م.9135/ ه9225المصریة العامة للکتاب، 

، وزارة الثقافة و ة، قاهرةفى ملوک مصر و القاهر ةالنجوم الزاهر، ابن تغری بردی، جمال الدین ابوالمحاسن
 االرشاد القومی، بی تا.

سسه ؤ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، مالعبر يا تاريخ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 
 ش.9366مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 
، به کوشش احسان عباس، بیروت، اء ابناء الزمانوفیات االعیان و انبابن خلکان، شمس الدین احمد، 

 م.9163، ةدارالثقاف
، به کوشش فولرس، بیروت، المکتب االنتصار لواسطة عقداالمصارابن دقماق، ابراهیم بن محمد، 

 التجاری للطباعة  النشر و التوزیع، بی تا.
کوشش زکی محمد ، قسم خاص مصر، به المغرب فى حلى المغربابن سعید مغربی، علی بن موسی، 

 م.9123اد االول، ؤ، مطبعة جامعة فةحسن و دیگران، قاهر
، به کوشش سامی الدهان، دمشق، زبدة الحلب من تاريخ حلبابن عدیم، ابوالقاسم کمال الدین عمر، 

 م.9129/ ه9372، ةالمعهد الفرنسی بدمشق للدراسات العربی
، مکتبة ة، به کوشش محمد کردعلی، قاهرسیرة احمد بن طولونبلوی، ابومحمد عبدالله بن محمد، 

 الثقافة الدینیة، بی تا.
وخی، ابوعلی محسن به علی،  به کوشش عبودالشالجی، بی جا،  ،ةو اخبار المذاکر ةنشوار المحاضرتن 

 .ه9319م/9179نا، بی
داراالندلس، ، بیروت ، ى اع م ت واالج  ى اف ق ث وال  ى ن دي وال  ى اس ی س ال تاريخ االسالمحسن، حسن ابراهیم، 

 م.1314
ود، محمد ، دمشق، دارحسان، العالقات بین الشام و مصرفى العهدين الطولونى و االخشیدیاحمد،  زی 

 م.9131/ ه9221
، زیرنظر کاظم موسی بجنوردی، تهران، مرکز دایرة المعارف دبا، «ابن مخلد، ابوالعالء»سلیم، عبداالمیر، 

 ش.9372بزرگ اسالمی، 
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، بیروت، بو الفضل ابراهیمامحمد  به کوشش، تاريخ األمم و الملوك  ،جعفر محمد بن جریر بوا طبری،
 .م9167/ه9337، التراثدار

، به کوشش رفن گست، بیروت، مطبعة کتاب الوالة و کتاب القضاةکندی، ابوعمر محمد بن یوسف، 
 م.9123اآلباء الیسوعیین، 

، به کوشش شارل پال، بیروت، الشرکة العالمیة هرمروج الذهب و معادن الجومسعودی، ابوالحسن، 
 م.9131للکتاب، 

، ة، قاهرالخطط المقريزية، معروف به المواعظ و االعتبار فى ذکر الخطط و اآلثارمقریزی، تقی الدین، 
 مکتبة الثقافة الدینیة، بی تا.

وت، دارالکتب ، به کوشش فرید عبدالعزیز الجندی، بیرمعجم البلدان یاقوت حموی، ابوعبدالله،
 م.9112/ ه9292، ةالعلمی

علمی و ، محمد ابراهیم آیتی، تهران، ترجمه تاريخ يعقوبىی یعقوب ابن واضح، بیعقوبی، احمد بن ا
 ش.1978فرهنگی، 

 Haarmann, U., “Khumarawayh”, EI
2
, Leiden, E. J. Brill, 1986, V. 5, 

pp.49-50. 
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