
  

  حیات سیاسى و اجتماعى زبیده خاتون
 1زھرا نوروزى 

ّاسیان حوادث سیاسى، آشوب ھـاى  اى و قیـام ھاى فرقـه صدسال اول حكومت عب
در اين میان بررسى شرح حــال اعضـاى ايـن خانـدان و . خونینى را به دنبال داشت

آشنايى بیشتر با جزئیــات حیـات سیاسـى ايشــان محقّـق را بــا رونــد حــوادثِ دوره 
با لحاظ اين مسأله كه زنان در طول تـاريخ جايگـاه و سـھم . كند عباسى آشناتر مى

انــد ايــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــه بررســى نقــش و مقــام يكــى از  خاصــى داشــته
وى به عنوان عامـل پشـت پـرده . بپردازد) زبیده خاتون(مشھورترين زنان اين دوره 

ھمچنین مطالعه حیــات اجتمـاعى، . در بسیارى از حوادث سیاسى نقش ايفاء كرد
فرھنگى، علمى و ادبى وى ما را در شناخت شخصیت و طــرز فكــر و جايگـاه او در 

نده اســت. كند دربار عباسى يارى مى . اخبـار راجــع بـه زبیـده در متـون متعــدد پراك
ھــا ھــم كمــك زيــادى در شناســايى كامــل حیــات زبیــده  منــابع اعــالم و فرھنگنامــه

در ايـن مقالـه بــر آنیــم تـا جوانــب مختلـف حیـات وى را مـورد بررسـى و . كننـد نمى
ً كاملى از وى ارائه دھیم  .تحقیق قرار داده و شرح حال نسبتا

 .عباسیان، زنان، ھارون، مأمون، زبیده، بغداد: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

شته زنان در تاريخ دولت عباسیان جايگاه عظیم و مھم و گاه ھم فا دا انـد، امـا چـون  رديـف خل
اند بررسى شأن، جايگاه و نقش  قسمت اعظم كتب تاريخى به ذكر حوادث سیاسى پرداخته

به . زنان در ادوار حكومتى اين دولت مجھول مانده است عات راجـع  با وجود اين، اخبـار و اطال
ّن و مكتوب كند شھور . آنان كم نیست بلكه دستى قدرتمند بايد، تا آنھا را مدو در میان زنان م

ھارون عباسـى در داسـتان اين خاندان، نام زبیده، از لحاظ شأن و مقـام گـاه ھـم ھـاى  رديـف 
مى انگیز بغـداد و افسـانه خیال حوادث تاريـخ  2.درخشـد ھاى ھــزار و يكشـب  در بسـیارى از 

ظر و دخالـت مسـتقیم و غیــر  مال ن پايى از اِع عباسى، مقارن حكومت ھـارون و بعـد از او رد
ھـاى حیــات  اين نوشتار سعى دارد تا به شناسايى جنبه. شود مستقیم زبیده، مشاھده مى

 .ى جامع و مجمل از وى ارائه دھد اين زن بزرگ بپردازد و يك زندگینامه

  زبیده

تاز عصــر  َه العزيز، دختر جعفر بن منصور عباسى ملقّب به زبیده، يكى از زنـان معـروف و مم أم
صور . عباسى است مانى كـه من به دوران كودكـى وى، ز قب  به ايـن ل یده،  علّت شـھرت زب

گـردد و ايـن  زد، برمـى رقصاند و او را زبیده صدا مى ى عباسى وى را در آغوش خود مى خلیفه
زبیده، در لغت به معناى ھر آنچه كه از شیر حاصل  3.صفت از ھمان زمان بر نام او غالب شد

َ اســت و اســم تصــغیر از مــاده...) سرشــیر و كــف و(شــود  ــد َ ب َ بنــابراين علـّـت آن ســفید  4.ى ز
بود ى ام جعفـر و ام  در برخـى متـون از وى بـا كنیــه 5.پوستى، طراوت و درخشانى صـورتش 

به كنیـه دربـاره 6.واحد نیز ياد شده است یده  لب خاصـى يافــت  ى اشـتھار زب ى ام واحــد مط
ً شھرت وى به كنیه. نشد به نـام پـدرش  اما ظاھرا جعفـر بـن (ى ام جعفر، بـه دلیـل انتسـاب 

 7.باشد، زيرا در ذيل نام فرزندان وى اسم جعفر يافت نشد مى) منصور
در حالى كه در بسـیارى از متـون تـاريخى از  8.كنند زبیده، تنھا لقب او است برخى گمان مى

شیه  9.شود زبیده با عنوان ام جعفر ياد مى شمیه، القر در كنار اين القاب، عناوينى چـون الھا
مه  ّ  10.شود در كنار نامش مشاھده مى... ، اّم االمین و)ھارون(زوجه ھارون الرشید، بنت ع
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نیزى  مادرش ك در خصوص پدر و مادر زبیده، اطالعات كاملى در دسترس نیست، جز اين كـه 
در موصل محل حكومت جعفـر ) ه 145(متعلّق به جعفر بن منصور بود كه در سال ) سلسبیل(

ً او تنھا ھمسر جعفر نبوده، زيرا زبیـده خواھــر و  11.در قصر الحرب، زبیده، را به دنیا آورد ظاھرا
ّـى در دسـت نیسـت نیز اطـالع خاص به خواھـر . برادر ناتنى فراوان داشته كـه دربـاره آنھـا  لُبا

بى . زبیده، بعد از مرگ پدرش به موسى بن مھدى سپرده شد ابراھیم بـرادرش دنبالـه و عق
حیى،  فر، ي نداشته است؛ عیسى بعدھا والى بصره و مناطق اطراف شد و از سرنوشت جع

(زبیده در سال . عبداللَّه و صالح، پسران ديگر جعفر بن منصور اطّالع دقیقى در دست نیست
در سن سه سالگى پدر خود را از دست داد و بعد از آن تحت حمايـت منصـور دوانقـى ) ه148

 12.قرار گرفت) پدر بزرگش(
ِّر و بـا  از زبیده، در منابع تاريخى به عنوان زنى ديندار، اصیل ی زاده، زيباروى، محبوب، نیكوكار، خَ

ــه نويســندگان را  13.نفــوذ يــاد شــده اســت ّ انتســاب وى بـه خانــدان سیاســى حكومـتى توج
ھمتــا  برانگیختــه اســت، بــه طــورى كــه در ايــن زمینــه وى را در میــان عباســیان يگانــه و بــى

صور، ھمسـر ھـارون الرشـید، عــروس مھـدى عباسـى و  او فرزند جعفـر، نـوه. دانند مى ى من
ین خلیفـه نیز مـادر ناتنـى ) ه198(ى مقتـول عباسـى بـه سـال  ھمسرش خیزران، مادر ام و 

در تاريخ . واثق و متوكّل نیز نوادگان پسران ناتنى وى ھستند. مأمون و معتصم عباسى است
ندان حكومتـى  ى اموى و عباسى فقط دو زن در مسئله دوره سببى و نسـبى خا ى انتساب 

يكى زبیده، در میان عباسیان و ديگرى عاتكه، دختر يزيد بن معاوية بـن ابـى . مشھور ھستند
 14.ھا سفیان در بین اموى

بن ابـى  از ديگر موارد شھرت زبیده، در خالفت امین اسـت، تنھـا خلیفـه اى كـه بعـد از علـى 
سن بـ ـالم و بـه روايـتى بعـد از ح ّ سالم دومیــن يـا سـومین طالب علیه الس لى علیـه ال ن ع

يعنى اين كه پدر و مادرش ھر دو نسب بـه ھاشـم  15.اى بود كه تبار ھاشمى داشت خلیفه
 .در تاريخ عباسیان اين شھرت فقط از آن امین فرزند زبیده، شد. بردند بن عبد مناف مى

ا اعلمى، وى را شیعه مى. ى مذھب زبیده اطّالعى در دسترس نیست درباره ّ داند و معتقد  ام
مذھب زبیده را از شخصیتش جـدا ) كه از نام آنھا ذكرى به میان نیاورده(است، بزرگان شیعه 

 16.اند ندانسته
شعرا  نويسندگان، زبیده را زنى عاقل، ھنرمند، آگاه به فنون ادب و شعر، ھمنشین با علما و 

صفات بـارز وى . اند و شاعره معرفى كرده رحم، شفقت، كرامت، بخشندگى و كیاسـت جـزو 
داستان مالقات وى با . ھاى فراوان وجود دارد ھا حكايت در باب اين صفات و ويژگى. بوده است

ھى طوالنـى بـراى زيـارت او و آزمـودن مـیزان جوانمـردى و  مردى عابد و جوانمرد و پیمودن را
ھم  درباره 17.ھاست ى اين حكايت بخشندگى آن مرد از جمله ى بخشندگى و شفقت زبیده 

 18.حكايت دلنشین آزاد كردن مردى كه به زبیده مقروض بود، خواندنى است
ّا، شعرا و ادبا بود، و ھمگى از عطايـاى بانـو  محفل زبیده، محل اجتماع ھنرمندان، علماء، اطب

ھاى زبیده، شامل حال زاھدان، نیكوكاران، فقرا و بیچارگان  گفتنى است كمك. بردند بھره مى
 19.شد ھم مى

  ازدواج

بغـداد، مركـز خالفـت . شـود ى عطفى در زندگانى وى محسوب مى ورود زبیده به بغداد نقطه
ّ تحوالت سیاسى  نت . اجتماعى و فرھنگى در تـاريخ اسـالم بـود -عباسى، محل ثـروت و مك

جود آورد كـه در تـاريخ،  دولت عباسى در صد ساله اول حكومتشان، زندگى تجمالتى را بـه و
ّ داستان  .ھاى كھن قرار داد ھا و اسطوره ھا و افسانه بغداد را محل

زبیده، در سـن ھفـده سـالگى در عنفـوان جوانـى در بغـداد بـا پسـر عمـوى خـويش، ھـارون 
صر الخلـد در  21)ه165(تاريخ اين ازدواج به سـال  20.الرشید عباسى ازدواج كرد ّ ق و در محـل

ّ ازدواج زبیده، در خانه. بغداد بود ى محمد بن سـلیمان كـه بعـدھا از  البته در برخى منابع محل
 22.بیان شده است... آنِ عباسه خواھر ھارون شد و نیز ديرسوسى در قادسیه و

ً بر پايى مراسم ازدواج با شكوه و عظمت در میان خاندان عباسى مرسوم بوده اسـت . ظاھرا
ماجراى ازدواج خیزران و مھدى عباسى، ھارون و زبیده، مأمون و پوران خود شـاھدى بـر ايـن 
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ّعاست خارج . مد مھدى عباسى مراسم با شكوھى براى ازدواج ھارون و زبیـده برپـا كـرد و م
. مراسمى كه نظیر آن را كسى به ياد نداشـت. درھم خرج كرد 000/380/1فراوانى در حدود 

ــت اســت خلیفــه جــام ــده از جواھــرات و ســكه  رواي ــان  ھــايى آكن ــه میھمان ھــاى زر و ســیم ب
ھرات فـراوان و  زبیده، ھنگام حركت به سوى خانه. بخشید مى ى بخت آراسته و مزين به جوا

تـالش فراوانـى بـراى روشـنايى قصـر انجـام . سنگین بود، به طورى كه توان راه رفتن نداشت
ھاى عنبرين عـروس را ناراحـت  ھا و عطر شمع شد به طورى كه دود حاصله از سوختن شمع

كرده بود و زبیده دستور داد، آنھا را بیرون بردند براى جلب نظر عروس انواع ھدايا، جواھـرات، 
شده بـود عطرھاى خوشبو، وسائل آرايش و لباس ھنگـامى كـه  23.ھاى فاخر بـه وى ھديـه 

ھاى مرواريد را كه در آستین داشت بـر  ى جوان دانه ى ھارون وارد شد امیرزاده  زبیده، به خانه
به جمـع ضّـار  ُ جازه زبیــده، ح شید و بـا ا آورى مرواريـدھا بـراى خويشـتن،  سر و روى عروس پا

مه طبق روايتى مبالغه 24.پرداختند براى مراسـم عروسـى خـويش ولی اى داد كـه  آمیز ھارون 
جش بـار  25.میلیون درھم خرج برداشت 55مصارف آن  نقل است ھارون بعـد از مراسـم ازدوا

شم را مـورد محبـت خـويش قـرار داد و بـه آنـان ھدايايـى  عام داد و مردم، به خصوص بنى ھا
دھد، ھارون سـخت بـه  روايات نشان مى 26.عطا نمود... ھاى زربفت و گرانبھا از جمله، پارچه

زبیده نیز به ھـارون . كرد زبیده دلبسته بود و لذّت بودن در كنار زبیده را با ھیچ چیز عوض نمى
مى عالقه ّـل ن غم و انـدوه وى را تحم ايـن مسـائل از داسـتان . كرد ى فراوان داشـت و ھرگـز 

تصمیم ھادى عباسى، برادر ھارون براى خلع وى از واليتعھدى و ابراز نگرانى يحـیى برمكـى 
توجھى ھارون نسبت به امور حكومت و خوشگذرانى با ھمسـرش كامـالً  از اين مسئله و بى

ھارون و زبیـده  27.مشھود و ھويدا است با وجود اين، نشان از عالقه و عشق متقابـل میـان 
ــت ــى 28.اس ــده را م ــارون و زبی ــان ھ ــزاح می ــوخى و م ــمیمانه و ش ــاط ص ــود ارتب ــوان از  وج ت

سال  داستان سف در  با قاضـى ابويو ھـاى ھـارون  و شـیطنت) ه182(ھاى ھمنشینى آن دو 
مى ھاى زبیده و حسن ختام جوان و طنازى به خوبـى از پـس آن دو بر ضى كـه  آمـد و  ھاى قا

 29.كرد، مشاھده نمود رضايت ھارون و زبیده را فراھم مى
ّل نمى ّـت  زبیده، مانند ھر زن ديگرى خواھان شوھرش بود و ھرگز تحم فرد ديگـرى، محب كـرد 

مورد . ھارون را به سوى خويش جلب نمايد كى بـه ھـارون كـه سـخت  ستان اھـداى كنیز دا
ھارون  ّه ھارون قرار گرفت و زبیده به دلیل نگرانى نسبت به اين موضوع با خواھر  یه(توج ) علّ

مشورت كرده و به اتفاق او تصمیم گرفتند كنیزكانى زيباروى و آوازخوان به قصر ھارون بیاورنـد 
كان آوازه با تحريـك كنیز باز دارنـد و  نیزك  ھـايى از  خـوان كـه ترانـه تا خلیفه را از توجه به آن ك

ى ھارون را  وفايى ھارون و عشق و وفادارى زبیده بخوانند و بدين ترتیب احساس و عاطفه بى
یده و . تحريك نمايند، ھمه حكايت از توجه زبیده به حفظ ھمسـرش بـراى خـود، دارد ترفنـد زب

 30.علّیه مؤثر واقع شد و ھارون سريع به نزد زبیده آمد و در صدد جلب رضايت وى برآمد
گرى  ّا ھــارون بعـدھا ھمسـران دي زبیده، اگرچه اولین بانوى ھارون و سوگلى حرم وى بود، ام

برخى از اين ھمسران كنیزانى بودند كه زبیده خود به محفل ھارون فرستاده . نیز اختیار نمود
ند مراجل، مادر مأمون و مـارده، مـادر معتصـم از ايـن گونـه. بود باره. ا گى آشـنايى  در ى چگون

ــت ــده اس ــان ش ــددى بی ــات متع ــارون رواي ــا ھ ــل ب ــايى و . مراج ــتان تنھ ــى داس ــى در پ برخ
ھارون فرسـتاده مراجـل را ذكـر  گوشه فل  نشینى ھارون از جمله كنیزانـى كـه زبیـده بـه مح

نیز قصـر ھـارون دانسـته 31.اند كرده ھارون شـیفته گروھى نیز وى را ك مانى كـه  ى  انـد، در ز
نزد ) مراجل(كنیزكى زيباروى متعلق به جعفر برمكى شده بود، زبیده، كنیزك  كرده و  را زينت 

روايـت عجیـب  32.ھارون فرستاده بود تا از اين طريق توجه ھارون را به سوى خود جلـب كنـد
يل ازدواج بـا ھـارون ) آشنايى ھارون با مراجل(ديگر در اين زمینه  وجـود دارد كـه، زبیــده در اوا
ھم ھارون به توصیه. شد صاحب فرزند نمى بسـتر شـد و از او  ى طبیبى با مراجل كنـیز خـود، 

ى زبیـده  بینى طبیب سـبب تحريـك حسـادت زنانـه مأمون متولد شد و اين مسئله طبق پیش
گرچه اين روايت در برخى منـابع تـاريخى و ادبـى  33.شد و بعدھا از ھارون، امین را بار گرفت

نه داسـتان . ى ترديد به آن نگريست ذكر شده، ولى بايد با ديده روايت عجیب ديگر در اين زمی
ھارون شـرط گذاشـت در صـورت  ین بـازى شـطرنج،  كه در ح قمار بازى زبیده و ھارون است 
صرار  مام خـواھش و ا ھد، زبیـده باخـت و بـا ت باخت زبیده، بانو تن به يك عمل غیر اخالقى د

شرط . نتوانست نظر ھارون را تغییر دھد و ناچار آن را انجـام داد یده  در نوبـت بعـدى بـازى، زب
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با زشـت ھم تـرين و كثیـف گذاشت در صورت باخت ھارون، وى  . بسـتر شـود ترين كنـیز قصـر 
 34؟!!ھارون با كراھت تمام اين شرط را پذيرفت و مأمون حاصل اين بازى شوم بود

مى گرچه اين داستان ّل و دقّت نگريست، لكن روايتى تأيید  كه مراجـل از  ھا را بايد با تأم ند  ك
براز ندامــت  ين كـار پشـیمان شـد و ا سوى خود زبیده، به ھارون پیشكش شد و او بعدھا از ا

 35.كرد مى
(يكى از حوادث مھم زندگى زبیده، بعد از ازدواج با ھارون، به خالفت رسیدن ھارون در سـال 

، زبیــده، زن )ه173(با آغاز خالفت ھارون و مرگ خیزران، مادر قدرتمند او به ســال . بود) ه170
ى امور را به طور غیرمستقیم به دسـت  صاحب قدرت و نفوذ در دربار عباسى شد و سررشته

 .علت اين امر شايد نفوذ و قدرت خاندان برمكى در امور كشور بود. گرفت
به سـرزمین وحـى و  از ديگر حوادث مھم زندگى مشترك ھارون و زبیده، مسافرت ھاى آن دو 

مشـخص نیسـت زبیـده، در كـدام سـفرھا ھمـراه وى بـوده  36.انجام مراسم حج بوده اسـت
پاى . است كه بـا  سرزمین م لكن در يكى از سفرھاى زيارتى، زبیده ھمراه ھارون در اطراف 

ھا و كرد و اقدامات فراوانى در خصوص بناى قنات پیاده حركت مى ل ُ ى  در فاصـله... ھا، منازل، پ
صارف فراوانـى خـرج  ً زبیده در اين گونـه خـدمات عمرانـى م راه عراق تا حجاز انجام داد ظاھرا

سال  37.نموده است ّى كه ھارون بـه  انجـام داد و در آن ) ه186(ھمراھى زبیده در سفر حج
 38.طومار واليتعھدى پسرانش را در كعبه آويزان نمود حتمى است

  تولّد امین

مرگ ھـادى عباسـى . در رصافه، محمد االمین را به دنیا آورد) ه170(زبیده در سال  (برخـى 
تولد امین در حـالى روى  39.اند ، آغاز حكومت ھارون و تولّد امین را در يك شب دانسته)ه170

بود یا آورده  بل مـأمون را بـه دن نیز ھــارون شـش مـاه ق حـوادث عجیـب  40.داد كه مراجـل، ك
به موجب . ى امین، باردارى زبیده، و تولد امین نقل شده است زمان با ايجاد نطفه فراوانى ھم

كننـد  ديده كه به كودك وى اشاره مـى اين روايات زبیده ھر سه بار فرشتگانى را در خواب مى
و آرزوى بقاء و جاودانگى حكومت وى و يا بشارت تولد پادشاھى كه سرانجام خطاھايش وى 

شد و  زبیده، گر چه از اين رؤياھا سخت اندوھناك مى. اند كشاند، كرده را به عاقبتى سوء مى
بر  براى تعبیر آنھا به خوابگزاران مراجعه مى سعادت و طـول عمـر فرزنـدش خ كرد لكن آنھـا از 

مى ھا زن ھوشمندى چون زبیده را قانع نمى اين گفته. اند داده كن او سـعى  كـرد آن  كرد و لی
ّخ نامدار، اين اخبار را دچار ترديد و شك  41.روياھا را فراموش كند و جدى نگیرد مسعودى، مور

ى دوستداران خاندان عباسى و راويانى چون عتبى  داند و آنھا را ساخته و پرداخته فراوان مى
 42.داند و مدائنى مى

يت دوسـت مـى امین تنھا فرزند زبیده بـود، لـذا او پسـرش را بـى یت امیـن در . داشـت نھا ترب
فه در سـال  بزرگ علـم نحـو در كو ً . سـپرده شـد) ه189(كودكى بـه كسـايى، اسـتاد  ظـاھرا

ى زبیـده را تحريـك  گرفت و اين مسئله رأفت مادرانـه كسايى در تربیت امین كمى سخت مى
 43.ى قلبش امین تجديد نظـر نمايـد كرد و به كسايى پیام داد كه در رفتار با نور چشم و ثمره

ته و  اين رفتار دلسوزانه ى زبیده، در مقابل معلم ديگر امین كه احمر نام داشته نیز صورت گرف
 44.رساند اوج احساسات، عواطف و نازك دلى زبیده را نسبت به امین مى

یان ثـروت دوره ى عباسـى و رفـاه كامـل بـزرگ شـد و ايـن  امین در آغوش پر مھر مـادر و در م
سائل و القیـد  گیرى شخصیتى سبك سرانه و بى زمینه بستر مناسبى براى شكل ّه به م توج

ستنباط كننــد كـه . و خودخواه فراھم نمود اين موضوع سبب شده برخى نويسـندگان چنیــن ا
يابد امین تـا چـه انـدازه  امین در آغوش زبیده پرورش يافت و ھركس زبیده را بشناسد درمى«

ناگفته نماند زبیده، به عنوان مادر امین، جايگاه   45.»در میان خوشگذرانى و تفريح بوده است
ايـن مسـئله . داد و مقام وااليى داشت به طورى كه، شخصیت امین را تحت الشعاع قرار مى

ّـى در سـروده 46.سبب شد، گاھى امین را ابن زبیده بخوانند شاعرى كـه   اين مورد حت اى از 
 47.دھد، قابل مشاھده است كنیززادگى مأمون را مورد نقد قرار مى

  دوران تنعّم و رفاه
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بود ّـم زبیــده  ّل و تنع فاه، تجم ثـروت . ورود به قصر ھارون در بغداد و ازدواج با وى آغـاز دوران ر
مى در سرزمین... حاصله از خراج، جزيه و شـد كـه اسـباب  ھاى اسالمى به بغـداد فرسـتاده 

یده،  شواھد نشـان مـى. كرد خوشگذرانى، رفاه و عیش و نوش درباريان را فراھم مى دھـد زب
بـا توجـه بـه خصوصـیت و . اندوزى كرد آورى ثروت و مال تحت تأثیر ھمین جريان شروع به جمع

بیر بعضـى، از حوصـله ى زنانه زبیده، دست به اقداماتى مى سلیقه ى شـاھان و  زد كه بـه تع
بر آن . امرا بیرون بود نقل شده زبیده فرشـى داشـت كـه تصـاوير حیوانـات و پرنـدگان بـا طـال 

ّن شده بـود، اثـاث و ظـروف ... منقوش و ديدگانِ حیوانات با گوھرھايى چون ياقوت، زمرد و مزي
ّع و لباس یه  ھايش از پارچه زبیده به طور عمده از جنس طالھاى مرص ھا تھ ھـاى زربفـت گرانب

پرده ھايى در اتاق سراپرده. شد مى ھـا از جنـس نقـره و  ھاى قصر نصب كرده بود كـه آويـز آن 
بـه صـورت (ھا از حريرھاى سرخ، زرد، سبز و آبـى  قالّب آنھا صندل و آبنوس و جنس خود پرده

ھـا  ھا و سـالن ھاى عنـبرين در اتـاق براى روشنايى قصر دستور داده بود تا شـمع. بود) مجزا
ّع جواھرنشـان اسـتفاده مـى. بیافروزند برخـى وى را در . كـرد به ھنگام راه رفتن از كفش مرص

ین كشـیده  لباس. دانند ھا نوآور مى اين زمینه كه روى زم ھايى بلنــد بـود  ھـاى او شـامل عبا
ّن بـود مى به جواھــرات مـزي ـع و زريـن بـه دسـت . شـد و انتھـاى آن  ّ شترھاى مرص زبیـده، انگ
شد مى وى از تقلیــد كـردن در پوشـش و . كرد و معتقد بود بايد در بیــن زنـان آن دوره نمونـه با

ـع و  ّ آرايش بیزار بود، به طورى كه وقتى عباسه خواھر ھارون در تاج تزيینى روى سـرش مرص
 48.جواھر به كار برده بود او از اين عمل خوددارى كرد

ست وى . زبیده، كنیزان زيادى داشت كه آنھا در میان مردم به زيبايى شھره بودنـد مشـھور ا
ين  دستور داد لباس مردانه برتن كنیزان كنند و مردم آن زمان به خصوص طبقـه شراف در ا ى ا

علت اين كار زبیده معلـوم . زدند كار از وى تقلید كردند و كنیزان مردنما را غالمان زن، صدا مى
 .نیست

ـه امیـن را  در ھمین رابطه نقل شده زمانى كه زبیده دانست كنیزان آوازه ّ خوان و زيباروى، توج
مى به سوى خود جلب كرده آراسـت و  انـد و بـه معاشـرت بـا آنھــا مشـغول اسـت، كنـیزان را 

تـا آنھـا توجـه امیـن . فرستاد كرد و به نزد امین مى ھاى فاخر و ابريشمین بر تن آنھا مى لباس
ین طلــب مـى(شايد ھمین مسئله . جوان را به سوى خود جلب نمايند كـرد  ھر چـیزى كـه ام

ّا مى گـیرى خصوصـیات اخالقــى وى تـأثیر گذاشـت و او را كـه   در شكل) شد سريع برايش مھی
ى مسلمین شد از امور مھم حكومتى و سیاسى به سوى لھو و لعب كشاند و  بعدھا خلیفه

ً توجه برخى درباريـان را بـه . موجبات سقوط دولتش را فراھم كرد كنیزان زيباروى زبیده، ظاھرا
نى از صـنف خواننـدگان دربـار . سوى خود جلب كرده بودند در ھمین رابطه نقل شده، آوازخوا

َمار، كنیز زيباروى زبیده شده بود و صـبح و شـام بـر كنــاره ايسـتاد و  ى سـراى او مـى عاشق ن
كاخ داد. سـرود مى... اشعارى در شرح عاشقى و حرمـان و یده دسـتور بـه اخـراج وى از  . زب

ايستاد و اشعارى در شرح بدبختى و رنـج اخـراجش از  خوان سر راه زبیده مى مدتى بعد آوازه
خوان عاشق را بـا كنــیزك خـود  اين امر توجه زبیده را به خود جلب نمود و آوازه. سرود قصر مى

 49.پیوند زناشويى داد
المال را پنجاه ھزار درھم و در روايتى پنجاه میلیـون درھـم  مقدار حقوق و مقررى زبیده از بیت

ھم ذكـر شـده اسـت مخارج سفره 50.اند ذكر كرده . ى غذا و خوراك زبیده و ھارون ده ھزار در
ً آن دو غذاھاى متنوع و جديد تناول مى  51.كردند ظاھرا

ھا انـدكى دقّـت كـرد با ھمه عداد و ارقـام ايـن آمار بـاره زيـدان  در ايـن. ى اين تفاصیل بايد در ا
ّع و معتقد است، روايات پیرامون كفش مربوط به زبیده، نقل قول مسعودى اسـت ... ھاى مرص

گارى اسـت مى. و وى از نظر زيـدان زن پرھیز بن خلـدون بیـان  به قـول ا ند  وى بـا اسـتناد  ك
ھر چنـد ممكـن اسـت  52عباسیان بالطّبع بدوى بوده و ھرگز اين اندازه لوازم و اثاث نداشتند؛

ّـم و  ّا اصل مطلب كه تنع در اخبار، در مورد اموال، ثروت و مستمرى زبیده افراط شده باشد، ام
سانه. رفاه مطلق دربارھادى عباسى است، نبايد ناديده گرفته شود اى  چنـان كـه از ثـروت اف

نار ھمـه 53.زبیده در اشعار و متون ادبى ياد شده اسـت ى ايـن مسـائل، زبیــده امـوال و  در ك
شكوه خـويش بـه  ّل نكرد بلكــه در كنــار زنـدگى بـا  ثروت خود را صرف مصارف شخصى و تجم

ھـا  و نیز به ايجـاد بناھـاى عـام المنفعـه و موقوفـه... جلب و جذب شاعران، اديبان و عالمان و
 .ھاى اسالمى پرداخت در سرزمین... و
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  دخالت در سیاست

فت  زبیده به عنوان ملكه حوادث سیاسـى آن دوره در ) بغـداد(ى جھان اسالم در مركز خال از 
تا زمــان حیـات خـیزران، مــادر مقتـدر ھـارون، وى نقـش  با وجود اين، گمان مى. امان نبود رود 

شته اسـت بـا مــرگ خـیزران، وى بـه عنــوان دومیــن . اساسى در امور سیاسـى آن زمـان ندا
لت مسـتقیم داشـت . شخصیت سیاسى بعد از ھارون در امور سیاسى نظارت و گاھى دخا

گردد؛ گرچه  نقش زبیده در امور سیاسى براى اولین بار در داستان سقوط برمكیان آشكار مى
كرده بودنـد، امـا  تالش فـراوان  فدارى از حكومـت امیـن  آنھا در به قدرت رساندن ھارون و طر

توان نسبت به آن  ھايى كه نمى اختالف. آمد گاھى میان آنھا و زبیده اختالف نظر به وجود مى
اولین مورد اختالف میان زبیده و خانـدان . اعتنا بود به عنوان يكى از داليل سقوط برمكیان، بى
نائیر، . گردد خوان متعلق به جعفر برمكى بر مى برمكى به آشنايى ھارون با كنیز زيبا و آوازه د

ھداياى فراوانـى از خلیفـه  كنیز مزبور بود كه توجه ھارون را به سوى خود جلــب نمـوده بـود، 
مى دريافت مى براى ديـدار وى در قصـر جعفـر، بشـتابد كرد و ھارون سـعى  ھر روز  بـا . كـرد 

تا توجـه  ستاد  آگاھى زبیده از اين موضوع، وى خشمگینانه كنیزانى زيباروى به نزد ھارون فر
ستان  54.وى را به سوى خود جلب نمايد یان زبیـده و برمكیـان بـه دا دومیـن مـورد اختـالف م
مراه زبیـده و پسـرانش امیـن و . گردد واليتعھدى پسران ھارون برمى ھارون بـه ھ زمانى كـه 

مأمون و وزيرش جعفر برمكى به مكه آمدند تا پیمان واليتعھدى فرزندانش را در كعبـه بیاويزنـد 
بق . و سوگند ياد كنند كه به آن وفادار باشند به دنبال اين جريان، امین وارد كعبه شد تا بـر ط

رسم سوگند ياد كند كه ناگھان جعفر برمكى در اين مسئله دخالت كرد و بیان نمود كه امیــن 
ند او را رسـوا  گر فرزنـدان ھـارون خداو بايد سه بار سوگند ياد كند، زيرا در صورت خیانت به دي

شاھده . خواھد نمود یده خشـمگینانه، جعفـر را م امین با اكراه دستور جعفر را انجام داد و زب
نه مى فت كرد و به قولى به دلیل اين مسئله از او، رنجید و كی جرجـى  55.ى وى را بـه دل گر

شید تبار در نابودى برمكیان ايرانى ى عرب زيدان معتقد است به ھمین دلیل، زبیده  56.تبـار كو
ّل مشـاھده ى  در توضیح اين مسئله بايد متذكر شد گرچه امین نزد زبیده محبوب بود و او تحم

شد كـه  ھم بـوده با قدر م یان نبايـد آن  ا اين رفتـار برمك ّ ناراحتى و رنج فرزندش را نداشت، ام
خشم زبیده را تحريك كند، مگر اين كه زبیده، به خصوصیات اخالقى فرزندش كامالً آگاه باشد 
فر رسـوا  تار جع بق گف موده و ط و بداند كه امین دير زمانى نخواھد گذشت كه خلف وعـده ن

 .خواھد شد
 

به  از ديگر موارد اختالف میان زبیده و برمكیان، دخالت ھاى آنان در امور خصوصى خلیفه بـود، 
ين موضـوع زبیــده، زن  ھا و خواسته ى فرمان صورتى كه ھارون بازيچه شده بـود و ا ھـاى آنھـا 

ھا كار مراقبت از حرمسراى خلیفـه  ى اين دخالت رنجاند، از نمونه بانفوذ و قدرتمند دربار را مى
توسط يحیى بن خالد برمكى بود كه زنان خلیفه را در حرمسرا محصور و زندانى و رفت و آمـد 

به علّت اين مسئله زبیده، نـزد خلیفـه . ى مرد و غالمان را به حرمسرا محدود كرده بود خدمه
ُرد ھارون، يحیى را توبیخ كرد و يحیى با زيركى تمام اعتماد خلیفه را به خـود جلـب . شكايت ب

كه شـب ّى مراقبت از حرم را بیشتر كرد، به صـورتى  فل  نمود و حت سرا را ق ھـا درھــاى حرم
ھاى فردى زنان حرمسرا را محـدود  اين كار كه آزادى. برد كرد و كلید را با خود به خانه مى مى
كرد زبیده را رنجاند و او به انتقام اين عمل راز ارتباط عباسه و جعفـر را فـاش كـرد و محـل  مى

نوان  به ع كرد كـه  ّه اين مطلب  اختفاى فرزندان آن دو را به ھارون نشان داد و ھارون را متوج
مور  خلیفه از امور سیاسى اجتماعى دربار آگاه نیست و در حالى كه برمكیان از جزئى تـرين ا

به  ى دخالـت رشید با شنیدن ايـن خـبر و مشـاھده. اند مطلع ھـاى برمكیـان در امــور، تصـمیم 
 57.نابودى خاندان ايشان گرفت

نان  اين داستان اگر درست باشد به تنھايى عامل اساسى سقوط خاندان برمكى نیست، چ
مى ّخان داليل زيادى را براى سقوط آنھـا بر یده در   58.شـمارند كه مور جود ايـن، نقـش زب بـا و

ھارون از مسـئله كه  ً زمانى  ى  تحريك ھارون نسبت به برمكیان قابل انكار نیست، وى ظاھرا
صد دارد بـه  لع شـد كـه جعفـر ق ارتبـاط عباسـه و جعفـر آگـاه شـد؛ از طريـق جاسوسـى مط

ّه اين موضوع كرد كه نمى  59.اعتنا گذشت توان از كنار آن بى خراسان فرار كند ھارون را متوج
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بود ً . با وجود اين، ارتباط میان خاندان برمكى، و امیـن فرزنـد زبیـده بسـیار محكـم  آنھـا ظـاھرا
اين مسئله خیلى مھم بود، زيـرا سـلم شـاعر، آن را . امین را در رسیدن به قدرت يارى كردند

بن جعفـر بـود و در میـان  60.در قالب شعر آورده است ناگفته نماند، امین برادر شیرى يحیى 
بن يحیـى  61.خاندان آنھا بزرگ شده و با فضل بن يحیى ھمنشین بوده فر  مأمون نـیز بـا جع

بـا . برمكى مراوده و ارتباط داشت و شايد اين مسئله در كدورت میان زبیده و جعفر مؤثر بـوده
تمام اين مسائل، زبیده بعد از سقوط خاندان برمكى به درخواست امین نزد ھـارون وسـاطت 

 62.اى در اين باب به خلیفه نوشت، اما درخواست زبیده مورد قبول واقع نشد كرد و نامه
اند و تسلّط مجدد  كردند از زير نفوذ ايرانیان رھا شده با سقوط خاندان برمكى اعراب گُمان مى

جام امیـن،  اعراب بر اقوام ديگر حاصل مى مرگ ھــارون و دولـت نافر با  شود، اما اين موضـوع 
 63.رؤيايى بیش نبود

شــرط . ى ولیعھــدى امیـن فرزنـد اوســت از ديگــر مــوارد نفــوذ زبیـده در امـور سیاســى، قضــیه
ند بـى یر  قريشى بودن خلیفه در انتخاب امین كه پدر و مادرش ھر دو ھاشـمى نسـب بود تأث
ین شايسـته تـر و  نیست؛ زيرا فرزند اول ھارون، مأمون بود و در سیاست، علم و حكمت از ام

دانست، اما اصرار زبیده در انتخاب امین بـه  ھارون گرچه اين مسئله را به خوبى مى. بھتر بود
ى واليتعھدى امیـن، برمكیـان، قاضـى  رفاعى معتقد است در مسئله. تأثیر نبود واليتعھدى بى

 64.ابويوسف و زبیده، ھارون را دوره كرده بودند
یان  ين موضـوع يكــى از مـوارد اختـالف م روايات ھمه نشان از توجه ھارون به مأمون دارند و ا

فت نـدارد . ھارون و زبیده بود ھارون براى اين كه به زبیده بفھماند پسرش امین صالحیت خال
و مأمون از او بھتر است، جاسوسى استخدام كرد و احوال دو ولیعھـد جـوان را زيـر نظـر قـرار 

ھا نشان از اتالف وقت، خوشگذرانى و مجالست با نديمان و كنیزان توسـط امیــن  گزارش. داد
ھارون بعد از شرح اين مـاجرا . و در عوض مطالعه و بررسى امور سیاسى از سوى مأمون بود

ین امیـن را از  به طـور يق براى زبیده، تأكید كرد كه اگر بـه خـاطر مقـام و منزلـت زبیــده نبـود، 
 65.دھد اين مسئله تأثیر نفوذ زبیده را در امور سیاسى نشان مى. كرد واليتعھدى عزل مى

خلیفـه . ھاى فراوانى میان ھارون و زبیده درباره واليتعھدى امین صــورت گرفتـه اسـت مجادله
فت برسـاند؛  اواخر عمر از اين تصمیم پشیمان شد و قصد كرد، مأمون را به جاى امین به خال

نه داسـتان جـالبى را ارائـه مـى. اين كار با مرگ ھارون تحقق نیافت : دھـد دينورى در اين زمی
ّت خشـمگین نمـود« به شـد وگـوى  گفـت. ھارون قصد عزل امین كرد و ايـن مسـئله زبیــده را 

ــت و  ــر سیاســت و خالف ــه ام ــن نســبت ب ــر عــدم شايســتگى امی ــت ب ــده، دالل ھــارون و زبی
ضوع از امیـن و مـأمون بـه . شايستگى مأمون بدان مقام بود ھارون حتى بـراى اثبـات ايـن مو

مأمون و امین ھر كـدام جداگانـه بـر ھـارون . صورت جداگانه دعوت كرد تا به محضر خلیفه آيند
ّر و غرور بود و بر پدر و مادر خويش سالم نكرد و خود را بـه . وارد شدند ورود امین ھمراه با تكب

ضع و احـترام بـه نـزد  مسئله ى جانشینى از ھمه سـزاوارتر دانسـت و بـرعكس مـأمون بـا توا
ھدى، امیـن را  خلیفه آمد و ھارون را سپاس گفت و در پاسخ به سؤال ھارون دربـاره ى واليتع

سه نشـان . به عنوان خلیفه پیشنھاد كرد و از پیش ھارون با ادب و احترام بیرون رفت اين جل
یده خـود نـزد  كافى نـدارد و زب داد كه فرزند زبیده براى امر خالفت صالحیت و لیاقت و تربیـت 

»!!ى خالفت براى مأمون و بعد براى امین خواند ھارون به اين مسئله اقرار كرد و رشید خطبه
66 

یان مـأمون و امیـن بـر سـر  نزاع م از ديگر موارد دخالت زبیده در مسـائل سیاسـى، داسـتان 
يت بـه . خالفت بود با مرگ ھارون، فصل جديدى در زندگى زبیده آغاز شـد، فصـلى كـه در نھا

یده در رقـه . گیرى زبیده منجر شد مرگ پسرش امین و انزوا و گوشه ِ حكومت امین، زب در آغاز
در ابھت و شكوه . بود و به درخواست امین به بغداد آمد تا در جشن خالفت وى شركت نمايد

سوى بغـداد،  جايگاه زبیده در میان سیاستمداران آن زمان ھمان بس كه به ھنگام حركت به 
به اسـتقبال زبیــده آمــد امین با ھمه ايـن آخريـن  67.ى امـرا، كـارگزاران، اعیــان و اكـابر دولـت 

زبیده در بغداد ثروت و مكنت ھـارون و امــور بیـت المـال را . ى با شكوه زندگى زبیده بود صحنه
ين مسـئله . به دست گرفت و بعد از مدتى آن را به امیـن داد مال بـه (ا یت ال سـپردن امـور ب

و حمايت مالى زبیده، امین را در برانداختن نام مأمون از خالفت و منازعه با او تحريـك و ) امین
ــرد ــت ك ــى. تقوي ــدارى داي ــودن خلیفــه و  طرف ــت وى و شــرط قريشــى ب ــن از حكوم ھــاى امی
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مأمون از واليتعھـدى و  پشتوانه ین مبـنى بـر عــزل  ى محكم مالى تأثیر بسزايى در تحريـك ام
اين مسائل بايد خیلى مھم بوده باشد كه فضل بن . انتصاب فرزندش موسى بن امین داشت

 68.سھل، وزير مأمون وى را بدان متذكر ساخته بود
نیز ھیــچ واكنشـى در قبـال  كرد و  بنابر روايات زبیده در نزاع بین دو برادر دخالت مسـتقیمى ن
عزل مأمون از سوى امین از خود نشان نداد، اما زبیده زن سیاستمدارى بود و سرانجام امـور 

با . را مد نظر داشت ھنگامى كه على بـن عیسـى بـن ماھـان از طـرف امیـن، مـأمور مبـارزه 
براى  سپاه مأمون و دستگیرى وى به سوى خراسان حركـت مـى گام تـرك بغـداد  كـرد بـه ھن

ى رفتار على بن عیسى با مأمون بسیار سفارش  و زبیده، درباره 69خداحافظى نزد زبیده آمد
ست ھا درباره اين سفارش 70.نمود وى از ايـن . ى مسئله رقابت امین و مأمون بر سر قدرت ا

بود ين ســفارش. كه مأمون مورد آزار قرار بگیرد، بسیار بیمنـاك  كه آيـا ا ّت ايـن  ھـا از روى  عل
ندك . دلسوزى يا تدبیر سیاسى صورت گرفته، مشخص و معلوم نیست متن اين سفارش با ا

بت شـده اسـت اختالف ماالً كـار  71.ھايى در تاريخ ث ستان احت رفـاعى معتقـد اسـت، ايـن دا
است و برخى موارد سفارش زبیده به على بن عیسى، با ھم در تضّاد ) داستانگويان(قُصاص 

لى بـن عیسـى . است یده بـه ع به جريـان سـفارش زب اما بعدھا كه مأمون به قدرت رسـید 
ھا را زبیده به ھنگام شكست امین  فرجام اين توصیه 72.ى مأمون، اشاره داشته است درباره

نان كـه بـه  كرد، چ از مأمون و فتح بغداد توسط سپاه طاھر بن حسین و غارت بغداد دريافـت 
حرم زبیـده از ھجـوم سـپاه مــأمون در امـان مانـد و نوادگـان زبیـده تحـت  روايتى خانه، قصر و 

مه 73.نظارت و سرپرستى وى قرار گرفتند عد از خالفـت  با وجـود ايـن در نا ھـايى كـه زبیـده ب
 74.مأمون به وى نگاشته است مطالبى خالف موارد مذكور بیان شده است

امین مفتضحانه شكست خورد . سرانجام، نبرد میان مأمون و امین به نفع مأمون خاتمه يافت
تأثیر بسـیار بـدى بـر زنـدگى زبیـده گذاشـت. و به قتل رسید يد . مرگ امیــن  فتـح بغـداد تجد

ين . گیر كرد تبار را محزون و گوشه ى عرب ى ايرانیان بر اعراب بود و زبیده سلطه زبیده، بعـد از ا
ديگر در ھیچ مسئله سیاسى دخالت نكرد يا حـداقل، كسـى در ايـن بـاره از وى نظرخواھــى 

توانست حمايت اعراب را براى خود فراھم نمايد، اما وى در مخالفت با  زبیده اگر چه مى. نكرد
روايت شده شخصى به ھنگام قتل امین نـزد وى رفـت و او را . مأمون ھیچ اقدامى انجام نداد

ھى . به خونخواھى تحريك كرد یامبر كـه بــه خونخوا زبیده گفت ھرگز مانند عايشه، ھمسر پ
ھد كـرد و بـا تنـدى آن شـخص را از خـود رانـد و آن گـاه در سـوگ  عثمان قیام كـرد رفتـار نخوا

 75.پسرش امین نشست
نه سى سـختى بـر زبیـده گذشـته اسـت از نمو ى ايـن  در دوران حكومت امیــن، حـوادث سیا

مدت او از مقـام خالفـت، حبـس امیـن و  تاه  ین، خلـع كو حوادث شورش داخلى سـرداران ام
بـود، كـه بـه سـرعت توســط حامیـان و طرفــداران ) ه196يـا  195(مـادرش در زنــدان بـه سـال 

 76.حكومت امین، دفع شد

  زبیده و ادب

يان) بغداد(زبیده در مركز خالفت عباسى  یل از جر ین دل به ھم شد و تربیـت يافـت و  ھـاى  ر
مت . تأثیر نبود علمى و فرھنگى و ادبى آن روزگار بى حیات وى ھمزمان با دوران طاليـى حكو

جدش،  آورده. آور بود عباسى بود كه شھرت و شكوه، جالل و ثروت، علم و ادب آن نام اند كـه 
بت، حفـظ . وى را تربیت كرد) ق148(منصور عباسى  زبیده مشغول فراگیرى علـم قرائـت، كتا

َر شد و در شعر و ادبیات چنان غرق شد كه به روايتى ديوارھاى اتـاقش را  ی شعر و اخبار و سِ
ً زبیده، خود نیز سروده 77.آراست با اشعار مى توجه و عالقه او بـه . ھايى داشته است ظاھرا

نه. اى بـراى خـود بیابنـد شعر سبب شد كه شعرا در محضر او جايگاه ويـژه ھـاى  در تـاريخ نمو
ين  از جملـه. فراوان از مجالست زبیده با شاعران و اعطاى جايزه وصله به آنـان وجـود دارد ى ا

يا بـه خــاطر تبريـك  ھا، جـايزه نمونه ین  یده بـه مـروان بـن ابـى حفصـه بـه دلیـل تولـد ام ى زب
مذكور را از . واليتعھدى او در مكه اسـت ھان شـاعر  زبیـده بـه سـبب ايـن مـدح دسـتور داد د

بود ) ابو العتاھیه(شاعر ديگر نیز  78.مرواريد پركنند به دلیل اشعارى كه در رثاى امین سروده 
بـه مـوارد مشـابه . و بیست ھزار درھم جايزه دريافـت كـرد 79 چنین مورد لطف بانو قرار گرفت
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مدح  ديگر با مروان بن ابى حفصه درباره لم خاسر كه به ھنگـام واليتعھـدى امیـن وى را  َ ى س
 80.كرد بايد اضافه نمود

با ذكـر اشـعارى رابطـه ّه زبیده، قرار گرفت داود بن رزين بـود كـه  ى  از ديگر شعرا كه مورد توج
ھم جـايزه گرفـت تیره ابـو السـرى شـاعر  81.ى ھارون و زبیده را بھبود بخشید و صد ھـزار در

 82.اى نزد زبیده داشته است سجستانى نیز جايگاه ويژه
فل و مجـالس ادبـى . مشھورترين شاعر دربار زبیده، ابوالعتاھیه است وى نديم و ھمـراه محا

ّرى كه زبیده سالیانه به وى پرداخت مى. شد زبیده بود كه در كاخ برگزار مى كرد  مواجب و مقر
خوار زبیده بود زمانى كه مـواجبش از دربـار زبیـده بـه  ھا جیره وى كه سال. صد ھزار درھم بود

كرد و مــورد  علت غفلت كاركنان، قطع شد سريع اين مسئله را در قالب شعر به بانو يادآورى 
ّت وى قرار گرفت و صله جايگاه ابوالعتاھیه نزد زبیده بس واال بود به  83.اش را دريافت كرد محب

اعتنايى قرار گرفت، وى را ھجـو كـرد و  طورى كه زمانى كه از سوى قاسم بن رشید مورد بى
بوس شـد شعارى . به دلیل آن ھجو، صد ضربه شالق خورد و در زنـدان مح گاه از زنـدان ا آن 

صحبت  براى زبیده سرود و فرستاد كه رقت بانو را تحريك نمود و زبیـده دربـاره ى او بـا ھـارون 
ى ابوالعتاھیه اثر كـرد و ھـارون وى را آزاد كـرد و جـايزه داد و مقـرب  سفارش زبیده درباره. كرد

كرد از قاســم  سم، فرزنـدش از ابوالعتاھیــه عــذرخواھى ن درگاه خود ساخت و تا زمانى كه قا
یده بـر ھــارون نشـانگر جايگــاه مھـم شـاعران در  84.راضى نشد اين مسئله عالوه بر نفوذ زب

قل شـده كـه زبیـده از وى  درباره. دربار عباسیان است ى محاورات ادبى زبیده و ابوالعتاھیـه ن
ابوالعتاھیه شعرى سرود و زبیـده كـه . خواست تا او را ھم سطح و ھم شأن ھارون مدح كند

ى مھدى  خود، دستى در شعر داشت شاعر را مورد خطاب قرار داد كه اين شعر را قبالً درباره
سرود و صــدھزار  عباسى و ھارون سروده یاتى چنـد  یه اب ُسـراى، ابوالعتاھ اى شعرى ديگر ب
 85.درھم جايزه دريافت كرد

ست ى مراوده ھاى ديگرى نیز درباره داستان نه . ى زبیده با شاعران نقل شده ا ین زمی در ھم
مى نس مـورد توجـه قـرار  باس بـن اخ ّـى بـا كسـانى كـه در . گـیرد ارتبـاط زبیـده بـا ع وى حت

در اين رابطه نقل شـده . اند، رفتار توأم با تسامح داشت شعرشان به نیكى از زبیده ياد نكرده
یاتى دربـاره گران احسـاس كردنـد كـه آن  كه روزى شاعرى اب صیت زبیــده سـرود و دي ى شخ

يت تمـام  شاعر قصد اھانت به زبیده را دارد و تصمیم گرفتند او را مجازات كنند، اما بـانو بـا درا
كى نداشـت و  كه آن شـاعر منظـورى جـز خـیر و نی آنھا را از كارشان بازداشـت و توضـیح داد 

گاه به  آن. اشتباه كرد و او در نزدش محبوبتر از كسى است كه قصد و نیت سوء داشته باشد
قع شـد و وى را مـدح و تعريـف  ـه حضـار مجلـس وا ّ شاعر جايزه داد، اين رفتار زبیده مـورد توج

 86.طراز جدش عباس بن عبدالمطلب، معرفى كردند كرده و در دورانديشى و دقت، وى را ھم
سرودن شـعر داشـت ستعداد  ً زبیده، خود نیز ا مرگ امیــن  مرثیـه. ظاھرا كه او در ھنگــام  اى 

در ايـن شـعر زبیـده احـوال خـود و . شـود ھاى وى محسوب مــى سرود يكى از بھترين سروده
ند امین مقارن فتح بغداد و حرمان و غمش به دلیل مرگ امین را بیان مـى البتـه روايتـى  87.ك

 88.ھم در اين زمینه ھست كه زبیده از ابوالعتاھیه خواست تا در رثاى امیـن شـعرى بسـرايد
مى مال  ً اين اشعار در متون ادبى به زبان فارسى ھم نقل شده اسـت كـه احت رود آن  ظاھرا
 .رسد ابیات از عربى به فارسى ترجمه شده باشد، زيرا وزن شعر كمى مخدوش به نظر مى

 اى جان جھان، جان ناخوش، بى تو
ّش بى تو  بغداد پريشان و مشو

 رفتى تو و من بماندم، فرياد
 تو در خاكى و من در آتش، بى تو

قديمى در ) به زبان فارسى(اين شعر  يك از منـابع  گر چه به زبیده منسوب است، لكن ھیچ 
 .دھند اين باره مطلبى ارائه نمى

در كنار دنیاى شعر و شاعرى از زبیده، گفتارھا و وصاياى جالب و خوانـدنى در تـاريخ بـر جـاى 
آمیز وى به امین كه ھنگام غم و اندوھش به علت مرگ ھمسرش  گفتار نصیحت. مانده است

 89.دھد بیان شده، عقل و درايت زبیده را نشان مى
بل تعريـف و  ين توقیعـات قا گار مانـده كـه ا از زبیده در كنار شعر و ادب، توقیعات جالبى به ياد

شأن  تمجید از سوى بزرگانى چون، عمرو بن مَسعده كاتب مأمون واقع شده و ھم طراز و ھم
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مل و  نمونه 90.توقیعات جعفر بن يحیى برمكى معرفى شده است ين توضـیحات كا ھـايى از ا
ھا و رسائل در متون تاريخى و ادبـى  الى نامه پرمعنى كه سرشار از صنايع ادبى است در البه

 91.قابل مشاھده است
عارف، مسـتجاب الـدعوه آن زمــان، دانشـمند معـروف از  عالوه بر اين، منابع از ديدار زبیده بـا 
موالى على بن موسى الرضاعلیه السالم و رد و بدل شدن گفتارھاى زيبا و جالب ادبى میان 

 92.كنند آن دو حكايت مى

  زبیده و علم

ين زمینـه روايتـى . زبیده، عالوه بر توجه به شعر و ادب به علم و دانش ھم عالقه داشت در ا
البته نه مستند به متون و منابع كھن نقل شده است كه در محضر زبیده، علما و دانشمندان 

لى  از جمله. اند و فقھاء مورد توجه بوده ى اين دانشمندان امام شافعى است كـه از كمـك ما
 93.زبیده، ھمسر ھارون الرشید برخوردار بوده است

اند، جبرائیل بن بختیشـوع، طبیـب  از ديگر علما و دانشمندان كه مورد توجه و لطف زبیده بوده
مى دربار عباسیان است كه با نظر زبیده از بیت ست المال، پنجاه ھزار درھم حقوق  .گرفتـه ا

94 
ى  اصمعى، دانشمند علم لغت و ادب نیز در نزد زبیده عزيز و محترم بـود و بـانو گـاھى دربـاره

كى  95.كرد معانى لغات و واژگان از وى سؤال مى ھارون نـیز ي سف، فقیـه دربـار  قاضى ابويو
شكالت  نشینى داشت و گاھى فتواھايى درباره ديگر از دانشمندانى بود كه با زبیده ھم ى م

مى كرد كه بانو را راضى مى و سؤاالت فقھى زبیده ارائه مى .داد كرد و بـه وى جوايـز گرانبھـا 
نى تربیـت كـرد   در كنار تمام اين نشست 96 ھاى علمى و ادبى، زبیده خود، در قصـرش كنیزا

شــد و  جلسـات حفـظ و قرائـت قــرآن در محضـر او برگـزار مـى. كــه قــارى و حـافظ قــرآن بودنــد
ّخان، زمزمه مى نويسندگان و مور ھا  ى كنیزان زبیده كه قرآن را تـالوت  كردنـد بـه صــداى زنبور

تعداد اين كنیزان صد نفر ذكر شده كه ھر كدام جزئى از قرآن را حفـظ بودنـد، . اند تشبیه كرده
شب يـك  يا به روايتى ھر روز يك ساعت ھمراه با كنیزان قرآن مى خوانـد، يـا در قصـر وى ھـر 

 97.شد جزء قرآن ختم مى

  اقدامات عمرانى

وى، صورت گرفته ) حج(قسمت اعظم اقدامات عمرانى و اصالحى زبیده در سفرھاى زيارتى 
ى كم آبـى  اصل داستان، قضیه. ھا در اين باره فراوان و گاه متضاد است اخبار و گزارش. است

ضوع . و قحطى در مكّه است كه سبب نارضايتى مردمان شده بود زبیده با آگـاھى از ايـن مو
برخـى روايـات . دستور داد نھر آبى تعبیه نمايند و آب ديگر مناطق را به منطقه مكه روان كنند

سان، معمـاران  حاكى از اين مطلب است كه زبیده زمانى كه به مكه رسید، دستور داد مھند
چه .  ھاى اسالمى جمع شده و كانال آبى براى مكه بسازند و كارگران از اطراف سرزمین اگـر 

شد و دسـتور  معماران حفر كانال را بسیار پر ھزينه تخمین زدند، زبیده از تصمیمش منصرف ن
شود صرف  ضربه چكـش يـك دينـار  براى ھـر  اى در  چشـمه 98.داد كانال حفر شود اگـر چـه 

برخـى روايـات مكــان . ى حنین ايجاد شد و آب از طريق يك كانال به حرم رسـانده شـد منطقه
ھـاى طائـف  ى كوه گويند اين آب از منطقه و مى 99نامند مى) مشلش(اين چشمه را مشاش 

داننـد  برخى روايات اين كار را مربوط به زمانى مى. ھاى عرفات جريان داده شده است به كوه
ضچه ناى حو را ... ھا و ھـا و سـقاخانه كه زبیده براى انجام مراسم حج به مكه آمد و دستور ب

در ھمین زمینه گفته شده نھر مذكور از وادى نعمان در شرق مكـه بـه سـمت شـھر  100.داد
ھم بـدان پیوسـته اسـت ھم گسـیل آب چشـمه  101.جارى شده و چند قنات ديگـر  برخـى 

مى مذكور را از رود دجله در عراق ذكر مى به نظـر ن ھـا و  ايـن چــاه 102.رسـد كنند كه صحیح 
 .ھا در تاريخ به میاه زبیده معروف است آب

شمه  ً مخارج ايـن چ دينـار  000/700/1پیرامون اين چشمه، اخبار و روايات فراوان است ظاھرا
درآمـدھايى كـه بـه تبــع آن چشـمه، . ى زبیده، معروف شده است شده و در تاريخ به چشمه
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شــده بســیار فــراوان بــوده بــه طــورى كــه ھمگــان ابــراز شــگفتى  عايــد مــردم و حكومــت مــى
ايـن . كردند و زبیده در پاسخ شگفتى آنان گفته بود كه ثواب خـدا قابـل شـمارش نیسـت مى

جاج خانه ُ  103.اند كرده ى خدا از آن استفاده مى چشمه تا قرن ھشتم جارى بوده و ح
ند از سوى ديگر، برخى حفر مجدد چاه زمزم در مكه را به زبیده منسوب مى وى در سـفر . كن

تـه (آبى شد و لذا وى دستور حفر مجـدد  حج خود به مكه متوجه نارضايتى مردم به دلیل بى
فزايش داد) زنى گر ا نه ذراع دي ً ھجده ذراع بـود  بى . زمزم را داد و طول چاه را كه ظاھرا يعقو

داند، اما در حفر مجدد زمزم عبدالمطلب  زنى چاه زمزم مى آن را نخستین ته) ه 284در سال (
 104.نخستین كسى است كه اين كار را انجام داده است

اقدامات عمرانى زبیده، در سفر حج از عراق تا حجاز بسیار فراوان بوده و در متون جغرافیايـى 
خود، بركـه 105.از آن ياد شده است سفر  چاه ابن جبــیر در  یده  ھـا و ابنیـه ھـا،  اى كـه بـه زب

ً دستور ساخت آنان را داده در فاصله راه بغداد تا عرفـات در مكـه  منسوب است يا وى شخصا
 106.گويد اين آثار ھنوز تا زمان وى مورد استفاده بوده است مشاھده كرده و مى

جاز بايــد خیلـى پرمنفعـت بـوده باشـد سفر حـج زبیــده بـراى مــردم حـوزه عراق تـا ح وى . ى 
يت شـده،  ھم. بسیارى از اموال و ثروتش را در ايجاد بناھاى عام المنفعه صرف كرد چنیـن روا

كه  ى ارقم، صحابه بزرگ پیامبر و خانه ھنگام مسافرت ھارون و زبیده به مكه، ايشان خانه اى 
حق كردنـد محل تولد پیامبر اكرم  107.صلى هللا علیه وآله بود، خريدارى و به مسـجدالحرام مل

خیزران مـادر ھــارون  گرچه منابع تجديد بناى خانه ى ارقم و الحاق آن به مسجد الحرام، را به 
 108.دانند نیز منسوب مى

ید  كه و اطـراف مسـجدالحرام را تأي البته برخى روايات وجود ابنیه و آثار منسوب به زبیده در م
قسمتى از ديوارھاى ) ه 279 - 256(ى حكومت معتمد  اند در دوره از آن جمله، آورده. كنند مى

يزش خانـه شبستان غربى رواق یده  ھاى مجاور مسجد الحرام فرو ريخت كه علـت آن، ر ى زب
 109.دختر جعفر بن منصور عباسى بر روى سقف شبستان مسجد بود

كه دربـاره صـحت  در شھر مكه و راه ھاى مجاور آن بناھاى فراوانى بـه زبیـده منسـوب اسـت 
از آن جمله، بناى قصـرى در حـدود . انتساب آنھا به وى مدرك و سند خاصى در دست نیست

كه بـه  ى راه گاه كاروانیـان در میانـه يا بناى دو منزلِ استراحت 110مكه به نام قصر بلور ھـاى م
 111.ھاى محدث در شش كیلومترى منزل النقره، با يك قصر، مسجد، بركه و عنايـه اسـت نام

ھاى زيارتى و تجارى مكه با مساجد و قصـور  ى ثعلبیه و خريمیه در مكان منازل كاروان دو بركه
 112.اطرافش نیز به زبیده منسوب است

دھد، زبیـده آنھـا را بنـا كـرده  ى بناى برخى شھرھا نیز رواياتى وجود دارد كه نشان مى درباره
به زبیـده ) ه175(برخى روايات بناى شھر تبريز واقع در استان آذربايجان را به تاريخ  113.است

ھن در ايـن زمینـه، اطّـالع خاصـى نـداده تاريخ. كنند منسوب مى انـد جـز آن كـه بعـد از  ھـاى ك
با . ى زبیده درآمد سقوط امويان و تقسیم امالك آنان، ايالت آذربايجان جزو تیول و امالك خالصه

.وجود اين، ھیچ جا مطلبى در مورد اين كه زبیده خود به آن جا آمده باشـد در دسـت نیسـت
در باب وجه تسمیه شھر، نقل است كه زبیده به علّت بیمارى دچار تب بااليى شـد كـه  114

. بنـا گرديـد) ريـز= تـب (توسط يك پزشك درمان شد و به درخواست وى، شھرى به نام تبريز 
 115.دانند برخى اين داستان را به يكى از سرداران زبیده منسوب مى

ست در منطقه شده ا نه نقـل . ى اران بناى ايالت ورثان نیز بـه زبیـده منسـوب  ین زمی در ھم
مور مـالى زبیـده، حصـار آن منطقـه را  یالن ا شده ورثان نام پلى در اين سرزمین بـوده كـه وك

 .خراب كرده و به دستور زبیده آن را از نو ساختند
مى سوب اسـت البتــه احتمـال  ناى شـھر كاشـان نـیز بـه وى من رود،  عالوه بـر ايـن مـوارد، ب

سیارى از  ھم 116.بسیارى از اين شھرھا توسط زبیده تجديد بنا شـده باشـند جاد ب چنیـن اي
حوزه اين اماكن از حدود عراق تا ايران، حجـاز . اماكن و بناھا به زبیده نسبت داده شده است

بناھا و اماكنى كه به نام زبیده است، روايـت صــريحى در دسـت . گیرد را در برمى... و لبنان و
له 117.نیست كه بناى آنھا به دستور زبیده بوده است نب غربـى  اماكنى چـون، مح اى در جا

ى زبیــده ام جعفـر يــا  بغــداد نزديــك مشــھد موســى بــن جعفرصــلى هللا علیــه وآلــه در قطعیـه
ذيب در منطقه نجد اى ديگر در پايین شھر بغداد يا بركه محله ُ  118.ى زبیديه بین مغثیه و ع
ساخته شـده  ى ديگر اقدامات زبیده، نقل شده پل درباره ھايى در وادى مكلس به دستور وى 
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ھـا بـه دسـتور او ايجـاد شـده يـا ملكـه زنوبیـا  اما در اين كه اين پـل. كه قناطر زبیده نام گرفت
و نـیز حفـر  120 حفر نھرى به نـام میمـون در موصـل 119.، ترديد بسیار وجود دارد)ملكه تدمر(

به بـیروت در سـفر حـج زبیـده،  اى به نام عرعار از كوه چشمه ھاى لبنان و جريان دادن آب آن 
یل گـرداب ھم 121.صورت گرفت ھر اُبلّـه بـه دجلــه بـا سـنگ بـه دل ھـاى  چنین پركردن معـبر ن

یده  ھا به علّت طغیان رود در آن غرق مى سھمگین و خطرناك كه اغلب كشتى شـدند، بـه زب
ته چـه  122.منسوب است تمامى اين اقدامات چه آنھا كه به دستور صريح زبیده، صــورت گرف

عم  آنھا كه به وى منسوب است، حاكى از وجود تدبیر و سیاست زنى است كه از ثـروت و تن
ً براى خوشگذرانى و عیاشى اسـتفاده نكـرد و مقـدار فراوانـى از امــوالش را در راه  خود، صرفا

یم بـه . رفاه عمومى صرف كرد شايد ھمین اقدامات عمرانى بود كه تاريخ از وى شـھرتى عظ
 .يادگار گذاشت

  ايام انزوا و عزلت

چه تـالش مه يافـت، اگـر  سوى  دوران شكوه و جالل زندگى زبیده با مرگ امین خات ھـايى از 
فت پیروزى مـأمون بـر امیـن، از نقـش . مأمون براى بقاء شأن و مقام زبیده صورت گر با  لكـن 

روايت شده بعد از مــرگ امیـن در . تبار در حكومت نیمه ايرانى مأمون كاسته شد ى عرب زبیده
ــده و نوادگــانش )ه198(ســال  ــن(، از ســوى حكومــت دســتور داده شــد زبی ــه ) پســران امی ب
حت  منطقه شوند و ت عاقول فرسـتاده  اى در جانب غربى دجله دو فرسخى جنوب شرق دير 

ى سپاه  معلوم نیست اين دستور از سوى مأمون يا طاھر بن حسین فرمانده 123.نظر باشند
ى حفظ مقام، جايگاه و اموال زبیده، بعد از حكومت امین اخبار متواتـر  درباره. صادر شده است

گاه شھرت و اعتبار گذشته را بـه  و متضّادى در دست است، اما قدر مسلّم اين كه زبیده ھیچ
مى. دست نیاورد یده صـورت  با زب لول  معلوم نیست رفتارھاى خشن و تندى كـه  فت، مع گر

ى اين مسائل برخى روايـات از  در كنار ھمه. ھاى طاھر ھاى مأمون بوده يا خودسرى سیاست
نقـل اسـت، عمـال طـاھر بعـد از قتـل . دھند وجود احترام متقابل میان زبیده و مأمون خبر مى

اى بــه مــأمون، از  زبیــده طــى نامــه. گرفتنــد امیــن بــر زبیــده و كــارگزارنش بســیار ســخت مــى
صله دسـتور : وفايى روزگار و احوال خود و رفتارھاى خشن طاھر سخن گفـت بى مأمون بالفا

داد قصــرى در بغــداد بــراى زبیــده و اقامــت وى فــراھم گــردد و از انــواع نعــم و خــدم و حشــم 
به ھنگــامى كـه ھنـوز در مـرو ) مأمون(و نیز پسران امین به نزد عمويشان  124برخوردار شود

كش  زبیده طى نامه 125.بود، رھسپار گردند اى ديگر به مأمون، از رفتار طاھر كه امـوال و امال
بر يـك زن  را ضبط نموده بود شـكايت بـرد و در نامـه فو و رحمـت  فه تقاضـاى ع خود از خلی ى 

بار گريست و تأكید كرد كه وى  ى رقت مأمون با قرائت آن نامه. ى جوان از دست داده، كرد بیوه
وى در پاسخ نامه زبیده دستور ارجاع اموال و . دستور ضبط اموال و امالك زبیده را نداده است

 126.امالك و نیز توبیخ طاھر را صادر كرد
ــاريخى نشــان مــى ــات ت ــود و ھمــواره  رواي ــن، بســیار محــزون ب ــل امی ــد از قت ــده بع دھــد، زبی

ى امید و آرزو و حیاتش  امین تنھا فرزند زبیده بود و بعد از مرگ ھارون، تنھا نقطه. گريست مى
به مــأمون  الى نامه غم و اندوه زبیده به علت مرگ امین، از البه. شد محسوب مى كه  ھـايى 

سرودن آنھــا را مـى نوشت يا اشعارى كه خود مى مى كـرد،  سرود، يا از شـاعران درخواسـت 
 .كامالً مشھود است

مه اى نوشـته و  زبیده از طاھر بن حسین، فرمانده سپاھیان مأمون متنفر بـود و بـه روايـتى نا
تدبیــر . مــأمون را بــه قتــل طــاھر ترغیـب كـرد، لیكــن مـأمون بــه درخواسـت وى توجھــى نكــرد

اش را كه با قتل امین، مقـام خالفــت را بــراى  تر از آن بود كه وى سردار نظامى سیاسى مھم
ً به خاطر درخواست يك بیوه ر  نامه. زن نابود كند وى به ارمغان آورده بود، آن ھم صرفا ّ ھاى مكـر

ّن به اشعار ابوالعتاھیه و مبتنى بر مسائلى چون بالياى گیتى،  زبیده به مأمون كه معموالً مزي
شــادمانى از حیــات مــأمون، تبريــك خالفـــت بــه وى و مقايســه میــان ھــارون و مــأمون و 

ندوه  127...ھاى او به پدرش و اندوه از بابت مرگ امیـن و مشابھت بـود، ھمگـى از خشـم و ا
كرد و . زبیده به قتل امین، حكايـت دارد مت  مأمون مقاو یده بـا تـدبیر تمــام در مقابـل  لكـن زب

مأمون بـه طـور غیــر  ست  توانست بايستد و سكوت پیشه كرد، اما ھرگز فراموش نكرد كـه د
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مأمون  مستقیم به خون امین آلوده است و اين نكته را ھر از گاھى در نامه ھا و اشعارش به 
تا اشـعارى  128.شد متذكر مى ستاد  در اين رابطه نقل است، زبیده كنیزانى به نزد مأمون فر

در رثاى امین بخوانند، اين صحنه مامون را خشمگین كرد و زبیده را بازخواست نمـود و وى بـا 
 129.خبر است زيركى تمام مشخص كرد كه او از اين ماجرا بى

ى  به مالقات وى رفت و با مشاھده) ه204(گرچه مأمون به ھنگام ورود به قصر زبیده به سال 
اذن  حزن و سوگوارى او در غم مرگ برادر گريست و به زبیده تسلیت گفت و طـاھر را كـه بـى

و زبیده نیز از وى به خوبى اسـتقبال كـرد و او را فرزنـد  130خلیفه امین را كشته بود لعن كرد
كس العمــل 131 خويش خواند كه خدا بجاى امین به وى داده است ھـاى  لكـن از رفتارھـا و ع

ى قتــل امیــن، بســیار پشــیمان و بیمنــاك بــود و يــا حــداقل تظــاھر بــه  زبیــده بــه دلیــل فاجعــه
 .كرد پشیمانى مى

یده  در ھمین زمینه روايت شده كه مأمون از كنار زبیده مى ّه حركـت لبھـاى زب گذشت و متوج
منظورت مـن ھسـتم كـه پسـرت را كشـتم و «: ھاى او را نشنید و به وى گفت شد، اما حرف

كرار كنـد»حكومت را از وى گرفتم . ، زبیده منكر شد و مأمون اصرار كرد كه جمله را به وضوح ت
تو ) مراجل(ى آشنايى با مادرت  كردم كه وسیله خودم را لعنت مى«: زبیده پاسخ داد شدم و 

 132».به دنیا آمدى
تمام گفتارھاى مأمون نسبت به قتل امین، حكايت از ندامت وى از قتل امین و ترس از متھـم 

بادرت ورزيـده اسـت، دارد ً به قتل امین م ً و مستقیما نه در . شدن به اين كه شخصا وى زيركا
ست  ى زبیده كه به مأمون از سـختى پاسخ به نامه گار و بدعھـدى زمانـه و غـم از د ھـاى روز

مأمون و ايـن كـه   دادن امین و شكايت از رفتارھاى توھین آمیز طاھر و تذكر به برادرى امیـن و 
ھا صبر خواھد كـرد،  ى بدبختى اگر تمام مصائب به خاطر فرمان مأمون صورت گرفته او بر ھمه

ته بـود من آن گويم كه على بن ابى«: گفته بود بـه خــدا مـن : طالب به ھنگام قتل عثمـان گف
كن غم  طاھر را پـر از  ايـن » 133.نكشتم و دستور ندادم و به اين امر راضى نبودم، خدايا دل 

مى ھا بارھا مأمون را به نوعى محكوم مى نامه سئله  كرد و سـبب  مواره بـر ايـن م شـد او ھ
ى اين مسائل روابط مأمون و زبیده،  با ھمه 134.تأكید كند كه من صاحب امین بودم نه قاتلش

منابع از ھمنشینى مأمون و زبیده و گاه مزاح خلیفه با وى سـخن . رفت گاه رو به بھبودى مى
یده نـزد  گفته صد تفـريح و خندانیـدن زب اند، در اين باره از عباد، كنیز شوخ طبع مأمون كه به ق

 135.وى رفته بود اخبار جالبى در دست است
یات وى ھـم ھاى انزوا و گوشه در اين سال فت  نشینى زبیده، دو مورد مھم در ح با خال زمـان 

مأمون ثبت شده است، يكى ازدواج مأمون و پوران، دختر حسن بن سھل كه زبیده به ھمراه 
سم شـركت داشـت و  كى از زنـان سرشـناس در آن مرا ھارون، بـه عنـوان ي حمدونه خواھر 

بود) ه210(ى سفر حـج بـه تـاريخ  ديگرى اجازه سم مخـارج  136.از سـوى مـأمون  در ايـن مرا
روايـت شـده . ھنگفتى صرف تھیه جواھرات و زيورآالتى كـه بـه عــروس ھديـه شـده، گشـت

مرواريدھاى گرانبھا بر سر عروس پاشیده شد و زبیده با برداشتن يكى از آنھا بـه درخواسـت 
یده  137.ى استفاده عمومى از آن مرواريدھا توسط حضار مجلس را داد مأمون، اجازه حضور زب

مذكور را در  الصلح رواياتى را كـه محـل ازدواج و ولیمـه در اين مراسم در محل فم ى عروسـى 
به  دانند مردود مى شھر مرو مى مر در بغـداد مانـد و جـز مسـافرت  يان ع كند، زيرا زبیده تـا پا

مقام  138.ى حجاز و عراق ھرگز به اياالت شرقى ايران و منطقه ماوراءالنھر نیامده است حوزه
ین كردنـد  العاده و واال بود، زيرا میزان نفقه زبیده، در اين مراسم فوق ى پوران را با نظر وى تعی

 .و حتى نظر زبیده مورد تأيید حسن بن سھل قرار گرفت
بر سـر  شت و بعـد از آن جواھــرات و زر و سـیم  زبیده به ھنگام عقد مأمون و پـوران حضـور دا

ى با شكوه زندگى زبیــده  اين آخرين صحنه 139.ھاى فاخر بر تن او كرد عروس افشاند و لباس
 .است كه به عنوان يك بانوى سرشناس در آن حضور داشت و اعمال نظر كرد

  درگذشت زبیده

.سالگى در بغداد درگذشت 69قمرى در سن ) ه216(االولى سال  سرانجام زبیده، در جمادى
تالف سـال  140 لط ) ه215(تاريخ درگذشت وى بـه اخ به غ شده اسـت) ه210(و   141.ثبـت 
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 142.اى در فقدان او سـرود بن عمرو عمرو الخاسر الخاسر، شاعر بصرى مرثیه) سلم(مسلم 
ى مسجد شیخ معروف كرخـى  كحاله وقتى درباره. احتماالً زبیده در بغداد به خاك سپرده شد

كه در جانـب سـور غربـى  كند، آن را بناى محكمى مى  در كنار مسجد زبیده، صحبت مى داند 
فقط مقـبره و ...  دارد اين بنا در اثر تخريب و بغداد قرار گرفته است و زبیديه نام دارد و بیان مى

قبره 143.گنبدش بر جاى مانده است ھنر، بـه م سوب  اين بنا در تاريخ  عروف و من یده م ى زب
ضى عباسـى  است، لكن نام كنونى بنا معروف به مقبره ى زمرد خاتون، ھمسر خلیفـه مست

سپرده شــد 144.باشد مى به خـاك  مدفن زبیـده  حل  ً اين بانو بعـدھا در م طبـق ايـن . ظاھرا
لط اسـت ى زبیده را در شھر موصل مى روايات، اخبارى كه مقبره نون .  دانند غ ھم اك ايـن بنـا 

 145.مزين به گنبد مخروطى زيبايى است
شـمار او و گفتارھــا و  ياد زبیده در مجالس علم و ادب ھمواره زنده بود و حكايات عطايـاى بـى

. اشعار و تعابیر وى، فصول جالب توجھى را در منابع تاريخ و ادب به خود اختصاص داده اسـت
المنفعـه منسـوب بـه او در تـاريخ شـھرتى عجیــب  اقدامات عمرانى و اصالحات و بناھاى عـام

 .برايش به يادگار گذاشت

 :ھا نوشت پى

 .عضو ھیت علمى گروه تاريخ و تمدن، دانشكده الھیات، دانشگاه فردوسى مشھد. 1
 .15زرين كوب، كارنامه اسالم، ص . 2
 .434، 433، ص 14خطیب بغدادى، تاريخ بغداد، ج . 3
ُستانى، منجدالطالب، ص . 4  .276، 277فواد افرام ب
 .150فواد صالح السید، معجم االلقاب و االسماء، ص . 5
 .117، ص 5ابن عبدربه، العقد الفريد، ج . 6
 .204قدريه حسین، شھیرات النساء، ص . 7
 .150فواد صالح السید، ھمان، ص . 8
 ...و 213 ، ص2؛ ابن تعرى بردى، النجوم الزاھره، ج 433، ص 14خطیب بغدادى، ھمان، ج . 9

 .150؛ فواد صالح السید، ھمان، ص 73، ص 3زركلى، االعالم، ج . 10
 .20، ص 5ابن اثیر، الكامل، ج . 11
 .20، ص 5؛ ابن اثیر، ھمان، ج 383، 379دينورى، المعارف، ص . 12
 .زركلى، ھمان. 13
 .331 - 330سیوطى، تاريخ الخلفاء، ص . 14
 .333، ص 2؛ ديار بكرى، تاريخ الخمیس، ج 199، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 15
 .17، ص 2كحاله، اعالم النساء، ج . 16
 .45الشابشتى، الديارات، ص . 17
 .256 - 255ابن طقطقى، الفخرى، ص . 18
 .27، ص 2كحاله، ھمان، ج . 19
 .199قدريه حسین، ھمان، ص . 20
 .271، ص 10ابن كثیر، البداية والنھايه، ج . 21
 .156؛ شابشتى، ھمان، ص 5196، ص 12طبرى، تاريخ طبرى، ج . 22
 .351، ص 2حسن ابراھیم حسن، تاريخ سیاسى اسالم، ج . 23
 .156شابشتى، ھمان، ص . 24
 .338، ص 2حسن ابراھیم حسن، ھمان، ج . 25
 .69محمد مناظر، زندگى اجتماعى در حكومت عباسیان، ص . 26
 .26، ص 2؛ كحاله، ھمان، ج 5196، ص 12طبرى، ھمان، ج . 27
 .ه 173، ص 3ابن خلكان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، ج . 28
 .317، 316، ص 2ھمان، ج . 29
 .151 - 72، ص 5تنوخى، نشوارا للمحاضره، ج . 30
 .152 - 151، ص 5ھمان، ج . 31
 .890، ص 5زيدان، تاريخ تمدن اسالم، ج . 32
 .392، ص 2مسعودى، مروج الذھب، ج . 33
 .474 - 473، ص 2پیشوايى، سیره پیشوايان، ج . 34
 .110 - 109، ص 1دمیرى، حیاه الحیوان، ج . 35
 .5ابن اثیر، ھمان، ج . 36
 .382؛ حتى، تاريخ عرب، ص 228، ص 6ابن عبدربه، العقد الفريد، ج . 37
 .79 - 790، ص 5جرجى زيدان، ھمان، ج . 38
 .200قدريه حسین، ھمان، ص . 39
 .473، ص 2مسعودى، مروج الذھب، ج . 40
 .390، ص 2ھمان، ج . 41
 .390ھمان، ص . 42
 .387، دينورى، ھمان، ص 20، ص 2كحاله، ھمان ج . 43
 .195، ص 1رفاعى، عصرالمامون، ج . 44
 .474 - 473، ص 2پیشوايى، ھمان، ج . 45
 .56عمرانى، االبناءِ فى التاريخ الخلفاء، ص . 46
 .295ابن طقطقى، ھمان، ص . 47
 .343، ص 2؛ حسن ابراھیم حسن، ھمان، ج 977، ص 2زيدان، ھمان، ج . 48
 .977، ص 2زيدان، ھمان، ج . 49
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 .73، ص 2؛ زيدان، ھمان، ج 434 - 433، ص 14خطیب بغدادى، ھمان، ج . 50
 .377، ص 2ابراھیم حسن، ھمان، ج . 51
 .980، ص 5زيدان، ھمان، ج . 52
 .73، ص 3زركلى، ھمان، ج . 53
 .890، ص 5جرجى زيدان، ھمان، ج . 54
 .791 - 790، ص 5ھمان، ج . 55
 .791 - 790، ص 4ھمان، ج . 56
 .379، ص 2مسعودى، ھمان، ج . 57
 .74 - 69، ص 2حسن ابراھیم حسن، ھمان، ج . 58
 .794، ص 4زيدان، ھمان، ج . 59
 .191، ص 1رفاعى، ھمان، ج . 60
 .ھمان. 61
 .391دينورى، االمامه و السیاسه، ص . 62
 .350، ص 2زيدان، ھمان، ج . 63
 .120 - 134، ص 1رفاعى، ھمان، ج . 64
 .60 - 59عمرانى، ھمان، ص . 65
 .397دينورى، ھمان، ص . 66
 .209قدريه، ھمان، ص . 67
 .191، ص 1؛ رفاعى، ھمان، ج 242، ص 2؛ جرجى زيدان، ھمان، ج 127، ص 5ابن اثیر، ھمان، ج . 68
 .223 ، ص10؛ ابن كثیر، ھمان، ج 19، ص 2ابوالفداء، المختصر فى اخبار البشر، ج . 69
 .143 ، ص5؛ ابن طقطقى، ھمان، ابن اثیر، الكامل، ج 396دينورى، اخبار الطوال، ص . 70
 .51؛ عمرانى، ھمان، ص 143، ص 5ابن اثیر، ھمان، ج . 71
 .247، ص 1رفاعى، ھمان، ج . 72
 .171ابن اثیر، ھمان، ص . 73
 .416 - 415، ص 2مسعودى، ھمان، ج . 74
 .ھمان. 75
 .328، ص 3نا، العیون و الحدائق، ج  بى. 76
 .198قدريه، حسین، ھمان، ص . 77
 .315-314 ، ص2؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، ج 314 - 313، ص 1ابن عبدربه، ھمان، ج . 78
 .191، ص 2؛ ابوعلى قالى، امالى، ج 262 - 261، ص 2ابن خلكان، ھمان، ج . 79
 .351، ص 2ابن خلكان، ھمان، ج . 80
 .316 - 315، ص 2ھمان، ج . 81
 .221، ص 5ھمان، ج . 82
 .24 - 23، ص 2كحاله، ھمان، ج . 83
 .ھمان. 84
 .316عاملى، درالمنثور، ص . 85
 .340، ص 1؛ حصرى، ھمان، ج 336 - 316مرزبانى، الموشح، ص . 86
 .415، ص 2مسعودى، ھمان، ج . 87
 .315 - 314، ص 2ابن خلكان، ھمان، ج . 88
 .395، ص 2مسعودى، ھمان، ج . 89
 .64، ص 1؛ قلقشندى، صبح االعشى، ج 101، ص 1جاحظ، البیان و التبین، ج . 90
 .27، ص 2؛ كحاله، ھمان، ج 64ھمان، ص . 91
 .444قزوينى، آثار البالد و اخبار العباد، ص . 92
 .199ھاى بزرگ اسالمى، ص  غنیمه، تاريخ دانشگاه. 93
 .198قفطى، تاريخ الحكماء، ص . 94
 .315 - 314، ص 2ابن خلكان، ھمان، ج . 95
 .317؛ قزوينى، ھمان، ص 147خراسانى، حكومت عباسیان، ص . 96
 .595، ص 3؛ زيدان، ھمان، ج 271، ص 10؛ ابن كثیر، ھمان، ج 241، ص 10ذھبى، سیراعالم النبالء، ج . 97
، 2؛ اعلمى، تراجم اعـالم النسـاء، ج 187 ھاى اسالمى، ص ؛ قره چانلو، جغرافیاى تاريخ سرزمین4مستوفى، نزھه القلوب، ص . 98

 .17ص 
 .215دمشقى، نخبه الدھر فى عجائب البر و البحر، ص . 99

 .447، ص 2يعقوبى، تاريخ، ج . 100
 .73، ص 3زركلى، ھمان، ج . 101
 .12704و  127، 3، ص 8دھخدا، لغتنامه، ج . 102
 .342، ص 2حسن ابراھیم حسن، ھمان، ج . 103
 .444، ص 2؛ يعقوبى، ھمان، ج 143، 142، ص 1ابن ھشام، السیره النبويه، ج . 104
 .166مستوفى، ھمان، ص . 105
 .185 - 150ابن جبیر، رحله، ص . 106
 .187قره چانلو، ھمان، ص . 107
 .87؛ ھروى، االشارات، ص 164، ص 14ابن كثیر، ھمان، ج . 108
 .190قره چانلو، ھمان، ص . 109
 .206قدريه، ھمان، ص . 110
 .28، ص 2كحاله، ھمان، ج . 111
 .28ھمان، ص . 112
 .75مستوفى، ھمان، ص . 113
 .مینورسكى، تاريخ تبريز، ص. 114
 .352ھاى خالفت شرقى، ص  الگود، تاريخ پزشكى ايران و سرزمین. 115
؛ لسترنج، جغرافیاى تاريخى، 67، مستوفى، ھمان، ص 284؛ ابن فقیه، مختصر كتاب البلدان، ص 16بالذرى، فتوح البدان، ص . 116
 .226ه،  173ص 
؛ ياقوت، المشـترك، ص 37؛ مقدسى، التقاسیم، ص 103؛ ابن حوقل، صورةاالرض، ص 18ابن خردادبه، مسالك و ممالك، ص . 117
247. 
 .150 - 149، ص 37ياقوت، معجم البلدان، ج . 118
 .12703، ص 8دھخدا، ھمان، ج . 119
 .85؛ لسترنج، ھمان، ص 98بالذرى، ھمان، ص . 120
 .10274، ص 8دھخدا، ھمان، ج . 121
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 .286قره چانلو، ھمان، ص . 122
 .39لسترنج، ھمان، ص . 123
 .73، ص 3زركلى، ھمان، ج . 124
 .341، ص 3نام، العیون و الحدائق، ج  بى. 125
 .216قدريه، ھمان، ص . 126
 .460، ص 2حنبلى ابن عماد، شذرات الذھب، ج . 127
 .262 - 261، ص 3ابن عبدربه، ھمان، ج . 128
 .62عمرانى، ھمان، ص . 129
 .62ھمان، ص . 130
 .241، ص 10ذھبى، ھمان، ج . 131
 .110 - 109دمیرى، ھمان، جزءاالول، ص . 132
 .416، ص 2مسعودى، ھمان، ج . 133
 .24 - 23، ص 2كحاله، ھمان، ج . 134
 .186شابشتى، ھمان، ص . 135
 .210، ص 5ابن اثیر، ھمان، ج . 136
 .1019، ص 5زيدان، ھمان، ج . 137
 .218قدريه، ھمان، ص . 138
 .ھمان. 139
 .366، ص 3؛ دمیرى، ھمان، ج 159 - 158شابشتى، ھمان، ص . 140
 .220 - 219قدريه، ھمان، ص . 141
 .47، ص 2؛ يافعى، مراةالجنان، ج 271، ص 10؛ ابن كثیر، ھمان، ج 213، ص 2ابن تغرى بردى، النجوم الزاھره، ج . 142
 .29، ص 2كحاله، ھمان، ج . 143
 .28ھمان، ص . 144
 .29، 28، 27الحديثى، القباب المخروطیه، ص . 145

 :منابع

انتشـارات دارالفكــر، : ابن اثیر، ابوالحسن على بن واحد شیبانى؛ الكامل فى التاريخ؛ بیروت -
 .ه 1398

الدين ابى محاسن يوسف؛ النجوم الزاھره فى ملوك المصر والقاھره؛  ابن تغزى بردى، جمال -
 .م 1363المؤسسه المصريه العامه 

 .م 1964ابن جبیر، ابوالحسین محمد بن احمد؛ رحله؛ دارصادر للطباعه و نشر،  -
 .ى جعفر شعار؛ بنیاد فرھنگ ايران ابن حوقل، محمد؛ صوره االرض؛ ترجمه -
ى حســین  ابــن خــر داذبــه، ابـى القاســم عبیداللَّــه بــن عبداللَّــه؛ مســالك و ممالـك؛ ترجمــه -

 .ش1370چانلو؛  قره
الدين احمد بن محمد بن ابى بكر؛ وفیات االعیان و انباء ابنــاء  ابن خلكان، ابى عباس شمس -

 .الزمان؛ تحقیق احسان عباس
مه وحیـد  - فى االدب السـلطانیه؛ ترج خرى  مد بـن علــى بــن طباطبـا؛ الف ابن طقطقى، مح

 .ش1350بنگاه نشر كتاب، : گلپايگانى، تھران
 .ابن عبدالرحمن، محمد بن مراد؛ آثار البالد و اخبار -
 .م1951دار حاوى، : ابن عبدربه، احمد بن محمد؛ العقد الفريد؛ بیروت -
من ذھـب؛ بـیروت - بار  مكتبـه : ابن عماد حنبلى، ابن فالح عبدالحى؛ شذرات الذھب فى اخ

 .ه1089التجارى للطباعه و النشر، 
 .ق.ه1302البلدان؛ مكتبه المثنى،  ابن فقیه، ابوبكر، احمد بن ابراھیم؛ مختصر كتاب -
ه بـن مسـلم؛ االمافــه و السیاسـه؛ ترجمــه - نورى، محمـد عبداللـَّ سید ناصــر  ابن قتیبه دي ى 

 .ق.ه1380طباطبايى؛ ققنوس، 
 .ابن قتیبه دينورى، محمد عبداللَّه بن مسلم؛ المعارف؛ منشورات شريف رضى -
 .المعارف مكتبه: ابن كثیر، اسماعیل بن عمر؛ البداية و النھاية؛ بیروت -
سین  - ابوالفداء، عمادالدين اسماعیل؛ المختصر فى اخبار البشر؛ طبقـه االولـى، مطبعـه الح

 .المصريه
مى للمطبوعـات،  - 1408اعلمى حائرى، محمد حسین؛ تراجم اعالم النساء؛ مؤسسه االعل

 .ه 
ى باھرفرقــانى؛  ھاى خالفـت شـرقى؛ ترجمـه الگود، سیريل؛ تاريخ پزشكى ايران و سرزمین -

 .ش 1356، سپھر 1انتشارات امیركبیر، چ 
 .ش1380پیشوايى، مھدى؛ سیره پیشوايان؛ انتشارات عماد، تابستان  -
 .م1972تنوخى، ابوعلى محسن بن على؛ نشوارالمحاضره و اخبارالمذاكره؛  -
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كبرى،  - 1351جاحظ، ابى عثمان عمر بن بحربن محبوب؛ البیـان و التبیـن؛ مكتبــه التجـارى ال
 .ق.ه
 .ش.ه 1380، 3حتى، فلیپ خلیل خورى؛ تاريخ عرب؛ ترجمه ابوالقاسم پاينده؛ چ  -
ى ابوالقاســم پاينــده؛ انتشــارات  حســن ابــراھیم، حســن؛ تــاريخ سیاســى اســالم؛ ترجمــه -

 .امیركبیر
 .حسین، قدريه؛ شھیرات النساء فى العالم االسالمى؛ دارالكتاب العربى -
 .ق.ه 1369حسینى دشتى، مصطفى؛ معارف و معاريف؛ انتشارات اسماعیلیان قم،  -
باب؛ داراحیـاء الكـب  - مره االل حضرى قیروانى، ابى اسحاق ابراھیم بن علـى؛ زھــراالداب و ث

 .م 1953العربیه، 
الدين، ابراھیم بن على؛ ديوان تصصیح على عبــد رسـولى؛ شـركت چاپخانـه  خاقانى، افضل -

 .سعادت
 .دارالكتاب العربى: خطیب بغدادى، ابوبكر احمد بن على؛ تاريخ بغداد؛ بیروت -
لدھر فـى عجائـب الدين ابى عبداللَّه محمد دمشقى، شمس -  بن ابى طالب انصارى؛ نخنه ا

 .البر و البحر؛ مكتبه المثنى
 .دمیرى، زكريا بن محمد بن محمود؛ حیاه الحیوان؛ انتشارات ناصرخسرو -
 .ش 1363، 1ى رضا بصیرى؛ نشر فرھنگ سرا، چ  دورى، كارل جى؛ ھنر اسالمى؛ ترجمه -
 .ش.ه 1377، 2دھخدا، على اكبر؛ لغتنامه، دانشگاه تھران، چ  -
فى احـوال النفـس النفیـس؛ بـیروت - : دياربكرى، حسین بن محمد بن حسن؛ تاريخ الخمس 

 .دارصادر
فه احمـد بـن داود؛ اخبـارالطوال؛ قـاھره - منشــورات الشـريف رضــى، طبقـه : دينـورى، ابوحنی

 .م1960االولى، 
عالم النبـالء؛ صـالح ذھبى، شمس - جد، طـه حسـین  الدين محمد بن احمد؛ سـیر ا الـدين من

 .قاھره، معھد مطبوعات العربیه، دارالمعارف
من العـرب المسـتعربین و  - زركلى، خیرالدين؛ االعالم قاموس تراجم الشھر النسـاء والرجـال 

 .المستشرقین؛ طبعه الثانیه
 .ه ش 1362زرين كوب، عبدالحسین؛ تاريخ ايران بعد از اسالم؛ انتشارات سپھر،  -
 .زيدان، جرجى؛ تاريخ ايران بعد از اسالم؛ انتشارات امیركبیر -
 .الدين؛ تاريخ الخلفاء؛ دارالثقافه سیوطى، عبدالرحمن بن ابى بكر، جالل -
الشابشتى، ابى حسن على بن محمد المعروف؛ الديارات؛ تحقیق جور جیس عواد، مطبعه  -

 .ق.ه 1386الثانیه، منشورات بمكتبه بغداد، 
 .ق.ه 1360شاه جھان بیگم، تذكره الخواتین؛ طبع بمبئى،  -
 .ق.ه 1314الشريشى، احمد؛ شرح المقامات؛ مصر،  -
صـالح، ســید فــواد؛ معجــم االلقــاب و االســماء المسـتعاره فـى التـاريخ العربـى االسـالمى؛  -

 .م 1990دارصادر المالئین، طبقه االولى، 
ى ابوالقاسـم پاينـده؛ بنیـاد فرھنـگ  طبرى، محمد بن جرير؛ تاريخ الرسـل و الملـوك؛ ترجمــه -

 .1354ايران، 
 .ه ق1312دارالمعرفه، : عاملى، زينب بنت فواز؛ دارالمنثور فى طبقات ربات الخدور؛ لبنان -
فى العـراق، وزاره االعـالم مديريـه : عبدالخالق، ھنا؛ حديث عطاء؛ بغداد - القبات لصخر وطیه 

 .1974االثار العامه، 
مام  - شر كتـاب، بـه اھت عمرانى، محمد بن على بن محمد؛ االنباء فى تاريخ الخلفـاء؛ دفــتر ن

 .ه ش 1363تقى بینش، 
سايى، انتشـارات  غنیمه، عبدالرحیم؛ تاريخ دانشگاه - ه ك مه نوراللـَّ ھاى بزرگ اسالمى؛ ترج

 .ه ش 1377دانشگاه تھران، 
 .المكتب التجارى: قالى بغدادى، ابوعلى اسماعیل بن قاسم؛ امالى؛ بیروت -
 .ش.ه1380قره چانلو، حسین؛ جغرافیاى تاريخى كشورھاى اسالمى؛ انتشارات سمت،  -
 .ش.ه1389قزوينى، زكريا بن محمد بن محمود؛ آثار البالد و اخبار العباد؛ بیروت،  -
شگاه تھـران  قفطى، جمال - ماء؛ دان لى بـن يوسـف؛ تـاريخ الحك 1347الدين ابى الحسـن ع
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 .ش.ه
شق،  - شمیه بدم كحاله، عمر رضا؛ اعالم النساء فى عالمى العـرب و االسـالم؛ مطبعـه الھا

 .ھش1377
 .ھاى خالفت شرقى؛ ترجمه محمود عرفان؛ نشر گاى، استرنج؛ جغرافیاى تاريخى سرزمین -
 .مجھول المؤلف، العیون و الحدائق فى اخبار الحقائق؛ مكتبه المثنى -
: مرزبانى، ابى عبیداللَّه محمد بـن عمــران؛ الموشـح فــى مآخـذ العلمــاء و الشـعراء؛ قـاھره -

 .ق. ه 1385مطبعه السلفیه، 
 .ش.ه 1362مستوفى، حمداللَّه؛ نزھه القلوب؛ دنیاى كتاب،  -
ى ابوالقاسـم  مسعودى، ابوالحسن على بن حسین؛ مروج الذھب و معادن الجوھر؛ ترجمــه -

 .پاينده؛ انتشارات علمى فرھنگى
 .ش.ه 1345مصاحب، غالمحسین؛ دائره المعارف؛ انتشارات فرانكلین،  -
شر  - مت عباسـیان در پیشـگاه تـاريخ؛ سـازمان چـاپ و ن شمند؛ حكو معتمد خراسـانى، دان

 .ھجرت
داراحیـاء : مقدسى، ابوعبداللَّه محمد بن احمد؛ احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم؛ بیروت -

 .التراث العربى
 .ى مسعود رجب نیا مناظر احسن، محمد؛ زندگى اجتماعى در حكومت عباسیان؛ ترجمه -
 .ى عبدالعلى كارنگ؛ كتابفروشى تھران مینورسكى، والديمیر؛ تاريخ تبريز؛ ترجمه -
يافعى، ابومحمد عبداللَّه بن سعد بن على؛ مراه الجنان و عبره الیقطان فى معرفه ما يعتبــر  -

 .من حوادث الزمان؛ دارالكتب العلمیه
الــدين ابــى عبداللَّــه يــاقوب بــن عبداللَّــه؛ معجــم البلــدان؛ دارالكتــب  يــاقوت حمــوى، شــھاب -

 .العلمیه
ھران - يتى؛ ت مد ابـراھیم آ انتشـارات : يعقوبى، احمد بن يعقوب؛ تـاريخ يعقوبـى؛ ترجمــه مح

 .ش.ه1378علمى فرھنگى، 
عارف  - مد زكـى خورشـید، ابـراھیم؛ دائرةالم شنتاوى، اح يونس، عبدالحمید، افندى، ثابـت، 

 .االسالمیه
  

 

 

83پايیز   ـ 19  فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

     

  

Page 18 of 18

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\84.htm


