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شکل  گیری جنبش عباسیان
بنی هاشم  مشهور  خاندان  از  شاخه ای  عباسیان 
بودند. نسب آنان به عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر 
یا  عباس  بنی  به  دلیل  همین  به  می رسد،  اسالم  گرامی 

عباسیان معروف شدند.
محمد بن علی، نخستین فرد از خاندان بنی عباس 
بود که فعالیت سیاسی و تبلیغاتی، علیه حاکمیت امویان را 
شروع کرد. جّد او، عبداللّه بن عباس، صحابی برجسته 
 بود که در سال 76 ق در  و شاگرِد امیر مؤمنان علی 
طائف درگذشت. پسرش علی که از همٔه فرزندان عبداللّه 
مشهورتر است به همراه خانوادٔه خود در روستای ُحَمْیَمه 

در نزدیکی پایتخت امویان ــ شام ــ اقامت کرد.
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حکومت عباسیان )1(

مقدمه
حکومت اموی سرانجام بر اثر جنبشی سیاسی ـ نظامی به رهبری خاندان بنی عباس فروپاشید 
سلسله  درس،  این  در  داشتند.  حرکت  این  در  مؤثری  نقش  ایرانیان  رسیدند.  قدرت  به  عباسیان  و 
رویدادهایی که به پیروزی عباسیان انجامید و سیر تحوالتی که موجب استقرار، تثبیت و تحکیم حکومت 

آنان شد، بررسی و تحلیل می شود.

روستا،  همین  از  جانشینانش  و  علی  بن  محمد 
فعالیت های سّری و سازمان یافته ای را با هدف دستیابی 
از  نخست  فعالیت ها  این  می کردند.  هدایت  قدرت،  به 
عراق آغاز شد، اما خیلی زود دامنٔه آن به ایران رسید و بر 

منطقٔه خراسان متمرکز شد. 
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت جنبش عباسیان، 
ایجاد تشکیالتی مخفی بود که از آن با عنوان »سازمان 
امام  تشکیالت،  این  در  کرده اند.  یاد  عباسی«  دعوت 
دعوتگران  از  مراتبی  سلسله  وسیلٔه  به  دعوت،  رهبر  و 
هواداران  و  مناطق  دورترین  با  را  ارتباطش  )داعیان(، 
جنبش برقرار می کرد. محمدبن علی به داعیان اعزامی به 

عراق، خراسان و سایر مناطق سفارش می کرد:
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ش خالفت عباسیان
پیدای

مراکز دعوت عباسیان
مسیر اصلی حرکت نیروهای عباسی از مروبه کوفه

مسیر دوم نیروهای عباسی
گ های اصلی

جن
میدان انتشار دعوت عباسیان

مسیر گریز مروان بن محمد ازعراق به مصر
مرزهای والیت خراسان

دریای طبرستان)خزر(
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1ــ بدون اینکه نام کسی را ببرند، مردم را به شعار 
»الرضا من آل محمد« دعوت کنند.

2ــ مناقب خاندان رسالت و مظلومیت آنان و اینکه 
اسالِم حقیقی نزد آنان است را ترویج کنند.

هدِف او از این دو دستور آن بود که ضمن تحریِک 
از  فـردی  بـا  را  آنان  بیعت  بنی امیه، زمینٔه  برضد  مردم 
آل  محمد فراهم کند، بدون اینکه نام فرد معّینی را ببرند؛ زیرا 
 به  مــی خواست از عالقٔه مردم بـه اهل بیِت رسول خدا

نفع بنی عباس بهره ببرد.
و  ُمرد  125ق  سال  در  عباسی  بن علی  محمد 
به  معروف  وی  شد.  او  جانشین  ـ   ـ ابراهیم  ــ  فرزندش 
ابراهیم امام بود و همچون پدرش در ُحَمْیَمه می زیست.
به  را  خراسانی  ابومسلم  ناِم   به  اصلی  داعیاِن  از  یکی  او 
خراسان فرستاد. اقداماِت نظامی ابومسلم، زمینٔه پیروزی 

بنی عباس را فراهم آورد.

شعاِر فریبندۀ »الرضا من آل محمد«
کردند  تالش  فریبنده،  شعاری  طرح  با  عباسیان 
خاندان  به  نسبت  مسلمان  مردم  دوستی  و  عواطف   از 
همان  در  اگر  آنان  کنند.  استفاده  سوء    اللّٰه  رسول 
مطلوب  پاسِخ  می خواندند  به سوی خود  را  مردم  آغاز، 
از فردی  آنکه  بدین لحاظ، بدون  نمی کردند؛  را دریافت 
از  پسندیده  »فردی  با  بیعت  به  را  مردم  ببرند،  نام  خاص 
این  که  به ذکر است  آل  محمد« دعوت می کردند.1 الزم 
از  می خورد،  چشم  به  نیز  علویان  قیام های  در  شعار، 
 که پیش از قیام  جمله در قیام زید بن علی بن الحسین 
ـ   به  ـ مردم  فراواِن   استقبال  پیوست.  وقوع  به  عباسیان 
ـ  از این شعار، نشانگر عالقٔه وافِر آنان به  ویژه خراسانیان ـ
خاندان رسول خدا  است؛ گرچه رفته رفته، بر اثر تبلیغاِت 
بخشی  نیز  عباسیان  می کردند  تصور  مردم  بنی عباس، 
به  با عالقه  را  عباسیان  به  آل محمد هستند؛ لذا عالقه  از 

علویان در هم آمیختند.

1ــ گفتنی است واژٔه »الرضا« هرچند مصدر است، اما در اینجا معنای اسم مفعول داشته و به معنای »المرّضی« یعنی فرد پسندیده و مورد رضایت 
است.

فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما، دالیل عالقٔه مردم به آل محمد چه چیزهایی بود؟

چرا خراسان؟
هر چند بنی عباس، داعیاِن خود را به نقاط مختلفی 
خراسان  آنان،  دعوت  اصلی  مرکز  اما  می کردند،  اعزام 
بود. اما چرا خراسان؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، به 

چهار نکته باید توجه داشت:
عصر  در  آن  فتح  از  پس  خراسان،  سرزمین  1ــ 

از  زیادی  تعداد  سکونت  و  استقرار  محل  سوم،  خلیفٔه 
مسلماناِن عرب شد. آنان براساس قرآن و سنت نبوی به 
 عالقه مند بودند و برای استمرار  خاندان رسول خدا

فتوحاِت مناطق شرقی، در خراسان حضور داشتند.
تعداد زیادی از  بـر مسلمانـاِن  عـرب،  ـ  عـالوه  2ـ
مسلماناِن ساکن این سرزمین را َموالی تشکیل می دادند. 
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اینان مسلمانان غیر عرب، اعم از ایرانی و غیر ایرانی بودند 
با عرب های مسلمان در  که پس از اسالم آوردن، همراه 

فتوحات شرکت می کردند. 
مسلماناِن  با  بنی امیه  نژادپرستانٔه  رفتارهای   3ــ 
آمـدن عـقـده هـای  پـدیـد  )َمـوالـی(، زمیـنٔه  غیـر عـرب 
سود  به  زمان  این  در  که  آورد  فراهم  را  فروخورده ای 
بنی عباس تمام شد. بنی امیه، برخالف قرآن و سنِت  نبوی ، 
میان عرب و غیر عرب فرق نهاده  و برای عرب ها امتیازات 

بیشتری قائل بودند.
 برای  4ــ امکان شناخت دقــیق اهــل بیــت 
از کوفه و مدینه( کمتر  )به علت دوری  ساکناِن خراسان 
فراهم بود. از این رو، بنی عباس می توانستند خود را نیز 
به عنوان آل محمد  معرفی کنند. محمد بن علی عباسی در 

بیاِن علت برگزیدن این سرزمین می گوید:
»مردم کوفه و پیرامونش، شیعٔه علی بن ابی طالب اند 
خوارجند  یا  جزیره1  مردم  عثمان اند.  پیروان  بصریان  و 
َعَربانی  یا  و  مسیحیان  خوی  و  خلق  با  مسلمانانی  یا 
اطاعت  و  آل ابوسفیان  جز  شام،  اهل  و  َعَجمان.  چون 
بنی مروان، کسی را نمی شناسند. دشمنی آنان با ما ریشه دار 
و نادانی شان زیاد است.اما مردم مکه و مدینه، پیرو ابوبکر 
و ُعَمرند، ولی بر شما باد خراسان؛ زیرا در آنجا جمعیت 
است؛  پاک  دل هایشان  است.  آشکار  و شجاعت  بسیار 
زیرا اختالفات مذهبی و دسته بندی های سیاسی و تعصب 

قبیله ای بدان  جا راه نیافته است… بر آنان ستم می شود و 
آنان صبر می کنند و امید رهایی دارند…«.2

ابومسلم خراسانی و پیروزی بنی عباس 
پیروزی  در  کلیدی  نقش  خراسانی  ابومسلم 
عباسیان،  فعالیت  اوِج  نقطٔه  زیرا  داشت؛  بنی عباس 
به  و  شد  انجام  او  فرماندهی  به  که  بود  نظامی  عملیات 

نتیجه رسید. 
دربارٔه نام، نسب و نژاد ابومسلم و زادگاه او اختالِف 
نیز  بنده،  یا  بوده  آزاد  او  اینکه  در  دارد.3  زیادی وجود 
از  منابع، یکی  از  برخی  را  زادگاهش  هست.  اختالف 
روستاهای اصفهان، و  برخی نیز در مناطق اطراف کوفه 
به سال  کوفه  در  اقامتش  دورٔه  در  ابومسلم،  دانسته اند. 
ـ بـه نـام  ـ عبـاسی  اصلـی  داعـیـان  از  یـکی  بـا  124ق 
ـَْیر بن ماهان ــ آشنا شده و به سازمان دعوت پیوست.  بُک
ُحَمْیَمه  و  خراسان، کوفه  بین  پیک،  عنوان  به  مدتی  او 
عبدالملک  هشام بن  مرگ  از  پس  داشت.  آمد  رفت  و 
در سال 125ق و آشکار شدن ضعف بنی امیه، بر شدت 
فعالیت بنی عباس افزوده شد؛  از این رو، در سال 128ق، 
شد.  منصوب  خراسان  داعیان  رهبر  عنوان  به  ابومسلم 
در خراسان  را  رمضان 129 ق، قیامش  در 25  ابومسلم 
و  سیاه  پرچم های  برافراشتن  با  قیام کنندگان  کرد.  آغاز 
پوشیدن لباس سیاه و افروختن  آتش برفراز کوه ها، آغاز 
قیام را اعالم کردند.4 مبنای عملکرِد ابومسلم، دستورات 

1ــ به مناطق شمالی عراق که بین دو رود دجله و فرات واقع بود جزیره می گفتند.
2ــ َمْقدسی، احسن التقاسیم، ص293 ــ 294.

 3ــ نام اصلی اوــ چنان که در یک سکه هم آمده ــ عبدالرحمان بن مسلم است؛ ولی بعضی گفته اند این نام را ابراهیم امام بر او نهاده و نام وی
 ابراهیم بن عثمان بوده است. حتی یک نـام ایرانی نیز برایش نوشته اند که عبارت است از: زاذان پسر بنداد هرمز. روایات دربارٔه نژاد وی نیز بین ترک، کرد، 

عرب و فارس مختلف است؛ بنگرید به: اللّٰه اکبری، محمد،  عباسیان از بعثت تا خالفت، ص142.
حموی،  356؛  یـاقوت  ج7،  ص  تـاریخ،   طبری،  بود؛  مـرو  فرسخی  چهار  در  سفیذنج  روستای  از  عید  فطر  نماز  اقـامٔه  از  قیام،  پس  آغاز   4ــ 

معجم البُلدان،  ج3، ص 298.
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ابراهیم امام بود که در مکه به همراِه پرچمی سیاه به او داده 
شده، فرمان ابراهیم چنین بود:

آنچه سفارش  ما هستی، به  بیت  اهل  از  »تو مردی 
می کنم عمل کن… ]در وفاداری به ما[ نسبت به هر کس 
او  نمودی،  شبهه  که  هرکس  کار  در  و  کردی  شک  که 
را به قتل برسان و اگر توانستی که در خراسان یک نفر        
عرب زبان هم باقی نگذاری چنین کن.1 و هر جا بچه ای 
را دیدی که طول قّد او پنج وجب است و مورد سوء ظن 

تو بود، او را نیز به قتل برسان!«2 
ابومسلم  فرمان،  این  به  عمل  براساس  متأسفانه، 
از  بعضی  که  گونه ای  به  شد،  فراوانی  جنایات  مرتکب 
کرده اند.3  تشبیه  یوسف  بن  حجاج  به  را  او  موّرخان، 
ابومسلم   به  قتل  که  را  کسانی  موّرخان، تعداد  از  برخی 
رساند، ششصدهزار نفر گزارش کرده اند.4بنابراین، جای 
رفتن  »هنگام  بخوانیم:  تاریخ  در  اگر  نیست  شگفتی 
ابومسلم به حج، بادیه نشین ها از گذرگاه ها می گریختند؛ 
زیرا دربارٔه خون آشام بودن او سخن های بسیار شنیده 

بودند«.5  

والی  نصر بن سّیٰار  ابومسلم،   جنبش  آغاِز   هنگاِم 
به  جنبش  این  با  مقابله  برای  وی  تالش  بود.  خراسان 
جایی نرسید و شهرهای خراسان یکی پس از دیگری به 
سیار  نصربن  درگیری های  البته  افتاد.  ابومسلم  دست 
او  تضعیف  در  نیز  ُمَضری  قبایل  و  یمنی ها   ، با خوارج 

مؤثر افتاد.
را  عراق  بنی عباس  نیروهای  خراسان،  سقوط  با 
نیز طی جنگ هایی که  به شکست مروان حمار ــ آخرین 
نیمٔه  در  نیز  کوفه  کردند.  انجامید، فتح  اموی  ــ  خلیفٔه 
محرم سال 132ق سقوط کرد.پیش از آن، ابراهیِم امام، 
به دست مروان حمار کشته شد.از این رو، بقایای خاندان 

عباسی، مخفیانه به کوفه آمدند. 
بنی عباس  طرفداران  تصرف  به  کوفه  آنکه  از  پس 
درآمد، یکی از داعیاِن  برجستٔه عباسی به نام ابوسلمۀ خالل 
ـ  از مردم، برای »ابوالعباس  ــ معروف به وزیر آل محمد  ـ
سّفاح« ــ برادر ابراهیم امام ــ بیعت گرفت و بدین سان،  
کوفه ، رسماً  مرکزیت  با  عباسی  در سال 132ق خالفت 

آغاز شد.

1  ــ وی خوف آن داشت که عرب های خراسان ــ برخالف ایرانی ها ــ  با پیشرفت دعوت عباسی همراهی نکنند.
2ــ ابن اثیر، عزالدین علی، الکامل فی التاریخ، ج5، ص348؛ ابن خلدون، الِعبَر، ترجمٔه عبدالمحمد آیتی،ج2، ص167.

3ــ یافعی، عبداللّه بن اسعد، مرآة الجنان، ج1، ص285.
4 ــ طبری، محمدبن جریر، تاریخ  ،  ج   9، ص167.

5ــ ابن خلکان، احمد بن محمد، و فیات االعیان، ج3، ص 148.
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عباسیان بر مسند حکومت
تقسیم بندی  یک  در  عباسی:  خالفت  دوره های 
کلی می توان دوران 534 سالٔه خالفت عباسیان را به  دو 

دورٔه متمایز تقسیم کرد:
1ــ دوران اقتدار و استقالل خلفا: این دوران 
سدهٔ اول وتا حدودی یکصد سال پایانی خالفت عباسیان را 
در بر می گیرد. ویژگی این دوره، اقتدار و استقالل خالفت 
و تمرکز قدرت مذهبی، سیاسی و نظامی در دست خلفا بود. 
این خلفا بودند که حاکمان والیات، فرماندهان سپاه، وزرا 
و بسیاری از صاحب منصبان عالی مرتبه دیگر را عزل و 

نصب می کردند و دستور به جنگ یا صلح می دادند.
به  را  فرماندهی سپاه  نیز خلیفه، خود  در مواردی 

عهده می گرفت.
امیران و سالطین  نفوذ و سلطۀ  دوران  2ــ 
اعم  امیران و سالطین مسلمان  این دوران،  در  برخلفا: 
از ایرانی یا غیر ایرانی و شیعه یا سّنی، با تصرف و تجزیه 
بخش هایی از قلمرو خالفت، دامنٔه نفوذ و قدرت سیاسی 

و نظامی خلفا را محدود کردند. همچنین به دنبال تسلط 
برخی از امرا و شاهان بر بغداد ــ مرکز خالفت عباسی ــ 
نه تنها قدرت و اختیارات سیاسی و نظامی خلفا از دست 
قرار  و سالطین  امیران  بازیچٔه  را  آنان  بلکه عمالً  رفت؛ 
داد. در  درس بعدی، به تفصیل این دوران مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.

یک توضیح
ابوسلمه، ابومسلم و امام صادق 

عباسیان با تالش های داعیاِن برجسته  شان بر اوضاع مسلط شدند، اما در این میان، ابوسلمٔه خاّلل ــ معروف به 
ـ  معروف به امیر آل محمد ــ نقش بسیار مهمی داشتند. در گزارش های تاریخی  وزیر آل محمد ــ و ابومسلم خراسانی ـ
  پیشنهاِد پذیرش  می خوانیم این دو نفر، در آستانٔه پیروزی بنی عباس، پیک هایی به مدینه فرستادند تا به امام  صادق 
، نامٔه ابوسلمه را سوزاند و به فرستادٔه ابومسلم نیز فرمود: »به او بگو:  خالفت و رهبری دهند؛ اما امام صادق 
نه تو از پیروان مـن هستی و نــه زمان، زماِن قیام من است.« بــه اعتقاد محققان، علت پیشنهاد این دو نـفر بــه امام 
،  سوء استفاده از موقعیت آن حضرت، برای کامل کردِن روند پیروزی ها پس از کشته شدن ابراهیِم امام  صادق 
بوده است  و امام  با روشن بینی خاصش متوجه صادقانه نبودن این  پیشنهاد بود. ضمن اینکه  شرایط الزم نیز برای 

امام در به دستگیری رهبری قیامی که بدنه ای عباسی داشت، فراهم نبود.

سکهٔ عباسیان
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شکوِه بغداد
عباسیان، حکومت خود را از کوفه آغاز کردند. اما 
ـ به علت گرایش مردم  ـ اولین خلیفٔه عباسیـ  ابوالعباس سّفاحـ 

رم
چها

س 
در

٤

کاخ اخیضر در عراق متعلق به دورهٔ عباسیان

 و علویان، به مکانی در نزدیکی آن   کوفه به اهل بیت 
مدت  از  پس  کرد.  مکان  نقل  ــ  هاشمیه  به  موسوم  ــ 
کوتاهی، از آنجا به شهر انبار ــ در شمال کوفه و در کنار 

َنَسب نامهٔ خلفای عباسی

عباس بن عبدالمطلب
عبدالّله

علی
محمد 

2ــ منصور 1ــ ابوالعباس سفاح   
3ــ مهدی     
4ــ هادی     
5 ــ رشید     

8 ــ معتصم 7 ــ مإمون    
6 ــ امین    

محمد      
10ــ متوکل 

9 ــ واثق    
                     12 ــ مستعین

14 ــ مهتدی 
موفق 15 ــ معتمد   13 ــ معتز    11 ــ منتصر    

                      16 ــ معتضد

19 ــ قاهر 18 ــ مقتدر       17 ــ مکتفی    
      22 ــ مستکفی

23ــ مطیع 21ــ متقی                   20 ــ راضی    

                            24ــ طائع
                        25ــ قادر
                        26ــ قائم

                          27ــ مقتدی
                                28ــ مستظهر

29ــ مسترشد 31ــ مقتفی        
30ــ راشد 32ــ مستنجد        

33ــ مستضئی
34ــ ناصر
35ــ ظاهر

36ــ مستنصر                      
37ــ مستعصم
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رود فُرات ــ رفت )سال 134ق(. وی در این مکاِن جدید 
انبار معروف  به هاشمیٔه  برای خودش شهری ساخت که 

شد و تا هنگام  مرگش به سال136ق در آنجا بود.
پس از سّفاح، برادرش، منصور دوانیقی ــ دومین 
خلیفٔه عباسی ــ با آگاهی از خطرهایی که خالفت نوپای 
 عباسیان را تهدید می کرد، در جست وجوی مکاِن مناسبی
و  نظامی، امنیتی  نظر  از  که  بود  پایتخت  عنوان  به 
را  بغداد  سرانجام  وی  باشد.  ناپذیر  آسیب  اقتصادی 

برگزید.
و  »بَـغْ«  جزء  دو  از  مرکب  ایرانی  واژه ای  بغداد 
به  بغداد  است.  خدا  آفریدٔه  و  خداداد  معنای  به  »داد« 
منطقه ای نزدیک تیسفون اطالق می شد و شامل چندین 

آبادی عمدتاً مسیحی نشین بود. 
نام  جدید،  شهر  ساختن  از  پس   منصور 
»مدینة السالم« را بر آن نهاد. بنای این شهر از سال 145ق 
آغاز و در سال 149ق پایان یافت. این شهر براساس سنت 
شهرسازی ایرانی، به شکل دایره ساخته شد. دو حصار 
به  پرآب،  و خندقی  بود  کرده  احاطه  را  آن  دور  پی درپی 
عرض شش  متر دور تا دور شهر حفر کرده بودند. هزاران 
به  ایرانی  عمدتاً  و  آهنگر  نّجار  کارگر،  معمار، صنعتگر،  
مدت بیش از چهار سال در ساختن این شهر کوشیدند. 
خلیفه ،  خاندان  کاخ های  و  جامع  مسجد  خلیفه،  کاخ 
وسط  در  حکومتی  دیوان های  و  فرماندهان  و  امیران 
شهر ، و دیگر بناها در اطراف آنها قرار داشتند. عواملی 
که موجب شد این منطقه به عنوان مرکِز  خالفت عباسی 

برگزیده شود، بدین قرار بود:
را  دمشق  عباسیان   نمی توانستند  ـ  سیاسی:  1ـ

دهند؛  قرار  پایتخت  خود  برای  ــ  بنی امیه  همچون  ــ 
نیز  کوفه  داشتند.  بنی امیه  به  شام، گرایش  مردم  زیرا 
و  بود  شیعی  برآن،  غالب  گرایش  زیرا  نبود؛  مناسب 
اما  داشت.  را  عراق  مرکِز  از  دوری  مشکِل  نیز  بصره 
بغداد،  در مرکز قرار داشت و به ایران و شام نیز نزدیک 

بود. 
شرق  اتصاِل  حلقٔه  عراق،  منطقٔه  نظامی:  2ــ 
موقعیت  از  شام،  به  نسبت  و  می آمد  شمار  به  غرب  و 
به  لشکرکشی  امکان  زیرا  بود؛  برخوردار  استوارتری 
بود.  فراهم  بیشتر  آنجا  از  هند(  تا  شرقی)ایران  مناطق 
داشت؛ زیرا  خوبی  نظامی  موقعیت  نیز  بغداد  خود 
که  بود  ممکن  پُـل ها  طریق  از  آن، صرفاً  به  دسترسی 
امان  در  دشمن  آسیب  از  شهر  تخریب،  صورت  در 

می ماند.
یا مدینه مستقر  3ــ اقتصادی:عباسیان در مکه 
منطقٔه  بود.  فقیری  سرزمین  حجاز،   زیرا  نشدند؛ 
اما  نمی رسید.  عراق  پای  به  اقتصادی  نظر  از  نیز  شام 
عراق،  سرزمینی حاصلخیز بود و قابلیت های اقتصادی 

خوبی داشت.
مناسبی  هوای  و  آب  از  بغداد  اقلیمی:  4ــ 
یک  همراهانش ،  با  عباسی  منصور  بود.   برخوردار 
سپری  بغداد  روستای  در  را  تابستانی  روِز  شبانه 
آن  و  شد  شگفت زده  معتدلش  هوای  و  آب  از  و  کرد 
باشکوه ترین  از  یکی  به  رفته  رفته  بغداد  پسندید.1  را 
شهرهای جهان تبدیل شد، اما با حوادثی شگفت انگیز 
افسانه های  برای  و راز و محلی  پر رمز  و داستان هایی 

هزار و یک شب.

1ــ بنگرید به: طَّقوش، محمد سهیل، دولت عباسیان، ترجمٔه حجت اله جودکی، ص57 ــ 63.
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 کوفه ــ و نه بغداد ــ را به عنواِن  مرکز حکومتش  به نظر شما، با وجود این خصوصیات،  چرا امام علی  
برگزید؟

قلمرو مسلمانان در دورهٴ بنی عباس

غزنه

سیحون

سمرقند
بخارا

مروبلخ
هراتکابل

نیشابور
قندهار

بصره
دریای پارس 

َرْبع الخالی

ضر موت
ح

خلیج عدن

دهناء

دریای طبرستان )خزر(
ری

ُرهاء
حلب

حمص

بیت المقدس 

مدینه

مکه

قاهره

نیل

قبرس

قسطنطنیه

اسکندریه

کرت

دریای مدیترانه

طرابلس

قیروان
گرگان

دریای مدیترانه کرمانشاه  

شیراز

شام بغداد

دیار بکر

قیصریهارزروم
افسوس

دریای اژه

اسوان

فکر کنید و پاسخ دهید

ایرانیان و عباسیان
خواندید که ایرانیان نقش مهمی در روی کار آمدن 
برای  که  می دانستند  خوب  عباسیان  داشتند.  بنی عباس 
ادارٔه قلمرو وسیع خالفت، نیازمند تجربه، تدبیر و درایت 
ایرانیان هستند؛ زیرا جامعٔه ایرانی وارث فرهنگ و تمدن 
حکومتی  نهادهای  و  اداری  نظام  آن  در  که  بود  کهنی 
بــه خـوبی شکل گـرفته بـودند. از این رو، در صد سالٔه 
نخست خالفت عباسی، اغلب وزرا و کارمندان دیوانی 
ابوسلمه  همچون  وزرایی  می دادند.  تشکیل  ایرانیان  را 

ابوایوب  پسرانش،  و  برمکی  یحیی  برمکی،  خالد  خاّلل، 
موریانی، فضل بن سهل و حسن بن سهل، همگی ایرانی 
حاکمیت  نخست  سدٔه  تحوالت  در  مهمی  نقش  و  بودند 

عباسیان برعهده داشتند.
به  ورود  با  که  ایرانی  مشهور  خاندان  بَْرَمکیان: 
دربار خالفت عباسی و ضمن نفوذ در بخش های مختلف 
حکـومتی، ثـروت، اختیارات و قـدرت زیـادی بـه دست 
آوردند. نام آنها برگرفته از نام َجّدشان ــ بَرَْمک ــ است 
که خادِم  معبد بودایی »نوبهار« در شهر بلخ بود. فرزنِد او      

صحرای لیبی

دریای سرخ

دریاچه
خوارزم )آرال(
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ــ خالد ــ به علت توان مندی اداری و مالی، توسط سّفاح، 
به عنواِن مسئول دیواِن  خراج و ُجند )سپاه( منصوب شد. 
ناظر  و  منصور  مرگ  ابوسلمٔه خاّلل، مشاور  از  پس  وی 
امور مالی گشت و نامش، هنگام بنای بغداد درخشید. او 
در  تصمیم گیری های سیاسی نیز نقش داشت و در دورٔه 

مهدِی  عباسی، استاندار فارس شد.
خالد، فرزندی داشت به نام یحیی که واسطٔه پیونِد 

خاندان برمکی با هارون  عباسی بود؛ چرا که هارون، او را به 
دبیری و وزارت منصوب کرد. از جملٔه خدمات بزرگ او به 
هارون،  آن بود که با تالش وی، ولیعهدی هارون تثبیت شد و 
این در حالی بود که هادی تمایل و اصرار داشت که به جای 
برادرش ــ هارون ــ فرزندش ــ  جعفر  ــ ولیعهد شود. این 
خوش خدمتی،  سبب شد هارون،  قدرتی نامحدود به یحیی 

برمکی دهد و همٔه دیوان ها را به او واگذار کند.

یحیی برمکی، دو پسر به نام های فضل و جعفر داشت.
عباسی  ـ 187ق( حکومت  )170 ـ پسرانش،  17 سال  با  او 
را اداره کردند. فضل بن یحیی،  برادر شیرِی  هارون بود و 
ـ    را به او سپرد؛  هارون،  نظارت بر تربیت فرزندش  ــ َامین ـ
همچنین بعضی مقام های اداری و فرماندهی ــ به ویژه در 
شرق ــ را به او داده بود. اما جعفر بن یحیی، چون فردی 
هارون  نرم خوی بود،  همنشین مخصوص و پیشکار ویژهٔ 
شد، او را برادِر هارون می خواندند و نامش نیز بر سّکه های 
حکومت  آن،   بر  شد.عالوه  ضرب  نقاط  برخی  و  بغداد 
والیات متعددی در شمال آفریقا و شمال و شرق ایران به او 

واگذار شد.
برمکیان  ایرانِی  اقتدار و خوشبختی خانداِن   دورٔه 
هارون  بدگمانی  مورد  که  آن  از  پس  و  نیاورد  دوام  زیاد 
خود  مناصب  از  بی رحمانه ای  طور  به  گرفتند،   قرار 

یک توضیح

دیوان، نهاِد اداری در تمدن ایرانی ــ اسالمی بوده است که کارکردی مشابه  وزارتخانه های امروزی داشته 
است. در دیوان ها،  اطالعات مربوط به بخش های مختلف حکومت ثبت می شد. بنابراین، دیوان خراج،  محل ثبِت 
توضیحات  یازدهم  در درس  است.  بوده  به سپاه  مربوط  اطالعات  و  آمار  ثبت  ُجند، محل  دیواِن  مالیات، و  حساب 

بیشتری دربارٔه دیوان ها خواهید خواند.

برکنار،  زندانی و کشته شدند.
موّرخان دربارٔه سبب زوال برمکیان به چند عامل 

اشاره کرده اند: 
برمکی  خاندان  که  آنجا  از  سیاسی:  1ــ 
نفوذ، قدرت و اختیارات زیادی کسب کردند، هارون آنان 
تلقی  حکومتش  برای  جدی  رقیبی  و  خطر  به عنواِن   را 

می کرد.
2ــ مالی: برمکیان بر منابع مالِی حکومت عباسی 
چنگ انداخته بودند و به گونه ای آن را در دست داشتند 
که حتی هارون ، برای دستیابی به اموال  حکومتی، رضایت 

آنان را الزم داشت.
گزارش های  از  بعضی  در  خانوادگی:  3ــ 
تاریخی، ازدواج جعفِر برمکی با عّباسه ــ خواهر هارون ــ 
و فرزند دار   شدنشان، سبب خشم هارون نسبت به برمکیان 
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بود.  مخالف  امر  این  با  هارون  که  است؛ چرا  بیان شده 
در صورت  درستی این گزارش،  این،  تنها می تواند نقش 
بر ضّد  هارون،  برای  بهانه ای  و  باشد  داشته  ساز  زمینه 

برامکه فراهم کرده است.
اضمحالل  دینی،  تعالیم  براساس  می توان  اما 
در  برمکی  یحیی  که  دانست  نقشی  از  ناشی  را  برمکیان 
وی  نمود.  ایفا    کاظم   امام  ضّد  بر  هارون  تحریِک  
مسمومیت  در  بلکه   ، امام   شدن   زندانی  در  تنها  نه 
بدین جهت،   و  داشت.   نقش  نیز  آن حضرت  و شهادت 
دست   به  هم  آن  ــ  الهی  انتقام  مشمول  آنان   خود 

هاروِن عباسی ــ شدند.
 

نخست  سدۀ  در  عباسیان  مشکالت  و  مسائل 
خالفت

ایرانیاِن  بر  با تکیه  مسائل شرق ایران: عباسیان 
از  که  نپایید  دیری  اما  رسیدند،  قدرت  به  خراسان  مقیم 
عوامل  برآورد.  سر  متعددی  شورش های  ناحیه،  همان 

زمینه ساز این شورش ها عبارت بود از:
فریبکاری  به  خراسان  شیعیاِن  پی بردن  1ــ 
به  نیل  برای  آنان  از  ابزاری  استفادۀ  و  عباسیان 
چنین  با  بخارا،  در  َمهری  شریک بن شیخ  قیام  قدرت؛ 

زمینه ای شکل گرفت.
2ــ گـرایـش هـای مـلی هـمـراه با باورهای 
دهٔه  سه  در  که  شورش هایی  از  برخی  غیر اسالمی؛  
گرفت  شکل  خراسان  در  عباسیان،  حاکمیت  اولیٔه 
با  ریشه در گرایش های ملی گرایانه ای داشت که همراه 
مزدکی،  زرتشتی،  همچون  اسالمی  غیر  دینی  باورهای 

مانوی و بودایی، در پی انتقام گیری از حکومت عباسی 
با  اینان  از  بودند.  ــ  ابومسلم خراسانی  به سبب قتل  ــ 
می شود ؛  یاد  ابومسلم  خونخواهان  یا  بوُمسلمیه  عنوان 
همچون قیام سنباد، اسحاق ترک، راوندیه، استاذسیس 

و المقنَّع.
از  بعـضی  ستمگری های  به  ـ   اعـتراض  3ـ
آنکه  از  پس  نمونه،  عنوان  به  عباسی؛  ظالم  کارگزاران 
هارون، دست کارگزارانش را در مناطق مختلف بازگذاشت، 
ـ در باالترین  ـ به عنوان حاکم خراسانـ  علی بن عیسی بن ماهانـ 
حّد، نسبت به مردم ستمگری روا می داشت. وی اموال زیادی 
را به زور از مردم می ستاند و برای هارون می فرستاد. همچنین 
مقّرری های بسیار برای خاندان عباسی و کارگزارانشان تعیین 
کرده بود. نتیجٔه رفتارهای او، بروز شورش های متعدد در 
خراسان بود و کسانی همچون حمزة بن آذرک، ابوالُخَصْیب و 

رافع بن لیث قیام کردند.
حمزة بن آذرک از گروه خوارج بود که در سیستان 
181ق  سال  به  او  داشت.  فّعالی  حضور  خراسان،  و 
شورش خود را آغاز کرد. وی موفق به تصرف مناطقی 
از خراسان و سیستان شد و نبردهای زیادی میان سپاه او 
و  خراسان  حاکمان  درگرفت.  علی بن عیسی  نیروهای  و 
سیستان موفق به سرکوب قیام و نیز قتل او نشدند و او در 

سال213ق به مرگ طبیعی ُمرد.1
ابوالُخَصْیب 2 نیز در سال 183ق در شهر نََسأ قیام 
کرد و دامنٔه قیامش تا شهرهای ابیورد، طوس، نیشابور 
و حتی مرو کشیده شد. در 184ق با علی بن عیسی صلح 
کرد، ولی در 185 ق دوباره شورید و در 186ق خودش 

کشته و خانواده اش اسیر شدند.3

1ــ ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، تاریخ، ج2، ص345؛ تاریخ سیستان، ص180.
2ــ نام او، ُوَهْیب بن عبداللّٰه نسایی بود.
3ــ ابن خلدون، تاریخ، ج 2، ص346.
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ــ آخرین حاکم  نوادٔه نصر بن سیار  نیز  رافع بن لیث 
به سال  نیز در زمان هارون،  ــ بود. وی  اموی خراسان 
واکنشی  نیز  او  کرد.شورش  قیام  خراسان  در  و  190ق 
به رفتارهای ظالمانٔه علی بن عیسی بود، و بدین جهت، به 
علی بن عیسی  یافت.  گسترش  مختلف  نقاط  در  زودی 
موفق به غلبه بر این شورش نشد، و چون بیِم فراگیر شدِن 
بر تمامی خراسان می رفت، هارون، خودش  سیطرٔه رافع 
به سوی خراسان حرکت کرد و هرثمة بن اعین را به مقابله 
در  هارون  گیرودار،  همین  در  فرستاد.  رافع  نیروهای  با 
روستای سناباِد طوس بر اثر بیماری، در سال 193ق ُمرد 
و شورش رافع نیز در سال 195ق توسط مأموِن  عباسی 

سرکوب شد.
که  نیروهایی  فراوانی  و  شورش ها  دامنٔه  گسترش 
مردِم  گستردٔه  ناخشنودی  از  آنهامی پیوستند، حکایت  به 

مناطق شرقی از خالفت عباسی داشت.

دورٔه  ناآرامی های  مناطق:  دیگر  ناآرامی های 
نبود.  به نواحی شرقی  خالفت  هارون و مأمون، منحصر 
خوارج در عراق،  ارمنستان و آذربایجان دست به شورش 
زدند، اما سرکوب شدند. در شام نیز درگیری ها میان قبایل 
ساکِن  دمشق، در سال 176ق به باالترین حّد رسید و دو 
سال طول کشید تا اینکه جعفر برمکی آنجا را سامان داد. 
در شمال آفریقا، خوارج و بربرها سر به شورش برداشتند.
هرثمة بن اعین بخشی از این شورش ها را، و ابراهیم بن اغلب 
بخش دیگری را آرام کرد و زمینٔه ایجاد دولت اغلبیان را فراهم 
ساخت. علویان نیز قیامی را به رهبری ادریس بن عبداللّٰه در 
مغرب )مراکش( ترتیب دادند که به تشکیل دولت ادریسیان 
 منجر گشت. یحیی بن عبداللّٰه نیز در دیلم ــ واقع در شمال 
و  گشت  هارونی  نیرنگ   گرفتار  ولی  کرد،  قیام  ــ  ایران 

سرانجام در زنداِن بغداد کشته شد.

یک توضیح
شخصیت هارون عباسی

ابوجعفر هارون، فرزنِد مهدی ــ سومین خلیفٔه عباسی ــ بود. در سال 145ق در شهر ری به دنیا آمد. مادرش 
کنیزی به نام خیزران بود. او در سال 170ق پس از مرگ برادرش، هادی ــ چهارمین خلیفٔه عباسی ــ به خالفت رسید 
و مشهورترین خلیفٔه عباسی شد و معموالً به او صفات متضادی نسبت داده اند که به ندرت در یک فرد جمع می شود؛  
بخشندگی  و  انعطاف  مردم، گاه  برای جلب  او  قاطعیت،  سنگدلی و خشونت.  در عین  تجربه،  با  و  مانند سیاستمدار 
خاصی را بروز می داد. شخصیتی احساساتی داشت و در انتقام گیری اهل افراط بود. شعر و ادب و فقه را نیز دوست 
و دورٔه  او  دربارٔه  پژوهش  به  که غربیان  برقرار کرد، در حّدی  رابطه  نیز  با غربیان  او در دوران حکومتش،  داشت. 
 بود. وی بسیاری از علویان را  حکومتش پرداخته اند. از بزرگ ترین جنایات او، زندانی و شهید کردن امام کاظم  
 را در همان روستای  نیز بی رحمانه به شهادت رساند. ده سال پس از مرگ هارون، فرزندش ــ مأمون ــ امام رضا  
 را پشت قبر پدرش دفن کند، اما به اعجاز الهی، زمین سخت  سناباد به شهادت رساند. وی تالش کرد امام رضا  

شد و ناچار شدند آن حضرت را در قبری که جلوی قبر هارون آماده شده بود دفن کنند.
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1ــ عوامل پیروزی بنی عباس را بنویسید.
2ــ وظیفٔه داعیاِن عباسی چه بود؟ تبیین کنید.
3ــ شعار بنی عباس چه بود و چرا فربینده بود؟

4ــ چرا عباسیان، کانون دعوِت  خود را در خراسان متمرکز کردند؟ به طور مختصر توضیح دهید.
5 ــ ابومسلم چگونه شخصیتی داشت؟ او را معرفی کنید.

6 ــ دو نمونه از قیام های ضد عباسی ایرانیان را معرفی کنید.
ـ  چرا عباسیان بغداد را به پایتختی خود انتخاب کردند؟ 7 ـ

8   ــ عوامل زمینه ساز شورش های مناطق شرقی ایران را در سدٔه اول حاکمیت بنی عباس بیان کنید.

پرسش های منونه

اندیشه و جست و جو

 ــ و فرزندش عبداللّٰه منتهی می شود. دربارٔه شخصیت این  1ــ نسب بنی عباس، به عباس ــ عموی پیامبر 
دو نفر، تحقیق کنید.

 تحقیقی انجام دهید.  ـ  دربارٔه نپذیرفتِن درخواسِت ابوسلمٔه خاّلل از سوی امام صادق   2ـ

نید
بدا

تر 
یش

ب

تجمل و ثروِت درباِر عباسی
زنده یاد، دکتر عبدالحسین زرین کوب دربارٔه فساِد درباِر عباسی می نویسد:

»آغاز دورٔه عباسیان، بهار »دولت« بود. ذوق طرب و عالقه به تجمل وتفنن، با پدید آمدن بغداد ــ شهر هزار و 
یک شب ــ در عراق راه یافت. از عباسیان، سفاح و منصور، اهل لهو و شوخی نبودند. دشمناِن تازه و کهنه ای نیز 
که هنوز دولِت جدیِد آنهارا تهدید می کردند، به آنها مجال اشتغال به لهو و لعب نمی دادند و در آن  روزگاران، خلیفه از 
توجه به دفع دشمنان و مّدعیان، وقت و فرصِت دیگر جهِت تمتع از نعمت و لذت نداشت. منصور، در بخشیدِن مال 
ت شد و بی شک، از خّست  به شاعران و مسخرگان، گشاده دستِی خلفای اموی را نداشت، از این رو، متهم به ِخسَّ
نیز خالی نبود. اما به هر حال، دورٔه خالفت او، همه در دفع مّدعیان و در جمِع مال گذشت. لیکن، بعد از او، مملکِت 
خلیفه، صافی بود و خزانه، آبادان. از این رو، اخالِف او، خود را تسلیم عشرت جویی و تا حّدی ولخرجی کردند… 
مجلِس  در  می شنید.…  آواز  و  سرود  آنها  از  و  می خواند  مجلس خویش  به  را  خنیاگران  بود،  عشرت  اهل  مهدی 
خویش، تجمل وتکلف بسیار می کرد… وقتی به حج می رفت، فرمود تا برف برایش به مکه بیاورند!… پس از او، دورٔه 
هارون، اوج دورٔه عشرت و لذِت عهِد عباسیان بود… عصر هارون، عصر افسانه های خیال انگیز هزار و یک شب و 
روزگاِر لذت های بی شائبه و بی پایان بود… ثروِت عهد هارون و شکوه روزگاِر برمکیان، نه فقط دربار خلفا، بلکه خانٔه 

ـ  امین و مأمون ــ نیز به سیرِت پدر ]رفتند[ « …1 اکثر توانگران را نیز عشرتکده ساخته بود… پسرانش ـ

1ــ زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسالم، ص 419 ــ 420.
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وم
س س

در

حکومت عباسیان )2(

مقدمه 
در این درس  مهم ترین تحوالت سیاسی حکومت عباسیان از زمان مرگ هارون تا سقوط آنان بررسی می شود. 
اگرچه خالفت بنی عباس بحران ناشی از نزاع فرزندان هارون ـ جدال امین و مأمون ـ را پشت سرنهاد، اما چند دهه 
عصر  اواخر  در  گرفت.  قرار  سالطین  نفوذ  و  سلطه  تحت  سرانجام  و  شد  ترک  امیران  طغیان  و  خودسری  گرفتار  بعد، 
سلجوقی، خلفای بنی عباس به تکاپو افتادند که اقتدار سیاسی و نظامی خود را احیا کنند، اما یورش ویرانگر مغوالن  ، 

رؤیای دنیای هزار و یک شب بغداد آنان را برباد داد.

نزاع امین و مأمون؛ تجزیۀ قدرت
با مرگ هارون خالفت به فرزندش ــ محمد امین ــ 
ناِم   به  عباسی  خالفت  برای  دیگری  مّدعی  اما  رسید. 
عبداللّٰه مأمون در میان بود. این مسئله سبب پدید آمدن 
تنازعی بین این دو برادر گشت که سرانجام به قتل امین 
عوامل  شد.  منجر  مأمون  حاکمیت  و  198ق  سال  در 
اختالف و تنازع میان این دو برادر را باید در دو محور 

جست وجو کرد:
سال  امـیـن  شش   والیتـعهدی:  ـ     مشکـل  1ـ
عنواِن  به  را  او  پدرش  بود، اما  مأمون  از  کوچک تر 
برگزید و  به عنوان ولیعهد دوم  ولیعهد اول، و مأمون را 
کرد.  منصوب  خالفت  شرقی  سرزمین های  حکومت  به 
این، بدان جهت بود که مادر امین، ُزبَیْده )نوادٔه منصور 
عباسی( عرب و مادر مأمون، ُمراِجل، کنیزی ایرانی بود. 

امین به عهِد خویش با هارون نیز وفا نکرد و پس از آغاز 
فرزندش و   خلع،  والیتعهدی  از  را  مأمون   خالفتش، 

ــ موسی ــ را جانشین کرد.
2ــ رقابت دو حزب عربی و ایرانی: مأمون به 
سبب ایرانی بودِن مادرش، به ایرانیان و امین به علت عرب 
بودِن  مادرش، به عرب ها گرایش داشت. از این رو، مأمون 
تأثیر  تحت  نیز  امین  و  ایرانـی  فضل بن سهل  تأثیر  تحت 
تحریک  بــا  داشتند.امین  قـرار  عرب  فـضل بن ربیع 
اطرافیان، پیمان شکنی کرد. وی از مأمون خواست که از 
خراسان به بغداد بیاید و در کنار او باشد.  مأمون به توصیٔه 
فضل بن سهل،  از رفتن به بغداد عذر خواست؛ اما نامه ها 
و هدایایی برای جلب اعتماد و اطمینان او ارسال کرد. در 
در خراسان  را  مأمون  اختیارات  کرد  تالش  امین  مقابل،  
از  مأمون  کناره گیری  از  آنکه  از  پس  وی  دهد.  کاهش 

3
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ـ ناامید گشت، در سال  ـ  پسر امینـ  ولیعهدی، به نفع موسی ـ
195ق، رسماً ولیعهدی موسی را اعالم کرد. 

سرانجام اختالف و دشمنی امین و مأمون به درگیری 
نظامی منجر شد. سپاه اعزامی امین، به فرماندهِی علی بن 
عیسی بن ماهان به سوی خراسان رهسپار شد. مأمون نیز 
فرستاد.  مقابله  برای  طاهر بن حسین  فرماندهی  به  سپاهی 
سپاه مأمون پیروز شد و مردم در َمْرو با مأمون به عنوان 

خلیفٔه عباسی بیعت کردند.
امین سپاه دیگری اعزام کرد و در جنگی که در همدان 
رخ داد، دوباره، سپاه او شکست خورد. طاهر بن حسین 
تسخیر  و  محاصره  از  پس  و  تاخت  پیش  بغداد  به سوی 
شهر، موفق به دستگیری و قتل امین شد. با کشته شدن 

امین، رسماً خالفت برادرش ــ مأمون  ــ آغاز شد.

اقتدار مأمونی
حکومت مأمون حدود بیست سال )198ــ 218ق( 
به طول انجامید. او با زیرکی و سیاستمداری بر اوضاع 
سال های  در  وی  کرد.  اقتدار حکومت  با  و  شد  مسلط 
پایانی حکومتش به مقابلٔه رومیان شتافت و در یکی از این 

سفرهای نظامی از دنیا رفت. 
عوامل موفقیت و اقتدار نسبی مأمون، عبارت اند از:
1ــ ویژگی های شخصیتی مأمون: وی در میان 
خلفای عباسی، از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار 
بود. او فردی علم دوست بود و به این ویژگی، در سخناِن 
فرمود:  که  شده  اشاره  نیز    علی   امام  پیشگویانٔه 
»ساِبُعُهْم أْعلَُمُهْم« ؛ »هفتمین از خلفای عباسی عالم ترین 
راه اندازِی  به  راستا، اقدام  در همین  مأمون،  آنهاست.1« 

»نهضت ترجمه« کرد و دستور داد آثار علمِی دیگر ملت ها 
را در مکانی موسوم به »بیت الحکمه« جمع آوری کنند تا 
مترجمان آنهارا ترجمه نمایند. او فردی فریبکار و سنگدل 
به  را  امور حکومت  اوصاف،  این  با مجموعٔه  و  بود  نیز 

پیش می برد.
اهل  به  متمایل  خراسانیان  همراهی  2ــ 
 با مأمون: با توجه به ایرانی بودِن مادر مأمون  بیت 
ـ مردِم خراسان  ـ فضل بن سهلـ  و تدابیر وزیر ایرانی اشـ 
مأمون  به  خوش بینی  نوعی  ــ  شیعی  گرایش های  با  ــ 
اینکه برخی رفتارها و مواضع   پیدا کرده بودند. ضمن 
  فریبکارانٔه مأمون، همچون ولیعهد کردِن امام رضا  
زمینه  این  در    ، بیت  اهل  امامِت  حق  از  دفاع  و 

مؤثر بود.
3ــ همراه شدن تدریجی بنی عباس با مأمون: 
خانداِن عباسی به هنگام نزاع امین و مأمون، با امین همراه 
اصیل  عباسِی  و  عربی  نژاد  با  فردی  را  او  زیرا  بودند؛ 
می دیدند. مأمون پس از مدتی درصدد برآمد، عباسیان را 
با خود همراه کند؛ از این رو، ابتدا در سال 204 ق وزیر 
ایرانی اش ــ فضل بن سهل ــ را در حّمام سرخس کشت  
 را در نزدیکی طوس به شهادت  و پس از آن امام رضا  
رساند و پایتخت خود را از َمْرو به بغداد منتقل و دوباره 

لباس سیاه را که نماِد بنی عباس بود، برتن کرد.2
4ــ سرکوبی و غلبه بر شورش ها و ناآرامی ها: 
مناطق  در  گسترده  با شورش های  مأمون  دورٔه حکومت 
مختلِف عراق،  مصر، شام و آذربایجان همراه بود. مأمون 
برخی از این شورش ها را با عملیات نظامی و برخی دیگر 

را با تدابیر سیاسی سرکوب کرد.

1ــ ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج2، ص 110.
2ــ مأمون، هنگام حضور در خراسان، برای فریب شیعیان، لباس سیاه عباسی را به لباس سبز علوی تبدیل کرده بود.
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عصیان و خودسری امیران ترک نسبت به خلفا
باز  زمانی  به  دربار عباسی  در  ترکان  سابقٔه حضور 
و  ماوراءالنهر  از  عباسی،  خلفای  کارگزاران  که  می گردد 
ترکستان، غالمان و بردگان را به عنوان هدیه به دربار خلیفه 
فرستادند. رفته رفته بر تعداد اینان افزوده شد تا آنکه در 
عصر معتصم،تعداد آنان در بغداد، از بیست هزار تن فراتر 
به  بغداد  از  را  عباسی  پایتخِت  معتصم  این رو،  از  رفت. 

سامرا منتقل کرد و ترکان را در آنجا سکونت داد. 
به  اّولین خلیفه ای است که عالقٔه ویژه ای  معتصم 
این ترکان بروز داد؛ زیرا مادرش ترک نژاد بود و به علت 
از  حفاظت  برای  آنان  از  ترکان،  جنگاورِی  و  شجاعت 
خود بهره جست. او بعضی از آنها را به مناصب باالی 
واثق،  از معتصم در دورٔه  حکومتی منصوب کرد.1 پس 
ترکان جای پای خود را محکم تر کردند تا جایی که واثق 
ناچار شد به یکی از آنها، لقب »سلطان« دهد و مناصبی 
مهم به او بسپارد.ترکان، رفته رفته، بر دارالخالفه مسلط 
مختلف  مناطق  در  را  خـود  نفوذ  و  قـدرت  و  شدند 
سیاسی  تصمیم گیری های  در  همچنین  آنان  گستراندند. 
عـزل  در  و  گرفتند  به عهده  تعیین کننده ای  نقش  خالفت 
و نصب خلفای عباسی، دخالت می کردند. پس از مرگ 
واثق در سال 232ق، بر اثر اصرار صاحب منصباِن ترک، 
جعفربن معتصم ــ معروف به متوکل ــ به خالفت رسید، و 
این در حالی بود که بزرگان عباسی و وزرا، محمد بن واثق 

را برای جانشینی پدرش در نظر گرفته  بودند.
امیران ترک خلفا را بازیچٔه خود قرار داده  بودند 
و هر خلیفه ای که در برابر آنان مقاومت می کرد، در صدد 

یعنی  ــ  متوکل  پسِر  با  بر می آمدند؛  آنان  او  عزل  یا  قتل 
ـ همدست شدند و متوکل را در کاِخ خود، در سال  منتصرـ 
247ق به قتل رساندند. منتصر نیز چون نمی خواست تابع 
و پیرو ترکان باشد پس از چند ماه خالفت، توسط طبیب 
دربار مسموم شد. خلفای بعدی نیز سرنوشتی بهتر از این 
نداشتند. چنان که چند تن از آنان به دست ترکان کشته و 
عزل شدند.2 پس از مهتدی، ترکان با احمد بن متوکلبیعت 
کمک  به  معتمد3  دادند.  »معتمد«  لقِب  او  به  و  کردند 
برادرش ــ موفق ــ تا حّدی از نفوذ و خودسری ترکان 
کاست. این روند در دورٔه خلیفٔه بعدی، یعنی معتضد4 نیز 
به بعد، تا غلبٔه آل بویه،  هرچند  ادامه یافت. از این دوره 
اما  داشتند،  سیطره  حکومتی  برمناصِب  همچنان  ترکان 
اختالفات و رقابِت بین آنها، اسباب ضعِف بیشتر آنان را 

در ادارٔه امور فراهم ساخت.
آل بویه، موجب  همچون  جدیدی  قدرت  پیدایش 
تغییر شرایط سیاسی حاکم بر دستگاه خالفت عباسی شد. 
تازه ای  334 ق،  دورٔه  سال  در  بغداد  به  آل بویه  ورود  با 

برای خالفت عباسی آغاز شد.

خالفت  علیه  شورش ها  و  جنبش ها  تشدید 
عباسی در قرن سوم 

در قرن سوم هجری، در حالی که در مرکِز خالفت 
عباسی، ترکان، خالفت را بازیچٔه خود ساخته بودند، در 
در جریان  اعتراضاتی  و  قیام ها  عباسی،   قلمرِو حکومت 
یا  به تشکیل حکومت های مستقل  آنها  بود که بعضی از 
نیمه مستقل انجامید.در اینجا با برخی از این جنبش ها و 

1ــ از بارزتریِن این ترکان می توان به َاشناس، ایتاخ، ُوَصْیف، بُغا و سیمای دمشقی اشاره کرد.
2ــ همچون: مستعین، معتّز و مهتدی.

3ــ 256 ــ 279 ق.
4ــ 279 ــ 289ق.
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حکومت های غیر علوی آشنا می شوید.1
ــ جنبش بابک خّرمدین: خّرمدینان کسانی بودند 
بنای  عباسی،  منصور  دست  به  ابومسلم  قتل  از  پس  که 
با خلفای بنی عباس را در مناطق غربی و شمال  مخالفت 
باورهای  با  آمیخته  عقایدی  اینان  گذاشتند.  ایران  غربِی 
خّرمدین  بابکِ  داشتند.  دیگر  باورهای  بعضی  و  زرتشتی 
نواحی  او،  فعالیِت  قلمرو  بود.  آیین  این  پیروان  از  یکی 
برابر  به 22 سال در  نزدیک  بود. وی  آذربایجان و قفقاز 

معتصم  که  سپاهی  از  اما  کرد،  مقاومت  عباسی  سپاهیان 
نام افشین، اعزام  به  ایرانی  به فرماندهی یکی از سرداران 
کرد،  شکست خورد و به همراه برادرش دستگیر و در سال 
223ق در سامرا به قتل رسید. از آنجا که پیرواِن او، لباس 

سرخ رنگ می پوشیدند به سرخ جامگان معروف شدند.
ستمگری های  ضد  بر  خّرمدین  بابک  جنبش 
باورهای  و  داشت  ملی گرایی  ریشٔه  اما  بود،  بنی عباس 

غیراسالمی بر آن حاکم بود.

1ــ با قیام های علویان در درس هشتم آشنا می شوید.

قلعهٴ بابک در 50 کیلومتری شمال شهر اهر

ــ نافرمانی مازیار: حکومت عباسی درگیروداِر 
جنبش بابک،  با حرکت مازیار بن قاَرن در طبرستان مواجه 
شد. وی پس از آنکه به دربار مأمون آمد و مسلمان شد، 
مأمون او را حاکم طبرستان و نواحی مجاور کرد. اما وی 
دارای گرایش های استقالل طلبانه بود و از نظر اعتقادی 
زمین های  این رو،  از  داشت؛  خّرمدینان  به  تمایل  نیز 

کشاورزان  میان  و  گرفت  زمین داران  از  را  کشاورزی 
این  بودند.  سرخ جامگان  از  نیز  او  پیروان  کرد.  تقسیم 
حرکت نیز در سال 224ق توسط معتصم سرکوب شد و 
مازیار به فرمان معتصم کشته شد و جسدش در سامرا، کنار 

جسِد بابک به دار آویخته شد.
ــ استقالل طلبی افشین: وی یکی از فرماندهاِن 
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سپاه بود و نقش مهمی در شکست دادن بابک خّرمدین 
و دستگیری او داشت. اما به علت داعیٔه استقالل طلبی، 
از شورش،   پس  و  کند  را جذب  جمعیتی  تا  کرد  تالش 
او  توطئٔه  اما  نماید.  تأسیس  ُاْشروَسنه1  در  را  حکومتی 
در سال  و  زندانی گشت  و  و خودش دستگیر  فاش شد 
و  آویخته  دار  به  جسدش  ُمرد، سپس  زندان  در  227ق 

سوزانده شد. 
ــ شورش زنگیان: این حرکت، در سال 225ق 
آغاز شد. رهبر قیام، یک ایرانی به نام علی بن محمد بود. 
وی در آغاز، به عنواِن شاعر، در دربار عباسی در سامرا 

با  و  کرد  شورش  بحرین  در  سپس  شد.  کار  به  مشغول 
ادعای علوی بودن، تالش کرد علویان را به خود جذب 
کند، اما توفیقی حاصل نکرد. او سپس توانست با طرح 
نابرابر ی  های اجتماعی که نسبت به بردگان اعمال می شد 
با وعدٔه بهبوِد اوضاِع آنان، از یاری آنها استفاده کند  و 
و بر بخش وسیعی از سرزمین های جنوب عراق در حّد 
فاصل بصره، اهواز و واسط تسلط یابد. حرکت او، همراه 
به مردم بود و سرانجام به  با بی رحمی و خشونت نسبت 
ـ  برادر خلیفه، معتمد عباسی ــ سرکوب و  ـ وسیلٔه موفق 

کشته شد.2 

فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما نقاط مشترک و متمایز این قیام ها در چیست؟

عباسیان و حکومت های نیمه مستقل و مستقل 
ایرانی

ضعِف خالفِت عباسی و نفوذ ترکان در سدٔه سوم 
تشکیل  و  استقالل طلبانه  دعاوی  برای  را  راه  هجری، 
که  ساخت  فراهم  بنی عباس  از  مستقل  حکومت های 
معرفی  مذهب  سنی  حکومت های  اجمال  به  ادامه،  در 
می شوند و حکومت های شیعی مقارن با خالفت عباسی، 

در درس نهم بررسی می شوند.
این  مؤسس  259ق(:  ــ   205( طاهریان  1ــ 
فرماندهان  جمله  از  وی  بود.  طاهر بن حسین  حکومت، 

حاکم  مأمون،  فرمان  به  205ق  سال  در  که  بود  مأمون 
مستقل  حکومتی  تأسیس  اندیشٔه  در  وی  شد.  خراسان 
از عباسیان، به مرکزیت نیشابور بود. از این رو، در سال 
207ق مأمون را از خالفت خلع و لباس سیاه را که نماِد 
ناگهانی  به طور  بعد  اندکی  نهاد. ولی  کنار  بود  بنی عباس 
درگذشت. برخالف طاهر، جانشینانش نسبت به خالفت 
سال  تا  طاهریان  حکومت  ماندند.  تابع  و  وفادار  عباسی 
259 ق که توسط یعقوب لیث صفاری منقرض شد، دوام 

آورد.

1ــ یکی از شهرهای ماوراءالنهر که میان سیحون و سمرقند قرار داشت.
2ــ این حرکت به مدت ده سال )255 ــ 265ق( طول کشید.
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1ــ طاهر ذوالیمینیننام امیرهجریمیالدی

820
822
828
844
872

205
207
213
230

248 ــ 259

طاهر ذوالیمینین
 طلحه
عبدالّله

طاهر دوم
محمد

2ــ طلحه         3ــ عبدالّله            علی

 سلیمان         4ــ طاهر دوم         مصعب  

         5ــ محمد                   حسین               

امیران طاهری

قلمرو فرمانروایی طاهریان

 دریای پارس                           

بخارا   

   غزنین   

مرو

دریای طبرستان)خزر(    

  دریای روم 

نیشابور    هرات
ری

 اصفهان
   بغداد

   دریای عمان 

دریاچۀخوارزم 
)آرال(
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2ــ صّفاریان )247ــ393  ق(: به سبب ضعف 
خالفِت عباسی ــ به ویژه اشتغال آن به شورش زنگیان   ــ 
از  وسیعی  بخش  و  سیستان  بر  صفاری  لیث  بن  یعقوب 
مناطق شرق و مرکز ایران چیره شد. یعقوب پس از تصرف 
لشکرکشی  عراق  به  بغداد  تسخیر  قصد  به  خوزستان 

به سختی شکست خورد. وی  کرد،اما  از سپاه عباسیان 
با  کرد  تالش  عباسی  خلیفٔه  درگذشت.  265ق  سال  در 
ایجاد درگیری میان صفاریان و سامانیان، این حکومت را 
نابود کند. با این حال، صفاریان تا سال 393 ق بر سیستان 

حکومت کردند. 

3ــ سامانیان )261 ــ 389ق(: این حکومت 
یافت.  به خراسان گسترش  و  ایجاد شد  ماوراء النهر  در 
یحیی  احمد،  نوح،  نام های  به  برادر  چهار  آن،  مؤسس 
رافع بن لیث  در سرکوبی شورش  اینان  بودند.1  الیاس  و 
شهرهای  مأمون، حکومت  لذا  کردند؛  ایفا  مؤثری  نقش 
میان  نزاع  در  سپرد.  آنان  به  را  ماوراء النهر  مهم 
کردند. حمایت  طاهریان  از  اینان  صفاریان،  و  طاهریان 
ابقا کردند.  مناصب خود  را در  آنان  این رو، طاهریان  از 
سامانیان  در259ق  طاهریان  حکومت  زوال  از  پس 

مستقل شدند و مستقیماً، به نام خالفت عباسی حکمرانی 
می کردند. خلفای عباسی نیز آنان را به رسمیت شناختند و 
تشویق به مقابله با صفاریان کردند. حکومت سامانی 128 
سال طول کشید و همواره به عنوان حکومتی فرمانبر، در 
خدمت خالفت عباسی بود و با حرکات معارض خالفت 
عباسی ــ همچون صفاریان و علویان طبرستان ــ مقابله 
شرقی  دست  دور  مناطق  به  را  اسالم  اینکه  کرد. ضمن 

نفوذ دادند. در این دوره، زبان  فارسی تقویت شد.

1ــ جّد آنان، »سامان خداة« در زمان هشام بن عبدالملک مسلمان شد، سپس به ابومسلم خراسانی پیوست.

امیران سلسله صفاری

        لیثنام امیرهجریمیالدی  

1ــ یعقوب            2ــ عمرو                     علی                       طاهر

                      6ــ معدل   4ــ لیث  5ــ محمد  

                               ابوجعفر  
   محمد  

                                                  
                             خلف      3ــ طاهر                یعقوب   

                         محمد                                   7ــ عمرو دوم 

                                          ابوجعفر احمد  

                              خلف  

868
878
900
908
910
917
923
963
1003

247
265
287
296
297
298
311
353
393

یعقوب لیث
عمرو لیث

طاهر بن محمد
لیث

محمد، معدل
عمرو دوم

ابو جعفر احمد
خلف بن احمد
انقراض سلسلٔه
 صفاری
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 قلمرو فرمانروایی سامانیان

امیران سلسۀ سامانی

ساماننام امیرهجریمیالدی

اسد

الیاس              یحیی              احمد                  نوح

          منصور      اسحاق      1ــ اسماعیل      نصر اّول 

                 2ــ احمد

                      3ــ نصر دوم 

                      4ــ نوح اّول

                        5ــ عبدالملک اّول                                 6ــ منصور اّول 

                                                                                   7ــ نوح دوم

                           اسماعیل        8ــ منصور دوم          9ــ عبدالملک دوم

892
907
913
942
954
961
976
997
999

279
295
301
331
343
350
366
387
389

اسماعیل اّول 
احمد بن اسماعیل

نصر دوم
نوح اّول 

عبدالملک اّول 
منصور اّول 
نوح دوم

منصور دوم
عبدالملک دوم

رود سیحون    

رود جیحون

دریای طبرستان )خزر(

دریای روم  

 بخارا    
مرو

غزنین
حلبری  نیشابور   هرات

  اصفهان  
بغداد

دمشق

دریای پارس

دریاچۀخوارزم 
)آرال(
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طولونیان)254 ــ292ق(
مؤسس این سلسله فردی موسوم به احمد بن طولون است. پدرش ــ طولون ــ برده ای بود که در سال 200 ق از 
سوی حاکم بخارا ــ نوح بن اسد سامانی ــ به مأمون اهدا شد. با مرگ پدرش، مادر او، با یکی از امیران ترک در درباِر 
عباسی ــ موسوم به بایکباک ــ ازدواج کرد. از آنجا که خلیفٔه عباسی )معتّز ( حکومت مصر را به بایکباک واگذار کرده 
بود، این اقدام زمینه ای برای نفوذ ابن طولون در مصر شد و سرانجام، توانست حکومت آنجا را به دست آوَرد. وی با 
اصالحاتی که انجام داد نزد مصریان محبوبیت یافت. او توانست قلمرو خود را تا شام و حجاز نیز گسترش دهد که به 
درگیری با موفِق عباسی منجر شد. ابن طولون در 270ق ُمرد و پسرش ــ ُخمارویه ــ به جای او نشست. او در سال 
282ق به دست غالمانش در دمشق کشته شد و پس از او، طولونیان رو به ضعف نهادند تا آنکه د ر292ق، با حملٔه خلیفٔه 

عباسی ــ مکتفی ــ به مصر، این حکومت نابود شد.

جدول امیران بنی طولون )طولونیان(

سال خالفتنام امیرردیف

1
2
3
4
5

احمد بن طولون
خمارویه بن احمد
َجیش بن خمارویه
هارون بن خمارویه
شیبان بن احمد

254 ــ 270ق
270 ــ 282ق
282 ــ 283ق
283 ــ 292ق

292ق

برای مطالعه

مسجد ابن طولون؛ مکتب مصر )262ــ265ق .( این مسجد نوعی الگوبرداری از مسجد بزرگ سامرا محسوب می شود
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فکر کنید و پاسخ دهید

  

ِاخشیدیان )323ــ 358ق(
 با زوال طولونیان، مصر به آغوش خالفت عباسی بازگشت و عباسیان از طریق تعیین حاکمان به طور مستقیم بر 
آن حکم می راندند، اما بار دیگر، خالفت در دورٔه مقتدِر عباسی )295ــ 320ق( دچار ضعف و سستی شد. حاکمان 
و مأموران مالیات در مصر به رقابت مشغول بودند و فاطمیان نیز قصد اشغال مصر را داشتند و این، حاکمی نیرومند 
را می طلبید تا اوضاع مصر را سامان بخشد. بدین جهت، خلیفٔه راضی )322ــ 329ق(، یکی از امیران ترک به نام 
محمد بن طغج بن جف را در سال 323 ق حاکم مصر کرد. موفقیت او در ادارٔه مصر موجب شد، خلیفه او را به حکومت 
شام نیز نصب کند و به وی لقب »ِاخشید«1  دهد. وی پس از یک دوره تالش های سیاسی و نظامی، در سال 334 ق 
درگذشت. پس از او،  دو فرزندش ــ انوجور و علی ــ به ترتیب تا سال 349 و 355 ق حکومت کردند و غالم کاردان 
اخشید ــ موسوم به کافور ــ نیز وصّی آنها بود؛ از این رو، پس از این دو، کافور به حکومت رسید. وی نیز در سال 

357 ق درگذشت. پس از او، اوضاع در مصر نابسامان شد و فاطمیان در سال 358ق آن راتصرف کردند.
 

جدول امیران ِاخشیدی )ِاخشیدیان(

سال خالفتنام امیر  ردیف

 1
2
3
4
5

محمد بن طغج معروف به اخشید
انوجور بن محمد

علی بن محمد
کافور خادم اخشید

احمد بن علی

223 ــ 234ق
 234 ــ 249ق
249 ــ 355ق
355 ــ 357ق
357 ــ 358ق

آیا می توانید با توجه به تنوع قومی و منطقه ای حکومت هایی که برشمردیم، تصویری از گسترٔه حکومت مسلمانان 
در عصر بنی عباس ترسیم کنید؟

1ــ ِاخشید، کلمه ای است فارسی و به معنای شاهنشاه؛ و لقب شاهان فَرغانه بود. گفتنی است محمد بن طغج خودش اهل فَرغانه بوده است.
2ــ 351ــ 582ق

عباسیان و حکومت های ترک نژاد
چند  حکومتشان،  با  پایانی  سدٔه  دو  در  عباسیان 
حکومت ترک نژاد مواجه بودند. نخست با غزنویان2 که به 
علت تعصب نسبت به مذهب اهل سنت، خالفت عباسی 
خلیفٔه  نشاندٔه  دست  را  خود  و  شناختند  رسمیت  به  را 

عباسی می دانستند.
سر  سالجقه  غزنویان،  حاکمیت  دورٔه  اواسط  در 
تـا  آنان صحراهای وسیع چین  اصلی  برآوردند. مسکِن 
علت  به  375 ق  سال  در  بود.  خـزر  دریـای  سواحـل 
از وطن خود  قبایل،  اقتصادی و درگیری های  بد  وضع 
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کوچ کردند و پس از یک سلسله درگیری ها با غزنویان، 
حکومتشان را در سال 429ق در خراسان بر پا کردند. 
آنان موفق شدند در سال 447ق به دعوت خلیفٔه عباسی 
با  آنان  روابط  براندازند.  را  آل بویه  و  شوند  بغداد  وارد 
بـرخالف  ــ  زیـرا  بـود؛  َحَسنه  آغـاز،  در  عباسی  خلیفٔه 
آل بویه ــ به لحاظ مذهبی، با خلیفٔه عباسی هم عقیده بودند؛ 

سیر دریا )سیحون(
فاراب

ماوارءالنهر

دریاچۀ 
خوارزم 

دریای طبرستان ) خزر()آرال(

دریای سیاه

کاشغر
سمرقندفرغانه

آمودریا )جیحون(
آذربایجانمروایلک خانیان

سرخسبلخ
نسا

بادغیسکابل
طبرستاننیشابور

کردستان

ری
جبال کشمیر

غزنه
هرات

عراق عجم اصفهان

بغداد

زابلستان
دجله پنجاب

قندهار الهور
زرنجُبست

کارون

مولتان
کرمان

بـــویـــهفارس
فراتخوزستان

دهلی

سند
ود 

ر

مکرانقصدار
سیراف

دریای عمان 

دریای پارس

قلمرو غزنویان در زمان سلطان محمود

شیراز
آل

سالجقه  اقتدار  به  نسبت  عباسی  خلفای  رفته رفته،  اما 
آنان  شدند.  بدبین  قدرت  مراکز  به  آنان  اندازی  دست  و 
تالش کردند خود را از حصار قدرت سالجقه برهانند؛ تا 
اینکه در دوران خالفت الناصرلدین الله 575 ــ 622 ق 
خلفای  عباسی کامالً از سالجقه مستقل شدند و قدرت و 
نفوذ خالفت، دوباره به اوج خود رسید و قدرت سالجقه، 

غرب  و  عراق  ق،  از   590 سال  در  سوم  طغرل  مرگ  با 
ایران برچیده شد.

و  ترک نژاد  حکومت های  از  نیز  خوارزمشاهیان1 
دست  امرایی  آغاز،  در  آنان  بودند.  بنی عباس  با  معاصر 

زمامداری  دورٔه  در  اما  بودند،  سلجوقیان  تابع  و  نشانده 
سلطان عالءالدین تَِکش2، با بهره گیری از ضعف روزافزون 
سالجقه، قلمرو خود را توسعه و تحکیم بخشیدند. تکش 
از  ایران  جنوب  و  غرب  سمت  به  روی  پیش  جریان  در 

1ــ دوره حکومت: 490ــ 628 ق
2ــ 568 ــ 596 ق
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حکومت  که  خواست  الناصرلدین اللّه1،  عباسی،  خلیفه 
خوارزمشاهی را به رسمیت بشناسد، اما خلیفه تقاضای 

او را نپذیرفت.
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تکش  و جانشین  پسر  محمد خوارزمشاه،  سلطان 
نیز همان درخواست را کرد که این بار نیز ناصر به آن پاسخ 
منفی داد. از این رو، وی قصد داشت به بغداد لشکرکشی 

1ــ خالفت از 565 ــ 622 ق

دریای طبرستان )خزر(
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کند، اما در اسدآباد همدان گرفتار سرما و برف شد و به 
خراسان بازگشت. یورش سهمگین چنگیزخان مغول به 
قلمرو خوارزمشاهیان، موجب آسودگی خالفت عباسی 

از تهدید آنان شد. برخی از روایت های تاریخی به نقش 
الناصرلدین اللّه درتحریک مغوالن برای حمله به ایران، 

اشاره کرده اند.

فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما چرا خالفت عباسی، حکومت خوارزمشاهیان را به رسمیت نشناخت؟

سقوط خالفت عباسی
در سال 656 ق شهر بغداد شاهد رخدادی بزرگ 
بود. مغوالن به رهبرِی هالکوخان ــ نوادٔه چنگیزخان  ــ 
پس از فتح نواحی مختلف ایران، آمده بودند تا  خـالفت 
عبـاسی  خـلیفٔه  آخـریـن  کنند.  سرنـگون  را  عبـاسی 
ُشهره  امور  ادارٔه  در  و سستی  به ضعف  ــ  مستعصم  ــ 
برای دفع حمالت مغوالن  آمادگی الزم  این رو،  از  بود؛ 
اسماعیلیان  بر  پیروزی  از  پس  هالکوخان  نداشت.  را 
به  نـامه ای تهدیدآمیز  المـوت،  قـلعٔه  ایران و تـصرِف  در 
شود.  تسلیم  که  او خواست  از  و  نوشت  عباسی  خلیفٔه 
خلیفه نیز جواب رّدی همراه با تهدید فرستاد و در ادامه، 
نامٔه تهدیدآمیز دیگری ارسال کرد. این، در حالی بود که 
ابن علقمی ــ وزیر شیعه مذهِب مستعصم ــ اصرار داشت 
اما  کند،  را کم  ارسال هدایایی، شّر مغوالن  با  که خلیفه 
و  کردند  مخالفت  نظر  این  با  صاحب منصبان  از  بعضی 
خلیفه نیز از ارسال هدیه خودداری کرد. سرانجام، بغداد 

اماِن  با وعدٔه  به محاصرٔه مغوالن درآمد و خلیفٔه عباسی 
هالکو، خود را تسلیم کرد، اما به قتل رسید و با مرگ او، 
بر  قرن حکومت  پنج  از  متجاوز  از  پس  عباسی  خالفت 

مسلمانان، سقوط کرد. 
عوامل سقوط بغداد به طور خالصه از این قرار است:
اثـر  بـر  عـبـاسی  خـالفـت  سستی  و  ضعـف  1ــ 

رقابت ها،  اختالفات و درگیری ها،
2ــ رواج فساد و عیاشی در میان خلفای عباسی و 

درباریان و فقدان آمادگی الزم نظامی،
ادامٔه  )در  مسیحیان  توسط  مغوالن  تحریک  3ــ 
مـرکـزی  حکومت  نـابودی  بـرای  صلیبی(  جنگ هـای 

مسلمانان،
وزیر  خیرخواهی  به  عباسی  خلیفٔه  بی توجهی  4ــ 
هدایایی  ارسال  بر  مبنی  ــ  ابن علقمی  ــ  مذهبش  شیعی 
نامٔه  دو  کار،  این  جای  به  عباسی  خلیفٔه  هالکو.  برای 

تهدید آمیز برای هالکو ارسال کرد.
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خ بغداد محلهٴ کَرْ
شهر بغداد مشتمل بر دو بخش شرقی و غربی بود. در بخش شرقی، محلٔه َرّصافه و در بخش غربی، محلٔه 
کَْرخ  قرار داشت. رّصافه، ُسّنی نشین و کَْرخ شیعه نشین بود. رّصافه را منصور عباسی، در سال 151ق به منظور 
بازار را از بخش  بنا کرد. در سال 157ق  منصور تصمیم گرفت  سکونت فرزندش ــ مهدی ــ و استقرار سپاه 
مرکزی بغداد به محلٔه کرخ انتقال دهد. محلٔه کرخ، پیش از بنای بغداد روستایی بود . با بنای شهر بغداد و با انتقاِل  
بازار به آن،  این محله رونق بیشتری گرفت. محلٔه کرخ بغداد، ُشهرت خود را مرهون حضور شیعیان در آن است. 
اینکه شیعیان از چه تاریخی در کرخ مستقر شده اند، دقیقاً معلوم نیست؛ اما تردیدی نیست که وجود مزار دو اماِم  
 در این محله، نقش مهمی در جذب شیعیان به آنجا داشته است.  معصوِم شیعیان، یعنی امام کاظم و امام جواد 
این محله پس از دفن این دو امام در آنجا، به کاظمین معروف شد. رفته رفته دانشمندان برجسته ای از شیعه همچون 
شیخ مفید،  سّید مرتضی،  سّیدرضی و شیخ طوسی در این محله مستقر شدند و حوزٔه درسی دایر کردند. ساکنان ُسّنی 
به آتش سوزی های مکّرر در  با شیعیان کرخ داشتند که منجر  مذهب و متعصِب محلٔه رّصافه درگیری های زیادی 
این منطقه شده است. امروزه مزار امام هفتم و نهم و نیز مزار شیخ مفید، سّید مرتضی و سّید رضی در این مکان، 

زیارتگاه مشتاقان است.
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پرسش های منونه

اندیشه و جست و جو

1ــ دالیل بروز دشمنی و نزاع میان امین و مأمون را برشمارید.
2ــ چه عواملی زمینه ساز اقتدار حکومت عباسی در دوران خالفت مأمون شد؟

3ــ  امیران ترک، چرا و چگونه توانستند بر دستگاه خالفت عباسی مسلط شوند؟
4ــ شباهت ها و تفاوت های جنبش بابک خّرمدین و شورش زنگیان را بیان کنید.
5 ــ روابط حکومت های صفاریان و سامانیان رابا خالفت عباسیان مقایسه کنید.

6 ــ سیر مناسبات حکومت سلجوقیان باخلفای عباسی را توضیح دهید.
7 ــ چگونگی و عوامل سقوط بغداد را بیان کنید.

1ــ دربارٔه رفتارهای خشن  ترکان ماوراءالنهر در دربار عباسی، پژوهشی تهیه کنید. 
 توسط آل بویه و چگونگی انجام آن گزارشی تهیه کنید. 2ــ دربارٔه رسمیت یافتن عزاداری برای امام حسین 


