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  ت سرزمین عربستان تقسیما

    اند: کردهدانان یونانی و التینی عربستان را به سه قسمت زیر تقسیم  جغرافی

تمام مناطقی را ، گانه است هاي سه که بزرگترین قسمت این بخش از عربستان ):العربیه السعیده(ـ عربستان خوشبخت   1

ره دانان عرب  که جغرافی زی رب ج ع   . گیرد در بر می، خوانده اند ال

  . معروف است الشام ه بادیمقصود از آن بیابان پهناوري است که میان عراق و شام قرار دارد و به  ):العربیه الصحراویه(ـ عربستان بیابانی  2

  . مقصود از آن نیمی از جزیره سینا و قلمرو زندگی نبطیان بود است ):العربیه الحجریه یا الصخریه(سنگی ـ عربستان  3

ایـن تقسـیم بنـدي بـه     (بندي جغرافیدانان عربی و مسلمان از عربستان بر اساس تقسیم بندي پنجگانه زیر اسـت   تقسیم

   : )عبداهللا بن عباس منسوب است

هـاي   کوهسـتان ، تلف راجع به این منطقه می توان نتیجه گرفت که اکثـر آنـان از حجـاز   از مجموع تعریف مخ :ـ حجاز  1

  . مدینه و طائف از جمله شهرهاي معروف آن هستند، فاصل میان نجد و تهامه را در نظر داشنه اند که شهرهاي مکه

ت شـمالی ـ جنـوبی امتـداد     که بزرگترین کوهستان شبه جزیره است و در جه، میان سلسله جبال غربی سراه :ـ تهامه  2

تهامه را بدین سبب کـه گـود اسـت    اند.  با دریاي سرخ سرزمینی ساحلی قرارد دارد که همان را تهامه یا غور نامیده، دارد

  اند.  غور گفته

تـا   ، سلسله جبال سراه یمن را از شمال تا جنوب. یمن نام گرفته است ، سرزمینهاي واقع در جنوب حجاز و نجد :ـ یمن  3

هاي یمن و دره هاي آن فالتی قرار  در میان بلندي. ناره دریا شکافته و موجب پدید آمدن دره هاي سرسبز گردیده استک

بـاران و هـواي مناسـب موجـب      ، وجود آب فراوان. گویند غایط می، دارد که از دهناء تا یمامه امتداد دارد که به این فالت

  . اي عدیده گشته است نشاء کثرت جمعیت و مناطق مسکونی و مخالفهگسترش حیات زراعی در یمن بوده و این خود م

بـه بیـان دقیـق تـر     . هاي آن سرزمین است که نجد و غور در آن قرار دارند بحرین و دنباله، شامل تمام یمامه :ـ عروض  4

  .  عروض نام دارد، دهند میهایی را که در دنباله نجد قرار داشته و نجد را به خلیج فارس پیوند  تمام سرزمین، توان گفت می

ز شبه جزیره قرار دارد و از سویی به حجاز و یمامه و از سوي کت مرتفعی است که در مرالمقصود ازنجد همان ف :ـ نجد 5

  .  پیوندد دیگر به عراق می

   :خواستگاه و موطن اولیه قوم عرب، عربستان -
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سـامیان  . بوده یکی از اقوام مشهور از نژاد سامی هستندقوم عرب که خاستگاه و موطن اصلی ایشان شبه جزیره عربستان 

دسـته  ، برخی موطن اولیه ایشان را بابـل اند.  هاي متعدد تقسیم شده یکی از نژادهاي بزرگ و مشهورند که به اقوام و ملت

شـبه  اي نیـز   گروهی افریقاي شـرقی و بـاالخره عـده   ، هاي جیحون و سیحون خصوصاً اطراف رودخانه، اي آسیاي مرکزي

امروزه نظر اغلب محققان این است که شبه جزیره عربستان نخستین خاسـتگاه سـامیان بـوده    اند.  جزیره عربستان دانسته

انـد بـه    اقوامی از سامیان نـاگزیر شـده  ، وبه مرور ایام که این مکان تبدیل به سرزمینی خشک و کم آب و علف شده است

  .  مناطق مجاور عربستان مهاجرت کنند

  حبشیان نبطیان و قوم عرب ، آرامیان فنیقیان ، عبریان، کنعانیان ، بابلیان :ی عبارتند ازاقوام ام

  تقسیمات قوم عرب

واژه عرب از نظرآنان ناظر به تمایز قومی کلیه اعراب . کنند شناسان براي واژه عرب و اعراب دو معناي متفاوت ذکر می لغت

کـار   هاعم از بدوي و حضري یا شهرنشین و صحرانشین ب، اي همه اعراباز دیگر اقوام اسمی است و به معنی اسم جنس بر

اطـالق  . شود و هرگز جمع عـرب نیسـت   هاي صحرانشین اطالق می اي از عرب تنها به دسته، حال آنکه واژه اعراب. رود می

  . گردد هاي قبل از ظهور اسالم بر می تاریخی طوالنی ندارد و حداکثر به سال، ها واژه عرب به تمام عرب

  . کار رفته و جمع عرب نیست هواژه اعراب نیز در کتاب قرآن به معناي بادیه نشینان ب

بنابر این واژه عرب اسم و نامی براي قوم خاصی از اقوام سامی است و واژه اعراب نامی است براي یک دسته خاص از قـوم  

   :عرب یعنی بادیه نشینان عرب

آنان قوم عـرب را نیـز از   اند.  کردهعاربه و مستعر به تقسیم ، لحاظ قدمت به عرب بائدهها را از  عرب، برخی از علماي اخبار

هـایی اسـت    مقصود از عرب بائده آن دسته از عرباند.  کردهیعنی قحطانی و عدنانی تقسیم  ، نظر نسب به دو شاخه بزرگ

هـاي اصـیل   همان عرب ، عرب عاربهاند.  ل شدهکه قبل از ظهور اسالم از بین رفته و نابود گشته و یا در اقوام دیگر مستحی

هـایی هسـتند کـه از لحـاظ ریشـه نـژادي عـرب         عرب مستعربه نیز عرباند.  هستند که از لحاظ نژادي و ریشه عرب بوده

  اند.  هاي قحطانی گرفته و عرب شده هاي عاربه یعنی عرب اند و عربیت را از عرب نبوده

   :یر استها به شرح ز یک تقسیم بندي دیگر عرب

  عرب بائده یا عرب شمالی  - 1

  عرب قحطانی یا عرب جنوبی - 2

  عرب عدنانی یا عرب شمالی در دوره دوم - 3
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بسیاري از شرق شناسان در حقیقت وجود اعراب بائده شک کرده و برخی نیز آنان را از جمله اقوام مجعول و خرافی تلقی 

، اند زیسته هاي بائده یا اغلب آنان پیش از میالد مسیح می برخی از عرب معلوم شده که، به موجب اطالعات جدیداند.  کرده

بنابراین دوره حیات ایشان بسیار قدیمی نبوده و علت بقاي نام آنان در اذهان عرب و علمـاي اخبـار نیـز همـین نزدیکـی      

اعراب بائـده  اند.  دانسته، ذ استعرب شناسان اعراب بائده را از فرزندان لود که همان الو. ایشان به میالد مسیح بوده است

   اند: در طبقه بندي علماي اخبار و عرب شناسان به شرح زیر بوده

  . قرآن است، ترین و تنها منبع مکتوبی  که  درباره عاد سخن گفته و به بیان اخباري درباره آنان پرداخته قدیمی :عاد

  .  که نامش در قرآن آمده و تصریح شده که خداوند به او حکمت آموخت لقمان بود، از جمله اعراب بائده و یکی از قبایل عاد :لقمان

، دست آمـده اسـت   هامروزه نیز آثاري از آنان ب، ها خبر داده است دسته اي دیگر از اعراب بائده که قرآن از وجود آن :ثمود

  اند.  ها بت پرست بوده آن

  . ها اطالعات دقیق بسیار اندکی وجود دارد از آن :طسم

  . جرهم اولی و حضور را از دیگر قبایل عرب بائده بودند، عمالقه ، عبیل، امیم  ،جدیس

   :عرب عاربه

اند که مسکن اعراب قحطانی جنوب عربستان و نخستین موطن اعراب عـدنانی شـمال عربسـتان بخصـوص ناحیـه       نوشته

از آنجا به دیگر نقاط پراکنده شده اند مشهورترین قبایل قحطانی که موطن اولیه ایشان جنوب عربستان بوده و . حجاز بود

، عاملـه ، جـذام ، لخـم ، اشـعریان ،  طـیء ، مذحج، همدان، ازد، خزاعه، اوس و خزرج، حضر موت کهالن، سبا حمیر :عبارتند

انـد.   از میان قبایل فوق برخی موفق به تشـکیل حکومتهـاي قدرتمنـدي در جنـوب عربسـتان شـده      . خوالن و جرهم ثانی

ی که به پیامبر اسالم در یثرب ایمان آوردند و نام انصار یافتند از همین قبایل اوس و خزرج بودنـد کـه   اوسیان و خزرجیان

  .  به شمال مهاجرت کردند و در یثرب سکنی گزیدند

    :عرب مستعربه

هـا   آن. نزاري و معدي نیز شهرت دارنـد ، عدنانی، این دسته از عرب در نزد علماي انصاب و اخباریون به اعراب اسماعیلی  

هـاي   نامند که به هنگام سکونت در میان عرب ها را به این دلیل عرب مستعربه می آن. از اعقاب اسماعیل بن ابراهیم بودند

مشـهور تـرین نـواده    . قحطانی که دنباله همان عرب عاربه بودند به زبان عربی سخن گفتند و عربیـت را از آنـان گرفتنـد   

لی به دلیل شهرت و اهمیت عدنان در سلسه نسبی اعراب مستعرب بیشتر به عدنانی اعراب اسماعی. عدنان است، اسماعیل

  . شهرت دارند
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  اقتصادي و اجتماعی عربستان جنوبی ، ویژگیها و مشخصات سیاسی

هـاي   حکومـت ، هاي زیادي پس از میالد مسـیح  ها پیش از میالد و تا سال از قرن :سیاست و حکومت در عربستان جنوبی

بستان جنوبی وجود داشته اند که بعضی از آنها دامنه نفوذ خود را به سراسر شبه جزیـره و حتـی خـارج از    متعددي در عر

هـاي جنـوب    مشـهورترین حکومـت  . هاي کـوچکی در خـارج عربسـتان تشـکیل دهنـد      اند مستعمره آن کشیده و توانسته

   :تقیم داشته اند عبارتند ازره تأثیري مسیاقتصاد و فرهنگ شبه جز، که با حیات خود در سیاست عربستان 

    :حکومت معین

انـد.   دست آورده هها مطالعه ب هایی است که پژوهشگران غربی طی سال ها از طریق کتیبه اطالعات امروزین ما درباره معین

هـا را در فاصـله    هاي عربستان شـمرده و برخـی روزگـار حیـات حکومـت آن      ترین دولت محققان دولت معین را از قدیمی

  اند.  م دانسته. ق 630تا  1300اي ه سال

قلمـرو معینیـان در دوره اقتـدار از    . قلمرو اصلی معین در شرق یمن و جوف جوبی و شمال غربی صنعا قرارداشـته اسـت  

النهرین نیز برقرار بوده  به تمام عربستان جنوبی بسط یافته و حتی روابط آن با بین )بین نجران و حضرموت(منطقه جوف 

کـه بعـدها بـه نـام     (یثـل  ، قرنـو  :شهرهاي معین که ظاهراً هر کدام دولت شهري بوده اند عبارت بودند از مهمترین. است

  . نشن و غیره، کمنه، شقد، حریم)، براقش شهرت یافت

رت دینی کاهنان بوده که به مرور به حکومـت سـلطنتی مـوروثی تبـدیل      حکومت معین ابتدا حکومتی دینی برآمده از قد

تحدیـد قـدرت   انـد.   لقب داشته اند و بعدها نام پادشاه یافتـه  »مزواد«شاهان معینی در آغاز تکوین دولت پاد. گشته است

بزرگان قبایل و رؤساي شهرها باعث شده است که محققان حکومت معین را ، رجال دینی، سلطنت توسط نزدیکان پادشاه

اشـراف قبایـل و   ، وراي حکومت معـین را درباریـان  عناصر اصلی ش. مطلقه ندانسته و آن را حکومتی شورایی معرفی کنند

شهرهاي این  مملکـت نیـز هـر کـدام حکومـت خاصـی       ، در کنار حکومت مرکزي معین. دادند رؤساي شهرها تشکیل می

 »کبیـر «حاکم سیاسی هر شهر را ، شد اي بود که آن شهر با نام همان خدا شناخته می هر شهر داراي خداي ویژه، داشتند

قـوم و  ، به معنی امت »عم«معینیان این مجلس را . س حکومت و مجلس مشورتی شهر قرار داشتأکبیر در ر. نامیدند می

مجمع مشورتی بزرگتري در هر شهر داشتند که در آن مجلس که به نام ، معینیان در کنار مجلس عم. نامیدند جماعت می

شـدند و بـه حـل اختالفـات قبایـل و       ع مـی روساي قبایل و اشراف شهري به هنگام ضـرورت جمـ   . شهرت داشت »فرود«

  . فرود به دار الندوه مکیان تشبیه شده است. پرداختند تصمیمات عمده می
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هر کدام از شهرها معبدي داشتند که اختصاص بـه  . هر شهرمعینی موظف به پرداخت مالیات خاصی به دولت مرکزي بود

خـداي  (عثتریـا عثتـار    :شهرهاي معین عبـارت بودنـد از  از جمله خدایان شناخته شده . خداي ساکنان همان شهر داشت

یعنـی  ، خدایان معینی نگاهبان اصـلی تـرین درآمـد شـهروندان معینـی     ). خداي خورشید(و نکرح  )خداي ماه(ود  )زهره

  . تجارت بودند

ستان انتشار یافتـه  ظاهراً در میان معینیان سنت قربانی براي خدایان وجود داشته و از میان ایشان به میان اقوام دیگر عرب

بنـا بـه دالیلـی    . نامیدنـد  مـی  »شـوع «معینیان کاهنان خود را که عهده دار امور معبد و رئیس دینـی شـهر بودنـد    . است

اي را بـه معـین    م سبائیان در جنوب مملکت معین قدرت گرفتند و حمالت پیاپی و گسـترده . نامشخص در قرن هفتم ق

حریم و کمنه گردید و سرانجام باعـث سـقوط   ، شهرهاي مرزي معین مانند نشقاین حمالت منجر به سقوط . آغاز کردند

همزمان با معینیان در جنوب عربسـتان حکومـت دیگـري     :حکومت حضر موت. تمام مملکت معین به دست سبائیان شد

. گ اسـت حضرموت به معنـاي وادي مـر  . بنام حضرموت وجود داشته که تا همین اواخر اطالعاتی درباره آن وجود نداشت

. شبوه شهري از شهرهاي یمن و در امتداد جاده حضرموت به مکه معرفی شده است. بود »شبوه«پایتخت حضرموت شهر 

مینـاء و  ، غیزان، توان از میفعه از جمله شهرهاي حضر موت می. این شهر از نظر تجاري و زراعی داراي اهمیت فراوانی بود

این شهر در قرن چهارم میالدي خـراب شـده و بـه    اند.  یمی حضرموت دانستهمیفعه را بعضی پایتخت قد. مذب را نام برد

، معروفتـرین معبـد حضـرموت در آنجـا قرارداشـته     ، مذب از این که معبد بزرگ سین. جاي آن شهر عیزان بنا شده است

ربسـتان و از  این شهر با خـارج ع . شهر میناء شهري بندري و مرکز تجاري حضر موت بوده است. داراي اهمیت بوده است

  . هند و سومالی روابط فعال تجاري داشت، جمله با عمان

، شـد کـه در راس هـر کـدام     مملکت حضرموت نیز به بخشهاي مختلفی تقسیم می ، همانند دیگر مناطق عربستان جنوبی

وشـیوخ   اطالعات به دست آمده درباره حضرموت از قدرت و نفـوذ قبایـل  . کبیري به عنوان نماینده حکومت وجود داشت

  . کند حکایت میها  قبیله

مکـرب  . در شهرهاي حضرموت افرادي بنام مکرب وجود داشتند که امور دین را متکفل بودنـد و اقتـدار فراوانـی داشـتند    

  . همان مقرب و به معنی نزدیک به درگاه خدا و رابط و واسطه میان مردم و خدایان است
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   :حکومت سبائیان

. گرفـت بـه او سـبا گفتنـد    ها  چون اول پادشاهی از عرب بود که کشور گشایی کرد و اسیر ،سبا پسر یعرب بن قطحان بود

سـبائیان پـس از سـقوط    . مملکت سبا در جنوب مملکت معین و شمال قتبان و شمال غربی حضر موت قرار داشته است

رس و از غرب تـا دریـاي سـرخ    بر قلمرو آنان نیز مسلط و در نتیجه دامنه نفوذ خود را از شرق تا خلیج فا، حکومت معین

سکونت داشتند به همین جهت نیـز بـه ذو صـرواح     »صرواح«سبائیان قبل از تشکیل حکومت در جایی بنام . امتداد دادند

آغاز تشکیل پادشاهی سبائیان را قرن هشـتم  . مارب را به عنوان پایتخت خود برگزیدند، آنها پس از صرواح. معروف شدند

  . میالدي دوام داشت 115سال  اند که تا م دانسته. ق

   اند: کردهتاریخ سبائیان را به چهار دوره تاریخی و حکومتی متمایز تقسیم 

اي است که پایتخت سبائیان هنوز صرواح است و فرمانروایـان   دوره، دوام دارد. ق 650ـ دوره نخست که از آغاز تا سال   1

داد در همین دوره اول و توسـط   ی جامعه سبایی را تشکیل میسد مشهور مارب که اساس اقتصاد زراع. لقب مکرب دارند

  . ساخته شدها  مکرب

در این دوره فرمـانروایی کاهنـان جـاي خـود را بـه      . شود م آغاز می. ق 650ـ دومین دوره فرمانروایی سبائیان از سال   2

در . اعـی جامعـه سـبایی اسـت    تجـاري و زر ، ایـن دوره دوره اعـتالي سیاسـی   . دهـد  فرمانروایان سیاسی یا پادشاهان می

در ایـن دوره مـارب نیـز بـه عنـوان      . شوند مشخص می »ملک سبا«هاي این دوره فرمانروایان مملکت سبا با عنوان  کتیبه

  . شود پایتخت انتخاب می

ـ   یابـد و پادشـاهان   اي است که قلمرو سبائیان گسترش بیشتري می م ادامه دارد دوره. ق 115ـ این دوره که تا سال 3 ه ب

  . شوند عنوان ملک سبا و ذوریدان نامیده می

  . حکومت سبایی است  ـ دوره چهارم که دوره شکوفایی بیشتر قدرت سبایی و در عین حال دوره انحطاط و انقراض  4

به دلیل رشد سیاسی و نیز توانایی نظامی توانستند قلمرو حکومتی خـود را بـا تصـرف    ، سبائیان در دوره شکوفایی قدرت

که ، سبائیان در تجارت کندر و مر. سرزمین معینیان در همین دوره به تصرف سبائیان درآمد. مجاور توسعه دهندمناطق 

شـرکت فعـال   ، گرفت و به همین جهت نیـز خریـداران زیـادي داشـت     در مراسم دینی آسیا و مصر مورد استفاده قرار می

گذشت و به پتـرا و بیـت    ی مهمی را که از مکه به مدینه میآنان تجارت دریایی میان هند و مصر و نیز راه تجارت. داشتند

در کـار  ، اعراب جنوبی بخصوص سبائیان عالوه بر فعالیتهاي گسترده تجـاري . رسید تحت تسلط خود داشتند المقدس می
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  . گستردگی تجارت و کشاورزي موجب کثرت ثروت سبائیان شده بود. زراعت و کشاورزي نیز فعال بودند

در اینجا نیز کاهنان مـذهبی هـم موسـس قـدرت سیاسـی      . ی در مملکت سبا نیز شبیه معین و قتبان بودترکیب اجتماع

کبیرهـا نیـز هماننـد سـایر     ، در جامعـه سـبا  . بودند و هم در تمام دوران در حاکمیت جامعه داراي نقش و اثر فعال بودند

  . هاي جنوبی داراي اقتدار بودند مملکت

قدرت نظامی سـبائیان رو بـه افـول گذاشـت و     ، جنگهاي متعدد داخلی و منازعات قبیله اي در اواخر عهد سبائی به دلیل

، مخاصـمات داخلـی  . حضرموت و قتبان بر شدت بحران افـزود ، ریدان ، هاي قبایل و طغیان شهرهایی نظیر همدان شورش

ثیر همـان محاربـات   أت تحـت تـ  انحطاط تجارت به دلیل تغییر راه تجاري از خشکی به راه دریایی همچنین انحطاط زراع

  . داخلی به مرور قدرت سبائیان را کاهش داد و بر توانمندي رقباي ایشان افزود و نهایتا موجب تکوین قدرت حمیریان شد

  حمیریان

ها از طریـق   آن. اینان ابتداتحت سلطه دولت قتبان بودند ولی به مرور زمان به منطقه ریدان دست یافته و ذوریدان شدند

توانستند در صحنه سیاسی جنوب عربستان اقتدار بیشتري پیدا کنند و سرانجام وارث اي  هاي قبیله بندي  در دستهشرکت 

صـنعا را بـه    و  ولی بعـدها بـه ترتیـب مـارب    ، ها پایتخت اولیه خود را در شهر ظفار قرار دادند آن. حکومت سبائیان شوند

  . پایتختی انتخاب کردند

هاي آنان منعکس شـده همـان زبـان سـبائی و      بنابراین زبانشان که در کتیبه. ند سبائیان بودندحمیریان از قبایل خویشاو

 525را سـال    م و پـایین آن . ق 115آغاز دولت حمیري را سـال  ، برخی از نویسندگان و مورخان تاریخ عرب. معینی بود

دوره اول . طبقـه تقسـیم شـده اسـت     این حکومت حمیریان به دو بخش و پادشـاهی حمیـري بـه دو   اند.  میالدي دانسته

میالدي  275م آغاز و تا سال . ق 115فرمانروایی حمیریان و طبقه نخست شاهان حمیري حکومت خود را از همان سال 

مـیالدي آغـاز    275دوره دوم پادشاهی حمیریان وطبقه ثانی شاهان ایشان که به تبابعه شهرت دارند از سال . ادامه دادند

  . ه یافتادام 525وتا سال 

روزگـار  . کوهستان و تهامه شـهرت داشـتند  ، حضرموت، ریدان، پادشاهان دوره اول فرمانروایی حمیریان به پادشاهان سبا

حکوت این طبقه از پادشاهان حمیري مقارن است با توسعه طلبـی رومیـان کـه پـس از سـلطه سیاسـی و اقتصـادي بـر         

. داشتند تا سلطه خویش را بـر جنـوب عربسـتان نیـز بسـط دهنـد      بسیاري از مناطق آسیا از جمله شمال عربستان قصد 

الیوس گالیوس سردار رومی و والی مصر درصددد تصرف جنوب عربستان برآمد اما علی رغم تالش فراوان بدون حصول به 
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 در ایـن زمـان الیشـرح یخضـب بـر حمیریـان      . نتیجه مورد نظر ناکام گشته و ناگزیر شد تا جنوب عربستان را ترك کنـد 

  . در هر حال این شکست نمایانگر توان مقابله و مقاومت پادشاهان عربستان جنوبی بود. کرد می حکومت

رسد که نظام اجتماعی جامعه حمیري بخصوص از زمان تبابعه به بعد با نظام اجتماعی جامعـه معـین و    می چنین به نظر

یـی از  هـا   نشـانه هـا   و مقایسه آن با کبیرها  جود قیلتقسیم بندي قلمرو حمیریان به مخالف و  و. سبا متفاوت بوده است

  . دهد می تفاوت بافت کلی را به دست

ساختند که بـه دلیـل تعـدد آنهـا در      می شاهان حمیري و اشراف این قبیله براي خود قصر هاي بسیار مجلل و با شکوهی

هاي ایـن دوران اسـت کـه تـا ظهـور       ن قصرتری قصر غمدان یکی از مشهوراند.  لقب دادهها  یمن این سرزمین را کشور قصر

  . اسالم باقی بود و از این زمان به بعد رو به ویرانی کامل گذاشت

. داد مـی  تجارت رایج حمیریان را کت=ندر و بخـور تشـکیل  . تجارت و زراعت بود، در جامعه حمیري دو منبع عمده ثروت

 پرداختند و معابدي نیز مخصوص خدایان بنـا  می خورشیدحمیریان در ابتدا به پرستش عناصر طبیعت و ستارگان و ماه و 

نخستین کسی که از میان تبابعه به آیین یهود . ولی بعدها دو دین یهودیت و مسیحیت به جامعه آنان راه یافت، کردند می

  . گروید ابوکرب و پس از او ذونواس بود

سلطنت تبابعه براي مسیحیان اتفاق افتاد و منجر  واقعه مهمی که در روزگار، پس از انتشار مسیحیت در عربستان جنوبی

به این ترتیب کـه مـردم نجـران در    . واقعه اصحاب اخدود است که در قرآن نیز ذکر شده است، به قتل عام مسیحیان شد

این امر بر فرمانرواي یهودي مـذهب حمیـر نـاگوار آمـده و مـردم را بـه تـرك        ، زمان ذونواس به آیین مسیحیت گرویدند

مردم درخواست ذونواس را نپذیرفته و پافشاري کردند و به همین جهت او تمام مسیحیان را به قتـل  . ت فراخواندمسیحی

امپراتور نیـز  . در این میان تنها ذوثعلبان جان سالم بدر برد و به دربار بیزانس پناه برد و از امپراتور استمداد طلبید. رساند

آنها به رهبري اریاط عـازم عربسـتان   . کر کشی کرده و انتقام مسیحیان را بگیردبه پادشاه حبشه دستور داد تا به یمن لش

رسـد کـه قتـل عـام      مـی  بـه نظـر   اگر چه ظـاهراً . شدند و با شکست حمیریان دوره تسلط حبشیان بر عربستان آغاز شد

ایـد زاییـده واکـنش    اما حقیقت این اسـت کـه ایـن حادثـه را ب    ، مسیحیان نجران صرفاً زاییده تعصب ذینی ذونواس بوده

هایی کـه بـا تـرویج مسـیحیت در      هدف. طلبانه رومیان و متحدین حبشی آنان دانست هاي سلطه ذونواس در مقابل هدف

  . شد می جنوب عربستان به صورتی آرام تعقیب

د و میالدي در واقع عمر حکومت حمیریـان یـا تبابعـه بـه پایـان رسـی       525بر جنوب عربستان در سال ها  با غلبه حبشی
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دسـت بـه تـالش وسـیعی زد و     ها  البته مدتی بعد سیف بن ذي یزن براي اخراج حبشی. استقالل جنوب نیز خاتمه یافت

اما ، را از جنوب عربستان اخراج کندها  با توسل به دربار ساسانی و گرفتن کمک نظامی از انوشیروان توانست حبشی نهایتاً

  . هاي جنوبی گردیدند شدند و مانع تجدید حیات حکومت ها بر یمن مسلط از این زمان به بعد ایرانی

غلبه حبشیان عالوه بر محو استقالل سیاسی جنوب عربستان ضربه مهلکی را نیز بر حیات اقتصـادي منطقـه جنـوب وارد    

ور او در به دسـت ، در یمن مبادرت کردها  اریاط را به قتل رساند به تحکیم نفوذ حبشی ، اي ابرهه وقتی به کودتا گونه. کرد

اند کـه پـس از اتمـام     نوشته. شهر صنعا کلیساي القلیس ساخته شد تا این کلیسا جانشین کعبه در جنوب عربستان گردد

شبانگاه کلیسا را آلودند و همین جسارت و توهین مقدمه لشکر کشی ابرهـه  ، دو تن از اعراب حجاز، بناي کلیساي مذکور

در همین سفر ابرهه بود که واقعه اصحاب فیل پـیش آمـد و موجـب    . عبه شدبه شمال عربستان و تصمیم او به تخریب ک

  . گردید ها  لطمه شدیدي به قدرت حبشی

به دستور بطلمیـوس کانـال    .هاي مصر وارد کردند بطلمیوسی، اولین ضربه کاري را که مستقیماٌ تجارت جنوب را تکان داد

هاي دریایی که مصر و عربسـتان را از یکـدیگر    زمان به بعد به آباتصالی نیل به دریاي سرخ گشوده شد و تاجران از این 

  . کاست، کرد راه یافتند که همین از اهمیت راه خشکی عربستان که از جنوب به شمال امتداد داشت می جدا

ب رومیان در لشکر کشی بـه جنـو  . دومین ضربه کاري بر اقتصاد تجاري جنوب را رومیان وارد کردند، پس از بطلمیوسیان

ترین مراکز تجارت شمال به منبع و یکی از مراکز  عربستان و فرستادن الیوس وگالوس بر آن بودند تا پس از غلبه بر عمده

  . دیگر آن نیز دست یابند

سومین ضربه بر این منطقه را بـا اعمـال سیاسـت افتتـاح راه     ، رومیان پس از عدم موفقیت در لشکر کشی الیوس گالوس

وقتی این به راحتی عملی ، با بکار انداختن راه دریایی مصر و هندوستان از طریق در یاي سرخ، وردندجدید دریایی وارد آ

به یکباره منبع در آمد جنوب از طریق نقش واسطه اش در تجارت از اهمیت افتادو رو بـه ضـعف و سسـتی فـوق     ، گردید

علـی رغـم انحطـاط تجـارت جنـوب بـا       . گردید هاي جنوب عربستان آغاز العاده گذاشت و چنین بود که دوره افول تمدن

میالدي سد مارب نیـز بـه    447امادر حدود سال ، اقتصاد زارعی جنوب عربستان  هنوز فعال بود، افتتاح راه دریایی جدید

شکستن سد مارب که انحطاط اقتصاد زراعی جنوب عربسـتان را بـه دنبـال آورد در    . شکست که دیگر تعمیر نشداي  گونه

درست در چنین شرایطی از ضعف و فتـور سیاسـی و   . اقتصاد و مدنیت جنوب بود، ین ضربه کاري بر سیاستواقع چهارم

  . جان مدنیت جنوب را گرفتند، ها وارد یمن گردیده و با وارد کردن پنجمین ضربه کاري اقتصادي که حبشی
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    :مهاجرت قبایل جنوبی به شمال

انحطاط راه تجارت جنوب تجدید مهاجرت برخی از قبایل جنوبی به سـایر   ثیر خرابی سد مارب وأبارزترین و فوري ترین ت

، یعنـی افـزایش و انباشـت جمعیـت    ، رسد که ترکیبی از عوامل سـه گانـه   می به نظر. نقاط و از جمله شمال عربستان بود

له أبینانه از مسـ اقتصادي و معیشتی شمال و باالخره سد مارب تفسیري در ست و واقع اي  انحطاط تجارت جنوب و جاذبه

  . ها به مناطق شمالی عربستان باشد مهاجرت جنوبی

  . دانند می ترین مهاجرت را مهاجرت قبیله جرهم ثانی به مکه منابع عربی قدیمی

یکـی از  . پس از سیل عرم اتفاق افتاد که باعث خرابی سد مارب شد، بنا به گزارش منابع اخباري گسترده ترین مهاجرت 

هـا پـس از خـروج از جنـوب بـه       آن. ها پدیـد آوردنـد   غسانی، اجرین یمن را که در شام استقرار یافتندبزرگترین جمع مه

  . تبدیل به متحدین رومیان شدند، آمدند سرزمین  بلقاء وارد شدند و چون به دین مسیحیت در

    :حیات اقتصادي عربستان جنوبی

ـ در مقایسه با سایر قسمتهاي شبه جزیره عربستان ق :کشاورزي خصـوص ناحیـه یمـن از آب و هـواي      هسمت جنوبی آن ب

هـاي   به علـت ریـزش بـاران   اند.  این منطقه را عربستان خوشبخت نامیده، به همین دلیل نیز اعراب. خوبی بهره مند است

اعراب جنوب توانسـتند  ، ها همان سد مارب بود موسمی در یمن و احداث سدها و سیل بند هاي متعدد که معروفترین آن

  . حبوبات و سایر محصوالت مبادرت نماید، به کشت غالت. شاورزي و تولید زراعی رونق دادهبه ک

   :اشکال مالکیت در عربستان جنوبی از چهار شکل بیرون نبوده است

  هاي پادشاهان و خاندان شاهی  زمین

 هاي معابد  زمین

 هاي شیوخ و روساي قبایل زمین

 هاي خرده مالکان  زمین

عقـود و  ، وقـف و اقطـاع  . خصایص بشري داشتند، النهرین باستان و یونان قدیم همانند خدایان بین، وبیخدایان اعراب جن

  . کردند می برداري با مردم منعقد جهت تولید و بهره، ها براي واگذاري زمین هایی بودند که حکومتهات و پرستشگاه پیمان

 ي متعلق به معابد براي همیشـه در مالکیـت خـدایان بـاقی    زمینها. شد می اقطاع خود به اقطاع تملیک و استقالل تقسیم

هـاي   هاي متعلق به خـود و یـا زمـین    ولی پادشاهان زمین. بلکه استقالل بود، ها تملیک نبوده ماند و شکل اقطاعی آن می
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دادنـد   یم به خویشاوندان و فرماندهان و روساي قبایل به اقطاع تملیک، شد می موات و آبادي را که از طریق جنگ تصرف

  . که چنین تملیکی به دوام رابطه مودت شاه بستگی داشت

در تـاریخ اسـالم    34تـا   24هـاي   سنت عربی اقطاع تملیک و استقالل دو شیوه مالکیت و کسب در امد بود که در سـال  

دوره اموي بـه  از ، آن را مردود اعالم داشت علیه این شیوه بکار گرفته و، احیاء شدند و علی رغم سیاستی که حضرت علی

. هاي اسـالمی شـناخته شـدند    بعد و در تمام دوره عباسی و روزگار سالطین سلجوقی به  عنوان عقود مشروع در سرزمین

  . تجدید این سنت بارزترین نمونه تداوم سنن عربی در فرهنگ اسالمی بود

اسـتفاده کـرده و در مقابـل پرداخـت      گرفتند براي تولید محصول در آن از روسـتائیان  می ها را به اقطاع کسانی که زمین

کشـیدند و   مـی  دوش، یان و زارعین مزدبگیـر ئداشتند و بار اصلی تولید را روستا می آنان را به تولید وا، اجرت بسیار کمی

  . بردگان نیروي تولیدي قابل توجهی به شمار نمی رفتند

بـه هنگـام برداشـت    ، ب عربستان معمـول بـوده  که هم در شمال و هم در جنو »قاه«خرده مالکان بر اساس سنتی به نام 

  . پرداختند می با همکاري و تعاون به برداشت محصول، محصول در مقابل در یافت خوراکی و آشامیدنی روزانه

   :انواع مالیاتها

مـد  هایی بودند که مردم موظف به پرداخت آن بودند و بخش قابل توجهی از درآ ترین مالیات مکس و عشر از معمول، اتاوه

اتاوه به معنی رشوه و خراج است و اتاوه حقوقی بود که شاهان و اشراف و سران قبایـل  . دادند می هیأت حاکمه را تشکیل

مالیات بر زراعت بـود و بـه موجـب آن قسـمتی از محصـول از تولیـد       ، این مالیات. داشتند می بر رعایا و تابعان خود مقرر

طعم به معنی خوراکی اسـت و آن کنایـه   . شد می طعم نیز گفته، اتاوه یا خراجبه . شد می کننده اصلی و مالک آن دریافت

 را به فرد خاصی واگذارکرده آنجا را طعمـه یـا خـوراکی او قـرار    اي  دریافت مالیات ناحیه، از این است که گاه شاه یا حاکم

  . داد تا بتواند مخارج خود را توسط آن تأمین کند می

عربستان جنوبی از کاالهاي تجاري یا به عبـارت بهتـر از سـود حاصـله از فـروش کاالهـا        مکس مالیات دیگري بود که در

مکس در اصل به معنی نقص و کاستی و کاهش قیمت در معامله است به معنی ظلـم نیـز بـه کـار رفتـه      . شد می دریافت

  . شد می گرفته ،این مالیات توسط عشار و یا ماکس که دریافت کنندگاه این مالیات براي شاه بودند. است

بـه انـواع   ، شـد  مـی  هاي معمول در عربستان و عبارت از مالیاتی بود که از سود تجارت و زراعت اخـذ  عشر از دیگر مالیات

  . کرد می اجاره یا ارث و کشاورزي و غیره تعمیم داده و دریافت، اعم از سود خرید و فروشها  سود
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حرز به اند.  عشار یا عاشر را کافر دانسته، هلی یاد شده و ضمن نهی از آندر بعضی از احادیث از عشر به عنوان مالیاتی جا

. شد می این مالیات بر اساس حدس و تخمین تعیین گشته و از زارعین اخذ، نامیدند می معنی مالیات و گیرنده آن را حارز

  . ی کرده استحرز تا زمان ظهور اسالم ظاهراٌ در شمال عربستان نیز معمول بوده و پیامبر از آن نه

    :مخالفها

یعنی دوران فرمانروایی تبابعه به شـکلی از قـدرت   ، اجتماعی عربستان جنوبی در دوره دوم  حمیري –در حیات اقتصادي 

این شکل تولیـدي و مناسـبات   . هایی با نظام فئودالی دارد کنیم که شباهت می محدود سیاسی و نوعی از مالکیت برخورد

از یک سرزمین و عمدتاً یک استان در اختیار شـخص واحـدي   اي  ی که بر مبناي آن محدودهاقتصادي و اجتماع، سیاسی

. مخالف داري یا حکومت ااستان نام دارد، قدرت نظامی و سیاسی نیز دراختیار اوست، قرار دارد که عالوه بر مالکیت برآن

  اند.  ملوك الطوایف نامیده، شبیه همین نظام را علماي تاریخ اسالم

اي  زیرا در هر مخالف قبیلـه ، قیل حاکم مورد قبول جامعه بود، داد می مخالف مهمترین رکن قدرت را قیل تشکیل در هر

  . کرد و قیل رئیس قبیله نیز بود می خاص زندگی

  . آمد می محفد نیز به نوبه خود از یک یا چند قریه و مزارع متعلق به آن پدید. شد می هر مخالف از چند محفد تشکیل

    :ت در عربستان جنوبیتجار

هاي شمالی شـبه جزیـره    هاي جنوب و چه تمدن توان گفت چه تمدن می اهمیت تجارت در عربستان تا به آن حد بود که

هاي تجاري یا اساساٌ از بین رفته و یا به انحطاط شـدیدي   به واسطه تجارت پدید آمده و به هنگام توقف و یا رکود فعالیت

  اند.  گرفتار گشته

بـه دلیـل شـرکت    . دادند می و روساي قبایل تشکیل، زمینداران، کاهنان، پادشاهان، بازرگان را در جنوب عربستان طبقات

  . هاي تجاري متعددي ساخته شده بود ایستگاه، شاهان در تجارت و نیز اهمیت آن در حیات سیاسی و اقتصادي جنوب

کردند و آوازه ثروت  می مده ترین نقش را در بازرگانی ایفاتجار جنوب ع، تا پیش از شرکت فعال رومیان در تجارت منطقه

، هاي رومی وارد تجارت دریاي سرخ و مدیترانـه شـدند   اما پس از اینکه کشتی. رسید می و مکنت ایشان تا ممالک دور نیز

  . وبی واردگردیدتجارت دریایی از انحصار پادشاهان و بازرگانان جنوب در امد و لطمه سختی بر اقتصاد تجاري عربستان جن

این محصوالت عمـدتاٌ بـه منظـور    . رفت می کندر و نجور از مهمترین محصوالت تجاري جنوب عربستان به شمار، لبان، مر

  . شد می استفاده در معابد و مراسم دینی خریداري
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  ادیان عربستان جنوبی

بـه  ، هـاي همسـایه   هـاي اعتقـادي تمـدن    هاي بسیار قدیم تحت تأثیر بـاور  سامیان جنوب عربستان از زمان :پرستی ستاره

اعـراب  . خورشـید و زهـره بودنـد   ، ماه، هاي مورد پرستش آنان پرستش ستارگان و اجرام آسمانی پرداخته و مهمترین الهه

ماه در میان دیگر ستارگانی . کردند می خورشید را به عنوان مادر و زهره را به عنوان پسر تلقی، جنوب ماه را به عنوان پدر

تا آنجا که بعضی از محققان اعـراب جنـوبی را   . بر جسته ترین مقام را دارا بود، شدند می نام خدایان جنوبی پرستیده هکه ب

هـاي اصـلی دیـن اعـراب      پرستی را از تفاوت اند و ماه پرست دانسته ماه، با توجه به اهمیت زیادي که براي ماه قایل بودند

. رفـت  مـی  شد  و خداي بزرگ ایشان بـه شـمار   می د سبائیان به نام القمه نامیدهماه نزاند.  جنوبی با اعراب شمالی شمرده

  . و در نزد معینیان ود نام داشت، انیان عمتالقمه در نزد قب

مثالً پرستش ود دردومه الجندل و در میان قبیلـه  ، تدریج در میان قبایل عرب شمالی نیز رواج یافت هها ب پرستش این بت

   .کلب رواج یافته بود

هـا   سـومري . خورشید در میان مردمان جاهلی به نام ذکاء معروف بود. معابد آفتاب پرستان به بیت الشمس شهرت داشت

  .  دانستند می خورشید را خداي نگهبان مسافران

  . عمیانس و ذوالخلصه، اقیصر، نسر، یغوث، یعوق :هاي عربستان عبارت  بوند از مشهورترین بت

پـس از  . مهاجرت عمومی یهودیان به عربستان را دوره فرمانروایی بخت النصـر در بابـل دانسـت    باید اولین دوره :یهودیت

ها در بین النهرین و حمله بخت النصر به بیت المقدس و اخراج بنی اسرائیل از این منطقه که هم از  شکوفایی قدرت بابلی

هایی از یهودیان ناچـار بـه تـرك     گروه، طقه گرفتنظر سیاسی و هم از نظر اقتصادي آرامش و امنیت را از ساکنان این من

هـاي زراعـی و تجـاري     علی القاعده باید جاذبه. از جمله عربستان مهاجرت کردند، بیت المقدس شده و به مناطق همسایه

هاي جنوبی عربسـتان بـود کـه تعـداد      یمن از جمله سرزمین. جنوب علت مهمی در مهاجرت یهودیان به این منطقه باشد

یهودیت بسی پیش از زمـان تبابعـه در عربسـتان    . نجا بسیار بیشتر از سایر نقاط عربستان بوده استآن متوطن در یهودیا

  . جنوبی نفوذ داشته است

موج دوم مهاجرت یهودیان به عربستان و از جمله عربستان جنوبی در قرن اول و دوم میالدي که پس از تعرضات رومیان 

   :عواملی داشت از جمله، لمقدس و شامات آغاز شدبه مناطق یهودي نشین در بیت ا

  . افزایش تعداد یهودیان در فلسطین و بحران جمعیت و اقتصاد
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میالدي که منجر به تخریب شهرهاي فلسطین و هیکل سلیمان در بیـت المقـدس    70ها و رومیان در سال  جنگ یهودي

 .  گردید

 ستانجاذبه هاي اقتصادي مناطق همجوار و از جمله جنوب عرب

معابد یهود بنام . کردند می مسیحیان و بت پرستان در انجا در کنار یکدیگر زندگی، نجران یکی از مراکزي بود که یهودیان

  .  کنیسه اشتهار داشتند

رومیـان و  . هـاي اسـتعماري در عربسـتان شـد     بـراي اعمـال سیاسـت   اي  این دین بر خالف آیین یهود و سیله :مسیحیت

تـوان گفـت کـه مبلغـین      مـی  .جسـتند  مـی  براي سلطه خود در عربستان سـود اي  ه عنوان وسیلهها از مسیحیان ب حبشی

مسیحی به سبب برخورداري از بیانی جـذاب و فرهنگـی پیشـرفته و شخصـیتی معنـوي و داشـتن اطالعـات پزشـکی و         

  .  دا کنندهمچنین با حمایت امپراتوري روم توانستند در میان ساکنان شبه جزیره عربستان نفوذ زیادي پی

نجـران بـه   . حیان بوده اسـت یخصوص نجران از مراکز عمده مس هناحیه یمن و ب، در میان نواحی مختلف عربستان جنوبی

علت وجود کلیسایی که به دست حبشیان ساخته شد و بعدها به کعبه نجران به علت قتل عـام مسـیحیان آنجـا شـهرت     

که به نزد پیامبر اسالم آمدنـد و رسـول اکـرم ایشـان بـه مباهلـه        هاي همین کعبه نجران بودند اسقف. فراوان کسب کرد

  .  فراخواند

مـذهبی و اجتمـاعی شـهر    ، امور سیاسـی ، بنا به گزارش مورخین. مسیحیت بیشتر از هر جاي دیگر در نجران نفوذ داشت

راي بـود و تمـام   که امیـر و صـاحب   ، عاقبت :شد که هر کدام وظایف خاصی داشته می نجران زیر نظر سه شخصیت اداره

سید که ریاسـت  . زدند که مردم به هیچ کاري بدون مشورت با او دست نمیاي  به گونه، شد می کارها با مشورت وي انجام

  . مجالس و مجتمعات مردم نجران را برعهده داشت و اسقف نیز رهبري امور مذهبی و روحانی را بر عهده داشت

   :عربستان شمالی اقتصادي و اجتماعی، سیاسی، مشخصات طبیعی

تفاوت شرایط طبیعی و اقلیمی شمال و جنوب در تمدن ساکنان این دو بخش تاثیر گذاشته و مردمانی از یک نـژاد را بـا   

در شمال . خلق  وخوي فردي و مبانی متفاوت فرهنگی و مذهبی به وجود آورده است، هاي خاص مدنی خصایص و ویژگی

نگامیکه راه تجاري عربستان در حال رونق است و اهمیت و اعتبـاري فـوق العـاده در    از تاریخ و به هاي  عربستان در برهه

ظهـور ایـن   . آینـد  مـی  هاي نیرومندي چون نـبط و تـدمر پدیـد    ها و دولت تمدن، جایی بازرگانان و کاالهاي آن دارد هجاب

یابد وعربستان نقش  می تجاري کاهشها و تداوم حیات آنان نیز با تجارت پیوند دارد و به هنگامیکه اهمیت راههاي  دولت
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 شـوند و تمـدن آنـان بـه نـابودي      مـی  ها نیز از صحنه تـاریخ محـو   این دولت، دهد می واسطه خود را در تجارت  از دست

 پـس از انحطـاط تجـارت شـهر نشـینی دوام     ، اگر در جنـوب . شوند می ها نیز محو و زایل گراید و حتی از خاطره عرب می

این امر جز در پرتو همان شـرایط نسـبی مطلـوب     ، ماند می نگ آنان علی رغم ضعف و سستی باقیآورد و تمدن و فره می

، اما در شمال که طبیعت بزرگتـرین دشـمن حیـات فـردي و تمـدن اسـت بـا انحطـاط تجـارت         . طبیعی و اقلیمی نیست

  . بکنندهاي لم یزرع و خشک و بی آب و علف نمی توانند کمترین مساعدتی به ساکنان خود  سرزمین

شوند کـه   می هاي قدیمی نبط و تدمر دسته اول شامل دولت :توان به دو دسته تقسیم کرد می دولتهاي شمال عربستان را

  .  کوشیدند تا حتی المکان استقالل خود را حفظ کنند می زاییده تجارت بودند و با تکیه بر قومیت و ثروت خود

هاي بزرگ آن  ها با مصالح سیاسی قدرت سان کنده بودند که تکوین آنغ، هاي متأخري چون حیره دسته دوم نیز از دولت

هـا همـواره فاقـد اسـتقالل واقعـی بودنـد و از        ایـن دولـت  . گرفت می ایام پیوند داشت و تداومشان نیز از همین جا ریشه

  . شدند می هاي تحت الحمایه محسوب قدرت

شـهر هـاي   ، هـا  ن و انحطاط تجارت در قلمرو ایـن دولـت  هاي سیاسی جنوب و شمال غربی عربستا در جریان افول قدرت

سـاکنان آن هرگـز   ، هـا  ورونـق بازرگـانی درآن  ها  با اهمیت یافتن این شهر. حجاز مهاجران جدیدي را در خود جاي دادند

ضـمن جـدایی   ، نتوانستند و یا نخواستند قدرتی سیاسی در جامعه خویش بیافرینند و در تمام طول تاریخ پیش از اسـالم 

. تن در ندادنـد اي  در درون خویش نیز از فرمانروایی واحد تمکین نکردند و به حکومت فردي یا سلسله، سیاسی از یکدیگر

اي  به لحاظ سیاسی همچـون جوامـع صحرانشـین و قبیلـه    ، در عین حال که مشخصات زندگی بدوي نداشتندها  این شهر

اي قبایلی بود که هر کدام ریاست قبیله خـویش  را در دسـت   در دست روسها  قدرت سیاسی در این شهر. شدند می اداره

  . کوشیدند تا با اخذ تدابیري حرمت قبیله و منافع آن را پاس دارند می داشتند و

پرسـتی بسـان    در شمال اگر چه بـت . جنوب و شمال عربستان از نظر فرهنگی و اعتقادي نیز با یکدیگر تفاوتهایی داشتند

اما بت پرستان شمال به اصـنام و اوثـان و انصـاب    ، وع در تعداد بتها  و حتی بیشتر رواج داشتجنوب با همان تعداد و تن

همچنان بقایایی از تفکر توحیدي اجداد اولیه خود و یا ، خود اصالتی در حد جنوبیها نمی دادند و به صورتی گنگ و مبهم

ا را شفیعان خود در برابر خالق یگانه جهان که اهللا نام ه از اجداد اعراب اسماعیل داشتند و در واقع بت، به تعبیر درست تر

بـه لحـا ظ   ، ها عقب مانده تـر بودنـد   از جنوبی، به همان اندازه  که ساکنان حجاز از نظر مدنیت. کردند می قلمداد، داشت

، لینخسـتین جماعـات عـرب اسـماعی    . شـگفت اسـت  اي  که این خود مسـأله ، تر بودند تر و متکامل اصیل، فرهنگ مذهبی



  »25«   تاریخ  اسالم

  
 
 

به بت ها  اعتقاد توحیدي اینان اگر چه بعد. همزمان با تکوین و گسترششان بر آیین توحیدي پدرشان ابراهیم باور داشتند

چـه  . هـا بـود   اما بافت و جوهره اعتقادي اینان پیچیده تر از ستاره پرسـتی جنـوبی  ، پرستی گرایید و حالت قهقرایی یافت

از سنن و احکام آیین توحیـدي  اي  گذاشتند و به پاره می وان خانه خدا نیز احتراماینان ضمن عبادت اصنام به کعبه به عن

آفریننده آسمان و زمین  رااو ، اهللا را نیز پرستیده، ها مهمتر از همه اینکه آنان در کنار عبودیت بت. کردند می ابراهیم عمل

تقادي عقب مانده و کهنه را داشت و در ابتدا و مدنیت پیشرفته جنوب در بطن خود فرهنگ اع. نمودند می و انسان قلمداد

چنین فرهنگی که در متن . تر و فرسوده تر بود از فرهنگ اعتقادي شمال کهنه، حتی در قرون بعدي و آستانه ظهور اسالم

باورهاي توحیدي و متکامـل تـر   ، ها به حجاز پس از انحطاط خود و هجرت اضطراري جنوبی، مدنیت مورد احترام بود، آن

بـرآن غلبـه و همـه    ، نتوانست به صـورت کامـل  ، ولی با این حال، عراب اسماعیلی را به انحطاط کشاند و منحرف ساختا

  . و نمادهاي فرهنگ مذهبی شمال را از بین بردها  جلوه

و کلیسـاهاي یهـودي و مسـیحی در شـهرهاي     هـا   از وجود کنیسه. نفوذ یهودیت و مسیحیت در حجاز کمتر از جنوب بود

در شـهر  . در این منطقه از عربستان شـمالی کمتـر بـود   ، خبري نبود و تعداد پیروان این ادیان نیز نسبت به جنوبحجاز 

  . زیستند و از قبایل مسیحی در این شهر خبري نبود می یثرب تعدادي از قبایل یهودي

رگی را پایه ریزي کردنـد کـه   هاي بز هاي نیرومندي به وجود آوردند و تمدن اعراب تدمري و نبطی دولت، در شمال غربی

هـاي   در قلمرو زندگی قبایل لخـم و غسـان نیـز قـدرت    . عناصري از فرهنگ یونانی و رومی را در بطن خود جاي داده بود

حجاز در مقایسه بـا سـایر   ، در شمال عربستان. سیاسی خاص به وجود آمد و هر کدام فرهنگی خاص خود را پدید آوردند

مانده و از نظر فرهنگی نیز مقاوم و تغییـر   این منطقه به لحاظ مدنیت بسیار عقب. را داشت هاي خاص خود مناطق ویژگی

این شهر مورد احترام سایر شهر نشینان و بـدویان  ، هاي خاص داشت مکه نیز ویژگی، در مورد شهر هاي حجاز. ناپذیر بود

  . رفت می بود و در همان حال محور فرهنگ اعتقادي اعراب حجاز نیز به شمار

  نبطیان

            نبطیان را عرب، ایشان و سایر اعراب  تمدنی آن اطالع نداشتند و اصوالً اخباریون از وجود مملکت نبط و سابقه سیاسی و

سیس حکومت نبط به اوایل قرن تأتاریخ . کردند می مردم عراق را اراده، بردند می اعراب هر گاه از نبطیان نام. شمردند نمی

یعنی عربستان سـنگی شـدند و   ، العرب هً جزیراز اعراب وارد شمال غربی اي  در این زمان تیره. رسد می م. ششم ق

قدیمی ترین ساکنان مملکت نبط بودنـد کـه سـاکنان    ، برخی نوشته اند که حورانیها. تدریج بنیاد دولت نبط را ریختند هب
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طوالنی کـه آغـاز آن   اي  ها غلبه یافتند و در دوره حورانی ادومیان بر سرزمین نبط و، ها پس از حورانی. بودندها  قدیمی غار

هـا رابطـه نزدیکـی     ادومیان در روزگار زندگی داود و پسرش سلیمان با عبرانـی . در نبط توطن گزیدند، بر ما مجهول است

ري این پادشـاه  به یا، اما پس از غلبه بخت النصر بر فلسطین، ها در آمدند براي مدتی ادومیان تحت سلطه عبرانی. داشتند

در واقـع وارث  ، م وارد سرزمین نبط شـدند . نبطیان که گفتیم در قرن ششم ق. بابلی شتافته و دوباره به استقالل رسیدند

  .  ادومیان در مملکت نبط گشتند

بـان  این بود که زبان و خط ایشان عربی نبود و نبطیان به جاي تکلم به ز. دلیل اینکه اعراب نبطیان را عرب نمی شمردند

شکوفایی مملکت نبط زاییده عوامـل سیاسـی و   . نوشتند می گفتند و به خط همین قوم نیز می عربی به زبان آرامی سخن

  . اقتصادي خاصی بود که این عمل امکان تکوین حکومت نبط را فراهم آوردند

تبدیل به ملتی ثروتمند شدند ، این قوم را توسعه داد و در اندك مدتی ایشان از قومی بدوي، رشد تجارت و افزایش ثروت

پترا که در آغاز مرکزي ، همراه با رشد مدنیت در میان نبطیان. و توانستند مملکتی نیرومند و حکومتی مقتدر  پدید آورند

  . بزرگتر شد و به پایتخت نبطیان تبدیل گردید، رفت می تجاري به شمار

  . مه عبري سلع استالتینی و به معناي سنگ یا صخره و ترجمه کلاي  پترا کلمه

هاي سلطه طلـب مقـدونی و    اهمیت اقتصادي شهر پترا باعث شد تا این شهر در دوره نبطیان نیز بارها مورد هجوم قدرت

  . رومی واقع شد

سـیس نهـاد وزارت مبـادرت    أبـه ت ، بار ایشان وسعت یافته بـود  پادشاهان نبطی به ضرب سکه مبادرت ورزیدند و چون در

  . خواندند می بطی عموماٌ خود را به نام عباده و یا مالکپادشاهان ن. کردند

حاکی از وجود اي  شواهد عدیده. کرد می م حکومت. ق 169حارث اول قدیمی ترین پادشاه نبطیان بود که در حدود سال 

لـه  از جم. پیوند نزدیک میان نبطیان با اعراب اسماعیلی و بخصوص قبیله قریش و دیگـر قبایـل اسـماعیلی حجـاز اسـت     

به اعتقاد بعضی . زبان نبطی در اسامی اشخاص به زبان قریش قرابت زیادي دارد. زبان است، شواهد پیوند نبطیان و قریش

همین خط در قرن سوم میالدي تکامل یافـت و بـه صـورت خـط     . ریشه خط کنونی عرب از خط نبطی گرفته شده است

  . عربستان شمالی در آمد و براي نوشتن قرآن به کار رفت

نزدیکی قلمرو نبطیان با مناطق نفوذ . در میان قریش نیز رواج یافتها  هاي نبطیان از جمله الت بعد پرستش بعضی از بت

ثیر فرهنگ و تمـدن هلنـی در میـان    أت. ثر شودأرومیان باعث شد تا این قوم از فرهنگ و تمدن هلنی متها  یونانیان و بعد
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رواج مصـنوعات یونـانی در پتـرا و    . هاي یونانی است پیداسـت  ه به شکل سکههاي نبطی ک نبطیان از آثار معماري و سکه

سـم و مصـنوعات یونـانی بـه     یچنان بود که این مملکت تبدیل به مرکزي براي انتقال هلین، نبط، شهر معروف دیگر، حجر

  . عربستان جنوبی شد

موقعیت تجاري شمال و برسر راه تجارت  نبط در بهترین. دلیل عمده ثروت قبایل نبطی بود، موقعیت مناسب تجاري نبط

کردند از شهر  می قافله هاي تجاري که با مصر و شام و شهرهاي فنیقیه تجارت. جنوب عربستان و دریاي سرخ قرار داشت

ایران و عربستان شرقی و دریاي سرخ پیوند داشـت و از طریـق همـین پیونـد     ، گذشتند و این شهر با تجارت هند می پترا

از طریق حق ترانزیت نیز ثروت زیادي ، ساکنان نبط گذشته از اشتغال مستقیم به تجارت. کرد می در خود جمع فراوانی را

  . آوردند می به چنگ

عامل اصلی پایان حیات سیاسی و اقتصـادي و حتـی   ، تعرضات رومیان به نبط که در آغاز قرن دوم میالدي پی گرفته شد

رومیان را به اندیشه تسـلط بـر ایـن    ، شکوفایی اقتصادي مملکت نبط، بادیه شامپس از تسلط رومیان به  ، تمدن نبط بود

م والی سوریه را روانه فتح پترا کرد این والی رومـی نیـز    106یا  105تراژان امپراتور مشهور روم در سال . منطقه انداخت

قبایل نبطی با مشاهده غلبه رومیان . پس از تصرف مملکت نبط آنجا را ضمیمه متصرفات روم نمود و استان عربی نام نهاد

بر مملکت خویش و در شرایطی که دیگر نه امکان تجارت آزاد و فعال داشتند و نه توانایی تجدیـد اسـتقالل سیاسـی بـه     

به این ترتیب بود که تمدن نبط از میان رفت و در . ناگزیر موطن خویش وانهادند و به مرور  به سایر نقاط مهاجرت کردند

  . عدي از خاطره هاي عرب نیز محو شدپی قرون ب

وجود داشت که چنـد بـت را در آنجـا    اي  نوشته اند که در پترا کعبه، پرداختند می ها می دانیم که نبطیان به پرستش بت

الت نیـز از جملـه   ، نام داشت و به شکل سنگ سـیاه مسـتطیلی بـود    )دوشارش(بت بزرگ نبطیان ذوشرا . قرارداده بودند

  . بطیان بودخدایان مونث ن

  تدمریان

، تدمر دولت شهر معروف شمال شرقی عربستان که تدمریان در آن حکومت و مدنیتی رشد یافته و قدرتمند پدید آوردنـد 

همانند پترا تجاري بود که با توسعه تجارت تبدیل به شهري بزرگ و دولت شهري مقتدر گردید و با انحطاط تجـارت نیـز   

متأسفانه درباره تاریخ ما قبل میالد شهر تـدمر  اند.  یونانیان از این شهر بنام پالمیر نام برده .رو به ویرانی و نابودي گذاشت

از شهر ، م به دست رسیده. در یک کتیبه آشوري مربوط به تیگالث پیلسر که از قرن دوازدهم ق. اطالعی در دست نداریم
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  . در آن روزگار استهمین اشاره حاکی از وجو مدنیت در شهر تدمر . تدمر یاد شده است

تدمر در حد فاصل سرزمین حائـل میـان دو امپراتـوري قـرار     ، با تکوین دولت پارتیان در ایران و آغاز رقابت آن با رومیان

وضعیت جدید سیاسی و نیز قرار گرفتن تدمر در سر . گرفت و از این زمان اهمیت فوق العاده سیاسی و اقتصادي پیدا کرد

تدمریان در ایام اوج و گسـترش روابـط   . عمده ترین عوامل رشد و توسعه ناگهانی شهر تدمر بودند، شاهراه تجاري آن روز

خصوصاٌ شام و مصـر ارتبـاط   ، دریایی مدیترانه، عربستان شرقی، خلیج فارس، هند، ایران، ارهاي تجاري عراق تجاري با باز

 از شـهر تـدمر  ، شـدند  مـی  د و یا از شام بـه عـراق وارد  رفتن می هایی تجاري که از عراق به شام تمام کاروان. فعال داشتند

نام داشت که آن را بـالش اول اشـکانی بـر کرانـه      »ولوژریا«، آمدند می جایی که قافله هاي تدمر در آن فرود. گذشتند می

  . فرات ساخته بود

خوردنـد یکـی از    مـی  پیوند در واقع در دنیاي باستان دو راه تجاري اصلی وجو داشت که شرق و غرب از این دو راه به هم

تـدمریان  . کـرد  می صحراي عربستان و شامات عبور، مصر و اسکندریه و دیگري از خلیج فارس، این دو راه از دریاي سرخ

  . در میانه راه دوم قرار داشتند و به همین جهت با تجارت بین المللی مرتبط بودند

دالیل اصلی پیشرفت و ، ل برخی از ساکنان این شهر به کشاورزيوجود این روابط گسترده  تجاري براي تدمر و نیز اشتغا

هاي بزرگی همچون ایـران و روم را واداشـت تـا     قدرت، موقعیت حساس تجاري تدمر. توسعه اقتصادي و سیاسی تدمر بود

ها توان  ین دولتهاي تجاري ا چه تنها در این صورت بود که کاروان، برقرار نماینداي  سعی کنند با تدمریان روابط دوستانه

هـا حمایـت نمـی     هـایی کـه تـدمریان از آن    کاروان. آن را داشتند که از مناطق تحت نفوذ تدمریان به سالمتی عبور کنند

  . شدند می گرفتند و غارت  می قطعاٌ مورد تعرض اعراب بدوي قرار، کردند

اما با تمام این احوال هـیچ  ، ونانی به خود گرفتیاي  شکل و قیافه، با اینکه تدمر در اثر قرابت و تعامالت فرهنگی گسترده

ثر از همـان اولیـه جامعـه    أدر جامعـه تـدمر و متـ   . هلنیسم نتوانست بر فرهنگ و تمدن تدمریان غلبه کامل پیدا کند، گاه

دیل اشراف و بزرگان و شیوخ در اداره امور شهر و نیز امور سیاسی متمرکز را به قدرت پراکنده ملوك الطـوایفی تبـ  ، عربی

جامعه . هاي سیاسی شدند و بر بعضی از مناطق و قبایل حکومت راندند اشراف و شیوخ وارد میدان قدرت و کشاکش. کرد

نخست طبقه خاصه که طبقـه ثروتمنـد و    :شدند می از دو طبقه اجتماعی تشکیل، تدمري همانند دیگر جوامع این روزگار

طبقه عام که تهیدستان جامعه تـدمري بودنـد و بـه عکـس طبقـه       دادند و دوم می صاحب نفوذ جامعه تدمري را تشکیل

  . زیستند می ها درکوخ، کردند می ها و قصر هاي بزرگ زندگی خاصه که در کاخ
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امـا تبعیـت کامـل آن    ، م) تدمر را تحت نفوذ خود قرار دادند66-57(ظاهراً رومیان درروزگار امپراتوري دومیتوس کوربولو 

مشـهور روم در سـال    امپراتـور هاي موجود حاکی از آنند که هادریان  گزارش. بود )م 79-60(ان و سپاسی امپراتوردر عهد 

  . میالدي وارد تدمر شد و این شهر را تحت حمایت خود گرفت و آن را هادریان پولیس نام داد 130

وان مسـتعمره عـالی روم را   ي به آن عنـ امپراتوردر اوایل قرن سوم میالدي رومیان به دلیل اهمیت فوق العاده تدمر براي 

درسـت در همـین اوایـل    . این مستعمره عالی از استقالل سیاسی برخوردار بود و معافیت از پرداخت خراج راداشت. دادند

شاید عمده ترین دلیل ارتقاي آن . تدمر اهمیت زیادي پیدا کرد، قرن سوم میالدي به دلیل گسترش جنگهاي ایران و روم

در این زمان یک خانواده معروف تدمري رو به تعالی . ي بودامپراتورمین اهمیت تدمر در جنگهاي به مستعمره عالی نیز ه

اضـافه   »سـپتیموس «این خانواده تدمري بنام خود . و شهرت گذاشت و توانستند تدریجاٌ به تجدید استقالل تدمر بپردازند

گرفته شـده بـود و در عـین    ، دي حکومت داشتمیال 211تا  193این نام از اسم قیصر سپتیموس سوروس که از . کردند

نوشته اند . حاکی از آن بود که خانواده تدمري به مقام هم وطنی رومی و برخورداري از حقوق رومی نایل شده بودند، حال

سپتیموس اذینه بن خیران از همین خـانواده تـدمري بـه رتبـه     ، م به تدمر آمد 231که وقتی الکساندر سوروس در سال 

مقـام  ، رومیان که در این ایام از پیوستن خانواده سپتیموس به ایرانیان نگران بودنـد . م یا سناتوري روم نایل شدشیوخ رو

دردوره سـلطنت  . نایل گردیـد ، پسر خیران و خانواده اذینه بزرگ حتی به مقام کنسولی روم که مقامی بسیار ارجمند بود

همین اذینه به جانبداري از رومیان مبادرت کرد و در شـرایطی  ، شدهاي ایران و روم تجدید  شاپور اول ساسانی که جنگ

گـالینوس  . اذینه سپاه ایران را مورد حمله قرار داد و ایشـان را مغلـوب کـرد   ، که شاپور اول ساسانی بروالریانوس غلبه کرد

  . را داد »امیر مشرق«براي تحکیم روابط دوستانه اذینه به او عنوان 

سپاهی فراهم آورد و به همراهی قسمتی از سـپاه  ، براي اثبات دوستی خود به گالینوس، توانا بود اذینه که امیري شجاع و

سوریه و بخش رومـی  ، روم به ایران حمله برد و توانست نصیبین و رها را از ساسانیان پس بگیرد و آنان را از آسیاي صغیر

امـا عمـالً همچـون پادشـاهی     ، تحت تابعیت روم قرار داشـت  اگر چه اسماٌ، اذینه از همین زمان به بعد. بین النهرین براند

بعد از قتل اذینـه پسـر کوچـک او    . راند می کاپادوکیه و کیلیکیه فرمان، ارمنستان، عربستان، مستقل و ثروتمند بر سوریه

ك زمـانی  زنوبیـا در انـد  . بنام وهب الالت با نیابت سلطنت مادرش زنوبیا که از زنان نامور شرق است بـه سـلطنت رسـید   

خـود را  ، توانست مصر و قسمت اعظم آسیاي صغیر را ضمیمه مملکت خودساخته و قلمرو حکومتی پهناوري پدیـد آورده 

که لقب قیاصره بود ملقب ساخت ، خود رابه اکوسیتوس، م وهب الالت در پرتو درایت مادر271در سال . ملکه شرق بنامد
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دیگـر از منازعـات   اي  به هر حال رومیان پس از پایان دادن به دوره. برانداخت ها روم را از روي سکه امپراتورو نام اورلئان 

زنوبیا ، داخلی وقتی زنوبیا را در اوج قدرت و سرکشی و استقالل طلبی دیدند برآن شدند تا به عمر قدرت وي پایان دهند

ریخت تا شاید از ساسانیان کمک شبانه از شهر خارج شد و به سوي ایران گ، پس از مشاهده تصرف تدمر به دست رومیان

کوشـیدند   می ،اما رومیان به تعقیب وي و وهب الالت پرداختند و توانستند آن دو را در حالی که در زورقی نشسته، بگیرد

  . دستگیر کنند، هاي مرزي ایران برسانند خود را به آب

این شهر عربی نیز بـه پایـان رسـید و یـاد و      دوره شکوفایی سیاسی و اقصادي، با اسارت زنوبیا و قتل عام و تخریب تدمر

  . خاطره آن به سینه تاریخ سپرده شد

    ):لخمیان(حیریان   

گروهی از قبایل تنوخی یمن وارد حیره شدند و درست در شرایطی کـه حکومـت پارتیـان در    ، در اوایل قرن سوم میالدي

ی ریختند که به مرور ایام از متن آن پادشاهی لخمیان راپاي  بنیاد جامعه، حال انقراض و نظام ساسانی در حال تکوین بود

  . پدید آمد

  :ها مرکب از سه دسته زیر بودند حیره اي

  . زیستند می هاي موبینر ها و چاد یعنی اعرابی که در غرب فرات میان حیره و انبار و باالتر از آن در زیر سایبان، تنوخ

 . سکونت داشتند یعنی ساکنان اصلی حیره که قبالٌ در آنجا، عباد 

 . که به ساکنان حیره پیوسته ولی از تنوخیان و عباد نبودند )هم پیمانان(احالف 

  . حرتایا حیریا در سریانی به معنی خیمه و اردوگاه است

به پادشاهی حیره رسید و به این ترتیب فرمانروایی حیره از تنوخیان به  )م 288-268(عمربن عدي ، پس از مرگ جذیمه

 -288(امـروالقیس اول  ، پـس از عمـروبن عـدي   . لخمیان از قبایل قحطانی جنوب عربسـتان بودنـد  . نتقال یافتلخمیان ا

امـا  ، امروالقیس اگر چه وحدت سیاسی حیره را پایه گذاري کرد. م) پسر  او که محرق لقب داشت به پادشاهی رسید328

اسد ومعد که مزاحمـان ایـران بودنـد و    ، مضر، یل نزارقبا. در جریان کشاکش ساسانیان و رومیان به ساسانیان وابسته شد

  . دادند به دست همین امروالقیس سرکوب شدند می همواره مرزهاي ایران را مورد تعرض قرار

وي مورد محبـت یزدگـرد اول   . پسر امروالقیس دوم بود )م431-403(از معروفترین پادشاهان حیره نعمان بن امروالقیس 

نعمـان حورنـق را بـراي بهـرام گـور ولیعهـد       اند.  روف خورنق را به این پادشاه حیري نسبت دادهبناي کاخ مع. قرار داشت
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وي بـا کیاسـت و   ، به پادشاهی رسید )م 473 -431(پس از نعمان پسرش منذر . برد ساخت می ساسانی که نزد او به سر

  . ه پادشاهی رسانده و رقیب او ار کنار زندتوانست بهرام را ب، تدبیر و با استفاده از نفوذ خود در میان بزرگان ایران

بود که از همه شاهان حمیري مشهورتر است وي در روزگار  )م 531 -510(منذ ماء السماء ، از دیگر شاهان معروف حیره

منذر از او تابعیـت  ، نوشته اند که چون قباد به آیین مزدك گروید، کرد می سلطنت قباد پادشاه ساسانی در حیره حکومت

به نام حارث بن عمروکندي را به جاي ماءالسـماء بـه پادشـاهی    ، بنابراین ساسانی نیز یکی از رقباي کندي لخمیان، دنکر

منذر ماء السماء به سلطنت حیره بازگردانده شد و کنـدیان  ، پس از سقوط قباد و به سلطنت انوشیروان. حیره نصیب کرد

  . از حکومت آنجا برافتادند

م بـه   580بود کـه بـه قـولی دیگـر در سـال       )م 613-585(عمان بن منذر معروف به نعمان سوم ن، آخرین پادشاه حیره

در زندگی نعمان بن منـذر دو نکتـه   . م به دستور خسرو پرویز پادشاه ساسانی به قتل رسید 602سلطنت رسید و به سال 

دوم آنکه قتل وي منجر بـه واقعـه   ، یدیکی اینکه او نخستین پادشاه حیره بود که به آیین مسیحیت گرو :مهم وجود دارد

بت پرست بودند از جمله ، تا روزگار سلطنت نعمان سوم پادشاهان حیره. معروف تاریخ ایران و عرب یعنی واقعه ذوقار شد

گرایش نعمان سوم به مسیحیت بـه دو دلیـل واکـنش در بارساسـانی را بـه دنبـال       . سبد ومحرق بودند، عزي، الت :ها بت

ثانیـاٌ نعمـان بـه مـذهب     ، در این زمان ساسانیان نسبت به مسیحیت واکنش تند قبلی را نشـان نمـی دادنـد    اوالٌ، نداشت

نعمان . نسطوري گرویده بود که دربار ایران به دلیل تضاد این فرقه با مذهب رسمی رومیان به آن چندان اعتراضی نداشت

دست لخمیان خارج شد و پادشاه ساسانی مردي بنام به دست خسرو پرویز کشته شده و پس از مرگ او حکومت خیره از 

  . ایاس بن قبیصه را جایگزین او کرد

معروفترین واقعه میان ایرانیان و حیره پس از مرگ نعمان جنگ ذوقار است که به شکسـت ساسـانیان و پیـروزي اعـراب     

و حـرم نعمـان بـن منـذر کـه      ا هـ  جنگ ذوقار به این جهت در گرفت که خسروپرویز که براي گرفتن سپرده. خاتمه یافت

هاي  اما این قبیله از دادن حرم و امانت. به بنی بکر فشار آورد، وائل به امانت گذاشته شده بود نبتوسط نعمان در قبیله بکر

این سپاه از اعراب شکست خورد و . نام ذوقار فرستاد هخسرو نیز سپاهی به جنگ ایشان در محلی ب. نعمان امتناع ورزیدند

این شکست تنها بحران نظامی در حکومت ساسانی بود و . ي ساسانی در تاریخ ثبت کردامپراتورپیروزي اعراب را بر اولین 

  . م نیز مطرح شده است 611احتمال وقوع آن در سال . میالدي ثبت شده است 604جنگ ذوقار حدود . غیر ال
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  غسانیان

زیستند و با رومیان روابط سیاسـی و اقتصـادي و    می عربستانمهمترین قبایلی که در آستانه ظهور اسالم در شمال غربی 

غسـانیان یـا آل جفنـه    ، فرهنگی مستحکمی داشتند و توانستند حکومتی رقیب حیره ووابسته به بیزانس تشـکیل دهنـد  

در تحـت تابعیـت رومیـان    ، از قضاعه بودنـد اي  بنوسلیح که شاخه، پیش ازهجرت آل جفنه به ناحیه حوران و بلقاء. بودند

از آنان تقاضا کردند که همراه و در کنـار  ، غسانیان چون به سرزمینهاي بنوسلیح رسیدند. کردند می مناطق مذکور زندگی

ها را با شرایطی  او نیز پیشنهاد غسانی، رئیس سلیح ماجرارا به والی روم در انظاکیه نوشت. انان در اطاعت رومیان در آیند

ها درگیـري پـیش آمـد و منجـر بـه       میان رومیان و غسانی، گرفت می که والی رومیمدتی بعد به دلیل خراجی ، پذیرفت

پـس از انعقـاد صـلح    . در این جنگ غسانیان مقاومت زیادي کردند  و رومیان ناگزیر بـه صـلح رضـایت دادنـد    . جنگ شد

، دربار ساسانی پیوند داشـتند  همان اندازه که امراي حیره با، از این زمان به بعد. رومیان و غسانیان با یکدیگر متحد شدند

بنـا بـه   . شـدند  مـی  عامل سیاسی بیزانس در منطقه محسـوب ، غسانیان نیز با رومیان همکاري و اتحاد داشتند و در واقع

طبعاٌ در اسـتحکام پیونـد هـاي سیاسـی     ، این هم کیشی، آل جفنه در شام کیش نصرانیت را پذیرفتند، قتیبه گزارش ابن

  . بود غسان و روم بسیار موثر

همراهی او با ژوستی ، مهمترین اقدام حارث اعرج. اولین کسی از غسان که حکومت را در دست گرفت حارث بن عمرو بود

، م انجـام شـد   531در این جنگ که به سـرداري بلیزاریـوس در سـال    . ور روم در جنگ رومیان علیه ایران بودتنین امپرا

مین جنگ رومیان و حارث غسانی با ایرانیان نیز که ازجنگ حیره و غسان دو. رومیان و غسانیان از ایران شکست خوردند

م یکی از  544هاي بین حیره و غسان در سال  در یکی از جنگ. به دنبال نیاورداي  م نتیجه 541در سال ، پدید آمده بود

غسانیان انتقام ایـن  . ی شدبه دستور پادشاه حیره این پسر در پیشگاه بت عزي قربان. پسران حارث به چنگ حیریان افتاد

آنان در این جنگ که در نزدیکی قنسرین اتفاق افتاد و به پیروزي غسـانیان منجـر   . میالدي گرفتند 546کار را در جنگ 

  . جنگ مذکور در تاریخ ایام العرب به یوم حلیمه معروف است، منذر پادشاه حیره را به قتل رساندند، شد

راندنـد از   مـی  ژوستی نین وتیبریوس که هر دوبا هم بـر روم فرمـان  . ی غسان رسیدپس از حارث پسرش منذر به پادشاه

نقشه ترور او را کشیدند که موفق نبود و همین باعث شد تا منذر بر علیه روم طغیـان کنـد و   ، افزایش قدرت منذر ترسید

ومیان که نمی توانستند ادامه ایـن  ر. همین باعث شد تا مرزهاي روم شرقی از تعرضات اعراب طرفدار ایران بی دفاع بماند

افـزایش  . م بـه عمـل آمـد    578این مصالحه در سال . وضع را تحمل کنند در اندیشه صلح با پادشاه یاغی غسانی افتادند
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استمرار سوء ظن همکاري پنهانی منذر با ایران و باالخره تعصب منذر در مذهب یعقـوبی  ، چشمگیر قدرت پادشاه غسانی

پس از دسـتگیري منـذر   . چیدند قدرت وي بیفتند باعث شد تا سران بیزانس در اندیشه بر، مخالف بودندکه رومیان با آن 

. هاي زیادي را براي رومیان فراهم کردند پسرانش علیه روم قیام کردند و تحت فرمان نعمان یکی از پسران منذر مزاحمت

و قبایل پراکنده غسانی تقسیم شده و برخی به  ایران  نعمان نیز دستگیر شد و به این ترتیب عمر دولت غسان به سر آمد

که خسرو پرویز بـه سـوریه لشـکر کشـید و توانسـت       614-613در سالهاي . پیوستند و برخی تحت اطاعت روم درآمدند

  . از قدرت سابق غسانیان چیزي باقی نمانده بود، دمشق و بیت المقدس را تسخیر کند

  کندیان

م در زمان حکومت شعر ادمتر پادشـاه  . شود که در نیمه دوم قرن اول ق می اد قدیم معلومبه موجب گزارش برخی از اسن

  . ی داشته استیدرکنده فرمانروا، حکومت کنده تکوین یافته و ربیعه نامی ازخاندان ثور، سبایی

. براي رومیان داشتندوابسته به تبابعه بودند و جایگاهی سیاسی همانند حیره براي ایران و غسان ، شاهان کنده در جنوب

 از آنان استفاده، در دوره حمیري بزرگان کنده مورد احترام بودند و حمیریان ایشان را در انجام برخی از امور دخالت داده

  .  کردند می

از جنـوب و شـمال   ، و شاید به دلیل همان کشمکشهاي گستردهاي که با قبایل جنوبی داشتند، کندیان در زمانی نامعین

از معروفتـرین و  . را ریختنـد  قـل واقـع در نجـد بنیـاد حکومـت کنـده      و دومه الجندل کوچیدند و در بطن عا منطقه نجد

این همان است که قباد ساسـانی او را بـه جـاي    . شجاعترین پادشاهان کنده حارث بن حجر معروف به حارث مقصور بود

پـس از برکنـاري   . همانند بـر آیـین مـزدك بـود    دلیل این اقدام این بود که حارث . منذر سوم به حاکمی حیره نصب کرد

منذر که کینه شدیدي از او داشت به جنگ با کندیان پرداخت و توانست حارث و پنجاه تن از خاندان شاهی کنده ، حارث

  . از این زمان به بعد حکومت کندیان رو به افول نهاد. را به قتل رساند

ضر موت در آمدند و ضمیمه قدرت باقیمانـده حضـرموت شـدند و    کندیان تحت فرمان ح، با اضمحالل قدرت دولت کنده

  . ریاست ایشان نیز از خاندان حارث به خاندان دیگري انتقال یافت

  و اجتماعی جامعه حجاز در آستانه ظهور اسالم، اقتصادي، مشخصات سیاسی

، غسان، هاي حیره افول قدرت، یهاي داخلی و منازعات خارج ي ساسانی و بیزانس بر اثر بحرانامپراتورضعف تدریجی دو 

هاي مناسبی بودند که ابتدا بـه رشـد اقتصـادي     زمینه، خصوصاً یمن، کنده و انحطاط سیاسی و اقتصادي جنوب عربستان
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رو بـه  ، هـا و تهدیـدات خـارجی    مخصوصاً مکه کمک کردند و آنگاه باعث شدند تا این شهر بدون نگرانی، شهر هاي حجاز

و به عمده ترین شهر شبه جزیره تبدیل گردید و ساکنان آن نیـز در جامعـه عربـی از    ، گذاشته استحکام سیاسی و نظامی

اسالم به همان اندازه که نیاز سیاسی و مـذهبی عربسـتان و دنیـاي    . قدرت و توانایی بسیاري زیادي برخوردار شوند، نفوذ

هـاي سیاسـی درون    ت خود نیـز از خـال قـدرت   در رشد و گسترش و تداوم حیا، ماالمال از بحران عقیدتی آن روزگار بود

  . گرفت می ي ساسانی و بیزانس بهرهامپراتورعربستان و انحطاط دو 

  :مکه از نخستین ساکنان تا حمله احباش

           بکه و ، هاي قرانی آن مکه نامهاي متعددي دارد که مشهورترین نام، شهر مکه در تاریخ عربستان و در البه الي آیات قرآنی

مکه در قرن . شهر مکه در ناحیه تهامه واقع شده است و در حقیقت جزئی از سرزمین تهامه به شمار میرود. القري است ام

هاي جنوب و شمال به یک شهرك تجاري تبـدیل شـد و از آن پـس نـامش در      اول میالدي درست پس از انحطاط تمدن

اعـم از  ، در دل خـود جـاي داده و مرکـز اسـتقرار اعـراب بـدوي       ها پیش از این کعبه را مکه قرن. منابع تاریخی راه یافت

  . نداشت، قحطانی و عدنانی بودو جز کعبه هیچ ویژگی مهمی که نامش را وارد متون تاریخی کند

بنیاد جامعه و مدنیت محدود مکه با مهاجرت حضرت ابراهیم به این منطقه و رها کردن اسماعیل و هاجر در انجـا شـروع   

به موجـب  . عماقه نخستین کسانی بودند که بامشاهده آب در مکه وارد این واحه شدند، ها برخی از گزارشبه موجب . شد

  . قبیله جرهم نخستین قبیله عربی بودند که وارد مکه شدند، ها دسته دیگري  از گزارش

. را سـاخته اسـت   مکـه آن  دانند که در سومین سفر خود از فلسطین بـه  می غالب روایات  بناي کعبه را به ابراهیم منسوب

پسرش و یا به قولی قیدار عهده دار امر کعبـه  ، چون اسماعیل در گذشت. زندگی اسماعیل در مکه نیز با افسانه توام است

تاریخ سیاسی  و اجتماعی مکه خصوصاٌ تاریخ فرزندان اسماعیل در مکه از مرگ نابت تا عدنان بسیار آشفته و متضاد . شد

به موجـب گـزارش علمـاي اخبـار     . گی شخص عدنان نیز آشفته و آمیخته به افسانه و اسطوره استحتی تاریخ زند. است

دو پیامبر ، و برخیا، معد پسر عدنان که همراه ارمیا. بخت النصر کمی پس از هجوم به عربستان و کشتار اعراب در گذشت

چون خبر مرگ بخت النصر را ، ستان صدمه نبیندبنی اسرائیل به فلسطین رفته بود تا در جریان هجوم پادشاه بابل به عرب

پس از . نزار بود، فرزند معد. و در آنجا برادران و بنی اعمام خویش را یافت  همراه پیامبران بنی اسرائیل به مکه آمد، شنید

وب سـرزمین قبایـل عـک ابتـدا در جنـ     ، اسماعیلیان یا عدنانیان به دو شاخه بزرگ معد و عک تقسیم شدند، مرگ عدنان

اما سپس ایشان به سرزمین یمن کوچ کردند و در جنوب عربستان ماندگار شدند و بـا یمانیـان   ، سرزمین معد قرار داشت
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در مکه باقی ماند و چهار پسر از وي بر جاي ماند کـه عبـارت   ، نزار بن معد که جد اعالي محمد پیامبر بود. امتزاج یافتند

د از مرگ اسماعیل فرزندان او متولی امور کعبه بوده و تولیت بیت الحرام و خانه خـدا  بع. ربیعه و انمار، ایاد، مضر :بودند از

تنها از این زمـان بـه بعـد سـروري و ریاسـت مکـه از جرهمیـان یـا         اند.  را تا روزگار ثعلبه بن ایادین نزار در دست داشته

گیـرد و تـا    مـی  هـا قـرار   به انحصاراٌ بر عهـده آن یابد و تولیت کع می انتقال، از قبایل یمنیاي  شاخه، اسماعیلیان به خزاعه

بت پرسـتی در مکـه جـاي آیـین     ، با غلبه خزاعه بر مکه. شود می از دست فرزندان اسماعیل خارج روزگار قصی بن کالب

فرزندان اسماعیل که قدرت و اعتبارشان رو به ضعف نهاده بود تشکل و انسجام خود را از دست دادنـد و  . ابراهیم را گرفت

  . ه صورت دسته هاي پراکنده و ضعیف درآمدندب

فرزنـدان  . مبدا بازگشت اقتدار مجدد بنی عدنان بر شهر مکـه اسـت  ، ظهور قصی بن کالب در عرصه اجتماعی جامعه مکه

او بـه دلیـل   ، نام قصی زید بـود . یعنی قصی و زهره تبلور یافتند، عدنان در این زمان در دو بطن از فرزندان کالب بن مره

پس از اینکـه قصـی یـا زیـد بـن      . افتادن از خویشاوندان خویش و زیستن در میان بنی عذره به قصی ملقب شده بود دور

اعتبار ، دختر حلیل بن جشیه رئیس خزاعه مکه، کالب به موطن خویش مراجعت کرد و کمی بعد به دلیل ازدواج با حبی

شد تا والیـت و سرپرسـتی کعبـه را از طریـق قصـبی بـه        حلیل هنگام مرگ بر آن. و منزلت اجتماعی فزونتري پیدا کرد

به موجـب ایـن گـزارش چـون     . هاي کعبه را به او سپرد این بود که قصی را فراخواند و کلید، فرزندان دخترش واگذار کند

هایـت  با او به منازعه پرداختند که منازعه طوالنی شد و در ن، خزاعیان ریاست قصی را نپذیرفته، پیشواي خزاعه درگذشت

هـا ادعـایی    هاي ریخته شده باطل اعالم شد و گفته شد که دیگر کسی را در باب خون به موجب حکمیت یعمر همه خون

  . دار و ساالر مکه شود و خزاعیان نیز از مکه اخراج نشوند همچنین مقرر گردید که قصی پرده، نباشد

از این زمان به بعد سروري بنی کالب بر مکه مسلم  .پیروزي قصی بر خزاعیان به تجدید قدرت بنی مضر در مکه ختم شد

مورخان نوشـته  . یابد می ثروت و جاللت قریش در مکه تبلور، قدرت، در حقیقت از این زمان است که دوره سطوت. گردید

 اند که قصی در نزد قریش به مجمع شناخته شده است زیرا وي بود که قدرت پراکنده قریش و بنی عدنان را دوباره جمع

، سرپرسـتی دارالنـدوه  ، رسـانی  آب، پـذیرایی ، داري پـرده . کرد و با پیوند دادن ایشان به یکـدیگر موجـب اعتبارشـان شـد    

. ها قصی موسس دارالندوه است به موجب همین گزارش، پرچمداري و فرماندهی جنگ اموري بود که در کنترل قصی بود

  .  خ الشیوخ مکه بود و بر روساي قبایل قدرتمند مکه ریاست عالیه داشتواقع بینانه تفسیر در باب قدرت قصی این است که او شی

مهمترین نقش و اقدام براي تثبیت موقعیت اجتماعی قریش گرد هم آوردن ایشان در درون شهر مکه و جاي دادن ایشان 
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  . کردند می قبل از قصی قریش بصورت پراکنده در جاهاي گمنام زندگی. در داخل شهر بود

   :گذاري کرد و همانها براي مکیان تبدیل به سنن مقدس و خدشه ناپذیر شد عبارت بودند از که قصی در مکه پایههایی  سنت

در هنگام ظهور اسالم ، عصاره انگور آمیخته به آب زمزم و شراب، عسل، نوشاندن شیر، آب دادن مجانی به حجاج :سقایت

  . عباس عمومی پیامبر عهده دار امر سقایت بود

 سنت طعام دادن به حجاج  :رفادت 

 .  هیچکس بدون اجازه ورود به کعبه را نداشت. داري آن بود حفظ و نگهداري خانه خدا و کلید، پرده داري ):سدانت(حجابت  

 . ها و راهنمایی حاجیان و نگهداري و مراقبت از شتران ایشان بوده است ظاهراٌ به معنی رهبري و فرماندهی جنگ :قیادت

 .  کرد می خاص اختصاص پیدااي  رچم در جنگ بود که به فرد یا خاندان عشیرهحمل پ :لواء

این مجلس مشاوره شیوخ در عین حال نشـان دهنـده قـدرت روسـاي     ، مجلس تصمیم گیري شیوخ» دارالندوه «تأسیس 

 . قبایل و تیره هاي دیگر در مکه و محدودیت عملی قدرت قصبی بن کالب است

قصـی چهـار پسـر    . کعبه را نیز تخریب و تجدیـد بنـا کـرد   ، ها و قواعد فوق رك و تنظیم سنتقصی بن کالب عالوه بر تدا

 :او به هنگام مرگ مناصبی را که در اختیار داشت تقسیم کرد. عبدالعزي و عبد قصی داشت، عبدمناف، عبدالدار، هاي بنام

. رفادت و قیـادت را بـه عبـد منـاف واگذاشـت      ،سرپرستی دارالندوه و پرچمداري را به عبدالدار و سقایت، داري کعبه پرده

پرچمـداري و  ، بنی عبد مناف گفتند ما از پسران عبدالدار بـه پـرده داري  ، چون روزگار پسران عبدالدار و عبد مناف رسید

ـ . ریاست دارالندوه سزاوارتریم ه این بود که میان قریش اختالف افتاد و طرفین با هم پیمانان خود وارد احالفی شدند که ب

پـس از انعقـاد ایـن    . حلف المطلبین بنی عبد مناف و دیگري پیمان هم پیمانان عبدالدار بـود . حلف االحالف شهرت دارد

اصول مصالحه به نفع بنی عبد مناف بود و مقـرر گردیـد کـه    . ها طرفین در آستانه جنگ با یکدیگر مصالحه کردند پیمان

جابت و لواء در اختیار بنی عبدالدار باشد و سرپرستی دارالندوه را نیـز  مناف و ح عبد رفادت و قیادت در دست بنی، سقایت

 . مشترکاٌ عهده دار باشند

ها  شود پسرانش این می مناف پسر سرشناس قصی بن کالب که نسل رسول اکرم از طریق او به قصی بن کالب متصل عبد

هاشـم عهـده دار امـور رفـادت و     ، از بنـی منـاف   .ابوعمرو و ابوعبید، مطلب، عبد شمس، عمرو که هاشم لقب یافت :بودند

مشـکل کـم آبـی عمـده     . از دیگر اقدامات هاشم حفر چاه سجله بود که به چاه جبیربن مطعم معروف گردید. سقایت شد

معروفتـرین  . بعد از هاشم نیز عبدالمطلب به تجدید حفر زمـزم مبـادرت ورزیـد   . ترین انگیز هاشم در حفر چاه مذکور بود
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برقـراري دو  ، م که منشأتحولی اقتصادي در مکه شد و از این زمان اقتصاد تجاري مکه را توسـعه چشـمگیر داد  اقدام هاش

 .  هایی با شامیان منعقد کرد هاشم براي استقرار تدابیري سیاسی اندیشید و پیمان. سفر  بازرگانی در زمستان و تابستان بود

 . منی امیه بن عبد شمس برادرزاده هاشم با اوستماجراي قابل توجه دیگر در زندگی هاشم رقابت و دش

به هنگام مرگ هاشم در شام پسـر و  . پسر هاشم به علت موي سفید ي که بر سرش داشت به نام شیبه الحمد نامیده شد

وي بـه یثـرب   ، برادر خویش مطلب را وصی خود تعیین کرده بود، از آنجاکه هاشم قبل از مرگ، همسرش در یثرب بودند

تصـور  ، زاده مطلـب اسـت   بـرادر ، مکیان در ابتدا نمی دانستند که شبیه. اش را به همراه خود به مکه آورد زاده رادررفت و ب

از این زمـان بـه بعـد    . به همین جهت او را عبدالمطلب نامیدند، خریده و با خود به مکه آورده استاي  کردند که وي بنده

 . ریاست بنی هاشم به عبدالمطلب رسید پس از مرگ مطلب. شیبه به عبدالمطلب شهرت یافت

بلکه به معنـاي افکـار   ، انکار سروري و اقتدار اولیه عبدالمطلب منزلت و رفعت پایگاه خاندانی عبدالمطلب را نفی نمی کند

تمـام اقتـدار اقتصـادي و    ، عبـدالمطلب پـس از مـرگ پـدر     -1 :خصوصاً اقتدار ملی عبدالمطلب است زیـرا ، پایگاه اشرافی

توانمندي مـالی فـوق   ، پس از مرگ هاشم، از جمله خاندان امیه، و بطون دیگر قریشها  تیره -2. ی او را پیدا نکرداجتماع

 روز بـه روز بیشـتر  ، منزلت اجتماعی بنی امیه با حفظ مقام قیادت و نفوذ فـوق العـاده در دارالنـدوه     -3. یافتنداي  العاده

 -4. وصاٌ پس از جنگ بدر به ریاست و سروري تامه قریش و مکیان رسیدندخص، شد تا آنکه آنان در زمان ظهور اسالم می

نوشاند امـا بـه دلیـل     می ها را با عسل مخلوط کرد و به حاجیان عبدالمطلب اگر هم در آغاز دستمایه فراوان داشت که آن

طالـب نگذاشـت تـا او و    بـراي پسـرش ابو  اي  این دستمایه را چنان از دست داد که سـرمایه ، عدم اشتغال فعال در تجارت

  . پسرانش را با توانایی مالی خود در خانه خویش سرپرستی کند

در عصر زندگی عبدالمطلب قدرت متمرکز خاندان قصی در میان بطون مختلف تقسیم شـد و خصوصـاٌ رجـالی از برخـی     

اصوالٌ ثروت و پایگاه اشـرافی  بطون پیدا شدند که سرمایه هاي فراوان و اموال بسیار زیادي نسبت به بنی هاشم داشتند و 

  . ایشان قابل قیاس با پایگاه بنی هاشم نبود

حمله احباش به مکه تحت فرماندهی ابرهه ، مهمترین حادثه در تاریخ زندگی مکیان و عبدالمطلب در آستانه ظهور اسالم

 . شد می ایران انجام است که به قصد شمال عربستان و حضور نظامی در خلیج فارس براي یاري نظامیان رومی علیه
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 ساخت قدرت و ترکیب اجتماعی آن در جامعه مکه

از جمله خزاعه بـوده اسـت   ، عمره مکه و هم سنگ قریشاي  دارالندوه مرکز مشاوره روساي دیگر قبایل و تیره هاي قبیله

هم مـدتی پـس از    ان، با افزایش شمار بطون قریش. جز به رسمیت شناختن قدرت سیاسی آنان نداشت اي  که قصی چاره

روساي شاخه هاي گسترده قریش جاي روساي قبلـی را  ، و ضعف تدریجی رؤساي قبایل غیر قریش، مرگ قصی بن کالب

امیـه   نیبعد از مدتی  ب. بطون و عشیره هاي قریش گردید، ها مرکز مشاوره روساي خاندان، و به مرور دارالندوه. پر کردند

  . و بنی هاشم تقسیم شد

در آسـتانه بعثـت از قـدرت و نفـوذ سیاسـی فـراوان       ، همان اندازه که در پایبندي به فضایل برجسته بودنـد  بنی هاشم به

در مقابل بنی امیه به مرور اقتدار اشرافی چشمگیري یافتند تا سرانجام ابوسفیان تمام قدرت مکـه را بـا   . برخوردار نبودند

  . جنگ بدر به دشمن شماره یک اسالم تبدیل شد رضایت روساي بطون قریش در انحصار خود درآورد و بعد از

بنابراین بنی هاشم تنها یک رکن قدرت در مکه بودند و طبعاً عبدالمطلب نیز نمی توانسته است نماینده تامه قدرت مکـه  

ز هـاي متعـددي ا   ارکان و اجزاء دیگر قدرت تجزیه شده قصی بن کالب  و بنی عبد مناف را خاندان. در قبایل ابرهه باشد

  . دادند می قریش و غیر قریش تشکیل

  ماهیت شهر نشینی و مدنیت در مکه

اقتصـادي و اجتمـاعی   ، اداري، مستقر و داراي سازمان سیاسـی اي  یعنی جامعه، با اذعان و توجه به حداقل تعاریف از شهر

روابـط  ، همـه شـمول  هاي کلی و عمومی شهر را نداشته و حتی فاقـد قـانون عـام و     شود که مکه ویژگی می معین روشن

مکه شهري با خصیصه و تـألیف و  . نظام اداري و اقتصادي و حاکمیت فراگیر بوده است، سیاسی و اجتماعی سازمان یافته

لیف شده أبلکه در این شهر سازمان زندگی بدوي و روستانشینی با هم ترکیب و ت، ی  وشهري نبودهیترکیب زندگی روستا

  . ارگانیکی را پدید آورده بودند و یک واحد اجتماعی فاقد همبستگی

مکه مرکز زندگی و استقرار قبایل و بطون و عشیره هاي متعددي بود که هر کدام منطق زندگی عرضـی و سـنتی خـاص    

و هـا   ها با دیگر قبایل بود کـه تمـام عشـیره    خود را داشتند و در قالب همین عرف و سنن ویژه و یا در پرتو مشترکات آن

گري و  واسطه اقتصاد این شهر بی گمان اقتصادي تجاري و مبتنی بر. کردند می تعامل اجتماعی برقرار، بطون در این شهر

بدنه اصلی جامعه مکه یا عامه جماعات قبایل و عشـایر  ، از این ساکنان بازرگان مکه که بگذریم. خدمات مربوط به آن بود

گذراندند و از تولیدات دامی  می یب احشام خصوصاٌ شترکلی زندگی خود را از طریق درامدهاي معمول زندگی بدوي و ترت
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مردم ام القري را کامالً نیازمند خرید واتکا به معیشت بادیه نشـینی  ، هاي زراعی در مکه فقدان زمین. کردند می نیز تغذیه

  . ساخته بود

هـا   نیز خصایص خصومت هاي دورن شهري و برون شهري مکیان به گاه درگیري و خصومت، مکهاي  گذشته از بافت قبیله

تصور این نحوه از زندگی کافی است تا اذعان کنیم که در مکه نظام . و مدافعات یک جامعه شهري را منعکس نمی کردند

نشینی هرگز تا دوره اسالمی تحقق نداشته مکه در حقیقت ام القرایی بوده است که در گوشـه و کنـار آن بـدویان بـا      شهر

  اند.  زیسته می انشینیاندك گرایشی به زندگی یک ج

  جنگهاي فجار

بـه رغـم ایـن سـنت     . شد می هاي حرام هر گونه منازعه و جنگ متوقف گشته و حرام تلقی در سنت اعراب عدنانی در ماه

هـاي   جنگ شدندکه چـون در مـاه   درگیر چهار کشمکش و، در ایام جوانی پیامبر، قبایل عرب مستقر در مکه و اطراف ان

  . به فجار موسوم شدند، حرام اتفاق افتاد

فجار سوم بین کنانه و بنـی  ، فجار دوم ستیزي بود  بین قریش و هوازن، بود میان کنانه و بنی هوازناي  فجار اول منازعه

گویند پیامبر نیز در ایـن فجـار چهـارم شـرکت داشـت و       می .هوازن و فجار چهارم میان قریش و کنانه با هوازن روي داد

  . تبیست سال سن داشته اس

  حلف الفضول

 حضـري جامعـه مکـه را روشـن     –لیف اجتمـاعی بـدوي   أحلف الفضول از جمله احالفی بود که هم ساخت و ترکیب  و ت

فقدان نظم مدنی و قانون واحد در . شود می از رندگی پیامبر محمد در دوره قبل از بعثت مربوطاي  کند و هم به گوشه می

 ي که به دالیل مختلـف از جملـه بـراي خریـد و فـروش و تجـارت وارد مکـه       شد که افراد می نظام اجتماعی مکه موجب

نـه  ، تنها حـامی افـراد بـود   اي  سنتهاي قبیله، در جامعه مکه نیز همانند بادیه. شدند مورد هر گونه تعرضی قرار گیرند می

ده بودند در مکه مـردي  فیل  و در حالیکه قریش به تازگی از فجار آسوده ش 20در سال . مقررات مدنی عام و همه شمول

مردانی عاقـل  . ازبنو زبید مورد ستم عاص بن وائل سهمی قرار گرفت و در باالي کوه ابوقبیس به قریش و مکیان تظلم برد

تصمیم گرفتنـد تـا تجـاوز    ، دانستند استمرار این ستمها به نظم اقتصادي مکه لطمه خواهد زد می و جوانمرد از قریش که

، بنـی زهـره  ، بنی مطلـب ، به همین دلیل مردانی از بنی هاشم. بیگانگان بی پناه جلوگیري کنند مکیان به حقوق و اموال

جمع ، بنی تیم و بین حارث در خانه عبداهللا بن جدعان که خود از بنی تیم و از اشراف مکه و بازرگان دور اندیش مکه بود
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. بپردازند و حقـوق ایشـان را از بـدهکاران بسـتانند     شدند و پیمان بستند که از آن زمان به بعد به یاري ستمدیدگان مکه

حلف الفضول پیمـانی بـوده   . پیامبر نیز بنا به گزارش اغلب منابعی که از حلف الفضول سخن گفته اند شرکت داشته است

  .  گرفتند می است که محدود به حمایت افرادي که مورد ستم مالی قرار

پترا و تدمر همچنـان بـه حیـات    ، سبا، پس از سقوط معین، واقع شده بود مکه با اینکه در سرزمین غیر قابل کشت و زرع

مهمترین دلیل این امر را باید ابتدا در موقعیت خاص جغرافیایی و تجاري آن و سپس در اهمیت . اقتصادي خود ادامه داد

استمرار حیات . جستجو کرد، تعلق خاطر یافته بودند کعبه براي فرزندان اسماعیل و برخی قبایل قحطانی که به خانه خدا

بی گمان اگر مکه هماننـد پتـرا و تـدمر در جـایی قابـل      . اجتماعی در مکه همان هویت نیم بدوي و نیمه حضري آن بود

شد که دیگر مراکز تجاري عربستان شـمال   می دسترس براي رومیان و با ایرانیان قرار گرفته بود به همان سرنوشتی دچار

وجـود کعبـه و   . عامل مهم دیگر در استمرار حیات مکه قرار گرفتن خانه خدا در این شـهر بـود  . شرقی بدان گرفتار شدند

بـه  . هاي قبایل متعدد که در مکه قرار گرفته بود به آن شهر هویت یک شهر کامالٌ دینی و مقـدس نیـز بخشـیده بـود     بت

کردند  می م مراسم  حج به مکه رفت و آمدو قبایل مختلف براي انجاها  عشیره، همین دلیل عناصر و افراد و اعضاي بطون

و همین رفت و آمدها موجب به جریان افتادن تجارت در مکه و تکوین بازارهاي دائمی دراین شهر و یا بازراهاي موسـمی  

  . شد می در اطراف آن

سـرمایه بـراي   فاقـد  ، مردم عادي جامعه مکه که، به رغم فعال شدن جریان تجارت مکه از عهد قصی تا دوره فرزندان وي

درسـت  . شـدند  می هاي دردناك بردند و گاه دچار گرسنگی می هاي مقطعی رنج شرکت در تجارت بودند از فقر و تهیدست

هاشم بن عبد مناف دست به دو اقدام اساسی زد کـه  ، در شرایط تشدید فقر قریش و ناامنی گسترده حاکم بر تجارت مکه

هاشم در قدم نخسـت دسـت بـه انعقـاد پیمـان بـا قبایـل مسـیر         . اامنی بودن رهیدن جامعه مکه از گرسنگی و نآنتیجه 

هاي تجاري زد و با شرکت دادن ایشان در بخشی از سود حاصل از تجارت یا پرداخت مبالغی معین به شیوخ قبایل  کاروان

ان شـد و از طریـق   هاي شـمال و جنـوب عربسـت    هاي تجاري را در داخل عربستان و آنگاه وارد مذکور با قدرت راه، مذکور

سـاکنان مکـه پـس از    . هـا تحصـیل کـرد    امنیت خارجی مناسبی را براي آن، ها نسبت به بازرگانان مکه جلب حمایت آن

به شکلی فعال در تجارت تابستانی و زمسـتانی شـرکت جسـتند و در    ، اطمینان خاطر از عدم چپاول سرمایه هاي خویش

تاجران بزرگی در مکه پدید آمدند پراکندگی و تعدد ثروتمندان مکـه  ، اسالمنتیجه در فاصله حیات هاشم تا آستانه ظهور 

نخست اینکه قدرت سیاسی و اقتصادي در ، که اکثر قریب به اتفاق آنان از بنی هاشم نیستند نشان دهنده دو مطلب است
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دوم آنکـه  ، از بین رفتـه بـود   ظهور اسالم کامالً تجزیه شده و تمرکز قدرت نسبی دوره قصی و هاشم کامالٌ  مکه در آستانه

در این ایام زندگی شخصی ابوطالب در صعوبت . تمام بنی هاشم در این ایام در جرگه اشراف و بازرگانان عمده مکه نبودند

  . گذشت می و سختی

شدند  می رواینان بیشتر اوقات با کمبود احتیاجات اولیه زندگی روب. فقیران و بردگان قرار داشتند، در کنار ثروتمندان مکه

، زیرا قیمت آن بـاال بـود و خوردنـد آن   ، توانستند نان تهیه کنند می فقران مکه بندرت. گذراندند می و زندگی را با صعوبت

هاي اجتماعی شهر مکه بودند که اگر چه بـه انـدازه تهیدسـتان     بردگان از دیگر گروه. تنها به اشراف شهر اختصاص داشت

ضـعیتی   امـا از نظـر حقـوقی و   ، شـدند  می شتند و در خانه ارباب از حداقل تغذیه برخوردارمکه زیر فشار گرسنگی قرار ندا

  . بار داشتند سفأبسیار ت

ادیان متعددي وجود داشتند کـه بـر روي هـم هویـت دینـی ایـن       ، در جامعه حجاز در دوره جاهلی و آستانه ظهور اسالم

دهد که پدیده دین در این جامعه پیچیدگی و تحلیل ازآن  می انمطالعه کلی این ادیان نیز نش. دادند می جامعه را تشکیل

تأثیرات متقابل ایـن  . ها به پرستش میسر نیست جز بر مبناي تعامالت عدیده فرهنگی و ذهن ساده بدوي و نیاز روحی آن

ریخ تحول دینـی  چنانکه تا، مسلماً دین در این جامعه. عناصر بر روي یکدیگر اصلی ترین دلیل تعدد ادیان در حجاز است

  . پرستی انحطاط  پیدا کرده است با توحید آغاز شده و به مرور ایام به بت، دهد می آن نشان

در آستانه ظهور اسالم در عربستان شمالی معدود افرادي با عقاید خاص پدید آمدند که خود را پیرو آیین حضرت ابراهیم 

پرستی دیـن   ء این است که آنان کسانی بودند که اعتقاد داشتند بتبهترین تعریف از حنفا. به حنفاء مشهور شدند، خوانده

الجرم از بت پرستی بـه بقایـاي موجـود    ، ولی چون آیینی معقول و شایسته پیروي نیز نمی یافتند، شایسته پیروي نیست

م نیز تصور روشنی جز الزم به تأکید است که حنفاء از دیانت ابراهی. آیین ابراهیمی گرویدند و برخورد نام حنفاء گذاشتند

از عقایـد نظـري و عملـی    اي  از سنن ابراهیمی نداشتند و بنابراین حنفیـت مجموعـه  اي  اعتقاد مبهم به اهللا و عمل به پاره

  . منسجم و مدون نبود

بـدون تغییـر و   ، هـا پـیش از ظهـور اسـالم     از قرن، تاریخ حیات فرهنگی اعراب دوره جاهلی حاکی  است که جامعه حجاز

جدي با همان ساختار فرهنگی خویش زندگی کرده و گذشت اعصار و قرون  نتوانسته است تا آهنگ تحول بسـیار   تحولی

آرام و کند این جامعه را سرعت بخشد و آن را به سان سایر جوامع نیمه بدوي و نیمه مدنی در قالب گـردش روزگـاران و   

ندي آهنگ تحول فرهنگی جامعه جـاهلی حجـاز دالیـل    ک. تعامالت اجتماعی متحول سازد و به توسعه و رشد سوق دهد



  مجموعه تاریخ »  42«
 

 
 

 
دور  -2شـرایط یکسـان طبیعـی و اقلیمـی حجـاز       -1 :برشـمرد  راتوان دالیل زیـر   می ها داشته که از جمله آناي  عدیده

  . خصوصاٌ محدودیت تعامل فرهنگی آن، افتادگی حجاز از مراکز عمده فرهنگی

اجرام فلکـی نیـز در حیـات و    ، که در سرنوشت آنان دخالت تام داشتند، لفهاي مخت عالوه بر بت، اعراب جاهلی  به گمان

ایـن  ، هـا بـود   ها محل زندگی غول اکثر وادي، ها به نظر آن. کردند می ایفااي  هاي زندگی نقش تعیین کننده مرگ و رویداد

  . ها به عیش و نوش مشغول بودند موجودات در این وادي

درعربسـتان بعضـی   . امی یهودي و مسیحیت در عربستان نفوذ زیـادي کـرده بودنـد   در اواخر دوران جاهلیت دو مذهب س

  اند.  پرستیده می راها  مذهب صابئی داشته و ستاره

  . گویند مذهب زرتشتی و مانوي در عربستان در قبیله بنی تیم وجود داشته است می

  نکاتی در باب دوران زندگی پیامبر

معـروف اسـت کـه    . گفتند و این رسوم حمس تا زمان اسالم پابرجـا بـود   می خمس، استفاده کنند گان از امتیازات حج را

در بصري راهبی بحیرا نام از روي آثار و عالمـاتی پیـامبر آینـده را     و  پیامبر در سن دوازده سالگی با ابوطالب به شام رفت

  . شناخت

در سال بناي . ته بود که هر دو مرده بودندخدیجه دو شوهر گرف، پیش از محمد. خدیجه دختر خویلد از اشراف قریش بود

  . سالگی او فاطمه متولد شد 35سال پس از ازدواج پیامبر و در سن  10کعبه یعنی 

  . نامیدند می را تحنّث اعتکاف  رسمی بود که قریش داشتند و آن

  . مور به دعوت شده استاولین سوره المدثر بوده است که بر پیامبر نازل شده است که در آن مأ »اقراء«پس از سوره 

، علی و زیدبن حارثه چهارمین مسلمان ابوبکر بود که به دعوت او چهار نفر از رجال عمده عثمان بن عفان، پس از خدیجه

  . گویند می ها را سابقین سعد بن ابی وقاص به اسالم گرویدند که آن، عبدالرحمن بن عوف، زبیربن عوام

در ایـن  . دوره دعوت علنی آغاز شـد  »وانذر عشیرتک االقربین«و آیه  »اصدع بما تومرف«سه سال پی از بعثت با نزول آیه 

که هم اکنون بنام دارالخیزران ، هنگام پیامبر خانه ارقم را گرفته و آنجا را مرکز دعوت و محل اجتماع پیروان قرارداده بود

  . شود می نامیده

آنها را به مهاجرت به حبشـه فرمـان داد کـه ایـن مهـاجرت اول      ، ندپیامبر براي نجات پیروان بی پناهی که باقیمانده بود

  . مهاجران دوم حبشه بودند که پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه به عربستان برگشتند. حبشه بود
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  . یک حمزه بن عبدالمطلب و دیگري عمربن خطاب بود، در سال ششم بعثت دو شخص مهم ار قریش به اسالم گرویدند

فتم بعثت بود که به علت پیمانی که قریش بسته بودند مبنی بر اینکه از ازدواج و خرید و فـروش بـا اطرافیـان    در سال ه

بنابراین محمد و پیروانش در شعب ابوطالب سکنی گزیدند و تا مدت سه سال در آنجا بودنـد و  ، کنند می محمد خودداري

  . گذراندند می روزگار به سختی

خدیجه و ابوطالب که تمام دارایـی خودشـان را   ، ینکه مسلمانان از شعب ابوطالب خارج شدنددر سال دهم بعثت پس از ا

این سال مطابق با سال سـوم قبـل از  هجـرت    . هر دو درگذشتند، در طی این سه سال براي راحتی مسلمانان داده بودند

ب دو طایفه یهودي بنام قریظـه و بنـی   در شهر یثر. است و مرگ این دو ضربه روحی بسیار سختی را به پیامبر وارد آورد

اوس و خزرج دو قبیله عمده ساکن در یثـرب  ، نضیر با اوس هم پیمان بودند و طایفه بنی قینقاع باخزرج هم پیمان بودند

  . ها درگیري و نزاع داشتند بودند که با یکدیگر سال

در سال یازدهم بعثت بـود  . پیروز شده بود اوس، در جنگ بعاث که بین اوس و خزرج قبل از هجرت پیامبر در گرفته بود

ها اسالم را قبول کردند و در سال بعـد یعنـی سـال دوازدهـم      ها در عقبه دیدار کرد و آن که پیامبر با شش تن از خزرجی

 و شش نفر دیگر از قوم خود با پیامبر در عقبه دیدار کردنـد کـه ایـن دیـدار را بیعـت عقبـه اولـی       ، بعثت همان شش نفر

   :ها تعهداتی را پذیرفتند از جمله اینکه نآدر این بیعت . ندنام می

. در کارخیر نسبت به خـدا نافرمـانی نکنـیم   ، بهتان و افترا نزنیم، فرزندانمان را نکشیم، دزدي نکنیم، به خدا شرك نورزیم

  . اده بودزیرا پیامبر در فتح مکه بیعت زنان را بدین قسم قرار د، نامند می ءاین قسم بیعت را بیعت نسا

  . ها فرستاد مصعب بن عمیر قرشی را براي تعلیم نزد آن، این بیعت پیامبر پس از

هفتاد نفـر  ، در سال سیزدهم بعثت. نمازهاي پنج گانه مقرر شد، گویند در سال دوازدهم بعثت بوده می در شب معراج که

یـا  ، بیعت کردند که ایـن بـه بیعـت دوم عقبـه    از مردم یثرب به همراه مصعب بن عمیر در عقبه  حاضر شدند و با پیامبر 

این عمل به دنبال تصمیمی بـود  . سال چهاردهم بعثت پیامبر به همراه ابوبکر به غار ثور رفتند. بیعت الحرب معروف است

  . ها گرفته بودند مبنی بر اینکه شبانه به خانه پیامبر ریخته و به طور دسته جمعی او را به قتل برسانند که قریشی

  . در مورد اضطراب ابوبکر در غار بوده است »اذا  هما فی الغار«ه آی

بنابراین مسلمانان دسته دسته شـروع بـه   . ها  قبول کردند که پیامبر به آنجا مهاجرت کند یثربی، پس از پیمان عقبه دوم

  . مهاجرت از مکه به مدینه کردند
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  . در میان قبیله بن سالم بن عوف خواند نخستین نماز جمعه را پیامبر در حین هجرت از مکه به مدینه

  . پیامبر در یثرب به خانه ابوایوب انصاري رفت

تغییر پیدا کرد و بعد فقط  النبی مدینهً مسلمانان به یثرب مهاجرت کردند نام این شهر به  پس از آنکه پیامبر و

  . مدینه به معنی شهر آن باقی ماند

بعضی مهاجرت کردند از قبیل ابوعامر معروف بـه راهـب و   ، و اسالم مخالف بودند هایی که با پیامبر هاي مدینه آن از عرب

هـا هسـتند کـه در قـرآن منـافقین       این. کردند می بعضی دیگر که مانده بودند جرات تظاهر نداشتند ولی در نهان دشمنی

  اند.  نامیده شده

  . به دین اسالم گرویدندها مخیریق و عبداهللا بن سالم  از یهودیان مدینه دو تن از احبار آن

  . سوره بقره بر ضد یهود نازل شده است

مسـلمانان را  ، درسال دوم هجرت قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا کرد و تغییر قبله به این جهت بود که یهودیان

  .  کردند می خوانند سرزنش می خاطر اینکه به طرف قبله آنان نماز هب

اي تغییر قبله در مسجد بنی سلمه نازل شد و پس از آن پیامبر به مسجد قبا رفت و محراب بر )قد نري تقلب وجهک(آیه 

  . آنجا را به قبله نو ساخت

ان(غزوه ابعرا بود ، نخستین غزوه و پس از آن غزوه بواط که هر دو به قصد کاروان قـریش بودنـد ولـی در هـیچ      )غزوه ود

  . کدام درگیري روي نداد

  . با دو قبیله بنی مدلج و بنی ضمره بوده است، قبایل خارج بسته شد نخستین پیمانی که با

شکست خوردند ها  در این جنگ قریشی. گشت می در سال دوم هجرت غزوه بدر اتفاق افتاد که کاروان ابوسفیان از شام بر

یامبر در مدینه به تعقیب و پس از غزوه بدر پ. و هفتاد نفر از سران قریش کشته و هفتاد تن اسیر شدند و بقیه فرار کردند

  .  تنبیه منافقین و یهود پرداخت

ها را پانزده روز محاصره کردند و سـپس   آن. یهودیان بنی قینقاع نخستین طایفه یهودي بودند که مورد تعقیب واقع شدند

، و سـهم پیـامبر   ها را به تبعید تبدیل کرد و اموالشان پس از وضع خمـس  حکم قتل آن، پیامبر به شفاعت عبداهللا بن ابی

  . غنیمت مسلمان شد و این نخستین خمس بود

  . از وقایع دیگر سال دوم هجرت ازدواج علی و فاطمه بود. در ذي الحجه سال دوم هجرت غزوه سویق نیز اتفاق افتاد
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بـود   گرفت بیشتر براي کسب ثروت و مال و منال می هاي آنان صورت غزوهایی که پس از هجرت بر علیه قریش و کاروان

زیرا مسلمانان مهاجر در مدینه وضعیت مالی چندان خوبی نداشتند و آن نیز به این دلیل بود که همه چیزشان را در مکه 

  . گذاشته و مهاجرت کرده بودند

شـد   مـی  هاي گفته شد که خود پیامبر فرماندهی جنگ را بر عهده داشت ولی سریه به جنگ می هایی گفته غزوه به جنگ

  . ها حضور نداشت و فرماندهی را یکی از مسلمانان بر عهده داشت آن که پیامبر در

هـا   شد که مردم مسلمان مکه را دعوت کرده بودند تا به یثرب بیایند و قول مساعدت به آن می انصار به مردم مدینه گفته

جرت کردنـد ومـورد لطـف    داده بودند و مهاجرین نیز کسانی بودند که همه چیزشان را در مکه رها کردند و به یثرب مهـا 

  . انصار قرار گرفتند

او در . فرماندهی سپاه اسالم را بر عهده داشت، سریه قر ده در سال سوم هجرت اتفاق افتاد که در این جنگ زیدبن حارثه

  . دست آورد همحل قرده کاروان را یافت و غنایم بسیار ب

در این جنگ پیامبر راي عبداهللا بن . ن جنگ ابوسفیان بودفرمانده قریش در ای. غزوه احد نیز در سال سوم هجرت رخ داد

ابی را که ماندن در شهر و جنگ در شهر بود را قبول کرد ولی دیگران به جنگ در صحرا و بیـرون از شـهر تمایـل نشـان     

  . ها را قبول کرده و به جنگ در خارج از شهر رضایت داد بنابراین پیامبر نیز حرف آن. دادند

به این بهانه که چرا ، در محل شوط عبداهللا بن ابی با سیصد تن. نفر بودند 3000نفر و سپاه ابوسفیان  1000سپاه پیامبر 

پـس از  . از سـپاه پیـامبر جـدا شـد    ، حرف او را در موردن ماندن در شهر قبول نکرده و به حرف جوانان گوش داده اسـت 

  . داشتند که پشیمان شدند عبداهللا بن ابی دو طایفه بنی سلمه و بنی حارث نیز قصد رجوع

پیامبر پنجاه تیرانداز را به فرماندهی عبداهللا بن جبیر در تنگه پشت سر سپاه قرار داد که نا غافل از آنجا مورد حمله قـرار  

این تیراندازان تنگه را رها کـرده و بـراي اینکـه از غنـایم     ، اما پس از اینکه مسلمانان در ابتداي جنگ غلبه کردند. نگیرند

تنگه بی دفاع مانده و سواره دشمن به فرماندهی خالد بن ولید حملـه کـرده و    ببرند از جاي خود حرکت کردند واي  رهبه

مسـلمانان شکسـته شـدند و    ، پس از اینکه قریش گفتند که محمد کشته شد. مسلمانان را غافلگیر کرده و شکست دادند

نفـر از مهـاجرین بودنـد و بقیـه از      رنفر کشته شد که چها 74مبر از سپاه پیا. جمعی از جمله عثمان بن عفان فرار کردند

. عموي پیامبر به حربه غالم جبیربن مطعم کشته شـد ، از سپاه پیامبر حمزه سیدالشهدا. نفر بود 20انصار و تلفات دشمن 

حمـراء  ، ن غزوهای، یک روز پس از شکست احد بود که مسلمانان براي تقویت روحیه خود به تعقیب سپاه قریش پرداختند
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هاي ابوعزه شـاعر   در بازگشت از این غزوه بود که دو تن از لشکریان دشمن را که راه گم کرده بودند بنام. االسد نام داشت

  . و معاویه المغیره را دستگیر کرده و به دستور پیامبر کشته شدند

  . امام  حسن در سال سوم هجري متولد شد

  وقایع سال چهارم  هجرت

به دست کفار افتادند و کشته شدند ، نفر از مسلمانان که براي تعلیم دین به اعراب عضل و قاره رفته بودند 6ل در این سا

  . گویند می که به این واقعه سریه رجیع

صحابه براي ارشاد قبیله بنی عامر بـه تقاضـاي    70در طی این حادثه پیامبر به روایتی چهل و به روایتی  :حادثه بئومعونه

بجز عمر بن امیه ضـمري کـه او در راه   ، ها را کشتند از بنی سلیم همه آناي  یله فرستاد که عامربن طفیل با عدهرئیس قب

دو نفر از بنی عامر را کشت و بنی عامر به موجب پیمانی که با پیامبر داشتند خون بهاي آن دو را خواستند و پیامبر چون 

 هـا  ها بگیرد و بنـی نضـیر در حـین مـذاکره پیـامبر بـا آن       بهاء را از آن ها هم پیمان بود خواست که خون بنی نضیر با آن

هـا   خواستند نسبت به او توطئه کرده و او را بکشند و پیامبر این امر را فهمید و بال فاصله به مدینـه برگشـت و بـه آن    می

ریک عبداهللا بن ابی ایستادگی کردنـد و  ها نیز ابتدا تسلیم شدند ولی بعد به تح آن. پیغام داد که باید از بالد پیغمبر بروند

ها را پانزده روز محاصره کرد تا قوم تسلیم شدند مبنی بر اینکه اموال خود را بگذراند و بروند و فقـط بـراي هـر     پیامبر آن

ها میـان مهـاجرین    این قوم یهود به اذراعات شام تبعید شدند و امالك آن. سه نفر یک شتر و مشک آب مجاز بودند ببرند

  . این واقعه به غزوه بنی نضیر مشهور است و در همین غزوه بود که حکم تحریم خمر اعالم شد. تقسیم شد

قاع که به قصد طایفه بنی محارب و بنی ثعلبه بود در این غـزوه نمـاز مقـرر گردیـد و     . جنگی در نگرفت، در غزوه ذات الرّ

  . براي اولین بار خوانده شد

زیدبن ثابت فرمود تا کتابت یهود را بیاموزد و همین زید بود کـه در زمـان عثمـان قـرآن را      در این سال بود که پیامبر به

  . تدوین کرد

  . داد    والدت امام حسین و وفات مادر حضرت علی نیز در این سال روي

  وقایع سال پنجم هجرت

در نگرفت در این لشکر کشی باعث در این سال غزوه دومه الجندل در مرزهاي شام اتفاق افتاد که علی رغم اینکه جنگی 

دنبال ازدواج پیامبر زینب جحش کـه   هآیه حجاب ب، در این سال. شد تا مردم شام به قدرت پیامبر و مسلمانان آگاه شوند
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  . ها عموماٌ و امهات مومنین خصوصاٌ مقرر گردید نازل شد و احکام راجع به زن، از زیدبن حادثه طالق داده شده بود

بنی مصطلق از بنی خزاعه بودند که قصد تجمع بر ضد پیغمبر را داشتند که مسلمانان توانستند فاتح  :صطلقغزوه بنی الم

پیش آمد و حکم چهار شهود در دعواي زنا در طی آیـاتی کـه بـر برائـت      )تهمت عایشه(در این غزوه داستان افک . شوند

  . عایشه و توبیخ تهمت زنندگان نازل شد مقرر گردید

گفتند که قبایل متعـددي از قـریش بـر علیـه مسـلمانان       می این غزوه را به دلیل غزوه احزاب ):غزوه احزاب( غزوه خندق

  . دست به شرکت در این جنگ زده بودند

در طی جنگ روزي عمر بن عبدود و عکرمه بن ابی جهل از یک نقطه ضعیف خندق گذشتند که عمر و بن عبدود توسط 

یهـود  . در این جنگ سعد بن معاذ رئـیس اوس زخمـی شـد   . ز در این جنگ خوانده شداولین نما. حضرت علی کشته شد

البته سران غطفان با پیامبر به مذاکره نشستند که سـه  ، بنی قریظه هم با کفار همراه شده بودند و همچنین قبیله غطفان

سعد بن عباده خزرجی و سعد هاي مدینه را بگیرند و جنگ را ترك کنند که دو رئیس انصار یعنی  یک محصول نخلستان

  . بن معاد اوسی به این شرط راضی نشدند و جنگ را ترجیح دادند ولی قضیه به خودي خود حل شد

روز طول کشید و طایفه اوس که هم پیمـان   25محاصره قلعه بنی قریظه ، پس از جنگ پیامبر به جنگ بنی قریظه رفت

یعنی ، شده بود )بنی قینقاع(ها  جیزرشود که با هم پیمانان خ می ان رفتارها هم انتظار داشتند که با آن، بنی قریظه بودند

ها عمل کنند و او حکـم کـرد کـه مردهـاي      ها را تبعید کنند و باألخره قرار شد که به حکم سعد بن معاذ رئیس اویس آن

  . بنی قریظه را بکشند و بقیه را اسیر کنند و اموال را نیز بین خود تقسیم کنند

  ال ششم هجرتوقایع س

. سریه حمسی در این سال رخ داد، محمد بن ضریه بر طایفه قرطاء غافلگیر فرود آمد. در این سال فعالیت جنگی زیاد بود

  . تنها نقطه مقاومت مکه بود در اواخراین سال قدرت اسالم در عربستان شمالی گسترش یافت  و

اطالع داد که حاضر شوند ولی بجز قبیله بنـی اسـلم دیگـران     در این سال پیامبر قصد حج عمره داشت و به قبایل اطراف

در حـین  . صلح حدیبیه در این سال بسته شـد . ها را جز مهاجرین به حساب آوردند حاضر نشدند و از این زمان به بعد آن

ایـن   .پیامبر عزم جنگ کرد و بیعت عمـومی گرفـت  ، مذاکرات صلح که عثمان سفیر پیامبر رفته و خبر کشته شدنش آمد

عثمان برگشت و سهیل بن عمرو . واسطه اینکه در زیر درخت اقاقیایی صورت گرفت به بیعت شجره معروف است هبیعت ب

  . به مدت ده سال بسته شداي  از طرف قریش براي عقد صلح نزد پیامبر آمد و پیمان متارکه
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  وقایع سال هفتم هجرت

کسانی که به حبشه مهاجرت کرده بودنـد در ایـن   . ي اطراف پرداختدر اوایل این سال پیامبر به دعوت پادشاهان و روسا

 قلعه هاي خیبـر یکـی پـس از دیگـري فـتح     ، در این سال غزوه خیبر واقع شد. سال به همراه جعفر بن ابیطالب برگشتند

  . تدرپاي همین قلعه بوده اس ظاهراً ، داستان جنگ علی بن ابیطالب با مرحب. کار قلعه قموص سخت بود، شد می

پیغمبر میان اهل حدیبیه یعنی کسانی کـه در صـلح حدیبیـه حاضـر بودنـد تقسـیم       ، غنایم خیبر را که خیلی فراوان بود

تا زمان عمر این کار ادامه داشت یعنـی تـا   . ها بدهند امان داد کردند و اسیران را به این شرط  که نصف محصول را به آن

در این سال پیامبر طبق قرار داد صلح حدیبیه به حج عمره رفـت  . اخراج کرد ها را از عربستان زمانی که عمر تمام یهودي

زیرا در سال ششم هجري قریش به پیامبر اجازه نداد . چون قضاي عمره سال پیش بود، نامند می و این سفر را عمره القضا

  .  جا آورد هر بتواند مراسم حج عمره را بتا حج عمره را بجا آورده و در صلح حدیبیه یکی از شرایط این شد که در سال بعد پیامب

  وقایع سال هشتم هجرت  

  . دراین سال خالد بن ولید و عمروبن عاص به مدینه آمده و اسالم آوردند 

زید بن حارثه فرماندهی مسلمانان را در سریه موته بر عهده داشت و قـرار  . هاي خبط و موته در این سال روي دادند سریه

، جنگ در بلقـا در گرفـت و زیـد   . ر بن ابیطالب و بعد از  او عبداهللا بن رواحه فرمانده لشکر باشندشد اگر کشته شود جعف

جعفر وعبداهللا هر سه کشته شدند و لشکریان خالدبن ولید را به امارت برداشتند و او لشکر شکست خورده را از مرز شـام  

  . به مدینه باز گرداند

عباس ابوسفیان را نزد پیامبر آورد و شفاعت کرد و پس از فتح مکـه  . را عزم کرددر ماه رمضان این سال پیامبر فتح مهم 

شدگان نامیدند و این به دلیل فرمان امان عمومی پیامبر بـود کـه بـراي اهـالی مکـه       بود که قریش را طلقا یعنی بخشوده

  . صادر شد

بـا طـائف   ، تعددي که هـوازن نـام داشـتند   در این جنگ طوایف م. پس از پانزده روز اقامت در مکه غزوه حنین پیش آمد

پیمان بسته بودند و مسلمانان را در ابتداي جنگ شکست داده ولی پس از اینکه فراریان جنـگ برگشـتند پیـروزي از آن    

  . مسلمان شد
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  وقایع سال نهم هجرت  

  . را ساخت »نت سعادبا«در این سال کعب بن زهیر شاعر معروف به مدینه آمد و مسلمان شد و در مدح پیامبر قصیده 

ها آماده حمله به مسلمانان هستند و چون خبـر   این غزوه در پی خبر دروغی اتفاق افتاد که گفته بودند رومی :غزوه تبوك

دستور تخریب مسجد ضرار که در محله قبا ساخته شده بود به دنبال این غزوه صادر شـد  . دروغ بود جنگی هم در نگرفت

  . تن این مسجد در جنگ شرکت نکردندبه بهانه ساخاي  زیرا عده

حکم برائت از مشرکین در این سـال  . در این سال طائف نیز تسلیم شداند.  سال نهم هجرت را مورخین سنه الوفود نامیده

  . وفات ام کلثوم دختر پیامبر و زن عثمان نیز از وقایع این سال است. توسط حضرت علی خوانده شد

  وقایع سال دهم هجرت

نام فیروز به مدینه آمده و اسالم خود  هها ب مسلمان شدند و یکی از آن )شدند می انباء نامیده(هاي یمن  ال ایرانیدر این س

  . و قوم خود را به عرض پیامبر رساند

  . ابراهیم فرزند شیر خوار پیامبر در این سال مرد

  .  معروف است الوداع هً حجر بود به در سال دهم هجرت بود که پیامبر قصد حج کرد و این حج که آخرین حج پیامب

  . رخ داد الوداع حجهً واقعه غدیر خم نیز که بر سر آن بسیار بحث و جدل هست در این سال و پس از 

  وقایع سال یازدهم هجرت

اسود شهربن بـازان ایرانـی را کشـته    . کارش در این سال اهمیت یافته بود، اسود عنسی که در یمن ادعاي نبوت کرده بود

ها با او بد شـدند و بـین    و بدین جهت ایرانی. اسود پس از کشتن او زنش را نیز گرفت. شهر بن بازان عامل صنعا بود، بود

  . شبی بر سر او ریختند و او را کشتند، زن اسود، ها اختالف افتاد و ایرانیان با همدستی آزاد آن

در طایفه بنی اسد در نجد ادعاي پیغمبـري کردنـد و    در این سال مسیلمه کذاب در طایفه بنی حنیفه در یمامه و طلیحه

  . بود ها پایان کارشان در خالفت ابوبکر آن

در همـین  . براي جنگ با روم دارد و اسامه بن زید را امیر لشـکر قـرار داد  اي  در اواخر ماه صفر پیغمبر فرمان تجهیز سریه

جناره او را در خانه خـود پیغمبـر در محـل بسـترش بـه      . زمان پیامبر در بستر بیماري افتاد و پس از چند روز وفات کرد

  . خاك سپردند

  



  
 

 
 
 

  فهرست سریا و غزوات در زمان پیامبر (ص)

  1سریا و غزوات قبل از غزوه بدر کبري
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

سریه حمزه بن   1
  عبدالمطلب

مهاجر،  15نفر( 30
  ار)انص 15

کاروان قریش و   نفر 300
بازگشت حمزه به 

  مدینه

وساطت مجدي بن 
  عمرو جهنی

ماه هفتم رمضان سال   سیف البحر
  اول

سریه عبیده بن  2
  حارث

جمع زیادي از   نفر مهاجر 80یا  60  
  قریش

حمله به گروهی از 
قریش به فرماندهی 
ابوسفیان یا عکرمه 
بی ابی جهل که 
قصد تعرض به 
  .دمدینه را داشتن

جنگی رخ نداد و 
فقط مقداد بن عمرو 
بهرانی و عتبه بن 
غزوان توانستند 
بگریزند و به 

مسلمانان ملحق 
  .شوند

ماه هشتم هجرت شوال   آبگاهی در حجاز
  سال اول

بیست یا بیست و   سریه سعد بن ابی وقاص   3
یک نفر(به روایت 
واقدي و هشت نفر 

به روایت ابن 
  )اسحاق

کاروان قریش در   ؟
نزدیک خم در  خرار

  جحفه

ماه نهم هجرت ذیقعده   خرار  بازگشت بدون نتیجه
  سال اول

کاروان قریش و بنی   ؟  ؟  غزوه ابواء ودان  4
ضمره بن مکر از 

  کنانه

قرارداد صلح با بنی 
  ضمره

میلی  23ابواء در 
  مدینه

ماه یازدهم هجرت صفر 
  سال دوم

ماه سیزدهم هجرت   بواط نزدیک ینیعمدینه بازگشت به   کاروان قریش  نفر200  نفر 200  غزوه بواط  5

                                          
 هاي واقدي و ابن سعد تنظیم شده است. هاي بعدي براساس گزارش این جدول و جدول. 1



  
 
 
 

  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره
  االول سال دوم ربیع  بدون برخورد

تعقیق کرز بن جابر   ؟  ؟  غزوه بدر اولی(صفوان)  6
قهري براي غارت 

  ي مدینه رمه

پیامبر کرز را نیافت 
  .و به مدینه بازگشت

ماه سیزدهم هجرت   بدر
  االول سال دوم ربیع

نفر از  200یا  150  غزوه ذوالعشیره مهاجرین  7
  مهاجرین

امضاي قرارداد صلح   کاروان قریش  ؟
با بنی مدلج و 

پیمانان آنان از  هم
ضمره در بطن  بنی

ینیع و بازگشت به 
  مدینه

ماه شانزدهم هجرت   مسیر شام و مکه
  االخر سال دوم جمادي

سریه نخله عبداهللا بن   8
  جحش

نفر از  11یا  8
  مهاجرین

کمین قریش در   ؟
  نخله و کسب اخبار

صرف کاروان قریش ت
و آوردن آن به 

  )1مدینه(

نخله میان مکه و 
  طائف

ماه هفتم هجرت رجب 
  سال دوم

  

  



  
 

 
 
 

  سرایا و غزوات بعد از بدر کبري تا احد
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

رمضان سال دوم  25  همدین  قتل عصماء  کشتن عصماء دختر مروان  1  1  سریه عمیربن عدي  1
  ماه پس از هجرت 19

 20شوال سال دوم   مدینه  قتل ابوعفک  کشتن ابوعفک  1  1  سریه سالم بن عمیر  2
  ماه پس از هجرت

تسلیم یهود و   قیناع  یهودیان بنی  ؟  ؟  غزوه بنی قینقاع  3
  عزیمت به شام

مدینه(و به روایتی 
  میان بدر واحد)

شوال سال دوم  15
  ماه پس از هجرت 20

فرار قریش و   تعقیب ابوسفیان و قواي همراه  200  200  غزوه سویق  4
بازگشت مسلمین به 

  مدینه

پیامبر در تعقیب 
ابوسفیان تا 

الکدر پیش  قرقره
  رفت

ذیحجه سال دوم  15
  ماه پس از هجرت 22

بازگشت بدون   سلیم جنگ با بنی  ؟  ؟  الکدر سلیم در قرقره غزوه بنی  5
  برخورد

کدر آبگاهی متعلق 
  سلیم به بنی

محرم سال سوم  15
  ماه پس از هجرت 23

یهودیان قلعه   ؟  سریه قتل کعب بن اشرف  6
  کعب

قلعه کعب در کنار   قتل کعب  قتل کعب بن اشرف
  مدینه

االول سال  ربیع 14
ماه پس از  25سوم 

  هجرت
حمله به قواي ثطیه و محارب که براي   ؟  450  امر غطقاق غزوه ذي  7

  .دغارت مدینه جمع بودن
االول سال  ربیع 12  آمر ذي  فرار مشرکین

ماه پس از  25سوم 
  هجرت

حمله به مشرکین که به قصد حمله به   ؟   300  سلیم(بحران) غزوه بنی  8
  .مدینه جمع شده بودند

عدم برخورد با 
دشمن و مراجعت 

  به مدینه

بحران در ناحیه فرع 
  در نزدیکی مدینه

االول سال  جمادي 6
ماه پس از  27سوم 

  رتهج
  



  
 
 
 

  سرایا و غزوات بعد از احد تا خندق
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

گشت به مدینه بدون  باز  یب سپاه قریشقتع  ؟  ؟  االسد غزوه حمراء  1
  برخورد

 8االسد در  حمراء
  میلی مدینه

شوال سال سوم،  8
ماه پس از  32

  هجرت
حمله به بنی اسد که براي    ؟  150  بع قطن سریه ابی سلمه  2

  .شدند هجوم به مدینه مهیا می
 3فرار بنی اسذ و اسارت 

چوپان و غنیمت گرفتن 
گوسفندان وشتران 

  قبیله

اول محرم سال   قطن در ناحیه فید
ماه پس  35چهارم،

  از هجرت

ه آن برآموزش اسالم وقرائت ق  قبایلی از بنی سلیم  70یا  40  سریه بئرمعونه  3
  بدویان

شهادت تمام اعضاي 
  سریه

صفر سال چهارم،    بئر معونه 
ماه پس از  36

  هجرت
تبلیغ اسالم وآموختن قرآن به    طایفه بنی لحیان  6  سریه رجیع  4

  بدویان
شهادت تمام اعضاي 

سریه(سه نفر در بادیه، 
یک نفر در راه مکه ودو 

نفر در مکه پس از 
  تحویل به قریش

آبگاه رجیع در 
  حجاز

ر سال صف
ماه پس  36چهارم،

  از هجرت

دیب بنی نضیر براي أت  بنی نضیر  مهاجرین و انصار   غزوه بنی نضیر  5
شکنی وهمکاري با  پیمان

  قریش علیه مسلمین

غلبه مسلمین و اخراج 
  ی نضیر از مدینهنب

مدینه منازل و 
  هاي بنی تضیر قلعه

ربیع االول سال 
ماه پس  37چهارم،

  از هجرت
حضور در بدر مطابق وعده   2000  1500  وعدغزوه بدر الم  6

  سال قبل ابوسفیان
مراجعت به مدینه به 
  دلیل خلف وعده قریش

اول ذیقعده سال    بدر
سال  45چهارم،

  پس از هجرت
ابو رافع و مدافعان او   5  سریه ابن عتیک  7

  در خیبر
ذي الحجه سال  4  خیبر  موریت أانجام م  رافع کشتن ابو 

ماه  46چهارم، 
  جرتپس از ه

هایی از غطفان  حمله به تیره  ؟  ؟  غزوه ذات الرقاع  8
که براي هجوم به مدینه جمع 

بازگشت به مدینه بدون  
  جنگ با فرار دشمن 

شنبه، دهم محرم   نجد 
ماه  47سال پنجم،



  
 

 
 
 

  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره
  پس از هجرت  .شده بودند

حمله به گروهی که در    گروهی کثیر  1000  غزوه دومه الجندل  9
الجندل جمع شده   دومه

کردند و  رهگذران را غارت می
قصد هجوم به مدینه را 

   .داشتند

عدم برخورد با مشرکین 
  و مراجعت به مدینه

االول سال  ربیع 25  الجندل دومه
ماه پس  49پنجم،

  از هجرت

غزوه 10
الم بنی

صطلق(ا
لمریسیع

(  

حمله به بدویان بنی   ؟  ؟
المصطلق که براي 

حمله به مدینه مهیا 
  می شدند

زیادي از  اسارت تعداد
  المصطلق بنی

شعبان  2دوشنبه   مریسیع
ماه  54سال پنجم، 

  پس از هجرت

  



  
 
 
 

  سرایا و غزوات بعد از خندق تا صلح حدیبیه
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

دي از کشتن تعدا  شکن بنی قریظه حمله به یهودیان پیمان   ؟  3000  قریظه غزوه بنی  1
  یهودیان

ذیقعده سال پنجم،  23  مدینه
  ماه پس از هجرت 57

قتلسفیان بن خنالدهذال که در عرنه   1  1  بنانیس سریه عبداهللا  2
براي جمع آوري سپاه جهت حمله به 

  .کرد مدینه تالش می

محرم سال  5دوشنبه   عرنه  قتل سفیان
ماه پس از  59ششم،

  هجرت
سریه محمد بن مسلمه به   3

  قرطاء
اي از بنی بکربن  حمله به قرطاء،طایفه  ؟  30

  کالب
قتل تعدادي از 

مشرکین و تصرف 
  تعدادي از چارپا

محرم سال   10  ضریه
ماه پس از  59ششم،

  هجرت 
حمله به بنی لحیان و انتقام شهداي   ؟  200  غزوه بنی لحیان   4

  رجیع
الولسال  اول ربیع ا  غران  فرار بنی لحیان 

ماه پس از  61ششم، 
  هجرت 

االول سال  ربیع  غمر  شتر 200تصرف   حمله به بدویان غمر  ؟  40  سریه عکاشه بن محصن  5
ماه پس از  61ششم،

  هجرت
تعقیب عیینه بن حصن فزاري براي غارت   ؟  ؟  غزوه غابه  6

شتران پیامبر و اطراف مدینه و پس 
  گرفتن شتران

کشتن تعدادي از 
مشرکین و شهادت 

تعدادي از باران 
  پیامبر

ربیع الثانی سال  3  ذي قرد
ماهت پس  62ششم، 

  از هجرت

سریه محمد بن مسلمه به   7
  ذي القصه

نفر از  9شهادت  حمله به بنی ثعلبه وبنی عوال  100  10
  مسلمین

ربیع الثانی سال ششم،   القصه ذي
  سال پساز هجرت 62

سریه ابو عبیده بن الجراح به   8
  ذي القصه

ربیع الثانی سال ششم،   قصهذي ال  فرار دشمن  انتقام سریه قبلی  ؟  40
  ماه پس از هجرت 62

تصرف تعدادي شتر   جنگ با بنی سلیم  ؟  ؟  سریه زید بن حارثه به سوي  9
  و گوسفند

ربیع الثانی سال   حموم
ماه پس از  62ششم،

  هجرت



  
 

 
 
 

  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره
تصرف کاروان و   حمله به کاروان قریش  ؟  170  سریه زیدبن حارثه به عیص  10

اسارت چند نفر از 
  مکیان

االولی سال  اديجم  عیص
ماه پس از  63ششم،

  هجرت
غنیمت گرفتن   حمله به بدویان بنی ثعلبه  ؟  15  سریه زیدبن حارثه به طرف  11

تعدادي شتر و 
  گوسفند

االخري سال  جمادي   طرف
ماه پس از  64ششم، 

  هجرت
پس گرفتن امال غارت شده دحیه بن   ؟  15  سریه زیدبن حارثه به جسمی  12

  خلیفه الکلبی
جمادي االخري سال   ین جذامسرزم  ؟

ماه پس از  64ششم، 
  هجرت

سریه زیدبن حارثه به وادي   13
  القري

 65رجب سال ششم،  وادیالقري  ؟  ؟  ؟  ؟
  ماه پس از هجرت

سریه عبدالرحمن بن عوف به   14
  الجندل دومه

مسلمان شدن تعداد   دعوت به اسالم  ؟  ؟
  زیادي مسیحی

 66شعبان سال ششم،  الجندل دومه
  ز هجرتماه پس ا

حمله به بنی   ؟  100  15
سعدبن بکر که 
براي یاري یه  
ودیان خیبر 
جمع شده 
  .بودند

فرار بنی سعد بن بکر وغنیمت گرفتن 
پانصد شتر و دو هزار گوسفند بدون 

  جنگ

همج آبی در میان 
  خیبر وفدك

 66شعبان سال ششم،
  ماه پس از هجرت

  

  



  
 
 
 

  سرایا و غزوات بعد از صلح حدیبیه تا فتح مکه
تعداد   تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

  مشرکین
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف

هاي خیبر و خاتمه دادن به  تصرف قلعه  ؟  ؟  غزوه خیبر  1
هاي اهل خیبر در میان بدویان و  تحریک

  مکیان

ماه  72سال هفتم،  2صفر  خیبر  ها تصرف تمام قلعه
  پس از هجرت

سریه عمربن   2
  الخطاب به تربه

فرار دشمن با   ن هوزانکمی    30
  رسیدن خبر خیبر

ماه  78شعبان سال هفتم،  تربه نزدیک مکه
  پس از هجرت

اي و اسارت  قتل عده  حمله به بنی کالب  ؟   ؟  سریه ابوبکر  3
  تعدادي از مشرکین

 78شعبان سال هفتم،   نجد
  ماه پس از هجرت

ي بشیربن  سریه  4
  سعدبه فدك

مقداري  گرفتن  مره در فدك حمله به بنی  ؟   30
غنیمت و مراجعت به 

مدینه و شهادت 
تعدادي از مسلمانان 
  در هنگام مراجعت

ماه  78شعبان سال هفتم   فدك
  پس از هجرت

ي  سریه  5
  عبداهللا بن غالب

قتل تعدادي و   عبدبن ثعلبه عوال و بنی حمله به بنی  ؟  130
مقداري غنیمت 

  جنگی

 79رمضان سال هفتم،   میفعه در نجد
  ماه پس از هجرت

حمله به گروهی از غطفان که در یمن و   ؟  300  سریه بشیربن سعد  6
جبار براي هجوم به مدینه فراهم شده 

  .بودند

فرار مشرکین و 
  اسارت دو تن از آنان

یتمن و جبار در 
  حوالی خیبر 

ماه  80شوال سال هفتم، 
  پس از هجرت

غزوه القضیه(عمره   7
  القضیه)

در مکه و نبرد با مکیان در انجام عمره   تمام مکیان  همه اصحاب
  صورت ممانعت از عمره

اول ذیقعده سال هفتم،   مکه  انجام عمره
  ماه پس از هجرت 81

 82ذیحجه سال هفتم،   سلیم منازل بنیشهادت تما مسلمین   حمله به بنی سلیم  ؟  50سریه ابن ابی العوجا   8

                                          
  االول نیز نوشته است. ابن هشام این تاریخ را ماه محرم نوشته است. ابن سعد جمادي االولی نوشته است. . واقدي در گزارش دیگر هالل ربیع 2



  
 

 
 
 

تعداد   تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره
  مشرکین

  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف

و زخمی شدن ابن   السلمی
العوجا و مراجعت او 
  به مدینه در ماه صفر

  ماه پس از هجرت

سریه غالب بن   9
  عبداهللا

حمله به دشمن و   حمله به بنی ملوح  ؟  ؟
گرفتن غنیمت و 
بازگشت به سوي 
مدینه در حال 

تعقیب آنان توسط 
  گروهی از مشرکین 

ماه  84صفر سال هشتم،   کدید در نزدیکی مکه
  پس از هجرت

سریه غالب بن   10
  عبداهللا

گرفتن  حمله به بنی مره در فدك و  ؟  200
  سعد انتقام شهداي سریه بشیربن

آمیز  هجوم موفقیت
  به دشمن

ماه  84صفر سال هشتم،   فدك
  پس از هجرت

شهادت تعدادي از   دعوت بدویان در ذات اطالع  ؟  50  سریه کعب بن عمیر  11
  مسلمانان

االول سال هشتم،  ربیع  ذات اطالع در شام
  ماه پس از هجرت 85

حمله به جمعی از بنی هوازن در سی از   ؟  24  بن وهب سریه شجاع   12
  عامر سرزمین بنی

پراکندن دشمن و 
  گرفتن غنیمت

االول سال هشتم،  ربیع  عامر سرزمین بنی
  ماه پس از هجرت 85

پراکندن دشمن و   اي از خثعم حمله به قبیله  ؟  20  عامر بن سریه قطبه  13
  گرفتن غنیمت

  ؟  خثعم در ناحیه تباله

شکست مسلمانان و   حمله به رومیان و غسانیان  100000  3000  مؤته 3سریه یا غزوه  14
شهادت تعدادي از 

  ایشان

بلقاء در نزدیکی 
  دمشق

االولی سال  جمادي
ماه پس از  87هشتم، 

  هجرت
سریه غزوه ذات   15

  السالسل
و تقویت ایشان  300

تن دیگر به  200با 
   سراداري عمر بن عاص

م حمله به گروهی از قضاعه که براي هجو  ؟
  .به مدینه فراهم شده بودند

حمله به مشرکین و 
  پراکندن ایشان

السالسل در وادي  ذات
  القري

االخري سال  جمادي
ماه پس از  88هشتم، 

  هجرت

                                          
 آورده است. ها را با نام غزوه . واقعدي و ابن هشام تعدادي از سریه 3



  
 
 
 

  سرایا و غزوات بعد از فتح مکه تا غزوه حنین
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

ید براي نابود سریه خالدبن ول  1
  کردن عزي

شکستن و نابود   عزي  نابودکردن بت  ؟  30
  کردن بت عزي

رمضان سال هشتم،   نخله
  ماه پس از هجرت 91

زید اشهلی به جانب  ي سعدبن سریه  2
  مناه

مشلل کوهی در طرف   تخریب مناه  نابود کردن بت مناه  ؟  20
  دریاي سرخ

رمضان سال هشتم، 
  ماه پس از هجرت 91

جذیمه به  دعوت بنی  ؟   350  لدبن ولید به سوي جذیمهسریه خا  3
  اسالم

جذیمه به  کشتار بنی
رغم  فرمان خالد، علی

مسلمان بودن و 
  تسلیم آنان به خالد

شوال سال هشتم،   در نزدیکی مکه
  ماه پس از هجرت 92

  



  
 

 
 
 

  سرایا و غزوات از حنین تا غزوه تبوك
  زمان  مکان  تیجه و دستاوردن  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

هجوم به ثقیف در   ؟  ؟  غزوه طائف  1
طائف براي مشارکت 

  در غزوه حنین

مقاومت طائف و 
مراجعت مسلمین از 

  ي آنجا محاصره

شوال سال هشتم،   طائف
  ماه پس از هجرت 92

بن حصن  ِ عیینه سریه  2
  تمیم فزاري به سوي بنی

که هیچکدام از مهاجر و  50
  .انصار نبودند

تمیم و  فرار بنی  تمیم حمبه به بنی  ؟
  مرد 11اسارت 

تمیم در  سرزمین بنی
  سقیا

 95محرم سال نهم، 
  ماه پس از هجرت

  سریه قطبه  3
  بن عامر به سوي خشعم 

کشتن تعدادي از   حمله به خشعم  ؟   ؟
مشرکین و گرفتن 

  غنیمت

 96صفر سال نهم،   قریه در تباله
  ماه پس از هجرت

ن بن سفیا سریه ضحاك  4
  کالبی

نپذیرفتن اسالم   دعوت به اسالم  ؟  ؟
توسط بنی کالب و 

شکست آنان و کشته 
شدن پدر مشرك 

اصید یکی از اعضاي 
  سریه

االول سال نهم،  ربیع  قرطاء
  ماه پس از هجرت 97

بن مجزز به  ي علقمه سریه  5
  سوي حبشیان

حمله به حبشیانی    ؟  300
که وارد بندر جده در 
  .کنار دریا شده بودند

الثانی سال نهم،  ربیع  بندر جده  فرار حبشیان
  ماه پس از هجرت 98

بن ابیطالب به  ي علی سریه  6
  سوي بت فلس

نابود کردن بت فلس   ؟  150
  در میان طی

درهم شکستن فلس 
و گرفتن غنیمت و از 
جمله سه شمشیر و 
نیز اسارت خواهر 

  بن حاتم عدي

الثانی سال نهم،  ربیع  سرزمین طی
  هجرتماه پس از  98

بن محصن  ي عکاشه سریه  7
  اسدي

حمله به بدویان   ؟  ؟
  مشرك عذره و بلی

الثانی سال نهم،  ربیع  ناحیه خباب  ؟
  ماه پس از هجرت 98



  
 
 
 

  

  سرایا و غزوات بعد از تبوك تا رحلت
  زمان  مکان  نتیجه و دستاورد  هدف  تعداد مشرکین  تعداد مسلمین  نام جنگ  شماره

ولید به دومه 4خالدبن سریه  1
  لجندالا

دعوت اکیدربن   ؟  420
  عبدالملک به اسالم

تسلیم اکیدر و صلح 
  به شرط جزیه

رجب سال نهم،   دومه الجندل
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 . بنا به روایتی پیامبر قبل از حرکت به تبوك و به روایتی دیگر او را از تبوك اعزام داشت.   4
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  خلفاي راشدین

    )هجري 11-13(ابوبکر 

براي تعیین جانشین او بـا یکـدیگر اخـتالف پیـدا      )انصار و مهاجرین(پیامبر را دفن نکرده بودند که مسلمانان   هنوز نعش

از مهـاجرین در جمـع   ابتـدا کسـی   . ها در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمده بودند تا جانشین را انتخـاب کننـد   این. کردند

سقیفه نبود ولی با شنیدن تجمع انصار براي تعیین جانشینی پیامبر تعدادي از مهاجرین نیز راهی سقیفه شدند از جملـه  

  . ابوبکر و ابوعبیده بن جراح بودند، ها عمر این

مهـاجرین بـه   ، ها ه جمع آنخواستند از خودشان جانشینی براي پیامبر انتخاب کنند که با ورود مهاجرین ب می انصار ابتدا

پس از مدتی بحث و جدل انصار به این امر راضی شدند که دو نفر یکی از انصار و یکی از مهاجرین  ، این امر راضی نشدند

  . به عنوان امیر انتخاب شوند

تنـد امیـري   سعدبن معاذ رئیس قبیله خزرج در این باب گفته که اولین سستی انصار در سقیفه بنی ساعده این بود که گف

  . از ما و امیري از شما

جانشـین   نسرانجام اختالف دیرینه اوس و خزرج باعث شد که به این امر رضایت دهند که یک نفر از مهاجرین بـه عنـوا  

  . البته عمر نیز در این جریان او را بسیار کمک کرد، پیامبر انتخاب شود و این یک نفر کسی جز ابوبکر نبود

، از انصار نیز با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نکردند ولی با وعده و وعیـد عبـاس  اي  بنی هاشم وعدهعلی و ، سعد بن عباده

  . علی نیز پس از وفات فاطمه زنش با ابوبکر بیعت کرد طلحه و زبیر را راضی به بیعت کردند و

را بـه قصـد    امبر در اواخر عمـرش آن نخستین کار ابوبکر بعد از اینکه خلیفه شد این بود که لشکر اسامه بن زیاد را که پی

  .  جنگ با روم تجهیز کرده بود را آماده جنگ کرد

ابتدا لشـکر اسـالم را شکسـت داد    ، طلیحه در محل بزاخه لشکر گاه کرده بود. خالد بن ولید مامور دفع طلیحه کذاب شد

  .  عداٌ مسلمان شد و تا زمان معاویه زنده بودسجاح نیز یکی از پیامبران دورغین بود که ب. ولی در نهایت مسلمانان پیروز شدند

  . گوید که ابوبکر درباره عامالن و گماشتگان خود اجراي قصاص نمی کرد می طبري

عکرمه بن ابی جهل را شکست داد بـه جنـگ بـا او در ناحیـه     ، خالدبن ولید در سال دوازدهم هجري پس از آنکه مسیلمه

ها حدیقه الموت نامیدند زیـرا کـه مسـیلمه در آنجـا      آن. ه الرحمن نامیده بودرا که مسیلمه حدیقاي  محوطه. عقر با رفت

  . کشته شد
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  . را از یمن اخراج کند و حکومت حمیري ایجاد کند )ایرانی نژادها(قیس بن عبد یعوث به این فکر بود که انبا ، در یمن

مثنـی  . کردند می هاي ایرانی نزدیک مرز حملههر چند وقت یکبار به دهکده ، قبیله بکر بن وائل که در ساحل فرات بودند

مور أدانست به ابوبکر اطالع داد و ابوبکر خالد بن ولید را م می بن حارثه شیبانی که در حیره بود و  وضعیت ضعف ایران را

  . گرفتعین التمر و دومه الجندل را ، خالد حیره را  گرفت و عالوه بر آن در کنار فرات شهر انبار. جنگ با ایران کرد

قصد حمله به شام را کرد به این علـل  ، راحت شده بوداي  هاي داخلی تا اندازه ابوبکر که از جنگ، در سال دوازدهم هجري

هـاي   شد و از طرفی هم مایه انصراف اعراب از شـورش  می را داشتند و تهیه کار براي بیکاران که رؤساي مدینه آرزوي آن

ر ابتدا به خالد بن سعید بن عاص داد ولی عمر مخالفت کرد و فرماندهی کل را به ابو فرماندهی کل را ابوبک. شد می داخلی

  . عبید بن جراح در درجه اول و یزید پسر ابوسفیان در درجه دوم داد

، در جنـگ یرمـوك  . مزدوران رومی با لشکري در محل عربه شکست خوردند و سـپس در محـل دائنـه شکسـت خوردنـد     

ه ماه جنگ بال تکلیفی ماند تا اینکه خالد بن ولید به فرمانـدهی کـل تعیـین شـد و سـرانجام      ها خندقی کندند و س رومی

  . در حین جنگ ابوبکر مرد و عمر به جاي او خلیفه شد و ابوعبیده به جاي خالد فرمانده کل شد. رومیها شکست خوردند

  . و ساالنه شش هزار درهم مواجب است نامیدند می او را خلیفه رسول اهللا، ابوبکر در سال سیزدهم هجري وفات کرد

  . المومنین از زمان عمر معمول شد لقب امیر

  )هجري 13-23(خالفت عمر 

ابوبکر در بستر بیماري خود عمر را به جانشینی انتخاب کرد و با عبدالرحمن بن عوف و عثمان در نهان مشورت کرد و آن 

  . و آن را به غالمش داد تا براي مردم بخواند به خط عثمان نوشتاي  سپس نامه. دو نیز موافقت کردند

مور جنـگ بـا اعـرابش    أیزدگرد سوم پادشاه ساسانی رستم پسر فرخ هرمزد را که والی و سپهبد خراسان بود فراخواند و م

 جایان را در حیـره و نرسـی را  ، عمر لشکري به سرداري ابوعبیده ثقفی روانه کرد و او دو سردار رستم را شکست داد. کرد

  . در کسکر جنوب بابل

مسلمانان را شکست دادند و در نبـرد بویـب ایرانیـان بـه      )پل(نیروهایی که به سرداري بهمن فرستاده شد در نبرد جسر 

  .  سرداري مهران شکست خوردند

و ایرانیان در این جنگ شکست خوردند و رسـتم   )هجري 14(رستم با سعد بن ابی وقاص سردار عرب در قادیسه جنگید 

درفش کاویان در این جنگ به دسـت اعـراب افتـاد و    . ته شد که  این جنگ بزرگترین جنگ بین اعراب و ایرانیان بودکش
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  . نامیدند مرکب از هفت شهر در کناره دجله برد می تیسفون  که اعراب آنرا مدائن. ایران یکباره شکسته شد

قـالی معـروف   . صد ساله بـه تصـرف اعـراب در آمـد     درحلوان ایران شکست خورد و مدائن و قصر سلطنتی و ذخایر چهار

  . بهارستان نیز به دست اعراب افتاد

بنابر روایتی در این جنگ از ایرانیان  )هجري 16(پس از آن در جلوال نیز جنگی در گرفت که باز هم ایران شکست خورد 

هاي مهمتري نیـز شکسـت خـورده     گصد هزار نفر کشته شد که به کلی بی اساس است زیرا در ایران  قبل از این در جن

  . بود و بدون تردید این اندازه نیرو در این جنگ نمی توانسته وجود داشته باشد

اردوگاه مرکزي اعراب در این . مقاومت خوزستان هم شکسته شد و هرمزان حکمران خوزستان اسیر شد، با سقوط شوشتر

  . ها  کوفه بود جنگ

فرمانده اعراب نیز نعمان بن مقـرن بـود کـه در جنـگ     . روزان نامی با اعراب روبرو شددر نهاوند لشکر ایران به سرداري فی

فتح نهاوند را ه تصرف آسیاي میانـه را بـه   . هجري در این جنگ فاتح شدند 21کشته شد ولی به هر حال اعراب در سال 

شکست روم در یرمـوك ابوعبیـده    پس از. به همین جهت اعراب این جنگ را فتح الفتوح نامیدند، روي مسلمانان باز کرد

. روم بود امپراتور )هراکلیوس(در این زمان هرقل . هجري دمشق را تصرف کردند 14اعراب در سال . عازم فتح دمشق شد

در اجنادین نزدیک بیت المقدس جنگ سختی بین مسلمانان به سرداري عمرو بن عاص با رومیان به سرداري ارطیون در 

مانان پیروز شدند پس از آن بیت المقدس را محاصره کردند وبیت المقدس با صلح فـتح شـد   که مسل )هجري 15(گرفت 

  ). هجري 15(

کرد و یزید بن ابی سـفیان و   می معاویه بن ابی سفیان را که زیر دست برادر خود یزید در لشکرهاي شام کار، عمر در شام

ها  با فتح قیساره که فرنگی. ا به فرماندهی کل انتخاب کردر، هجري بر اثر طاعون عمواس مرده بودند 18ابو عبید در سال 

  . نامیدند فتح شام تکمیل شد می را سزاره آن

ابن العبري و مورخان معاصر او درباره ، هجري 20در مورد سوزاندن کتابخانه اسکندریه پس از فتح مصر به صلح در سال 

  اند.  این موضوع نوشته

در زمان عمر مقدار جیره یا عطا را که در زمان ابـوبکر بـراي همـه    . ه مسلمانان بودمصرف مالیات اعطیات یعنی بخشش ب

  . را درجه بندي کرد که این درجه بندي بر اساس سابقه مسلمان شدن و اقرباي پیامبر بود عمر آن، یکسان بود

دیده نمی ها  ی جز در شهریهودي نصرانی و مجوس. ها اسالم بیاورند احکام سخت در مورد اهل ذمه سبب شد که اغلب آن
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  . ها مردم بیشتر بر دین خود ماندند دعایاي صحرا و کشاورزان عموماً مسلمان شدند و فقط در کوهستان. شد

. گشـت  مـی  هـا  گرفت و در کوچه می به دستاي  داد و شخصاٌ دره می عمر در اجراي مقررات خود مراقبت شدیدي به خرج

  . میان بودندها از ایرانیان و رو داران آن دفتر

پیامبر وصیت کرده بود که در جزیره العـرب دو  ، عمر تمام مسیحیان و یهودیان جزیره العرب را اخراج کرد به استناد آنکه

به حج و کعبه زیاد اهتمام داشـت مسـجد الحـرام را بـا خـراب کـردن       ، او به تقویت عنصر عربی عالقه داشت. دین نباشد

  . ي جلوگیري از سیل در مکه سد ساختهاي اطراف توسعه داد و برا خانه

به شکایت از آقاي خود نزد خلیفـه آمـد و    ءبنام فیروز مکنی و ملقب به ابولولو، هجري غالمی ایرانی از مغیره 23در سال 

ـ   ءابولولو. عمر را کشت، نگرفتاي  چون از شکایتش نتیجه دسـت آورد و او را بـا    هرا پس از چند روز عبید اهللا پسر عمـر ب

  . رش کشتدخت

عبدالرحمن بن عوف و سعد بـن ابـی   ، زبیر، طلحه، علی، در شورایی که پس از مرگ عمر تشکیل شد و متشکل از عثمان

مساوي بود آن کسی خلیفه شـود  ها  يأقرار شده بود اگر ر، جز عبدالرحمن همه براي خالفت داوطلب شدند هب، وقاص بود

  . عثمان خلیفه شد، از بین عثمان و علیکه عبدالرحمن در طرف اوست که به این ترتیب 

  )هجري 24-35(خالفت عثمان 

  . در زمان عثمان غازیان اسالم براي اولین بار قدم در خاك اروپا نهادند

یکی از برادرانش بنام عبـداهللا بـن نـافع بـا     ، که شمال افریقا را تسخیر کرده بود، عبداهللا بن سعد بن ابی سرح، والی مصر

  . نامیدند می هاي مرزي را رباط اردوگاه). هجري 27(ز راه دریا وارد اندلس شد همدستی بربرها ا

آنچـه بـه   هـا   از شهر، نامیدند می ها مرزهاي مجاور کفار را ثغر آن، اعراب سالی دو غزوه مرتب تابستانی و زمستانی داشتند

  .  گفتند می شد مفتوح العنوه می جنگ گرفته

. او تصمیم گرفت نسخه واحدي از قرآن را مقرر سازد، شد می هاي مختلفی از قرآن قرائتدر زمان عثمان  به این دلیل که 

را  آن، کاتب پیامبر در زمان ابوبکر به امر او جمع کرده بود و نزد حفصه دختر عمر بـود ، بنابراین اوراقی را که زیدبن ثابت

  . را مصحف امام نامیدند وین کنند که بعدها آنها را در مصحفی تد مور کرد تا آنأگرفت و زید و چند نفر دیگر را م

  . علی بن ابیطالب نیز پس از فوت پیامبر به جمع آوري قرآن پرداخت

زمام امور را در ، در خالفت او سران بنی امیه که خویشاوندان او بودند. حکومت عثمان در واقع حکومت اشرافی قریش بود
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امبر او را ملعون خوانده بود و او و پسرش مروان را به علت اینکه مـروان  عموي عثمان که پی، از جمله حکم. دست داشتند

ابوبکر و عمر این فرمان را نقض کردند ولی عثمان به محض جلوس به خالفـت آن دو  . کرد به تبعید فرستاد می جاسوسی

  . را آزاد اعالم کرد و مروان کاتب عثمان شد

در نزد عثمـان تبعیـد   . دانست می ملک قریش، ن اسالم گشوده شده بودسعید بن عاص کشور عراق را که به شمشیر غازیا

  . دانستند می را بدعتی از او تنبیه رایجی بود به طوري که مردم آن

 را به خود اختصاص دهد اعتراض نامید تا بتواند آن می ابوذر غفاري که در شام بود به معاویه که مال مسلمانان را مال اهللا

  . دستور عثمان او را گرفت و به مدینه فرستاد و از آنجا او را به ایذه تبعید کرد کرد و معاویه به می

بـه نـام   ، در زمان عثمان دامنه اعتراضات علیه او وسیع شد و در مرکز این جنبش مردمی از اهل یمـن مقـیم بصـره بـود    

نامیدند و او در شـوراندن مـردم برضـد     می که اهل اخبار به این علت که مادرش سیاه بود او را ابن السواد. عبداهللا بن سبا

گفت علـی   می کرد و می او عالوه بر مخالفت با عثمان در باب امامت اصل  وصایت را تبلیغ. عثمان فعالیت عظیمی داشت

  . نامیدند می مطلقاً سبائیه، بدین جهت اهل اخبار مخالفان عثمان را. خاتم اوصیاست

 34(در آخـرین حـج   . زبیـر و معاویـه بودنـد   ، نی که طمع خالفت داشتند طلحهو کسا، از جمله مخالفان عمر و بن عاص

  .  ها در مورد مشکالت مشورت کرد و نتیجه این شد که در برابر مردم مقاومت کنند والیانش را جمع کرد و با آن، عثمان )هجري

  . ها خواستند که پا درمیانی کنند نزبیر و طلحه رفتند و از آ، کوفه و بصره به ترتیب نزد علی، نمایندگان سه شهر مصر

هجـري بـه دسـت گـروه      35عثمان در برابر معترضین به علی و محمدبن مسلمه توسل جست که در نهایت نیز درسـال  

  . مخالفان کشته شد

   )هجري 35-40(خالفت علی 

ایت علی به مسجد آمـد و  طالب طلحه و کوفه طالب زبیر بودند که در نه، بصره، ها طالب علی در باب تعیین خلیفه مصري

  . به جز چند نفر از جمله سعد بن ابی وقاص با او بیعت کردند، مردم با او بیعت کردند و پیشاپیش همه طلحه و زبیر

  . کانون مخالفان علی را در مکه عایشه برقرار کرده بود

این جنگ زبیـر از جنـگ   هجري درگرفت که به جنگ جمل معروف است در  36جنگ بین سپاهیان و عثمانیان در سال 

طلحه به تیر مروان بن حکم کشته شد زیـرا طلحـه را قاتـل    . کناره گرفت و در بیابان عمر و بن جرموز او را یافته و کشت

  . سپاهیان جمل به خونخواهی عثمان به جنگ علی آمده بودند. دانست می عثمان
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قیس از علی اجازه گرفت به سـفارت نـزد معاویـه    اشعث بن . هجري جنگ صفین بین معاویه و علی روي داد 37در سال 

ابوموسی اشعري را انتخاب کردند زیـرا  ، ها و اشعث عراقی. برود و معین کند که به چه شکل حکم قرآن را باید معلوم کرد

نیسـت کـه بـه حکمیـت اشـخاص      اي  گفتند خالفت مسـئله  می خوارج سپاه علی. ابوموسی مدتی زمامدار مملکتشان بود

  . از لشکر علی جدا شدند، و خوارج با سایر لشکر وارد کوفه نشد بلکه در حرورا بیرون کوفه مشخص شود

خوارج به نهروان . ابوموسی و حکم و علی به همراه چهار صد نفر بر ریاست عبداهللا بن عباس به محل دومه الجندل رفتند

  . رفته و در آنجا عبداهللا بن وهب را به امارات خود برگزیدند

  . هاي دو طرف علی از خالفت خلع شد و معاویه به خالفت برگزیده شد م حکمبه حک

  . هجري رخ داد 38جنگ نهروان در سال 

  . جنگ صفین با قاسطین و جنگ نهروان با مارقین بود، جنگ جمل با ناکثین

  امویان

در جنگـی کـه   . گفـت  مـی  مومنینال کرد بعد از آن خود را امیر می معاویه که قبل از شهادت علی خود را فقط امیر خطاب

  . قرار بود بین امام حسن و معاویه روي دهد قیس بن سعد بن عباده به عنوان مقدمه لشکر امام حسن انتخاب شد

. آنجا را نیز بـه او داد ، توابع ایران و مضافات را داد و پس از مرگ مغیره بن شعبه والی کوفه، معاویه به زیاد حکومت بصره

معاویه حجربن عدي را که از بزرگان و پرهیزکاران کوفه بود به همراه چند تن با وضع فجیعی به قتل  ،هجري 51در سال 

هـاي تابسـتانی و    کشـی  در ثغـر روم لشـکر  . معاویه پس از استقرار سلطنت فتوحات شرقی و غربی را از سر گرفـت . رساند

  . در شمال افریقا شهر قیروان ساخته شد. زمستانی جریان یافت

  . ابن اثال مسیحی بود، معاویه طبیب

ان روم را در امپراتـور معاویه از روزي که از جانب عمر به حکومت شام رسید در نظـام حکومـت و زنـدگی شخصـی روش     

  . درگذشت 43عمر وبن عاص در سال . او حکومت مصر را به عمر و بن عاص و کوفه را مغیره بن شعبه داد. پیش گرفت

هجري رسماٌ حکومت آفریقا  50به بن منافع گشودن شهرهاي مغرب را دنبال کرد و در سال عق، در زمان حکومت معاویه

  . را یافت و اسالم را در آفریقا رواج داد

عمـرو  ، معاویه بن ابـی سـفیان  ، مغیره بن شعبه :چهار شخصیتی که در آغاز اسالم به زیرکی مشهور بودند عبارت بودند از

  . بن عاص و زیاد
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ایراد کرد که بـه آن  بتـرا یعنـی    اي  زیاد به بصره آمد و براي اینکه زهر چشمی از مردم بگیرد  خطبه هجري 45در سال 

زیـاد در شـرق دو سـپاه ترتیـب دادکـه یکـی از       . گویند زیرا بدون نام خدا و نعت پیامبر شروع شده بود می بریده و ناقص

این لشکر بود که براي نخستین بـار بـا ترکـان در گیـري     خراسان تا الهور پیش راند و دیگري تا آن سوي آمودریا رفت و 

  .  پیدا کرد

از زمان او بـود کـه حـدیث    . را موروثی کرد معاویه رسم انتخاب خلیفه را بر هم زد و با انتخاب یزید به جانشینی خود آن

  . سازي در برتري یکی و نکوهش دیگري رایج شد

حسین  :ه در زمان معاویه از بیعت با یزید امتناع کردند عبارتند ازچهار نفري ک. هجري رحلت کرد 50امام حسن در سال 

  . عبداهللا بن زیبر و عبدالرحمن بن ابوبکر، عبداهللا بن عمر، بن علی

 نعمان بن بشیر والی کوفـه را کـه از خـونریزي   ، یزید که پس از او به سلطنت رسید. هجري وفات کرد 60معاویه در سال 

  . ون خلع کرد و عبداهللا بن زیاد را به جاي او حاکم کردترسید به راهنمایی سرج می

  . ها علیه توست هاي مردم با توست و شمشیرهاي آن فرزدق به امام حسین گفت که قلب

  . هجري واقعه عاشورا اتفاق افتاد 61در سال 

یـد از شـام لشـکري بـه     یز. مردم مدینه با شنیدن اوصاف یزید قیام کردند و عبداهللا بن حنظلـه را بـه ریاسـت برداشـتند    

فرماندهی مسلم بن عقبه فرستاد و با خیانت طایفه بنی حارثه خندق مدینه را دور زده و وارد شهر شدند و مردم مدینه را 

قبل از فتح مکه مسلم بن عقبه وفات کرد و حصین بن نمیر به جاي او سـردار لشـکر شـد و مکـه را     ) هجري63( .کشتند

  )هجري 64( .ه بود که خبر مرگ یزید رسیددر حین محاصر، محاصره کردند

پس از مرگ یزید پسرش معاویه دوم به خالفت نشست و خالفت او چهل روز طول کشید و پس از آن اوضاع آشفته شـد  

میان دمشق و (خالفت ابن زیبر را اعالم کرد و باالخره بنی امیه و همراهان آنها در محل جابیه ، و ضحاك بن قیس فهري

شدند و خالفت را به مروان بن حکم دادند و خالد بن یزید را ولیعهد او قرار دادند و عمروبن سعد بن العاص جمع  )طبریه

در دمشق ضحاك بن قیس فهري بـا  ، سوي پس از آن مروان عازم فتح دمشق شد و از آن. را جانشین خالد انتخاب کردند

این جنگ در حقیقت جنگ نـژادي بـود   . کشته شد لشکري به مقابله برخاست و در مرج راحط جنگ در گرفت و ضحاك

  . هاي عدنانی به تعصب به روي هم ایستادند هاي قحطانی و قیسی که کلبی
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    :سلسه مروانی

مروان پس از بازگشت از بصره خالدبن یزید را برکنار و دو پسرش عبدالملک و عبدالعزیز را به ترتیب بـه جانشـینی خـود    

  . مادرخالدبن یزید که زن مروان بود او را به قتل رساند، خنههجري فا 65در سال . اعالم کرد

مختار ثقفی پس از سلیمان بن صرد خزاعی به خونخواهی حسین و دعوت به امامت محمد بن حنیفه در کوفه خروج کرد 

ج سـنگینی  عبدالملک هنگام درگیري با ابن زبیر با تهاجم لشکر روم مواجه شد و مجبور به صلح و پرداخت خرا )ـه. 66(

  . ها را به بیعت خود نگیرد از حج منع کرد او اهل شام را به این دلیل که ابن زبیر آن. شد

  . با جمیرا کشته شد، ک جنگی در گرفت و مصعب درلهجري بین مصعب بن زبیر و عبدالم 71در سال 

جاج والی کوفه شد و بعد بصره پس از آن ح )ه 73(بن زبیر شد . .. حجاج بن یوسف ثقفی در جنگی موفق به کشتن عبدا

  . و ایران را نیز به او دادند

در محل دیر جماجم جنگ بین عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و حجـاج در گرفـت کـه صـد روز طـول       ـه 81در سال 

  . هجري عبدالرحمن شکست خورد 82کشید و در سال 

  . تی نین سوم را در کیلیکیه شکست دادي بیرانس ژوسامپراتور، هجري محمد برادر عبدالملک خلیفه 83در سال 

هجـري در   74در زمان عبدالملک سکه پول را که تا آن زمان یونانی بود عربی کردند و نخستین سکه اسـالمی در سـال   

  . ها را به زبان عربی نوشتند دمشق زده شد و دیوان

در زمـان  ). ولیـد اول (حم خلیفه شـد  چون عبدالعزیز مرد بود بدون مزا، پسرش ولید )هجري 86(پس از مرگ عبدالملک 

به کمک بربرهاي مسـلمان   92مسلم تصرف شد و در سال ، شهر طوانه توسط برادر ولید. ولید فتوحات گسترش پیدا کرد

حجاج . وارد اروپا شده و اندلس را فتح کردند و کلیسا را به مسجد تبدیل کردند که امروزه بنام مسجد اموي معروف است

  . آباد کردن عالقه داشت بطور کلی ولید به ساختمان و. وفات کردند 96ید در سال و ول 95در سال 

او شهر رمله را در فلسطین مقر خالفت قرار داد و به عیش و نوش پرداخـت و در  . بعد از ولید برادرش سلیمان خلیفه شد

یحت رجابن حیوه از فرزنـدان خـود   تنها کار خوبی که سلیمان کرد این بود که براي جانشینی به نص. وفات کرد 99سال 

  . ترین رجال بنی امیه بود ولیعهد کرد صرف نظر کرد و عمروبن عبدالعزیز را که صالح

یزید بن مهلب را که پس از حجـاج  ، لشکرها را همه جا در داخل مرز متمرکز کرد، عمربن عبدالعزیز غزوات را تعطیل کرد

  . جبار عراق شده بود زندانی کرد
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مقرر کرده بود که هیچ کس را نگذارند از ده به شهر بیاید و از ذمی مسـلمان شـده نیـز    ، ان زمامداري  عراقحجاج در زم

ها واگـذار کـرد و دشـنام     عمربن العزیز در زمان خود براي دلجویی از بنی فاطمه فدك را به آن. گرفت می همچنان خراج

  . هجري وفات کرد 101درسال  او. علی را که رایج بود ممنوع و خمس را به بنی هاشم داد

یزید بن مهلب بـه جنـگ بـا او    ، در این زمان. مطابق وصیت سلیمان خلیفه شد )یزید دوم(پس از او یزید بن عبدالملک  

  . برخاست و در عقر در کنار فرات از مسلم بن عبدالملک شکست خورد

هـا   سالمه و حبابه دو مطربه او بودنـد کـه بـه آن    .اهل سیاست و اداره نبود و مردمی ضعیف و بی فکر بوداي  یزید خلیفه

  ). هجري 105(پس از مرگ حبابه او نیز وفات کرد . خیلی عالقه داشت

خالد متهم به مذهب مـانوي   )عراق و مضافات(او والیات شرق را به خالدبن عبداهللا قسري داد . پس از او هشام خلیفه شد

زید بن علی بن حسـین بـه کوفـه آمـد و در     ، د و در زمان حکومت یوسفبود بنابراین یوسف بن عمر ثقفی جانشین او ش

  . هجري کشته شد 122آنجا خروج کرد و در سال 

این معاویه جد خلفاي اموي اندلس ، را دنبال کردند و پسرانش معاویه و سلیمان سرداران او بودندها  هشام جنگ با رومی

اندلس شد و جنگ پواتیه که بین اود پادشـاه فرانسـه و اعـراب بـود در     در زمان هشام  عبدالرحمن بن عبداهللا والی . است

  . کمک کرد شارل مارتر در این جنگ به او، هجري به شکست اعراب انجامید 114سال 

در زمان . کرد می او در عقاید مذهبی سفت بود و قدریه را تعقیب. هجري در رصافه مرد 125هشام بن عبدالملک در سال 

  . هجري وفات یافت 117قر در سال او امام محمدبا

یحیی بن یزید که پس از کشته شدن پدرش یه خراسان . خلیفه شد )ولید دوم(پس از هشام ولید بن یزید بن عبدالملک 

پسـر   )یزیـد سـوم  (در این زمان یزید بن ولید بن عبدالملک . رفته بود در آنجا خروج کرد و توسط نصربن سیار کشته شد

پس از ، خلیفه شد )قحطانی(هجري مرد و یزید به اتکاي قبایل یمنی  126الفت قیام کرد و ولید در عموي او به مقصد خ

  . سر به شورش برداشت، به خونخواهی ولید )مروان حمار(آن مروان بن محمد 

بنـابراین مـروان    ،ابراهیم بن ولید جانشین او کار را نتوانست از پیش ببرد، نامند می او را یزید ناقص. مرد ـه 126یزید در 

سلیمان بن هشام در گرفت و مـروان پیـروز شـده و    ، به دمشق لشکر کشید و در عین حال جنگ بین او و سردار ابراهیم

در خراسان مهمترین قبیله بنی تمیم . عبداهللا بن معاویه در عراق خروج کرد. او حران را پایتخت خود قرار داد. خلیفه شد

  . ها بودند از عدنانی
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. باسی در حمیمه در ناحیه شرات دمشق که از زمان عبدالملک بن مروان اقامتگاه خانواده عباسی بود مسکن داشتامام ع

در  )هـا  نـزاري (ها و از اعراب به طوایف قحطانی اعتماد کنند و با مضـربها   دستور امام به دعات آن بود که بیشتر به ایرانی

  . ظاهر خوب ولی در باطن دشمن باشند

بکیرین ماهان یکی از دعـات عباسـی در زنـدان کوفـه کفـات و       124الم عیسی بن معقل عجلی بود و در سال ابومسلم غ

. در موقع خروج ابومسلم امام عباسی ابراهیم بن محمد بـن علـی بـن عبـداهللا عبـاس بـود      . کیاست او را دید و او را خرید

  .)مان عباسی و کیسانیه طرفداران محمد بن حنیفه بودندراوندیه طرفداران اما(محمد پدر ابراهیم اولین امام عباسی بود 

در کنـار  . هجري به فرمان مروان کشته شد و ابوالعباس عبداهللا بن محمد بن علی جانشـین او شـد   132ابراهیم در سال 

 132(این جنگ معروف به جنگ زاب اسـت  . رود زاب جنگ بین مروان اموي و عباسیان در گرفت و مروان شکست خورد

  . که سردار عباسیان در این جنگ ابومسلم خراسانی بود )يهجر

از کشتار عباسیان یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک بنام عبدالرحمن جان سالم بدر بـرد و بـه انـدلس رفتـه و سلسـله      

  . امویان اندلس را ایجاد کرد

ست داده بودند در اینجـا دوبـاره بـه دسـت     نجا از دآها قدرتی را که در  جنگ ذاب نقطه مقابل جنگ قادیسه بود و ایرانی

  . آوردند

  عباسیان

 پیشینه انقالب عباسى 

عبـاس عمـوى   . ها میان مسلمانان بر جاى مانـد  یکى از تحوالت مهم دنیاى اسالم است که آثار آن تا قرن، انقالب عباسى

خـاص خـود را    موقعیـت ، یک بـود پس از فتح مکه مسلمان شد و از آن جا که نسبت او با آن حضرت نزد)ص (     پیامبر

فرزنـد  . به طور مستقل مطرح باشـد  توانست عباس نمى، و سوابق او )ع  (با وجود على ، با این حال. هاشم داشت میان بنى

دانـش قابـل تـوجهى را    ، ها با استفاده از احادیـث صـحابه   فردى تیزهوش بود و توانست طى سال، وى عبد اهللا بن عباس

بعـدها فرصـتى   . حاکم بصـره بـود   )ع  (وى در زمان حکومت امام على . آورد به دست )ص  (پیامبر درباره قرآن و حدیث 

  . در شهر طائف درگذشت 70یا  69براى شرکت در سیاست نیافت و در سال 

به هیچ کدام در کربال حضورى نداشتند و ، اینان. عباس فرزندان دیگرى هم داشت که از آنان نیز نوادگانى بر جاى ماندند

  . کسى از آنها در قیام کربال و بعدها قیام زید شرکت نداشت، رغم حمایت کلى از علویان
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انـد کـه عباسـیان     گفته. در صحنه سیاسى ظاهر شدند، از اواخر قرن اول هجرى، دو خاندان عباسى و علوى از نسل هاشم

تـالش بـراى برپـایى یـک دولـت      ، اصل بود آنچه براى شیعیان، اما آن زمان. هجرى آغاز کردند 98دعوت خود را از سال 

. بـود  بایسـت علـوى مـى    مـى ، بـراى جـایگزینى   کاندیداى اصلى خالفت، در مبارزه بنى هاشم با امویان، در اصل. علوى بود

و در نهایت زید بن على و فرزنـدش   )ع (و پس از آن تالش امام حسین  -ع  -خالفت امام مجتبى  )ع(خالفت امام على  

  . به خالفت علویان منتهى شود بایست بود که مى مسیرى، یحیى

بعدها مدعى شدند که سـیر مزبـور از   . راهشان را جدا کردند، عباسیان از اوایل قرن دوم هجرى و شاید اندکى پیش از آن

د به برادرش محمد بن حنفیه منتهى شده و از وى به فرزندش ابوهاشم و از او به محمد بن على بن عب -ع  -امام حسین 

هـاى   ابوهاشـم از چهـره  . وصایت از خاندان علوى به خاندان عباسى منتهى شـده اسـت  ، یعنى از این طریق. اهللا بن عباس

بود که موقعیتى در مدینه داشت و مرگ یا کشته شدن او به دسـت ولیـد بـن عبـد      -البته غیر فاطمى  -برجسته علوى 

  . بوده است 96و قبل از سال  91بعد از سال ، الملک

 قدمات ظهور عباسیان م

مهم آن بود که مرکز دعوت در کدام نقطـه قرارگیـرد و مردمـان    . دعوت اصلى عباسیان با رهبرى محمد بن على آغاز شد

  . کدام نقطه آمادگى بیشتر براى پذیرش این دعوت را دارند

را در کوفـه و حـوالى آن قـرار     هـا قرارگـاه دعـوت    آن. تر از غرب آن بود شرق اسالمى براى عباسیان مناسب، در این زمان

این محـیط بـه دالیـل    . ایران به ویژه خراسان است، توانند به آن تکیه کنند اى که مى اما احساس کردند تنها نقطه، دادند

  . مختلف آمادگى بیشترى براى دعوت عباسیان داشت

ر بـود و از ایـن جهـت    نخسـت آن کـه از دمشـق مرکـز خالفـت امـوى بسـیار دو       :خراسان مرکز دعوت عباسى در شـرق 

  . سپاهى بدان سوى روانه کنند یا به سرعت، توانستند نظارت مستقیم بر آن داشته باشند نمى

توانسـت از   نمـى ، به علویان اعتقاد داشت و با داشتن گـرایش علـوى   شهرى بود شیعه مذهب که سخت، دیگر آن که کوفه

نیروى انسانى و اقتصادى کشش داشـت و نـه از نظـر مـذهبى     نه از نظر جمعیت و ، همین طور حجاز. عباسیان دفاع کند

بلکـه بیشـتر هـوادار مشـى     ، حجاز مذهبى میانه داشت که نه اموى بود و نه شیعى. تافت گرایش علوى یا عباسى را بر مى

ه این مند ب زیرا مرکز حکومت اموى بود و مردمانش هم سخت عالقه، شام هم از اصل زمینه نداشت. خلیفه اول و دوم بود

  . شد که خراسان بود در این صورت باید نقطه دورى انتخاب مى. حکومت
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از ، این مهاجران. از مناطق مهاجر پذیرى بود که قبایل عربى از هر نقطه بدان سوى آمده بودند، خراسان در روزگار امویان

هـا و   اى خراسـان را صـحنه نـزاع    هـاى قبیلـه   اختالف. به هم سخت دشمنى داشتند دو طایفه ربیعه و مضر بودند و نسبت

به رغـم پـذیرش   ، ها آن. ایرانیان این نقطه هم شدیدا مورد آزار امویان بودند، افزون بر آن. هاى طوالنى کرده بود کشمکش

طبیعى بـود کـه   . پذیرفتند ها را نمى دلیلش هم آن بود که امویان اسالم آوردن آن. محکوم به پرداخت جزیه بودند، اسالم

مـردم را بـراى حمایـت از    ، شـد  ها کـه از آن بـا نـام عجـم یـاد مـى       ى اعمال شده از طرف امویان بر ضد ایرانىها تبعیض

  . هاى مخالف امویان آماده کرده بود جنبش

کـار  ، در تمـام دوران امـوى و عباسـى   . شـورش خیـز بـود   ، این خطه، نکته دیگرى که درباره خراسان صادق است آن که

گاه زیر . مساله داشت، ها باشد د و از جهت نصب یک والى که مورد اعتماد و حمایت همه گروهخراسان مواجه با مشکل بو

ها به این مشـکالت   هیچ کدام از این شیوه. کرد سلطه مستقیم عراق بود و گاه خلیفه اموى خود براى آن حاکم تعیین مى

و خـود هـم   ، ه صورت خانوادگى آن را اداره کردندتنها زمانى که طاهریان در این دیار مستقر شدند و ب. پاسخ مساعد نداد

  . اوضاع اندکى آرام شد، عربى بودند -اى نداشتند بلکه ایرانى  بستگى طایفه

اند که وى پـس   گفته. هجرى شخصى را با نام خداش براى تبلیغ دعوتشان به خراسان اعزام کردند 109عباسیان در سال 

 118امویـان در سـال   . هاى منحـرف قـرار گرفـت    هاى الحادى برخى از فرقه شهدر آن جا تحت تاثیر اندی، از مدتى تالش

، در ایـن سـال  . هجـرى صـورت گرفـت    125ادامه کار دعوت عباسى در سال . هجرى او را دستگیر کرده به قتل رساندند

ر حمیمـه در  هـا شـه   مرکز اسـتقرار آن . رهبرى دعوت را بر عهده گرفت، محمد بن على درگذشت و فرزندش ابراهیم امام

  . بود  هاى حج شام و در سر راه کاروان

مردم بـه سـوى   . شعار آنها الرضا من آل محمد بود. کردند هنوز عباسیان دعوت مستقل خویش را ظاهر نمى، در این دوره

ل زمانى که در سـا . شدند و تصورشان بر این بود که قرار است فردى علوى سر کار آید دعوت مى -ص  -اهل بیت پیامبر 

. از طرف وى بـه امـارت رسـیدند   ، برخى از عباسیان، نواده جعفر بن ابى طالب قیام کرد، عبد اهللا بن معاویه، هجرى 127

، خاندان بنى هاشم را جمع کـرد  -ع  -از فرزندان امام مجتبى ، وقتى محمد بن عبد اهللا معروف به نفس زکیه، اندکى بعد

  . تا این زمان چندان آشکار نبوده است، بنابراین دعوت مستقل عباسى. همگى و از جمله منصور با او بیعت کردند

قرار بود وى . آن بود که ابو مسلم خراسانى را براى اشاعه دعوت عباسى به خراسان اعزام کرد، از اقدامات مهم ابراهیم امام

وت را در خراسـان بـه دسـت    بر اوضاع مسلط شد و رهبرى دع اما به سرعت. در خراسان با سلیمان بن کثیر همکارى کند
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اطاعـت از الرضـا مـن اهـل بیـت رسـول         -ص  -شعار دعوت عباسى این بود: عمل به کتاب خدا و سـنت رسـول   . گرفت

  . اطاعت کامل از والیان، اهللا(ص)

  ابو مسلم در خراسان 

هـا بـر    چنان که از ایـن نقـل  او را ایرانى دانسته و آن ، بیشتر منابع. ابو مسلم خراسانى بود، عنصر اصلى در دعوت عباسى

در زمانى که کار رهبرى دعوت ، خود وى نیز هر نامى داشته. بار پدرش مسلمان شد و نام عثمان را برگزید نخست، آید مى

بنابراین وى از موالى و یـا وابسـته   . کنیه ابو مسلم و نام عبد الرحمان بن مسلم را انتخاب کرده است، عباسى را آغاز کرده

براى قبایل عربى نیز که به . توانست جاذبه خاصى داشته باشد این مساله براى ایرانیان مى. فه عربى نبوده استبه هیچ طای

در ، پذیرفتن رهبرى فردى که وابسته به هیچ کدام از قبایل نباشد و به شمشیر خـود متکـى باشـد   ، جان هم افتاده بودند

  . تر بود آن شرایط دشوار قابل قبول

به دسـت  ، ر ابو مسلم در زمان خودش در ابهام بود و بعد از کشته شدنش نیز کسان زیادى مدعى او شدنداز آن جا که کا

توان به  متناقض است که نمى، زیرا به قدرى اخبار موجود. آوردن اخبار دقیق درباره اصل و نسب وى تقریبا ناممکن است

  . یافت نظر دقیقى ست

و اسـتعداد خـود   ، راهیم امام معرفى شد و پس از آن که مدتى را نزد وى به سر بردابو مسلم به عنوان فردى نیرومند به اب

ابراهیم به وى توصیه کـرد کـه از   ، زمانى که وى به خراسان گسیل شد. از سوى وى به خراسان فرستاده شد، را نشان داد

  . ا زنده نگذاردبپرهیزد و اگر الزم دید حتى یک عرب ر ها سخت اعراب یمانى هوادارى کند و از مضرى

ابتدا سلیمان بن کثیر که اکنون باید رهبرى داعیان خراسان در اختیار وى قـرار  . به خراسان رفت 129ابو مسلم در سال 

مرکـز فعالیـت   . خود را از ابو مسلم اعالم کردنـد  دیگر داعیان حمایت، اما اندکى بعد، برخاست با وى به مخالفت، گرفت مى

از ، مانند سفیدنج و فنین بود و نخستین هوادارانى کـه بنیـاد سـپاه ابـو مسـلم را سـاختند      ، مروداعیان روستاهاى اطراف 

  . نزد وى در سفیدنج نزد وى آمده بودند، روستاهاى مرو

ایـن زمـان   . سلیمان بن کثیر صـورت گرفـت   مامتابا اقامه نماز به  129نخستین اجتماع پیروان دعوت در عید فطر سال 

سپاهى از سوى نصر روانه شد ، بالفاصله پس از اعالم شورش. وى امویان در اختیار نصر بن سیار بودخراسان از س حکومت

اى نبود و افـزون بـر آن نـام     ابو مسلم وابسته به هیچ قبیله. پس از آن کار دعوت باال گرفت. خورد که از ابو مسلم شکست

به توصـیه  ، میان اختالف قبایل هم. جست خود سود مى حرکت به نفع آورد و از هوادارى مردم از اهل بیت امام خود را نمى
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خوارج نیز در خراسان و عـراق  ، در این زمان. ها را گرفت که با نصر بن سیار درگیر بودند اندکى جانب یمانى، ابراهیم امام

  . شدند کر و فرى داشتند و مانعى سر راه خالفت اموى محسوب مى

به غلبه ابو مسلم بر تمـامى دشـمنانش در خراسـان و    ، 131نصر بن سیار در سال  به همراه مرگ، ها حاصل این درگیرى

این خلیفه باید از سـوى مرکـز دعـوت در عـراق اعـالم      . آماده کردن محیط براى پذیرش خلیفه جدید عباسى منتهى شد

هر نـامى از امـام بـه میـان     او کـه در ظـا  . ابو مسلم کامال از کار خود براى عباسیان آگاهى داشت، در این زمان. گردید مى

وى مدعى امارت . رو شد نواده جعفر بن ابى طالب که به خراسان پناه آورده بود روبه، با آمدن عبد اهللا بن معاویه، آورد نمى

وى . شناسد ابو مسلم ناجوانمردانه وى را به قتل رساند و نشان داد که تنها و تنها عباسیان را به رسمیت مى. بود و خالفت

و نـه   -در بخارا مواجه با شورش شریک بن شیخ مهرى کـه بـر مـذهب تشـیع علـوى      ، ز به قدرت رسیدن عباسیانپس ا

پـاى  ، شـورش ابـو مسـلم در خراسـان    . تر شورش وى را فرو نشاند وى به خشونت هر چه تمام. روبه رو شد، بود -عباسى 

هـواى  ، افزون بر آن. بیش از پیش به سیاست کشاند، بود باز کرده ها قبل به عنوان موالى در سیاست ایرانیان را که از سال

هـایى بـه راه    ها به نام ابو مسلم شـورش  آن. افتاد، شورش در ذهن بسیارى از ایرانیانى نیز که دلبستگى به اسالم نداشتند

  . هاى فراوانى براى عباسیان تولید کرد دشوارى، انداختند که به رغم عدم موفقیت

  دعوت عباسى در عراق 

، هجرى در آستانه پیـروزى عباسـیان   131وى در سال . اشاره کردیم که رهبرى دعوت عباسى در اختیار ابراهیم امام بود

برخى از مورخان بر این باورنـد کـه رسـم    . در زندان مرد یا به قتل رسید 132دستگیر و زندانى شد و اندکى بعد در سال 

ها آمده است که جامـه و درفـش سـیاه از     در برخى نقل. م امام بوده استاز پس از قتل ابراهی، لباس سیاه میان عباسیان

  . بوده است  میان داعیان عباسى رایج، پیش از مرگ ابراهیم

ابو سلمه خالل مشهور به وزیر آل محمد بود که بعـدها بـه دسـت عباسـیان بـه قتـل       ، عنصر مهم دعوت عباسى در عراق

پـس از درگذشـت   . لى عباسیان در عراق و از موالى و به احتمال زیاد ایرانى بودداعى اص، وى داماد بکیر بن ماهان. رسید

  . وى کار رهبرى داعیان عراق به دست ابو سلمه خالل افتاد

، در واقع. وى از خراسان براى فتح عراق حرکت کرد. قحطبۀ بن شبیب فرمانده نیروهاى عباسى بود، در بخش غربى ایران

مانـد و جلـوى    وى بایسـت در خراسـان مـى   . مسلم اجازه نـداد کـه خـود راهـى عـراق شـود       هاى خراسان به ابو دشوارى

پـس از آن بـه   . بن سلمه خارجى را با یارانش به قتل رسـاند ، قحطبه در سر راه شیبان. گرفت هاى احتمالى را مى شورش
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عامر بن ضباره دستور داد تا با  ابن هبیره حاکم عراق به. به قتل عام مردم زد جرجان رفت و آن شهر را تصرف کرده دست

سلطه داعیـان عباسـى را بـر شـرق     ، شکست ابن ضباره و تصرف نهاوند. پنجاه هزار نفر سپاه خود در برابر قحطبه بایستد

  .  اسالمى قطعى کرد

ـ . اوضاع عراق را مختلف کـرده بـود  ، بصره و موصل، هاى مکرر رؤساى قبایل در نواحى مختلف عراق مانند کوفه شورش ه ب

ها در فلوجه در نزدیکى فرات بود که به  آخرین درگیرى آن. سپاه عباسى پیروزمندانه از شرق راهى عراق شد، همین دلیل

فرزنـد   نشینى کرد و سپاه خراسـان بـه فرمانـدهى حسـن(یا حیمـد)      سپاه اموى به واسط عقب، رغم کشته شدن قحطبه

بود که ابو سلمه در برابر سـپاهیان فـاتح قـرار گرفـت و مـژده       132در محرم سال . پیروزمندانه وارد کوفه گردید، قحطبه

آغاز خالفت پانصد و اندى ساله ، این بیعت. شد  با ابو العباس سفاح بیعت، در ربیع االول همان سال. شکست امویان را داد

  . عباسیان است

وزى در واگذارى کار بـه عباسـیان تعلـل    درباره ابو سلمه گفته شده است که وى به نوعى هوادار آل على بود و پس از پیر

بیـرون   وى به آنها گفت، پس از پیروزى قصد ورود به کوفه را داشتند، زمانى که ابو العباس سفاح و برادرش منصور. ورزید

هـا از   امـا آن ، نامـه نوشـت   -ع  -اند که ابو سلمه به برخى از علویان از جمله امام جعفر صـادق   گفته. کوفه منتظر بمانند

  .  خوددارى کردند پذیرش این درخواست

بـه  ، ابو سلمه تسلیم شد و خالفت را به ابو العباس سفاح که پس از ابـراهیم امـام  ، با اصرار فرستاده ابو مسلم، به هر روى

سلمه به قتل رسید و شایع شـد   ابو، سه چهار ماه پس از روى کار آمدن سفاح، اندکى بعد. واگذار کرد، رهبرى رسیده بود

سلمه نخستین اقدام عباسیان براى برانداختن افراد قوى بود که امکان داشت مـانعى   کشتن ابو اند! خوارج وى را کشته که

  . شود مسلم کشته مى خواهیم دید که اندکى بعد ابو. ها ایجاد کنند بر سر راه آن

عمویش عبد اهللا بن على را فرمانده  وى. انهدام کامل دولت اموى بود، ترین اقدامش مهم، زمانى که سفاح به قدرت نشست

در این وقت مروان بن محمد خود فرماندهى را به . فرستاد، سپاهى کرده در تعقیب نیروهاى اموى که به واسط رفته بودند

. عبد اهللا بن على وى را دنبال کرد. خورده به شام گریخت شکست  عهده گرفت و در جنگى که در زاب کبیر صورت گرفت

در بخـش اعظـم   ، بدین ترتیب دولت امـوى . از آن جا به مصر رفت و در همان جا کشته شد. بماند ام نتوانستمروان در ش

  . سیس کردأاى را در اندلس ت ساله گر چه اندکى بعد دولت چند صد، دنیاى اسالم قدرتش را از دست داد
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  بنیاد دعوت عباسى 

ها جامعه دوران اموى را به خود مشـغول داشـته و در انتظـار     لشمارى بود که در گذر سا معلول عوامل بى، انقالب عباسى

  . دو گروه عمده در این پیروزى نقش داشتند. فرصتى بود تا این دولت را سرنگون کند

اکنـون پـس از   . یکى امویان و دیگـرى هاشـمیان  . دو جناح عمده در این طایفه بود، شد تا آن جا که به قریش مربوط مى

بایست در عراق  براى خالفت که مى. بنى هاشم بود، ترین مدعى خالفت هنوز هم بزرگ، فت امویانگذشت نود سال از خال

از میـان قبایـل   . امکان این که فردى غیر عرب به قدرت برسد وجود نداشـت ، ها باشند مستقر شود و رکن اصلى آن عرب

ایـن  . بودند که خالفت تنها از آن قـریش اسـت  اما امویان و هاشمیان متفق ، با این که کم بیش مدعیانى بودند، عربى هم

بنابراین اکنون که امویـان در حـال   . هم به صورت یک اصل مذهبى و هم به صورت یک سنت اجتماعى درآمده بود، اصل

بـه کـار    -ص  -البتـه عنـوان اهـل بیـت پیـامبر      . کسى جز بنى هاشم نیست، ها از نظر اعراب تنها جانشین آن، سقوطند

  . اما بنى عباس پیش دستى کرده خالفت را تصاحب نمودند، ین طبیعى علویان بودندرفت و جانش مى

در درجه نخست ایرانیان بودند و پس از آن اعـراب و قبایـل   ، ساکنان آن ناحیه. گردد به خراسان بر مى، جنبه دیگر ماجرا

امـا چـه   ، اند صد هزار نفر حدس زده گاه تا. اما پیداست که اندك نبوده است، شمار مهاجران چندان روشن نیست. مهاجر

هـا   آن هم به دست ابو مسلم خراسانى که گر چه میان عرب، رخ داد، پیروزى جنبش در خراسان. اند بسا بیش از این بوده

بسـیارى از  . اندکى تغییـر یافتـه بـود   ، این زمان ایرانى بودن. کمتر تردیدى در ایرانى بودنش وجود داشت، رشد یافته بود

  . خصلت ایرانى پیدا کرده بودند نیز به تدریجها  عرب

بر این باورند که جنـبش ضـد امـوى دو جنبـه     ، بیشتر مورخان و محققان در دوره اخیر تقریباً، با توجه به بعد دوم قضیه

  داشته است: 

   .دوم: جنبشى ایرانى یا دست کم ساکنان ایران بر ضد حکومت عربى اموى، نخست: جنبشى شیعى بر ضد امویان

هـا را بـراى خـویش     برخوردى خشونت آمیز داشتند و خشـم آن ، به عجم و موالى امویان نسبت، هاى متمادى در طى سال

هـا   سبب عالقه شدید مـردم بـه آن  ، ها با علویان برخوردهاى قهرآمیز آن، ها درست همان طور که براى سال. خریده بودند

  . راهم آورده بودشده و زمینه را براى پذیرفتن الرضا من آل محمد ف

بلکـه در ایـن حـد کـه     ، این به معناى آن نبود که شیعه امامى بودند. باید توجه داشت که عباسیان عالئق شیعى داشتند

، کرد که تـا آن زمـان   هاى آنها پس از پیروزى تصریح مى نخستین خطبه. دانستند خلیفه اول و دوم را نامشروع مى خالفت
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ع  -امام علـى  خود را از طریق  ها امامت آن و دیگرى سفاح! -ع  -یکى امام على . مده استتنها دو خلیفه رسمى سر کار آ

هاى مذهبى عثمانى خود را دارند و براى ماندن باید  اما به تدریج دریافتند که مردم اندیشه. کردند و فرزندانش ثابت مى -

خود را از طریـق عبـاس    اهل سنت درآمدند و خالفتاین مساله سبب شد تا آنها به آرامى مذهب . ها هماهنگ شوند با آن

  . اثبات کنند، به این بهانه که عمو بیش از عمو زاده صاحب حق است، بن عبد المطلب به عنوان عموى پیامبر

. کشـاند  هاى مخالف حکومت مى هاى ضد اموى و جنبش موضع ضد عجمى امویان نیز ایرانیان را به گرایش، از سوى دیگر

بدین ترتیـب بایـد   . اعراب خراسان نیز از این جنبش حمایت کردند، در عین حال. ى از این زمینه بهره بردندداعیان عباس

، ایرانـى اسـت و ترکیـب حکـومتى    ، رئـیس دعـوت  ، خلیفه عرب است. ایرانى دانست -دولت عباسى را نوعى دولت عربى 

دولـت عربـى اعرابـى    ، دولت اموى«گفت:  مى، ادیب و دانشمند برجسته قرن سوم هجرى، جاحظ. ترکیبى از عرب و عجم

  » . دولتى عجمى خراسانى، بود و دولت عباسى

، گرا و متظاهر به فسـق و فجـور بـود    ها مشارکت کردند و دولت فاسد اموى را که سخت طائفه ها و عجم عرب، به هر روى

توانسـت   نمـى ، گرا بـود  موى که سخت عربدولت ا، در این زمان که ملل مختلفى وارد جهان اسالم شده بودند. برانداختند

اما پس از آن که ملل دیگر بـا نظریـه   ، امویان با تحقیر غیر عرب براى مدتى دوام آوردند. پاسخگوى همه این نژادها باشد

  . در برابر دولت اموى ایستادند و آن را سرنگون کردند، در پناه آن، جهال شمول اسالم آشنا شدند

اى عراق هم تمایلى به تسلط شام بر منطقه خود نداشتند و با حمایت از عباسـیان و یـا دسـت    ه این مسلم است که عرب

هاى مکرر خوارج در جنـوب عـراق و ایـران     بدون تردید شورش. جنبش جدید را کمک کردند، عدم حمایت از امویان، کم

  . نیز از دالیل سقوط امویان بود

 ) 136ـ  132سفاح نخستین خلیفه (

از ، این لقب بـه نـوعى  . ریزد سفاح به معناى کسى است که خون فراوان مى. ابو العباس سفاح بود، ه عباسىنخستین خلیف

، هـادى ، مانند لقب منصور. داده شده است» مهدى امت«القابى است که در برخى از روایات منسوب به پیامبر ـ ص ـ به   

در جاى دیگـرى  . لقب نخست وى مهدى بوده است، رخجالب آن که به نقل از مسعودى مو. امین و مأمون، رشید، مهدى

عقایـد  ، اما به سرعت بـراى حفـظ حکومـت خـود    ، هاى شیعى داشتند گرایش، به مانند علویان، اشاره کردیم که عباسیان

ن همانند اعتقاد مزبور که به نوعى سایر مسلمانان هـم بـه آ  ، آثارى از این گرایش، با این حال. شان را تغییر دادند مذهبى

اش از عمل به کتـاب خـدا و سـنت     وى در نخستین خطبه. هاى مذهبى برخى از آنها باقى ماند در اندیشه، اعتقاد داشتند
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 . اند: یکى امام على ـ ع ـ و دوم خود او رسول سخن گفت و افزود که پس از پیامبر ـ ص ـ تنها دو امام به حق حکومت کرده

، عبـد اهللا بـن علـى در شـام     :اش واگذار کـرد  بالد مهم را به اعضاى خانواده تمامى، سفاح براى اطمینان بر حفظ حکومت

و ، عیسـى بـن علـى در فـارس    ، داود بن علـى در حجـاز  ، عبد الصمد بن على بر جزیره، صالح بن على در مصر و فلسطین

  . . سلیمان بن على در بصره و

. بـه قتـل رسـید   ، تقریبا هر اموى که شناخته شده بود .برافکندن ریشه امویان بود، نخستین اقدام سفاح و دستگاه عباسى

قبر عمر بن ، تنها قبرى که استثنا شد. ها را به آتش کشیدند هاى آن قبرهاى امویان را در شام شکافتند و جنازه، عباسیان

ها را  آن، ون شدندها بیر در حجاز اعالم بخشش کرد و پس از آن که امویان از پنهانگاه، داود بن على عباسى. عبدالعزیز بود

شاعرى وى را به خـاطر بخشـش   ، زمانى که سفاح کوشید تا امویانى را که در عراق به وى پناه آورده بودند ببخشد. کشت

  . امویان مالمت کرد و پس از شعر او بار دیگر امویان پناهنده به قتل رسیدند

تـر   اما با شدت هر چه تمـام ، ها سر به شورش برداشتند بارها بقایاى امویان و یا فرماندهان آن، در برخى از مناطق شامات

به سرعت شامات را رها کـرده بـه شـمال افریقـا در     ، ها سخت گیرى بر ضد امویان تا آن اندازه بود که آن. سرکوب شدند

  . دورترین نقاط گریختند و در اندلس دولت اموى را بنیاد گذاشتند

  . رى درگذشتهج 136در سال ، سفاح پس از چهار سال خالفت

  گوید:  راجع به سفاح مى» تاریخ سیاسى اسالم«دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب 

پدر وى محمـد در آخـر دوران امـوى در    . ابوالعباس عبداهللا بن محمد بن على ملقب به سفاح نخستین خلیفه عباسى بود

به فرزند خویش ابراهیم ملقب بـه امـام   ه ـ بمرد و کار دعوت را   125بسط دعوت عباسیان کوشش فراوان کرد و به سال 

وى بـه کوفـه   . دست ابوالعباس افتاد هابراهیم امام به دست مروان خلیفه اموى محبوس و مسموم شد و کار دعوت ب. سپرد

زیست و عاقبت به اصرار پیروان خود دعوت را آشکار کرد و به عنوان خالفت بدو سالم  اى چند نهان مى ) هفته132رفت (

تر دیدند که مادر  بوالعباس از برادر خود منصور کوچکتر بود اما چون مادرش عرب بود وى را براى خالفت مناسبا. گفتند

  . هجرى بود 132آغاز خالفت ابوالعباس روز سوم ماه ربیع االول سال . منصور کنیز بود

نشسـتند ـ    ه خواند ـ امویان بر منبر مى ابوالعباس به روز جمعه به عنوان خالفت با مردم نماز کرد و بر منبر ایستاد و خطب

ابوالعباس در خطبه خـویش  . و مردم از ابتکار وى خشنودى کردند و گفتند: اى عموزاده پیمبر سنت دیرین را زنده کردى

از فضل خاندان محمد (ص) سخن آورد و از قبایح امویان یاد کرد که خالفت را غصب کرده بودند و مرتکب اعمال زشـت  
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سپاه شام را مالمت کرد و از ستایش کوفیان بـه تفصـیل سـخن کـرد و     . و با اهل بیت پیمبر ظلم کرده بودندشده بودند 

از خراسانیان نیز که وى را در کار قیام دولتش یارى کرده . عطاى ایشان را بیفزود که همه مخلصان خاندان عباسى بودند

از اینجا توان دریافـت کـه وى مصـمم    » . . . اکم و انتقامجوىب ریز بى من خون«بودند تمجید کرد و در پایان خطبه گفت: 

بود هر که مانع مقاصد وى شود خونش را بریزد آنگاه از منبر فرود آمد و به قصر امارت رفت و ابوجعفر برادر خویش را در 

  . کار مشغول بود مسجد گذاشت تا از مردم بیعت بگیرد و وى تا شب بدین

ایـن  . العباس به شهر انبار رفت که در مغرب فرات بود و تا مدخل بغداد ده فرسخ فاصله داشـت ابو، پس از اتمام کار بیعت

سفاح بناى آن را تجدید کرد و قصرها در آن ساخت از پس ، شهر را شاپور پسر هرمز یکى از پادشاهان ایران بنا کرده بود

  . نام هاشم جد خاندان هاشمیان هاشمیه نامیدوى منصور در انبار قصرى بزرگ ساخت و آنجا را پایتخت خود کرد و به 

قبل از رسیدن سفاح بـه قـدرت او     ، حفص بن سلیمان معروف به خالل که کارگران دعوت عباسی در کوفه بود  ابومسلمه

بن حسن فرستاد که اولـی آنـرا رد کـرد ولـی دومـی دعـوت او را         را زندانی کرده و دو نامه به امام جعفر صادق و عبداهللا

ابومسلمه را وزیر کرد و او را وزیر ، اما با این حال سفاح از ترس. یرفت ولی مردم سفاح را آزاد کرده و او را خلیفه کردندپذ

  . کار برده شده است هآل محمد نامید و این اولین بار  است که کلمه وزیر در اسالم ب

ویان همکارى کرده بودند و ریشـه امویـان را قطـع    سفاح بیشتر ایام خویش را به سرکوبى سرداران عرب گذرانید که با ام

کرد چنانکه از این خاندان بجز عبدالرحمن داخل که دولت اموى اندلس را بنیان نهاد کسى از دست وى جان نبرد و هـم  

ابوسلمه خالل را که در بسط دعوت عباسـیان  . از قتل یاران خویش که با وى در بنیاد دولت کمک کرده بودند دریغ نکرد

ابن هبیره یکى از . همى بزرگ داشت بکشت قصد کشتن ابومسلم را نیز داشت اما مرگش در رسید و امکان اینکار نیافتس

  . سرداران مروان اموى را نیز با آنکه امان داده بود ناجوانمردانه بکشت

  ) 158 - 136( منصور بر سریر قدرت

ر خراسان براى سفاح بیعـت گرفـت و بـر بسـیارى از ایـاالت      وى بود که د. قدرت فراوانى داشت، منصور در روزگار سفاح

منصـور در راه  ، زمانى کـه سـفاح درگذشـت   . طبیعى بود که به جانشینى سفاح برگزیده شود، با این قدرت. نظارت داشت

 . رسید و رسید منصور باید به خالفت مى، سفاح بر اساس وصیت. بود بازگشت از سفر حج

هـاى فـراوان از سـوى     هـا و شـورش   سر گذاشت و به رغم مخالفت دوران سختى را پشت، حکومت عباسى در دوره منصور

در . هاى خالفت عباسى را استحکام بخشـد  وى توانست پایه، مخالفان عباسى و علوى منصور و نیز دشمنان ایرانى، امویان
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نوز عباسـیان قـدرت چنـدانى    هاى زیادى را در زمانى که ه وى شورش. منصور را باید مؤسس دولت عباسى دانست، اصل

  . نداشتند سرکوب کرد و بیت المال خالى را آکنده از ثروت کرد

او که . قرار گرفت، این اقدام مورد اعتراض عبد اهللا بن على عباسى که فرماندهى نبردها را با مروان بن محمد اموى داشت

. این نخستین درگیرى خانگى میـان عباسـیان بـود   . سر به طغیان برداشت، ها شود قرار بود با سپاهى عازم جنگ با رومى

سرکوبى عبد اهللا بن علـى نیـز بـه ابـو     . طبیعى بود که سفاح خالفت را در خاندان پدرش نگاه دارد و به عمویش وانگذارد

بـه  درگیـرى چنـد مـاه    . نباید از عبد اهللا دفاع کند، این نشانه آن بود که سپاه خراسانى که در شام بود. مسلم واگذار شد

به بصـره  ، 137پس از قتل ابو مسلم در سال ، اهللا بعدها عبد. وى گریخت، پس از شکست عبد اهللا، طول انجامید و عاقبت

  . کشته شد 147در سال ، وى پس از ده سال. آمد و پنهان شد

یک ابـو مسـلم   سلمه خالل بود که زمان سفاح به تحر دو پایه اصلى داشت: یکى ابو، به جز خاندان عباس، حکومت عباسى

حیله و نیرنگ را به عنوان  سیاست، که در هر حال، منصور. مسلم که در زمان منصور به قتل رسید دوم خود ابو، کشته شد

بـراى دولـت عباسـى     مسلم را نخست نوعى رقیـب و در اصـل دشـمنى سرسـخت     ابو، براى خود نگاه داشته بود، یک اصل

خراسـانیانى کـه دولـت امـوى را     ، اى نداشت و به دیـده منصـور هـم    یانهابو مسلم با شخص و شخصیت منصور م. دید مى

خراسان را ملک طلق خـود  ، مسلم از سوى دیگر ابو. توانستند دولت نو پاى عباسى را هم براندازند مى، سرنگون کرده بودند

ثـروت هنگفتـى   ، ى در شـام زمانى که پس از سرکوبى عبد اهللا بن عل. پذیرفت اى را در آن نمى دید و هیچ گونه مداخله مى

حتى بر آن شد تا فرستاده منصور را که بـراى گـرفتن   . حاضر نشد دینارى از آن را به منصور دهد، مسلم افتاد به دست ابو

بـا   137منصـور در سـال   . داد مسلم علیه منصور نشان مى اینها عالیمى بود که به نوعى سرکشى ابو. اموال آمده بود بکشد

دستور داد تا وى را به ، به سربازانش که از پیش آماده بودند، بار خود کشاند و پس از یک جدل مختصروى را به در، فریب

  . قتل رساندند

مسـلم در   با ادعـاى حلـول روح ابـو   ، هایى بود که بعدها میان ایرانى، بلکه بیشتر، نه میان اعراب خراسان، بازتاب این اقدام

. ها با انگیزه ابو مسلم هیچ ارتباطى وجـود نداشـت   البته میان انگیزه آن. پا کردندهایى را در نقاط مختلف بر شورش، ها آن

  . ها اشاره خواهیم کرد هایى از آن بعدها به نمونه

فردى خونریز و سخت ، صرف نظر از این که در ظاهر مسلمان بود. اى داشت شخصیت ویژه، گفتنى است این که ابو مسلم

، تنها در شورش گرگـان . دستور سرکوبى هر شورشى را با خشونت صادر کرد، قدرت یافتدل بود و زمانى که در خراسان 
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در سرکوبى مردمان سغد و بخـارا و کـش نیـز هـزاران نفـر از      . سى هزار تن از شورشیان کشته شدند، به دستور ابو مسلم

ر باالیی برخوردار بود و داراي اقتدار منصور ابومسلم را بخاطر اینکه در بین مردم از احترام بسیا. شورشیان قتل عام شدند

او پـس از کشـته   ، ابومسلم به عقیده مامون تالی اردشیر و اسـکندر بـود  ). هجري 137(زیادي بود از ترس به قتل رساند 

  . شدن ابومجرم نامیده شد

قـوس و مازنـدران   سنباد یک ایرانی بود که به خونخواهی از ابومسلم برخاست و توسط لونان طبري در حال فرار در بـین  

 ). هجري 137(کشته شد 

 او را المهدي و نفس زکیـه ، پیروان او. )145(در سال ، قیام محمد بن عبداهللا توسط عیسی بن موسی عباسی شکسته شد

  . دماوند و طبرستان در زمان منصور فتح شدند. نامیدند و در همان سال قیام ابراهیم برادر محمد هم سرکوب شد می

  . هجري رخ داد که خازم بن خزیم پس از یکسال او را از پا درآورد 150یس در خراسان در سال خروج استاد س

 تاسیس بغداد در زمان منصور و تثبیت عباسیان 

 تاسیس بغداد 

زیرا این شهرها یا مرکز شـیعیان  . تواند دولت عباسى را پایدار کند منصور احساس کرد که در کوفه و حیره و هاشمیه نمى

بنابراین در اندیشه پایتخـت جدیـدى افتـاد    . یا امکانات کافى براى مواجهه با دنیاى بزرگ آن روز را نداشت، ان بودو علوی

سـیس شـهر   أقرار بر ت، هاى اولیه پس از بررسى 145بدین ترتیب در سال . که بتواند سلسله عباسى را در آن مستقر سازد

  . موکول کرد اما شورش نفس زکیه کار را به سال بعد. بغداد شد

اما اهمیت چندانى نداشت و تنهـا اقـدام منصـور سـبب     ، ها قبل از این شناخته شده بود نام بغداد به عنوان روستا از سال

میانه بودن آن در بین النهرین ، وجود مزارع فراوان در اطراف آن، بغداد از نظر آب و هوا موقعیت. ایجاد این شهر عظیم شد

کار بناى شهر با حضور بیش . شد سبب انتخاب مکان مزبور براى ساختن پایتخت، آن از هر سوى و هم سر راه قرار داشتن

 149طى سه سال به انجام رسـید و در سـال   ، از صد هزار کارگر همراه معمارانى که از نقاط مختلف به آن جا آمده بودند

کز آن مسجد و قصر قرار داشت و در اطراف مر. نقشه اصلى شهر به صورت یک دایره طراحى شده بود. هجرى پایان یافت

بصـره و کوفـه قـرار    ، شـام ، هاى خراسان چهار دروازه با نام، در چهار سمت آن. آن هم محالت و ادارات مختلف بنا گردید

  .  شد این رسمى بود که پیش از اسالم در شهرهاى ایرانى دوره ساسانى رعایت مى. گرد شهر هم خندقى کنده شد. داده شد

خود را براى  مرکزیت، ترین شهرهاى اسالمى بود و در دوران رونق تمدن اسالمى از بزرگ، در طى چندین قرن، بغدادشهر 
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و نیز موقعیت جغرافیایى آن و هم چنـین امکانـات و فضـاى بسـیار     ، پایتختى این شهر براى خلفا. چندین قرن حفظ کرد

  .  هاى هزار و یک شب در اروپا شهرت یافته است ن شهر به شهر داستانای. از عواملى بود که بر رونق این شهر افزود، خوب آن

کوفـه   -ع  -بعدها با بناى شهر نجف در کنار مرقد امام علـى  . به مرور از اهمیت کوفه کاسته شد، سیس بغدادأبه دنبال ت

  . . خود را بیش از پیش از دست داد اهمیت

 . نامیدند می هایش دوانیقی یا ابولدوانیق را بخاطر سخت گیري او. منصور همچنین شهرهاي رصافه و رافقه را ساخت

خالد برمکی متصدي امور خراج بود و او دیوانها یعنی ادارات منظم براي این کار تشکیل دادو دستگاه دولـت را بـر طبـق    

در زمـان او   امام جعفر صـادق . هجري وفات کرد 158سال خالفت در سال  22منصور بعد از . آیین ساسانیان مرتب کرد

  ). هجري 148(مرد 

  هاى قدرت عباسیان  مهدى و استحکام پایه

، برسد را که قرار بود پس از وى به خالفت)او برادر زاده منصور بود( عیسى بن موسى، خود منصور در دوران طوالنى خالفت

زمـانى کـه   . برسد خالفتمشروط بر آن که پس از مهدى به ، از والیت عهدى خلع کرد و براى پسرش مهدى بیعت گرفت

 . از وى خواست تا خود را خلع کرده با پسرش موسى الهادى بیعت کند، سر کار آمد 159مهدى در سال 

  به مهدى فروخت! ، وى با مبلغ گزافى بیعتى را که از سوى مردم بر عهده داشت

یروهاى وفادار به عباسیان که به نـام  هنوز ن. هاى قدرت عباسیان است ادامه عصر منصور و دوره تحکیم پایه، دوران مهدى

عیسـى بـن   ، ها بودند کـه بـا شـورش و فریـاد     همان. بودند مطمئن ترین نیروهاى حکومت، عباس خوانده شدند شیعه بنى

  . موسى را وادار کردند تا به نفع پسر مهدى از والیت عهدى کناره گیرى کند

نوعى حرکت تبلیغى براى ، این اقدام. کرد بخشش فراوانى مى میان مردم مکه و مدینه بذل و، در سفر حج، مهدى عباسى

وى بـر مسـاحت   . دادنـد  به مردم این دو شهر انجام مى خلفا و امیران نسبت، هاى مختلف تاریخ کارى که در دوره، وى بود

  . هاى حج کوشید مسجد الحرام و مسجد النبى افزود و در آبادى راه

نفر از نوادگان انصار را به عنوان اعوان و انصار خود از مدینه به بغداد کوچ داده براى  تعداد پانصد، مهدى در یکى از سفرها

نوعى دلجویى از انصار بود که در دوران امویان مورد ستم بودند و بعدها نیز بـه  ، این اقدام. آنها امکانات زندگى فراهم کرد

  . واقع شده بودندمهرى منصور  مورد بى، دلیل حمایت از شورش نفس زکیه در مدینه

هاى قدرت عباسیان است که شـکوه آن در دوران هـارون ظـاهر     دوره استحکام پایه، در ادامه دوران منصور، دوران مهدى
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  .  سلطه عباسیان قرار داشت تحت، هاى اسالمى سایر سرزمین، به جز اندلس که در اختیار امویان بود، در تمامى این دوره. شود مى

بن ابراهیم معروف به برم بنام اعتراض به رفتار خلیفـه قیـام کـرد و یزیـد بـن مزیـد مهلبـی او را         یوسف، در زمان مهدي

 کـه پیـروان او را سـپید جامگـان یـا مبیحنـه      ، ه  مقنع در مرو خروج کرد 161در سال ). هجري 160دستگیر و دار زد (

 . قیام او سرکوب شد 163نامند و در سال  می

  .  گفتند می قه و غازیان داوطلب را مطوعهلشکریان حقوق بگیر را مرتز

 خالفت هادى عباسى 

البته مهدى در ، هادى فرزند بزرگ مهدى و ولیعهد اول بود و پس از او برادرش هارون به عنوان ولیعهد برگزیده شده بود

 . ود را عملى کنداما اجل مهلتش نداد و نتوانست این تصمیم خ، خواست هارون را بر هادى مقدم کند اواخر عمر خود مى

وقتى مهدى از دنیا رفت هادى در طبرستان و گرگان به پیکار مشغول بود و در این موقع خبر مرگ پدر و بیعت خالفـت  

  . مل با برادر بیعت کردأبدون ت، هارون هم وقتى از مرگ پدر با خبر شد، به او رسید

یحیـى بـن   ، فرزند خودش جعفر را بجایش ولیعهد کنـد  اما بعدها هادى تصمیم گرفت هارون را از والیتعهدى خلع کند و

خالد برمکى از او خواست از این کار صرف نظرکند والبته چنین درخواستى گرچه در بدو امر موجب شد تا هـادى انـدکى   

اما سرانجام باعث شد که هـادى یحیـى را بـه زنـدان بیفکنـد و در صـدد ریخـتن        ، اش تأمل کند در عملى کردن خواسته

  . ر آیدخونش ب

بدو پیشنهاد داد که اجازه شکار بگیـرد و  ، هاى هادى تسلیم وى شود یحیى که دید هارون نزدیک است در اثر سختگیرى

خواسـتند او   هاى هادى کـه مـى   هاى مختلف در برابر فرستاده او به سفررفت و غیبتش طوالنى شد و با بهانه، به سفر برود

  . هادى از دنیا رفت وخالفت به او رسیدتا اینکه ، برگردد به غیبتش ادامه داد

  . هجرى از دنیا رفت 170هادى عباسى پس از یک سال و اندى در سال 

  . نویسد که وى فردى سنگدل و تندخو بوده است مسعودى در وصف هادى مى

 دوران هارون اوج قدرت عباسیان 

، هارون ملقـب بـه رشـید   ، پس از وى. ذشتهجرى درگ 170هادى عباسى دوامى نیاورد و پس از یکسال و اندى در سال 

مقتدرترین خلیفه عباسـى و  ، هارون. به خالفت رسید، فرزند دیگر مهدى عباسى که از مادرى با نام خیزران زاده شده بود

اى است که پس از آن به دالیل مختلف زوال  آغاز مرحله، این دوران، در عین حال. دوران اقتدار این دولت است، عصر وى
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 . شود عباسیان شروع مىنسبى 

گردد که اداره امور حکومت را تا زمان سرنگونى در  شهرت هارون بیش از آن که به خودش مربوط شود به برمکیان باز مى

ریشه در نژاد خراسانى داشتند و تحقیقات جدید نشان داده کـه کلمـه برمـک بـه     ، خاندان برمکى. اختیار خویش داشتند

خبر حضور این خاندان در عرصه سیاست از اواخر دوره اموى و بیشتر . شده است معابد گفته مى دار در نوعى کاهن یا پرده

  . در اوایل دوره عباسى است

یحیى بن خالد برمکى به عنوان دستیار هارون از سوى مهدى عباسـى و هـادى تعیـین شـد و هـارون او را پـدر خطـاب        

هارون که به قدرت رسید . یحیى مخالف بود و به زندان افتاد، اشتزمانى که هادى قصد خلع برادرش هارون را د. کرد مى

  .  دار شد کار وزارت هارون را عهده 170یحیى از همان سال . را آزاد کرد و دست او و فرزندانش را در اداره امور بازگذاشت وى

مرکزشـان در قسـطنطنیه   هاى طوالنى وى با رومیان بیزنطى است کـه   جنگ، ترین رخدادهاى زندگى هارون یکى از مهم

هاى سیاسى وى به  دل مشغولى. اى ادامه داشت ها به شکل گسترده در دوران خالفت وى این جنگ. (استانبول فعلى) بود

شد تا  رو بود و مجبور مى وى به طور مداوم در این مناطق با بحران سیاسى روبه. افریقیه و خراسان بود، طور عمده در شام

  . را تغییر دهدحکمرانان این مناطق 

وى سختگیرى زیادى بر علویـان کـرده بسـیارى از    . نفوذ علویان و گسترش مذهب تشیع بود، هاى هارون یکى از دشوارى

هاى نخست حکومـت خـود علویـان را کـه در بغـداد قـدرتى بـه هـم          وى در همان سال. ها را کشت یا به زندان افکند آن

ابن طباطباى علوى از همان سـال نخسـت وى سـر بـه شـورش      . مدینه بازگرداندها را به  بیرون کرد و آن، رسانیده بودند

  . یحیى بن عبد اهللا بن حسن در دیلم قیام کرد که با مکر فضل بن یحیى برمکى تسلیم شد 176در سال . برداشت

هجرى  171سال در . بارها بر هارون شوریدند، شان در جزیره حد فاصل دجله و فرات بود خوارج نیز که محل نفوذ سنتى

بار دیگر . صحصح خارجى در آن ناحیه شورید که پس از کشتارى در موصل گرفتار سپاه اعزامى هارون گشته و کشته شد

خـوارج در سیسـتان و بخشـى از افغانسـتان     . هجرى ولید بن طریف خارجى در همان منطقه شورش کـرد  178در سال 

در بادغیس و کابل به رهبرى حمزه خارجى شـوریدند کـه مـورد    هجرى  185خوارج در سال . امروزى هم حضور داشتند

  . شکست خوردند، حمله سپاه عباسى قرار گرفته

  . نشان از اقتدارى داشت که ویژه دوران وى بود، به رغم گستردگى آنها، ها قدرت هارون در سرکوبى این شورش

دلیل آن که مـادرش   اما به، تر بود ن از امین بزرگمأمو. بیعت مردم با دو فرزندش امین و مأمون بود، مشکل عمده هارون
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خود هارون گرفتار توطئه دو بیعتـى از سـوى پـدرش مهـدى دربـاره هـادى و       . گرفت کنیز بود باید در مرتبه بعد قرار مى

وى حتى با وجود این تجربه براى دو فرزنـدش بیعـت گرفـت و عباسـیان را در آسـتانه یـک بحـران        . خودش قرار گرفت

سپردن ایران به دسـت مـأمون آغـازى بـر اسـتقالل      . او ایران را به مأمون سپردو عراق و شام را به امین. رار دادسیاسى ق

  . نسبى این منطقه از بغداد بود

توطئـه بـر ضـد برامکـه     . سرکوبى برامکه قدرت هـارون را بـه شـدت کـاهش داد    ، اما پیش از آن که این بحران آغاز شود

در شایعات عمومى ارتبـاط جعفـر برمکـى بـا عباسـه      . باشد که در رقابت با این خاندان بودند توانست از ناحیه کسانى مى

  .  آمده است، اتهام زندقه نیز میان اتهاماتى که به خاندان برمکى نسبت داده شده. سبب این رخداد عنوان شد، خواهر هارون

جـوى از  ، کـرد  بهـره مـى   از درایت این خاندان بـى جداى از آن که وى را ، به هر روى برخورد سخت هارون با این خاندان

دستور داد که جعفر بن یحیى را کشتند و یحیـى   187وى در سال . اعتمادى را میان کارگزاران حکومت به وجود آورد بى

یکى از برجستگان این خاندان فضل بـن یحیـى اسـت کـه بـه      . پدر وى و نیز بسیارى از وابستگان او را به زندان افکندند

چند ماه پیش از هارون و سه سال پس از درگذشت  193او نیز زندانى شد و در سال . ى داشتیندگى شهرت به سزابخش

گفته شده است که در این ماجرا بیش از هزار نفر از وابستگان این خاندان کشته شـده  . در زندان درگذشت، پدرش یحیى

  . ها ویران گشت هاى آن خانه

هـارون را  ، شورش رافع بن لیث در خراسان و نـاامنى آن ناحیـه  ، عراق و جنوب خراسان هاى پى در پى خوارج در شورش

در شـهر طـوس    193وى در جرجـان بیمـار شـد و در سـال     . به خراسان عزیمت کنـد  192مجبور کرد تا در اواخر سال 

  . پیکر پاك امام رضا ـ ع ـ را به خاك سپردند، بعدها در نزدیکى قبر او. درگذشت

  هجري)183(. ارون امام موسی کاظم (ع) در زندان وفات کرددر زمان ه

کـرد   گوید: برمک جد خاندان برمکیان در بلخ متولى آتشکده بود و به خدمت آن قیـام مـى   دکتر حسن ابراهیم حسن مى

ن دیـن ایرانیـا  ، برمک و خاندان وى به آتش پرسـتى ، همچنان که قصى و فرزندانش در ایام جاهلیت خادمان کعبه بودند

معتقد بودند و چون اسالم بیامد بعضیشان مسلمان شدند در آغاز کار عباسیان خالد بن برمک کـه وزارت سـفاح و   ، قدیم

منصور یافت از این خاندان برخاست هارون الرشید پیش از خالفت یحیى بن خالد را دبیر خویش کرد و کارها را به راى و 

  .  را وزیر خویش کرد و کار وى باال گرفت و فرزندانش به مقامات بلند رسیدندکرد و چون به خالفت رسید یحیى  تدبیر وى مى

سفاح وى را تقرب داد و معتمد خویش کرد امـا  . خالد بن برمک مردى فاضل و جلیل و کریم و دوراندیش و بیدار دل بود
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رهـاى وزارت بدسـت او بـود    بند اخالص و تواضع خویش بود و بـا آنکـه کا   وى به تقرب خلیفه مغرور نبود و همچنان پاى

عنوان وزیر نگرفت که بیم داشت آنچه بر ابوسلمه خالل معروف به وزیر آل محمد رسید که به فرمان سـفاح کشـته شـد    

  . بدو نیز رسد

وى دوازده سـاله بـود کـه دولـت     . یحیى بن خالد برمکى در علم و ادب و فضل و بخشش و نجابت شهره عصر خویش بود

دارى  وى را بـه والیـت   158ر سایه این دولت پرورش یافت و مـورد توجـه منصـور بـود و بـه سـال       د. عباسى پایه گرفت

ها که هارون بـا روم شـرقى داشـت     مهدى او را دبیر و پیشکار فرزند خویش هارون کرد و در آن جنگ. آذربایجان فرستاد

پرداخت و  رب بود یحیى به کاردارى وى مىدر آن دوران که هارون از جانب پدر والیتدار مغ. همیشه یحیى همراه وى بود

هـا وى را از   خواست هارون را از ولیعهدى خلـع کنـد یحیـى مـدت     داد و چون هادى مى وظایف مشکل را آسان انجام مى

  . اینکار بازداشت و عاقبت به تدبیر یحیى مقصود وى ناانجام ماند

ادار خویش را به وزارت برگزیـد و کـار دولـت را بـدو     به همین جهت بود که وقتى هارون به خالفت رسید دبیر مخلص وف

یحیى چنانکه مؤلف الفخرى گوید: بـه  . سپرد و چهار فرزند وى جعفر و فضل و محمد و موسى را بکارهاى بزرگ گماشت

ها را ترمیم کرد و خراج کشور را فـراهم آورد   دار شد و حدود مملکت را نگه داشت و خلل شایستگى مهمات دولت را عهده

اى بلیغ و دانا و ادیبـى خردمنـد و نکـو رأى و صـاحب      و به آبادانى مملکت پرداخت و رونق خالفت را بیفزود که نویسنده

تدبیر بود و بر انجام امور قدرت داشت در بخشش و کرم شهره عصر بود که همه به مدح او زبان گشودند حلیم و عفیف و 

  . مؤقر و مدبر بود

  . کرد رفت و در امور مهم نیابت او مى ان عصر خویش بود و بازوى پدر به شمار مىفضل پسر بزرگ یحیى از بزرگ

وى را به جنگ یحیـى بـن عبـداهللا بـن      176وقتى امین تولد یافت هارون تربیت وى را به فضل واگذاشت و هم در سال 

نـه آن سـامان را آرام کـرد و    وى را والیتدار خراسان کرد کـه فت  178حسن فرستاد که در دیار دیلم شوریده بود به سال 

  . مردم را استمالت کرد و مسجدها بساخت

رشید با وى مأنوس بود که خوئى پسندیده داشـت و  ، جعفر پسر دیگر یحیى به فصاحت و هوش و حلم و کرم معروف بود

گوینـد  . اردخواسـت او را از دربـار دور نگهـد    نهاد که فضل خشونتى داشت بدینجهت همیشه مـى  او را بر فضل برترى مى

بـراى  «یحیـى گفـت:     ».اند اند و جعفر را عنوانى نداده پدر چرا فضل را وزیر کوچک نام داده«روزى هارون به یحیى گفت: 

جهـت   بـدین » . آنکه فضل در کارها نایب من است اما جعفر به خدمت و منادمت خلیفه از کارهاى دولتى باز مانده است
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خواست قـدر جعفـر را    هارون مى. اشت و از آن پس جعفر را نیز وزیر کوچک خواندندهارون امور خانه خویش را بدو واگذ

خواهد کـه   بیفزاید و فرمان داد که دیوان خاتم را از فضل بگیرند و بدو دهند و یحیى در فرمان بدو نوشت امیرمؤمنان مى

  . خاتم را از دست راست به دست چپ خویش کنى

که در شام فتنه شد وى را مأمور آرامش آنجا کرد که فتنه  186ر مصر کرد و به سال جعفر را والیتدا 176هارون به سال 

را بخوابانید و جلب قلوب کرد و منزلت وى نزد هارون باال گرفت و در همان سال والیت خراسان را بـدو داد و از آن پـس   

  . مراقبت سپاه را بدو سپرد

وى را والیـت شـام    176هارون به سال ، د کامل و سردارى مجربموسى از همه فرزندان یحیى شجاعتر بود وى مردى بو

اما على بن عیسى والى خراسان در محضر هارون از وى شکایت کرد و او را متهم کرد که . داد که امور آن را به صالح آورد

ظـن هـارون   چون موسى قرض سنگین داشت و مدتى از حضور پایتخت بازماند سـوء  . در شام فتنه کرده و سر قیام دارد

عاقبت به وساطت مادر و ضمانت پـدر آزاد شـد و خلعـت    ، شدت گرفت و وى را پیش خواند و در کوفه به حبس انداخت

  . محمد بن یحیى نیز مردى بلند همت بود اما شهرت وى به پایه برادران نرسید. یافت

ش فضل و جعفر همراه وى بودند چـون  یحیى برمکى با دو پسر، کار نفوذ برمکیان چنان بود که سالى هارون به حج رفت

به مدینه رسیدند هارون با یحیى بنشستند و مردم را عطا دادند و امین با فضل بنشستند و مردم را عطا دادند و مامون و 

  . شهره شد» سه عطا«جعفر بنشستند و مردم را عطا دادند آن سال به نام سال 

 )198ـ  193(خالفت امین 

از ، پس از مرگ پدر به خالفت رسید مـادرش زبیـده دختـر جعفـر بـن منصـور بـود        193به سال  ابوعبد اهللا محمد امین

وقتى هارون در طوس بمرد جامه و . خلیفگان عباسى هیچکس جز او نبود که از طرف پدر و مادر نسب وى به هاشم رسد

 . عصا و خاتم خالفت را براى امین بردند

به دستور وزیر فرمان داد تا موسی پسر خلیفه را قبـل از نـام   ، ر سال دوم خالفتامین د. امین زیر نفوذ فضل بن ربیع بود

لشکر امین به سرداري علی بن عیسی از بغداد به قصد خراسان روانه شـد  . مامون بیاورند و جنگ میان دو برادر در گرفت

مون به فرماندهی طاهر و أن مظاهر بن حسین ذوالیمین شکست خورد و لشکریا، ولی لشکر او در ري توسط سردار مامون

  . مون فرستادأتوسط طاهر اسیر و سرش را بریده و براي م 197امین در سال . هرثمه پیش رفتند

دوران امین همه فتنه و آشوب بود و در همان ایام که میان او و مأمون فتنه بود علـى بـن عبـد اهللا معـروف بـه سـفیانى       
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را تصرف کرد و چیزى نمانده بود که کار بر  ین را براند و دمشق و اطراف آنبدعوى خالفت در شام طغیان کرد و عامل ام

  . او راست شود اما میان قبایل یمنى و مضرى شام تصادمى رخ داد که مانع انجام مقصود وى شد

را آنگاه فرمانـدهى سـپاه   . امین براى خاموش کردن فتنه سفیانى سپاهى فرستاد به فرماندهى حسین پسر على بن ماهان

دو ، به عبداهللا پسر صالح بن على عباسى داد اما آشفتگى بغداد مانع از آن بود که بر ضد سفیانى کـار جـدى انجـام شـود    

سال و بیشتر شام در آشوب بود حسین بن ماهان بسبب جانبدارى از سپاه خراسان کینه شامیان سپاه خویش را تحریک 

  . بغداد خواندنده کرد و آب گل آلود شد و او را ب

شـناخت امـا هوسـباز و     سیوطى به نقل از اسحاق موصلى گویـد: امـین مـردى بخشـنده و ادیـب بـود و شـعر نیکـو مـی         

ابوالحسن احمر سخندان و نحوى معروف گفته بود: بارها میشد شعرى را که شاهد یکى از قضایاى نحـو  . دوست بود تفریح

  . رزندان خلفا هیچکس باهوشتر از او و مأمون نبوددر صف ف. خاطر داشت هرا ب کردم و امین آن بود فراموش می

در بیست و هشت سالگى در  198عمر و خالفت امین طوالنى نبود که چهار سال و هفت ماه بر تخت خالفت بود و بسال 

  . آن فتنه که میان او و مأمون پدید آمده بود کشته شد

   ».که یاد آن توانم کرد اى نیافتم از امین کار شایسته«ابن اثیر درباره امین گوید: 

 ) 218تا  198خالفت مأمون (

  شرح حالى مختصر  

بیست . در آنشب که عم وى هادى بمرد تولد یافت مادرش کنیزکى بود مراجل نام 170عبد اهللا ابوالعباس مأمون به سال 

همدان بدو سپرد پس از مرگ  و سه ساله بود که هارون وى را ولیعهد دوم کرد و والیت خراسان و دیگر والیات ایران را تا

  . هارون امین پیمان پدر را شکست و در جنگ با برادر کشته شد و خالفت به مأمون رسید

  . به خراسان بود آنگاه به بغداد آمد 204مأمون در رى بود که کار خالفت وى سرگرفت و تا سال 

  اختالف امین و مأمون  

هـارون از زبـان   ، دینـورى ، بـه روایـت  . یشه اختالف این دو برادر بـود هاى پایانى عمر خویش سخت در اند هارون در سال

بـه دلیـل همـین نگرانـى زمـانى کـه بـه        . موسى بن جعفر ـ ع ـ پیشگویى خاصى درباره اختالف این دو برادر شنیده بود  

کلى براى او تا مبادا امین مش، هاى لشکرى و کشورى بیعت گرفت بار دیگر براى مأمون از همه شخصیت، رفت خراسان مى

، زیرا بسیارى از کسانى که وفادار بـه اصـل بیعـت بودنـد    . بعدها به نفع مأمون تمام شد، این تأکیدهاى هارون. ایجاد کند
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  . حاضر به اطاعت از امین در مخالفت با مأمون نشدند

رون بـراى خلـع   هاى مهم از جمله فضل بن ربیع وزیر هـا  امین در پى جذب شخصیت، حتى پیش از آن که هارون بمیرد

دایـره  ، اما از آن جا که مأمون در مرو و امین در بغداد بـود . ترى شد فعالیت جدى، اندکى پس از مرگ هارون. مأمون بود

دستیار مـأمون در  ، ولى فضل بن سهل، کرد فضل بن ربیع در کنار امین و علیه مأمون تالش مى. اختالف به آرامى گسترد

بایست بر اساس اصـول پذیرفتـه شـده در     د که تخلف از سوى امین است و وى نمىروشن بو. کوشید جهت عکس وى مى

امـین  . تالشى در جهت مقدم داشتن فرزندش موسى بر مأمون و در نهایت خلع بـرادرش از خالفـت صـورت دهـد    ، بیعت

ایـت خراسـانیان هـم    اما مأمون که مشاوران قدرتمندى داشت و از حم، تالش فراوانى کرد تا مسأله را به آرامى تمام کند

ها حـذف و نـام موسـى     ها و سکه رسما نام مأمون از خطبه 195از سال . از پذیرفتن خواست امین سرباز زد، برخوردار بود

دو فرمانده نظامى از دو سـوى رو در روى  ، که از قضا نام هر دو فضل بود، به موازات دو وزیر. فرزند امین جاى آن نشست

، بایست از سوى امین به خراسان رفته آن ناحیه را تصرف کنـد  بن عیسى بن ماهان بود که مى هم قرار گرفتند: یکى على

  . کرد بایست راه را بر وى سد مى طاهر بن حسین معروف به ذو الیمینین بود که مى، دیگرى

اى  امـین را خلیفـه  ، ىسنیان افراط، بعدها. گرفتند آشکار بود که منطقه عراق و ایران یک بار دیگر رو در روى هم قرار مى

. کـرد  زیرا از معتزلیان دفـاع مـى  ، معرفى کردند و مأمون را فردى منحرف و اهل بدعت، مطلوب که جانبدار اهل سنت بود

البته تأکید بر این مسأله به عنوان محور تعیین کننده چندان صـحیح  . عربى و عجمى بودن ماجراست، صورت دیگر قضیه

  . ر این اختالف دارد که قابل چشم پوشى نیستاما به هر روى نقشى د، نیست

مقاومت آنها سپاه بغداد را . در حالى که شمار سپاه طاهر بسیار اندك بود، دو سپاه در نزدیکى رى با یکدیگر درگیر شدند

با تیر یکى از سپاهیان خراسان ، خواست که مقاومت کنند على بن عیسى که فریاد سر داده از سپاهش مى. درهم شکست

انـد   توجهى امین به کار لشکر همین بس کـه نوشـته   در بى. بدین ترتیب کار سپاه بغداد تمام شد. کشته و سرش جدا شد

گفـت:  ، بدون توجه به خبر کسى که خبـر آورده بـود  . که وقتى خبر شکست على بن عیسى رسید در حال ماهیگیرى بود

  ام!  ساکت باش! من هنوز یک ماهى نگرفته

پس از این شکستها بود کـه بـه مشـورت فضـل بـن      . همدان بود که بار دیگر سپاه بغداد شکست خورددرگیرى بعدى در 

. به تدریج طاهر بر بخشهایى از عراق از جمله واسط و مدائن تسـلط یافـت  . اعالن خالفت کرد 196مأمون در سال ، سهل

تصـرف خـود درآورده و امـین را بـه قتـل       آغاز شد و طاهر در سال بعد توانست بغداد را بـه  197محاصره بغداد در سال 
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  . خلیفه رسمى شد و مدت بیست سال خالفت کرد 198مأمون از سال . برساند

فـردى  ، زمانى که مأمون به شام رفت. افزایش نقش خراسان در تحوالت جهان اسالم بود، ترین آثار این تحول یکى از مهم

ه عجم خراسان نظر دارى به عرب شام هم نظرى بیفکن! روى کار گفت: همان طور که ب از شامیان مکرر نزد وى آمده مى

و این ، موجب گردید سلسله طاهریان به عنوان نخستین سلسله نیمه مستقل کارش را در خراسان آغاز کند، آمدن مأمون

  . آید از نتایج این تحول به حساب مى

مهم آن بـود کـه جمعیـت سـاکن در خراسـان کـه       . ارددر این زمان تأکید بر نژاد ایرانى در برابر عرب چندان مفهومى ند

درست همان طور که زبـان پهلـوى بـه مـرور بـه      . به نوعى احساس جدایى از بغداد را داشت، ترکیبى از عرب و عجم بود

نژادى ترکیبى از اعراب ساکن در خراسان و ایرانیـان  ، تبدیل شد و ترکیبى از فارسى و عربى به وجود آمد) 1(، فارسى درى

  . هن پدید آمد که احساس استقالل داشته و به تدریج ایرانى نامیده شدک

در این جا مناسب است دربـاره شخصـیت   . دعوت از امام رضا ـ ع ـ است  ، نخستین اقدام مأمون پس از رسیدن به خالفت

  .  گیریم سپس تحوالت دوره مأمون را پى، آن حضرت و برخورد مأمون با وى سخن گفته

  امام رضا (ع)  

هجـرى در   203در مدینه به دنیا آمد و روز پایانى ماه صفر سـال   148امام على بن موسى الرضا ـ ع ـ در ذى قعده سال   

آن حضـرت تـا   . رحلـت کـرد  ، شهرت یافت، سناباد طوس که بعدها نامش مشهد على بن موسى الرضا و به اختصار مشهد

هاى آخر  است مأمون در رمضان آن سال به مرو آمد و سالپس از آن به درخو. کرد هجرت در مدینه زندگى مى 201سال 

  . عمر خویش را در خراسان گذراند

، مشکل اساسى شیعیان، در این زمان. با شهادت امام کاظم ـ ع ـ رهبرى جامعه شیعه بر عهده امام رضا ـ ع ـ قرار گرفت    

پس از شهادت امام . اهل بیت را داده بودند امامان بشارت به ظهور مهدى، ها طى سال. بحث رهبرى و مسأله مهدویت بود

حضـرت نمـرده و هنـوز امـام      کاظم ـ ع ـ برخى از شیعیان به مهدویت امام کاظم ـ ع ـ گرویدند و اعـالم کردنـد کـه آن       

آن بود که براى حفظ اموالى که در اختیارشـان  ، دست کم یکى از دالیل این اقدام از سوى برخى از شیعیان بنام. آنهاست

این مشکل . گویند واقفه یعنى کسانى که بر امامت ایشان توقف کردند مى، به این طایفه. چنین باورى را مطرح کردند ،بود

  . به امامت امامان بعدى گرویدند، اما به تدریج اکثریت قریب به اتفاق شیعه، ها میان شیعیان وجود داشت براى سال

انحرافات ، از این رو. و معارف شیعى به صورت روشنى تبیین شده بود که فرهنگ، این زمان که اواخر قرن دوم هجرى بود
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از زمان امام باقر ـ ع ـ به بعد و نیز توسط امام صادق ـ ع ـ و امام کاظم ـ ع ـ شمار . تأثیرى در اصل تشیع نداشت، جزیى

  . آمدند حساب مىاى در فقه و کالم شیعى به  فراوانى از شیعیان چنان پرورش یافتند که هر کدام اسطوانه

دوم درگیـر شـدن آن حضـرت در    ، زندگى امام رضا ـ ع ـ دو بخش است: نخست رهبرى شیعیان در بعد فکرى و سیاسى  

  . ابتدا نگاهى به مسأله والیت عهدى خواهیم داشت. ماجراى والیت عهدى

بـه تـدریج   . مأمون در خراسان بـود در آن زمان . قرار بود ابتدا امین و سپس مأمون به خالفت برسد، زمانى که هارون مرد

ها  مأمون که متکى به عرب. امین کشته شد 193در سال ، در جنگى که درگرفت، میان دو برادر اختالف افتاد و در نهایت

هایى از سوى علویان بـه وقـوع    درست در همین سالها شورش. مرکز حکومت را در مرو قرار داد، و ایرانیان مقیم ایران بود

به همین دلیـل یکـى از فرمانـدهان    . در اندیشه استفاده از امام رضا ـ ع ـ برآمد  ، از گذشت چند سال مأمونپس . پیوست

آن شخص به مدینه آمد و از آن حضرت خواست تا همراه وى بـه  . خود را به مدینه فرستاد تا آن حضرت را به مرو بیاورد

آن حضرت بدون آن کـه خـانواده   . بور است تا به مرو برودولى اندك اندك روشن شد که وى مج. امام نپذیرفت. مرو برود

، فراشاه، ابرقوه، ارجان بهبهان فعلى ـ شیراز ، پس از آن به اهواز، از مدینه به بصره. عازم ایران شد، خویش را همراه بردارد

امـروزه در  . رسید، ودسرخس عبور کرده و به مرو که مرکز خالفت ب، طوس، نیشابور، قدمگاه، خوانق رباط پشت بادام، یزد

آثارى وجود دارد که شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) آنها را به یادگار از محل اقامت موقت امام ، بسیارى از این شهرها

هایى از قرن ششم هجرى در این باره بر جـاى مانـده    کتیبه، مانند فراشاه و خرانق در روستاهایى. اند ساخته، در شهر خود

آغاز از وى خواست تا منصب خالفت را بپذیرد! امام رضا ـ ع ـ که هـدف اصـلى مـأمون را از ایـن اقـدام        مأمون در . است

زمـانى کـه خـواهش    . مأمون گفت که دست کم باید مقام والیت عهدى را بپـذیرد . تسلیم خواست وى نگردید، دانست مى

اقدام چه بود؟ مأمون چندین هدف از این اقـدام   هدف اصلى مأمون از این. امام آن را پذیرفت، مأمون به اجبار تبدیل شد

  دالیل آن را چنین برشمرد: ، داشت که خود به برخى از نزدیکانش

ما او را بدین جهت ولى عهد قـرار دادیـم کـه    . خواند مردم را به امامت خود مى، این مرد کارهاى خود را از ما پنهان کرده

دیگر آن که فریفتگانش بدانند که او آنچنان کـه ادعـا   . ما اعتراف نماید مردم را به خدمت ما خوانده به سلطنت و خالفت

در کـار مـا   ، همچنین ترسیدیم اگر او را بـه حـال خـود بگـذاریم    . کند نیست و این امر (خالفت) شایسته ماست نه او مى

  . داشته باشیمشکافى به وجود آورد که نتوانیم آن را پر کنیم و اقدامى علیه ما بکند که تاب مقاومتش را ن

قصد جـان امـام را   ، او را از کارش پشیمان کرد و به اهدافش نرسید، زمانى که برخورد امام رضا ـ ع ـ از سر درایت و عقل 
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  مأمون در ادامه همان سخن باال گفته است: . کرد و آن حضرت را به شهادت رساند

نباید در کار وى سهل انگارى ، ایم اکنون که در کار او مرتکب خطا شده و خود را با بزرگ کردن او در لبه پرتگاه قرار داده

هـا   صـورتى در آوریـم کـه از نظـر آن    ه کم از شخصیت و عظمت او بکاهیم تا او را پیش مردم ب بدین جهت باید کم، کنیم

ره او چنان چاره اندیشى کنیم که از خطرات او که ممکـن بـود متوجـه مـا     سپس دربا، شایستگى خالفت را نداشته باشد

  . شود جلوگیرى کرده باشیم

امام هـم بـا   . مأمون دراندیشه کشاندن امام به صحنه سیاست عباسى بود. آید اهداف مأمون به دست مى، از این دو عبارت

. اجازه نداد مأمون به اهدافش دست یابد، لى استهاى او و نشان دادن این که والیت عهدى او تحمی عدم پذیرش خواست

، فهماند که امـام  به مردم مى، این امر. امام رضا ـ ع ـ شرط کرد که در هیچ گونه عزل و نصبى مداخله نکند  ، افزون بر این

  . از سیاست عباسى منزوى و برکنار است

پـس از  . نبوى رفتارکرده از اشرافى گرى پرهیز نمـود به سیره ، امامت نماز عید را پذیرفت، یک بار هم که به اصرار مأمون

امـام  ، هاى بیشترى براى حکومت او فراهم کند آن جمعیت زیادى فراهم آمدند و مأمون از ترس آن که این اقدام دشوارى

  . را از میانه راه بازگرداند

اصل اساسى شیعى تکیه کرد کـه   بر این، امام ضمن سخنانى، زمانى نیز که مأمون مجلسى براى والیت عهدى ترتیب داد

شد ـ بر اهل بیت ظلم کرده و حکومت  حکومت حق اهل بیت ـ ع ـ است و دیگران ـ که شامل اجداد و پدر مأمون نیز مى

  . اند را غصب کرده

د جالب است که امام خانواده خو. همه این اقدامات سبب شد تا مأمون از کار خود پشیمان شده امام را به شهادت برساند

  . این حرکت تنها براى آن بود تا نشان دهد امیدى به خالفت خود ندارد. را از مدینه به مرو نیاورده بود

این جلسات در برابر عالمان سـایر ادیـان و   . مأمون جلسات علمى متعددى تشکیل داد، در طول مدتى که امام در مرو بود

گفته شده است که هدف مأمون آن بود که امام را کـه  . پذیرفتند ىهم در برابر کسانى بود که امامت امام على ـ ع ـ را نم  

سرافرازى امام را نشان ، آنچه از این مباحثات مانده. شکست دهد، شد نزد شیعیان بزرگترین عالم و اندیشمند شناخته مى

  . دهد که باید خشم مأمون را برانگیخته باشد مى

به سمت امـام ـ کـه    ، بتواند عالقه مردم را به علویان، ام رضا ـ ع ـ به مرو  یکى از اهداف مهم مأمون آن بود که با آمدن ام

پس از شـهادت امـام رضـا ـ ع ـ وى در ظـاهر       . اکنون ولى عهد او بود ـ سوق داده و قدم مهمى به نفع دولت خود بردارد 
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  . لکت دست به قیام بزنندکوشید تا علویان را در اطراف خود داشته باشد و اجازه ندهد در این سوى و آن سوى مم مى

میـان  ، به عنوان نمونـه . تردید دولت عباسى در آن نقش داشت تبلیغات مسمومى علیه علویان راه افتاد که بى، در کنار آن

دانند ! زمانى همین سخنان بـه امـام رسـید و آن حضـرت بـه       مسلمانان را برده خود مى، مردم شایع شده بود که علویان

  . شدت آن را تکذیب کرد

امام در تمام مدتى که در مدینـه و پـس از آن در   ، در درجه نخست. بعد دیگر زندگى امام رضا ـ ع ـ رهبرى شیعیان بود  

شـد کـه    هاى شـیعیان انجـام مـى    با پاسخگویى به نامه، این کار. هاى شیعه مشغول بودند به کار ترویج اندیشه، مرو بودند

سخنان طوالنى امام در باب امامت کـه از بهتـرین کلمـاتى اسـت کـه از      . ستها بر جاى مانده ا اکنون حجم زیادى از آن

در متصـل  ، اقـدام امـام در نیشـابور   ، تر از اینهـا  مهم. گویاى همین اقدام امام است، امامان در تعریف امامت بر جاى مانده

پیـامبر ـ ص ـ آوردنـد کـه      سخن خداوند را به نقل از ، آن جا که حضرت، کردن دو اصل توحید و والیت به یکدیگر است

ایـن قبیـل   . آنگاه پذیرش امامت خود را شرط آن ذکر کردند، کلمۀ ال اله اال اهللا حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى

تـاریخ گـواه اسـت کـه تشـیع در      . برخوردها حرکتى قوى در استحکام بخشیدن به نفوذ شیعه در آن نـواحى بـوده اسـت   

  . تواند از رهگذر اقدامات امام و پس از آن اصحاب امامان در آن ناحیه بود مىخراسان ریشه عمیقى یافته و این 

. کردنـد  باورهاى نادرستى را به نام عقائد شیعه مطرح مـى ، غالیان شیعه. ها و تندروها بود مقابله با افراطى، اقدام دیگر امام

امام در برابر ایـن  . شد ایت به ضرر شیعه تمام مىیافت که در نه احادیثى هم از سوى دشمنان دانا و نادان شیعه انتشار مى

  . فرمودند شیعیان خود را ارشاد مى، ها و برخوردها ایستادگى کرده در نامه، قبیل انحرافات

هـاى   سبب شده بود تا برخى از آنها تحـت تـأثیر اندیشـه   ، پراکندگى شیعیان در عراق و ایران و سایر نواحى دنیاى اسالم

امام رضا ـ ع ـ در برابر این انحرافـات    . شیعیانى بودند که به همین دلیل به جبر گرویده بودند. گیرندکالمى نادرست قرار 

  . اى دارند کلمات روشنگرانه، هم

میراث علمى بزرگـى از آن حضـرت بـر جـاى مانـد کـه       ، به شهادت رسید 203به رغم آن که امام در سال ، بدین ترتیب

  . هل بیت ـ علیهم السالم ـ و هر انسان هوشمندى استهمواره فرا راه دلباختگان مکتب ا

  مأمون و دوران وى 

و از میان بـردن فضـل بـن    ، موفق شد پس از کشتن برادرش امین، مأمون که با کمک فضل بن سهل بر سر کار آمده بود

یت دنیاى اسالم به کرد خراسان از مرکز وى که احساس مى. سهل و امام رضا ـ ع ـ راه را براى خالفت خویش هموار کند  
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هجـرى بـه بغـداد     204در سـال  ، بایست موافقت خاندان عباسى را در بغداد بـه دسـت آورد   دور است و در عین حال مى

شورش وى بـه دلیـل گـرایش مـأمون بـه      . شورش ابراهیم بن مهدى عباسى آرام شده بود، پیش از آمدن وى. منتقل شد

هنگـامى کـه   ، 210در سال ، ابراهیم بن مهدى. طلبى براى دفاع از عربیت بود نوعى فرصت، علویان و اصوال دورى از بغداد

  . در بغداد دستگیر و زندانى شد، در حال گریز با لباس زنانه بود

پذیرفت تا لباس سبز را ـ که پس از والیت عهدى  ، مأمون افزون بر آن که فضل و امام رضا ـ ع ـ را از سر راه برداشته بود  

باب کرده بود ـ از تن درآورده لباس مشکى که لباس عباسیان بود و از زمان سوگوارى مردم بـراى یحیـى    امام رضا ـ ع ـ   

  . این مسأله رضایت کامل هواداران عباسیان را فراهم کرد. بر تن کند، یا ابراهیم امام بود 127بن زید در سال 

ها  عبد اهللا فرزند وى و تا سال، پس از درگذشت طاهرخاندان طاهریان بود که حتى ، متنفذترین خاندان در تمام این دوره

  . بعدها درباره طاهریان بیشتر سخن خواهیم گفت. در خراسان و بغداد قدرت قابل توجهى داشتند، بعد نوادگان طاهر

 بر عمال وى شوریده خالفت مأمون 210از جمله مردم قم در سال . هاى مختلفى روبرو بود مأمون هم کما بیش با شورش

توان گفت که آنها به جز ظلمـى کـه از ناحیـه عمـال خلیفـه بـر مـردم روا         مى، با توجه به تشیع مردم قم. را انکار کردند

، سپاه مأمون به قم تاخت و افزون بر قتل و غارت. اند شناخته مأمون را به عنوان دشمن تشیع واقعى مى، از اساس، شد مى

مـأمون  . هجرى بار دیگر جعفر بن داود قمى در قـم بـر مـأمون شـورید     217ل در سا. برج و باروى شهر را هم ویران کرد

. ها را با نام على بن عیسى قمى بـا سـپاهى بـه سـوى او فرسـتاد تـا آن کـه وى را بـه قتـل رسـاند           شخصى از خود قمى

، مصـر  بـه ویـژه در  ، در ایـن منـاطق  . گرفـت  هایى دیگرى هم به طور مکرر در یمن و مصر بر ضد وى صورت مـى  شورش

  . شد ها مى منجر به این شورش، هاى قبایلى و جانبدارى برخى از آنها از عباسیان و رودررویى دیگر قبایل نزاع

نسبت  طبعاً. اى دانشمند در منابع تاریخ خودنمایى کرده است هاى فکرى ـ فلسفى به عنوان خلیفه  مأمون به دلیل گرایش

وى در . کـرد  رخوردار بود و مجالس علمى فراوانى در دربار خود برگزار مـى وى از دانش بیشترى ب، به سایر خلفاى عباسى

گرایشى هم به امیر المؤمنین ـ ع ـ داشتند و به همـین دلیـل     ، معتزلیان بغداد، در آن زمان. یک معتزلى بود، بعد مذهبى

وى شیعه امامى یا حتى زیـدى   به این معنا نیست که، نسبت تشیع به مأمون. اند مأمون را شیعه دانسته، منابع اهل سنت

چنین باورى در نگاه اهـل  . دانست طالب را از مقام سایر خلفا باالتر مى تنها به این معناست که وى مقام على بن ابى، است

رسما اعالم کرد که على بن ابى  212ابن اثیر نوشته است که مأمون از سال . شد به معناى تشیع تلقى مى، سنت متعصب

  . ز تمامى صحابه و بهترین مردم پس از رسول خداستافضل ا، طالب
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دسـتور داد تـا    218یعنـى  ، گیر بود و در آخرین سـال حکومـت خـود    مأمون براى ترویج عقائد معتزلى خود فردى سخت

وى در . ها را مجبور کنند تا به سخن معتزلیان دربـاره مخلـوق بـودن قـرآن اعتـراف کننـد       علماى بالد را فراهم آورده آن

  . ن سال بیمار شد و پس از چندى درگذشتهمی

وزیر مأمون یعنی  فضل بن سهل از مامون رنجش حاصل کردنـد و   خاطر   هدرآخر باید به این نکته اشاره کرد که اعراب ب

در بغداد به دور یکی از علویان بنام محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا جمع شدند و شورشی به سرکردگی ابوالسرایا 

زیـد بـن موسـی    . آنها از هرثمه و حسن به سهل شکسـت خوردنـد  ، هجري بپا کردند ولی شکست خوردند 199سال  در

نخسـتین دانشـگاه در اسـالم توسـط     . الکاظم معروف به زیدالنار به همراهی برادر ابوالسرایا در انبار و بصره خروج کردنـد 

  . مأمون ساخته شد که بیت الحکمه نام داشت

 خالفت معتصم  

به دوران مامون والیت شام و مصر داشت . هجرى تولد یافت مادرش کنیزکى بود مارده نام 178بواسحاق معتصم به سال ا

و مامون به هنگام مرگ از فرزند خویش عباس که به نزد سپاهیان بسیار محبوب بود چشم پوشید و خالفت را بدو داد که 

 . دید مىدر معتصم قوت و لیاقت کافى براى حفظ دولت عباسى 

خواسـتند عبـاس فرزنـد مـامون را      بیعت معتصم بروز وفات مامون بود نخست سپاهیان از اطاعت وى سـرباز زدنـد و مـى   

  . بخالفت بردارند اما عباس باحترام وصیت پدر با عم خویش بیعت کرد و سپاه از اراده وى تبعیت کرد

بـه  . بـرد  داشت و چند قدم مـى  هزار رطل بار بر مى. بود مردى درست راى و نیرومند«مؤلف الفخرى درباره معتصم گوید: 

وى را خلیفه هشتى گفتند که هشتمین طبقه از فرزندان عباس بود و هشتمین خلیفه بود هشت و ده . شجاعت شهره بود

ماه خالفت کرد و در هشتمین ماه سال تولد یافت و هشت پسر و هشت دختـر    ساله بخالفت رسید و هشت سال و هشت

  ».و هشت جنگ کرد و هشت میلیون درم بجا گذاشت داشت

  حوادث ایام معتصم  

بهـره بـود و    وى از دانـش بـى  . معتصم به تبعیت از رویه مأمون مردم را وادار کرد به مخلـوق بـودن قـرآن معتـرف شـوند     

و هـر کـس از   کـرد   توانست در این گونه مسائل راى و نظر داشته باشد فقط سفارش برادر خـود مـأمون را اجـرا مـى     نمى

احمد بن حنبل فقیه و محدث معروف را تازیانـه  . دید شد آزار مى دانشمندان و اهل نظر که به مخلوقیت قرآن تسلیم نمى

شدند در خطـر تازیانـه    زد و بزندان کرد و همه عالمان و قاضیان دیگر اگر با نظر خلیفه که رأى معتزله بود همسخن نمى
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مسـعودى گویـد:   . معتصم با علویان چون رفتار خلیفگان پیشین بجز مأمون سـخت بـود  رفتار . خوردن و زجر دیدن بودند

ـ    219بسال  زنـى داشـت   ه امام محمد جواد (ع) فرزند على رضا (ع) در بغداد وفات یافت وى ام الفضل دختـر مـأمون را ب

د و فرزندان وى که از نژاد گفتند که وى بفرمان معتصم شوهر خویش را مسموم کرد که بیم داشت امام جواد فرزندى بیار

دوران معتصـم محمـد بـن    ه ب. مون بود بدعوى خالفت برخیزندأبرند که ولیعهد م مونند و هم نسب به على رضا (ع) مىأم

قیام کرد و آن تشویش که معتصم از پیش از محمد بن على (ع) داشت قوت گرفت و به ، قاسم از فرزندان حسین بن على

برخاست که بسوى خراسان گریخت و مردم بسیار از خراسـانیان بـدو پیوسـتند و بـا سـپاه       تعقیب محمد بن قاسم علوى

. هاى بسیار کرد عاقبت عبد اهللا بن طاهر وى را گرفت و به بغداد نزد معتصم برد که در سامره محبوس شـد  معتصم جنگ

ا از زندان رهانیدند و بجایى نامعلوم سخن درباره وفات وى مختلف است گویند: مسموم بمرد و نیز گویند که پیروانش او ر

  . بردند و نیز گویند که زنده است و مهدى موعود هموست و در کوفه و دیلمستان پیروان دارد که منتظر قیام اویند

گرفتند و راه وصول کاال را بـه بغـداد بسـته     ها باج مى آشوب هندوان معروف به زط که راه بصره را بسته بودند و از کشتی

مور کـرد و وى نزدیـک   أاز مشکالت معتصم بود که براى درهم شکستن ایشان عجیف بن عنبسه سردار عـرب را مـ  بودند 

واسط اردوگاه کرد و نهرها را بست و آب را از آنها ببرید و نه ماه با ایشان پیکار کرد و عاقبت به تسلیمشان واداشت شمار 

به  220ها نشاند و روز عاشوراى سال  کشتیه ه عجیف همه را بها از زن و مرد و کودك بیست و هفت هزار کس بود ک زط

بغداد برد که معتصم و رجال دولت ایشان را بدیدند آنگاه فرمان داد تا همه را به آسیاى صـغیر تبعیـد کننـد و همچنـان     

بنـام کـولى معـروف     همه را به اسیرى بردند و بدین وسیله باروپا راه یافتند و در آنجا 241ببودند تا رومیان شرقى بسال 

  . برند شدند و باقیماندگان ایشان در خارج شهرها بسر مى

خواست و عطاهاى بسیارشان میداد مایه غیرت و کینه عرب شـد   سیاست معتصم که از سپاه ترك در امور ملک کمک مى

کردنـد بشـورید    مـى ها بـدرفتارى   و عجیف سردار عرب که فتنه زط را خاموش کرده بود بر ضد سرداران ترك که با عرب

خواست معتصم را نیز از میان بردارد و عباس بن مامون را تحریک کرد تا بر ضد عموى خویش قیام کند و مدعى  بلکه مى

ها که در جنگ معروف عموریه  سرداران عرب نیز با توطئه همدست شدند و بناشد از پس تقسیم آن غنیمت. خالفت شود

گـران   و افشین و اشناس را بکشند اما خبر توطئه نهان نماند و عباس و بعضى توطئه دست مسلمانان افتاده بود معتصم هب

عجیف نیز بدو ملحق شد و معتصـم  ، در مستى راز خویش را با معتصم بگفتند و وى آب را از عباس بازداشت تا جان بداد

اران ترك افتاد و بتدریج از سرداران عرب توطئه را در گهواره خفه کرد اما از نتایج بد آن در امان نماند که به چنگال سرد
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خواستند قدرت را از  ترکان نیز نسبت به وى وفادار نبودند که مى. و پارسى دور شد و نام ایشان را از دفتر عطا حذف کرد

  . دست وى بربایند و در آن دوران که پایتخت عباسیان به سامره بود خلیفگان همه بازیچه سرداران ترك بودند

  . یرانى عموریه و شورش بابک خرمى و حادثه مازیار و افشین از حوادث بزرگ دوران معتصم بودفتح و و

هـا را   معتصـم جانشـین مـامون اسـتخدام تـرك     . از زمان  فتح ماوراء النهر و ترکستان عنصر ترك وارد جامعه اسالم شـد 

بنـابراین معتصـم سـامره را    ، به ستوه آمده بودنـد ها  در بغداد تعداد ترکها چنان زیاد شده بود که مردم از آن. افزایش داد

  . ها ساخت براي آن

لشکري به سرداري افشین به سرکوبی خرمدینان فرستاد و بابک را فراري داد ولی چندي بعد افشین نیز با اسناد به اینکه 

ایـن مازیـار ایالـت    . آویختنـد او را در کنار بابک به دار ، با مازیار بر ضد خلیفه همداستان بوده و کیش بت پرستان داشته

  هجري) 226(عبداهللا بن طاهر او را گرفت و در کنار بابک و افشین به دار آویختند . کرد می طبرستان را بنام عباسیان اداره

حرب مبرقع یمـانى بشـوریدند    تکیه معتصم بر سرداران ترك در روح عربها اثر بسیار بد داشت که در شام به پیشوائى ابى

اش  پیش از مرگ معتصم آتش شورش را در فلسطین مشتعل کرد زیرا در غیبت وى یکى از سـپاهیان بخانـه   مبرقع کمى

رفته بود و چون بیامد و از قصه خبر یافت سپاهى را بکشت و برقع افکنـده بسـوى اردن فـرارى شـد و مـردم را بـر ضـد        

فتند سفیانى موعود است کسان بسیار از مردم گ دعوى داشت که از نژاد امویان است پیروانش مى. کرد معتصم تحریک مى

معتصم وجاء بـن ایـوب حضـارى را بـا هـزار سـپاه بسـرکوبى وى        . اردن و فلسطین خاصه از قبایل یمنى بر او گرد آمدند

فرستاد و چون وجاء پیروان مبرقع را انبوه یافت که بیش از صد هزار کس در اردوگاه داشت از جنگ وى شانه خالى کـرد  

او اردو زد و وقت گذرانید تا موسم زراعت رسید و کشاورزان که در اردوى مبرقع بودنـد بـه دنبـال کـار خـویش       و مقابل

  . سامره برده رفتند و وى با گروهى اندك بماند و سردار معتصم او را بشکست و اسیر گرفت و ب

ایتـاخ در  . را بسـرکوبى ایشـان فرسـتاد   معتصم ایتاخ سردار ترك . در موصل نیز کردان به پیشوائى جعفر کرد فتنه کردند

ه ـ با نیروى جعفر روبرو شد و جنگ آغازید که یکى از یاران وى ایتاخ را بکشت و این حادثه در اوایل خالفت   227محرم 

  . واثق رخ داد

  .  دپس از هشت سال و هشت ماه خالفت در گذشت و فرزندش واثق به عنوان خلیفه با مردم بیعت کر 227معتصم در سال 

  . امام محمد تقی رحلت نمود 220در سال 
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 واثق و پایان عصر اول عباسى 

واثـق از  . مادرش کنیزکـى بـود رومـى قـراطیس نـام     . تولد یافت 186هارون ملقب به الواثق پسر معتصم در شعبان سال 

کـه   220به سـال  . سپرد جوانى خردمند و مدبر و سیاستمدار بود و معتصم هنگام غیاب از پایتخت مهمات امور را بدو مى

وى را به نیابت خویش بـه اسـتقبال    223رفت ویرا در بغداد نایب خویش کرد و هم به سال  براى ساختن شهر سامره مى

و وى از پـس مـرگ   ، معتصم به هنگام حیات واثق را ولیعهد کرد. افشین فرستاد که از جنگ بابک خرمى فیروز آمده بود

انند پدر تکیه وى به سرداران ترك بود که تعدادشان فزون شـده بـود و مقامـات بلنـد     خالفت یافت و م 227پدر به سال 

 . اشناس ترك را قدرتى فوق العاده بخشوده بود و تاجى مرصع نشان بر سر او نهاده بود. یافته بودند

  اوضاع حکومت الواثق  

وجاء بن ایـوب بفرمانـدهى سـپاهى    ، کردنددر آغاز دوران وى قبایل قیس در دمشق بشوریدند و والیتدار شهر را محاصره 

بقیـه فـرارى   . مأمور سرکوب ایشان شد و در مرج راهط بر شورشیان فیروز شد و هزار و پانصد کـس از ایشـان را بکشـت   

  . شدند و آرامش استقرار یافت

ها را  راه. یشان باال گرفتسلیم و طوایف دیگر در حجاز فساد آغازیدند و بازارها را یغما کردند و مردم آزار طبرى گوید: بنى

سپاهى به فرماندهى بغاى بـزرگ سـردار تـرك سـوى      230الواثق به سال . بریدند و سپاه والیتدار مدینه را تارومار کردند

سلیم فرستاد که پنجاه تن از ایشان را بکشت و به همین شمار اسیر گرفت و نیز یک هـزار کـس از مفسـدان قـوم را      بنى

زنـدانیان مدینـه خواسـتند از زنـدان     . مره سوى عـدن رفـت   زندان کرد آنگاه براى مطیع کردن بنىگرفت و در مدینه به 

مردم مدینه اطرافشان را گرفتند و همه را تا آخر بکشتند و بغا از آن پس که شمال جزیره . درآیند و در مدینه فساد کنند

  . هاى بیهوده کرده بود به سامره بازگشت جنگرا آرام کرده بود و در جنوب و مرکز جزیره با قبایل مخالف خلیفه 

کرد و همـین   ها را با خشونت به مردم تحمیل مى هاى آن کوشید و اندیشه واثق نیز چون معتصم در رواج عقاید معتزله مى

احمد بن نصر سرگروه ناراضى بود کـه مخلـوق بـودن قـرآن را     . قضیه مردم بغداد را برانگیخت که بر ضد او توطئه کردند

گروه بسیار به دور نصر گرد آمدند و روزى را براى انجـام  . خواستند نکر بودند و کینه واثق را بدل داشتند و عزل او را مىم

دار طبل زدن بودنـد در شـب موعـود     توطئه معین کردند که شب پیش به عالمت کار طبل بزنند اما آن دو مرد که عهده

  . اختندشن شراب بسیار نوشیدند چنانکه سر از پا نمى

زدند اما از آن گروه که در ناحیه غربى بودند جواب نیامد کـه طبـاالن    آن گروه که بر ناحیه شرقى بغداد بودند طبل همى
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احمد بن نصـر و یـاران وى دسـتگیر شـدند و ایشـان را بـه       . مست بودند و توطئه از آن پیش که خطرناك شود فاش شد

مناظره ترتیب داد و شورش و قیام بر ضـد خالفـت را مسـکوت گذاشـت و بـا      سامره به نزد واثق بردند و او مجلسى براى 

  . احمد بن نصر درباره خلق قرآن به گفتگو پرداخت

ابـن  . در داگاه نظرات افراد مختلف را راجع به احمد بن نصر پرسید:قاضى عبدالرحمن بن اسحاق گفت: خونش مباح است

ى القضاداود  ابى . کافریست که باید به توبه وادارش کرد شاید بیمار است و یا عقلـش خلـل دارد  گفت: اى امیرمؤمنان!  ه قاض

اما وى از عقیده خود باز نگشت و واثق شمشیر عمرو بن معدیکر قهرمان معروف عرب را که در خاندان عباسى به یادگـار  

صـر را ببریـد و سـرش را    یکى از خاصان خالفت نیز ضربتى زد و گردن ن. بود بخواست و چند ضربت بسر و گردن وى زد

بـر گـوش وى   . جدا کرد آنگاه سر را به بغداد فرستادند و روزى چند در ناحیه غربى و چند روز در ناحیه شرقى بیاویختند

هارون الواثق باهللا بکشت که حجت در کـار   دست هباى بود که این سر مشرك گمراه احمد بن نصر است که خدایش  رقعه

  . ر او تمام بود و توبه بر او عرضه شد و انکار ورزید و خدا را شکر که وى را به جهنم خویش بردخلق قرآن و انکار تشبیه ب

کار جزیره و شام . در عهد واثق والیتداران نفوذ فراوان یافتند عبد اهللا بن طاهر والیت خراسان و طبرستان و کرمان داشت

فرستاد و عبد اهللا و اشناس هر دو مقیم  ن به این نواحى مىو مصر و مغرب با اشناس ترك بود و از جانب خویش والیتدارا

  . سامره بودند

و برادر او جعفـر ملقـب بـه المتوکـل      )هجري 232(در قتل واثق دو سردار ترك به نامهاي وصیف و ایتاخ شرکت داشتند 

  . علی اهللا را به خالفت رساندند متوکل  هر دو سردار ترك را کشت

واثق دوران طالیى دولت عباسیان هم سپرى شد و این به سبب روشى بود که پدرش در پیش گویند با مرگ  مورخین مى

  . گرفته بود و او هم آن را ادامه داد

 دوران متوکل

در روزگار وى اوضـاع عباسـیان بـا گذشـته تفـاوت      . دهمین خلیفه عباسى است، متوکل عباسى که نام اصلیش جعفر بود

غالمان ترك که . نفوذ غالمان ترك در دستگاه خالفت بود که از زمان معتصم آغاز شده بودیکى از این تفاوتها . بسیار کرد

اندك اندك قدرتى یافتـه و در تصـمیمات سیاسـى دربـار     ، دادند به صورت اسیر و برده کار خدمتگذارى دربار را انجام مى

ر دوران هـارون و مـأمون کـار مشـاورت و     ها به نوعى جـاى ایرانیـانى را کـه روزگـارى د     توان گفت که آن مى. وارد شدند

گرچه ایرانیان بیشـتر شخصـیت فکـرى داشـتند و ترکـان شخصـیت       . گرفتند، دار بودند مصاحبت خلفاى عباسى را عهده
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اشناس نام ترك از طرف معتصـم حکومـت مصـر    . اما به هر روى نقش مهمى در تحوالت جارى این دوره داشتند، نظامى

شـاید  . آمـد  هـا مـى   ت که نام وى درکنار نام خلیفه در خطبه نماز جمعه و نیز بر روى سـکه یافت و آن چنان قدرتى داش

در اصل ترکى از اهـالى  ، دست کم یکى از دالیل نفوذ ترکان در این دوره آن بود که مادر خود معتصم که نامش مارده بود

تر سـر مـن    شهر سامرا یا به تعبیر درست، بودمعتصم که با اعتراض مردم بغداد نسبت به رفتار بد ترکان مواجه . سغد بود

خلفـاى پـس از وى هـم تـا     . رأى ـ هر کسى آن را ببیند مسرور شود ـ را تأسیس کرد و آن را مرکز خالفت خود قرار داد  

این دومین شهرى بـود کـه عباسـیان در    ، پس از تأسیس بغداد توسط منصور. هجرى در سامرا استقرار داشتند 280سال 

  . حجاج شهر واسط را تأسیس کرده بود، ها پیش از آن. ردندعراق بنا ک

برادرش معتصـم و  ، مأمون. ها سخت دشمنى داشت متوکل از جهت دیگرى هم با سه خلیفه پیش از خود متفاوت و با آن

تحت تأثیر اما متوکل . ق شیعى هم داشتیها مأمون کما بیش عال از میان آن. مند بودند هاى معتزلى عالقه واثق به اندیشه

شاید همین امر سـبب  . سنیان افراطى بود و در روزگار وى اهل حدیث که سنیان متعصبى بودند کامال بر وى چیره شدند

، رئیس پلیس وى اعالم کرد که پـس از سـه روز  . دست یازد ) ع (به تخریب مرقد امام حسین  136شد تا متوکل در سال 

وى . آن ناحیـه را آب انداختـه و کشـت کردنـد    ، سـپس . زندانى خواهند کـرد  هر کس را بر سر قبر امام یافتند دستگیر و

همنشینان متوکل برخى از سنیان ناصبى ماننـد علـى   . کرد توهین مى ) ع(آشکارا در مجالس لهو و لعب خود به امام على 

علیـه آنـان تحریـک    ، ز دادهها او را از دوستى با علویان پرهیـ  آن. اهللا بن محمد هاشمى بودند عمر بن فرح و عبد، بن جهم

یک بار شاعرى که اشعارى در مذمت شیعه سـروده و حقانیـت عباسـیان را ـ در برابـر علویـان ـ در جانشـینى        . کردند مى

  . حکم امارت بحرین و یمامه را همراه با هدایاى بسیارى دریافت کرد، پیامبر ـ ص ـ در اشعارش آورده بود

موضع گیرى کرد و جانب علمـایى  ، ده به آن را مأمون و معتصم الزامى کرده بودندوى نسبت به مسأله خلق قرآن که عقی

علویـان و بـه   ، شگفت آن که وى به رغم رفتار بد با مردم. چون احمد بن حنبل را که رئیس طایفه اهل حدیث بود گرفت

دلیل کـه از اهـل حـدیث دفـاع      تنها به آن، )ع  (طالب ـ ع ـ و تخریب مرقد امام حسین    اش با على بن ابى ویژه دشمنى

  . وى در مجالس لهو و لعب و شرب مسکرات هم گوى سبقت را از دیگران ربوده بود. مورد ستایش واقع شده است، کرده

از حوادث مهم دوران متوکل یکى آن طوفان سخت بود که بر بغداد و بصره و کوفه و دیگر شهرهاى عراق وزید و کشت و 

  . اربار از بازارهاى بغداد بر افتاد و همه جا قحط آمد و مردم بسیار تلف شدچهارپایان را بسوخت و خو

اندازى به قلمروشان را آغاز کردند و شـهر دمیـاط را    دوران وى رومیان ضعف عباسیان را فرصت شمردند و دسته و هم ب
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  م آنرا شکستى سخت دادندها بسوختند و کیلکیه را در آسیاى صغیر بگرفتند و مرد بگرفتند و مردم بکشتند و خانه

خلیفـه را  ، به دسـتور منتصـر   247دو سردار ترك و صیف و بغاي صغیر در . او پسرش منتصر را به جانشینی انتخاب کرد

ماه در گذشت و جانشین او  6خود منتصر نیز پس از . زیرا متوکل قصد داشت معتز را به جاي منتصر خلیفه کند، کشتند

مستعین به تقاضاي شورشیان که بر علیه و صیف و بغاي شـوریده بودنـد   . رداران ترك بوددر دست ساي  مستعین بازیچه

به همـین دلیـل ایـن دوران از    . این زمان اوج قدرت ترکان در دربار عباسى است. )هجري 252(جاي خود را به معتز داد 

  . نامند خالفت عباسى را عصر ترکى مى

 )248ـ  247(خالفت منتصر 

محمد را ولیعهـد اول کـرد و بـدو لقـب     ، سه فرزند خویش را به عنوان ولیعهد خویش مشخص کرد 235متوکل در سال 

، منتصر داد و ابوعبد اهللا را ولیعهد دوم نمود و بدو لقب معتز داد و ابراهیم را ولیعهد سـوم کـرد و لقـب مویـد را بـدو داد     

او بـرادران  ، با منتصر به عنـوان خلیفـه بیعـت شـد     ).باشد وقتى متوکل کشته شد (البته قاتل متوکل فرزندش منتصر مى

 . پوشى خود را از خالفت اعالم کردند اى چشم خویش را از خالفت خلع کرد و در نهایت دو برادر در نامه

آزاد  )ع(خالف پدر با علویان براه مالیمت رفت و آن وحشت که در ایام متوکل بود برفت و زیارت قبـر حسـین   ه منتصر ب

  بدین مضمون: ، مهلبى در این باب شعرى گفتشد و یزید 

هـا را از پـس    خاندان هاشم باز آوردى و آنه ها مورد نکوهش بودند نیکى کردى و الفت را ب با طالبیان از پس آنکه مدت«

  ». برادرى کشانیدىه هاى مستمر ب دشمنی

مسـعودى از زبـان علـى بـن     «. محضر بود بردبار و خردمند و نیکوکار و بخشنده و منصف و نیک» منتصر«بگفته ابن اثیر 

وى قبل از خالفـت بـا ترکـان    «. کسى را چون منتصر ندیدم که نیکى بى تظاهر و منت و تکلف کند«یحیى منجم گوید: 

خالفت رسید دل با ایشان بد داشت و پیوسـته میگفـت اینـان قاتـل خلیفگاننـد و      ه روابط گرم داشت اما از آن پس که ب

ر دل گرفتند و ابن طیفور طبیب خاص خلیفه را سى هزار دینار دادند تا با نشتر زهـر آلـود منتصـر را    اش را د ترکان کینه

  . ) و در آن هنگام بیست و شش سال داشت248رگ زد و او بمرد (ربیع االول 

 )252ـ  248(خالفت مستعین 

بـن محمـد بـن معتصـم همسـخن      از پس مرگ منتصر سرداران وى کنکاش کردند که خالفت را به کى دهند و بر احمد 

خواستند  ترکان نیز می، دقت و احتیاط از دو سو بود عباسیان از ترکان بیمناك بودند، شدند و لقب وى را مستعین کردند
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ـ     یکى از خاندان عباس دهند که از کینه توزى وى در امان باشند از ایـن ه خالفت را ب ه رو هـیچکس از سـرداران تـرك ب

 . ضا نداد که بیم بود بانتقام پدر و برادر برخیزندخالفت فرزندان متوکل ر

اما خیلى زود باغر سردار ترك که در خون متوکل دست داشت با گروهى از ترکان دل با وى بد کردند که شـنیده بودنـد   

د و وى سر خالف ترکان دارد و اختالف در ترکان افتاد گروهى از ایشان به پیشوائى وصیف و بغا بـا خلیفـه ببغـداد رفتنـ    

  . گروهى دیگر از او خواستند که بسامره باز رود و از رفتار خویش پوزش خواستند اما مستعین تقاضاى ایشان را نپذیرفت

و چون مستعین از بازگشت سامره سر باز زد ترکان ویرا از خالفت برداشتند و با معتز پسر متوکل بیعـت کردنـد و جنـگ    

عاقبـت مسـتعین   . ین قضیه در کشور اثر کرد و نرخها باال رفت و بلیه سخت شدمیان دو خلیفه در گرفت و ماهها ببود و ا

 پسر متوکل بـه  شکست خورد و از محمد بن عبد اهللا بن طاهر کمک خواست و او دریغ کرد در همین ایام ابو احمد موفق

یکـو داد و سـرداران وى را   را گرامى داشـت و خلعـت ن   مدلى برادر با نیروى بسیار از بغداد بسامره شد و معتز مقدم ويه

، بنواخت و مخلع کرد و عبید اهللا بن عبد اهللا ابن طاهر از بغداد بیامد و برد و عصـا و شمشـیر و گـوهر خالفـت را بیـاورد     

احمـد بـا   . خلیفه معزول منکوب یعنى مستعین بدستور ترکان رو سوى واسط کرد و احمد بن طولون را همراه وى کردند

کو داشت و او را در کار سفر و شکار آزادى داده بود با همه پیروزیها که ترکان در خلع و شکست و خلیفه معزول رفتارى ن

تبعید مستعین داشتند از جانب وى ایمن نبودند و معتز را به کشتنش برانگیختند و گفتند جز بکشتن مسـتعین خالفـت   

د مستعین بر جان فرزند بـیم داشـت و تردیـد از    مادر مستعین نیز با رأى ترکان همدل بود که از کی. وى مستقر نمیشود

معتز برخاست و به ابن طولون نوشتند تا خون مستعین را بریزد و وعده حکومت واسط دادنـد امـا وى رضـا نـداد بخـون      

ناچار سعید خادم یکى از حاجبـان دربـار خالفـت بـا گروهـى از      ه اى که هنوز بقید بیعت وى بود دست بیاالید و ب خلیفه

در باره مستعین و روابط او بـا ترکـان شـعرى بدینمضـمون سـخت      ، جان کرد بواسط رفت و خلیفه معزول را بی سپاهیان

  ». اى در ففس میان وصیف و بغاست و هر چه بدو تلقین کنند چون طوطى تکرار میکند خلیفه«شهره بود: 

سـت و خانـدان پادشـاهی زیـدي     یکی از ائمه زیدي بنام حسن بن زیدالحسنی در طبرستان بـه تخـت نش   250در سال 

  . طبرستان را بنیاد نهاد

 )255ـ  252(خالفت معتز 

در حقیقت خلیفـه  . اما از هنگام قتل متوکل ترکان بر امور کشور تسلط یافته بودند و خلیفگان را تابع مقاصد خود داشتند

چون معتـز پسـر متوکـل    «لفخرى گوید: مؤلف ا. خواستند میداشتند وگرنه از میان برمیداشتند اسیر ترکان بود که اگر مى
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شناسان را بیاوردند و گفتند: به بینید تا کى خواهد زیست و خالفتش تـا   بودند و ستاره بخالفت نشست خاصان وى فراهم

شناسان از مـدت عمـر و خالفـت وى خبـر دارم گفتنـد:       چند خواهد بود؟ یکى از ظریفان مجلس گفت: من بهتر از ستاره

 ». و همه را خنده گرفت. چه ترکان خواهند چند است؟ گفت: هر

نمود و عاقبت خالفت و جانش بازیچه ایشان  ها خطرناکتر می بدیده او بغاى کوچک از همه آن، معتز از ترکان بیمناك بود

ها  قچماه گروهى از ترکان بر وى در آمدند و پایش را گرفتند و تا در اطاق کشیدند و سر و تنش را ب«ابن اثیر گوید: . شد

فرو کوفتند و پیرهنش را بدریدند و در صحن خانه در آفتاب بداشتند و گرما چنان بـود کـه پـاى بـر زمـین نگهداشـتن       

دست همـى پوشـید    هى برمیداشت و ترکان سیلیش میزدند و او چهره خویش را از سیلى بیگذاشت و پا ى میینتوانست پا

همه را شاهد خلع وى گرفتند و صالح بن وصیف را نیز شاهد کردند که  آنگاه ابن ابى الشوارب و جمعى دیگر را بیاوردند و

سردابى بود و راه را بر او بسـته بودنـد و    همادر معتزکه در خانه خویش ب. جان معتز و مادر و فرزند و خواهرش در امانست

د تا شکنجه کند و سه روز آب و یکى سپردن هآنگاه معتز را ب. با خواهر خلیفه از آنجا بدر آمد، کس بنزد وى شدن نتوانست

سردابى کردند و در آن را با خشت و گچ بگرفتنـد یعنـى    هآنگاه وى را ب، جرعه آبى خواست ندادند، غذا را از او باز گرفتند

  هجري) 255( ». گور کردند هزنده ب

دینار بود  000/800/1شت و نهان شد و مالى را که با خود دا کنیز رومی بنام قبیحه بود از پس مرگ خلیفه مادر وى که 

از عجایب آنکه . جز آن گوهر و یاقوت و مروارید و زیور بود که با خود داشت و کس قیمت آن ندانست همخفى کرد و این ب

  . ترکان شورشى پنجاه هزار دینار خواستند تا پسرش را نکشند اما نداد

ریان را برانداخته بود و در مصر نیز غـالم ترکـی بنـام    در دوران واثق یعقوب لیث در خراسان و کرمان قدرت گرفته و طاه

  ، حاجب خلیفه قدرت گرفته بود )با یک بگ(احمد بن طولون بوسیله بابکیان 

  . وفات کرد 254امام  علی النقی در 

 )256ـ  255(خالفت مهتدى 

و هم درآغاز خالفت وى . شد زیست آفتابى در ایام وى مادر معتز که نهان می. بخالفت رسید 255مهتدى پسر واثق بسال 

کمک مال این شورش را فرو نشاند و بیعت تازه شد پس از آن سپاهیان   هبغدادیان بشوریدند و از بیعت سرباز زدند ولى ب

خراسـانیان بـا   ، در اثناى شـورش ، داد شورش کردند زیرا سلیمان بن عبد اهللا طاهر فرمانرواى بغداد مقرریشانرا مرتب نمی

ها قیام کردند و کار بطرد وى انجامید علویـان نیـز در بسـیارى     درفتارى کردند و بغدادیان بر ضد فرمانده آنمردم بغداد ب
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حسن بن زید علوى در طبرستان بشورید و شورش زنگ که چهارده سـال تمـام از   . والیتهاى اسالم سر بشورش برداشتند

 . ز در موصل به پیشوایى مساورشارى طغیان کردندخارجیان نی، خطر داشت آغاز شد هدولت عباسى را ب 270تا  255

مهمتر از همه شورش احمد بن عیسى شیخ بود که پدرش والیت فلسطین و اردن داشت و چون بمرد احمـد بـر دمشـق    

ها که در پایتخت خالفت بود بر همه شام مسـلط   خواست با استفاده از آن آشفتگی تسلط یافت و مالیات ببغداد نداد و می

  . اندازى کند ه مصر دستشود و ب

مهتدى براى سرکوبى شورش نیرنگ زد و او را والیت ارمنستان داد و گفت یکى را از جانب خود در شام نایب کند کـه از  

آنجا دور شود و از سوى دیگر احمد بن طولون را به پیکار او برانگیخت که اگر شام را بگشود حکومـت آنـدیار خـاص وى    

  . مصر باز گردد ههنگ شام کرد نامه خلیفه رسید که بباشد و چون ابن طولون آ

آنگاه ماجور سردار ترك از عراق بشام رفت و نیروى احمد را بشکست و دمشق را بگرفت و او را به ارمنستان راند و والیت 

  . شام بر ماجور مسلم شد

مهتدى دست بآسمان برداشت و : «مهتدى نیز مثل همه خلیفگانى که از پس متوکل بودند بازیچه ترکان بود طبرى گوید

بدینسـان خلیفـه عباسـى    » گفت خدایا من از اعمال موسى بن بغا و آن خلل که در مرز کرد بیزارم و اشکش فرو ریخـت 

بـه نیرنـگ چنـگ زد و     بردند ولى مهتـدى در مقابـل قـوت ترکـان     اسیر سپاهیان ترك بود که از موسى بن بغا فرمان می

خویش جلب کرد و بتقتل موسى بن بغا برانگیخت باین وعـده کـه فرمانـدهى سـپاه را بـدو      باکیاك سردار ترك را بسوى 

میدهد اما باکیاك بوعده خلیفه دلخوش نکرد و نامه خلیفه را به موسى بنمود و دو حریف همسخن شدند که باکیاك بـه  

ه همسخن شدند که او بقتـل کسـانى   مندى خلیفه تظاهر کند و او را از میان بردارد خیلى زود ترکان بر قتل خلیف اخالص

رو بشـوریدند و دسـتگیرش کردنـد و از خالفـت بینداختنـد و       از این، از موالى که مورد عالقه ترکان بودند فرمان داده بود

  . جان بداد 256بدین قانع نشدند بلکه او را شکنجه کردند تا در رجب 

بـا شـهامت و   ، پرهیزکار، او مردي دیندار، در بنی امیه بود به قول مسعودي مهتدي در بنی عباس نظیر عمر بن عبدالعزیز

  . شجاع بود او در صدد برآمد که شر ترکان را از سر خالفت کم کند هر چند که نتوانست

 )279ـ  256(خالفت معتمد 

بفرزنـد  او مدتى بعد ولیعهدى را ، ها معتمد را که در قصر محبوس بود به خالفت انتخاب کردند پس از مرگ مهتدى ترك

خود جعفر داد و لقب او را مفوض کرد و برادر را از پس او ولیعهد کرد و موفق لقب داد و قلمرو دولت عباسى را میان پسر 
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هاى غربى را به مفوض تسلیم کـرد و موسـى بـن بغـا را بـدو       موفق داد و والیته و برادر تقسیم کرد والیتهاى شرقى را ب

م و جزیره و موصل و ارمنستان و جز آن را خاص وى کرد که بنام مفـوض حکومـت   پیوست و والیت مصر و افریقیه و شا

ناحیه خویش پردازنـد و در کـار هـم     هکند و موسى بن عبید اهللا را دبیر وى کرد و مقرر داشت تا موفق و مفوض هر یک ب

و در کعبه آویختند ولى موفق  دخالت نکنند و خرج قلمرو خویش را از خراج آن بدهند و بفرمود تا نامه بیعت را بنوشتند

از اینکار خوشدل نشد که ضمیرش با برادر صاف نبود و او را الیق خالفت نمیشمرد و چون ولیعهدى را پیش از او بفرزنـد  

معتمد و برادرش موفق خالفـت را بـه   ، خویش داد کینه او بزرگ شد و چون نفوذش بیفزود دولت وضعى عجیب پیدا کرد

سکه و عنوان امیر مؤمنان از معتمد بود و امر و نهى و فرماندهى سـپاه و حفـظ حـدود و تعیـین     شرکت داشتند خطبه و 

لهو و هوس فـرو رفتـه بـود و از    ه معتمد ب«هاى خود سرگرم بود سیوطى گوید:  وسه کرد و معتمد به وزیران را موفق می

 » .مردم از او بیزار شدند و محبت موفق را بدل گرفتند، کار رعیت غافل بود

سال خالفت کرد و علت این دوام برادرش طلحه ملقـب بـه    23معتمد با اینکه مرد ي عیاش و بی کفایتی بود ولی مدت 

  . موفق بود که متصدي کارها بود

ـ . موسى بن بغا سردار ترك در دولت معتمد نفوذى عجیب داشت دوران معتصـم بصـف   ه  وى فرزند بغاى بزرگ بود که ب

در پیکارها از خالفت دفاع کرد و شایستگى بسیار نمود و کارش باال گرفت و با خانـدان خالفـت    فرماندهان سپاه درآمد و

  . چنانکه طبرى گوید پسر خاله متوکل بود وصلت کرد و پسرش

هـا کـه ترکـان بـر ضـد       گرى آغاز کرد و پیش همیرفت تا بصف سرداران درآمد و در آن فتنه موسى زندگانى را از سپاهی

شـد و   گران بر ضد خلیفه همدست مـى  کرد و زمانى با توطئه دند نقش عمده داشت گاه از خالفت دفاع میکر خلیفگان می

ـ       . شـد  مور میأها م گاه نیز از طرف خلیفه به فرونشاندن شورش خصـوص   هو چـون معتمـد بخالفـت رسـید بـا ترکـان و ب

ـ بجنگ ساالر زنگان فرسـتاد و او را    259ال راه مالیمت پیش گرفت و او را بنواخت و اکرام کرد و بس، موسى، سردارشان

فرزند خویش داد موسى را بـدو پیوسـت و در حقیقـت وى    ه تا بیرون سامره بدرقه کرد و خلعت داد و چون ولیعهدى را ب

  . که مرگش در رسید 264دست راست مفوض و موفق بود تا بسال 

امام دوازدهـم شـیعیان اثنـى عشـرى و ظهـور       غیبت هجري و 360رحلت امام حسن عسگري در  شورش ساالر زنگان و

  . دانستند از حوادث مهم دوران معتمد بود اسماعیلیان که اسماعیل فرزند جعفر صادق را از پس وى امام مى

موفـق در اینکـار   . شورش زنگ عواقب بسیار داشت که از جمله استحکام دشمنى موفق و ابن طولون والیتـدار مصـر بـود   
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توانسـت همـه    با ابن طولون که او را بر ضد شورشیان زنگ کمک داده بود مماشات کرده بود مـی حسن تدبیر نداشت اگر 

وقتـى فتنـه   . همت و نیروى خود را بریشه کن کردن زنگان صرف کند و از آن پیش که خطر بزرگ شود نابودشـان کنـد  

نـگ میکـرد نـابود شـد و در آن     بزرگ شد تقریبا همه منابع کشور در آن پیکارهاى مستمر که موفق بر ضد شورشـیان ز 

  . ها مردم از خراج دادن سرباز زدند و قوت خالفت سستى گرفت و والیتداران خودسرى پیشه کردند آشفتگی

دار جنگ ساالر زنگان بود از احمد ابن طولون کمک خواست و همـراه نحریـر    موفق که عهده، در نتیجه ضعف مالیه دولت

کرد دربار خالفت را بمال مدد دهد تا پیکار شورشیان زنـگ را ادامـه توانـد داد و چـون     اى بدو فرستاد و تقاضا  خادم نامه

بایـد داد   اى بابن طولون نوشت و بفرمود تا خراج مصر را با آن بنده و اسب و شمع کـه مـی   معتمد ازقضیه خبر یافت نامه

اى بمصـر روان   که نوشته بود موفق فرسـتاده بدار الخالفه گسیل دارد و هم نامه دیگر محرمانه از خلیفه بابن طولون رسد 

ها بفرمانـدهان   داشته تا از اخبار آن دیگر آگاه شود و بابن طولون سفارش کرده بود احتیاط خویش را بدارد که موفق نامه

  . مصر نوشته تا همه را با وى بد دل کند

ق فرستاد و او را تا عریش بدرقه کرد که از دینار با قاصد موف 000/100/2خالف رضاى خلیفه ه با وجود این ابن طولون ب

  . دانست از شورش زنگ براى دولت عباسى چه خطرها است حقیقت کارها آگاه بود و می

آمیز بدو نوشت و به موسى بن بغا اشاره کرد تا والیت مصـر را   اى خشونت اما موفق کار ابن طولون را سپاس نداشت و نامه

ن طولون را به شام آرد موسى فرمان والیت مصر را پیش ماجور فرستاد ولى ماجور فرمان به ماجور والیتدار شام دهد و اب

موسـى بـن بغـا نیـز از     . را بنزد ابن طولون نفرستاد که میان ایشان خویشى بود بعالوه قوت مقابله با ابن طولون را نداشت

ه و ترکـان را بخطـر داشـت از اینـرو بـا      بسط نفوذ ابن طولون بیمناك شد که والیتدارى وى بر شام و مصر قـدرت خلیفـ  

نیروئى سوى رقه رفت و پیکار ابن طولون را آماده شد و ده ماه در آنجا بود و فرصت میجست اما کارش آشـفته شـد کـه    

  . سامره رفت و در آنجا بمرده طلب مقررى بشوریدند و موسى ناچار ببغداد رفت و بیمار شد و به سپاهیان ب

صاحب الزنج هم  )265(در دیرالعاقول شکست خورد و در خوزستان ماند تا مرد ، رفت می خلیفه یعقوب لیث که به جنگ 

  )هجري 270( .سال در بصره از پا درآمد 14پس از 

موفق چون نتوانست ابن طولون را از مصر دور کند وى را از مرزهاى شام عزل کرد ولى آن دیار بشـورید و ناچـار بفرمـان    

شام را بدو دادند و ابن طولون با سپاه سوى شام رفت و شهرهاى بزرگ باطاعتش درآمد و در رقـه   خلیفه بار دیگر والیت

ناچار راه مصر پیش گرفت و در آنجا خبـر آمـد   ه مقام گرفت اما اقامتش نپائید که عباس فرزند وى در مصر فتنه کرد و ب
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را بحکومت مصر گذاشت در راه شام خبر  فرزند خویش که لؤلؤ والیتدار رقه یاغى شده و بار دیگر بشام بازگشت و خمارویه

  . اند و ابن طولون بطرسوس رفت اند و حاکم وى را رانده رسید که مردم طرسوس بشوریده

از سامره به عنوان شکار در آمد ابـن طولـون از    269مستعین که سرگرمى موفق را بجنگ ساالر زنگان فرصتى دید بسال 

موفق صالح بن مخلـد را  . رستاد تا در رقه منتظر وى باشند راه خلیفه از موصل و جزیره بودفرماندهان خویش دو تن را بف

اى بسیار  بنزد اسحاق ابن کنداج والیتدار آن دیار فرستاد تا خلیفه را از راه بازگرداند و همراهان وى را توقیف کند و وعده

شد و باخالص تظاهر کرد و او را براه سـامره بـاز بـرد امـا     دیدار وى ه و چون معتمد به حدیثه رسید ابن کنداج ب. بدو داد

نگذاشت بقصر خالفت در آید که موفق او را از دخالت در کارهاى دولت باز داشته بود گویند یکبار وى بـه سیصـد دینـار    

  ». ندمعتمد نخستین خلیفه بود که مقهور و محجور شد و کس بر او گماشت«محتاج شد و بدست نیاورد بگفتار سیوطى: 

بعد از مرگ احمد بن طولون دشمنى میان موفق و طولونیان مصر برقرار بود و خمارویه پسر احمد بر منبرها موفق را لعن 

موفـق بمقابلـه از   ، میگفت و هم او واسطى دبیر پدر را با سپاه فراوان بشام فرستاد و از دریا نیز ایشان را بکشتیها مدد داد

اج والیتدار موصل و محمد بن ابى الساج والیتدار ارمنستان را با کمک خواست و دمشق را بغداد بیرون شد و هم ابن کند

وارد دمشق شد و از آنجا عزم موصل کرد و عاقبت  273بگرفتند خمارویه بناچار شخصا پیکار شام را آماده گشت و بسال 

از جملـه شـرایط   . را انشا و تحریر کردنـد میان والیتدار مصر و دربار خالفت صلح شد و موفق و خلیفه و مفوض صلحنامه 

این بود که خمارویه و فرزندان وى سى سال امارت مصر و شام کنند و خمارویه فرمان داد تا دیگر موفق را بر منبرها لعن 

  . نگویند بلکه وى را با خلیفه دعا گویند

ن کسـان وصـیف خـادم و بربـران جنـگ در      میـا  278ابن اثیر گوید در اوائل سال . دوران معتمد ایام حوادث و بلیات بود

صد هـزار کـس   «هم او گفته بود: . موفق از پس ابتال به نقرس در گذشت گرفت و گروه بسیار کشته شد و هم در این سال

  . تر از من نیست خورند و در صف آنان بدبخت از دیوان من عطا می

  . در رصافه بخاك کردندیاران وى معتمد و فرزندان او را از مدائن بیاوردند و موفق را 

از پس مرگ موفق ابو العباس پسرش به تعزیت نشست و فرماندهان سپاه گرد آمدند و با او بخالفت از پس مفوض فرزنـد  

خلیفه بیعت کردند و لقب وى معتضد شد و قدرت پدر را بکف آورد و کار معتمد سستى گرفـت و بناچـار مفـوض فرزنـد     

عهدى را به ابو العباس معتضد داد و از پس چند مـاه کـه بمـرد گفتنـد وى را مسـموم      خویش را از والیتعهد برداشت ولی

دوران خالفت معتمد بیست و سه سال بود که همه فتنه و آشوب بود گروهى از معروفترین محدثان و دانشـوران  . اند کرده

هـا   ف مصر و قاضى بکار و جـز آن چون بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و ابن ماجه و محمد بن عبد الحکم مورخ معرو
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  . بدوران وى بودند

 )289ـ  279(خالفت معتضد 

از پس مرگ معتمد خالفت به ابو العباس معتضد پسر موفق رسید وى با علویان مالیمت کرد و از فضایل على بن ابیطالب 

کسان بر علویـان فـراهم شـوند و    و مذمت امویان سخن گفتن آغاز کرد اما اطرافیانش گفتند از این کار دست بدارد مبادا 

و هم او فرمان داد تا دیوان مواریث را از میان بردارند و محبوب کسان شـد  . مهابت عباسیان برود و خالفتشان سقوط کند

ها  شناسان را از نشستن بر راه گویان و ستاره هاى فلسفه مانع شد و قصه فروشان را از فروش کتاب و هم وراقان یعنى کتاب

 .  شخصا به امامت جمعه میرفت در رکعت اول شش تکبیر میگفت و در رکعت دوم یکى و کسى خطبه از او نشنید، کرد جلوگیرى

بدوران وى کار عمرو بن لیث صفارى بـزرگ شـد و بـر بسـیارى والیـات      . وزارت معتضد با عبید اهللا بن سلیمان وهب بود

پیشوائى حمدان بن قرمط و در دیـار بحـرین بـه پیشـوائى ابـو      ایران تسلط یافت و هم در آن دوران قرمطیان در کوفه به 

ابن حوشب نیز در یمن بنشر دعوت مهدى پرداخت و ابـو عبـد اهللا شـیعى در افریقیـه بنشـر      ، سعید جنایى سر برداشتند

ر هاى خونین کرد و زمینـه سـقوط دولـت اغلبیـان را فـراهم آورد و هـم د       دعوت فاطمیان قیام کرد و با سران بربر جنگ

  . سامانیها در خراسان صفاریان را از بین بردند دوران معتضد 

رخ داد مناسبات خمارویه را با بغداد بهبود داد که وى با هـدایاى گرانبهـا رضـاى     278مرگ موفق و ابن کنداج که بسال 

. اص فرزندان او کـرد معتضد را جلب کرد و خلیفه همه والیتهاى ما بین فرات تا برقه را سى ساله بدو داد و از پس وى خ

  ».فرستاده خلیفه با دوازده خلعت و تیغى و تاجى بنزد خمارویه شد«به گفتار ابو المحاسن: 

در نتیجه تفاهم مصر و بغداد خمارویه از خلیفه خواست تا قطر الندى دختر او را بپسـر خـویش دهـد خلیفـه گفتـار او را      

یارى نویسندگان و مفکران و شاعران پاگرفتند که از جملـه ابـن ـ    بدوران معتضد بس. پذیرفت اما دختر را زن خویش کرد

) مـورخ و  276) ادیـب معـروف و ابـن قتیبـه (    286) شاعر بزرگ و مبـرد ( 284) و بحترى (281ابى الدنیا مربى خلیفه (

ثابت بن قـره   ) دو مورخ بزرگ آنعصر را نام میبریم282) و ابن ـ واضح یعقوبى ( 276نویسنده نامى و ابو حنیفه دینورى (

در گذشتند ابن معتز و ابـن   287حرانى ریاضیدان معروف و ابن فقیه همدانى جغرافیدان بزرگ بدوران او بودند که بسال 

  . سرود شاعر بود و شعر نیکو مى معتضد شخصاً. رومى دو شاعر بزرگ عرب نیز در همین دوران بودند

، مصـر (خوابید و امراي جاهاي دیگر ها  در زمان معتضد فتنه. تدبیري بودغالم معتضد فردي به نام  بدر بود او  نیز فرد با 

  . اظهار اطاعت کردند )ماورالنهر، کرمان
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 )295ـ  289(مکتفى 

مادر وى کنیزى ترك بود جیجک نـام کـه بـه    . پس از مرگ معتضد فرزند او محمد به خالفت رسید و مکتفى لقب یافت

نو چـون ببغـداد رسـید     پدر در رقه بود و قاسم وزیر براى او بیعت گرفت و خلیفه هنگام مرگه مکتفى ب. زیبائى شهره بود

 . قاسم را در وزارت بداشت و از پس وفات وى وزارت را به عباس پسرش داد

  . شد می به دست فاتک غالمش و قاسم و عباس دو وزیر او اداره مکتفى در اصل کارهاي 

بدر فرمانده سپاه معتضد را کـه بـر دولـت اسـتیال یافتـه بـود از میـان        ، سیدقاسم وزیر از آن پس که خالفت به مکتفى ر

خواست خالفـت را از خانـدان او بگردانـد و     بگفته طبرى بددلى قاسم با بدر از آنجا بود که در حیات معتضد می. برداشت

کـرد تـا او را    د و توطئـه چون بدر همدلى نکرد اینکار نشد و بدوران مکتفى که بدر بفارس بود غیبـت او را غنیمـت شـمر   

بکشتند که بیم داشت راز نهان را آفتابى کند و چون مکتفى از دوران پدر دل با بدر صاف نداشت قاسـم ایـن بـد دلـى را     

  . برانگیخت که وى سر شورش داشته است

بزرگ شد و هراس  بدوران مکتفى سامانیان در ایران نفوذ یافتند و خطر قرمطیان در اطراف بصره و بغداد و هم در سوریه

بگفته مورخان این گروه آشوبگر بر کاروان حج بهنگام بازگشت از مکه هجوم بردند و بیسـت هـزار کـس را    . ها افکند بدل

یحیى بن زکرویه پیشواى قرمطیان عراق و صحراى سماوه و دیـار شـام کشـته شـد و جمـع ایشـان        290بسال . بکشتند

با قتل زکرویه نفوذ قرمطیان شمال از میان برخاسـت و   294سال ه فت و بپریشان گشت آنگاه برادرش حسین رهبرى یا

  . دست محمد بن سلیمان از میان رفته دولت طولونى ب 292هم بدوران مکتفى بسال 

  . در جوانى از دنیا رفت 295الحجه  وى در ذى

 )320ـ  295(خالفت مقتدر 

المقتدر باهللا را بـه  ، مکتفى عباس وزیر برادر. تدر لقب یافتاز پس مکتفى ابو الفضل جعفر بن معتضد بخالفت رسید و مق

یکـی از وزراي  . خالفت برداشت و مونس نیز در دفع المرتضی باهللا به او کمک کرد و بخاطر همین لقب امیراالمرایی یافت

که بـر اوضـاع    در این وقت مقتدر سیزده ساله بود و نگفته پیداست. علی بن عیسی در زمان مقتدر بود، خوب بنی عباس

مقتـدر را  ، وزیـر مکتفـى  ، از پس مکتفى عبد اهللا پسر معتز نیز در معرض خالفت بود اما عباس بن حسـن . تسلط نداشت

بخالفت برداشت تا در کارها دخالت نتواند کرد و پند ابن فرات را کار بست که گفته بود تـرا بخـدا کسـى را کـه خانـه و      
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ابن فرات گوید . و تجربه آموخته و از کارها خبر دارد بخالفت بر مدار و مردم را دیده ى و باغ و کنیز کسان را شناختهیدارا

وقتى این سخن را با وزیر گفتم چند بار خواست تا مکرر کنم و هر بار بدقت شنید آنگاه پرسید چه باید کرد؟ گفـتم چـرا   

د است این کار را بمردى کـه امـر و نهـى    گفتم: ولى پسر معتض. خالفت را به جعفر بن معتضد ندهى؟ گفت: او بچه است

 دست تو دهد!   هکسى ندهى که همه کار را به کند و اموال ما را شناسد و تدبیر امور داند و مستقل باشد مسپار! چرا خالفت را ب

عباس وزیر از آن پس که خالفت را به مقتدر داد بفکر خلع وى و نصب ابن معتز افتاد و چـون مقتـدر خبـر یافـت مـالى      

فراوان به وى داد که از فکر خالفت بگشت اما یاران ابن معتز از هدف خویش چشم نپوشیدند و ناچار مقتدر که در مقابل 

متوارى شد و فرماندهان سپاه و قاضیان و بزرگان قوم با عبد اهللا بن معتز  296ایشان مقاومت نیارست کرد در ربیع االول 

ها را به على بن عیسى سپرد و قضـا را بـه    به محمد بن داود جراح داد و دیوانبیعت کردند و لقب او مرتضى شد و وزارت 

  . احمد بن یعقوب

بگفته سیوطى به روز خلع مقتدر و بیعت ابن معتز محمد بن جریر طبرى بکسان خود گفت چه خبر اسـت؟ گفتنـد ابـن    

کمـى  ، بکه داد؟ گفتند: احمد بن یعقـوب گفت: قضا را . گفت: وزیر او کیست؟ گفتند: محمد بن داود. معتز بخالفت رسید

گفتند: چرا؟ گفت: اینان مردمى واالمقامند و روزگار وارون شده و . بیندیشید و سربرداشت و گفت: این کار سرانجام نگیرد

  . دنیا برگشته و کارشان به اضمحالل انجامد و مدتشان دراز نشود

پیـروان  ، بن طاهر نقل مکان کند تا او در خانه خالفت مقام گیـرد ابن معتز از پس بیعت به مقتدر پیغام داد بخانه محمد 

مقتدر برهبرى مونس خادم و مونس خازن به اقامتگاه خلیفه نو هجوم بردند و او با وزیر و قاضى و حاجب خویش فـرارى  

زرگـان کـه بـا وى    شد و آشوب در بغداد افتاد و کشتار بسیار شد و عاقبت مقتدر ابن معتز را بـا همـه فقیهـان و امـرا و ب    

زندان کرد و بدینسان بار دیگر خالفت بر او راست شد و ابن معتـز همچنـان در زنـدان      هدستیارى کرده بودند بگرفت و ب

  . بود تا بمرد

وقتى خالفت مقتدر بار دیگر پایه گرفت وزارت بعلى بن محمد فـرات داد و او بیـک روز فتنـه را از بغـداد برانـداخت امـا       

وى مردى بد سیرت بـود کـه   ، مقتدر با او بد دل شد و بزندانش کرد و وزارت را به محمد بن عبید اهللا داد، وزارتش نپایید

با عزل و نصب پیاپى کار دولت را آشفته کرد و مقتدر او را برداشت و على بن عیسى را گذاشت اما وزارت على نیز دوامـى  

کرد زیرا سن او کم بود و کـار دولـت    زندان میه بهانه از کار دور و ب هره گر بود و وزیران را ب نیافت که مقتدر مردى افراط

  . وسهاى خویش سرگرم بوده  دست زنان بود و او پیوسته به هب
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امـور دولـت بتـدبیر ایشـان     ، دولت مقتدر آشفته بود و مادر و زن و غالمانش بر او تسـلط داشـتند  «بگفته مؤلف الفخرى: 

بود از اینرو جهان ویران شد و بیت المال تهى ماند و همه جا نفاق افتاد و او را خلع  فیصل مییافت و خلیفه بخود مشغول

اش بـه   در واقع بیشتر امور دولت به رأى مادر خلیفـه انجـام میشـد و او یـا ندیمـه     » . کردند و باز آوردند و آنگاه بکشتند

هـاى دولـت بـود بـه      را که از معتبرترین دیـوان مادر خلیفه دیوان مظالم . کردند دلخواه خویش وزیرى را عزل یا نصب می

انگیز بود از مداخله زنان و قر دولت رفت و مهابـت آن   ثومال ندیمه خویش سپرد و این با توجه برسوم آنعصر کارى حیرت

  . سست شد و مردم شایسته را از کار دولت بیزار کرد

، میخواست هارون بن غریب را بجـاى او نصـب کنـد    مونس خادم بشورید که خلیفه 317ها بود بسال  بدوران مقتدر فتنه

انـد و   آغاز مخالفت وى چنان بود که به مقتدر پیغام داد سپاهیان از اسراف درباریان و دخالتشان بکـار دولـت بـر آشـفته    

  . باصرار از خلیفه خواست تا اطرافیان ناباب را براند و اموالشان را مصادره کند

آنگاه فرماندهان سپاه بسر دستگى ابو الهیجا حمدانى و ، ها را از خود و اطرافیان دور کرداى نوشت و همه تهمت مقتدر نامه

ناچار والیت شام و جزیره را به هارون داد ه نازوك ترك خلیفه را وادار کردند تا هارون بن غریب را از بغداد دور کند و او ب

اش براندنـد و از خالفـت برداشـتند و بـا      خلیفه را از خانهو چون وى از بغداد رفت و در راه شورش سپاهیان مانعى نماند 

  . محمد بن معتضد بیعت کردند و لقب او قاهر شد

طلب مقـررى آشـوب کردنـد و حاجـب خلیفـه را      ه ها که بپا کردند سپاهیان را خوشدل نکرد و ب اما خالفت قاهر و جشن

و بیعت کردند و اوضاع آرام شد کـه مقتـدر مقـررى سـپاه را     بکشتند و خلیفه مخلوع را از خانه مونس بیاوردند و از نو با ا

  . بازار داده بداد و چیزى بیفزود و براى اینکار هرچه جواهر و نفایس داشت ب

جثه او روزها افتاده بود و عاقبت همانجا که ، این بار خالفت مقتدر سالى نکشید و مونس بر او بشورید و خلیفه کشته شد

  . عمال دولت را جرى کرد و مهابت خالفت را یکسره بر باد داد، هاى پیاپى مونس و آشوب رفتار. کشته شد بگور شد

و جنیـد شـیخ   ، شیخ شـافعیان ، دوران مقتدر دانشوران بسیار پا گرفتند که از جمله محمد بن داود فقیه و ابن ـ شریح ه ب

یه و زجاج نحوى و اخفش صـغیر و ابـو   صوفیان و نسائى صاحب سنن و جبائى شیخ معتزله و ابن جریر طبرى مورخ و فق

در زمان مقتدر بود کـه منصـور    .بریم عوانه مؤلف صحیح و قدامۀ بن جعفر نویسنده معروف و ابن زکریاى طبیب را نام می

  )ه 309( .کرد به دار آویختند می حالج را که ادعاي خدایی
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 )322ـ  320(خالفت قاهر 

سر نرفتـه بـود   ه هنوز سال ب. ها بود بدوران او فتنه. ید و لقبش قاهر شداز پس مرگ مقتدر محمد بن معتضد بخالفت رس

که سپاه بشورید و بزرگان دولت و مونس فرمانده سپاه و ابن مقله وزیر بخلع وى و نصب یکى از فرزندان مکتفى همسخن 

 . گل کرده قاهر رسید که همه را بگرفت و بکشت و نامزد خالفت را میان دو دیوار به شدند اما خبر ب

را پیش رو مینهاد و با هر که خشم  آن نشست قاهر بسختى و سنگدلى شهره بود همیشه زوبینى با خود داشت و چون مى

از اینرو آشوبهاى که پیش از او بود فرو نشست و آنها که بهر بهانه بجان خلفا دسـتبرد  . میکرد در دم او را بزوبین میکشت

  ». منتقم را نیز به القاب وى افزوده بودند و بر سکه رقم میزدند«یوطى: میزدند به جاى خود نشستند بگفته س

قاهر مردى جسور و خونخوار و بد سیرت و متلون و شرابخوار بود و اگر سـالمت نفـس حاجـب وى سـالمه     ، بگفته صولى

  . نبود مردم بسیار را بکشتن داده بود

اش را بسوختند و خانه کسانش غارت کردند و  ئله بدر برد اما خانهگران بر ضد قاهر فقط ابن مقله جان از غا از میان توطئه

اما گروه سـاجیان یعنـى پیـروان    . چون فتنه بخفت قاهر مستمرى سپاه را بداد که دلخوش شدند و کار وى استقرار یافت

و تحریک ابن مقله در ابن ابى الساج که از سرداران معتمد بود و هم جماعتى از نگهبانان که از صولت قاهر بیمناك بودند 

کند هیجانشان فزون شد کـه   بار دیگر بشوریدند و چون شنیدند قاهر در خانه مونس سردابها آماده می، ایشان کارگر افتاد

  .  شود پنداشتند براى مجازات سران ایشان مهیا می

بگفتـه  » . تالى خلیل بـود ، تدر شعر مهارت داشت و در لغ«از معاریف دوران قاهر یکى ابن درید بود که بگفته مسعودى: 

اینکار را به تقبیح مستکفى میکرد کـه  ، قاهر از پس سقوط روزى بر جامع منصور ایستاد و صدقه خواست«مؤلف الفخرى: 

یکى از هاشمیان وى را برد و پانصد درم بدو داد و چون مستکفى خبر یافت بگفت تا از خروج وى . بر او سخت گرفته بود

  . بدوران طائع در پنجاه و سه سالگى بمرد 339سال ه محبوس ببود تا ب مانع شدند و همچنان

در زمان او محمد بن علی شـلمغانی را بـه دلیـل عقایـد کفرآمیـز دار      . او دانشمند بود، راضی باهللا خلیفه شد، پس از قاهر

  . یفه شدوفات کرد و بعد از متقی باهللا خل 329راضی در سال . وزیر راضی ابن مقله نام داشت، زدند

 اند.  واسطه فضل دوستی و ادب دوستی در تاریخ معروف شدهه دولت حمدانی ب

ه بغـداد را تصـرف کـرد و     324احمد بویه در سـال  . )333(توزون خلیفه را کور کرد و مستکفی را به جاي او خلیفه کرد 

احمـد  . خلفا نسبت به قبـل بیشـتر بـود   در زمان آل بویه عمر . مستکفی را برانداخت و المطیع باهللا را به خالفت برداشت
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پسـر عمـوي عزالدولـه     367در سال . وفات کرد و پسرش بختیار با لقب عزالدوله به جاي او نشست  356در  )معزالدوله(

پـس از آن عضـدالدوله و جبـال را نیـز از     . یعنی عضدالدوله پادشاه فارس به بغداد آمد و به جاي پسر عموي خود نشست

پـس از چنـدي   . عضدالدوله ابوکالیجار در بغداد به جـاي او نشسـت  . د موید الدوله و فخرالدوله در آورددست دو برادر خو

هـا   پادشاه شـد و بـه دسـت سـلجوقی     440ملک رحیم  بود که در اي  آخرین پادشاه بویه )403(شرف الدوله پادشاه شد 

و پس از او قائم بامراهللا کـه در اواسـط    )442(ر باهللا پس از او القاد )381(الطائع باهللا  )363(پس از مستکفی . برکنار شد

  . خالفت او آل بویه منقرض شدند

نامند به این جهت که نخسـتین خلیفـه آنهـا     می خلفاي فاطمی را عبیدیان نیز. دولت امویان اندلس منقرض شد 422در 

سلسله فاطمیان در سال . دانند می یه یهودها را از اوالد دلعیان یهودي موسس دیعان خلفاي عباسی آن. عبیداهللا نام داشت

. او شهر و قلعه مهدیه را در قیروان ساخت و آنجـا را پایتخـت خـود قـرار داد    . توسط عبیداهللا به نام مهدي آغاز شد 297

سیاسـت دیـرین   . پس از قائم منصـور خلیفـه فـاطمی شـد    ، مرد و پسرش قائم بامراهللا به جاي او نشست 322مهدي در 

پایتخـت از   358پس از تصرف مصر در ، پس از منصور معز خلیفه شد و سردار او جوهر نام داشت. مصر بود فاطمیان فتح

او اداره کشور را به وزیـر  . مرد و پسرش نزار ملقب به عزیز جانشین پدر شد 365معز در سال . مهدیه به قاهره منتقل شد

  .  و جاي او را پسرش منصور ملقب به الحاکم بامراهللا گرفت وفات کرد 386عزیز ، خود یعقوب بن کلس یهودي واگذاشته بود

دروزیها ازپیـروان درزي  . براي تعلیم مذهب اسماعیلی و پرورش راعیان بنام دار العلم ایجاد کردنداي  مدرسه 395در سال 

الملـوك   سـت ، وفات کرد و خواهر حاکم به علت صـفارت ظـاهر   411حاکم در . دانستند می حاکم را مظهر و تجسم جدا

داعی مستنصر حسن صـباح  . خلیفه بود و بعد پسرش منتصر باهللا خلیفه شد 425مرد و ظاهر تا  415زمامدار شد که در 

خلیفـه فـاطمی را در بغـداد بـر منبـر بـرد ولـی        ، نام، در زمان همین مستنصر بسایري. در ایران دستگاه مهمی بر پا کرد

مرد و مستعلی جانشین او شد و در زمان مستعلی بود که  487مستنصر در . بسایري با سر رسیدن سلجوقیان از بین رفت

  . جدا شد. ها به خالفت پسر بزرگتر معتقد بودند ن اسماعیلیان ایران از دستگاه مصر به این علت که آ

رش مـرد و پسـ   544پس از مستعلی امر بـاهللا خلیفـه شـد و او نیـز در     . در همین زمان بود که جنگهاي صلیبی آغاز شد

هاي صالح الـدین ایـوبی    سیاست. سقوط کرد 567خاندان خلفاي فاطمی با مرگ عاضد در . اسماعیل ظافرباهللا خلیفه شد

  . ها بود ها با صلیب در داخل اشاعه سنت و تعقیب روافض بود و در خارج جنگ

آشـوب  . بغداد را شکست داد  اي طغرل از ایران سلجوقی ملک رحیم آخرین امیر بویه 447در زمان خلیفه القائم در سال 
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در ایران تنها نیرویی که در مقابل سلجوقیان و عباسیان مقاومت کردند مالحـره یعنـی   . اتفاق افتاد 450بسایري در سال 

  . اسماعیلیان نزاري پیرو حسن صباح بودند

 512پـس از مـرگ او در   خلیفـه شـد    487مرد و المقتدي بامرهللا خلیفه شد و پس از او مستظهر در  467القائم در سال 

در زمـان مقتضـی   . مقتضی المراهللا خلیفـه شـد   530در سال . راشد خلیفه شد )529(پس از او ، مستر شد خالفت یافت

) مستضـی بـامراهللا   566) و بعـد از او ( 555(پـس از او مسـتنجد   . خالفت از چنگ سلجوقیان بیرون آمد و مستقل شدند

  . ر سقوط کردندخلیفه شدند که در زمان او فاطمیان مص

پس از او منتصر . مرد و ظاهر که مردي عادل بود خلیفه شد 622الناصرالدین اهللا خلیفه شد و در  576پس از او در سال 

سـردار مغـول از   . خلیفه شد 640پس از او مستعصم باهللا در . خلیفه شد که دانشگاه  عظیم مستنصره را در بغداد ساخت

توسط هوالکو سردار مغـول بـه    654قبول نکرد و خالفت عباسی با تصرف بغداد در سال  خلیفه قبول ایلی خواست اما او

پس از سقوط بغداد یکی از افراد خانواده به مصر افتاد و پادشاه آنجا بیبرس او را با لقـب مستنصـر بـاهللا بـه     . پایان رسید

آخرین خلیفـه عباسـی   ). ه923(صر را گرفت خالفت قبول کرد و این ادامه داشت تا زمانی که پادشاه عثمانی سلیم اول م

در مصر متوکل سوم بود و پادشاه عثمانی خالفت را پس از تصرف آنجا به خود منتقل کرد و به این ترتیب عمل خالفـت  

  . به پایان رسید
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  روابط عباسیان با رومیان در دوره اول حکومت عباسى 

. ل داخلـى بـود  ئبـه مسـا   دلیل آن مشغول بودن هر دو دولـت . دهاى مسلمانان با رومیان براى چند سال متوقف مان جنگ

یکـى در  . شـود  ها ثغـور گفتـه مـى    به آن گفتنى است که منطقه جنگى مسلمانان با رومیان در دو ناحیه بود که اصطالحاً

نگجویـان  شد که ج ساخته مى هایى رباطدر مناطق مرزى . حد فاصل ملطیه تا عین زربه و دیگر در برابر شام، شمال عراق

و ، برخى از علماى اهل جهـاد ، یا به اصطالح مطوعه، شمارى از داوطلبان. ها اقامت گزیده مراقب نفوذ دشمن بودند در آن

شـد تـا بـه     ها داده مى هاى اطراف به آن گاه زمین. برند ها به سر مى در این رباط، حتى کسانى از رانده شدگان از سیاست

در برابـر  . مرکزى براى نفوذ صوفیان نیز شد، ها این رباط، زمانى دراز بعد از آن. نیز باشندکشاورزى بپردازند و مراقب مرز 

بـا امـوال و زن و فرزنـدان مهـاجرت      شـدند و معمـوالً   مطوعه که نیروهاى داوطلب بودند و در منطقه مـرزى سـاکن مـى   

 . ر بودنامیدند که به معناى حقوق بگی نیروهاى رسمى حکومت را مرتزقه مى، کردند مى

، کننـد کـه در سـال فـالن     کنند و گاه اشـاره مـى   تعبیر مى» صائفه« این نیز گفتنى است که مورخان از جنگ با رومیان به

  . شد دلیل آن این است که حمالت به طور معمول در تابستان انجام مى. یعنى جنگى با رومیان در کار نبود، صائفه نبود

، شهر ملطیه که مسلمان نشین بود حمله کرد و افزون بر بردن شـمارى اسـیر  قسطنطنین پنجم به ، هجرى 138در سال 

. سپاهى به فرماندهى برادرش عباس بـدان ناحیـه فرسـتاد   ، منصور. مردم آن ناحیه را کوچ داد و حصار شهر را ویران کرد

صلحى برقرار شد و پـس از  به دنبال آن . آنها حصار شهر را ساختند و به سرزمین روم حمله کرده شمارى را اسیر گرفتند

هایى  هجرى مسلمانان به جنگ رومیان رفتند و پیروزى 149در سال . هجرى متوقف ماند 146جنگ تا سال ، تبادل اسرا

که  158و سال  157، 155هاى  تا سال. سپاه اسالم به سوى الذقیه رفت و شهر را تصرف کرد 153سال . به دست آوردند

هاى زمان امویان چندان شدید نبود و  مانند جنگ، ها این جنگ. ها هم چنان ادامه داشت این جنگ، سال مرگ منصور بود

  . ها از حمله و گاه تصرف برخى از نقاط استراتژیک بود بیشتر براى تهدید و ارعاب رومیان و بازداشتن آن

، ه فرماندهى هارون الرشـید هجرى ب 165در سال ، ترین این حمالت مهم. مهدى عباسى هم جنگ با رومیان را دنبال کرد

امـا  ، ها تا نزدیکـى قسـطنطنیه رفتنـد    آن. صورت گرفت، بود -البته پس از برادرش هادى  -که آن زمان ولى عهد مهدى 

، تـرین تعهـد رومیـان    در همان جا صلحى براى سه سال امضا کردنـد کـه مهـم   . هاى شهر نشدند موفق به گشودن دروازه

یک صد ، به جز نیروهاى داوطلب، در این جنگ. هزار دینار در ماه چهارم و ششم میالدى بودساالنه هفتاد تا نود  پرداخت

  . هزار نفر در سپاه مسلمانان شرکت داشتند
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 تجزیه جهان اسالم در عصر عباسیان 

، طـوالنى  در این دوره. )م 1258تا  749ق برابر با . ـه 656تا  132. (سال پا برجا بود 524نظر اجمالى ـ دولت عباسیان  

ایـن امـر داراى   . ها تجزیه قدرت و قلمرو خالفت بـود  جهان اسالم با تغییرات و تحوالت بسیارى روبرو شد که از جمله آن

 . ها را در دوره بنى عباس جستجو کرد باید آن دالیلى بود که اساساً

ـ   اگر چه جهان اسالم با فراز و فر، در دوره خلفاى راشدین و سپس در دوره بنى امیه امـا  ، رو گردیـد  هودهـاى فراوانـى روب

، فتوحـات پـى در پـى   ، در آن دوران. همچنان به صورتى یکپارچه باقى ماند و مرکزیت سیاسى واحد خود را از دست نداد

وحـدت  ، مـالى و فرهنگـى  ، در همان حال سـادگى نسـبى اوضـاع ادارى   . ساخت توجه عامه مسلمانان را به خود جلب مى

افول قابل توجه فتوحات کـه همزمـان بـا افـزایش تنـوع      ، عباس اما در دوره بنى، کرد را حفظ مىظاهرى قلمرو مسلمانان 

موجب پیچیدگى بیشتر مسائل جامعه مسلمین گردید و تعارضات درونـى آن را  ، ادارى و فرهنگى جهان اسالم بود، قومى

  . تهى شدادامه این وضعیت سر انجام به تجزیه قدرت در جهان اسالم من. تر ساخت عمیق

  تجزیه قدرت خلیفه و تنزل موقعیت او 

نامیدند که آنان خـود را   فرمانروایان جهان اسالم در قرون نخستین اسالمى را از آن جهت خلیفه (به معناى جانشین) مى

همگان نیز از چنین مقامى انتظـار جامعیـت در اداره امـور و پاسـخگویى بـه      . کردند جانشین رسول خدا (ص) معرفى مى

ازهاى مادى و معنوى تازه مسلمانان را داشتند؛ اما واقعیت این بود که بسیارى از خلفـا ـ بخصـوص بنـى امیـه و بنـى        نی

، در حقیقت آنها داراى مقامى سیاسـى بودنـد و بـا اعمـال زور بـر مـردم      . عباس ـ چنین صفات و خصوصیاتى را نداشتند 

  . وجود نداشت یار سست بود و یا اصالًپیوندهاى معنوى میان آنان و مردم بس. کردند حکومت مى

  دالیل این امر عبارت بودند از: . هاى معنوى خود را از دست داد مقام خلیفه بیش از پیش جنبه، با تأسیس حکومت عباسیان

به دلیل آنکه خلفا امور دولت را زمین گذارده و به مقامهاى مختلـف واگـذار   ، از اوایل به قدرت رسیدن خلفاى عباسى. ـ1

خلفـاى عباسـى را قبـول    ، همـه مسـلمانان    به عالوه باید توجه داشـت کـه  . مقام خلیفه صرفا تشریفاتى گردید، کردند مى

شمال ، در نقاط دور دست جهان اسالم مانند اندلس، پس از چندى. گرفت نداشتند و بر علیه آنان قیامهایى نیز صورت مى

د دست زدند و به رقابت با بنى عباس مشغول شدند؛ در نتیجه دیگر هایى جدی افریقا و مصر گروههایى به تأسیس خالفت

. ها مـؤثر بـود   عیاشى و خوشگذرانى خلفاى عباسى نیز در ضعف قدرت آن. در جهان اسالم فقط یک خلیفه وجود نداشت

پرشـکوه و  بـراى خـود دربارهـاى    ، ها رسیدگى به امور مسلمانان بـود  آنان با کنار گذاشتن وظایف خویش که از جمله آن
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هاى هزار و یک شب شده بـود   معروف به شهر افسانه، پایتخت آنان شهر بغداد. آسایى ترتیب داده بودند زندگى توأم با تن

  . که حکایت از عیش و نوش فراوان آنان داشت

ى) بود و دیوانهاى وزیر عهده دار امور دیوانى (ادار. مقامى به نام وزیر در کنار خلیفه ظاهر شد، ـ در آغاز کار بنى عباس2

هاى مهم بودنـد و امـالك فـراوان     افرادى با نفوذ و از خاندان معموالً، وزیران. مختلف تحت نظارت او مشغول به کار بودند

پیـدایش نهـاد   . آمدند ها افرادى دانشمند و کاردان بودند و به خوبى از عهده انجام وظایف خود بر مى بعضى از آن. داشتند

اما در اصل خلفاى عباسى را از توجه به ، شد بخشید و موجب بهبود اداره کشور مى کارها نظمى بهتر مى اگر چه به، وزارت

خود به راحت طلبى و خوشگذرانى روزگار را سـپرى  ، ساخت؛ بدین معنى که آنان با سپردن کارها به وزیران دور مى، امور

در مـواردى هـم خلفـا    . کـرد  فقـط بـر کارشـان نظـارت مـى      همه کارها را در دست گرفته و خلیفه، وزیران نیز. کردند مى

کارهـا را بـدون اطـالع    ، توانست بر اساس این اختیارات دادند و در چنین حالتى وزیر مى اختیاراتى خاص به وزیر خود مى

کـه در   داراى چنین اختیاراتى بودند؛ به طـورى ، در زمان وزارت خود، خاندان معروف برمکیان. دادن به خلیفه انجام دهد

خلیفـه بـا   ، کرد در مواقعى که وزیر قدرتى فراوان کسب مى. گفتند و نامى از خلیفه درمیان نبود همه جا از آنان سخن مى

بسیارى از وزیران جان خـود را از دسـت   ، در نتیجه چنین روشى. نمود علیه او اقدام مى، توسل به زور یا تحریک و توطئه

کوشیدند شخصى ضعیف و بى اطـالع را ـ از خانـدان بنـى      مى، را آلت دست خود سازند وزیران نیز براى آنکه خلفا. دادند

بـراى بـه قـدرت    ، در همـان حـال  . عباس ـ به خالفت بنشانند یا آنکه او را بى خبر از اوضاع و ناتوان از اداره امور سـازند  

نشسـتند و   اى بیکـار نمـى   ن نیز لحظـه اما رقیبان و دشمنانشا، رساندن خویشاوندان و کسب ثروت فراوان در تالش بودند

هـاى   دربار عباسیان محل توطئه و تحریک و دسـته بنـدى و تصـفیه   ، به همین جهت. کردند مدام علیه وزیران توطئه مى

  . آشفتگى امور و زبونى هر چه بیشتر خلفا بود، نتیجه طبیعى این وضع. شد خونین مى

امیـران بـا اسـتفاده از    . امیر نـام داشـتند  ، شدند ا یا فرمانده لشکریان مىه ـ کسانى که از طرف خلیفه مأمور اداره استان3

مدام با یکـدیگر  ، آنان براى کسب قدرت بیشتر. روز به روز بر قدرت خود افزودند، هاى درون دربار ضعف خلفا و کشمکش

فت امیر االمرا (امیـر امیـران)   گر یافت یا مورد توجه خلیفه قرار مى امیرى که بیش از همه قدرت مى. در حال رقابت بودند

در . گشت قدرتمندترین فرد قلمرو عباسیان مى، او با در دست داشتن قدرت نظامى و تسلط بر امور استانها. شد نامیده مى

خلیفـه را نیـز   ، کردند؛ سپس با توسـل بـه زور   چنین مواقعى امیران ابتدا وزیر را تضعیف کرده و در همه امور مداخله مى

. معزول و یا کور شدند، تعدادى از خلفاى عباسى به دست امیر االمراهاى خود مقتول. ساختند هاى خود مى همطیع خواست

  . اقدامات خود سرانه امیران در تنزل مقام و موقعیت خلفاى عباسى تأثیر فراوانى داشته است
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  استقالل طلبى امیران 

نگهدارى مرزها و حفظ امنیت بود؛ اما آنهـا  ، شدند فرستاده مى وظیفه اصلى امیرانى که براى اداره استانهاى دور و نزدیک

در برابـر قـدرت    خلفاى عباسى نیز معمـوالً . افزودند بر قدرت خود مى، کم کم از اختیارات نظامى خویش پا را فراتر نهاده

بـه مقـام اسـتاندارى و     اگر چه هر یک از امیران با صدور فرمانى از جانـب خلیفـه  . طلبى آنان قادر به انجام کارى نبودند

در . بر آنان نظارت دقیـق و کـاملى نداشـتند   ، اما به دلیل گستردگى قلمرو خالفت، شدند فرماندهى لشکریان منصوب مى

مسـلمانان بـا   . قلمرو مسلمانان از مرزهاى هند تـا سـواحل اقیـانوس اطلـس گسـترده شـده بـود       ، اوایل خالفت عباسیان

امیرانـى کـه مـأمور    . نگهدارى مرزهاى طوالنى جهان اسالم مشکالت فراوانـى داشـت   هایى گوناگون همسایه بودند و ملت

آنـان بـه توسـعه قلمـرو خـود      . کردنـد  خیلى زود در کار خـود بـه طـور مسـتقل عمـل مـى      ، شدند مرزهاى دور دست مى

ن حکومـت عباسـى بـه    از آنجا که همیشه ناراضیان و مخالفـا . کردند در مرزها پیشروى مى، پرداختند و با عنوان جهاد مى

اما هنگـامى کـه امیـرى    ، امیران وظیفه داشتند با آنان نیز بجنگند، شدند کردند و در آنجا ساکن مى نواحى مرزى فرار مى

به همین جهـت امیـران   . کرد همین ناراضیان و مخالفان را به گرد خویش جمع مى، خواست خود را مستقل اعالم کند مى

اى جز قبول استقالل داخلى آنان ـ   شدند و خلفاى عباسى نیز چاره به آسانى مستقل مىنواحى مرزى و مناطق دور دست 

  . به شرط اعالن اطاعت ظاهرى از خلیفه ـ نداشتند

یعنـى  ، آنان از شرق ایران و شمال افریقا. استقالل طلبى امیران آغاز شد، در حدود صد سال پس از تأسیس دولت عباسى

، از جمله این امیـران . تجزیه قلمرو عباسیان را آغاز کردند، سى (بغداد) بسیار فاصله داشتندنقاطى که از مرکز خالفت عبا

در شـمال افریقـا و   . صفاریان قدرت یافتند که حتى به بغداد نیز لشکر کشیدند، پس از طاهریان. طاهریان در ایران بودند

بـراى   هـا  آنبنى طولون و امثال ، بنى اغلب، صفاریان، طاهریان، قدرت یافتند. . . بنى طولون و، مصر نیز امراى بنى اغلب

بویه  در دوره آل اوج قدرت یابى امیران. قومى و غیره بودند، هاى سیاسى داراى انگیزه، هاى مستقل خویش تأسیس حکومت

اى در  ازیچـه ها سال خلفـاى عباسـى ب   از آن پس تا ده. آنان بغداد را تصرف و خلیفه را عمال مطیع اراده خود ساختند. بود

  . بویه بودند دست آل

  از بنی العباس سی و هفت کس بودند امام     

  کزستان و تیغشان شد سینۀاعدا فکار 

  بود سفاح آنگهی منصور ومهدي از عقب 
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  هادي و هارون امین مأمون امام کامکار 

  معتصم آنگاه واثق بعد از آن متوکل است

  منتصر پس مستعین بوده است معتز پیشکار

  تدي و معتمد پس معتضد پس مکتفی  مه

  مقتدر پس قاهر و راضی امام روزگار 

  متقی مستکفی و اآنگه مطیع وطائع است

  قادر وقائم پس از وي مقتدي شد آشکار

  بعد از او مستظهر و مسترشد اشت و راشد است 

  مستنجد آن کش شیر گردون شد شکار ، مقتفی

  مستضتی و ظاهر و ناصر دگر مستنفر است

  ر این قوم مستعصم به امر کردگارو آخ

  نام دولت/تاریخ آن دولت (هجرى) /مؤسس و محل تأسیس 

  . وسیله ابراهیم بن اغلب در تونس تشکیل شد /به184ـ 296ـ بنى اغلب/1

  . الیمینین در خراسان تشکیل شد وسیله طاهر ذو /به205ـ 259ـ طاهریان/2

  . کردستان تشکیل شد دلف عجلى در وسیله ابو /به210ـ 285ـ بنى دلف/3

  . وسیله طولون در مصر تشکیل شد /به254ـ 292ـ بنى طولون/4

  . وسیله یعقوب صفارى در سیستان تشکیل شد /به254ـ 290ـ صفاریان/5

  . وسیله ابو الساج دیو داد در آذربایجان تشکیل شد /به268ـ 318ـ بنى ساج/6

  . النهر تشکیل شد ماوراءوسیله اسماعیل سامانى در  /به261ـ 389ـ سامانیان/7

  . وسیله ناصر الدوله در شمال عراق تشکیل شد /به317ـ 394ـ آل حمدان/8

  . وسیله اخشید در مصر تشکیل شد /به328ـ 358ـ آل اخشید/9

  . وسیله مرد آویج در شمال و مرکز ایران تأسیس شد /به316ـ 434ـ آل زیار/10

  . در ایران تأسیس شد /به وسیله عماد الدوله320ـ 447ـ آل بویه/11
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  . هاى مستقل که در عصر عباسیان در شرق و غرب جهان اسالم به وجود آمدند تعدادى از امارت

هایى نیز به وسیله دشمنان خلفاى عباسى بـه   دولت، شد هاى مستقل یکى پس از دیگرى تشکیل مى در دورانى که امارت

نظیر دولت علویان طبرسـتان  . بلکه با آن در جنگ و جدال بودند، دوجود آمد که نه تنها هیچ اطاعتى از عباسیان نداشتن

  . که هر دو به وسیله علویان به وجود آمدند، در مراکش. ه) 172ـ 375در مازندران و دولت ادریسیان (. ه) 250ـ 316(

، کرد ر آن محدود مىکه قلمرو خلفاى عباسى را به بغداد و نواحى مجاو، عالوه بر پیدایش دولتهاى مستقل و نیمه مستقل

، المقنـع ، بابـک ، هـاى فـخ   هـا قیـام   ساخت که از جملـه آن  هاى پى در پى نیز اعتبار و اقتدار آن را سخت متزلزل مى قیام

هاى مخالف خلفاى ظالم و غاصب عباسى توسط امامـان   ترین نهضت بخشى از اصیل. توان نام برد را مى. . . صاحب الزنج و

  . آمد ها نیز بر آنان وارد مى ترین فشارها و سرکوب رین و سختشد و بیشت شیعه رهبرى مى

  ورود ترکان به جهان اسالم  

یکى از دالیل گسترش سریع اسالم و . کند دینى جهانى است و امتیازات و تبعیضات نژادى را به طور کامل نفى مى، اسالم

اقوام ، شمال افریقا و دیگر مناطق، شام، در ایران با گسترش اسالم. پذیرش آن از سوى اقوام گوناگون نیز همین بوده است

ها گردید و در مجموع  اما ایمان اسالمى موجب تفاهم میان آن، هاى مختلف وارد جامعه اسالمى شدند گوناگون با فرهنگ

ى هـاى قـوم   پـذیراى گـروه  ، جامعه و تمدن اسالمى به نوبـه خـود  . را ساخت» تمدن اسالمى«ها  هاى آن از ترکیب اندیشه

  . ترکان بودند، هاى قومى از جمله این گروه. شدند وارد قلمرو مسلمانان مى، جدیدى بود که با قبول اسالم

گذراندنـد و در   گـردى و دامـدارى روزگـار مـى     آنان به صـحرا . همسایه شمال شرقى ایران در آسیاى مرکزى بودند، ترکان

در دوره ساسـانیان ترکـان زیـر فشـار اقـوام      . آوردنـد  ن هجوم مـى النهر و خراسا مدام به ماوراء، هاى تازه جستجوى چراگاه

ترکـان بـا جهـان    ، پس از آن که ایران به تصرف اعراب مسـلمان در آمـد  . متوجه مرزهاى ایران شده بودند، همسایه خود

جهـاد بـا   «عنوان فرمانروایان و مرزداران نواحى شرقى ایران به ، از آن جا که آنان مردمى کافر بودند. اسالم همسایه شدند

شـد و تعـدادى از    در هر حمله بخشى ازقلمرو ترکان تصـرف مـى  . کردند هاى ترك نشین حمله مى مدام به سرزمین» کفار

زیرا عالوه ، ادامه این فتوحات موجب شد تعداد ترکان بتدریج در میان مسلمانان افزایش یابد. آمدند آنان به اسارت در مى

طولى نکشـید کـه آن دسـته از قبایـل ترکـى کـه       ، شدند و در جامعه اسالمى پذیرفته مىمسلمان ، بر آن که اسراى ترك

از ایـن  . نیز مسلمان شدند و در ردیف دیگر اقوام مسلمان بـه حسـاب آمدنـد   ، قلمروشان به تصرف مسلمانان در آمده بود

  بسیار مؤثر واقع شدند: پس ترکان در شرایط جدیدى قرار گرفتند و در جریانهاى بعدى جهان اسالم از دو طریق 
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خود به عنوان گروهى مرزنشـین  ، دین اسالم را پذیرفتند، ـ آن دسته از اقوام ترك که با قرار گرفتن در قلمرو مسلمانان1

(دولـت ایلـک خانیـه در مشـرق قلمـرو      . مثال دولت ایلک خانیه بدین ترتیب به وجود آمد. و مرزدار مشغول به کار شدند

از ترکـان  ، همین دولت باعث سقوط سامانیان شد و سرانجام پس از مدتها حکومت در ماوراء النهر. دسامانیان به وجود آم

آنها در تاریخ به قراخانیـه و آل  . بوده است. ـه 560و انقراض آن سال . ـه 320تأسیس آن سال . قراختایى شکست خورد

سـدى محکـم   ، شـدند  که به قلمرو مسلمانان وارد مـى مرزداران ترك در برابر سیل هم نژادانشان  افراسیاب نیز مشهورند)

. شـدند  بنابراین قبایل متعدد پر جمعیت ترك مانند پیشقدمان خویش با قبول اسـالم وارد قلمـرو مسـلمانان مـى    . نبودند

بـه همـین   . نیازمند به تأیید از سوى خلیفه عباسى بودند، قبایل ترك مسلمان به ضرورت پذیرفته شدن در قلمرو اسالمى

به عنـوان مثـال عباسـیان از دولـت     . هت خلفاى عباسى از میان قبایل ترك براى خود حامیان جدیدى به دست آوردندج

قبیله بزرگ ترکان سـلجوقى نیـز کـه بعـدها در     . کردند و آنان نیز طرفدار خاندان عباسى بودند حمایت مى» ایلک خانیه«

دولـت سـلجوقیان یکـى از مشـهورترین     . توار برقـرار کردنـد  با دولت بنى عباس پیونـدهاى اسـ  ، جهان اسالم ظاهر شدند

با این حـال  . قلمرو آنان شامل ایران و عراق و شام یعنى از هند تا مدیترانه بود. آید هاى ترکان مسلمان به شمار مى دولت

نى عباس را بـه  دولت ب، قدرت برتر سلجوقیان، باید توجه داشت که علیرغم آنکه عباسیان و سلجوقیان با هم متحد بودند

  . دولتى دست نشانده و ضعیف تبدیل کرد

دربارهـا و  ، هـا  بـه عنـوان غـالم بـه خـدمت دولـت      ، شدند ـ آن دسته از ترکانى که به صورت اسیر وارد جهان اسالم مى2

ترکـان مردمـى جنگـاور و    . بردنـد  ها بخصوص از خدمات نظامى غالمان ترك بهره مـى  این دولت. آمدند قدرتمندان در مى

میان آنان با روستاییان و اهالى بومى این مناطق کشمکش به ، از آنجا که دامدارى مسلتزم داشتن مراتع بود. دامدار بودند

خلفـا و امیـران   ، همین توان جنگى. گشت در این کشمکش روحیه جنگاورى ترکان موجب پیروزى آنان مى. آمد وجود مى

  . براى خود نیروى نظامى جدیدى تشکیل دهند، غالم ترك را بر آن داشت تا با فراهم آوردن تعداد زیادى

غالمان ترك از اوایل قرن سوم هجرى و از زمان خلیفه معتصم در دستگاه خالفت عباسـیان بـه خـدمت گرفتـه شـدند و      

موجب ناراحتى مردم شـد و خلفـاى   ، ترك اما طبع سرکش نظامیان، طولى نکشید که لشکرهاى بزرگى از آنان فراهم آمد

قدرت غالمان ترك در دستگاه خالفت تا آن اندازه افزایش یافت که گـاهى  . سى نیز از خشونت آنان بى نصیب نماندندعبا

  . کشتند کردند و یا او را مى کور یا خلع مى، خلیفه را تنبیه کرده

هـاى   توانـایى  ایـن غالمـان در انـدك مـدتى بـه خـاطر      . پذیراى غالمان ترك شـد ، دربار امیران نیز همانند خالفت بغداد
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از میـان همـین   . شـدند  در دولت سامانیان غالمان ترك سردار لشکر مـى . ترقى کردند، شان مورد توجه قرار گرفته نظامى

هایى که بـه وسـیله    دولت غزنویان و دیگر دولت. چند تن توانستند دولت غزنوى را در شرق ایران تأسیس کنند، سرداران

ها فتوحات بود و دائما به نواحى غیـر مسـلمان یـورش     کار اصلى آن. ى نظامى بودندهای اساسا دولت، ترکان تأسیس شدند

هـا   مثال دولت قدرتمند غزنوى پـس از سـال  . ها سعى داشتند تأیید خالفت عباسیان را به دست آورند این دولت. بردند مى

نیـز دولتهـاى بزرگـى بـه وجـود      ترکان بعدها در هنـد و مصـر   . تالش توانست موافقت و همراهى خلیفه را به دست آورد

  ).هاى بنى طولون و ممالیک در مصر و سالطین دهلى در هند است منظور دولت. آوردند(

آنان تـا زمـانى کـه بـا     . شد ها تشکیل مى اند و نیروى نظامى نیز از آن دار حکومت بوده ها در جهان اسالم عهده ترکان قرن

. گرفتنـد  روش خصومت را در پیش مى، کردند؛ در غیر این صورت اهى مىبا آن همر، خالفت بغداد اشتراك منافع داشتند

بـه خـاطر آن کـه    ، سلطان محمد خوارزمشاه پادشاه سلسله ترك نـژاد خوارزمشـاهى  ، اندکى قبل از حمله مغول به ایران

و لـیکن سـرماى   او در صدد پایان دادن به خالفت عباسیان بـود  . کرد؛ به سوى بغداد لشکر کشید خلیفه با او دشمنى مى

  . مانع این کار شد، شدیدى که در اسدآباد همدان لشکریان او را در کام خود کشید و تلفات فراوانى از آن گرفت

  عباسیان و خالفت

ل قـدرت  یـ سایر قبا. اى بود که قدرت سیاسى را در دست داشت قریش تنها قبیله، رحلت کرد -ص  -از زمانى که پیامبر 

ى کـم   تنهـا ابـوبکر و عمـر از دو طایفـه    . بـود  چیزى جز خالفت، خواستند تند و اگر امتیازى مىشناخ قریش را به رسمیت

دولت اموى . هاشم بود پس از آن عثمان از بنى امیه و امام على(ع)از بنى. جمعیت قریش یعنى تیم و عدى حکومت کردند

  . هجرى حکومت کرد 132یکسره تا سال 

یعنى آل عباس بودند که سلسله عباسـى را بنیـاد گذاشـته و    ، ى خاصى از آنان ر تیرهبنى هاشم و این با، جانشین امویان

تا این زمان یکى از . ها را سرنگون کردند در این سال مغوالن آن. عهده دار بودندق  – ـه 656خالفت را در بغداد تا سال 

  . قریشى بودن خلیفه بود، هاى فقهى اهل سنت شرایط اصلى خلیفه در کتاب

دانسـتند کـه پـس از     امیه شیعه بودند و حکومت امیـر المـؤمنین را تنهـا حکومـت صـالحى مـى       هاشم در دوران بنى بنى

امـا  . کردنـد  تالش مـى ، ها نیز در فضاى تبلیغات شیعى آن، زمانى پیش از روى کار آمدن. پیامبر(ص)بر سر کار آمده است

، مک عناصرى که به عنوان داعى بـه خراسـان فرسـتاده بودنـد    اندك اندك بنى عباس خود را از علویان جدا کردند و با ک

  . خود قدرت را به دست گرفتند، پس از پیروزى ابو مسلم بر امویان
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، اولین سخنرانى سفاح حکایت از آن داشت که تنها حکومت امام على(ع)و حکومت او مشروع بوده و رسـمیت دینـى دارد  

هـا   آن. اى جـز ایـن امـر نداشـتند     چـاره ، ن انبوه مسـلمانان سـنى مـذهب   اما به سرعت عباسیان به تسنن گرویدند و میا

خود را بر اسـاس    نتیجه آن شد که مبناى حکومت. کردند که علویان ادعاى حکومت نکنند اى رفتار مى به گونه  بایست مى

یعنـى   -ه پسر عمـو  حق ب، با وجود عمو، چون در ارث، استوار کردند وراثت از جدشان عباس به عنوان عموى پیامبر(ص)

. خود را بـر ایـن پایـه نهادنـد     حکومت مشروعیت، ى وراثتى را مطرح کرده نوعى نظریه، بر این اساس. رسد نمى -امام على 

  . به نصب از سوى خداست نه به وراثت دانیم که شیعه امامى معتقد بود که امامت مى

برخـى از  . رسید ه صورت ارثى و والیتعهدى به نفر بعد مىهاى سلطنت را داشت و ب در دوره عباسیان خالفت کامال ویژگى

کـرد   له مشکالتى را تولید مـى أهمین مس. کردند خلفا دو فرزند یا سه فرزند خود را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین مى

  . مون بودأکه نمونه آن درگیرى امین و م

  عباسیان و وزارت 

اصوال هر خلیفه خـود بـر همـه کارهـا نظـارت      . ساختار حکومت وجود نداشت چیزى با عنوان وزارت در، در دوران امویان

  . دادند کرد و مشاوران و کاتبانى داشت که به نوعى کارهاى وزارت را انجام مى مى

شخصى با نام ابو سلمه خالل کار اداره انقـالب و داعیـان و مبلغـان    ، نخستین بار در دوران انقالب عباسیان بر ضد امویان

وقتى عباسـیان پیـروز   . وى به عنوان وزیر آل محمد شهرت یافت، از همان روزگار. داد به نقاط مختلف را انجام مى ارسالى

این افراد منتقل کننده برخـى از آداب و رسـوم سیاسـى ایـران     . عناصر ایرانى فراوانى در دستگاه آنها وجود داشت، شدند

. سیاسى عباسـیان شـد   -وزارت بود که به تدریج وارد دستگاه ادارى  ها نیز همین منصب یکى از آن. پیش از اسالم بودند

یعنـى ایرانیـان سـاکن     -حتـى مـوالى   . هنوز بیشتر والیان شهرها عرب بودند، البته باید توجه داشت که در همین روزگار

  . به خود گرفته بودند در این روزگار کامال رنگ عربى -ل عربى پیوند خورده بودند یهاى عربى که به نوعى به قبا سرزمین

باز براى مدتى نام وزارت در کار نبود و امور لشکر و بیت المال تحت عنوان دیوان الجند و دیـوان المـال   ، پس از ابو سلمه

جایى براى حضـور  ، کرد منصور فردى مستبد بود و از آنجا که خود در همه امور مداخله مى. به خالد بن برمک واگذار شد

  . ذاشتگ وزیر باقى نمى

، معاویـۀ بـن یسـار کاتـب و وزیـر مهـدى عباسـى       . وزارت شکل صریح و روشنى به خـود گرفـت  ، از زمان مهدى عباسى

تا روزگارى که برامکه قـدرت وزارت  . باالیى به دست آورد و از این زمان عنوان وزارت به صورت رسمى مطرح شد موقعیت
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سمت وزارت اهمیت واقعى خود را به دست نیاورده ، مور مداخله کردندرا در اختیار گرفته و با حضور قاطع خود در اداره ا

امر رعیـت را بـه تـو وا     «وزارت را به یحیى بن خالد برمکى سپرد و به وى گفت: ، زمانى که هارون بر سر قدرت آمد. بود

اهى عزل نما و کارهـا را  خو و هر کس را مى، خواهى به کار گمار هر که را مى، دانى حکم کن هر گونه صالح مى. گذارم مى

وزارت سمتى شد کـه بـه هـیچ روى    ، از آن پس. این سخنان به معناى استقالل وزارت بود ». بر طبق نظر خود انجام بده

  . چه معاصر و چه پس از آن نبود، هاى دیگر امکان حذف آن از نظام سیاسى عباسى و نظام

امـا بـه تـدریج وزارت تفـویض     ، بود که عنوانش وزارت تنفیذ بـود بیشتر مجرى اوامر خلیفه ، البته وزیر در مراحل نخست

  . شتاگذ مطرح شد که اختیار اداره امور را به وزیر وامى

اداره دبیرخانه و نیز انجام کارهاى مربوط به والیات و تعیـین  ، کار وزیر نوعا اداره امور مالى حکومت و تنظیم خرج و دخل

پیشـکار مزبـور انتظـار    ، عا پیشکارى داشت که پس از به خالفت رسیدن آن ولى عهدهر ولى عهدى نو. والى براى آنها بود

سخت در تالش بودند تا بر ضد ولى عهـد دیگـر توطئـه    ، ها پیشکارهاى آن، در مواردى که دو ولیعهد بود. وزارت را داشت

  .  مون بودأپیشکار م، ن و فضل بن سهلنمونه آن فضل بن ربیع پیشکار امی. انداختند ها را به جان یکدیگر مى کنند و گاه آن

البتـه  . یا ایرانى بودند یا به نـوعى غیـر عـرب   ، یعنى تا زمان مامون و معتصم، در دوره اول عباسى، بیشتر وزارى عباسیان

هـر  . دبودن به ویژه نژاد ایرانى مربوط مى، اما از نظر ریشه و تبار به نژاد غیر عرب، همه آنها فرهنگ عربى را پذیرفته بودند

، هر چنـد در ایـن زمینـه   ، مهارت و در این باره از توان ادبى باالیى برخوردار باشد، بایست در زمینه کتابت نامه وزیرى مى

براى آنان امرى بس ضرورى و الزم ، هاى عربى آموزش، به همین دلیل. ها را بر عهده داشتند لیت نوشتن نامهئوکاتبان مس

بـه مـرور   ، درست همان طور که اعراب ساکن ایران، نیز در این روزگار پوشش عربى داشتنداشاره کردیم که ایرانیان . بود

  . ایرانى شدند

افتـاد   رسیدند و کمتر اتفاق مـى  گاه به قتل مى، شده گرفتار مصادره اموال و حتى آزار و اذیت، بسیارى از وزرا پس از عزل

  . لى نشودئکه وزیرى پس از عزل گرفتار چنین مسا

  در دوره عباسى دیوان 

بعـدها کـار دیـوان    . در دوران عمر پدیـد آمـد  ، نخستین بار دیوان یعنى دفترى براى ثبت نام افراد و تقسیم غنایم جنگى

به موازات پیشرفت در نظام سازى و پـس  . ترین کارهاى حکومتى در دوران اموى شکل گرفت دارى به صورت یکى از مهم

هاى مختلفى براى اداره امور  ترى مطرح شد و دواوین یا دیوان ها نیز به صورت جدى کار دیوان، شد از آن که وزارت درست
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  . مختلف حکومتى پدید آمد

مند  هاى دولت که در اصل از غنائم جنگى و سایر درآمدها بود بهره دیوان عطا ویژه فهرست اسامى کسانى بود که از کمک

  . کرده است به طور رایگان میان مردم تقسیم مى روشن نیست که این دیوان تا چه زمانى پول. شدند مى

درست همان گونه . ها بود هاى خراج و درآمد آن هاى حکومتى بود که کارش رسیدگى به زمین دیوان خراج از جمله دیوان

  . آورى آن بود که کار دیوان الصدقات کارش رسیدگى به زکات و جمع

، در این دیـوان . که از حقوق دولتى یا عطاء ویژه خود برخوردار بودند ند فهرست اسامى سربازان و جنگجویان بودچدیوان 

  . ها به دقت مشخص شده بود نیروهاى پیاده و جز آن، تیراندازان، اى از رزمندگان اعم از اسب سواران حقوق هر دسته

 -و گاه عـادى   -هاى سیاسى  ها و نامه دیوان برید سازمانى بود که در ظاهر وظیفه ارتباطى میان شهرها و انتقال محموله

ها مراکزى بود که کار خدمات رسـانى بـه    در بین راه. داد نوعى کار اطالعاتى و محرمانه نیز انجام مى، را داشت و در باطن

  .  هاى عادى بود چندین برابر سرعت کاروان برید معموالً سرعت. داد این دیوان را از لحاظ فراهم کردن مرکب و جز آن انجام مى

ایـن  . ها را بر عهده داشت سیس شد که کار سرپرستى سایر دیوانأهجرى دیوان جدیدى با نام دیوان زمام ت 162سال در 

  . هاى فرعى انجام گرفت اقدام براى کنترل دیوان

ن بخشى از ای. هاى حکومتى بود نگارى و رساندن و گرفتن نامه دیوان رسایل بود که کارش نامه، ها ترین دیوان یکى از مهم

بخش توقیع که از آن با عنوان . نوشت بود که آن نامه را با خط خوش مى دیوان مجلس انشاء و بخشى دیگر مجلس کتابت

  . ها بود ها و فرمان کارش مهر و موم کردن نامه، دیوان توقیع هم یاد شده

  منصب قضاوت در دوره عباسى 

، افزون بر حکومت و اداره امور سیاسـى ، همان آغاز رسول خدا(ص)از. منصب قضاوت است، یکى از مناصب مهم حکومتى

از . فرسـتاد  گاه براى برخى از مناطق نیز قاضى مى. پرداخت قضاوت را هم از اختیارات حاکم دانسته شخصا به قضاوت مى

  . به این منطقه فرستاد، امام على(ع)را به عنوان قاضى یمن، جمله در سال دهم هجرت

یکـى از  . شـد  شخصى هم به عنوان قاضى معـین مـى  ، ول امور مالىئعالوه بر حاکم و مس، خلفاى نخست در دوران خالفت

وى . هـاى طـوالنى اسـت    به دلیل داشتن این سمت در سال، شریح است که شهرتش، ترین قاضیان در صدر اسالم معروف

بنـى امیـه ایـن منصـب در      در دوران. از نظر سیاسى مواضع درسـتى نداشـت  ، اى در کار قضاوت موفق بود گرچه تا اندازه

تعیین قاضى . شدند در سطح باالترى بودند به این منصب گماشته نمى، حتى اگر از نظر فقهى، ها بود و موالى اختیار عرب
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  . شدند در اختیار والیانى بود که به عنوان امیران شهرها شناخته مى، در دوره اموى

همواره قاضى در کنار خلیفه جاى داشته و از مشـاوران نزدیـک    بیشترى یافت و منصب قضاوت اهمیت، در دوره عباسیان

منصور عباسى نخستین کسى است که خود قاضیان شهرها را تعیین کـرد و اختیـار آن را از والیـان    . آمد وى به شمار مى

ن معـین کـرده   وى یکى از وظایف دیوان برید را چنی. کرد وى معموال اخبار قاضیان سراسر بالد را مطالعه مى. بالد گرفت

  . براى وى بفرستند، کردند بود که گزارش احکامى که قاضیان صادر مى

اصـول و چگـونگى آن و هـم چنـین     ، اى مخصوص به قضاوت باب ویژه، بحث قضاوت سبب شد تا به تدریج در فقه اهمیت

ره بحث قضـا و دادرسـى   هموا، هایى که درباره حکومت دارى نوشته شد بعدها در کتاب. آداب قاضى و قضاوت ایجاد شود

، در عـین حـال  ، هاى پیـامبر(ص)  مورخ معروف جنگ، واقدى. ها بود یکى از مباحث مهم و مورد توجه آن، در فقه اسالمى

  . به کار قضاوت مشغول بود 207یکى از قاضیان به نام بغداد است که تا سال 

وقتـى از روز یـا هفتـه را    ، خلیفه یا امیـر . د مظالممنصب دیگرى پدید آمد به نام رسیدگى به مظالم یا ر، در کنار قضاوت

، انـدك انـدك  . براى رسیدگى به این قبیل موارد اختصاص داده و معموال دستش در رسیدگى به امور بازتر از قاضـى بـود  

به تـدریج دیـوانى بـا عنـوان دیـوان      . خلیفه خود از این کار کناره گرفت و شخصى را به عنوان متولى مظالم منصوب کرد

  . مظالم شکل گرفت

ایجاد سمت قاضى القضاتى بود که کارش رسیدگى به امـور کلـى قضـاوت    ، ترین تحول در بحث قضا در دوره عباسى مهم

ترین قاضى پایتخت داشت کـه در   این لقب اختصاص به مهم. پرداخت بود و البته خود قاضى القضات به قضاوت نیز مى مى

  . کرد ى رسیدگى مىاصل به نیابت از خلیفه به امور قضائ

 اوضاع اقتصادى در عصر عباسى اول 

شد مخارج شخصى مأمون  دریغ خرج می رسید بی حساب که به بغداد می خزائن عباسیان آباد بود و آن مال بى، دوران اول

چهـارم در   اما این وضع نمانـد و در قـرن  . لیون و یکصد و نود هزار دینار میشدیسال دو م  هروزانه شش هزار دینار یعنى ب

. ها نیروى دولت و قوت کشـور را بـرده بـود    ها و فتنه آمد دولت عباسى چیزى معادل یک بیستم ایام هارون بود که جنگ

 . رونق مالى دولت مایه رفاه عموم بود
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  تجارت 

         زها برجهاد بنیاد ساختند و در مر هاى آب و باراندازها می ها چاه رواج تجارت نیز مورد توجه خلیفگان عباسى بود که در راه

کوشش ایشان در رونق تجارت مؤثر بود و . گماشتند ها می کردند و براى نگهبانى سواحل از حمله دزدان دریائى کشتی می

خلیفگـان دوران عباسـى بطـور    . شـکافت  ها سینه دریا را می هاى تجارت در سراسر کشور برفت و آمد بود و کشتی کاروان

کردند که بدربار خویش لوازم تجمل را رواج دادند و نیز شهر بغداد با آن جماعت انبوه بازار  شویق مینامستقیم تجارت را ت

هاى آسیاى صغیر بود و نیز آن کاروانها که از عربستان تا مصر رفت و آمد داشـت   بزرگ تجارت بود و دمشق مرکز کاروان

  . داد هم ارتباط میه بود که چند ناحیه کشور را ب فرات و دجله دو معبر تجارتى بزرگ. کرد از این شهر عبور می

ها به همه عراق می رفت و به بغـداد مـی    وقتى بغداد در ساحل دجله آباد شد کانالى از فرات جدا کردند که در آن کشتی

ارا روان هایى که از بخ کاروان. هاى آسیاى صغیر و سوریه و عربستان و مصر می پیوست راهه رسید و پایتخت عباسیان را ب

  . گذشت رو سوى بغداد داشت می شد و از آسیاى میانه می

اند که یکى از دهقانان یعنى مالکان بزرگ آن عصر منصور را بـه   خطیب بغدادى و یاقوت درباره انتخاب محل بغداد آورده

اگر یکى قحط شـود آن  . اینجا چهار ناحیه است دو تا در شرق و دو تا در غرب«آبادى و اقامت بغداد تشویق کرد و گفت: 

دیگر حاصلدار باشد و کاالى آفریقیه و هند و بصره و واسط و شام و جزیره و مصر و ارمنستان و آذربایجان و دیـار بکـر از   

اگر پل را ببرى دشمن از تـو  . میان رودها باشى که دشمن جز بر پل بتو دست نتواند یافت. راه دجله و فرات سوى تو آید

  ». خشکى و دریا و کوه باشىببرد و نیز بنزدیک 

وقتى منصور بغداد را بساخت ناحیه جنوب را خاص تجارت کرد و براى عطاران و آهنگران و نجاران و بزازان و گلفروشـان  

عبد . و قصابان بازارهاى جداگانه معین کرد و قصابان را اقصاى همه نهاد و گفت اینان دیوانگانند که کارد بران بکف دارند

بردنـد در   ا گوید: بصره دروازه بزرگ بغداد و مدخل دجله بوده و همه کاالهایى که از اطراف جهان به بغداد میالوهاب پاش

ها از هر سو رو بسوى بصره داشتند و مردم مغرب و مشرق از شـهرهاى ناشـناس چـین تـا دل      آنجا فراوان بود که کاروان

ها و مصنوعات فزونى گرفت و مرکـز ارتبـاط عـرب و     و کارگاه شدند و آبادى آن بزرگ شد صحراى بزرگ آفریقا بدانجا می

بغیر عرب شد و شایسته عنوان  الم ه ق س ال   . که عمر بدان داده بود ا

راه کاروانرو بزرگ که حاجیان سوریه طى میکردند از دریا دور بود که از مشـرق نهـر اردن و بیـرون فلسـطین میگذشـت      

ر ابراهیم خلیل در بیت المقدس عالقه فراوان داشتند و بسیارى از آنها از پس معذلک مسلمانان بزیارت مسجد اقصى و قب
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اداى حج بزیارت بیت المقدس میشتافتند و با زایران مسیحى که از دیار عرب آمـده بودنـد یکجـا میشـدند و ایـن بـراى       

ت المقـدس بـازارى بـزرگ بپـا     هر سال یکبار در نیمه سپتامبر در بیـ . بازرگانان فرصتى کم نظیر بود که داد و ستد کنند

شد و بازرگانان از ملل مختلف بدان رو میکردند و بیشترشان در دمشق که محـل تالقـى راههـاى معتبـر بـود فـراهم        می

بازارهاى دمشق را از کاالى همه جا پر کرده بود و چون ، شدند و این رفت و آمد شدند و از پس انجام حج پراکنده می می

رابلس و بیروت و صور و عکابا بازار بزرگ دمشق چند روز بیشتر فاصله نداشـت باحتمـال قـوى    شهرهاى ساحلى مانند ط

این راه . رفت می             راه معتبر دیگرى نیز بود که به سوریه. داد خرید و مازاد کاال بدان می لوازم خویش را از آنجا می

  . که تا دریاى مدیترانه چندان فاصله نداشترسید  ى مییجا هشد و ب فرات بود که از خلیج فارس آغاز می

اى از  ها پیوسته بود و هر گـروه از بازرگانـان در ناحیـه    ها دکان در شهرهاى شام بازارهاى بسیار بود که از دو سوى خیابان

. ربـان داشـت  بازار مقام داشتند بازرگانان غریب سراها داشتند که نظیر بازارها بود با این تفاوت که دو طبقه بـود و در و د 

  . پائین جاى کاال بود و در طبقه دوم بازرگانان سکونت داشتند طبقه

در . عربان در مغرب و مصر و اندلس و سیسیل دولتهاى کوچک سـاخته بودنـد کـه واسـطه بازرگـانى آسـیا و اروپـا بـود        

  . قصرهاى قیروان و قرطبه و پالرم نیز کاالى آسیا مصرف میشد

را  ه را از انطاکیه تا جبل الطـارق بـه سـى و شـش روز میپیمـود انطاکیـه کـه معتصـم آن        کشتیهاى عرب دریاى مدیتران

هـاى   شهر صور نیز بندر جنگى آن والیت بشمار میرفت کـه کارگـاه  . مستحکم کرده بود معتبرترین بندر تجارتى شام بود

  . تها که به پیکار رومیان میرفت از صور بادبان میگرف کشتى سازى در آنجا بود و کشتى

دوران عباسـى سـفرهاى دراز   ه اند معلوم توان داشت که عربان ب از داستان سندباد هزار و یکشب که بدوران هارون ساخته

رسید و بازرگانان این سفرها  گذشت و تا شبه جزیره ماالیا می شد و از خلیج فارس می دریائى داشتند که از بغداد آغاز می

  .  کردند رساند تشویق می را ببازار بغداد میرا که ادویه و عطر هند و حریر چین 

هجرى بنـدر کـانتون بـر     82ى از آن بیگانگان که بسال یبعید نیست که عربان به قرن دوم هجرى تا چین رفته باشند گو

در این شهر رخ داد آثار حضور عربـان   141سال ه ها که ب اند و نیز در آن فتنه روى ایشان گشوده شد تنى چند عرب بوده

روزگار پیوسته به دریاهاى  به دوران اول عباسى عربان از جزیره سیالن گذشتند و چینیان که تا آن. معلوم توان داشت را

  . اطراف هند به تکاپو بودند از آن پس بندرت به خلیج فارس راه یافتند که عربان ضمن سفرهاى دراز تا چین میرفتند

برد و هنگام بازگشـت کـاالى بصـره و     دریا عرب و فارس کاال به چین می هایى بود که از بندر سیراف لنگرگاه همه کشتی
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  . عمان و دیار دیگر را همراه داشت

ى را که از مصـب دجلـه آغـاز مـی شـد و بـه       یبه قرن سوم ابو القاسم بن خرداد راهنمائى براى مسافران نوشت و راه دریا

هاى خلیج فارس و دریاى هنـد بـه ماالریـا     عرب از کناره هاى گفتار او کشتی به. هندوستان و چین می رسید توصیف کرد

خواست در بندرهاى مختلف بار بگیرد و بار پیاده  رو بود که از دل دریا بیم داشت بلکه می ها نه از آن می رفت التزام کناره

  .  پیمود مستقیم میگرفت برسم کشتیبانان خلیج بنگاله را بخط  هاى کرماندل لنگر می ها وقتى از کناره این کشتی. کند

هاى کنونى بود مستقر شدند و از بزرگـوارى و تسـاهل    از اواخر قرن دوم هجرى عربان در بندر خانقو که در جنوب شانگ

چین مسلمانان قاضى خاص خود را  داشتند که دعاوى ایشان را مطابق شریعت اسالم فیصل میداد و با وى نمـاز   امپراتور

  .  کردند جماعت می

کردنـد و ایـن    داخل کشور سفر مـی ه بندر با چینیان داد و ستد داشتند و با اجازه دولت براى امور بازرگانى ب عربان مقیم

ها شد و کار اینان کساد شد و روابط خویش را با چین بریدند و به شبه جزیـره   وضع همچنان ببود تا در آن سرزمین فتنه

از آن پـس  . خلیجى در نیمه راه عمان و چین و مجاور خط استوا بود ماالیا رفتند و بشهر کااله مقام گرفتند که بر ساحل

کـرد و بازرگانـان بـازارى تـازه بـراى فـروش        ها که کاالى آسیاى شرقى و غربى بار داشت کااله را لنگرگاه می همه کشتی

و تجارتشـان رواج  کاالى هند و چین و از جمله کافور و قرنفل و عود و صندل و جوز هندى و جوز خوشبو و قلـع یافتنـد   

قرن دهم میالدى سفر ماالیا بنظر دریانوردان سیرافى که شبه جزیره جاوه را ه گرفت و رفت و آمد بسیار شد تا آنجا که ب

  . شناختند سفرى آسان و عادى بود نیز می

عرب تا کره رفتـه   چین سفر میکردند و بعید نیست که بازرگانانه بدینسان عربان در بسیارى موارد به هند و چین و نیز ب

مـاه   راه را بیک وزید این کشید و اگر باد موافق می سفر از سواحل عرب تا سواحل هند غربى دو تا سه ماه طول می. باشند

  . اند هجرى بازرگانان عرب در جزیره سیالن مقیم بوده 80شد رفت بیگمان پیش از سال  می

اند که گروهى از بزرگـان ماالیـا    اند و گفته نى شاهان هند یاد کردهجهانگردان عرب در قرن سوم و چهارم از توجه و مهربا

از اوایـل قـرن هشـتم مسـیحى در همـان      . جا مسجد بسـازند  بودند در آن  بمسلمانى رو کرده بودند و به عربان اجازه داده

ب از مرزهـاى ایـران   نشین پدید میآوردند سپاه عر مناطق عرب، روزگار که عربان در بندرها و بعضى شهرهاى داخلى هند

هاى مردم فارسى نژاد و عرب ضمن سـفر   گذشت و بر سند استیال یافت و در ملتان و دیبل بازرگانى رواج گرفت و کشتى

  . گرفت ندوستان و چین باین دیار نیز سرى میزد و از کاالى آن بار میه به
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  . یمن و حجاز و حبشه و مصر نیز با آسیاى شرقى روابط بازرگانى داشت

بزرگان شرق اقصى نیز طالب زمرد مصـر و عـاج حبشـه    ، ز بندرهاى شرقى هند از راه عدن و مکه زمرد به افریقا میرسیدا

  . هائى بود که از بندرهاى آسیا و آفریقاى شرقى میرسید بندر عدن بازار اینگونه کاال و لنگرگاه کشتى. بودند

هارون الرشید اندیشیده بود کـه دریـاى سـفید و سـرخ را     . ه بودجده بندر مکه بود چون قلزم که بندر معتبر مصر و سوری

بوسیله کانالى بهم اتصال دهد و چون بدو گفتند باشد که رومیان از این راه بدریاى سرخ نفوذ کننـد و بـر مکـه و مدینـه     

ند از دریاى سـرخ  هجوم برند و راه حج را ببرند از این اندیشه گذشت و حفر کانال سویس قرنها عقب افتاده اگر میخواست

ـ    کاالى بازرگانى را با شتر می. آفریقا برند ناچار باید از صحرا بگذرنده کاال ب ه بردند و سپس از راه نیل یـا از راه خشـکى ب

راه اول مستقیما به اسکندریه میرسید و اگر بندر اسـکندریه در مقابـل عظمـت    . موازات تنگه سوئز کنونى حمل میکردند

بعضى کاالها کـه از راه  . را باز داد را باخته بود ثروتى که بدوران طولونیان باسکندریه رسید رواج آنبغداد شهرت جهانگیر 

روزگاران اهمیت و ثروت آن محفـوظ مانـده بـود    ه راه خشکى از موازات کانال سوئز تا فرما که به رسید ب دریاى سرخ می

  . کشید سرخ تا فرما بیش از چهار تا پنج روز طول نمیاعتبار این راه از آنجا بود که رفتن از دریاى . شد حمل می

وسیله بازرگانان مصر که از راه خشکى همـراه حاجیـان دیـار    ه رسید ب مکه میه کاالئى که از دیار مشرق بجده و از آنجا ب

  . رسید دمشق میه سورى ب مراه بازرگانانه شد یا به دیار مغرب حمل میه خوش آمده بودند ب

بان بر مصب رود سند تسلط داشتند یک راه بازرگانى از آنجا به داخل قلمرو پـارس بـود کـه از سیسـتان     بروزگارى که عر

هاى پنجاب کاالى بازرگانى را از ارتفاعات افغانستان عبور میدادند و بکابـل و غزنـه و    راه کاروان گذشت و از شمال این می

ها بسوى غرب تا خراسان و سوى شرق تا  انى شد و از آنجا کاروانرسانیدند که بعدها از مراکز معتبر بازرگ دیگر شهرها می

  . رسید بازار میه ادویه هند در این نواحى رواج داشت و در بخارى با کاالى چین که از راه آسیاى مرکزى رسیده بود ب. رفت بخارا می

برخـورد بـا    توانسـتند بـى   بازرگانان میوقتى نفوذ عربان به رود سیحون رسید . مردم بخارا با چین رابطه بازرگانى داشتند

شـان   هاى تیـان  موانع سیاسى تا چین برانند که پس از عبور سیحون از سرزمین تغزغز معروفترین قبایل تاتار مقیم دامنه

رفتند و دیگر راهى  گذشتند آنگاه دو راه بود یکى راه دراز که پیمودن آن چهار هفته طول داشت و با چهار پا از آن می می

گذشـت و عبـور آن مشـکالت     راه دیگرى نیز بود که از بام دنیا مـی . شد وتاه اما پر فراز و نشیب که به چهل روز طى میک

  . فراوان داشت

هـا بـه    خاطر ابریشم میسپرد و چون پرورش ابریشم در شمال ایران رواج یافت رفت و آمد کاروانه ها راه چین را ب کاروان

  . چین کمتر شد
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از هـر  ، ها را امن کـرد  ها و کشتى چون مال فراوان بدست عباسیان رسید و هارون راه کاروان«االسالم گوید:  ه مؤلف حضار

عـود و  ، پارچـه الـوان از کشـمیر   ، سرب از کرمان، آهن از خراسان، ظروف از هند. عراق رسیدن گرفته سوى جهان کاال ب

مرواریـد از  ، گـرى از ایـران   سـالح و کـاالى ریختـه   ، نعطر و بوهاى خوش از یمـ ، مشک و زین و برگ و دارچین از چین

پوسـت و  ، یاقوت و الماس از سرندیب، خیزران و کافور و عود و قرنفل و نارگیل و پارچه پنبه و فیل از هندوستان، غنداب

راقبـت  م هارون بکار بازرگانى توجـه خـاص داشـت و   «. غالم از روم و میوه و سالح و آهن از شام و پوست روباه از روسیه

ا وناره را ب ها را به محتسب سپرده بود تا فروشندگان تقلب نکنند و مال کسان ها و قیمت ها و پیمانه بازارها و نظارت سنگ

بدوران عباسى مسلمانان جو و گندم و برنج و میوه و گلهاى مشهور مازندران و شکر و شیشه و دیبا و پارچه پشم . نخورند

ـ  و کتان و ابریشم و زیتون و ع بازارهـاى جهـان   ه طر و گالب و زعفران و عصاره سوسن و شراب انگور و روغن بنفشـه را ب

کردنـد در   هاى خشـکى و دریـا مـی    عالقه خلیفگان بکار بازرگانى و آن دقت که در گشودن و نگهداشتن راه. فرستادند می

انگیـز فـراوان شـده بودنـد      وضعى شگفته برواج تجارت اثر فوق العاده داشت و نیز راه را بر جهانگردان که در آن روزگار 

دقت وصـف کردنـد و زمینـه کشـفیات     ه گشود که رخت بنواحى جهان کشیدند و از مشهودات خویش نواحى مختلف را ب

  . جغرافیایى قرون بعد را که در تحول جهان ما اثرى شگرف داشت فراهم آوردند

 شورشهاى دوران مهدى و هادى  

از آن در دوره خلفاى بعدى با چهارگونه شـورش در زمـان خـود مواجـه بـود: نخسـت        مهدى عباسى مانند پدرش و پس

هـاى سـنباد و    هایى در ادامـه حرکـت   هاى خوارج و چهارم شورش سوم شورش، هاى متفرق ضد ظلم دوم شورش، علویان

 . استادسیس

به زعم ، این بعد از آنى بود که منصور .با علویان درگیر بود، خود  کنیم: مهدى در دوران حکومت ها آغاز مى از نخستین آن

ترین نیروى مخالف بودند و هر زمان ممکن بـود یکـى از    علویان مهم، در واقع. علویان را به شدت سرکوب کرده بود، خود

، در این جا مقصود از علویان. سر به شورش بردارد و حکومتى برپا کند، اى از بالد اسالمى در شرق یا غرب ها در گوشه آن

  . بودند )ع  (سانى است که گرایش شیعه زیدى داشتند و به نوعى از ادامه دهندگان راه زید بن على بن الحسین ک

بـر ایـن   . باشـد  باید طرفدار انقالب و شمشیر به دست، زیدیان بر این باور بودند که خلیفه باید فاطمى باشد و افزون بر آن

امامیـه انقـالب را   ، در برابر زیدیه. توانست امام زیدیان باشد مى، کرد مىاى قیام  هر فرد علوى فاطمى که در گوشه، اساس

در اندیشـه  . هاى فکرى و فقهـى تشـیع بودنـد    دانستند و در پى بنیادگذارى پایه در آن شرایط به صالح مذهب تشیع نمى

  .  باشد و امام پیشین مى )ص (امام در هر زمان تنها یک نفر هست که آن هم منصوب از طرف خدا و به دست پیامبر ، شیعه
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  شهید فخ ، حسین بن على

از جمله علویانى است که بر ضد هـادى عباسـى بـه     حسین بن على(بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب)

سـه تـن از   . وى فردى عابد و زاهد و عالم بود که از ناحیه والى مدینه مورد ستم قرار گرفـت . در مکه قیام کرد 169سال 

بـا غلبـه   . با حسین بن على بیعت کردند -ها قبل بر ضد منصور قیام کرده و کشته شده بود  که سال -ان نفس زکیه برادر

سـنیان ایـن جملـه را در اذان    . جمله حى علـى خیـر العمـل در اذان از ماذنـه مسـجد پیـامبر برخاسـت       ، ها بر مدینه آن

  . علویان و شیعیان داشتنشان از پیروزى ، گفتند و برخاستن این صدا از ماذنه نمى

از » برپایى عدالت میان مردم و تقسـیم مسـاوى امـوال   ، ) ص (سنت رسول خدا ، عمل به کتاب خدا« حسین بن على بر پایه

هـا در   زمـانى کـه آن  . در هنگام حج همراه چهار صد نفر به سوى مکه آمـد ، وى پس از غلبه بر مدینه. مردم بیعت گرفت

نبرد نـابرابرى درگرفـت و حسـین    . از سوى سپاه اعزامى هادى عباسى محاصره شدند، سیدندمنطقه فخ در نزدیکى مکه ر

مقبره او و دیگر همراهانش تاکنون در همان محل که اکنون در شهر مکه به نام منطقـه شـهدا   . بن على به شهادت رسید

  . بر جاى مانده است، شود شناخته مى

اى  آنهـا مـدتى در خانـه   . نجات یافتنـد ، با آن که زخمى شدند )ع  (حسن یحیى و ادریس فرزندان عبد اهللا بن حسن بن 

ها را اسیر کرده اعضاى وى را زنده زنـده از تـنش    قاسم برادر آن، هادى عباسى. پنهان شده پس از آن به حبشه گریختند

کـه بـراى دعـوت     یحیى و ادریس سال بعد در مکه با شیعیان خود قرار گذاشتند و مصـمم شـدند  . جدا کرد تا درگذشت

او به قیروان و سپس طنجه رفت و موقعیتى واال . ادریس عازم کشور مغرب شد. مردم به نقاط دور جهان اسالم سفر کنند

توانست دولتى تشـکیل دهـد کـه بـه نـام دولـت ادریسـیان        ، یعنى ساکنان بومى آن دیار، وى با استمداد از بربرها. یافت

  .  شود شناخته مى

وى در . هجرى به دیلم در شمال ایران آمد 176سپس در یمن و پس از آن به سال ، بغداد مخفى شدیحیى هم مدتى در 

سپاهى را به فرماندهى فضـل بـن یحیـى برمکـى بـا      ، هارون که سخت از وى بیمناك بود. آن جا یاران فراوانى گرد آورد

را وادار کردند تـا امـان هـارون را بپـذیرد و      یحیى، ها در سازش با حاکم دیلم آن. هفتاد هزار سپاهى به آن سوى فرستاد

  . خود را تسلیم کند

آنها افراد زاهـد و در اصـل   ، از سوى شیعیان زیدى بود و به رغم بسیارى از رهبران، ها باید توجه داشت که این قبیل قیام

ظر فکـرى و فقهـى سـخت    بود که سبب شد تا از ن) ع (مشکل آنها نپذیرفتن امامت امامان واقعى اهل بیت ، شیعه بودند

در . ها مذهب زیدى را داشت و پس از آن بـه تشـیع امـامى گرویـد     شمال ایران تا سال. تحت تاثیر اهل سنت قرار گیرند

امـا از  ، باقى مانـده  گر چه محبت اهل بیت، هنوز تشیع زیدى برقرار است و در مغرب و شمال افریقا، و تنها در یمن، یمن

  . تشیع زیدى خبرى نیست
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  هاى دیگر   رششو

شد و هدف آن مبـارزه بـا ظلـم و     اى بر پا مى هایى که یکباره در نقطه شورش. هاى دیگرى هم مواجه بود مهدى با شورش

شخصـى  ، 160از جمله در سال . با اعزام سپاه آنها را سرکوب کند بایست مهدى مى. شد ستمى بود که بر مردم تحمیل مى

پـس از قطـع   ، او را دستگیر کردند و در بغداد. سپاهى براى سرکوبى وى اعزام شد. یددر خراسان شور» یوسف البرم« با نام

  . به دار آویختند، دست و پایش

حد فاصل ، در منطقه جزیره، هجرى شخصى با نام عبد السالم خارجى 162از جمله در سال . خوارج نیز هنوز فعال بودند

  .  او به قنسرین رفت و همان جا به قتل رسید. ه سوى وى فرستاده شدسپاهى ب. شورید، دجله و فرات در ناحیه شمال عراق

یعنـى در  ، شورش مقنع است که یکسال پس از مـرگ منصـور  ، هاى مسلمیه ترین شورش از سلسله شورش آخرین و مهم

ان خراسـان  سرهنگى از سـرهنگ ، به روزگار ابو مسلم. اند که وى از روستایى از مرو بود نوشته. زمان مهدى عباسى رخ داد

پس از آزاد شده باز به خراسـان آمـد و   . وى را به بغداد فرستادند و مدتى در زندان بود. ادعاى نبوت کرد، اندکى بعد. شد

وى در اطـراف  . وى داعیانى را برگزید و به هر نقطه فرستاد تا دعوت او را به مردم ابالغ کننـد . ادعاى پیشین را تکرار کرد

  . به ماوراء النهر گریخت زمانى که تحت تعقیب حاکم خراسان قرار گرفت. خود درآوردمردمانى را به کیش ، کش

 -و به همین دلیل مقنع ، پوشاند صورتش را با حریر سبزى مى، وى. نام اصلى مقنع هاشم بن حکیم(یا حکیم بن عطا)بود

او معتقد بود که خداوند در وجـود انبیـا   . کردخود را آغاز  حرکت با ادعاى الوهیت، طبق گفته منابع، نامیده شد -یا نقابدار 

لغو تمامى احکام شرعى و تـرویج  ، از دیگر باورهاى او. پس از آن در ابو مسلم و سپس در وى حلول کرده است، وارد شده

هجرى صورت گرفت و پى آمدهاى فراوانى در خراسان  163تا  159هاى  در فاصله سال، این شورش. نوعى اباحه گرى بود

النهـر در قـرن    ها حالى است که در مناطقى دور افتـاده در مـاوراء   شگفت آن که برخى از گزارش. ود بر جاى گذاشتاز خ

  .  اند کرده گر چه در ظاهر تقیه مى، اند اند که مذهب مقنع را داشته ششم هجرى هنوز کسانى بوده

نشـانگر  ، م تـا حـد حلـول روح خـدا در وى    مسـل  هاى مسلمیه بوده و تقدیس ابو این شورش نیز ادامه شورش، به هر روى

دهد کـه ابـو مسـلم موقعیـت      هاى فرقه شناسى نشان مى نگاهى به کتاب. هاى بعدى است ها در دوره استمرار این شورش

اى با عنوان رزامیه که به سفید جامگـان یـا    فرقه. هاى منحرف قرن دوم و پس از آن داشته است اى در برخى از فرقه ویژه

ها و شخص  پیش از این هم اشاره کردیم که میان این فرقه. دانستند امامت را از آن ابو مسلم مى، هرت یافتهمبیضه هم ش

  . تفاوت داشت، از اساس با این عقاید، ها و آراى او خواست، زیرا وضعیت ابو مسلم، مسلم باید تفاوت اساسى قائل شد ابو
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همـان  . بـه وى کمـک کردنـد   ، هاى محلى ضد سلطه مسلمانان رتبسیارى از قد، زمانى که مقنع در خراسان شورش کرد

. شمار زیـادى از مـردم نـواحى مـاوراء النهـر را جـذب خـود کنـد        ، با برقرارى نظام دعوت مقنع توانست، گونه که گذشت

، تىاش بـا کارهـاى تردسـ    وى با استفاده از آشنایى. و کش از مراکز فعالیت مقنع و پیروان وى بود، نسف، شهرهاى نرشخ

نمود و بـر نفـوذ او بـه عنـوان مـدعى       هاى عامى مردم مى کرد که به صورت معجزه براى توده نوعى کارهاى غیر عادى مى

  .  افزود نبوت مى

هجـرى آغـاز شـد و بـه مـدت دو سـال        161یعنى معاذ بن مسلم با شورشیان از سـال  ، جنگ والى عباسیان در خراسان

، شـورش   پـس از شکسـت  . شورش را به طور کامل سرکوب کند  زهیر توانست والى بعدى مسیب بن. شورش را عقب راند

  . اش به خود کشى دسته جمعى دست زد مقنع همراه خانواده

رفت که اسالم خراب شـود و دیـن مقنـع همـه جهـان را       بیم آن مى« قدرت وى تا آنجا پیش رفته بود که به قول نرشخى

  . خویش فراخواند یز استفاده کرده و با وعده و وعید غارت مسلمانان آنها را به حمایتالنهر ن او از ترکان کافر ماوراء  ».بگیرد

قوى بود و بـه همـین دلیـل    ، خراسان به ویژه در نقاط دوردست، هاى فکرى و اجتماعى شورش مقنع روشن بود که زمینه

  . ها اندیشه مقنع و آثار فکرى و اجتماعى آن باقى ماند براى سال

وى فـرد خاصـى را بـراى تعقیـب     . حرکتى را مهدى آغاز کرد که باید نامش را زنـدیق کشـى نهـاد   ، مقنعپس از ماجراى 

کسانى بودند که افکار انحرافى داشته به ، شمارى از این زندیقان. گفتند زندیقان تعیین کرد که به وى صاحب الزنادقه مى

بـه آن وسـیله    اى شـد تـا حکومـت    بهانـه ، م عنوان زندقـه ک کم. نوعى متاثر از افکار نادرست محلى به ویژه زرتشتى بودند

رسد بیشـتر   که به نظر مى، گرایش آنها به زندقه یاد شده است، یکى از اتهامات برمکیان. دشمنان خود را از سر راه بردارد

عنـى عبیـد اهللا   ی، اند که وزیر مهدى عباسـى  جالب آن که منابع اسالمى تایید کرده. یک بهانه براى نابودى قدرت آنها بود

  یک زندیق بوده است! ، کاتب

داننـد کـه    گرى در این دوره را مربوط به شعرایى مـى  زندقه، آن است که بیشتر متون کهن، آنچه در این باره اهمیت دارد

 دینى زده و به کارهـایى از قبیـل   دم از بى، با حمایت از حاکمان و امیران اصلى و محلى، سروده و به صراحت  اشعار زشت

بشـار  ، ترین این شـعرا  یکى از معروف. زدند دست مى. . . بازى و سرودن شعر در وصف زنان مردم و مشروب خوارى و عشق

  . باره دارد فرزند برد است که اشعار فراوانى در این

تلفیـق  گرى را با افکار اسـالمى   شود مربوط به کسانى است که افکار زرتشتى نوعى زندقه گرى فکرى هم بود که گفته مى

اى وجود داشته و علماى اسالمى از شیعه و سنى با نگاشتن آثارى  حقیقت آن است که چنین گرایشى در دوره. کردند مى

ابـن مقفـع اسـت کـه متـرجم آثـار       ، یکى از متهمان به این قبیل افکار. اند در رد آیین دوگانه پرستى در برابر آن ایستاده

  . فارسى به عربى است
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 در زمان هارون  شورشها و قیامهاى

را کشت یا  ها منظور جلوگیرى از این نفوذ بسیارى از آنه از مشکالت هارون نفوذ علویان و گسترش مذهب تشیع بود و ب

بـه مدینـه    هاى نخست علویان را که در بغداد قدرتى به هم رسانده بودنـد بیـرون کـرد و    در همان سال به زندان افکند و

 . بازگرداند

  . ى از همان سال نخست سر به شورش برداشتابن طباطباى علو

  . یحیى بن عبد اهللا بن حسن در دیلم قیام کرد که با مکر فضل بن یحیى برمکى تسلیم شد 176در سال 

صحصـح   ـهـ  171شان در جزیره حد فاصل دجله و فرات بود بارها بر هارون شوریدند در سال  خوارج نیز که محل سنتى

  . ورش برداشت و پس ازکشتارى در موصل گرفتار سپاه اعزامى هارون گردید و کشته شدخارجى در آن ناحیه سر به ش

ه ـ ولید به طریف خارجى در همان منطقه شورش کرد و والى نصیبین را کشت و بـه ارمنسـتان و     178بار دیگر در سال 

  . حلوان پیش راندبه بین النهرین برگشت و از دجله گذشت و تا  179آذربایجان رفت و پس از آن در سال 

  . هارون یزید بن مزید شیبانى را براى سرکوبى وى فرستاد و او این غائله را خاموش کرد

ه ـ در بادغیس و کابل به رهبرى   185ها در سال  خوارج در سیستان و بخشى از افغانستان امروزى نیز حضور داشتند آن

  . سى قرار گرفته و شکست خوردندحمزه خارجى سر به شورش برداشتند که مورد حمله سپاه عبا

با عباسیان در گیر بودند ودر این زدوخوردها گاهى پیروزى با عباسیان بود و  181تا  178در افریقا نیز قبایل بربر از سال 

  . گاهى با قبایل شورشى

ا خـاموش کنـد امـا    هارون هرثمه بن اعین را با سپاهى انبوه براى سرکوبى قبایل بربر فرستاد او توانست شـورش را موقتـ  

گیرى کرد و به مشـرق بازگشـت هـارون ابـراهیم      دریافت که توان ختم نهایى غائله را ندارد و لذا از فرماندهى سپاه کناره

ریزى نمود و کمى بعد دعوى استقالل کرد و نفوذ عباسیان جز  مور نظم در آفریقا کرد وى دولت اغلبیان را پایهأاغلب را م

اغلبیان شهر قیروان را که در جنوب غربى تونس فعلى بود به عنوان پایتخت خـود انتخـاب   ، بربست به اسم از افریقا رخت

  . که فاطمیان مصر بر قیروان مسلط شدند در آنجا حکومت کردند 296نمودند و تا سال 

مـه داشـت   منازعات قدیمى قبایل یمنى وعدنانى در سوریه به جنگ خونینى منجر شد و دو سـال تمـام ادا   176در سال 

  .  شد کارى انجام نداد چون با خاندان بنى عباس خوشبین نبود هارون در مقابل این نزاع که موجب ضعف مردم این ناحیه مى

هاى داخلى در این منطقه تجدید شد واین بار هـارون در آن دخالـت کـرد و موسـى پسـر یحیـى        باز جنگ، ده سال بعد
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  . را خاموش نمود و بین قبایل صلح داد برمکى را مامور آرامش شام نمود و او فتنه

در خراسان که مردم از ظلم و ستم على بن عیسى بن ماهان حاکم منصوب از طرف هارون به ستوه آمده بودند به رهبرى 

  . فردى بنام رافع بن لیث سر به شورش برداشتند

را براى سرکوبى فرسـتاد ولـى در    پسر خودش، على بن عیسى بعد از اینکه حاکم سمرقند توسط رافع بن لیث کشته شد

  . جریان درگیرى فرزند على بن عیسى کشته شد و سپاه او شکست خوردند

شورش رافع در سمرقتند واطراف آن همچنان ادامه داشت تا اینکه هارون به قصد سرکوبى وى به خراسان عزیمت نمـود  

  . در طوس درگذشت 193ودر راه بیمار شد ودر سال 

  . توانست شورش رافع بن لیث را سرکوب کند مونأو پس از وى م

 . قیام صاحب الزنج در زمان مهتدى بود

صحنه شورش بزرگى بود که پانزده سال ادامـه  ، بصره و بخشى از خوزستان، هاى پایانى طاهریان و آغاز دوره صفارى سال

ود که به عنوان برده در آن نواحى به در اصل بر دوش سیاهانى ب، اند این شورش که آن را شورش زنگیان نام نهاده. داشت

خود را فردى علوى خوانده و از نسـل زیـد بـن    ، که به صاحب الزنج شهرت یافت، رئیس آنها. کار کشاورزى مشغول بودند

او را عربى از قبیله عبـد القـیس   ، اما منابع تاریخى که همگى با شورش وى مخالفند، کرد على بن الحسین (ع) معرفى مى

به هر روى او را على بن محمد بن عبد . اند برخى نیز او را یک ایرانى ـ شاید عرب ایرانى شده ـ اهل رى دانسته . اند دانسته

 .  خواندند الرحیم مى

او مردى شاعر و ادیب بود و به همین دلیـل توانسـت بـا    . هجرى است 255محل قیام وى شهر بصره و سال شروع کار او 

و ، قیامى شیعى نبوده و روش او در کشـتار مردمـان  ، به هیچ روى، قیام وى. را فراهم آوردیاران فراوانى ، زبان رساى خود

اطالعات کافى درباره آیـین او در  ، با این حال. حکایت از عقایدى مشابه عقاید و رفتار خوارج داشت، نیز برخى از عقاید او

  . اقتصادى بوده است بلکه شورشى اجتماعى ـ، نه یک شورش مذهبى، دست نبوده و شورش او هم

از آنجـا رهـایى   . اندکى بعد دستگیر و به واسط فرستاده شد. به بصره آمد و کارش را آغاز کرد 254صاحب الزنج به سال 

انـد بـه    پس از آن که شنید زن و فرزندانش از زندان بصره آزاد شـده . یافت و به بغداد آمد و شروع به گرد آورى افراد کرد

بردگانى بودند که بـه قصـد   ، تر این افراد بیش. اصحابى را براى خود فراهم آورد، ور پنهانى و با قدرتاین شهر آمد و به ط

  . رهایى از اسارت اربابان خویش به وى پیوستند
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خداونـد  «را با آنها خواند و گفت:  255او نماز عید فطر سال ، زمانى که بیش از پانزده هزار نفر از بردگان به وى پیوستند

نبـرد  ، پس از آن» . تان را صاحب مال و مکنت کنم و از سختى رنج زندگى برهانم ا نجات داده و من برآنم تا همگىشما ر

نیروهاى زنگى بر مردم غلبه کـرده و روز بـه روز بـر شـوکت و     ، ها در همه این جنگ. میان مردم بصره و بردگان آغاز شد

از آن . از بغداد استمداد کردند، مواجه با صاحب الزنج به جایى نرسیدزمانى که قدرت بصریان براى . قدرت آنها افزوده شد

صاحب کـه نیـروى زیـادى را در    . پس سیل کمک بود که براى یارى رسانى به اشراف بصره به سوى این منطقه روانه شد

  . شهر بصره را به تصرف خود درآورد و آن را مرکز مقاومت خود قرار داد 257در سال ، اختیار داشت

هجرى را پـر   270تا  255صفحات زیادى از تواریخ عمومى سالهاى میان ، هاى صاحب الزنج با سپاه عباسى داستان جنگ

فرماندهى سـپاه را در جنـگ بـر    ، در روزگار والیت عهدى، اى گسترده بود که موفق عباسى این وقایع تا اندازه. کرده است

، هایى به دسـت آورد  سپاه بغداد شکست خورد و در مواردى نیز پیروزىبارها ، ها در این جنگ. ضد زنگیان بر عهده داشت

نیروهاى صاحب توانستند بـر بخشـى از خوزسـتان و     264و  263در سالهاى . اما نتوانست صاحب الزنج را از میان بردارد

قدرت را بـه دسـت    نیروهاى وفادار به یعقوب صفارى در این مناطق، در این زمان. حتى براى مدتى بر اهواز مسلط شوند

  . اما هیچ گاه میان آنها توافقى نشد، براى خالفت عباسى بسیار خطرناك بود، اتحاد صفاریان با زنگیان. داشتند

در همین زمان موفق عباسى خـود  . موفق به تصرف شهر واسط عراق شدند و این اوج قدرت آنها بود 266زنگیان در سال 

موفق شد تا شهر مختاره را که صـاحب الـزنج در   ، 267وى در سال . با آنها شدبراى سرکوبى شورشیان زنگى عازم جنگ 

  . برخى از نیروهاى زنگى امان موفق عباسى را پذیرفته و به او پیوستند. آنجا بود محاصره کند

 هجرى به درازا کشید و در این سال بود که صاحب به طور قطعـى از  270جنگ نیروهاى عباسى با صاحب تا محرم سال 

  . عباسیان شکست خورد و کشته شد

بلکـه  ، هاى قرن سوم هجرى است که نه رنگ شیعى دارد و نه رنـگ خـارجى   ترین قیام یکى از شگفت، قیام صاحب الزنج

روش . پانزده سال بـه درازا کشـیده اسـت   ، تنها بر پایه اختالف طبقاتى میان اشراف و بردگان شکل گرفته و از نظر زمانى

اى نسبت به مخالفان خود داشـتند   برخورد کینه توزانه، چندان منصفانه نبود و همانند خوارج، سایر مردمها با  برخورد آن

  . ریختند ها را مى و به سادگى خون آن

از تأثیر آن در سایر ایاالت ایران گزارشى در . بخشى از کشور ایران نیز به نوعى درگیر این شورش بوده است، در این زمان

  . خى نیامده استهاى تاری کتاب



  139تاریخ اسالم  
 

 
 

 شورشهاى زمان مامون و معتصم و واثق 

 . از جمله قیامهاى زمان مامون قیام محمد دیبا فرزند امام صادق (ع) است که توسط سپاهیان مامون سرکوب گردید

  . بر ضد مامون دست به قیام زد» محمد بن ابراهیم طباطباء علوى حسینى«در اطراف کوفه ابوالسرایا  119در سال 

اى ایراد نمود و طى آن مردم را دعوت کرد تا با وى بیعت کـرده رضـایت خانـدان     خطبه، قتى که محمد اعالن قیام کردو

دعـوت او چنـان بـا    . پیامبر را جلب کنند و به کتاب خدا و روش پیامبر عمل نمایند و امر به معروف و نهى از منکر کنند

کثرت جمعیت بحدى بود که به یکـدیگر فشـار آورده   . وى بیعت نمودند رو شد که قاطبه مردم با هاستقبال گرم مردم روب

  . زدند تنه مى

» علـى بـن عبیـد اهللا علـوى    «اندکى پس از وقوع انقالب درگذشت ولى آتش انقالب فـرو ننشسـت و پـس از وى    ، محمد

  . فتعراق و شام و الجزیره و یمن را فرا گر، دامنه این انقالب. رهبرى انقالب را به عهده گرفت

سپاهى را براى سرکوبى ابو السرایا روانه کرد ولـى  ، دار والیت عراق بود به هر حال حسن بن سهل که از سوى مامون عهده

  . سپاه حسن بن سهل شکست خوردند

کند و او در این  مور سرکوب ابوالسرایا مىأاو را م، خوشى از هرثمه بن اعین نداشت مون با اینکه دلأفضل بن سهل وزیر م

  . یابد ار توفیق مىک

بعد از آن خلیفه هرثمه را نامزد والیتدارى شام و حجاز کرد اما او به مرو آمد تا خلیفه را از اوضاع عـراق آگـاه نمـود امـا     

کشتن هرثمه موجب شد تا سرداران سپاه بغداد به خشم آیند و بر ، خلیفه او را محبوس ساخت و در نهایت به قتل رساند

ها منصور بن مهـدى را امیـر خـویش خواندنـد ولـى منصـور عنـوان خالفـت را          آن، ست به شورش بزنندعلیه حسن بن سهل د

  .  نپذیرفت

او را از خالفت خلع کردنـد و ابـراهیم بـن    ، عباسیان بغداد که از اقدام مامون در ولیعهد کردن امام رضا (ع) راضى نبودند

اد عنوان خلیفه را دارا بود و حسـن بـن سـهل بـراى سـرکوبى او      ابراهیم تا دو سال در بغد، مهدى را خلیفه خود خواندند

  . نتوانست کارى را انجام دهد

او بعد از کشتن فضل بن سهل ، مون آنگاه که از اوضاع آشفته بغداد مطلع شد تصمیم گرفت به سمت عراق حرکت کندأم

حسن بن سهل را به عنوان وزیر ، اع آرام شدبه بغداد آمد و وقتى اوض   ـه 204و به شهادت رساندن امام رضا (ع) در سال 

ابراهیم در حال فرار بـا لبـاس زنانـه دسـتگیر و روانـه       210(البته در سال ، خود انتخاب نمود و با دختر وى ازدواج نمود

   ).زندان شد
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ت خراسان را بعد از مدتى حسن به سهل بیمار شد و مامون احمد بن ابوخالد را وزیر خود نمود و به طاهر بن حسین والی

قاسـم  . طاهر در خراسان دعوى استقالل کرد و نام مامون را از خطبه بینداخت و هسته دولت طاهریان را پدیـد آورد ، داد

  .  قیام نمود اما نتوانست کارى از پیش ببرد، بن ابراهیم نیز که از بنى الحسن بوده است پس از سالیان دراز که مخفى زیسته

گویـد  » االفاده فى تاریخ االئمه الساده على مذهب الزیدیه«در کتاب خویش موسوم به  369یحیى بن حسن متوفى بسال 

در همان حال دعوتگران بـاطراف فرسـتاد و ده سـال بکوشـید و     ، زیست که قاسم بدوران خالفت مأمون در مصر نهان می

د و مردم بصره و اهواز بدو نامه نوشـتند  مردم مکه و مدینه و کوفه و رى و قزوین و طبرستان و بالد دیلم با او بیعت کردن

ناچار راه ه سختى بجستجوى او برخاست که نتوانست در مصر بماند و به خبر وى بخلیفه رسید و ب، و بقیام ترغیب کردند

تهامه رفت که گروهى از عموزادگانش بدو پیوستند و دعوت وى را در بلخ و طالقان و مرو و بالد ه حجاز گرفت و از آنجا ب

خبر شایع شد و خلیفه سپاهى در طلب وى به یمن فرستاد و به ناچار به نزدیکى از قبایل صـحرا نهـان   ، یگر بسط دادندد

شد و چون معتصم به خالفت رسید در طلب وى کوشش بیشتر کرد و بغاى بزرگ سردار ترك و هم اشـناس را بـا سـپاه    

  . فراوان بدستگیرى وى فرستاد و کارش دگرگون شد

مامون محمد زیادى را والیت تهامه و یمن داد تا نفوذ شیعیان را از آن جا براندازد وى شهر زبید را بساخت  203در سال 

داد و حکومـت آن   خواند و خـراج بدیشـان مـى    و چون امیرى مستقل به حکومت پرداخت فقط خطبه به نام عباسیان مى

دست زیادیان از تسلط کامل عباسیان بدر ه حیه بود که بحقیقت یمن نخستین ناه در اعقاب وى بود ب 553ناحیه تا سال 

خواست آن را حایل قلمرو خود و کشـور ادریسـیان کنـد نیـز      دولت اغلبیان که هارون در افریقیه پایه گذاشت و مى. رفت

ن شـد  چنین بود که افریقیه را از تسلط عباسیان بیرون کرد و این هر دو دولت که در یمن و افریقیه خـار چشـم عباسـیا   

  .  براى آن پدید آمد که نفوذ علویان را بشکند زیرا عباسیان از بسط نفوذ اینخاندان به قلمرو خویش به شدت بیمناك بودند

  . به نظر او امین نماینده نژاد عرب بود، باشد شورش نصر بن شبث مى، هاى دیگر در زمان مامون از شورش

مـامون  ، مور سرکوبى این شورش کرد اما او کارى از پیش نبـرد أرا م مامون در زمانى که در خراسان بود طاهر بن حسین

مور جنـگ نصـر کـرد و    أفرزند وى عبد اهللا داد و او را مـ ه بعد از آنکه به بغداد آمد طاهر را بخواند و حکومت خراسان را ب

ـ   . سفارش کرد که با وى مالیمت کند ر تسـلیم در آمـد و امـان    ناچـار از د ه عبد اهللا بن طاهر در پیکار نصر بکوشـید تـا ب

شـرط تسـلیم    مون نپذیرفت و باز جنگ ادامه یافت تا نصر بـى أوقت بدربار خالفت نیاید اما م خواست بدین شرط که هیچ

هاى دیگر بودند کـه   زطها از گروه. از پس آنکه پنجسال با سپاه مامون جنگیده بود ویرا به بغداد بردند 210شد و به سال 
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گوید: زطها گروهى از اوباش ناس بودند که بر راه  ابن خلدون مى. مامون ایجاد اشکال و درد سر کردندها براى  در این سال

نژاد ایشان از هنـدوان بـود و بـر سـواحل     . بصره تسلط یافتند و هرج و مرج ایجاد کردند و کار والیت را به تباهى کشیدند

مامون باال گرفته بود فرصت غنیمـت شـمرند و راه بصـره را    خلیج فارس اقامت داشتند در آن دوران که کار فتنه امین و 

 206سرکوب ایشان گماشت و هم بـه سـال   ه عیسى بن یزید جلودى را ب 205بغداد شد به سال ه مون بمأبستند و چون 

از دو یـک   مور پیکار زط کـرد امـا هـیچ   أداود بن ماسجور سپرد و او را مه والیت بصره و ناحیه دجله و یمامه و بحرین را ب

 سردار در این پیکار کارى نساختند چنانکه وقتى در گفتگوى صلح با نصر بن شبث از طرف مامون اصرار شـد کـه حتمـاً   

فتنـه زط  » . وى نتوانست چهار صد وزغ را که زیر بالش بودنـد سـرکوب کنـد   «باید بدربار خالفت حاضر شود نصر گفت: 

  . بدوران معتصم ریشه ایشان بر آمد 219اسى بدوند تا به سال همچنان بود و این گروه ناچیز مایه زحمت دولت عب

عبد اهللا . مور سرکوبى ایشان نمودأمصریان بر علیه مامون دست به شورش زدند و وى عبد اهللا بن طاهر را م 210در سال 

ا دوران والیـت وى  بر فسطاط تسلط یافت و امنیت را بر قرار کرد و به اصالح بالد پرداخت و مسجد عمرو را بزرگ کرد ام

نپایید و به عراق بازگشت و باز آتش فتنه در مصر مشتعل شد و قبطیان پیمان شکستند و قبایل عرب آن دیار که دل بـا  

. خویشتن راهى مصر شد و آرامش را بر قرار کرده مون بأپس از آن م. مور آنجا شدأامین داشتند سر برداشتند و افشین م

، علیه عمال مامون شوریده و خالفت او را انکار کردند البتـه بـا توجـه بـه تشـیع مـردم قـم        بر 210مردم قم نیز در سال 

مـأمون را بـه عنـوان دشـمن     ، از اساس، شد ها به جز ظلمى که از ناحیه عمال خلیفه بر مردم روا مى توان گفت که آن مى

در سال . برج و باروى شهر را هم ویران کرد، سپاه مأمون به قم تاخت و افزون بر قتل و غارت. اند شناخته تشیع واقعى مى

ها را با نام على بـن عیسـى    مأمون شخصى از خود قمى. هجرى بار دیگر جعفر بن داود قمى در قم بر مأمون شورید 217

  . قمى با سپاهى به سوى او فرستاد تا آن که وى را به قتل رساند

  شورش بابک خرم دین:  

از . هاى کهـن ایرانـى دارد   هاى مزدکى و به طور کلى اندیشه ست که ریشه در اندیشهخرمدینیه گرایشى دینى ـ سیاسى ا 

هدفش سرنگونى دولت مسلمانان با تکیه بر اقوام محلى است که تا اواخر قرن دوم هنوز به اسـالم گرایشـى   ، نظر سیاسى

  . هاى خود بودند نداشته و نگران سلطه اعراب بر سرزمین

هایى که به نام ابـو   رمدینیه در دوران اموى و عباسى وجود داشت و به نوعى با برخى از جنبشگرایشى با نام خرمیه یا خ

هـا کـه بـه طـور کلـى در جهـت احیـاى         ما به برخى از ایـن جنـبش  . پیوند خورده است، مسلم در دوره عباسى بر پا شد
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  . اشاره کردیم، هاى ایرانى در برابر اسالم و قدرت اعراب بود اندیشه

هـاى مرکـزى ایـران     ها در منطقه آذربایجان ایران است که دامنه آن تا بخـش  بک یکى از پایدارترین این جنبشحرکت با

هایى آمده است کـه وى فرزنـد فاطمـه دختـر ابـو       اما در نقل، درباره بابک آگاهى خاصى در دست نیست. گسترش یافت

هـایى   براى اثبات امتداد تاریخى موجود میان جنبشاین نقل باید . مسلم خراسانى است که درستى آن قابل اثبات نیست

  . ساخته شده باشد، شده که به نام ابو مسلم انجام مى

بابـک بـا   ، پس از مرگ جاویدان. بابک را بزرگ و تربیت کرد، باید زرتشتى باشد شخصى با نام جاویدان بن شهرك که مى

د طوایـف مختلـف   یـ اعتقاد به تناسخ ارواح در عقا. رده استاو گفت که روح جاویدان در او حلول ک. همسر او ازدواج نمود

پایدار بود که  حرکتى نسبتاً، هاى مشابه حرکت بابک میان حرکت. وابسته به نحله ابو مسلمیه و خرمدینیه رایج بوده است

انتخاب شـده و  به دلیل صعب العبور بودن منطقه ، دلیل آن صرف نظر از زیرکى بابک. براى یکى ـ دو دهه به درازا کشید 

تـرین   هاى مهم که یکـى از مهـم   استفاده از قلعه. پیوند آن با نواحى ارمنستان و نیز گستردگى نفوذ آن در اقوام محلى بود

  . در این مقاومت را طوالنى کرد، ها قلعه بذ بود آن

یان سپاه بغداد و بابـک در  ها م از حضور بابک در قلعه بذ یادشده و نخستین درگیرى 201براى اولین بار در حوادث سال 

 214در سـال  . شـد  ها سپاه بغداد گرفتار شکست مـى  در نوع این جنگ. هجرى گزارش شده است 210تا  204هاى  سال

  . کشته شد، محمد بن حمید طوسى یک از فرماندهان مأمون در جنگ سختى که با بابک داشت

در واقـع در طـول   . بیشـترین شـدت را یافـت   ، م عباسـى ماجراى بابک در دوران مأمون خاتمه نیافـت و در دوران معتصـ  

ایـن بـار   . قدرت خرمدینان رو به فزونى رفت و دامنه آن تا اصـفهان و رى و همـدان کشـیده شـد     220تا  217هاى  سال

وى در هفت فرسنگى قلعه بـذ کـه پایگـاه اصـلى     . مأمور سرکوبى بابک کرد، معتصم فردى ایرانى را که افشین نام داشت

هـاى   او بـا حمایـت  . هایى وى را به عقب رانـد  ها و جنگ طى درگیرى 222تا  220پس از آن از سال . د فرود آمدبابک بو

بابـک کـه ایـن بـار     . هاى صعب العبور را پاکسازى کرده بابک را به عقب برانـد  ها توانست راه انسانى و مالى بغداد طى ماه

در آن جا سهل بن سنباط ارمنـى وى را اسـیر کـرد و بـه     . ستان گریختبه ارمن، نتوانسته بود در برابر سپاه بغداد بایستد

  . به سامرا بردند و در آن جا کشتند 222بابک را در سال . افشین تحویل داد

حـد  ، آیین خرمى براى چند قرن میان مردمان برخى از مناطق دور افتاده از شـهرهاى مرکـزى  ، بعد از کشته شدن بابک

یعقوبى از برخى از روستاهاى بزرگ اطراف اصفهان مانند رویدشت و برا آن . وجود داشته استفاصل آذربایجان و اصفهان 

  . . اند یاد کرده که خرمدینان در آن جا حضور داشته
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  شورش مازیار و افشین:  

کـه  عبد اهللا بن طاهر حاکم خراسان سپاهیانى به سوى وى فرستاد . بر خلیفه شورید 224حاکم طبرستان در سال  مازیار

  اعتراف کرد و گفت که وى را بـه مقاومـت   او در بغداد به روابط صمیمانه خود با افشین. پس از چندى وى را اسیر کردند

  . ) کشته شدند226به دنبال افشاى این روابط مازیار و افشین نیز (در سال . کرده است تحریک مى

مون کـه بـدو   أى بودند بروزگار مامون کار وى باال گرفت و ماى از خرمیان بود که از پیروان بابک خرم مازیار پیشواى فرقه

اعتماد داشت حکومت جبال شروین را که در ناحیه طبرستان بود به وى داد و نامش را محمـد کـرد و اجـازه داد عنـوان     

  . سپهبد را که از دیرباز خاص حاکم این ناحیه بود براى خود محفوظ دارد

هـا   ت رسید مازیار تمایالت شورش طلبى آشکار کرد و میان وى و بابک خرمى نامـه و چون مامون بمرد و معتصم به خالف

وقتـى مازیـار   «طبرى گوید: . رفت و ویرا به شورش بر ضد خلیفه عباسى ترغیب کرد و کمک خویش را بر او عرضه داشت

شان گروگـان گرفـت و در بـرج    بیعت خویش خواند که به اکراه با وى بیعت کردند اما از ایه دل به خالفت نهاد مردم را ب

فتنـه مازیـار   «مولف الفرق بین الفرق گوید: » زان را بر ضد مالکان و غاربت اموالشان برانگیخترو اسپهبد نگهداشت و کشا

در دیار وى بزرگ شد تا بروزگار معتصم او را بگرفتند و در سامره پهلوى بابک خرمى بردار کردنـد و هـم اکنـون پیـروان     

  ». ایه خویش کشاورزانند که به اسالم تظاهر کنند اما خالف آن را بدل دارندمازیار در کوهپ

تابع خلیفه عباسى بود و با طاهریان خراسـان سـرو کـار     مازیار از دهقان زادگان ایران بد که در حکومت خویش مستقیماً

ه با وى و افشین ارتبـاط  نداشت و چون دولت عباسى را بجنگ بابک خرمى سرگرم دید فرصت را غنیمت شمرد و محرمان

  . یافت و هر سه کوشش آغاز کردند تا اسالم را از دیار خویش براندازند و از تسلط عرب رها شوند

خواستند رشته اطاعت دولت عباسى را پاره کننـد و از   ها هم دینى بود و هم سیاسى که کسان می در حقیقت این شورش

  . و بر چیدن دولت ایشان بودجنبش شعوبى مایه داشت که هدف آن تحقیر عرب 

. ایست در ماوراء النهر و از شرق و غرب و شمال بفرغانه و سمرقند و چاچ پیوسـته اسـت   افشین از اشروسنه بود که ناحیه

در . فرستاد بدو داد ها را که براى فتح عموریه می وى با پدرش در شمار خدمتگذاران معتصم بود و فرماندهى یکى از سپاه

  . جنگ بابک خرمى فرستاده ى یافت و معتصم بدو اعتماد کرد و تقرب داد و بها شهرت جنگ

. فرسـتاد  رسید بـه اشروسـنه مـی    اما افشین که تعصب دیار خویش داشت در اثناى پیکار بابک هر مال و هدیه که بدو مى

ابـک و مازیـار در راه اسـتقالل    افشین چون ب. گفتند عبد اهللا بن طاهر بسیارى از این اموال را در راه اشروسنه توقیف کرد
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دسـتیارى بابـک و مازیـار     معتقد بود که بى. خواست از اسالم و اطاعت عباسیان بیرون رود کوشید و می دیار خویشتن مى

ـ       «براون گوید: . نفوذ دین زردشت تجدید نخواهد شد ه افشین در نتیجـه تربیـت و تمـایالت ایرانیگـرى خـویش نسـبت ب

ها یافتند  گفتند در خانه وى بت» .انگیز وى شریک بودند کمتر دلبستگى نداشت ه در سرنوشت غمایرانیان از آن دو مرد ک

  . هاى زندقه در خانه وى بود کرد و هم کتاب که پرستش آن می

مسعودى گوید: وقتى مازیار را گرفتند اعتراف کرد که افشین او را به قیام و نافرمانى واداشته تا از دین مورد عالقه خویش 

  . که آیین گبران بود دفاع کنند

شـود و نیـز    اند روشن مى از قصه محاکمه افشین دلبستگى فوق العاده وى بدین و وطن خویش و تهمتهائى که بر او بسته

هاى تاریک این توطئه خطرناك کـه بدسـت افشـین و یـاران وى بـراى سـقوط        کشف گوشهه شود که معتصم ب معلوم مى

خویشتن در محاکمه وى حضور میافته و وزیر وى محمـد بـن   ه تا چه حد عالقه داشته که بخالفت بغداد مرتب شده بود 

  . اند داود و بسیارى از بزرگان دولت حاضر بوده الملک زیات و قاضى القضات عصر ابن ابى عبد

 تأسیس دولت فاطمیان 

ر رقیب خطرناکى چون امویـان انـدلس   عالوه ب. هاى دور دست شمال افریقا بود اداره سرزمین، از جمله مشکالت عباسیان

خـوارج بـا   ، افزود  هاى ناراضى مانند خوارج در این ناحیه نیز بر مشکالت مى استقرار گروه، که به شمال افریقا نظر داشتند

ـ . داشتند آنان را علیه عباسیان به قیام وا مى، پناه بردن به قبایل بربر ان دورى راه و وسعت صحراها نیز مانع از سرکوب آن

 . شد توسط سپاهیان خلیفه عباسى مى

او اگر چه اختیارات فراوانـى از جانـب خلیفـه    . آخرین فرمانرواى پرقدرت عباسى در شمال افریقا یزید بن حاتم نام داشت

  . اما وفادارى خود را به خالفت عباسیان حفظ کرد، عباسى داشت و تا حدود زیادى در کار خود مستقل بود

یـک بـه نفـع     بالفاصله پس از مرگ او دو تحول در شمال افریقا رخ داد که هیچ. درگذشت. ه 170ال یزید بن حاتم در س

  این دو تحول عبارت بودند از: . عباسیان نبود

از دست مأموران عباسى فرار کرد و به شمال افریقا وارد ، یکى از نوادگان امام حسن (ع) به نام ادریس. ه 172ـ در سال 1

دولـت  . اى تأسیس کرد که به ادریسیان موسـوم شـده اسـت    براى خود پیروانى به دست آورد و سلسله او در مراکش. شد

در همـان  . قبایل بربر نیز با حمایت از آنان در اندیشه کسب استقالل بودند. عباسیان توانایى مقابله با ادریسیان را نداشت

اس با این امید که آنان سدى در برابر نفوذ بنى امیه بـه  دولت بنى عب، حال چون ادریسیان با امویان اندلس دشمن بودند
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در عوض عباسیان با افزودن بر اختیارات حکمران شـمال افریقـا   . دیگر مزاحمتى برایشان فراهم نکرد، شمال افریقا باشند

  . کوشیدند ادریسیان را در مراکش محدود کنند، گزید که در تونس سکونت مى

یکـى از مـأموران عباسـى بـه نـام      ، در مراکش قدرت یافته بودند، در حالى که ادریسیان ـ پس از مرگ یزید بن حاتم و2

او با اختیارات فـراوان وارد تـونس گشـت و چـون زمینـه را بـراى       . ابراهیم بن اغلب به حکومت شمال افریقا منصوب شد

اى به وجود آورد که بـه بنـى    هخود را مستقل اعالم کرد و سلسل. ـه 184در سال ، استقالل ـ طلبى خویش مساعد یافت 

اما به جاى آن که توان خـود را صـرف   ، بنى اغلب اگر چه همراهى با بنى عباس را فرو نگذاشتند. اغلب مشهور شده است

آنان با تشکیل نیـروى دریـایى قدرتمنـدى    . به توسعه قدرت خود در دریاى مدیترانه پرداختند، مقابله با ادریسیان نمایند

تجارت مسلمانان و نیروى دریایى آنان در این . ى از جزایر دریاى مدیترانه از جمله سیسیل را تصرف کنندتوانستند بسیار

، دریانوردانى از شـمال اروپـا بودنـد    که ها پادشاهان اروپایى تنها با کمک خواستن از نورمان. رقیب بود زمان در مدیترانه بى

  . توانستند با بنى اغلب مقابله کنند

. هـا نبـود   در صحراى افریقا وقایعى جریان داشت کـه بـه سـود آن   ، بنى اغلب به دریانوردى روى آورده بودند در حالى که

به نام عبید اهللا المهدى توانسته بود در میان قبایل بربر طرفدارانى براى خود به دسـت   بدین معنى که یکى از اسماعیلیان

. را سرنگون و در مراکش و تونس دولتى به نام فاطمیان تأسیس کرد بنى اغلب. ـه 297سر انجام عبید اهللا در سال . آورد

به سمت مصر پیشروى کردند و توانسـتند در  ، آنان با کمک قبایل بربر. اسماعیلیان از دشمنان سرسخت بنى عباس بودند

فاطمیـان بـه     سراسر شمال افریقا از دست عباسیان خارج شـد ، با تصرف مصر. آن سرزمین را تصرف کنند، ـه 356سال 

بـا انتقـال   . گذاشـتند  زیرا مدعى خالفت بودند و بر خود عنوان خلیفه مى، صورت رقیب خطرناکى براى عباسیان در آمدند

قبایل سـرکش و  . آنان بسرعت تسلط خود بر نواحى دور دست شمال افریقا را از دست دادند، مقر قدرت فاطمیان به مصر

دولـت  ، خلفاى امـوى انـدلس نیـز بـا حملـه بـه مـراکش       ، در همان حال. پیچیدند سر از اطاعت آنان، استقالل طلب بربر

  . منقرض ساختند ه    375ادریسیان را در سال 

  در قرن چهارم هجرى سه خالفت در جهان اسالم وجود داشت: 

  ـ خالفت عباسى در عراق 1

  ـ خالفت اموى در اندلس 2

  ـ خالفت فاطمى در مصر 3
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آنان به خالفت امویان در اندلس و مراکش توجهى نکردند و . خود را خالفت عباسى قرار دادندفاطمیان هدف اصلى حمله 

متوجه شام و عراق و ایران شدند؛ به همین جهت داعیان و مبلغان اسماعیلى را به این ، به جاى درگیر شدن با قبایل بربر

از جمله این . ت فراوانى براى عباسیان فراهم ساختندمشکال، کردند این مبلغان که مخفیانه فعالیت مى. نواحى روانه کردند

غزنـوى و آل بویـه قـدرت    ، سامانى هاى حکومت، در زمانى که در ایران. بودند ناصر خسرو قبادیانى و حسن صباح، مبلغان

این زمـان   چون در. سپاهیان فاطمى نیز توانستند شام را به تصرف در آورند. داعیان اسماعیلى بسیار فعال بودند، داشتند

اى با پیشـروى فاطمیـان عـاجز     خلفاى عباسى از هر گونه مقابله، آل بویه بغداد و خلیفه عباسى را زیر سلطه خود داشتند

اما در این احوال دولـت سـلجوقیان در ایـران بـه     ،  حتى فاطمیان براى مدت کوتاهى بغداد را نیز در اختیار گرفتند. بودند

در نتیجـه قلمـرو   . لفاى عباسى شتافتند و فاطمیـان را از عـراق و شـام عقـب راندنـد     سلجوقیان به کمک خ. قدرت رسید

  . فاطمیان محدود به مصر و فلسطین گردید

جنگجویان صلیبى نیز به فلسطین هجـوم  ، رو شده بودنده در حالى که فاطمیان با حریف قدرتمندى چون سلجوقیان روب

اى  ضـربه ، طمیان خارج ساختند و بر اعتبار سیاسى و نظـامى آن دولـت  صلیبیون شهر بیت المقدس را از دست فا. آوردند

زیرا از درون دچار انشعاب گشـته  ، دولت فاطمیان بسیار ضعیف شده بود، در آستانه جنگهاى صلیبى. شدید وارد ساختند

. از آنـان بـود   نارضـایى مـردم مصـر    کشمکش در دولت فاطمیان همـراه بـا  . و اسماعیلیان ایران هم از آن جدا شده بودند

مأموران دولت فاطمى از اداره امور آن کشور عاجز بودند و دولت فاطمیان نیز اقدامى بـراى بهبـود وضـع کشـاورزان کـه      

بدین ترتیب از قدرت دولت فاطمیان بسیار کاسته شد و بنى عباس در پرتـو شمشـیر   . کرد نمى، ساکنان اصلى مصر بودند

امـا هـیچ گـاه بـه موقعیـت سـابق خـود        ، اى به دسـت آوردنـد   طور موقت) آوازه هبجنگاوران سلجوقى بار دیگر (هر چند 

  . امیران و سالطین در سراسر جهان اسالم قدرت یافته بودند و خلفاى عباسى دیگر اعتبارى نداشتند. بازنگشتند

  تهاجم به جهان اسالم  

  :جنگهاى صلیبى و نتایج آن

ها که در حدود دویست سال به طـول   این جنگ. جنگهاى صلیبى است، ننظر اجمالى: یکى از رخدادهاى مهم تاریخ جها

ها مربوط به اوضـاع قـاره    علل اصلى به وجود آمدن این جنگ. میان مسیحیان اروپایى و مسلمانان صورت گرفت، انجامید

ثـار تخریبـى ایـن    بنـابراین آ . مصر و شام یعنى قلمرو مسـلمانان قـرار داشـت   ، در فلسطین، اما میدانهاى جنگ، اروپا بود

ها اگر چه سر انجام بـا پیـروزى سیاسـى و     این جنگ. کرد بر مسلمانان زیان فراوانى وارد مى، ها ها و ویرانى سرزمین جنگ
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هـاى   بهـره ، اما اروپاییان نیـز از آن ، هاى خود را حفظ کنند نظامى مسلمانان به پایان رسید و مسلمانان توانستند سرزمین

هاى صلیبى موجب آشنایى اروپاییـان بـا مشـرق زمـین و بخصـوص       زیرا جنگ، نگى فراوان بردندتمدنى و فره، اقتصادى

همین امر در تحوالتى که بعـدها  . هاى بسیار گرفتند آنان از این تمدن و دانش مسلمانان بهره. تمدن با شکوه اسالمى شد

سـاز انتقـال دسـتاوردهاى تمـدن      مینـه هاى صلیبى ز در حقیقت جنگ. نقش مهمى داشت، منجر به پیشرفت اروپا گردید

  . اسالمى به اروپا گردید

  چرا جنگهاى صلیبى آغاز شد؟ 

هـاى مسـلمانان    به سـوى سـرزمین  ، گروه کثیرى از مسیحیان اروپایى به قصد تصرف بیت المقدس، هاى صلیبى در جنگ

توانند بـه آسـانى    راى زیارت نمىآنان مدعى بودند که بیت المقدس مزار عیسى (ع) است و مسیحیان ب. لشکرکشى کردند

این شـهر در  . مسلمانان در زمان خلیفه دوم بیت المقدس را از دست روم شرقى آزاد ساختند. به آن شهر مسافرت بکنند

زمان حیات حضرت محمد (ص) براى مدتى قبله اول مسلمانان بود و به همین جهـت بـراى مسـلمین احتـرام و اهمیـت      

پـس از آن کـه   . شود این شهر محترم شمرده مى، ن سایر ادیان الهى چون یهود و مسیحیت نیزدر نزد پیروا. بسیار داشت

. آنان به کلیه پیروان ادیـان الهـى بـه خصـوص مسـیحیان آزادى عمـل دادنـد       ، بیت المقدس به تصرف مسلمانان در آمد

 1000امـا در حـدود سـال    ، کردنـد  مسیحیان نه تنها در این شهر بلکه در سراسر جهان اسالم با آزادى کامل زندگى مـى 

اخبارى تـوأم بـا اغـراق در    ، اى از مسیحیان منتظر ظهور حضرت عیسى در بیت المقدس بودند در حالى که عده، میالدى

هـاى میـان سـلجوقیان و     بـر اثـر جنـگ   ، در آن زمان. اروپا در مورد آزار و اذیت زائران اروپایى بیت المقدس انتشار یافت

از . اما هیچ دلیلى براى آزار رساندن به زائـرین اروپـایى وجـود نداشـت    ، و فلسطین سخت نا امن بود فاطمیان اوضاع شام

او در شهرهاى اروپا . راهب بود  شخصى به نام پتروس، ساختند جمله کسانى که در اروپا اخبار آزار مسیحیان را منتشر مى

نیز بـا آنـان     ت انبوهى گرد او جمع شدند و پاپ اوربان دومجمعی، نمود؛ در نتیجه کرد و علیه مسلمانان تبلیغ مى سفر مى

جمعیت فراوانى کـه متعاقـب فرمـان پـاپ     . صادر کرد. م 1096/. ه 489همصدا شد و فرمان جنگهاى صلیبى را در سال 

بـه   دانستند و صرفا در آرزوى مهـاجرت از اروپـا و رفـتن    هیچ چیز از جهان اسالم نمى، براى جنگهاى صلیبى گرد آمدند

، هاى اسالمى که به وسیله زائران مسیحى در اروپـا منتشـر شـده بـود     آوازه ثروت و تجارت سرزمین. سرزمین دیگر بودند

جنگهاى میان فئودالها و به طور کلى فقـر عمـومى   ، کمبود زمین، در آن زمان افزایش جمعیت. آورد آنان را به هیجان مى

امیدوار بودند کـه بـدین   ، شدند هاى صلیبى آماده مى کسانى که براى جنگ. ه بودبسیارى از اروپاییان را در تنگنا قرار داد
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از آلمـان و فرانسـه بـه سـمت     ، اى دقیق بدین جهت گروه کثیرى بدون نظم و برنامه. وسیله از این مشکالت رهایى یابند

ایـن  . ین و بیت المقـدس برسـانند  شرق اروپا به حرکت در آمدند تا با عبور از قلمرو روم شرقى (بیزانس) خود را به فلسط

بسیارى از آنـان در بـین راه تلـف    . عده در مسیر خود بسیارى از شهرها و روستاهاى اروپا و حتى کلیساها را غارت کردند

بـه  ، مـردم نگـران شـدند و امپراتـور روم    ، در قلمرو دولت روم شرقى به خاطر وحشتى که از صلیبیون وجود داشت. شدند

اینان چون بر روى سینه و یا سـپر  . اى به سوى جهان اسالم فرستاد آنان را بدون هیچ طرح و نقشه، قصد دور کردن خطر

  .  هاى صلیبى مشهور شده است هاى آنان نیز به جنگ جنگ. اند معروف شده  خود نقش صلیب را رسم کرده بودند به صلیبیون

  فاطمیان و نخستین جنگهاى صلیبى 

در این . مدتى را در مرزهاى دولت سلجوقیان به سرگردانى گذراندند، بیزانس عبور کردندصلیبیون پس از آن که از خاك 

تا آن که توانستند در امتداد سـواحل شـرقى مدیترانـه یعنـى از حاشـیه سـاحلى       ، آنان متحمل تلفات بسیار شدند، مدت

ه سمت جنوب و به سوى فلسـطین  صلیبیون با تصرف نواحى ساحلى ب. سوریه و لبنان فعلى عبور کنند، کشورهاى ترکیه

این دو دولت از . در این زمان دو دولت بزرگ جهان اسالم یعنى سلجوقیان و فاطمیان ضعیف شده بودند. پیشروى کردند

این . ه بیت المقدس را تصرف کردند 463سلجوقیان در سال . جنگیدند تصرف شام و فلسطین با هم مى ها قبل براى مدت

  . ـه 490پس از آن نیز تالش فاطمیان موجب ادامه کشمکش شد و سرانجام در سال . کش صورت گرفتها کشم امر پس از سال

توان اقتصادى و نظـامى مسـلمانان را   ، جدال در بیت المقدس و نواحى مجاور آن. موفق به باز پس گیرى این شهر شدند

ذشته بود که صلیبیون از راه رسـیدند  سه سال ازتصرف مجدد بیت المقدس به دست فاطمیان نگ. سخت ضعیف کرده بود

پـس از مـدتى   ، دولت فاطمیان نتوانست نیروى کمکـى ارسـال نمایـد و مـدافعین شـهر     . و آن شهر را به محاصره گرفتند

عده زیـادى از سـاکنان   . غارت و تخریب را آغاز کردند، صلیبیون با ورود به بیت المقدس کشتار. مقاومت از پاى در آمدند

شهر پناهنده شدند اما آنجا نیز تبدیل به کشتارگاهى شد که حتى نویسندگان اروپایى از وقـوع آن ابـراز   به مسجد بزرگ 

مسلمانان را سرکوب نمودند و بر خالف مسلمانان که در دوران حاکمیت ، صلیبیون با تصرف بیت المقدس. اند انزجار کرده

یهودیـان نیـز از تعصـب و    . ب تمام با مسـلمانان رفتـار نمودنـد   با تعص، به همه ادیان الهى آزادى فعالیت داده بودند، خود

  . نصیب نماندند تجاوزگرى صلیبیون بى

در هر یـک از  ، صلیبیونى که طى این جنگ به پیروزى رسیده بودند. جنگ اول صلیبى با تصرف بیت المقدس پایان یافت

ایـن  . مجزا و مستقل براى خود تشکیل دادند شهرهاى تصرف شده در سواحل سوریه و لبنان و نیز در فلسطین دولتهایى
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، اینان خیلـى زود بـر سـر منـافع سیاسـى     . دولت طرابلس و غیره، دولت ادسا، دولتها عبارت بودند از دولت بیت المقدس

صلیبیون چند دسته شدند و بـه  ، حتى در شهر بیت المقدس. ارضى و اقتصادى به جدال و کشمکش با هم مشغول شدند

  . با هم پرداختند رقابت و دشمنى

در اروپـا بـا   ، زیرا از یک طرف خبر پیروزى صـلیبیون ، جنگ اول صلیبى سر آغاز یک رشته طوالنى از جنگهاى دیگر شد

و از طرف دیگر تصرف سـرزمینهاى  ، هاى جدیدى از صلیبیون عازم شام و فلسطین شدند شور و شعف مواجه شد و دسته

هاى مسـلمان در صـدد    از این رو دولت، احتى و نگرانى بسیار مسلمانان شدموجب نار، مسلمین و بخصوص بیت المقدس

بـه جنـگ در برابـر    ، از جمله دولت فاطمیان که هنـوز قسـمتهایى از مصـر و شـام را در اختیـار داشـت      . جبران بر آمدند

م آل زنگى تشکیل دادند دولتى به نا، سرداران مسلمانى که طرفدار فاطمیان بودند، در منطقه شام. داد صلیبیون ادامه مى

پس از چندى آل زنگـى توانسـتند دولـت صـلیبى     . و یکى از رهبران آنان به نام ایلغازى حمالت سختى به صلیبیون نمود

امـا بـه   ، اگر چه داوطلبان جدیدى از اروپا به کمک صلیبیون شتافتند. را شکست دهند و آن شهر را تصرف کنند» ادسا«

صلیبیون کـه در اصـل بـه    . کارى از پیش نبردند، نیز به دلیل بیدارى و هوشیارى مسلمانان خاطر اختالفات داخلى آنها و

حتى از ورود داوطلبان اروپایى چندان رضـایتى نداشـتند زیـرا حضـور شـریک و      ، فکر اموال و امالك متصرفى خود بودند

  . دانستند رقیب را بدتر از دشمن رویاروى مى

  .  کنند دگى مىایوبیان در برابر صلیبیون ایستا

دولـت فاطمیـان   ، کـرد  ضربات سختى بـر صـلیبیون وارد مـى   ، در حالى که دولت آل زنگى با همراهى نمودن با فاطمیان

همچنان در سراشیبى ضعف و زوال بود؛ در نتیجه با وجود آن که صلیبیون از سمت شمال (دولت آل زنگـى در شـام) در   

خصوص بـراى بـازپس گیـرى بیـت     ه مصر) اقدام قابل توجهى علیه آنان ب از سمت جنوب (دولت فاطمیان از، فشار بودند

یکى از سرداران آل زنگى به نام صالح الدین ایوبى به مصر اعزام شد تـا  ، براى رفع این نقیصه. گرفت المقدس صورت نمى

  . آماده حمله سازد، نیروى نظامى فاطمیان را سر و سامان داده

، بنابراین در صدد بر آمد بـا سـرنگون سـاختن آن   ، توانى دولت فاطمیان را مشاهده کردصالح الدین در مصر آشفتگى و نا

صـالح الـدین کـرد و    . فاطمیان را برکنار و دولت ایوبیان را تأسیس کرد. ـه 567او در سال . دولت جدیدى به وجود آورد

  . آید ایرانى بود و از قهرمانان جهان اسالم به شمار مى

او در شرایطى به این پیـروزى  . شهر بیت المقدس را باز پس گرفت، با پیروزى بر صلیبیون. ـه 583صالح الدین در سال 
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هاى بزرگى از صلیبیون به فرمانـدهى سـه تـن از     بزرگ دست یافت که دولت آل زنگى تجزیه و تضعیف شده بود و دسته

هـاى   ه همین جهت دوره جدیـدى از جنـگ  ب. پادشاهان معروف اروپا به قصد جنگ با مسلمانان عازم فلسطین شده بودند

سراسر شام را ضمیمه قلمرو خود سـاخت و بـا   . ها صالح الدین بر دامنه فتوحات خود افزود در این جنگ. صلیبى آغاز شد

او به صلیبیون اجـازه  . سر انجام صلیبیون خواستار صلح با صالح الدین شدند. جوانمردى و دالورى با صلیبیون مصاف داد

  . زیارت به بیت المقدس بروند و با مسلمانان داد و ستد کنندداد براى 

در ایـن زمـان دولـت    . فقط چند شهر ساحلى در تصرف صلیبیون باقى مانـده بـود  ، در پایان جنگهاى ایوبیان با صلیبیون

ر اختیـار خـود   حجاز و یمن را نیز به تصرف در آورده بود و تجـارت میـان هنـد و اروپـا را د    ، ایوبیان عالوه بر مصر و شام

تجـارت را بـر   ، صلیبیون اروپایى نیز که مایل به تجارت با جهان اسالم و برخوردارى از کاالهاى مشرق زمین بودند. داشت

بسیارى از کاالهـاى جهـان   . اى با جهان اسالم بر قرار کردند روابط اقتصادى گسترده، بنابراین. دادند جنگجویى ترجیح مى

ایـن کاالهـا در اروپـا    ، بـه دلیـل مرغوبیـت و فراوانـى    . رسـید  ولین بار به دست اروپاییان مـى اسالم و مشرق زمین براى ا

  . وسایل فلزى و دارو بیش از همه مورد توجه بود، ادویه، پارچه. خواستاران بسیار داشت

. ون غافل سـاخت حکام ایوبى را بتدریج از مقابله سیاسى و نظامى با صلیبی، رونق تجارت و سالیان متمادى صلح و آرامش

صـلیبیون نیـز کـه میـل     . در نتیجه دولت ابوبیان تجزیـه شـد  ، کشمکش درونى با یکدیگر مشغول شدند در عوض آنان به

آنـان حتـى   . نمودنـد  چندانى به جنگ نداشتند فقط گهگاه تحرکاتى از خود نشان داده و آرامش بر قرار شده را مختل مى

اه در اصل به وسیله تجار ایتالیایى مجهز شده بود؛ اما هـدف ایـن سـپاه صـلیبى     این سپ. یکبار سپاه بزرگى فراهم آوردند

قسـطنطنیه را کـه مهمتـرین شـهر     . ـهـ  600آنان در سال . تصرف شهر قسطنطنیه و غارت آن بود نه جنگ با مسلمانان

وپـایى موجـب ایـن واقعـه     ثروت فراوان این شهر و رقابت تجار ار. تاراج و اهالى آن را کشتار کردند، مسیحیان بود تصرف

  . شده بود

علـت آن هـم   . در اواسط قرن هفتم هجرى آرامش نسبى که در شام و فلسطین برقرار شده بود به یکباره بـه هـم خـورد   

، به مرزهاى شام رسـیده بودنـد  . ه 656مغوالن که با فتح ایران و تصرف بغداد در سال . رسیدن مغوالن به این منطقه بود

ایوبیان قادر به دفاع در برابر آنان نبود و بقایاى صـلیبیون نیـز    دولت تجزیه شده. دادند خود ادامه مىهمچنان به پیشروى 

  . توانایى مقاومت چندانى نداشتند

  . دهند هاى صلیبى خاتمه مى مملوکان به جنگ
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حتـى در  . شـد  ىاین سرزمین همواره مهمترین قسمت قلمرو آنان محسوب مـ . مرکزیت دولت ایوبیان در مصر قرار داشت

هاى خود از طریق دریا به  چنان که صلیبیون در بعضى از جنگ. مصر این موقعیت را داشت، دوره تجزیه دولت ایوبیان هم

در دورانـى کـه   . آنان امیدوار بودند با تصرف مصر موفق به فتح مجدد بیت المقدس شـوند . شدند خاك مصر حمله ور مى

ایـن  . توان نظامى خود اقدام به تشکیل سپاهى از غالمان تـرك و چـرکس نمودنـد   براى حفظ ، ایوبیان ضعیف شده بودند

آنـان  . شـدند  آمدند و مملوك نامیده مى جنگجویانى زبده و دلیر به شمار مى، غالمان که از اقوام نواحى اطراف قفقاز بودند

ـ  ، عالوه بر خدمات نظامى ا کسـب مقامـات دولتـى و تصـاحب     کم کم در دیگر امور دولت ایوبیان مصر نیز وارد شـدند و ب

اى قدرتمند گردیدند؛ به طورى که در قرن هفتم هجرى دولت ایوبیان مصر در برابـر اقتـدار آنـان     تبدیل به طبقه، امالك

مملوکـان  ، هاى مسلمانان را در هم شکسته بودنـد  تمامى مقاومت، از آنجا که مغوالن تا اواسط قرن هفتم. مطیع شده بود

  . توانستند با آنان مقابله کنند و مقتدرى بودند که مىتنها گروه منظم 

  سال (هجرى) /حکومت/رخدادها 

  /خلفاى راشدین/تصرف مصر 22

  . /بنى امیه/حکام اموى به قدرت رسیدند41

  . /بنى عباس/حکام عباسى به قدرت رسیدند132

  . خود را مستقل اعالم کرد، /بنى طولون/احمد بن طولون حاکم عباسى مصر254

  .  بار دیگر مصر را تصرف کردند، /بنى عباس/بنى عباس با منقرض ساختن دولت بنى طولون292

  . خود را مستقل خواند و شام را نیز تصرف کرد، /بنى اخشید/محمد اخشید حاکم عباسى مصر328

  . /فاطمیان/فاطمیان از شمال افریقا به مصر حمله و آن کشور را تصرف کردند358

  اطمیان تصرف شام به وسیله ف

  . /فاطمیان/دولت فاطمیان به واسطه اختالف میان نزار و مستعلى دچار انشعاب شد567

  . /فاطمیان/اسماعیلیان ایران پیرو نزار شدند570

  /ایوبیان/تصرف دمشق به وسیله صالح الدین 583

  . /ایوبیان/صالح الدین بیت المقدس را باز پس گرفت589

  . دولت ایوبیان تجزیه شد، ن/ایوبیان/پس از مرگ صالح الدی648
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  . /مملوکان/بیبرس مغوالن را در جنگ عین جالوت شکست داد658

  . هاى صلیبى پایان داد /مملوکان/سیف الدین قالوون با تصرف عکا به جنگ691

  /مملوکان/انقراض دولت مملوکان به دست سلطان سلیم عثمانى 922

  دولتهاى مصر پس از اسالم  

، هصـورت گرفـت   658در نبرد عین جالوت که در سال . لسطین رویارویى آنان با مملوکان آغاز شدبا رسیدن مغوالن به ف

پیـروزى  . نـام داشـت   بیبرس، فرمانده پر افتخار مملوکان در این جنگ. مغوالن به خالف انتظار به شدت شکست خوردند

اگر چـه از ده سـال   . را در دست گرفتحکومت مصر . ه 658او در سال . عین جالوت به ترقى بیشتر بیبرس منجر گردید

  .  اما قدرت واقعى مملوکان از زمان بیبرس آغاز گردید، مملوکان عمال قدرت را از دست ایوبیان گرفته بودند، پیش از این تاریخ

ز متوجه شدند که تهدید واقعى براى آنـان ا ، صلیبیون که سخت از مغوالن در هراس بودند، با پیروزى مملوکان بر مغوالن

جانب مملوکان است؛ به همین جهت براى جنگ با مملوکان و تصرف مجدد بیت المقدس در صدد اتحـاد بـا مغـوالن بـر     

بـه دربـار    سـفیرانى . لشکریان صلیبى جدیدى از طریق دریا و از اروپا عازم سواحل فلسطین شدند، براى این منظور. آمدند

پیشدسـتى  ، هـا بودنـد   مملوکان که متوجه ایـن فعالیـت  . منعقد گردد مغوالن نیز اعزام شدند تا پیمان اتحاد میان طرفین

بیبرس شام را تصرف . ضربات سختى بر صلیبیون وارد ساختند، کردند و قبل از آنکه مغوالن و صلیبیون عمال متحد شوند

ام سیف الدین قالوون پس از او یکى دیگر از فرمانروایان مملوکان به ن. هاى صلیبیون را منهدم ساخت کرد و بعضى از قلعه

با سقوط دژ عکـا حضـور   . آنان را به طور کامل شکست داد، با حمله به دژ عکا (آخرین پایگاه صلیبیون). ـه 691در سال 

با حکومـت بـر مصـر و شـام خـاطره دوره      ، هاى صلیبى فاتحان نهایى جنگ، مملوکان. صلیبیون در فلسطین خاتمه یافت

  . ه ساختندقدرت فاطمیان و ایوبیان را زند

لیکن ارتباط فرهنگى و اقتصادى جهان اسالم بـا اروپـا را   ، هاى صلیبى خاتمه دادند اگر چه مملوکان پیروزمندانه به جنگ

راه ارتباطى اروپا و هند را در اختیـار  ، آنان با تصرف حجاز و یمن. قطع نکردند، که از عصر جنگهاى صلیبى آغاز شده بود

بـه همـین   . کردنـد  ارى جهان اسالم را از طریق بندرهاى مصر و شام به اروپاییان عرضه مىهمچنین کاالهاى تج. داشتند

صاحب ثروت و رونق قابل توجهى شد و آثار تمـدنى و معمـارى قابـل تـوجهى از خـود بـه یادگـار        ، جهت دولت مملوکان

  . گذاشت

عـدد خـارجى و تحـوالت داخلـى مـدتها      هاى مت اقتدار دولت مملوکان در حدود سه قرن به طول انجامید و علیرغم جنگ
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داران  اما چون اتکاى این دولت به طبقه نظامیان بود و نظامیان مملوك پس از چندى بـه زمـین  ، قدرت خود را حفظ کرد

زمینداران مملوك کم کم تبدیل به گروهى مسلط بر جان و . انحطاط درونى آنان آغاز شد، بزرگ کشور مصر تبدیل شدند

این امر موجب نارضایتى از مملوکان و تضعیف موقعیت آنان در مصر . ى و نیز عامل ستم بر آنان شدندمال کشاورزان مصر

  . به دست ترکان عثمانى منقرض شد. ه 922دولت مملوکان سرانجام در سال . گردید

  انتقال دانش مسلمین به اروپا 

پـس از چنـد قـرن پویـایى و     ، گذارى شـد  انهاى مسلمان بنی هاى گوناگون ملت تمدن اسالمى که در پى آمیزش فرهنگ

، تألیفـات متعـدد  ، هاى فراوان دانشمندان بسیار نوآوري. پنجم و ششم هجرى به اوج خود رسید، پیشرفت در قرون چهارم

، شهرهاى آباد و پرجمعیـت ، شمار هاى بى مساجد و مدرسه، ها کتابخانه. هاى شکوه تمدن اسالمى بود همه و همه از نشانه

اقتصاد و تجارت پررونق و عوامل دیگر موجب شـده بـود کـه قلمـرو     ، ارتباطات وسیع، ى پربرکت و مزارع سرسبزروستاها

  . داران تمدن و فرهنگ باشند اسالم آبادترین نقاط جهان باشد و مسلمانان مشعل

سـپس نـواحى   . نها بودشام و نواحى اطراف آ، عراق، شکوفایى اولیه و اصلى تمدن اسالمى در نواحى شرقى آن یعنى ایران

بخصـوص بـا تشـکیل    . غربى جهان اسالم یعنى مصرف و شمال افریقا و اندلس نیز نقش خود رادر این تمدن ایفـا کردنـد  

هاى سیاسى و اقتصادى الزم براى شکوفایى  ابوبیان و مملوکان زمینه، فاطمیان، هاى مقتدر و مستقل امویان اندلس دولت

در این زمان کـه مقـارن دوره قـرون وسـطى یعنـى      . ه و در همسایگى اروپا فراهم گردیدتمدن اسالمى در منطقه مدیتران

مـدارس و  ، تجـارت ، وسایل ارتباطى، کشورهاى اروپایى فاقد زندگى شهر نشینى. دوران انحطاط تمدن در تاریخ اروپاست

شـهر قرطبـه   . بسـیار ضـعیف بـود   تمدن اروپایى در مقایسه با رونق اقتصاد و تمدن مسـلمانان  . صناعت قابل توجه بودند

دیگـر شـهرهاى   . نفر جمعیت و صدها مدرسه و مسـجد و کتابخانـه و حمـام بـود     500000پایتخت امویان اسپانیا داراى 

به همین نحـو شـهرهاى مسـلمانان در مـراکش و تـونس ماننـد فـاس و        . متعدد اندلس نیز تقریبا همین وضع را داشتند

دمشق و انطاکیه ، حلب، شهرهاى بیت المقدس. اى جهانى داشتند قاهره در مصر آوازه و نیز شهرهاى اسکندریه و، قیروان

این در حالى بود که تعداد شهرهاى قابل ذکر اروپـا در  . ها پیش مرکز تمدن و فرهنگ بودند در مشرق مدیترانه نیز از قرن

بیمارستان و نیـز  ، کتابخانه، ر مدرسهبه عالوه مؤسسات تمدنى و فرهنگى نظی. قسمت اعظم قرون وسطى بسیار اندك بود

علـم و ثـروت متوجـه     در آنجا رونقى نداشتند؛ به همین جهت در آن روزگار طالبـان . . . بندر و، مراکز اقتصادى چون بازار

  . آوازه ثروت ممالک اسالمى بود، هاى تهاجم صلیبیون به جهان اسالم اصوال یکى از انگیزه. جهان اسالم شدند
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در . چهارم) آن بـه صـلح گذشـت    (سه 4/3سال طول کشید اما در عمل بیش از  200اگر چه در مجموع  جنگهاى صلیبى

مندى  ها) اروپاییان فرصت کافى براى آشنایى با تمدن اسالمى و بهره (بین مراحل مختلف جنگ، این فواصل طوالنى صلح

بنـادر مصـر و   ، صلیبیون اروپایى با مسلمانان بودعالوه بر منطقه فلسطین که محل تماس . از رونق اقتصادى آن را یافتند

نقـش اصـلى در ایـن    . و نیز شهرهاى مسلمان نشین اسپانیا محل آشنایى وسیع اروپاییان با تمدن اسالمى شده بود، شام

بعضـى از کشیشـان مسـیحى نیـز بـه دور از چشـم مقامـات کلیسـا و بـه دلیـل           . ارتباط را تجار اروپایى بر عهده داشتند

  .  به دستاوردهاى تمدن اسالمى توجه داشتند، هاى علمى انگیزه

خصـوص  ه آنان ب. کردند تجار اروپایى از بنادر تونس و مصر و شام کاالهایى چون پارچه و مصنوعات فلزى را خریدارى مى

نـان در  هـاى پزشـکى مسـلمانان و ترقیـات آ     پیشـرفت . عالقمند بودند، به خرید دارو که مشتریان فراوانى در اروپا داشت

بـاروت و  ، طى این مبادالت اروپاییان اولـین بـار بـا کاغـذ    . توجه اروپاییان را جلب کرده بود، شناخت گیاهان و تولید دارو

ها و اصطالحات زیادى از تمـدن اسـالمى    همراه این گونه کاالها واژه. ها آشنا شدند قطب نما و طریقه ساخت و کاربرد آن

بسیارى از اشراف اروپایى استفاده از مصنوعات مسلمانان را وسیله تفاخر و اهل علم نیز . فتمورد اقتباس اروپاییان قرار گر

  . دانستند کارگیرى اصطالحات و لغات مسلمانان و استفاده از علوم اسالمى را موجب مباهات خویش مى هب

ر جغرافیاى جهـان بنویسـد و او   فردریک دوم پادشاه آلمان از ادریسى جغرافیدان مسلمان درخواست نمود برایش کتابى د

  .  نیز چنین کرد

 دولت موحدون  

در ، آسایش طلبى مرابطون و انحطاط دولت آنان. دولت دیگرى به نام موحدون در شمال آفریقا تشکیل شد 524در سال 

، نى جدیدرهبران نهضت دی. ایجاد نارضایتى نمود و باعث پیدایش نهضت دینى جدیدى شد، میان قبایل بربر شمال افریقا

فرمانـده  . بـه موحـدون (موحـدان) معـروف شـدند     ، هاى مغایر با توحید بعضى از بربرها مخالف بودند از آنجا که با اندیشه

دولـت مرابطـون را سـرنگون و مـراکش را     ، به نام عبد المؤمن توانست با کمک قبایل بربر طرفدار خـود ، معروف موحدون

اندلس را ضمیمه قلمـرو  ، نیروهاى موحدون. تاد و به مقابله با مسیحیان پرداختاو نیروهایى را به اندلس فرس. تصرف کند

مسیحیان بار دیگر به سوى مرزهاى مسـلمانان پیشـروى کـرده و    ، هاى ضعف مرابطون در سال. دولت عبد المؤمن نمودند

هاى کوچک را هم  دولت این، سپاهیان موحدون ضمن مقابله با مسیحیان. هاى کوچک مسلمان نیز احیا شده بودند دولت

موحـدون متوجـه الجزایـر و تـونس     ، پس از آن. سال طول کشید 5مطیع خویش ساختند و تصرف سراسر اسپانیا حدود 
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دسـت  ، گذرانـد  از آنجا که در این زمان دولت فاطمیـان اواخـر عمـر خـود را مـى     . شدند و این نواحى را نیز تصرف کردند

دولت بعدى مصر یعنى ایوبیان نیز تا مدتها درگیر جنگ با صلیبیون در . قا باز شدموحدون براى هر اقدامى در شمال افری

 . فلسطین بود و توجهى به مرزهاى خود با موحدون نداشت

ایـن  . متصرفات خود را در شمال افریقا و انـدلس حفـظ کـرد   ، با نظم و تدبیر دولت وسیع و قدرتمند موحدون تا یک قرن

از دو ، امـا کـم کـم   ، گسترش اسالم در میان قبایل سیاه پوست جنوب صحرا نیز انجام داددولت همچنین تالشهایى براى 

در ابتدا ایوبیان مصر به سوى غرب پیشـروى کردنـد و ایـن اقـدام موجـب از دسـت رفـتن        . سمت تحت فشار قرار گرفت

موحـدون سـپس   . سازنددر همین سمت حکام محلى در تونس نیز فرصت یافتند که خود را مستقل . طرابلس (لیبى) شد

، در نتیجـه ایـن شکسـت   . متحمـل شکسـت شـدند    در جنگ الس ناواس. ه 632در برابر فشار مسیحیان اسپانیا در سال 

  . اندلس کم کم از دست آنان خارج شد و دولت ـ شهرهاى مسلمان بار دیگر قدرت و استقالل خود را احیا کردند

شمال (در برابر مسیحیان اندلس) قلمرو موحدون را به مـراکش و نـواحى   عقب نشینى از سمت شرق (در برابر ایوبیان) و 

، بـیش از همـه  . تأثیرات نامطلوبى برجاى نهـاده بـود  ، ناکامیهاى خارجى در داخل قلمرو موحدون. اطراف آن محدود کرد

  . قبایل ناراضى بربر از این شرایط استفاده کردند

به قدرت رسیده بود و با تشکیل شورایى از قبایل و جلب مشارکت آنـان  با کمک قبایل ، دولت موحدون از ابتداى تأسیس

قبایل کوهسـتانى مـراکش از آن دولـت ناراضـى     ، در اواخر عمر دولت موحدون. برد شان بهره مى از همراهى، در اداره امور

ل در شورشـى کـه قبایـل    به همین دلیـ . داد دولت موحدون نیز اقدامى براى پایان دادن بدین نارضایتى انجام نمى. بودند

  . چراغ دولت موحدون خاموش شد. ه 667(در سال ، کوهستانى مراکش انجام دادند

 دولت ادریسیان در مراکش  

افکند  دو تن از علویان از پیکار فخ جان بدر بردند که یکیشان ادریس بن عبد اهللا بود که دولت ادریسیان را در مراکش پى

 ان جدا کرد  و آن سرزمین را از قلمرو عباسی

ادریس از فخ جان ببرد و به مصر رفت برید مصر بدست واضح موالى صالح بن منصور بود کـه بـه   «مؤلف االستقصا گوید: 

گرى داشت و چون کار ادریس را بدانسـت بنهانگـاه وى رفـت و او را بـر اسـب بریدبـه        مسکین معروف بود و دل به شیعه

فت و بشهر و لیلى فرود آمد و امیر آنجا اسحق ابن محمـد مقـدم وى را گرامـى    ادریس باقصاى افریقیه ر. افریقیه فرستاد

ل که داشت بر شمرد و بکمک او از اطاعت عباسیان یداشت و بربران را بدعوت وى خواند و نسب وى را با پیمبر و آن فضا



  156 تاریخ اسالم

  
 
 

  . ر کردکمک واضح تا افریقیه رفته او را بکشت و برداه بدر رفت و چون رشید بدانست که ادریس ب

اسحق بن محمد از قبیله خویش و بسیارى قبایل دیگر براى ادریس بیعت گرفـت و کـار وى بـاال گرفـت و بـر سـرزمین       

  . پهناورى که از مغرب قیروان تا سواحل اقیانوس امتداد دارد تسلط یافت

رد که راهى دراز و سخت بود هارون که از خطر ادریس هراسان بود در اندیشه بود سپاهى سوى وى فرستد اما اینکار را نک

تدبیر بکشد هارون رأى او را پسندید و سلیمان بن جریر را که شـماخ  ه و یحیى برمکى بدو گفت یکى را بفرستد تا او را ب

اى بوالیتدار تونس همراه وى کرد تا بتواند از تونس بگذرد و نـزد ادریـس    لقب داشت و از موالى مهدى بود بفرستاد و نامه

ادریـس مقـدم او را پـذیرفت و از جملـه     . بنزد وى رسید ادعا کرد که طبیب است و دل به شیعه ـ گرى دارد رود و چون 

و هـم  ، اى پر از بوى خوش بـدو زهـر داد   دست آورد گویند در شیشهه خاصان خویش کرد که شماخ فرصت قتل وى را ب

ـ ، ن بودگویند مسواك زهرآلود بدو داد که ادریس از ورم لثه و درد دندان ناال ه و هم گویند که انگور مسموم بدو خورانید ب

هر حال کار خویش را کرد و فرارى شد و نزد ابراهیم بن اغلب رفت و وى را از ماجرا خبـر داد و از دنبـال او خبـر مـرگ     

  . ادریس رسید و ابراهیم بهارون نوشت و او برید مصر را به شماخ داد

  213ـ  177ادریس دوم 

در . نیز وى باردار بود و یارانش منتظر ماندند تا دو ماه بعد پسرى بزاد و نـام وى را ادریـس کردنـد   از پس مرگ ادریس ک

در شـهر و   188واقع بنیانگزار دولت ادریسیان او را باید شمرد و چون ادریس دوم یازده ساله شد بربـران در ربیـع االول   

ن از منبر فرود آمد مردم دستش را ببوسیدند و بیعت کردند اى خواند و چو در آنروز نخست خطبه. بیعت کردند لیلى با او

  . ل مراکش به بیعت او در آمدندیآنگاه همه قبا

  . ادریس دوم شهر فاس را بنیان نهاد و یکساله بناى آن را بپایان برد و پایتخت خویش کرد 192بسال 

وفـات  . و از آن پس سکه بنام خـویش زد همت ادریس همه متوجه پیکار خارجیان صفرى بود که نیروى ایشانرا بشکست 

از پس او محمد بن ادریس امارت یافت و بـدوران وى امیـران ادریسـى راه    . در سى و شش سالگى بود 213ادریس بسال 

اختالف رفتند و عیسى ابن ادریس در شهر آزمور قیام کرد و کسان را به بیعت خویش خواند محمد از قاسم برادر خویش 

شت کمک خواست اما او دریغ کرد از برادر دیگر خویش عمر که والیت تکساس داشت کمک خواسـت  که والیت طنجه دا

جان پذیرفت و با سپاهى از بربران به پیکار عیسى رفت و او را بشکسـت و فـرارى کـرد آنگـاه وى را عامـل بـرادر       ه و او ب

  . کرد و همه والیت بگرفت جنگ قاسم فرستاد و او بر طنجه هجوم برد و قاسم را فرارىه خویش کرد و ب
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هنگام امارت نه سـاله بـود و حیـدره لقـب داشـت چنانکـه       . بمرد و على بن محمد پسرش امارت یافت 221محمد بسال 

  . میدانیم این لقب از على بن ابیطالب بود

یافت کـه   بمرد و یحیى بن محمد برادرش امارت 234وى بسال . اند مورخان از حوادث دولت على بن محمد چیزى نگفته

یحیى امارت را قبضه کرد و قدرت وى بزرگ شد و دولتش عظمـت یافـت و آثـار دوران وى    «ابن خلدون درباره او گوید: 

هـا   افکندند و بیرون شهر باغسـتان  نیکو بود که فاس آبادانى بسیار یافت و حمامها در آن بساختند و سراهاى بازرگانى پى

  ». کردندکردند و مردم از نقاط دور رو سوى آن 

یحیاى دوم بامارت رسید اما روش بد داشت و مردم بشوریدند و او فـرارى شـد و   ، از پس على ابن محمد و یحیى برادرش

ـ  سهل فرمانده شورشیان شهر فاس را بگرفت و همسر یحیى نامـه  باندلس رفت و همانجا بمرد و عبدالرحمن ابن ابى ه اى ب

ریف بود نوشت که بفـاس آیـد و شـورش را بخوابانـد وى بیامـد و فـاس را       پدر خود على بن عمر ادریس که در سرزمین 

  . دست قاسم بن ادریس هبگرفت و امارت از اعقاب محمد بن ادریس برفت که گاه بدست اعقاب عمر بن ادریس بود و گاه ب

اما دوران وى طوالنى زودى کار على بن عمر بن ادریس که على دوم عنوان داشت استقرار یافت و خطبه بنام او کردند ه ب

  . نشد و عبدالرزاق فهرى خارجى بر او بشورید و على فرارى شد و بدیار فرنگ رفت

آنگاه مردم فاس کس بنزد یحیاى سوم فرستادند و او را بشهر خواندند و چون بیامد با او بیعـت کردنـد و او بـراى مقابلـه     

  . کشته شد 292و فرارى کرد و بسال  عبدالرزاق فهرى آماده شد و در چند جنگ خارجیان را بشکست

رخ داد در نتیجـه آن   292بود تا قتل یحیاى سوم کـه بسـال    233از مرگ یحیاى اول که بسال «مؤلف االستقصا گوید: 

هاى که میان ادریسیان و خارجیان رخ نمود وضع دیار آشفته بود و قحط شد و گرانى آمـد و مـرگ و میـر رواجـى      جنگ

انگیـز بـود و مـردم     در ناحیه عدوه قحطى هـول  253بسال . از آن پیش کس نظیر آن را بیاد نداشتفوق العاده یافت که 

ها فرو  اى سخت شد که قصرها را بیفکند و سنگ از کوه زلزله 267هفت سال پیاپى ببالى خشکسالى مبتال بودند و بسال 

ها بگریختند و این بالى صعب همه اندلس  آشیانهها را بریخت و پرندگان از  ریخت و مردم را از شهرها فرارى کرد و سقف

هـا بـود و    در اقصاى مغـرب فتنـه   276بسال . و دیار عدوه را از تلمسان تا طنجه و از دریاى روم تا اقصاى افریقیه بگرفت

انـد تـا   ها مصون نم قحط شد چنانکه مردم یکدیگر را بخوردند و بسیار کس از وبا بمرد و تاریخ ادریسیان نیز از این آشوب

آنجا که ابن خلدون پیشواى مورخان افریقیه آغاز و انجام حکومت امیران ادریسى ایـن دوران را تعیـین کـردن نتوانسـته     

  . است
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  310ـ  292یحیاى چهارم 

مردى . وى معتبرترین امیران ادریسى بود و بعدل و نصفت مشهور بود، از پس قتل یحیاى سوم یحیاى چهارم امارت یافت

ـ      . ث بودفقیه و محد رامـش او و  ا آشجاعت و فصاحت و زهد و ورع باهم داشـت و هیچیـک از امیـران ادریسـى دورانـى ب

  . قلمروى بوسعت او نداشتند

ـ . در اواخر قرن سوم که نفوذ فاطمیان در افریقیه باال گرفت کار ادریسیان نیز سستى گرفـت  سـپاه مهـدى    300سـال  ه ب

را بشکست و شهر فاس را محاصره کرد  یحیى تاخت و بنزدیکى مکناسه وي فرماندهى مصالۀ بن عبوس بقلمروه فاطمى ب

و یحیى بناچار از در صلح درآمد و مالى بداد و خالفت مهدى فاطمى را گردن نهـاد و از جانـب او والیتـدار فـاس شـد و      

ى مؤثر دیده بود بدینسان العافیه سپرد که در جنگ افریقیه از او دستیار خلیفه فاطمى بقیه قلمرو وى را به موسى بن ابى

که مصاله بفاس رفت موسى ویرا بر ضد یحیاى چهارم تحریک کرد و  309نفوذ فاطمیان بر ادریسیان مستقر شد و بسال 

او یحیى را بگرفت و اموالش را مصادره کرد و از آندیار تبعید کرد و او سالى چند در ناحیه ریف پیش اقوام خویش بـود و  

  . در شهر مهدیه بمرد 332بحبس انداخت و از پس بیست سال آزاد کرد که بتونس رفت و بسال  بار دیگر موسى وى را

  312ـ  310حسن بن محمد 

دار فاس کرد اما والیت او نپایید و حسـن بـن محمـد ادریسـى بـر او       وقتى مصاله یحیى را بگرفت ریحان کتانى را والیت

اطاعت او کردند و نفوذش بر اطراف استقرار یافت و جنگ موسى بن س را بگرفت و ریحان را بکشت و مردم ربشورید و فا

در یکى از جنگها کشته شد و طومار ادریسـیان پیچیـده شـد و موسـى همـه قلمـرو        312العافیه را آماده شد و بسال  ابى

  . ایشان را بگرفت و اطاعت فاطمیان کرد

 دولت مرابطون  

، هاى مسلمان اندلس زیر فشار مسیحیان اسپانیایى قرار گرفته بودنـد یعنى در همان زمانى که دولت ـ شهر  448در سال 

این جنب و جوش در اصل بر اثر آزادى آنان از . اى آغاز شده بود جنب و جوش تازه، در شمال افریقا و در میان قبایل بربر

ر گیر کشـمکش بودنـد؛ در   د، دولت فاطمى مصر در این زمان با دولت بنى حماد در الجزایر. هاى منطقه بود اطاعت دولت

ایـن فراغـت   . نتیجه قبایل بربر ساکن صحرا و نیز نواحى دور ـ دست مغرب (مراکش) فارغ از سلطه هـر حکـومتى بودنـد    

بربرها که قبل از آن با قبول رهبـرى رؤسـاى عـرب در    . مصادف با پیدایش تعدادى رهبر دینى پرشور در میان بربرها بود

هـاى دینـى و    انگیـزه . اکنـون خـودداراى رهبرانـى دینـى شـدند     ، شـدند  افریقـا وارد مـى  منازعات سیاسى و دینى شمال 
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رهبـران بربـر در قـدم اول از ایـن مجاهـدان بـراى       . از بربرها مجاهدانى پرشور ساخته بـود ، زیستى آزادمنشى و ساده روح

در جریـان گسـترش اسـالم در    . گسترش اسالم در میان قبایل سیاه پوست کافر در جنوب صحراى افریقا استفاده کردنـد 

مرابط بـه معنـاى جنگجـوى مرزنشـین     . نهضتى در بین بربرها به وجود آمد که مرابطون نامیده شده است، میان سیاهان

. را متحـد سـاخت   لیـ کـه همـه قبا   گردد یبرم "تفاوتیمحمد "بنام  يآنان توسط فرد یمذهب یاسیآغاز حرکت س است

. خـود پرداخـت   لـه یقب نیاحکام اسالم در ب غیاو را ادامه داد و به تبل يها تیفعال "یالکد میبن ابراه ییحی"داماد او بنام 

افراد  تیو هدا غیتا در آن جا به تبل، ساخت یاو رباط يو برا فتکمک گر "نیاسمیعبداهللا بن "به نام  یجوان هیاز فق يو

  . اهللا سر سپرده بودندبه عبد ثیکه از هر ح، شکل گرفت یگروه یبعد از مدت. بپردازد لیقبا نیا

متوجه شـمال شـد و فرمانـده آنـان بـه نـام       ، هاى اولیه در جنوب صحرا نهضت سیاسى و دینى مرابطون پس از موفقیت  

 . یوسف بن تاشفین مراکش را تصرف کرد و دولت قدرتمندى به وجود آورد

یوسف بن تاشفین نیز بـا  . یان کمک خواستنداز آنان در برابر مسیح، چون آوازه مرابطون به گوش مسلمانان اسپانیا رسید

. در جنگ زالقه توانست آلفونس پادشاه مسیحى را شکست دهـد . ه 479او در سال . سپاهیان خود به کمک آنان شتافت

در نتیجه آنان نیز به . شور و شوق بسیارى در مسلمانان اندلس به وجود آورد، دالورى و ایستادگى مرابطون در این جنگ

  . پیوستند و طى چندین جنگ مسیحیان اسپانیایى را وادار به عقب نشینى کردندمرابطون 

اما چـون مسـیحیان حمـالت خـود را از سـر      ، تاشفین به شمال افریقا بازگشت یوسف ـ بن ، پس از عقب راندن مسیحیان

این بار پـس از عقـب    .مرابطون بار دیگر عازم آن سرزمین شدند، گرفتند و مسلمانان اندلس مجددا تقاضاى کمک کردند

بعضـى از  . مرابطون در اندلس باقى ماندند و به مطیع ساختن دولت ـ شهرهاى آن سرزمین اقدام کردند ، راندن مسیحیان

فرمانروایان شـهرهاى انـدلس   . اما سر انجام مجبور به اطاعت شدند، هاى سختى از خود نشان دادند مقاومت، ها این دولت

اما از اینکـه مرابطـون استقاللشـان را سـلب     ، ز خطر دشمنان مسیحى خود نجات یافته بودنداگر چه به وسیله مرابطون ا

کم کم بـر اثـر زنـدگى در    ، مرابطون هم که به دلیل پرورش در صحرا شجاع و صبور بودند. رضایتى نداشتند، کرده بودند

  . ب تبدیل شدندبه گروهى آسایش طل، مندى از زندگى راحت شهرهاى خوش آب و هواى اندلس و بهره

آنـان دیگـر سـد محکمـى در برابـر مسـیحیان       . آسایش طلبى مرابطون در مدت کوتاهى دولت مقتدر آنان را ضعیف کرد

ساکنان شهرهاى انـدلس نیـز بـه    . کم کم بر قدرت خود افزودند، هاى کوچک در شمال افریقا هم دولت. اسپانیایى نبودند

بر مسـیحیان و یهودیـان نیـز    ، که مرابطون عالوه بر ساکنان مسلمان این شهرها از آنجا. مقاومت در برابر آنان دست زدند
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بنابراین همه ساکنان شهرهاى اندلس از هر قوم و مذهبى که بودند با آنان به مخالفـت برخاسـتند و   ، کردند فشار وارد مى

جدیـد بربرهـاى شـمال افریقـا      در چنین شرایطى دولت مرابطون در برابر نهضت. براى تجدید استقالل خود تالش کردند

  . موسوم به موحدون از پاى در آمد و حیات آن به پایان رسید

  296ـ  184دولت بنى اغلب در تونس 

تأسیس دولت اغلبیان از آنجا بود که رشید میخواست در تونس قدرتى مستقر باشد تا بربران را تنبیه کند و ادریسـیان را  

ابراهیم که بر دیار زاب حکومت داشت از هارون خواست کـه حکومـت تـونس را بـدو     . از حمله به قلمرو عباسیان باز دارد

عالوه هر سال چهـل هـزار دینـار    ه ب. فرستادند نگیرد واگذارد و آن صد هزار دینار را که هر ساله از خراج مصر براى او می

ه بود برشید گفت این تقاضا را بپذیرد و ببغداد فرستد هرثمۀ بن اعین که در حکومت افریقیه عقل و کفایت ابراهیم را دید

 . ابراهیم والیتدار تونس شد 184بسال 

وى مردى شجاع و عاقل بود لیث بن سعد که در مصر استاد ابراهیم بود و فقه و حدیث بدو میآموخت چون هوشیارى وى 

ار فقـه دانـاتر اسـت امـا یـارانش      کـ ه از مالک ب«و شافعى درباره وى گفته بود: » این جوان اهمیتى مییابد«را بدید گفت: 

ـ   ه ى لیث محقق شد که ابراهیم وقتى بیپیشگو» . دهند مذهب وى را رواج نمی ه حکومت رسید شایسـتگى نشـان داد و ب

در سه میلى قیروان شهرى بنیان نهاد و نام آن را عباسیه کرد و کسان و خادمان و معتمـدان خویشـرا بـدانجا     185سال 

  . خالفت بغداد باشده شهر داد تا نشان وفاى وى به ببرد و گوئى این نام را 

بر ابراهیم بشورید و او عمـران   186یکى از عربان مقیم تونس حمدیس نام بسال . هاى افریقیه خاموش شدنى بود اما فتنه

حمـدیس نیـز   ، بن مخلد را با سپاهى بزرگ فرستاد تا حمدیس و سپاهش را بشکست و ده هزار کـس از ایشـانرا بکشـت   

در طرابلس که تابع تونس بود فتنه شد که مردم آنجا از سفیان بـن مضـا والیتـدار خـویش کینـه       189بسال . شته شدک

اش براندند و تا مسجد تعاقب کردنـد   شورشیان وى را از خانه. داشتند سفیان براى چهارمین بار والیتدار طرابلس شده بود

باز گردانیدند و ابراهیم بن سفیان تمیمى را والیتدار خویش کردند امـا  و در آنجا یارانش را بکشتند و وى را سوى قیروان 

ابراهیم سپاهى به طرابلس فرستاد و شورشـیان  . او بر کارها مسلط نتوانست شد که میان بربران و عربان نزاعى سخت بود

  . را بقیروان برد اما از ایشان در گذشت

دى بنام ابا عصام با گروهى بسیار بشـورید و ابـراهیم بـن اغلـب برایشـان      ابن اثیر گوید که مر. اما فتنه طرابلس آرام نشد

تسلط یافت و والیت این دیار را بفرزند خود عبد اهللا داد که از بربران رنج بسیار دید و ناچار از شهر بیرون شـد و آرامـش   
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مناسـب ندیـد و بـراى پنجمـین بـار      از اینرو ابراهیم بقاى فرزند خویشرا در آن دیار پرآشـوب  . فتنه جویان را بمال خرید

سفیان بن مضا را والیتدار کرد که بربران هواره بر او بشوریدند و شهر را بگرفتند و دیوارها را ویران کردنـد و ابـراهیم بـار    

هـا را بکشـت و طـرابلس را     دیگر فرزند خویش را با سیزده هزار کس فرستاد تا بربران را بشکست و گروهـى بسـیار از آن  

و حصار شهر را از نو ساخت از آن پس عبد الوهاب بن عبد الرحمن بربران را فراهم آورد و به پیکار اغلبیان ترغیب بگرفت 

پیکار بود تا پدرش بمرد و امارت بدو رسید و ناچار با بربران صلح کرد ه کرد و عبد اهللا در آن سرزمین همچنان با ایشان ب

  . الوهاب جز آن هست از عبد که شهر و دیار از عبد اهللا باشد و هر چه

ابراهیم بن اغلب که از طرابلسیان بیمناك بود از ادریسیان نیز آسوده نبود که بیم داشت بر ضد وى دست به پیکار زنند و 

چون بدو خبر دادند که ادریس بن ادریس نیروى فراوان یافته قصد پیکـار او کـرد امـا یـارانش ایـن راى را نپسـندیدند و       

اى مالیم نوشت و تقاضا کـرد از دشـمنى بـاز آیـد و از      ادریس نیز نامه. تو کارى ندارد با او کارى نداشته باشگفتند تا با 

عبد الوهاب پاشا در کتاب خالصه تـاریخ تـونس گویـد    . خویشاوندى که با پیمبر داشت یاد کرد و ابراهیم از پیکار بازماند

از این قرار کار ابراهیم سـخت بـاال   » ستادگان شارلمانى را پذیرفتابراهیم بن اغلب در عباسیه پایتخت والیت خویش فر«

  . واسطه خلیفه عباسى با او رابطه مییافت گرفته بود که شارلمانى بى

  201ـ  196عبد اهللا اول 

بمـرد عبـد اهللا در طـرابلس بـه      196ابراهیم بن اغلب از پس خویش والیت را بابو العباس عبد اهللا داده بود و چون بسال 

نامـه را   دار امور شد و بنام او از خویشتن و همه خاندان و کسان بیعت گرفـت و بیعـت   پیکار بود و برادرش زیادة اهللا عهده

اهللا والیت را بدو سپرد و چون امین بـه بغـداد مقتـول شـد و      ه زیاد، بتونس بازگشت 197بنزد وى فرستاد عبد اهللا بسال 

عبداهللا مردى بدرفتار بود و با کسان خویش رفتـارى نکوهیـده   ، والیتدارى واگذاشتمأمون رسید عبد اهللا را به ه خالفت ب

ابن عذارى گوید: چون از طرابلس بازگشت برادرش به استقبال رفت و والیت را بدو داد اما عبـد اهللا بـا او رفتـارى    . داشت

در کار . ها را ندیده میگرفت او میکرد و اهانتناشایسته کرد و اطرافیان خود را باهانت وى واداشت اما برادر پیوسته احترام 

رفتارش با کسان ظالمانه و خشن بود و پند پارسایان را . خراج نیز ستم پیشه کرد و بر هر جریب هیجده دینار خراج بست

نـد  نزد عبد اهللا رفته کرد گویند وقتى حفض بن حمید صالح با تنى چند از پارسایان از جزیره بتونس شدند و ب گوش نمی

اعتنائى کرد و مغموم برفتند و رو سوى قیـروان کردنـد و    و وى را در کار دین و مصالح مسلمانان پند دادند اما عبد اهللا بى

حفص گفت از مخلوق نومید شدیم اما از خالق نومید نشویم از خدا بخواهید که ستم وى را از «چون به نیمه راه رسیدند: 
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پس همگى وضو گرفتند و بـه جماعـت نمـاز کردنـد و از     . افتیم فرصت استجابت هستاگر فرصت دعا ی. بردارد  مسلمانان

کسـانى  . اى زیر گوش وى برآمد و روز ششم او را بکشت گویند قرحه. خدا خواستند تا ستم عبد اهللا را از مسلمانان بردارد

  ». اى سیاه بوده است که در غسل وى حاضر بودند گفتند که پنداشتیم بنده

دهد که عبد اهللا با رفتار خویش چنان کینه کسان را برانگیختـه بـود کـه رفتـار بـد او را       آمیز نشان می اغراق این حکایت

  . ها کردند موضوع افسانه

  223ـ  201زیادة اهللا اول 

د و هـا بـو   بدوران او فتنه. پیشه بود زیادة اهللا که دوران حکومتش از همه اغلبیان درازتر بود چون برادر خویش مردى ستم

شش سال بـه آرامـش   زیاده  اهللا . جزیره سیسیل را بگشود و بقلمرو اسالم آورد. ها کرد تا جزیره ساردنى را بگشاید کوشش

زیاد بن سهل معروب بابن سیسیلى بر او بشورید اما شکست خورد و با یاران خویش فـرارى   207سال ه حکومت کرد تا ب

ت و زیادة اهللا سپاهى بفرماندهى محمد بن حمزه بدفع او فرسـتاد کـه از   سال بعد منصور بن نصیر طنبذى سربرداش. شد

اهللا را بـا سـپاه    منصور شکست خورد و دو تن از خویشان زیادة اهللا نیز کشته شدند و او بار دیگر وزیر خود اغلب بـن عبـد  

ا منصـور از چنگشـان گریخـت    بسیار فرستاد و سپاه را بدرقه کرد و فرمانده سپاه را تهدید کرد که اگر شکست خوردند یـ 

ریزد این تهدید مایه فیروزى نشد اما شکست خوردگان که از عاقبت خویش بیمناك بودنـد بـه عباسـیه     خون همه را می

  . بازنگشتند و از اطاعت بدر رفتند و به منصور پیوستند و چند شهر را بگرفتند

رود که با خشونت و سـتم همـه را آزرده بـود     اهللا بده  ادبار دیگر کار تونس به آشوب کشید و نزدیک بود رشته از دست زی

اهللا در چنـد جنـگ او را بشکسـت و بعقـب      ه خطر منصور بزرگ شد و رو سوى قیروان کرد و شهر را محاصره کـرد زیـاد  

بن عبد  خود محمد  میخواست مردم قیروان را مجازات کند اما خیراندیشان پندش دادند آنگاه برادرزاده. نشینى وادار کرد

شهر سبیبه فرستاد که شکستى رسوا خورد و این شکسـت منصـور را جسـور کـرد و بـار دیگـر قیـروان را        ه اهللا اغلب را ب

ـ  ضعف میه را که دولتش بزیاده  اهللا محاصره کرد و  . سـختى نگـران کـرد   ه رفت و فقط بر چند شهر تونس تسلط داشت ب

قبت در نتیجه اختالفى که میان منصور و سردار وى عامر بـن نـافع رخ   دوام داشت و عا 211تا  209فتنه منصور از سال 

  . داد نیروى وى بشکست و فرارى شد و فتنه او که نزدیک بود دولت اغلبیان را منقرض کند از پیش برخاست
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  فتح جزیره سیسیل 

روزگار معاویه براى فتح ایـن   مسلمانان از. اهللا گشوده شد ه دست زیاده بدوران خالفت مأمون ب 212جزیره سیسیل بسال 

دار افریقیه مأمور فتح آنجا شـد امـا    جزیره کوشش آغاز کردند و عبد اهللا بن قیس فزارى از جانب معاویۀ بن خدیج والیت

ـ  . کارى نساخت و مسلمانان بر سیسیل دست نیافتند دوران یزیـد بـن عبـد    ه نویرى گوید که محمد بن ادریس انصـارى ب

 109د و غنائم فراوان گرفت و از پس او بشر بن صفوان کلبى در ایام هشام بن عبد المالک بسـال  الملک سیسیل را بگشو

سر فتح آن داشت و بر سیراکوز که در کناره شرقى جزیره اسـت   122بگشودن آن رفت و نیز حبیب بن ابى عبیده بسال 

فتح جزیـره رفـت امـا تـا دوران     ه ب 130سال  هاز آن پس عبد الرحمن ب. تسلط یافت و با غنائم بسیار به افریقیه برگشت

  . اغلبیان قدرت مسلمانان در آنجا استقرار نیافت

روم شرقى قسطنطنین نامى را والیت سیسیل داد و وى یکى از کسان خویش را  امپراتورقضیه فتح سیسیل چنان بود که 

اى را از یکـى   ار خشمگین شد که شنید راهبهاز اینک امپراتورغارت سواحل افریقیه فرستاد ه بنام یوفیموس با چند کس ب

بیمناك بود بسیراکوز گریخت و بر حاکم جزیـره بشـورید و    امپراتوراند و قسطنطنین که از خشم  از دیرهاى ساحلى ربوده

امیر تونس توسل جست و فتح سیسـیل   زیادهً  اهللاه هراسان بود و توان مقاومت او نداشت ب امپراتورچون از تعقیب 

  . اسد بن فرات قاضى قیروان به سیسیل فرستاد  فرماندهىه نظر وى آسان وانمود وى نیز سپاهى با صد کشتى برا در 

مدستى یوفیموس با حاکم جزیره در گرفت و حـاکم رومـى   ه چون سپاه تونس به سیسیل رسید جنگ میان مسلمانان به

در چند جنگ شکست خوردند و اسد بن فرات سـردار  مسلمانان در پیکار جزیره رنج فراوان بردند و . جزیره شکست خورد

  .  قتل رسید که محمد بن ابى الجوارى را سردار خویش کردنده ایشان در محاصره سیراکوز ب

دسـته   هاى نخستین پیشروى در جزیره میسرشان نشد تا یک یوفیموس نیز خیانت کرد که او را بکشتند و با وجود توفیق

ـ      توغلوش بجنگ رومیان می فرماندهىه کشتى که از آندلس ب کمـک آن بـر بعضـى    ه رفت بـه آنجـا رسـید و مسـلمانان ب

شهرهاى جزیره تسلط یافتند اما بترك آن ناچار شدند که وبا در ایشان افتاد و فرمانـده اندلسـى و بسـیارى از مسـلمانان     

  . بود 215سال ه بمردند و اندلسیان راه دیار خویش گرفتند و این ب

مسلمانان سوى قصـریانه رفتنـد امـا بـر آن      219گشوده شد بسال  216دو سال طول کشید تا بسال محاصره شهر پالرم 

بمـرد و  زیـاده  اهللا   223تسلط نتوانستند یافت و ناچار سوى شهرهاى دیگر رفتند و همچنان در جزیره ببودنـد تـا بسـال    

ـ     رسید بر همه جزیره تسلط ن مسلمانان با همه مددى که پیوسته از تونس می تصـرف  ه یافته بودنـد آخـرین محلـى کـه ب

  . گشوده شد 264سال ه مسلمانان در آمد سیراکوز بود که بدوران ابراهیم اغلبى ب
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  242ـ  226محمد اول 

ابو عقال رفتارى نکوتر از . بمرد برادرش ابو عقال که سومین فرزند ابراهیم بن اغلب بود امارت یافت اهللا هً زیادچون 

مالن خویش عطایاى فراوان داد و دستشانرا از رعیت کوتاه کرد و شراب را در قیروان ممنـوع کـرد و   دو برادر داشت به عا

بدوران وى جز آن فتنه که بربران کردند و بدست عیسى بن ریعـان ازدى آرام شـد   . خریدار و فروشنده آن را مجازات داد

العباس  دوران امارت ابو. باس محمد اول بجایش نشستالع سالگى بمرد و ابو 53در  226ابو عقال بسال . حادثه مهمى نبود

) که از همه اغلبیان درازتر بود حوادث بسیار داشت و مهمتر از همه آن بود که برادرش احمد قدرت امـارت  242ـ   226(

ـ ، را از او بگرفت و عنوانى براى او بیش نگذاشت و این تا چند سال دوام داشت کـرد و  زنـدان  ه عاقبت احمد را بگرفت و ب

هنوز از فتنه برادر فراغت نیافته بود که سالم بن غلیون از زاب بشورید که محمد او را از آن والیت عـزل کـرده بـود و راه    

عمـرو   224سـال  ه و هم ب، محمد به پیکار او رفت و نیرویش را بشکست و او را بکشت. مخالفت رفت و قصد قیروان کرد

محمد نیـرویش را بشکسـت و او را بکشـت و شـهر تـونس را از      ، سال دوام داشت بن سلیم تجیبى قیام کرد و فتنه او دو

ى براى استیال بر جزیره سیسیل فراهم کرد و باین پیکار عنوان یو چون از این فتنه فراغت یافت نیرو. کسانش پس گرفت

ـ  237جهاد ضد روم داد و عباس بن فضل فزارى را براى ختم کـار جزیـره فرسـتاد و او از سـال      بقیـه شـهرهاى    247ا ت

پیکـار مسـلمانان در ایـن جزیـره چنانکـه      . دست رومیان رها کرد هاما بیشتر شهرهائى را که گشوده بود ب. سیسیل بگشود

  . اند سیال و غیر ثابت بود گفته

وى مردى نیـک سـیرت   . ببود 249ابراهیم امارت یافت و تا سال  محمد بن اغلب بمرد و از پس وى پسرش ابو 242بسال 

شـد و   دست از قصر قدیم برون مـی ه بود و با وجود خردسالى روش عدل و انصاف داشت و شبان شعبان و رمضان شمع ب

رسید و مردمـان بـر او انبـوه     مسجد جامع قیروان میه داد تا ب چهارپایان با بارهاى درهم همراه داشت و به مستمندان می

  .  گفتند شدند دعایش می می

ـ ، دوم امارت یافت اما دوران وى یکسال بیش نبود اهللا هً دزیااز پس احمد برادرش  محمـد   250سـال  ه از پس او ب

هـزار مثقـال    وى را ابوالغرانیق لقب دادند که به شکار غرانیق دلبستگى فراوان داشت تا آنجا که با خرج سـى ، امارت یافت

رغـى اسـت سـیاه و سـپید کـه در نـواحى       غرانیـق م . طال قصرى با شکوه ساخته بود و آنجا را شکارگاه خویش کرده بود

  . شود و به احتمال قوى همان درناست که شکارچیان به شکار آن رغبتى بسیار دارند گرمسیرى فراوان یافت مى

والیت جزیره ه بدوران ابوالغرانیق حوادث مهم نبود تنها کوشش اغلبیان را در کار فتح سیسیل دنبال کرد و چند کس را ب
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 ن در نتیجه تصادمها که میان عربان و رومیان بود و بعضى دیگر در نتیجه تعصب مذهبى که آتش آنشا فرستاد که بعضى

جنگ بـود   259تا  255ابن عذارى مورخ معروف گوید که میان مسلمانان و رومیان از سال . زدند کشته شدند را دامن مى

  . اندازى کنند دست که مسلمانان کوشش داشتند شهر سیراکوز را بگیرند و به جنوب ایتالیا

دوران وى قرین مستعین و معتز و مهتدى و معتمـد عباسـى بـود و همگـان او را در والیـت      ، بمرد 261ابوالغرانیق بسال 

  . نام نفوذى نداشتنده خویش باقى گذاشتند که رسم چنین بود و خلیفگان عباسى در افریقیه جز ب

  296ـ  261ابراهیم دوم و زیادة اهللا سوم 

دسـت مسـلمانان افتـاد    ه ) و سیراکوز ب263در ایام وى شهر رقاده بنا شد (. براهیم دوم از همه اغلبیان درازتر بوددوران ا

  . ) و هم در آن جنگ که عباس بن طولون بافریقیه درانداخت مغلوب بازگشت274(

ـ  ابن عذارى تفصیل جنگ را نقل می اطاعـت پـدر بـرون رود و     فکـر افتـاد از  ه کند که عباس طولونى که جویاى نام بود ب

یاران وى ابراهیم دوم اغلبى را سخت ضعیف وانمودند و عباس نامه بدو نوشت که خلیفه بغداد فرمـان  ، افریقیه را بگشاید

ى و بـه نیابـت مـن امـارت     یمن داده باید فرمان بردار شوى و نام خلیفه را بر منبر یاد کنى و به استقبال من آه افریقیه ب

عبـاس مغـرور شـد و او را    ، عامل شهر به پیشواز وى آمد و احترام کـرد ، سپاه راهى شد و تا شهر لبده رفتگاه با  کنى آن

مـردم از الیـاس بـن منصـور پیشـواى      ، اسارت گیرنده بگرفت و بگفت تا شهر را چپاول کنند و مردم را بکشند و زنان را ب

ن فرستاده عباس بنـزد الیـاس رفـت و او را باطاعـت     شهر نفوسه مقام داشت کمک خواستند و چوه خارجیان اباضى که ب

من نزدیکترى و جهاد تو واجب اسـت کـه از اعمـال    ه به این پسرك بگو اکنون تو از دیگر کفار ب«خواند الیاس پاسخ داد: 

را  ابراهیم اغلبى نیز سپاهى فرستاد کـه عبـاس  ، جلوگیرى عباس فرستاده و دوازده هزار کس ب» .ام قبیح تو چیزها شنیده

  . بشکستند و او سوى برقه فرارى شد

امنیت را مستقر کرد و اهل فسـاد را بکشـت هـر هفتـه دو روز در مسـجد قیـروان       ، ابراهیم مردى عادل و دوراندیش بود

داد و همه امـالك خـویش    نشست و داد مردم میداد بنیکوکارى دلبسته بود هرچه داشت صدقه مى ها مى باستماع شکایت

  . بود 289مرگ وى بسال ، شناسى دقت نظرى عجیب داشت سکهدر ، را وقف کرد

کـار بـه    گوینـد ایـن  . دست غالمان خویش کشـته شـد   هاز پس او عبد اهللا پسرش امارت یافت اما بیش از نه ماه نماند و ب

  . اهللا سر قیام دارد ه پسرش انجام شد که در حبس پدر بود زیرا بدو گفته بودند که زیادزیاده  اهللا تلقین 

بدوران کوشش ابوعبد اهللا شیعى براى بسط نفـوذ فاطمیـان   ، آخرین امیر اغلبى است که در تونس حکومت کردزیاده  اهللا 
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سپرد و اطرافیان وى دلبسته رواج مذهب شـیعه بودنـد و    عیاشى میه ایام را باهللا  زیاده ، آغاز شد و بسیار شهرها را بگرفت

فاطمیان بـر سراسـر منـاطق غربـى قیـروان کـه        281سال ه ب، ق فاطمیان کار کردنددر نهان براى سقوط اغلبیان و توفی

  . بزرگترین شهر افریقیه بود تسلط داشتند

اند آنچـه سـبک    ) و مردم گریخته296بدانست که ابوعبد اهللا شیعى بشهر رقاده رسید (زیاده  اهللا وقتى «ابن عذارى گوید: 

فرزند بگذاشت و بگریخت و بدینسان دولت اغلبیان بر افتاد و جز نامى از آن وزن و سنگین قیمت داشت برداشت و زن و 

  ».در متون نماند
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خراب کردن قبر ، ممنوعیت بحث درباره قرآن، اعمال زیر از اقدامات کدام خلیفه عباسی است ؟ تعقیب شیعیان-46
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  د ؟ مدرسه دارلعلم توسط چه کسانی و براي چه هدفی ایجاد ش-49

  براي تعلیم مذهب اسماعیلی  ، اسماعیلیان -1

  براي تربیت داعیان ، اسماعیلیان -2

  براي تربیت دانشمندان  ، عباسیان -3

   2و  1مورد  -4

  در زمان کدام خلیفه خالفت از چنگ سلجوقیان بیرون آمد و مستقل شد ؟ -50

    مقتضی المراهللا -4   راشد -3  مستظهر          -2  المقتدي باهللا -1
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  :مجموعه تست نامهپاسخ
  د  ج  ب  الف  
1    ×      
2  ×        
3      ×    
4        ×  
5      ×    
6  ×        
7    ×      
8        ×  
9    ×      
10    ×      
11  ×        
12  ×        
13      ×    
14  ×        
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17        ×  
18    ×      
19  ×        
20  ×        
21    ×      
22      ×    
23    ×      
24      ×    
25        ×  
26  ×        
27      ×    
28  ×        
29        ×  
30      ×    
31      ×    
32  ×        
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33    ×      
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42  ×        
43    ×      
44  ×        
45    ×      
46        ×  
47  ×        
48    ×      
49        ×  
50        ×  
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  منابع

  م علی اکبر فیاض انتشارات دانشگاه تهرانتاریخ اسال

  تاریخ پیامبر اسالم ابراهیم آیتی انتشارات دانشگاه تهران

  تاریخ تحلیلی اسالم جعفر شهیدي مرکز نشر دانشگاهی

جلدي)، انتشارات دلیل تاریخ سیاسـی اسـالم، حسـن ابـراهیم      2تاریخ سیاسی اسالم (میره رسول خدا) رسول جعفریان (

  ات جاویدان تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، مترجم و نگارش: علی جواهر کالم، انتشارات امیرکبیرحسن، انتشار

تاریخ صدراسالم، غالمحسین زرگري نژاد، انتشارات سمت تاریخ نگـاري در اسـالم، صـادق سـجادي و هـادي عـالم زاده،       

وشـی اشـراقی تـاریخ ایـران بعـد از اسـالم،       هاي اسالمی، محمـدجواد مشـکور، کتابفر   انتشارات سمت تاریخ شیعه و فرقه

  عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیر کبیر

  تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، حسین مفتخري، حسین زمانی، انتشارات سمت

  کوب، امیرکبیر بامداد اسالم، عبدالحسین زرین

  کوب، امیرکبیر کارنامه اسالم، عبدالحسین زرین
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