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 چکیذٌ
از ١٧٠حؼی٢ رظغاد٦ای ظالٗث ّتاؿیان جسؽی٥ آن و ٨٧َر صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ و ٣ی٥١ ٠ـحٜٛ 

در ؿؼز٠ی٧٤ای قؼٚی ظالٗث اؿال٠ی پیف از ؿ٨ٛط ای٢ صک٠٨ث اؿث. اگؼ چ٥ ز٠ی٥٤ ٦ا و 

ظان دالیٜ ٠حْغد ةؼای ای٢ رظغاد جاریعی وز٨د دارد و ةؼروی ةؼظی از ای٢ ٨٠ارد ةی٢ ٨٠ر

اقحؼاك ٣ُؼی وز٨د ٣غارد، ةا ای٢ وز٨د ١٧٠حؼی٢ دالیٞی ک٥ در ای٢ جضٛیٙ ة٥ آ٧٣ا اقاره 

گؼدیغه ّتارج٤غ از : ؿاظحار جؼکیتی ظالٗث ّتاؿی در ٤٦گام پیغایف آن ، پیكی٥٤ ٨ٚی 

ٗؼ٤٦گی و ج١غ٣ی ٤٠اًٙ ٠حنؼٗی ةغؿث ٠ـ١ٞا٣ان و جالش ةؼای ةازگكث ة٥ آن ، اظحالٗات 

اؿی ، ج١ؼکؽ زدایی ؿیاؿی ظالٗث ّتاؿی ، کا٦ف اٚحغار ظالٗث ّتاؿی ، درو٣ی ظا٣غان ّت

گؼیؽ از ٗؼوپاقی ظالٗث ، ةضؼان ا٣حٛال پایحعث از ةٕغاد ة٥ ؿا٠ؼاء ، قؼایي اٚٞی١ی و 

 زٕؼاٗیایی ةْىی از ٤٠اًٙ و دور ة٨دن از ٠ؼکؽ ظالٗث ّتاؿی.

 .، ةٕغاد، ظٞی٥٘ظالٗث ّتاؿیان، جسؽی٥ ًٞتی ، صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ : کلمات کلیذی
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 مقذمٍ
ق.( یکی از صک٠٨ح٧ایی اؿث ک٥ ج٨ا٣ـث ةا اؿح٘اده از ٣ام آل ٠ض١غ)ص( قکٜ گؼٗح٥ و ةیف از پا٣نغ ؿال 132-656دوٝث ّتاؿیان)

ؼ پؼچٟ ایكان ة٥ صیات ظ٨د ادا٥٠ د٦غ. آر٠ا٧٣ایی را ک٥ آ٧٣ا در اةحغا ٠ٌؼح ٨١٣د٣غ ج٨ا٣ـث ًی٧٘ای ٠عحٞ٘ی از ٠ؼدم و ٠٨ٚیح٧ا را زی

ي گؼدآورد،ا٠ا ةالٗام٥ٞ ٠كا٦غه گؼدیغ ک٥ ج١ا٠ی آ٧٣ا ةؼای رؿیغن ة٥ ظالٗث و صک٠٨ث ة٨ده و در ١ّٜ آ٧٣ا ج٘اوجی ةا ة٤ی ا٠ی٥ ٣غار٣غ و ٗٛ

٤ْی ٨٤ّان صک٠٨ث اؿال٠ی از ا٨٠ی ة٥ ّتاؿی جٕییؼ یاٗح٥ اؿث از ای٤ؼو ق٨رق٧ا و ٚیا٧٠ای ٠حْغدی از ١٦ان آٔازی٢ ؿال صک٠٨ث آ٧٣ا ی

ق.( ک٥ در جاریط اؿالم ة٤ام ّنؼ 132-232ق. آٔاز گؼدیغ و جا واپـی٢ ؿا٧ٝای ١ّؼ ای٢ دوٝث ١٦ؼا٦كان ة٨د. صحی دوره اول ّتاؿی )132

قک٨ٗایی، گـحؼش و ج٨ا٤١٣غی ای٢ صک٠٨ث ٠ك٨٧ر اؿث ٣ح٨ا٣ـث یکپارچگی و وصغت ١ٞٚؼو آ٧٣ا را صٍ٘ ک٤غ و دوٝح٧ای ٠عحٞ٘ی در قؼق 

م ٣ُیؼ ًا٦ؼیان ، أٞتیان و ادریـیان ٨٧َر کؼد٣غ و ج٨ا٣ـح٤غ ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ یا ٣ی٥١ ٠ـحٜٛ ة٥ صیات ظ٨د ادا٥٠ د٤٦غ. و ٔؼب ز٧ان اؿال

ای٢ روی٥ درؿغه ٦ای ةْغی صک٠٨ث ّتاؿیان ٣یؽ جٕییؼ ٣یاٗث و ةٞک٥ قغیغجؼ گؼدیغ ة٨ٌریک٥ در ةؼ٥٦ ٦ایی از جاریط ک٥ چ٤غ دوٝث ٠ـحٜٛ 

ر کك١کف قغه و در ٧٣ایث وْٖ و ا٣ؽوای ظ٨د ٚؼار داقح٤غ، دوٝث ّتاؿی ١٣ی ج٨ا٣ـث از ٗىای ة٨ز٨د آ٠غه ، از ّتاؿیان ةا یکغیگؼ دچا

ة٧ؼه ةؼداری ک٤غ و صاک١یث ظ٨د را ةؼ ای٢ ٤٠اًٙ ةگـحؼا٣غ. در قؼق ظالٗث اؿال٠ی دوٝح٧ایی ج٨ا٣ـح٤غ از اوایٜ ٚؼن ؿ٨ی ٦سؼی ةؼ 

٦ای ؿؼز٠ی٢ چی٢ آٔاز ٠ی گؼدیغ صک٠٨ث ١٣ای٤غ و صحی ةْىی از ای٢ دوٝح٧ا ةؼای ٠غت ةعك٧ای ةؽرگی از ؿؼز٠ی٧٤ای اؿال٠ی ک٥ از ٠ؼز

ق. ة٥ ةْغ ظٞی٥٘ ٗٛي ر٦تؼی ٨٤ْ٠ی و ٠ػ٦تی  ٨ً334ال٣ی ةٕغاد را ة٥ جنؼف ظ٨د درآورده و ظالٗث در زیؼدؿث آ٧٣ا ٚؼار گؼٗث. از ؿال 

ة٨ی٥ ای و ةْغ ؿٞس٨ٚی ٚؼار داقث. ای٢ دوٝح٧ا ّتارج٤غ از : ًا٦ؼیان  زا٥ْ٠ اؿال٠ی را در دؿث داقث و ٚغرت ؿیاؿی ١ّالً در دؿث ؿٌٞان

 ، م٘اریان ، ؿا٠ا٣یان ، ٔؽ٨٣یان ، آل ة٨ی٥ ، ؿالز٥ٛ، زیاریان ، ٨ّٞیان ًتؼؿحان و ظ٨ارز٠كا٦یان.

ق پیف از ٠ـأ٥ٝ امٞی ای٢ جضٛیٙ ّتارت اؿث از ای٤ک٥ دالیٜ امٞی وْٖ ظالٗث ّتاؿی ک٥ ٤٠سؼ ة٥ جسؽی٥ صک٠٨ث آ٧٣ا درقؼ

 ق. گؼدیغ کغا٤٠غ؟ 656ٗؼوپاقی ای٢ صک٠٨ث در ؿال 

١٠ک٢ اؿث ای٢ ؿئ٨ال در ذ٢٦ ٠عاًب ای٢ جضٛیٙ قکٜ ةگیؼد ک٥ ٨٠ارد چ٤غی از ٨٠و٨ّاجی ک٥ ة٨٤ْان دالیٜ جسؽی٥ و وْٖ 

ن ٠ذال ج١ؼکؽ زدایی ؿیاؿی ظالٗث ّتاؿی ةؼ ق١ؼده قغه اؿث ٠ی ج٨ا٣غ در زا٦ای دیگؼ ة٨٤ْان ٥ٌٛ٣ ٨ٚت و صـ٢ کار ٝضاظ گؼدد ، ة٨٤ْا

و اداری ، ؿاظحار جؼکیتی ظالٗث ّتاؿی و صحی پیكی٥٤ ٨ٚی ٗؼ٤٦گی و ج١غ٣ی ٤٠اًٙ ٠حنؼٗی ٦ؼ کغام ٠ی ج٨ا٤٣غ قاظن٥ ٦ای ٚغرت در 

٤سی آن یک صک٠٨ث ٠ضـ٨ب ق٣٨غ، ا٠ا ةایغ اقاره داقث ک٥ ٦ؼ ٨٠و٨ّی ةایغ در ٚاٝب َؼف آن ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ و ةْغ از ٗؼاوا٣ی ؿ

در صی٥ٌ زٕؼاٗیا و یا یک صک٠٨ث ظاص و ای٤ک٥ ای٢ ّا٠ٜ ة٥ چ٥ جْغاد دْٗات ةاّخ رقغ و پیكؼٗث و ة٥ چ٥ ٠ٛغار ةاّخ وْٖ و ا٣ضٌاط 

یک صک٠٨ث گؼدیغه اؿث، پاؿط داده ق٨د. ة٨٤ْان ٠ذال جْغد والیح٧ْغی در ةؼظی ز٨ا٠ِ ام٨الً ةؼای پیكگیؼی از اظحالٗات جْیی٢ زا٣كی٢ 

 گیؼد ا٠ا درةاره ّتاؿیان ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ة٥ یکی از ٨ّا٠ٜ امٞی جسؽی٥ ظالٗث و وْٖ آن جتغیٜ ٠ی گؼدد.م٨رت ٠ی 

در ای٢ جضٛیٙ ز١ِ آوری اًالّات ةؼاؿاس روش کحاةعا٥٣ ای و ٠تح٤ی ةؼ ٤٠اةِ امٞی ة٨ده و در ّی٢ صال جالش قغه اؿث جا از 

جا پایان آل ة٨ی٥ ؿیغ اص١غروا ظىؼی ، دوٝث ّتاؿیان ؿ٧یٜ ٨ًٛش و ّٜٞ و  ةؼظی ٤٠اةِ جضٞیٞی زغیغ چ٨ن جاریط ظالٗث ّتاؿی از آٔاز

 ٨ّا٠ٜ جسؽی٥ ظالٗث ّتاؿی ؿیغ اص١غ روا ظىؼی ٣یؽ اؿح٘اده گؼدد.

 

 علل تجسیٍ خالفت عباسی پیش از سقًط آوُا
 پیشیىٍ قًی فرَىگی ي تمذوی ملل متصرفی ي تالش برای بازگشت بٍ آن

تاؿی وز٨د ؿاظحار ٨ٚی ٗؼ٤٦گی و ج١غ٣ی در ٠ؼاکؽ ٠عحٖٞ ا٠پؼا٨ًری ّتاؿی ٣ُیؼ ایؼان ، ٠نؼ ، یکی از دالیٜ جسؽی٥ ظالٗث ّ

ر قام و ّؼاق ة٨د. ظن٨ماً ایؼان و ٠نؼ ٚتٜ از ورود اّؼاب و اؿالم دارای پیكی٥٤ ؿیاؿی، ازح١اّی و ج١غ٣ی ٠ـحٛٞی ة٨د٣غ و ةْغ از آ٣ک٥ د

سٟ و٨٠اٝی ٨٠رد آزار و اؿح٧ؽاء ٚؼار گؼٗح٤غ و ةا وز٨د روی کار آ٠غن دوٝث ّتاؿی ٣یؽ در دوره ا٨٠یان ز٨ا٠ِ ٔیؼ ّؼب جضث ٤ّاوی٤ی ٠ذٜ ّ

ظ٨د  ١ّٜ ةـیاری از اٗؼاد و ظا٣غا٧٣ای ةا ٨٘٣ذ )ة٨٤ْان ٠ذال اة٠٨ـٟٞ و ةؼا٠ک٥ در ایؼان( ِٚٞ و ١ِٚ قغ٣غ ، ای٢ ا٨ٚام از ا٨ٗل قأن جاریعی

ای ّتاؿی رٗح٤غ و ج٨ا٣ـح٤غ پؾ از ا٣سام چ٤غی٢ ٚیام و آق٨ب ٧٣ایحا دؿث ة٥ جكکیٜ آگاه گؼدیغه و ة٥ ؿ١ث ٠ٛاة٥ٞ ةا صاک١ان و ظٞ٘

صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ زده و دوٝث ّتاؿی را جسؽی٥ ١٣ای٤غ. اگؼ چ٥ جكکیٜ ةؼظی از صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ در ایؼان در ادؼ ةؼظ٨رد٦ای ةـیار زقث 

، ا٠ا ةعف ١٧٠ی از کار اؿحٛالل  ظ٨ا٦ی و جسؽی٥ ًٞتی ةغٝیٜ جالش 1قغاّؼاب ةا ایؼا٣یان و ق٨ْةیگؼی ایؼا٣یان در ٠ٛاةٜ اّؼاب ایساد 

ایؼا٣یان ةؼای ةازگكث ة٥ گػقح٥ ةا ١ُّث ایؼان ٚتٜ از اؿالم ة٥ ٠ذاة٥ یک ا٠پؼا٨ًری ةؽرگ ة٨د ک٥ ةؼ ةعف ُّی١ی از ز٧ان آ٣ؼوز جـٞي 

ن ایؼا٣ی ٠ك٨٧ر ة٨د. ای٢ ٚاةٞیث ةْالوه ج٨ا٤١٣غی٧ایی اٚحنادی داقث. ٥ٌٛ٤٠ ظؼاؿان از دیؼةاز ة٨٤ْان یکی از کا٧٣٨٣ای امٞی  ٗؼ٤٦گ و ج١غ

 آن ةاّخ ٠ی قغ جا ٣عـحی٢ ّالئٟ اؿحٛالل ًٞتی ایؼا٣ی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ قکٜ ةگیؼد.

                                                           
 .111-137. ظىؼی، ّٜٞ و ٨ّا٠ٜ جسؽی٥ ظالٗث ّتاؿی،ص  1
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ةغی٧ی اؿث ک٥ ایؼا٣یان ظیٞی ظؼد٤٠غجؼ و ٗؼ٤٦گ ةاؿحا٣ی آ٣ان ةـیار ٚغی١ی جؼ از آن ة٨د ک٥ ةح٨ا٤٣غ ةؼای ١٦یك٥ ة٥ ٠ٛام درز٥ 

  2ادو٣ی راوی ةاقغ.دوم و٠

رو ْٗاٝیح٧ای ؿیاؿی و ازح١اّی ظ٨د را ٚتٜ از روی کار آ٠غن ّتاؿیان آٔاز کؼد٣غ و در دوران اول ّتاؿی ة٥ زایگا٦ی  از ای٢

ق.(ة٨٤ْان یکی از وٝی٧ْغ٦ای ٦ارون 198-218قایـح٥ دؿث یاٗح٤غ. ٚاةٞیح٧ای ٨ٗق اْٝاده ٥ٌٛ٤٠ ظؼاؿان ةاّخ قغ ٠أ٨٠ن ّتاؿی)

ق.( و ؿ٥ٌٞ ج٘کؼ ّؼب ٠آةا٥٣ او و اًؼاٗیا٣ف 193-198ق.( از ق٨ر و ٦یسان آن ة٨٤ْان یک پایگاه ٚاةٜ اجکاء در ةؼاةؼ ا٠ی٢)170-193اٝؼقیغ)

٢ اؿح٘اده ةتؼد، او ٠ی دا٣ـث ک٥ ةا اجکاء ة٥ ٤ّامؼ ٠٨ٚی ٠ح٘اوت زا٥ْ٠ اؿال٠ی ٠ی ج٨ان در ةؼاةؼ دوٝث ٠ؼکؽی ةٕغاد ٠ٛاو٠ث ٨١٣د. ة٥ ١٦ی

ٚغم اول در زغایی ایؼان از ةغ٥٣ ا٠پؼا٨ًری ّتاؿی را ةؼداقث و ادا٥٠ راه ٣یؽ ٣یاز٤٠غ یک ٤ّنؼ ٣ُا٠ی ة٨د جا ةح٨ا٣غ ةا ظاًؼ قعل او 

 ةؼظ٨رداری از روصیات ٠ٞی گؼایی ٗؼای٤غ اؿحٛالل ایؼان را جک١یٜ ١٣ایغ.

٠ـحٜٛ( ةـیار صائؽ ا١٦یث اؿث آ٧٣ا  ق.( در جسؽی٥ ظالٗث ّتاؿی ة٨٤ْان اوٝی٢ دوٝث )اگؼ چ٥ ٣ی205٥١-278زایگاه ًا٦ؼیان)

ج٨ا٣ـح٤غ در ظن٨ص ٨٧َر ٠سغد ٗؼ٤٦گ و اصـاؿات ایؼا٣ی اٚغام ١٣ای٤غ، اگؼ چ٥ قایغ ةؼظی ةا ای٢ ٣ُؼی٥ کا٠الً ٨٠اٗٙ ٣تاق٤غ و دوٝث 

ییؼ ٣یاٗث ، ا٠ا در ١ّٜ ٣ُؼاً ٦یچ چیؽ اؿاؿی جٕ»ًا٦ؼی را ادا٥٠ د٤٦غه ؿیاؿح٧ای ظالٗث ّتاؿی ةغا٤٣غ. اقپ٨ٝؼ در ای٢ ظن٨ص ٠ی گ٨یغ: 

  3«٣عـحی٢ ؿٞـ٥ٞ پادقا٦ان ٠ـ١ٞان در ؿؼز٠ی٢ ایؼان جأؿیؾ گؼدیغ، ی٤ْی اصیاء ؿیاؿی ٠ٞث ایؼان آٔاز گؼدیغ.

در اةحغا روح ایؼا٣یگؼی و ج٨ز٥ ة٥ ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی درٚاٝب آدار ادةی و جاریط رخ ٨١٣ده ک٥ ٣عـحی٢ ٣كا٥٣ ٦ای آن درقْؼ و ادب ٗارؿی 

م٘اریان ة٥ ای٢ ؿٌش از ة٨ٞغ ٗکؼی رؿیغه ة٨د٣غ ک٥ ةا ةکارگیؼی زةان و ادب ٗارؿی و قک٨ٗا ٨١٣دن آن ٠ی  4یان قکٜ گؼٗثدر دوره م٘ار

 ج٨ان ٠كعنات روق٢ جؼی ةؼای صک٠٨ث ظ٨د زغای از ظالٗث ّتاؿی جؼؿیٟ کؼد.

ؼاب و دؿث ٣كا٣غگا٣ی چ٨ن ًا٦ؼیان در صٛیٛث ی٨ْٛب از ّتاؿیان و ؿ٤ث اقؼاٗی ؿیاؿی و ازح١اّی ّؼب ک٥ ١٣ای٤غه آن ظ٨د اّ

ؿا٠ا٣یان ٣یؽ در ٠ـیؼ اؿحٛالل ًٞتی در ظن٨ص ج٨ز٥ ة٥ ٠ـائٜ ایؼان  5ة٨د٣غ و در ؿؼز٠ی٧٤ای ظالٗث ّتاؿی ریك٥ داقح٤غ ٠ح٤٘ؼ ة٨د.

اوٝی٢ آن ة٥ ٚیام قعنی ةیكحؼ در ص٨زه ٗؼ٤٦گ وادب وارد گؼدیغ٣غ. ا٠ا دو وا٥ْٚ کا٠الً ؿیاؿی و ٣ُا٠ی را ٦ٟ در ای٢ ةاره قا٦غ ٦ـحیٟ ک٥ 

 ق.( ّتاؿی ذکؼ ٠ی ک٤غ.218-227ةاز ٠ی گؼدد. اة٢ ٠ـک٨ی٥ ٚیام او را در ارجتاط ةا اٗكی٢ یکی از ؿؼداران ٠ْحنٟ)«٠ازیار»ة٤ام 

 218-227ک٥ ٠ْحنٟ ) -ق.(213-٠230ازیار ج٨ا٣ـث ةؼ ًتؼؿحان و ص٨اٝی آن چیؼه گؼدد ا٠ا در ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣یؼوی ّتغاهلل ة٢ ًا٦ؼ)

 6کاری از پیف ٣تؼد و ة٥ اؿارت گؼٗح٥ قغ و ج١ا٠ی ٠کاجتات ةی٢ او و اٗكی٢ ةؼ ٠ال گؼدیغ.-( او را ٠أ٨٠ر ؿؼک٨ةی ٠ازیار ٨١٣ده ة٨د.ق.

پؾ از آن ٠ازیار ة٥ ؿا٠ؼا ٗؼؿحاده قغ و اٗكی٢ ٣یؽ دؿحگیؼ گؼدیغ و ٤٠اَؼه ای ةی٢ اٗكی٢ و ٠ض١غ ّتغا١ٝٞک اٝؽیات م٨رت گؼٗث 

 ٨ن : ٨٠ةغ، ٠ؼزةان و ٠ازیار صى٨ر داقح٤غ.ک٥ در آن قا٦غا٣ی چ

٣کح٥ ٧٠ٟ در ای٢ ٤٠اَؼه و ٣حیس٥ ٧٣ایی ک٥ از آن گؼٗح٥ قغ ای٢ ة٨د ک٥ اٗكی٢ و ة٥ جتِ او ٠ازیار ٦غف اؿاؿی ظ٨د را در ای٢ ٚؼار 

پایان یاٗث ا٠ا ا٧٣ا ز٠ی٥٤ ؿاز ٚیام ٠ازیار و اٗكی٢ ةن٨رت ظام  7«دی٢ ة٥ ١٦ان زایگا٦ی ةؼگؼدد ک٥ در روزگار ّسٟ ة٨د.»داده ة٨د٣غ ک٥ 

دوٝحی قغ٣غ ک٥ ة٥ ٝضاظ قکٜ و ةاور٦ایف جا صغود زیادی ٠ح٘اوت از ؿایؼ دوٝح٧ای ٠ـحٜٛ درؿؼز٠ی٧٤ای قؼٚی ظالٗث ة٨د و ای٢ دوٝث 

 ة٤ام زیاریان ظ٨ا٣غه ٠ی قغ.

ا پای٥ و اؿاس دوٝث ظ٨د را در آ٣سا ٥ٌٛ٤٠ زٕؼاٗیایی ک٥ آ٧٣-1ق.(٨ْٞ٠ل ٨ّا٠ٜ زیؼ ٠ی ةاقغ:316-425قکٜ گیؼی دوٝث زیاریان )

.ؿؼگؼ٠ی 3جالش ٠ؼداویر ة٢ زیار ة٥ ٨٤ّان ٨٠ؿؾ ای٢ صک٠٨ث ةؼای ةازگكث ة٥ ٨٦یث ایؼا٣ی -2جكکیٜ داد٣غ ی٤ْی ًتؼؿحان و گؼگان 

 ٥ و ... ةا یکغیگؼ.ظالٗث ةا وٚایِ اواظؼ دوره ٔٞت٥ جؼکان و درگیؼی ةی٢ صک٠٨ح٧ای ٠عحٖٞ قؼق ایؼان ٠ذٜ ؿا٠ا٣یان ، م٘اریان ، آل ة٨ی

٠ؼداویر پؾ از ٔٞت٥ ةؼ اؿ٘ار ٨٠ٗٙ گؼدیغ ٚؽوی٢ ، ری ، ١٦غان، گ٤گ٨ر ، دی٨٤ر ، ةؼوزؼد ، ٟٚ ،کاقان ، ام٧٘ان و گٞپایگان را ة٥ 

٠ؼداویر ٚنغ جنؼف ةٕغاد و ٥١٦ والیات قؼق و  8ق. جنؼف کؼد. 316جنؼف درآورد و در ادا٥٠ ًتؼؿحان و گؼگان را ٦ٟ در ١٦ان ؿال 

                                                           
 . 412. اقپ٨ٝؼ، جاریط ایؼان در ٚؼون ٣عـحی٢ اؿال٠ی ،ج ا ،ص  2
 . 80،ص4. زری٢ ک٨ب و دیگؼان، جاریط ایؼان ک١تؼیر، ج  3
 252-253ةاؿ٨رث ، جاریط ؿیـحان، مل .  4
 . 244.ص4. اة٢ ٠ـک٨ی٥ ،جسارب اال٠ٟ و جْاٚب ا١٧ٟٝ ،ج 5
 . 257-258، مل4. ١٦ان، ج6
 . 264-270،مل4؛ اة٢ ٠ـک٨ة٥ ،جسارب اال٠ٟ،ج 4046-4046،مل 9. اة٢ ادیؼ،جاریط کا٠ٜ ،ج 7
 . 4767-8، مل 11. اة٢ ادیؼ ،جاریط کا٠ٜ ،ج 8
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و ١٦چ٤ی٢ جالش داقث جا ة٥ قی٨ه ایؼان ّنؼ ؿاؿا٣ی ةؼای ظ٨د جاج و جعحی ٗؼا٦ٟ آورد و پؾ  9ٔؼب را ک٥ در دؿث ة٤ی ّتاس ة٨د داقث

 او صحی ٨٠ٗٙ گؼدیغ ا٨٦از را ٦ٟ ة٥ جنؼف ظ٨د درآورد  10از ٔٞت٥ ةؼ ّؼاق ، ٠غائ٢ و ًاق و ای٨ان ظـؼو را از ٨٣ ةـازد.

د جا صک٠٨ث ظ٨د را ٥٣٨١٣ صک٠٨ث ٦ای ایؼان ٚتٜ از اؿالم ١٣ایغ و ةؼ١٦ی٢ اؿاس ج٨ا٣ـث ةعكی از و ة٥ ٦ؼ م٨رجی ةغ٣تال آن ة٨ 

 ١ٞٚؼو و ظالٗث ّتاؿی را ة٥ ٠غت ةیف از یک ٚؼن ازةغ٥٣ آن زغا ١٣ایغ.

 

 ساختار ترکیبی خالفت عباسی در آغاز پیذایش ایه خالفت
ه و در واِٚ ظ٨د را ١٣ای٤غه ٣ژاد ّؼب ٠ی دا٣ـح٤غ ، دوٝث ّتاؿی از١٦ان آٔاز ةؼظالف ا٨٠یان ک٥ ظالٗث ظ٨د را ةؼ پای٥ ٤ّنؼ ّؼب ٧٣اد

 جالش کؼد جا صک٠٨حی ٠ؼکب از ٤ّامؼ ٠٨ٚی و ازح١اّی ٠عحٖٞ پغیغ آورد ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ در اةحغا ایؼا٣یان ظ٨د را ة٥ ٨٤ّان اة٤اءاٝغو٥ٝ ٠ی

ظالٗث ّتاؿی ٦ـح٤غ وةْغ ٣یؽ جؼکان وارد ١ّٜ قغه وةؼای ٣ؽدیک ة٥ یک ق٤اظح٤غ و ٠ْحٛغ ة٨د٣غ ک٥ ایكان از دالیٜ امٞی روی کار آ٠غن 

ؿغه ظالٗث ةازیس٥ اٚغا٠ات آ٧٣ا ة٨د. ای٢ ٣ض٨ه پیغایف ة٥ ٠ؼور ةاّخ قکٜ گیؼی ٠٨٧٘٠ی از ٠كارکث در ٣ض٨ه اداره زا٥ْ٠ و ؿؼ٨٣قث 

ث ٦ٟ ٤٠سؼ ة٥ قکٜ گیؼی صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ در اٚنی ٠ؼدم گؼدیغه و ةاّخ ٨٧َر ز٨ٞه ٦ای ٠٨ٚی ایؼا٣ی ، جؼکی و ... گؼدیغ و در ٧٣ای

 ٣ٛاط ز٧ان اؿالم قغ.

ؿاظحار جؼکیتی ، مؼٗاً گ٥٣٨ ٠٨ٚی ٣غاقث، ةٞک٥ ّتاؿیان ک٥ در آٔاز ٗٛي ة٥ ٗکؼ دؿث یاةی ة٥ صک٠٨ث و ک٤ار زدن ا٨٠یان ة٨د٣غ، 

٣یؽ دؿث یاری ةغ٤٦غ صحی ٗؼاجؼ از آن ةا ًؼح قْار وز٨د دق٤١ی ٠كحؼك ة٤ام ا٨٠یان ةاّخ قغه ة٨د جا آ٧٣ا ةا گؼو٧٦ای ٠عحٖٞ ّٛیغجی 

جالش ٠ی کؼد٣غ جا ٤ّامؼ ٠عاٖٝ ة٤ی ا٠ی٥ را در ؿای٥ ای٢ قْار ةا ظ٨د ١٦ـ٨ ١٣ای٤غ.ةْغ از آ٣ک٥ دوٝث ّتاؿی « اٝؼوا ٢٠ آل ٠ض١غ»٠ت٧ٟ 

ورده ؿازد ظیٞی زود ةا ٚیا٧٠ای ٠عحٖٞ ٠ػ٦تی روی کار آ٠غ ة٥ دٝیٜ آ٣ک٥ ٣ح٨ا٣ـث یا از اول ٣ع٨اؿث ا٣حُارات گؼو٧٦ایی ٠ذٜ ٨ّٞیان را ةؼآ

و ٠ٞی روةؼو گؼدیغ و ةٛایای ای٢ ٚیا٧٠ا و اظحالٗات ظ٨د را در قکٜ جاؿیؾ صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ و ٣ی٥١ ٠ـحٜٛ ٣كان داد ٣ُیؼ آ٣چ٥ در ٨٠رد 

ادؼ ز٤اب آٚای « ؽی٥ ظالٗث ّتاؿی ّٜٞ و ٨ّا٠ٜ جس»جكکیٜ صک٠٨ث ادریـیان اج٘اق اٗحاد ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ یکی از ٠تاصخ ٧٠ٟ در کحاب 

 1375در جاریط آذر و دی١اه  69ة٥ ١٦ی٢ ٨٠و٨ع اظحناص یاٗح٥ )و ٠ٛا٥ٝ ٣یؽ در ٣كؼی٥ کی٧ان ق١اره  88جا  65دکحؼ ظىؼی از م٘ض٥ 

 ا٣حكار یاٗح٥ اؿث.( از پؼداظح٢ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع وقؼح  زؽئیات  آن ظ٨دداری ٠ی گؼدد.

ّتاؿی ة٨د و صحی وز٥٣ ٨ّٞیان ةؼ ّتاؿیان ٠ی چؼةیغ و –٦تی ٚتٜ از پیغایف ٠ع٨ٞط ٨ّٞی جؼکیب صک٠٨ث ّتاؿیان ة٥ ٝضاظ ٠ػ

  11ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ آ٧٣ا ٦ٟ در ٠ؼص٥ٞ اول ا٣حعاب ٠ضٜ د٨ّت و ٦ٟ ٠ؼص٥ٞ دوم آن ک٥ ا٣حعاب ؿیاؿث جتٞیٓ ة٨د ة٥ ٣یؼوی ٨ّٞیان ٠حکی ة٨د٣غ.

و  ٧12ا ٦ـح٤غ و ّتاؿیان در ز٧ث ا٦غاف و ٤٠اِٗ آ٧٣ا اٚغام ٠ی ک٤٤غاز ای٢ ز٧ث ٨ّٞیان قکی ٣غاقح٤غ ک٥ ماصتان امٞی د٨ّت آ٣

ّتاؿی پیف از پیؼوزی ٧٣ىث یکی از ٨ّٞیان ة٤ام ٠ض١غ ة٢ ّتغاهلل ة٢ صـ٢ ٠ْؼوف ة٥ ٣٘ؾ زکی٥ راة٨٤ْان ظٞی٥٘  -صحی ق٨رای ٨ّٞی 

رق٧ای گـحؼده ظ٨د را آٔاز کؼد٣غ ک٥ ٤٠سؼ ة٥ قکٜ ا٣حعاب کؼده ة٨د ا٠ا ٣حیس٥ ٧٣ایی،ظالٗث یکی از ّتاؿیان ة٤ام ؿ٘اح قغ و ٨ّٞیان ق٨

گیؼی ٚیام ٦ا و صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ ٣ُیؼ ٚیام ٣٘ؾ زکی٥ و ةؼادرش اةؼا٦یٟ، جكکیٜ ٣عـحی٢ دوٝث قیْی ة٤ام ادریـیان در ق١ال آٗؼیٛا، 

 ؼؿحان و ق١ال ایؼان گؼدیغ.ٚیام یضیی ة٢ ّتغاهلل ة٢ صـ٢ ،ٚیام صـی٢ ة٢ ّٞی ٠ْؼوف ة٥ ماصب ٗط ، و جكکیٜ دوٝث ٨ّٞیان در ًت

ّتاؿیان صک٠٨ث ظ٨د را ٠ؼ٨٦ن ایؼا٣ی٧ا ٦ـح٤غ. ة٤ای د٨ّت آ٧٣ا در ایؼان )ظؼاؿان( پای٥ گػاری قغ. ظؼاؿان ة٤ا ة٥ دالیٜ ٠حْغدی 

٥ ، ةکیؼة٢ وز٨د اٗؼاد ٠غةؼی ٣ُیؼ اة٨ّکؼ٠-3ّال٤١ٚغی ظؼاؿا٣یان ة٥ آل پیا٠تؼ)ص( -2ؿیاؿث اقحتاه ا٨٠یان در جضٛیؼ ایؼا٣یان -1چ٨ن 

وز٨د پادگا٧٣ای ٣ُا٠ی و -5اظحالٗات گـحؼده ٚتایٜ ّؼةی در ظؼاؿان-٠4ا٦ان، اة٨ؿ٥١ٞ ظّٞال، اة٠٨ـٟٞ و دیگؼ رزال ٚغرج٤١غ ایؼا٣ی 

ا٠ا ّٞیؼٟٔ ج١ا٠ی ظغ٠ات ایؼا٣یان ، دوٝث ّتاؿی پؾ از روی کار آ٠غن و  ٣13یؼو٦ای ٚغرج٤١غ آن ة٧حؼی٢ ٠ضٜ ةؼای آٔاز د٨ّت ّتاؿی ة٨د.

وز٨د اّحؼاف ة٥ ص١ایث گـحؼده ایكان قؼوع ة٥ ِٚٞ و١ِٚ ایؼا٣یان ٣ُیؼ اة٠٨ـٟٞ وةْغ٦ا ظا٣غان ةؼا٠ک٥ کؼد٣غ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ظیا٣ح٧ای ةا

٥ ّتاؿیان ة٥ ایؼا٣ی٧ا و ٣یؽ روصی٥ ٠ٞی گؼایی ایؼا٣یان ، آ٧٣ا جالش زیادی داقح٤غ جا صک٠٨ح٧ایی ٠ـحٜٛ از ظالٗث ّتاؿی را جكکیٜ د٤٦غ ک

 ٧ا دوٝث ًا٦ؼیان ة٨د ک٥ ة٥ ای٢ ا٠ؼ ٨٠ٗٙ گؼدیغ.اوٝی٢ آ٣
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 شرایط اقلیمی ي جغرافیایی ي دير بًدن ازمرکس خالفت عباسی

اوواع زٕؼاٗیایی و قؼایي آب و ٨٦ایی ظاص ةاّخ ٠ی قغ جا دوٝث ّتاؿی ٣ح٨ا٣غ صى٨ر ٚغرج٤١غ و ٨٠دؼی در ای٢ گ٥٣٨ ٤٠اًٙ 

اوی و ؿؼظ٨رده از ظالٗث ، جالش ٠ی کؼد٣غ در ای٢ ٤٠اًٙ ٠ـحٛؼ ق٣٨غ و صک٠٨ح٧ای داقح٥ ةاقغ ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ةـیاری از ٤ّامؼ ٣ار

٠عحٞ٘ی را ٣یؽ ؿؼ و ؿا٠ان ةغ٤٦غ. از١٧٠حؼی٢ ای٢ ٤٠اًٙ ایاالت ق١ال ایؼان قا٠ٜ گؼگان ، گیالن و دیٟٞ ٠ی ةاقغ ک٥ صک٠٨ح٧ایی ٣ُیؼ آل 

٣ُیؼ ا٨١ٝت در ٚؽوی٢ پایگاه اؿ١اّیٞی٥ گؼدیغ و ج٨ا٣ـث ٠غج٧ا در ٠ٛاةٜ  زیار و ٨ّٞیان در آ٣سا جكکیٜ گؼدیغ. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٤٠اًٙ ٠ؼجِ٘

 دوٝث ّتاؿی ایـحاده و ٠ؽاص١ح٧ای زیادی ایساد ١٣ایغ.

ق. ٠ی 30ق.ٗحش قغه اؿث، ا٠ا ظ٨د او ٦ٟ اقاره ٠ی ک٤غ ک٥ ٠غائ٤ی ٗحش گؼگان را در ؿال  21گؼگان ة٤ا ة٥ گ٘ح٥ ًتؼی در ؿال 

ا٠ا ای٢ ٗح٨ح ٨٠ٚحی ة٨ده و درامٜ  15را در ز٠ان ّذ١ان ة٢ ّ٘ان و ج٨ؿي ؿْیغ ة٢ ّاص ذکؼ کؼده اؿث. ٠غائ٤ی ٗحش ًتؼؿحان 14دا٣غ.

٤٠اًٙ ؿاصٞی دریای ظؽر در ٨ًل دوره ظالٗث ا٨٠ی و ةعكی از ظالٗث ّتاؿی زیؼ ٣ُؼ صک٠٨ح٧ای ٠ضٞی ک٥ دارای ٥ّٛٞ ٦ای ٠ٞی ایؼا٣ی 

 و ... اقاره کؼد.« ٚارون و٣غ »، « ةاو٣غیان»، « ٨یانداة»ة٨ده ٚؼار داقث ک٥ از ز٥ٞ١ آ٧٣ا ٠ی ج٨ان ة٥ 

٠ن٥ٞٛ ة٢ ٦تیؼه ٣یؽ در ز٠ان ٠ْاوی٥ ٨٠ٗٙ ة٥ ٗحش  16ص١الت ٠ـ١ٞا٣ان ة٥ ًتؼؿحان در ز٠ان ظالٗث ١ّؼ ٣حیس٥ ای ٣تعكیغ .

ث و اؿپ٧تغ ًتؼؿحان ١٦چ٤ا٣ک٥ جالق٧ای صساج ة٢ ی٨ؿٖ ةؼای ٗحش ًتؼؿحان ٣حیس٥ ای زؽ دریاٗث ٠ٛغاری ظؼاج ٣غاق 17ًتؼؿحان ٣كغ.

و  18ج٨ا٣ـث ورود ٠ـ١ٞی٢ ة٥ آن ٥ٌٛ٤٠ را جا صغود زیادی ة٥ جاظیؼ ا٣غازد ک٥ از ّٜٞ امٞی ّغم ٨٠ٗٛیث ٠ـ١ٞی٢ ووْیث زٕؼاٗیایی آن ة٨د.

ای٢ ا٠ا  19ق.( ٗحش قغ.136-158ق. در ز٠ان ٤٠ن٨ر ّتاؿی) 141ؿؼا٣سام ًتؼؿحان در ؿال  6جا آظؼ ة٤ی ا٠ی٥ کـی ة٥ ًتؼؿحان ٣یا٠غ.

٥ٌٛ٤٠ ک٦٨ـحا٣ی و ؿایؼ ٤٠اًٙ ق١ال ایؼان ٠یٞی ة٥ پػیؼش صک٠٨ث ٠ـ١ٞی٢ ٣غاقث و ٠غجی ٣یؽ در دؿث ًا٦ؼیان ة٨د جا ای٤ک٥ ةا 

 ٗؼ٠ا٣ؼوایی ٨ّٞیان ةؼ ًتؼؿحان ةؼای ٠غت ٨ًال٣ی جؼی ای٢ ٥ٌٛ٤٠ از ةغ٥٣ دوٝث ّتاؿی زغا گؼدیغ.

 

 دير بًدن از مرکس خالفت عباسی

ٜ ةْغ ٠ـاٗحی ک٥ ةی٢ آ٧٣ا و ص٨زه امٞی ٗؼ٠ا٣ؼوایی ّتاؿیان ی٤ْی ّؼاق وز٨د داقث ٠ی ج٨ا٣ـح٤غ ج١ایالت ةْىی از٤٠اًٙ ة٥ دٝی

جسؽی٥ ًٞتا٥٣ ظ٨د را ةؼوز د٤٦غ. دوٝث ّتاؿی ٦ؼگؽ ١٣ی ظ٨اؿث ةغون دٝیٜ ، ٤٠اًٙ جضث جنؼٗی ظ٨د را از دؿث د٦غ و ٦ؼ ز٠ان ٗؼمحی 

را ةغؿث ٠ی گؼٗث جالش ٠ی ٨١٣د جا ٤٠اًٙ ازص٨زه ٨٘٣ذ ظارج قغه را ٠سغداً و١ی٥١  ةغؿث ٠ی آورد و یا ظٞی٥٘ ٚغرج٤١غی ٤ّان کار

١ٞٚؼو ظ٨د گؼدا٣غ. ة٨٤ْان ٠ذال ؿیـحان ک٥ ٠غج٧ا ة٥ ٨٤ّان ظ٨اؿحگاه امٞی دوٝث م٘اری از ةغ٥٣ صک٠٨ث ّتاؿی زغا قغه ة٨د در اوایٜ 

 ٞ٘ا را ةؼا٣گیعث جا ٠سغداً ؿیٌؼه ٚغرت ظ٨د را ةؼ آ٣سا ةگـحؼا٤٣غ.ٚؼن چ٧ارم ٦سؼی ةغٝیٜ آق٘حگی ٦ای اواظؼ صک٠٨ث م٘اریان ، ١ًِ ظ

ؿیـحان در پایان ؿغه دوم ٦سؼی ةغٝیٜ ٚؼار گؼٗح٢ در دورجؼی٢ ٥ٌٛ٣ قؼٚی ؿؼز٠ی٧٤ای ظالٗث از ٣ُارت ٠ـحٛیٟ ظالٗث ّتاؿی 

م (گؼدیغه ة٨د و آ٧٣ا از 828ق /213ح٨ٗی ظارج ة٨د. از ای٢ رو ظؼاؿان و ؿیـحان ز٨ال٣گاه ق٨رش ُّیٟ ظ٨ارج ة٥ ر٦تؼی ص١ؽه آذرك )٠

ق. واٝی کؼ٠ان ظاٝغة٢  301درؿال  20زیاده ؿحا٣ی٧ای ٠اٝیاجی ظالٗث ک١ال اؿح٘اده را ٠ی ةؼد٣غ و ٠ؼدم را ة٥ ؿ٨ی ظ٨د ٗؼا ٠ی ظ٨ا٣غ٣غ.

و جا ٠غجی  21زیؼ ٗؼ٠ان ةگیؼ٣غ.٠ض١غ و ةؼادرش ٗىٜ ) ک٥ از ًؼف ظٞی٥٘ صاکٟ آ٣سا ة٨د٣غ( ج٨ا٣ـح٤غ ٤٠اًٙ ؿیـحان جا ٔؽ٥٣ و ةـث را ة٥ 

دیگؼ اگؼ چ٥ ک٨جاه ؿیـحان جضث ٨٘٣د ّتاؿیان ٚؼار گؼٗث. ا٠ا چ٨ن ظالٗث ّتاؿی ١٣ی ج٨ا٣ـث ٠ـحٛی١اً ای٢ ٥ٌٛ٤٠ را جضث ٨٘٣ذ ظ٨د 

٥ ظٞی٥٘ در ١٦ان درآورد، اٗؼادی از ای٢ ٗؼمث اؿح٘اده ٠ی کؼده و در ٠ٛاةٜ ظٞی٥٘ ٚغّٟٞ ٠ی ٨١٣د٣غ، چ٤ا٣ک٥ ، ظ٨د ظاٝغة٢ ٠ض١غ ةؼ ّٞی

  22ق. اٚغام ٨١٣د.301ؿال 

گـحؼدگی ١ٞٚؼو زٕؼاٗیایی ظالٗث ّتاؿی ةاّخ ٠ی قغ جا ةؼظی ٚیا٧٠ای ٣اٚل ٣یؽ در آ٣سا م٨رت گیؼد ک٥ ٤٠سؼ ة٥ وْٖ ای٢ 

ای را ک٥ ٠ی صک٠٨ث ٠ی گؼدیغ. یضیی ة٢ ّتغاهلل صـ٢ ةؼادر ٣٘ؾ زکی٥ ک٥ ج٨ا٣ـح٥ ة٨د از ٚیام ٗط زان ؿاٟٝ ةغر ةؼد ة٧حؼی٢ ٣اصی٥ 

ج٨ا٣ـث صاٍٗ زان او ةاقغ ٥ٌٛ٤٠ دیٟٞ ٠ی دا٣ـث ک٥ ّٞیؼٟٔ جـٞي َا٦ؼی ّتاؿیان ةؼ آن ٥ٌٛ٤٠ ة٥ ؿتب دور ة٨دن از ةٕغاد ٠ی ج٨ا٣ـث 

                                                           
 .1978،ص 5. ًتؼی ،جاریط ًتؼی ،ج 14
 . 326،ص  1. ةالذری ، ٗح٨ح اٝتٞغان، ج 15
 174، ص 1. اة٢ اؿ٤٘غیار، جاریط ًتؼؿحان ،ج  16
 . 176. ١٦ان ، ص  17
 .                                     184. ١٦ان،ص  18
 .3379،ص  8.اة٢ ادیؼ ،جاریط کا٠ٜ ، ج  19
   .         55. اقپ٨ٝؼ و دیگؼان ، ؿٞـ٥ٞ ٦ای ٠حٛارن در ایؼان ،ص  20
 .                     4662،ص  11. اة٢ ادیؼ، جاریط کا٠ٜ ،ج 21
 . ١٦ان. 22
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ةؼای اٚغا٠ات او ٤٠اؿب ةاقغ. ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ٗىٜ ة٢ یضیی ةؼ٠کی از ٣ؽدیکان ظٞی٥٘ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع واٖٚ ة٨ده اؿث. و ةؼ ١٦ی٢ اؿاس 

ةا صاکٟ دیٟٞ ٠کاجت٥ ک٢ و ٢٠ ٣یؽ درای٢ ةاره ةا او ٠کاجت٥ کؼده ام ک٥ »... کاجت٥ ای ک٥ ةا یضیی دارد چ٤ی٢ ظاًؼ ٣كان ٠ی ؿازد ک٥ : ًی ٠

ؿ٧یٜ ٨ًٛش ٣یؽ ّا٠ٜ ٣یؼو٤٠غی صؼکث یضیی را دوری ٥ٌٛ٤٠ او از ةٕغاد و  23«ة٥ ؿؼز٠ی٢ او ةؼوی و از ص١ایث وی ة٧ؼه ٤٠غ گؼدی.

 24دا٣غ.٤٠اّث ًتِ او ٠ی 

 

 تمرکس زدایی سیاسی ي اداری خلفای عباسی
یکی از ٨ّا٠ٜ امٞی ٚغرت ا٨٠یان ، ج١ؼکؽ قغیغ ؿیاؿی و اداری آن صک٠٨ث ة٨د. ا٨٠یان جالش ٠ی کؼد٣غ جا ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ را 

ا٠ا در دوره ّتاؿیان ای٢  ٠ـحٛی١اً اداره ٨١٣ده و یا واٝیان ةؼظی ٤٠اًٙ دور اٗحاده صغاکذؼ ةا یک واؿ٥ٌ ج٨ؿي دوٝث ٠ؼکؽی اداره گؼدد،

ج١ؼکؽ ةؼ ٦ٟ ظ٨رد و صکام ٠ضٞی جا صغود زیادی در کار ظ٨د ٠ـحٜٛ ة٨ده و مؼٗاً ةا پؼداظث صٙ وص٨ٛٚات دوٝث ةٕغاد ة٥ ٠ذاة٥ یک ا٠یؼ 

ةاّخ  ٠ـحٜٛ ای٘ای ٣ٛف ٠ی ٨١٣د٣غ. از ٣عـحی٢ ٥٣٨١٣ ٦ای ای٢ ؿیاؿث ، ا٣حناب ّٞی ة٢ ّیـی ة٢ ٠ا٦ان ة٥ صک٠٨ث ظؼاؿان ة٨د ک٥

ق. ظ٨د قعناً ةؼای رِٗ ٠ْىالت  192ق.( ٣اگؽیؼ قغ در ؿال 170-193گـحؼش ٗـاد و٣اروایحی در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ گؼدیغه و ٦ارون اٝؼقیغ)

 ظؼاؿان ةغان ٥ٌٛ٤٠ ةؼود و در ١٦ی٢ ٠ـاٗؼت ٦ٟ زان ظ٨د را از دؿث داد.

ی در ص٨زه ٗؼ٠ا٣ؼوایی ظ٨د ٣ـتث ة٥ ٠ؼدم ةغرٗحاری ق. والیث ظؼاؿان را ة٥ ّٞی ة٢ ّیـی ؿپؼد . ّٞی ة٢ ّیـ٦180ارون در ؿال 

ؿال  و ؿحٟ ٠ی ٨١٣د جا آ٣سا ک٥ ةؽرگان دؿحگاه او ٣یؽ درا ٠ان ٣ت٨د٣غ و ٦ارون اٝؼقیغ را از ای٢ کار آگاه کؼد٣غ و ٦ارون ة٥ ١٦ی٢ ٨ُ٤٠ر در

ٛتال او آ٠غ و ظٞی٥٘ از پیگیؼی ای٢ ٨٠و٨ع مؼف ق. راه ظؼاؿان را در پیف گؼٗث ا٠ا در ری ّٞی ة٢ ّیـی ةا ٦غایای ٗؼاوا٣ی ة٥ اؿح 189

ًتیْی ة٨د ک٥ ای٢ ا٠ؼ ٨٠زب ؿؼظ٨ردگی ٠ؼدم ظؼاؿان گؼدیغه و ظ٨د دؿث ة٥ اٚغام ةؽ٤٣غ از ای٤ؼو ٗؼدی ة٤ام راِٗ ة٢ ٝیخ را  ٣25ُؼ ٨١٣د.

كا٦غه ای٢ ووِ ٦ؼد٥١ ة٢ اّی٢ را در ٦ارون ةا ٠ 26ة٥ ر٦تؼی ٚیام ظ٨د ا٣حعاب کؼد٣غ. راِٗ صحی دؿث ة٥ ٠عاٝ٘ث وظِٞ ٦ارون اٝؼقیغ زد.

َا٦ؼ ةؼای ک١ک ة٥ ّٞی ة٢ ّیـی ا٠ا در ١ّٜ ةؼای رِٗ ٗح٥٤ او ٗؼؿحاد و پؾ از آن ّٞی ة٢ ّیـی از اؿحا٣غاری ظؼاؿان ظِٞ گؼدیغ . 

یكاة٨ر پؾ از ٠كاوره ةا ای٤ک٥ ٦ارون اٝؼقیغ ة٥ ای٢ م٨رت ٠ع٘یا٥٣ ٦ؼد٥١ را ةؼای رِٗ ٗح٥٤ ّٞی ة٢ ّیـی اّؽام ٠ی ک٤غ و صاکٟ زغیغ در ٣

ز١ْی از ٠ْح١غان ، پ٧٤ا٣ی واٝیان گؼگان ، ٣یكاة٨ر، ًتؾ ، ٣ـا و ؿؼظؾ را ٠ْی٢ کؼده و ٣ام ج١ا٠ی ٗؼز٣غان ّٞی ة٢ ّیـی ، ٠ؼدم ظا٣غان 

ٞي رأی او)ّٞی ة٢ ٣كا٣گؼ ٚغرت ٨٘٣ذ و جـ 27او و دةیؼان او را کا٠الً ٠كعل ٠ی ک٤غ و ةْغ ةا صی٥ٞ ّٞی و ٗؼز٣غا٣كان را ة٥ ة٤غ ٠ی کكغ،

 ّیـی( ةؼ ٥ٌٛ٤٠ اؿث ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ اگؼ اراده ةک٤غ ةؼ ّٞی٥ ظٞی٥٘ دؿث ة٥ اٚغام ٨ٗری ةؽ٣غ.

٨٠ؿؾ ؿٞـ٥ٞ ًا٦ؼی قعنی ة٤ام ًا٦ؼة٢ صـی٢ ذواٝی١ی٤ی٢ ة٨د. ٗؼدی ایؼا٣ی االمٜ ک٥ ج٨ا٣ـح٥ ة٨د ةا ١٣ایف ج٨ا٤١٣غی٧ای 

والیث ظؼاؿان را از آن ظ٨د ١٣ایغ و ظیٞی ؿؼیِ پؾ از رؿیغن ة٥ ٚغرت ، ّالئٟ ق. صک٠٨ث ٣205ُا٠ی ظ٨د در ز٠ان ٠أ٨٠ن در ؿال 

 اؿحٛالل ًٞتی ظ٨د را ١٣ایان ؿازد.

یکی از دالیٜ امٞی زغا قغن ظؼاؿان و در واِٚ جسؽی٥ ظالٗث ّتاؿی در قؼق ، ٣یاز ظٞ٘ای ّتاؿی ة٥ وز٨د صاک١ا٣ی ة٨د ک٥ 

ر ٣ٛاط دوراٗحاده جأ٠ی٢ ١٣ای٤غ. در آن ز٠ان قؼق ایؼان ی٤ْی ظؼاؿان و ؿیـحان دچار آق٨ب ةح٨ا٤٣غ ةا ک١حؼی٢ ٦ؽی٥٤ ، ٚغرت ظالٗث را د

و وز٨د ٗؼدی ٠ذٜ ًا٦ؼ ٠ی ج٨ا٣ـث ای٢ اوواع را ؿا٠ان ةعكغ. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ اةؼا٦یٟ ة٢ أٞب ج٨ا٣ـث ق٨رق٧ای اٗؼیٛی٥  ٦28ای ظ٨ارج ة٨د.

  29د٦غ.را ظا٨٠ش ١٣ایغ و دوٝث أاٝت٥ را در آن ؿؼز٠ی٢ جكکیٜ 

پؾ از آ٣ک٥ ٦ارون اٝؼقیغ ٦ؼد٥١ ة٢ اّی٢ را ةؼای ؿؼکكی و امالصات ة٥ قام و ٠نؼ و ٠ٕؼب ٗؼؿحاد ، پؾ از اٚا٠ث در ٠نؼ ، 

پؾ چ٨ن ٠ض١غ ة٢ ٠ٛاجٜ درگػقث و اةؼا٦یٟ کار صک٠٨ث  30اةؼا٦یٟ ة٢ أٞب را ة٥ اٗؼیٛا )اٗؼیٛی٥( ٗؼؿحاد و او رئیؾ پٞیؾ واٝی اٗؼیٛا ة٨د.

ةغؿث گؼٗث ةؼ اوواع ٠ـٞي قغ و ٠ؼدم آ٣سا ة٥ ٗؼ٠ان وی درآ٠غ٣غ و پیف از آن ٥١٦ ؿا٥ٝ قكنغ د٣یار از ٠نؼ ةؼای صاکٟ آٗؼیٛا اٗؼیٛا را 

 31ٗؼؿحاده ٠ی قغ، ؿپؾ اةؼا٦یٟ ة٢ أٞب ة٥ رقیغ ٨٣قث ک٥ ةغون ای٢ پ٨ل اٗؼیٛا را اداره ٠ی ک٤غ و رقیغ ٦ٟ صک٠٨ث را ة٥ وی ؿپؼد.

                                                           
   450ام٧٘ا٣ی ،٠ٛاجٜ اٌٝاٝتی٢ ،ص  . 23
 .٨ًٛ98ش ،دوٝث ّتاؿیان ، ص . 24
 . 5334- 5336،مل 12؛ ًتؼی ،جاریط ًتؼی،ج 2719،ص  8.اة٢ ادیؼ،جاریط کا٠ٜ ، ج  . 25
 . 5339،ص12ًتؼی ، جاریط ًتؼی،ج . 26
 . 5350-١٦5352ان، مل . 27
 . 3894،ص9اة٢ ادیؼ،جاریط کا٠ٜ ،ج . 28
 . 3678، ص١٦8ان،ج . 29
 . 417،ص  2ی٨ْٛةی ، جاریط ی٨ْٛةی ،ج . 30
 . 417-١٦418ان،مل . 31
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ؼ و اصح١ال ق٨رش یارا٣ف ةی٤١اك ة٨د ، از ای٤ؼو ةا وز٨د ٣اروایحی از ًا٦ؼ ، ا٠ارت ظؼاؿان را ة٥ ٗؼز٣غان ٠أ٨٠ن از ٣حایر ٚحٜ ًا٦

را ة٥ وی ؿپؼد، زیؼا ظٞی٥٘ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغه ة٨د ک٥ دیگؼ ١٣ی ج٨ان ایؼان را ٠ـحٛی١ا از زا٣ب ةٕغاد اداره کؼد، پؾ ةایغ ةک٨قغ جا اوواع 

یاؿی ٠یان ةٕغاد و ظؼاؿان دؿث کٟ ةن٨رت َا٦ؼ صٍ٘ گؼدد. ةغی٢ روی ، صک٠٨ث ؿؼز٠ی٧٤ایی را ک٥ ًا٦ؼ م٨رجی ٣گاه دارد ک٥ پی٣٨غ ؿ

 32در دؿث داقث و اک٨٤ن، در اظحیار ٗؼز٣غش ًٞض٥ ة٨د، را ة٥ او وا گػاقث.

 

 اختالفات دريوی خاوذان عباسی
ات و ٤٠امب ٧٠ٟ ة٥ اقعاص ظا٣غان ّتاؿی آ٧٣ا را ق.( ٣عـحی٢ ظ٥٘ٞ ّتاؿی جالش کؼد جا ةا ؿپؼدن والی132-136اگؼ چ٥ ؿ٘اح)

ا٠ا ةا گػقث ا٣غك ز٠ا٣ی ٠كعل گؼدیغ ک٥ ٦یچکغام از اٗؼاد ای٢ ظا٣غان صاوؼ ٣یـث از آ٠ال و آرزو٦ای ظ٨د ةؼای 33در ک٤ار ٦ٟ ٣گ٧غارد 

اج٘اق اٗحاد ک٥ ظ٨د را ةْغ از ؿ٘اح ،  صک٠٨ث داری ، ّٛب ٣كی٤ی ١٣ایغ. و اوٝی٢ اظحالف در ز٠ان ؿ٘اح و ةی٢ او و ٨١ّیف ّتغاهلل ة٢ ّٞی

 34ظٞی٥٘ واْٚی ٠ی دا٣ـث.

ق.(، او ک٨قیغ جا کـا٣ی را ک٥ ٠غّی صک٠٨ث ٦ـح٤غ و ١٧٠حؼی٢ ای٢ اٗؼاد از ظا٣غان ّتاؿی 136-158ةْغ از آٔاز ظالٗث ٤٠ن٨ر)

و در ادا٥٠ ٣یؽ ّیـی ة٢  35از ؿؼ راه ةؼداقث. ة٨د٣غ را آرام ١٣ایغ. ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ در ٚغم اول ةا ک١ک اة٠٨ـٟٞ ٨١ّیف ّتغاهلل ة٢ ّٞی را

و او ةْغ از ٧٠غی وٝی٧ْغ گؼدیغ . ای٢  36ق.( ٨١٣د،158-٨٠169ؿی ّتاؿی را وادار ة٥ ک٤اره گیؼی از وٝی٧ْغی ة٥ ٣ِ٘ ٗؼز٣غش ٧٠غی)

ؼ ةیكحؼ ظالٗث ّتاؿی ٗؼا٦ٟ اظحالٗات ةا ا٣حعاب ١٦ؽ٠ان دو و یا ؿ٥ وٝی٧ْغ گـحؼش ةیكحؼی یاٗث و ةاّخ گؼدیغ جا ز٠ی٥٤ ٦ای جسؽی٥ ٦

آیغ. ٦ارون اٝؼقیغ ةا ا٣حعاب ؿ٥ ٗؼز٣غش ا٠ی٢ ، ٠أ٨٠ن و ٨٠ج٢١ ة٥ والیح٧ْغی ةؼگ٧ای آٔازی٢ دٗحؼ جسؽی٥ ظالٗث ّتاؿی را ورق زد و ةا 

 رٗح٢ ٠أ٨٠ن از ةٕغاد ة٥ ؿ١ث ظؼاؿان ٥١٦ چیؽ ةؼای زغایی ظؼاؿان و ة٥ د٣تال آن اؿحٛالل ؿؼز٠ی٢ ایؼان ٗؼا٦ٟ  قغ.

ای٢ اظحالٗات درون ظا٣غا٣ی ّتاؿی ٨٠زب وْٖ ٠٘ؼط ظالٗث گؼدیغه و ز٠ی٥٤ د١ٝك٨ٕٝی ظٞ٘ا و ةاز٠ا٣غن آ٧٣ا از پؼداظح٢ ة٥ 

٠ـائٜ امٞی صک٠٨ث را٣ی را ٗؼا٦ٟ کؼد. در ادا٥٠ آن، ةاّخ گؼدیغ جا گؼو٧٦ای ٠عحٖٞ ٗکؼی و ٠٨ٚی ؿْی در ٣ؽدیکی ة٥ یکی از کا٧٣٨٣ای 

 اب ظٞی٥٘ کكی ٣یؽ از دوره ٠ح٨کٜ رایر گؼدد.قعنی ٚغرت داقح٥ و صحی ة

ق.(ة٨د. او ک٥ ةا زور ج٧غیغ 158-٣169عـحی٢ ظٞی٥٘ ای ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ٚؼةا٣ی ٨٠و٨ع دو والیح٧ْغی گؼدیغ ٧٠غی ّتاؿی)

-٥170 ا٧ٝادی)را ة٥ ٣ِ٘ ٗؼز٣غش ٨٠ؿی ٠ٞٛب ة-را ک٥ ١ّؼی وٝی٧ْغ ٤٠ن٨ر و ةْغ ازآن ٧٠غی ّتاؿی ة٨د-ج٨ا٣ـح٥ ة٨د ّیـی ة٢ ٨٠ؿی 

. 38، در اواظؼ ١ّؼ ظ٨د جن١یٟ ة٥ ةؼک٤اری او و یا ٠ٛغم داقح٢ ٗؼز٣غ دیگؼش ٦ارون ٠ٞٛب ة٥ رقیغ گؼٗث37ق.( از وٝی٧ْغی ةؼک٤ار ١٣ایغ169

ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث در راه ة٥ ؿ١ث گؼگان ک٥ ٠ضٜ اؿحٛؼار ٦ادی ة٨د درگػقث. درةاره ّٞث ٠ؼگ ٧٠غی ّتاؿی ٠ٌاٝب گ٣٨اگ٣٨ی گ٘ح٥ قغه 

 40ک٥ ةؼظی آ٣ؼا ةی ارجتاط ةا ٗؼز٣غش ٦ادی ١٣ی دا٤٣غ. 39اؿث

یکی از ٠ٞؽو٠ات والیح٧ْغی ؿپؼدن ةعك٧ا و ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ ؿؼز٠ی٤ی ة٥ ایكان ز٧ث ظتؼگی و پعحگی وٝی٧ْغ ة٨د و وٝی٧ْغ ٠٨١ّاً 

٢ ایكان و ٠ؼدم آن ؿؼز٠ی٢ در ٤٠اًٙ جضث جنؼف ظ٨د ة٥ گ٥٣٨ ای رٗحار ٠ی کؼد ک٥ گ٨یی صاکٟ ٠ٌٞٙ آن ؿؼز٠ی٢ اؿث و در ک٤ار آن ةی

٥ّٛٞ و ارجتاط ٣ؽدیکی ةؼٚؼار ٠ی قغ ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ٤٦گام کك١کف ةؼ ؿؼ جٕییؼ والیح٧ْغی ة٥ پكث گؼ٠ی ةؽرگان ١٦ان ٤٠اًٙ و دؼوت 

و را ة٥ آن ؿؼز٠ی٢ ٔاٝتاً ٠كکالت صادی را ةؼای دوٝث ّتاؿی ایساد ٠ی کؼد٣غ. ٧٠غی ّتاؿی ٤٦گا٠یک٥ ٦ادی ٗؼز٣غش را وٝی٧ْغ کؼد ، ا

و ٦ارون ٣یؽ پؾ از ا٣حعاب دو ٗؼز٣غش ا٠ی٢ و ٠أ٨٠ن ا٨٠ال و ؿپا٦یان را ٣یؽ جٛـیٟ کؼد وٚؼار قغ  41ٗؼ٠ا٣غ٦ی ؿپاه قؼق ٣یؽ ا٣حعاب ٨١٣د.
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ق. پـؼش ٚاؿٟ ٠ٞٛب ة٥ ٨٠ج٢١ را وٝی٧ْغ ؿ٨م کؼد و  186در ادا٥٠ او در ؿال  42ا٠ی٢ در پایحعث ة١ا٣غ و ٠أ٨٠ن صاکٟ ظؼاؿان ق٨د.

 ٦43ا و ٠ؼز٦ا )د٨ٕر( و ٨ّامٟ را ة٥ او ؿپؼد. زؽیؼه

ةغی٢ جؼجیب ٦ارون اٝؼقیغ ١ّالً ٚتٜ از ٠ؼگ ظ٨د ا٠پؼا٨ًری ّتاؿی را ة٥ ؿ٥ ةعف جٛـیٟ کؼد و در ٠کح٨ةی ک٥ ٨٣قث صٙ ٦ؼ 

ة٥ ةٕغاد ی٤ْی از  گ٥٣٨ دظاٝث در ص٨زه ٗؼ٠ا٣ؼوایی ّتغاهلل ٠أ٨٠ن را از پـؼش ا٠ی٢ گؼٗث و ای٢ ص٨زه ٗؼ٠ا٣ؼوایی از ٣ؽدیکحؼی٢ زای

آٔاز ٠ی گؼدیغ و ةػر زغایی و جسؽی٥ ًٞتی را ةؼ ز٠ی٢ دوٝث ّتاؿی  44«٠ساورت ١٦غان جا اٚنای ظؼاؿان جا ٠ؼز٦ا و والیح٧ا و ج٨اةِ آن»

٥ٌٛ ریعث ة٥ گ٥٣٨ ای ک٥ ٠ؼو در ظؼاؿان پایحعث دوم دوٝث ّتاؿی قغ و در ادا٥٠ از ةٛایای ١٦ی٢ ؿیاؿث ، ًا٦ؼ ، ٨٠ٗٙ گؼدیغ در ٤٠

 ظؼاؿان اوٝی٢ دوٝث ٠ـحٜٛ از ّتاؿیان در قؼق ایؼان را جكکیٜ د٦غ.

اگؼ ای٢ جٛـیٟ ص٨زه زٕؼاٗیایی ٚغرت در ز٠ان ٦ارون اٝؼقیغ اج٘اق ١٣ی اٗحاد، ٦یچگ٥٣٨ ة٧ا٥٣ و پیكحگؼ٠ی ةؼای ٠أ٨٠ن وز٨د 

٠ٛاو٠ث ١٣ایغ وة٥ ظٞی٥٘ ز٨اب ٤٠٘ی  45«رجغةیؼ ٠ٞککا»٣غاقث ک٥ در ٠ٛاةٜ جٛاوای ةؼادرش ا٠ی٢ ٠ت٤ی ةؼ رٗح٢ ة٥ ةٕغاد و ک١ک ة٥ او در 

 د٦غ، ٦ؼ چ٤غ ک٥ دا٣ـح٥ ةاقغ ا٠ی٢ ةغ٣تال ٔغر کؼدن ةا او و دورکؼدن او از ص٨زه ٚغرجف ٠ی ةاقغ.

ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ٦ارون در صٜ ٠كکالت از جغاةیؼ ١ّیٙ و دورا٣غیكا٥٣ و آی٤غه ٣گؼا٥٣ ، ةؼک٤ار ة٨ده اؿث چؼا ک٥ او در صٜ ٠كکٜ 

ان ةؼا٠ک٥ و ةؼای کا٦ف ٚغرت ٨٘٣ذ آ٧٣ا، ای٢ ظا٣غان را ِٚٞ و ١ِٚ کؼد و ظ٨د را از ٠كاوره ٦ای ١ٌ٠ئ٢ و صاذٚا٥٣ آ٧٣ا ٠ضؼوم ٨١٣د. ظا٣غ

١٦چ٤ا٣ک٥ او ةؼای ز٨ٞگیؼی از ةؼوز ةضؼان در زا٣كی٤ی ؿ٥ وٝی٧ْغ ا٣حعاب ٨١٣د و ةؼای ٦ؼ کغام از آ٧٣ا ٥ٌٛ٤٠ زٕؼاٗیایی ظامی را ٝضاظ 

ٚغرت ؿپا٦یان ک٥ در گػقح٥  46«ج١ؼکؽ گؼایی»ای٢ ٤٠سؼ ة٥ کا٦ف ٚغرت ٣ُا٠ی دوٝث ّتاؿی قغ.او ةغی٨٤ؿی٥ٞ ٠ی ظ٨اؿث از  ٚؼار داد و

 ج٨ا٣ـح٥ ة٨د ةضؼا٧٣ای ٠عحٞ٘ی را ظٞٙ ١٣ایغ ز٨ٞگیؼی ک٤غ،ا٠ا ٔاٜٗ از آن ة٨د ک٥ ١٦ی٢ ؿپاه ج٨ا٣ـح٥ ة٨د 

٣گ٥ داقح٥ و ةا ق٨رق٧ای ٠عحٖٞ داظٞی ٠ٛاة٥ٞ ١٣ایغ و در ٠ٛاةٜ ٚغرت ةیف از ٣یٟ ٚؼن ا٠پؼا٨ًری ّتاؿی را ٠حضغ و یکپارچ٥ 

 ٣ُا٠ی ةیؽا٣ـی٧ا ٣یؽ ؿؼة٤ٞغ ةاقغ.

ةغی٢ جؼجیب ای٢ گ٥٣٨ جْغد والیح٧ْغی ةاّخ و٨ٚع اظحالٗات گـحؼده ای در ةی٢ ظا٣غان ّتاؿی گؼدیغه و ة٥ د٣تال آن ةاّخ قکٜ 

 دوٝث ّتاؿی ٠ی گؼدیغ. در ؿٌش 47« ٠ؼاکؽ ٠حْغد ٚغرت و جن١یٟ گیؼی»گیؼی 

 

 بحران اوتقال پایتخت از بغذاد بٍ سامراء

درگیؼی٧ا و جٛاةالت دو ٤ّنؼ ایؼا٣ی و ّؼةی ک٥ ة٥ وز٥ ةارزی در ّنؼ ٠أ٨٠ن ظ٨د را ٣كان داده ة٨د، ةاّخ گؼدیغ جا زا٣كی٢ او ة٤ام 

ظاًؼ جؼکان ک٥ از دوره ٗح٨صات اؿال٠ی در ٥ٌٛ٤٠ ق.( ة٥ ٗکؼ گؽی٥٤ ؿ٠٨ی ةؼای ظالمی از ای٢ ٨٠و٨ع ةاقغ. ة٥ ١٦ی٢ 218-٠227ْحنٟ)

٠اوراءا٧٤ٝؼ ة٥ ًؼق ٠عحٖٞ وارد ؿؼز٠ی٧٤ای اؿال٠ی گؼدیغه ة٨د٣غ، ج٨ز٥ ٠ْحنٟ را ة٥ ظ٨د زٞب ٨١٣د٣غ و ٠ْحنٟ ک٨قیغ جا از ٚاةٞیح٧ای 

کان و ووْیث ٗؼ٤٦گی آ٧٣ا ٠ح٤اؿب ةا آ٧٣ا صغاکذؼ اؿح٘اده را ةتؼد. ا٠ا ٠ْحنٟ ک٨جاه ز٠ا٣ی پؾ از ای٢ ٠ازؼا دا٣ـث ک٥ ظٞٙ و ظ٨ی جؼ

 ، از ای٢ ز٧ث ، ق٧ؼ زغیغ ؿا٠ؼا را ؿاظث و جؼکان را ة٥ آ٣سا ا٣حٛال داد. ٠48ؼد٠ان پایحعث ٣یـث

ا٣حٛال پایحعث ة٥ ؿا٠ؼا ةاّخ ایساد ٠كکالجی ةؼای ٠ْحنٟ و ة٥ د٣تال آن ظالٗث ّتاؿی گؼدیغ : اول ای٤ک٥ ةؽرگان و ؿؼان ّؼب را 

ظث ک٥ ٨٠رد ةی ٧٠ؼی ظٞی٥٘ واِٚ قغه ا٣غ و ٤ّنؼ ٠ح٤٘ػ دیگؼی قکٜ گؼٗح٥ اؿث ک٥ در ٚغم اول رو٣ٙ ؿیاؿی ، اٚحنادی ة٥ ای٢ ٗکؼ ا٣غا

و ازح١اّی ةٕغاد را دؿحع٨ش جٕییؼ ٚؼار داده اؿث. ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠ـ٨ْدی در ٠ؼوج اٝػ٦ب ة٥ ظؼده گیؼی یکی از ّیاران ةؼ ٠ْحنٟ ک٥ ةٕغاد 

ای ک٥ در ٚا٨ًل ٠یان زؼا٥ٛ٠ ٠ٛیٟ قغی و ؿؼان و ةؽرگان را در ةٕغاد ر٦ا »از زةان آن ّیار ٠ی گ٨یغ:  را جؼك ٨١٣ده، اقاره کؼده و

ای٢ ّتارت ٣كا٣گؼ ٣اروایحی ؿاک٤ان ةٕغاد اؿث. ٣اروایحی از ا٣حٛال پایحعث در داؿحان ق٨رش ّتاس ة٢ ٠أ٨٠ن و ّسیٖ ة٢  49«کؼدی

٧ایی را ک٥ در ةؼا٣گیعح٢ ّتاس ة٢ ٠أ٨٠ن ة٥ کار ٠ی ةؼد ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ظ٨قضاٝی ٤ّـت٥ ٣یؽ ة٥ چكٟ ٠ی ظ٨رد و ّسیٖ یک از اؿحغالٝ

ّسیٖ ة٥ ّتاس اقارت کؼد ک٥ ٤٦گام آن رؿیغه ةؼ ٠ْحنٟ ی٨رش ةؼی ، چ٥ ، گؼوه ا٣غکی ١٦ؼاه او »... ؿؼةازان از ةازگكث ة٥ ةٕغاد اؿث. 

ؼةازان از ةازگكث ة٥ ةٕغاد و ک٤ار ٧٣ادن ز٤گ ةـی ظك٨٤د ظ٨ا٤٦غ ة٨د٣غ، و ةغی٢ ؿان او را ظ٨ن ةؼیؽد و راه ةٕغاد در پیف گیؼد ک٥ ؿ
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قایغ ای٢ ؿئ٨ال ًؼح ق٨د ک٥ ٨ُ٤٠ر از راه ةٕغاد در پیف گؼٗح٢ ج٨ؿي ؿؼةازان ، ةیا٣گؼ ظ٨قضاٝی کٞی ؿؼةازان و ظـح٥ قغن  50«قغ.

٨٤ّان پایحعث و ٠ؼکؽ جس١ِ ٝكکؼیان در پیف ٠ی  ازز٤گ ةاقغ ا٠ا ةایغ ج٨ز٥ داقث ک٥ در م٨رت چ٤ی٢ ةؼداقحی آ٧٣ا ةایغ راه ؿا٠ؼا را ة٥

ؼای گؼٗح٤غ و ٥٣ راه ةٕغاد را. دوم ای٤ک٥ ا٣حٛال پایحعث ٠كکٜ اؿاؿی دیگؼی را ٣یؽ ة٨ز٨د آورد و آن ّتارت ة٨د از ای٤ک٥ : ام٨الً ؿا٠ؼا ة

ة٥ ٦ؼ یکی از ٝكکؼیان صکٟ ة٥ ة٤ای »٠ْحنٟ جؼکان ؿاظح٥ قغ. ٥٣ ج٧٤ا ا٠ؼا و ٨ٞ٠ك ٝكکؼ در ای٢ ق٧ؼ ماصب ٚنؼ و ظا١٣ان گؼدیغ٣غ ةٞک٥ 

زایگاه جؼکان درؿٞـ٥ ٠ؼاجب ٝكکؼ ٠ْحنٟ ٣یؽ کا٠الً ٠كعل اؿث و ٠ی ج٨ان آن را در ز٤گ٧ای ٠ْحنٟ ظن٨ماً در ٤٦گام  51«ظا٥٣ کؼد

گؼدیغ٣غ ک٥ در ز٠ان ةْغ ٗحش ٨١ّری٥ درك کؼد. ة٥ ٠ؼور ٗؼ٠ا٣غ٦ان و ماصب ٤٠نتان جؼك آ٣ٛغر ة٥ ز٣غگی در ؿا٠ؼا و ظ٨قی٧ای آن واةـح٥ 

از ٠ْحنٟ ّٞیؼٟٔ دریاٗث ٠ـئ٨ٝیح٧ای ٠ح٘اوت در ةالد ٠عٞحٖ اؿال٠ی صاوؼ ة٥ جؼك ؿا٠ؼاء ٣ت٨ده و اٗؼادی را ة٥ ٣یاةث از ظ٨یف ةغان 

٣ت٨د  ٤٠اًٙ گـیٜ ٠ی کؼد٣غ و ای٢ کار ةاّخ گـحؼش ٗـاد و جسؽی٥ ٦ؼ چ٥ ةیكحؼ صک٠٨ث ّتاؿی ٠ی قغ.در ؿا٠ؼا ظٞی٥٘ جن١یٟ گیؼ٣غه 

ةٞک٥ ای٢ جؼکان ة٨د٣غ ک٥ ظٞی٥٘ را ة٥ ٦ؼ ز٧حی ک٥ ٠یع٨اؿح٤غ ٦غایث ٠ی کؼد٣غ،آ٧٣ا ةؼ اٚغا٠ات ظٞی٥٘ ٠ـٞي ة٨ده و٣ُؼاجف را در ز٧ث 

کان ظارج ق٣٨غ ودر ق٧ؼ٦ای دیگؼ ٠ـحٛؼ ا٦غاف ؿیاؿی ظ٨د ةکار ٠یگؼٗح٤غ ةغی٢ ظاًؼ ةْىی از ظٞ٘ا جالش ٨١٣د٣غاز ؿا٠ؼا وؿ٥ٌٞ جؼ

ق.(جن١یٟ گؼٗث ة٥ د٠كٙ رٗح٥ ودر ا٣سا ٠ـحٛؼ گؼدد.اگؼ چ٥ ی٨ْٛةی ای٢ ٨٠و٨ع را ةا صاالت ٠ؽازی ٠ح٨کٜ 232-247ق٣٨غ،چ٤ا٣ک٥ ٠ح٨کٜ)

ز دؿث جؼکان را از آن ٠ؼجتي ٠یغا٣غ ا٠ا ًتؼی ة٥ دو ٨٠و٨ع اقاره ٠ی ک٤غ ک٥ ٠ی ج٨ان ّٞث امٞی اؿحٛؼار در د٠كٙ ی٤ْی ٗؼار ٠ح٨کٜ ا

اؿح٤تاط ٨١٣د.اول :قْؼی ازیؽیغ ة٢ ٠ض١غ ٧٠ٞتی ک٥ در ٤٦گام صؼکث ٠ح٨کٜ از ّؼاق ة٥ قام ؿؼوده قغ ودر ان ة٥ ق١اجث ّؼاق ج٨ؿي قام 

ا ک٥ ک٥ ج٧٤ا دٝیٜ ان ١٣ی ج٨ا٣غ ةعاًؼ ّغم پؼداظث ٠ٛؼری ةاقغ چؼ 1اقاره قغه اؿث.دوم : ق٨رش جؼکان پؾ از ظؼوج ٠ح٨کٜ از ؿا٠ؼا

ة٤ُؼ ٠یؼؿغ ٠ح٨کٜ ودؿحگاه ظالٗث در ان ز٠ان از ج٨ا٤١٣غی ٠اٝی ٣ـتحا ٤٠اؿتی ةؼظ٨ردار ة٨ده ا٣غ وظیٞی زود ٠ٛؼری٧ا پؼداظث ٠یك٨د.ا٠ا 

ای٢ زاةسایی ٗٛي صغود ؿ٥ ٠اه ة٨ٌل ا٣سا٠یغ و٠ح٨کٜ ٣اچار ة٥ ةازگكث ة٥ ؿا٠ؼا گؼدیغ.ظؼوج از ؿا٠ؼا ةؼای ر٦ایی از ؿیٌؼه جؼکان ج٨ؿي 

 ق.( گؼدیغ.252-255ق.( ٣یؽ م٨رت گؼٗث ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ظِٞ او وزایگؽی٤ی ٠ْحؽ)248-252حْی٢)٠ـ

 

 کاَش اقتذار خالفت عباسی
ةـیاری از دوٝح٧ای ٠ـحٜٛ در ادؼ وْٖ ؿیاؿی ظالٗث ّتاؿی ة٨ز٨د آ٠غ٣غ. ٤٦گا٠یک٥ ظٞ٘ا ٠ح٨ز٥ گؼدیغ٣غ ٚادر ة٥ صٍ٘ 

٤٠ك٨ر صک٠٨ث ة٥ ای٢ ٠غّیان ٨٣رؿح٥ ٣ُیؼ أاٝت٥ ، ًا٦ؼیان و ... ٣اج٨ا٣ی ظ٨د را ٠ع٘ی  ؿؼز٠ی٧٤ای دور دؿث ٣یـح٤غ، ؿْی کؼد٣غ ةا دادن

١٣ای٤غ. ج٨ز٥ داقح٥ ةاقیٟ ک٥ اگؼ دوٝث ٠ؼکؽی ّتاؿی ٚادر ة٥ رویارویی ةا ای٢ ادّا٦ای اؿحٛالل ًٞتا٥٣ ٠ی ة٨د ةغون قک ٠ا٤٣غ ٚیا٧٠ای 

ا ؿؼک٨ب ٠ی کؼد. ا٠ا ة٥ دٝیٜ کا٦ف اٚحغار ، دؿحگاه ظالٗث ة٧حؼی٢ راه صٜ را در آن دیگؼی ٣ُیؼ ا٤ٛ١ِٝ ، ةاةک ظؼ٠ی و ... ة٥ قغت آ٧٣ا ر

٠ی دیغ ک٥ ةا اٌّای ٤٠ك٨ر صک٠٨ث ، صغاٜٚ ؿیٌؼه اؿ١ی ظ٨د را ةؼ ةـیاری از ای٢ ٤٠اًٙ صٍ٘ ١٣ایغ. اگؼ چ٥ در ةؼظی ٤٠اًٙ صحی ٚادر 

، ٨ّٞیان ًتؼؿحان و ٗا١ًیان در ٠نؼ کا٠الً در ٠ٛاةٜ ظالٗث ةٕغاد مٖ  ة٥ جأ٠ی٢ ؿیٌؼه اؿ١ی ظ٨د ٣یؽ ٣ت٨د و دوٝح٧ایی ٣ُیؼ ادریـیان

 آرایی کؼده و ٨٠ٗٙ قغ٣غ جا ٠غج٧ای ٨ًال٣ی ة٥ م٨رت کا٠الً ٠ـحٜٛ از ةٕغاد ة٥ صیات ظ٨د ادا٥٠ د٤٦غ.

... ةؼای دو ًؼف ٠٘یغ ٗایغه  اٝتح٥ الزم ةػکؼ اؿث ک٥ اٌّای ٤٠ك٨ر صک٠٨حی ة٥ دوٝح٧ایی ٣ُیؼ ًا٦ؼیان، ؿا٠ا٣یان ، ٔؽ٨٣یان، أاٝت٥ و

ة٨د چؼا ک٥ ای٢ صک٠٨ح٧ا ٣یؽ ظ٨د را ٣یاز٤٠غ جأییغ رؿ١ی ظالٗث ّتاؿی ٠ی دا٣ـح٤غ و ٠ْحٛغ ة٨د٣غ ک٥ صغاٜٚ ة٥ ٝضاظ ؿیاؿی ةایغ از 

٥ ة٧حؼ وْٖ ظٞ٘ای ّتاؿی ص١ایث ١٣ای٤غ. ة٨٤ْان ٠ذال اوواع در ز٠ان روی کار ا٠غن صک٠٨ث ًا٦ؼیان ٠ی ج٨ا٣غ ٠ا را در ق٤اظث ٦ؼ چ

ظالٗث ّتاؿی ّٞیؼٟٔ روی کار آ٠غن ظٞی٥٘ ةُا٦ؼ ٚغرج٤١غ ی٤ْی ٠أ٨٠ن ة٧حؼ یاری ١٣ایغ.در ای٢ ز٠ان ٠أ٨٠ن ؿا٧ٝا ة٨د ک٥ گؼٗحار ٗح٥٤ 

  ٣53نؼة٢ قتخ در زؽیؼه ٣یؼو گؼٗح٥ و ّتغاهلل ة٢ ًا٦ؼ ٠ا٨٠ر ؿؼک٨ةی او ٠ی ق٨د. 52ص١ؽه آذرك در ؿیـحان و ٨٣اصی اًؼاف آن ٠ی ةاقغ.

 4و کار ز٧ًا در ٤٠اًٙ اًؼاف ةنؼه رو٣ٙ ةیكحؼی گؼٗح٥ اؿث. 54ةک ظؼ٠ی ٦ؼ روز ٤٠اًٙ ةیكحؼی را ة٥ دایؼه ٠حنؼٗات ظ٨د اوا٥ٗ کؼدهةا

ّالوه ةؼ ای٢ ٠أ٨٠ن جازه وارد ةٕغاد گؼدیغه و ٠ـائٜ ٨ّٞیان و ٠ْحؽ٥ٝ ٣یؽ ٠ای٥ د١ٝك٨ٕٝی اوؿث . پؾ ة٧حؼی٢ راه ةؼای ٠أ٨٠ن و ظالٗث 

از ٚغرت ظا٣غان ًا٦ؼی اؿث جا ةح٨ا٣غ ٦ٟ ٥ٌٛ٤٠ قؼق را جاصغودی آرام ٨١٣ده و ٦ٟ ٗح٥٤ ٣نؼ ة٢ قتخ را در ٚغم اول  ّتاؿی اؿح٘اده

 ظا٨٠ش ١٣ایغ.
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چ٤ا٣ک٥ ج٧غیغاجی ک٥ از ؿ٨ی قام و زؽیؼه ة٨اؿ٥ٌ ْٗاٝیح٧ای ظ١اروی٥ ٣٨ٝ٨ًی و دوٝث ةیؽا٣ؾ ة٥ ٨٠ِٚ ظالٗث ٠ی قغ، ٨٠ٗٙ 

م. ٨٠ٗٙ ا٠ارت ظؼاؿان ، ٗارس و کؼ٠ان را ة٥ ١ّؼو  888-9ق./ 275ٞش ةا ١ّؼو }ٝیخ{ ٠ایٜ کؼد. در ؿال ةؼادر ظٞی٥٘ ّتاؿی{ را ة٥ م{

55گػاقث . و ١ّؼو ٣یؽ در ٨ّض پػیؼٗث ک٥ ٦ؼ ؿا٥ٝ ده ٠یٞی٨ن در٦ٟ ة٥ ةیث ا١ٝال ظٞی٥٘ ة٘ؼؿحغ.
  

ی ایساد کؼده ة٨د از آن ٣اصی٥ دور ؿازد . از ٤٦گا٠یک٥ ٠حْىغ ظٞی٥٘ قغ ک٨قیغ جا ظٌؼ و٤١ی زتال را ک٥ ٨٠ِٚ ٠ـٞي راِٗ در ر 

 56ای٢ رو ج٨ٝیث ظؼاؿان ة٥ ١ّؼو وا گػاقث و از ةٕغاد ةؼای وی ٧ّغ و ٨ٝا ٗؼؿحاد.

روی کار آ٠غن دوٝث ؿا٠ا٣ی ٣یؽ ة٥ ١٦ان قکٞی اؿث ک٥ دوٝث أاٝت٥ در اٗؼیٛی٥ ة٨ز٨د آ٠غ دوٝث ّتاؿی ةؼای جىْیٖ ظٌؼ 

ث ّتاؿی را ج٧غیغ ١٣ایغ ة٤اچار ، دوٝث ؿا٠ا٣ی را جأییغ ٨١٣د. ّتاؿیان ک٥ ةا ٚغرت روزاٗؽون دوٝث ةؽرگحؼی ک٥ ٠ی ج٨ا٣ـث کیان  دوٝ

، صک٠٨ث ٤٠اًٙ ٠اوراءا٧٤ٝؼ را ة٥ ٣نؼة٢ 57م٘اری و قعل ی٨ْٛب روةؼو ة٨د٣غ و دیغ٣غ ک٥ چگ٥٣٨ او ج٨ا٣ـث دوٝث ًا٦ؼی را ة٥ ا٣ضٌاط ةؼد

ّیٜ ج٨ا٣ـث در ز٧ث ٤٠اِٗ ّتاؿیان گام ةؼدارد ةغی٢ جؼجیب ٠ی ةی٤یٟ ةغٝیٜ ٠كکالجی ک٥ و پؾ از ٣نؼ اؿ١ا58اص١غ ؿا٠ا٣ی واگػار کؼد٣غ

ی٨ْٛب ٝیخ م٘ار ةؼای دوٝث ّتاؿی ایساد کؼده ة٨د، دوٝث ؿا٠ا٣یان از ای٢ دق٤١ی ة٧ؼه ٠ی ةؼد و ٤٠ك٨ر والیث ٥١٦ ٨٣اصی ٠اوراءا٧٤ٝؼ 

٣ی مادر ٠ی ق٨د. ظٞی٥٘ ةا ای٢ اٚغام دوٝث ؿا٠ا٣یان را جضؼیک ٠ی ک٤غ ک٥ ازًؼف ظٞی٥٘ ٠ْح١غّتاؿی ةؼای ٣نؼ ة٢ اص١غ و اؿ١اّیٜ ؿا٠ا

 در ز٧ث ٠ٌا٠ِ او و در ٠ٛاة٥ٞ ةا دوٝث م٘اری گام ةؼ دار٣غ.

کا٦ف اٚحغار ظالٗث ّتاؿی در ٤٠اًٙ قؼق ایؼان ةاّخ ٠ی ق٨د جا ١ّؼو ٝیخ م٘اری ک٥ ةْغ از ةؼادرش ی٨ْٛب ة٥ ٚغرت رؿیغه 

اٌّای ٤٠ك٨ر صک٠٨ث ١٣ایغ. و ای٢ کار از ًؼف ظالٗث ّتاؿی ا٣سام قغ چؼا ک٥ ّتاؿیان ١٣ی ج٨ا٣ـح٤غ در آن اؿث، از ظٞی٥٘ درظ٨اؿث 

٤گ واصغ ّٞی٥ ٚؼا٥ٌ٠ ، ز٣گیان ، ٗا١ًیان و م٘اریان وارد ١ّٜ ق٣٨غ و ّتاؿیان ةا ای٢ کار ١ّالً قؼق ظالٗث اؿال٠ی را درگیؼ ٨١٣د٣غ. در ز

و ١ّؼوٝیخ دؿحگیؼ وة٥ ةٕغاد روا٥٣ گؼدیغ. ةغی٢  59ق. ؿا٠ا٣یان پیؼوز قغ٣غ.388ٜ ؿا٠ا٣ی درؿال ةی٢ ١ّؼو ٝیخ م٘اری و ا٠یؼاؿ١اّی

ر جؼجیب ٤٠اًٙ گـحؼده ای از ق١ال قؼق ایؼان و ٠اواءا٧٤ٝؼ از ص٨زه ٨٘٣ذ ّتاؿیان ظارج قغ ، اگؼ چ٥ ؿا٠ا٣یان ادا٥٠ د٤٦غه راه ًا٦ؼیان د

٣یان  ٠ی دا٣ـح٤غ ک٥ ٚغرت واْٚی از آن ؿا٠ا٣یان اؿث و ةٕغاد ک١حؼی٢ ٨٘٣ذی در ٤٠اًٙ پػیؼش ظالٗث ة٨د٣غ، ا٠ا ٦ٟ ظالٗث و ٦ٟ ؿا٠ا

 جضث جنؼف دوٝث ؿا٠ا٣ی ٣غارد.

اگؼ چ٥ ٤٠اؿتات ةی٢ ظٞ٘ای ّتاؿی و ؿا٠ا٣ی ١٦یك٥ صـ٥٤ ة٨د و اؿ١اّیٜ )٨٠ؿؾ ؿا٠ا٣یان (ة٥ ظٞی٥٘  وٗادار ة٨د، ا٠ا ٦یچ 

 60یگؼ ا٠ؼای ؿا٠ا٣ی ظؼاج یا ٠اٝیاجی ة٥ ةٕغاد ٗؼؿحاده ةاق٤غ.ؿ٤غی در دؿث ٣یـث  ک٥ ٨ْٞ٠م ک٤غ او و د

 

 گریس از فريپاشی خالفت 
 در ذیٜ ای٢ ٨٤ّان ة٥ ةؼرؿی قکٜ گیؼی دو صک٠٨ث ٔؽ٨٣یان وؿٞس٨ٚیان ٠ی پؼدازیٟ: 

ق.(اّح١اد 389-421ظالٗث ّتاؿی ةغٝیٜ از دؿث دادن ٨٘٣ذ ظ٨د در قؼق از٠غج٧ا ٚتٜ ٨٤٦ز آ٣چ٤ا٣ک٥ ةایغ ة٥ ٠ض٨١د ٔؽ٨٣ی )

 279-395چ٤غا٣ی ٣غاقث چؼا ک٥ ٔؽ٨٣یان ٠ی ظ٨اؿح٤غ در ٤٠اًٛی دایؼه ٚغرت ظ٨د را ج٨ؿ٥ْ ةغ٤٦غ ک٥ ةؼای ٚؼیب ة٥ یکنغوةیـث ؿال )

 ق.( ةؼ آن ٨٘٣ذ داقث ک٥ ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ اقاره گؼدیغ رواةي صـ٥٤ ای ةا ظالٗث ّتاؿی داقح٤غ. 261-395ق.( دوٝث ٠ٌیِ ؿا٠ا٣ی)

٨٤٦ز ٣ح٨ا٣ـح٥ ة٨د٣غ اّح١اد ظٞی٥٘ را کـب ١٣ای٤غ ای٢ اّح١اد ةا ظ٨ا٣غن ظٌت٥ ة٤ام ظٞی٥٘ اٝٛادر جا صغودی صامٜ  ا٠ا جؼکان ٔؽ٨٣ی

ا٠ا ای٢ ج١ام دٝیٜ زغایی و قکٜ گیؼی صک٠٨حی دیگؼ در قؼق  61قغ و ظٞی٥٘ ة٥ ؿٌٞان ٠ض٨١د اٝٛاب ی١ی٢ اٝغو٥ٝ و ا٠ی٢ ا٥ٞ١ٝ را ٌّا کؼد

ی ج٨ا٣ـث ة٥ ای٢ ؿ٨٧ٝث وز٨د دوٝحی زغیغ ة٤ام ٔؽ٨٣یان را ةؼجاةغ ٠گؼ آ٣ک٥ اوواع ٤٠اًٙ ٔؼةی ظالٗث ایؼان ٣ت٨د و ظالٗث ّتاؿی ١٣

 297در ؿال « ا٧١ٝغی»اؿال٠ی و وْٖ ٠٘ؼط دوٝث ّتاؿی ٣یؽ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ واِٚ ق٨د. دوٝث ٗا١ًیان ک٥ ج٨ؿي ّتیغاهلل ٗا١ًی ٠ٞٛب ة٥ 

مغ ؿال ٤٠اًٙ زیادی ازق١ال آٗؼیٛا و قام را در دایؼه جـٞي ظ٨د ةگیؼد. پغر ٠ض٨١د  . ج٨ا٣ـح٥ ة٨د در ٠غت ٚؼیب ة62٥ق. جاؿیؾ قغه ة٨د

. ؿتکحکی٢ 63ق.( از ٔال٠ان جؼکی ة٨د ک٥ در ظغ٠ث آٝپحگی٢ ة٨د٣غ و او ظ٨د ة٤غه و پؼورده ؿا٠ا٣یان ة٨د367-387ٔؽ٨٣ی ی٤ْی ؿتکحگی٢)
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ةْغ از ٠ؼگ  64ا٣ـح٥ ة٨د ٤٠اًٛی از ظؼاؿان را در جنؼف ظ٨د داقح٥ ةاقغدر اواظؼ کار دوٝث ؿا٠ا٣ی ک٥ ٗـاد و وْٖ آن آقکار قغه ة٨د ج٨

ق. ج٨ا٣ـث پای٥ ٦ای ٚغرت ظ٨د را ٠ـحضکٟ ٨١٣ده و 389ق. پـؼش ٠ض٨١د ؿؼا٣سام ةْغ از دو ؿال در ؿال  387ؿتکحگی٢ در ؿال 

ق.( درقؼق  421-389یام صک١ؼا٣ی ٠ض٨١د ٔؽ٨٣ی )ا ١٧٠65حؼی٢ دٔغ٥ٔ او ةْغ از آن ، گؼٗح٢ ٝٛتی ٠ت٤ی ةؼ جأییغ ظٞی٥٘ ّتاؿی اٝٛادر ة٨د.

ق.( ةؼ ٠نؼ و قام اؿث. ٗا١ًیان ةغ٣تال ؿیاؿث جؼویر ٠ػ٦ب اؿ١اّیٞی و ٠تارزه ةا  386-١٦412ؽ٠ان ةا ظالٗث اٝضاکٟ ظٞی٥٘ ٗا١ًی )

١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ج٨ا٣ـح٤غ در  ظالٗث ّتاؿی جالش ٠ی کؼد٣غ جا ٤٠اًٙ جضث جنؼف دوٝث ّتاؿی را ٠ح١ایٜ ة٥ ٠ػ٦ب جكیِ اؿ١اّیٞی ١٣ای٤غ،

، از ای٤ؼو صاکٟ ةغ٣تال ٨٘٣ذ در قؼق ایؼان  66ق.( را ٠ح١ایٜ ة٥ ّٛیغه ظ٨د ١٣ای٤غ.301-331ز٠ان دوٝث ؿا٠ا٣ی ا٠یؼ ٣نؼة٢ اص١غ ؿا٠ا٣ی)

 صحی از ٠ض٨١د ٔؽ٨٣ی ک٥ ؿ٤ی ج١ام ّیار ٠حْنتی ة٨د ٣یؽ دؿث ١ًِ ٣کكیغ.

. ا٠ا ٠ض٨١د ٣ا٥٠ 67ؿٌٞان ٠ض٨١د ٔؽ٨٣ی ٨٣قث و او را د٨ّت ة٥ اًاّث از ظ٨د کؼد ة٥ ای٢ ز٧ث صاکٟ ظٞی٥٘ ٗا١ًی ٣ا٥٠ ای را ة٥

ة٥ ای٢ جؼجیب ظٞی٥٘ ّتاؿی ٠ست٨ر ة٨د ، ز٧ث ٠ٛاة٥ٞ ةا ؿیاؿث صاکٟ   68را ة٥ ؿ٨ی اٝٛادر ٗؼؿحاد و ٗؼؿحاده او ة٤ام جا٦ؼجی را ٣یؽکكث.

ک٥ در ظٌت٥ ٦ا و ج١ا٠ی رٗحار -د٣غ، کـا٣ی چ٨ن ؿٌٞان ٠ض٨١د ٔؽ٨٣یٗا١ًی ک٥ ةغ٣تال ةؼٚؼاری ارجتاط ةا صکام قؼق ظالٗث اؿال٠ی ة٨

 را ص١ایث ١٣ای٤غ و از ای٢ ًؼیٙ جا صغودی وز٥٧ ؿیاؿی و ٠ػ٦تی ظ٨د را صٍ٘ ١٣ای٤غ.  -ظ٨د ة٤ام ظٞی٥٘ ّتاؿی اقاره ٠ی کؼد

ؼی داقث جا ةا قی٨ه ٦ای ظٞ٘ای ةؼظ٨رد٦ای ٠حْنتا٥٣ ؿٌٞان ٠ض٨١د ٣یؽ ةا قی٨ه و اؿ٨ٞب صک٠٨حی ظٞی٥٘ ّتاؿی ١٦ع٨ا٣ی ةیكح

 ٗا١ًی، از ای٢ رو اٝٛادر ة٥ جكغیغ و جضؼیک ای٢ ةؼظ٨رد ٦ا پؼداظث وی واة٥ٌ ٦ایف را ة٥ ؿٌٞان ٠ض٨١د اٝٛا کؼد و ٠ض٨١د ة٤ام او پیكٛغم

 . 69قغ و ظٞی٥٘ ٣یؽ ظْٞح٧ای ٣٘یؾ و گؼا١٣ای٥ ةؼای او ٗؼؿحاد

٠ح٘اوت از ج١ا٠ی صک٠٨ح٧ای پیكی٢ جسؽی٥ ًٞب در ّنؼ ّتاؿی اؿث. و ٠ی ووْیث دوٝث ؿالز٥ٛ و جكکیٜ چ٤ی٢ دوٝحی کا٠الً 

ج٨ان گ٘ث ظالٗث ّتاؿی صحی در اواظؼ دوره جـٞي جؼکان ة٥ ای٢ ٠ؼص٥ٞ از یأس و ٣اا٠یغی از ادا٥٠ صک٠٨ث ظ٨د ٣ؼؿیغه و ظٌؼ ؿ٨ٛط را 

ه و ٨ًیٜ ظالٗث ٠ی دیغ و ة٥ ظاًؼ ١٦ی٢ ٣یاز ة٨د ک٥ صؾ ٣کؼده ة٨د چؼا ک٥ زا٥ْ٠ اؿال٠ی در آن ةؼ٥٦ ظ٨د را ٣یاز٤٠غ ة٥ دؿحگاه ّؼی

ق.(، ّٞیؼٟٔ جـٞي ةؼ ةٕغاد و ظٞی٥٘ و ةا وز٨د جىاد ٠ػ٦تی ةی٢ آ٧٣ا جن١یٟ ةؼ صٍ٘ کیان ظالٗث در ز٧ث رؿیغن ة٥ 334-447آل ة٨ی٥)

 ا٦غاف و ٤٠اِٗ ظ٨د را گؼٗح٤غ.

غدی ة٨د آ٧٣ا از ٠غج٧ا ٚتٜ صاک١یث ؿیاؿی ظ٨د را ةؼ ز٧ان در اواظؼ دوران جـٞي آل ة٨ی٥ ، ظالٗث ّتاؿی دچار ةضؼا٧٣ای ٠حْ

-567اؿالم از دؿث داده ة٨د٣غ و ج٧٤ا ٨٤ّان ٠ػ٦تی آن ةؼای ایكان ةاٚی ٠ا٣غه ة٨د.و صاال ةا ٨٘٣ذ داّیان اؿ١اّیٞی و جالق٧ای ٗا١ًیان)

-412ٗا١ًیان ظن٨ماً از ز٠ان اٝضاکٟ )ق.( ٠نؼ ، ؿیٌؼه اؿ١ی ٠ػ٦تی آ٧٣ا ٣یؽ در ظٌؼ ٚؼار گؼٗح٥ ة٨د. ؿیاؿث کٞی دوٝث 297

ق.(٠تح٤ی ةؼ جنؼف ٤٠اًٙ جضث ٨٘٣ذ دوٝث ّتاؿی ة٨د و ای٢ ؿیاؿث ةْغ از او ٣یؽ ةا ٨ٚت ادا٥٠ یاٗث. ٗا١ًیان ج٨ا٣ـح٥ ة٨د٣غ ًی د٥٦ 386

دؿث ّتاؿیان ظارج  ٦ای گػقح٥ و ةعاًؼ وْٖ دوٝث ّتاؿی ٤٠اًٙ زیادی چ٨ن، ٠ٕؼب ، ٠نؼ ، دیارةکؼ ، صؼ٠ی٢ قؼی٘ی٢ و ی٢١ را از

ک٤٤غ. ١٦ؽ٠ان ةا ٚغرت یاةی ٗا١ًیان و وْٖ آل ة٨ی٥ و ظالٗث ّتاؿی وٚایِ دیگؼی قکٜ گؼٗث ک٥ ٣كا٣گؼ او١ضالل ّتاؿیان ة٨د و آن 

ز٥ ق٨رش ٗؼدی ة٤ام ارؿالن ةـاؿیؼی ة٨د وی از ٗؼ٠ا٣غ٦ان جؼك  قیْی آل ة٨ی٥ ة٨د ک٥ ةؼ ةٕغاد و اًؼاف آن جـٞي یاٗث و ٨٘٣ذ او ة٥ در

 ای رؿیغ ک٥ ةؼ روی ٤٠اةؼ درّؼاق و ا٨٦از ة٥ ٣ام او ظٌت٥ ظ٨ا٣غه قغ.

 2؛ ٠ٛؼیؽی ، اجْاظ اٝض٤٘اء ةاظتار االئ٥١ اٝ٘ا١ًیی٢ اٝعٞ٘اء ، ج 348،ص  15.اة٢ ز٨زی ، ا٤١ٝحُٟ ٗی جاریط ا٨ٞ١ٝك و  اال٠ٟ ، ج 4

 232،ص

اؿیؼی ة٥ ٗا١ًیان قغ. ظٞی٥٘ ّتاؿی اٝٛائٟ ک٥ ووْیث اؿ٤٘اك و ای٢ ا٠ؼ ةاّخ گؼایف ةـ  ٠.70یان ظٞی٥٘ و ةـاؿیؼی اظحالف اٗحاد

ظ٨د را درك کؼده ة٨د د٣تال ٣یؼوی دیگؼی ة٨د جا ةح٨ا٣غ و٢١ صٍ٘ ظالٗث ّتاؿی ازؿ٨ٛط، ا٣گیؽه الزم ةؼای رویارویی ةا دوٝث قیْی 

ز ّتاؿیان و ٠ػ٦ب جـ٢٤ در ٠ٛاةٜ دوٝث ٠ػ٦ب ٗا١ًیان را ٦ٟ داقح٥ ةاقغ. ای٢ ٣یؼو ، دوٝث ؿالز٥ٛ ة٨د ک٥ وَی٥٘ ظ٨د را ص١ایث ا

ق.( ٚتالً یکی از ١٧٠حؼی٢ ٠ٛامغ ظ٨د را )ازآ٠غن ة٥ ؿ١ث ّؼاق( ، ٠تارزه ةا ا٦ٜ قام و ٠نؼ 431-455ٗا١ًی ٠ی دا٣ـث. ًٕؼل ؿٞس٨ٚی)

 71)ٗا١ًیان( ٨٤ّان کؼده ة٨د.
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، از ای٤ؼو ظٞی٥٘ اٝٛائٟ ةؼای رِٗ ٠كکالت ؿ٥ 72دیغ٣غة٥ اّحٛاد ٠ٛؼیؽی ّتاؿیان در ظ٨د ج٨ان ٠ٛاة٥ٞ و رویارویی ةا ٗا١ًیان را ١٣ی 

. ًٕؼل ٨٠ٗٙ قغ ةا یاری 73گا٥٣ ٗا١ًی٨ن ، ةـاؿیؼی )ک٥ او ٣یؽ واةـح٥ ٗا١ًیان ة٨د( و آل ة٨ی٥ از ًٕؼل درظ٨اؿث ٨١٣د ک٥ وارد ةٕغاد ق٨د.

ظٞی٥٘ در ٨١٦ار کؼدن ق٨رق٧ای اصح١اٝی کـا٣ی  .  اگؼ اٚغا٠ات74ظٞی٥٘ وارد ةٕغاد قغه و ةغؿح٨ر ظٞی٥٘ در ٠ـازغ ة٤ام او ظٌت٥ ظ٨ا٣غ٣غ

٣ُیؼ ٠ٞک اٝؼصیٟ و اًؼاٗیا٣ف ٣ت٨د ١ٌ٠ئ٤اً ًٕؼل ١٣ی ج٨ا٣ـث در ٗحش ةٕغاد پیؼوز ةاقغ اٚغا٠ات ظٞی٥٘ در د٨ّت از ًٕؼل و ٨١٦ار کؼدن 

یاری اٗؼادی چ٨ن ةـاؿیؼی در صال  ٠ـیؼ ورود او ة٥ ةٕغاد ، ةاّخ ر٦ایی ّتاؿیان از ةؽرگحؼی٢ ظٌؼی ة٨د ک٥ ج٨ؿي دوٝث ٗا١ًیان و ة٥

٦سؼی ةـاؿیؼی ٨٠ٗٙ گؼدیغ ةٕغاد را ٗحش  450قکٜ گؼٗح٢ ة٨د. ا١٦یث کار ز٠ا٣ی ة٧حؼ درك ٠ی ق٨د ک٥ ٠ی ةی٤یٟ پؾ از ؿ٥ ؿال در 

 .75ق.( ظٞی٥٘ ٗا١ًی ظٌت٥ ةع٨ا٣غ427-٨١٣487ده و ة٤ام ا١ٝـح٤نؼ)

. و ة٥ ةـاؿیؼی گ٘ث 76ی او را در ةؼ گؼٗث و ٚا٦ؼه و ٠نؼ را زی٤ث ةعكیغ٤٦گا٠یک٥ ای٢ ظتؼ ة٥ ٠ـح٤نؼ ٗا١ًی رؿیغ ، قادی زیاد

. ا٠ا ظٞی٥٘ ة٥ ّا٥٣ )٣ؽد ٚؼیف ة٢ ةغران( رٗح٥ ة٨د و ةـاؿیؼی در ٨ّض ٦غایایی را 77ک٥ ظٞی٥ٛ اٝٛائٟ را ة٥ ة٧حؼی٢ وز٥ ة٥ ٣ؽد او ة٘ؼؿحغ

ی٢ چیؽ٦ایی ک٥ ة٥ ٣ؽد ٠ـح٤نؼ ٗا١ًی ٗؼؿحاده قغ ٣ا٥٠ ای ة٨د ک٥ . از ١٧٠حؼ١٦78ؼاه ةا ةؼظی ٣كا٥٣ ٦ای ظالٗث ة٥ ٣ؽد ا١ٝـح٤نؼ ٗؼؿحاد

 .79ٚائٟ در آن ظ٨د را از ظالٗث ةؼک٤ار کؼده و ق٧ادت داده ة٨د ک٥ ةؼای ة٤ی ّتاس ةا وز٨د ة٤ی ٗا٥١ً )س( صٛی ةؼای ظالٗث وز٨د ٣غارد

٥ ج٨ؿي ٝكکؼیان ّؼب و جؼك و دیٟٞ م٨رت ًتیْی ة٨د ک٥ ةا وز٨د ٠غارکی چ٨ن ای٢ ٣ا٥٠ و ٚغرت ٗا١ًیان و ق٨رق٧ای دیگؼی ک

گؼٗث ة٧حؼی٢ گؽی٥٤ ةؼای ظٞی٥٘ اٝٛائٟ و ةؼای دوٝث ّتاؿی دؿث ة٥ دا٠ان قغن ة٥ یک ٣یؼویی ة٨د ک٥ از ٠ػ٦ب ا٦ٜ ؿ٤ث پیؼوی ٠ی کؼد 

 و دؿحگاه ظالٗث را ٣یؽ ٠ضحؼم ٠ی ق١ؼد.
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 گیری وتیجٍ
ز ٠ـائٜ اؿاؿی در جاریط دوٝح٧ای اؿال٠ی اؿث ٠ی ج٨ان گ٘ث ک٥ قؼایي از ٣عـحی٢ ؿغه ٚغرت یاةی آ٣ان ا جسؽی٥ دوٝث ّتاؿی

ازح١اّی و ؿیاؿی ایساب ٠ی کؼد ک٥ زا٥ْ٠ اؿال٠ی در ان ز٠ان ج٨ؿي صک٠٨ث ٦ای ٠عحٖٞ اداره گؼدد، چؼا ک٥ در ١ّٜ ةا آگا٦ی ٠ؼدم 

گـحؼده ای ک٥ از قت٥ زؽیؼه ایتؼی جا ٠ؼز چی٢ را  ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ ، دیگؼ ا٠کان پػیؼ ٣ت٨د ک٥ از یک ٥ٌٛ٣ واصغ ة٤ام ةٕغاد ، ؿؼز٠ی٧٤ای

قا٠ٜ ٠ی قغ اداره ٨١٣د. ؿؼز٠ی٧٤ای قؼق ظالٗث اؿال٠ی ةغٝیٜ پیكی٥٤ ٨ٚی ٗؼ٤٦گی و ؿیاؿی ک٥ داقح٤غ ٣عـحی٢ گا٧٠ای اؿحٛالل 

٠ح٘اوت از زا٣ب دو ؿ٨ی ای٢ ًٞتی را ةؼداقح٥ و ةْغ ای٢ ٨٠و٨ع ة٥ ؿایؼ ٣ٛاط ز٧ان اؿالم ؿؼایث پیغا کؼد. ةغی٢ جؼجیب دو اؿحؼاجژی 

 ٠ْاد٥ٝ پیگیؼی ٠ی گؼدیغ ک٥ ٦غف واصغی را د٣تال ٠ی کؼد٣غ:

.صک٠٨ح٧ای جسؽی٥ ًٞب ّٞیؼٟٔ ٚغرت و ج٨ا٣ایی ک٥ دار٣غ ةایغ ٠كؼوّیث ظ٨د را از دؿحگاه ظالٗث ةگیؼ٣غ. ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ ٠ْغود 1

ظالٗث داقح٤غ چ٤غان ةی ٠یٜ ٣ت٨د٣غ ک٥ در ادا٥٠ کار ص١ایث ةٕغاد صک٠٨ح٧ایی ٦ٟ ک٥ از اةحغا ز٧ث گیؼی کا٠الً ٠كعنی ةؼ وغ دؿحگاه 

وظالٗث ّتاؿی را ةغؿث اور٣غ. ة٥ ٨٤ّان ٠ذال دوٝث م٘اریان و صحی قعل ی٨ْٛب ٝیخ ٦ٟ ةغ٣تال زایگؽی٢ کؼدن ٗؼدی دیگؼ ة٥ زای 

ای٢ ٚاٝب پیگیؼی ١٣ایغ و زا٣كی٢ او ی٤ْی  ظٞی٥٘ ٠ـحٛؼ )٨٠ٗٙ ة٥ زای ٠ْح١غ ّتاؿی( ة٨د جا ةح٨ا٣غ ا٦غاف و ٤٠اِٗ دوٝث ظ٨د را در

 ١ّؼوٝیخ ٦ٟ از اةحغا د٣تال کـب ٨٠اٗٛث دؿحگاه ظٞی٥٘ ّتاؿی ة٨د.

.ةٕغاد ة٥ ای٢ ةاور رؿیغه ة٨د ک٥ ج٨ا٣ایی صٍ٘ ای٢ ص٨زه زٕؼاٗیایی گـحؼده را ٣غارد پؾ ة٧حؼ اؿث ة٥ پػیؼش َا٦ؼی دؿحگاه 2

ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ةـیاری از ای٢ دوٝح٧ا ظ٨د را ١٣ای٤غه دوٝث ّتاؿی و ظٞی٥٘ ٠ی دا٣ـح٤غ و ظالٗث از ؿ٨ی صک٠٨ح٧ای ٠ـحٜٛ ٚا٣ِ ةاقغ و 

 صحی ٤٦گا٠یک٥ ةؼ ةٕغاد جـٞي پیغا ٠ی کؼد٣غ ١٣ی ج٨ا٣ـح٤غ ة٥ یکتاره ة٥ ١ّؼ ای٢ دوٝث ظاج٥١ د٤٦غ.

٦ؼ گؽ ٨٠ٗٙ ٣گؼدیغ ٠سغداً ة٥ ای٢ جؼجیب قا٦غ آن ٦ـحیٟ ک٥ پؾ از جاؿیؾ دوٝث ًا٦ؼیان در اوایٜ ٚؼن ؿ٨م ٦سؼی ةٕغاد 

ؿیٌؼه ١ّٞی ظ٨د را در قؼق ز٧ان اؿالم پیاده ک٤غ و ای٢ دوٝح٧ای ٠ـحٜٛ ة٨د٣غ ک٥ یکی پؾ از دیگؼی ةؼ ای٢ ٥ٌٛ٤٠ جـٞي ظ٨د را ا١ّال 

 کؼد٣غ جا ای٤ک٥ ةا ٦س٨م ٨ٕ٠الن ، ١٦ؽ٠ان ای٢ دو ًؼف ٨٠و٨ع ة٥ پایان راه ظ٨د رؿیغ٣غ.
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