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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .
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 هجري قمري 227 تا 40تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي و فرهنگي جهان اسالم از سال 

 .كالم حضرت علي عليه السالم در مورد بني اميه : لباس روي ايشان شمشير و پوشش زيرين ايشان ترس بود 

 .امويان از مسلمانان هم جزيه مي گرفتند 

 .به مناسب نام جدشان اميه خلفاي اموي يا بني اميه خوانده مي شدند 

  خلفاي بني اميهU14تن U بودند و U91سال U) هجري) حكومت كردند.132 تا 41 از  

 Uآل سفيانU و 64 تا 41 (معاويه ـ پسرش يزيد ـ و نواده اش معاويه ثاني (هـ Uآل مروانU) 132 تا 64 مروان بن حكم و اوالد او 

 هـ)

  سالگي بود. كنيه معاويه 70 هجري در 60 هجري و مرگ او در رجب سال 40بيعت با معاويه در ماه ربيع االول سال 
 ابوعبدالرحمن بود. در دمشق محلي به نام باب الصغير مدفون است.

 اقدامات معاويه 

ـ اول كسي كه زندان ساخت. 
ـ از مردم براي پسرش يزيد بيعت گرفت. 

ـ استلحاق نسبت به بيگانه بر خالف شريعت مطهره به خود كرد(زيادبن ابيه). 
ـ در روز جمعه خطبه نشسته خواند. 

ـ در مساجد مقصوره ساخت. (برخي مورخان گويند كه عثمان نيز در مسجد مقصوره عمارت فرمود از خوف آنكه بدو آن 
نرسد كه به عمر رسيد). 
 به راه انداخت. Uدستگاه پيك و پيام رسانيUـ نخستين كسي بود كه 

پرداخت. اين سازمان پستي در Uتنظيم بريد Uپديد آورد و نخست كسي بود كه به U ثبت دفاتر Uـ اولين كسي بود كه روش

زمان عبدالملك مروان تشكيالت منظمي پيدا كرد. 

  ميسون همسر محبوب معاويه از عربان شام بود كه به زندگي بدوي عالقه بيشتري داشت. دين او مسيح بود و مذهب
 يعقوبي داشت و مانند نائله زن عثمان از قبيله كلب بود.

 .حكومت عراق به مغيره و زياد ـ مصر به عمروعاص و پسرش و حجاز به مروان بن حكم داد 

 UمعاويهU گرفت.كشيك بان نخستين كسي بود كه  

  فضاله بن عبيد انصاري قاضي معاويه بود بعد از او هم ابوادريس عائذاهللا پسر خوالني 

  عبدا... بن محصن حميري توسط معاويه به ديوان خاتم گماشته شد. او نخستين كسي بود كهUديوان خاتمU.به وجود آورد  

 .بوادي نام بناهايي ييالقي كه خليفگان اموي از جمله عبدالملك و وليد دوم ساختند 

  در دولت عرب بعد از فرماندهي سپاهUمنصب مالي مهمترين منصبU.بود  
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 .سنت جون مشهور دمشقي كه عرب او را يوحنا مي ناميد در ايام جواني نديم يزيد بود 

  معاويه اولين كسي بود كهUبراي تصاحب قدرت اقدام به لشكركشيU كرد و رسماً از زور براي كسب قدرت سياسي استفاده 

 كرد. و تصريح مي كرد كه خالفت را به شمشير بدست آورده است.

  تكيه گاه قانوني معاويه از آغاز شورش بر امام علي عليه السالم تمسك به خويشاوندي عثمان و عنوان اينكه او ولي دم
 خليفه است.

  عبدا... بن عمر در پاسخ نامه معاويه به او گفت شما را چه به خالفت اي معاويه تو ازUطلقاU.هستي  

 .از جمله احاديث جعلي كه در زمان معاويه ساخته شد اينكه كسي كه به قريش اهانت كند به خداوند اهانت كرده است 

 UمعتزلهU UمعاويهU را به Uبنيانگذاري عقيده جبرU در عالم اسالم متهم مي كنند. كه عقيده جبر در عرب پيشينه جاهلي داشت او 
 مي گفت اين خالفت امري از امر خداوند و قضايي از قضاي الهي است.

 .معاويه رسم خالفت را برانداخت و ملوكيت را به طور رسمي آغاز كرد 

  اين از زماني بود كه خالفه النبوه را از آل محمد گرفتند پس آنگاه به صورت حكومت ملوكي استبداد درآمد. اين جمله را
 ثمامه بن عدي يكي از اصحاب حضرت رسول بعد از قتل عثمان گفت.

 .معاويه حكومت را موروثي كرد 

  كساني كه با يزيد بيعت نكردند(به نقل تاريخ طبري) : حسين بن علي(ع)،  عبدا... بن عمر ، عبدا... بن زبير، عبدالرحمان بن

 ابوبكر ، عبدا... بن عباس . امام حسين(ع) و عبدا... بن زبير با يزيد جنگ كردند.

 Uابان بن عثمانU و 105 تا 81 پسر خليفه سوم (متوفي (هـ Uعروه بن زبير بن عوام اسديU متوفي) هـ) مشهورترين 91
  هستند.Uتاريخ نگاري و سيره نويسيUاصحاب رسول ا... در 

 Uعروه بن زبيرU را Uمؤسس شاخه پژوهشU در مغازي و Uاولين نويسندهU.كتاب در اين باره مي دانند  

 
  هجري)124 - 50محمدبن مسلم بن عبيدا... بن شهاب زهري (

 .اولين چارچوب روش سيره نويسي را بنا نهاد و سير آن را تعيين كرد 

 .آيندگان بعد از او به مدد اين ترسيم توانستند سيره را به كمال برسانند 

 .طرح زهري از نگارش مغازي از حيات پيامبر پيش از رسالت آغاز و به نزول وحي و عمر رسالت منتهي مي شد 

 Uشيوه او در تحقيقU روايات همان Uروش محدثانU است. با اين تفاوت كه زهري با استخدام اسناد جمعي بر شيوه آنان پيش 

 مي گيرد.

  مطالعات او نهUتنها مغازيU بلكه UانسابU.را نيز شامل مي شود  

  هجري)60 يا 55موسي بن عقبه (تولد 

 .موسي بن عقبه شاگرد زهري است و دنباله رو مكتب تاريخ نگاري مدينه است 

 .موسي مولي زبير بود و از اين انتساب سود برد 

 .در فقه و حديث متبحر بود ولي در مغازي مشهور (نام بردار)شد 
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 «مالك انس درباره او گفته است «به مغازي ابن عقبه روي آريد كه درست ترين است 

  در بخش اسناد و نقل تاريخ وقايع اهتمامي خاص دارد و از مواد و معارفي كه استادش به جاي نهاده بود سود مي برد و

 افزون بر آن از روايات شفاهي و اسناد نيز بهره مي گيرد.

  هجري)170ابومعشر سندي (وفات بعد از 

 .كتاب او دربردارنده تمام حوادث عصر نبوي است 

  در تاريخ خلفا نيز كتاب نوشته است. كه با استفاده از تاريخ طبري كه از او بهره گرفته مي توان گفت براساس ترتيب زماني

 تدوين شده است.

 .احمد بن حنبل مي گويد ائمه تاريخ به تاريخ ابومشعر احتجاج كرده اند 

  هجري)152 يا 151- 75محمدبن اسحاق بن يسار (

  ًاولين سيره نسبتًا  جامع اثر اوست. وي سيره مدوني از خود برجاي نهاد كه بعد تاريخي آن كامالً آشكار بوده و صرفا

 خصيصه ديني نداشت.

 .ابن هشام با تهذيب سيره او آنچه را زوايد ناميده و بي ارتباط با پيامبر دانسته حذف كرده است 

 .ابن اسحاق از قرآن و روايات بهره كافي گرفته است 

  بغداد)207 مدينه-130ابوعبدا... محمدبن عمر واقدي (

  .سرآمد روزگار در مغازي،  سيره و طبقات اخبار پيامبر (ص) است 

  كتاب مغازي او برجاي مانده كه نشانه كار گسترده وي و تتبع بسيار در روايات مغازي است. لذا افزون بر ابن اسحاق
 مطالب بسيار دارد.

 هجري) 256زبير بن بكار (از مردم مدينه وفات 

  دو كتاب از او به ما رسيده يكي نسبU قريش و اخبارهمU وUالموفقياتU.كه بخشي از آن مفقود شده است  

  هجري)310 – 225 يا 224ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد طبري (

  هجري)346علي بن حسين مسعودي (وفات 

 : اسباب منع امويان از روايت و بحث سيره و مغازي  

- شرايط و مناسبات جامع متفاوت از شرايط و مناسبات عصر راشدين است و به شيوه آنها رفتن نه در توان امويان است نه 1
مناسب حال جامعه اي كه آنها در صدد ايجاد آن هستند. 

- امويان مي دانستند كه نه در صالحيت و فضل و نه در تقوا به گرد اصحاب وارسته رسول خدا نمي رسند و چون به حكومت 2
دل بسته بودند بر آن بودند مردم را به دنيا بربندند. 

- براي دوام حاكميت خويش به سياستي دست مي زدند كه مصالح دنياي و منافع مادي مردم را در پي داشته باشد. 3
- امويان بيم آن را داشتند كه ذكر سيره رسول خدا و اميرالمؤمنين و خاندان پيامبر و اصحاب و مجاهدان صدراسالم و خلفاي 4

راشدين براي شاميان بازگو شود از اطاعت آنان سرپيچي كرده و شورش كنند. 
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 ـ عبدالملك از وعظ ابوادريس خوالني در دمشق جلوگيري كرد چون در سخنانش با تمسك به سيره نبوي بر امويان ايراد 
مي گرفت و كارشان را مخالف سنت نشان مي داد. 

- روايت سيره و مغازي خاطره جهاد و مبارزه و ايثار را زنده مي كرد و در اين ميان امويان بهره اي نداشتند. كينه امويان از 5
انصار و اعتبار انصار پس از اسالم با روايت مغازي تجديد مي شد. 

- روايت و نشر سيره، گذشته امويان را نسبت به اسالم پديدار مي كرد و عمالً ناشايستگي آنان را براي تصدي حاكميت 6
نشان مي داد. (فضل مهاجرين و انصار و اهل بيت و خصومت امويان با اسالم) 

 ـ سليمان بن عبدالملك سيره ابان بن عثمان را به سبب تفضيل انصار بر امويان مانع شد.

  در نيمه دوم حكومت امويان با شروع حكومت عمربن عبدالعزيز تالشي جدي براي احياء و روايت و نشر سيره و مغازي
 آغاز شد.

 : ابوالعلي المودودي چند ويژگي براي تفاوت نظام ملوكي معاويه با خالفت پيش از وي بر شمرده كه به شرح زير است 

- تغير در قانون تقرر خليفه 1
هيچ شخصي نمي تواند براي كسب خالفت قيام نمايد و براساس سعي و تدبير خود بر منصب خالفت نشيند بلكه مردم 

 صالحيت دارند براساس مشورت در ميان خود او را به مقام خالفت انتخاب نمايند.

 دگرگوني در روش زندگي خلفا -2

 - تغيير در كيفيت بيت المال3

 بيت المال در انديشه اسالمي عبارت بود از امانت خدا و رسول در نزد خليفه

 - پايان آزادي ابراز عقيده4

آزادي امر به معروف و نهي از منكر از مسلمانان سلب گرديد. با قتل حجربن عدي به خاطر منع از لعن اميرالمؤمنين علي 

 عليه السالم زياد به دستور معاويه عبدالرحمن بن حسان را زنده بگور كرد.

-  پايان آزادي قوه عدليه 5
ـ قاضي ميتوانست عليه خليفه هم حكم صادر كند . قاضي فقط از خدا و علم و وجدان خوف داشت. قاضي فقط بدست خليفه 

عزل و نصب مي شد اما در دوران بني اميه استانداران هم  قضات را عزل و نصب مي كردند. 

- نابودي برتري قانون   7- خاتمه حاكميت شورايي   6
- ظهور تعصب هاي نژادي و قومي . ظهور مجدد تعصب هاي جاهلي،  قومي، نژادي و ملي و قبيله اي (حكومت عربي) حجاج بن 8

يوسف در كوفه دستور داده امامت نماز را جز عرب كس ديگر به عهده نگيرد. 

 نظر امام علي عليه السالم درباره بني اميه 

 : ترسناك ترين فتنه ها بر شما فتنه بني اميه است فتنه اي كور و تاريك 92- خطبه 1
 : وجعلنا ائمه يدعون الي النار ويوم القيامه الينصرون. از معاويه به عنوان پيشواي تبهكاران ياد مي كند. 27- نامه 2

 (خطاب به زيادبن ابيه) : به زياد مي فرمايد معاويه مانند شيطان است كه از پيش و پس و راست و چپ مي آيد و 44- نامه 3
ناگهان در هنگام غفلت و بي خبري عقل تو را مي ربايد. 
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 : معاويه كي لياقت حكمراني رعيت و زمامداري مسلمانان را داشته بدون سابقه خير و نيكويي و بدون دارا بودن 10- نامه 4
بزرگواري و ارجمندي 

 : اسالم بين ما و شما جدايي انداخت كه ما ايمان آورديم و شما كافر شديد. خواستار امري شدي كه شايسته آن 64- نامه 5
نيستي و از معدن آن دوري پس چه دور است گفتار تو از كردارت. 

 : سوگند به خدا بني اميه همواره ستم مي كند تا اينكه هيچ حرام خدا باقي نگذارد مگر آنكه حالل گرداند و عهد و 97- خطبه 6
پيماني را رها نكند مگر آنكه آن را به جور مي شكند. 

  ابوعثمان جاحظ در كتاب رد بر اماميه مي گويد : معاويه در آخر خطبه خود علي عليه السالم را لعن مي كرد و دستور داده بود
 در تمام بالد بر باالي منابر او را لعن كنند تا زمان عمربن عبدالعزيز

  ابوالحسن مدائني در كتاب احداث گويد معاويه بخشنامه براي عمال و حكام خود صادر كرده بود كه از ذمه بري است هر
 كس از ابوتراب فضيلتي نقل كند و يا از اهل بيت او تجليل نمايد.

 .ابن زياد رشيد هجري و ميثم تمار را به جرم نقل فضايل اهل بيت در كوفه به شهادت رساند 

  ميثم نخستين مخلوق خدا بود كه مانند اسب لجام بر دهانش زدند. شهادت ميثم ده روز پيش از آمدن امام حسين به عراق
 بود.

  حجر بن عدي در زماني كه مغيره بن شعبه حاكم كوفه بود به او اعتراض كرد و در زمان زياد نزد معاويه فرستاده شد و در

 راه به شهادت رسيد.

 .ابن ابي الحديد معاويه را با خوارج مقايسه مي كند 

 حكومت يزيد

 .كنيه اش ابوخالد ـ مادرش ميسون دختر بجدل كلبي بود 

  بود و يزيد سه روز بعد از آن به دمشق رسيد.60مرگ معاويه در رجب سال  

 .حكومت يزيد بيش از سه سال  و نيم طول نكشيد 

  مسعودي : يزيد پسر دختر پيامبر را با يارانش بكشت و شرابخوارگي كرد و سيرت فرعوني گرفت بلكه فرعون در كار

 رعيت از او عادلتر و در كار خاصه و عامه منصف تر بود.

 .واقعه حره بعد از واقعه كربال بود 

 .مردم مدينه عثمان بن محمدبن ابي سفيان كارگزار يزيد را بيرون كردند و با عبدا... حنظله بيعت كردند 

  .امويان و ياران آنها پيرامون هزار مرد در خانه مروان بن حكم انجمن كردند و به يزيد نامه نوشتند و از او ياري خواستند
 يزيد به توصيه معاويه مسلم بن عقبه را به سوي مدينه فرستاد.

  مسلم بن عقبه پس از گشودن مدينه سه روز مدينه را مباح كرد و در اختيار سربازان نهاد. كشتگان قريش و انصار به گفته
 واقدي در المغازي هفتصد نفر و از مردم ديگر مرد و زن و طفل حدود ده هزار نفر بود.

  مسلم از مردم مدينه بيعت گرفت كه قن هستند(قن برده اي است كه پدر و مادرش نيز برده بوده و عبد برده است كه
 شخصاً برده شده و پدر و مادرش برده نبوده اند)
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 .سپاه مسلم بن عقبه براي مقابله با عبدا... بن زبير مكه را مورد حمله قرار داد 

  ه بسوخت و خبر مرگ يزيد شب سه شنبه اول ربيع االخر رسيد.64كعبه سه روز رفته از ماه ربيع االول سال  

  بود و پس از او حصين بن نمير فرمانده شد.64مسلم بن عقبه در مشلل مرد و اين در  آخر محرم سال  

 UمسرفU.لقبي بود كه به مسلم بن عقبه داده بودند  

  در 64 ربيع االول سال 14مرگ يزيد يازده روز بعد از حمله به كعبه بود. در يكي از دهكده هاي حمص به نام حوارين در 
  سالگي38سن 

Uقيام امام حسين عليه السالم 

 بررسي منابع قيام عاشورا 

- خاندان امام حسين عليه السالم (از همه مهمتر امام علي بن الحسين عليه السالم) و حسن بن حسن بن علي (ع) كه در 1
 واقعه عاشورا مجروح شد و به كمك بستگانش (كه در لشكر دشمن بودند) نجات يافت.

  كه در نهايت شهيد شدند.Uعقبه بن سمعانU و Uضحاك بن عبدا... بن قيس مشرقيU- افراد راستگو همچون 2

«حميدبن مسلم ازدي» Uوجدان آنها را وادار به اعتراف كردU- مخالفاني كه پس از شهادت امام حسين عذاب 3
هشام بن محمد Uو Uلوط بن يحيي معروف به «ابي مخنف» U- امامان معصوم شيعه. دو تن از شاگردان امام صادق به نام هاي 4

  كه هر دو از علماي سده دوم هجري در كتابهاي جداگانه به نام مقتل الحسين گردآوري كرده اند.Uمعروف به «كلبي»

  كتاب مقتل الحسين ابي مخنف موجود نيست ولي در آثار بالذري و ابوالفرج اصفهاني و طبري مطالبي از آن نقل شده در
 اين ميان اثر طبري از جهت تفصيل و يكنواختي اهميت بسيار دارد.

  كتابهاي االمم و الملوك طبري،  الكامل في التاريخ ابن اثير، مقاتل الطالبين ابوالفرج اصفهاني،  اخبار الطوال ابوحنيفه
 دينوري، االرشاد شيخ مفيد و االنساب االشراف بالذري از مقتل ابومخنف نقل كرده اند.

  از هشام بن محمد (كلبي) و مدائني هم گزارش هاي كوتاهي دربارة مقتل امام حسين نقل شده و به كتابهاي كهن تاريخي
 راه يافته ولي كتابي مستقل از آن دو ديده نشده است.

  مقتل الحسيناصبغ بن نباته  

  يعقوبي (احمد بن يعقوب اصفهاني) معروف به ابن واضح يعقوبي گزارش كوتاهي از مقتل امام حسين عليه السالم در تاريخ

 خود بدون ذكر سند آورده است.

 .مسعودي در مروج الذهب به همان شيوه مروري بر حوادث عاشورا دارد 

  ابومحمداحمدبن عليU«ابن اعثم كوفي»U در كتاب UالفتوحU.با تفصيل بيشتري وقايع عاشورا را نقل كرده است  

  از نصربن مزاحم، واقدي، عاليي، ابراهيم بن اسحاق،  شيخ طوسي و جمع ديگري به عنوان نويسندگان مقتل الحسين ياد

 شده ولي تاكنون رساله اي از آنان با اين نام در جايي ديده نشده است.

  در تأليفات علي بن بابوبه «صدوق» كتابي با عنوان مقتل الحسين آمده كه موجود نيست ولي شايد مفاد آن با آنچه در امالي

 آمده يكسان باشد.

  : محورهاي كلي انحرافات اجتماعي عصر امام حسين عليه السالم 
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- تحريف باورهاي ديني و بازگشت به ارزشهاي جاهلي و برتري روحيه قبيله اي بر ارزشها و هنجارهاي اسالمي 1
 - انحراف جامعه اسالمي از مسيري كه پيامبر ترسيم كرده بود و فراموشي سيره آن حضرت2

-حاكميت نظام فاسد اموي و بي عدالتي رهبران سياسي. اشرافيت مادي،  فساد اخالقي،  تجمل و ثروت اندوزي 3
- از دست دادن شخصيت اسالمي و پذيرش روحية ذلت پذيري و تسليم برابر حكومتگران فاسد اموي 4
- حركت انفعالي امت اسالمي در برابر بازگشت به ارزشهاي عصر جاهلي و ترك عامل مهم امر به معروف و نهي از منكر كه 5

ثمره اي جز سقوط ارزشهاي الهي نداشت. 

- دنياطلبي و گرايش به رفاه به ويژه پس از فتوحات اسالمي عصر خلفا و رقابت هاي بين عراق و شام 6
امام حسين عليه السالم : خروج من براي اصالح دين جدم است من ميخواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم. 

 Uنتايج قيام عاشورا 

- رسوا ساختن هيئت حاكمه (بني اميه حكومت خود را اسالمي و حكومت را جانشيني پيامبر جلوه مي داد) 1

- احياي سنت شهادت (سنت شهادت راه نويني پيش پاي امت اسالمي گذاشت، ذلت نه) 2
- قيام و شورش در امت اسالمي (عاشورا سرچشمه نهضتها و قيامهاي متعددي شد. قيام توابين و... 3
- انقراض بين اميه 5- حفظ اسالم   4

 تاريخ تحوالت سياسي اسالم در دورة مروانيان

 .بعد از مرگ معاويه بن يزيد بن معاويه شاميان طرفدار بني اميه و در مكه و مدينه تمايل بيشتر به عبدا... بن زبير بود 

  دربين بني اميهUخالدبن يزيد بن معاويهU  ،Uمروان بن حكمU ،Uعمروبن سعيد بن عاصU.براي حكومت مطرح بودند  

 .مروان بن حكم قصد داشت با عبدا... بن زبير بيعت كند كه عبيدا... بن زياد مانع او شد و با او بيعت كرد 

 Uكنگره الجابيهU رياست آن بر عهده : Uحسان بن مالكU بود و به منظور جلوگيري از تفرقه در بين بني اميه براي انتخاب حاكم 

 تشكيل شد.

 فصيح و بليغ بود و كيميا مي دانست اما كودك بود. حسان بن مالك از او حمايت مي كرد. - خالدبن يزيد بن معاويه 1
 بود. Uمورد حمايت كلبي هاUهمچنين 

- عمروبن سعيد بن عاص 3 كبر سن و تجربه    - مروان بن حكم 2

  در نهايت مروان بن حكم خليفه ، خالدبن يزيد وليعهد به شرط آنكه خالفت بعد از او به عمرو بن سعيد برسد. بدين ترتيب
 خالفت از شاخه سفياني به شاخه مرواني منتقل شد و ميان وحدت كلمه به وجود آمد.

 Uجنگ مرج راهطU پس از انتخاب مروان عده اي از سپاهيان با : Uضحاك بن قيس عامل زبيرU در شام هم پيمان شدند و زير 
 بار خالفت مروان نرفتند.

  هجري قمري جنگي بزرگ كردند كه 64 در غوطه دمشق در سال مرج راهطامويان و طرفداران زبيريان در محل U پيروزي
  و بني اميه شد.Uنصيب سپاهيان مروان

  مروان بعد از پيروزي به دمشق آمد و با او بيعت كردند. اوUمؤسس شاخه مروانيانU 132 تا 64 حكومت بني اميه شد (از سال 
 هجري)
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  جنگ مرج راهط در حقيقت يك جنگ نژادي بينUكلبي هاي قحطانيU و Uقيسي هاي عدنانيU.بود  

  عبدالملك بن مروان را پدرUپادشاهان لقبU پسر او بعد از او به قدرت رسيدند.4 داده اند چون  

  دوران حكومت عبدالملك بن مروان به دو دوره تقسيم مي شود : دوره اول از آغاز خالفت تا فتح مكه و سرنگوني كامل ابن
  هجري ـ  دورة دوم از فتح مكه تا پايان خالفت73زبير در سال 

 .قيام مختار در دورة اول حكومت عبدالملك بن مروان اتفاق افتاد 

  مهمترين فردي كه نقش اساسي درUتحكيم بناي خالفتUداشت Uحجاج U بود. بعدها عبدالملك به فرزندانش گفت حجاج بود 

 كه ما را بر منبر خالفت قرار داد.

 .حجاج مي گفت: اگر بدانم عبدالملك جزباتخريب كعبه از من راضي نمي شود سنگ سنگ آنرا ويران ميكنم 

 : شهرت عبدالملك به جهت اصالحات اداري بود كه در دو جهت انجام داد 

 - عربي نمودن اداره و پول2   - متحول كردن دستگاه اداري و فعال نمودن آن     1

 دستگاه منظم پستي براي حمل مسافر و نامه ميان دمشق و مراكز واليات با استفاده از اسب 

 .هدف اين دستگاه در آغاز انجام امور موظفان و تنظيم مراسالت و آگاهي دادن از اوضاع جامعه بود 

 : در دوران عبدالملك شكل اداري به پنج ديوان بزرگ تقسيم شد 

 - بريد5- خاتم  4  - رسائل 3 - جند 2- ديوان خراج  1

 (عربي كردن) جنبش تعريب 

 مي نوشتند. حجاج كه از اين امر ناراحت Uبا نشانه هاي فارسيU هنوز تمام ارقام را Uتا عصر عبدالملكUالف ـ عربي كردن اداره : 
 از Uصالح بن عبدالرحمنUبود. ديوان را از پارسي به تازي تغيير داد. كسي كه اين كار را براي حجاج انجام داد خود ايراني بود. 

 اوالد اسيران سيستان از موالي بني تميم بود. (دوران حكومت عبدالملك مروان)

  صالح بن عبدالرحمن با زادان فرخ، پسر فيروز در ديوان كار مي كرد. زادان فرخ در جريان شورش ابن اشعث به قتل رسيد
و حجاج به صالح فرمان داد تا ديوان را از پارسي به عربي انتقال دهد. مروانشاه پسر زادان در اين كار اشكال تراشي 

 مي كرد.

 .مسئله تعريب نتايج مهمي در زمينه هاي زير داشت 

- تسريع در گسترش زبان عربي در سرزمين هاي فتح شده 1
- روي آوردن ساكنان اين سرزمين ها به پذيرش دين اسالم به ويژه كه عربي زبان قرآن است. و حفاظت از منافع ايشان را 2

- حكومت رنگ عربي كاملي به خود گرفت. 3در پي داشت.   
 عربي كردن پول 

  در دوران پيش از اسالمUسكه يوناني و روميU  و Uنقره حميريU كه Uنقش جغد آتنيU.داشت رايج بود  

  در دورة عمر و ديگر خلفا هم همين سكه ها متداول بود با اين تفاوت كه بعضي موارد روي نقوش آن بعضي آيات قرآن حك

 مي شد. پيش از عبدالملك هم سكه هاي طال و نقره زده بودند كه تقليد از روم و ايران بود.
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  عبدالملك بهUخاطر اختالفات با دولت بيزانسU در Uدمشق ضرابخانه ايU براي ضرب مسكوك با خطوط و نقوش عربي داير 
 ساخت. حجاج هم مسكوكات تازه اي به جاي سكه هاي سابق ضرب كرد.

  با دستور عبدالملك سوره توحيد و ذكر رسول ا... در دو طرف درهم و دينارها نقش شد. و كناره سكه ها سال و محل ضرب
 حك شد. او به وزن سكه ها توجه داشت تا خدشه اي در آن وارد نشود.

  عبدالملك دستور به كار گرفتن پولهاي جديد را داد و هر متخلفي را به زدن دردناك و حبس طوالني و سپس قتل تهديد
 نمود.

 U هجري76عبدالملك در سال U ابتدا سكه هاي درهم و سپس دينار را ضرب كرد و UنخستينU كسي است كه در اسالم سكه 
 زده است و قبل از اين درهم و دينارها در ايران رايج بود.

 : جانشينان عبدالملك مشهورترين خلفاي اموي چهار نفرند 

1 -Uوليد بن عبدالملكU) 86-96 هـ): فتح مغرب االقصي (مراكش)، اندلس، ماوراءالنهر و قسمتي از هندوستان. او U باني جامع

 است. Uمعتبرترين ابنيه اسالميU است كه از 88 در سال Uدمشق اموي
2 -Uعمربن عبدالعزيزU) 99-101 هـ) :  او پسرعم وليد و نواده مروان بن حكم و عادلترين و نيكوسيرت ترين امويان است. او 

سب بر اميرالمؤمنين را ممنوع كرد و خود به رأي فقها و اهل تقوا خالفت كرد. 
3 -Uهشام بن عبدالملكU) 105-125 هـ) : در عهد او قسمتي از قفقازيه، تركستان، جنوب فرانسه و سويس فتح شد. همچنين 

از توسعه دامنه متصرفات لشكريان اسالم جلوگيري شد و از آن به بعد سرزمين تازه اي به U شكست مسلمين در فرانسه Uبر اثر
متصرفات مسلمين اضافه نشد. 

U .ـ خروج زيدبن علي از وقايع مهم داخلي دوران خالفت هشام بن عبدالملك است
4 -Uمروان بن محمدU) 126-132 هـ) : آخرين خليفه اموي معروف به مروان UجعديU و مروان UحمارU به سبب شكيبائيش در جنگ 

به حمار ملقب كردند. 
 هـ كشته شد. 132ـ بر اثر حمله سپاهيان عباسي به مصر گريخت و در قريه صعيد به نام بوصير در سال 

 Uنظام ديواني و تحوالت آن 

 بعد از اسالم از آنها سخن رفته است : دربارة تشكيالت و سازمانهاي دولتيمهمترين كتابهايي كه 

- الخطط مقريز (تقي الدين احمدعلي مقريزي) 2- قانون ديوان الرسايل صيرفي  1
- صبح االعشي (شيخ ابي العباس احمد القلقشندي) مفصل تر از همه 4- سعيدالنعم سبكي   3

- تجارب االمم ابن مسكويه و صوره االرض ابن حوقل (خراج و اموال) 6- احكام السلطانيه ماوردي  5
 - آثار محمد غزالي و البغدادي 8- مسالك و ممالك (مربوط به خراج و اموال)  7

 UديوانU در تشكيالت اداري خلفا و سالطين كشورهاي اسالمي عنوان ادارة Uكل محاسبات كشورU و نيز مطلق اداره و تشكيالت 
جميع ادارات و دفاتر Uاداري بوده و در آغاز در نزد مسلمانان ثبت و ضبط درآمد و هزينه كشور به كار مي رفته و بعدها با 

  شده است.Uاطالق
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  معروف است كه نخستين بار عمر خليفه دوم به تقليد از ايرانيان و با راهنمايي هرمزان (يك تن از مرزبانان ايراني) به
Uتنظيم ديوانU.پرداخته است  

  : در زمان عمر فقط يك نويسنده عهده دار امور ديوان بود اما بعد با توسعه دولت هاي اسالمي به  چندين شعبه تقسيم شد 

 مخصوص درآمدهاي مربوط به جزيه و ماليات زمين محصول UخراجU- ديوان 1
 : مخصوص محاسبات لشكري UزمامU- ديوان 2
 : مخصوص محاسبات كشوري UنفقهU- ديوان 3

 : مخصوص امالك دولتي و معدن ها Uمعادن و اقطاعU- ديوان 4
  : مخصوص ثبت اسامي لشكريان و درجات آنهاUجندU- ديوان 5

  از ديوان جند دو سه مؤسسه ديگر مانند ديوان نيروي دريايي، ادارة امور مرزي و دفتر و مؤسسه مخصوص براي ارسال
  مي گفتند.Uديوان رسائل و انشاءUمراسالت تعيين گرديد. كه به آن 

 Uبيت المالU در زمان خلفاي راشدين Uخزانه داري كلU محسوب مي شد در زمان امويان و عباسيان بر هر نوع درآمد يك 
 خزانه داري جداگانه اي تشكيل دادند. زكات،  ارثيه، اموال مظالم و ...

 Uسيستان و خراسانU از Uمراكز اصلي ناآراميU و مقاومت در مقابل UاعرابU.بود  

  دفاتر جمع و خرج ماليات تا زمان حجاج به زبان فارسي و به سبك و روش دفاتر قديم ايران بود و تصدي آن به عهدة

 ايرانيان بود. زيرا اعراب به فنون دفترداري آشنا نبودند و ياد گرفتن آن را براي خود ناپسند مي دانستند.

  كارمندان ديوان خاتم و بريد به نوعي جاسوس هاي خليفه و گزارش هايي از رفتار استانداران و اوضاع آنجا را به خليفه
 مي دادند.

U نحوه ادارة ايران در دورة بني اميه

  ايران مستقيماً توسط خلفا اداره نمي شدUحاكم كوفه و بصرهU.ازجانب خود والياني به مناطق ايران مي فرستاد  

  بعد از مرگ مغيره بن شعبه كوفه و بصره را به يك حاكم سپرد و عنوان آن 51معاويه در سال Uواليت عراقU شد. (حاكم 
 واليت عراق زيادبن ابيه بود)

  حاكم عراق نايبي داشت كه بنام او بر خراسان و ماوراءالنهر حكومت مي كرد و غالباً درUمروU.بود  

 UآذربايجانU به دليل UثغرنشينU .بودن داراي اعتبار بود Uهجوم اقوام خزرU.عامل خطر امنيتي منطقه بود  

 UخوزستانU به علت Uحضور خوارجU گاه و بي گاه دچار ناامني و بي نظمي مي شد. خصوصًا در Uزمان معاويهU با قيام U مرداس بن
  كه از كوفه شروع و به خوزستان كشيده شد.Uاديه خارجي

 Uخراسان از اهميت ويژه ايU مرو و بلخ 1 برخوردار بود (فتح آن در زمان عثمان و بدست عبدا... بن عامر) به چهار منطقه . 

 تقسيم مي شد. . نيشابور 4 . طوس  3 . هرات   2 

 Uفتح باكتريا و ماوراءالنهرU در سال U133U هجري توسط Uزياد بن صالح خزاعيU بر نايب السلطنه چين كائو، هسين چي در تلس 

 كه فرمانروايان محلي ايراني بودند.

 .فرمانروايان ايراني محلي در باكتريا و ماوراءالنهر مورد حمايت و پشتيباني تركان غربي قدرتمند بودند 
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 UسيستانU به جهت اينكه شمار زيادي از Uمردان مسلحU.در آن نگهداري مي شد براي امويان اهميت داشت  

 ادامه فتوحات در ماوراءالنهر شرق ايران و قلمرو بيزانس 

 UماوراءالنهرU به سرزميني گفته مي شد كه متعلق به ايران بود و Uاز آمودريا تا سيردرياU.كشيده شده بود  

 .ماوراءالنهر تحت نفوذ غيرمستقيم و تأثير چين قرار داشت 

  به دستور معاويه به خراسان رفت و از آب جيحون گذشت و به بخارا رفت و بيكند را فتح 54 و 53عبيدا... بن زياد در سال 
 كرد. در بخارا زني حكمراني مي كرد.

  عبيدا... معزول و به جاي او سعيد بن عثمان منسوب شد او عالوه بر بخارا به سمرقند و سند رفت.56سال  

  86حجاج در سال Uقتيبه بن مسلم باهليU را به UخراسانU.امارت داد  

  با ورودUقتيبه بن مسلم باهليU به خراسان و فتح مناطق مختلف فتح ماوراءالنهر در زمان حجاج UخاتمهU.يافت  

  قتيبه بن مسلم به جاي يزيدبن مهلب به خراسان رفته بود و با اين فتوحات كشورگشايي در ماوراءالنهر به مدت ربع قرن

 به حال وقفه درآمد.

 .اعراب در شهرهاي بلخ، سمرقند و بخارا پادگانهايي تأسيس كرده بودند 

 .در شرق ايران دو ناحيه مهم خراسان و سيستان قرار داشت 

 .بخش جنوبي و سرزمين مجاور سيستان، مكران بود كه تا فالت سند گسترش مي يافت 

 .در شمال شرق و مركزي منقطه كوهستان (قهستان، قوهستان) و خراسان قرار داشت 

 .اعراب نخستين بار در خالفت عثمان به فرماندهي عبدا... بن عامر كريز به سيستان پديدار شدند 

  درUسالهاي فتوحU مسلمانان Uسيستان مهمترين واليت شرقU.بود كه بيشتر سپاهيان اسالم مستقر بودند  

 .سيستان بزرگتر از خراسان بود و مرزهاي آن بيشتر با قندهار و ترك و اقوام درگير جنگ بود 

 .جابجايي سپاه از عراق به خراسان عموماً از راه اهواز، فارس، كرمان و كوهستان انجام ميگرفت 

 Uفاتحان نخستين عربU در سيستان U«رزنگ«ررنجU را Uمركز فرمانرواييU.خود كرده بودند  

 .ابن عامر، عامل معاويه بر بصره، عبدا... بن سمره را والي سيستان كرد 

 .يزيد پس از مرگ معاويه مسلم بن زياد را به واليت سيستان و خراسان گماشت 

Uقلمرو بيزانس 

 :معاويه در برخورد با بيزانس دو هدف را دنبال مي كرد 

» كه هم پيمان آنها بودند. UمردهU- ايجاد نظام پايداري براي حمايت از مناطق مرزي و سواحل در مقابل تهاجم رومي ها و «1
Uمرده» گروههاي مسيحي ساكن كوهستانهاي واقع در مرزهاي شام بودند»U .

 - غلبه بر قسطنطنيه پايتخت امپراتوري روم شرقي2

 U معاويه براي اولينU بار در سالU49هجري U.از راه خشكي به قسطنطنيه حمله كرد كه پيروزي چشمگيري بدست نياورد  

 Uحمله دوم معاويهU به قسطنطنيه مشهور به Uجنگ هاي هفت سالهU) 54 هجري) بود كه دو طرف به توافقات زير رسيدند 60 تا 
: 
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- معاويه ساالنه به رومي ها جزيه بپردازد كه مقدار سه هزار قطعه طال، پنجاه اسير و پنجاه اسب باشد. 1
  سال ادامه داشته باشد.30- اين صلح به مدت 2 

  در دورة عبدالملك امپراتور روم شرقيUژوستينين دومU معاهده با مسلمانان را نقض كرد و به شام حمله كرد در نهايت 
 معاهده اي بست كه خليفه متعهد شد مسائل زير را رعايت كند :

 اسب بپردازد تا رومي ها به سرزمين هاي اسالمي تجاوز نكنند. 356 برده و 356 قطعه طال 356- ساالنه مبلغ 1
- خراج سرزمين هاي ارمنستان، قبرس و ايبريا بين دو حكومت روم و اسالم تقسيم شود. 2

- روم شورشيان را از منطقه شمالي شام به آن طرف كوههاي طوروس به داخل آسياي صغير عقب براند. 3
  سال است.20- اعتبار اين معاهده 4

  به آسياي صغير حمل كرد و در ارمنستان پيروز شد.73عبدالملك پس از فراغت از مشكالت داخلي سال  

  هجري شكست بدهند.84رومي ها موفق شدند مسلمانان را در سمياط و قيليتيا در سال  

 Uآخرين جنگ هاي بني اميهU و روم شرقي در زمان Uهشام بن عبدالملكU هجري)122 صورت گرفت. (سال  

  لئوي سوم امپراتور روم شخصاً  در رأس سپاه براي ممانعت از پيشروي بني اميه به آسياي صغير بيرون آمد كه در جنگ با
مسلمانان پيروز شد و خسارات فراواني به مسلمانان وارد شد. از نتايج آن رهايي قسطنطنيه از حمالت اعراب و بازگشت 

 به آسياي صغير بود.

 
 قيامهاي دورة بني اميه بعد از قيام عاشورا

  ،پس از واقعه عاشورا مردم كوفه نزد پنج كس از سران شيعه به نامهاي سليمان بن صرد خزاعي، مسيب بن نجبه فزاري
 عبيدا... بن سعد ازدي، عبدا... بن وال تيمي و رفاعه بن شداد بجلي رفتند.

  قيام توابين به رهبريU سليمان بن صرد خزاعيU و در جايي به نامUعين الوردهU.آغاز گرديد  

 .عبيدا... بن زياد از طرف مروان به جنگ با توابين برخاست و بر آنها پيرو شد و سليمان را كشت 

 نكات مهم در قيام توابين :

- عمل به سيره امام علي و تأكيد بر واگذاري امامت جامعه به اهل بيت (ع) 1
- انگيزه اصلي قيام احساس ندامت و پشيماني بود. هدف توابين فتح و پيروزي يا حكومت يا غنيمت نبود بلكه هدفشان انتقام 2

 و جبران لغزش و گناه خود بود. (يگانه هدفشان انتقام بود)

  هزار 3تنها شيعيان در قيام شركت نداشتند بلكه همه كساني كه خواهان شكستن يوغ بني اميه بودند شركت داشتند. تمام 

نفري كه شركت داشتند عرب بودند و تمام قبايل عربستان جنوبي يمني ها و حتي از قبايل شمالي و مركزي (مضار) بودند 
 ولي اكثر رؤساي قبايل از فزاري ها و يمني ها بودند.

  ارتش توابين شامل تعداد زيادي ازUقراء اصلي كوفهU.بود  

 Uدو نكته اساسي در قيام توابين 

  داشت.Uجنبه مذهبي محضU- نهضت توابين 2 داشت.  Uويژگي عربي محضU- نهضت تشيع تا زمان توابين 1
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Uقيام مختار 

 .مختار مي گفت آب و غذا براي من گوارا نباشد تا روي زمين را از وجود قاتالن حسين (ع) پاك نگردانم 

  گروهي از ايرانيان در كوفه معروف بهUحمراءU هزار نفر بودند با مختار همراه شدند.20كه حدود  

 عوامل پيروزي قيام مختار 

- تكيه بنيادي بر توده رنجيده مردم (عرب و غيرعرب) كه مورد ستم امويان و زبيريان بودند. 1
- جنبش شيعه، مختار را فردي مورد تأييد ابن حنفيه مي دانست. و به عنوان سياستمدار مبارز و جنگاور چيره دست 2

مي پذيرفت. 

وجودش در U- حكومت زبيريان در كوفه هيچ تغييري به جاي ننهاد و فاقد هرگونه برنامه اصالحي بود. حتي مي توان گفت 3
 بود. Uاستمرار نفوذ امويان مؤثر

- همكاري كارگزار ابن زبير با برخي قاتالن امام حسين عليه السالم،  در حكومت و جنگ با مختار اثر بدي در صفوف پيكارگران 4
زبيري نهاد و گروهي از آنان به مختار پيوستند. 

- پيوستن ابن اشتر به مختار كفه ترازو را به نفع او چرخاند. 5

 .حضور موالي در قيام مختار پديده اي كامالً  تازه بوده است. و ميزان نقش آنها را در جامعه افزايش داد 

Uقيام زيد 

 .زيدبن علي برادر امام محمد باقر عليه السالم و از بزرگان و رجال با فضيلت و عاليقدر خاندان نبوت است 

 Uقيام زيدU در زمان حكومت Uهشام بن عبدالملكU در سال U121هجري U.اتفاق افتاد  

  نفر با او بودند.218 هزار نفر با زيد بيعت كردند ولي هنگام قيام 40 هزار نفر يا 15مي گويند  

  ،حاكم وقت كوفه در زمان قيام زيدUيوسف بن عمر ثقفيU.بود كه با او جنگ كرد و او را كشت  

 .قيام زيد با اجازه امام صادق عليه السالم بوده است و شاهد آن نقل امام رضا در پاسخ مأمون است 

 .امام صادق فرمود : به خدا سوگند عمويم زيد روش علي و يارانش را در پيش گرفتند 

 .زيد بن علي : جعفر امام ما در حالل و حرام است 

Uقيام هاي خوارج 

 Uافراط گراييU.خوارج مانع بزرگ از رسيدن به اهداف سياسي آنان بود  

 .مخالفت خوارج در موضوع انتخاب خليفه موجب پشتيباني موالي از آنها بود 

 عامل پشتيباني موالي از خوارج : مخالفت خوارج در موضوع انتخاب خليفه

 UخوارجU در Uدورة بني اميه خطرناك ترينU Uفرقه هاU .براي حكومت به شمار مي رفتند  

 .خوارج برخالف مرجئه،  با قدرت خليفه به هيچ وجه سرسازش و تسليم نداشتند 

 ) مهمترين سالهاي فعاليت خوارجUزمان الشراهU (ـ اصطالح راويان U 70 تا اواخر 60دههU از مرگ يزيد تا فتح)هجري بود 
 عراق توسط عبدالملك)

 .مركز اصلي فعاليت خوارج اطراف بصره و كوفه بود و بعد به فارس، كرمان، خوزستان، و سيستان رفتند 
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  ازUعوامل مهم رشدU خوارج Uعدم سختگيري آل زبيرU هـ آزادانه حج بجا آوردند.68 بود طوري كه سال  

  سرپرست حج را بعهده داشت.68نجده بن عامرحنفي رهبر خوارج يمامه بحرين و عمان و هجر بود و سال   

 Uبعد از مرگ معاويه و واقعه كربالU يكي از خوارج به نام Uمرداس بن اوديهU.شورش كرد كه بدست عبيدا... بن زياد كشته شد  

  هزار نفر از خوارج را كشتند.13در مورد عبيدا... و زياد آمده كه آنها  

 Uنافع بن ازرقUبنيانگذار فرقه Uازارقه U.بود  

 .خوارج با حجاج جنگيدند و چون او بدنام بود آنها خوشنام شدند 

U: قيام هاي خوارج در دوره بني اميه 

- زبيربن علي بن ماخور 4- عبدا... بن ماخور  3- نافع بن ازرق  2- مستورد بن علفه  1
- صالح بن مسرح 8- ابومذيك خارجي  7- نجده بن عامر  6- قطري بن فجائه  5
- طالب الحق و ابوحمزه خارجي 12- ضحاك بن قيس  11- شوذب يشكري 10- ثبيب بن يزيد 9

  شهرهاي خوزستان مانند اهواز، رامهرمز و شوشتر و شهرهاي سيستان و كرمان و فارس و اصفهان و ري و شهرهاي
 مازندران از محلهاي تاخت و تاز خوارج بوده است.

 .در سيستان و كرمان موفق به نفوذ سياسي و فكري و حتي موفق به تشكيل حكومتهايي نيز شدند 

Uتشكيالت اجتماعي دورة بني اميه 

  : مخالفت با خالفت معنوي و انتخابي خلفاي راشدين  2- خالفت موروثي عربي 1خصوصيات حكومت بني اميه -
 - حكومت غيرديني يا ضد ديني3 

 .قيام عبدالرحمان بن محمد بن اشعث بن قيس عليه حجاج در دوره عبدالملك مروان 

  سالگي در واسط عراق مرد.54 ه.ق در سن 95حجاج در سال  

  هزار نفر آورده اند كه از جمله 120تعداد كساني كه در دورة حجاج كشته شدند را Uسعيدبن جبيرU يار عبدا... بن عباس به 
  يار امام علي بودند.Uكميل بن زياد نخعيUسبب اينكه با محمدبن اشعث خروج كرده بود و 

 » ولهازون كتاب خود را دربارة عصر امويUامپراتوري عربي و سقوط آنU.ناميده است « 

   : 1اصحاب سه گانه به ترتيب تاريخ -Uحزب عربيU 2 -U(اهل التسويه) حزب مساواتU 3 -Uحزب شعوبي 

 : (طبقه اشراف و باديه نشين)داليلي كه اعراب براي برتري خود بيان مي كردند 

 كمك Uروميان از بني غسانU و Uايران از بني لخمU- استقالل در زندگي عليرغم اينكه ميان دو امپراتوري روم و ايران قرار داشتند. 1
مي گرفتند. 

- بعد از اسالم نيز عليرغم اينكه استقالل خود را حفظ كردند عظمت ايران و روم را شكستند و آن دو را متصرف شدند. آنها 2

براي خود لياقت ذاتي و كفايت فطري قائل بودند كه موجب سيادت اعراب است. 
- اعراب داراي صفاتي بودند كه موجب برتري آنها بود. مهماندوست، سخي، با حميت، وفاي به عهد، انجام پيمان و ميثاق ، 3

عرب صاحب بيان شيرين و كالم بليغ بود. 
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- دين اسالم در ميان عرب ظاهر گرديد و پيغمبر اسالم از عرب بود و به واسطة فداكاري اين قوم آئين پاك اسالم رواج 4
 يافت. اعراب ديگر اقوام را از كفر به توحيد راهنمايي كردند.

 Uحزب تسويه يا مساواتU معتقدند ميان ملل و طوايف عالم بالذات تفاضلي نيست و فضيلتي اگر باشد به افراد است نه : 
نسبت به عموم ملت. طرفداران اين مسلك مردمان متدين حقيقي و عقالي هر قوم از عرب و عجم بودند. پيدايش اين 

  بود.Uحزب عربيUمذهب پس از 

 
Uداليل حزب تسويه يا مساوات 

- عموم افراد بشر از يك اصل و يك سالله و تمامي زادة يك پدر و مادرند هيچ ملتي فضيلت ذات بر ديگران ندارد و همگي 1
طوايف و امم عالم با يكديگر مساوي و برابرند. 

- به شهادت قرآن و احاديث مأثوره فضيلت تنها به حسن اخالق و پرهيزگاري است نه به چيز ديگر 2
 Uحزب شعوبيهU شعوب از نظر لغوي يعني قوم و ملت و قبيله بزرگ و مفهوم اين كلمه از الفاظ قبيله و طائفه و عشيره از : 

 حيث مفهوم لغوي وسيع تر و شمولش بيشتر است.

  چون در آغاز كار اساس استدالل اين فرقهU آيه شريفه قرآنU بود به اين نام شهره و وجه تسميه آن اين است. آنها معتقد
 هستند. و چون آنها هواخواهان عجم و Uمقصود از قبايل طوايف عربU و Uمنظور از شعوب در آيه مذكور طوايف عجمUبودند 

 شعوب بودند آنها را شعوبيه ناميدند.

Uعقايد و سخنان شعوبيه 

- دعوت شعوبيه در آغاز متكي بر تعليمات اسالم بود. 1

- عدم مزيت اعراب هر ملتي واجد نوعي عظمت و بزرگي است و اعراب در صحرايي بي آب و علف زندگي تلخ و بدوي دارند و 2
اگر احياناً به كسي احساني كنند دنيا را پر از فخر و تظاهر مي كنند. 

- شعوبيه مي گفتند جنس عرب را چه حد اين است كه به ملل عالم فخر كند؟ آنها نه از علم بهره دارند نه از هنر و صنعت و 3
تمدن و از انسانيت 

 - عربان به چه مي نازند از جمله يكي وفا و كرم كه كردارشان در اين باب كمتر از گفتار است.4

  از زمان معاويه به بعد خليفه حاكم جانشين خود را منصوب مي كرد و بيعت مردم در حضور او يا در حضور نماينده او انتصاب
 وي را محرز مي ساخت. 

  » بني اميه مبدع حكومتUخالص عربيU.بود و اساس حكومت را بر سيادت عرب نهاده بود « 

  جرجي زيدان : اعراب خود را باالتر از ديگران مي پنداشتند. و به خصوص به ملتهاي مسلمان غيرعرب مباهات مي كردند و
 آنان را موالي مي خواندند.

 .در عراق موالي كوفه بيشتر ايراني بودند و به فارسي سخن مي گفتند 

  هزار نفر ذكر مي كند.20دينوري تعداد موالي را در قيام مختار در كوفه  
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  از عوامل نابودي حكومت اموي ايجاد امتيازهاي اقتصادي براي اعراب و محروم نمودن موالي در اين بين موالي خراسان
بيش از ديگر مردم شكايت مي كردند. چون آنها بيش از ديگر ممالك به اسالم گرويدند و همراه اعراب در جهاد با تركان 

ماوراءالنهر و هند شركت مي كردند ولي با اين وجود از امتيازهاي اقتصادي محروم بودند. اثر اين كار در زمان عبدالملك 
 مروان در زمان حجاج به شكل ويژه اي نمايان شد.

  ازUسياه ترينU دوران در تاريخ U زندگي اقليت هاي دينيU دوران بني اميه است كه بدترين نظام اجتماعي حاكم بود. همچنين در
 .Uمتوكل عباسيUدوران 

 ويژگي هاي خراسان در دورة اموي و اوايل دولت عباسي

  مهاجرت قبايل عرب جنوب و غرب ايران بعد از اسالم به ايران. به ويژه در خراسان به خاطر ويژگي هاي جغرافياي
 خراسان از جاهاي مورد توجه اعراب خراسان و قومس بود.

 UكوفيانU و UبصريانU از UمهاجرينU Uبه خراسانU بودند. در سيستان و شرق خراسان غلبه به طوايف بكر و تميم بود. و در مغرب 

 خراسان و حدود قومس طوايف قيس و ازد ديرتر از بقيه خراسان آمدند.

  بود كه پس از آن انقالب بزرگ ضداموي كه عباسيان در «حارث بن سريج»از برترين حركات انقالبي در خراسان حركت 
 پي آن به قدرت رسيدند.

  قبل از ظهور ابومسلم ميانUنصربن سيارU و Uشيبان بن مسلمه خارجيU و Uجديع كرمانيU درگيري شديدي وجود داشت. و مردم 

 در انتظار كسي بودند كه آنها را از بحران طوالني نجات دهد.

 علل و عوامل انحطاط امويان 

- ظلم و ستم بني اميه 1

 فراموشي ارزشهاي اسالمي و ارزش بر مبناي خويشاوندي 

  دوران حكومتUحجاجU ،UمهلبU ،Uيزيدبن مهلبU و ،UقتيبهU از Uتاريك ترين ايام تاريخ اسالمU .است 

  فساد و ستم بني اميه كه خود را جانشينان به حق پيامبر مي دانستند. رواج فرقه گرايي، اشاعه تعصبات ديني، جعل اخبار و
احاديث كه باعث تفرقه و تشتت و اختالفات مذهبي و عقيدتي بين مسلمانان شد. 

  بني اميه براي پيشرفت مقاصد خود مأموريني مي گماشتند كه به اين احكام اسالمي اهميت نمي دادند و هدفشان مقاصد
سياسي بني اميه بود زياد بن ابيه والي معاويه ، عبيدا... بن زياد والي يزيد، حجاج والي عبدالملك مروان، خالد قصري والي 

 هشام بن عبدالملك از اين نوع مأمورين بودند.
- اختالف در مسئله خالفت 2

در عصر اموي چهار گروه در عرصه سياسي حضور داشتند : 
. ياران بني اميه كه اكثراً اهل سنت بودند. 1

. ياران علويان كه شيعه بودند و خالفت را منحصر در علي بن ابيطالب عليه السالم مي دانستند. 2

. گروه عباسي كه اواخر حكومت اموي وارد عرصه سياسي شدند. 3
. گروه خوارج كه به وراثت به عنوان اساس نظامي حكومتي اعتقادي نداشتند. 4
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  تكيه بيش از حد معاويه به ارتش شامي و بازداشتن ارتش شام از مراوده با ديگر مسلمانان همچنين تكيه آل مروان به

  سال حكومت كردند.91ارتش شام.  بني اميه 

 حكومت عباسيان

دگرگوني هاي اساسي كه بني اميه در اسالم پديد آوردند:  
. مساوات كه يكي از اركان مهم نظام اسالمي بود از ميان رفت. نژاد عرب واالتر و قريش برتر از عرب 1

. درآمد دولت كه بايد به مصرف كارهاي عمومي برسيد صرف تجمل و خوشگذراني حاكمان شد. 2
. حريم حرمت اسالمي درهم شكست و به مقدسات مسلمانان اهانت روا داشتند. اهانت و تخريب كعبه و مسجدالحرام و 3

مسجدالنبي و قتل عام مردم مدينه 
. براي نخستين بار در تاريخ اسالم فرزندان پيامبر به شهادت رسيدند و زنان و دختران او را به اسيري گرفتند. 4

. مديحه سرايي كه از شعارهاي دورة جاهلي بود و در عصر پيامبر مذموم بود متداول گرديد. 5
 . ميگساري، زن بارگي و خريداري كنيزان آوازه خوان رايج شد.6

  پيشنهاد ابومسلم براي بيعت با امام صادق عليه السالم در مدينه و فرمايش امام بعد از رد آن «تو از مردان من نيستي و
 زمان نيز زمان من نيست»

هاشم

ابوطالبعباس

...عبدا

...عبدا

علي

محمد

سفاح
 هـ133-137

منصور
 هـ137-159

 هجري32عباس بن عبدالمطلب متوفاي 

در .  هجري68بن عباس  متوفاي ... عبدا
.زمان فتنه ابن زبير در طائف درگذشت

بن عباس بيش از اينكه شخصيت ... عبدا
.سياسي باشد شخصيتي علمي بود

بن عباس را پدر خلفاي عباسي مي دانند و او را سجاد نيز ... علي بن عبدا
. ركعت نماز مي خواند1000خوانده اند چون در شبانه روز 

 
 .محمدبن حنفيه به علي بن عبدا... بن عباس خبر داده بود كه خالفت به فرزندان او خواهد رسيد 

  محل اقامت محمدبن علي بن عبدا... بن عباس بن عبدالمطلب در شام به نامUحميمهU بود كه ميسره عبدي، ابوعكرمه 
سراج، محمدبن حنين و حيان عطار نزد او رفته و براي خالفت با او بيعت كردند كه بعد از آن هوس خالفت در دل محمدبن 

 عبدا... افتاد و به فرستادن داعيان پنهاني اقدام كرد. كه بعد از مرگ او فرزندان او ابراهيم امام ، سفاح و منصور بودند.

  انتخابUحميمه در جنوب بحرالميتU به خاطر نزديكي به راه كاروانهايي بود كه Uدر راه حج به هم ميرسيدندU اين مكان محل .

  است.Uقديمي ترين ومهمترين جنبش مخفي در تاريخ اسالمUتشكيل 

  بعدازUمرگ محمدبن عبدا... پسرش ابراهيم امامU عهده دار كارهاي او شد و داعيان زياد به مناطق مختلف مي فرستاد 
Uخصوصاً به خراسان 

ww
w*
pn
ue
b*
co
m

www.pnueb.com



 

 UمروانU بعد از پي بردن به فعاليت هاي ابراهيم امام او را به Uحران در زندانU انداخت و او را UمسمومU.كرد  

  بر سيادت عرب و تحقير ملل ديگر اوًالانتخاب خراسان توسط محمدبن علي با درايت و آگاهي بود چون سياست اموي 

 امكان ثالثاً بيشتر ساكنان خراسان از عالقمندان خاندان پيامبر و متمايل به عقايد شيعه بودند. ثانياًنظير ايرانيان بود. 
 اختالف شديد رابعاًاستفاده آل عباس از افراد با نفوذ و مدبري نظير ابوعكرمه، بكيربن ماهان و ابوسلمه خالل فراهم بود. 

ميان قبايل عرب وجود داشت و در خراسان پايه هاي اقتدار امويان بيش از هر جايي ضربه پذير بود. همچنين در خراسان 

Uپادگانهاي نظامي مهم نظير مروU.وجود داشت  

  هنگام قيام زيد بسياري ازUهواداران آل عباسU.آشكارا متمايل به طرفداري از زيد بودند  

 Uمصر و شامU در اختيار Uاموي هاU .بود Uعراق شيعهU .علي عليه السالم بودند  

  خراسان از جهت درگيري داخلي بينUمضر و ربيعهU Uمهمترين موقعيتU را براي Uتبليغات عباسيانU.داشت  

 ايام دعوت عباسيان به دو دورة متمايز تقسيم مي شود :

- از ابتداي قرن دوم هجري ـ دعوت نهاني بود و وسيله اعمال قدرت وجود نداشت و داعيان وظايف خو را در پرده انجام 1
مي دادند. 

- با ظهور ابومسلم كه بسط و تقويت پايه هاي حكومت عباسيان را به عهده گرفت. 2

 Uمحمدبن عليU از داعيان مي خواست تا مردم دعوت به واليت اهل بيت بخوانند و نام خاصي را ذكر نكنند تا از تعرض عمال 

  مي ناميدند.»Uالرضا من آل محمدU«و حاكمان بني اميه در امان بمانند اين دعوت را دعوت 

 UخداشU از داعيان پرشور عباسيان تندرويها كرد و به Uباطني و اباحيU تمايل داشت و Uمتهم به مذهب خرم دينيU شد . محمد 
 بن علي هم از او بيزاري جست.

  عباسيان براي رسيدن به هدف خود كه ابتدا برانداختن امويان بود از همه فرقه ها كمك گرفتند غالت، اهل تناسخ، فرقه هاي

 اباحي و مزدكي ، راونديه و هاشميه

 UابومسلمU براي Uجلب نظرU مردم U سوره حج40آيه U را Uشعار خويشU كردن بود. رخصت جنگ با دشمنان به جنگجويان اسالم 
 داده شده زير آنها از دشمن ستم كشيدند. و خدا بر ياري آنها قادراست.

  هجري به خراسان فرستاد(نام او عبدالرحمان بن مسلم است)128ابراهيم امام ابومسلم را در سال  
 Uابومسلم رنگ سياه را رواج دادU و Uلباس و پرچم و علمU را به Uرنگ سياهU .انتخاب كرد UنخستينU كسي كه سياه پوشيد و رنگ 

  از اهالي نيشابور بود.Uاسيدبن عبدا...Uسياه را باب كرد 
 .نصربن سيار عامل مروان در خراسان در مقابله با ابومسلم سست شد و او گزارش كار ابومسلم و عباسيان را به مروان داد 

  نصربن سيار از طرف مروان حمايت نشد و با قوت كار ابومسلم او از خراسان به سوي ري گريخت و مابين ري و همدان در

 ساوه مرد.

 جنگ زاب و پايان حكومت بني اميه

  بعد از دستگيري ابراهيم امام توسط مروان بستگان او به كوفه رفتند دو برادر او ابوالعباس عبدا... سفاح و ابوجعفر منصور
 با اهل خود به كوفه رفتند و در آنجا پنهاني مي زيستند.
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  مروان براي جلوگيري از لشكريان ابوالعباس كه به طرف شمال عربستان مشغول پيشرفت بودند با سپاهي به طرف وادي
  كبير پيش رفت دو گروه در ساحل يسار اين رودخانه با هم جنگيدند.Uشهر زابUعليا 

 UسردارU سپاه عباسي Uعبدا... بن علي عموي ابوالعباسU.بود  

  مروان در اين جنگ شكست خورد و به موصل گريخت و او را به آنجا راه ندادند و به حران محل اقامتش رفت. سپس به
 مصر گريخت و در آنجا به قتل رسيد.

 Uفرماندار امويU Uواسط بن هبيرهU.كه با وعده جان سالم بدر بردن تسليم شده بود نيز به قتل رسيد  

  يكي از نواده هاي هشام بن عبدالملك جان بدر برد و به اسپاني رفت و در آنجا امپراتوري جديدي تشكيل داد و در سال
 هجري نام خليفه عباسي را از خطبه انداخت و بدين ترتيب اسپانيا اولين واليت بود كه از تسلط بغداد بدر رفت و اين 158

  بود.Uعبدالرحمان اولUدر دوران 

 Uدولت عبدالرحمان اولU برپا بود. در همه دوران اموي 423 تا 139 در اسپانيا دو قرن و سه ربع قرن UقرطبهU.پايتخت بود  
  هجري قمري)227-132حكومت عباسيان (

  هسته اصليUمخالفينU حكومت اموي UمواليU بودند و UمعمارU اين انقالب Uابومسلم خراسانيU.بود  

  خلفاي عباسيU37نفر U بودند و مدت U523سال U.حكومت كردند  

 Uنخستين خليفه ابوالعباسU ملقب به UسفاحU (خونريز) و Uپايتختش شهر انبارU بود. شهر انبار در كنار فرات و يك شهر قديمي 
 ايراني بود. در لشكركشي هاي ايران و روم محل ذخاير و مهمات جنگي بود.

  سالگي مرد.29 سالگي و به قولي 33 سال و نه ماه و بيست روز بود در 5مدت خالفت سفاح  

  نفر آنها با وجود واليتعهدي در موقعيت متزلزلي به سر 7 نفر با وصيت خليفه قبلي به خالفت رسيدند كه 20 نفر 37از ميان 
 نفر مابقي در وضعيت بالتكليفي پس از مرگ خليفه يا عزل او از سوي صاحبان نفوذ به 17بردند و امكان عزل آنها مي رفت 

 ويژه نظاميان و سرداران ترك به خالفت برگزيده شدند.
  شروع جديUدخالت مستقيمU و آشكار Uسرداران و وزراU در امر خالفت از Uهنگام متوكلU هـ) شروع 232 (سال شروع خالفت 

 شد و تا پايان دوران عباسيان به درازا كشيد.

  دورانUمتوكلU تا پايان دوران UعباسيانU به U چهار مقطعU: نسبتًا مجزا تقسيم مي شود 
 و به مرور UايرانيانU UنفوذU در مقابل Uنقش تعادلU است كه در دربار خالفت جمع شده اند و Uدخالت تركانيU. نقطه شروع از متوكل با 1

 ادامه دارد. UديالمهU و برآمدن UمستكفيU را ايفا مي كنند. اين وضعيت تا دوران Uنقش فائقUايام 
 گزينش و انتخاب خليفهU در Uآل بويهU و UديالمهU. نفوذ 2
  تسلط آنها به دربار خالفت در نيمه دوم قرن پنجم هجري در اين دوران مجدداً شاهد شكل گيري وصايا و UسالجقهU. برآمدن 3

خواست خلفا در باب واليتعهدي هستيم. 

 در امر سياست. Uعدم وجود خليفه مقتدرU و Uجنگ داخليU. ضعف و سستي سالجقه و 4

 : از زاويه ديگر خالفت عباسيان به دو دوره تقسيم مي شود 

 با 334 تا 247 و عهد متوكل حكومت از قدرت بهره مند بود در سال 247 هجري قمري.  تا پايان سال 334 تا 132از سال  .1

نفوذ امراي ترك دستگاه خالفت قوت تمام يافت و امراي ممالك و واليات تدريجاً شروع به كسب استقالل كردند. ولي 
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قدرت حكومت به قوت خود بود و امراي مستقل غالباً فرمان واليت و حكومت خود را با تقديم هدايا از خليفه مي گرفتند تا 
استيالي ديالمه بغداد 

 هجري قمري به جز حكومت ناصر فرمانروايي خلفا صرفاً جنبه ظاهري داشت و در بغداد هم قدرت 656 تا 334از سال  .2
بدست سالطين غيرديني بود. عاقبت هم بعد از حملة هالكو خالفت منقرض شد و مرده عباسيان به دست مغول مدفون 

 گشت.

 تحوالت سياسي از دورة ابوالعباس سفاح تا عصر مأمون

  (مسعودي در مروج الذهب)132بيعت با ابوالعباس سفاح جمعه سيزدهم ماه ربيع االخر  

 .در آغاز خالفت عباسيان خراسان با ابومسلم بود 

  همزمان باUآغاز حكومت عباسيانU امپراتور روم Uكنستانتين پنجمU.بود. او به مناطق شمالي حكومت اسالمي حمله كرد  

  هـ به خالفت رسيد.136پس از سفاح برادرش ابوجعفر منصور در سال  

  منصورUاساس دولت را استقرارU كرد و Uقواعد و قوانينU آن را UمرتبU .و برقرار ساخت U35خليفه U كه پس از او آمدند همه UاعقابU 
 او بودند.

  منصور باUعمويش عبدا... قهرمان زاب فرمانرواي سوريهU بر سر خالفت منازعه كرد ولي UابومسلمU در سال U137 او را در 
  شكست داد.Uپيكار نصيبين

 UابومسلمU هم در Uدوران منصورU هنگامي كه نزد او بود كساني از نهانگاه بر او هجوم برده و او را UكشتندU. 

 UفتحU Uتازه ايU كه در زمان منصور اتفاق افتاد فتح Uطبرستان و دماوندU بود. كه تا آن موقع جزء متصرفات سرزمين هاي اسالمي 
 نبودند.

 .ملبدبن حرمله شيباني در جزيه خروج كرد و بعد از فتح در جنگها باالخره مغلوب شد 

  درUافريقاي اسالميU Uخوارج اباضيهU.با كمك بربرها خروج كردند ولي مغلوب شدند  

  عمده خاك خراسان را به تصرف درآورد و سردار خليفه خازم بن خزيمه با 150خروج استادسيس در خراسان در سال 
 زحمات فراوان بعد از يك سال او را شكست داد.

  منصور شهرهاي نوبنيادUبغدادU ،UرصافهU و UرافقهU.را ساخت  

  به خاطرUسخت گيري در حساب مأمورينU حكومت او را Uمنصور دوانيقي يا ابوالدوانيقU.ناميدند  

  خالد برمكي متصدي امور خراج منصور بود و ادارات منظم براي او تشكيل داد. و دستگاه دولتي را طبق آيين ساسانيان
 مرتب كرد.

  از مناطقي كه درUپايان سلطنت منصورU در آنها UنفوذيU نداشت يكي UاسپانياU بود كه حكومت مركزي در آن نفوذي نداشت و 

 كه در ميان Uشورش هاييUيكي از گريختگان خاندان اموي در آنجا حكومت مي كرد. همچنين حكومت بغداد از فرونشاندن 
Uبربرهاي مغربU اتفاق افتاده بود UناتوانU.ماند  

 U صورت اساسيحكومت منصور بهU مايه Uاستحكام نظام خالفت عباسيU.شد  

 .بعد از منصور و وزراي او فرزندش محمدالمهدي (ابوعبدا... محمدالمهدي) حكومت را بدست گرفت 

ww
w*
pn
ue
b*
co
m

www.pnueb.com



 

  بيعت براي مهدي قبل از شايع شدن مرگ منصورUدر مكه توسط ربيع حاجبU.گرفته شد  

  با 158در سال Uمهدي پسر منصورU بيعت شد او دستور داد در تمام مساجد بزرگ كه در آن نمازجمعه برگزار مي شد UمقصورهU 

 ساختند.

 داد.مسجدالنبي را توسعه بعد از حج دستور داد خانه هاي اطراف مسجدالنبي را بخرند و 160 در سال مهدي  

  درUدوران حكومت مهديU162 درسال Uسرخ جامگان در گرگان قيامU كردند. عمربن عال به جنگ با ايشان رفت و آنان را 
 پراكند ساخت.

  مهدي فرمان وليعهدي پسرش موسي هادي و پس از او رشيد را صادر كرد.162در سال  

 .بيعت براي وليعهدي مهدي توسط منصور نشان دهنده قدرت ناپايداري او در مقابل خاندان هاشمي بود 

 نفوذ ايرانيان از جانب والي اياالت شرقي2- پيروان تشيع          1 در دوران حكومت مهدي : دو مسئله مهم - 

 Uجنگ با روميان شرقيU از ديگر Uمسائل دوران حكومت مهديU.بود  

  در دوران مهديUمقفع(نقابدار) دبير سابق ابومسلمU قيام كرد. او با نهضت هايي كه خواستار اصالحات اجتماعي بودند 
 پيوستگي داشت.

  مهدي اهتمام شديد نسبت به زنادقه داشت وUهر منحرف دينيU را UزنديقU.مي ناميدند  

 .ربيع حاجب تهمت زنديق به ابوعبدا... وزير زد 

  سالگي درگذشت.43مهدي در مابسندان به گردش و استراحت رفته بود كه در  

  با موسي به عنوان خليفه بيعت شد در اين سال حسين بن علي بن حسن در مدينه قيام كرد.169در سال  

 Uنخستين كاري كه موسي هاديU كرد اين بود كه Uخيزران مادرU خود را از مداخله در Uامور حكومت ممنوعU.كرد  

 .هادي براي جانشيني پسر نابالغ خود جعفر بر يحيي برمكي سخت گرفت و حامي هارون را حبس كرد 

 .خيزران با نقشه كه براي بعدي ها سرمشق شد او را به قتل رساند. كنيزان دربار او را كشتند 

 .هادي ، يزدان بن باذان و علي بن يقطين را به جرم زنادقه  كه از پدرش مهدي به ارث برده بود كشت 

  در دارالسالم بغداد بيعت كردند. وفات هارون در طوس در دهكده اي به 170پس از مرگ هادي با برادرش هارون در سال 
  بود.193سناباد در سال 

  سال داشت.44 سالگي به خالفت رسيد و هنگام مرگ 21 سال و شش ماه بود. در 23مدت حكومت هارون  

  چونUيحيي بن خالدU در Uبه خالفت رسيدن هارون الرشيد كمك فراوانيU كرده بود رشيد او را در امور حكومت بسيار گرامي 
 داشت و امور دولت را به او سپرد.

 سرحدات را استوار كرد و نابسامانيها را اصالح و مالياتها را جمع آوري كرد و اطراف و نواحي كشور را آبادان يحيي بن خالد 

  را به عهده گرفت.Uهمه مهمات مملكتUو رونق خالفت را آشكار كرد. و 

  يحيي مردي نويسنده، بليغ، خردمند، اديب و راست كردار و درست رأي و خوش تدبير و مسلط بر امور خود و نيرومند در

 كارها و حليم و باوقار و عفيف و با هيبت بود.
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 Uدر دوران زندگي خيزران مادر هارون الرشيد بوداوج كار خاندان برمكي U)هـ) اعتماد خليفه به 173 هنگامي كه او وفات يافت
برخي افراد آن خاندان متزلزل شد تا اينكه آنان را برانداخت. در ميان برامكه محمدبن خالدبن برمك پرده دار رشيد بود و 

 مسيب  بن يحيي  بن خالد استاندارد شام شد.

  : موجوديت سياسي برامكه سه ويژگي داشت 

 كردند. عمر طوالنيدر مقايسه با موجوديت سياسي پيشينيان يا معاصرانشان مثل ابومسلم  .1
 بود آنان حركت خود را با نقش عادي در حركت عباسيان آغاز حساب شده و با برنامه ريزيتحول سياسي اين خاندان  .2

 كردند و سپس به درون بيت عباسي نفوذ كردند و در ترسيم سياست حكومت نقش تصاعدي داشتند.

  با خلفا به استثناي زمان هاي كوتاه كه دچار برخي تنگناها شدند.روابط عاليادامه دادن به  .3

  سرانجام رشيد به استيصال برمكي ها مصمم شد و شبي مسرور خادم را با عده اي غالمان فرستاد تا سر جعفربن يحيي را
 بريده و به محضر خليفه آوردند و فرمان داد يحيي را با ساير برمكيان به زندان بردند و اموال آنها را ضبط كردند.

  يحيي بن عبدا... برادر محمد نفس زكيه را كه موفق شده بود به رهبري گروهي در طبرستان مستقر شود سرانجام با
امان نامة خليفه (رشيد) به بغداد آوردند و عليرغم تأميني كه خليفه به او داده بود به زندان افكندند و چندي بعد در همان جا 

 از دنيا رفت.

  امام موسي كاظم عليه السالم هم كه خليفه او را به توطئه بر ضد حكومت متهم كرده بود از مدينه به بغداد آوردند و زنداني

 شد و در زندان به شهادت رسيد.

 UمعتزليانU هم كه اصول عقايدشان در آن زمان UنضجU پيدا كرده بود نمي توانستند آشكارا به بيان و تعليم بپردازند. چون عقايد 
 (نضج عقايد معتزليان در زمان هارون)Uآنها مخالف با معتقدات سنتي بود. 

 .مسيحيان هم در زمان رشيد مورد سختگيري و ممنوعيت هايي كه قبالً از ميان رفته بود قرار گرفتند 

  شمال آفريقا در اين دوره (رشيد) به كلي از امپراتوري عباسي جدا شد. ادريس حسني كه از قتل عام فخ گريخته بود در
 مملكت ادريسي را تأسيس و پايتخت آن را نزديك محل شهر رومي قديمي ولوبيليس 172افريقا پناه جست و در سال 

 (در دورة رشيد شمال آفريقا به كلي از امپراتوري عباسي جدا شد)Uقرار داد. 

  در پيرامون تاهرت جنوب الجزيره كنوني تأسيس شده 144اين مملكت در كنار مملكت رستميان قرار داشت كه در سال 

 بود.

  در دوران رشيد همزمانUدو حكومت اسالمي بزرگU .وجود داشت Uحكومت عباسي در شرقU و Uحكومت اموي در اندلسU. 

  جهان مسيحيت آن دوران هم به دو حكومت بزرگU روم در شرقU وU حكومت فرنگي كارولنژي در غربU.تقسيم مي شد 

 .هارون الرشيد با آمدن سفيران شارلماني فرصتي يافت كه هدايايي براي او بفرستد كه تا آن زمان در مغرب ناشناخته بود 

  هـ آغاز شد هنگامي كه شارلمان دو هيئت به شرق اعزام كرد نخست به سوي خليفه 181روابط ميان دو پادشاه در سال 
 رسيد و دوم به سوي اسقف بزرگ قدس.

  هيئتي كه شارلمان به سوي رشيد فرستاد شامل دو فرانسوي و يك يهودي به نام اسحاق بود كه مترجم بود. سفر هيأت
 اعزامي سه سال طول كشيد دوفرنگي مردند و اسحاق به تنهايي با فيل اهدايي رشيد نزد شارلمان بازگشت.
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  اينهارد مي گويد هدف سفارت در نزد خليفهUدستيابي به فيلU.بود  

  درU رشيد190سال U در Uسرزمين هاي روم پيشرويU كرد و تا UهرقلهU.پيشر رفت و آن را گشود  

  رافع پسر نصربن يسار در خراسان خروج كرد و سبب خروج او علي بن عيسي بن ماهان بود كه با اعراب 190در سال 
 خراسان بدرفتاري مي كرد. او سمرقند را مركز خود قرار داد.

 .بعد از به قدرت رسيدن رافع، هارون علي بن عيسي ماهان را عزل و هرثمه بن اعين را بر كار گماشت 

  درU هجري192سال U براي Uنخستين بارU در خرميان Uسرزمين جبالU.خروج كردند  

  هارون پسرش محمد امين و عبدا... بن مالك را به سوي ايشان فرستاد كه گروه بسياري از آنها كشته و ديگران هم در
 شهرستانها پراكنده شدند.

  هارون به سمت طوس حركت كرد و در طوس در خانه حميدبن محطبه طوسي منزل كرد و سخت بيمار شد و بر اثر بيماري
 در طوس درگذشت.

  هارون با مرگ خود سركوبي رافع را در سمرقند كه از سغديان و بيغوي قرلقي و امپراتوري تبت حمايت مي شد و همچنين
  حاكم خراسان سپرد.UهرثمهUدفع حمالت خوارج جديد به رهبري حمزه را به 

  با عبدا... مأمون به عنوان وليعهد بعد از امين 183 ساله بود وليعهد كرد و در سال 15 محمد امين را كه 175هارون در سال 
  هم با قاسم به عنوان سومين وليعهد بيعت كرد.186بيعت كرد. در سال 

  تعيين اين واليتعهدي هاUآغاز تجزيهU.حكومت ميان آنها بود  

  در حقيقتUتعيين وليعهد زمينه ساز رقابت بين مأمون و امينU بود كه پس از مشورت با دستيارانش قرار شد هر دو برادر در 
 كعبه براي پاي بندي به عهد مشخص شده تعهد بدهند.

  هجري227تحوالت سياسي حكومت و قلمرو عباسي از دورة مأمون تا سال 

  در بغداد بعد از مرگ هارون مردم را به بيعت مجدد دعوت كرد.193امين نيمه ماه جمادي االخر  

  طبق وصيت هارون آنچه در لشكرگاهش بود به مأمون تعلق گرفت ليكن فضل بن ربيع آنها را جمع كرده و به بغداد برد و
 امين نيز وي را به وزارت برگزيد.

 U مأمونفضل بن سهل وزيرU و U امينفضل بن ربيع وزيرU.بودند  

  .مأمون به كمك نصايح عاقالنه فضل بن سهل و كمك نظامي هرثمه حكمران خراسان كه به رياست «حرس» منصوب شد
 همچنين كمك ايرانيان توانست قدرت زياد كسب كند.

  : كمك ايرانيان3- هرثمه حكمران خراسان  2- فضل بن سهل 1عوامل مهم در كسب قدرت مأمون - 

  ًدوام يافت.198 تا 193 سال از سال 5خالفت امين تقريبا  

  امين در سال دوم خالفت دستور داد نام پسرش موسي را به عنوان وليعهد در خطبه ها بخوانند و اين امر موجب اين شد
 كه مأمون ارتباط خراسان با بغداد را قطع كرد و حساب كار خود را نمود.

 .مأمون پس از صلح آبرومندانه با رافع بن ليث در ماوراءالنهر به امين اعالن جنگ كرد 

  بعد از جنگي شديد بغداد بدست طاهر افتاد و امين ابتدا محبوس و كشته شد.198در سال  
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  محرم بيعت شد.25 دوشنبه 198با مأمون در سال  

 .در اوايل حكومت، مأمون به خاطر تسلط بيش از حد فضل بن سهل را كشت 

 .پس از فضل بن سهل، احمدبن خالد احول، عمره بن مسعده و ابوعباده به وزارت رسيدند 

 217درسال Uعمره بن مسعدهU.مردو مأمون اموال او را مصادره كرد و جز او اموال هيچ وزيري را مصادره نكرد  

 .در دوران اخير فضل بن مروان و محمدبن يزداد بر مأمون تسلط يافتند 

  مأمون در زمان خالفت خود جلسات مناظره ميان بزرگان اديان و مذاهب تشكيل مي داد و استاد او در اين مسائلU ابوهذيل

  بود.Uمحمدبن هذيل عالف

 .مأمون از جواني به خاطر تربيتي كه نزد ايرانيان يافته بود عالقه غريبي به حكمت و علم و آداب داشت 

  مأمون دستور داد كتب علمي را از يوناني، سرياني، پهلوي و هندي به عربي ترجمه كنند. به اوUحكيمU Uبني عباس لقبU.دادند  

  به خاطر اهتمام مأمون به علم، اشخاص مختلفي در دورة او از جمله شافعي و احمد بن حنبل دو فقيه اهل سنت،  بخاري

محدث معروف صاحب كتاب صحيح،  واقدي مورخ، ابوتمام شاعر بزرگ عصر معتصم و مؤلف كتاب حماسه، اسحاق بن 
 ابراهيم استاد موسيقي پيدا شدند.

 بود كه بنگاهي براي تعليم علوم و داراي كتابخانه و رصدخانه بود.مأمون مؤسس بيت الحكمه  

 Uبرجسته ترين مترجمU بيت الحكمه Uحنين بن اسحاقU بود كه بسياري از كتب جالينوس، ارسطو، افالطون، بقراط و بطلميوس 

 را به عربي ترجمه كرد.

  به دست آل طاهر افتاد و از قلمرو خليفه خارج شد. 206 مستقل شد و خراسان در سال 206در زمان مأمون يمن در سال 
 (در زمان مأمون  : يمن مستقل شد ـ خراسان به دست آل طاهر افتاد)

  به جبل لبنان تا انطاكيه و 215مأمون لشكركشي هايي به بالد عيسوي نشين روم در مجاورت شام از جمله در سال 

 طرطوس پيش رفت و در سال بعد به شام و مصر رفت.

  حركت هاي مخالف اين دورة حكومت ابوالسرايا، حركت محمدبن جعفرصادق از علويان و حركت هاي غيرعلوي مانند
 نصربن شبث و حركت زط(كوبي)

  ناآرامي در مصر ابتدا توسط معتصم برادر مأمون سركوب شد ولي پس از ترك آنجا مجدداً شروع شد. خليفه براي سركوب

 آنها فرمانده ترك خود افشين را به آنجا اعزام كرد كه او بر شورش غلبه كرد.

 218 حركتي بود كه عليه عباسيان پديد آمد. مأمون در اوج نيرومندي بابك در سال حركت بابك خرم دين خطرناك ترين 
  داشت.Uنمود ديني و هدف سياسيUدرگذشت. حركت بابك 

 .مأمون در مورد بابك به معتصم برادرش توصيه كرد كه الزم است وي با همة آنچه در توان دارد به مقابله به بابك برخيزد 

  مأمون پس از اينكه وارد سرزمين هاي جزيره و شام شد مدتي طوالني در آنجا ماند و با جنگ به روميان پرداخت و فتوحات
 زياد نصيبش شد و سپس كنار رودخانه بدندون درگذشت و در طرسوس دفن شد.

  سال داشت.39 ماه و هنگام مرگ 5 سال و 20مدت حكومت مأمون  

  بعد از مأمون برادر ابواسحاق محمد پسر هارون معروف بهUمعتصمU.با... خليفه شد  
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 .معتصم ابتدا بر سر حكومت با برادرزاده اش عباس بن مأمون اختالف داشت كه او مطيع معتصم شد 

  سالگي در سامرا مرد.46 سال حكومت در 8معتصم پس از  

  در دورانUمأمون عنصر ايرانيUدر خالفت نقش بيشتري ايفا كرد و U دست اعراب از حكومت كوتاه شده U بود. ليكن ايراني ها
 هم در پايان حكومت مأمون از او حمايت نمي كردند و در صدد تشكيل دولت مستقل بودند.

  معتصم به هيچيك از دو عنصر ايراني و عربي اعتماد نداشت و از عنصر ثالثي كه در بغداد قدرت پيدا كرده بودند يعني
 (دوران معتصم : عدم اعتماد به اعراب و ايرانيان ، عنصر ثالث تركان)ترك ها بهره گرفت. 

  توسط معتصم بنا شد. او بعد از قدرت گرفتن زياد ترك ها در بغداد از ترس آنها مقيم سامرا شد.220سامرا در سال  

 Uشكست بابكU و به دار كشيدن او و همچنين UمازيارU Uساالر قلعه طبرستانU در دورة UمعتصمU.بود  

  از جملهU(قسطنطنيه كوچك) فتوحات معتصم فتح خوريهU.است  

  بابك ابتدا از سپاه عباسي به فرماندهي اسحاق بن ابراهيم مصعب شكست خورد و سپس معتصم با اعزام افشين امير

منطقه جبال به پناهگاه بابك در بذ حمله كرد كه بابك به ارمنستان گريخت. كه اسقف سهل بن سنباط با نيرنگ بعد از 
 دادن امان او را به افشين تسليم كرد.

  هجري همراه برادرش به سامرا بردند و كشتند.223بابك را در صفر   

 .افشين و غالمان ترك به خاطر تسليم كردن بابك موردتوجه ويژه دربار خالفت قرار گرفتند 

  تقسيمات امپراتوري عباسيان) 13(منطقه  

- اهواز 5- يمن 4- حجاز و يمامه 3- بصره و مهرگان قباد 2- كوفه و سواد 1
- جزيه، ارمنستان آذربايجان 9- موصل  8- خراسان   7- فارس  6

 - آندلس13- سند(هند) 12- مصر و قسمتي از آفريقا  11- شام  10

  عليرغم اينكه حكمرانان مختلفي از جمله طاهريان، سامانيان، غالبيان، خانواده طولون و امويان حكومت مي كردند ولي همه
  مي دانستند.Uخود را تابع خليفه عباسيUرسمًا Uجز امويان آندلس Uآنها به 

 نحوه واگذاري واليات به واليان

امارت و فرمانروايي

امارت خاصهامارت عام

امارت استيالءامارت استكفاء
 

 .امارت خاصه در دورة عباسي زياد معمول نبود 

 (استانداري تام االختيار) از طرف خليفه با اختيارات فراوان منصوب مي شد.امارت استكفاء :  

 بدون جلب نظر خليفه قدرت مي يافت و با صدور حكم خليفه قدرت او جنبه قانوني و شرعي مي گرفت.امارت استيالء :  
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  در امارتUاستيالءU امير هيچگونه Uاطاعت و فرمانبرداري از خليفه نداشتU و فقط از Uنظر دين و مذهبU خليفه را قائد خود 
  داشت.Uامور سياسي و اداري استقالل تامUميدانست ولي در 

 تعهدات امارت استيالء :

خليفه پيشواي دين و امور ديني و جانشين پيامبر است.  .1
 از خليفه اطاعت مذهبي ميكرد. .2

 در پيشرفت اسالم با خليفه همكاري ميكرد. .3

 اوامر ديني امير جاري و معامالت و عقود مذهبي نافذ بود. .4

 از دين با تمام قوا حمايت مي كرد. .5

 .در امارت استيالء اميران مي توانستند امارت را در خانواده خود موروثي كنند 

 Uاز نتايج امارت استكفاءU : UتجزيهU ممالك اسالمي عباسي و Uتشكيل دولت هاي مستقل 

 سربر آوردن از نتايج امارت استيالء : Uحكومت  هاي نيمه مستقل و مستقلUدر گوشه و كنار سرزمين اسالمي  

 سازماندهي سپاه، اجراي مجازات هاي قانوني در مورد رعايا، دفاع از قلمرو اسالمي وجلوگيري از توهين به امارت خاصه : 
مقدسات، او نقشي در ادارة ديوان، صدور احكام يا جمع آوري خراج و صدقات نداشت. اعزام كاروان حج از وظايف او بود. 

Uدر دورة عباسي امارت خاصه چندان معمول نبودU. 

 دو عامل باعث پيشرفت نفوذ ايرانيان در حكومت عباسيان

 و واگذاري آن به ايرانيان Uمقام وزارتUايجاد  .1
2. Uانتقال پايتختU(يا از شام به عراق) از دمشق به بغداد  

 
 نتايج سياست معتصم نسبت به ترك ها 

U1 :نتايج فوري .
ـ قيام ترك ها عليه حكومت معتصم 

ـ طراحي قتل معتصم توسط حجيف بن عنبسه و عباس بن مأمون 

معتصم اعراب و ايراني ها را به تدريج دور كرد و نام آنها را از ديوان عطا ساقط كرد. 

U2 نتايج درازمدت .

ـ باعث ضررهاي بزرگي براي حكومت عباسي شد. 
 ـ آن را از مسير عربي ـ ايراني خارج كرد و به تضعيف قدرت خليفه منجر شد.

 چگونگي پيدايش طاهريان

  تحريك علي بن عيسي بن ماهان و فضل بن ربيع باعث شد امين پسرش موسي را وليعهد خودكند. و عهد نامه اي كه
 هارون الرشيد ميان امين و مأمون بود را سوزاند و ميان دو برادر دشمني درگرفت.
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  هزار نفر به جنگ مأمون رفت. طاهربن حسين بن مصعب از طرف مأمون براي جنگ با او بيرون 50علي بن عيسي ماهان با 
 شد. آن دو در ري با هم مقابل شدند.

 .علي بن عيسي در اين جنگ كشته شد و طاهر مژده فتح را براي مأمون نوشت 

 .سپس طاهر به بغداد پيشروي كرد و آنجا را متصرف شد و امين را كشت 

  ماه حكومت كشته شد.8 سال و 4 سالگي بعد از 28 در 199امين در سال  

 UذوالرياستينU لقب حسن براي Uفضل بن سهلU كشوري و لشكري)التدبير و الحرب بود (مردي كه بر دو كار رياست مي كند :  

  بعد از مرگ رشيدUفضل بن ربيعU.در طوس از هاشميان و فرماندهان براي محمد امين بيعت گرفت  

  طاهر به واليت جزيره و شام منصوب شد و شهرUرقهU بر كرانه فرات را UمركزU.قرار داد  

  نيشابور را از كف محمدبن طاهر بيرون كرده بود.259يعقوب ليث در سال  

 (حروراء ديهي نزديكي كوفه كه محل اجتماع خوارج كه با امام علي جنگيدند) حروريان گروهي از خوارجند 

 Uمهمترين دل مشغولي طاهرU در خارج دستگاه و بيرون از دربار موضوع Uفتنه خوارجU.بود  

  .عليرغم اقداماتي كه طاهر عليه خوارج انجام مي داد مأمون پنداشت كه او در امور مربوط به خوارج كم مايه و بي ثمر است
 لذا نامه اي تند و خشونت آميز به او نوشت كه موجب رنجش طاهر شد و عصيان كرد.

  طاهر بعد از عصيان عليه خليفه قبل از اينكه دست به اقدامي عليه او بزند يا خليفه به دفع او لشكر به خراسان بفرستد مرد

 و پسرش طلحه بن طاهر جانشين او شد.

 Uبه امپراتوري عرب(عباسينخستين ضربه U وارد گرديد.ايجاد حكومت طاهريان در خراسان) با  

  .طاهريان نخستين پادشاهان ايراني بودند كه بعد از اسالم با نام «امير» در بخش شرقي ايران به سلطنت رسيدند
 طاهريان فقط در ظاهر از خليفه اطاعت مي كردند. (رجعت سياسي ايرانيان)

 Uمركز حكومت خانوادگي طاهريانU بود.نيشابور شهر  

 Uكتاب القنيU به دستور Uعبدا... حاكم طاهريU براي از ميان برداشتن منازعات كشاورزان بر سر آب تدوين شد. و تا دورة 
 غزنويان در خراسان استفاده مي شد.

  «طاهريان را به سبب مبارزه عليه خوارج سيستان و شيعيان واليات «حاميان واقعي مذهب سنت و اقتداء معنوي خلفا

 (طاهريان حاميان واقعي مذهب سنت و واقتداء معنوي به خلفا)دانسته اند. 

 اوضاع اجتماعي ـ اقتصادي دورة عباسيان

  نوشته محمدبن علي طباطبا(ابن طقطقي)الفخريكتاب تاريخ  

 Uنخستين اقدام عباسيانU(ابومسلم و اتباع او).فاتح از ميان برداشتن جناحي بود كه آنها را به حكومت رساند بودند  

  بي بند و باري هاي زمانUهارون در بغداد مثل تيسفون عهد خسروان ساسانيU(افسانه هاي هزار و يك شب)  

  صنعتUسفال سازي و شيشه گريU در UنيشابورU.رونق داشت  

 موالي و وضعيت آنان در بين اعراب
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  هرگاه مالك بند و كنيز خود را آزاد(عتق) مي كرد يك نحو ارتباط بين آنها برقرار مي شد كه به آن والء مي گفتند و بنده آزاده
  مي گفتند.UموالتU و كنيز را UموليUشده را 

 .مولي لفظي بود كه اغلب بر بنده و غيرعربي خالص اطالق مي شد و گاهي به معتق و حليف هم مولي مي گفتند 

 Uبني اميه مسلمانان غيرعرب را مولي مي خواندندU و گاه آنها را UاحمرU قرمزپوست مي گفتند. در فرهنگ عرب Uهر عجمي را احمرU 
 لقب مي دادند.

 .در اواخر دوره امويان و آغاز عباسيان موالي (ايرانيان) كوفه بيشتر از اعراب بودند 

  هزار مرد ذكر مي كند.20دينوري تعداد مواليان در قيام مختار را  

 .در دورة عباسيان برخالف امويان استخدام موالي در امور حكومتي رواج يافت 

  ابوجعفرU منصور عباسي اولين كسي است كه مواليU را درUكارهاي ديوانيU.مشاغل مهم استخدام كرد  

  خراج در لغت به معني ماليات و باج در فارسي باستان هراگ از ريشه بابل آالكو يعني انقياد و اطاعت گرفته شده و سپس

 در زبان پهلوي خراگ و دورة اسالمي معرب و به صورت خراج درآمده است.

 Uمهمترين منابع درآمدU امپراتوري اسالمي Uخراج (عشر) و جزيهU .مهمترين  بوده است كه از محصول و عوايد زمين مي گرفتند)
 منبع درآمد امپراتوري اسالمي خراج و جزيه)

 .در دريافت خراج مالك سال شمسي بود. كه اين رسمي بود كه از دورة ساسانيان بازمانده بود 

     : ماليات كلي3- اجاره كرايه زمين  2- جزيه  1خراج درمنابع اسالمي به سه معني - 

 جزيه را مطابق سوره توبهU29U.از اهل كتاب مي گرفتند. اگر مؤديان جزيه مسلمان مي شدند برداشته مي شد  

 UجزيهU Uماليات ساليانه از اهل كتابU و UخراجU متعلق به UزمينU.بود و با مسلمان شدن برداشته نمي شد  

  امالك خالصه معروف بهU«صوافي»U اراضي Uاختصاصي خليفهU.بود  

 سياست هاي ديواني و مالي عباسيان در دورة اول

 )(يهود و نصاري) زكات ماليات مسلمين :) (خراج : ماليات اهل ذمه( 

  خلفاي عرب به تقليد ازUملوك عجمU تاريخ مطالبه باج و خراج را فصل Uبهار و نوروزU.قرار دادند  

  سفاح اولين خليفه عباسي يك ديوان كل در مركز خالفت تأسيس كرد و شعبات شهرستانها داير نمود و خالدبن برمك جد

 برمكي ها را در رأس امور مالي قرار داد. (نخستين مداخله برمكيان در امور حكومت)

 .در زمان الراضي با... ديوان محاسبات در سراسر كشور بهم خورد 

  ناميده مي شد. ديوان زماندر دولت عباسي بجز ديوان خراج براي محاسبات ديواني بود كه مهدي ايجاد كرده بود. و U ديوان
 و ديواني براي رسيدگي به مظام و اداره اي خاص Uنامه ها و اسناد سياسي و فرمان ها و مفاصاهاي دولتيU مربوط به Uتوقيع

UشرطهU ديگري خاص ،UبريدU.بود  

 Uديوان مظالمU چيزي مانند يك Uدادگاه عالي تميزU يود و مكلف بود كه مقررات اداري و سياسي خالفت را عدالت مي نمود 

 اصالح كند. اين ديوان از روزگار امويان پديد آمده بود.

  ازUسازمان هاي معتبر دولت عباسي ديوان بريدU.بود. هارون به صالحديد يحيي برمكي آن را وضع تازه اي منظم كرد  
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 Uاز كبوترU نيز براي نامه بري استفاده مي شد. اول بار در Uدورة معتصمU كه خبر دستگيري بابك خرم دين را براي او آوردند سخن 
 به ميان آمده است.

  وظايف ادارة بريداز : Uامن كردن راههاU و Uعمليات ضدجاسوسيU و Uدفع شر راهزنانU ،Uانتقال اخبارU خليفه به مأمورين و اعالم 
 خليفهU به UلشكريU ،UكشوريU ،Uاوضاع ماليUوضع مأمورين به خليفه، گزارش اخبار 

 فرهنگ و تمدن در دورة عباسي اول

 Uحنين بن اسحاقU دانشمند و UمترجمU ،معروف Uابوعبدا... محمدبن جابربن سنان بتاييU پيشرفت مسلمين در UنجومU را بوجود 

 آورد.

  در بغداد بود كه بيت الحكمهنخستين فرهنگستان در اسالم UمأمونU.تأسيس كرد  

 يكي از شاخه هاي مهم علوم بود كه مسلمانان در آن درخشيدند و ضمن استفاده از ميراث گذشتگان ابتكارات و پزشكي 
 نوآوري هاي پربار و غني در آن بوجود آوردند.

 .ترجمه كتابهاي علمي اقوام و ملل تأثير بسزايي در گسترش تمدن مسلمانان به جاي گذاشت 

 Uجندي شاپورU محل تالقي Uطب شرقي و غربU.آن زمان بود  

  قديمي ترين كتاب منظم دربارة امراض چشم به زبان عربي ازUابن ماسويهU است و كتابي با عنوان ده مقاله دربارة چشم 
 منسوب به شاگرد او حنين بن اسحاق كه به انگليسي ترجمه شده و قديمي ترين كتاب درسي دربارة امراض چشم است.

 Uشيشه سازيU Uصيدا و صورU در شام احياي صنعت قديم فينيقي بود و پس از صنعت مصر قديمي ترين شيشه سازي جهان به 
 شمار مي رفت.

 Uخالدبن يزيدU براي اولين بار Uكتاب شيميU را از مدرسه اسكندريه به عربي ترجمه كرد. پس از او Uجابربن حيانU و UكنديU و پس 
  شيمي را توسعه دادند.Uابوبكر رايUاز او 

 نهضت ترجمه در دورة مأمون

  نخستين كسي كه از مسلمانان كه بهUنقل علوم به زبان عربيU پرداخت Uخالدبن وليدU بود. او به كمك Uاصطفان القديمU از 
 علماي اسكندريه به نقل كتب كيميا پرداخت.

 Uمحمد بن ابراهيم فرازيU از مترجمان معروف منصور عباسي بود. از جمله ترجمه كتاب معروف UالسندهندالكبيرU كه در U علم

 بود.Uنجوم و دربارة حركت افالك 

  به گفته طقطقي مأمون اولين خليفه بود در علوم حكمت جستجو و كاوش كرد. و دستور ترجمه دارد. همچنين دستور به
 شرح و ترجمه كتاب اقليدس را داد.

 UمأمونU در Uترويج مذهب اعتزال كوشيد و بيت الحكمهU.را به سفارش يك معتزلي تأسيس كرد  

  حنين بن اسحاقمترجمان معروف زمان مأمون : حنين بن اسحاق، جيش االعسم، حجاج بن مطر كه UمعروفترينU.آنها بود  

 اوضاع فرهنگي عصر اول عباسي

  تداوم انديشه سياسي و اجتماعي و فرهنگيUساسانيانUدر Uخالفت عباسيان U توسط جاحظ مورد مطالعه قرار گرفت. مقايسه 
  آيين هاي عباسيان و ساسانيان است.Uمشابهت هاي فراواني در آداب و رسومUميان اين دو دورة تاريخي نشان دهنده 
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  دبيران ايراني نخستين گروه مربوط به تشكيالت اداري ساسانيان بودند كه از طرف خالفت اسالمي دعوت به همكاري
 شدند.

  به قول زرين كوب نقش فرهنگ اشرافي ساساني در پيدايش آنچه در عهداول عباسي به عنوان ادب ماية امتياز كاتبان
بزرگ و وزراي نامدار عصر محسوب مي شد. اهميت ميراث اخالقي و تربيتي فرهنگ زبان پهلوي را در آنچه در بازماندة 

 وسايل آن عصر حتي در شكل * عربي آنها منعكس بود نشان مي دهد.
 روابط عباسيان با روم شرقي

 UعباسيانU در روابط با Uروم شرقيU Uفعال ترU.از بني اميه بودند  

  معموًالUپيشنهاد صلحU از طرف امپراتوري UبيزانسU.بود  

 مناطق مرزي بين امپراتوري بيزانس و عباسيان 

منطقه مرزي جزيره اي كه مخصوص دفاع از جزيره يعني شمال عراق بود. مهمترين دژهاي آن عبارت بودند از ملطيه،  .1

 المصيصه و مرعش

منطقه مرزي شام در غرب مرزهاي جزيره واقع بود و مخصوص دفاع از سرزمين شام بود. مهمترين دژهاي آن طرطوس،  .2
 ازنه و عين زربه

 روابط منصور تا هارون با روم شرقي

  .آخرين حمله تابستاني در دوران منصور به فرماندهي معيوف بن يحيي در ميان حدث و رودخانه جيهان درگير شدند
   (((مطوعه : غازيان داوطلب را مي گفتند)))

 Uجنگ هارون با بيزانسU كه منجر به صلح سه ساله و پرداخت غرامت رومي ها شد باعث شد هارون بلندآوازه شود تا آنجا كه 
  يافت و پس از هادي وليعهد دوم شد.Uلقب رشيدUاز جانب پدر 

  Uايرن Uبود. بعد از او  نخستين فرمانرواي زن در تاريخ روم شرقي UنيقفوراولU زمامدار شد و از پرداخت خراج به هارون 
 خودداري كرد كه او دوبار با او جنگ كرد اين جنگها آوازه شوكت و قدرت عباسيان را بيشتر كرد.

 دو نوبت در زمان هارون Uسفير شارلمان پادشاه فرانك هاU به مقر خالفت آمدند. فرانك ها به طرفداري پاپ با امپراتور 
 بيزانس مخالف مذهبي پاپ بود سرجنگ داشتند و مي خواستند خليفه را تشويق كنند.

  در دورة مأمون درگيري جدي مشاهده نمي كنيم حتي مأمون سفيري نزد امپراتورUروم شرقيU.مي فرستند  
 روابط معتصم با روم شرقي

  هجري روميان زبطره را متصرف شدند و معتصم مردم را به جهاد فراخواند و به سوي سرزمين عموريه 223در سال 

 پيشروي كرد. معتصم در عموريه به جبران كار روميان كشتار براه انداخت و اسير گرفت.

  يكي ازUاسناد مهم روابط خارجيU به وسيله سفيري مي فرستد. ثيوفيل براي خليفه معتصم در دورة عباسي نامه اي است كه 
 اين سند روش پذيرفتن و مالقات سفير را بيان مي كند. و نمونه اي از مذاكرات را بدست مي دهد.

 ملل و نحل در دورة حكومت عباسي
  شيعه : در لغت گروهي از مردم است كه بر كاري متفق و همداستان هستند. اصطالحي : پيروان و هواخواهان امام علي

 عليه السالم كه به جانشيني بالفصل ايشان بعد از پيامبر(ص) معتقدند.
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 علماي ملل و نحل فرق و مذاهب شيعه : اماميه اثني عشريه، زيديه، كيسانيه، غاليه، صباحيه، ناصريه، اسماعيليه و رزاميه 

. توابين به رهبري سليمان بن صرد خزاعي (خونخواهي امام حسين) 2. انقالب امام حسين   1

. انقالب زيدبن علي بن الحسين(ع) 4 . انقالب مختار براي خونخواهي امام حسين 3
. انقالب يحيي فرزند زيد   5
 . انقالب آخر عصر بني اميه عبدا... بن معاويه بن عبدا... بن جعفر در زمان مروان آخرين حاكم بني اميه6

  كانون توجه عباسيان خراسان بود چون مصر و شام طرفدار بني اميه و عراق نسبت به امام علي و امام حسن و امام حسين

 بي وفايي كرده بودند و حجاز عده و گروهشان كم بود.

 Uعملكرد عباسيان نسبت به علويانU بخارا توسط شريك بن  در 133 باعث پيدايش قيامهايي شد يكي از اين قيام ها در سال
  بود. كه مي گفت حكومت هيچ شخصي جز اهل بيت ما را كفايت نمي كند.شيخ المهري

 .منصور با فرستادن صالح بن زياد و سپس قيام او را سركوب كرد 

 .عبدا... بن حسن بن علي بن ابيطالب و بني الحسن توسط منصور زنداني و كشته شدند 

 محمدبن عبدا...بن حسن معروف به)Uمحمدنفس زكيه U(در زمان منصور قيام كرد  

 Uمحمد پسر عبدا... بن حسنU عليه محمدنفس زكيه معروف به UمنصورU قيام كرد و سرانجام شكست خورد و شهيد شد. و 
برادرش ابراهيم كه از طرف او در بصره قيام كرده بود نيز شكست خورد و شهيد شد. برادر ديگر او ادريس به افريقا 

گريخت و بعدها حكومت شيعي ادريسيان را تأسيس كرد و مدت دو قرن حكومت فرزندانش در مراكش ادامه يافت. 
 (ابراهيم برادر نفس زكيه در آفريقا حكومت ادريسيان را بنيان گذارد)

خوارج  

 ) خوارج به خود «شراه» مي گفتند.يعني داوري خواهان نخست :  محكمه اولي ( 

  فرق معروف خوارج ،صفريه، شبيبيهاباضيه (معتدل ترين فرد خوارج)، ازارقه، نجدات، بهيسه، عجارده  

قيامهاي پراكنده خوارج در دورة عباسي 
. شيبان بن سلمه 1

پس از پيروزي ابومسلم بر نصربن سيار ابومسلم به شيبان گفت كه بايد با او بيعت كند كه او نپذيرفت. در نهايت ابومسلم سام 

بن ابراهيم دستور داد با او جنگيد و او به همراه جمعي از سپاه خود كشته شد. 
هـ) در ناحيه جزيره خروج كرد. خازم بن خزيمه او را در موصل شكست 137. ملبدبن حرمله شيباني  : در عهد منصور عباسي (2

داد. 
هـ) در قنسرين در عهد مهدي عباسي 162. عبدالسالم بن هاشم يشكري(3

 هـ) در عهد مهدي عباسي 166. خوارج موصل در سال (4

 هـ) عهد هارون الرشيد 171. صحصح خارجي در جزيره (5
. حمزه سيستاني در سيستان بود چون از مركز خالفت دور بود و به وسيله شنزارهاي وسيع از ساير نقاط مجزا بود. (هارون و 6

مأمون) 
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هـ) در عهد هارون الرشيد 176. وليد بن طريف تغلبي درجزيره (7
 هـ) در عهد المعتذ با... عباسي 253. مساوربين عبدالحميد در سال (8

  در عهد عباسي دو جنگ بسيار مهم ميان سپاه خليفه و خوارج اباضي در افريقا و طرابلس و ديگري در بحرين و عمان
 اتفاق افتاد.

 معتزله

  فرقه بزرگ اسالم شيعه، مرجئه، خوارج، غاله و معتزله5يكي از  

  خاورشناسان گفته اند از اين جهت كه در آغاز كار خود از مردم كناره گيري مي كردند و به زهد مي گذرانيدند معتزل نام
 گرفتند.

 Uمعتزله اول بارU در دوران UامويانU بسيار يافتند. چون مأمون به فلسفه عالقه مأمون عباسي اهميت پديد آمدند و در عصر 
 داشت طريقه نو را مذهب رسمي دولت كرد.

  معتزليان به معناي گروه بي طرف يا كساني كه هيچيك از دو فرقه مخالف و متنازعUاهل سنت و خوارجU را در مسئله فاسق 
 ياري نمي دهند (نظريه خود معتزليان)

 عمربن عبيد و واصل بن عطا Uرهبران اوليه معتزلهU.بودند كه با ابوحنيفه معاصر بودند  

  اكثر خلفاي عباسي گرايش به معتزله داشتند . و درUدوران مأمون معتزله كامًال غلبهU.داشت  

   : خاتمه درگيري عباسيان و علويان2 - جلب رضايت زيدي ها1(مأمون در اين كار دو هدف داشت -( 

1. Uجلب رضايت آندسته از زيدي هاU كه عقايد كالمي معتزله را پذيرفته بودند و آن عده از معتزله كه كم و بيش از عقايد معتدل 
شيعه حمايت مي كردند. 

 استقرار رژيم عباسي بر پايه هاي اعتقادي جديد تا از اين طريق به درگيري عباسيان و علويان خاتمه دهد. .2

 Uگرايش مأمون به معتزليU مطرح كند.رهبر عقيدتي جامعه كه مي خواست خود را به عنوان سياست او بود  

 نقش مهم معتزله در قيام محمد نفس زكيه و قيام برادرش 

   داشتند. كه بعد از شكست معتزله نقش عمده ايدر قيام محمدبن عبدا... نفس زكيه و قيام برادرش ابراهيم Uمتواري شدندU 
و بسيار از آنان به آفريقا و مغرب رفتند. بعد از اين شكست ها خللي در رهبري معتزله بوجود آمد كه بعد از سي سال در 

Uپرتو قدرت برامكهU.توانستند دوباره پا به عرصه تحوالت علمي و سياسي عراق بگذارند  

 Uثمامه بن اشرسU از مشاوران مأمون UمعتزليU.بود  

 .بشربن معتمر نيز از بزرگان معتزله از اطرافيان مأمون و از شاهدان عهدنامه واليتعهدي امام رضا كه آن را امضاء كرد 

  مأمون، معتصم، واثق ازUطرفدارانU معتزليان ـ متوكل از UمخالفانUمعتزليان  

 .بعد از مأمون معتصم و واثق هم از طرفداران اعتزال بودند 

  در دورةUمتوكل اوضاع دگرگون شدU.و معتزليان جايگاه قبلي خود را از دست دادند  

UاشاعرهU  (اشعريه، اهل حق، اهل تحقيق، مذهب اوسط، صفاتيه و اهل سنت) 
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  توسط ابوالحسن اشعري بنيانگذاري شد. در حالي پايه ريزي شد كه معتزله پس از ضرباتي كه خورده بود دچار ركود شده
 بود و حكام و خلفا هم آنها را طرد كرده بودند.

 .خلفاي عباسي پس از متوكل با گرايش به سوي قشريون مذهبي امر به تعطيل مباحثات فكري و عقيدتي را داده بودند 

  ابوالحسن اشعري ابتدا بر مذهب اعتزال بود ولي بعدها در مسجد جامع بصره از عقيده به عدل و مخلوق بودن قرآن توبه
 مي كند. او از نوادگان ابوموسي اشعري بود.

  سالگي در محضر استادخود ابوعلي جبايي بود و به روش معتزله استدالل مي كرد. سرانجام بر استاد خود اعتراض 40او تا 

 كرد و از او جدا گشت.

  از طرفداران سرسخت اشاعره ابوبكر باقالني، ابن فورك، اسفرايني ، امام الحرمين جويني ، ابواسحاق شيرازي ، ابوحامد
غزالي ، ابن ترمرت مؤسس موحدين در مغرب و امام فخر رازي ، قاضي عضدالدين ايجي، ميرسيد شريف جرجاني و 

 (ابن ترمرت مؤسس موحدين در مغرب)تفتازاني بودند. 

  با انتشار كتابهاي امام غزالي عليرغم مخالفت حنابله ، ماتريديه و معتزله مذهب اشعري قوت يافت و در بيشتر بالد اسالم
 (انتشار كتابهاي غزالي باعث قوت اشعريه)مذهب عامه اهل سنت و جماعت گرديد. 

 Uاهل ذمهU در اصل اهل كتاب يعني مسيحيان و يهود و صائبه بودند ولي اين عنوان  شامل زرتشتيان و مانويان و صائبه : 
 حران و ديگر فرقه ها نيز شد و با آنها نيز مانند اهل كتاب با ماليمت رفتار مي كردند.

  نخستين خليفه اي كه دستور داد تا مسيحيان و يهوديانUلباس نشاندارU به تن كنند و از كارهاي دولتي دور شوند U عمربن
  بود.Uعبدالعزيز

  هارون اولين خليفه عباسي بود كهUدستور تخريب كليساهاU را كه نزديك مرزها بود و يا هر چه در دوران فتح اسالم بنا شده 
 بود را داد. دستور داد ذميان كه با ايشان ماليمت رفتار مي شد لباس نشان دار بپوشند.

  از جمله شهرهاي عراق كهUيهودي هاU در آن جمعيت زياد داشتند UحلهU.بود  

  159 و 158درباره تركيب جمعيتي يهوديان (صفحه( 

  نام داشت.«وهاره»در نزديكي كابل و در نواحي بلخ دين بودا رواج داشت. مدارس بودايي  

 خرم دينان

  مذهب آنان از دين مزدك نشأت گرفته است وخرم دينان را بايدUمزدكيان جديدU.دانست  

  از عقايد اصلي آنانUخرسند و دلخوشي به زندگيU.بوده و به خاطر همين به آنها خرم دين مي گفتند  

  در عقايد آنها تناسخ يعني حلول ارواح در بدن انسان و حيوان ديگر انتقال روح از يك پيكر به پيكر ديگر و رجعت بازگشت
 به اين جهان است.

 .مقدسي مي گويد آنها معتقدند وحي و پيغمبري هيچگاه منقطع نمي شود 

 .آنها ابومسلم خراساني را محترم مي شمارند و ابوجعفر منصور را كه او كشته لعنت مي كنند 

  يكي از پيامبران ايشانUشروين بن سرخابU نام داشت.ملك الجبال از شاخه «كيوسيه» از آل باوند است كه  

  نيز قائلند.نور و ظلمتخرم دينان به دو اصل  

ww
w*
pn
ue
b*
co
m

www.pnueb.com



 

 قيامهاي دورة اول عباسي

 Uقيام شريك بن شيخ المهريU تحت شريك بن شيخ مهري بر ضد ابومسلم شكل گرفت. او بخارا هـ در 133 : در سال 

مي گفت پيرو خاندان محمد(ص) نشديم كه خون بريزيم و به خالف عمل كنيم. بيشتر از سي هزار نفر پيرو او شدند. 

قيام مردم بخارا اولين قيام شيعيان در حاكميت عباسيان ابومسلم، صالح خزاعي را سوي او فرستاد و در نبرد او را كشت. 
 است.

  ،حاكم بخارا در زمان قيام شريك بن شيخ المهريUقتيبه بن طغشادهU.بود  

 .قيام شريك بن شيخ المهري به شهرهاي سمرقند و بخارا گسترش پيدا كرد 

 قيام راونديان

  او شكل گرفت جنبش راونديه بود.ياد ابومسلم و براي خونخواهييك از مهمترين جنبش هايي كه به  

  از نظر تعاليم و مبادي اعتقادي شگفت آور بودند در حاليكه ظاهراً از عالقه به منصور عباسي دم مي زدند در واقع در صدد

 هالك كردن وي بودند.

  راونديان از آن را كهUپيرو عبدا... رونده يا راوندي از دعات عباسيU.در خراسان بودند بدين نام مي خوانند  

  ابن خلكان غير از راوند كاشان از راوند ديگري نزديك نيشابور نام مي برد. طبري و طقطقي و ابن اثير و ديگر منابع بعد از
 مي دانند.Uراونديان را از مردم خراسان Uاسالم همه 

  بنيانگذار جنبش راونديان ايرانيان بودند. آنها بهUتناسخ ارواحU.قائل بودند  

  روانديانUشاخه اي در كيسانيهU را امام مي دانستند.هاشم بودند و فرزند دوم محمد حنفيه معروف به  

 قيام نفس زكيه

  هجري در زمان 145محمدبن عبدا...بن حسن بن حسن بن علي(ع) در سال Uمنصور خليفه دوم عباسيU.در مدينه قيام كرد  

  پدر وي عبدا...بن حسن، محمد و برادرش ابراهيم را براي انقالب آماده مي كرد. وي به فرزند خود چنين خطاب كرد : «تو
 مهدي اين امت هستي»

  منصور در مقام قيام او نرمش به خرج داد چون جنبش محمد حركتي وسيع و فراگير بود و به طوري كه گفته مي شد خالفت
 بزودي به علويان منتقل مي شود.

 .به نقل مسعودي از فرط زهد و عبادت لقب نفس زكيه به محمدبن عبدا...بن حسن داده بودند 

  عيسي بن موسي پسر برادر منصور با سپاهي عظيم به نبرد آمد و محمد نفس زكيه كشته شد. عيسي بن موسي، كثيربن
 حصين عبدي را به مدينه فرستاد و او به مدينه آمد و ياران محمد را تعقيب و كشت.

  پس از كشته شدن محمد برادران و فرزندان او در شهرها پراكنده شدند و مردم را بهUامامت ابراهيمU مي خواندند، پسرش 

علي بن محمد در مصر كشته شد. پسر ديگرش عبدا... در خراسان و سپس بعد از گريز در سند كشته شد. حسن پسر 
ديگر در يمن زنداني و كشته شد. برادر موسي در حزير و يحيي در ري و طبرستان. برادرش ادريس بن عبدا... در مغرب در 

 دوران مهدي كشته شد و پسرش ادريس بن ادريس جانشين پدر شد و آن ديار به نام ايشان معروف گشت.
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  ابراهيم برادر محمد در بصره قيام كرد و مردم فارس و اهواز و زيدي ها و پيروان معتزل بغدادي بدو پيوستند سرانجام در
  فرسخي كرخي سرزمين طف كشته شد.16نبردي با سپاه عيسي بن موسي و سعيد بن مسلم در باخمري در 

 قيام صاحب فخ

  در مدينه  هـ169روزگار هادي در Uصاحب فخU.يعني حسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي (ع) خروج كرد  

 .مسعودي مي نويسد حسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي(ع) در روز ترويه در حج ، فخ در شش ميلي كشته شد 

  عمربن عبدالعزيز والي عباسي مدينه بناي بدسلوكي و آزار فرزندان ابوطالب را گذارد و اذيت را از حد گذرانيد. بازداشت

 بهانه غيبت يكي از بزرگان بني هاشم انگيزه اصلي قيام بود.Uحسين صاحب فخ و يحيي بن عبدا... به 

 قيام يحيي بن عبدا...بن حسن

  دو تن از علويان كه از پيكار فخ جان سالم بدر بردند دست به قيام عليه عباسيان زدند. يحيي بن عبدا... فرمانرواي ديلم و
 برادر وي ادريس در مغرب.

 هجري، فضل بن يحيي با پنجاه هزار لشكر به * او گسيل داشت. سرانجام 176 قيام يحيي بن عبدا... در زمان رشيد
امان نامه و پيمان صلح بين او و رشيد بسته شد ولي رشيد در بغداد او را دستگير و به زندان افكند و او در زندان وفات 

 يافت.

 .رشيد امان نامه يحيي را به محمد بن حسن فقيه و ابوالبختري داد و آنها به فسخ امان نامه رضايت دادند 

  هـ) در عصر مأمون199قيام محمدبن ابراهيم ابوالسرايا (

  برخيUسبب قيام وي را عزل طاهربن حسينU.از واليت سرزمين هاي فتح شده و نصب حسن بن سهل مي دانند  

  برخي نيز تعلل و تأخير مروان هرثمه از پرداخت مقرري هاي ابوالسرايا مي دانند. كه او از كوفه رفت و با محمدبن ابراهيم
 بيعت كرد.

 Uنخستين كسي كه در كوفهU بود.ابن طباطبا قيام كرد  

  قيام عبدالرحمن بن احمد. از نوادگان علي بين ابيطالب بود و درUيمنU به خاطر بدرفتاري عامالن مأمون قيام كرد و براي 
U(ص) رضا از آل محمدU.اعالن دعوت نمود  ww
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