
 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای
  جهانگشایی های تاریخ

  )صباح(پژوھش  تھیھ و ۶ - بخش 
 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(
جنگ افروزیھا آگاھی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را
  

  ساسانیان یشکستھا و یروزیپ
  

  
  

شاھنشاھان ساسانی بر بخش بزرگی از . میالدی بودند ۶۵١تا  ٢٢۴در سالھای  ساسانیان خاندان ش
در عراق امروزی  در نزدیکی بغداد پایتخت ساسانیان شھر تیسفون .چیرگی یافتند آسیاغرب قارٔه 

بھ دست  ۶۵١تیسفون در سال . در آن زمان بغداد نام منطقٔھ کوچکی در نزدیکی تیسفون بود. بود
 نام تیسفون بھ سریانی. است »مدائن« نام عربی تیسفون. تسخیر شد و بھ تاراج رفت ھاعرب

 = پاپک) میآید کھ آن ھم نام پدربزرگ اردشیر پاپکان «ساسان» از» ساسانیان«نام  .بود »ماحوزه«
ن شدند و دستگاه رفتھ ناتواساسانیان رفتھ. گذار خاندان ساسانیان استپایھ) نام پدر اردشیر = بابک

میالدی  در کار پادشاھی و کشورداری نفوذ بسیاری نمود تا جایی کھ در سده پنجم مذھبی زرتشتی
شاھنشاھی ساسانیان با تاختن عرب ھا و . دیگر کنترول کشور و دربار بیشتر با موبدان بود تا شاھان

نبرد در برابر عرب ھای  نابود شد، اگر چھ فرزندان و خویشان ساسانیان سال ھا بھ ورود اسالم
بازمانده خاندان ساسانی نیز بھ . مسلمان پرداختند تا بلکھ پادشاھی از دست رفتھ خود را باز یابند

 .پناه بردند کشور چین
ھای خود، با دولتی توانمند مانند کھ در بخش شرقِی تصرف دولت بیزانس:ساسانیان و رقیبانشان

ھای زیادی ھم در دانست، گرفتاریندترین دشمن خود میساسانیان سروکار داشت و آن را نیروم
ھا، مانع از آن میاین گرفتاری. داشت ھاِی خود، بھ خصوص در اروپاغرب و ھم در شمال تصرف

ا صرف مرزھای شرقِی خود کند و بھ ھمین سبب، دستگاه ساسانی، ھمھ نگاِه خود ر بیزانسشد کھ 
قرار دھد و از  را، در کنار روِد دجلھ )تیسفون(مانند دستگاه اشکانی، توانستھ بود پایتخِت خود 

دولت ساسانی ھم در شرق، و ھم در . بھ مرزھای دشمن، بیمی نداشتھ باشد اشنزدیک بودِن پایتخت
. رسیدای میھای زیاد داشت کھ گاھی بھ میزان خطرناک و تھدید کنندهاریشماِل مرزھای خود، گرفت

 . شدبدین گونھ سیاست خارجِی دستگاه ساسانی، یکسره در رابطھ با شرق و غرب خالصھ می
ھای سالم اجتماعی و ھنر این دستگاه، فرھنگی پربار در زمینھ سیاست و کشورداری، اخالق، رابطھ

ھای پسین و فرھنگ اش، اثرھای خود را در نسلاز نابودی و ویرانِی سیاسیبھ وجود آورد، کھ پس 
با اینکھ دشمنان شناختھ شده دستگاه ساسانی، دولت پیشرفتھ . دیگر ھمسایگان، بھ روشنی نشان داد

ھای نیمھ پیشرفتھ شمال و شرِق کشور بودند، شکست این دستگاه، نھ از سوی این و دولت بیزانس



نخست، فروپاشی از درون، و پس از آن، از دولتی بود . بینی نشده بوداز دو سوی پیشدشمنان، بلکھ 
اش برپایھ بینش بودند، ولی بنیھ سیاسی و اجتماعی ھای بیابان گرداش قومکھ با آنکھ ھمھ تواِنِ◌ جنگی

 اسالمیدستگاه  .بھره بودندھا و دشمنان دیگر ساسانی، ازش بیفکرِی نیرومندی بود کھ دولت- دینی
برپا شده بود، از جھت روحی و معنوی چنان نیرومند  کھ در آغاز سده ھفتم میالدی در شھر مدینھ

و  ھای بادیھ نشیناش بر کشورھای ھمسایھ، ھمانند چیرگِی دیگر قومشده بود کھ تأثیر فرھنگی
سیاسی و  این تأثیر فرھنگی چنان عمیق بود کھ با ھمھ گسستگی و سستیِ . صحرانورد، گذرا نبود

 .جنگِی اعراب، پس از دو قرن چیرگی، اثرھایش ھنوز ماندگار است
 گاھشمار شاھنشاھان ساسانی
 تاریخ بر پایھ سالنمای میالدی

 )٢۴٣-٢٢۴پیرامون ) (بابکان اردشیر( اولاردشیر 
  )٢٧٢-٣/٢۴٢پیرامون ( اولشاپور 
  )٢٧٣-٢٧٢( اولھرمز 
  )٢٧۶-٢٧٣( اولبھرام 

 )٢٩٣-٢٧۶) بھرام دوم
  )٢٩٣( بھرام سوم

 )٣٠٢-٢٩٣( نرسی
  )٣١٠-٣٠٢( ھرمز دوم
  )٣١٠( آذرنرسی

  )٣١٠( ٢ملکھ ایفرا مادرشاپور
  )٣٧٩-٣١٠) (ذواالکتاف( شاپور دوم
  )٣٨٣-٣٧٩( وماردشیر د

  )٣٨٨-٣٨٣( شاپور سوم
 )٣٩٩-٣٨٨( بھرام چھارم

  )۴٢١-٣٩٩( اولیزدگرد 
  )۴٣٩-۴٢١) (بھرام گور( بھرام پنجم
  )۴۵٧-۴٣٩( یزدگرد دوم

  )۴۵٧-۴۵٩( سومھرمز 
  )۴٨۴-۴۵٨( اولپیروز 
  )۴٨٨-۴٨۴( بالش
  )۴٩٧-۴٨٨(اول قباد 

  )۴٩٩-۴٩٧( جاماسب
  )پادشاھی دوباره) (۵٣١-۴٩٩( قباد یکم

  )۵٧٩-۵٣١) (خسرو انوشیروان( خسرو یکم
  )۵٩٠-۵٧٩) (زادترک( ھرمز چھارم
  (۵٩١-۵٩٠) بھرام ششم
  )۶٢٨-۵٩١) (خسرو پرویز( خسرو دوم

  )۶٢٨) (شیرویھ( ومقباد د
  )۶٣٠-۶٢٨( اردشیر سوم

  )۶٣٠(شھربراز
  )۶٣٠( خسرو سوم

 )۶٣٠(جوانشیر
 )۶٣١-۶٣٠(پوراندخت

  )۶٣١( گشناسب بنده
  )۶٣١( آزرمی دخت
  )۶٣١( ھرمز پنجم

  )۶٣١(خسرو چھارم



  )۶٣١( پیروز دوم
 )۶٣١( خسرو پنجم
  )۶۵١-۶٣٢( یزدگرد سوم

 )۶۵١( تازیانتازش و پیروزی 
 ساسانیان در تاریخ کالسیک و منابع بومی

 :شاھنامھ از قرار زیرند پادشاھان ساسانی در
بھرام .۶بھراِم بھرام، .۵بھراِم اورمزد، .۴ اورمزِد شاپور.٣شاپور پسر اردشیر،.٢اردشیر بابکان،.١

شاپور .١١اردشیِر نکوکار، .١٠شاپوِر ذواالکتاف، .٩اورمزِد نرسی، .٨نرسِی بھرام،.٧بھرامیان، 
یزدگرد پسر بھرام گور، .١۵اِم گور، بھر.١۴یزدگرِد شاپور، .١٣بھراِم شاپور، .١٢پسر شاپور، 

خسرو .٢٢ھرمزد، .٢١روان، نوشین.٢٠قباد، .١٩بالِش پیروز، .١٨پیروِز یزدگرد، .١٧ھرمز، .١۶
 ٢٨دخت،  آزرم .٢٧دخت،  پوران ٢۶، )گراز( فرآیین ٢۵اردشیِر شیروی،  ٢۴شیرویھ،  ٢٣پرویز، 

 .یزدگرد.٢٩زاد،  فرخ
، اردشـیر بھ اردوان پنجمدر زمان پادشاھی } میالدی ٢۴٠تا  ٢٢۶{ »اردشیر اّول«اردشیربابکان

او مایل بود شاه کّل ایران باشد بنابراین شورش کرد و اردوان را بھ سختی  .رسید گوچیھرپادشاھی 
بدین ترتیب سلطنت در . »میالدی ٢٢۴«در صحنھ نبرد کشتھ شد  اشک بیست و نھمشکست داد و 

نگ اردشـیر با دولت روم اردشیر بابکان بھ تالفی شکست ج -٢ .کف اردشـیر بابکان قرار گرفت
در این زمان {لشکر کشید  رومخوردند بھ در اواخر حکومتشان از رومیان می اشکانیانھایی کھ 

. را تصرف کرد ارمنستانو  حران، نصیبیناو رومیان را شکست داد و } امپراتور روم بود تراژان
 ...شوددول زیر خالصھ میھای ارد شیر در جبھ طور کلّی کار

 .تقسیم مردم بھ طبقات مختلف و تایین حداقل معیشت و امکانات -١
 .ھخامنشیانمانند  سپاه جاویداناحیای  -٢
 .شدندتوّجھ ویژه بھ امنیت عمومی توّسط مامورانی کھ از مرکز بھ نقاط مختلف فرستاده می-٣
 .پنجابتا  ھندتصرف -۴

 }دیمیال ٢٧٢تا  ٢۴٠{شاپور اّول 
شاپور اّول پسر اردشیر بابکان در آغاز سلطنت با طغیان حران و ارمنستان مواجھ شد او بھ راحتی 
شورش ارمنستان را خواباند اّما مردم حران چنان مقاومتی از خود نشان دادند کھ سرکوب آن غیر 

لھ شاھزاده را میسر انجام باخیانت شاھزادٔه حران دروازه باز و شاپور ھمھ را از جم. نمودممکن می
را  تورانو  خراسان، غرب، مکران، عمان، خوزستان، کرمانھای او پس از فتح حران شھر. کشد

شاپور پس از فتوحات خود } میالدی ٢۴۴تا  ٢۴١از {نخستین جنگ شـاپـور با رومـیـان . فتح کند
 گردینو نصیبین از  انطاکیھمتوّجھ روم شد و نبردی با آن دولت کرد در نبرد اّول پس از تصّرف 

 فیلیپ عربگردین توّسط سردارانش کشتھ شد و پس از او . شکست خورد و نصیبین از دست او رفت
دّومین . و ارمنستان بازگردانده شود بین النھرینای امضا کرد کھ در آن او مصالحھ. بھ پادشاھی رسید

گذشت و  فراتنگ اّول خود از شاپور مانند ج} میالدی ٢٧٢تا  ٢۴۴از {جنگ شـاپـور با رومـیـان 
ھای رومی بھ نزدیکی اردوھای ساسانی رسیدند آنان نواحی اطراف آن را تصّرف کرد و وقتی نیرو

امپراتور روم و بسیاری از سپاھیانش اسیر شدند او از  «والرین» را در چنان تنگنایی قرار داد کھ
  . استفاده کردپل وپلچک اسیران جنگی برای ساختن 

. شکست خورد پلمیررا کامالٌ فتح و از  کاپادوکیھ، آسیای صغیرھای ز شکست رومیان شھراو پس ا
شاپور چشم بھ جھان } میالدی ٣٧٩تا  ٣١١از {شـاپور دّوم . میالدی درگذشت ٢٧٢وی بھ سال 

برخی از موّرخان بھ او لقب . سالھ شد زمام کشور را بھ دست گرفت ١۶نگشوده پادشاه بود و چون 
شاپور در . اگر انوشیروان در این سلسلھ نبود مسلّماٌ او نقطٔھ اوج قدرت ساسانیان بود. اندداده کبیر را

ھای عرب و از مرز} کھ از زمان کودکی او اختیارات بسیاری داشتند{ابتدا از قدرت درباریان کاست 
گ با اعراب کتف ظاھراً شاپور در طی جن .، در زمان او اّتفاق افتادبحرینتصّرف . نشین دفاع کرد

 تیردادو  قسطنطینبا مرگ . می خواندند «ذواالکتاف»کرد از این رو او را ھایشان را سوراخ می
  . میالدی شاپور بر سر ارمنستان با روم جنگید ٣١۴و  ٣٣٧امپراتوران روم و ارمنستان در سال ھای 

ھا از کشور آن«ب و بت پرستان پس از این کار او اعرا. بدین ترتیب ارمنستان دوباره دست آنان افتاد
شاپور بھ روم حملھ و . ھا موقّتاً شکست خوردندرا تحریک بھ حملھ بھ روم کرد، آن» ارمنستان بودند



نصیبین را محاصره کرد ولی از عھده شان بر نیامد با این حال سپاه روم را در دشت شکست داده بود 
میالدی بر بین  ٣۴٢شاپور در سال  .}میالدی٣۴١{و در این زمان با ارمنستان پیمان دوستی بست 

رومیان در این نبرد شکستی . رو در رو شد کنستانتینوسکنونی با سپاه  سنجارالنھرین حملھ برد و در 
دید خبر رسید کھ بھ او در زمانی کھ پیروزی بر نصیبین را نزدیک می. فاحش یافتھ و قتل عام شدند

سال با آنان جنگید تا  ٧ھای شرقی حملھ بردند او مّدت مرز بر ھیاطلھ خیون ھاو  کوشانیان کوچک
 }٣۵٧-٣۵٠{ توانست بر آنان پیروز شود 

 )میالدی ٣۵۶(شرح صلحنامٔھ با روم 
شـاپور، شاه : "شاپور اّول برای او چنین نوشت. فرمانده رومی در خوست صلح کرد موسونیانوس

رساند و خوش وقت خود کنستانتیوس سالم می شاھان، برادر مھر و ماه و ھمتای ستارگان بھ برادر
نیاکان من قلمرو خود را تا . استاست از این کھ امپراتور در اثر کسب تجربھ بھ راه راست باز گشتھ

من در جالل و عظمت و فضیلت بر ھمٔھ نیاکانم . گسترش داده بودند مقدونیھحدود  رود استریمونو
رمنستان و بین النھرین را کھ بھ حیلھ و تزویر از نیاکانم بھ در دانم کھ ابرتری داشتم و وظیفٔھ خود می

ھای کوچک را کھ تنھا موجب نفاق و خونریزی است، بھ من باز پس این سرزمین. کردند، باز ستانم
گویم کھ اگر سفیر من بدون پاسخ مثبت باز گردد، پس از انقضای زمستان با تمام دھید؛ و بھ شما می

ھا و کنستانتیوس گشایندٔه دریاھا و خشکی«امپراتور روم ." شما خواھم آمد نیروی خویش بھ جنگ
اگر رومیان گاھی دفاع را «: نویسدمی» برادرش شاپور«در پاسخ بھ » خداوند فر و شکوه جاودانی

گر چھ رومیان گاھی پیروز . نھند از بیم و ترس نیست، بلکھ از راه مداراستبر حملھ رجحان می
  » .استھرگز نتیجٔھ قطعی جنگ بھ زیان آنان نبوده اند، ولینشده

امپراتور روم با این پاسخ سبکسرانھ نتوانست از وقوع جنگ جلوگیری کند و شاپور دّوم تمام 
سرزمین ھای ذکر شده در نامھ را تسخیر کرد و روم را بھ سختی شکست داد و پادشاه روم سزای 

  .پاسخ بیخردانٔھ خود را یافت
او . اّما سرانجام شکست خورد. ھای بسیاری تصّرف کردر ارمنستان تاخت و سرزمینشاپور دّوم ب

ھایش را نادیده بگیریم او پادشاھی اگر بعضی خشم. ممنوع باشد مسیحیتقانونی وضع کرد کھ دیگر 
 ٣٨٢تا  ٣٧٩{اردشیر دّوم . میالدی در گذشت ٣٧٩وی در سال . استقدرتمند و با اراده بوده

وی فردی ضعیف النفس، بی . بھ پادشاھی رسید از در گذشت شاپور اّول برادر خانمشپس } میالدی
  . اراده و در عین حال بسیار رعّیت پرور، خوش دل، و پاک نّیت بود

او در دوران . شودمشاھده می )گرب کرتار( ھای بھ جا مانده از او کلمٔھ نیکوکاربر روی سکّھ
بھ . را آزار بسیار می داد )آدیابن( کردبر آن حکومت می حکومت خود مسیحیان سرزمینی کھ قبالً 

سال سلطنت بی  ۴اردشیر دّوم پس از . استنوشتٔھ برخی موّرخان وی برادر بزرگ شاپور کبیر بوده
 .فایده بھ وسیلٔھ بزرگان کشور از مقام خویش خلع گردید

 )میالدی ٢٧۶تا  ٢١۵(» پیامبر«مانی  :مانی
اّدعای پیامبری و مذھبی تازه آورد کھ از اختالط سایر ادیان و مذاھب  مانیدر دوران سلطنت شاپور 

ای از اشکانیان مانی بزرگ زاده. فراھم ساختھ شده و در شرق و غرب دنیای آنروز گسترش یافت
وی در . بھ دنیا آمد ِ◌لبابدر یکی از روستاھای نزدیک  ٢١۵وی در سال . بود فاتکبود پدرش 

را مورد  یونانیو  بودایی، عیسوی، زرتشتینش و فلسفھ پرداخت و سپس ادیان کودکی بھ کسب دا
برادر » پیروز« مطالعھ قرار داد و در بیسـت و چـھار سالگی اّدعای پیامبری کرد و سپس بھ وسیلھٔ 

را بھ شاپور تقدیم  »شاپورگان« شاپور اول کھ دین او را پذیرفتھ بود بھ دربار راه یافت و کتاب خود
و  ھندوستانشاپور دین مانی را پذیرفت و مانی را در ترویج آن دین آزاد گذاشت، مانی بھ  .داشت
مؤبدان زرتشتی از پیشرفت دین مانی  بھرام اّولپادشاھی  سفر و دوباره بازگشت، در دوران چین

ای ترتیب دھند، مانی در این مذاکره بیمناک شده شاه را بر آن داشتند کھ بین آن ھا و مانی مناظره
دھد و یا بھ روایتی شود و زیر شکنجھ جان میشکست خورده بھ دستور بھرام بھ زندان افکنده می

شود و آویزان می شاپورگندیو پوستش را از کاه انباشتھ و باالی دروازٔه  دیگر زنده زنده پوست کنده
 )میالدی ٢٧۶. (شودخوانده می باب مانیاز آن ھنگام آن دروازه 

 .سکھ ھای نقره را زوزن می گفتند .سکھ ھای ساسانی از طال و نقره و مس بود :سکھ ھای ساسانی
  .پھلوی ساسانی می باشد ،خط و زبان سکھ ھا .تاریخ سکھ ھا مشخص سالھای سلطنت ساسانی است

 



  ھارون الرشید ینبردھا خالفت و
  

   
  

  م ٨٠٩ - ٧٨۶ / ق ١٩٣ - ١٧٠خلیفھ عباسی  -ھارون الرشید 
  

مسموم شد،  َخْیُزران ابوجعفر ھارون بن مھدی ملقب بھ رشید، پس از ھادی کھ توسط مادر ھارون
تدبیرھای ظالمانھ و  .دوش او افتاد ث سنگینی برسالگی میرا ٢٧عھده دارخالفت گردید و در سن 

ھای ایران در حالتی کامًال تمام ایالت. شیعیان را حل کند انگیز ھادی چنان نبود کھ مسألھوحشت
مغرب پیوستھ متزلزل بود و بیزانسیان مرزھای شمالی را تھدید . داشتند ھیجانی و آماده شورش قرار

اع اقتصادی در حال پیشرفت بود، اما افکار و عقاید متضاد بھ در این نواحی اوض گرچھ. کردند می
   .با یکدیگر آغاز کرده بود تصادم

جانش، بھ دبیر و مربی خویش یحیی پسر  ھارون کھ در رسیدن بھ خالفت و شاید در محفوظ ماندن
ز شد کھ ای آغا با وزارت یحیی، دوره. بھ او سپرد دار بود، تدبیر امور کشور راخالد بن برمک وام

یحیی و دو پسرش مدت ھفده سال بی. برمکیان معروف است در تاریخ بھ نام دوران فرمانروایی
این حادثھ چنان مایھ شگفتی  .کھ ناگھانی دچار بدبختی شدند رحمانھ صاحب قدرت بودند تا این

 بپردازند، نگاران شد کھ در آثار خود پیش از آن کھ بھ شرح مسایل اساسی آن زمانوقایع معاصران و
   .اند انگیز یاد کردهاز جزئیات این داستان غم

بر خالف تصور . اند نفوذ برمکیان در دستگاه خالفت غلو کرده بسیاری از مورخان در قدرت و دامنھ
 - اند یاد کرده» وزیر«کھ از یحیی و دو پسرش بھ عنوان  - نویسان و تاریخ نگاران این دستھ از وقایع

بھ زودی در نتیجھ عدم توافق درباره مسایل اساسی، رابطھ . عنوان بودصاحب این  تنھا یحیی
   .با دستگاه خالفت تیره شد برمکیان

بار دوم بھ این جھت بود کھ . مطرود شد فضل، پسر یحیی دو بار مورد غضب خلیفھ قرار گرفت و
احتمالی مدد  یحیی متھم بھ آن بود کھ بھ شورشیان نسبت بھ مدعیان علوی نظر مساعد داشت و خود

   .رساند می
حوادث نیست کھ بتوان گفت ناگھانی حادث شده باشد؛ بلکھ نتیجھ معارضات  این وقایع از آن گونھ

بھ احتمال قوی برمکیان در . کھ نھ تنھا رنگ سیاسی، بلکھ رنگ دینی ھم داشتھ است ای بودطوالنی
و شاید  ایالت ھای ایران بھبود بخشندوطن خود را در برآمده بودند کھ اوضاع و احوال مردم ھم صدد

توجھ ایشان بھ  اقدام دیگر برمکیان. خواستند میان عباسیان و علویان سازش برقرار کنند ھم می
در موضوعات مختلف  نھضت ھای فلسفی گوناگونی بود کھ در آن زمان شکوفا شده و بحث و مناظره

   .کردند کالمی، فلسفی و سیاسی را آزادانھ تشویق می
 دیگر، خلیفھ، بنابر طبع خود و ھمچنین با قدرت فراوانی کھ داشت، نسبت بھ وزیران غیر ز سویا

چنان  چون با مردمان متعصب در دین در زمان خود روابط نزدیک داشت و. عرب خود بدگمان بود
ز با اش بود، ج نماینده کرد کھ حکومتی کھ او اند، خود از مسایل دینی آگاه بود، تصور نمی کھ گفتھ

. کالمی سنتی، بتواند استوار بماند اعمال قدرت بر ضد رقیبان احتمالی و تمسک کامل بھ معتقدات
کرد کھ برخی مورخان نقل کرده  آن نظر می عالوه بر این، ھارون بھ امر خالفت خود جدی تر از



کھ بھ جھاد بر برد، و یا این  فقیھان را نیز ھمراه خود می رفت و اند، مرتب بھ زیارت خانھ خدا می
   .در زمان او دچار شکست ھای سخت شده بودند پرداخت کھ ضد بیزانسیان می

سازمانی  سوریھ، از دستگاه اداری ایالتی جدا شد و عواصم در زمان او بود کھ نواحی مرزی
در امتداد کرانھ  در نقاط مختلف و» رباط«خودمختار پیدا کرد و در ضمن پایگاه ھای مستحکم شده 

. داشت، بھ زودی سر باز کرد ای کھ بین خلیفھ و وزیرانش وجود اختالف عقیده. انھ ساختھ شدمدیتر
کثیری از افراد وابستھ، ھوا خواه و وفادار  ھارون الرشید سرانجام مصمم شد کھ خود را از قید جمع

   .گرد او جمع شده بودند رھا کند کھ بھ مدت پانزده سال بر سر قدرت بوده و
ً در مورد مغضوب شدن آنان در محرمآنچھ کھ حقی م، ھنوز مبھم باقی  ٨٠٣ژانویھ / ق  ١٨٧ قتا

این شخص . حق جعفر پسر دوم یحیی صورت گرفت ای است کھ در مانده، بھ دلیل عمل بی رحمانھ
ندیمان خلیفھ شده بود، بی رحمانھ بھ قتل رسید، در حالی  کھ بر خالف برادرش از دوستان صمیمی و

   .بعدھا در زندان در گذشتند ل زندانی شدند وکھ یحیی و فض
 سپرد، ولی اختیاراتی کھ او فضل بن ربیع پسر حاجب منصور ھارون، پس از برمکیان، قدرت را بھ

افتاد، وسعت  حوادثی کھ برای این وزیران مشھور اتفاق. داشت بسیار کمتر از اختیارات برمکیان بود
آن نداشت کھ بدون  چون خود شایستگی .آشکار ساخت دامنھ و ضعف قدرت خلیفھ را در آن زمان

سوی دیگر این افراد ناگزیر  از .یاری مدیرانی آزموده در امور کشور داری بر کشور حکومت کند
شدند و خلیفھ تنھا با نشان دادن  انتخاب می از طبقھ موالی بودند کھ ھمھ دبیران دیوانی از میان ایشان

ناچار بھ دست خدمت گزاران صدیق و وفادار او صورت  ای کھ ھعکس العمل ھا و تدابیر وحشیان
بھ ھمین جھت است کھ در میان چاکران و  .را حفظ کند توانست آزادی عمل خود گرفت، می می

گروھی از غالمان ترک آزاد شده بودند کھ گرد ھم آمده و تنھا شایستگی  وابستگان بھ دربار آن زمان،
 ھارون الرشید .خلیفھ و اطاعت کورکورانھ از اوامر او بوده استنسبت بھ شخص  آنان وفاداریشان

نمایانگر طرز فکر او  در دوران سلطنت خود با تأیید و یا عدم تأیید برمکیان، تدبیرھایی اتخاذ کرد کھ
کھ  یحیی بن عبدهللا، برادر محمد نفس زکیھ'' .بود از آن جملھ کھ علویان مورد شکنجھ قرار گرفتند

 د بھ رھبری گروھی از یاران خود در طبرستان مستقر شود، عاقبت ناگزیر شد کھ امانبو موفق شده
خلیفھ بھ او داده بود،  نامھ خلیفھ را بپذیرد؛ سرانجام او را بھ بغداد آوردند و علی رغم وعده تأمین کھ

   .در زندانش افکند کھ چندی بعد نیز در ھمانجا درگذشت
زمان رواج پیدا کرده بود، و از آن جھت کھ این عقاید  یشان در آنمعتزلیان کھ ظاھراً اصول عقاید ا
 .توانستند آشکارا بھ بیان و تعلیم اصول خود بپردازند رفت نمی می مخالف با معتقدات سنتی بھ شمار

 شد، زیرا خلیفھ خواستار آن بود کھ بعضی از حتی با مسیحیان نیز بھ سختی رفتار می در این جریانات
بود، بار  ممنوعیت ھایی را کھ پیشتر در حق ایشان جاری بود و بھ تدریج از میان رفتھالزام ھا و 

از جملھ . ھایی بروز کرد در اواخر سلطنت ھارون، در برخی از والیات شورش .دیگر برقرار کند
داشت، تا  مردمان آن دیار روا می در خراسان کھ فرماندار انتصابی از طرف خلیفھ، ستم زیادی بر

نشاندن شورش، در رأس سپاھی روانھ خراسان  کھ خلیفھ خود برای آرام کردن اوضاع و فروحدی 
م، در شھر توس درگذشت  ٨٠٩ / ق ١٩٣جمادی الثانی  حین این لشکرکشی خلیفھ بیمار شد و در. شد

اما خراسان تنھا جایی نبود کھ برای دستگاه خالفت مایھ  .کھ در ھمان جا نیز بھ خاک سپرده شد
پیش از آن در سوریھ نیز آشوبی بر پا شد کھ خلیفھ، جعفر را برای برقرار  چندی. ر شده بوددردس

 ای اجدادی از نو زنده شد و پیوستھ بیم آن آنجا گسیل داشت؛ کینھ توزی ھای قبیلھ کردن نظم بھ
سر  فرماندار مصر نیز کھ ھوای خود مختاری در. رفت کھ نھضت ضد عباسی در شام بر پا شود می

  .داشت، الزم بود تا فرا خوانده شود، کھ این عمل ھمچنان با دشواری ھمراه بود
، کھ از قتل عام َفّخ حسنی ادریس .باالخره مغرب دور دست بھ کلی از امپراتوری عباسی جدا شد

م مملکت ادریسی را تأسیس کرد کھ  ٧٨٨ / ق ١٧٢گریختھ بود، در آفریقا مستقر شد و در سال 
این کشور کوچک در کنار مملکت رستمیان . بود یک محل شھر رومی قدیمی ُولوبیلیسپایتخت آن نزد

 .پیرامون تاَھرت در جنوب الجزیره کنونی تأسیس شده بود م، در ٧۶١/ ق  ١۴۴قرار داشت کھ در 
م، امیر ابراھیم بن اغلب را بھ  ٨٠٠/ ق  ١٨۶ھای گوناگون، خلیفھ در  در نتیجھ بروز اغتشاش

گماشت و اندکی پس از آن، او از امتیازی برخوردار شد کھ در دستگاه خالفت،  ربفرمانداری مغ
 خلیفھ، در حالی کھ حق انتخاب فرمانداران و مطالبھ خراج را برای خود. رفت شمار می یک بدعت بھ



ای کھ  ترتیب سلسلھ بدین .محفوظ داشت، بھ او این اختیار را داد کھ قدرت را بھ اخالف خود منتقل کند
   .امپراتوری تشکیل شد در حین فرمانبرداری از بغداد خود مختار نیز بود، در داخل مرزھای

و ھمچنین شکوفایی اقتصاد و تجمالت  نظر بھ وسعت امپراتوری اسالمی در زمان ھارون الرشید
 ھارون .مقتدرترین پادشاھان عصر خود بوده است درباری آن، بی تردید ھارون الرشید یکی از

برای  خلیفھ باشد، و امین مامون، بعد از ھجری قمری از مردم بیعت گرفت کھ ١٨٢در سال  الرشید
در خراسان انقالبی رخ داد و  ١٩٢در سال  .در اختیار او قرار داد را خراسان تثبیت موقعیتش خطھ

ھا لذا ھارون تصمیم گرفت برای سرکوبی آن. بر علیھ ھارون قیام کردند عباس بنی مخالفین گروھی از
  .خراسان حرکت کند بھ طرف
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