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تِ ًام یضداى پان

همذهِ:

هدسوِ یؼمَب دس دصفَل

لثل اص پشداختي تِ ضخػیت یؼمَب ٍ خذهات آى الصم هی داًن همذهِ ای سا تیاى وٌن
هذتی است وِ خشیاًاتی تِ ساُ افتادُ است وِ هی خَاٌّذ تخص هْوی دیگش اص سشصهیي ایشاى سا تِ ًام خَد دس آٍسًذ .تؼذادی اص اًذیطوٌذاى
ٍ هتفىشاى افغاى تا هماالتی وِ تِ چاج سساًذُ اًذ سؼی وشدُ اًذ وِ تِ ًَػی یؼمَب لیث  ،سیستاى ٍ ضاٌّاهِ سا اص آى خَد وٌٌذ.
دس ایي همالِ سؼی گشدیذُ تا تا ضخػیت یؼمَب ٍ صادگاُ آى ٍ خذهاتص تِ ایشاى آضٌا ضَین ٍ ًگزاسین خشیاًاتی وِ تِ تاصگی تِ دًثال تدضیِ
ایشاى تِ سٍش ّایی خذیذ ّستٌذ تِ هَفمیت تشسٌذ خشیاًاتی هاًٌذ دسیای خضس (سٍسیِ)  ،خلیح فاسس(اػشاب) ٍ اوٌَى یؼمَب ٍ سیستاى

تَلذ :

دس تؼضی وتاب ّا ًام ایشاًی یؼمَب سا چٌیي تیاى وشدُ اًذ اص خولِ ػثذالحسیي صسیي وَب ( سادهاى پسش

هاّه )

ساخغ تِ اغل ٍ ًسة یؼمَب دس وتة تاسیخ سٍایت غحیح ٍ دلیك تِ ًظش ًوی سسذ ٍ اساسأ دس حك ایي سادهشد وِ دس ساُ احیاء استمالل ایشاى
سالْا تا دضوٌاى ایي سشصهیي خٌگیذُ است خاًة حك ٍ حمیمت سا سػایت ًىشدُ اًذ ٍ دستاسُ ٍی ضیَُ ًاهْشتاًی ٍ تذ دلی سا پیطِ خَد
ساختِ اًذ ٍ واس سا تِ خایی سساًذًذ وِ اٍ سا سٍیگشصادُ ٍ حتی ساّضى ٍ ػیاس داًستِ اًذ هَسخیي ًضدیه ٍی وِ تحت سلغِ توذى اسالهی
لشاسگشفتِ تَدًذ دس ایي عشیك ساُ هثالغِ سا تشدُ اًذ.
دس هماتل گمتِ خویغ تاسیخ ًگاساى وِ یؼمَب سا سٍیگشصادُ داًستِ اًذ تٌْا هَلف وتاب ًفیس تاسیخ سیستاى ٍی سا اص تاصهاًذگاى ساساًیاى هی

ًَیسذ ٍ ًسة اٍ سا تِ اًَضیشٍاى تي لثاد هی سساًذ تِ ایي تشتیة " یؼمَب تي لیث تي هؼذل تي حاتن تي هاّاى تي ویخسشٍ تي
اًَضیشٍاى تي لثاد تي خسشٍپشٍیض تي ّشهضد تي خسشٍ اًَضیشٍاى تي لثاد"
غفات ٍ خػائع اخاللی یؼمَب :
هی گَیٌذ هَلؼی وِ یؼمَب دس تستش تیواسی تَد خلیفِ وِ اص اٍ تِ ضذت ٍحطت داضت وسی سا تا ّذایا ٍ هٌطَس حىَهت فاسس ًضد اٍ
فشستاد تا تذاى ٍسیلِ اٍ سا اص خٌگ ٍ خذال ٍ حولِ تِ تغذاد تاصداسد .چَى فشستادُ خلیفِ سسیذ یؼمَب دستَس داد وِ همذاسی پیاص ٍ ًاى
خطه ٍ یه لثضِ ضوطیش ًضد فشستادُ خلیفِ آٍسًذ.چَى ایي ّوِ حاضش ضذ سٍ تِ فشستادُ وشد ٍ گفت  :خلیفِ سا تگَی وِ هي خستِ ٍ
فشسَدُ ام  ،ضایذ تویشم ٍ تَ اص دست هي خالظ ضَی ٍ هي اص دست تَ.اها اگش صًذُ هاًذم ایي ضوطیش هیاى هي ٍ تَ حىن هی وٌذ .دس غَستی
وِ تَ غالة آهذی هي تا ایي ًاى ٍ پیاص هی ساصم ٍ تشن اهاست هی وٌن.
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اهیش یؼمَب تسیاس ضداع ٍ غیَس تَد ٍ دس هماتل سختیْا ٍ هطىالت هماٍهت ضذیذ اتشاص هی داضت ٍ پطتىاس ػدیة اص خَد ًطاى هی داد.
چٌاًىِ تِ گفتِ هَسخیٌی وِ اغل ٍ ًسة اٍ سا ًاچیض ضوشدُ اًذ اص سٍیگشی ٍ  55دسم اخشت هاّاًِ تِ همام تلٌذ اهاست سسیذ ٍ تِ حذی ثشٍت
ٍ هىٌت اًذٍخت وِ اص حساب خاسج است .یؼمَب تش اثش صیشوی ٍ حسي تذتیشی وِ داضت دس خٌگْا تا ػذُ ووی دس هماتل خوؼیتی صیاد
فائك هی آهذ .دس سیاست خاغِ دس تذتیش ًظن سپاُ ووتش ًظیش داضت.هی گَیٌذ خَد لثل اصتمسین غزا دس هغثخ حاضش هی ضذ ٍ ًخست تِ
سشتاصاى ٍ سپس تِ سشاى لطىش هی پشداخت .

سضادت ّا:
یؼمَب دس سال ّ 232دشی تِ خذهت غالح تي ًػش  ،اهیش ٍلت تست دس آهذ ٍ چٌذی تؼذ غالح تش ول سیستاى تسلظ یافت ٍ دس خٌگْایی
وِ تیي خَاسج ٍ غالح دس افتاد یؼمَب سضادت ّایی فشاٍاى اص خَد ًطاى داد ٍ خیلی صٍد هحثَب لطىشیاى گشدیذ.
اها چٌذی تؼذ چَى هطخع گشدیذ وِ غالح دست تؼذی تش هال ٍ خاى سیستاًیاى گطَدُ  ،یؼمَب خذهت تِ چٌیي فشدی سا تش خَد ػاس
داًستِ ٍ تشػلیِ اٍ لیام ًوَد ٍ چٌذی تؼذ تِ ووه تشادساى ٍ سپاّیاى خَد هَفك تِ ضىست غالح ٍ هتَاسی گشدیذى آى ضذ .تؼذ اص غالح
دسّن اهیش سیستاى گطت ٍ یؼمَب ًیضاهاست لطىش یافت  .اها اتحاد یؼمَب ٍ دسّن ًیض تِ دساصا ًىطیذ صیشا دسّن وِ اص هحثَتیت یؼمَب
اًذیطٌان تَد ٍ دس غذد لتل اٍ تشآهذ اها یؼمَب تیذاستش اص آى تَد وِ تِ دام گشفتاس آیذ ٍ تذٍى فَت ٍلت دسّن سا ًیض ػضل ًوَد.

تِ لذست سسیذى :
دس سال  247یؼمَب تش تخت پادضاّی سیستاى ًطست ٍ ووی تؼذ ساّی ّشات گشدیذ ٍ هحوذتي اٍس ػاهل عاّشیاى سا ضىست داد ٍ آى
ضْش سا دس سال  253فتح ًوَد.
دٍ سال تؼذ یؼٌی دس سال  255سّسپاس وشهاى گشدیذ ٍ عَق ًاهی سا وِ اص عشف ػلی تي حسیي حىوشاى خلیفِ ػثاسی دس فاسس حىَهت
داضت سا ضىست داد ٍ تِ تسخیش وشهاى اوتفا ًٌوَدُ ٍ سّسپاس فاسس گشدیذ ٍ آًدا سا ًیض فتح وشد.

دس سال  257دٍ تي اصهؼتوذیي خلیفِ ػثاسی ًضد یؼمَب آهذُ ٍ هٌطَس اهاست تلخ  ،تخاسستاى  ،سیستاى ٍ سٌذ سا تِ اٍ دادًذ ٍ یؼمَب
تذٍى دسًگ تِ ایي اهش خغیش پشداختِ ٍ تِ سوت واتل سّسپاس گشدیذ ٍ آًدا ٍ تاهیاى سا فتح ًوَدُ ٍ اص سوت تلخ ٍ ّشات تِ سیستاى
تاصگطت .تا ایي هَلغ ساتغِ یؼمَب تا اهشای عاّشی وِ تِ خشاساى حىَهت هی وشدًذ تذ ًثَد ٍ یؼمَب پس اص فتح ّشات تِ دیگش هتػشفات
ایطاى دست دساص ًىشد اها دس ٍساخؼت اص واتل اتفالی سٍی داد وِ تاػث تیشُ ٍ تاس گطتي سٍاتظ ضذ وِ هٌدش تِ اصتیي سفتي عاّشیاى گشدیذ.
هاخشا اص ایي لشاس تَد وِ دس پی تاصگطت یؼمَب یىی اص اهشای آى هَسَم تِ ػثذاهلل تي هحوذ سٌدشی ػػیاى ًوَدُ ٍ ّشات سا تػشف ًوَدُ
ٍ تؼذ اص هشاخؼت یؼمَب هٌاتؼی روش وشدُ اًذ وِ ػثذاهلل تا ّوىاسی تشادساًص لػذ خاى یؼمَب سا هی وٌذ وِ ًاوام گشدیذُ ٍ تِ ًیطاتَس
ًضد هحوذ عاّشی هتَاسی هی گشدد.
هحوذ عاّشی تذٍى هالحظِ ٍ تذٍى تَخِ تِ دسخَاست یؼمَب تشای تاصگشداًذى ػثذاهلل تِ اٍ پٌاُ هی دّذٍ تا ایي واس یؼمَب دس سال 259
تِ خشاساى لطىشوطی هی وٌذ ٍ ًیطاتَس هشوض فشهاًذّی عاّشیاى سا فتح ٍ خشاساى سا تِ تػشف خَد دس هی آٍسد ٍ هحوذ عاّشی سا اسیش
هی وٌذ اها تاص ػثذاهلل تِ عثشستاى ًضد حسي تي صتذػلَی پٌاُ تشد ٍ یؼمَب ًیض دس پی آى سٍاًِ گشدیذ ٍ عثشستاى سا ًیض فتح وشد .اها تاص
ػثذاهلل تِ سوت سی هتَاسی گشدیذ ٍلی تاص تاػث ًطذ وِ یؼمَب دست تىطذ تا ایٌىِ تاالخشُ دس سال  262ػثذاهلل سا دس سی سشتشیذ.
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آخشیي ًثشد :
ٌّگاهی وِ یؼمَب تِ خٌذی ضاپَس سسیذ سسَالًی چٌذ اص ًماط هختلف اص آًدولِ اص تشوستاى ٍ سٌذ ًضد ٍی آهذًذٍ تحفِ ٍ ًاهِ ّایی آٍسدُ
اًذ ٍ اعاػت اٍ گشدى ًْادًذ ٍ دس ًَضتِ ّا اٍ سا " هله الذًیا " نامیدند .
چَى علؼِ الوَفك تشادس خلیفِ ػثاسی اص ضىَُ ٍ خالل یؼمَب آگاّی یافت هىتَتی ًضد آى فشستاد وِ ها ػیي آى سا اص وتاب تاسیخ سیستاى
ًمل هی وٌین  :سَی یؼمَب ًاهِ وشد وِ فضل وٌذ ٍ تیایذ تا دیذاسی وٌٌذ ٍ خْاى تِ تَ سپاسین تا تَ خْاًثاى تاضی وِ ّوِ خْاى هتاتغ تَ
ضذًذ ٍ ها آًچِ فشهاى دّی تش آى خولِ تشی ٍ تذاًی وِ ها تخغثِ تسٌذُ وشدُ این .وِ ها اص اّل تیت هػغفی این ٍ تَ ّوی لَت دیي اٍ وٌی
ٍ تذاسالىفش تَ سا غضٍات تسیاس تَدست ٍ...تش وفاس خْاى تِ ّوِ خا اثش تیغ تَ پیذاست.حك تَ تش ّوِ اسالم ٍاخة گطت ٍ ها فشهاى تذاى دادُ
این تا تشا تِ حشهیي ّوی خغثِ وٌٌذ وِ چٌیي آثاس خیش است تشا اًذس ػالن ٍ وسی اًذس اسالم پس اص اتَتىش ٍ ػوش آى آثاس خیش ٍ ػذل
ًثَدست واًذس سٍصگاس تَ تَد.اوٌَى ها ٍ ّوِ هسلواًاى هغیغ تَاین تا خْاى ّوِ تش دست ٍ تِ یه دیي وِ آى دیي اسالم است تشگشدد.
چَى یؼمَب تِ هحل دیشالؼالَل سسیذ خلیفِ وِ خَد فشهاًذّی لطىشیاى سا تشػْذُ داضت تا تشادسش الوَفك دس هماتل یؼمَب غف آسائی
وشدًذ دس ایي هحل خٌگ سختی تیي عشفیي دسگشفت  .خلیفِ ٍ الوَفك تِ حیلِ سٍی آٍسدًذ ٍ اتشاّین تي سیوا سا تا اسلحِ ٍ لثاس خلیفِ تِ
هیذاى فشستادًذ تا یؼمَب سا تذاى هطغَل داسًذ اها سشداس ایشاى تِ ایي خذػِ پی تشد ٍ تا حوالت ضذیذ خوغ وثیشی اص سپاُ تغذاد سا تِ لتل
سساًذ وِ اتشاّین تي سیوا اص آى خولِ تَد.خلیفِ ٍ الوَفك وِ واس سا تذیي غَست دیذًذ ٍ ضىست سا ًضدیه دستَس دادًذ آب دخلِ سا تِ
خاًة لطىشیاى یؼمَب تشگشداًٌذ .ایي اهش تاػث تفشلِ دس هیاى سپاُ ایشاى ٍ هٌدش تِ ضىست یؼمَب دس سال  265ضذً.اگضیش تِ خٌذی
ضاپَس تشگطت ٍ سخت هشیض ضذ ٍ دس تستش ًاتَاًی افتاد.
ًَاحی تحت فشهاى :
ًَاحی تحت فشهاى یؼمَب تٌاتشایي ػثاستٌذ اص  -5سیستاى  -2خشاساى  -3ضیشاص-4اَّاص  -5وشهاى ّ -6شات  -7واتل  -8تاهیاى  -9تلخ
 -52گشگاى

هذت حىَهت غفاسیاى :
حىَهت غفاسیاى تا یؼمَب دس سال  247ضشٍع ٍ تا ضىست اهیشخلف تي احوذ اص هحوَد غضًَی دس تاسیخ  393تِ پایاى سسیذ یؼٌی غفاسیاى
چیضی دس حذٍد یه لشى ٍ ًین تش تخص ّایی اص ایشاى حىوشاًی وشدُ اًذ (546سال)
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ًتیدِ گیشی :
یؼمَب فشدی تا تذتیش تَد وِ دس ساُ استمالل ایشاى لذم تش هی داضت  .یؼمَب اٍلیي اهیش پس اص اسالم تَد وِ دستَس داد صتاى وطَس پاسسی
ضَد .دس دٍسُ ای وِ هی سفت ایشاًیاى ًیض هاًٌذ هػش ٍ ضام پس اص ٍسٍد اسالم صتاى خَد سا اص دست دٌّذ ایي یؼمَب تَد وِ صتاى پاسسی
سا ًدات داد  .ػثذالحسیي صسیي وَب هی گَیذ :پس اص یَسش ػشتاى تا صهاى یؼمَب لیث ،صتاى سسوی حىوشاًاًی وِ تش ایشاًضهیي حىَهت هی

وشدًذ ،صتاى ػشتی تَد دس ایي دٍساى سختگیشیّای فشاٍاًی اص سَی حىوشاًاى تشای تىاس ًثشدى صتاى پاسسی ٍخَد داضت سادهاى پسش
هاّه ًخستیي وسی تَد وِ صتاى پاسسی سا  222سال پس اص ٍسٍد اسالم تِ ایشاى  ،تِ ػٌَاى صتاى سسوی اػالم وشد ٍ پس اص آى وسی دس
دستاس اٍ حك ًذاضت تِ صتاًی غیش اص پاسسی سخي گَیذ.
دس والم آخش هی تَاًین تگَیین وِ یؼمَب صتاى پاسسی سا صًذُ ٍ فشدٍسی آى سا خاٍداًِ وشد

هدسوِ یؼمَب لیث دس هیذاى ٍسٍدی صاتل وِ هتاسفاًِ تِ هیذاى سستن هؼشٍف گشدیذُ

