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 شاھنشاه نيو پنجم یس،  سوم زدگردــي: شد  چنانيکه در قسمت چھارم اين بحث گفته
در عربھا که عرب ھا آنرا فتح الفتوح ناميده اند از طرف سپاه در جنگ نھاوند ساسانی 

 ان ، ھمدـ  گوپس از اين جن خورد  شکست) 1() مي3دی  634(  ھنگام خ3فت عمرخطاب
کابل ، ، ، ھرات ، بلخ ابيورد و ومروتوس ، و  یآذربايجان و ر نيشابور اصفھان و فارس و

 ان يانو سلسله ساس درآمد)  تازيھا (عرب به تصرف خراسان ديگر ب3د  جوزجان ، تالقان ، و
ــ آريانا  نيوارد سرزم عرب ھا و    .منقرض گرديدسال سلطنت  407پس از آريايی نژاد 

   .شدندن خراسا
  

 ديبا, بردند  یمھجوم كه  یخود  به ھر شھر یقبل یھابرشيوه  انديشه  نبرد عرب ھا 
مردان آنان به قتل , كردند یمايستادگی اگر آنان  .قبول کنند اس3م را نيد,  آن شھرساکنان 

وآنان مالك . ندوش یم رستادهبه عربستان ف یزيكن یو زنان و دختران آنان برا دنديرس یم
 قبول اس3م را  نيد ديبا ايگشتند  یم ميشدند اگر تسل یشھر به اشغال در آمده م بودوت ھس

    . نديوقت پرداخت نماخ3فت اس3م به  هيرا بعنوان جز یمبلغ اي
  

دفاع از خاک و فرھنگ و زبان جھت آريانايی بزرگ سرزمين شھروندان بگواھی تاريخ 
حيره ، قاديسه ــ ( در نبرد ھای ، خويش تخار ودست آورد ھای تاريخی پرافعزت  معرفت وو

نبرد استخر و ، ) مدأين ( غارت کاخ تسفون تکريت و خانقين ، جنگ نھاوند  ،  نبرد گناوه ، 
عربھا تا تھاجم عليه خواھانه آزادی  ...  ) ، قيام مردم فارس  و بلوچستان ستانيگور و س

بوسيله در صف مقاومت ، سرزمين  وصد ھا ھزار انسان اين پای و جان مقاومت نمودند
  . اشغالگر عرب کشته شدند شمشير 
 651در  سال و بلخ  وکابلتخارستان ، جوزجان وتالقان : jت ااي )2( خراسانمردم وبويژه 

 )3(تازه نفس  با سی ھزار سپاه  ) مي3دی  656ــ  644( ام خ3فت عثمان ــــمي3دی در ھنگ

ولی سنگر  فدايی ميھن نمودند جان ھای شيرين خود را، کردند  ايستادگیمقابل عرب ھا 
   .نباختند 



شبانه  نيروبرو شده چند»   یداد کابل رستم« بنام مردی   یستادگياعراب با ا نيز در کابل" 
از سرداران عرب به  یکي یتازه دم اعراب تحت فرماندھ ی، آخر قوا روز در محاصره ماندند

. دنديرس انيبه کمک سپاھ»   رهيشاه دوشمش «  روف بهـــــمع »  سيق فرزند  سيل «  نام
و وزارت خارجه افغانستان قرار دارند  رانيکه امروز سفارت ا یدر محل سيقفرزند   سيل

    ) 4(" . ديروز سر بر کيھزار نفر را در  پنج
  

 ) ا تازيھ(  اعراببوسيله  ميھن ما  به اشغال در آمده یھا نيسرزم ،  احوال  وحال  نيبا ا
دارنده تاريخ  ، ومعارف پرورسال کھن  نيسرزم نيا شدند و آنان ت3ش داشتند یاداره م
 یلق و خوــُ خ،  سنن وآداب كامل به روش فرھنگ وساله را  بصورت ھزارچندين روشن 

    .اعراب درآورند
نفوذ آريائيان در دستگاه حکومت اس3می تاثير بس شگرف براوضاع و خوشبختانه مگر

در سه عرصه قابل  "  که بقول ذبيح هللا صفا. حيات اجتماعی وسياسی کشورداشت احوال 
     :سی می باشد بر
  .ـ رسوخ تمدن وعادات و رسوم وتشکي3ت اداری و اجتماعی در تمدن اس3می 1
  .ـ انحصار مقامات عاليه به  آريائيان   2
يم اس3می ــــــدن عظــــايجاد نھضت بزرک علمی و اجتماعی که منجر به تشکيل تمـ  3

     ) 5( . "گرديد
 

در ) مي3دی  746تا  642( از مستولی شدن استي3ی عربھا در سرزمين آريانا ــ خراسان 
سيطره سياسيت خشن ايشان برپايه تعصب و دوام کرد ــ که  یفرآيند بيشتر از صد و چھارسال

  ر  آميخته با اغتنام مالو اجباظلم ، تحميل ماليات سنگين تحقير واھانت ، تبعيض ، 
    .در جنگھا استوار بود سازی رده جبر بسياست و
  

ميھن اين شرايط خشن وھزاران علل عينی طاقت فرسای ديگر در سرزمين ترقی خواه تحمل 
واز اينرو تمام می شد  ما باjی آريائيان وساير ملت ھای تابعۀ حکومت اس3می سخت گران 

وآنھا را  رفت از اين  شرايط در اذھان  عامه جوانه می زد انگيزه وگزينه راھبرد بيرون
عرب پيش ومت ــــحکباعث سه راه برای مقابله با  ين بمقابل اين وضع برميانگيخت واز

  : گرفتند
د در تخريب آن که فی الواقع نوعی مقاومت منفی با عمَ وت قيام عليه آئين اس3م "  ـ   1

  ؛ ...حکومت اس3می بود 
اجتماعی و ادبی که بوسيلۀ دسته يی بنام شعوبيه صورت گرفت وظھور اين دسته از ـ قيام  2

  ؛ . ... عھد اموی است 
ـ قيام سياسی بوسيلۀ ابومسلم خراسانی وساير ميھن پرستان آزادی انديش آغاز شد وبعد  3

م خواھيمسلم خراسانی نيز چنانکه  3ل و ابواز غدر و خيانت عباسيان نسبت به ابو سلمۀ خ
    )6(. " ديد بشدت ادامه داشت تا با ايجاد دولت ھای مستقل آريايی يايان يافت 

 

مي3دی در  720در سال از نــــژاد آريايی است و  راسانیــــــخم ــــــابومسل
او شخص تحصيل کرده بود ، زبان وادب .خراسان متولد گرديد )دژ سپيد ( ريه سفيدنج ـــــق

  . ص مشھورثابت قدم وبا اراده  ، زبانش فصيح وقلبش قوی بود شخ. ميدانستنيز عرب را 
اوماھيت استبدادی دولت ستمگسترامويان عرب را خوب می شناخت  شيون  وناله ھای  

عذاب وظلم وبيداد آنانرا در رنج وو می شنيد توده ھای مليونی خراسان رابا گوش شنوا
  .گوشت وپوست خود حس  ميکرد  



درک شرايط خاص ھمان روزگار سياه  وخواست مردم خويش با خراسانی ابومسلم 
درھمسويی با ُحسن نيت رھبران عباسی راه  ووسايل  انھدام  امپراتوری امويان را جستجو 

  .کرد
امام متوفای  ( مي3دی به کوفه سفر کرد وبا ابراھيم پسر امام محمد  741بدين منظور به سال 

  . به امضا رسانيد  م3قات کرد  وتوافقاتی را ) عباسيان 
طرفدار بنی عباس معرفی خودش را اميرو ابومسلم خراسانی پس از برگشت به خراسان 

  . کرد
واقشارناراضی ومحروم ع3قه ھای ھرات ،   اجتماعی  ھاjيه او توانست مردم بسياری از 

و چغانيان  و وس ، سرخس ، بلخ تابيورد ،  ،  مرغاب ، نسا ومرو وفوشنگ ، بادغيس 
در حدود صد ھزارسپاه  سوار وپياده را  ...  خارستان ، غور، خت3ن ، کش ، نسفو ، وووت

  .بدور خود جمع کند 
  

ھی را  ياپرچم س» مرو « مي3دی در  746ھجری مساوی به  129سرانجام ابومسلم در 
رد آمادۀ نببرافراشت ، خود لباس سياه پوشيد ودر بين ھزاران نفر از دواطلبان آزادی خواه و

خلع خلفای بيداد گر اموی را  از سلطنت و نصب عباسيان را به خ3فت اس3می اع3م کرد  ، 
  . خواند شھنشاه خراسانوخودش را 

  
تمام وjيات خراسان ) مي3دی   748ـ  747( با اين قوت دست داشته در خراسانیابومسلم 

رفداران دولت اموی پاک وفارس را از ط. اس3می را از سيطره ادارۀ  اموی  نجات بخشيد 
. را بکشت » زياد « مي3دی به ماورالنھرسوقيات کرد وحاکم  اموی  بنام  752در سال . کرد 

وبه اين ترتيب يک دولت بزرگ خراسانی تشکيل گرديد و ابومسلم  خود در رأس آن 
 .قرارگرفت 

 دنـــــكشته شديدی كه منجر به ـــسپاه ابومسلم پس از گذشتن از فرات و شركت در جنگ ش
 .شد توانست كوفه را نيز فتح كند»  قحطبه  « 

در كوفه ابوالعباس سفاح به جانشينی ير سايه قدرت ابومسلم خراسانی ، زدرھمين اوقات در
    .اموی عربھا  بر لبه پرتگاه فنا رسيدشد و به اين طريق حكومت متعصب  امام  انتخاب

   . عرب به قدرت رسيدودولت عباسيان به رھبری ابوالعباس سفاح 
  

اما رھبران عباسی عين ھمکاری با خراسانيان در فکر برانداختن رھبران خراسانی ھمچو 
خ3ل که بوزير آل محمد شھرت آنان ابتدا ابو سلمه . بودند وديگران خ3ل  ابومسلم وابوسلمه

ت عباسی در اولين سال خ3فقتل او داشت ونخستين وزير آل عباس واز نژاد آريايی است ، 
وعده يی . وسپس تمام عمال اورا در فارس بقتل آوردند  ) ھجری  132( صورت گرفت 

  :  ديگری از رھبران آزادی خواه نظير 
فضل فرزند سھل ،  خاندان برمک،  بشار فرزند برد تخارستانی،  ابن المقفع

 راسانیخابو مسلم كشتند و سپس برای از بين بردن  ايس بيشماررا با دس ذوالرياستين
  . به تكاپو افتادند

   
ابومسلم خراسانی ، ابوالعباس خليفه عباسی بدرود  سپری شدن سيزده سال حاکميتبعد از 

اين خليفه عباسی بعوض اينکه  .به جانشينی وی قرار گرفت» ابوجعفرمنصور« حيات گفت و
ذاتی  عميقبرخ3ف با کينه وتنفر. حرمت گذاری نمايد خراسانی به ولی نعمت خود ابومسلم 

  ابومسلم خراسانیمقاومت نگ ورياء وتزوير زمينه قتل سردار ضد انسانی با صد حيله و نير



خويش سياه آز وغرض آلود را فراھم ساخت وخون پاک آزادی خواھی او را با دستان 
   .برزمين ريخت 

  
  .ت وجنبش خود گردانی و استق3ل خواھی خراسانيان را برای صد سال ديگر به عقب انداخ

وبه شھکاری را بشناسد  یابومسلم خراسان ديبا وھر خراسانی اصيل ميھن پرست آريايی ھر 
قرن كشور را  كيبود كه بعد از گذشت  یكس نياو اول. ونبرد استق3ل خواھی وی ارج بگذارد 

 یو عشق به وطن پرستومردم را از خواب غفلت بيدار  نمود  اعراب نجات داد چيره شدن از
مزدك ھا و ھا ،  یداد کابل رستم, نانيبابك خرمد, ا زنده كرد اگر ابومسلم ھارا در دلھ

   .اكنون جزء كشورو فرھنگ عرب بود زيند كشور وفرھنگ ما ندھا نبو یفردوس
   

ی از طرف بعد از قتل ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی ساjر شھدای راه عزت وشرف و آزاد
ی وسياسی خراسان يکی پی ديگربيرق  مبارزات رھبران نظام ،) عرب ( خليفه عباسی 

آزادی عزت ،استي3ء واجحاف عرب بر افراشتند  در خط دفاع از شرف و  برحق شانرا عليه
ميراثھای   حفظ خاک ، ناموس ،نبش مقاومت را قيادت نمودند و درواستق3ل خراسان ، ج

« دای ھدفھای ــــود را  ففرھنگی وزبان  خود جانانه ايستادگی کردند سروجانھای شيرين  خ
آن سرداران  و . مردم خويش نمودند ولی سنگرھای خودرا نبا ختند » اجتماعی  سياسی و

  : از بودندعبارت  ) 7() بنقل ابن اثير ( استق3ل طلب آريايی ــ خراسانی
  
  ،) مي3دی 754(   ـ ابوداؤود ،   جانشين  ابو مسلم خراسانی 1
از سرداران بزرگ   مي3دی ، 759اھل ھرات » سندباد « به سپھبد فيروز معروف ـ   2

  . ابومسلم بخونخواھی وی در خراسان قيام کرد 
بدعوی پيغمبری بادغيسی » استاد سيس « مي3دی  770برابر با  ھجری  150در سال  ـ  3 

تا اری از نواحی خراسان  را تا تخارستان در اختيار خود درآورد ويدر خراسان قيام کرد وبس
نفوذ اشتغال داشت ولی در اين سال ھمچنان  ببسط دائرۀ  مي3دی 771/  ھجری 151سال 

 . تن اسير شدند  14000بقتل رسيدند و بوسيله عربھا از پيروان او  7000شکست خورد و
   مي3دی ، 766سال ب» حريش سيستانی « قيام  به تعقيب آن و
( رھبران دھقانان ھرات وسيستان » شداد  فرزندمحمد « و مرزبان زرتشتی » آذوريه « ـ  4

  مي3دی ، 767سال ) مسلمان وزرتشتی 
بادغيسی ومعروف به حکيم مقنع رھبر قيام کنندگان مرو در سال » عطايی فرزند حکيم « ـ  5

  مي3دی ، 775
  مي3دی، 775ھراتی در سال » يوسف ابرم « ـ  6
 792بران  قيام کنندگان سيستان سال رھ»  حضين سيستانی  « و » فرقد فرزند بشر « ـ  7

  مي3دی ،
    مي3دی،  799رھبرقيام کنندگان  دھقانان وپيشه وران سال » حمزه سيستانی « ــ  8
  
 872ـ  820( اساس گذار دولت طاھريان ) کنونی ھرات زنده جان (  گیـ طاھرفوشن 9

ساjران دليری  ز سپها هھمديگران ... وخراسان  رھبر پيشتاز سپاه آزادی بخش) مي3دی 
وآھسته آھسته سرزمين  خراسان سربلند کردندآريانا ــ بوده اند  که ازھمين خاک مرد خيز 

   )8(.  بيرون  نمودندعرب ھا  آريائيان وخراسانيان را از سيطره حاکميت 
  
  
  
  



  

  سلسله پادشاھی طاھريان آريايی
  

را  آريانا ــ خراسان استق3ل بار  نخستيناست که آريايی شاھان  یاز سلسله ھا یطاھريان يک
 فرزند فوشنگی  حسينفرزند طاھرمؤسس اين سلسله . پس از تسلط عرب بنيان نھادند

   .اليمينين بوده است  ی، ملقب به ذ  قيُرزَ  فرزند مصعب
  

ــ   205بوده و از سال  بعد ازحمله اعراب  آريايیمستقل موروثی  دولتاولين آل طاھر، 
   .کرده اند یوايدر خراسان حکمربمدت زياده از نيم قرن مي3دی  872ــ  820/ . ق.  ھـ 259

سوم  زدگرديکه بعداز مرگ را آريائيان  یاسيبه دوقرن فترت سنزديک درواقع واين سلسله 
   .داد  انيپا یتا حد زيآمده بود ن شيپ

 . وارد آمدقطعی برامپراتوری عرب در سرزمين آريانا ــ خراسان ونخستين ضربت 
از  یدر قسمتيک دودمان آريايی نژاد دوباره  انيساسانامپراتوری بعداز سقوط وبدينگونه 

از  يیو ماوراء النھر و قسمت عمده  ستانيبر تمام خراسان و س( آريانايی بزرگ خاک 
jوه يو ش يیفرمانروا نييو در آ  .ند داشت ی، حکمران)  ماد ميقد نيجبال و سرزم تيو

 یم تيو حما تيرا تا حد ممکن رعا یباستانآريانايی بازمانده از  یمحل یسنت ھا یکشوردار
     .ند کرد

  
طاھرفوشنگی خودش در زبان عربی اديب و . بودند  مردمان تحصيل کردۀ  خانوادۀ طاھريان 

عبدهللا مانند پدرش شعر می سرود وطلحه طاھری در نحو وارد بود ، ومنصور . شاعر بود 
   .  مرو ــ و رساjتی در فلسفه  نوشته وعالم در حکمت بود  پسر طلحه طاھری والی

  
 تيبه جھت اھم در اين نھفته است که  ان،يحکومت طاھرخود شناسی ملی   شاخص عمدۀ
 یزندگ یبه آسودگسرزمين آريانا ـ خراسان دھقانان  ،یآبادو عمران و زراعت دادن آنان به 

 خراسانيان بعد از يکصد و ھشتاد سال سکون ــ باستانی آريائيان و تمدن وفرھنگ  .کردند یم
  . بحرکت در آورده شد  مسير ترقی و تکامل ه دوباره ب

  
   :عبارت اند از  کردند یاسامي افراد اين سلسله که در خراسان فرمانروائ

  
  .م . 820. ق. ھـ . 205طاھرذواليمينين ـ  1
  .م . 822. ق. ھـ . 207 ه فرزند طاھر طلحـ  2
  .م . 828. ق. ھـ  . 213 فرزند طاھر  عبدّهللا ـ  3
  .م . 844. ق. ھـ . 230 دوم فرزند عبدهللا طاھر ـ  4
  ) 9( .م . 872- 862. ق. ھـ  . 259-248 فرزند طاھردوم  محمدـ  5
   

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اول ـ پادشاھی طاھر فوشنگی 
    مؤسس سلسلۀ طاھريان

  
عبّاس  یکار آوردن بن یرو یبرا خراسانیابومسلم وقيام سياسی در مبارزات طاھريان  

پسر  گیالرشيد، امين و مأمون، طاھر فوشن ھارون پسران  در اخت3ف بين . شرکت داشتند
نخستين سپھساjری بود که عليه امين عباسی پسر ھارون او   .  حسين جانب مأمون را گرفت

،  ، سردار امين ھانمافرزند   یعيس  فرزند  یکه عل  یالرشيد مقاومت مسلحانه کرد و در جنگ
    . وکشت  او را شکست داد فوشنگی برضّد مأمون کرد، طاھر»   یر « در
  

و پس  از . طاھرفوشنگی بعد از واقعه امين و مأمون سردار قوای نظامی خ3فت بغداد بود 
به پاس اين  راً ظاھ سيدکه مأمون به خ3فت ر یھنگاميازده سال مبارزات آزادی خواھانه 

 ايباطناً گوو ، )  بودآريايی زادگان نجيب که از فوشنگی دار مشھور خود، طاھرسر( خدمات 
 ھـ  205در سال از امور خ3فت ،  شي3ياو از بغداد و کوتاه ساختن دست است دور کردن یبرا
 فهيرا کشته بود ، خل نيمخصوصاً چون طاھر ام .به حکومت خراسان فرستاد. م  820. /ق. 

داشت  ميب فهيچون از خل زيچشم خود دور کرد و طاھر ن شيادر را از پحرکت قاتل بر نيبا ا
  ) 10(  .رفتيپذ ليرا به م تيمأمور نيا

  
مأمون  عھديول خواست با امام رضا یکه م یاند که طاھر پس از فتح بغداد، ھنگام نوشته
   :  ، با دست چپ با امام بيعت کرد وگفت کند بيعت 

 :  چون مأمون اين گفته را شنيد گفت "  .يعت مأمون استدست راست من در خراسان در ب" 
از اين  "  . ما درست باشد یگويم تا بيعت او بر ھردو یمن ھر دو دست طاھر را راست م" 

  . دو دست راست است یکه دارا یکس یداد يعن" ذواليمينين " جھت به طاھر لقب 
زد و لقب ذواليمينين به اين  یطاھر با ھر دو دست شمشير مچون که  : "  گفته اندبرخی 

   ". مناسبت بدو داده شده است
  

 یحکومت خراسان را داشت، دعويک و نيم سال واندی   فوشنگی طاھر"  که  یھنگام
در  ،ي3دی م822/. ق . ـ ھ207درسال اjًّخره  یاز جماد یاستق3ل کرده و در روز جمعه ا

آن روز او را مرده يافتند و  یرچه فردااگ. مرو نام خليفه را از خطبه انداخت امعمسجد ج
، اّما اين تاريخ  باشد  مسموم شده اس3م  خليفهمأمون رود که به وسيله جاسوسان  یگمان م

     . شمردميتوان آريايی  یملّ  یھا تشکيل حکومت یآغاز ت3ش برا نقطه عطف و را
  

 یدست قو یعرب در شعر و نثر. مرد ذوق و ادب ھم بود،  استياز جنگ و س ريطاھر غ
     . داشت یھم سرو کار یقيبا عشق و موس. ديورز یداشت و به حکمت و دانش ھم ع3قه م

  
 نيدرب يیلشکر دقت و توجه خاص نشان داد و نظم و انضباط  قابل م3حظه  رطاھر در کا

که  ديکوش مانهيدر جلب قلوب اھل خراسان چنان صم یدر کار حکومت، و. آنھا برقرار کرد
   .شد در خراسان  یشياند انيطغ هيبار بغداد از جانب مخالفان متھم به داعدر در

  
در بغداد  وتحکيم بخشيدند را   خراسان سياسی   حکومتاو جانشينان  فوشنگی از طاھر  پس

  . شھربانی ادای رسالت نمودنددر مقام  ینيز با نفوذ بسيار چند



  
 یگريد ینھايو سرزم افتنديدست  یروزيبه پآريانا در شرق ) 11( خوارجدفع در  انيطاھر

را در مرزھا  تياز ماوراءالنھر را به تصرف در آوردند و نظم و امن یو قسمت ستانيمانند س
عباد، فرماندار خراسان فرزند ماوراءالنھر را که غسان  یاز نواح یقسمتو . بر قرار کردند

 یيرا به عنوان فرمانرواانی ساماسد فرزند نوح  مي3دی  819مأمون در سال  فهيدر زمان خل
 ستانيس وjيت  از آنھا را ھم به یگذاشت و بعض یدست آنھا باقدر .ه بود سمرقند گماشت

بود و مأمون ھم در مدت منازعه با خراسانی ابومسلم  اميخودش درمرو که کانون ق. فرستاد
    .در آنجا مانده بود، اقامت جست و آنجا را مرکز حکومت ساخت نيام
  

رخ  )مازندران( برستانتو  جانيذرباآدر بيترت که به) 13(اريمازو) 12( بابک یامھايق انيطاھر
 .باز دارد آريانا  از توجه به شرقرا نھا آداد باعث شد که 

و  ستانيس، ازخراسان مدت زمان فرمانروايی ايشان درحوزه متصرفات اين سلسله ازينرو
نيم زياده ازتجاوز نکرد و  ماد ميقد نيو سرزمجبال  تيوjاز يیماوراء النھر و قسمت عمده 

    . باقی مانداين حال قرن در
  

  طاھری هطلحدوم ــ پادشاھی 
  

پدر ھنگام پاد شاھی  در  ،فرزند طاھرذاليمينين فرزند حسين فرزند مصعب فرزند زريق طلحه
وفات چون خبر . کرد  یمحکومت و تا سال فوت پدردر آنجا   )14( والی وjيت سيستان بود

را به  یاسد سامانفرزند  اسيطلحه به خراسان رفت و از آنجا از جانب خود ال ، ديطاھر رس
  . فرستاد ستانيس

او را در سياست  زمام امور را بدست گرفت وخراسان بعد ازپدر در ) 213 -207( طلحه 
   . وروابط حسنه را با خ3فت  بغداد حفظ نمود .ادامه دادداری طرز حکومت 

   
ھم سيستان در دفع خوارج تحکيم پايه ھای سياسی  نظام وامنيت سعی بليغ نمود و او در

مصروف  را به خود او پادشاھی عمر  شتريب مگر شورش پی در پی خوارجاھتمام به جا آورد
،  ديکه از عھد ھاون الرش یبا حمزه خارج. و او موفق به اجرای کار ھای بزرگی نشدساخت 

  . وبر آنان فايق آمد  جنگ کرد ھاکرده بود، بار یناامن هضرا عر ستانيخراسان و س
زۀ خارجی رھبر شورشيان خوارج حم) . ق. ھـ 213 (حال، ھرچند مقارن وفات او نيبا ا

  .کرد دايفتنه خوارج در خراسان ھمچنان تا مدتھا بعد دوام پمگر  ، افتيھم وفات  سيستان 
  

طاھر ب3فاصله حکومت خراسان را به دست  فرزند  یعل گرشيبرادر د ، فوت طلحه بعداز
  .کشته شدسيستان بعد در جنگ با خوارج  یچند زي، ن ھمچون برادرش طلحه زياو ن. گرفت

  
   

  طاھری عبدهللا سوم ــ پادشاھی 
  

او  . است فوشنگیطاھر پسر  طاھريان، پس از طاھر ذواليمينين، عبدهللاپادشاه ترين  معروف
بعد از کشته شدن برادرش  عبدهللا  .ھـ ق وفات يافت 230سال وب ھـ ق بدنيا آمد،182بسال 

از بغداد در نيشابور آمد وبه حکومت نشست وزمام امور خراسان را ، در جنگ خوارج  
   )15(. در دست داشت )  مي3دی  844ــ  828.  / ق. ھـ 230 ــ  213( ازسالھای  



زمامدار و عاقل اديب و یمردعبدهللا . وشيد وی نيشابور را پايتخت قرار داد ودر آبادانی آن ک
، او در دربارخليفه عباسی درسايه عقل وکفايت مورد  بودو منصبدار مجربی عادل قابل و

 829ـ  821اعتماد قرار گرفت ، وی شورشھای شام و مصر وحوالی آريانا را از سالھای 
  :چنانچه . مي3دی بنفع خليفه بغداد سرکوب کرد 

خرمدين ث عقيلی را در شام ، و عبيدهللا فرزند لسری را در مصر ، وبابک شينصر فرزند " 
  ) 16(. " را در آذربايجان آريانا مغلوب نمود 

   
با آن که نام خليفه را در عبدهللا با جسارت و دورانديشی زمام امور کشور را اداره می کرد و

ی ه دربار خ3فت ماز خراج خراسان را ب یآورد و ھر ساله بخش یخطبه نماز جمعه م
  . دادی را نم  خراسان  یفرستاد، اّما به خليفه اجازه دخالت درامور داخل 

دربار او محّل رفت و آمد دانشمندان و . سيار کوشيدی شھر ھا بدانشمند در آبادانپادشاه اين 
  ) 17( .زبان بود یارسفو نويسندگان شاعران 

  
 اتيآنچه از خراج وj. در خراسان بود انيطاھرمعنوی و مادی عبدهللا اوج قدرت  حکومت
  :  ديآ یبر م )18( خرداذبهابن :  شد چنانکه از نقل  یاو م ديتابع عا

و بردگان و  گريد سيدرھم بود که البته البسه و امتعه نف ونيمتجاوز از چھل و چھار مل " 
 "  .بود  یيثروت قابل م3حظه  عصرخود در آن  نيشد وا یھم بر آن افزوده م انيچھارپا

ھر چند از عبدهللا چندان دلخوش ــ   ديھم که بعداز مأمون به خ3فت رس ديجد فهيالمعتصم خل
و به استق3ل حکومت  دياما ابقاء او را در حکومت خراسان به مصلحت وقت د،  نبود

   ) 19( .اورديوارد ن يیلطمه در آريانا ــ خراسان ، آل طاھر  یموروث
  

آب  ميدر باب تقس يی دهيپسند نيقوان. حال کشاورزان نشان داد تيه رعاب یعبدهللا توجه خاص
و از ھمين رو به  ھا وضع کرد  )  .آب زيرزميني  یكاريز، مجرا( و طرز استفاده از قنات

  .از قنات ھا نوشته شد یدار درباره راه نگه یفرمان او کتاب
 اوبه مامورين. تھا  گش ضيو رفع  تبع تيرضا نيتأم هيکشاورزان ما یو مقررات او برا

  : وکاردان قلمرو خود چنين نوشت 
حجت برگفتيم شمارا تا از خواب بيدار شويد واز خيرگی بيرون آئيد ، وص3ح خويش " 

بجوئيد ، وبابزرگان وjيات مدارا کنيد ، وکشاورزی که ضعيف گردد ، اورا قوت دھيد ، 
ای ايشان اطعام کرده است ، واز وبجای خويش بازآريد که خدای عزوجل مارا از دست ھ

  . "  زبان ھای ايشان س3م کرده است ، وبيداد کردن به ايشان حرام کرده است 
عبدهللا چنين برمی آيد که او نقش تعيين کنندۀ دھقانان را در تأمين انديشه انسانگرايی از 

ا ھ که خاناو به چشم مشاھده می کرد . حيات اجتماعی جامعه عميق وعينی درک کرده بود 
و روز به روز زندگی زارع وبرزگر . می کنند  ستم ، اجحاف و و م3کين برزارع و کشاورز 

به انح3ل و اف3س نزديکتر است ، درحاليکه ھمين مردم طبقه م3ک وخان را ھم نان می 
  . دھند وھم س3م 

  
داد نوشته بغبرايش در عبدهللا به ياد داشت که پدرش در خراسان در ضمن يک نامه مفصل  

  : بود که 
سپاه را قوی دار ، وامنيت را حفظ کن ، با مردم به عدالت وآرامی رفتار وحوايج " 

،  وبرای کن نما ، برائت وپاکی خود را در نظررعيت آشکارا وضروريات آنھا را فراھم 
  ) 20("  .بيماران شفا خانه ھا بساز 



 عمل خويش قرار داد   ، وخود را متعھد به عم3ً  خطوط فکری اين نامه پدر را قطب نمای او 
 قيو دقا استيس فيلطا ريدرتقردانسته و یپرور تيو رع یعدالت گستر قيدقا تيرعا

  .را فروگذار نکرده بود يینکته  چي، ھ خليفه اس3م  حکمت، به گفته مأمون
 ین نسلھانشان داد خاطره او را در اذھا یسوادآموز جيکه عبدهللا در نشر و ترو يیع3قه 

  . محبوب نگھداشت یبعد به نحو بارز
  

را به  ايکرد و فرمان داد تا اطفال رعا یبه آموختگار قيدر قلمرو خود کودکان را تشو یو" 
و اسباب درس خواندن را ھمه  ليفرمود که تا  وسا احت. بھانه از مکتب محروم ندارند چيھ

  ) 21( "... . نماند  عيکودک ضا چيآنھا فراھم سازند تا استعداد ھ یجا برا

  
  

  دوم طاھرچھارم ــ پادشاھی 
  

ھجری پس از مرگ پدرش به حکومت  230در سال فرزند طاھر عبدهللا  فرزند  طاھر
  .طاھريان رسيد

خود را به حفظ و ادامه حکومت  ینداشت ول یقلب ليباب م نيدر فهيخل»  واثق « با آنکه 
حکومت او در گسترش داد و پاسداری از . تافيناچار  يان موروث خراسان در س3له طاھر

  ) 22(  .امنيت مردم گذشت
 ستان،يس ارانيبا خوارج و ع شيخو پادشاھی  مدت ) 248 -230( سال ھــژده  طاھر دوم در

بھره  یپدر ب تيبا آنکه ازکفا. بود ريبودند، درگوآزادی از خ3فت بغداد که طالب استق3ل 
در پايان عھد او، . افتيفرصت ن شيدالت در قلمرو خوبسط  ع ینبود  به اندازه او برا

  .، اين منطقه از قلمرو طاھريان جدا گشت يعقوب ليث ءيستان دچار اغتشاش شد و با اعت3س
  
  

  طاھری  محمدپنجم ــ پادشاھی 
 )248- 259 (  

    انيانقراض حکومت طاھرو 
  

 248بعد از فوت پدر بسال  ان طاھريپادشاه سلسله   نيو آخرفرزند عبدهللا طاھر فرزند محمد 
 ي3دی م. 872. / ق .ھـ  . 259در سال وحکومت وی . جانشين او شد  مي3دی  861/  .ق. ھـ
وقلمرو حکومت او ضميمۀ سلطنت يعقوب . گرديد سرنگون یصفار ثيل عقوبيبه دست ، 

  ) 23(. گشت 
  

محد طاھری يک  " : در مورد شخصيت محمد چنين مينويسد  یزيگردمورخ مشھور بنام 
 یقيگذشت و به شعر و موس یم یو مست شياوقاتش در ع. عاقبت بود یغافل و بشخص 

   ) 24("  .داد یاز ملک و حکومت ع3قه نشان م شيب
اغتشاشات پی در پی ظھور و دوران ھرج و مرج محمد پادشاھی  ساله  ازدهيفرآيند از يکسو 

در تمديد که خليفه اس3م پيش آمد » کل متو« واز سوی ديگر حادثه قتل . خراسان بوددر 
   .وتوسعه اين ھرج و مرج تأثير بخشيد 
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ھروان منجربه جنگ ن طالب یبن اب یعل یتحت فرماندھ انيعيھا و ش اخت3ف آن. شکل گرفت
. ھا را برطرف ساخت آن ینيکرد و شبھات د حتيرا نص اھ آن یجنگ عل نيقبل از ا. شد

جنگ نھروان . شدند یجنگ با و یايھا مھ از آن یرياما تعداد کث دند،يسمت او گرو به یا عده
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به جنگ  ھاشم یو بن هيام یبن یرقابت سنت جهينشناخت و در نت تيرسم بود، خ3فت او را به



 چينفر کشته داد و بدون ھ)  70000ــ ھفتادھزار ( از  شيب نيجنگ صف. ديانجام نيصف
از . را دو داور منتخب حل و فصل کنند یو عل هيت3ف معاوتا اخ ديمتوقف گرد یا جهينت
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