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دوران ) 52سال (
چنانيکه در قسمت چھارم اين بحث گفته شد  :يــزدگرد سوم  ،سی و پنجمين شاھنشاه
ساسانی در جنگ نھاوند که عرب ھا آنرا فتح الفتوح ناميده اند از طرف سپاه عربھا در
ھنگام خالفت عمرخطاب )  634ميالدی ( ) (1شکست خورد وپس از اين جنگ ـ ھمدان ،
اصفھان و فارس ونيشابور آذربايجان و ری و توس  ،ومرو وابيورد  ،ھرات  ،بلخ  ،کابل ،
جوزجان  ،تالقان  ،و ديگر بالد خراسان به تصرف عرب )تازيھا ( درآمد و سلسله ساسانيان
آريايی نژاد پس از  407سال سلطنت منقرض گرديد .وعرب ھا وارد سرزمين آريانا ــ
خراسان شدند.
عرب ھا برشيوه انديشه نبرد ھای قبلی خود به ھر شھری كه ھجوم می بردند  ,بايد
ساکنان آن شھر  ,دين اسالم راقبول کنند  .اگر آنان ايستادگی می كردند ,مردان آنان به قتل
می رسيدند و زنان و دختران آنان برای كنيزی به عربستان فرستاده می شوند .وآنان مالك
ھست وبود شھر به اشغال در آمده می شدند اگر تسليم می گشتند يا بايد دين اسالم را قبول
يا مبلغی را بعنوان جزيه به خالفت اسالم وقت پرداخت نمايند.
بگواھی تاريخ شھروندان سرزمين آريانايی بزرگ جھت دفاع از خاک و فرھنگ و زبان
ومعرفت و عزت ودست آورد ھای تاريخی پرافتخار خويش  ،در نبرد ھای ) حيره  ،قاديسه ــ
تکريت و خانقين  ،جنگ نھاوند  ،نبرد گناوه  ،غارت کاخ تسفون ) مدأين (  ،نبرد استخر و
گور و سيستان و بلوچستان  ،قيام مردم فارس  ( ...آزادی خواھانه عليه تھاجم عربھا تا
پای و جان مقاومت نمودند وصد ھا ھزار انسان اين سرزمين در صف مقاومت  ،بوسيله
شمشير اشغالگر عرب کشته شدند .
وبويژه مردم خراسان ) (2اياالت  :تخارستان  ،جوزجان وتالقان وکابل و بلخ در سال 651
ميالدی در ھنگــــام خالفت عثمان )  644ــ  656ميالدی ( با سی ھزار سپاه تازه نفس )(3
مقابل عرب ھا ايستادگی کردند  ،جان ھای شيرين خود را فدايی ميھن نمودند ولی سنگر
نباختند .

" در کابل نيز اعراب با ايستادگی مردی بنام » رستم داد کابلی « روبرو شده چندين شبانه
روز در محاصره ماندند  ،آخر قوای تازه دم اعراب تحت فرماندھی يکی از سرداران عرب به
نام » ليس فرزند قيس « معـــــروف به » شاه دوشمشيره « به کمک سپاھيان رسيدند.
ليس فرزند قيس در محلی که امروز سفارت ايران و وزارت خارجه افغانستان قرار دارند
پنجھزار نفر را در يک روز سر بريد(4) " .
با اين حال و احوال  ،سرزمين ھای به اشغال در آمده ميھن ما بوسيله اعراب ) تازيھا (
اداره می شدند و آنان تالش داشتند اين سرزمين کھن سال ومعارف پرور ،دارنده تاريخ
روشن چندين ھزارساله را بصورت كامل به روش فرھنگ وسنن وآداب  ،خــ ُلق و خوی
اعراب درآورند.
مگرخوشبختانه نفوذ آريائيان در دستگاه حکومت اسالمی تاثير بس شگرف براوضاع و
احوال حيات اجتماعی وسياسی کشورداشت  .که بقول ذبيح ﷲ صفا " در سه عرصه قابل
برسی می باشد :
1ـ رسوخ تمدن وعادات و رسوم وتشکيالت اداری و اجتماعی در تمدن اسالمی .
 2ـ انحصار مقامات عاليه به آريائيان .
 3ـ ايجاد نھضت بزرک علمی و اجتماعی که منجر به تشکيل تمــــدن عظــــــيم اسالمی
گرديد(5) " .
از مستولی شدن استيالی عربھا در سرزمين آريانا ــ خراسان )  642تا  746ميالدی ( در
فرآيند بيشتر از صد و چھارسالی که دوام کرد ــ سيطره سياسيت خشن ايشان برپايه تعصب و
تبعيض  ،تحقير واھانت  ،تحميل ماليات سنگين  ،ظلم و اجبار آميخته با اغتنام مال
وسياست جبر برده سازی در جنگھا استوار بود .
تحمل اين شرايط خشن وھزاران علل عينی طاقت فرسای ديگر در سرزمين ترقی خواه ميھن
ما باالی آريائيان وساير ملت ھای تابعۀ حکومت اسالمی سخت گران تمام می شد واز اينرو
انگيزه وگزينه راھبرد بيرون رفت از اين شرايط در اذھان عامه جوانه می زد وآنھا را
بمقابل اين وضع برميانگيخت وازين باعث سه راه برای مقابله با حکــــومت عرب پيش
گرفتند :
 1ـ " قيام عليه آئين اسالم وتع َمد در تخريب آن که فی الواقع نوعی مقاومت منفی با
حکومت اسالمی بود ...؛
 2ـ قيام اجتماعی و ادبی که بوسيلۀ دسته يی بنام شعوبيه صورت گرفت وظھور اين دسته از
عھد اموی است  ... .؛
 3ـ قيام سياسی بوسيلۀ ابومسلم خراسانی وساير ميھن پرستان آزادی انديش آغاز شد وبعد
از غدر و خيانت عباسيان نسبت به ابو سلمۀ خالل و ابومسلم خراسانی نيز چنانکه خواھيم
ديد بشدت ادامه داشت تا با ايجاد دولت ھای مستقل آريايی يايان يافت (6) " .
ابومسلــــــم خــــــراسانی از نــــژاد آريايی است ودر سال  720ميالدی در
قـــــريه سفيدنج ) سپيد دژ (خراسان متولد گرديد .او شخص تحصيل کرده بود  ،زبان وادب
عرب را نيز ميدانست .شخص مشھورثابت قدم وبا اراده  ،زبانش فصيح وقلبش قوی بود .
اوماھيت استبدادی دولت ستمگسترامويان عرب را خوب می شناخت شيون وناله ھای
توده ھای مليونی خراسان رابا گوش شنوامی شنيد ورنج وعذاب وظلم وبيداد آنانرا در
گوشت وپوست خود حس ميکرد .

ابومسلم خراسانی با درک شرايط خاص ھمان روزگار سياه وخواست مردم خويش
درھمسويی با ُحسن نيت رھبران عباسی راه ووسايل انھدام امپراتوری امويان را جستجو
کرد.
بدين منظور به سال  741ميالدی به کوفه سفر کرد وبا ابراھيم پسر امام محمد ) امام متوفای
عباسيان ( مالقات کرد وتوافقاتی را به امضا رسانيد .
ابومسلم خراسانی پس از برگشت به خراسان خودش را اميرو طرفدار بنی عباس معرفی
کرد.
او توانست مردم بسياری از اليه ھا اجتماعی واقشارناراضی ومحروم عالقه ھای ھرات ،
فوشنگ  ،بادغيس ومرو و مرغاب  ،نسا  ،ابيورد  ،توس  ،سرخس  ،بلخ و چغانيان و
تخارستان  ،غور ،ختالن  ،کش  ،نسفو  ،ووو ...در حدود صد ھزارسپاه سوار وپياده را
بدور خود جمع کند .
سرانجام ابومسلم در  129ھجری مساوی به  746ميالدی در » مرو « پرچم سياھی را
برافراشت  ،خود لباس سياه پوشيد ودر بين ھزاران نفر از دواطلبان آزادی خواه وآمادۀ نبرد
 ،خلع خلفای بيداد گر اموی را از سلطنت و نصب عباسيان را به خالفت اسالمی اعالم کرد
وخودش را شھنشاه خراسان خواند .
ابومسلم خراسانی با اين قوت دست داشته در)  747ـ  748ميالدی ( تمام واليات خراسان
اسالمی را از سيطره ادارۀ اموی نجات بخشيد  .وفارس را از طرفداران دولت اموی پاک
کرد  .در سال  752ميالدی به ماورالنھرسوقيات کرد وحاکم اموی بنام » زياد « را بکشت .
وبه اين ترتيب يک دولت بزرگ خراسانی تشکيل گرديد و ابومسلم خود در رأس آن
قرارگرفت .
سپاه ابومسلم پس از گذشتن از فرات و شركت در جنگ شـــديدی كه منجر به كشته شـــــدن
» قحطبه « شد توانست كوفه را نيز فتح كند.
درھمين اوقات درزير سايه قدرت ابومسلم خراسانی  ،در كوفه ابوالعباس سفاح به جانشينی
امام انتخاب شد و به اين طريق حكومت متعصب اموی عربھا بر لبه پرتگاه فنا رسيد.
ودولت عباسيان به رھبری ابوالعباس سفاح عرب به قدرت رسيد.
اما رھبران عباسی عين ھمکاری با خراسانيان در فکر برانداختن رھبران خراسانی ھمچو
ابومسلم وابوسلمه خالل وديگران بودند .آنان ابتدا ابو سلمه خالل که بوزير آل محمد شھرت
داشت ونخستين وزير آل عباس واز نژاد آريايی است  ،قتل او در اولين سال خالفت عباسی
صورت گرفت )  132ھجری ( وسپس تمام عمال اورا در فارس بقتل آوردند  .وعده يی
ديگری از رھبران آزادی خواه نظير :
ابن المقفع  ،بشار فرزند برد تخارستانی  ،خاندان برمک  ،فضل فرزند سھل
ذوالرياستين را با دسايس بيشمار كشتند و سپس برای از بين بردن ابو مسلم خراسانی
به تكاپو افتادند.
بعد از سپری شدن سيزده سال حاکميت ابومسلم خراسانی  ،ابوالعباس خليفه عباسی بدرود
حيات گفت و» ابوجعفرمنصور« به جانشينی وی قرار گرفت .اين خليفه عباسی بعوض اينکه
به ولی نعمت خود ابومسلم خراسانی حرمت گذاری نمايد  .برخالف با کينه وتنفرعميق ذاتی
ضد انسانی با صد حيله و نيرنگ ورياء وتزوير زمينه قتل سردار مقاومت ابومسلم خراسانی

را فراھم ساخت وخون پاک آزادی خواھی او را با دستان سياه آز وغرض آلود خويش
برزمين ريخت .
وجنبش خود گردانی و استقالل خواھی خراسانيان را برای صد سال ديگر به عقب انداخت .
ھر آريايی وھر خراسانی اصيل ميھن پرست بايد ابومسلم خراسانی را بشناسد وبه شھکاری
ونبرد استقالل خواھی وی ارج بگذارد  .او اولين كسی بود كه بعد از گذشت يك قرن كشور را
ازچيره شدن اعراب نجات داد ومردم را از خواب غفلت بيدار نمود و عشق به وطن پرستی
را در دلھا زنده كرد اگر ابومسلم ھا ,بابك خرمدينان ,رستم داد کابلی ھا  ،مزدك ھا و
فردوسی ھا نبودند كشور وفرھنگ ما نيز اكنون جزء كشورو فرھنگ عرب بود.
بعد از قتل ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی ساالر شھدای راه عزت وشرف و آزادی از طرف
خليفه عباسی ) عرب (  ،رھبران نظامی وسياسی خراسان يکی پی ديگربيرق مبارزات
برحق شانرا عليه استيالء واجحاف عرب بر افراشتند در خط دفاع از شرف و عزت ،آزادی
واستقالل خراسان  ،جنبش مقاومت را قيادت نمودند و درحفظ خاک  ،ناموس  ،ميراثھای
فرھنگی وزبان خود جانانه ايستادگی کردند سروجانھای شيرين خود را فــــدای ھدفھای »
سياسی و اجتماعی « مردم خويش نمودند ولی سنگرھای خودرا نبا ختند  .و آن سرداران
استقالل طلب آريايی ــ خراسانی ) بنقل ابن اثير( ) (7عبارت بودند از:
 1ـ ابوداؤود  ،جانشين ابو مسلم خراسانی ) 754ميالدی ( ،
 2ـ سپھبد فيروز معروف به » سندباد « اھل ھرات  759ميالدی  ،از سرداران بزرگ
ابومسلم بخونخواھی وی در خراسان قيام کرد .
 3ـ در سال  150ھجری برابر با  770ميالدی » استاد سيس « بادغيسی بدعوی پيغمبری
در خراسان قيام کرد وبسياری از نواحی خراسان را تا تخارستان در اختيار خود درآورد وتا
سال  151ھجری  771 /ميالدی ھمچنان ببسط دائرۀ نفوذ اشتغال داشت ولی در اين سال
شکست خورد و 7000از پيروان او بوسيله عربھا بقتل رسيدند و  14000تن اسير شدند .
وبه تعقيب آن قيام » حريش سيستانی « بسال  766ميالدی ،
 4ـ » آذوريه « مرزبان زرتشتی و» محمد فرزند شداد « رھبران دھقانان ھرات وسيستان )
مسلمان وزرتشتی ( سال  767ميالدی ،
 5ـ » حکيم فرزند عطايی « بادغيسی ومعروف به حکيم مقنع رھبر قيام کنندگان مرو در سال
 775ميالدی ،
 6ـ » يوسف ابرم « ھراتی در سال  775ميالدی،
 7ـ » بشر فرزند فرقد « و » حضين سيستانی « رھبران قيام کنندگان سيستان سال 792
ميالدی ،
 8ــ » حمزه سيستانی « رھبرقيام کنندگان دھقانان وپيشه وران سال  799ميالدی،
 9ـ طاھرفوشنگی ) زنده جان کنونی ھرات ( اساس گذار دولت طاھريان )  820ـ 872
ميالدی ( رھبر پيشتاز سپاه آزادی بخش خراسان و ...ديگران ھمه از سپه ساالران دليری
بوده اند که ازھمين خاک مرد خيز آريانا ــ خراسان سربلند کردند وآھسته آھسته سرزمين
آريائيان وخراسانيان را از سيطره حاکميت عرب ھا بيرون نمودند (8) .

سلسله پادشاھی طاھريان آريايی
طاھريان يکی از سلسله ھای شاھان آريايی است که نخستين بار استقالل آريانا ــ خراسان را
پس از تسلط عرب بنيان نھادند .مؤسس اين سلسله طاھرفرزند حسين فوشنگی فرزند
مصعب فرزند ُر َزيق  ،ملقب به ذی اليمينين بوده است .
آل طاھر ،اولين دولت موروثی مستقل آريايی بعد ازحمله اعراب بوده و از سال  205ــ
 259ھـ  .ق 820 / .ــ  872ميالدی بمدت زياده از نيم قرن در خراسان حکمروايی کرده اند.
واين سلسله درواقع نزديک به دوقرن فترت سياسی آريائيان را که بعداز مرگ يزدگرد سوم
پيش آمده بود نيز تا حدی پايان داد .
ونخستين ضربت قطعی برامپراتوری عرب در سرزمين آريانا ــ خراسان وارد آمد .
وبدينگونه بعداز سقوط امپراتوری ساسانيان دوباره يک دودمان آريايی نژاد در قسمتی از
خاک آريانايی بزرگ ) بر تمام خراسان و سيستان و ماوراء النھر و قسمت عمده يی از
واليت جبال و سرزمين قديم ماد (  ،حکمرانی داشتند  .و در آيين فرمانروايی و شيوه
کشورداری سنت ھای محلی بازمانده از آريانايی باستانی را تا حد ممکن رعايت و حمايت می
کردند .
خانوادۀ طاھريان مردمان تحصيل کردۀ بودند  .طاھرفوشنگی خودش در زبان عربی اديب و
شاعر بود  .عبدﷲ مانند پدرش شعر می سرود وطلحه طاھری در نحو وارد بود  ،ومنصور
پسر طلحه طاھری والی مرو ــ و رساالتی در فلسفه نوشته وعالم در حکمت بود.
شاخص عمدۀ خود شناسی ملی حکومت طاھريان ،در اين نھفته است که به جھت اھميت
دادن آنان به زراعت و عمران و آبادی ،دھقانان سرزمين آريانا ـ خراسان به آسودگی زندگی
میکردند .وفرھنگ و تمدن باستانی آريائيان ــ خراسانيان بعد از يکصد و ھشتاد سال سکون
دوباره به مسير ترقی و تکامل بحرکت در آورده شد .

اسامي افراد اين سلسله که در خراسان فرمانروائی کردند عبارت اند از :
 1ـ طاھرذواليمينين  .205ھـ  .ق .820 .م .
 2ـ طلحه فرزند طاھر  .207ھـ  .ق .822 .م .
ّ
3ـ
عبدﷲ فرزند طاھر  .213ھـ  .ق .828 .م .
 4ـ طاھر دوم فرزند عبدﷲ  .230ھـ  .ق .844 .م .
 5ـ محمد فرزند طاھردوم  .259-248ھـ  .ق .872-862 .م ( 9) .

اول ـ پادشاھی طاھر فوشنگی
مؤسس سلسلۀ طاھريان
طاھريان در مبارزات وقيام سياسی ابومسلم خراسانی برای روی کار آوردن بنیعبّاس
شرکت داشتند .در اختالف بين پسران ھارونالرشيد ،امين و مأمون ،طاھر فوشنگی پسر
حسين جانب مأمون را گرفت  .او نخستين سپھساالری بود که عليه امين عباسی پسر ھارون
الرشيد مقاومت مسلحانه کرد و در جنگی که علی فرزند عيسی فرزند ماھان  ،سردار امين ،
در» ری « برض ّد مأمون کرد ،طاھرفوشنگی او را شکست داد وکشت .
طاھرفوشنگی بعد از واقعه امين و مأمون سردار قوای نظامی خالفت بغداد بود  .و پس از
يازده سال مبارزات آزادی خواھانه ھنگامی که مأمون به خالفت رسيد ظاھراً به پاس اين
خدمات ) سردار مشھور خود ،طاھرفوشنگی که از نجيب زادگان آريايی بود (  ،و باطنا ً گويا
برای دور کردن او از بغداد و کوتاه ساختن دست استياليش از امور خالفت  ،در سال  205ھـ
 .ق 820/ .م  .به حکومت خراسان فرستاد .مخصوصا ً چون طاھر امين را کشته بود  ،خليفه
با اين حرکت قاتل برادر را از پيش چشم خود دور کرد و طاھر نيز چون از خليفه بيم داشت
اين مأموريت را به ميل پذيرفت(10) .
نوشته اند که طاھر پس از فتح بغداد ،ھنگامی که می خواست با امام رضا وليعھد مأمون
بيعت کند  ،با دست چپ با امام بيعت کرد وگفت :
" دست راست من در خراسان در بيعت مأمون است " .چون مأمون اين گفته را شنيد گفت :
" من ھر دو دست طاھر را راست می گويم تا بيعت او بر ھردوی ما درست باشد  " .از اين
جھت به طاھر لقب " ذواليمينين " داد يعنی کسی که دارای دو دست راست است.
برخی گفته اند  " :که چون طاھر با ھر دو دست شمشير می زد و لقب ذواليمينين به اين
مناسبت بدو داده شده است" .
ھنگامی که " طاھرفوشنگی يک و نيم سال واندی حکومت خراسان را داشت ،دعوی
استقالل کرده و در روز جمعه ای از جمادی االًّخره درسال 207ھـ  .ق 822/ .ميالدی  ،در
مسجد جامع مرو نام خليفه را از خطبه انداخت .اگرچه فردای آن روز او را مرده يافتند و
گمان می رود که به وسيله جاسوسان مأمون خليفه اسالم مسموم شده باشد  ،ا ّما اين تاريخ
را نقطه عطف و آغاز تالش برای تشکيل حکومتھای ملّی آريايی ميتوان شمرد .
طاھر غير از جنگ و سياست  ،مرد ذوق و ادب ھم بود .در شعر و نثر عربی دست قوی
داشت و به حکمت و دانش ھم عالقه می ورزيد .با عشق و موسيقی ھم سرو کاری داشت .
طاھر در کار لشکر دقت و توجه خاص نشان داد و نظم و انضباط قابل مالحظه يی دربين
آنھا برقرار کرد .در کار حکومت ،وی در جلب قلوب اھل خراسان چنان صميمانه کوشيد که
در دربار بغداد از جانب مخالفان متھم به داعيه طغيان انديشی در خراسان شد.
پس از طاھرفوشنگی جانشينان او حکومت سياسی خراسان را تحکيم بخشيدند و در بغداد
نيز با نفوذ بسيار چندی در مقام شھربانی ادای رسالت نمودند.

طاھريان در دفع خوارج ) (11در شرق آريانا به پيروزی دست يافتند و سرزمينھای ديگری
مانند سيستان و قسمتی از ماوراءالنھر را به تصرف در آوردند و نظم و امنيت را در مرزھا
بر قرار کردند .وقسمتی از نواحی ماوراءالنھر را که غسان فرزند عباد ،فرماندار خراسان
در زمان خليفه مأمون در سال  819ميالدی نوح فرزند اسد سامانی را به عنوان فرمانروايی
سمرقند گماشته بود  .دردست آنھا باقی گذاشت و بعضی از آنھا را ھم به واليت سيستان
فرستاد .خودش درمرو که کانون قيام ابومسلم خراسانی بود و مأمون ھم در مدت منازعه با
امين در آنجا مانده بود ،اقامت جست و آنجا را مرکز حکومت ساخت.
طاھريان قيامھای بابک ) (12ومازيار) (13که به ترتيب درآذربايجان و تبرستان )مازندران( رخ
داد باعث شد که آنھا را از توجه به شرق آريانا باز دارد.
ازينروحوزه متصرفات اين سلسله درمدت زمان فرمانروايی ايشان ازخراسان  ،سيستان و
ماوراء النھر و قسمت عمده يی ازواليت جبال و سرزمين قديم ماد تجاوز نکرد و زياده ازنيم
قرن دراين حال باقی ماند.

دوم ــ پادشاھی طلحه طاھری
طلحه فرزند طاھرذاليمينين فرزند حسين فرزند مصعب فرزند زريق ،در ھنگام پاد شاھی پدر
والی واليت سيستان بود ) (14و تا سال فوت پدردر آنجا حکومت می کرد  .چون خبر وفات
طاھر رسيد  ،طلحه به خراسان رفت و از آنجا از جانب خود الياس فرزند اسد سامانی را به
سيستان فرستاد .
طلحه )  ( 213 -207بعد ازپدر درخراسان زمام امور را بدست گرفت و سياست او را در
طرز حکومت داری ادامه داد .وروابط حسنه را با خالفت بغداد حفظ نمود .
او در تحکيم پايه ھای سياسی نظام وامنيت سعی بليغ نمود ودر دفع خوارج سيستان ھم
اھتمام به جا آوردمگر شورش پی در پی خوارج بيشتر عمر پادشاھی او را به خود مصروف
ساخت و او موفق به اجرای کار ھای بزرگی نشد .با حمزه خارجی که از عھد ھاون الرشيد ،
خراسان و سيستان را عرضه ناامنی کرده بود ،بارھا جنگ کرد وبر آنان فايق آمد .
با اين حال ،ھرچند مقارن وفات او)  213ھـ .ق ( .حمزۀ خارجی رھبر شورشيان خوارج
سيستان ھم وفات يافت  ،مگر فتنه خوارج در خراسان ھمچنان تا مدتھا بعد دوام پيدا کرد.
بعداز فوت طلحه  ،برادر ديگرش علی فرزند طاھر بالفاصله حکومت خراسان را به دست
گرفت .او نيز ھمچون برادرش طلحه  ،نيز چندی بعد در جنگ با خوارج سيستان کشته شد.

سوم ــ پادشاھی عبدﷲ طاھری
معروفترين پادشاه طاھريان ،پس از طاھر ذواليمينين ،عبدﷲ پسر طاھرفوشنگی است  .او
بسال 182ھـ ق بدنيا آمد ،وبسال 230ھـ ق وفات يافت  .عبدﷲ بعد از کشته شدن برادرش
در جنگ خوارج  ،از بغداد در نيشابور آمد وبه حکومت نشست وزمام امور خراسان را
ازسالھای )  213ــ  230ھـ .ق 828 / .ــ  844ميالدی ( در دست داشت (15) .

وی نيشابور را پايتخت قرار داد ودر آبادانی آن کوشيد  .عبدﷲ مردی اديب وعاقل و زمامدار
قابل وعادل و منصبدار مجربی بود  ،او در دربارخليفه عباسی درسايه عقل وکفايت مورد
اعتماد قرار گرفت  ،وی شورشھای شام و مصر وحوالی آريانا را از سالھای  821ـ 829
ميالدی بنفع خليفه بغداد سرکوب کرد  .چنانچه :
" نصر فرزند شيث عقيلی را در شام  ،و عبيدﷲ فرزند لسری را در مصر  ،وبابک خرمدين
را در آذربايجان آريانا مغلوب نمود (16) " .
عبدﷲ با جسارت و دورانديشی زمام امور کشور را اداره می کرد وبا آن که نام خليفه را در
خطبه نماز جمعه می آورد و ھر ساله بخشی از خراج خراسان را به دربار خالفت می
فرستاد ،ا ّما به خليفه اجازه دخالت درامور داخلی خراسان را نمی داد.
اين پادشاه دانشمند در آبادانی شھر ھا بسيار کوشيد .دربار او مح ّل رفت و آمد دانشمندان و
شاعران و نويسندگان فارسی زبان بود( 17) .
حکومت عبدﷲ اوج قدرت معنوی و مادی طاھريان در خراسان بود .آنچه از خراج واليات
تابع عايد او می شد چنانکه از نقل  :ابن خرداذبه ) (18بر می آيد :
" متجاوز از چھل و چھار مليون درھم بود که البته البسه و امتعه نفيس ديگر و بردگان و
چھارپايان ھم بر آن افزوده می شد واين خود در آن عصر ثروت قابل مالحظه يی بود" .
المعتصم خليفه جديد ھم که بعداز مأمون به خالفت رسيد ــ ھر چند از عبدﷲ چندان دلخوش
نبود  ،اما ابقاء او را در حکومت خراسان به مصلحت وقت ديد و به استقالل حکومت
موروثی آل طاھر در آريانا ــ خراسان  ،لطمه يی وارد نياورد(19) .
عبدﷲ توجه خاصی به رعايت حال کشاورزان نشان داد .قوانين پسنديده يی در باب تقسيم آب
و طرز استفاده از قنات )كاريز ،مجرای آب زيرزميني  ( .ھا وضع کرد و از ھمين رو به
فرمان او کتابی درباره راه نگهداری از قنات ھا نوشته شد.
و مقررات او برای کشاورزان مايه تأمين رضايت و رفع تبعيض ھا گشت .اوبه مامورين
وکاردان قلمرو خود چنين نوشت :
" حجت برگفتيم شمارا تا از خواب بيدار شويد واز خيرگی بيرون آئيد  ،وصالح خويش
بجوئيد  ،وبابزرگان واليات مدارا کنيد  ،وکشاورزی که ضعيف گردد  ،اورا قوت دھيد ،
وبجای خويش بازآريد که خدای عزوجل مارا از دست ھای ايشان اطعام کرده است  ،واز
زبان ھای ايشان سالم کرده است  ،وبيداد کردن به ايشان حرام کرده است " .
از انديشه انسانگرايی عبدﷲ چنين برمی آيد که او نقش تعيين کنندۀ دھقانان را در تأمين
حيات اجتماعی جامعه عميق وعينی درک کرده بود  .او به چشم مشاھده می کرد که خان ھا
و مالکين برزارع و کشاورز  ،اجحاف و ستم می کنند  .و روز به روز زندگی زارع وبرزگر
به انحالل و افالس نزديکتر است  ،درحاليکه ھمين مردم طبقه مالک وخان را ھم نان می
دھند وھم سالم .
عبدﷲ به ياد داشت که پدرش در خراسان در ضمن يک نامه مفصل برايش در بغداد نوشته
بود که :
" سپاه را قوی دار  ،وامنيت را حفظ کن  ،با مردم به عدالت وآرامی رفتار وحوايج
وضروريات آنھا را فراھم نما  ،برائت وپاکی خود را در نظررعيت آشکارا کن  ،وبرای
بيماران شفا خانه ھا بساز (20) " .

او عمالً خطوط فکری اين نامه پدر را قطب نمای عمل خويش قرار داد  ،وخود را متعھد به
رعايت دقايق عدالت گستری و رعيت پروری دانسته ودرتقرير لطايف سياست و دقايق
حکمت ،به گفته مأمون خليفه اسالم  ،ھيچ نکته يی را فروگذار نکرده بود.
عالقه يی که عبدﷲ در نشر و ترويج سوادآموزی نشان داد خاطره او را در اذھان نسلھای
بعد به نحو بارزی محبوب نگھداشت .
" وی در قلمرو خود کودکان را تشويق به آموختگاری کرد و فرمان داد تا اطفال رعايا را به
ھيچ بھانه از مکتب محروم ندارند .حتا فرمود که تا وسايل و اسباب درس خواندن را ھمه
جا برای آنھا فراھم سازند تا استعداد ھيچ کودک ضايع نماند ( 21) " ... .

چھارم ــ پادشاھی طاھردوم
طاھر فرزند عبدﷲ فرزند طاھر در سال  230ھجری پس از مرگ پدرش به حکومت
طاھريان رسيد.
با آنکه » واثق « خليفه درين باب ميل قلبی نداشت ولی خود را به حفظ و ادامه حکومت
موروث خراسان در سالله طاھريان ناچار يافت .حکومت او در گسترش داد و پاسداری از
امنيت مردم گذشت(22) .
طاھر دوم در ھــژده سال )  ( 248 -230مدت پادشاھی خويش با خوارج و عياران سيستان،
که طالب استقالل وآزادی از خالفت بغداد بودند ،درگير بود .با آنکه ازکفايت پدر بی بھره
نبود به اندازه او برای بسط عدالت در قلمرو خويش فرصت نيافت .در پايان عھد او،
سيستان دچار اغتشاش شد و با اعتالء يعقوب ليث  ،اين منطقه از قلمرو طاھريان جدا گشت.

پنجم ــ پادشاھی محمد طاھری
) ( 259 -248
و انقراض حکومت طاھريان
محمد فرزند طاھر فرزند عبدﷲ و آخرين پادشاه سلسله طاھريان بعد از فوت پدر بسال 248
ھـ .ق 861 / .ميالدی جانشين او شد  .وحکومت وی در سال  .259ھـ .ق  .872 / .ميالدی
 ،به دست يعقوب ليث صفاری سرنگون گرديد .وقلمرو حکومت او ضميمۀ سلطنت يعقوب
گشت (23) .
مورخ مشھور بنام گرديزی در مورد شخصيت محمد چنين مينويسد  " :محد طاھری يک
شخص غافل و بی عاقبت بود .اوقاتش در عيش و مستی می گذشت و به شعر و موسيقی
بيش از ملک و حکومت عالقه نشان می داد(24) " .
از يکسو فرآيند يازده ساله پادشاھی محمد دوران ھرج و مرج و ظھور اغتشاشات پی در پی
در خراسان بود .واز سوی ديگر حادثه قتل » متوکل « خليفه اسالم پيش آمد که در تمديد
وتوسعه اين ھرج و مرج تأثير بخشيد .

سوای آن به نسبت عدم توجه » محمد طاھری « بر امورات نظام  ،متصديان امور استان ھا
و واليات خود سری و بی بند باری داشت ــ که فضای راحت زيست اجتماعی مردم را دلگير
و خفه کن ساخته بودند .از اينرو اختالل به قدرت رھبری طاھريان راه يافت ودر ايالت ھای
تابع بسترۀ اغتشاش روز تاروز گرمتر گرديد ومردم بر طاھريان شوريدند .
چون محمد طاھری شخص مقتدری نبود وراه بيرون رفت از اوضاع متشنج سياسی را
نتوانست بيابد  ،تا اينکه پايه ھای قدرت و حاکميت نظام شاھی طاھريان ناتوان وضعيف وکم
زور گرديد  .در نتيجه حکومت طاھريان رو به ضعف نھاد وبيش از پيش به انحطاط و
انقراض گرائيد.
سرانجام يعقوب فرزند ليث صفاری که در پيشاپيش اغتشاشيون مردم سيستان آريانا قرار
داشت آن واليت از قلمرو حکمروايی طاھريان جدا شد .ری و قزوين نيز در ھمان ايام از
حوزه اقتدار وی خارج گشت و ضعف اراده خود وی و سوء اداره عمالش قلمرو او را تقريبا
منحصر به تختگاه وی در نيشابور کرد.
يعقوب ليث با تسخير نيشابور و توقيف محمد فرزند عبدﷲ ــ که ھر دو به آسانی و بدون
مقاومت انجام گرفت ــ يعقوب خطبه به نام خود خواند و حکومت طاھريان آريايی پس از 52
سال حکمروايی در خراسان بزرگ و برخی از استان ھای آريانا  ،به پايان رسيد .وبدست
صفاريان دود مان ديگری از نژاد آريايی افتاد (25) .
محمد فرزند طاھر بعد از خاتمه عھد يعقوب  ،در سال 271ھـ .ق .سعی نيم بند بيفايده يی
ھم به اشارت خليفه برای اعاده قدرت موروث طاھريان در خراسان انجام داد و خليفه اسالم
ھم درين زمينه به او کمک کرد ،ولی او توفيقی نيافت و به بغداد بازگشت .باقی عمرش نيز
ھمانجا به پايان آمد و خراسان و سيستان در دست صفاريان باقی ماند.
طرز فرمانروايی آل طاھر ھم به وسيله صفاريان وسامانيان و غزنويان دنبال شد .دولت
کوته مدت آنھا بی آنکه پيوند نا گسستنيی با خالفت اسالم در بغداد داشت اما با آن ھم اولين
دولت مستقل آريايی در دوران اسالمی بشمار آمد(26) .
باعرض حرمت
بصير کامجو
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