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 المرحلة :الثالثة, 

 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة االساسٌة/ قسم التارٌخ.

 المحاضرة الثانية :االمارات العربية واالسالمية في المشرق:

 هـ(:222-202االمارة الطاهرية:) -(1)

ٌنتمً الظاهرٌون الى احدى االسر الفارسٌة التً كانت تحتل مكانة خاصة وتتمتع بنفوذ     

واسع فً خراسان قبل عصر المأمون , حٌث تتابع ثالثة من رجال هذه االسرة على حكم 

والٌة بوشنج فً منطقة )هراة(, وهم مصعب جد  طاهر بن الحسٌن, والحسٌن ابوة , ثم 

 بعد. توالها طاهر نفسة فٌما

وٌرجع الفضل فً تأسٌس االمارة الطاهرٌة الى طاهر بن الحسٌن الخراسانً, الذي كان 
واحدا من كبار قواد المأمون , وقد لعب طاهر هذا دورا بارزا فً النزاع الذي قام بٌن 
االمٌن والمأمون ,وبذل جهودا كبٌرة اعانت االخٌر على تحقٌق أهدافه فً نٌل الخالفة 

ٌه االمٌن, وقد كإفاءة المأمون على ذلك وعٌنة والٌا على اقلٌم الجزٌرة والقضاء على اخ
واسند الٌة رئاسة الشرطة ببغداد, كما عٌن افراد أسرته فً مناصب كبٌرة فً الدولة 
العباسٌة , اال ان طاهرا لم ٌرض بوالٌة الجزٌرة , وظل ٌتطلع للحصول على والٌة 

غبته فً بادي االمر لعلمة بطموح طاهر واحتمال خراسان, غٌر ان المأمون لم ٌجبه الى ر
انفصاله عن الخالفة ,وقد عبر عن مخاوفة هذه لوزٌرة احمد بن ابً خالد حٌن خاطبة فً 
اسناد والٌة خراسان الى طاهر بن الحسٌن, حٌث قال :انً اخاف ان ٌغدر وٌخلع وٌفارق 

 بذلها الوزٌر احمد بن ابً خاد , الطاعة(,اال انه عاد ووافق على تولٌته نتٌجة الجهود التً 

 :واليو طاىر بن الحسين خراسان
من مدينة السالم إلى أقصى عمل المشرق، وقد كان قبل  طاىر ْبن الحسينفمن ذلك تولية المأمون فيها 

 واله الجزيرة والشرط وجانبي بغداد ومعاون السواد، وقعد للناس. كما ذكرنا   ذلك
 كر الخبر عن سبب توليتو:ذ

وكان سبب توليتو إياه خراسان والمشرق، ما ذكر عن حماد ْبن الحسن، عن بشر ْبن غياث المريسي،      
قَاَل: حضرت عبد اهلل المأمون أنا وثمامة ومحمد ابن أبي العباس وعلي ْبن الهيثم، فتناظروا، فنصر محمد 

ينهما، إلى أن قَاَل محمد لعلي: يا بن ابى العباس اإلمامة، ونصر علي ْبن الهيثم الزيدية، وجرى الكالم ب
وكان متكئا فجلس: الشتم على، والبذاء لؤم، إنا قد أبحنا  -نبطي، ما أنت والكالم! قَاَل: فقال المأمون

الكالم، وأظهرنا المقاالت، فمن قَاَل بالحق حمدناه، ومن جهل ذلك وقفناه، ومن جهل األمرين حكمنا 



فإن الكالم فروع، فإذا افترعتم شيئا رجعتم إلى األصول قَاَل: فإنا فيو بما يجب، فاجعال بينكما أصال، 
نقول: ال ِإَلَو ِإال اللَُّو َوْحَدُه ال َشرِيَك لو، وأن محمدا عبده ورسولو، وذكرا الفرائض والشرائع في اإلسالم، 

محمد لعلي بمثل المقالة األولى، فقال لو علي: واهلل لوال جاللة مجلسو وما وىب  فأعاد،وتناظرا بعد ذلك
  اهلل من رأفتو، ولوال ما نهى عنو ألعرقت جبينك، 

 إذا وىب شيئا استحيا أن يرجع فيو لكان أقرب شيء بيني وبينك إلى األرض رأسك، قم وإياك ما عدت.
فقال لو: كان من  -وىو زوج أختو -اىر ْبن الحسينقَاَل: فخرج محمد ْبن أبي العباس، ومضى إلى ط

قصتي كيت وكيت، وكان يحجب المأمون على النبيذ فتح الخادم، وياسر يتولى الخلع، وحسين يسقي، 
وأبو مريم غالم سعيد الجوىري يختلف في الحوائج فركب طاىر إلى الدار، فدخل فتح، فقال: طاىر 

ن لو: فدخل طاىر فسلم عليو، فرد ع، وقال: اسقوه رطال، فأخذه بالباب، فقال: إنو ليس من أوقاتو، ائذ
في يده اليمنى، وقال لو: اجلس، فخرج فشربو ثم عاد، وقد شرب المأمون رطال آخر، فقال: اسقوه ثانيا، 

 ففعل كفعلو األول، ثم دخل، فقال لو المأمون:
سيده، فقال لو المأمون: ذلك  اجلس، فقال يا أمير المؤمنين، ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي

في مجلس العامة، فأما مجلس الخاصة فطلق، قَاَل: وبكى المأمون، وتغرغرت عيناه، فقال لو طاىر: يا 
أمير المؤمنين، لم تبكي ال أبكى اهلل عينيك! فو اهلل لقد دانت لك البالد، وأذعن لك العباد، وصرت إلى 

ذل، وستره حزن، ولن يخلو أحد من شجن، فتكلم بحاجة إن  المحبة في كل أمرك فقال: أبكي ألمر ذكره 
كانت لك، قَاَل: يا أمير المؤمنين، محمد ْبن أبي العباس أخطأ فأقلو عثرتو، وارض عنو قَاَل: قد رضيت 

 عنو، وأمرت بصلتو، ورددت عليو مرتبتو، ولوال أنو ليس من أىل اإلنس ألحضرتو.
عباس ذلك، ودعا بهارون بن جبغويو، فقال لو: إن للكتاب عشيرة، قَاَل: وانصرف طاىر، فأعلم ابن ابى ال

وإن أىل خراسان يتعصب بعضهم لبعض، فخذ معك ثالثمائة ألف درىم، فأعط الحسين الخادم مائتي 
 ألف، وأعط كاتبو محمد ْبن ىارون مائة ألف، وسلو ان يسال المأمون: لم بكى؟

 يا حسين اسقني، قَاَل: ال واهللقَاَل: ففعل ذلك، قَاَل: فلما تغدى قَاَل: 
السقينك أو تقول لي: لم بكيت حين دخل عليك طاىر؟ قَاَل: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألتني 
عنو! قَاَل: لغمي بذاك، قَاَل: يا حسين ىو أمر إن خرج من رأسك قتلتك، قَاَل: يا سيدي، ومتى أخرجت 

و من الذلة، فخنقتني العبرة فاسترحت إلى اإلفاضة، ولن لك سرا! قَاَل: إني ذكرت محمدا أخي، وما نال
يفوت طاىرا مني ما يكره َقاَل: فأخبر حسين طاىرا بذلك، فركب طاىر إلى أحمد ْبن أبي خالد، فقال لو: 
إن الثناء مني ليس برخيص، وإن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عينو، فقال لو: سأفعل، فبكر 

ابن أبي خالد إلى المأمون، فلما دخل عليو قَاَل: ما نمت البارحة، فقال: لم ويحك!  إلي غدا قَاَل: فركب



فقال: ألنك وليت غسان خراسان، وىو ومن معو أكلة رأس، فأخاف أن يخرج عليو خارجة من الترك 
 فتصطلمو، فقال لو: لقد فكرت فيما فكرت فيو، قَاَل: فمن ترى؟

 ك يا أحمد! ىو واهلل خالع، قَاَل:قَاَل: طاىر ْبن الحسين، قَاَل: ويل
أنا الضامن لو، قَاَل: فأنفذه، قَاَل: فدعا بطاىر من ساعتو، فعقد لو، فشخص من ساعتو، فنزل في بستان 
خليل ْبن ىاشم، فحمل إليو في كل يوم ما أقام فيو مائة ألف فأقام شهرا، فحمل إليو عشرة آالف ألف، 

 التي تحمل إلى صاحب خراسان.
و حسان الزيادي: وكان قد عقد لو على خراسان والجبال من حلوان إلى خراسان، وكان شخوصو اَل أبق

من بغداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة سنة خمس ومائتين، وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين، 
د الرحمن أن عب -فيما اجتمع الناس عليو -فلم يزل مقيما في عسكره َقاَل أبو حسان: وكان سبب واليتو

المطوعي جمع جموعا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان، فتخوفوا أن يكون ذلك 
الصل عملو عليو وكان غسان ْبن عباد يتولى خراسان من قبل الحسن ْبن سهل، وىو اْبن عم الفضل ْبن 

 سهل.
وواليتو لها، ندبو الحسن ْبن سهل وذكر عن علي ْبن ىارون أن طاىر ْبن الحسين قبل خروجو إلى خراسان 

 للخروج إلى محاربة نصر ْبن شبث، فقال:
حاربت خليفة، وسقت الخالفة إلى خليفة، وأومر بمثل ىذا! وإنما كان ينبغي أن توجو لهذا قائدا من 

 قوادي، فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاىر.
حسن ْبن سهل، فقيل لو في ذلك، فقال: ما  قَاَل: وخرج طاىر إلى خراسان لما توالىا، وىو ال يكلم ال

 كنت ألحل عقدة عقدىا لي في مصارمتو.
 ______________________ 
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