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  -:في العصر العباسيعات االقليمية االنفصالية ظهور النز 

تمثمو مف مظاىر المحرريف والفاتحيف العرب فكونوا  لقد وحدت رابطة الديف بكؿ ما
امبراطورية مجيدة مزدىرة مترفة ، ثـ انشغموا عف العقيدة الى مظاىر الثراء المادي 
والمجد والرفاه تاركيف امور الدولة االدارية والعسكرية الى المرتزقة االجانب فضعفت 

النقساـ الدولة العباسية  بكأسباالدولة وتفككت ومف العوامؿ التقميدية التي نذكر 
عامؿ االتساع الكبير مف تخـو الصيف الى حدود بالد االفرنج ، المسافة مف سمرقند 
في المشرؽ الى سرقسطة في المغرب تبمغ مسيرة عاـ ونصؼ العاـ اضطرت 
الخالفة الى اعطاء امراء االطراؼ البعيدة مف العاصمة نوعًا مف االستقالؿ الذاتي 

فكؾ الدولة ، ثـ عامؿ الترؼ والرفاىية والثراء وحياة الحريـ خاصة الذي ادى الى ت
الحاكمة التي لـ تعد تنجب اال االمراء الضعاؼ  باألسركانت مف االسباب التي ادت 

االجساـ والعقوؿ الذيف تعوزىـ القابميات والكفاءات التي تحمى بيا امراء فترة القوة 
الى الترؼ والمذة  الء االمراء فقد انصرفواالذيف عركتيـ التجارب والصعاب ، اما ىؤ 

يـ الى تدبير امور الدولة ، ثـ اف كثرة الزوجات ادى الى كثرة فاكثر مف انصرا
االبناء المطالبيف بالسمطة مع عدـ وجود قانوف يحدد وراثة العرش وينظميا ، فادى 

يفة ورفع ذلؾ الى الفتف االىمية ومؤامرات البالط ، وتدخؿ الحريـ مف اجؿ عزؿ خم
اخر مكانو ، ففقد االستقرار واالستمرارية التي كانت المبرر الرئيسي لاللتجاء الى 
تغميب نظاـ الوراثة عمى مبدأ الشورى ، وقد تفشت عادة الترؼ والركوف الى الدعة 
الخموؿ بيف افراد الشعب كذلؾ ، فاىتـ الناس ) والناس عمى ديف مموكيـ (( باقتناء 

 ، والتيالؾ عمى الممذات مف شراب ورقص وغناء وقياف وغيرىا . الجواري والغمماف 
وكاف عامؿ الوحدة المغوية والدينية الرابطة االولى بيف االقاليـ والشعوب التي ضمتيا 
الدولة االسالمية ، اال انيا بعد مرور اكثر مف قرنيف مف الزماف لـ تعد كافية لمحفاظ 

بالد والمفتوحة دعوات سياسية دينية الى عمى تماسؾ الدولة حيث ظير بيف سكاف ال
ليا عالقة بعقائد ىذه الشعوب قبؿ الفتح االسالمي ، واستغميا زعماء طموحوف 



لتحقيؽ ماربيـ الخاصة ، كما ظيرت حركة ) الشعوبية( وىي حركة اجتماعية فكرية 
 فجرت مشاعر الكراىية لمعرب ونظاميـ السياسي. 

ب بسبب انقساماتيـ القبمية وطموحاتيـ السياسية وفي الوقت الذي تشققت وحدة العر 
لبموغ السمطة ، ادت االنقسامات المذىبية كذلؾ الى تزعزع وحدة العقيدة االسالمية 

 ظيور المذاىب المختمفة وتبمورىا في ىذه الفترة .  تأثيرالواحدة تحت 
بيف فئات ننسى ما لمعوامؿ االقتصادية مف اثر في زيادة اليوة االجتماعية  وال    

الزراعية وشؽ الترع وصيانتيا وتنظيـ الري  باألحواؿالشعب المختمفة ، تعمـ العناية 
، تمؾ االعماؿ التي ال يمكف االستغناء عف مساىمة الدولة في القياـ بيا اال اف 
الدولة اىممت القياـ بيا ، فترتب عمى ذلؾ انتشار المجاعات واالوبئة اف 

و آثاره عمى دخؿ بيت الماؿ ، وزاد استغالؿ الفالحيف االضمحالؿ االقتصادي كاف ل
 عف طريؽ الضماف فتدىورت الحياة الزراعية والصناعية . 

والواقع فاف الدولة االسالمية في الفترة موضوع الدراسة قد اصبحت دولة كبيرة     
فشممت مساحات واسعة واقاليـ مختمفة تقتصر الى وسائؿ النقؿ والمواصالت الجيدة 

 واندماجيا بيا ثانيًا ، ثـ انتشار الفرؽ والحركات الدينية السياسية بينيـ مما فرؽ اوالً 
، كؿ ىذه العوامؿ لعبت دورىا في استفحاؿ النزعة االقميمية في  تألقاوحدتيـ 

المناطؽ المختمفة التي بدأت في فترة مبكرة ، حيف قامت الدولة االموية في االندلس 
ىػ 811واالغالبة في تونس ىػ 871في المغرب ىػ ثـ انفصؿ االدارسة 831

ىػ والفاطميوف حيث بدأت 313ىػ واالخشيدويوف 151وف في مصر والشاـ ينوالطولو 
ىػ واقاـ الطاىريوف كيانًا خاصًا ليـ 351دعايتيـ في المغرب ثـ انتقموا الى مصر 

نيوف سنة اىػ ثـ السام151ىػ ثـ اعقبيـ الصفاريوف سنة 105في خراساف سنة 
ىػ وسيطر العمويوف عمى طبرستاف والزياريوف عمى 358ىػ ثـ الغرنويوف سنة 118

حوليا والبويييوف عمى جنوبي فارس ، والحمدانيوف عمى بعض مناطؽ  جرجاف وما
 الجزيرة وااليمخانيوف عمى تركستاف واليعفريوف عمى اليمف .   

ـ استطاع االمير ىػ ث831كانت االندلس اوؿ اقميـ منفصؿ عف الدولة العباسية   
االموي عبد الرحمف الثالث )الناصر( اف يعمف الخالفة االموية في االندلس سنة 



ضعؼ الخالفة العباسية وسيطرة قادة الجيش عمى مقدرات  رأىىػ بعد اف 381
 االمور فييا ، وبعد اف استشار رجاؿ الديف والدولة في االندلس . 

بزعامة  األدارسةت مستقالت ، االوؿ اسس اما في افريقيا )المغرب( فقد تكوف كيانا
ىػ والثاني اسسو االغالبة بزعامة ابراىيـ بف 871ادريس بف عبد اهلل الحسف سنة 

 ىػ . 811االغمب في تونس سنة 
ليست في كونيـ اولى الدويالت المنفصمة عف العباسييف ،  فأىميتيـاما الطاىريوف : 

مف كونيـ اوؿ اسرة  تأتيمية الطاىريف نقد سبقتيا االغمبية واالدارية ، ولكف اى
 استقمت في المشرؽ الذي اواله العباسيوف اىتماميـ وظيرت فيو دعوتيـ . 

يعتبر النزاع بيف االميف والمأموف ثـ انتصار المأموف مف الفترات الحاسمة 
في مرو وجعميا  المأموفوالمنعطفات الميمة في تاريخ المشرؽ االسالمي ، فقد بقي 

سنوات ، وىذا يعني انتقاؿ مركز الثقؿ مف العراؽ  1، ولـ يعيد اال بعد  عاصمة لو
رئيسًا لشرطة  لممأموفالى خراساف ، وقد عيف طاىريف الحسيف الذي حقؽ االنتصار 

ىػ عاماًل عمى خراساف والمشرؽ وقد بدأ طاىر بف 105العاصمة ، ثـ عيف سنة 
قوتو في خراساف واىمؿ واسقط الحسيف يظير بمظير الحاكـ المستقؿ بعد اف شعر ب

الخميفة مف خطبة الجمعة وكاف ىذا االىماؿ يعني العصياف المكشوؼ ، وقد توفي 
طاىر او مات مسمومًا اال اف الخميفة عيف طمحو بف طاىر مكاف والده ، وبذلؾ 

 استمرت االمارة الطاىرية . 
، وخاصة كما ظؿ بعض اعضاء االسرة الطاىرية يتناوبوف المناصب في بغداد 

الشرطة وخراج السواد ، وبحكـ ىذا اصبحوا مسؤوليف عف مصير الخالفة في فترة 
الفوضى الحرجة وحيف فر الخميفة المستعيف مف سامراء الى بغداد وتحصف فييا ضد 
القادة الترؾ ، استعد محمد بف عبد اهلل بف طاىر لمدفاع عف بغداد الجانب المستعيف 

رؽ السالح عمى العامة ، وقد حاوؿ الخميفة المعتز ، ونظـ المقاومة الشعبية وف
استمالو محمد الطاىري الى جانبو دوف نجاح ، اال اف محمد امؿ استمرار الصراع 

ىػ عمى اف 151وعقد مصالحة مع المعتز اعترؼ بموجبيا بخالفة المعتز سنة 
حمد يعوض المستعيف بالماؿ ويكوف لو راتب ، ولكف اىؿ بغداد القوا المـو عمى م

الطاىري وطالبو الجند بالرواتب ، بينما اسقط الخميفة الجديد قواد المستعيف وحؿ 



جيش بغداد ، وتوج محمد الطاىري فشمو عندما سعى بنفسو الى قتؿ المستعيف الذي 
 كاف الجئًا بواسط . 

وقد بدت عوامؿ الضعؼ واعراض االضمحالؿ في والية محمد بف طاىر ابف عبد 
لخوارج بسجستاف واضطربت طبرستاف بحركات شيعية عموية ، اهلل ، حيث عاث ا

 وانتيت ىذه االضطرابات بزواؿ الطاىريف وحموؿ الصفاريف محميـ . 
  اما الصفاريون : 

لصفار الذي كاف يشتغؿ بصناعة فينشبوف الى مؤسس امارتيـ يعقوب بف الميث ا
شأ نشأة متواضعة ر في بدء حياتو ، مما يدؿ عمى انو رجؿ مف عامة الشعب نفالص
 . 

، وانتشرت جماعات مف  الطاىرييفلقد ذكرنا سابقًا اف االمف والنظاـ فقد اواخر عيد 
المصوص وقطاع الطرؽ والخوارج في االقاليـ ، وتجاه ىذا الوضع عمؿ الناس عمى 
تشكيؿ فرؽ مف المتطوعة لمدفاع عف مدنيـ وبمدانيـ ، وكاف يعقوب بف الميث ضمف 
احدى ىذه الفرؽ المتطوعة في ) بست( عاصمة سجستاف ثـ استطاع اف يتولى 

عمى سجستاف ونحف النعرؼ الشيء الكثير عف سيرة يعقوب  القيادة ويعمف نفسو اميراً 
 بف الميث قبؿ سيطرتو عمى زماـ االمور في سجستاف . 

وقد بدأ يعقوب حياتو صفارًا ولكف طموحو دفعو الى ترؾ ىذه المينة وتجربة حظو 
في الحرب والسياسة وفي البداية اعتبرت يعقوب نفسو مرتبطًا بالخميفة العباسي ولكف 

زادت سمطتو وكثر اتباعو كمما تناقصت طاعتو لمسمطة المركزية ، حتى انتيت  كمما
 بو االمر الى التمرد ضد الخميفة . 

لقد كاف الصفاريوف اوؿ اسرة في المشرؽ تحدث بصورة جدية الخالفة العباسية فقد 
ىػ 153طرد الوالي الذي عينو الخميفة عمى فارس واحتميا ، ثـ احتؿ خراساف سنة 

 ؿ محمد بف طاىر وكاف عممو ىذا دوف شؾ تمردًا عمى العباسييف . واعتق
وقد ارسؿ الخميفة المعتمد اخاه الموفؽ لحرب يعقوب الصفار الذي كاف جيشو يضـ 
الخوارج والمسيحيف والزرادشت اضافة المسمميف ، وانيـز يعقوب بعد اف تمقى ثالثة 

خوؿ بغداد والحصوؿ عمى جروح والظاىرات يعقوب الصفار اعتقد بانو يستطيع د
مطالبو دوف حاجة الى القتاؿ ونظرًا لضعؼ جيش الخالفة وانشغالو بحركة الزنج ، 



اف ينتصر انتصارًا سياسيًا عف طريؽ مظاىرة عسكرية  يأمؿاي اف يعقوب كاف 
تظير قوتو اماـ الخميفة ، اال اف اممو خاب فاضطر الى التراجع مندحرًا اماـ الموفؽ 

سابور اعمف اف سيعود لحرب بغداد ثانية ، ولكنو مات قبؿ اف يفي ، وفي جند ني
 بوعده . 

 ولـ يرغب يعقوب الصفار بالتحالؼ مع الزنج الذيف اعتبرىـ مارقيف .
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