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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي الكرمي ،وعلى
آله وصحبه أجمعني ،وبعد،،،

األدارسة
األغالبة

لم أجد تقسيما جيدا للدولة العباسية ،كما أن وضعها في كتاب واحد سيجعله

الطولونية

قسمت الدولة العباسية إلى
ضخما ال يتحمله شباب اليوم في الغالب ،ولذلك ّ

اإلخشيدية

عهدين ،وفي هذا الكتاب تناولت العهد األول منذ دعوة مؤسسها إلى جيوش

الفاطمية

اخلراساني الذي أقامها ،ثم عهد السفاح خليفتها األول ،وأسميت ذلك عهد

الحمدانية

التأسيس.

الموضوع

الصفحة

المراجع العربية

204

السياسة واإلدارة والعلم الشرعي واألدب  ،فوضع األسس للحضارة العباسية،

المراجع األجنبية

206

ولعل من أهمها بداية فكرة بيت احلكمة .

الخاتمة

208

وأحلقته بباب خاص باخلليفة الثاني املنصور املؤسس الفعلي والذي جمع بني

ثم استعرضت بداية النهضة على يد املهدي بن املنصور في جوانب العلم واإلبداع
والعمران واملكتبات واإلدارة واالقتصاد  ،فكان عهده مقدمة للتطور الضخم الذي

األحداث السياسية والتاريخية والعسكرية.

جاء بعده .
وأما العصر الذهبي الذي افتتحه هارون الرشيد فما زال مفخرة للمسلمني إلى

تعريف بالشخصيات املهمة في التاريخ (من املسلمني وغيرهم).

ّ
أفردت
اليوم ،وخاصة في التسامح الديني والتبادل احلضاري مع دول العالم الذي
له حديث ًا خاصا ،ولكن هذا العصر شهد بداية ظهور الدول املستقلة  ،وأول إرهاب
فكري مارسته الدولة على شعبها عندما حاول املأمون واملعتصم والواثق فرض
عقيدتهم املعتزلية بأن القرآن مخلوق ،فتصدى لهم اإلمام العظيم أحمد بن حنبل،
وجاء املتوكل فرفع هذه الفتنة  ،كما شهد هذا العصر أول صراع بني العباسيني بني

تعريف بدين اإلسالم وكذلك باألديان والطوائف واملذاهب والفرق.

جوانب احلضارة والعلوم واآلداب والفنون والعمران.

األمني واملأمون أبناء هارون الرشيد  ،ورغم كل هذا ظل هذا هو العصر الذهبي
للحضارة اإلسالمية.

ماذا يحدث في باقي العالم (في كل اجلوانب) حتى نقارن التاريخ اإلسالمي بالتاريخ العاملي.

وانتقلت بعدها إلى عصر الضعف حيث حتكّ م القادة والوزراء األتراك في اخلالفة،
ومع انتشار الضعف السياسي إالّ أن هذا العهد كان من العهود املليئة بالعلماء واألدباء
والنشاط الثقافي حتى أسميت الفصل (ضعف سياسي ونهضة علمية شعبية) وفي
عصر الضعف ازدادت الدول املستقلة عن العباسيني بشكل كبير  ،فقدمت تعريف ًا
مختصر ًا بها .
ثم أفــردت باب ًا خاص ًا بالدول املستقلة في العهد العباسي األول ،ولكثرة هذه
الدويالت التي مزقت األمة قمت بتقسيم هذا الباب إلى فصول حسب جغرافيتها
(املشرق ،مصر والشام ،املغرب ،األندلس) ،واستعرضت فيها ملخص ًا موجز ًا ألهم

وختمت الكتاب بالتقييم املنهجي للدول والذي قدمته في اجلزء األول في خمسة
مجاالت ،في كل منها خمسة عناصر  ،ليثبت هذا التقييم في أذهان شباب األمة
ويستعملوه لتقييم دولهم .
وكما في اجلزء األول لم أكتف باألحداث السياسية والعسكرية وإمنا أضفت لها
تعريف ًا بالشخصيات العلمية واألدبية والدينية ،وكذلك باإلنتاج احلضاري
ً
محاوال
وبالفرق واملذاهب ورموزها،
واملؤلفات الهامة واالختراعات الرئيسة،
ِ
اإلنصاف واالعتدال ما استطعت ،وفي الهامش استعرضت ماذا يحدث في العالم

األحداث التاريخية واحلضارية في كل دولة.

في نفس الوقت حتى تكتمل الصورة لدى القراء الكرام الذين أرجو أالّ ينسوني

وجعلت ألوان خلفيات الفقرات حسب نوع احلدث ،فالسياسة لها لون ،ولون آخر

من صالح دعائهم.

للشخصيات ،وآخر للحضارة ،ورابع لألديان والفرق واملذاهب ،وخامس ألحداث
العالم.

مع خالص التقدير والدعاء
د.طارق السويدان
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بداية الفكرة

الفصل األول

نسب الدولة العباسية وترتيب اخللفاء

ً
أوال

132هـ
(صاحب الدعوة) محمد بن علي بن عبداهلل بن العباس بن عبداملطلب
 - 1السفاح

 - 4الهادي
 - 6األمني

 - 14املهتدي

 - 2املنصور

اإلمام ابراهيم

عبداهلل

 - 3املهدي

مؤسس العباسيني
ومات قبل اخلالفة
العباسية

عم املنصور
الذي ثأر عليه

 - 5الرشيد
 - 7املأمون

 - 8املعتصم

 - 9الواثق

 - 10املتوكل

 -15املعتمد

محمد املوفق
ليس خليفة

 - 11املنتصر

 - 12املستعني

ولي عهد املعتمد واحلاكم الفعلي (قيل أن
اسمه طلحة)، ومات في عهد املعتمد

 - 3املعتز

752م

بداية الفكرة

247هـ

15

867م

العباس بن عبداملطلب
تنسب الدولة العباسية إلى جدها األكبر العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه عم النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي
ولد قبل عام الفيل بثالث سنوات .توفي في خالفة عثمان عام  32هـ 662 -م  ،وله الكثير من األوالد أشهرهم عبد اهلل
بن العباس الذي توفي عام ( 68مت التعريف به في ذلك التاريخ).
ومن أوالده علي بن عبد اهلل بن العباس الذي ولد عام  40هـ 660 -م ،وله  22ولد ًا ذكر ًا أكبرهم «محمد بن علي بن
عبد اهلل بن العباس» ،أول من أوكلت له الدعوة إلى خالفة العباسيني وهو والد إبراهيم اإلمام الذي ابتدأت على يديه
الدعوة الفعلية إلقامة الدولة العباسية.

 - 16املعتضد
 - 17املكتفي
 - 22املستكفي  - 20الراضي

 - 21املتقي

 - 18املقتدر

 - 19القاهر

(ليس خليفة)

 - 23املطيع

 -25القادر

 - 24الطائع

اسحق

 - 26القائم
محمد

(ليس خليفة)

 - 27املقتدي

126هـ 746م

وفاة صاحب الدعوة

في هذه السنة توفي صاحب الدعوة إلى خالفة
الـعـبــاسـيــن مـحـمــد ب ــن عـلــي ب ــن عـبــد اهلل بن
الـعـبــاس ،وانتقلت الــزعــامــة إلــى ابـنــه إبراهيم
الــذي عــرف بلقب اإلم ــام ،وعلى يديه انتقلت
الــدعــوة مــن السرية إلــى دور النشاط العلني،
وقد ساعد على ذلك ظهور شخصية تاريخية
هامة تسلمت زعامة هذه احلركة في خراسان
وهي شخصية أبي مسلم اخلراساني.

 - 28املستظهر
 - 31املقتفي

 - 29املسترشد

 - 32املستنجد

 - 30الراشد

 - 33املستضيئ

امتاز العصر العباسي بالزخارف الهندسية على اجلص.
وكــانــت هــذه الــزخــارف بسيطة التكوين ،وقــد اكتشفت في
أطالل سامراء العاصمة الثانية للعباسيني

137هـ 749م

عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي

< شيخ العربية في عصره وإمام من أئمة علم النحو
< من كتبه « :الجمل الكبرى ” في النحو وقد كتبه بمكة

 - 34الناصر
 - 35الظاهر

(خليفة صوري في القاهرة)

 - 36املستنصر

(خليفة صوري في القاهرة)

 - 37املستعصم

(خليفة صوري في القاهرة)

< كان إذا انتهى من باب من كتابه طاف به أسبوعا ودعا بالمغفرة والمنفعة وكتاب «اإليضاح» في علل النحو،
و«المخترع» في القوافي ،و«الكافي» في النحو ،و«الالمات» في اللغة و«األمالي».
أحداث عاملية

 746م
اليونانيون يستعيدون قبرص من حكم املسلمني

16

عهد التأسيس

الباب األول

عبدالحميد بن يحيى الكاتب

132هـ 750م

< الملقب بالكاتب
< أول من أنشأ أسلوب الرسائل في األدب العربي( ،أي المقالة األدبية القصيرة) ويقال « :فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت
بابن العميد»
< له «رسائل» أدبية في نحو ألف ورقة

132هـ 750م مدة الدولة العباسية

٦٥٦هـ ١٢٥٨م

تولى العباسيون اخلالفة اإلسالمية عام 132هـ ــ750-م ،حيث بويع خليفتهم األول أبو العباس عبد اهلل
السفاح بالكوفة  ،واستمرت خالفتهم حتى عام 656ه ــ1258-م حيث سقط عبد اهلل املستعصم قتي ًال بني
يــدي هوالكو ،فاستمرت خالفتهم  524عام ًا ،استخلف فيها منهم  37خليفة (منهم من خلّده التاريخ
ومنهم من أغفله).

132هـ 750م

وفاة املؤسس

توفي إبراهيم اإلمام بن محمد بن علي  -أخو
السفاح -في السجن في حـ ّران وكان اخلليفة
مروان قد أمر بإحضاره إليه قبل ثالث سنوات
تقريب ًا (129هـ ـ 749 -م) بعد أن كــان قــد اطلع
على كتابه السري الــذي أرسله إلى أبي مسلم
اخلــراســانــي يــأمــره بـبــدء ال ـثــورة هـنــاك ،وتولى
قيادة العباسيني الحق ًا أخــوه عبداهلل (امللقب
بالسفاح) أول اخللفاء العباسيني.

تطور الطب في العهد العباسي

132هـ 750م
132هـ 750م

الفصل الثاني

التجارة مع غرب أفريقيا

توسع كبير في التجارة بني املسلمني في شمال
أفريقيا واملـمــالــك فــي غــرب أفريقيا يساهم في
نشر اإلسالم بينها
أحداث عاملية

 750م
تقديم القرابني يف معبد  Itzaيف املكسيك املقدس
ألكرث من ألف سنة

كيراال الهند

التجار املسلمون ينشرون اإلســام في كيراال
 Keralaفي جنوب غرب الهند

أبو العباس عبداهلل السفاح
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الفصل الثاني

الباب األول

ابن املقفع
132هـ 136هـ

أبو العباس عبداهلل السفاح

750م 753م

في هذا العام وبعد مقتل مروان احلمار آخر اخللفاء األمويني بويع أبو العباس عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد
اهلل بن العباس خليفة للمؤمنني ،وكان أخوه إبراهيم بن محمد أوكل له باألمر من بعده بالرغم من أنه أصغر من
أخيه أبي جعفر املنصور( ،ألن عبداهلل كان ابن امرأة ح ّرة عربية بينما كان أبو جعفر ابن أمة غير عربية) ،وعرف أبو
العباس بلقب السفّ اح ،ألنه ابتدأ حكمه بعمليات قتل واسعة لألمويني وبني طالب وكلّ خصومه السياسيني ،وخاصة
حينما دخــل دمشق بعد هزمية مــروان بن احلكم في معركة الــزاب ،فأحرق قصورهم ونهب بيوتهم وقتل رجالهم
ولم ينج منه إال عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك الذي هرب إلى املغرب ( ولقب باسم عبدالرحمن
الداخل) ،وفيها أقام دولة األمويني في األندلس.
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أبو العباس عبداهلل السفاح

133هـ 751م

 األدي ــب الـفــارســي يعلن إســامــه ويـتــرجــم األدب
الفارسي إلــى العربية ويكتب احلكم في اإلدارة
وال ـس ـي ــاس ــة ل ـل ـخ ـل ـفــاء ال ـع ـبــاس ـيــن بــاس ـت ـع ـمــال
حيوانات الغابةفي كتابه الشهير (كليلة ودمنة)

وبالسفاح ابتدأت الدولة العباسية التي استمرت أكثر من خمسة قــرون ،واستطاع أن يحول خالل خالفته (التي
امتدت أربع سنوات) حالة العباسيني من دعوة في السر إلى دولة معلنة وخالفة قائمة.
ّ
وقد شرحنا سابق ًا دور أبي مسلم اخلرساني في نشر الدعوة للعباسيني في خرسان ،وانتصاراته التي أسست انتصارهم على األمويني.

االسطرالب

جتارة العبيد

133هـ 751م

إبراهيم الغزاري أول عالم مسلم يخترع االسطرالب
(آلة للمالحةالبحرية والفلك واملواقيت)

التطور العلمي عند العرب

133هـ 751م

 التجار املسلمون (يخالفون الشريعة التي تهدف
إللغاء الرق)ويتوسعون بتجارة العبيد من أفريقيا
إلى الهند وفارس وجنوب شرق آسيا

بناء مدينة الهاشمية

132هـ 750م

ابـ ـت ــدأ أبـ ــو ال ـع ـب ــاس ال ـس ـف ــاح ف ــي ب ـنــائ ـهــا على
شاطئ الفرات قريبا من الكوفة لتكون عاصمة
اخلالفة ،وسماها الهاشمية لذكرى جده هاشم
بن عبد مناف ،ولكنه توفي قبل أن يتمها ،فأمت
بناءها أبو جعفر ،ثم تركها وحتول إلى بغداد.

ثورة أبي الورد

العلوم في األندلس

132هـ 750م

انـ ـط ــاق ع ـل ــوم ال ـط ــب وال ـف ـل ــك وال ــري ــاض ـي ــات
والبصريات والكيمياء في إسبانيا املسلمة.

132هـ 750م

وفي سنة تولي السفاح احلكم ثار عليه أبو الورد
وانضم إليه أهل قنسرين وحمص ودمشق لكن
أبا العباس استطاع أن يقمع هذه الثورة.
صحن من العهد العباسي
أحداث عاملية

أحداث عاملية

750م
صدور كامانداكي  ، Kamandakiوهو كت ّيب
هندي يتناول فن تسيير احلكومة
إرشادات
ّ

750م
بداية تشكل املدن على نهر امليسيسيبي
في أمريكا

750م
ع ـلــم الـعـقــاقـيــر Pharmacology

والطب يصبحان علمني مستقلّني

750م
تأسيس أكادميية هانلني  Hanlin Academyفــي الصني لتشجيع
الفنون والعلوم (استم ّرت حتى القرن العشرين ،ثم احترقت عام )1900

750م
نهاية حضارة  Zapotecالتي بــدأت في  500قبل امليالد في املكسيك
وتركت وراءها علوم اللغة والرياضيات وكذلك املباني واملعابد العظيمة
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تأسيس غرناطة

الباب األول

132هـ 750م

أول مدينة يؤسسها املسلمون في األندلس

معركة مع الصينيني

غرناطة  -الصرح األندلسي العظيم

133هـ 751م

معركة نهر طاالس بني املسلمني بقيادة العباسيني ومملكة الصني  ،وانتصر فيها املسلمون وحكموا املنطقة االستراتيجية
سهل دخول األتراك في التعرف على اإلسالم واإلميان به  .وكذلك كان
وسط وغرب آسيا إلى حدود أوروبا الغربية  ،مما ّ
لألسرى الصينيني دور كبير في نقل صناعة الورق للمسلمني ثم أوروبا ( وكانت معروفة في الصني فقط ) .
135هـ 753م

يونس بن سليمان الكاتب

< توفي هذا المغني المشهور الذي تعلم من المطربين المشهورين معبد وابن ُسريج
< هو أول من جمع األغاني العربية
ويرجع إليه ومنه
< وله كتابه «األغاني» الذي قال فيه أبو الفرج اإلصبهاني  « :إنه هو األصل الذي ُيعمل عليه ُ
كتب األصفهاني كتابه الشهير (األغاني)» لكن كتاب يونس قد ضاع
< ومن تالميذه المغني المشهور إبراهيم الموصلي
< عاش يونس في المدينة المنورة ومات فيها
136هـ 753م

الفصل الثالث

ربيعة الرأي بن فروخ

توفي العالم العظيم ربيعة الرأي وكان حافظ ًا فقيه ًا مجتهد ًا بصير ًا بالرأي (وأصحاب الرأي هم أصحاب القياس
املنطقي ألنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديث ًا أو أثراً) فلقب ربيعة الرأي ،وكان من األجواد الكرماء،
وكان صاحب الفتوى باملدينة املنورة ،وعلى يديه تفقه اإلمام مالك بن أنس ،وملا قدم السفاح املدينة أمر له مبال
فلم يقبله ،ومات بالهاشمية رحمه اهلل تعالى.
وكانت له قصة عجيبة حيث رحل أبــوه مسافر ًا وهو صغير جــد ًا وتــرك مــا ًال كثيرا عند زوجته فأنفقت املــال كله
على ابنها ليطلب العلم ،فلما رجع أبوه وسألها عن املال قالت :اصبر حتى الصباح ،فلما ذهب لصالة الفجر وجد
يحدثهم كاألمير يتألأل الــدر من فمه ،فلما عاد للبيت قالت له زوجته :لقد
الناس قد حتلقوا حول ابنه وهو
ّ
أنفقتها فيما رأيت ،فدعا لها وسر بها وبولدها (وإنفاق املال في العلم أفضل من إنفاقه في الترف).
أحداث عاملية

751م
عمدة ألمانيا  Pepinالثالث يستولي على
الحكم ويؤسس مملكة Carolingia

752م
ال ـيــابــان تشهد ازده ـ ــارا كبيرا،
وبناء أكبر صنم لبوذا

753م
 Pepinالثالث يستولي على إيطاليا ويعطي
للبابا في روما صالحيات دينية واسعة

املؤسس الفعلي
أبو جعفر املنصور
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13٦هـ

الباب األول

املن�صور امل�ؤ�س�س الفعلي

١٥٨هـ

الفصل الثالث

75٤م
٧٧٤م

عهد أبي جعفر عبداهلل املنصور
ملا توفي أبــو العباس ،تولى احلكم من بعده أخوه
عـبــد اهلل بــن محمد بــن عـلــي املـلــقّ ــب بــأبــي جعفر
املنصور وهو أكبر من السفاح ،ويعتبر املنصور هو
املــؤســس احلقيقي لـلــدولــة الـعـبــاسـيــة ،وه ــو الــذي
أرسى أركانها ألنه حكمها عشرين سنة في بدايتها.
ولد املنصور في معان جنوب األردن ،وكان فصيح ًا
ملم ًا بالشعر ،وكان يد أخيه
عامل ًا بالسير واألخبار ّ
اليمنى يستعني به في ملمات األمــور ،فتولى من
بعده وعمره  41سنة.
تخيلي لثاني ُخلفاء بني الع ّ َباس ،أبي جعفر عبد اهلل بن
رسم ُّ
الصادق.
محمد املنصور ،الذي عاصر أواخر حياة اإلمام جعفر ّ َ

136هـ 753م

وفاة السفاح

توفي اخلليفة العباس األول أبو العباس السفاح بسبب إصابته باجلدري ،وهو مقيم في األنبار في العراق ،وكانت مدة
واليته أربع سنوات.

137هـ 754م

المنصور المؤسس الفعلي
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ثورة عمهم عبد اهلل بن علي

كان أبو العباس السفاح قد ّأمر عمه عبد اهلل بن علي للهجوم على بالد الروم ،فركب في جيوش عظيمة فلما كان ببعض
الطريق وصله كتاب من ابن أخيه عيسى بن علي ،يبلغه فيه موت ابن أخيه السفاح ،فلما بلغه اخلبر نادى في الناس:
الصالة جامعة ،فاجتمع إليه األمراء والناس ،فذكر أن السفاح كان عهد إليه باخلالفة حني بعثه إلى الروم.
فلما بلغ املنصور ما كان من ثورة عمه بعث إليه جيش ًا بقيادة قائد العباسيني العظيم أبي مسلم اخلراساني فتوجه
نحوه ،وكتب أبومسلم إلى عبد اهلل بن علي( :إني لم أومر بقتالك وإمنا بعثني أمير املؤمنني والي ًا على الشام فأنا أريدها).
خاف جنود الشام من هذا الكالم ،فقالوا :إنا نخاف على ذرارينا وديارنا وأموالنا (من أن يهجم عليهم أبو مسلم).
فقال عبد اهلل :ويحكم واهلل لم يأت إال لقتالنا.
ثم قصد عبد اهلل بن علي ناحية الشام حتت ضغط جنوده.
فتحرك أبو مسلم فنزل في املوضع الذي كان فيه عبد اهلل وكان موضع ًا جيد ًا من الناحية العسكرية ،ودفن ما حوله
من آبار املياه.
ونزل عبد اهلل وأصحابه املوضع الذي كان فيه أبو مسلم وكان منز ًال رديئ ًا ،ثم بدأ أبو مسلم القتال وانهزم عبد اهلل بن
علي ،واستولى أبو مسلم على ما كان في معسكرهم ،وأمن أبو مسلم بقية الناس فلم يقتل منهم أحدا.
وأما عبد اهلل بن علي فإنه ذهب إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زمان ًا مختفي ًا ،ثم علم به املنصور ،فبعث
إليه فسجنه في بيت ،وسقط البيت على عبد اهلل فمات!

137هـ 754م

نهاية أبي مسلم الخراساني

أرسل أحد قادة جيش أبي مسلم واملقربني منه ألبي أيوب (كاتب رسائل املنصور) يخبره بأن أبا مسلم ال يحترم
استهزاء !
أبا جعفر ،فإنه إذا جاءه كتاب منه يقرؤه ثم يلوي شدقيه ،ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر ويضحكان
ً
فقال أبو أيوب :إن تهمة أبي مسلم عندنا أظهر من هذا.
وملا بعث أبو جعفر مواله أبا اخلصيب (يقطني) ليأتي له بالغنائم التي غنمها أبو مسلم من معسكر عبد اهلل من
أموال وجواهر ثمينة غضب أبو مسلم ورفض أن يسلمها.
فغضب املنصور وخشي أن يذهب أبو مسلم إلى خراسان ألنه فيها محمي بأهله وجماعته وجنده ،فكتب له :إني قد
وليتك الشام ومصر.

137هـ 754م

بداية حكم اخلليفة العباسي الثاني

فغضب أبو مسلم ،وقال :قد والني الشام ومصر ولي والية خراسان!

اخلليفة العباسي الثاني أبو جعفر املنصور يعتبر من أبرز من ساهم في التبادل احلضاري بني املسلمني واحلضارات
األخرى.

أثار هذا التصرف قلق املنصور وأكَّ د له شكوكه في أطماع داهية ،فكتب إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذاكر ًا خدماته
لدولتهم ،وأرسل إليه رس ًال يزينون له املثول بني يديه ،فما زالوا به حتى قدم عليه ،وكان بالقرب من املدائن ،فلما
دخل عليه لقيه بالتوبيخ والتقريع ،ولم يلبث أن قتله.

كان عاملا كبيرا في الشريعة والقانون واملنطق باإلضافة إلدارته ألهم دولة في العالم وتأسيسه لطريقة سياسية سار
عليها العباسيون من بعده.

وهكذا قتل املؤسس العسكري لدولة بني العباس الذي لواله ملا قامت دولتهم ،ولكن كما قال شوقي :أصدقاء السياسة
أعداء بعد الرئاسة!

ومن أهم أعماله احلضارية تأسيس مدينة بغداد  ،وتشييد املركز احلضاري للكتب والعلم والترجمة ( بيت احلكمة) ،
و النهضة باالقتصاد  ،وبداية حركة الترجمة اجلادة من اليونانية إلى العربية  ،حيث طلب كتبهم في الطب والهندسة
واحلساب والفلك من امبراطور الروم .
ثم إن حفيده اخلليفة العباسي اخلامس هارون الرشيد نقل كل الكتب التي في القصر إلى ( بيت احلكمة ) وجعله
مكتبة عامة  ،وذلك الهتمامه بالعلوم واآلداب شخصيا باإلضافة لعلمه بالفقه والفلك والرياضيات والطب والشعر
والبالغة.

أحداث عاملية

ً
شائعة في فرنسا وأملانيا بعد أن كان
أسرة النوم
أصبحت َّ
الناس ينامون على األرض
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137هـ 754م

انقالب جمهور بن مرار العجلي

الباب األول

الفصل الثالث

138هـ 756م

ولكن جمهور ًا العجلي خلع بيعة املنصور ونادى لنفسه باخلالفة في خراسان ،فأرسل له املنصور القائد الشجاع
(محمد بن األشعث) فهزمه وهرب جمهور إلى أذربيجان.

سياسته في احلكم
كان أبو جعفر ورع ًا زاهد ًا تق ّي ًا ،لم ير في بيته لهو وال لعب أبداً ،وكان متقشف ًا حازم ًا شديد ًا يهتم مبصالح
الناس ،ثابت الرأي والقلب عند الشدائد ،وكان مييل إلى االقتصاد في نفقات الدولة وال يعطي الشعراء من
بيت املال.
السلطانية مــزخــرفــة بـلــونــن مــن الـبــريــق املـعــدنــي  .بأشكال
دائــريــة وبــاقــات مــن أوراق الـشـجــر .أسـلــوب الــزخــرفــة هــذا هو
استحداث في الفترة العباسية األولى

دخول قرطبة ولقب الداخل

وانتهت معركة «امل ـصــارة» ،واجتمع الـقــادة اليمانيون مع بعض ،فعرض عليهم «أبــو الصباح» أن يقتلوا عبد الرحمن
ويتخلصوا منه ،ويستلموا حكم األندلس ،فرفض الباقون هذا األمر ،وبلغ عبدالرحمن كالم أبي الصباح فلم يفعل شيئا
وإمنا عرف خطورة الرجل وحقيقته ،فأكمل املسير حتى وصل قرطبة فلم يدخلها ،وأرسل إلى أهلها:
من كان يريد اخلروج فليخرج آمنا ولو كان من أبناء يوسف الفهري أو أقارب الصميل الوالة العباسيني وليأخذ من يشاء
أمواله إن شاء ،فإنا ما جئنا لنقتل أحدا أو نسلب مال أحد.
ولقب عبدالرحمن منذ ذاك التاريخ بالداخل ،ألنه أول من دخل األندلس حاكما من األمويني ،ومتت سيطرته على
قرطبة ،وسار إلى اجلامع وخطب خطبة اجلمعة ووعد الناس بإجراء العدل.

الداخل ومعركة املصارة

في التاسع من ذي احلجة (يوم عرفة) عام  138هـ
كانت بداية املعركة الفاصلة بني معسكر الداخل
(وه ــو جـيــش قليل ال ـعــدد وال ـع ــدة لـيــس عـنــده ما
يأكله إال الفول األخضر)  ،وجيش األندلس (وهو
كثير الـعــدة والـعــدد ،تصل إليه اإلم ــدادات ويزيد
الطعام عندهم) ،وقد همس في جند عبدالرحمن
من همس بأن عبدالرحمن يركب فرسا ويستطيع
بفرسه أن يبتعد عن املعركة إن حدث هجوم اخلصم
«بقيادة والة األندلس يوسف والصميل» ثم يترك
الـنــاس ليالقوا مصيرهم للذبح والقتل واألســر،
وملا وصل اخلبر إلى الداخل ،جاء إلى أبي الصباح
يقول له :فرسي هذا مينعني من احلركة واملناورة،
ف ــا أقـ ــدر ع ـلــى م ــا أريـ ــد م ــن ال ــرم ــي م ــن قــوســي،
لذلك قــررت أن تبدل فرسي ببغلتك ،ففعل هذا
على حياء واطمأن اجليش إلى الداخل ،وملا طلع
فجر العاشر مــن ذي احلجة باغت عبدالرحمن
خـصــومــه صـبــاح الـعـيــد عـنــد قــريــة «امل ـص ــارة» وهــم
يظنون أنــه يــريــد الـتـفــاوض وأعـمــل فيهم القتل
وفــر الــوالــي العباسي يوسف الفهري هــاربــا وجنا
بنفسه ،وفر جمع غفير منهم إال أن عبدالرحمن
رأى أال يلحق الـقــوم قــائــا :ال تستأصلوا أعــداء
ترجون صداقتهم غــدا ،واستبقوهم ألشــد عــداوة
منهم ليوم يكونون فيه معكم (يقصد أهل أسبانيا
من القوط ومنطقة الصخرة)

بعد قتل أبي مسلم اخلراساني غضب ملقتله رجل مجوسي اسمه (سنباذ) فثار والتف حوله أناس كثيرون من
أهل خراسان معقل أبي مسلم اخلراساني فنهبوا األمــوال وقتلوا الرجال وسبوا النساء ،فبعث لهم املنصور
جيش ًا على رأسه جمهور بن مرار العجلي فهزمهم واستر ّد منهم ما كانوا سرقوه.

برع الفنان املسلم في الزخرفة اإلسالمية مستعم ًال اخلطوط
واألش ـك ــال الـبـسـيـطــة مـثــل املــرب ـعــات واملـسـتـطـيــات وال ــدوائ ــر
وغيرها ،والزخارف الهندسية عند رؤيتها تنقل لنا احساس ًا
باحلركة والسكون بسبب التكرار واختيار األلوان املتناسقة.

المنصور المؤسس الفعلي

25

عبدالرحمن الداخل يفتح األندلس ويؤسس
الدولة األموية فيها

أحداث عاملية

 755م
ث ــورة فــي وس ــط آس ـيــا بـقـيــادة  ، An Lushanاسـتـمــرت 7
سنوات وانتصر فيها على الصينيني بعد مقتل أكثر من 13
مليون ًا  ،وصار فيها امبراطور منطقة  Yanلكنه لم يسيطر
على الصني

 75٦م
بلغاريا تغزو االمبراطورية البيزنطية في حروب استمرت
حتى  762م

 755م
اإلم ـبــراطــور قسطنطني
اخلامس يهاجم بلغاريا

 755م
البنغال يدفعون اجلزية
للتبت

 757م
 75٦م
اغتيال اجلنرال  An Lushanوإلغاء امبراطوريته

املـ ـ ــايـ ـ ــا ي ـ ـب ـ ـنـ ــون املـ ـع ــاب ــد
الـعـظـيـمــة ف ــي املـكـسـيــك
وأمريكا الوسطى
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اخلامتة
بعد هذه السياحة الطويلة مع تاريخ الدولة العباسية األولى لعل القراء الكرام حصلوا
باإلضافة إلى معرفة التاريخ السياسي والعسكري على تاريخ الشخصيات املؤثرة ،واألحداث
العاملية التي كانت جترى في أثناء هذه األحداث في الدولة العباسية األولى.
كما أمتنى أن يكون القراء الكرام قد تأملوا في التقييم الذي وضعته بعد عصر الضعف،
فهذا التقييم هو خالصة هذا الكتاب ،بل روحه النابضة ،فما قيمة معرفة التاريخ إن لم
نتعلم منه الدروس والعبر.
ولم أكتف بذلك وإمنا حاولت أن أبدع منهجية تصلح لتقييم دول التاريخ ،وميكن استعمالها
كذلك لتقييم أي دولة اليوم ،وفي هذا التقييم ستجدون تقييم ًا للمنهج الذي سارت عليه
الدولة (الفكرة ،الرؤية ،انتشار الفكرة والرؤية بني الناس ،التكيف مع املتغيرات ،اإلبداع)،
ثم القيم احلضارية وكيف تغيرت بشكل جذري في الدولة العباسية من عصر القوة إلى
عصر الضعف (العدل ،األخالق ،احلرية ،اجلمال ،األدب ،واللغة) ،كما سيرى املتأمل فرق ًا

واضح ًا بني العصرين فيما يتعلق بالثقافة العامة (العلوم اإلنسانية ،التبادل احلضاري،
التنوع واحترام اآلخر ،الوعي العام ،التأليف والنشر) ،كما أنه من الواضح جد ًا الفرق الكبير
بني عصر القوة وعصر الضعف فيما يتعلق بقوة الدولة (االستقرار السياسي ،مستوى
النخبة احمليطة باحلاكم ،القوة العسكرية ،التطور العلمي والتقني ،والصناعة املتطورة)،
وختمت هذا التقييم بنظرة متأملة للفرق العصرية في أمور التنمية (التعليم ،الصحة،
العمران ،االقتصاد ،حماية البيئة).
ولعل من أهم النتائج الفرق الواضح بني املسار السياسي والنهضة العلمية التي كانت تتوالها
الشعوب بقيادة العلماء ،فليس دائم ًا تنهار النهضة عندما تنهار السياسة ،وهذا يعطينا

األمل اليوم (ونحن في عصر الضعف السياسي) أن تقوم الشعوب بواجبها احلضاري وال
تنتظر النهضة السياسية ً
أوال.
وأسأل اهلل تعالى قبول هذا اجلهد العلمي الذي أخذ عدة سنوات وأسألكم الدعاء
									

د .طارق السويدان

