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بررسی و تحلیل نقش خراسانیان در تشکیالت سیاسی و اداری مصر در عصر
اول عباسی
مهدی

عزتی5

تاریخ دریافت4930/40/40 :
تاریخ پذیرش4930/44/41 :
شماره صفحات44-10 :
چکیده
مصر یکی ازایالتهای بزرگ قلمرو اسالمی بود که پس از برچیده شدنِ حکومت امویان تحت سلط
خالفت عباسی درآمد .به دنبال شکست امویان و در تعقیب حاکمان آنها  ،ایرانیان بسیاری در کسوت
نیروهای نظامیِ عباسی وارد مصر شدند .عدهای از این نیروها ،که عموماً به سپاه خراسانی شهرت
داشتند ،در خالل دورهی اول عباسی در مصر باقی ماندند و در امور سیاسی ،نظامی و اداری آنجا
مشارکت داشتند .تبیین و تحلیل میزان مشارکت خراسانیان در تشکیالت سیاسی ،نهادها ودیوانهای
والیت مصر در عهد اول عباسی مسئلهای است که پژوهش حاضر در صدد پاسخ به آن است .بر اساس
اشاره منابع و مدارک تاریخی اُمراء ،بزرگان ،کاتبان و دبیران خراسانی در مناصب و مقامهای مختلف
سیاسی ،نظامی و اداری مصر به کار گرفته شدند و نقش فعالی در اداره والیت مصر در عصر اول
عباسی ایفا کردند.
کلیدواژهها :خراسانیان ،مصر ،خاندانِ بنیسّری ،عباسیان

 .4دکتری تاریخ ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه
فروپاشی خالفت امویان به دگرگون شدنِ رفتار حاکمان عرب
نسبت به موالی ایرانی منجر شد و راه را برای مشارکت فعال
ایرانیان در همه عرصهها و ارکان دولت اسالمی گشود .از این
پس ،ایرانیان در باالترین مراتب سیاسی و نظامی و دیوانساالری
قرار گرفتند و در بسیاری از مواقع مانند دورهی قدرت و نفوذ
بَرامکه و خاندان فَضلبنسهل بر خلفای عباسی کامالً نفوذ پیدا
کردند .حضور ایرانیان درعرصههای مختلف محدود به جغرافیای
سرزمینی ایران و مرکز خالفت عباسی نبود و آنان از این زمان به
بعد در مناطق دیگری چون مصر نیز توسط خلفای عباسی به کار
گمارده شدند .در این میان خراسانیان سهم بزرگی و عمدهای در
ظهور و رشد نهضت عباسی ایفا کردند .از این رو بخش نظامی
جنبش عباسی که اکثرا اهل خراسان بودند به سرعت به خدمت
دولت عباسیان درآمدند .به طوری که در نظام جدید امراء و
بزرگان خراسانی عنصری برجسته به شمار آمده و در مناصب
مختلف نظامی ،اداری و دیوانی در مناطق و سرزمینهای
گوناگون به کار گرفته شدند.
به طبع پرداختن به چنین موضوعی از اهمیت فراوانی برخودار
است ،زیرا تا کنون پژوهش منسجم و کاملی که زوایای مختلف
مشارکت ایرانیان (به ویژه خراسانیان) را در این دوره و در اداره
امور مصر نشان دهد ،انجام نگرفته است .شاید تنها تحقیق قابل
توجه در این زمینه مقالهی مختصر و البته بسیار بااهمیت رون
گست 4است که تحت عنوان «روابط مصر و ایران در سه قرن
اول هجری» در سالهای بسیار دور نوشته است .این مقاله بسیار
مختصر است و نویسنده اشارههای خیلی گذرایی به فعالیت و
نقش قابل توجه ایرانیان و خراسانیان در مصر داشته است .به
عنوان مثال ،این مقاله اشارهی جزیی به حاکمان بنیسری داشته
است .در حالی که این خاندان خراسانی حکومت مستقلی در مصر
تاسیس کردند .بنابراین در مقاله حاضر تالش خواهد شد ،با
رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین و ارزیابی موقعیت و نقش
خراسانیان در مصر بپردازیم.

شرایطی جذب داعیان عباسی در خراسان شدند .خراسان 1زمیناه-
های الزم برای گسترش دعوت عباسی را در اختیار داشت .حضور
دهقانان و اشراف متنفذِ ایرانای ،وجاود گاروه زیاادی از ماوالی و
نومسلمانان و استقرار قبایل گوناگون عرب (که با یکدیگر بر سار
کسب قدرت اختالف داشتند) ،همچناین دوری از مرکاز خالفات
(دمشق) و باالخره طرفداری مردم خراسانی از خاندان پیامبر(ص)،
شرایط مناسبی را برای دعوت عباسی در خراسان فاراهم آورد .باا
انتخاب ابومسلم خراسانی در سال  413هجری باه عناوان داعای
الدعات عباسی در خراسان ،قیام عباسیان وارد مرحله نظامی شاد.
طولی نکشید که ابومسلم با حمایت پیروان ایرانایاش و برخای از
عربهای مخالفِ امویان ،خراساان را از سالطهی خلفاای اماوی
خارج ساخت .سپاهی که اکنون به «سپاه خراسانی» شاهرت پیادا
کرده بود ،به تعقیب بااقی مانادهی ساپاهیان شکسات خاوردهی
اموی پرداخت و در نهایت در سال  491هجری در نبرد سرنوشت
ساز زاب لشکریان مروان حماار (حاا)491- 411 .آخارین خلیفاه
اموی را شکست داده و حکومت امویان را ساقط کردند.
حقیقت آن است که در ارزیابی آن زمان سپاه خراسانی به عناوان
سپاهی ایرانی تلقی می شد .این ارتش در اغلب مواقع در ناحیهی
حربیَّه در حومهی بغداد مستقر بود و ستون فقرات و قلاب نیاروی
آماده به جنگ نیروی نظامی در تمام عصر اول عباسی محساوب
میشد .گرچه تعدادی از سپاهیان خراسانی را افرادی غیر از اهالی
مردم ناحیهی خراسان و نیز قبایل عرب ساکن در خراسان تشکیل
می دادند ،اما بیشتر این سپاهیان از موالی خراساانی بودناد و باه
همین دلیل عموماً به نامِ «خراسانی» شهرت داشاتند .حتای اگار
نگویم همه عربها ،ولی بیشتر آنها نیز بر اثر اقامت طوالنی مدت
در خراسان و ایران ،اکنون به مردمان بومی آنجا شباهت بسایاری
پیدا کرده بودند .در منابع اشارههای روشنی وجاود دارد کاه زباان
سخن گفتن در ارتشی که از خراسان برخاسته بود ،فارسای باود :
طبری گفته ها و شعارهایی به زبان فارسی نقل مای کناد کاه در
ارتش عباسیان در مصر به هنگام تعقیب مروان حمار از سوی آنها
گفته می شد (طباری .)094 ،7 :4314 ،باه طاور مثاال ،در طای
حملهی قَحطبه به ابنهُیبره ،والی اماوی عارا  ،وقتای دساتهی

.2ظهور خالفت عباسی و ورود سپاه خراسانی به
مصر
نهضت عباسیان در اوایل قرن دوم هجری باا نشار دعاوت خاود
میان موالی ایرانی و برخی قبایل مخالف امویان در خراسان آغااز
شد .ایرانیان که تحت شدیدترین فشارهای اجتمااعی و اقتصاادی
از سوی حاکمان اموی قرار گرفته بودند ،در پای رهاایی از چناین
1. R.Gest

 .1مرزهای جغرافیایی و سیاسی خراسان طی تاریخ طوالنی آن بسیار دگرگون
شده است .به طور کلی میتوان خراسانِ خاص را سرزمین ِوسیعی دانست که
از نزدیکی کرانههای جنوب شرقی دریای خزر تا بلندیهای هندوکش و پامیر
گسترده شده است .حدود شرقی آن از بلخ وتخارستان آغاز میشد و تا مرکز
ایران یعنی شهرهای قومس ،جرجان و ری در مغرب امتداد داشت .در جنوب
حدود فرضی خراسان تا هند ادامه داشت و شامل مناطق قهستان و سیستان و
بخشهای دیگر بود .گرچه ماوراءالنهر بیشتر اوقات با خراسان یکی گرفته می-
شد ولی همواره آمودریا مرز شمالی خراسان شناخته میشد.
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کوچکی از سربازان اموی مورد تعقیب جنگااوران خراساانی قارار
گرفتند ،یکی از آنها به زبان فارسی فریاد کشید که «این سگان را
رها کنید» (همان .)040 ،7 :منابع دیگر نیز بر فارسی مآب شادن
عربها در خراسان تأکید دارند (لوی 39 :4911 ،ببعاد؛ یارشااطر،
 .)39-34 :4939همچنین ،جاحظ ،مورخ و ادیب بزرگ عرب می-
گوید :سلسلهی امویان دولتی عرب نامیده میشاد ،در حاالی کاه
عباسیان دولتی «عَجم»یا «خراساانی» (جااحظ.)911 ،9 :1441 ،
ذکر واژه «عجم» در مقابل «خراسانی» جایی برای هیچ تفسیر و
معنای دیگری جز ایرانی بودن «خراسانیهاا» بااقی نمایگاذارد
(محمدی04 :4970،؛ یارشاطر.)30 :4939 ،
مااروانبنمحمااد پااس از شکساات در نباارد زاب بااا تعاادادی از
سپاهیانش به سوی مصر فرار کرد .به همین دلیل ،سپاه خراسانی
در تعقیب خلیفه اموی عازم سرزمین مصر شد ،تا اینکه سارانجام
در آنجا بر محمد بن مروان دست یافتند و او را از پاای درآوردناد.
تعداد سپاهیانی که در پی خلیفاه اماوی باه مصار وارد شادند تاا
یکصاادهزار سااواره نظااام نوشااتهانااد (طبااری097 ،7 :4314 ،؛
 .)Gest,1973همانطور که اشااره شاد و از گازارش مناابع نیاز
برمیآید ،اکثریت سپاه خراسانی را موالی ایرانی تشکیل میدادند و
دو تن از فرمانادهان عاالیرتباه ساپاه عباسای یعنای عاامر بان
اسماعیل و ابوعون بن یزید در زمرهی موالی ایرانی قارار داشاتند.
با وجود این ،در میان سپاه خراسانی ،افرادی از قبایل عرب ساکن
خراسان نیز بودند که برای اولین بار از شر سرزمینهای اسالمی
وارد مصر میشدند (کندی ،بیتا 34 :ببعد؛ کاشاف-401 :4311 ،
 .)400براساس آنچاه کاه طباری نقال کارده اسات ،عاامر بان
اسماعیل ،پرچم دار سپاه خراسانی بر خلیفه اموی در مصر دسات
یافت و او را کشت .بر طبق روایت که طباری آن را از یکای از
نوادگان عاامر بان اساماعیل نقال کارده ،وی باا شاعار و گفاتن
«جَوانگان دَهید» به زبان فارسی ،سپاهیان تحت امرش را که باه
طور طبیعی مای بایسات پارسای زباان باوده باشاند ،تحریا و
تحریض به کشتن امویان میکرده است (طبری-001، 7 :4314،
.)004
به طور دقیق معلوم نیست که چه تعداد از نیروهای خراسانی پس
از انجام مأموریت شان به بغداد بازگشتهاند .ولی به نظر مایرساد
که تعداد زیادی از این نظامیان در پادگانها و سااخلوهای جدیاد
اسکان داده شدند ،تا در ادارهی مصر و برقاراری امنیات و ثباات
آنجا مشارکت کنند .با این توصیف ،مصر در این زمان شاهد ورود
سیل ساربازان خراساانی باود .ایناان ،الاقال در طاول دوره اول
عباسی ،در ادارهی مصر و در تحوالت سیاسای و نظاامی و اداریِ

آنجا دخالت مستقیمی داشتند و هم چنان که اشااره خواهاد شاد،
نقش فعال و تأثیرگذاری در مصر ایفا کردند (المصری ،بیتا.)14:
 .9حکومتِ امیران خراسانی در مصر
فهرست حُکام مصر در میاان ساال هاای  491تاا  144هجاری
(یعنی تا آغاز حکومت بنیسری) نشان میدهاد کاه حکاامی کاه
برای اولین بار منصوب شدند ،در شامار حامیاان اصالی عباسایان
بوده و یا در به قدرت رساندن عباسایان نقاش مهام و اثرگاذاری
داشته اند .حکومت مصر در این دوره ،غالباً باه برخای از اعضاای
خانواده عباسی ،به ویژه افرادی که از خویشاوندان نزدی خلیفاه
بودند ،واگذار میشد .با وجود این ،در خالل دورانی که تعداد حکام
غیرمنسوب خلیفه عهدهدار حکومت مصر بودند ،مشاهده میشاود
که عدهای از آنان از میان فرماندهان نظامی و عدهای نیز از حکام
ایاالت دیگر امپراتوری عباسی بودند .لذا این افراد بایش از آنکاه
وابسته به طبقه نظامی باشند ،به طبقه دیوانسااالر تعلاق داشاتند.
مطابق چنین روالی ،حکام مصر از سرزمینهاای شارقی خالفات
برگزیده میشدند .برخی از حاکماان عارب و برخای از آنهاا نیاز
ایرانی و عمدتاً از ناحیه خراسان بودند که به مهمترین آنها اشااره
می شود:
 .9.5ابوعون عبدالملک بن یزید جرجانی ،وی در زمرهی
موالی قبیله اَزد و از اهالی شهر جُرجان بود(کندی ،بیتا.)444:
ابوعون از فرماندهان و بزرگان سپاه خراسان به شمار میآمد و در
جنگهای عباسیان علیه امویان نقش برجسته و فعالی ایفا کرد،
طوری که نام وی در بیشتر مراحل تعقیب امویان از خراسان تا
شام دیده میشود (طبری 094 ،7 :4314،ببعد) .ابوعون همراه
سپاه عباسی و در حالی که در شمار فرماندهان سپاه خراسانی بود،
در سال  491هجری وارد مصر شد .بنا به گفتهی کندی (بیتا:
 ،)441در سال  499هجری ابوعون جرجانی به حکومت مصر
منصوب شد و تا سال  491ها .عهدهدار حکومت آنجا بود
(همانجا) .در طی حکومتاش بر مصر ،مأموریت یافت تا به مغرب
رفته و آنجا را به انقیاد عباسیان درآورد .اما در برقه خبر مرگ
خلیفه عباسی عبداهلل سفاح (خا 491-491 .ها) به او رسید و
ابوعون مجبور شد ،به مصر بازگردد (همان.)449 :
طبق گزارش کندی ،ابوعون ،در سال  497هجری بارای دوماین
بار به حکومت مصر رسید و این بار از طرف منصور ،دومین خلیفه
عباسی (خا 401-491ه) ،به حکومت آنجا گماشته شد و بایش از
 9سال و شش ماه (تا ساال )404فرماانروای مصار باود (هماان:
 .)441-440در طول دوره حکمرانی ابوعون بار مصار ،یزیاد بان
هانی که از موالی قبیلهی کنده و اهل جرجان بود ،فرمانده شرطه
عسکر در مصر را بر عهده داشت (همان.)441 :
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 .9.2یحیی بن داوود الخُرسی مشهور به ابن ممددود.
طبری وی را ابوصالح یحیی بن داوود الحرشی ذکار کارده اسات
(طبری .)403 ،1 :4314،بنا به گفتهی ابن تغاری باردی (:4331
 ،)091 ،4چون اصال وی از خراساان باود و منساوب باه آنجاا،
الخُرسّی [یا الخراسانی]نامیده میشد .وی در سال  410هجری از
طرف مهدی ،خلیفهی عباسی ،به حکومت مصر منصوب شد .بناا
به گزارش کندی ( بیتا )414-414:ابن ممدود مردی پرهیبات و
باشکوه بود که در زمرهی بزرگان و از خانادان شااهان طبرساتان
بود .وی در مصر باا اقتادار و قادرت فرماانروایی کارد و کنتارل
شدیدی بر رفت وآمد مردم اعمال میکارد .ابوصاالح یحیای بان
داوود مدت  1سال در مصر حکومت کرد.
 .9.9جعفر بن یحیی برمکی .وی در شامار خانادان بازرگ
ایرانی برمکی قرار داشت که بیشترین نفاوذ و قادرت را در درباار
هارونالرشید به دست آوردند .هارونالرشید در 471هجری موسی
بن عیسی را از امارت مصر خلع کرد و جعفر برمکای را بار جاای
وی نشاند .گرچه جعفر این مقام را پذیرفت اما باه مصار نرفات و
شخص دیگری به نام عمر بن مهران را به جاای خاویش ماأمور
اداره مصر کرد .عمر بن مهران نیز جازء دبیاران ایرانای دساتگاه
عباسی بود و قبال ازآن دبیار مخصاوص خیازران ،ماادر ایرانای
هارونالرشید بود (طبری .)109 ،1 ،4314،امارت جعفار بار مصار
کمتر از ی سال طول کشید و در سال 477هجاری اساحا بان
سلیمان بر جای وی نشست (همان.)100:
 .9.3هرثمه بن اعین .وی در زمرهی بزرگان و اعیاان دولات
عباسی بود و سالهای متمادی در عناوین و مناصب گوناگون باه
دستگاه عباسیان خدمت کرد .بیشتر منابع در ماورد خاساتگاه وی
ساکتند ،ولی کندی (همان  )491 :وی را از اهالی بلخ دانسته ،که
در سال  471هجری برای مدت چندماه از سوی هاارون الرشاید،
حاکم مصر شد .اوضاع آشفته مغرب هارون الرشید را بر آن داشت
تا هرثمه که مردی با تجربه و کارآزموده بود را به ساوی افریقیاه
بفرستد .هم چنین ،پسر وی حاتم بن هرثمه در زمان امین ،خلیفه
عباسی (حا 431-439 .ها) ،در سال  430هجری حاکم مصر شد.
گفته شده که همراه وی  4444نفر از خراسانیان (یا سربازان ابنااء
الدوله) وارد مصر شده اند (کندی،بیتا.)407 :
 .9.1لیث بن فضل ابیدوردی ،لیا از اهاالی شاهر اَبیاوَرد
خراسان بود و در سال  419هجاری هماراه شاماری از ساپاهیان
خراسانی به سوی مصر اعزام شد .والیت وی بار مصار از ساوی
هارون الرشید بود و مدت چهارسال و  7ماه به طول آنجامیاد .در
خالل این دوره ،برادرش علی بن فضل مقام شرطهی مصر را بار
عهده داشت .مهمترین حادثه زمان والیت لی  ،شورش عربهای

شهر الحُوف در مصر بود  .لی موفق شد به طور موقت شورشیان
را بر سر جای خود بنشاند (کندی ،همان404-493 :؛ ابن تغری -
بردی.)440 ،1 :4331 ،
هم چنین ،به همراه حاکمان ایرانی و والیان دیگری ،که از مرکاز
خالفت اسالمی راهی مصر شدند ،شامار زیاادی از ایرانایهاا در
کسوت سپاهیان و نظامیان به مصر گسیل داده شادند .کنادی در
اثر خویش ،اسامی سربازانی را کاه در دوره اول عباسای از خاارج
مصر به آن سرزمین وارد می شادند ،را ثبات کارده اسات .طباق
نوشتههای وی در ساالهای  430 ،434 ،471 ،413 ،409هجاری
سربازانی که کندی آنها را ابناء و خراسانی یاد کرده ،در دستههای
معموالً هزارنفاری ،وارد مصار شادند (کنادی ،بایتاا :صافحات
مختلف؛  .)Gest,1973جاحظ سپاهیان عباسی در مصر را به پنج
گروه یا دسته تقسیم کرده اسات کاه عبارتناد از ؛ خراساانی هاا،
عربها ،وابستگان و موالی ،ترک ها ،بنوها یا همان ابناء (به نقال
از؛ .) Gest,1973بنابراین گزارش ،ایرانیها در سه گاروه ماذکور
حضور داشتند ( .)Gest, 1973از سوی دیگر ،براسااس برخای از
گزارشها ،همراه اُمرایی چون محمد بن اشاع  ،یزیاد بان حااتم
مهلبی و هرثمه بن اعین .سپاهیان زیاادی کاه عمادتاً خراساانی
خوانده میشدند ،وارد مصر شدند و شاماری از آنهاا بارای انجاام
مأموریت های مختلف به سوی مغرب و افریقیه گسیل داده شدند.
 .3تأسیس سلسلهی کوتاهمدتِ ایرانیِ بنیسّری در
مصر ( 222تا  255هد)
خاندان بنیسّری به خاندانهای خراساانی تعلاق داشاتند کاه در
عصر حکومت لی بن فضل ابیوری در میان ساالهاای  411تاا
 417وارد مصر شدند .در واقع آنها جزء گروه «جُند» یا لشاکریان
خراسان بودند که از جانب دولت عباسی به آنجا فرساتاده شادند.
سرسلسله این خاندان سری بن حکم نام داشت .وی از اهالی شهر
بلخ و در شمار موالی ایرانی قبیله بنیضبه قرار داشت .مناابع ناام
کامل وی را سری بن حکم بن یوسف بن المقّوم ذکار کاردهاناد
(کندی ،بیتا401 :؛ ابن تغریبردی.)410 ،4 :4331 ،
سری بن حکم از موقعیت و نفوذ زیادی در میان سپاه خراسانی ها
برخوردار بود و در حوادث و رخدادهای مصر نقش فعاالی داشات.
چنانکه در سال  430هجری سّری در رأس سپاه سه هزار نفاری
توانسته بود ،شورش اهالی نَتُوونُمَی ،ناحیه ای نزدی شهر جیزه،
را با قدرت سرکوب کند (کندی ،بایتاا .)403 :در هنگاام جناگ
داخلی میان امین و مأمون ،موقعیت سری و خراسانی ها در مصار
تقویت شد .زیرا در این منازعه ،به طور طبیعی آنان جانب مأمون،
خلیفه مقیم ایران ،را گرفتند .در این میان ،سری بن حکام بلخای
تالش و جهد بسیاری برای خلع کارگزاران امین و بیعات گارفتن
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مردم مصر با مأمون انجام داد .زمانی که مأمون نامهای به اشراف
و بزرگان مصر جهت دعوت آنها به بیعت با خویش فرستاد ،سری
بزرگان مصر را در مسجد جمع کرد و آنها را ترغیب باه بیعات باا
مأمون می کرد (کندی ،بیتا401 :؛ کاشف.)401 :4311 ،
پس از پیروزی مأمون بر برادرش ،اولین حاکم مصر کاه از جاناب
وی به حکومت رسید ،عباد بن محمد بن حیانبلخی ،یکی دیگار
از سرداران سپاه خراسانی مستقر در مصر ،بود .وی نیاز از ماوالی
ایرانی قبیله کنده و اهل شهر بلخ بود (کندی ،بیتاا .)407:عبااد،
قبل از این ،نماینده و وکیل هرثمه بن اعین بر امالک و ضایاع او
در مصر بود .وی در جریان نزاع میان طرفداران امین و مأمون در
مصر ،با سری بن حکم علیه حامیان امین در آنجا هم پیمان شد و
با همکاری هم موفق شدند ،آنها را از حکومت مصر کناار بزنناد.
پس از اینکه عباد و خراسانیان بر مسند قدرت تکیه زدند ،حامیان
امین بار دیگر دست به شورش زدند .در ایان جناگ و نازاع هاا،
سری بن حکم به عنوان یکی از فرماندهان سپاه عباد بان حیاان
بار دیگر بار طرفاداران اماین پیاروز شاد (کنادی ،بایتاا403 :؛
نصار.)444 :4971،
.3.5حکومت سرّی بن حکم بلخی
در سالهای آغازین قرن سوم هجری ،مصر دوران پرآشوب و هرج
و مرجی را پشت سر می گذاشت .چرا که گروههاای مختلفای بار
سر کسب قدرت با هم دیگر به نزاع و جنگ مشغول بودند .رقابت
اصلی میان اشراف و عربهای مصری با سرداران و بزرگان سپاه
خراسانی بود و هردو جنااح در پای کناار زدن رقیاب و در اختیاار
گرفتن حکومت آنجا بودند .عربهای مصار از قادرت روزافازون
خراسااانیان باایم داشااتند و از همااین رو درصاادد توطئااه علیااه
فرماندهان و بزرگان خراسانی برآمدند .اما سرانجام این خراسانی-
های بودند که متحده شد و دورهم گرد آمدناد و تصامیم گرفتناد
سری بن حکم را بر حکومت مصر بنشانند .ایان کاار در رمضاان
سال  144هجری اتفا افتاد و سری بن حکم بدون فرمان خلیفه
عباسی و تنها با حمایت و پشتیبانی نیروهای خراسانی باه اماارت
مصر دست یافت (کندی ،بیتا414 :؛ کاشف.)411-414 :4311 ،
در چنااین شاارایطی ،سااری باان حکاام در العسااکر فسااطا و در
داراالماره مصر مستقر شد و به تعیین کارگزاران و مناصب قلمارو
تحت امرش پرداخت .وی در جهت اصالح امور و برقراری ثبات و
آرامش در مصر تالش کرد ،اما در این مرحله با شورش عبدالعزیز
بن وزیر جِروی در شهر تنیس 4و هم چنین حملهی اندلسیها باه
 .1تنیس شهری ساحلی در مصر بود و ناصر خسرو ()35-11:9831
آنجا را شهری بسیار نیکو و پر رونق توصیف کرده است.

شهر اسکندریه که به اِشغال آنجا منجر شد ،مواجهه شد (مقریزی،
 .)479 ،4 :4331از سوی دیگر ،به تدریج میاان اشاراف و ساران
خراسانی اختالف و شکاف افتاد و برخی از آنها از اطاعات ساری
بن حکم سرباز زدند .بنابر دالیل مذبور ،مخالفان خراسانی ساری
وی را دستگیر و همراه با فرزندانش باه زنادان انداختناد .بناا بار
روایتی دیگر ،گفته شده که برکناری سری بن حکم از قدرت و به
حاابس انااداختن وی بنااا بااه دسااتور مااأمون ،خلیفااهی عباساای
(حا 141-431.ه) ،صورت گرفته است (کندی ،بیتاا414-414 :؛
ابن تغریبردی.)411-410 ،1 :4331 ،
پس از این واقعه ،سلیمان بن غالب بجلی در سال  144هجری از
سوی مأمون به امارت مصر منصوب کرد .اماا وی نیاز نتوانسات
میان گروهها و جناحهای سیاسی تعاادل و تاوازن برقارار کناد و
کمتر از پنج ماه بعد بنا به دستور مأمون عزل شد (ابن تغریبردی،
 .)411 ،1 :4331مأمون با مشاهدهی اوضاع پریشان مصار ،تنهاا
چارهی حل بحران را همان سری بن حکم تشخیص داد و دستور
داد او را از زندان آزاد کرده و بار دیگر بر امارت مصر نشاندند.
این بار سری با تجربهای که از قبل به دست آورده بود ،با تدبیر و
قدرت بیشتری به ادارهی امور مصر پرداخات .هرچناد او در ایان
مرحله نیز با شورشها و بحرانهای سختی مواجهاه باود ،اماا در
نهایت توانست پایههای قدرت و امارت خویش را در مصر اساتوار
گرداند .آن چنان که حکومت در خاندان وی به مدت بیش از ی
دهه تداوم داشت .بعد از فتح مصر توسط مسلمانان برای اولین بار
بود که حکومت آنجا در انحصاار یا سلساله از خانادان ایرانای
(هرچند به مدت نسبتاً کوتاهی) قرار میگرفت .خاندان بنی سری،
شامل فرزندان و برادران سری بن حکم میشاد .او بارای تثبیات
موقعیت خانادانش بار مصار ،مناصاب و فرمانادهان ساپاه را باه
اعضای خانواده خویش واگذار کرد .بدین ترتیب که مقام فرماناده
شرطهی مصر ،از مناصب مهام آن دوره کاه از اهمیات بسایاری
برخوردار بود ،به ترتیب به برادرانش صالح ،اسماعیل و داوود سپرد
و دیگر اعضای خانوادهاش را به فرماندهی سپاهیان مصر گماشت
(کندی ،بیتا.)411 :
اشاره شد که سری بن حکم در بادو حکاومتش باا آشاوبهاای
زیادی روبرو بود ،علت این نزاع و درگیریهاا در ایان زماان ،قیاام
ابراهیم بن مهدی 1در بغداد علیه مأمون در سال  141باود .زیارا،
 .1گروهی از مخالفان مأمون در اعتراض به توجه وی به ایرانیان و واگذاری
والیت مهدی به علویان در سال  141در محله حربیه بغداد قیام کردند و با
ابراهیم بن مهدی عباسی به عنوان خلیفه بیعت کردند .مدتی این واقعه از
چشم مأمون دور ماند ،اما به محض اینکه وی از جریان باخبر گشت ،از مرو به
سوی بغداد حرکت کرد .مأمون که موقعیت خود را در خطر می دید فضل بن
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ا براهیم از بزرگان و اشراف عرب مصر دعوت به قیام و شورش بر
ضد مأمون و حاکم تحت فرمان وی سری بن حکم کرده بود .باه
همین خاطر بود ،که بزرگانی چون عبادالعزیز بان وزیار جاروی،
سلیمان بن غالب (حاکم عرب مصار قبال از ساری بان حااکم)،
عبدالعزیز بن عبدالرحمن اَزدی در مناطق ساحلی مصر ،سالمة بن
عبدالمل الطحاوی در شهر صعید و حارث بن زرعاه در فساطا
دست به شورش برداشتند و از اطاعت سری بن حکم سرباز زدند.
سری بن حکم طی سلسله حمالتی که علیه شورشیان انجام داد،
توانست بر همه آنها فائق بیاد و آنها را بر سر جای خویش بنشاند.
با این حال ،سری در این حمالت یکی از فرزندانش به نام میمون
بن سری را از دست داد (ابن تغاریباردی474-413 ،1 :4331 ،؛
نصار.)441-444 :4971،
بدینترتیب ،خراسانیها به رهبری خاندان بنای ساری در نبارد و
کشمکش بر سر کسب قدرت بر عربهاا و اشاراف مصار پیاروز
شدند .وقتی که مأمون ،که حامی خراسانیها در مصار باود ،قیاام
ابراهیم بن مهدی را در بغداد فرو خوابند ،اوضاع در مصر به ساود
خراسانیان و بنی سری آرام شد .در خالل این مدت نسابتا کوتااه
سری بن حکم به امور داخلی مصار پرداخات و باه اصاالح اماور
حکومت آنجاا مباادرت ورزیاد .وی سالطه خاود را بار نهادهاای
مختلف گسترش داد و یکی از پسرانش را برای جانشینی خاویش
و مسئول ادارهی امور داخلی حکومت مصر برگزید (ابان تغاری-
بردی .)471-474 ،1 :4331 ،این اقدام باه منزلاه قادرت زیااد و
تسلط وی بر امارت مصر بود ،زیرا بارای انتخااب جانشاین خاود
منتظر اجازه و فرمان خلیفه عباسی نماند .در واقع ،سری باه فکارِ
موروثی کردن حکومت در میاان فرزنادانش باود و چناین کااری
نوعی تحول و دگرگونی در اداره امور سرزمین مصر بعد از ظهاور
اسالم بود.
.3.2حکومت محمد بن سری
سری بن حکم ،بنیانگذار سلسله بنیسری در جمادیاالولی سال
 140هجااری در مصاار درگذشاات .بنااا باار وصاایت وی یکاای از
فرزندانش به ناام محماد بان ساری وارث و جانشاین او در امار
حکومات شاد (کنادی ،بایتاا .)411 :ساپاهیان و بزرگاان مصار
بالفاصله پس از مرگ سری ،با محمد بان ساری بیعات کارده و
حکومت او را مورد تصدیق و تأییاد قارار دادناد .خلیفاه عباسای،
مأمون نیز در این برهه چارهای جز پذیرش امارت محمد بن سری

سهل ایرانی و نیز امام رضا (ع) را به شهادت رسانده و عازم بغداد شد .در 149
مردم بغداد قبل از ورود مأمون ،ابراهیم بن مهدی را خلع مرده و مجدد ًا با
مأمون بیعت کردند (طبری 000 ،1 :4314 ،ببعد؛ یعقوبی ،بیتا.)970 ،1 :

نداشت و فرمان حکومت مصر را با اعطای لقب «ابانصار» بارای
وی فرستاد (همان.)474:
محمد بن سری ،برادرش عبیدهلل بن سری را در شارطهی مصار
گمارد و دیگر برادرانش را در رأس ساپاهیان خراساانی قارار داد.
مهمترین حادثه و رویدادی که در زمان امارت محمد در مصار رخ
داد ،شورش علی بن عبدالعزیز جروی در مصرِ سفلی بود .پدرِ وی،
عبدالعزیز جروی یکی از دشمنان سرسخت حکومت بنیسری بود
و در زمان حکومات ساری بان حکام توساط وی در ساال 140
هجری به قتل رسیده بود .محمد برای مقابله با وی برادرش احمد
بن سری را با سپاهی به سوی مصر گسیل داد ،اما در طای چناد
حملهای که انجام داد از نیروهای علی بن عبدالعزیز شکست خورد
و به پایتخت عقب نشینی کرد (کندی ،بیتاا414 :؛ ابان تغاری-
بردی.)471 ،1 :4331 ،
در همین اثناء محمد بن سری دچار بیماری مُهلکی شد و پاس از
 40ماه جکومت بر مصر در  141هجری درگذشت (کندی ،بیتاا:
.)414
 .3.9حکومت عُبیداهلل بن سری
بعد از مرگ محمد بن سری برادر وی عبیاداهلل باه اماارت مصار
رسید .بنابه گفتهی ابان تَغاری بَاردی ( )471 ،1 :4331عبیاداهلل
جوانی عاقل ،کاردان و زیرک و سیاستمدار بود و در خالل مادتی
که حکومت مصر را عهده دار بود ،نزاع و شورشها پایان گرفت و
امنیت و آرامش تا حدودی بر مصر حکفرما شاد .از ایان رو مصار
سرزمینی آباد و پررونق گردید و عبیداهلل نیاز در نازد ماردم آنجاا
محبوب شد .به امارت نشستن عبیداهلل نیز بدون فرمان و اجازهی
خلیفه عباسی انجام پذیرفت .تنها با موافقت و بیعات ساپاهیان و
بزرگان مصر بود که وی توانست بر مسند امارت مصر تکیه بزناد.
در مجموع به نظر می رسد ،حکام بنیسری ،تمایل چندانی بارای
کسب موافقت خلیفه بغداد و مشاروعیت بخشایدن باه حکومات
خویش نداشتند و یا الاقال اقادامی بارای اخاذ موافقات خلفاای
عباسی انجام نمیدادند .احتماالً ،آنها به این امر واقف بودناد کاه
خلیفهی عباسی در صورت داشاتن تواناایی کاافی بارای کنتارل
حکومت مصر ،هرگز اجازه حکومت به خاندان بنیسری نمای داد.
بنابراین قدرت آنها صرفاً متکی بر زور و شمشیر بود .ایان مسائله
اهمیت زیادی داشت ،زیرا دستگاه عباسی همواره مخالف حکومت
آنان بود و مترصد اقدام عملی در جهت نابودی آنها بود.
با این توصیف ،عبیداهلل در حالی به حکومت مصار رساید کاه در
آغاز با خطر مهم شورش علی بن عبدالعزیز مواجهه بود .از ساوی
دیگر ،مأمون خلیفه عباسی درصدد گسترش نفوذ خالفت عباسای
در مصر و تسلط بر امور آنجا برآمده بود .به همین جهات ماأمون
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در سال  147هجری سپاهی به فرماندهی خالد بن یزید به ساوی
مصر فرستاد ،تا پس از ورود به مصار عبیاداهلل را از آنجاا بیارون
کرده و خود به جای وی حاکم مصر شود .عبیاداهلل در برابار ایان
هجوم ،تصمیم به مقاومت و مقابله در برابر خواست خلیفه عباسی
گرفت و سپاهی به فرماندهی برادرش احماد بان ساری را بارای
جلوگیری از ورود سپاهیان خالد بن یزیاد گسایل داشات .در ایان
حین ،علی بن عبدالعزیز فرصت را غنیمت شمرد و به ساپاه خالاد
بن یزد پیوست و او را برای نبرد با عبیداهلل همراهی کرد.
خالد بن یزید و متحدانش تا نزدیکی فسطا پیش آمدند .عبیداهلل
در پایتخت ماند و جهت دفااع از آنجاا اقادام باه حفار خناد در
اطراف شهر نمود .میان دو نیرو در جوار خند چند روزی جنگ و
درگیری روی داد .عاقبت سپاهیان اعزامی خلیفه عباسی متحمال
شکست شده و به ناچار به منطقه دَمنهور عقب نشستند .عبیاداهلل
نیز به تعقیب فراریان پرداخت و بار دیگر در ناحیه دَمنهور 4بر آنها
غلبه کرد .عبیداهلل توانست بر خالد بن یزید دست یاباد و او را باه
اسارت گرفت .هنگامی که مأمون از ماجرای شکستِ ساپاهیانش
اطالع یافت ،مجبور شد حکومات عبیاداهلل را بار منااطق تحات
کنترل وی در مصر بپذیرد (کندی ،بیتا.) 470-470 :
اگرچه عبیداهلل به طور موقت خطر هجوم عباسیان را دفاع کارده
بود ،ولی علی بن عبدالعزیز ،هم چنان بر بخشای از مصار تسالط
داشت .مأمون والیت او را نیز همچون عبیداهلل ماورد تأییاد قارار
داده بود .این کار سبب تجدید نزاع و جنگ میان دو رقیب اصالی
در مصر گردید .به طوری که بیشتر وقت حکومت بنیسری برای
مقابله با آنان صرف شد .با وجود این ،در طی یاورش و حمالتای
که ما بین سالهای  141و  143هجری روی داد ،بنیسری موفاق
شدند ،خاندان الجروی را از مرزهای مصر بیارون کنناد و باه آن
سوی مرزهای فلسطین با مصر یعنی العَریش و غَزه عقب برانند و
عاقبت بر مصر سفلی (جنوب مصر) مسالط شادند (کنادی ،بای-
تا473-471:؛ ابنتغری بردی.)414 ،1 :4331 ،
شاید تنها در این زمان بود که خاندان بنایساری توانساته بودناد
بیشتر شهرها و مناطق سرزمین مصر را تحت اختیار خود درآورند.
عبیداهلل اکنون مسرور و شاادمان از پیاروزیهاا و موفقیاتهاای
خویش بود و آوازه قادرت و اعتباار و شاکوه اقتادارش در جهاان
اسالم طنین انداز شده بود .وی با کم دیگر اعضای خانوادهاش
بر تمام دشمنانش فائق آمده و اکنون به رؤیاهاا و آرزوهاا و جااه
طلبیهای بیشتری می اندیشید .ولی ،شاید از بداقبالی عبیاداهلل و
خاندان وی بود که هنوز دوران ضعف خلفای عباسی در بغداد فارا
 .4شهری کوچ

بر سر راه اسکندریه بود (یاقوت)071 ،1 :4373 ،

نرسیده بود و هناوز ماردان و فرمانادهان نیرومنادی در دساتگاه
خالفت وجود داشتند که مانع از تجزیه سرزمین مصار باه دسات
آنها شوند.
 .3.3سقوط حکومت بنی سری در مصر
طبیعی بود که بسط و گسترش اقتدار و نفوذ حکومت بنای ساری
در مصر ،هراس و نگرانی دولت عباسی را در پی داشته باشد .چرا
که مصر از لحاظ موقعیت نظامی و اقتصادی اهمیات راهباردی و
حیاتی برای دستگاه خالفت بغداد داشت و خلفای عباسای هرگاز
حاضر نبودند به سادگی چنین سرزمینی از قلمرو خالفت شان جدا
شود .با در نظر گرفتن شرایط مذکور ،مأمون در سال  144هجری
پس از فراغت از شورش نصر بن شب  1در منطقه جزیره و شاام،
به عبداهلل بن طاهر فرمان داد تا باا ساپاهی عظایم و مجهاز باه
سوی مصر رهسپار شود (طبری007 ،1 :4314 ،؛ کاشاف:4311 ،
.)474
بدین ترتیب عبداهلل با لشاکریانش حرکات کارد تاا باه نزدیکای
مرزهای مصر در فلسطین رسید .در آنجا ،دشمن فاراری عبیاداهلل
بن سری ،یعنی علی بن عبدالعزیز دوماین باار باه ساپاه عباسای
پیوست و عبداهلل را بر ضد عبیداهلل یاری و راهنمایی کرد (کندی،
بیتا .)419 :عبداهلل قبل از آنکه وارد مصر شاود فرساتادهای نازد
عبیداهلل فرستاد تا از وی بخواهد کاه تسالیم شاده و اطااعتش را
بپذیرد .اما زمانی که عبیداهلل باا فرساتادگان عباداهلل روبارو شاد،
درصدد مقابله و دفع آنهاا برآماد و حتای اجاازهی رسااندن پیاام
عبداهلل را به آنها نداد .این اقدام عبیداهلل ،به معنی عدم تمایل وی
به تسلیم و اطاعت از نماینادهی خلیفاه عباسای باود .بناابراین،
عبیداهلل بن طاهر به سپاهش دساتور حرکات داد تاا عاازم مصار
شوند .در واقع ،عبیداهلل برآورد درستی از میازان قادرت و تواناایی
لشکریان عبداهلل بن طاهر را نداشت و گمان میکرد که قادر است
مانند حملهی قبلیِ خالد بن یزید ،این بار نیز بر نیروهای خلیفهی
عباسی پیروز شود.
عبیداهلل هماراه ساپاهیانش در حملاهای جساورانه باه لشاکریان
عباسی ،به سختی از آنها شکست خوردناد و بسایاری از یاارانش
کشته شدند .او که تصور چنین شکست ساختی را نمایکارد باه
 .4نصر بن شبت از بزرگان عرب و رئیس قبیلهی بنی عقیل بود .وی از
طرفداران متعصب امین و مخالف مأمون بود .به همین دلیل در اواخر سال
 431هجری در ناحیه حل ب قیام کرد و بر نواحی مجاور آنجا چیره شد .قیام ابن
شب تا  143ادامه داشت و در این سال عبداهلل بن طاهر موفق شد بر
شورشیان پیروز شده و نصر بن شب اسیر شد (یعقوبی ،بیتا931 ،1 :؛ طبری،
.)014-073 ،1 :4314
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داخل شهر فسطا عقب نشست و دروازههاای شاهر را بار روی
مهاجمان بست .شهر فسطا به محاصره عبداهلل بن طاهر درآمد.
عبیداهلل ،که اکنون متوجه توان باالی سپاه عبداهلل شده بود ،شب
هنگام هزار مرد و هزار کنیز زن را همراه هزار دینار پول باه نازد
عبداهلل فرستاد ،تا شاید راضی شده و دسات از محاصاره فساطا
بردارد .اما عبداهلل هدایای او را نپذیرفت و آنها را به سوی عبیداهلل
بازگرداند .بنابراین ،عبداهلل دریافت که عبداهلل بن طاهر قصد فاتح
مصر و ضمیمه آنجا به قلمرو عباسی را دارد و به چیازی کمتار از
آن نیز راضی نمیشود .به همین جهات ،چاارهای جازء تسالیم و
اَمان خواستن برای خود و اطرافیانش را ندید .عبداهلل باه او اماان
داد و گروهی از اشراف و فقهای مصری را نیز گواه و شاهد اماان
نامه خاویش قارار داد (طباری144-144 ، 1 :4314 ،؛ اباناثیار،
.) 931-937 ،1 :4317
بدین ترتیب ،عبیداهلل به همراه دیگر اعضای خانادان بنایساری
تسلیم عبداهلل بن طاهر شدند .بنا به روایات کنادی کاه از یکای
نوادگان عبیداهلل بن سری نقل کرده ،عبیداهلل به بغداد فرستاده شد
و تا سال  104هجری در آنجا زیست (کندی.)419 ،
با این توصیف ،حکومت کوتاه مدت خاندان بنیسری پس از یازده
سال در مصر پایان پذیرفت و والیت مصار باار دیگار باه قلمارو
خالفت عباسی منضام گردیاد .خانادان بنایساری کاه ریشاه و
خواستگاه ایرانی داشتند و از خراساان باه مصار مهااجرت کارده
بودند ،برای مدتی نسبتاً کوتااه نفاوذ و اعتباار بسایاری در مصار
کسب کردند .امیران این سلسله در اکثر مواقاع باه طاور مساتقل
ادارهی حکومت مصر را در دست داشتند .خلیفه عباسی باه دلیال
اینکه در این زمان در مرو بود و توان نظارت و سلطه بار مصار را
نداشت ،به ناچار حکومت آنها را تأیید کرد .ولی به محاض اینکاه
مأمون به بغداد بازگشت و اوضاع نابسامان خالفت سامان گرفت،
بار دیگر مصر مورد توجه دستگاه خالفت قرار گرفت .
.3.1دالیل زوال زودهنگام دولت بنیسری
در نگاه اول ،بایستی توجه داشت که خاندان بنایساری از لحااظ
اجتماعی ،دارای پایگاه مردمی مستحکمی در مصر نبودند .اگرچه،
در این دوره (عصر اول عباسی) ایرانایهاا و بااالخص ساپاهیان
خراسانی به میزان قابل توجهی وارد مصر شدند (به ویژه در شاهر
فسطا  ،مرکز سیاسای و نظاامی مصار ،اقامات داشاتند) ،اماا در
مقایسه با دیگر گروههای اجتماعی در اقلیّت بودند .در این زماان،
عالوه بر ساکنان اصلی و بومی مصر (قبطیان) ،اکثریات مردماان
آنجا را قبایل مهاجر عرب تشکیل میدادند .این امر در میزان نفوذ
و قدرت بنیسری بسیار اهمیت داشت و به هماین دلیال آنهاا در
بیشتر مواقع تنها بر فسطا و پیرامون آن کنترل و تسلط داشاتند

و مناطق دیگر عمومااً تحات کنتارل و نفاوذ قبایال و اشاراف و
رؤسای عرب قرار داشت.
به باور برخی از محققان یکی از علل اصلی ضاعف و زوال ساریع
حکومت بنیسری ،نازاعهاا و اخاتالفهاای خاانوادگی در میاان
فرزندان سری بن حکم بود ( .)Gest, 1973بنیانگذار دولت بنی-
سری دارای فرزندان و برادران زیادی بود و این مسائله در برخای
از مواقع اختالفهایی را میان آنها بر می انگیخات .زیارا هریا
تالش میکردند که به مقام و منصب باالتری دست یابند.
از سوی دیگر ،با دقت نظر در حوادث و رخدادهای دوره حکومات
بنیسری ،متوجه بحرانها و آشوبهای متعددی خواهیم شد کاه
در تمام عمر دهساله این دولت دامن خاندان بنیسری را فراگرفته
بود .آنهاا در بیشاتر اوقاات مشاغول حملاه و لشکرکشای جهات
فرونشاندن شورشها بودند .این مسئله تا حادود زیاادی ناشای از
رقابت اشراف و بزرگان عرب برای در اختیار گرفتن حکومت مصر
بود .بزرگترین رقیب خاندان بنایساری ،خانادان عارب الجاروی
بودند که در نواحی جنوبی مصر (مصار سافلی) از نفاوذ و قادرت
بسیاری بهره می بردند .هرچند ،امراء و فرماندهان بنایساری در
اکثر مواقع بر شورشیان پیروز میشادند و آنهاا را سارکوب و آرام
میکردند ،ولی چنین حملههای مداومی توان نیروی نظامی دولت
بنی سری را به تدریج از بین برد و باع ضعف توان نظامی آنهاا
شد.
همان گونه که قبالً اشاره شد ،خالفت عباسی در این زمان هناوز
از اقتدار و قدرت زیادی برخوردار بود .علیرغم اینکه ،نازاع میاان
جانشینان هارون الرشید موجب ضعف داخلی دولت عباسیان شد و
خود همین مسئله از مهمترین زمینههای ظهور دولت بنیسری در
مصر بود ،ولی هنوز آن قادر ضاعیف نشاده باود کاه بخواهاد از
سرزمینی با اهمیت و ارزشِ مصر دست بردارد .بناابراین خالفات
عباسی تمام تالش خود را برای حفظ و بازگرداندن دوباره مصر به
قلمرو خالفت به کار گرفت و در نهایت توانست خاندان بنیسری
را ساقط کرده ،بر مصر تسلط یابند.
 .1حکومت عبداهلل بن طاهر در مصر
چنین مُقدّر شده بود که امارت ایرانی بنیسری مصر توسط یکای
از ایرانیان اهل خراسان یعنی عبداهلل بن طاهر پایان پذیرد .عبداهلل
فرزند طاهر بن حسین از فرماندهان بازرگ عباسای و سپهسااالر
عهد مأمون بود .خاستگاه و پیشینهی آنها به ناحیهی پوشنگ [یاا
پوشنج]در خراسان می رسید .طاهر در سال  140در خراسان اولین
حکومت ایرانی را پس از ظهور اسالم در ایران بنیان گذاشت ،ولی
حکومت آنها هم چنان وابساته باه خالفات عباسای بااقی ماناد.
عبداهلل نیز هم چون پدرش طاهر ،در زمرهی صااحب منصابان و
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سرداران برجستهی مأمون قرار داشت .وی بعد از سرکوب شورش
نصر بن شب  ،از سوی مأمون عهده دار حکومات شاام و جزیاره
شده بود (یعقوبی ،بیتا .)931 ،1 :عاالوه بار آن ،مصار نیاز جازء
قلمرو حکومت وی محسوب میشد ،اما تا ساال  144هجاری در
عمل هیچ کنترلی بر آنجا نداشت.
پس برچیده شدن بسا حکومت بنی سری در  144هجری ،مصر
به قلمرو تحت امر عبداهلل بن طااهر اضاافه شاد .عباداهلل بعاد از
تسلط بر پایتخت و مرکز سیاسای و اداری مصار یعنای فساطا ،
رهسپار شهر اسکندریه شد .این شاهر در آن زماان تحات اداره و
سلطهی اندلسیان قرار داشت و در دورهی بنی ساری باه صاورت
نیمه مستقل اداره میشد (کندی ،بیتا.)410 :
منابع در مورد چگونگی تصرف اساکندریه توساط عباداهلل متفاق
القول نیستند ؛ طبق گزارش کنادی (همانجاا) ساپاه عباداهلل کاه
متشکل از ایرانیهاای اهال خراساان باود ،مادت ده شابانه روز
اسکندریه را در محاصره گرفته و بعاد از آن اهاالی از در صالح و
سازش درآمدند .بنا به گفتاهی طباری ( ،)140 ،1 :4314عباداهلل
فرستادهای نزد اندلسیها فرستاد و از آنها خواست تسلیم شاوند و
در غیر این صورت آمادهی جنگ شوند .اهالی اسکندریه از عبداهلل
امان خواستند و از او اجازه گرفتند تا آنجا را ترک کنند .با موافقت
عبداهلل اندلسیان سوار کشتی شده و از طریاق دریاا باه جزیارهی
اقریطش 4رفتند و آنجا مقیم شدند .در مقابال ،ابان تغاریباردی
معتقد است که فاتح اساکندریه باا جناگ و زور انجاام گرفتاه و
بسیاری از اهالی آنجا در این هجوم کشته شدهاناد (ابان تغاری-
بردی.)434 ،1 :4331 ،
به هر حال ،فتح اسکندریه به معنی تسلط کامل بر تمام سارزمین
مصر بود و عبداهلل پس از ورود به آنجاا ،یکای از سارداران ساپاه
خویش که از خاندانهای بزرگ خراسانی بود ،به نام الیااس بان
اسد سامانی به حکمرانی آنجا گمارد و خود به فساطا بازگشات
(کندی،بیتا410 :؛ مقریزی.)479 ،4 :4330 ،
ورود عبداهلل بن طاهر به مصر به منزلهی حضور بیشتر ایرانیان در
آنجا بود ،زیرا سپاهیان وی اکثراً از اهاالی خراساان بودناد و ایان
مسئله از اسامی و نام فرماندهان و افراد وی باه خاوبی پیداسات.
عبداهلل بن طاهر نزدی به ی سال و نیم (ربیع االول  144هاا.
تا رجب  141ها ).در مصر حکومت کارد و در ایان مادتِ کوتااه
توانست امور آنجا را سرو سامان دهد .وی افراد مورد اعتماد خاود
را که ایرانی بودند بر مناصب و مقامهای اداری و حکاومتی قارار

 .1نام عربی جزیره کرت در دریای مدیترانه بود.بنا به گفتهی یاقوت این
عده موفق شدند آنجا را فتح کنند (یاقوت)1919،1،511،

داد .از جمله عبدویه بن جبله را بر شرطه گمارد و عیسی بن یزید
جلودی را به جانشینی خود در فسطا منصوب کارد (ابان تغاری
بردی.)431-431 ،1 :4331 ،
با درایت و کاردانی عبداهلل بن طاهر بار دیگر ماردم مصار شااهد
رفاه و امنیت توأم با عدالت بودند ،تا جایی که طباری باه نقال از
یکی از اهالی مصر می نویسد:
«از جانب شر جوانی نورس [عبداهلل بن طاهر] به سوی ما آماد،
به هنگامی که دنیای ما پر از فتنه بود و بر هر ناحیهای از والیات
[مصر] زورگویی سلطه یافته بود و مردمان از آنها به محنت و رنج
بودند ،ولی آنجا را سامان داد ،بی گناه را ایمنی بخشید و بادکار و
ظالم را به هراس افکند و رعیت به اطاعت وی درآمدند» (طبری،
.)141 ،1 :4314
محبوبیت عبداهلل بن طاهر آن چنان در مصار فزونای یافات کاه
مااورد ماادح و ثنااای یکاای از شااعرای مصااری نیااز قاارار گرفاات
(المصری ،بی تا.)11-14 :
یَقولُ أناس إبعیدة
و ما بُعدت مصر و فیهِما ابنُ الطاهر
و أبعد مَن مصر رجال تراهم
بحضرنا مَعروفهم غَیر حاضِر
فمَن الخیر مُوتی ما تبالی أزرتهم
علی طَمع أم زرت اهلُ المقابر
هم چنین ،عبداهلل که در زمینهی کشاورزی و زراعت بسیار عالم و
اگاه بود ،به امور زراعی و کشاورزی مصر توجاه نشاان داد .گفتاه
شده که عالقهی عبداهلل به کار کشاورزی و آبیاری آن قادر زیااد
بود که خود نیز در مواقع فراغت از کارهای سیاسی و نظاامی باه
انجام آن مبادرت میورزید .بنا بر گزارش منابع ،در زمان عباداهلل
بن طاهر کشت خربزه برای اولین باار توساط وی در مصار رایاج
شد .مصریان که قبل از آن با چنین میوهای آشنایی نداشتند ،ناام
عبداهلل را بر آن نهاده و «البطیخ العبدلی»یا خربزه عبدلی خواندند
(ابن تغریبردی144 ،1 :4331 ،؛ المصری ،بیتا.)11 :
در سال  149هجری عبداهلل بن طاهر بنا به دستور مأمون ،خلیفه-
ی عباسی به بغداد مراجعت کرد ،ولی هم چنان حاکم مصر بااقی
ماند و از طرف خویش عیسی بن یزید جلودی را به عنوان نایب و
جانشین خود در آنجا تعیین کرد (کندی ،بیتا.)411 :
 .6دیگر حاکمان خراسانی مصر و تداوم حضور
خراسانیان در آنجا
بعد از عبداهلل بن طاهر ،تعداد قابل تاوجهی از حکاام مصار ،هام
چنان خراسانی بودند و به نظر میرسد که خراساانیان هام چناان
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قدرت و اقتدارشان را در حکومات مصار حفاظ کردناد .باا اینکاه
حکومت مصر بار دیگر به خویشاوندان و نزدیکان خلیفهی عباسی
سپرده میشد .ولی آنها غالباً در بغداد باقی میماندناد و از طارف
خویش نایبی به آنها اعزام می کردند.
 .6.5امارت عمیر بن ولید بادغیسی .در اواخر  149هجری
بود که مأمون به درخواست خودِ عبداهلل بن طاهر ،وی را به سوی
خراسان فرستاد و حکومت شام و مصر را باه بارادرش ابواساحا
المعتصم (خا 117-141.ها) واگذار کرد .معتصم در بغاداد ماناد و
یکی از فرماندهان ایرانیِ سپاه خراساان باه ناام عُمیار بان ولیاد
بادغیسی را در مصر به جانشینی خاویش انتخااب کارد .عمیار از
اهالی شهر بادغیس بود و همراه عبداهلل بن طاهر به مصر عزیمت
کرده بود (طبری .)111 ،1 : 4314 ،وی در طول اماارت یکسااله
خویش با شورش عربهای شهر الحوف 4مصر مواجهه باود و در
حملهای که برای سرکوب آنها انجام داد ،پاس از نبارد ساخت و
دشوار توسط شورشیان در سال  140هجری کشته شاد (کنادی،
بیتا411 :؛ ابن تغریبردی.)141-147 ،1 :4331 ،
.6.2امارت عیسی بن یزید جلودی .عیسی نیز در زمارهی
سپاه خراسان بود که همراه عبداهلل بن طاهر به مصر رفت .وی از
بزرگان سپاه بود و در عملیاتهای گوناگون مشارکت داشت .پس
از مرگ عُمیر ،از سوی معتصم عباسی ،حاکم مصر در بغاداد ،باه
امارت مصر رساید .عیسای شخصای از اهاالی خراساان باه ناام
«مُطهر» را بر شرطه مصر گمارد و برای سرکوب شورش اعاراب
الحوف راهی آنجا شد .ولی عیسی نیز در برابر شورشیان نتوانست
کاری انجام دهد و از آنها شکست خورد (کندی ،بیتا:417-411 :
ابن تغریبردی.)141 ،1 :4331 ،
.6.9امارت عبدویه بن جبله .عدم توانایی در مقابل شاورش
عربها باع شد تا معتصم خود در رأس سپاهی از بغداد باه مصار
آید .با کم سپاهی که معتصم از غالمان ترک فراهم کرده بود،
اهالی الحوف سرکوب شدند و آرامش به آنجاا بازگشات (طباری،
 .)114 ،7 :4314هنگامی که معتصم به بغداد بازگشات از طارف
خویش عبدویه بن جبله را بر حکومت مصر منصوب کرد .عبدویه
از ابناء [سپاه] خراسان بود و مادت یا ساال از طارف معتصام
حاکم مصر بود .در این مدت ،پسرش منصب شرطهی مصر را بار
عهده داشت (کندی ،بیتا.)413 :

 .1الحوف ،نام دوشهر نزدیک به هم در نزدیکی دمیاط بود،که اولی راکه
به سمت شام بود الحوف شرقی ودومی راکه درنزدیک دمیاط بود
الحوف غربی میگفتند (یاقوت.)155 ،5 81919،

 .6.3آمدن افشین ،سردار ایراندی بده مصدر .افشاین در
شمار بزرگان و فرماندهان سپاه خالفت عباسی بود .وی در ساال
 140به همراه شماری از سپاهیان خراساانی باه مصار وارد شاد.
منابع ،از امارت و حکمرانی وی بر مصر سخنی به میان نیاوردهاند
و چنین مینماید که مأموریت وی تنها محدود به برقراری نظم و
آرامش در مصر بوده است .بر پایهی گزارش کندی (همان،)434 :
افشین به محض ورودش به مصر ،عیسی بن منصور رافقی را بار
حکومت مصر منصوب کارد و هماراه عبدویاه بان جبلاه ،حااکم
پیشین مصر ،به سوی بُرقه 1رفت.
ولی بنا بر گفتهی ابنتغاریباردی ( ،)140 ،1 :4331عیسای بان
منصور ،که از موالی ایرانی بنی نصر باود و ناه از ساوی افشاین،
بلکه از طرف معتصم به حکومت مصر دست پیدا کرده اسات .باه
هر حال ،افشین طی مدت دو سال در مصر ماند و چندین شورش
و قیام را سرکوب کرد .از جمله قیام ابان عبیادوس الفهاری کاه
گفته شده از نوادگان عقبه بن نافع ،فاتح بازرگ مغارب باود و در
ناحیهی اسلیم شورش کرده بود (کندی ،بیتا.)434 :
شورش دیگر که ابعاد وسیع تری داشت ،قیام قبطایهاا در مصار
بود .هنگامی که افشین در بُرقه به سر میبارد ،قبطای هاا علیاه
عیسی بن منصور شوریدند و موفق شادند او را هزیمات داده و از
فسطا بیرون برانند .افشین به سرعت از برقه به کما عیسای
شتافت و شورشیان را تارو مار کارد و بار سار جاای خاود نشااند
(یعقوبی ،بیتا019 ،1:؛ تغریبردی.)140 ،1 :4331 ،
ظاهراً ،شورش قبطی هاا آن چناان بازرگ و خطرنااک باود کاه
مأمون نیز برای دفع خطر آنها در  147هجری وارد مصر شد و به
همراه نیروهای افشین در سرکوب قیام آنها شارکت کارد .بعاد از
غائلهی قبطیها ،افشین در همان سال همراه مأمون مصار را باه
سوی شام ترک کردناد (یعقاوبی ،بایتاا010-019 ،1 :؛ طباری،
.)110 ،7 :4314
.6.1امارت خاندان کیدُر .9هنگامی که مأمون و همراهاانش
از مصر خارج شدند ،سرداری از ایرانیان ترک تبار مااوراءالنهر باه
 .5شهری مرزی میان اسکندریه و افریقیه بود .گفته میشود که این
شهر حد آخر سرزمین مصر است ولی برخی آن را جزء سرزمین مغرب
ذکر کردهاند(یاقوت.)1،1:9 81919،
 .1کیدر یا کیدریان نام و لقب پادشاهانی بود که در زماان ساساانیان در
نواحی مرزی شرق ایران و شهر طالقان مساتقر بودناد .در زماان پیاروز
پادشاه ساساانی ( 9:9-939 ..ه) آنهاا مغلاوب وی شادند و باه شاهر
قندهار کوچ کردناد و در آنجاا ساکنی گزیدناد (ر.ک باه کریستنسان،
.)511-50: 81111
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نام نصر بن شب و ملقب به کیدُر به امارت مصر تعیین شد .کیدر
فردی ایرانی به نام اسفندیار را بر شرطه قرار داد .اماا مادتی بعاد
مأمون شخص دیگر به نام ابوالعباس احمد بن بسطام ،که او نیاز
مردی فارسی زبان و ایرانی بود ،را مسئول شارطهی مصار کارد.
ابن بسطام کمی بعد به اتهام گرفتن رشوه و ارتشاء از سوی کیدُر
برکنار شد و مردی از اهالی شهر بخارا به نام «ذاوه» باه جاای او
نشست (کندی ،بیتا.)434:
در ایام امارت کیدُر مأمون درگذشت و معتصم عباسای (خ-141 .
 117هجری) به خالفت رسید .خلیفهی جدید ،امارت کیادُر را بار
مصر تأیید کرد و او تا سال  143هجری که در آنجا درگذشت ،به
حکومت خویش ادامه داد .بعد از درگذشت کیدُر دو تن از پسرانش
با نام مظفر بن کیدُر و مال بن کیدُر به تناوب از ساوی معتصام
بااه امااارت مصاار منصااوب شاادند (اباان تغااریبااردی،1 :4331 ،
.)101 ،119،194
.6.6امارت عیسی بن منصدور الرافقدی .دورهی خالفات
معتصم تحول مهمی در امور نظامی دستگاه خالفت عباسی روی
داد و آن تکیه و اعتماد خلیفهی عباسی بر عناصر تازه وارد تارک
بود .فرماندهان ترک در اثر تبحر و لیاقت در امور نظامی به تدریج
مناصب نظامی را در اختیار گرفتند و از سوی خلفاء به عنوان امیر
و حاکم مناطق مختلف قلمرو عباسی انتخاب می شدند (طقاوش،
 .)471 :4919بنابراین ،از حدود سال  110هجری حکومت مصار
به فرماندهان ترک سپرده میشد ،ولی ایناان نیاز در آغااز بارای
حفظ جایگاه و موقعیت برتر خویش در بغداد باقی مایماندناد و از
طرف خود نایبی را بر آنجا تعیین میکردند .عیسی بن منصور کاه
از ایرانیان ساکن مصر بود ،تجربهی حکومت را در آنجاا داشات ،
در  113هجری از طرف اشناس ،فرمانده تارک ساپاه عباسای در
بغداد ،به حکومت منصوب شد .عیسای در زماان ایتااخ ،جانشاین
اشناس ،نیز به حکومت خاود اداماه داد ،تاا اینکاه در ساال 199
هجری عزل گردید (ابن تغریبردی.)100 ،1 :4331 ،
.6.6امارت اسحاق بن یحیی الخُتلدی .متوکال ،خلیفاهی
عباسی درصدد درهم شکستن قدرت و سلطهی ترکان بر دستگاه
خالفت برآمد و به هماین دلیال ،فرمانادهان تارک را دساتگیر و
زندانی کرد .وی قلمارو خالفات عباسای را میاان ساه فرزنادش
تقسیم کرد .بنابراین تقسیم بنادی ،المنتصار ولیعهاد اول ،حااکم
همه سرزمینهای مصر و مغرب شد (طباری .)471 ،3 :4314،در
دوره امارت المنتصر بر مصر ،امرای ایرانی بیشاتری از طارف وی
به عنوان نایب و اساتاندار تعیاین شادند .در ساال  190هجاری،
اسحا بن یحیی از سوی او به امارت مصر منصاوب شاد .وی از
اهالی شهر ختالن در خراسان بود و ی سال حکومت مصر را در

دست داشت .در زمان وی بنا به دستور متوکل عباسی ،علویان در
مصر مورد تعقیب قرار گرفتند و از آنجاا اخاراج شادند (مقریازی،
.)993 ،1 :4331
.6.6امارت عبدالواحد بن یحیی .وی از خاندان طاهریاان و
پسر عموی طاهر بن حسین ،بنیانگذار دولت طاهریانِ ایران باود.
عبدالواحد در سال  191از طرف المنتصر (حاکم مصر) نایب امارت
مصر شد و مدت  1سال این مقام را حفظ کرد (ابن تغاریباردی،
.)111 ،1 :4331
امارت عنبسه بن اسحاق بن شمشدیر .عنبساه از اهاالی
شهر هرات و از خراساانیان مقایم مصار باود .وی در ساال 191
هجری از طرف منتصر عهدهدار ادارهی مصار گردیاد و تاا ساال
 101هجری حکومتاش به طول انجامید .در مادتِ اماارت وی،
شخصی از اهالی قم به نام اباو احماد محماد بان عباداهلل قمای
مسئول شرطهی مصر بود (کندی ،بیتا.)144 :
.6مشارکت خراسانیان در نهادهای اداری و دیوانی
مصر در عصر اول عباسی
نظام اداری و سیاسی مصر بازتاب همان تشاکیالت اداریِ مرکاز
خالفت عباسی در اندازه و مقیاس کوچ تر آن بود .در رأس نظام
سیاسی والیت بزرگ مصر ،حاکم یا والی بود که امیرالصالة (نماز)
نیز به آن گفته میشد .در واقع ،حاکم مصر نایب و جانشین خلیفه
در والیت مذکور به شمار میآماد .امامات نمااز از وظاایف مهام
حاکم یا امیر بود و امتیاز ویژهی وی بر عامل خراج به شمار مای-
رفت .زیرا مقام ریاسات مسالمانان از طارف خلیفاه را باه عهاده
داشت.
امیر یا حاکم مصر بر سپاهیان و سربازان ریاست داشات .معماوالً
به همراه امرایی که از بغداد به آنجا اعازام مایشادند تعادادی از
سااربازان ،وی را همراهاای ماایکردنااد .هرچنااد نااوع و شاایوهی
سازماندهی سپاهیان در مصر در دورهی عباسیان باه طاور کامال
روشن و مشخص نیست ،ولی به نظر میرسد که سربازان مساتقر
در آنجا شامل دو لشکر اصلی میشدند؛ در یا طارف ساربازان
عرب مقیم مصر بودند و از سوی دیگر ،سربازانی کاه متعلاق باه
سرزمینهای شر خالفت ،که در زمرهی حامیاان اصالی اُمارا و
حاکمان مصر قرار داشتند .این دسته اخیر بیشتر ساربازان ایرانای
بودند که به« ابناء» یا سپاه خراسانی شهرت داشتند (کنادی ،بای
تا:صفحات مختلف؛ .)Gest, 1973
شُرطه نهاد خیلی با اهمیتی در مصر بود و تحت نظار امیار آنجاا
قرار داشت .به سرپرست آن «صَاحب شُرطه» اطال میشد و جز
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الشارطه
در موارد نادر 4از سوی امیر مصر انتخاب میشد .صاحب ُ
مسئولیتهای مهمی داشات .در مواقاع عادم حضاور حااکم ،وی
نایب و جانشین حاکم در فسطا بود و وظایف او را انجام می داد.
عالوه بر این ،وظیفهی برقراری نظم و امنیت ،نظارت بر مواجاب
لشکریان و اجرای احکام قضایی و قاوانین اساالمی باه عهادهی
شرطه بود (کندی ،بیتا194 :؛کاشف.)90-99 :4311 ،
شرطهی مصر از اوایل دورهی عباسیان و پس از بنای شهر جدید
«العَسکر» در کنار فسطا به دو بخش تقسیم شد :یکی «الشُرطه
العُلیا» یا شرطهی عَسکر که مقر اصلی حاکمان و امراء و بزرگاان
السافلی» یاا شارطهی
الشارطه ُ
عباسی در مصر بود و دیگریُ « ،
فسطا (مقریزی940 ،4 :4330 ،؛ ابن سعید.)440 ،4 :4337 ،
کندی و ابن تغریبردی فهرستِ نسبتاً کاملی از رؤسا و صااحبان
شرطه را در آثار خود آوردهاند .طبق این فهرست ،در دوران ماورد
بح ما بسیاری از رؤساء و صااحبان شارطه ،باه ویاژه در زماان
امارت امیران خراسانی ،ایرانی بودند .فهرست مذبور بیشتر مربو
به اسامی شرطهی فسطا است و اسامی شرطهی عسگر ،که باه
احتمال زیاد بیشترشان ایرانی و خراسانی بودند ،تنها ی یا دو بار
آمده است (کندی ،بیتا؛ صفحات مختلف.)Gest, 1973 :
یکی از مناصب مهم اداری مصر در دورهی والیان «عامل خاراج»
بود .در بیشتر مواقع وظیفهی خاراج و تعیاین عامال آن از ساوی
خلفاء بر عهدهی همان امیر یا والی گذاشته میشد و در پارهای از
مواقع ،عامل خراج به طور مستقیم از سوی خلفاء عباسی به مصر
فرستاده میشد (کاشف .)911 ،94 :4311 ،عامل خراج سرپرسات
دیوان خراج بود و همراه باا کارمنادان دیاوان مسائول ارزیاابی و
جمعآوری درآمدهایِ مالیاتی و خراج مصر بود.
منابع دربارهی اکثر صاحب منصبان غیر نظامیِ مصر در ایان دوره
کمتر سخن گفته اند ،ولی در میان همین فهرست اندک به برخی
ایرانیانی که مسئول خراج مصر نیز بودند اشاره شده اسات  :عمار
بن مِهران در سال  471هجری به عنوان عامل خراج مصر تعیین
شد .از نام او پیداست که از اعضای دیوانساالر ایرانی بغاداد باوده
است (طبری .)109 ،1 :4314 ،صالح بن شیرزاد در  140هجاری
از طرف عبداهلل بن طاهر ،عامل خراج شد و مدتی بر دیوان خراج
آنجا ریاست داشت (کندی ،بیتا .)401 :در دورهی حکومت بنای-
سری ،خراج و مالیات های مصر عموماً به خزاناهی امیاران آنهاا
تعلق میگرفت و از عایدات مصر چیزی عاید دولت عباسی نمی-
شد.
 .4در سال  111هجری مأمون پس از ترک مصر خود اقدام به تعیین
شرطهی مصر کرد و مردی از اهالی بخارا به نام احمد بن بسطام را به
این مقام منصوب کرد (ابن تغریبردی.)512 ،5 81995 ،

در اواخر دورهی والیان ،دیوان خراج مصر تحت نفوذ و سایطرهی
احمد بن مدبر قرار داشت .خاندان ابانمادبر در مناصاب دیاوانی
بغداد و جایگاه برجستهای دارای بودند و برادر وی ابراهیم صاحب
منصبی مهم در بغداد بود (طبری .)031 ،1 :4314 ،هرچند مناابعِ
متقدم دربارهی خاستگاه این خاندان یادی نکاردهاناد ،اماا گسات
معتقد است که خاندان ابن مدبر ایرانی بودهاند ( .)Gest, 1973به
هر حال ،احمد بن مدبر در سال  107هجاری از طارف خلیفاهی
عباسی المنتصر (خا 101-107 .ها) به عنوان عامل خاراج مصار
منصوب شد و تا دورهی حکومت طولونیان مسئول خراج آنجا بود
(یعقوبی ،بیتا.) 010 ،1 :
منصب برید (خبررسانی) نیز از جمله مناصب مهام ایان دوره باه
شمار میرفت و البته باه نادرت از رؤساا و صااحب منصابان آن
ذکری به میان آمده است .واضح اصفهانی در سال  413هجری و
یزید بن عمران در سال  471هجری دو تان از صااحب منصابان
ایرانی بودند که از سوی خلفاء به عنوان مسئول برید مصر تعیاین
شدند (کندی ،بیتا910 :؛ .)Gest, 1973
منصب قضاوت جایگااه ویاژهای در نظاام اداری مصار در دورهی
والیان داشت .این دیوان دارای اساتقالل زیاادی باود و قاضایان
مصر عمدتاً از سوی خلفاء عباسی انتخاب مای شادند .هرچناد در
پارهای از مواقع ،حکام مصر نیز فاردی را بارای قضااوت در نظار
میرفتند ،ولی صالحیت و شایستگی این فرد باید به تأیید خلیفه-
ی عباسی میرسید(کاشف .)441 :4311 ،قاضایان مصار در آغااز
خالفت عباسی از میان فُقهای عربِ مصری تعیین میشدند .اما از
 410هجری ببعد معموالً قاضیان از سرزمینهای شر خالفت به
مصر میآمدند .منابع دربار اصالت و تبار قاضیان اشارهای نکارده-
اند ،ولی از سال  113تا  110هجری قاضی ایرانی محمد بن ابای
اللی الخوارزمی منصب قضای مصر را بارای مادت طاوالنی بار
عهده داشت (ابن تغریبردی.)101 ،1 :4331 ،
نتیجه
هم چناان کاه گذشات ،والیاان در عصار اول عباسای ،از میاان
نزدیکان و بزرگان دولت عباسی انتخاب میشدند .تعداد زیاادی از
این والیاان در زمارهی خراساانیانی بودناد کاه حاامی و طرفادار
عباسیان بودند و آنها را در رسیدن به قادرت یااری کارده بودناد.
خلفای عباسی در این دوره از اقتدار و قدرت باالیی بهره میبردند
و به همین خاطر کمتر شاهد نافرمانی امیران و حاکمان در مصار
هستیم .از ویژگیهای بارز ایان دوره حکوماتِ کوتااه و کامدوام
حاکمان مصر و رفت و آمد پی در پی آنهاست و احتماال مایرود
این کار به دلیل عدم اعتماد کافی خلفاء به آنان بوده باشد .اماا در
همین عصر و در زمان خالفت مأمون ،امیران خاندان بنایساری
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که چشم خلیفه را از نظارت بر خود دور میدیدند ،علم استقالل و
نافرمانی برداشتند و موفق شدند مدت کوتاهی باه طاور مساتقل
حکومت مصر را در اختیار بگیرند .نداشتن پایگاه اجتماعی قوی در
مصر ،اختالف در میان امیران بنیساری و اقتادار دولات عباسای
عوامل ناکامی حکومت بنیسری در مصر محساوب مایشاد .باا
وجود ساقو زودهنگاام ایان دولات ،جایگااه و موقعیات ممتااز
خراسانیها در دوره حکومت عبداهلل بن طاهر و پس از آن تاداوم
یافت .عالوه بر این ،دبیران و کاتبان و بزرگان ایرانی و خراساانی

در مناصب و دیوانهای مهمی چون شرطه ،دیوان خراج ،بریاد و
حتی قضاوت بکار گمارده مایشادند .از اواخار دورهی اول عصار
عباسی و با آمدن عناصر تازه وارد ترک به دربار خلفااء ،موقعیات
ایرانیان در امور نظامی رو به کاستی گذاشت .این روند ،در دورهی
تسلط غالمان ترک بر خلفای عباسای شادت گرفات و تاا زماان
قدرت گرفتن احمد بن طولاون (در ساال 100هاا) ،خراساانیهاا
تقریباً از مناصب و امور نظامی به حاشیه رانده شدند.
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Survey and Analyzing the role of Khorasanians in
Official and political organization of Egypt In the
first era of the Abbasid
Mehdi Ezati1
Abstract
Egypt was one of the graet provinces of Islamic territory wich
After the dismantling of the rule of the Umayyads Revenue
dominated the Abbasid caliphate. Following the defeat of the
Umayyads and in pursuit of their rulers, Many Iranians in the
guise of Abbasi military forces arrived in Egypt. Some of these
forces, which were known generally Khorasani Corps, During
the first period Abbasi remained in Egypt And in the political,
military and administrative participated there. Explanation and
Analysis of Khorasanians participation in political organization,
Explanation and Analysis of Khorasanians participation in
political organizations, institutions and the provincial offices of
Egypt during the reign of the Abbasid issue that this study seeks
to answer it. Based on historical documents and resources
mentioned, Amra, leaders, scribes and secretaries Khurasani in
different offices and the political, military and administrative
Egypt were used,and Active role played in the the provincial
administration of Egypt in the first era of the Abbasid.
Keywords: Khorasanians, Egypt, Bnu Sri dynasty, the Abbasids.
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