
عباسیان

نقاشی با موضوع  هارون الرشید خلیفۀ عباسی



بنی عباس
نوادگان عباس عموی پیامبر•
ر حق خالفت را به محمد پس( ع)محمد حنفیه فرزند امام علی•

.داد( عموی پیامبر)علی پسر عبداهلل پسر عباس 
.هجری آغاز کردند100امامان عباسی دعوت خود را از سال •
.با انقراض امویان به خالفت رسیدند132در سال •

هجری656–132
سال524



عدیمره

عمر

تمیم

رابوبک

عبدالمناف

عبدالمطلب

عثمان معاویه

امیه

عبدالشمس هاشم

عباس

(ع)علی  (ص)محمد

ابوطالبعبداهلل

بنی عباس

قریش



سیاست های امامان عباسی

.بود«  الرضا من آل محمد»شعار آنها •
.در ابتدا دعوت آنها کامال مخفی بود•
، عراق و خود را به شهر های شیعه نشین ایران( داعیان)مبلغین •

.شام می فرستادند
.خالفت را حق بنی هاشم می دانستند•
.به ظاهر طرفدار شیعیان و دشمن بنی امیه بودند•



یام ابومسلم خراسانی بر ضد بنی امیه و به حمایت از بنی عباس ق
. کرد و لباس سیاه بر تن کرد و پرچم سیاه برافراشت



درآمد؛نهضتاینپیروانجزءوشدآشناعباسیداعیانبازنداندروشدبزرگکوفهدرشدمتولداصفهاندرعثمانبنابراهیم
خراسانبهعباسیدعوترهبریبرایودادقرارابومسلمرالقبشوعبدالرحمانراوینامعباسیاماموپیوستامامابراهیمبهسپس
راانعباسیمخفیدعوتوبرافراشتمروسفیدنجدهکدۀدرراعباسیانسیاهپرچمهجری129سالرمضان25دروی.رفت
پیروانازنفرهزار7روزچندظرفوافروختندزیادیآتشقبلی،قراربنابرخویشپیروانکردنآگاهبرایقیامرهبران.کردآشکار

سالسهازپسومسلماب.کردندبیعتامویانضدبرابومسلمباوآمدندسفیدنجبهخراسانروستایوشهرشصتحدودازابومسلم
.برساندخالفتبهراعباسیانوکندمنقرضراآنهاحکومتتوانستهجری132سالدرامویانباجنگ



حدود امپراطوری عباسی در دوران اوج قدرت 



اوّلین خلیفه عباسی سفاح به معنی خونریز نام داشت.
.داو به دلیل کشتن تعداد زیادی از مخالفانش به این نام مشهور ش

دوّمین خلیفه عباسی منصور برادر سفاح بود.
!نشهاو شهر بغداد را در کنار خرابه های شهر تیسفون ساخت تا عقده ای



مرگ ابومسلم
یاد منصور دومین خلیفه عباسی از قدرت ز•

.ابومسلم ترسید و او را به قتل رساند
پس از مرگ ابومسلم قیام هایی به •

خونخواهی او بر ضد عباسیان در ایران به
:وجود آمد، مانند

سنباد
اسحاق ترک

راوندیان





غدادسر در قصر عباسی در ب

راادبغدشهردوانیقیمنصور
حملهزمانتاآنجاوساخت

شهریهجری،656،مغول
زمرکوبودثروتمندوبزرگ

.داشتقرارآندرخالفت

دقت منصور خلیفه دوم عباسی در محاسبه مخارج
. دحکومت چنان بود که او به منصور دوانیفی مشهور ش

. دوانق یا دانگ یک ششم درهم بود



بغداد

شهر 

هزار و یک شب



یمقبرۀ هارون الرشید خلیفه بزرگ عباس: هارونیه در طوس

."رسدن می هرجا خواهی برو که خراج آن به م": گویند روزی هارون به پشت خفته بود، ابری را گذران دید و گفت



برمکیان

برمک کاهن معبد بودایی نوبهار بلخ بود؛•

خالد پسر برمک به سپاه ابومسلم پیوست؛•

اشتند برمکیان تا زمان هارون الرشید باالترین مقام ها را در اختیار د•

.و سرزمین های اسالمی را به بهترین شکل اداره می کردند



را ( ع)مأمون امام رضا 
ولیعهد خویش کرد

جلب رضایت ایرانیان و •
انمخصوصاً شیعیان خراس

یشه باز داشتن شیعیان از اند•
قیام های متعدد

تحت نظر گرفتن امام•



 عباسیان و گسترش
علم و دانش

بیت الحکمه نخستین دانشگاه اسالمی•
نهضت ترجمه•
گردآوری دانشمندان، فیلسوفان و هنرمندان ایران و یونان در بغداد •



سال در بغداد 524هجری با حمله مغوالن، خالفت عباسیان پس از 656در سال
.  پایان یافت

هجری به خالفت 945خاندان عباسی به مصر رفتند و تا  حمله عثمانی درسال
.محدود خود ادامه دادند

انسرانجام عباسی



کارگرانازگروهیهازُط:هازُطشورش
بنادردرکهبودندهندیهایجاشوو

هاتیکشتخلیهوبارگیریکاربهعراق
یسختونواییبیامابودند؛مشغول
وغارتوشورشبهراآنهازندگی،
معتصم،.داشتواهاکاروانچپاول
هجری،241سالدرعباسی،خلیفه

بعیدتصغیرآسیایبهراآنهاازنفرهزار12
ردکاسیرراآنهاشرقیرومامپراطوروکرد

یکولبهآنجادرودادانتقالاروپابهو
صورتبههمچنانکهشدندمشهور

.هستندپراکندهاروپادرآواره



مسجد عباسیان در مصر



پايان


