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 Jafar Abu al-Ma'mun ιµπν Harun (επίσης και η ορθογραφία Almamon el-



Mâmoûn) (14 Σεπτεµβρίου 786 - 9 Αυγούστου 833) (االلممأأمموونن) ήταν µια Abbasid 
Χαλίφης που επικρατούσε από το 813 µέχρι το θάνατό του το 833.  Διαδέχθηκε τον 
αδελφό του Αλ-Αµίν.  
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 [Επεξεργασία] αντιπαράθεσης µε Αλ-Αµίν  
 Σε 802 Harun al-Rashid πατέρα της al-Ma'mun και al-Αµίν διέταξε την Αλ-Αµίν 
επιτύχουµε αυτόν και al-Ma'mun χρησιµεύσει ως κυβερνήτης της Khurasan και ως 
Χαλίφης µετά το θάνατο του Αλ-Αµίν.  Al-Ma'mun αναφορές ήταν η παλαιότερη των 
δύο αδέλφια, αλλά η µητέρα του ήταν µια περσική γυναίκα Αλ-Αµίν, ενώ η µητέρα 
του ήταν µέλος της οικογένειας reigning Abbasid.  Rashid al-µετά το θάνατο του σε 
809, οι σχέσεις µεταξύ των δύο αδελφών επιδεινώθηκε.  Σε απάντηση προς al-
Ma'mun της κινήσεις προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας, της Αλ-Αµίν δηλωθεί 
το δικό του γιο Μούσα να τον κληρονόµο.  Αυτή η παραβίαση της al-Rashid την 
απόδειξη οδήγησε σε έναν εµφύλιο πόλεµο στον οποίο al-Ma'mun του 
νεοπροσλαµβανόµενου Khurasani στρατεύµατα, µε επικεφαλής τον Μπιν Tahir 
Husain (D. 822), νίκησε al-Amin του στρατού και που πολιορκία της Βαγδάτης.  Στο 
813, Αλ-Αµίν ήταν αποκεφαλισµένα και al-Ma'mun αναγνωρίζονται ως Χαλίφης όλη 
την αυτοκρατορία.  

 Υπήρχαν ταραχές στο Ιράκ κατά το πρώτο και αρκετά χρόνια της al-Ma'mun της 
βασιλείας, ενώ ο Χαλίφης ήταν στο Merv στο Khurasan.  Στις 13 Νοεµβρίου 815 
Muhammad Jafar ήταν ταινία Χαλίφης στη Μέκκα.  Είχε ηττηθεί και abdicated 
ισχυριζόµενη ότι είχε γίνει µόνο µε την είδηση ότι ο Χαλίφης al-Ma'mun είχε 
πεθάνει.  Ανοµία στη Βαγδάτη οδήγησε στο σχηµατισµό της γειτονιάς ρολόγια.  Όταν 
σε AH 201 (817) al-Ma'mun ονοµάζεται Ιµάµ Reza του έβδοµου καταγόµενα από 
Muhammad του κληρονόµου, αυτό δεν έγινε δεκτό από τους ανθρώπους στη 
Βαγδάτη.  Αυτή ήταν µια πολιτική κίνηση από al-Ma'mun δεδοµένου ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της Περσίας ήταν µε συµπάθεια τις Hashemites. [Κλήτευση που 
απαιτούνται] Al-Ma'mun του αντιπάλους στη Βαγδάτη έδωσε σε υποταγή Ibrahim ibn al-
Mahdi.  Ο δυνάµεις πολέµησαν Χαριζίτες, al-Ma'mun της γειτονιάς και συνελήφθη ο 
διοικητής φυλακής Sahl ιµπν Salamah.  

 Ιµάµ Reza ενηµέρωσε al-Ma'mun των happenings στη Βαγδάτη και al-Ma'mun που 
προβλέπονται για την Πόλη της Ειρήνης από την ηµέρα που έκλεισε το γρήγορο, 12 



Απριλίου 818.  Κατά Tus έχει σταµατήσει να επισκεφθεί τον πατέρα του τάφο.  Την 
τελευταία ηµέρα του Safar σε 203 AH, al-Ma'mun δηλητηριασµένα Ιµάµ Reza µέσω 
σταφύλια σε Toos [κλήτευση που απαιτούνται]. Ιµάµ Reza θάφτηκε δίπλα από τον τάφο του 
Χαλίφης.  Μετά το θάνατο του Ιµάµ Reza µια µεγάλη εξέγερση έλαβε χώρα στη 
Khurasan, την Περσία.  Al-Ma'mun wept και mourn για Ιµάµ Reza και προσπάθησε 
να δείξει ο ίδιος ο αθώος του εγκλήµατος.  Αλλά για όλα όσα έκανε, δεν µπορούσε να 
λάβει ο ίδιος αθωωθεί και να αποδείξει την αθωότητά του [σηµείο αναφοράς που απαιτούνται].  
Al-Ma'mun έγραψε στον Χασάν ιµπν Sahl, ο διοικητής στο Ιράκ, το Hijaz, κλπ. 
ενηµερώνοντάς τον για το πένθος για το θάνατο του Ιµάµ.  Ο κυβερνήτης έπεσε 
άρρωστος και al-Ma'mun διορίζονται Δηνάριο ιµπν Abdallah να τον αντικαταστήσει.  
Ορισµένα από Ibn al-Mahdi της έρηµης επιτελείο του, και πέθανε.  

 [Επεξεργασία] Μετά την άφιξή τους στη Βαγδάτη  
 Muhammad ibn Jarir al-Tabari αναφέρει ότι al-Ma'mun τέθηκε Βαγδάτη στις 11 
Αυγούστου 819 (v. 32, σ. 95).  Ο wore πράσινο και άλλοι είχαν πράξει.  Ενηµέρωσε 
ότι η συµµόρφωση µε την παρούσα εντολή ήταν παρά λαϊκή αντίθεση προς το 
χρώµα, στις 18 Αυγουστου που επανήλθε στην παραδοσιακή Abbasid µαύρο.  Ενώ 
Βαγδάτη έγινε ειρηνική, υπήρχαν ταραχές αλλού.  Σε AH 210 (825-826) Abdallah 
ιµπν Tahir εγγύηση για την Αίγυπτο al-Ma'mun απελευθέρωση της Αλεξάνδρειας από 
τους πειρατές και ανδαλουσιανών quelling αναταραχή.  Οι πειρατές, µετακινήθηκαν 
προς την Κρήτη, όπου al-Tabari αρχεία των απογόνων τους εξακολουθούσαν να ζουν 
υπό την ηµέρα.  Abdallah επέστρεψε στη Βαγδάτη, στο 211 (826-827) να ηττηθούν οι 
αντάρτες µαζί του.  

 Επίσης σε 210 υπήρξε µια εξέγερση στην Qum πυροδότησε από καταγγελίες σχετικά 
µε τους φόρους.  Μετά την εξαφάνισε, του προσδιορισµού του φόρου που ήταν 
σηµαντικά υψηλότερο.  Σε 212 υπήρχε µια εξέγερση στην Υεµένη.  Σε 214 (829-830) 
Abu al-Razi που είχε αιχµαλωτίστηκαν µια Υεµένης επαναστατικών δολοφονήθηκε 
από κάποιον άλλον.  Αίγυπτο συνέχισε να unquiet.  Είναι εκείνες ήταν εξεγερµένους.  
Σε 216 (831-832) Ghassan ιµπν Abbad υποτονικές.  Ένα τρέχον πρόβληµα για την al-
Ma'mun αυτή την εξέγερση µε επικεφαλής τον Babak Khorramdin.  Σε 214 Babak 
δροµολογείται µια Caliphate στρατού σκοτώνοντας τον διοικητή Muhammad ibn 
Humayd.  

 Υπήρξε επίσης τον αγώνα κατά τους Βυζαντινούς.  Σε 215 (830) al-Ma'mun οδήγησε 
νικηφόρα δύναµη πέρα από τα σύνορα.  Ο αιχµαλωτίστηκαν πολλά οχυρά, φειδωλοί, 
η παραιτούµενος Βυζαντινούς.  Το επόµενο έτος, η εκµάθηση Βυζαντινοί είχαν 
σκοτωθεί δεκαεξι µερικές εκατοντάδες άτοµα, επέστρεψε.  Αυτή τη φορά, περίπου 
τριάντα κάστρο έπεσε στα χέρια των δυνάµεων Caliphate.  Το επόµενο έτος του 
Βυζαντίου Θεόφιλος έγραψε στο al-Ma'mun.  Ο Χαλίφης του απαντά ότι εξέτασε 
προσεκτικά το βυζαντινό ηγεµόνα της επιστολής του, παρατήρησα ότι αναµεµειγµένο 
υποδείξεις της ειρήνης και του εµπορίου µε τις απειλές πολέµου και οι επιλογές που 
προσφέρονται Θεόφιλος του αναγνωρίζοντας θεϊκή ενότητα, την καταβολή φόρου ή 
µαχών.  Al-Ma'mun προετοιµάζεται για µια µεγάλη εκστρατεία και πέθανε στο 
δρόµο.  

 [Επεξεργασία] Αλ-Ma'mun του Civilization  



 Al-Ma'mun της βασιλείας, που χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειές του στη 
µετάφραση της ελληνικής φιλοσοφίας και της επιστήµης.  Al-Ma'mun 
συγκεντρώθηκαν πολλοί µελετητές των θρησκειών στη Βαγδάτη, τον οποίο 
αντιµετωπίζονται θαυµάσια και µε την ανοχή.  Έστειλε µια emissary για τη βυζαντινή 
αυτοκρατορία για να συλλέξει τα πιο διάσηµα χειρόγραφα εκεί, και έπρεπε να 
µεταφραστεί σε Αραβικά.  Λέγεται ότι, νικηφόρα πάνω από το βυζαντινό 
αυτοκράτορα, al-Ma'mun αποτελούν προϋπόθεση της ειρήνης είναι ότι ο 
αυτοκράτορας το χέρι πάνω της ένα αντίγραφο του Αλµαγέστη. Αλ-Ma'mun 
διενήργησαν επίσης, στον κάµπο της Μεσοποταµίας, δύο αστρονοµικές πράξεων µε 
στόχο να προσδιοριστεί η αξία της επίγειας βαθµό. Almanon κρατήρα, σχετικά µε την 
Σελήνη, έχει κατονοµάζονται στην αναγνώριση αυτής της Χαλίφης εισφορές για την 
αστρονοµία.  

 Al-Ma'mun την εγγραφή ως διαχειριστής είναι επίσης από τις προσπάθειές του προς 
τον συγκεντρωτισµό της εξουσίας και η βεβαιότητα της διαδοχής.  Η Bayt al-Hikma, 
ή Βουλή των Wisdom, ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του.  Η ulema 
εµφανίστηκε ως πραγµατική δύναµη στην ισλαµική πολιτική al-Ma'mun κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του αντιδίκου για την mihna, η οποία συστάθηκε στο 827.  

 Η mihna, ή «δοκιµασία,« είναι συγκρίσιµη µε Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή inquisitions 
µόνο µε την έννοια ότι συµµετείχαν φυλάκιση, µια θρησκευτική δοκιµασία, και ένα 
όρκο πίστης.  Τα θύµατα της Ιεράς Εξέτασης Abbasid δεν θα προσεγγίσει το κλάσµα 
εκείνων που εκτελούνται στην Ευρώπη υπό παρόµοιες συνθήκες.  Στην προσπάθεια 
συγκέντρωσης εξουσίας και ελέγχου της αφοσίωσης των υπηκόων του, al-Ma'mun 
απαιτείται ελίτ, οι ακαδηµαϊκοί, δικαστές και άλλους κυβερνητικούς αξιωµατούχους 
για να υποστεί τη δοκιµασία, η οποία ήταν µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν 
την θεολογία και πίστη.  Η ποινή για την παράλειψή της θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει mihna θάνατο.  

 Η διένεξη για το mihna αυτή επιδεινώνεται από al-Ma'mun της συµπάθειας για 
Mu'tazili θεολογία και άλλες αµφιλεγόµενες απόψεις.  Mu'tazili θεολογία ήταν 
βαθύτατα επηρεασθεί από αριστοτελική σκέψη και την ελληνική ορθολογισµός, και 
δήλωσε ότι τα θέµατα πίστης και πρακτικής θα πρέπει να αποφασιστεί από το 
σκεπτικό µε βάση το Qur'an.  Ορίζονται literalist Αυτή η θέση του Αχµάντ ιµπν 
Hanbal και άλλων, σύµφωνα µε την οποία οτιδήποτε είναι πιστό χρειάζεται να 
γνωρίζετε σχετικά µε πίστη και η πρακτική αυτή διατυπώνονται κυριολεκτικά στο 
Qur'an και το Hadith.  Επιπλέον, το Mu'tazilis δήλωσε ότι το Qur'an δηµιουργήθηκε 
όχι αιώνια, την πεποίθηση ότι αυτή συµµερίζονται και οι Jahmites και Shi'a, µεταξύ 
των άλλων, αλλά έρχεται σε αντίθεση µε το σουνιτικό γνώµη ότι το Qur'an ήταν και η 
Θεία coeternal.  Το γεγονός ότι η Mu'tazili σχολείο είχε τα θεµέλια Παγανισµός στην 
Ελλάδα περαιτέρω απογοήτευση της πλειοψηφίας των ισλαµιστών κληρικών.  

 Αν και al-Mahdi είχε διακήρυξαν ότι ο Χαλίφης ήταν ο προστάτης του Ισλάµ 
εναντίον Αιρέσεως, και είχε, επίσης, υποστήριξε την ικανότητά της να κηρύξει 
ορθοδοξία, θρησκευτικών λογίων στον ισλαµικό κόσµο πίστευαν ότι al-Ma'mun 
υπερβαίνετε τα όρια ήταν στο mihna.  Οι κυρώσεις του mihna έγινε ολοένα και πιο 
δύσκολο να επιβληθεί ως το ulema έγινε µία πιο σταθερή και πιο ενωµένοι στην 
αντίθεσή τους.  Παρόλο που η mihna εξακολουθούν να βασιλεύουν οι δύο πιο 
caliphs, al-Mutawakkil εγκαταλειφθεί σε 848.  Η αποτυχία της mihna υποστεί 
σοβαρές ζηµιές Caliphal αρχή και κατέστρεψαν την φήµη του γραφείου για διαδόχου 



caliphs.  Ο Χαλίφης θα έχανε πολύ από τη θρησκευτική αρχή της τη γνώµη της ulema 
ως αποτέλεσµα της mihna.  

 Η ulema και τις µεγάλες ισλαµικού νόµου σχολεία έγινε πραγµατικά ορίζεται κατά 
την περίοδο της al-Ma'mun και Sunnism, ως θρησκεία των νοµικισµό, έγινε ορίζονται 
παράλληλα.  Δογµατικές διαφορές µεταξύ των σουνιτών και Shi'a Ισλάµ άρχισαν να 
γίνονται πιο έντονες. Ibn Hanbal, ο ιδρυτής της Hanbali νοµική σχολή, έγινε διάσηµο 
για την αντίθεσή του στην mihna.  Al-Ma'mun της ταυτόχρονης αντιπολίτευσης και 
των πελατειακών διανοούµενοι οδήγησαν στην εµφάνιση σηµαντικών διαλόγων για 
την κοσµική όσο και Θρησκευµάτων, και το Bayt al-Hikma, έγινε ένα σηµαντικό 
κέντρο για τη µετάφραση και άλλα αρχαία ελληνικά κείµενα στην αραβική.  Αυτή η 
ισλαµική αναγέννηση ώθησε την αναβίωση του Ελληνισµού και εξασφάλισε την 
επιβίωση αυτών των κειµένων στην ευρωπαϊκή αναγέννηση.  

 Al-Ma'mun είχε το όνοµα του κυβερνήτη Khurasan από Harun, και µετά την ανόδου 
στην εξουσία, ο Χαλίφης Tahir κατονοµάζονται ως κυβερνήτη για τις στρατιωτικές 
υπηρεσίες, προκειµένου να διασφαλιστεί η πίστη του.  Ήταν µια κίνηση που al-
Ma'mun σύντοµα εξέφρασε τη λύπη του, όπως Tahir και η οικογένειά του έγινε 
εδραιωµένος στην ιρανική πολιτική και έγινε όλο και πιο ισχυρό στην πολιτεία, σε 
αντίθεση µε την al-Ma'mun την επιθυµία του να συγκεντρώνει και να ενισχύσουν 
Caliphal εξουσία.  Η ανερχόµενη δύναµη του Tahirid δυναστείας έγινε ως απειλή της 
al-Ma'mun τις δικές της πολιτικές αποξενωµένοι και τους άλλους αντιπάλους του.  

 Η shakiriya, που ήταν να δώσει το έναυσµα για την κυκλοφορία των κεφαλαίων από 
τη Βαγδάτη στην Σαµάρα κατά al-Mu'tasim της βασιλείας, τέθηκαν σε al-Ma'mun του 
χρόνου.  Η shakiriya ήταν στρατιωτικές µονάδες από την Κεντρική Ασία και τη 
Βόρειο Αφρική, µισθωµένο, πλήρης, µε τους διοικητές, για να χρησιµεύσει στο 
πλαίσιο της Χαλίφης.  

 Al-Ma'mun, σε µια προσπάθεια να κερδίσουµε την Shi'a µουσουλµάνους να του 
στρατοπέδου, το όνοµα του όγδοου ιµάµης, Αλί ar-ΣΕΙΡΑ, ο διάδοχός του, αν θα 
πρέπει outlive al-Ma'mun.  Πιο Shi'ites πραγµατοποιηθεί, ωστόσο, ότι πάνω-ΣΕΙΡΑ 
ήταν πολύ ηλικιωµένη για να επιβιώσουν και είδε τον al-Ma'mun του ως χειρονοµία 
κενή? Πράγµατι, ar-ΣΕΙΡΑ πέθανε το 818.  Το περιστατικό χρησίµευσε για την 
περαιτέρω αποξενώσει την Shi'ites από την Abbasids, που είχε ήδη υποσχεθεί και 
αρνήθηκε την Caliphate από al-'Abbas.  Αργότερα Ma'mun, φοβούµενοι µια 
εξέγερση, είχε Ali-Ar ΣΕΙΡΑ δηλητηριασµένα [κλήτευση που απαιτούνται].  

 Al-Ma'mun προσπάθησε επίσης να ζητήσει διαζύγιο τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του, που δεν είχε επιβαρύνει τον κάθε παιδιά.  Η σύζυγός του 
προσέλαβε µια δικαστής της Συρίας, πριν από τη δική της al-Ma'mun ήταν σε θέση να 
επιλέξετε µία ίδιος? Ο δικαστής, που sympathized Χαλίφης µε τη σύζυγό του, 
αρνήθηκε την έκδοση του διαζυγίου.  Μετά al-Ma'mun την εµπειρία του, δεν 
χρειάζεται περαιτέρω Abbasid caliphs επρόκειτο να παντρευτεί, προτίµησε να βρει 
τους κληρονόµους τους στην harem.  

 Η αυτοκρατορία Abbasid αυξήθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας της al-
Ma'mun. Ινδουιστικό εξεγέρσεις στο Sindh έβαλαν κάτω και πλέον του Αφγανιστάν 
είχε απορροφηθεί µε την παραίτηση του ηγέτη της Καµπούλ.  Ορεινές περιοχές του 
Ιράν είχαν τεθεί υπό στενότερο έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης Abbasid, όπως και 



οι περιοχές του Τουρκεστάν.  Μάχες κατά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συνέχισε 
στη Μικρά Ασία, και al-Ma'mun θα πεθάνουν, ενώ οδηγούν σε µια εκστρατεία 
Σάρδεις.  

 Λίγο πριν από το θάνατό του, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αίγυπτο το 832, ο 
Χαλίφης διέταξε την παραβίαση της Πυραµίδες της Γκίζα αναζητούν τη γνώση και 
θησαυρό.  Εισήλθε στην πυραµίδα από διοχέτευσης στην Μεγάλη Πυραµίδα κοντά 
στην παράδοση, όπου βρίσκεται η αρχική είσοδο.  (Αυτή τη στιγµή η πυραµίδα ήταν 
καλυµµένο µε µια οµαλή εξωτερικό στρώµα του τούνελ πέτρες. The Roman 
ιστορικός Στράβων επισκέφθηκε την πυραµίδα στις 24 π.Χ. και καταγράφει ότι η 
είσοδος ήταν hinged και δυσδιάκριτες από το τούνελ γύρω από πέτρες.) Από το πάνω 
αποσπάσµατα είχαν µπλοκαριστεί από πρόσβαση από γρανίτη plug απέκρυψαν µέχρι 
Al Mamun την αναγκαστική είσοδο, είναι πιθανό ότι κανείς δεν είχε το πάνω 
αποσπάσµατα από την εποχή της κατασκευής του.  Συζήτηση σχετικά µε το λόγο για 
την κατασκευή της Μεγάλης Πυραµίδα συνεχίζει από το σώµα δεν ήταν ποτέ βρεθεί.  

 [Επεξεργασία] Προσωπικά χαρακτηριστικά  
 Al-Tabari (εδ. 32, σ. 231) περιγράφει al-Ma'mun του ως µέσο ύψος, το φως 
Επιδερµίδας, ωραίος και έχοντας γένια µακρά χάνει τον σκοτεινό χρώµα όπως ο ίδιος 
ηλικίας.  Ο αφορά Χαλίφης ανέκδοτα, σχετικά µε την ικανότητα της να µιλούν 
εύγλωττα σύντοµα και χωρίς προετοιµασία, τη γενναιοδωρία του, το σεβασµό των 
Muhammad και τη θρησκεία, την αίσθηση της µετριοπάθειας, της δικαιοσύνης και 
την αγάπη της ποίησης.  

 [Επεξεργασία] Θάνατος  
 Κατά Tabari (v.32, pp. 224-231) recounts πώς Al-Ma'mun συνεδρίαση ήταν στις 
όχθες του ποταµού τράπεζα λέει εκείνα µε αυτόν τον τρόπο το νερό ήταν υπέροχο.  
Με ρώτησε τι θα πάει καλύτερα µε αυτό το νερό και µου είπαν ένα συγκεκριµένο 
είδος των νωπών ηµεροµηνίες.  Παρατηρούµε προµηθειών που φθάνουν ρώτησε 
κάποιος ελέγξει κατά πόσον τέτοιες ηµεροµηνίες που είχαν συµπεριληφθεί.  Όπως 
και να ήταν, αυτός κάλεσε εκείνους µαζί του για να απολαύσετε το νερό µε αυτές τις 
ηµεροµηνίες.  Όλα τα έκανε αυτό που έπεσε άρρωστος.  Άλλοι ανακτηθεί.  Αλλά Al-
Ma'mun πέθανε.  Όπως ήταν πεθαίνουν µίλησε, εκφράζοντας την πίστη του στην 
ενότητα του Θεού και την εξάρτηση από έλεος του Θεού.  Ο επίτροπος ενθάρρυνε 
τον διάδοχό του να συνεχίσει την πολιτική του και δεν το βάρος ατόµων µε 
περισσότερα χρήµατα από αυτά που θα µπορούσαν να φέρουν.  Αυτό έγινε στις 9 
Αυγούστου 833.  

 Al-Ma'mun πέθανε κοντά ταρσού και η πόλη της µείζονος τζαµί περιέχει ένα τάφο 
που αναφέρονται ως δική του.  Ήταν διαδέχθηκε ο ετεροθαλής αδελφός, al-Mu'tasim.  
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