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(ئاييين مةزدةكي) و شويَنةوارةكاني بةسةر دةولَةتي خةالفةتي عةباسييةوة لةسةردةمي
عةباسي يةكةمدا (232-132ك740-050/ز)
ٌَ ظاْػحُ َطؤظايُجًًُنإ /ظاْهؤٍ غًًَُاِْ
س.ٍ.ز.نُيىإ ئاظاز ئُْىَض  /غهىي

ذىخحٍُ جىيَصيُٓوَ
(َُظزَنٌ) بُيُنًَو يُئايًُٓ نؤُْناٌْ ئًَطاٌْ نؤٕ زازَْطيَخ ،نُ ؾىيَُٓواضَناٌْ ُْى بُغُض ئًُرطاجؤضِيَيت
َُجٌ خُالفُجٌ عُباغًؿُوَ بُشًَُاٖ .ؤناضَنُف ئةُوَ بةىو ،نةُ عُباغةًًُنإ
َهى بُغُض زَوي
غاغاًًُْوَ ،بُي
َُجٌ خُالفُجٌ ئىَُوٍ ،ذؿحًإ بُ ُْجُوَ ْاعُضَبةُنإ و
يُذًٓاو غُضخػحين باْطُواظَنُيإ و ضِووخاْسٌْ زَوي
َةةٍُ ئىَُويةةسا غةةُضنُوجىوبٔ.
َةةُد و بَُٓاي
يًُْىياْةةسا ئًَطاًًْةةُنإ بُغةةخ ،جةةا يةةُ بُضَْطاضبىوْةةُوٍَ زَوي
َد قُضَبىوٍ ئُو نةانُيإ بةؤ بهُْةُوَ.
يُوذًٓاوَؾسا نُْسئ بَُيًًَٓإ بُواْسا ،نُ يُناجٌ طُيؿنت بُ زَغُال
َةٌ خةؤٍ
يُو ًَْىَْسَؾسا (ئُبىَىغًٌُ خؤضاغاٌْ) وَى نُغايُجًًُنٌ زياض خؤٍ طُياْسَ عُباغًًُنإ و ضِؤي
َد و زاَُظضاْةةسٌْ
َةةُناٌْ يةةُ غُضخػةةحين ئةةُوإ بةةؤ زَغةةُال
يُغُضخُغةةحين باْطُواظَنةةُزا طةةةِاو ُٖوي
ًَٓاْةُ ذاؾةطُظبىوُْوَو يةُبطٍ ذازاؾةخ
َد يةُو بُي
َّ ناجًَو طُيؿةحُٓ زَغةُال
َُجُنُيإ نطِنطزَوَ ،بُال
زَوي
نُوجُٓ زشايُجًهطزٌْ زؤغخ و ذؿحًىاْاناٌْ زويًَٓإ .يُيُنُّ ناضزاُْوَؾًاْسا غُضنطزَنُيإ (ئُبىَىغةًٌُ
خؤضاغاٌْ)يإ نىؾخ .ئُو ضِووزاوَف زَضفُجًهٌ باؾٌ بُ ذُيطَِواٌْ َُظزَنًسا ،جا نىؾةحين ئةُو نُغةايُجًًُ
يُذًٓاو طةِاُْوٍَ غُضوَضيًُناٌْ ضِابطزوويإ بكؤظُْوَو زَغخ بسَُْ ضِاذُضِئ .يُو ًْىَْسَؾةسا (ضِاوَْةسٍ و
َّ
َُجٌ خُالفُجٌ عُباغًسا بىوُْوَ ،بُال
خىضًًََُِنإ) وَى زوإ يُ يكُناٌْ ئايًين َُظزَنٌ بُضَِو ضِووٍ زَوي
َةُجًهٌ بةًَُٖعٍ زاَةُظضاوٍَ وَى
َُنإ ؾهػخ بىو ،نىْهُ ْةُياْحىاٌْ يُبُضاَةةُض زَوي
نؤجايٌ َُٖىو ُٖوي
(عُباغٌ)زا بىوَغنت.
ٌَ (488ظ) و
(َةةُظزَنٌ) ذ ةُياًََهٌ ئةةايًين و ذةةُيطَِواٌْ (َةةُظزَنٌ نةةىضٍِ باَةةساز) بةةىوٕ ،نةةُ غةةاي
يُغُضزٌََ (قُبازٍ يُنٌَُ غاغاٌْ) زَضنُود .ئُو نُغايُجًًُنٌ ئايًين بىو ،نُ يةُ ٖةُْاوٍ ئًُرطاجةؤضِيَيت
َُد وَغحاو بةؤ َةاوٍَ (زَ) غةاٍَ بةىوَ
غاغاًًُْوَ زَضنُود و بُضاَةُض ئايًين ظَضزَؾيت ئايسيؤيؤشًاٍ زَوي
َجساضاٌْ غاغاًًُْوَ زشايُجًهطا ،جا ئُوٍَ خةىزٍ
َّ زواجط بُجىْسٍ يُاليُٕ زَغُال
َُجُنُ ،بُال
ئايًين فُضٌَِ زَوي
َّ يُطةٍَُ
ٌَ (536ظ) يُغُض فطَاٌْ (ئُْىؾةواٌْ غاغاٌْ) نىشضاو يُذُيطَِواًْؿةٌ زضا ،بةُال
(َُظزَى) يُغاي
ئُو زشايُجًهطزُْؾسا ئايًُٓنُ جا غُضزََُناٌْ زواجط َايُوَ.
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َةُجٌ خُالفةُجٌ
يُّ جىيَصيُٓوَيُزا نُ يُشيط ْاوًْؿةاٌْ (ئةايًين َةُظزَنٌ و ؾةىيَُٓواضَناٌْ بُغةُض زَوي
عُباغًًُوَ يُغُضزٌََ عُباغٌ يُنَُسا) ئاَازَنطاوَ ،ذؿحُإ بُظياجط يُ غُز غُضناوَ بُ ظَاُْناٌْ (عُضَبٌ
و فاضغٌ و نىضزٍ و ئًٓطًًعٍ) بُغحىوَ ،جا زَم و بؤنىوُْناٌْ ذٌ ذؿخ ئُغحىوض بهةُئ .يةُّ بىاضَؾةسا
غُضَجا نُغايُجٌ (َُظزَنٌ نىضٍِ باَساز)َإ خػةحُ بةُض ؾةًهاضٍ ًََةصوويٌ ،جةا يةُ ضِيؿةٍُ ْاوَنةٍُ و
ًَُٓوَ .زواجط جًؿهُإ خػحؤجُغُض باوَضٍِ ئايًين َُظزَنٌ و جًَطِواًْين
َُنٍُ و ؾىيَين يُزايهةىوٌْ بهؤي
بَُٓاي
َةُجٌ
َجٓاغإ يُغُضٍ .بُزوايسا ؾىيَُٓواضَناٌْ ئُّ ئايًٓةَُإ بُغةُض زَوي
ئايًٓاغإ و ًََصووْىوغإ و خؤضُٖال
خُالفُجٌ عُباغًًُوَ يُغُضزٌََ عُباغٌ يُنَُسا خػحؤجُضِوو ،جابُٖؤيُوَ يُ ناضيطُضٍ و ذًَطٍُ ئُو ئايًُٓ و
َُجُنُ بعاْني .ئَُُو بُ ضِيعبُْسٍ غُضناوَنإ و ذىخحٍُ جىيَصيُٓوَنُ بُٖةُضزوو ظَةاٌْ
ذُيطَِواٌْ يُغُض زَوي
عُضَبٌ و ئًٓطًًعٍ نؤجاميإ بُ ًَٖٓاوَ.
ذًَؿُنٌ
(َُظزَنٌ) بُ يُنًَو يُو ذُياَةُ ئايًًًٓاْةٍُ ًََةصوو زازَْطيَةخ ،نةُ الٍ ُْٖةسيَو بةاوَضِيهٌ ئةايًين و الٍ
ذؤيًَهٌ جط ْىيَطُضيهٌ ئايًين ظَضزَؾيت و َاٌْ بىوََُ( .ظزَنٌ) ْاوٍ ذُياَةُ ئايًًًُٓنةُ يةُْاوٍ ضِابُضَنةٍُ
ٌَْ (536-488ظ) باْطُؾٍُ بةؤ ذُياَُنةٍُ نةطزووَ.
(َُظزَى نىضٍِ باَساز) وَضطةاوَ ،نُ يًَُْىإ غاال
ئُوَؾٌ ظياجط ْاوٍ ئُّ نُغةايُجًًٍُ نةطزووَ شًَطةاٍ غةُضدمٌ نؤَةَُيًَهٌ ظؤض يةُئايًٓٓاؽ ًََةصووْىوؽ و
َجٓاؽ ،طُوضَيٌ خؤٍ و بايُخٌ ذُياَُنٍُ ُْبىو يًَُْى ئايني و باوَضَِنةاٌْ ذةًَـ
طُؾحًاض و جىيَصَض و خؤضُٖال
َهى بؤ ئُو باْطُؾُيُ طُضِايُوَ ،نُ يُناجٌ خؤيسا نطزٍ و جًَسا ئاظازٍ زايُ زاضايةٌ
خؤٍ و زواٍ خؤيسا ،بُي
َهٌ طؿحًًُ و
َُد َؤي
َهٌ طؿيت زاْا .واجا زاواٍ ئُوٍَ نطز ،نُ زاضايٌ زَوي
طؿيت و ضَِطُظٍ ًًٍََُٓ بُ َىي
بؤ َُٖىو جانُناُْ بُبٌ شًاواظٍ غىوزٍ يًَىَضبططٕ .ئَُةُو جًَهطِايةٌ ًًََٓةُ ضَِطةُظَناٌْ َةطؤظًـ يُغةُض
ظَوٍ ،بؤ َُٖىو َطؤظُ ًَْطيُٓنإ بُطؿيت بُبٌَ شًاواظٍ ضَِوايةُ .بةُو ذًًَُؾةٌ نُغةًَو ذًَؿة بةُو ؾةًَىَيُ
َوبىويةُوَو يُاليةُنٌ
باْطُؾٍُ بؤ ئُو ئاظازيًاُْ بُيُنُوَ ُْنطزبىو ،بؤيُ يُاليةُى ذُياَُنةٍُ بةُ ظووٍ بب
َجٓاغةٌ بةؤ الٍ خةؤٍ
زيهُوَ ظياجط غُضدمٌ نُْسإ ًََصووْىوؽ و ئايًٓةاؽ و جىيَةصَض و طُؾةحًاض و خؤضُٖال
ضِانًَؿا ،نُ ئُو ضَِوايُجًًُيإ يُ نىيَىَ غُضناوٍَ ططجىوَ؟ جا ئُوٍَ ُٖض يُى يُوإ يُ نىاضنًَىٍَ باوَضِ و
ئايًين خؤياُْوَ غُيطيإ نطز و يًًَإ ضِواٌْ و بؤنىوٌْ خؤيإ يُغُض زَضبطٍِ.
يُّ جىيَصيُٓوَيُزاو زواٍ جاوجىيَ هطزٌْ ظياجط يُ (غةُز) غُضنةاوَ بةُ نةُْسئ ظَةاٌْ ظيٓةسووٍ شًٗةإ،
َُاْساوَ ًََصووٍ زَضنُوجين ئُو ئايًُٓ يُ ًَْى زَيإ زَقٌ شؤضاوشؤضزا بسؤظيُٓوَ .زواجط ناضَإ بةؤ ئةُوَ
ُٖوي
َُجٌ خُالفةُجٌ ئًػةبٌَ بسؤظيٓةُوَ.
َُجٌ عُباغٌ وَى غًًَُني زَوي
نطزووَ ؾىيَُٓواضٍ ئُّ ئايًُٓ يُغُض زَوي
َُجُؾسا جًؿو
ٌَْ (656-132ى1258-750/ظ) فُضَاْطَِوايُجٌ نطز .يُو زَوي
َُجٍُ يًَُْىإ غاال
ئُو زَوي
ٌَْ ًَْىإ (232-132ى847-750/ظ) ،نُ يُو َاوَيةُزا
خطاوَجُ غُض غُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ ،واجُ غاال
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َُْوَيُنٌ ئايًين زَضنُوجٔ و بُؾًَهًإ َؤضنٌ (ئايًين َُظزَنٌ)يإ ذًَىَبىوَُ .بُغةخ
نُْس بعووجُٓوَ و شىال
َُْوَ و
يُو نىاضنًَىَيُف ناضنطزٕ بىوَ يُغُض ناضيطُضٍ باوَضِيهٌ ئايًين ،نُ جا ئاغحًو بُٖؤٍ نُْس شىال
َُجٌ خُالفةُجٌ عُباغةٌ و زؤخًَهًةإ بةؤ
ضِاذُضِيًَٓهُوَ ،ذُياٌَ ئايًين خؤيإ طُياْسَ خُيًفُ و بُضذطغاٌْ زَوي
َجٌ ئةُو
َساٌْ شؤضيَو يُ ًَُبٌَْ ضَِخػاْس .بُجايةُد زواٍ ئُوٍَ (ئًػبّ) ئةايًين فةُضٌَِ و زَغةُال
غُضُٖي
َُاْساوَ ضِاو بؤنىوُْ شًاواظَنإ بُيُى بُضاوضز و ؾطؤظُ بهةُئ .زواجةط بةُ
َُجُ بىو .يُو بىاضَؾسا ُٖوي
زَوي
ئُدماًََو بطُئ ،نُ نؤجايٌ بُ جىيَصيُٓوَنُ ًٖٓاوَ ،يُذاٍَ ئاَاشَزإ بُو غُضناواٍُْ بةؤ ئةُو نةاضَ ظاْػةحًًُ
غىوزٍ يًَ ىَضطةاوَ .بُ ًٖىاؾني ناضَنَُإ يةُ نىاضنةًَىٍَ نةاضيهٌ ظاْػةحًَسا ٖاجًةًَحةُ بُضٖةُّ و نةُْس
اليًَُْهٌ ؾاضاوٍَ ئُو ذُياَُ و َاوٍَ زياضيهطاوٍ جىيَصيُٓوَنٍُ خػحةًَحُضِوو.
(َُظزَنٌ نىضٍِ باَساز) نٌ بىو؟
(َُظزَنٌ نىضٍِ باَةساز) زاَُظضيَ ٓةُضو ذًَؿةُواٍ ئةايًين َةُظزَنٌ بةىو ،نةُ الٍ ُْٖةسيَو بُذُياَةةُض َيهٌ

فاضغُنإ ْةاوبطاوَ(( .)1ئُيحُبةُضٍ310/ى922-ظ)ف بةُ (َةُظَم نةىضٍِ باَةساذ) ْةاوٍ ًٖٓةاوَ( ،)2نةُ
ذًَسَنًَخ ذًَيت (ى)ٍ ْاوَنٍُ بُ (قاف)و ذًَيت (زاٍ)يؿٌ بُ (ذاٍ)ٍ عُضَبٌ طؤضِيةًَخ .ئَُُو ْةاوٍ باونًؿةٌ

الٍ (َػةةهىيُ421/ى1030-ظ)بةةُ (فاَةةاضز)و الٍ (ئُيةةةُيطوٌْ440/ى1048-ظ)ف بةةُ (ُٖةةسازإ)()3و
(ئةةُيطِاظٍ606/ه1310/ظ)()4و (ئًةٓىملىضجةةُظا860/ى1437/ظ)ف( )5بةةُ (ْاَةةسازإ) جؤَاضيةةإ نةةطزووَ.

(ز.غُيسعُيٌ جةُقىٍ َُٖةسٍ خةُياٍ ئةاَطوٖؤٍ)ف وَى جىيَةصَضيَهٌ ًٖٓةسٍ ،نةُ ْاَةٍُ زنحؤضانةٍُ بةؤ

) )1الدينوري :األخبار الطوال ،قدم لو و وثق نصوصو و ضح حواشيو  :د.عصام محمد الحاج علي ،الطبعة األولى ،منشورات محمد علي بيضون ،دار
الكتب العلمية-بيروت2001( ،م) ،ص ، 117اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،الطبعة األولى ،مطبعة الغري-النجف1358( ،ه)،143/1 ،

المسعودي :مروج الذىب و معادن الجوىر ،عني بة :د.محمد ىشام النعسان و عبدالحميد طعمة حلبي ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة-بيروت،

(2005م) ،237/1 ،أبن النديم :الفهرست ،تحقيق :رضا تجد د بن علي بن زين العابدين الحائري المازندراني ،الطبعة الثالثة ،دار المسيرة-
بيروت1988( ،م) ،صص ،407-406المقدسي :البدء والتاريخ ،نشره و علق عليو :كليمان ىوار ،قدم لو ىذه الطبعة :د.محمود اسماعيل،
الطبعة الثانية ،مطابع الهيئة المصرية العامة-القاىرة2010( ،م) ،168-167/3 ،الطوسي :خواجو نظام الملك الطوسي :سياست نامو-سير

الملوك ،ترجمة :د.يوسف حسين البكار ،الطبعة االولى ،دار القدس-بيروت( ،بال) ،ص ،214محمود شيت خطاب :قادة فتح بالد فارس،

الطبعة األولى ،بيروت1965( ،م) ،ص ،42د.حسن ابراىيم حسن :تاريخ االسالم ،الطبعة الخامسة عشر ،دار الجيل-بيروت( ،بال)،189/2 ،
عاطف شكري ابوعوض :الزندقة و الزنادقة ،الطبعة االولى ،دار الفكر-عمان( ،بال) ،صص(.)63-59

( )2الطبري :تاريخ الطبري ،تحقيق :مصطفي السيد و طارق سالم ،الطبعة االولى ،المكتبة التوفيقية-القاىرة( ،بال).318/1 ،

( )3ابي الريحان محمد بن احمد :االثار الباقية ،ترجمة :اكبر داناسرشت ،ناس ذٓصِ ،أنتشارات امير كبير-تهران1363( ،ه.ش) ،ص.311
( )4فخرالدين ابوعبداهلل محمد بن عمر بن حسين :اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ،الطبعة االولى ،دار الكتاب العربي– بيروت2006( ،م)،
ص.124

( )5احمد بن يحيي بن احمد :المنية و االمل في شرح الملل و النحل ،الطبعة االولى ،دار الفكر-بيروت1979( ،م) ،ص.63

( ) 456
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(بةوباوَضَِناٌْ َُظزَى) جُضخاْهطزووَ ،بُ (باَساّ)ْاوٍ ًٖٓاوَ( .)1يًَُْى ئُواُْؾسا شطةُ يةُ زَضبطِيٓةُناٌْ
(َػهىيُ وئُيةُيطوٌْ) زَضبطِيُٓناٌْ جط ُٖض (باَساز) بىوٕ و وَى زَضِبطِيُٓنٍُ (ئُيحُبُضٍ) طؤضِاْهاضٍ ذًَخ
َهٌ ؾاضٍ (ًْؿاذىوض)( )3بةىوَ(.)4
يإ ظيازٍَ بؤنطاوَ .غُباضَد بُ ْاوٍ زايهًؿٌ بُ (بافطظ)(ٖ)2اجىوَو خُي

ئُوَْسَف ظاْطاوَ ،نُ (َُظزَى) يُ شياٌْ خؤيسا ٖاوغُضطةٍ نةطزووَو خًَعاُْنةٍُ ْةاوٍ (خىضَِةُ نهةٌ

ٌَ
َّ غُباضَد بُ بىوٌْ َٓسا ٍَ و ْةُوًَٖ ،هةٌ وَٖةاٍ يُغةُض جؤَةاض ْةُنطاوَ .ئةُو غةاي
ذاجو) بىوَ( ، )5بُال

َّ يُغُض ؾىيَين يُزايهةىوٌْ بؤنىوٌْ شًاواظ ُٖيُُْٖ .سيَو ظيَسٍ يةُزايهةىوٌْ
(467ظ)( )6يُزايهةىوَ ،بُال
يُزايهةىوٌْ بُ (َازاضيا)()7و ُْٖسيَهٌ جط بؤ ؾاضّ (فُغا)( ّ)8زَطًَطُِْوَ .يُناجًَهسا ذؤيًَهٌ جط ذًًَإ وايُ يُ

( )1بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ(( :د.سيدعلي تقوى مهدى خيال امروىوى :عقايد مزدك ،ناس دوم ،مؤسسة مطبوعاتى عطائى-ناذداُْ ذًاّ ،جٗطإ،
(1352ه.ف) ،قل(.)) )101-100 ،36-17
( )2ابي علي احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويو :تجارب االمم و تعاقب الهمم ،تحيق :سيد كسروي حسن ،الطبعة االولى ،دار الكتب العلمية-
بيروت2003( ،م).128/1 ،

(ًْ( )3ؿاذىوض) يُنًَو بىو يُ (نىاض) ؾاضَنٍُ ُٖضيٌَُ خؤضاغإ ،نُ بُ ؾاضٍ (زميُؾكٌ بهىوى) ْاغطابىو بُٖؤٍ ظؤضٍ ضَِظ و بار و ئاوَ
َهُوجىوَنإ ْاغطابىو .بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ( :ياقوت الحموي :معجم البلدان ،قدم
غاظطاضَنٍُ .ئَُُو بُ ؾاضٍ ظاْا و زاْا و ذعيؿو و ُٖي

لها :محمد عبدالرحمن المرعشلي ،الطبعة االولى ،دار االحياء التراث العربي-بيروت2008( ،م) ،422/8 ،محمد بن بطوطو :تحفة النظار في

غرائب األمصار وعجائب األصفار ،الطبعة االولى ،دار الشروق العربي-بيروت( ،بال) ،ص.)301

( )4مسكويو :ؽ.س ،128/1 ،ظػٔ ذةًْا و عةاؽ اقةاٍ اؾحًاٌْ :جاضيذ ايطإ-اظ اغاظ جا انقراض غاغاًْإ اظ قسض اغبّ جا انقراض قاشاضيُ،
ناس زوّ ،اْحؿاضاد ًَبز-جٗطإ1385( ،ه.ف) ،م ،202عبدالعظيم الرضائي :اٌٖ غٓخ و زيٓٗاٍ ايطاًْإ باغحإ ،ناس ؾؿِ ،جٗطإ،

(1381ه.ف) ،م ،371سالم احمد المحل :العالقات العربية الساسانية خالل القرنين الخامس و السادس للميالد ،رسالة ماجستر غير

المنشورة مقدمة الي كلية االداب-جامعة الموصل-الموصل1981( ،م) ،ص ،93محمد وصفي ابومغلي :ايران دراسة عامة ،الطبعة االولى،

مطبعة جامعة البصرة-البصرة1985( ،م) ،ص ، 140احمد امين :فجر االسالم ،الطبعة االولى ،دار الكتاب العربي-بيروت ،مكتبة النهضة
المصرية-القاىرة2001( ،م) ،صص ،109د.قحطان عبدالستار الحديثي و د.صالح عبدالهادى الحيدري :دراسات في تاريخ الساساني

والبيزنطي ،الطبعة األولى ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة البصرة-البصرة1986( ،م) ،صص( ،)219-217ابكار السقاف :الدين

في الهند و الصين و ايران ،الطبعة االولى ،مؤسسة االنتشار العربي-بيروت2004( ،م) ،ص ،208صديق الدملوجي :اليزدية ،الطبعة االولى،

(2010م) ،صص ،216-216رشدي عليان و سعدون الساموك :االديان-دراسة تاريخية مقارنة عند االديان القديمة ،الطبعة االولى ،جامعة
بغداد-بغداد( ،بال) ،صص.138-137

( )5بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ(( :الطوسي :ؽ.س ،ل ،23خيال امروىوى :ؽ.س ،لل(.)) )101-100 ،36-17
( )6يوسف االمير عدنان أبوعشمو :مزدك و المزدكية ،الطبعة االولى ،دمشق2014( ،م) ،ص.12

( (7الجاحظ :ؽ.س ،ل ،307المسعودي :ؽ.س ،237/1 ،أبن النديم :ؽ.س ،صص ،407-406المقدسي :ؽ.س ،168-167/3 ،ئاخىْس
َح ظَْطُُْ بُيىض :نىضز طاٍ ْاَو-نىضز بًَصْاَُ-طُدمًُٓ و ؾاناضيَهٌ بُْطخٌ ًََصوويٌ زيَطيَين نىضز و بُيىض،
ئاخىْس حمَُُز غاي
وَضطًَطِاًٌْٖ :ىا حمَُُز ظَْسٍ ،ناذٌ يُنُّ ،ناذداٍُْ ئاضاؽُٖ-ويًَط2012( ،ظ) ،يٌ ،179-178محمود شيت خطاب :ؽ.س ،ل،42

عاطف شكري ابوعوض :ؽ.س ،ص.59

( )8البيروني :ؽ.س ،ل ،311الشهرستاني :الملل و النحل ،صححو و علق عليو :االستاذ احمد فهمي محمد ،الطبعة السابعة ،دار الكتب
العلمية– بيروت2007( ،م) ،275/2 ،ز .حمُس شىاز َؿهىض :خبقُ ازيإ زض جاضيذ زيٓٗاٍ بعضط ،ناس ؾؿِ ،اْحؿاضاد ؾطم-ناذداُْ

ْازض-جٗطإ1377( ،ه.ف) ،م ،250عةاؽ قسياٌْ :جاضيذ ازيإ مذاىب زض ايطإ :ناس اوٍ ،اْحؿاضاد اًْؼ-جٗطإ1374( ،ه.ف)،

( ) 457
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َهِ ؾةاضّ (ًْؿةاذىوض)()2يةإ ظاًْةىوَ .شًةاواظٍ
يُ ؾاضّ (ئىغحىخط)( )1يةُزايهةىوَو بُؾةًَهًـ بةُ خةُي
َةُْساُْ ،شطُ يُ (فُغا و ئىغحىخط) غُض بُ ُٖضيًَُو بةىوٕ.
بؤنىوُْناًْـ يُوَزا بىوَ ،نُ ُٖضيُى يُو َُي
جُْاُْد ئُواٍُْ ظيَسٍ (َُظزَى)يإ يًَُْىإ (فُغا و ئىغحُخط) يٌَ طةؤضِاوَ يُغةُض ئةُو بةاوَضَِ بةىوَ ،نةُ
َهٌ ؾاضٍ (فُغا) بىوَ ( ،)3بؤيُ بُؾًَو يُوإ ظيَسٍ ئُويإ يُطٍَُ
(ظَضزَؾخ خىضِطإ) َاَؤغحاٍ ئايًين خُي

َونطزووَ .زياضَ ئُوَف زواٍ ذؿحةُغنت بُو ضِاغحًًٍُ ،نُ (فُغا) ؾاضيَهٌ غةُض بةُ
ظيَسٍ َاَؤغحانٍُ جًَهُال

َةةٍُ
نةةىضٍَ (زاضابطةةطز)ٍ ٖةةُضيٌَُ فةةاضؽ بةةىو()4و(ئُغةةحُخط)يـ غةةُض بةةُ ٖةةَُإ ٖةةُضيَِ و ظيَةةسٍ بَُٓاي

َّ (َازاضيا) َُٖإ (َاظاضيا)ٍ ضِؤخٌ ضِاغيت ضِووباضٍ زجيًُيٍُ ًَْىإ ُٖضزوو ؾةاضٍ
غاغاًًُْنإ بىوَ( ،)5بُال
َةُْسيهٌ ئاوَزإ و ؾىيَين ًْؿحُشًٌ طةُوضَ ذًةاواٌْ غاغةاٌْ
(نىد و عًُاضَ)ٍ ئًُطٍِِؤ بىوَ و بُ ؾاض و َُي
ْاغطاوَ يُناجٌ خؤيساو جا غُزٍَ ياْعَيٌَُ ظايًين ئاوَزإ بىو(ًْ(،)6ؿةاذىوض)يـ يةُنًَو بةىوَ يةُ (نةىاض)
ؾاضَنٍُ ُٖضيٌَُ خؤضاغإ ،نُ بُ ؾاضٍ (زميُؾةكٌ بهةىوى) ْاغةطاوَو بةُٖؤٍ ظؤضٍ ضَِظ و بةار و ئةاوَ

َهُوجٍُ زَيإ ظاْاو ذعيؿو و نُغايُجٌ بىوَ( .)7يَُُوَ زَطُيُٓ ئُوٍَ ،نُ ظيَةسٍ
غاظطاضَنٍُ ،ؾىيَين ُٖي
َهٌ ئةُو ؾةاضَ بةىوَ ،يُاليةُنٌ زيهةُوَ
يُزايهةىوٌْ (ًْؿاذىوض) بىوبًَخ بُٖؤٍ ئُوٍَ يُاليُى زايهٌ خُي
باونًؿٌ نُغايُجًًُنٌ زياض و طُوضَ ُْبىوَ ،جا بحىاًَْخ يُ ؾاضَناٌْ (َازاضيا ،فُغةا ،ئىغةحىخط)َوَ ئُطةُض
َهٌ ئُو ؾاضاُْ بىوبًَخ ،بهًَحُ (ًْؿاذىوض)و ٖاوغُضطةٍ يُطةٍَُ (بةافطظ)ٍ زايهةٌ بهةاد .ئَُةُو ٖةً
خُي
ٍَُ زايهٌ نىوبُٓ ئُو ؾاضاُْ و يُطةٍَُ بةاونٌ َُظزَنةسا
غُضناوَيُنًـ ئاَاشٍَ بُوَ ُْنطزووَ ،نُ بَُٓاي

قل( ،) 186-184جاضيذ فطٖٓط و متسٕ ايطإ زض زوضَ غاغاًْإ ،ناس نٗاضّ ،اْحؿاضاد فطٖٓط َهحىث-جٗطإ1387( ،ه.ف)،
م.56
( )1الدينوري :ؽ.س ،ل ،117ابن النديم :ؽ.س ،لل ،407-406مشكور :ؽ.س ،ل ،250قدياني :تاريخ اديان ،صص( ،)186-184تاريخ
فطٖٓط ،ص.56

( )2ذةًْا :ؽ.س ،202ٍ ،امحس اَني :ؽ.س ،م ،109د .عبدالمنعم الحفني :موسوعة الفرق و الجماعات و المذاىب و االحزاب و الحركات
االسالمية ،الطبعة االولى ،مكتبة مدبولي-القاىرة1999( ،م) ،صص ،600-599السقاف :ؽ.س ،ل ،208عليان و الساموك :ؽ.س،

لل.138-137

( ) 3مشكور :ؽ.س ،ل ،250قدياني :تاريخ اديان ،صص( ،)186-184تاريخ فطٖٓط ،ص.56
( )4بؤ ئُو َُبُغحُ ،بطِواُْ( :االصطخري :المسالك و الممالك ،تحقيق :محمد جابر عبدالعال الحيني ،مراجعة :محمد شفيق غربال ،الطبعة االولى،
دمشق1961( ،م) ،ص.)67

) )5بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ( :االصطخري :ؽ.س ،ل ،98ياقوت الحموي :ؽ.س.)171/1 ،

( )6بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ( :ياقوت الحموي :ؽ.س ، 190/7 ،كي ،لسترنك :بلدان الخالفة الشرقية ،نقلو الى العربية :بشير فرنسيس و كوركيس
عواد ،الطبعة األولى ،مطبعة الرابطة-بغداد1954( ،م) ،ص.)38

( )7بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ( :ياقوت الحموي :ؽ.س ، 422/8 ،محمد بن بطوطو :تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األصفار ،الطبعة
االولى ،دار الشروق العربي-بيروت( ،بال) ،ص.)301

( ) 458
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َةسا بهةاد ،بؤيةُ ضِاغةح وايةُ ظيَةسٍ ئةُو بةُ (ًْؿةاذىوض)
ئاؾٓايُجًإ ذُيس ا نطزبًَخ ،جا ٖاوغُضطةٍ يُطُي
بعاْطيَخ.
زَضنُوجين (َُظزَنٌ نىضٍِ باَساز) ضِاطُياْسٌْ ذُياَُنٍُ
طُضِاْةةُوَ بةةؤ ًََةةصووٍ زَضنةةُوجين (َةةُظزَى) وَى باْطُؾةةُناضيَهٌ ئةةايًين ،طُضِاُْوَيةةُ بةةؤ غةةُضزًَََهٌ
زياضيهطاو ،نُ غُضزٌََ بًػحَُني ذازؾاٍ غاغاٌْ بُْاوٍ (قىبازٍ نىضٍِ ذةؤظ) بىو ،نُ بُ (قىبازٍ يُنُّ)

ْاغطا( ، )1نىْهُ زواٍ ئُويـ ذازؾايُنٌ زٍ بُْاوٍ (قىبازٍ نىضٍِ خُغطَو ذُضويع) ْاغطاو بُ (ؾةةويُ)ٍ
ٌَ (628ظ)زا فُضَاْطَِوايُجٌ ئًُرطاجؤضِيَيت غاغةاٌْ نةطز( ،)2بؤيةُ ئةًَُإ بةُ
بؤ َاوٍَ (ُٖؾخ) َاْط يُغاي
(قىبازٍ يُنُّ) و (ؾةويُ)ف بُ (قىبازٍ زووَّ) ْاغطا .ئُو ذازؾايُف بؤ َاوٍَ (زَ) غاٍَ باوَضٍِ ذًًَٗٓاو بُ

غُضزٌََ ظيطِيين ئُو ئايًُٓف ْاغطا(َُ( .)3ظزَنٌ)ف يُْاوٍ زاَُظضيَُٓض و باْطُؾُناضَنٍُ (َُظزَى نةىضٍِ
باَساز) وَضطةا ،نُ زواٍ (َاٌْ نىضٍِ ذاجو)( )4باْطُؾٍُ بؤ ذُياًََهٌ ْىيَهطز و واّ ضِاطُياْس ،نُ يُاليُٕ

ًَسا طؤضِاْهةاضٍ يةُ ئةايني و بةوبةاوَضٍِ ئًَطاْةٌ
يُاليُٕ (ئاٖىضاَاظازا)َوَ غطوؾٌ بؤ ٖاجىوَ( .)5ئَُُو ُٖوي
َىطؤضٍِ يةُ
َطانٍُ يُو غُضزََُزا ؾةًَىَيُنٌ زٍ بةُخؤوَ طةطد و ئةاي
نؤْسا ئُدماّ بساد ،جا ئُوٍَ نؤَُي

( )1الدينوري :ؽ.س ،ل ،117اليعقوبي :ؽ.س ،143/1 ،الطبري :ؽ.س1949 ،93/2 ،م ،ص ،91المسعودي :ؽ.س ،237/1 ،ابن النديم:
ؽ.س ،لل ،407-406مسكويو :ؽ.س ،124/1 ،البيروني :ؽ.س ،ل ، 311ابن االثير :الكامل في التاريخ ،تحقيق :ابي الفداء عبداللة
القاضي ،الطبعة الرابعة ،دار الكتب العلمية-بيروت2003( ،م)َ ،317/1 ،ػحىيف ايكعويين :جاضيذ طعيسَ ،با اٖحُاّ :ز.عةساحلػني ْىابٌ،

ناس نٗاضّ ،ناذداُْ غرٗط -جٗطإ1381 ( ،ه.ف) ،م ، 115اضْىيس جىئ بٌ :جاضيذ متسٕ ،جطمجُ :يعكىث اشْس ،ناس نٗاضّ ،اْحؿاضاد
َىىل-ناذداُْ ايطإ َكىض ،جٗطإ1378( ،ه.ف) ،م ،399د .يحيي ىويدا :محاضرات في الفلسفة االسالمية ،الطبعة االولى ،بال،
(1966م) ،ص.51

( )2المقدسي :ؽ.س ، 171/3 ،مؤلف مجهول :التاريخ السعردي ،اعد للنشر و حققة :ادي شير ،الطبعة الثانية ،مطبعة سردم-السليمانية ،اقليم
كردستان العراق ،العراق2010( ،م).150/2 ،

( .ٕ )3و .ذًهىيىغهايا و زيططإ :ايطإ اظ زوضإ باغحإ جاذايإ غسَ ٖصسِٖ ،جطمجُ :نطيِ نؿاوضظ ،ناس ذٓصِ ،أْحؿاضاد ذًاّ ،ناذداُْ
َطوّ -جٗطإ1363( ،ه.ف) ،م ، 100زَ .طيِ َة امحسٍ :نحابؿاْػٌ جاضيذ ايطإ زض ظَإ باغحإ ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد اَة نةة-
ناذداُْ غرٗط ،جٗطإ1369( ،ه.ف) ،قل(.)210-209 ،170
ٌَ (216ظ) يُ طىْسٍ (َُضزيٓؤ)ٍ
(َ( )4اٌْ نىضٍِ ذاجو نىضٍِ ئابطاغاّ) نُغايُجًًُنٌ ئايًين و زياضٍ غُزٍَ غًًٌََُ ظايًين بىوَ ،نُ يُغاي
ٌَ ( 241ظ) باْطُؾٍُ بؤ ئايًُٓنٍُ نطزو خؤٍ بُ زوايَُني ذُياَةُضاٌْ ًََصووٍ َطؤظايُجٌ ظاٌْ،
ْعيو ؾاضٍ (بابٌ) يُزايهةىوَ .ئُو غاي
َجُنٍُ .زواجط
ٌَ (242ظ) باوَضٍِ ذًًََٗٓاو ذُياَُنٍُ بؤ َاوٍَ (زَ) غاٍَ نطزَ ئايًين فُضٌَِ زَغُال
جُْاُْد (ؾاذىوضٍ يُنٌَُ غاغاٌْ) يُغاي
ٌَ ( 277ظ) يُغُض فطَاٌْ (باضاٌَ يُنُّ) يُناخسضاو نؤجايٌ بُشياٌْ ٖاد .بؤ ظياجط
َطُضِايُوَ ،جا ئُوٍَ يُغاي
ٌَ (252ظ) يٌَ ُٖي
يُغاي
ظاًْاضٍ ،بطِواُْ(( :طئى ويسٕ ططَٕ :اِْ وجعًًُاد او ،جطمجُْ :عٖخ قفاّ اقفٗاِْ ،ناس أوٍ ،ناس ْىبٗاض -جٗطإ1377( ،ه .ف)،
ًَُٓوَّ غ اجًصِ نىضزغحإ– ناذداٍُْ
ًَُٓوَيُنِ ًََصويِ– ئايًين)يُ ،ناذٌ يُنُّ ،غُْحُضّ يًَهؤي
نُيىإ ئاظاز ئُْىَضَ :اًْعّ (يًَهؤي
ضِووٕ ،غًًَُاِْ2004( ،ظ) ،يٌ(.)) )225-201 ،109-63
( )5الطوسي :ؽ.س ،ل.215
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َطايُزا ًٖٓايُ نايُ( .)1زَضنُوجًٓؿٌ بؤ ُٖيىَُضشًهٌ جايةُجٌ و طؿةيت
جًَطِواْني و باوَضٍِ جانُناٌْ ئُو نؤَُي
ٍَُ طُوضٍَ َىغةُناٌْ ظَضزَؾةيت و ضِوونطزْةُ ضِيانةاضٍ و
ْاوخؤيٌ ئًُرطاجؤضِيَيت غاغاٌْ طُضِايُوَ ،نُ ُٖي
زاوئَ ذًػٌ و نؤنطزُْوٍَ غةاَإ و زاٖةاد بةىو .بةُوَف ئةُواٌْ يةُ ئُضنةُ ضِاغةحُقًُٓنٍُ ئايًُٓنةُيإ

َُجةُ
زووضخػحُوَ( . )2زياضَ ئُوَف زواٍ ذؿحةُغنت بُو ضِاغةحًًٍُ نةُ (ظَضزَؾةيت) ئةايًين فةُضٌَِ ئةُو زَوي
َطاٍ غاغاٌْ زوونةاضٍ يةًَه اظإ بةىو ،بةُوٍَ بةُض يةُ ٖاجٓةُ
بىو( .)3ئَُُو شطُ يُوٍَ ذًَهٗاجٍُ نؤَُي
َجٌ ٖةُشاض و نَُسضاَةُد
ََُُْةس و بًَسَغةُال
غُضناضٍ (قىبازٍ يُنُّ) بؤ زوو جىيَصٍ زَغ ِؤيؿةحىوٍ زَوي

َةُد و
ٍَُ غاغةاٌْ و بُضذطغةاٌْ زَوي
ََُُْس و خاوَٕ زاضايًُ بًَُٖعَنإ يُ (بَُٓاي
زابُف بىو( .)4جىيَصٍ زَوي
َةُنإ و ذًةاواٌْ ئةايًين ظَضزَؾةيت)
َةو و غةُضؤى ٖةؤظ و غةُضؤى خ ًًَ
فُضَاْسَناٌْ غةىوذا و خةاوَٕ َىي
ذًَهٗاجةىوٕ ،نُ خاوٌَْ (َاٍَ و ٖاوغُضٍ ظؤض و نًُْعَى و خعَُجهاض و ذاغُوإ و ظَوٍ و بةار و ئُغةز)
بىوُٕٖ .ضنٌ جىيَصٍ ُٖشاض و نَُسَضاَُجُناْةُ خةاوٌَْ ٖةً يةُى يةُو ؾةحاُْ ْةُبىوٕ( .)5ئةُو شًاواظيًةُ

َهطزٌْ ذُياَُنٍُ َُظزَى بُضططٍ يُ َايف جانةُناٌْ
نًٓايُجًًُف ذًَىيػيت بُ بطِياضيَهٌ ذازؾا ُٖبىو ،جا بُ قةىي
َجًًُ
َد يُ زشٍ ٖاوال
َهُناٌْ وال
ََُُْس و خاوَٕ َىي
َجُنٍُ بهاد و زشايُجٌ ئُو غحَُُ بهاد ،نُ زَوي
زَغُال
َطا يُغُض ظًػةابٌ نًَُٓةُنإ ضِاظٍ
ئاغايًُنإ ئُدماًَإ زَزاُٖ .ضبؤيُ يُو ذُياَُزا وويػيت ظؤضيٍُٓ نؤَُي
َّ ذةُيطَِواٌْ جىاْةاٍ طُياْةسٌْ ئةُو
ب هاد .بُو ناضَف َافُ ظَوجهطاوَنإ بؤ خاوَُْناًْإ بطةِيَحةُوَ ،بةُال

( )1خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.س ،يٌ.7-6
َجٌ غاغاًًُْنإ زَطُضِيَحُوَ ،نُ بُ جؤَاضيَهٌ ًََصووٍ
(ًَٓ )2ىٍ خطز ،جطمجُ :ويػخ ،بب . 183/59 ،ئُّ بُضَُُٖ بؤ نؤجايٌ غُضزٌََ زَغُال
ئايًين ظَضزَؾيت ئُو غُضزََُ ئُشَاضنطاوَ و جُْاُْد وَى بُضًََُٖهٌ ذةؤظٍ خىزٍ باوَضِزاضاٌْ ظَضزَؾحًـ غُيط نطاوَ .بؤ ئُّ َُبُغحُ،
بطِواُْ( :خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.س.)13ٍ ،
( )3نطغًحٓػٔ :ؽ.س ،يٌ ،131-130غالمرضا اْكاف ذىض :جاضيذ ظْسطِ اقحكازّ ضوغحائًإ و طبقات اشحُاعًاد ايطإ اظ زوضإ َاقةٌ
جاضيذ جا ذايإ غاغاًْإ ،ناس أوٍ ،جٗطإ1352( ،ه.ف) ،مَ ،360ؿهىض :ؽ.س ،م ،104ز .شٗاْطة اوؾًسضٍ :زاْؿٓاَُ َعزيػٓا،
ناس أوٍ ،ناذداُّْ غعسّ-جٗطإ1377( ،ه.ف) ،م ،222طئى ويسٕ ططٕ :زيٓٗاّ أيطاِْ ،جطمجُ :زَٓ.ىنٗط فطٖٓط ،ناس أوٍ،
ناذداُْ وظاضد فطٖٓط اضؾاز اغبَِ -جٗطإ1377( ،ه.ف) ،م.340
( )4اضجىض نطيػحٓػٔ :سلطنت قباد و ظهور مزدك ،جطمجُْ :كطاهلل فًػفِ ،ناس اوٍْ ،ؿطياد مؤسسة خاوض-جٗطإ1338( ،ه.ف)،
قل( ،)84-81يىظف ويػٗىفط :أيطإ باغحإ (اظ  550بًـ اظ ًَبز جا  450ذـ اظ ًَبز) ،جطمجُ :مرتضى ثاقب فر ،ناس غىّ،
أْحؿاضاد فكٓىؽ-ناذداُْ مشؿاز-جٗطإ1378( ،ه.ف) ،م.215
( )5بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ .ّ(( :وْ .ههًٓا و زيططإ :جاضيذ خمحكط ايطإ ،جطمجُ :حمُس جكٌ فطاَطظٍ ،ناس اوٍ ،ناذداُْ ْكـ شٗإ-أْؿحاضإ

زًْا ،جٗطإ2536( ،ؾآٖؿاِٖ)ٖ ،201/1 ،اْطٍ َاغُ و زيططإ :متسٕ غاغاٌْ ،جطمجُ :عًػٌ بٗٓاّ ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد بٓطاَ-
مطبوعاتى طىجٓربط-جٗطإ1339) ،ه.ف) ،قل(.)) )233-226
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َةو و
َهى بةُ ذًَهةُواُْوَ ٖةُشاضاًْإ بةُ ؾة ًَىاظيو نةطز بُطةص خةاوَٕ َىي
ذُياٍَُ َةُظزَنًإ ْةُبىو ،بةُي

ذاضَزاضَناْسا ،نُ زواشاض بًَػُضوبُضٍ و ذاؾُطُضزاٌْ يًَهُوجُوَ(.)1

شًاواظ يُواُْف ْابًَخ ئُو ضِووزاوَ ْازيةسَ بطةيَةخ ،نةُ بةُض يةُوٍَ (قىبةازٍ يُنةُّ) بطاجةُ ذايةٍُ
َُ شياًَْهٌ بًاباٌْ بُغُضبطزبىو .يُو َاوَيةُف ئاؾةٓاٍ شيةاٌْ غةُخيت
ذازؾايُجٌ (زوو) غاٍَ الٍ ٖؤظٍ ُٖياجً
ٌَ ٖةاجةىو ،نةُ
َجُنٍُ زووناضٍ نًَؿةٍُ ووؾةهُ غةاي
بًابإ ْؿًين و نؤنُضٍ بىوُٖ .ض يُو َاوَيُؾسا وال
َد و زؤخةٌ
َُجُنٍُ زضوغحهطزبىو ،بؤيُ ناجًَو طُيؿحُ زَغُال
ئُوَف زؤخًَهٌ ْاَُٖىاضٍ ئابىوضٍ بؤ زَوي
َد و غةحُّ و
َجُنٍُ بًين ،بُ باْطُؾُناٌْ (َُظزَى) غٓىوضيَو بؤ زؤخٌ زاضَِةاوٍ وال
زاضَِاو ذُضجُواظَيٌ وال

َو و نُغايُجٌ و غُضؤى ٖؤظ و بُضذطغاٌْ غاغةاٌْ زابًَٓةخ()2و ناضَغةُضٍ ئةُو
نُوغاْسُْوٍَ خاوَٕ َىي

َُنُبىواُْ بهاد(.)3زؤخُنُف ذًَىيػيت بُوَ ُٖبىو ،نُ ضِووزاويَو يإ فطَاًَْهٌ ؾاٖاُْ ،يإ ئةايني
نًَؿُ نُي
و ذُياًََهٌ ْىٍَ ضِيَططٍ يًةهاد و ئُو شًاواظيًُ نُّ بهاجُوَ.
َُد يُ جؤَةاضيَهٌ ضِيَهدةطاو و ْىغةطاوزا
يُاليُنٌ زيهُوَ يُ غُضزٌََ غاغاًًُْناًْؿسا ياغاناٌْ زَوي
َهى نُْس ياغايًُى بىوٕ ،نةُ
نؤُْنطابىوُْوَ ،جا وَى زَم ياغاناٌْ غعاو ياغا َُزًًَُْنإ شًابهطيَحُوَ ،بُي
َُد يُغُضٍ زَضِؤيؿخ و ناضٍ ذًَسَنطز ،ئُويـ بُذٌَ غُضزٌََ ذازؾانإ و فطَاٌْ ئُوإ طؤضِاْهةاضٍ
زَوي

َد بةىوٕ ،بؤيةُ يُنةَُني و زوايةَُني بطِيةاض ٖةُض بةؤ
بُغُضزا زَٖاد( . )4واجُ فطَةاٌْ ذازؾةانإ ياغةاٍ وال
ٌَ ْةُنطزْ ،ةُبىوَ
ذازؾاناٌْ غاغاٌْ زَطُضِايُوَ .يَُُوَ (قىباز) ذُياَُنٍُ (َُظزَى)ٍ وَضْةُططد و قةةىي

َوبىوُْوٍَ بؤ ضَِخػا ،نىْهُ ذازؾايُنٌ غاغاٌْ ٖؤنةاضٍ
َجُنٍُ( .)5بُوَف ظًٍََُٓ بب
ئايًين فُضٌَِ زَغُال
( (1جىئ بٌ :ؽ.س ،400ٍ ،عٓايخ ايًُ رضا  :ايطإ و جطنإ زض ظَإ غاغاًْإ ،ناس نٗاضّ ،ؾطنخ اْحؿاضاد عًٌُ و فطٖٓطٌ-جٗطإ،
(1384ه.ف) ،م.86
(َ )2طٍ بىيؼ :ظضزؾحًإ باوضٖا و ازاث زيين إ ٖا ،جطمجُ :عػهط بٗطاٌَ ،ناس ؾؿِ ،اْحؿاضاد قكٓىؽ-ناس مشؿاز ،جٗطإ1384( ،ه.ف) ،م،162
اوؾًسضٍ :ؽ.س ،يٌَ ،433-432ؿهىض :ؽ.س ،250ٍ ،قسياٌْ :جاضيذ ازيإ ،قل.185-184

( )3ذًهىيىغهايا و زيططإ :ؽ.س ،96ٍ ،عةساحلػني ظضئ نىث :جاضيذ َطزّ ايطإ -ايطإ قةٌ اظ اغبّ -نؿُهـ باقسضجٗا ،ناس أوٍ،
مؤسسو أْحؿاضاد اَة نةة-ناذداُْ غرٗط ،جٗطإ1374( ،ه.ف) ،467/1 ،ويسٕ ططٕ :زيٓٗاّ أيطاِْ ،قل(َ ،)425-422ؿهىض:

ؽ.س ،250ٍ ،قسياٌْ :جاضيذ ازيإ ،قل ،185-184جىضط زضيايٌ :ؾآٖؿاٌٖ غاغاٌْ ،جطمجُ :مرتضي ثاقب فر ،ناس ذٓصِ ،اْحؿاضاد
فكٓىؽ-جٗطإ1390( ،ه.ف) ،م.42
( )4نطيػحًإ باضجًُُ :ظٕ زض ظكىم غاغاٌْ ،جطمجُ و ًَعكاد با َكسَُاٍ زض جًز ؾٓاغٌ و ظكىقٌ و ضواْؿٓاغٌ شٓػٌ ايطاٌْ غاغاٌْ:
زْ.اقطايسئ قاظت ايعَاٌْ ،ناس اوٍ ،مؤسسة مطبوعاتي عطائي-جٗطإ1342( ،ه.ف) ،م.23

( )5ابوالحسين الملطي :التنبية و الرد علي اىل االىواء و البدع ،تحقيق :محمد زاىد الكوثري ،الطبعة االولى ،بال1949( ،م) ،ص ،91ابن النديم:
النديم :ؽ.س ،لل ،407-406مسكويو :ؽ.س ،124/1 ،البيروني :ؽ.س ،ل ،311الشهرستاني :ؽ.س ،275/2 ،ابن االثير :ؽ.س،

 ،317/1مستوفي القزويني :ؽ.س ،ل ، 115أبن خلدون :تاريخ العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب و العجم والبرير ومن عاصرىم من

ذوي السلطان األكبر ،اعتنى بو :عادل بن سعد ،الطبعة االولى ،دار الكتب العلمية-بيروت( ،بال) ،189/2 ،د .يحيي ىويدا :محاضرات في
الفلسفة االسالمية ،الطبعة االولى ،بال1966 ،م ،ص ، 51ارثر كريستنسن :ايران في عهد الساسانيين ،ترجمة :يحيى الخشاب ،مراجعة:
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َونطزُْوٍَ ئةُو ذُياَةُ زاواٍ يةُ
َوبىُْوٍَ بىو .جُْاُْد ئُو ذازؾايُ بَُُبُغيت بب
َهطزٕ و بب
ٖؤناضٍ قةىي
َّ ئُو ضَِجٌ نطزَوَ ،بؤيُ
(َىْعضٍ غًًُّ نىضٍِ َائُيػُا) َةٍ َةْؿًين ظةَ نطز ،باوَضٍِ ذٌَ بًًَٗٓخ ،بُال
َد زووضٍ خػحُوَ (ظاضغٌ نىضٍِ عىَطؤٍ نًٓسٍ) خػحُ ؾىيَين ،نىْهُ باوَضٍِ بُ
يُبُضاَةُضزا يُ زَغُال
ذُياَُنٍُ (َُظزَى) ًٖٓابىو(.)1

جٌَُُْ غُضوَضٍ ئُّ ئايًُٓ ظؤض ُْبىو ،نةىْهُ زواٍ (زَ) غةاٍَ يةُشيَط ناضيطةُض و فؿةاضٍ َىغةُناٌْ

َد يُ (قىباز) زضاو يُ جُخيت ؾاٖاُْ ًَٖٓطايُ خةىاضَوَ و ظيٓةساًْهطا(.)2
َجساضاٌْ وال
ظَضزَؾيت و طُوضَ زَغُال
ٌَ (497ظ) نطزَغةُض(،)3
يُبُضاَةُضزا (شاَاغت)ٍ بطا بهىونًإ يُ ؾىيَين زاْاو جةاشٌ ذازؾةايُجًإ يُغةاي
نىْهُ ُْياضٍ بطانٍُ و ئايًين َُظزَنٌ و باوَضِزاضيهٌ ظَضزَؾيت و طىيطِايَُيًَهٌ باؾٌ َىغُناًْـ بةىو(.)4

َد و َىغةُناٌْ ظَضزَؾةيت زاواٍ نىؾةحين
بُ طُيؿحين (شاَاغت) بؤ جُخيت ؾاٖاُْف طُوضَ بُضذطغةاٌْ وال

َّ ئُو ُْيهىؾخ و ظيٓساًْهطز( .)5ئُوَف زَضفُجٌ زايُ (قىباز) يُ َطزٕ ضِظطةاضٍ بًَةخ
(قىباز)يإ يًَهطز ،بُال
ًَو يُ ظيٓساٌْ يُطٍَُ (غًاوَف)ٍ ٖاوضِيٌ و بُٖاوناضٍ شُْنٍُ و (ظضًَٗط نىضٍِ غىفطا) وايٌ
و زواٍ غاي
َُنإ بةاد .يُو ناضَؾةسا
َد ،ضِظطاضٍ بًَخ و ذُْا بؤ ُٖياجً
فاضؽ و يُنًَو يُ ذؿحًىاُْ طُوضَناٌْ بؤ زَغُال

َُغًعًًُنإ ٖاوناضٍ و ذؿحًىاٌْ باؾًإ نطز( ،)6نةىْهُ يُاليةُى (قىبةاز) بةؤ َُغةًعًًُنإ ظؤض بةاف و
ئاظازٍ جُواوٍ ئايًين ذًَسابىوٕ ،يُاليُنٌ زٍ ئُوإ يُغُض زَغيت َىغُنإ زووناضٍ نًَؿُ و نُوغةاْسُْوَ

َُنإ ضِيَعٍ يًَطةاو ذؿحًىاٌْ طُضِاْةُوٍَ بةؤ غةُض جةُخيت ؾةاٖاُْ
بىوٕ( .)7زواٍ طُيؿحًٓؿٌ بؤ الٍ ُٖياجً
َُ) نهةُنٍُ خةؤٍ بةُْاوٍ (ُْبىْةسوخخ) ذًَةسا(ُٖ .)9ضبؤيةُ زواٍ
بؤنطا( .)8جُْاُْد (خؤؾٓىاظخاٌْ ُٖياجً
عبدالوىاب عزام ،الطبعة األولى ،مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر -القاىرة1957( ،م) ،ص ،331د .علي سامي النشار :نشاة الفكر
الفلسفي في االسالم ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف-بيروت1965( ،م) ، 185/1 ،الشيخ محمد الخضر حسين :محمد رسول اللة ،الطبعة

االولى ،مطبعة العلم-دمشق ،سورية1971 ،م ،ص ،26قسياٌْ :جاضيذ فطٖٓط ،م ،56ابىَػًٌ :ؽ.س ،410ٍ ،ظػٔ ْطاقٌ :نهًسَ جاضيذ

ايطإ اظ نىض اضيايٌ ٖا جا ذايإ غًػًُ ذًٗىٍ ،ناس ِْْٗ ،ؿط اخ إ-جٗطإ1386( ،ه.ف) ،م ،53مفيد رائف محمود العابد :معالم

تاريخ الدولة الساسانية ،الطبعة االولى ،دار الفكر المعاصر-بيروت ،دار الشروق-دمشق1999( ،م) ،ص.58

( )1الطاىر احمد المكي :امرؤ القيس-حياتة و شعرة ،الطبعة الثانية ،دار المعارف -القاىرة1970( ،م) ،صص(.)65-63
( (2بُيىض :ؽ.س ،179ٍ ،زضيايٌ :ؽ.س.34ٍ ،

( (3ابٔ خًسوٕ :ؽ.س ،189/2 ،املكسغٌ :ؽ.س ،167/3 ،زضيايٌ :ؽ.س.43ٍ ،
( (4ايسيٓىضٍ :ؽ.س ،114ٍ ،نطيػحٓػٔ :ؽ.س ،333ٍ ،ايعابس :ؽ.س.59ٍ ،

( )5ابٔ خًسوٕ :ؽ.س ،189/2 ،ذةًْا :ؽ.س ،202ٍ ،قسياٌْ :جاضيذ فطٖٓط ،م.56

( )6بؤ ئُو َُبُغحُ ،بطِواُْ(( :ازٍ ؾة :ؽ.س ،)161-156/2( ،خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.س ،97ٍ ،قسياٌْ :جاضيذ فطٖٓط ،م.))56

( )7المسعودي :ؽ.س ،237/1 ،كريستنسن :ؽ.س ،ل ،331ابومغلي :ؽ.س ،ل ،410قدياني :تاريخ اديان ،ص ،156نراقي :ؽ.س ،ل،53
العابد :ؽ.س ،ل.58
( )8نطيػحٓػٔ :ؽ.س.335ٍ ،
( )9خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.س.98ٍ ،
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ٌَ (499ظ)زا
غةةاَيًَهًـ يَُاْةةُوٍَ الٍ ئةةُوإ جةةىاٌْ بةةُ ًَٖعيهةةٌ ( )40000نُغةةٌ بطُضِيَحةةُوَو يُغةةاي
(جُيػُفىٕ)ٍ ذايَحُخخ بططيَحُوَ .يُبُضاَةُضزا (شاَاغت)ٍ بطاٍ خةؤٍ ذًَٓةُطةاو ضِايهةطز( .)1يةُ يُنةَُني

ضِاطُيُْطاويؿسا طُضِاُْوٍَ بؤ ئايًين ظَضزَؾيت ضِاطُياْس و ئايًين َُظزَنًؿةٌ بةُ الزَض و جًهةساٌْ ئاغايؿةٌ

َىيَػةحٍُ (قىبةاز) يةُوَوَ غُضنةاوٍَ
َهٌ ذًَٓاغُ نطز( .)2ئُو طؤضِاْهاضيًةُف يةُو ُٖي
َد و باوَضٍِ خُي
وال
َساٌْ ْائةاضاٌَ و ذُؾةًَىٍ و
َد و غةُضُٖي
ططجةىو ،نُ ئُو ئايًُٓ ٖؤناضٍ جًَههةىوًَْهٌ جةطٍ بةاضوزؤخٌ وال

َد( .)3ئَُُو ظيةازبىوٌْ
َد و زووضخػحُٓوٍَ يُ زَغُال
زَغحًَىَضزاٌْ زَضَنٌ بىو بؤ ناضوباضٍ ْاوخؤيٌ وال
َد و زاضَِةاٌْ
ظيازبىوٌْ يُضِازَ بُزَضٍ ذةُيطَِواٌْ َةُظزَنٌٖ ،ؤنةاضٍ الواظبةىوٌْ غًػةحٌَُ غًاغةٌ وال

َد و َىغُناٌْ ظَضزَؾحًـ بةُو َُضشةُ ذؿةحًىاًْإ
ئابىوضٍ بىو( .)4جُْاُْد خىزٍ بُضذطغُ طُوضَناٌْ وال
ضِاطُياْس ،جا يُ َُظزَى و ذُيطَِواٌْ بساد( ،)5بؤيُ ذًَىيػخ بةىو غةٓىوضيَو بةؤ ئةُو ظيازَضٍِِؤيًاْةٍُ زابًَٓةخ.
َجُنٍُ
َطُضِايةةُوَو (َةةُظزَى)و ذةةُيطَِواٌْ يةةُخؤٍ و زَغةةُال
ُٖضبؤيةةُ زواٍ ئةةُوٍَ خةةؤٍ يةةُ ئايًُٓنةةُ ُٖي
َّ
ٌَ (528ظ) ئُدماَةسضا ،بةُال
َهىشٍ طةُوضٍَ ئةُواًْـ يُغةاي
زووضخػحُوَ ،نُوجُ زشايُجًهطزًْإ .نؤَةُي
يُطٍَُ ئُوَؾسا ،جا يُ شياْسا بىوُْ ،يَحىاٌْ يُ نىؾةحين (َةُظزَى)و يًَةساٌْ ذةُيطَِواٌْ غةُضنُوجىو بًَةخ(.)6

بُوَف نىؾحين (َُظزَى) و غُضنىجهطزٌْ جىْسٍ ذُيطَِواٌْ نُوجُ غُضزٌََ نىضَِنٍُ (نًػطا ئُْىؾةواٌْ

َّ ْةُيحىاٌْ بُجةُواوٍ ئايًُٓنةُ
َّ ئُويـ يُطٍَُ ئُوٍَ يُ نىؾحًٓسا غُضنُوجىو بةىو( ،)8بةُال
غاغاٌْ)( ،)7بُال
َةةُد و جُْاْةةُد ْاونةةُنُف زووضٍ اجةةُوَ(ُٖ .)9ضبؤيةةُ
بٓربِبهةةاد و يةةُ طؤضَِذةةاٌْ ئةةايًين و غًاغةةٌ زَوي
ؾىيَُٓواضَناٌْ جا غُضزََُناٌْ زواجط و بُجايةُد غُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ ُٖضَايةُوَ .ئةُوَف زواٍ ئةُوٍَ
َُْوَو بعووجُٓوٍَ غًاغًًُوَ بُ َؤضنٌ ئايًين زَضنُوجةُوَ و بةىوَ ٖؤنةاضٍ َُجطغةٌ بةؤ
بُٖؤٍ نُْس شىال
َُجٌ خُالفُجٌ عُباغٌ يُو غُضزََُزا.
زَوي
( (1ابٔ خًسوٕ :ؽ.س ،189/2 ،ذةًْا :ؽ.س.202ٍ ،
( )2ذةًْا :ه.ؽ ،202ٍ ،ؾٗةاظ اظاز َٗط :جاضيذ ايطإ اظ زيطوظ جا اَطوظ ،ناس اوٍ ،ناذداُْ غعًس-جٗطإ1382( ،ه.ف) ،م.113
( (3خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.سَٗ ، 96ٍ ،طزاز ايعزإ ذٓا:اؾٓايٌ با ازيإ قسيِ ايطإ و بني ايٓٗطئ ،ناس اوٍ ،جٗطإ1381( ،ه.ف) ،م.37
(َ )4ػهىيُ :ؽ.س.124/1 ،
( )5ضاظٍ:ؽ.س.72ٍ ،
( )6عًىٍ :ؽ.س.28ٍ ،
( )7المسعودي :ؽ.س ،237/1 ،مسكويو :ؽ.س ،129-128/1 ،ابن االثير :ؽ.س ،337-336/1 ،المقدسي :ؽ.سَ ،168/3 ،ػحىيف
َػحىيف ايكعويين :ؽ.س ،116ٍ ،اوؾًسضٍ  :ؽ.س ،433ٍ ،نُضيِ ظْس :ئايني باوَضِ يُ نىضزغحاْسا ،ناذٌ يُنُّ ،ناذداٍُْ ناَُضاٌْ-
غًًَُاٌْ ،عًَطام1971 ،ظ.53ٍ ،
()8المسعودي :ؽ.س ،237/1 ،مسكويو :ؽ.س ،129-128/1 ،ابن االثير :ؽ.س ،337-336/1 ،المقدسي :ؽ.س ،168/3 ،مستوفي
القزويني :ؽ.س ،ل.116

( )9المقدسي :ؽ.س ،168/3 ،بُيىض :ؽ.س ،179ٍ ،رضا :ؽ.س ،ل.86
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يُ نؤٍ ئُواُْؾُوَ زَطُيُٓ ئُوٍَ ،نُ (َُظزَى) ذُياَةُضيهٌ ئًَطاٌْ بىوَ يُ غةُضزٌََ غاغةاًًُْنإ و

ئاَادمٌ نؤنطزُْوٍَ ئايًُٓ نؤُْناٌْ ئًَطإ بىوَ يُ ذُياًَهٌ ْىيسا( .)1زياضَ ئُوَف بىوَ ٖؤٍ زشايةُجًهطزٌْ
يُاليُٕ ذُيطَِواٌْ ئُو ئايني و ذُياَاٍُْ وَى (ًََ ايٌ و ظَضزَؾيت و طٓىغٌ و َاٌْ) بةؤٍ ،نةىْهُ ذُياَُنةُ

ظياٌْ بؤ ُٖضيُى يُو ئايًٓاُْ و ذُيطَِواٌْ ُٖبىو(.)2
باوَضٍِ ئايًين َُظزَنٌ

ناجًَو زََاُْويَخ ذُياّ و باوَضٍِ ئايًين َُظزَنٌ جاوجىٍَ بهُئ ،زَبًَةخ غةُضَجا ئاَةاشَ بةُ (زوو) بةاوَضٍِ
َجٓاغةإ و
ئايًُٓنُ بهُئ ،نُ بىوَ ٖةؤٍ ْاغةًين و ج ًَطِاَةإ و غةُضدمٌ ًََصووْىوغةإ و طُؾةحًاض و خؤضُٖال
َةو و
َهٌ بؤ الٍ خةؤٍ .بةاوَضٍِ يُنةُّ ٖاوبُؾةٌ غةاَإ و زاٖةاجٌ خةاوَٕ َىي
ٌَْ خُي
جىيَصَضإ و نؤَُال

َهٌ طؿةحًًُ(.)4
ََُُْسَنإ بىو يُطٍَُ ُٖشاضاْسا( .)3باوَضٍِ زووًََـ ئُوَ بىو ،نُ ضَِطُظٍ ًًََٓةُ َةىي
زَوي
ُٖضزوو باوَضَِنُف يُناجٌ خؤٍ و زواجط بؤنىوٕ و جًَطِواًْين شًاشًاو نُْسئ نًَؿٍُ طُوضٍَ يًهُوجُوَ،

َو
ٌَْ خةُي
نُ ئايًُٓنٍُ يةُ ذةُياٌَ ضِاغةحُقًٍُٓ خةؤٍ الٍ ئايًٓةُناٌْ جةط و ذةُيطَِواٌْ يُاليةُى و نؤَةُال

زووضخػحُوَ .غُباضَد بُ باوَضٍِ يُنُّ ،نُ ٖاوؾًَىٍَ بةٍ غؤؾًايًػيت غُزٍَ ْؤظزَيٌَُ ظايًين بىو(،)5

َطُيٍُ ،نةُ (َةُظزَى) بةُض يةُ ٖةَُىو ؾةحًو
َهٌ ،ئُوَف بُو بُي
بىو( ،)5بُو شؤضَ ُْبىو ،نُ طُيؿحُ خُي
زاواٍ يُ ذُيطَِواٌْ نطزبىو خؤيإ يُ َاززَ و ذًهةُوَْاٌْ غةاَاًَْو برةاضيَعٕ ،جةا يةُ خىزاذُضَغةحًإ زووض
ََُُْةسيو بةٌ ٖةً ٖؤيةُى بُغةُض ُٖشاضاْةسا زابةُف
ُْخاجُوَ .يُاليُنٌ زيهُوَ زاواٍ نطز ،زاضايةٌ زَوي
َةو و زاضايةٌ
ٌَ ذًَهةُوَْاٌْ َىي
ُْنطيَخ .يُغُض ئُو بطِوايٍُ ُٖض نُغًَو بُ ضَِدمٌ خؤٍ جًهؤؾةاوَو ٖةُوي
َّ يُطةٍَُ
جايةُد بُخؤيساوَ ،بؤيُ ناضيهٌ ْاؾايػحُو زووضَ يُ زاواٍ خىزاٍ ضِووْانٌ بًساجُ ٖةُشاضإ ،بةُال
ئُوَؾسا زاواٍ يُ ذُيطَِواٌْ نطز خة بهُٕ و زَغيت ياضَُجٌ بؤ ٖةُشاض و يًكةُوَاواٌْ ٖاوذةُيطَِواًْإ زضيةص
( )1غعًس ْفًػٌ :جاضيذ متسٕ غاغاِْ ،ناس أوٍ ،أْحؿاضاد زاْؿطاَ جٗطإ ،جٗطإ1231( ،ه.ف) ،م ،146حمُس اقةاٍ الٖىضٍ :غة فًػفُ

زض ايطإ ،جطمجُ :ا.ح.اضيإ ذىض ،ناس اوٍَ ،ؤغػُ فطٖٓطٌ و عُطاٌْ منطقهاى جٗطإْ-ؿطيُ مشاضَ ( ،)8جٗطإ1349( ،ه.ف) ،قل-28

 ،29اظازَٗط :ؽ.س ،111ٍ ،غبّ ظػني َكحسض :شٓطٗاٍ ٖفحكسغايُ ايطإ و ضوّ ،ويطاغحاض :عًٌ اقػط عةساهلٌ ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد
زًْاٍ نحاث-ناس ذًو ايطإ ،جٗطإ1389( ،ه.ف) ،م.147
( )2ذًهىيىغهايا و زيططإ :ؽ.س ،ل ،128قدياني :تاريخ اديان ،ص.187

( (3البغدادي :الفرق بين الفرق ،دراسة و تحقيق :مجدي فتحي السيد ،الطبعة االولى ،المكتبة التوفيقية-القاىرة( ،بال) ،ص ،213أبن الحزم:
الفصل في الملل و االىواء و النحل ،تحقيق :احمد سيد سيد احمد علي ،الطبعة االولى ،المكتبة التوفيقية-القاىرة2003( ،م)،370/1 ،

الشهرستاني :ؽ.س ،277-276/2 ،خًاٍ اَطوٖىّ :ؽ.س ،يٌ ،63-62نطيِ ظَْس :ظَاٌْ نىضزٍ و ٖىُْضٍ وَضطًَطِإ ،ناذٌ يُنُّ،
ناذداٍُْ ناَُضاٌْ– غًًَُاٌْ1977( ،ظ).51ٍ ،
( )4االسفرايني :التبصير في الدين ،الطبعة االولى ،عالم الكتب-بيروت1983( ،م) ،135/1 ،البغدادي :ؽ.س ،ل ،213أبن الحزم :ؽ.س،
 ،370/1الشهرستاني :ؽ.س ،277-276/2 ،خيال امروىوى ،:لل ،63-62ول ديورانت :قصة الحضارة :ترجمة :محمد بدران ،مراجعة:
لجنة من االختصاصيين ،باشراف :د.سعيد اللحام ،الطبعة االولى ،دار نوبلس للنشر-بيروت2008( ،م).328/20 ،

( (5نراقي :ؽ.س ،ل.53
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بهُٕ و يُ نانُناضٍ زووض ُْنُوُْوَ( . )1واجةُ ئةُو طُيؿةحةىوَ ئةُوٍَ ،نةُ غةاَإ و ئةافطَد ٖؤنةاضٍ
َطانُ و غُضجاغةُضٍ
ذُضجُواظَيٌ َطؤظُ ،بؤيُ وويػيت بُٖؤٍ ئُو زوو ذًَهٗاجُيُوَ نًَؿُ و ًَُبٌَْ يُ نؤَُي

َُْوَيةُنٌ
َجٓاغًَو نطز ،نةُ (َةُظزَنٌ) جةًُْا شىال
شًٗإ زووض اجُوَ(ُٖ .)2ض ئُوَف واٍ يُنُْس خؤضُٖال
َيةُجًـ بةىو ،نةىْهُ يةًَُْى خةىزٍ
َهى يُذاٍَ باوَضِ و ذُياَُ ئايًًًُٓنُيسا بعووجُٓوٍَ نؤَُال
ئايًين ُْظأْ ،بُي
َيُجٌ بىو بُ ذةُياًَهٌ
َطاٍ غاغاًًُْوَ زَضنُود و باوَضٍِ ذًًَٗٓطا .ئَُُو ئاَادمٌ ئُو نانػاظٍ نؤَُال
نؤَُي

َيُجًـ بىو ،نُ زَيىويػخ
ئايًين( .)3يَُُوَ (َُظزَى) يُطٍَُ ئُوٍَ ضِيَةُضِيهٌ ئايًين بىو ،نانػاظيهٌ نؤَُال
َُجُنةُزا بهاجةُوَ(.)4
َُجٌ غاغاٌْ بهاد و طًاًَْهٌ ْةىٍ بُبةُض زَوي
َُنُبىوَناٌْ زَوي
ناضَغُضٍ نًَؿُ نُي

َجٌ ضَِٖا يُ ناضٍ ئُٖطميُٕ و ًَٖعٍ جاضيهًًُ.
ُٖضوَٖا باْطُؾٍُ بؤ ئُوَ نطز ،نُ ذًَهُوَْاٌْ غاَإ و زَغُال
َجٌ ضَِٖا ،ناض و ذبْةُناٌْ ئُٖطميةُٕ
ٌَ ذًَهُوَْاٌْ غاَإ و زاضايٌ و طُيؿحٓٔ بُ زَغُال
واجُ ئُواٍُْ يُ ُٖوي

َو نةُ غةاَإ و زاضايةٌ و زاٖةاجٌ
ٌَْ خةُي
شًَةُشٌ زَنُٕ(ُٖ .)5ضبؤيُ ناجًَو ذُياَُنُ طُيؿحُ الٍ نؤَةُال
َهُنإ
ََُُْس و خاوَٕ َىي
ََُُْسَنإ َايف ُٖشاضاٌْ بُغُضَوَيُ ،بُو ؾًَىَيُ يًَهسضايُوَ ،نُ يُغُض زَوي
زَوي
ذًَىيػحُ زاضايةٌ و زاٖاجةُناًْإ بةُ يُنػةاٌْ بُغةُض ُٖشاضاْةسا زابةُف بهةُٕ .واجةُ يُاليةُى يُغةُض ٖةُض
ََُُْسيَو ذًَىيػخ بىو بُؾٌ ُٖشاض و نُّ زضاَُجُناٌْ يٌَ بساد .يُاليُنٌ زيهُوَ خىزٍ ُٖشاضإ ئةُو
زَوي
ََُُْسَ َُظزَنًًُنإ
ََُُْس و زَغ ِؤيؿحىوَنإ بهُٕ .ئُوَف بُو واجايٍُ زَوي
ًََُُٓوَ يُ زَوي
زاوايُ بٌ غً
ََُُْةس و باظضطةإ و ناغةةهاضإ
يُ ئاغخ ُٖشاضَناًْاْسا خاوَٕ غاَإ ُْبٔ .زياضَ ئُوَف وايهطز ،نُ زَوي
نَُ يُ جىيَصَناٌْ جط باوَضِ بُ ذُياَُنٍُ َُظزَى بًٗٓٔ ،نىْهُ ئُو باْطُؾُيُ يُ ظياٌْ ئُوإ بىو.
شطُ يُ باْطُؾٍُ يُنٌَُ ئُوٍَ زووٌََ ظياجط ئايًُٓنةٍُ بةُ الضِيةسا بةطز و يًَهساْةُوٍَ ظؤض خطاذةٌ
َهٌ طؿحًًُُْٖ .سيَهًـ بةؤ ئةُوَ نةىوٕ ،نةُ
يًَهُوجُوَ باْطُؾُنطزٕ بىو بؤ ئُوٍَ ،نُ ضَِطُظٍ ًًََُٓ َىي

َّ ئةُوَف
ًَسا ضابىيَطيَخ( ،)6بُال
(َُظزَى) زاواٍ يُ (قىبازٍ يُنُّ) نطزووَ ،شُْنٍُ خؤٍ ذًَةساد ،جا يُطُي

َهى ئُو زاوايُ يُبُضاَةُض زاوايُنٌ (قىباز) بىوَ يًٌَ ناجًَو ويػةحىويُجٌ وَى ذُياَةةُضيَو
بُو َاْا ُْبىوَ ،بُي
( (1البيروني :ؽ.س ،ل ،312مهرين :ؽ.س ،ل.783

( )2ابوالحسن علي بن الحسين الندوي :ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،الطبعة ارابعة ،دار الجيل-بيروت( ،بال) ،ص ،57سامي بن عبداهلل
المغلوث :أطلس تاريخ االنبياء و الرسل ،الطبعة السادسة ،مكتبة العبيلكان-الرياض( ،بال) ،ص.287

( )3ؾائىٍ ؾانس :اظ ايطإ ظضزؾيت جا اغبّ-مطالعاتي زضباضَ جاضيذ زئ و متاؽ ٖاٍ ًَإ فطٖٓطٌ ،جطمجُ :مرتضي ثاقب فر ،ناس اوٍ،
اْحؿاضاد قكٓىؽ-ناس مشؿاز ،جٗطإ ،)ّ1381( ،م ، 177اغ ويىا يىزًَب والزمية :جاضيذ امساعًًًإ زض ايطإ زض غسٖاّ (-5
7ه ،)ّ13-11/ناس اوٍْ ،ؿط أؾاضَ-جٗطإ1386( ،ه.ف) ،م ،144د .مهرى باقرى :الموسوعة االسالمية الكبرى -مدخل ايران ،الطبعة
االولى ،مركز الموسوعة االسالمية الكبرى-طهران1989( ،م).588/1 ،

( )4الحديثي :ؽ.س ،لل(.)219-217

( )5ز .فطٖٓط َٗط :زيسٍ ْى اظ زيين نٗٔ-فًػفٍُ ظضجؿخ ،ناس ٖفحِْ ،ؿط شاٌَ-جٗطإ1387( ،ه.ف) ،م.85
( (6ايطاظٍ :ؽ.س ،124ٍ ،عًًإ و ايػاَىى :ؽ.س ،يٌ.138-137
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ضَِظاَُْسٍ بؤ بساد ،جا يُطٍَُ خًَعاٌْ نةىضٍِ َةاٌَ خةؤٍ ضِابؤيَطيَةخ ،نةىْهُ ظؤض شةىإ بةىوَ و ظةُظٍ
ََسا (َُظزَى) ذٌَ ضِاطُياْسووَ ،نُ ئُو زاوايُ وَى ئُوَ وايُ َٔ زاواٍ شُْنُ جةؤ بهةُّ بةؤ
يًَهطزووَ .يُوَال
ئُو ناضَ .يُبُضاَةُضزا ذٌ وجىوَ‘‘ ،شا ئُوَ نةًًُ َةٔ ضِاظيةِ شُْنةٍُ خؤَةخ ذًَةةسَّ’’ .بةُوَف (قىبةاز)

ًَُٓوَ زَطُيُٓ ئةُوٍَ،
شُْنٍُ خؤٍ نُ زايهٌ (ئُْىؾةوإ) بىوَ بُو زاوَ( .)1ناجًَهًـ يُو ضِووزاوَ زَنؤي
َهى بُٖؤيُى ضِيَططٍ يًَهطزووَ ،نُنٌ يُبُضاَةُضزا ذازؾاٍ
نُ (َُظزَى) ضَِوايُجٌ بُ وَٖا ناضيو ُْزاوَ ،بُي
غاغاٌْ يُذًٓاو ظُظٍ خؤيسا ئاَازَ بىوَ شُْنٍُ خؤٍ بساجةُ (َةُظزَى) جةًُْا يُبةُض ئةُوٍَ ضَِوايةُجٌ ئةُو
ناضٍَ ذًَةساد .يُو باضَوَف بؤ (قىبازٍ غاغاٌْ) قىضؽ ُْبىوَ ،نىْهُ ئُو شٍُْ نُ زايهٌ نىضَِنةُ واجةُ
َهى
َيةُجٌ و ئةايًين ٖةُبًَخ ،بةُي
َُى ئًَطاْةٌ و غاغةاٌْ ْةُبىو ،جةا ذًَطةٍُ نؤَُال
(ئُْىؾةوإ) بةىو بُضَِنةُي

َةُنإ
َُ) بىو( ،)2نةُ ذًَؿة بةاونٌ يةُناجٌ َاْةُوٍَ الٍ ُٖياجً
(ُْبىْسوخخ نهٌ خؤؾٓىاظٍ خاٌْ ُٖياجً

ًٖٓابىوٍ( ، )3بؤيُ وَى نًُْعَى يٌ زَضِواْةٌُٖ .ضبؤيةُ ئةُو ضِووزاوَ بةؤ نةُْسئ ًََةصووْىوؽ و جىيَةصَض و
َجٓاؽ نطاوَجُ ذًَىَض ،نُ (َُظزَى) ضَِوايُجٌ بُوَ زاوَ ُٖض ذًاويهٌ َُظزَنٌ ئاظاز بةىو يُطةٍَُ ٖةُض
خؤضُٖال
شًْهٌ ٖاوذُيطَِواًْسا ناضٍ غًهػٌ بهاد .يُ ناجًَهسا ئُّ ناضَ يُطٍَُ ذُيطَِواٌْ جطزا ناضيهٌ زاوئَ ذًػةٌ
وخطاس بىوُٖ .ضبؤيُ ئُّ ئايًُٓ بُالزَض و جًهةساٌْ بةاوَضٍِ َطؤظةُناٌْ غةُض ضِووٍ ظَوٍ ْاغةطاو يُاليةُٕ
ذُيطَِوَ ئايًًًُٓناٌْ جطَوَ زشايُجًهطا .زياضَ ئُوَف بُو شؤضَ ُْبىو ،نةىْهُ يةُ ذُياَُنةٍُ َُظزَنةسا ئةُوَ
َم بساد ،نىْهُ ئُوَ
ٖاجةىو ،نُ بؤ يُى ذًاو يإ ضَِطُظٍ ًَْطيُٓ ُْبىو ،يُ شًَْو ظياجط بًًَٗٓخ و شُْنُؾٌ جُال

ٖؤناضَ ؾًَىاْسٌْ ؾةاظٍَ خًَعإ و ئاظاضزاٌْ شٌْ يُنُّ بىو بُٖؤٍ شْةٌ زووََةُوَ( .)4ئَُةُو بُبؤنةىوٌْ
(ئُبىملعايٌ َىظُممُز نىضٍِ ظىغًَٔ ئُيعًىٍ) بؤنىوٌْ وابىوَ ،نُ (َةُظزَى) نُغةايُجًًُنٌ ئةايًين بةىوَو
زاواٍ ذاضاغةةحين ضَِوؾةةخ و نُضاَةةُجٌ َطؤظةةٌ نةةطزووَْ ،ةةُوَى بُذًَهةةُواٍُْ ُْٖةةسيَو زاواٍ بُزضَِوؾةةيت
َطا
نطزبًَخُٖ .ضوَٖا زاواٍ يُنػاٌْ نطزووَو زشٍ غحَُهاضٍ وَغحاوَُْ ،وَى غةحُّ بةؤ جىيَةصيهٌ نؤَةُي

َجٓاغةةُ( .)6جُْاْةةُد (َةةطٍ بةةىيؼ)ٍ
زضوغةةخ بهةةاد( .)5ئَُةةُف ضِاٍ نةةُْسئ ًََةةصووْىوؽ و خؤضُٖال
َجٓاغٌ بُضيَحاٌْ باْطُؾُنطزٌْ بؤ ئاظازٍ ضَِطُظٍ ًًََُٓو جا ئُوٍَ ن يإ شٕ ئاظازَ ؾةىو بةُ نةُْس
خؤضُٖال
( (1ايةةوٌْ :ؽ.س.311ٍ ،

( (2خًاٍ اَطوٖىٍ :ؽ.س.98ٍ ،
( )3ايسيٓىضٍ :ؽ.سَ ،115ٍ ،ػهىيُ :ؽ.س ،124/1 ،خًاٍ اَطوٖىٍ :ه.ؽ ،يٌ.98-97

( (4اقفٗاٌْ :ظبسَ ايٓكطَ ،حتكًلٖ :ىجػُا ،الطبعة االوىل ،يًسٕٖ ،ىيٓسا ،ّ1889 ،م ،80فضل اهلل العمري :جامع التواريخ ،ناس اوٍ ،ناس
ناس َسضغِ و زاْـ ذصوَ-جٗطإ ،)ّ1960( ،م.152
( (5ابوالمعالي محمد بن الحسين العلوي :بيان االديان-شرح اديان و مذاىب جاىلي و اسالم ،جطمجُٖ :اؾِ رضي ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد مطبوعاتي
مطبوعاتي فراىاني-جٗطإ1312( ،ه.ف) ،م.47

( (6قسياٌْ :جاضيذ ازيإ ،م ، 187نبوؽ ؾًرُإَ :ةاٌْ جاضيذ غاغاٌْ ،جطمجُ :نًهاوؽ شًٗاْساضٍ ،ناس اوٍْ ،ؿط و ذصوٖـ فطظإ ضوظ-
جٗطإ1384( ،ه.ف) ،قل( ،)54-62بىيؼ :ؽ.س.159ٍ ،
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َجساضإ و
ذًاو بهاد ،يُوَوَ غُضناوٍَ ططجةىو ،نُ زَغةخ بُغةُضاططجين ضَِطةُظٍ ًًََٓةُ يُاليةُٕ زَغةُال
َو و باظضطاُْناُْوَ ،الوَناٌْ يُ ذطؤغٍُ ٖاوغُضطةٍ زابطٍِ بىو .ئَُُو شطةُ يةُوٍَ بةُٖؤٍ
خاوَٕ َىي
َد يُاليةُٕ ئةُو جىيَصاْةُوَ بةُ جةُواوٍ جىيَةصٍَ ٖةُشاضإ و يةًُْى
زَغخ بُغُضاططجين زاٖاد و غاَاٌْ وال
ئُواًْؿسا الوَناٌْ يُ شياٌْ ئاغايٌ ذطؤغٍُ ٖاوغُضطةٍ بُزووضططجةىو ،بؤيُ زَبىو (َةُظزَى) بةُ ذةُياّ و
َيُجٌ و زاضايًُ زابًَٓخ( .)1ئَُُو شطُ يُوٍَ ناجًَو (َُظزَى)
باْطُؾُيُنٌ ئايًين غٓىوض بؤ ئُو غحَُُ نؤَُال
َهٌ طؿيت زاْا ،يُغُض ئُو باوَضَِ بىو ،نُ
َهٌ طؿيت و ئافطَجٌ ئاظاز نطز و بُ َىي
زاضايٌ و غاَاٌْ نطزَ َىي
َهٌ َُٖىواْةُ بةُبٌ شًةاواظٍ،
خىزا َُٖىو بُخؿٓسَيًُناٌْ بؤ بُْسَناٌْ فُضاُّٖ نطزووَ ،بؤيُ ئُوَف َىي

ُْوَى الزإ بًَخ يُ باوَضِ و ذُياٌَ ئايًين(.)2

يُاليُنٌ زيهُوَ ئُو باْطُؾُيُ يُوَوَ غُضناوٍَ ططجةةىو ،نةُ وَى نةؤٕ ذًةاويهٌ َةُظزَنٌ بةؤٍ
ُٖبىو نُْس شًْهٌ ُٖبًَخ ،ئاوَٖا شٌْ َُظزَنًـ بؤٍ ُٖبىو نُْس ذًاويهٌ ُٖبًَخ .ئاَاْض يُو باْطُؾةُيُف
َهى َُبُغةخ يةُوَ بةىو ،جةا ذًةاوٍ َةُظزَنٌ يةُ
ئُوَ ُْبىو ،نُ ضَِطُظٍ ًًََُٓ نُْس ذًاويهٌ ٖةُبًَخ ،بةُي

زياضزٍَ فطَ شٌْ زووضبهُويَحُوَُْ ،وَى بة يةُ فةطَ شْةٌ بهاجةُوَ( .)3زيةاضَ ئةُوَف زواٍ ذؿحةُغةنت بةُو
واقًعٍُ ،نُ ًٖ ذًاويَو ٍُْ زوويػخ شُْنٍُ شطُ يُ خىزٍ خؤٍ بهًَحُ الٍ ًٖ ذًاويَو و ًََطزٍ جةطٍ
َّ غُباضَد بُ باوَضٍِ ئايًين َُظزَى ئُوَ بىو ،نُ يُغُض ٖةُض بةاوَضِزاضيهٌ َةُظزَنٌ ذًَىيػةخ
ُٖبًَخ ،بُال

َةُ ضاظةُ بةؤ ئةُو باْطُؾةُيٍُ
بىو ،باوَضِ بُ ُٖضزوو ًَٖعٍ ضِووْانٌ و جاضيهٌ بًًَٗٓخ( ،)4بؤيُ ذًَسَنًَخ بُُٖي
َةُنٌ و طىْسْؿةني بةىوٕ ،نةؤٕ
َطا خًًَ
َطايُنٌ وَى غاغاٌْ ،نُ ظؤضيٍُٓ نؤَُي
نطابًَخ ،نىْهُ يُ نؤَُي
َهٌ طؿيت ،بؤيةُ يةإ
زَبًَخ جاى و خًَعاٌْ ئُو غُضزََُ بُوَ ضِاظٍ بىوبٔ ،نُ زايهإ و خىؾهاًْإ بةًَحُ َىي
َهاٌْ غُضزََُنُ بةىوَ ،نةُ جًٓةىوٍ ضَِطةُظٍ ًََ ًًٓةُ بةىوٕ ،يةإ ضِاظةٍُ ئُواْةُ بةىوَ ،نةُ
جًَطُيؿحين خُي
َوبىويُوَ.
وويػحىوياُْ يُ (َُظزَى) و ذُياَُنٍُ بسَٕ( ،)5بُو ؾًَىَيُ يًَهسضايُوَ و بب

بُزَض يُو زوو باْطُؾُيُف (َُظزَى) باْطُؾٍُ بؤ ئُوَ نةطز ،نةُ (ظةُود) ئامسةإ ُٖيةُ و خةىزاٍ

طُوضَ ،نُ خىزاٍ ضِووْانًًُ يُ ئامساٌْ ظُوجَُُ()6و يُو بُضظايًُوَ ئاطازاضٍ ئُضى و ناضَنةاٌْ بىوْةُوَض و
َُجٌ طُوضَيًُ ،نةُ (شًانطزْةُوٍَ
ظَوٍ و َطؤظ و ئاشٍََ و ضِووَنُناُْ ،يَُُٖاْهاجسا خاوٌَْ (نىاض) خُغً

( : )1زردشتيان ،ص.159

) (2عبدالقادر صالح :العقائد و االديان ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة-بيروت2006( ،م) ،صص.256-255
( )3العلوي :ؽ.س ،ل.47
( )4بىيؼ :ؽ.س.159ٍ ،

(َٗ )5طزاز بٗاض :ازيإ اغًايٌ ،ناس اوٍ ،ناس َٗسٍْ-ؿط نؿُُ ،جٗطإ1375( ،ه.ف) ،قل.95-94
( (6أبٔ ايٓسيِ :ؽ.س ،330ٍ ،ايؿٗطغحاٌْ :ؽ .س.87/2 ،
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َُجاُْف جًُْا جايةُد بىوٕ بُ خىزاٍ ضِووْانٌ
ضَِطُظَنإ و بةنطزُْوَ و جًطُيؿنت و خؤؾٌ)يُ( .)1ئُّ خُغً
و بُ زووض بىوٕ يُ ًَٖعٍ جاضيهٌ ،نُ وَى ُْياضيهٌ غُضغةُخيت خةىزاٍ ضِووْةانٌ يةُ ًَُبًْةسا بةىو(.)2

ُٖوضَٖا باْطُؾٍُ بؤ ئُوَ نطز ،نُ غُضبطِيين ئاشٍََ و طؤؾخ خىاضزٕ و خةىئ ضِؾةحين بةُ (غةٌ) ضَِوؾةيت
ًَٖعٍ جاضيهٌ زازَْطإ و زَبىا باوَضِزاضٍ َُظزَنٌ خؤياٌْ يٌَ بُزووض بطةطٕ .ئَُةُو زاواٍ يةُ ذةُيطَِواٌْ
ٌَ ظةةُظ و ئاضَظووَناًْةةإ ْةةُبٔ( .)3بةةؤ
نةةطز ،نةةُ خؤيةةإ يةةُ زَضووْةةٌ خةةطاس زووض ُْةةُوَ و طىيطِايةةُي

َُ غةُْسُْوَ
بُشًَطُياْسٌْ ئُو ئُضناُْؾًإ زاواٍ يًَهطزبىوٕ ،نُ ًَٖع بُناضًُْٖٓٔ و زووض يُ ًَُبٌْ و جؤي
ناضوباضَ ئايًًُٓناًْإ شًَةُشٌَ بهُٕ .ئَُُو يُغُض ُٖض ذُيطَِويهًؿٌ ذًَىيػةخ بةىو خةؤٍ يةُ جىْسوجًةصٍ و
خىيَٓطِيصٍ و ئاظاضزاٌْ زَضووٌْ َطؤظ زووض اجُوَ .ئَُُو زاواناضٍ ئُوَف بىو ،نُ َطؤظ ناضٍ بةاف ئةُدماّ
بساد و خؤٍ زووضَ ذُضيع و طؤؾُطةُْناد و ًَىاْسؤغخ بًَخ و ضِيع يُ ًَىاُْناًْؿٌ بططيَةخ(ٖ .)4ةَُىو
َُجُ باؾُناٌْ ُٖض ئايني و باوَضِيهٌ ئايًين بةىوٕ ،بؤيةُ بُٖةَُىو ئةُو ذًَىَضاْةُ
ئُواُْف يُ بَُٓاو زاواو خُغً
َهٌ بسَيُٓ ذاٍَ ئُو ئايًُٓ.
ٌَ خُي
َُيُ جؤَُجٌ باْطُؾُنطزٕ بؤ زاوئَ ذًػٌ و بُُٖزَضزاٌْ َاي
ُٖي
ئايًين َُظزَنٌ و ذُيطَِواٌْ يُغُضزٌََ عُباغٌ يُنَُسا
َّ بةُ طىاغةحُٓوٍَ
َةٍُ ئىَُويًةُنإ بةىوٕ ،بةُال
يُطُ ٍَ ئُوٍَ عُباغًًُنإ يَُُٖإ ُْجُوَو ٖةؤظٍ بَُٓاي

َد بؤ عُباغًًُنإ ،ظًٍََُٓ بُؾساضٍ غًاغٌ بؤ ُْجُوَ ْاعُضَبُنإ يُواُْف ئًَطاًًُْنإ ضَِخػاْس(.)5
زَغُال

َةٍُ خؤيةإ
َُجًإ يُغُض بَُٓاي
َناٌْ زَوي
ضَِخػاْس( .)5ئُوَف بُٖؤٍ ئُوٍَ ،نُ ذًَؿ ئىَُويًُنإ ذؤغحُ باال
َّ عُباغًًُنإ ذًَهُواٍُْ ئةُوَ
َُ عُضَبًًُناٌْ ْعيو بُخؤيإ غٓىوضزاض نطزبىو( ،)6بُال
و ٖؤظ و جةَ و بَُٓاي

ناضيإ نطز و ذؿحًإ بُ ُْجُوَ ْاعُضَبُنإ ،يُواُْف ئًَطاًًُْنإ بُغخ .ئُوَف ٖؤنةاضٍ ظيٓسووبىوْةُوَو
( )1الٖىضٍ :ؽ.س.28ٍ ،

( )2أبٔ ايٓسيِ :ؽ.سْ ،330-329ٍ ،فًػٌ :ؽ .س.146ٍ ،
( (3البيرونى :ؽ.س ،ل ،209أصفهاني :ؽ.س ،ل ،80أبن فصل اهلل العمري :ؽ.س ،ص ،152كريستنسن :ؽ.س ،ل ،87خيال امروىوى:
ؽ.س ،لل( ،)62-60ابوعوض :ؽ.س ،ل ،62بويس :ؽ.س ،ص.159

( (4أصفهاني :ؽ.س ،ل ،80أبن فصل اهلل العمري :ؽ.س ،ص ،152الحفني :ؽ.س ،ص.599

( (5جىئ بٌ :ؽ.س ،468ٍ ،أ .ط .اضبطّ و زيططإ :جاضيذ اغبّ ،جطمجُ :امحس اضاّ ،ناس نٗاضّ ،ناذداُْ غرٗط-جٗطإ1381( ،ه.ف)،

م ، 163اْحىٌْ بًو :جاضيذ اْسيؿُ غًاغِ اغبّ اظ عكط ذًاَرب جا اَطوظ ،ناس زوّ ،أْحؿاضاد اطالعات-تهران1386( ،ه.ش) ،ص،32
د .عبدالغني ايروانى زاده و د .نصراهلل شاملي :االدب العربي و االيرانيون من بداية الفتح االسالمي الى سقوط بغداد ،الطبعة االولى ،نشر ذره-

طهران1386( ،ه.ش) ،ص.11

( )6ابٔ اغفٓسياض :جاضيذ طبرستان ،بُ جكعًح :عةاؽ اقةاٍ ،ناس اوٍ ،جٗطإ ،ايطإ1320 ،ه.ف ،)266 ،242/1( ،صالح احمد العلي:

دراسات في االدارة في العهود العباسية ،الطبعة االولى ،مطبعة المجمع العلمي العراقي-بغداد1989( ،م) ،ص ،121محمد خضري بك :الدولة

االموية ،اعتنى بو :د.درويش جويدي ،الطبعة االولى ،المكتبة العصرية-صيدا2003( ،م) ،ص ،385د .غالم حسين صديقي :الحركات الدينية
المعارضة لالسالم في ايران في القرنين الثاني و الثالث الهجريين ،ترجمة :د .مازن اسماعيل النعيمي ،الطبعة االولى ،دار الزمان للطباعةو

النشروالتوزيع-دمشق2010( ،م) ،ص ،10د.حسن ابراىيم حسن :ؽ.س.278/1 ،
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َُجٌ ْىيَىَ .يُنًَو يُو ئايًٓاْةٍُ بةؤ
غُضيُْىٍ ُٖغحاُْوٍَ ئايني و نُيحىوض و ئُزَبٌ ئًَطاٌْ بىو بُغُض زَوي
َْةُوَو
شاضيَهٌ جط بىوٌْ خؤٍ غُملاْسَوَ (ئايًين َُظزَنٌ) بىو .ؾىيَُٓواضٍ ئُو ئايًُٓف بُغُض نةُْسئ شىال
َُد وَغحإٖ .ؤناضَناٌْ ئُو ؾةىيَُٓواضاُْف نةُْس اليُْةُ بةىو .يُاليةُى
بعووجُٓوَوَ بىو ،نُ بُ زشٍ زَوي
ًَٖعٍ ئايًُٓنُ بىو ،نُ يُغُضزٌََ خؤيساو بؤ َاوَيُى بةىوَ ئايةسؤيؤشًاٍ ئًُرطاجةؤضِيَيت غاغةاٌْ و بةُٖؤٍ

َوبىوُْوٍَ بؤ ضَِخػا( .)1بُ ئاغحًَو جا غُزٍَ نىاضٌََ نؤنةٌ بُضاَةةُض
ئُوَؾُوَ ظًٍََُٓ بًَُٖعبىوٕ و بب
زَيٌَُ ظايًين ذُيطَِواٌْ َُظزَنٌ يُ ُٖضيَُةُناٌْ ئةُوزيىٍ ضِووبةاض يةُ (غةُغس و غةَُُضقُْس) ،جةا زَطاجةُ

َجٌ زَيًُّ) َابىوٕ(ُٖ .)2ضوَٖا يةُ باْةُناٌْ ْاوَضٍِِاغةيت
(خؤضاغإ ،ئًػفُٖإ ،نًا ،ئُٖىاظ ،ئاظَضباجيإ ،وال

ئًَطإ و الذاٍَ نًاناٌْ خؤضئاواو بانىوضٍ خؤضئاواٍ ئًَةطإ بُئاغةحًهٌ بُضنةاو َةابىوٕ( .)3بةُذٌ جؤَةاضيَهٌ
(ئُيئىغحىخطٍ340/ى951-ظ)ف وَى طُؾحًاضيهٌ غُزٍَ نىاضٌََ نؤنةٌ بُضاَةةُض بةُ زَيةٌَُ ظايةًين
نُْس طىْس و ؾاضؤنهُ و ؾاضيَهٌ ضِيَطَِوٍ طُؾحُنٍُ يُغُض باوَضٍِ نةؤٌْ ئًَطاْةٌ و يُواْةُف َةُظزَنٌ

بىوٕ( . )4ئَُُو شطُ يُوٍَ يُ خانٌ عًَطاقًؿةسا ذةُيطَِواٌْ َةُظزَنٌ يةُذا ٍَ ذةُيطَِواٌْ (شةىوَُ ،غةًعٌ،
ظَضزَؾيتَ ،اٌْ) بىوًْإ ُٖبىو ،نىْهُ َُٖىو ذُيطَِوٍ ئُو ئايًٓاُْ بةُ ٖةاجين ئةايًين ئًػةبّ ُْنةىوُْ غةُض

َهى يُغةُض بةاوَضَِ نؤُْنةُيإ َاْةُوَ(ٖ .)5ةُضوَٖا ؾةاضٍ
َُإ ،بةُي
باوَضٍِ ئةايًين ْةىٍ و ُْبىوْةُ َىغةً
َةُْسٍ ذُيطَِواٌْ َُظزَنٌ بىو ،نُ زواجةط و يُغةُضزٌََ عُباغةٌ
(ضِاوَْس)يـ يُ ْعيو ؾاضٍ ئًػفُٖإ َُي
يُنُّ وَى بعووجُٓوَيُنٌ ْىٍ بُْاوٍ ؾاضَنُوَ زَضنُود .بُذٌ جؤَةاضيَهٌ ًََةصوويـ ئةُوإ يُغةُضزٌََ

َهاٌْ بُضباز و زاوئَ ذًؼ بةىوٕ( .)6ئُطُضنةٌ بُؾةًَو يةُ ًََصووْىوغةإ و
(ئُبىشُعفُضٍ َُْػىوض)زا خُي
َّ ئةُوَف يةُوَوَ
َُيةُنٌ ئًػةبٌَ و يكًَهةٌ نُيػةاًًُْ زاْةاوَ( ،)7بةُال
ئايًٓاغإ ،ضِاوَْسيًُناًْإ بُ نؤَُي
َةٍُ (عةُيٌ
غُضناوٍَ ططجةىو ،نُ ئُوإ بؤ طُيؿنت بُ َُضاَُناٌْ خؤيإ يُ غُضَجازا ٖؤططيةإ بةؤ بَُٓاي
( )1ابوالحسن الملطي :ؽ.س ،ل ،91ابن النديم :ؽ.س ،لل ،407-406مسكويو :ؽ.س ،124/1 ،البيروني :ؽ.س ،ل ،311الشهرستاني:
ؽ.س ،275/2 ،ابن االثير :ؽ.سَ ،317/1 ،ػحىيف ايكعويين :ؽ.س ،115ٍ ،نطيػحٓػٔ :ؽ.س ،331ٍ ،زيانىْىف :جاضيذ ايطإ
باغحإ ،جطمجُ :ضوظٌ اضباث ،ناس اوٍْ ،ؿط بٓطاَ و جطمجُ و ْؿط نحاث-جٗطإ1326( ،ه.ف) ،م.443
( )2االصطخري :ؽ.س ،ل ،98أبن النديم :ؽ.س ،407-406/9 ،المسعودي :ؽ.س ،279/3 ،مسكويو ،ؽ.س ،176/4 ،الشهرستانى:
ؽ.س ،278-277/2 ،الطوسي :ؽ.س ،لل ،262-261دياكونوف :ؽ.س ،ل ،443د .صالح مهدي الزبيدي :دراسات في الشعر
العباسي ،الطبعة االولى ،االكاديميون للنشر و التوزيع-عمان2004( ،م) ،ص.27

( )3المسعودي :ؽ.س ،279/3 ،غعًس ْفًػٌ :بابو خطّ زئ ،ناس زوّ ،ناذداُْ َٗسٍ-جٗطإ1388( ،ه.ف) ،م.19
( )4االصطخري :ؽ.س ،ل.98

( )5امحس اَني :ؽ.س ،يٌ( ،)112 ،84فًًًؼ نىظئ :اَرطاطوري اسالمي ،جطمجَُٗ :سٍ ظكًكخ خىاَ ،ناس اوٍ ،ناس مشؿاز-أْحؿاضاد
قكٓىؽ-جٗطإ1386( ،ه.ف) ،م.58
( )6مسكويو :ؽ.س.372/3 ،

( )7النوبختي :فرقة الشيعة ،الطبعة االولى ،دار االضواء للطباعة و النشر و التوزيع-القاىرة1984( ،م) ،صص( ،)47 ،33االسفرايني :ؽ.س،
 ،32/1الرازي :ؽ.س ،ص.79
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َةٍُ ئىَةُوٍ بةؤ
َةٍُ عُباغةًًُنإ نةطز زش بةُ بَُٓاي
نىضٍِ ئُبٌ جايًت/ضِ.ر) ًْؿاْساو ذؿحًىاًْإ يُ بَُٓاي
َد .ئَُُو وَى اليُْططاٌْ (ئُبىَىغًٌُ خؤضاغاٌْ)و ُْياضٍ غًاغٌ و ئايًين يًًَاٌْ ضِواْةٌ
طُيؿنت بُ زَغُال

و بُجؤَُجٌ ظَْسَقُ جؤَُجةاضنطإ ،جا ئُوٍَ ْعيةو بةُ ( )200نُغةايُجًًإ يةٌَ ظيٓةساًْهطا( .)1بةُذٌَ نةُْس
جؤَاضيَهٌ ًََصوويـ ذُيطَِواٌْ ئُبىَىغًِ َُظزَنٌ بىوٕ ( .)2واجةُ نىؾةحين ئةُو نُغةايُجًًُيإ بةؤ َةُضاٌَ
جايةُجٌ خؤيةإ بةُناضًٖٓا .جُْاْةُد بُؾةًَهٌ ضِاذةُضِئ و ؾؤضِؾةُناٌْ غةُضزٌََ عُباغةٌ يُنةًَُـ بٓةَُاو
ضِيُٓايًُناٌْ َُظزَنًإ بُضظنطزَوَو ذُيطَِوإ و ُٖوازاضاٌْ ئُو ئايًُٓ يُ زَوضٍ نؤبىوُْوَ ،نةىْهُ يُطةٍَُ
َّ
َو طؤضِاو ضِوويإ يةُ ضِابةىاضزٕ و خؤؾةًًُناٌْ شياًْةإ نةطز( ،)3بةُال
ٌَْ خُي
ئُوٍَ شياٌْ بُؾًَهٌ نؤَُال

َةُجٌ ْةىٍَ ْةُيحىاٌْ ناضَغةُضٍ نًَؿةٍُ ٖةُشاضٍ
َطا ُٖشاض و نَُسَغةخ بةىوٕ وزَوي
بُؾًَهٌ جطٍ نؤَُي
َو بُ طؿيت و َُوايًًُنإ بُجايةُجٌ بهاد ،وَ ذُيطَِوإ و ُٖوازاضاٌْ َةُظزَنًـ بةُ
ٌَْ خُي
ظؤضيٍُٓ نؤَُال

ظؤضٍ يُ جىيَصٍ ُٖشاض و ظَمحُجهًؿإ بىو( .)4بُّ ذًًَُف ًَُبًٌَْ نًٓايُجٌ ٖؤناضيهٌ جط بةىو ًَٖةعٍ بُبةُض
َد ؾةحًهٌ وَٖايةإ يةُ
َةٍُ عُباغةًًُنإ بةؤ زَغةُال
ئُّ ئايًُٓ زايُوَ .ئَُ ُو شطُ يُوٍَ بُ طُيؿحين بَُٓاي
َهُنةةُ و يًُْىيؿةةاْسا َُوايًًةةُنإ ْةةُطؤضٍِ ،نةةُ ًٖةةىاٍ ضِظطاضبىوًْةةإ يةةُ ْازازذةةُضوَضٍ
باضوزؤخةةُ خُي
ئىَُويًةةُنإ و ئةةُو شًاواظيًةةٍُ يةةًَُْىإ ذًَهٗاجةةٍُ عةةُضَث و ْاعُضَبُناْةةسا زَيةةاْهطز ،بؤيةةُ ذؿةةحًىاًْإ
يُبعووجُٓوٍَ عُباغًًُنإ نةطز .ئةُوَف بُئىًَةسٍ طُضِاْةُوٍَ غةُضوَضيًُناٌْ ضِابطزوويةإ بةُٖؤٍ ئةُو

َُاُْنإ يُغُض ظًػةابٌ َُوايًًةُنإ بىوْةُ
ذؿحًىاًًُْوَ( ،)5نىْهُ يُ غُضزٌََ ئىَُويًُناْسا عُضَبُ َىغً
َهٌ جايةُد( .)6وَى ئُوٍَ ظؤضبٍُ عُضَبُناٌْ خؤضاغإ ،نُ يُ نؤنُضاٌْ ؾاضٍ بُغطَِ
خاوَٕ ظَوٍ و َىي
َّ بةُ طُيؿةحين عُباغةًًُنإ
بُغطَِ و زَوضوبُضٍ بىوٕ ،بُٖؤٍ َُوايًًُناٌْ ئُو ُٖضيَُُوَ ذًَطُيؿنت( ،)7بُال

( (1د .حسن أبراىيم حسن :ؽ.س.89-88/2 ،

( (2أبن النديم :ؽ.س ،408/9 ،الشهرستاني :ؽ.س.)277-275/2( ،

( (3د .عصام عبدالرؤوف الفقي :دراسات في التاريخ الدولة العباسية ،الطبعة االولى ،دار الفكر العربي للطبع و النشر-القاىرة2000( ،م)،
ص،41ايروانى زادة و شاملي :ؽ.س ،ل.27

( (4الدوري :ؽ.س ،ل.75

( (5امحس اَني :ؽ.س ،قل ،165-164نىظئ :ؽ.س ،يٌ ،55-54ز.ظػني َفحدطّ :خىاضط زض ايطإ جا اواخط قطٕ غىّ ٖصطّ ،ناس

اوٍْ ،ؿط باظ-جٗطإ1386( ،ه.ف) ،م ،137محمد بن مسفر الزىرانى :نظام الوزارة في الدولة العباسية-العهدان البويهي و السلجوقي،
الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة-بيروت1986( ،م) ،ص ، 14علي عبدالرحمن العمرو :أثر الفرس السياسي في العصر العباسي االول ،الطبعة

الخامسة ،بال1993( ،م) ،ص ،307د .محمد سهيل طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،الطبعة الثالثة ،دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع-

بيروت2001( ،م) ،ص.9

(ْ (6ههًٓا و زيططإ :ؽ.س ،206/1 ،كوزين :ؽ.س ،لل ،61-60الفقي :ؽ.س ،ل ،15د .عبدالعزيز الدوري :مقدمة في تاريخ صدر االسالم،
االسالم ،الطبعة االولى ،مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت2005( ،م) ،ص ،75علبي :ؽ.س ،ل ،113مفتخرى :ؽ.س ،ل.151

( (7أبن أعثم الكوفي :كتاب الفتوح ،الطبعة االولى ،مطبعة مجلس دائرة المعارف االسالمية-حيدر اباد-دكن1969( ،م) ،21-20/1 ،احمد
علبي :العهد السري للدعوة العباسية أو من االمويين الى العباسيين ،الطبعة االولى ،دار الفارابي-بيروت1988( ،م) ،ص.113
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َد بًىَفايًإ بُضاَةُض بُ َُوايًًُنإ و يًَُْىًْؿاْسا بُ فاضغُنإ نطز ،نُ ذًَؿ بَُيًَين ذؿةحًىاٌْ و
بُزَغُال
طةِاُْوٍَ َافُ ظَوجهطاوَناًْإ ذًَسابىوٕ .ئُوَف يُبُضاَةةُض ئةُو ذؿةحًىاٌْ و ٖاوناضيًةٍُ َُوايًًةُنإ و
َُجٌ ئًػةبٌَ و
ًَاْةسا خُغةً
يًُْىيؿاْسا فاضؽ و نىضزَنإ بؤ غُضنُوجين باْطُواظَنُ( .)1زياضَ ئُوإ ُٖوي
َّ غةُضنُجىو ْةُبىوٕ ،بؤيةُ زَغةحًإ زايةُ
َُجٌ عُباغةٌ بةُخؿةٔ ،بةُال
زووض يُ زَضَاطةٍ عُضَبٌ بُ زَوي

ضٍِِاذُضِئ(.)2

َد يُ ئىَُويًُناْةُوَ
يُاليُنٌ زيهُوَ ْابًَخ ئُوَف يُبُضناو ُْططئ ،نُ بُٖؤٍ طىاغحُٓوٍَ زَغُال
َُجٌ ئىَُوٍ و خُالفةُد طىاغة ايُوَ بةؤ عُباغةًًُنإ و يُاليةُٕ
بؤ عُباغًًُنإ ،غُضشُّ طُدمًٍُٓ زَوي
َةٌ خةؤٍ
ٍَُ عُباغةًًُوَ زَغةيت بُغةُضزاطةا .بةُذٌَ نةُْس جؤَةاضيَهٌ ًََةصوويـ ئةُو طُدمًُٓيةُ ضِؤي
بَُٓاي
يُبًَُٖعبىوٌْ ذًَطٍُ ئابىوضٍ و غًاغٌ عُباغًًُناْسا طةِا .ئَُُو ٖؤنةاضّ بُضَْطاضبىوْةُوٍَ ْةُياضَناًْإ

َو
َجُ غًاغًًٍُ ذًٌَ طُيؿنت ،جًَهُال
َجًاْسا(ُٖ .)3ضبؤيُ بُو ذًَطُ بًَُٖعَ ئابىوضيًُ و زَغُال
بىو يُغُضَجاٍ زَغُال
َيُجٌ شًاواظبىوٕ .ئُوَف بةؤ
َو بُ فُضُْٖط و نُيحىوض و زاث و ُْضيَخ و ضٍَِ و ضَِمسٌ ئايًين و نؤَُال
جًَهُال
َد ،بؤيةُ
َد و زاضايٌ وال
َجُوَ ،زؤغحُناٌْ زويًَٓإ بهُُْ ٖاوبُؾٌ زَغُال
ئُوإ قىضؽ بىو بُو َُٖىو زَغُال

َّ بةُو ذًًَةٍُ بُؾةًَهٌ ططْطةٌ غةىوذاٍ عُباغةًًُنإ يةُ
ذؿحًإ جًَهطزٕ و بًَىَفايًإ يُطٍَُ نطزٕ( ، )4بُال
َُد ئاغاْهطز .بُجايةُد
ذًَهٗاجٍُ فاضؽ و ئًَطاًًُْنإ بىو( ،)5بؤيُ ئُوَف ذُضنُنطزاضٍ ئُواٌْ بُضاَةُض زَوي
ٌَ
بُجايةةةةُد زواٍ نةةةىشضاٌْ (ئُبىَىغةةةًٌُ خؤضاغةةةاٌْ) يُاليةةةُٕ (ئُبىشُعفةةةُضٍ َُْػةةةىوض) يُغةةةاي

َةُد
(137ى754/ظ)زا( .)6ناجًَو نىشضاٌْ ئُويإ قؤغحُوَ ،جا بًَُٓ َُيسإ و ضِم و نًٓةٍُ خؤيةإ يةُ زَوي
َُجُنُ و
َطاٍ عُباغًسا بُ خاوٌَْ زَوي
بهُُْوَ .ئُوَف بُٖؤٍ ئُوٍَ (ئُبىَػًًِ) يُجًَطِواًْين ئُوإ و نؤَُي

غُضنُوجٔ و زاَُظضاْسٌْ ْاغطابىو(ُٖ .)7ضبؤيُ نىؾحين ئُو نُغايُجًًُيإ بؤ بُضشَوَْسٍ و ظيٓسوونطزُْوٍَ
( )1السيوطي :تاريخ الخلفاء ،تحقيق :محمد محي الدين ،الطبعة االولى ،القاىرة1952( ،م) ،ص ،258جىئ بِ :ؽ.سْ ،472ٍ ،ههًٓا و
زيططإ :ؽ.س ،207/1 ،حسين قاسم العزيز :البابكية ،الطبعة األولى ،دار النهضة ،بغداد1966( ،م) ،ص.94

2. Quoted in Philip K Hitti; History of the Arads 10th ed, New York, (1970A.C), P58.

( )3الثعالبي :ثمار القلوب ،تحقيق :محمد أبوالفصل أبراىيم ،الطبعة االولى ،القاىرة1965( ،م) ،ص ،194الذىبي :سير اعالم النبالء ،تحقيق:
حسن االسد ،الطبعة االولى ،بيروت1982( ،م) ،ص.79

( )4الزبيدي :ؽ.س ،ل.41

( )5د .نزار محمد قادر النعيمي :الجيش و تاثيراتو في سياسة الدولة االسالمية منذ تاسيسها و حتى سقوط بغداد (656-1ه1258-622/م)،
الطبعة االولى ،دار المتنبي للنشر و التوزيع-أربد2005( ،م) ،صص.157-156

( )6أبن قتيبو :األمامة والسياسة ،الطبعة األولى ،مطبعة القاىرة-القاىرة1904( ،م) ،112-111/2 ،الطبري :ؽ.س ،415-414/4 ،أبن االثير:
االثير :ؽ.س ، 107/5 ،أبن كثير :البداية و النهاية في التاريخ ،تحقيق و توثيق :صدقي جميل العطار ،الطبعة االولى ،دار الفكر للطباعة و النشر

و التوزيع-بيروت2008( ،م).)34 ،28-27/6( ،

( )7أبن قتيبو :ؽ.س ،ل ،156الطبري :ؽ.س ،415-414/4 ،أبن كثير :ؽ.س.30-29/6 ،
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ظيٓسوونطزُْوٍَ ئايًين خؤيإ قؤغحُوَ ،جا شاضيَهٌ زٍ غةُضوَضيًُناٌْ خؤيةاٌْ جًَةسا بةًٓٓةُوَ( .)1ئُوَؾةٌ
ناضئاغاٌْ بؤ ئُو اليُُْ نطز نؤبىُْوٍَ ذُيطَِواٌْ َُظزَنٌ بىو يُ يةُى طىْةس يةإ طةُضَِنٌ ؾةاضيو وَى

َُْو
َساٌْ ُٖض بعووجُٓوَ و شىال
غُضشُّ ئايني و ئايًٓعاناٌْ جط( .)2ئُوَف ٖؤناض بىو بؤ ئُوٍَ يُناجٌ غُضُٖي
َىيَػيت غًاغةٌ ذُيىَْةسٍ ذًَىَبهةُٕ و
ضِاذُضِئ و ؾؤضِؾًَو ئاطازاضبٔ و يُغُض بَُٓاٍ باوَضِ و قُْاعُد و ُٖي
بُؾساضٍ يإ ذؿحًىاٌْ يًَةهُٕ.
َةُد و
ذطؤغٍُ وَضطًَطِاًْـ ئُو ظًََُٓيٍُ ضَِخػاْس ،نُ ئُوإ عيًَٓحُ ًَْى زَظطةاو زاَةُظضاوَناٌْ زَوي
َةُجًـ
َةُد عةُضَبٌ و غةٓىوضٍ زَوي
َطاٍ عُباغٌ .ئُوَف بُٖؤٍ ئةُوٍَ ظَةاٌْ فةُضٌَِ زَوي
خىزٍ نؤَُي
ْاونُيُنٌ جُواو بُضفطاوإ ،بؤيُ فاضؽ و ئًَطاًًْةُنإ بةُ وَضط ًَطِاْةٌ بُضٖةُّ و ؾةاناضَ ئةايًين و ئةُزَبٌ و

َطاٍ ْةىيٌَ عُباغةٌ بٓاغةًٓٔ(.)3
فُيػُفًًُناًْإ وويػحًإ ًََصوو و ًَٖع و باوَضٍِ ذًَؿًٍُٓ خؤيإ بُ نؤَةُي

َُنٍُ (ضوظبُ نىضٍِ زاذويُ142-106/ى758-724/ظ)ْاغةطاو بةُ
يُنًَو يُوناضاٍُْ وَضطًَطِاًْـ ُٖوي

(ئًةٓىملىقُفُع) بىو يُ وَضطًَطِاٌْ نحًَيب (ظَْس)ٍ (َُظزَى نىضٍِ باَساز) بةؤ غةُض ظَةاٌْ عةُضَبٌ( .)4زيةاضَ
(ئًةٓىملىقُفُع) ئُطُضنٌ بُض يُوٍَ باوَضِ بُ ئايًين ئًػبّ بًًََٗٓخ يُنًَو بىو يُ باوَضِزاضاٌْ ئةايًين َةاٌْ(،)5

َطاٍ عةُضَبٌ و
َجُنٍُ و ًََصوو و نُيحىوضَنٍُ بةُ نؤَةُي
َّ وويػيت بُو ناضٍَ طُوضَيٌ ئايًُٓناٌْ وال
بُال

عُباغٌ بٓاغًًََٓخ( .)6يُاليُنٌ زيهُوَ (ئابإ نىضٍِ عُبسوحلًَُسٍ الظكٌ) يُنًَهٌ جط يُواٍُْ باْطُؾٍُ بؤ
َهٌ زَطىاغةةحُوَ ،جةةا ئةةُوٍَ ضَِْطساْةةُوٍَ يُغةةُض
ٌَْ خةةُي
بةةؤ ذُياَةةُناٌْ َةةُظزَى زَنةةطز و بةةؤ نؤَةةُال

ٌَ بُضَُنًًةُناًْـ يةُ غةُضزٌََ خُيًفةُ (ٖةاضوٕ ئُيطَِؾةًس) يةُ
ٖؤْطاوَناًْؿٌ ٖةُبىو( . )7ئَُةُو ٖةُوي
( )1د .فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية ، 64/1 ،د .محمد سهيل طقوش :التاريخ االسالمي الوجيز ،الطبعة الخامسة ،دار النفائس-بيروت،
(2011م) ،ص.153

( (2الفقي :ؽ.س ،ل.147

( (3ايروانى زاده و شاملى :ؽ.س ،ل.16
( (4أبن النديم :ؽ.س ، 132/3 ،احمد امين :ضحى االسالم ،قدم لو و علق عليو ،احمد السيد و سيد احمد علي ،الطبعة االولى ،المكتبة
التوفيقية-القاىرة( ،بال) ،95-94/1 ،ابوعوض :ؽ.س ،ل ،63الدوري :ؽ.س ،ل ،84د .حسن جعفر نورالدين :شعر التمرد في االعصر
العباسية ،الطبعة االولى ،رشاد برس للطباعة و النشر-بيروت2003( ،م) ،ص ،108فطيسوٕ اغبّ ًْاْ :طاٌٖ بُ جاضيذ ايطإ بعس اظ اغبّ،

ناس اوٍَ ،ؤغػُ أْحؿاضد ظػًِٓ أقٌ-جٗطإ1383( ،ه.ف) ،م.11
( (5زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،75/2 ،محمد راجي حسن كناس :مفردات من الحضارة االسالمية ،قدم لو :د .أحمد الطحان ،الطبعة االولى ،دار
دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع-بيروت2003( ،م) ،ص ،76د .سالم المعوش :عبداهلل بن المقفع-مفكر و قضية ،الطبعة االولى،

مؤسسة بحسون للنشر و التوزيع-بيروت2004( ،م) ،صص( ،)32-31 ،15-14ايروانى زاده و شاملي :ؽ.س ،ل.173

( (6احمد تفضلي :جاضيذ ازبًاد ايطإ ذًـ اظ اغبّ ،بُ نىؾـ :شايُ اَىظطاض ،ناس ذٓصِ ،اْحؿاضاد غدٔ-جٗطإ1387( ،ه.ف)،
قل( ،)210-209 ،170امحس اَني :فصط االغبّ ،108ٍ ،بًو :ؽ.س ،33ٍ ،د .محمد سهيل طقوش :التاريخ االسالمي الوجيز،

ص.153

( (7أبن النديم :ؽ.س.186/4 ،
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ٌَ نةىضٍِ يةُظًاٍ بُضَةُنٌ) يةًُٖٓاٌْ
ٌَ (فُظي
وَضطًَطِاٌْ بُضَُُٖ فاضغًًُنإ بؤ غُض ظَاٌْ عُضَبٌ و ُٖوي
ذًَؿُغاظٍ ناغُظ بؤ ؾاضٍ (بُغساز) ،نُ بُٖؤيُوَ ْىوغني يُغُض ذًػحُ بؤ غُضناغُظ طؤضِاو ئةُوَف نةاضٍ

َطاٍ
َونطزُْوٍَ ئاغاْ نطز( ،)1جةا ئةُو بُضَُٖاْةُ ئاغةاْ و باؾة بطاجةُ ظؤضبةٍُ نؤَةُي
وَضطًَطِإ و بب
عُباغٌ .بُو ذًًَُؾٌ بُضَُنًًُنإ ناضيإ يُغُض زابًٓهطزٌْ ئاظازٍ جُواو يُ بىاضٍ ئايني و غًاغةُد نةطز،
َو و اليُْططاًْإ بُ ئاظازٍ جُواو بةبهُُْوَ و بةاوَضٍِ ئةايًين خؤيةإ و
ٌَْ خُي
ئُوَ بىاضٍ ضَِخػاْس نؤَُال

ضٍِ و ضَِمسُناٌْ ذًازَ بهُٕ( .)2يةُنًَو يةُو بىاضاُْؾةٌ ناضيةإ يُغةُض نةطز ظيٓسوونطزْةُوٍَ ًََةصوو و
فُضُْٖط و نُيحىوضو ئايًُٓ نؤُْناٌْ ئًَطإ و يُواُْف ئايًين َُظزَنٌ بىو .يُّ باضَوَ (ئُيئػُُعٌ) يُزيطَِ
ٖؤْطاوَيُنسا ووجىويُجٌ:
‘‘أذا ذكر الشرك يف رللس........أضاءت وجوه بين برمك

()3

وأن تليَت عندىم ايات..........أتوه باحاديث عن مزدك’’

َُٖىو ئُواُْف ناضيطُضٍ خؤيإ يُغُض ئُزَبٌ عُضَبٌ و ئًػبٌَ زاْا .بُجايةُد ئُو بُضَُُٖ ئةُزَبٌ و
َجساضاٌْ ئًَطاٌْ يُواُْف غاغاًًُْنإ زَنطز .بُٖؤٍ ئُوَؾةُوَ
غًاغًاٍُْ باغًإ يُ ًََصووٍ ذازؾا و زَغُال
َجساضٍ غاغاًًُْنإ بةٌ ئاطةا
َُد يُ ًََصووٍ نؤٌْ ئًَطإ و غُضزٌََ زَغُال
َناٌْ زَوي
خُيًفُ و بُضذطغُ باال

ُْبىوٕ(ٖ . )4ؤناضٍ ئُوَف زياض بىو ،بُوٍَ فاضغُنإ و بةوباوَضَِنةاٌْ ئًَطاْةٌ نةؤٕ ،ناضيطةُضٍ خؤيةإ

َُجُنُ ُٖبىو(.)5
يُغُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ و زَوي

خُيًفُ (َائُىٕ)ٍ عُباغًـ يُ زياضجطئ خُيًفُناٌْ عُباغةٌ بةىو ،نةُ بةُ فُضٖةُْط و نةُيحىوض و
ًََصووٍ غًاغٌ و ئايًين فاضؽ و ئًَطاًًْةُنإ غُضغةاّ بةىوُٖ .ضبؤيةُ بةُ طُيؿةحين بةؤ خُالفةُد غةُضباضٍ

َُناٌْ بؤ بعووجُٓوٍَ وَضطًَطِإ ،ئاظازٍ عُقٌَ و بةٍ نطِنطزَوَ( .)6ئُو ئاظازيًُف ٖؤناضٍ زَضنةُوجين
ُٖوي

َةُجٌ خُالفةُجٌ عُباغةًسا
زَضنُوجين نُْسئ بةةٍ ْةىٍَ و زَضنُوجٓةُوٍَ ئةُو ئايًٓاْةُ بةىو ،نةُ يةُ زَوي
ذُضاويَعخطابىوٕ ،يُواُْف ئايًين َُظزَنٌ .ئُو ئايًُٓف يُ بعووجُٓوٍَ خىضًًََُِناْسا خؤٍ بًًًُٓوَ(ْ .)7اوٍ
ْاوٍ (خىضَِّ)يـ يُْاوٍ خًَعاٌْ (َُظزَى) بُْاوٍ (خىضََُِ نهةٌ ذاجةو) وَضطًَةطا ،نةُ زواٍ ًََطزَنةٍُ
( (1د .محمد سهيل طقوش :ؽ.س ،ص ،159الزبيدي :ؽ.س ،ل.52
( (2احمد امين :ضحى االسالم.209/1 ،

( )3أبن قتيبو :المعارف ،الطبعة االولى ،القاىرة1353( ،ه) ،ص.148

( )4د .يوسف العش :تاريخ عصر الخالفة العباسية ،راجعو و صححو :محمد أبوالفرج العش ،الطبعة الثانية ،دار الفكر-دمشق2003( ،م)،
صص ،240-239الزبيدي :ؽ.س ،ل.46

( )5حسن جعفر نورالدين :ؽ.س ،ل.111
( )6بلك :ؽ.س ،ل.40

( )7أبن النديم :ؽ.س ،406/4 ،عةساحلػني ظضئ نىث :زو قطٕ غهىد ،ناس اوٍ ،أْحؿاضاد غدٔ-جٗطإ1378( ،ه.ف) ،م.295
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َُيُؾةسا
َونطزُْوٍَ ذُياَُنُيسا( ،)1بؤيُ ذُيطَِواٌْ زواجط بُ (خىضَِّ) ْاغطإ .يةُذاٍَ ئةُّ نؤَُي
زضيَصٍَ بُ بب
َُناٌْ (َىظَُطَ-احملمرة)و (َىبُيُظَ-ادلبيضة) يُ يكةُناٌْ ئةايًين َةُظزَنٌ بةىوٕ ،نةُ يةُ
ُٖضيُى يُ نؤَُي
َةُجٌ خُالفةُد يةُ ؾةًَىٍَ َُظزَنًًةُ ْىيًَُناْةسا
غُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ وَى ًَٖعيهٌ ْىٍَ و ُْياضٍ زَوي

زَضنُوجٔ(.)2

َّ يةُ
َطايُنٌ ئًػبٌَ بىو ،بةُال
َطاٍ عُباغٌ نؤَُي
ْابًَخ ئُوَف ْازيسَ بططئ ،نُ يُطٍَُ ئُوٍَ نؤَُي
َةىوٌْ نُغاًْو بُ ناضَ زاويَةٔ ذًػةٌ و بُزضَِوؾةحًًُنإ
بىوٌْ ضِابىاضزٕ و َُخياُْ و ياٍُْ ؾُوإ و عُوزاي
َُد و ؾاضَ طةُوضَنإ
َهى نُْسئ َُخياُْ و ياٍُْ ؾُواُْ يُ ؾاضٍ (بُغساز)ٍ ذايَحُخيت زَوي
زووض ُْبىو ،بُي
َُد نؤضٍِ جايةُجًإ بؤ َؤغًكا و غةَُا و طةؤضاٌْ ٖةُبىو(.)3
بىوٌْ ُٖبىو .جُْاُْد خُيًفُ و بُضذطغاٌْ زَوي

َطاٍ عُباغٌ زضوغحهطزبىو،
ئُوَف ٖؤناضٍ خؤٍ يُغُض شًًٗؿحين ؾىيَُٓواضٍ ئايًين َُظزَنٌ بُغُض نؤَُي
َهٌ طُيؿحةىو ،نُ بؤ ضَِطُظٍ ًَْطيُٓ ُٖبىو نُْس شًَْو يُ زَوضٍ خؤٍ نؤبهاجُوَ
نىْهُ ذُياَُنُ وا بُ خُي
و بؤ وويػخ و ئاضَظووَناٌْ بُناضيإ بًًََُٖٓخ.
َُجٌ خُالفُجٌ عُباغًًُوَ
زياضجطئ ؾىيَُٓواضَناٌْ ئايًين َُظزَنٌ بُغُض زَوي
َُجُوَ يُنُْسئ ضِاذُضِئ و بعووجُٓوَيُى بةىوٕ ،نةُ
غُضَجاناٌْ زَضنُوجين ؾىيَُٓواضٍ ئُو ئايًُٓ بُغُض زَوي
ًَةإ .زَغةرًَهِ ئةُو ضِاذةُضِئ و بعووجُٓوَاْةُف،
ُٖض ذؤيًَو يُ ًََصووْىوغةإ بةاوَضِيَهٌ ئةايًين زابةىوَ ذاي

َّ
َُْوَو بعووجُٓوَيُنٌ َُظزَنٌ بىو( ،)4بةُال
ضِاذُضِيُٓنٍُ (بُٖافُضيس) بىو،نُ بُبؤنىوٌْ (ئًةٓىيُٓزيِ) شىال
ٌَ (136ى754/ظ)
بُبؤنىوًْهًـ ُٖوازاضٍ َاٌْ بىوَ(( .)5بُٖافُضيس نىضٍِ َاَ فُضوزئ) بىو ،نةُ يُغةاي

َةُجٌ خُالفةُجٌ
يُطىْسٍ (خىاف)ٍ ْعيو ؾاضٍ ًْؿاذىوضٍ ُٖضيٌَُ خؤضاغإ بةؤ زشٍ ئايةسيؤيؤشًاٍ زَوي

عُباغٌ زَغيت زايُ ضِاذُضِئ (( .)6بُٖا) يُ باْطُواظَنُيسا (ٍَُ خىاضزُْوَ و زاوئَ ذًػٌ و طؤؾخ خىاضزٌْ
ٌَ ُْخؤف و غةاوا)ٍ يُغةُض ذةُيطَِواٌْ قُزَغةُ نةطز) و زاواؾةٌ
ٌَ َطزوو و غُضبطيين ئاشَي
خىاضزٌْ ئاشَي
يًَهطزٕ (نطِْؤف بؤ خؤض بةُٕ و ضِؤشٍ ظُود ْىيَص بؤ زضوغحهطاوٍ ئامسإ و ظَوٍ و شًٗإ و ظيٓةسَوَضإ
( )1الطوسي :ؽ.س ،ل ،23خيال امروىوى :ؽ.س ،لل(.)101-100 ،36-17

( )2أبن النديم :ؽ.س ،406/9 ،البغدادي :ؽ.س ،ل ،213البيروني :ؽ.س ،ل ،312النرشخى :تاريخ بخارا ،بتصحيح :محمد رضوى ،ناس
أوٍ ،تهران1313( ،ه.ش) ،ص ، 91فان فلوتن :السيادة العربية ،ترجمة :حسن ابراىيم حسن و الشيخ محمد زكي ابراىيم ،الطبعة االولى،

القاىرة1934( ،م) ،صص ،100-99نفيسي :بابك خرم دين ،ص ،13زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،68/2 ،اسالم نيا :ؽ.س ،ل،11
باقرى :ؽ.س.589/1 ،

( (3الزبيدي :ؽ.س ،لل(.)25 ،22
( (4أبن النديم :ؽ.س.407/9 ،

( )5بؤ ئُّ َُبُغحُ ،بطِواُْ( :نُيىإ ئاظاز ئُْىَض :ؽ.س.)322ٍ ،

( )6البيروني :ؽ.س ،ل ،313زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،61/2 ،بطجىيس ؾرىيط :جاضيذ أيطإ زض قطوٕ خنػحني اغبَِ ،جطمجُ :شىاز فالطورى،
فالطورى ،ناس أوٍ ،بٓطاَ وجطمجُ وْؿط نحاث-جٗطإ1369( ،ه.ف) ،م.138

( ) 474

(ئاييين مةزدةكي) و شويَنةوارةكاني بةسةر دةولَةتي / ...ص ص495-454

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2146

بهُٕ و باوَضِيإ بُضؤشٍ زوايٌ و ذازاؾيت بُُٖؾخ و غعاٍ زؤظَر ُٖبًَخ)(َُٖ .)1ىو ئُواُْف بُؾًَو بىوٕ
َّ يُطٍَُ ئُوَؾسا بُؾًَو يُ ذُيطَِواٌْ ظَضزَؾيت و َةاٌْ و
يُ ئُضى و بَُٓا و باوَضَِناٌْ ئايًين َُظزَنٌ ،بُال

ٍَُ عُباغًـ ذُيىَْسيًإ ذًَىَنطز و بُؾساضيإ يُ ضِاذُضِيُٓنُزا نطز(.)2
َُاُْ ُْياضَناٌْ بَُٓاي
َُظزَى و َىغً

َُجٌ خُالفُجٌ عُباغٌ و خُيًفُ (ئُبىشُعفُضٍ
بُوَف َؤضنًَهٌ ئايًين بُ ضٍِِاذُضِيُٓنُوَ زضاو ضِووبُضِووٍ زَوي
َةُد و
َُْػىوض) بىويُوَ .ئُوَف يُناجًَهسا بىو ،نُ (ئُبى َىغًِ) يُنًَو بىو يةُ طةُوضَ بُضذطغةاٌْ زَوي
خُيًفُ ،بؤيُ يُغُضٍ ذًَىيػخ بىو بُضَو ضِووٍ بًَحُوَ .بؤ ئُو َُبُغحُف غىذايُنٌ بُ غُضنطزايُجٌ (ؾةُبًيب
ٍَ
َّ غُضنُوجىو ْةُبىو .زواجةط غةىوذايُنٌ جةطٍ بُغةُضنطزايُجٌ (عُبةسويب
نىضٍِ واط) ْاضزَ غُضٍ ،بُال
نىضٍِ ؾىعةُ) ْةاضزَ غةُضٍ و زواٍ ؾةُضيهٌ غةُخخ يُنةًاٍ (بةازغًؼ) بُجىْةسٍ يةُ ضِاذُضِيُٓنُيةسا و
(بُٖافُضيس) نىشضا .بُوَف ضِاذُضِيُٓنُ زاَطنايُوَ(.)3

َُجُوَ ضِاذُضِيُٓنٍُ (سننباذ) بىو( .سنبناذ) ْةاوٍ (غةرُٖةىز فةُيطوظ) بةىو(،)4
ؾىيَُٓواضيَهِ جط بُغُض زَوي

ٌَ (137ى754/ظ) يُ طىْسٍ (ئاُٖٕ)ٍ غُض بُ ؾاضٍ (ًْؿاذىوض) زَضنُود( .)5ئُوَف ناجًَو نىؾحِٓ
غاي
َُنطزُْوَّ زَغحِ زايُ ضِاذُضِئ .ئُو باْطُؾُيُف
نىؾحِٓ (ئُبىَُغًًٌُ خؤضاغاٌْ) قؤغحُوَو بَُُبُغحِ جؤي
َُنطزُْوٍَ خىيَين ئُو نُغايُجًًُٖ ،ؤناضٍ خؤٍ ُٖبىو ،جا ئُوضِووزاوَ بهاجُ بًةاْىو بةؤ بةُضططجٔ يةُ
بؤ جؤي

َُؾًسا زاًْؿحىاٌْ (قةىّ و ئًػةفُٖإ)()6و ٖةُظاضإ
غًاغُجُناٌْ خُيًفُ (ئُبىشُعفُضٍ َُْػىوض) .يُو ُٖوي
نُؽ يُ ُٖضيَُُناٌْ خؤضاغإ و زَيًُّ و جُبُضغحإ ذُيىَْسيإ ذًَةىَنطز( .)7زيةاضَ ئُطُضنةٌ ُْٖةسيَو يةُ

َّ بُؾةًَهٌ جةطٍ
ًََصووْىوغإ َؤضنٌ ظَضزَؾيت()8و ُْٖسيَهٌ جط َاْةُوَيإ زاوَجةُ ذةاٍَ ضِاذُضِيُٓنةُ( ،)9بةُال
َجٓاغاًْـ بُ ضِاذُضِيًٓهٌ َُظزَنًإ ظاًْىوَ( .)10ئَُُف بُو َاْايةُّ ئةُّ ضٍِِاذُضِيٓةُ وَى
ًََصووْىوؽ و خؤضُٖال

( )1أبن النديم :ؽ.س ،407/9 ،البيروني :ؽ.س ،ل.314

( )2مشكور :تاريخ ،ل ،131زرين كوب :تاريخ مردم ايران.61/2 ،

( )3أبن النديم :ؽ.س ،407/9 ،البيروني :ؽ.س ،ل ،315فاروق عمر فوزى :العباسيون األوائل ،الطبعة األولى ،بيروت1970( ،م).281/1 ،
( )4اسالم نيا :ؽ.س ،ل.13

( )5الطبري :ؽ.س ،434/4 ،المقدسي :ؽ.س.82/6 ،

( )6الطبري :ؽ.س ،434/4 ،أبن كثير :ؽ.س.35-34/6 ،

( )7ابن االثير :ؽ.س ،116-115/5 ،فاروق عمر فوزى :العباسيون األوائل ،287-286/1 ،الخالفة العباسية ،الطبعة االولى ،دار الشروق
للنشر و التوزيع-عمان2003( ،م).106/1 ،

( )8أبن طقطقى :كتاب الفخري في األداب السلطانية و الدول االسالمية ،الطبعة األولى ،مطبعة الموسوعات بمصر ،القاىرة1317( ،ه) ،ص.154
ص.154

( (9نُيىإ ئاظاز ئُْىَض :ؽ.س ،يٌ(.)273-272
( )10المسعودي :ؽ.س ،279/3 ،زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،63/2 ،ؾرىيط :ؽ.س ،ل ،138العش :ؽ.س ،ل ،34طقوش :تاريخ الدولة
العباسية ،ص ،54د .حسن جعفر نورالدين :ؽ.س ،ل ،252د .خالد عزام :العصر العباسي ،الطبعة االولى ،دار أسامة للنشر و التوزيع-عمان،

(2009م) ،ص.71
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َةُد نةؤّ
ئُوَّ (بُٖا فُضيس) نُْسئ ذًَهٗاجُّ ئايًِٓ و ضَِطُظّ جًَسا بىو ،نُ َُٖىويإ ْةُياضيإ بةؤ زَوي
َوَ يُى يُ زواٍ يُنُناِْ غىذاّ عُباغِ بىو بُ غُضنطزايُجٌ (عىَةُضٍ
َطُف بؤ ئُوَ ؾاال
نطزبىوُْوَ .بُي
نىضٍِ عُال) و (شىَٗىضٍ نىضٍِ َطاضٍ عُشةُيٌ) يُغةُض فطَةاٌْ خُيًفةُ (ئُبىشُعفةُضٍ َُْػةىوض) بةؤ

َّ (سننباذ)
بُضَْطاضبىوُْوَّ ضِاذُضِيُٓنُ و ؾهػخ ذًًََٗٓاِْ ،نُ زواشاض بةُ ؾهػةحِ نؤجةايِ ذًَٗةاد( ،)1بةُال

َسَ بسضيَخ(.)2
جىاٌْ زَضباظٍ بًَخ بؤ ُٖضيٌَُ جُبُضغحإ ضِابهاد و يُاليُٕ فُضَاْطَِواٍ ئُو ُٖضيَُُوَ زاي

ٌَ
ؾةةىيَُٓواضيَهِ جةةط ٖةةُض يةةُ غةةُضزٌََ ئةةُو خُيًفُيةةُزا بعووجٓةةُوٍَ ضِاوَْسيًةةُنإ بةةىو ،نةةُ غةةاي
َُجٌ نةطز ،بةُئاَادمٌ زانةؤنٌ يةُ بةاوَضِ و
َيػاو زشايُجٌ زَوي
(141ى758/ظ) يُ ُٖضيٌَُ خؤضاغاُْوَ ُٖال
َُجُوَ(.)3
َّ ئايٓسَّ ئُّ بعووجُٓوَيُف ؾهػخ بىو يُاليُٕ زَوي
ئايًين خؤيإ ،بُال

َةُجٌ عُباغةًًُوَ( .)4ضِاذُضٍِِيُٓنةُ
ضِاذُضِيُٓنٍُ (َىقُُْعٌ خؤضاغاٌْ)ف ُٖوَيًَهٌ جةط بةىو بُغةُض زَوي

َجٌ خُيًفةُ
ٌَ (161ى776/ظ) يُ طىْسيهٌ ْعيو ؾاضٍ َُضؤٍ ُٖضيٌَُ خؤضاغةإ بةُ ضِووٍ زَغةُال
يُغاي

َُْوَيةُنٌ َةُظزَنٌ ْاغةطا ،نةىْهُ ذةُياّ و بٓةَُا و زاوانةاٌْ ئايًُٓنةٍُ
َيػةا( )5و وَى شىال
َُٖسيسا ُٖال

َُنطزُْوٍَ
شًَةُشًَهطز( .)6زياضَ ئُطُضنٌ (َىقُُْع) يُنًَو بىو يُ ٖاوضٍِ ْعيهُناٌْ (ئُبى َىغًِ)و بؤ جؤي
َّ يُطةٍَُ ئُوَؾةسا نةُْسئ يةُ
َُنطزُْوٍَ خىيين (ئُبى َىغًِ) ٖاجُ َُيسإ و زَغيت زايُ ضِاذُضِئ ،بةُال
جؤي
ذُيطَِواٌْ َُظزَنٌ يُذاٍَ ذُيطَِواٌْ َاٌْ ذُيىَْسيإ ذًَىَنطز( ،)7بُجايةُد يُ ُٖضيٌَُ خؤضاغاُْوَ(ُٖ .)8ضبؤيةُ

( )1البالذري :البلدان (فتوحها و أحكامها) ،تحقيق :نجيب الماجدي ،الطبعة األولى ،المكتبة العصرية-بيروت2008( ،م) ،ص ،312الطبري:

ؽ.س ،434/4 ،ابن االثير :ؽ.س ،116/5 ،د.علي ابراىي م حسن :التاريخ األسالمي العام ،الطبعة الثالثة ،مطبعة السنة المحمدية ،القاىرة،
(1963م) ،ص.344

( )2الطبري :ؽ.س ،434/4 ،ابن االثير :ؽ.س ،116/5 ،أبن الطقطقى :ؽ.س ،ل ،154فاروق عمر فوزى :العباسيون االوائل.289/1 ،

( )3المقدسي :ؽ.س ،83/6 ،الذىبي :دول االسالم ،حققو و علق عليو :حسن اسماعيل مروة ،قراءة و قدم لو :محمود االرناؤوط ،الطبعة الثانية،
دار صادر للطباعة و النشر-بيروت1999( ،م).129-128/1 ،

( )4طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،ص ،79عزام :ؽ.س ،لل.73-72

( )5الطبري :ؽ.س ،609/4 ،ابن االثير :ؽ.س ،227/5 ،المقدسي :ؽ.س ،97/6 ،زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،64/2 ،د .حسن ابراىيم
حسن :ؽ.س ،89/2 ،د.علي ابراىيم حسن :ؽ.س ،ل.363

( )6البغدادي :الفرق ،ص ،156البيروني :ؽ.س ،ل ،316ابن االثير :ؽ.س ،)229-227/5( ،كارل بروكلمان :تاريخ الشعوب االسالمية ،نقلو
الى العربية :بنيو امين فارس و منير البعلبكي ،الطبعة الرابعة عشر ،دار العلم للماليين-بيروت2000( ،م) ،ص ،182د .حسن ابراىيم حسن:

ؽ.س ، 89/2 ،د .خليل ابراىيم السامرائي و د .طارق فتحي سلطان و د .جزيل عبدالجبار الجومرد :تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر
العباسي (656-132ه1258-749/م) ،الطبعة االولى ،مطبعة جامعة الموصل-الموصل1988( ،م) ،ص ،41فاروق عمر فوزى :الخالفة
العباسية.140/1 ،

( )7الطبري :ؽ.س ،610-609/4 ،ز .ظػٔ ابطاًِٖ ظػٔ :ؽ.س ،90/2 ،ظضئ نىث :جاضيذ َطزّ ايطإ ،65/2 ،نُيىإ ئاظاز ئُْىَض:
ؽ.س ،يٌ.279-277
( )8زرين كوب :تاريخ مردم ايران.165/2 ،
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ُٖضبؤيُ بُؾًَهٌ ًََصووْىوغإ بُ ضِاذةُضِيًٓهٌ َةُظزَنًإ ذًٓاغةُ نةطزووَ( ،)1نةىْهُ (َىقُْةُع) غةُضشُّ
َهايةُجٌ طؿةيت و ئةاظازٍ ضَِطةُظٍ ًًََٓةُ ش ًَةةُشًَهطز( .)2ناضيطةُضٍ
بَُٓاناٌْ ئايًين َةُظزَنٌ يَُةُ ِض َىي

َُْوَنٍُ (َىقُُْع) بُئاغحًَو بىو ،نُ (بًٓإ نةىضٍِ جُغؿةازَ) َةةٍ بىخةاضاو غةَُُضقُْس و جُْاْةُد
شىال

جىضنُناٌْ ًْؿحُشًٌَ زَضيانٍُ خُظَضيـ ذُيىَْسيإ ذًَىَنطزو ذؿةحًىاًْإ يًَهةطز( .)3ئَُةُو نةُْسئ ٖةؤظ
َ نىضٍِ عاَط) يُنًَو يةُ نُغةايُجًًُ عُضَبًًةُناٌْ
ونُغايُجٌ عُضَبٌ ذُيىَْسيإ ذًَىَنطز ،يُواُْ (عُبسويب
َ) يُ ْاونةُناٌْ ئةُوزيىٍ ضِووبةاض
َُضؤ و خًَعإ و نهُنٍُ ،نىوُْ ًَْى بعووجُٓوَنٍُ .جُْاُْد (عُبسويب
باْطُؾٍُ بؤ ذُياّ و زاواناٌْ (َىقُُْع) نطز( .)4بُو ًَٖعَ و ظؤضٍ اليةُْططاٌْ ضِووبُضِووبىوْةُوٍَ غةىذاٍ

َوٍ عُباغًًُنإ جًَو بؿهًًََٓخ و نُْسئ َعطةُوجٌ غةُضَ
عُباغًًُنإ بىويُوَ .جُْاُْد جىاٌْ نُْسئ ؾاال

َّ غةُضَضِاٍ نةُْسئ غةُضنُوجٔ و
َُاُْناًْـ بهىشيَةخ( ،)5بةُال
ضِيَطاٍ ويَطإ بهاد و شَاضَيُى يةُ َىغةً
ٌَ (163ى779/ظ) يُغُض زَغةيت (غةُعًس ئُرُضؾةٌ)و
ضِووبُضِووبىوُْوَ زواٍ (غٌَ) غاٍَ ًَُبٌْ يُ غاي
يُغةُض فطَةةاٌْ خُيًفةةُ َُٖةةسٍ نؤجةةايٌ ذًَٗةةاد و خؤيؿةةٌ نةةىشضا( .)6ئةةُوَف زواٍ ئةةُوٍَ (َىقُْةةُع)و
ٍَ نًـ طةَُاضؤزضإ و بةُض يةُوٍَ زَغةخ عُباغةًًُنإ بهةُوٕ،
خًَعاُْنٍُ و َٓساٍَ و ذُيطَِواٌْ يُ قُال
يُغُض زاواٍ (َىقُُْع) خؤيإ شَٖطخىاضز نطز و َطزٕ( .)7زواجط غةُضنطزٍَ غةىوذاٍ عُباغةٌ نُيًةٍُ
غُضٍ (َىقُُْع)ٍ بُزياضٍ ْاضزَوَ بؤ الٍ خُيًفُ ،نُ ئُو ناجُ يُ ؾاضٍ (ظُيُث) بةىو ،جةا يةُ َطزْةٌ و

ًَٓابًَخ .بُوَف ضِاذُضِيُٓنُ زاَطنايُوَ( .)8بُزواٍ ئُويؿسا ٖةُض يُغةُض فطَةاٌْ
نؤجايٌ ٖاجٔ بُ ضٍِِاذُضٍِيُٓنُ زي
خُيًفُ زاواٍ يُ (عىَُضٍ نىضٍِ عُال) وايٌ جُبُضغحإ نطا بُضاَةةُض خىضًًََِةُنإ بىوَغةحًَخ و بُجىْةسٍ

يًًَإ بساد(.)9

ُٖض يُطٍَُ بعووجُٓوَنٍُ (َىقُُْع) خىضًًََُِناٌْ ْاونٍُ (طىضطةإ) بُغةُضنطزايُجٌ (عُبسويكةُٖاض)
َّ زواشاض ضِاذُضِيُٓنةُ يُاليةُٕ (عةىَطؤٍ نةىضٍِ عةُال)
ضِاذُضِئ و جىاٌْ زَغخ بُغُض ْاونُنُزا بططٕ ،بُال

( )1د .فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية ،142/1 ،طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،ص ،79د .حسن جعفر نورالدين :ؽ.س ،ل ،253عزام:
ؽ.س ،ل.72

( )2د .فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية.142/1 ،
( )3د .فاروق عمر فوزي :ؽ.س ،143/1 ،عزام :ؽ.س ،ل.73
( )4د .فاروق عمر فوزي :ه.س.143/1 ،
( )5النرشخى :ؽ.س ،ل.80

( )6البيروني :ؽ.س ،ل ،315أبن االثير :ؽ.س.235/5 ،
( )7المقدسي :ؽ.س.97/6 ،

( )8البيروني :ؽ.س ،ل ،316أبن االثير :ؽ.س ،235/5 ،الذىبي :دول االسالم.150/1 ،
( )9الطوسي :ؽ.س ،ل ،260نفيسي :بابك خرم دين ،ص.17
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غُضنىجهطا( .ذًَ ٓض) غا ٍَ زواٍ ئُو ضِاذُ ِضٍِيٓةُف يةُ خىضًًََِةُناٌْ ئًػةفُٖإ زَغةحًإ زايةُ ضِاذةُضِئ ،بةَُالّ
َُناًْإ غُضنُوجىو ُْبىوٕ(.)1
ئُواًْـ يُ ُٖوي

يُ غُضزٌََ خُيًفُ (ٖاضوٕ ئُيطَِؾًس) شاضيَهٌ زيهُ خىضًًَُِنإ زَغحًإ زايُوَ ضِاذُضِئ و شَاضَيُنٌ
َّ
ظؤض يُ زاًْؿحىاٌْ ؾاضَناٌْ (ضٍَِ و َُُٖزإ) ؾىيَين نُوجٔ و شَاضَيإ طُيؿحُ (غُز ُٖظاض) نةُؽ ،بةُال

َوَيإ ذًَهطا(.)2
يُغُض زاواٍ خُيًفُ غىوذايُنٌ ( )20000نُغٌ ْةزضايُ غُضيإ و بُوَف بب

بعووجُٓوَنٍُ (بابُى نىضٍِ بةاضاّ)( ،)3نةُ بةُ (بابةُنٌ خةىضٌََِ) ْاغةطا ،زيةاضجطئ و َُجطغةًساضجطئ

ٌَ (201ى816/ظ)
َْةُوٍَ ئةايًين َةُظزَنٌ بةىو يُغةُضزٌََ عُباغةٌ يُنَُةسا و يُغةاي
بعووجُٓوَو شىال

َجٓاغةإ
َُجٌ خُالفُد بىويُوَ( .)4يُّ باضَوَ ظؤضيو يُ ًََةصووْىوؽ و ئايًٓٓةاؽ و خؤضُٖال
ضِووبُضِووٍ زَوي
َُْوَيُنٌ َُظزَنٌ ظاًْىوَ و ذًَٓاغُ نطزووَ( .)5ئةُو نُغةايُجًًُنٌ ئةاظاو يًَٗةاجىو
ئُو بعووجُٓوَيإ بُ شىال

بىيط بىو( ،)6بؤيُ جىاٌْ غُضنطزايُجٌ بعووجُٓوَنُيُنٌ بُضفطاوإ يُ ْاونُناٌْ ُٖضيٌَُ نًا يةُ (َُٖةُزإ و

َهاًْهٌ ظؤضٍ ؾىئَ نُوجٔ
َجٌ ئاظَضباجياٌْ ططجُوَ ،خُي
ئًػفُٖإ و ماسنباان)()7و ُٖضوَٖا بانىوض و خؤضُٖال
َُجٌ خُالفُجٌ نطز( .)9زيةاضَ (بابةُى)
نُوجٔ و ذؿحًىاًْإ يًَهطز()8و بؤ َاوٍَ (بًػخ) غاٍَ بُضَْطاضٍ زَوي
ؾىيَٓهُوجىوٍ (شاويسإ نىضٍِ ؾُٖطَى) غُضؤنٌ يكٌ خىضٌََِ ئايًين َُظزَنٌ بىوُٖ .ضبؤيُ زواٍ َطزْةٌ

(شاويةةسإ) خًَعاُْنةةٍُ يةةُخؤٍ َةةاضَنطزو زضيَ ةصٍَ بةةُ ذُياَُنُيةةسا(ٖ .)10ؤنةةاضٍ ئةةُو بُضفطاواًًْةةٍُ
( (1أبن كثير :ؽ.س ،86/6 ،د .فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية.)167-165/1( ،
( (2الطوسي :ؽ.س ،ل.260

( (3محمد خضري بك :الدولة العباسية ،الطبعة السابعة ،دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع-بيروت2005( ،م) ،ص.171

( (4أبن النديم :ؽ.س ،407-406/9 ،الطبري :ؽ.س ،233/5 ،أبن االثير :ؽ.س ،19/6 ،مستوفي قزويني :ؽ.س ،ل ،317أبن كثير:
ؽ.س ،179/6 ،طقوش :التاريخ االسالمي الوجيز ،ص.166

( (5أبن النديم :ؽ.س ،407-406/9 ،المسعودي :ؽ.س ،)53-50 ،27/4( ،البغدادي :ؽ.س ،لل ،214-213مستوفي القزويني :ؽ.س ،ل،317

العماد الحنبلي :شذرات من الذىب في اخبار من ذىب ،الطبعة االولى ،دار الكتب العلمية-بيروت( ،بال) ،2/2 ،توين بى :ؽ.س ،ل ،472نفيسي :بابك

خرم دين ،ص ،13اشتيانى :ؽ.س ،ل ،384د .حسن ابراىيم حسن :ؽ.س ،91/2 ،العش :ؽ.س ،ل ،96طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،صص( -131

 ،)132الفقي :ؽ.س ،لل( ،)43 ،41الدوري :ؽ.س ،ل ،82السامرائي و اخرون :ؽ.س ،ل ،42د .حسن جعفر نورالدين :ؽ.س ،لل ،255-254د.
فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية.)272-266/1( ،

( (6الذىبي :دول االسالم.192/1 ،

( (7خضري بك :الدولة العباسية ،ص ،72العزيز :ؽ.س ،ل ، 169بندلي جوزي :من تاريخ الحركات الفكرية في االسالم ،دراسة و تحقيق :د.

محمود اسماعيل :الحركات السرية في االسالم ،الطبعة الخامسة ،دار سينا للنشر– القاىرة ،مصر ،مؤسسة االنتشار العربي– بيروت1997( ،م)،

ص.81

( (8البالذري :ؽ.س ،لل ،305-304مستوفي قزويني :ؽ.س ،ل ،316اشتيانى :ؽ.س ،ل ،384جوزي :ؽ.س ،ل ،81العزيز :ؽ.س،
ل.169

( (9العماد الحنبلي :ؽ.س ،)49-2/2( ،زرين كوب :دو قرن سكوت ،ل.217

( )10أبن النديم :ؽ.س ،407/9 ،خضري بك :الدولة العباسية ،ص ،172زرين كوب :تاريخ مردم ايران ،69/2 ،اسالم نيا :ؽ.س ،ل.11
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َهٌ طؿةيت و
َهٌ جايةُجٌ بهاجُ َىي
بعووجُٓوَنُف ئُوَ بىوَ ،نُ يُاليُى (بابُى) ناضٍ بؤ ئُوَ نطز ،نُ َىي

ًَةسا ناضَغةُضنطزٌْ نًَؿةٍُ ظَوٍ و ظاض و ًَُبًَْةٌ
ضَِطُظٍ ًًٍََُٓ بؤ ًَْطيُٓ ئاظاز بهاد( .)1ئَُةُو ُٖوي

َُجُنةُوَ ئةُوَ
َهُنإ بهاد( .)2يُنًَو يُ ؾىيَُٓواضَناٌْ ئُّ ئايًُٓف بُغةُض زَوي
ًَْىإ شىجًاض و خاوَٕ َىي
بىو ،نُ ْاوٍ باونٌ غةُضنطزَيُن ٌ بعووجُٓوَنةُ (َةُظَى) بةىو .ئةُوَف ئَُاْطُيًَُْحةُ ئةُوٍَ ،نةُ يةُو
َهٌ شًاشًا بةىوَ.
غُضزََُزا (َُظزَى) ْاوٍ نُْسئ نُغايُجٌ و شًَطاٍ غُضْض و خؤؾُويػيت نُْسئ خُي
وَى ئُوٍَ ْاوٍ باونٌ (عُيٌ) وَى غُضنطزَيُنٌ زيةاضٍ بعووجٓةُوٍَ خةىضٌََِ يةُ ٖةُضيٌَُ ئًػةفُٖإ

ٌَْ نطز .جُْاُْد نة و
(َُظزَى) بىو .ئُويـ يُ ُٖضيٌَُ (ئًػفُٖإ)َوَ ذُالَاضٍ ؾاضٍ (نُضَط)يسا و جاال
َُاُْناٌْ ئُو ؾاضٍَ نطزَ نًُْعَى .يُو ُٖضيَُُؾةُوَ بةُضَو ُٖضيَُةُناٌْ (فةاضؽ و ئاظَضباجيةإ)
شُْ َىغً

َوبىويُوَ(.)3
بب

ضِاذُضِيُٓنُ جا غُضزٌََ خُيًفُ (َىعحُغُّ)ٍ عُباغٌ زضيَةصٍَ نًَؿةا ،زواٍ ئةُوٍَ يةُذًَٓاو يًَةسإ و
زاَطناْسُْوٍَ بعووجُٓوَنةُ (ظُيةسَض نةىضٍِ نةاوؽ) ْاغةطاو بةُ (ئُفؿةني)ٍ نةطزَ وايةٌ ُٖضيَُةُناٌْ

َ بهاد و بُٖؤٍ بُخؿًين ذةاضَ بةُ غةُضؤى
(ئاظَضباجيإ و ئُضًًَٓا و نًا)( .)4ئَُُو فطَاٌْ ذًَهطز زَغيت واال
ٌَ ضِانًَؿاًْإ بةساد و يةُ
َجٌ بابُىُٖ ،وي
ٖؤظ و غُضؤى خًٌََ و نُغايُجًًُنإ و زاًْؿحىاٌْ غٓىوضٍ زَغُال
َطُضِيَُٓوَ و ذؿيت جًَةهُٕ و جًُْاٍ بهُٕ .بؤ ئُو َُبُغحُف يُى ًًَؤٕ زيٓاضٍ ذًسا ،جا يةُو ذبُْيةسا
بابُى ُٖي
خُضشٌ بهاد .ئُوَف بُو َاْايُ بىو ،نُ ئُواٍُْ ؾىئَ بابُى نُوجةىوٕ يُغُض ئُو باوَضَِ بىو ،نُ غاَإ و
زاضايٌ بؤ َُٖىواُْ ،بؤيُ خُيًفُف ُٖض بُ ذاضَ و غاَإ ئُواٌْ نطٍِ و زواجةط يةُ بعووجُٓوَنُيةسا .جُْاْةُد

ٌَ بابةُى و اليةُْططاٌْ و بُنةًُْعَى نطزْةٌ شٕ و نهةُناًْاٌْ
َْربزٌْ غةُضوو َةاي
(َىعحُغِ) فطَاٌْ بُجاال

َُجسا زاويَةٔ ذةًؼ و بُزضَِوؾةخ بةىوٕ(.)6
زَضنطز( ،)5نىْهُ زايو و شٕ و خىؾهٌ بابُى يُ جًَطِواًْين زَوي

َُد بىو ،نُنٌ يُ غةُزٍَ ْؤيةٌَُ ظايةًين بةُزواوَ
يُناجًَهسا ئُوَ بؤنىوٌْ عُباغًًُنإ و بُضذطغاٌْ زَوي
َهى ٖةَُىويإ يةُو
يُى خُيًفٍُ عُباغٌ ُْبىو يُ باوى و زايهًَهٌ عُضَبٌ و بُ ؾُضعٌ يُزايو بىوبٔ ،بةُي
نًُْعَناُْ يُزايهةىوٕ ،نُ يةُ نؤؾةهٌ خُالفُجةسا بةؤ خُيًفةُناٌْ عُباغةٌ زابةني نطابةىوٕ ،جةا ظةُظ و
خؤؾًًُنإ يُطٍَُ بُغُض بةُٕ .واجُ بٌ ذطؤغٍُ ٖاوغُضطةٍ يُغُض بَُٓاٍ ئايًين ئًػةبّ ،نةىوُْ الٍ ئةُو

( )1المقدسي :أحسن التقاسيم في معرفة االقاليم ،الطبعة الثانية ،مطبعة بريل-ليدن1904( ،م).30/4 ،
( (2طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،صص.133-132
( )3الطوسي :ؽ.س ،لل.261-260
( )4البالذري :ؽ.س ،ل.304

( )5مسكويو :ؽ.س ،)195-189/4( ،أبن كثير :ؽ.س ،208/6 ،الذىبي :دول االسالم.)193-190(/1 ،
( )6المقدسي :البدء و التاريخ.117/6 ،
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ٌَ
ًَإ ي ةٌَ بةةىو ،نةةُ زواجةةط بىوْةةُ خُيًفةةُ( .)1نؤجةةايٌ ئةةُو بعووجُٓوَيةةُف يُغةةاي
نًُْعَناْةةُوَ و َٓةةساي
َةُْسٍ ضِاذُضِيُٓنُ و زَغحطةنطزٌْ خىزٍ (بابُى)و زايهٌ و خًَعاْةٌ و
(223ى 838/ظ) بُ زاطةنطزٌْ َُي
َ)ٍ بطاٍ بىو ،نُ بُزيًٌ ًَٖٓطاُْ (غاَُضا)ٍ ذايَحُخخ بؤ الٍ خُيًفُ .زواشاض زايهٌ
َُناٌْ و (عُبسويب
َٓساي
ٍَ بطاؾٌ يُخانسضإ .ئُوَف زواٍ ئُوٍَ زَغةخ
و خًَعاٌْ و نهُناٌْ نطاُْ نًُْعَى و خؤٍ و عُبسويب
و قاناناًْإ بطِئ و غُضيإ يُ الؾةٍُ شًانطاْةُوَ زواجةط يُخانةسضإ .ئَُةُو يُبُضاَةةُض ئةُو نةانُيٍُ

(ئُفؿني) يُطٍَُ خُيًفُ نطزٍ نطايُ وايٌ ويبيُجٌ غًٓس و بطٍِ (يُى ًًَؤٕ) زيٓاضٍ ذًَسا(ُٖ .)2ضوَٖا ْابًَخ
ٌَ ضِاذُضِيُٓنُزا ْعيهٍُ ( )25500نةُؽ يُطةٍَُ (بابةُى)
ئُوَف ْازيسَ بطةيَخ ،نُ يَُاوٍَ (بًػخ) غاي
نىشضإ .ئَُُو شطُ يُوٍَ ( )7600زيًًـ ،نُ يُ ظيٓساُْناٌْ (بابُى)زا بىوٕ زواٍ ؾهػةيت ضِاذُضِيُٓنةُ

نُوجٓةُ زَغةةخ عُباغةةًًُنإ(ٖ .)3ةةَُىو ئُواْةةُف ئاَةاشَ بةةىوٕ بةةُ طةةُوضَيٌ و بةةُضفطاواٌْ و ناضيطةةُضٍ
َجٌ بابُى.
َُد و ْاونُناٌْ غٓىوضٍ زَغُال
بعووجُٓوَنُ بُغُض زَوي
َُنٍُ (َاظياضٍ نةىضٍِ قةاضٕ نةىضٍِ بُْةساض)
ؾىيَُٓواضيَهِ جطٍ َُظزَنٌ زواٍ ئُو بعووجُٓوَيُُٖ ،وي

ًَةسا
بىو( .)4ئُو يُغُضزٌََ بعووجُٓوَنٍُ (بابُنٌ خىضٌََِ)زا يةُنًَو يةُو نُغةايُجًاٍُْ ذُيىَْةسٍ يُطُي
ُٖبىو وَ ًٖىاٍ غُضنُوجين بؤ زَخىاغخ( .)5بُبؤنىوًَْو بُجؤَُجٌ ٖاونةاضٍ ْةُنطزٕ يُطةٍَُ ئُفؿةني بةؤ

َىاغًين بىو يُغُض فطَاٌْ خُيًفةُ
َطُف بؤ ئُوَ يُخانسإ و ُٖي
يًَساٌْ ئُو بعووجُٓوَيُ جؤَُجةاضنطاوَ( .)6بُي
ٌَ (224ى838/ظ) زواٍ بةةُزيًطةاٌْ و ضِاذًَهةةهطاٌْ بةةؤ ؾةةاضٍ
خُيًفةةُ (َىعحُغ ةٌَُ عُباغةةٌ) يُغةةاي
(غاَُضا) ،بُضاَةُض ئُو ؾىيٍَُٓ (بابُى)ٍ جًَسا يُخانسضا( .)7زوا ؾىيَُٓواضٍ َُظزَنًـ يُغةُضزٌََ عُباغةٌ
َّ ناضَْىوغةُنٍُ بةُضَو
ٌَ (224ى838/ظ) ،بُال
َطُضِاُْوَنٍُ (َُْهُشىضٍ فُضغاٌْ) بىو يُغاي
يُنُّ ُٖي

ؾهػخ نىو(.)8

( (1أبن كثير :ؽ.س ،208/6 ،ديورانت :ؽ.سُٖ ،110/21 ،ضوَٖا بطِواُْ:

Quoted: Classical Islamic A History 600A.D-1258A.D, Chicago, U.S.A, 1970A.C, PP80-81.

( (2اليعقوبي :ؽ.س ،323/2 ،أبن االثير :ؽ.س ،29/6 ،مستوفي قزويني :ؽ.س ،ل ،317أبن كثير :ؽ.س.208/6 ،
( (3الطبري :ؽ.س ،261/5 ،خضري بك :الدولة العباسية ،ص.173

( (4البغدادي :ؽ.س ،ص ،213مستوفي القزويني :ؽ.س ،ل ،318د.حسن ابراىيم حسن :ؽ.س ،94/2 ،زرين كوب :تاريخ مردم ايران،
 ،71/2الفقي :ؽ.س ،ل ،43طقوش :تاريخ الدولة العباسية ،ص ،132د .حسن جعفر نورالدين :ؽ.س ،ل.252

( (5مستوفي القزويني :ؽ.س ،ل ،318أبن كثير :ؽ.س.213/6 ،
( (6اشتيانى :ؽ.س ،ل.385

( (7الطبري :ؽ.س ،278-277/5 ،المسعودي :ؽ.س ،55/4 ،البغدادى :ؽ.س ،ل ،214أبن االثير :ؽ.س ،83/6 ،اشتيانى :ؽ.س،
ل.385

( )8د .فاروق عمر فوزي :الخالفة العباسية.278/1 ،
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َْةُوَ و بعووجُٓواُْؾةُوَ زَطُيٓةُ ئةُوٍَ ،نةُ يةُ غةُضزٌََ عُباغةٌ
يُ نةؤٍ ئةُو ضِاذةُضئ و شىال
َُجٌ
َُجُنُ ْاغطاوًَْ ،ىٍ غُضزََُنُ ئايًين َُظزَنٌ و ذُيطَِواٌْ زَوي
يُنَُسد ،نُ بُ غُضزٌََ ظيطِيين زَوي
َهطز .ئَُةُو يةُ نةؤٍ (زَ) خُيًفةٍُ غةُضزََُنُف (ذًةٓض) خُيًفةُ
خُالفُجٌ عُباغًإ بُخؤياُْوَ غُضقاي
ضِووبُضِووٍ ذُيطَِواٌْ َُظزَنٌ و ضِاذةُضِئ و بعووجٓةُوَناًْإ بىوْةُوَ ،نةُ ُٖضيةُى يةُ (ئةُبى شُعفةُضٍ
َطَِؾًسَ ،ائُىَٕ ،ىعحُغُّ) بىوٕ .ئَُُو ناضيطُضٍ ئايًُٓنُ و ذُيطَِواٌْ بُغةُض
َُْػىوضَُٖ ،سٍٖ ،اضوٕ ئُي
َُجُوَ نُّ ُْبىو ،نى ْهُ غةُضباضٍ ئةُوٍَ نةُْسئ خُيًفةٍُ عُباغةٌ و فُضَاْةسٍَ غةىوذا و ًَٖةعٍ
زَوي
َةُد ًَٖؿةحُوَ .ئَُةُو شطةُ
َهطز و نُْسئ ُٖضيَِ و ْاونٍُ بُ ْائاضاٌَ بةؤ زَوي
غُضباظٍ بُخؤيُوَ غُضقاي
َْةُوَ و بعووجُٓواْةُ غةاَإ و زاضايًةُنٌ
يُوٍَ يُذًَٓاو يًَسإ و زاَطناْسُْوٍَ ُٖضيُى يُو ضِاذُضِئ و شىال
َةةُد و طُدمًُٓنةةٍُ نةةُود .بُجايةةةُد يُغةةُض ضِاذُضِيُٓنةةٍُ
ظؤضٍ جًَةةسا خةةُضشهطاو ظؤضيةةـ يُغةةُض زَوي
َةُجٌ
ٌَ خاياْس و بعووجُٓوَنٍُ (بابُنٌ خىضٌََِ) ،نُ بًػخ غةاٍَ زَوي
(َىقُُْعٌ خؤضاغاٌْ) ،نُ (غٌَ) غاي
َهطز.
خُالفُد و زوو خُيًفٍُ بُخؤيُوَ غُضقاي
ئُدماّ :يُ ئُدماٌَ ئُّ جىيَصيُٓوٍَ خىاضَوَ و زواٍ جاوجىيهطزٕ و بُضاوضزنطزٌْ نُْسئ غُضناوٍَ نةؤٕ و
ْىٍ بُنُْسئ ظَاٌْ شًاشًا بُيُن ٍ ،طُيؿحًُٓ ئُّ ئُدماَاٍُْ خىاضَوَ:
ٌَ (488ظ) و
. 1ئايًين َُظزَنٌ بؤ نُغايُجًًُنٌ ئايًين بُْاوٍ (َُظزَنٌ نىضٍِ باَساز) زَطُضِيَحُوَ ،نُ غاي
َجساضيَيت (قىبازٍ يُنٌَُ غاغاٌْ) زَضنةُود و بةىوٌْ خةؤٍ غةُملاْسٖ .ةُضوَٖا جةىاٌْ
يُ غُضزٌََ زَغُال
قُْاعُد بُ ذازؾاٍ غاغةاٌْ بهةاد غةُضباضٍ ئةُوٍَ بةاوَ ِض بةُ ئايًُٓنةٍُ بٗ ًًََٓةخ ،بًهاجةُ ئةايًين فةُضٌَِ
ٌَ (536ظ) يًَةسضاو زشايةُجٌ جىْةسٍ ذُياَُنةٍُ و
َُجُنٍُ .زواجط يُاليُٕ (ئُْىؾةواٌْ غاغاٌْ) يُغاي
زَوي
ذُيطٍَِِواًْؿٌ نطا ،نُنٌ ؾىيَُٓواضٍ ئُو ئايًُٓ ،جا نؤجايٌ غُضزٌََ عُباغٌ يُنًَُـ بُ ناضيطُضٍ َابىو.
َيةُجٌ و ئةابىوضٍ ئًُرطاجةؤ ِضيَيت
َُ(. 2ظزَى) يُ ذُياّ و باْطُؾةُنُيسا بةاضوزؤخٌ غًاغةٌ و ئةايًين و نؤَُال
ٌََ ئُو زؤخةُ ْاٖةَُىاضٍَ غةُضزََُنٍُ بساجةُوَ.
غاغاٌْ ضِناونطز ،بؤيُ بُ ذُياًَهُوَ زَضنُود ،جا وَال
ُٖضبؤيُ جىاٌْ (قىبازٍ يُنُّ)ٍ ذازؾاٍ غاغاٌْ قايٌ بهاد ،جا باوَضِ بُ ذُياَُنةٍُ بًًَٗٓةخ و بًهاجةُ ئةايًين
َوبىوُْوٍَ ذُياَُنٍُ ضَِخػا ،نُ ؾىيَُٓواضَناٌْ
َُجُنٍُ .بُو ضِووزاوَف ظًََُٓيُنٌ يُباض بؤ بب
فُضٌَِ زَوي
بؤ نُْسئ غُزٍَ زواجط بُشًَُا.
َجٓاؽ (َُظزَى نىضٍِ
 .3يُطٍَُ ئُوٍَ الٍ ظؤضيو يُ ئايًٓٓاؽ و ًََصووْىوؽ و جىيَصَض و طُؾحًاض و خؤضُٖال
باَساز) بُ ذُياَةُض ُْْاغًىوَو ذُياَُنُؾًإ بةُ ئةايًًٓهٌ ئامسةاٌْ يةإ ظََةًين ْاوْةُبطزووَ ،بةُٖؤٍ ئةُوٍَ
َّ طىَةاٌْ جًَةسا ًًْةُ و وَى يةُو
َهٌ طؿةيت زاْةا ،بةُال
(َُظزَى) غاَإ و زاضايٌ و ضَِطُظٍ ًًٍََُٓ بُ َةىي
جىيَصيُٓوَيُزا ناضَإ يُغُض نطزووَ و ؾًهطزُْوٍَ ذًَىيػحُإ بؤ ئُدماَساوَ ،ئُو خاوٌَْ ذةُياًَهٌ ئةايًين و
َةُ بةؤ ذُياَُنةٍُ
ذُيطَِواًْؿٌ وَى ذُيطَِواٌْ ُٖض ئايًًٓو خؤيإ ْاغاْس و ْاغًَٓطإ .ئَُةُو يًَهساْةُوٍَ ُٖي
( ) 484

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2146

(ئاييين مةزدةكي) و شويَنةوارةكاني بةسةر دةولَةتي / ...ص ص495-454

نطا .جُْاُْد ئُطُض بُ جىْسٍ يُاليُٕ ئايًُٓناٌْ جطَوَ زشايُجٌ ُْنطايُ ،ئُغحُّ وا بُ غاْايٌ بُضَو ذىوناْةُوَ
بهًَخ .يُطٍَُ َُٖىو ئُواُْؾسا ؾىيَُٓواضَناٌْ جا غةاٍَ و غةُزَناٌْ زواجةطٍ زواٍ ضِووخةاٌْ ئًُرطاجةؤضِيَيت
غاغاٌْ و غُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ ُٖض َايُوَ.
 .4بُ وَضطًَطِاٌْ نحًيب (ظَْس)ٍ نحًيب ذةؤظٍ ئايًين َُظزَنٌ يُاليُٕ (ئًةٓىملىقُفُع) يةُ غةُزٍَ (زووََةٌ
َُجٌ خُالفةُجٌ عُباغةٌ ،بةاوَضِ و
نؤنٌ بُضاَةُض بُ ُٖؾحٌَُ ظايًين) بؤغُض ظَاٌْ عُضَبٌ ظَاٌْ فُضٌَِ زَوي
َطاٍ عُضَبٌ و ئًػبٌَ و جُْاُْد عُباغًـ ْاغاْسَوَ.
ذُياٌَ ئايًُٓنٍُ بُغُضزَّ و نؤَُي
َطُمشإ بةؤ
 .5ناضيطُضٍ و ؾىيَُٓواضٍ ذُياَُنٍُ َُظزَى يُ غُضزٌََ عُباغٌ يُنُّ بُ بًَُٖعٍ َايُوَ .بُي
َةُجٌ خُالفةُجٌ
ٌَ ذُيطَِوٍ َةُظزَنٌ بةىوٕ يةُ ْاونةُ شًاشًانةاٌْ زَوي
ئُوَ شطُ يُ بىوٌْ نُْسئ نؤَُي
َْةُوَ و بعووجُٓوَيةُنٌ ئةايًين
َساٌْ نةُْس شىال
َُناٌْ (ضِاوَْةسٍ و خةىضٌََِ)و غةُضُٖي
عُباغٌ وَى نؤَُي
َةةُظزَنٌ يةةُو غةةُضزََُزا ،نةةُ زياضجطيًٓةةإ ضِاذُضِيٓةةُناٌْ (سنننباذ و َىقُْةةُعٌ خؤضاغةةاٌْ)و ٖةةُضوَٖا
بعووجُٓوَنٍُ (بابُنٌ خىضٌَِ) بىو .بُجايةُد ئُوٍَ زوايًإ بؤ َاوٍَ (بًػخ) غاٍَ (زوو) خُيًفُ عُباغةٌ
َهطز.
(َائُىٕ و َىعحُغُّ)ٍ بُخؤيُوَ غُضقاي
َةُجٌ
َُجُوَ غةُضباضٍ ئةُوٍَ نًَؿةُيُنٌ غًاغةٌ و ئةايًين بةؤ زَوي
 . 6ؾىيَُٓواضٍ ئُو ئايًُٓ بُغُض ئُو زَوي
خُالفُد زضوغحهطز ،يَُُٖاْهاجسا شاضيَهٌ زٍ ًَٖع و جىاْاٍ بُ بُض ذُيطَِواٌْ و ئُواُْ زايُوَ ،نُ ُٖوازاض و
ٌَ (عةُيًاضٍ و
اليُْطط و ٖؤططٍ ئُّ ئايًُٓ بىوُٕٖ .ض وَى ئُوٍَ يُ غُضزٌََ زووٌََ عُباغًًُناْسا نؤَُي
ؾُجاض)ٍ يُشيط ناضيطُضٍ ئُو بةَ ئايًُٓزا زَضنُوجٔ و بىوُْ َُجطغٌ بؤ ئُو قؤْاغُ ًََصوويًُ.
.7زواشاض ذًَُإ وايُ ئُو (َُظزَنٌ) وَى ُٖض ئايني و باوَضِيهٌ ئايًين يُ ُٖيىَُضشًهٌ جايةُجسا زَضنةُود و
َساٌْ زؤخًهةٌ ْايةُباضٍ
طُؾٍُ نطز ،بؤيُ َاُْوٍَ و ظيٓسووًَٖؿحُٓوٍَ و ذُيطَِواٌْ ،زَبىو يُ ُٖض غُضُٖي
َةساجُوَٖ ،ةُض وَى ئةُوٍَ يُغةُضزٌََ عُباغةٌ يُنةُّ
ئابىوضٍ و ئايًين و غًاغٌ بُ ؾًَىَيُنٌ جط غةُضُٖي
يُؾًَىٍَ ذُيطَِواٌْ (ضِاوَْسٍ و خىضٌََِ)و زواجطيـ يُغُزٍَ ْؤظزَيٌَُ ظايةًين يةُ بةُضطٌ غؤؾًايًػةحًَسا
َيُجًًُنإ بُضزَواًَإ ُٖبىو.
زَضنُوجُوَ ،نىْهُ نًَؿُ زاضايٌ و نؤَُال
غُضناوَنإ
يُنُّ :نحًةُ ذةؤظَنإ:
زووَّ :غُضناوَنإ بُ ظَاٌْ عُضَبٌ:
ا.غُضناوَ ضَِغُُْنإ:
ابن االثري ،أيب احلسن بن أيب كرم زلمد بن عبدالكرًن اجلزري036(/ه2131/م)
.2الكامل يف التاريخ ،ربقيق :خريي سعيد ،الطبعة االوذل ،ادلكتبة التوفيقية– القاىرة( ،بال).
االسفرايين ،أبو ادلظفر أبراىيم بن زلمد بن ابراىيم بن مهران822(/ه2611/م)
( ) 482
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 .1التبصري يف الدين ،الطبعة االوذل ،عادل الكتب-بريوت2323( ،م).
االصطخري ،أيب اسحاق أبراىيم بن زلمد الفارسي386(/ه352 /م)
 .3ادلسالك و ادلمالك ،ربقيق :زلمد جابر عبدالعال احليين ،مراجعة :زلمد شفيق غربال ،الطبعة االوذل2302( ،م).
اصفهاين ،فتح علي بنداري083(/ه2185/م)
 .8زبدة النصرة ،ربقيق :ىوتسما ،الطبعة االوذل ،ليدن2223( ،م).
أبن أعثم الكويف ،ايب زلمد امحد328(/ه310/م)
 .5كتاب الفتوح ،الطبعة االوذل ،مطبعة رللس دائرة ادلعارف االسالمية-حيدر اباد-دكن2303( ،م).
البغدادي ،عبدالقادر بن طاىر بن زلمد813(/ه2631/م)
 .0الفرق بني الفرق ،دراسة و ربقيق :رلدي فتحي السيد ،الطبعة االوذل ،ادلكتبة التوفيقية-القاىرة( ،بال).
البالذري ،أيب احلسن امحد بن حييي بن جابر113(/ه213/م)
 .1البلدان (فتوحها و أحكامها) ،ربقيق :جنيب ادلاجدي ،الطبعة االوذل ،ادلكتبة العصرية-بريوت1662( ،م).
البريوين ،ايب الرحيان زلمد بن امحد886(/ه2682/م)
 .2االثار الباقية ،ترمجة :اكرب داناسرشت ،ضاث ثنجم ،أنتشارات امري كبري-هتران2303( ،ه.ش).
الثعاليب ،ابو منصور عبدادللك بن زلمد بن امساعيل813(/ه2631/م)
 .3مثار القلوب ،ربقيق :زلمد أبوالفصل أبراىيم ،الطبعة االوذل ،القاىرة2305( ،م).
ابن حزم االندلسي ،علي بن امحد850(/ه2608/م)
 .26الفصننل يف ادللننل و االى نواء و النحننل ،ربقيننق :امحنند سننيد سننيد امحنند علنني ،الطبعننة االوذل ادلكتبننة التوفيقيننة-القنناىرة،
(1663م).
ابواحلسني ادلطي ،زلمد بن امحد بن عبدالرمحن311(/ه320/م)
 .22التنبية و الرد علي اىل االىواء و البدع ،ربقيق :زلمد زاىد الكوثري ،الطبعة االوذل ،بال2383( ،م).
ابن خلدون ،ابو زيَد عبدالرمحن بن عمر262(/ه2861/م)

 .21تاريخ العرب وديوان ادلبتندا واخلنرب يف أينام العنرب و العجنم والربينر ومنن عاصنرىم منن ذوي السنلطان ابكنرب ،اعتنين بنة:
عادل بن سعد ،الطبعة االوذل ،دار الكتب العلمية-بريوت( ،بال).
الدينوري ،ابو حنيفة أمحد بن داود121(/ه238/م)
 .23ابخبار الطوال ،قدم لة و وثق نصوصة و ضح حواشية :د.عصام زلمد احلاج علني ،الطبعنة االوذل ،منشنورات زلمند
علي بيضون ،دار الكتب العلمية-بريوت1662( ،م).
الاىيب ،مشس الدين أبن عبداهلل زلمد بن امحد بن عثمان182(/ه2381/م)
 .28دول االسننالم ،حققننو و علننق عليننو :حسننن امساعيننل مننروة ،ق نراءة و قنندم لننو :زلمننود االرنننا و  ،الطبعننة الثانيننة ،دار
صادر للطباعة و النشر-بريوت2333( ،م).
( ) 483
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 .25سري اعالم النبالء ،ربقيق :حسن االسد ،الطبعة االوذل ،بريوت2321( ،م).
الرازي ،فخر الدين ابو عبداهلل زلمد بن عمر بن حسني060(/ه2326/م)
 .20اعتقادات فرق ادلسلمني و ادلشركني ،الطبعة االوذل ،دار الكتاب العريب– بريوت1660( ،م).
السيوطي ،جالل عبدالرمحن322(/ه2565/م)
 .21تاريخ اخللفاء ،ربقيق :زلمد زلي الدين ،الطبعة االوذل ،القاىرة2351( ،م).
الشهرستاين ،ابو الفتح زلمد بن عبدالكرًن582(/ه2253/م)
 .22ادللننل و النحننل ،صننححو و علننق علينو :االسننتاذ امحنند فهمنني زلمنند ،الطبعننة السننابعة ،دار الكتننب العلميننة– بننريوت،
(1661م).
الطربي ،ايب جعفر زلمد بن جرير326(/ه311/م)
 .23تاريخ االمم و ادللوك ،ربقيق :مصطفي السيد و طارق سادل ،الطبعة الثانية ،ادلكتبة التوفيقية-القاىرة( ،بال).
أبن طقطقي ،زلمد بن علي بن طباطبا /ادلتويف سنة (163ه2363/م).
 .16كتن نناب الفخ ن ننري يف ابداب الس ن ننلطانية و ال ن نندول االس ن ننالمية ،الطبع ن ننة االوذل ،مطبع ن ننة ادلوس ن ننوعات دبص ن ننر ،الق ن نناىرة،
(2321ه).
الطوسي ،خواجو نظام ادللك825(/ه2631/م)
 .12سياست نامو-سري ادللوك ،ترمجة :د .يوسف حسني البكار ،الطبعة االوذل ،دار القدس-بريوت( ،بال).
العلوي ،ابوادلعارل زلمد بن احلسني825(/ه2631/م)
 .11بيننان االديننان-شننرح اديننان و مننااىب جنناىلي و اسننالم ،ترمجننة :ىاشننم رض نى ،نةةةاس اوٍ ،انتشننارات مطبوعنناتى
فراىاىن-هتران2321( ،ه.ش).
العماد احلنبلي ،أيب الفالح عبداحلي امحد بن زلمد بن العماد العكري2623(/ه2013/م)
 .13شارات من الاىب يف اخبار من ذىب ،الطبعة االوذل ،دار الكتب العلمية-بريوت( ،بال).
فضل اهلل العمري ،أبوالعباس شهاب الدين أمحد بن فضل اهلل بن حييي125(/ه2328/م)
 .18جامع التواريخ ،الطبعة االوذل ،أنتشارات دانش ذصوَ-طهران2306( ،م).
أبن قتيبو ،االمام الفقية أيب زلمدعبداهلل بن مسلم /ادلتويف سنة (110ه223/م)
 .15ابمامة والسياسة ،الطبعة االوذل ،مطبعة القاىرة-القاىرة2368( ،م).
 .10كتاب ادلعارف ،الطبعة االوذل ،دار الكتب -القاىرة2353( ،ه).
أبن كثري ،أبوالفداء عمادالدين امساعيل بن عمر بن كثري القرشي118(/ه2311/م)
 .11البدايننة و النهايننة يف التنناريخ ،ربقيننق و توثيننق :صنندقي مجيننل العطننار ،الطبعننة االوذل ،دار الفكننر للطباعننة و النشننر و
التوزيع-بريوت1662( ،م).
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أبن بطوطة ،زلمد بن عبداهلل بن زلمد اللوا/ي113(/ه2311/ز)
 .12ربفة النظار يف غرائب ابمصار وعجائب ابصفار ،الطبعة االوذل ،دار الشروق العريب-بريوت( ،بال).
ابن ادلرتضي ،امحد بن حييي بن ادلرتضي بن ادلفضل بن منصور احلسين286(/ه2830/م)
 .13ادلنية و االمل يف شرح ادللل و النحل ،الطبعة االوذل ،دار الفكر-بريوت2313( ،م).
ادلسعودي ،ابو احلسن علي بن احلسني385(/ه350/م)
 .36مننروج النناىب و معننادن اجلننوىر ،عننين بننة :د .زلمنند ىشننام النعسننان و عبداحلمينند طعمننة حلننيب ،الطبعننة الثانيننة ،دار
ادلعرفة-بريوت1665( ،م).
مسكوية ،ايب علي امحد بن زلمد بن يعقوب812(/ه2636/م)
 .32ذبارب االمم و تعاقب اذلمم ،ربيق :سيد كسروي حسن ،الطبعة االوذل ،دار الكتب العلمية-بريوت1663( ،م).
ادلقدسي ،مشس الدين بن عبداللة312(/ه321/م)
 .31أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ،الطبعة الثانية ،مطبعة بريل-ليدن2368( ،م).
ادلقدسي ،مطهر بن طاىر285(/ه2882/م)
 .33البنندء و التنناريخ ،نشننرة و علننق عليننة :كليمننان ىنوار ،قنندم لننو ىنناة الطبعننة :د .زلمننود امساعيننل ،الطبعننة الثانيننة ،مطننابع
اذليئة ادلصرية العامة-القاىرة1626( ،م).
مؤلف رلهول(/رلهول اذلوية)
 .38التنناريخ السننعردي-تنناريخ نسننطور غننري منشننور-وقننائع سننريت ،اعنند للنشننر و حققننة :ادي شننري ،الطبعننة الثانيننة ،مطبعننة
سردم-السليَمانىة1626( ،م).
ابن الندًن ،أبو الفرج زلمد بن أيب يعقوب325(/ه335/م)
 .35الفهرسننت ،ربقيننق :رضننا ذبنندد بننن علنني بننن زيننن العابنندين احلننائري ادلازننندراين ،الطبعننة الثالثننة ،دار ادلسننرية-بننريوت،
(2322م).
النوخبيت ،أيب زلمد احلسن بن موسي(/القرن الرابع اذلجري/العاشر ادليالدي)
 .30فرقة الشيعة ،الطبعة االوذل ،دار االضواء للطباعة و النشر و التوزيع-القاىرة2328( ،م).
ياقوت احلموي ،شهاب الدين ايب عبداهلل ياقوت بن عبداهلل010(/ه2112/م)
 .31معجم البلدان ،قدم ذلا :زلمد عبدالرمحن ادلرعشلي ،الطبعة االوذل ،دار االحياء الرتاث العريب-بريوت1662( ،م).
اليعقويب ،امحد بن ايب يعقوب131(/ه368/م)
 .32ت نناريخ اليعق ننويب ،عل ننق علي ننة و وض ننح حواش ننية :خلين ننل منص ننور ،الطبع ننة الثاني ننة ،مطبع ننت ش ن نريعت-ق ننم ادلقدسن ننة،
(2815ه.ق).
ث .غُضناوَ ْىيًُنإ:
امحد امني/
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 .33ضننحي االسننالم ،قنندم لننو و علننق عليننو ،امحنند الس نيد و سننيد امحنند علنني ،الطبعننة االوذل ،ادلكتبننة التوفيقيننة-القنناىرة،
(بال).
 .86فجر االسالم ،الطبعة االوذل ،دار الكتاب العريب-بريوت ،لبنان ،مكتبة النهضة ادلصرية-القاىرة1662( ،م).
ايرواين زاده ،د .عبدالغين و د .نصراهلل شاملي/
 .82االدب الع ن ننريب و االيراني ن ننون م ن ننن بداي ن ننة الف ن ننتح االس ن ننالمي اذل س ن ننقو بغ ن ننداد ،الطبع ن ننة االوذل ،نش ن ننر ذره-طهن ن نران،
(2320ه.ش).
باقري ،د .مهري/
 .81ادلوسوعة االسالمية الكربي -مدخل ايران ،الطبعة االوذل ،مركز ادلوسوعة االسالمية الكربي-طهران2323( ،م).
بروكلمان ،كارل/
 .83ت نناريخ الش ننعوب االس ننالمية ،نقل ننو ارل العربي ننة :بني ننو ام ننني ف ننارس و من ننري البعلبك نني ،الطبع ننة الرابع ننة عش ننر ،دار العل ننم
للماليني-بريوت1666( ،م).
جوزي ،بندرل/
 .88مننن تنناريخ احلركننات الفكريننة يف االسننالم ،دراسننة و ربقيننق :د .زلمننود امساعيننل :احلركننات الس نرية يف االسننالم ،الطبعننة
اخلامسة ،دار سينا للنشر– القاىرة ،مصر ،مؤسسة االنتشار العريب– بريوت2331( ،م).
احلفين ،د .عبدادلنعم/
 .85موسننوعة الفننرق و اجلماعننات و ادلننااىب و االحنزاب و احلركننات االسننالمية ،الطبعننة االوذل ،مكتبننة منندبورل-القنناىرة،
(2333م).
احلديثي ،د.قحطان عبدالستار و د.صالح عبداذلادي احليدري/
 .80دراسات يف تاريخ الساساين والبيزنطي ،الطبعنة االوذل ،وزارة التعلنيم العنارل والبحنث العلمني ،جامعنة البصنرة-البصنرة،
(2320م).
حسن ابراىيم حسن/
 .81تاريخ االسالم ،الطبعة اخلامسة عشر ،دار اجليل-بريوت( ،بال).
د .حسن جعفر نورالدين/
 .82شعر التمرد يف االعصر العباسية ،الطبعة االوذل ،رشاد برس للطباعة و النشر-بريوت1663( ،م).
اخلشاب ،حييي/
 .83التقاء احلضارتني العربية و الفارسية ،الطبعة الثانية ،القاىرة2316( ،م).
خضري بك ،زلمد/
 .56الدولة االموية ،اعتين بو :د.درويش جويدي ،الطبعة االوذل ،ادلكتبة العصرية-صيدا1663( ،م).
 .52الدولة العباسية ،الطبعة السابعة ،دار ادلعرفة للطباعة و النشر و التوزيع-بريوت1665( ،م).
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الدوري ،د .عبدالعزيز/
 .51مقدمة يف تاريخ صدر االسالم ،الطبعة االوذل ،مركز دراسات الوحدة العربية-بريوت1665( ،م).
ديورانت ،ول/
 .53قصة احلضارة :ترمجة :زلمد بدران ،مراجعة :جلنة منن االختصاصنيني ،باشنراف :د.سنعيد اللحنام ،الطبعنة االوذل ،دار
نوبلس للنشر-بريوت1662( ،م).
الزبيدي ،د .صالح مهدي/
 .58دراسات يف الشعر العباسي ،الطبعة االوذل ،االكاددييون للنشر و التوزيع-عمان1668( ،م).
الزىراين ،زلمد بن مسفر/
 .55نظام الوزارة يف الدولة العباسية-العهدان البويهي و السلجوقي ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة-بريوت2320( ،م).
السامرائي ،د .خليل ابراىيم و د .طارق فتحي سلطان و د .جزيل عبداجلبار اجلومرد/
 .50تناريخ الدولننة العربيننة االسننالمية يف العصننر العباسنني (050-231ه2152-183/م) ،الطبعننة االوذل ،مطبعننة جامعننة
ادلوصل-ادلوصل2322( ،م).
السقاف ،ابكار/
 .51الدين يف اذلند و الصني و ايران ،الطبعة االوذل ،مؤسسة االنتشار العريب-بريوت1668( ،م).
صديقي ،د .غالم حسني/
 .52احلركننات الدينيننة ادلعارضننة لالسننالم يف اينران يف القنرنني الثنناين و الثالننث اذلجنريني ،ترمجننة :د .مننازن امساعيننل النعيمنني،
الطبعة االوذل ،دار الزمان للطباعة و النشر و التوزيع-دمشق1626( ،م).
عليان ،رشدي ،و سعدون الساموك/
 .53االديان-دراسة تارخيية مقارنة عند االديان القددية ،الطبعة االوذل ،جامعة بغداد ،بغداد( ،بال).
العمرو ،علي عبدالرمحن/
 .06أثر الفرس السياسي يف العصر العباسي االول ،الطبعة اخلامسة ،بال2333( ،م).
ابو عوض ،عاطف شكري/
 .02الزندقة و الزنادقة ،الطبعة االوذل ،دار الفكر-عمان( ،بال).
طقوش ،د .زلمد سهيل/
 .01التاريخ االسالمي الوجيز ،الطبعة اخلامسة ،دار النفائس-بريوت1622( ،م).
 .03تاريخ الدولة العباسية ،الطبعة الثالثة ،دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع-بريوت1662( ،م).
عبدالقادر صاحل/
 .08العقائد و االديان ،الطبعة الثانية ،دار ادلعرفة-بريوت1660( ،م).
عدنان أبوعشمو ،يوسف االمري/
( ) 487

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2146

(ئاييين مةزدةكي) و شويَنةوارةكاني بةسةر دةولَةتي / ...ص ص495-454

 .05مزدك و ادلزدكية ،الطبعة االوذل ،دمشق1628( ،م).
عزام ،د .خالد/
 .00العصر العباسي ،الطبعة االوذل ،دار أسامة للنشر و التوزيع-عمان1663( ،م).
العزيز ،حسني قاسم/
 .01البابكية ،الطبعة االوذل ،دار النهضة ،بغداد2300( ،م).
العش ،د .يوسف/
 .02تن نناريخ عصن ننر اخلالفن ننة العباسن ننية ،راجعن ننة و صن ننححة :زلمن نند أب ن نوالفرج العن ننش ،الطبعن ننة الثانين ننة ،دار الفكن ننر-دمشن ننق،
(1663م).
عليب ،أمحد/
 .03العهد السري للدعوة العباسية أو من االمويني ارل العباسيني ،الطبعة االوذل ،دار الفارايب-بريوت2322( ،م).
د.علي أبراىيم حسن/
 .16التاريخ ابسالمي العام ،الطبعة الثالثة ،مطبعة السنة احملمدية ،القاىرة2303( ،م).
فاروق عمر فوزي/
 .12اخلالفة العباسية ،الطبعة االوذل ،دار الشروق للنشر و التوزيع-عمان1663( ،م).
 .11العباسيون ابوائل ،الطبعة االوذل ،بريوت2316( ،م).
الفقي ،د .عصام عبدالر وف/
 .13دراسات يف التاريخ الدولة العباسية ،الطبعة االوذل ،دار الفكر العريب للطبع و النشر-القاىرة1666( ،م).
فلوتن ،فان/
 .18السيادة العربية ،ترمجة :حسن ابراىيم حسن و الشيخ زلمد زكي ابراىيم ،الطبعة االوذل ،القاىرة2338( ،م).
كناس ،زلمد راجي حسن/
 .15مفردات من احلضنارة االسنالمية ،قندم لنو :د .أمحند الطحنان ،الطبعنة االوذل ،دار ادلعرفنة للطباعنة و النشنر و التوزينع-
بريوت1663( ،م).
لسرتنك .كي/
 .10بلنندان اخلالفننة الشننرقية ،نقلننو ارل العربيننة :بشننري فرنسننيس و ك ننوركيس ع نواد ،الطبعننة االوذل ،مطبعننة الرابطننة-بغ ننداد،
(2358م).
ادلعوش ،د .سادل/
 .11عبداهلل بن ادلقفع-مفكر و قضية ،الطبعة االوذل ،مؤسسة حبسون للنشر و التوزيع-بريوت1668( ،م).
الشيخ زلمد اخلضر حسني/
 .12زلمد رسول اهلل ،الطبعة االوذل ،مطبعة العلم-دمشق2312( ،م).
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زلمود شيَت خطاب/
 .13قادة فتح بالد فارس ،الطبعة االوذل ،بريوت2305( ،م).
ادلغلوث ،سامي بن عبداهلل/
 .26أطلس تاريخ االنبياء و الرسل ،الطبعة السادسة ،مكتبة العبيلكان-الرياض( ،بال).
ابومغلي ،زلمد وصفي/
 .22ايران دراسة عامة ،الطبعة االوذل ،مطبعة جامعة البصرة-البصرة2325( ،م).
ادلكي ،الطاىر امحد/
 .21امر القيس-حياتة و شعرة ،الطبعة الثانية ،دار ادلعارف -القاىرة2316( ،م).
الندوي ،ابواحلسن علي بن احلسني/
 .23ماذا خسر العادل باحنطا ادلسلمني ،الطبعة ارابعة ،دار اجليل-بريوت( ،بال).
النشار ،د .علي سامي/
 .28زلاضرات يف الفلسفة االسالمية ،الطبعة االوذل ،بال2300( ،م).
النعيمي ،د .نزار زلمد قادر/
 .25اجلننيش و تاثرياتننو يف سياسننة الدولننة االسننالمية منننا تاسيسننها و حننى سننقو بغننداد (050-2ه2152-011/م)،
الطبعة االوذل ،دار ادلتنيب للنشر و التوزيع-أربد1665( ،م).
ىويدي ،د .حيىي/
 .20نشاة الفكر الفلسفي يف االسالم ،الطبعة الثالثة ،بال2305( ،م).
غًًُّ :غُضناوَنإ بُ ظَاٌْ فاضغٌ:
ا.غُضناوَ ضَِغُُْنإ:
أبٔ اغفٓسياض ،بٗاايسئ حمُس بٔ ظػٔ(/غسَ ٖفحِ ٖصطٍ قُطٍ/غسَ غًعزَِٖ ًَبزٍ)
 .87جاضيذ طربستان ،بُ جكعًح :عةاؽ اقةاٍ ،ناس اوٍ ،جٗطإ1320( ،ه.ف).
املػحىيف ايكعويين ،محساهلل بٔ ابٌ بهط بٔ امحس بٔ ْكط750(/ه)ّ1349/
 .88جاضيذ طعيَسَ ،با اٖحُاّ :ز.عةساحلػني ْىابٌ ،ناس نٗاضّ ،ناذداُْ غرٗطَ-ؤغػُ اْحؿاضاد اَة نةةة،
جٗطإ1381( ،ه.ف).
ايٓطؾدٌ ،ابىبهط حمُس بٔ شعفط بٔ عًٌ348(/ه)ّ959/
 .89جاضيذ اضا ،بحكعًح :حمُس رضوي ،ناس أوٍ ،جٗطإ1313( ،ه.ف).
ث .غُضناوَ ْىيًُنإ:
أضبطٍ ،أ .ط و زيططإ/
( ) 489
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 .90جاضيذ اغبّ ،جطمجُ :امحس اضاّ ،ناس نٗاضّ ،ناذداُْ غرٗط-جٗطإ1381( ،ه.ف).
اظاز َٗط ،ؾٗةاظ/
 .91جاضيذ ايطإ اظ زيطوظ جا اَطوظ ،ناس اوٍ ،ناذداُْ غعًس-جٗطإ1382( ،ه.ف).
اغبّ ًْا ،فطيسوٕ/
ْ .92طاٌٖ بُ جاضيذ ايطإ بعس اظ اغبّ ،ناس اوٍَ ،ؤغػُ أْحؿاضد ظػًين أقٌ-جٗطإ1383( ،ه.ف).
اوؾًسضٍ ،ز.شٗاْطة/
 .93زاْؿٓاَُ َعزيػٓا ،واشَْاَُ توضيحى أيني ظضزؾخ ،ناس أوٍ ،ناذداٍُْ غعسٍ-جٗطإ1377( ،ه.ف).
باضجًُُ ،نطيػحًإ/
 .94ظٕ زض ظكىم غاغاٌْ ،جطمجُ و ًَعكاد با َكسَُاٍ زض جًز ؾٓاغةٌ و ظكةىقٌ و ضواْؿٓاغةٌ شٓػةٌ
ايطاْةةٌ غاغةةاٌْ :زْ.اقةةطايسئ قةةاظت ايعَةةاٌْ ،نةةاس اوٍ ،مؤسسننة مطبوعننا/ي عطننائي-جٗةةطإ،
(1342ه.ف).
بًو ،اْحىٌْ/
 .95جةةاضيذ اْسيؿةةُ غًاغةةٌ اغةةبّ اظ عكةةط ذًةةاَرب جةةا اَةةطوظ ،نةةاس زوّ ،أْحؿةةاضاد اطالعننات-جٗةةطإ،
(1386ه.ف).
بٗاضَٗ ،طزاز/
 .96ازيإ اغًايٌ ،ناس اوٍ ،ناس َٗسٍْ-ؿط نؿُُ ،جٗطإ1375( ،ه.ف).
بىيؼَ ،طٍ/
 .97ظضزؾحًإ باوضٖا و ازاث زيين إ ٖا ،جطمجُ :عػهط بٗطاَةٌ ،نةاس ؾؿةِ ،اْحؿةاضاد قكٓةىؽ-نةاس
مشؿاز ،جٗطإ1384( ،ه.ف).
جىئ بٌ ،اضْىيس/
 .98جاضيذ متسٕ-حتًًًٌ اظ جاضيذ شٗإ اظ اغاظ جا عكط حاضنر ،جطمجُ :يعكىث اشْس ،ناس نٗاضّ ،اْحؿةاضاد
َىيٌ-ناذداُْ ايطإ َكىض ،جٗطإ1378( ،ه.ف).
ذةًْا ،ظػٔ و عةاؽ اقةاٍ اؾحًاٌْ/
 .99جاضيذ ايطإ-اظ اغاظ جا اْكطاض غاغاًْإ اظ قسض اغبّ جا انقنراض قاشاضيُ ،ناس زوّ ،اْحؿاضاد َةًبز-
جٗطإ1385( ،ه.ف).
ذًهىيىغهايا .ٕ ،و .و زيططإ/
 . 100ايطإ اظ زوضإ باغحإ جاذايإ غسَ ٖصسِٖ ،جطمجةُ :نةطيِ نؿةاوضظ ،نةاس ذةٓصِ ،أْحؿةاضاد ذًةاّ،
ناذداُْ َطوٍ -جٗطإ1363( ،ه.ف).
( ) 491
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تفضلي ،د .امحد/
 .101جاضيذ ازبًاد ايطإ ذًـ اظ اغبّ ،بُ نىؾـ :شايُ اَىظطاض ،ناس ذٓصِ ،اْحؿةاضاد غةدٔ-جٗةطإ،
(1387ه.ف).
خًاٍ اَطوٖىٍ ،ز.غًسعًٌ جكىٍ َٗسٍ/
 .102عكايس َعزى ،ناس زوّ ،مؤسسو مطبوعاتى عطائى-ناذداُْ ذًاّ ،جٗطإ1352( ،ه.ف).
زضيايٌ ،جىضط/
 .103ؾآٖؿاٌٖ غاغاٌْ ،جطمجُ :مرتضني ثاقنب فنر ،ناس ذٓصِ ،اْحؿةاضاد قكٓةىؽ-نةاس مشؿةاز-جٗةطإ،
(1390ه.ف).
زيانىْىف ،ئٌ/ّ .
 . 104جاضيذ ايطإ باغحإ ،جطمجُ :ضوظٌ اضبةاث ،نةاس اوٍْ ،ؿةط بٓطةاَ و جطمجةُ و ْؿةط نحةاث-جٗةطإ،
(1326ه.ف).
رضا ،عنايت اهلل/
 .105ايطإ و جطنإ زض ضوظطاض غاغاًْإ ،ناس نةٗاضّ ،ؾةطنخ اْحؿةاضاد عًُةٌ و فطٖٓطةٌ-جٗةطإ،
(1365ه.ف).
رضايي ،عبدالعظيم/
 .106اٌٖ و غٓخ زيٓٗاٍ ايطاًْإ باغحإ ،ناس ؾؿِ ،جٗطإ1381( ،ه.ف).
ظضئ نىث ،عةساحلػني/
 .107جاضيذ َطزّ ايطإ -ايطإ قةٌ اظ اغبّ -نؿُهـ باقسضجٗا ،ناس أوٍَ ،ؤغػُ أْحؿاضاد اَة نةةة-
ناذداُْ غرٗط ،جٗطإ ،ايطإ1374 ،ه.ف.
 .108زو قطٕ غهىد ،ناس اوٍ ،أْحؿاضاد غدٔ-جٗطإ1378( ،ه.ف).
ؾانس ،ؾائىٍ/
 .109اظ ايطإ ظضزؾيت جا اغبّ-مطالعناتى زضباضَ جاضيذ زئ و متاؽ ٖاٍ ًَإ فطٖٓطٌ ،جطمجةُ :مرتضني ثاقنب
فر ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد قكٓىؽ-ناس مشؿاز ،جٗطإ.)ّ1381( ،
ؾًرُإ ،نبوؽ/
َ .110ةاٌْ جاضيذ غاغاٌْ ،جطمجُ :نًهاوؽ شًٗاْةساضٍ ،نةاس اوٍْ ،ؿةط و ذةصوٖـ فةطظإ ضوظ-جٗةطإ،
(1384ه.ف).
ؾرىيط ،ؾرىيط/
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جاضيذ أيطإ زض قطوٕ خنػحني اغبَِ ،جطمجُ :شىاز فالطنورى ،ناس أوٍ ،بٓطاَ وجطمجةُ وْؿةط نحةاث-جٗةطإ،
(1369ه.ف)
قسياٌْ ،عةاؽ/
 .111جاضيذ ازيإ وَصاٖت زض أيطإ ،ناس أوٍ ،أْحؿاضاد اًْؼ-جٗطإ ،ايطإ1374( ،ه.ف).
 .112جاضيذ و فطٖٓط و متسٕ ايطإ زض زوضَ غاغاًْإ ،ناس نٗاضّ ،اْحؿاضاد فةطٖٓط َهحةىث-جٗةطإ،
(1387ه.ف).
نطيػحٓػٔ ،اضجىض/
 .113سننلطنت قبنناد و هننور مننزدك ،جطمجةةُْ :كةةطاهلل فًػةةفٌ ،نةةاس اوٍْ ،ؿةةطياد مؤسسنو خةةاوض-جٗةةطإ،
(1338ه.ف).
الٖىضٍ ،حمُس اقةاٍ/
 .114غة فًػفُ زض ايطإ ،جطمجُ :ا.ح.اضيإ ذىض ،ناس اوٍَ ،ؤغػُ فطٖٓطٌ و عُطاْةٌ منطقهناى جٗةطإ-
ْؿطيُ مشاضَ ( ،)8جٗطإ1349( ،ه.ف).
نىظئ ،فًًًؼ/
 .115اَرطاطىضٍ اغبٌَ ،جطمجَُٗ :سٍ ظكًكخ خىاَ ،ناس اوٍ ،ناس مشؿاز-أْحؿاضاد قكٓةىؽ-جٗةطإ،
(1386ه.ف).
َاغُٖ ،اْطٍ و زيططإ/
 .116متةةسٕ غاغةةاٌْ ،جطمجةةُ :عًػةةٌ بٗٓةةاّ ،نةةاس اوٍ ،اْحؿةةاضاد بٓطةةاَ-مطبوعنناتى طةةىجٓربط-جٗةةطإ،
)1339ه.ف).
َؿهىض ،ز .حمُس شىاز/
 . 117خبقُ ازيةإ زض جةاضيذ زيٓٗةاٍ بةعضط ،نةاس ؾؿةِ ،اْحؿةاضاد ؾةطم-نةاذداُْ ْةازض-جٗةطإ،
(1377ه.ف).
َفحدطٍ ،ز .ظػني/
 .118خىاضط زض ايطإ جا اواخط قطٕ غىّ ٖصطٍ ،ناس اوٍْ ،ؿط باظ-جٗطإ1386( ،ه.ف).
َكحسض ،غبّ حمػني/
 .119شٓطٗاٍ ٖفحكسغايُ ايطإ و ضوّ ،ويطاغحاض :عًٌ اقػط عةساهلٌ ،ناس اوٍ ،اْحؿاضاد زًْاٍ نحاث-
ناس ذًو ايطإ ،جٗطإ1389( ،ه.ف).
َٗط ،ز .فطٖٓط/
 .120زيسٍ ْى اظ زيين نٗٔ-فًػفٍُ ظضجؿخ ،ناس ٖفحِْ ،ؿط شاٌَ-جٗطإ1387( ،ه.ف).
( ) 492
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َة امحسٍ ،زَ .طيِ/
 .121نحابؿاْػٌ جاضيذ ايطإ زض ظَإ باغحإ ،ناس اوٍ ،اْحؿةاضاد اَةة نةةة-نةاذداُْ غةرٗط ،جٗةطإ،
(1369ه.ف).
ْههًٓا .ّ ،و و زيططإ/
 .122جاضيذ خمحكط ايطإ ،جطمجُ :حمُس جكٌ فطاَطظٍ ،ناس اوٍ ،ناذداُْ ْكـ شٗإ-أْحؿاضاد زًْا ،جٗطإ،
(2536ؾآٖؿاٌٖ).
ْطاقٌ ،ظػٔ/
 . 123نهًسَ جاضيذ ايطإ اظ نىض اضايايٌ ٖا جا ذايإ غًػةًُ ذًٗةىٍ ،نةاس ْٗةِْ ،ؿةط اخة إ-جٗةطإ،
(1386ه.ف).
ْفًػٌ ،غعًس/
 .124بابو خطّ زئ ،ناس زوّ ،ناذداُْ َٗسٍ-جٗطإ1388( ،ه.ف).
 .125جاضيذ متسٕ غاغاٌْ ،ناس أوٍ ،أْحؿاضاد زاْؿطاَ جٗطإ ،جٗطإ1231( ،ه.ف).
والزمية ،اغ ويىا يىزًَب/
 .126جةةاضيذ امساعًًًةةإ زض ايةةطإ زض غةةسٖاٍ (7-5ه ،)ّ13-11/نةةاس اوٍْ ،ؿةةط أؾةةاضَ-جٗةةطإ،
(1386ه.ف).
ويسٕ ططٕ ،طئى/
 . 127زيٓٗاٍ أيطاٌْ ،جطمجةُ :زَٓ.ىنةٗط فةطٖٓط ،نةاس أوٍ ،نةاذداُْ وظاضد فةطٖٓط اضؾةاز اغةبٌَ-
اْحؿاضاد اطاٖإ ايسَ ،جٗطإ1377( ،ه.ف).
َ .128اٌْ وجعًًُاد او ،جطمجُْ :عٖخ قفاٍ اقفٗاٌْ ،ناس أوٍ ،ناس ْىبٗاض -جٗطإ1377( ،ه .ف).
ويػٗىفط ،يىظف/
 .129أيطإ باغحإ (اظ  550بًـ اظ ًَبز جا  450ذةـ اظ َةًبز) ،جطمجةُ :مرتضني ثاقنب فنر ،نةاس غةىّ،
أْحؿاضاد فكٓىؽ-ناذداُْ مشؿاز-جٗطإ1378( ،ه.ف).
نىاضَّ :غُضناوَنإ بُ ظَاٌْ نىضزٍ:
ظَْس ،نطيِ/
 .130ئايني باوَضِ يُ نىضزغحاْسا ،ناذٌ يُنُّ ،ناذداٍُْ ناَُضاٌْ-غًًَُاِْ1971( ،ظ).
 .131ظَاٌْ نىضزٍ و ٖىُْضٍ وَضطًَطِإ ،ناذٌ يُنُّ ،ناذداٍُْ ناَُضاٌْ– غًًَُاِْ1977( ،ظ).
نُيىإ ئاظاز ئُْىَض/
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ًَٓةةُوٍَ غ ة اجًصٌ
ًَُٓوَيةةُنٌ ًََةةصويٌ– ئايًين)يةةُ ،نةةاذٌ يُنةةُّ ،غةةُْحُضٍ يًهؤي
َ .132ةةاًْعّ (يًهؤي
نىضزغحإ– ناذداٍُْ ضِووٕ ،غًًَُاُِْٖ ،ضيٌَُ نىضزغحاٌْ عًَطام2004( ،ظ).
ذًٓصُّ :غُضناوَنإ بُ ظَاٌْ ئًٓطًًعٍ:
Quoted in Philip K Hitti:
th
133. History of the Arads 10 ed, New York, (1970A.C).
Quoted in G.E.von Grunebaum:
134. Classical Islamic A History 600A.D-1258A.D, Chicago, (1970A.C).

ؾُؾُّ :جىيَصيُٓوَ ظاْػحًًُنإ:
احملل ،سادل أمحد/
 .235العالقننات العربيننة الساسننانية خننالل الق نرنني اخننامس و السننادس للمننيالد ،رسننالة ماجسننرت غننري ادلنشننورة مقدمننة اذل
كلية االداب-جامعة ادلوصل-ادلوصل2322( ،م).
ملخص البحث باللغة العربية
تعترب الديانة ادلزدكية أحدى الديانات االيرانية القددية النيت تركنت أثارىنا علني الدولنة الساسنانية فقنق ،بنل بقيَنت أثارىنا
علنى دولننة العباسننية بنناالخص يف عصننرىا االول .والسننبب يرجننع اذل مسنناندة االينرانيني ودعمهننم يف اسننقا الدولننة االمويننة
مقابل أعطاء امتينازات ذلنم بعند وصنوذلم اذل السنلطة .ومنن بنني ىنؤالء الناي ناضنل منن أجلنو (ايب مسنلم اخلراسناين) الناي
مجننع اخلراسننانيني لقيننام النندعوة العباسننية ومواجهننة االمننويني يف أسننقا دولننتهم سنننة (231ه156/م) .وىنناه ادلسنناندة مننن
قبل االيرانيني ليس اال من أجل أرجاع قنوهتم و رلندىم يف ادلاضني عنن طرينق العائلنة و الدولنة العباسنية .لكنن عنندما وصنل
العباسننيون اذل السننلطة ،دل يوف نوا بعهنندىم ،بننل واجهننوىم وقنناموا بقتننل زعمننيهم (ايب مسننلم اخلراسنناين) النناي اعط نى تلننك
احلدث فرصة لاليرانيني و معتنقي الديانة ادلزدكية أنتقام دم (أيب مسلم) للقيام ضد الدولة العباسية من أجنل أرجناع رلندىم
ادلاضنني و أنتشننار أفكننارىم و عقائنندىم بننني الننناس .وقنناموا بعنندة حركننات و أنتفاضننات و ثننورات مننن أجننل ذلننك بضننعاف
الدولة و أسقاطها .ومن بني تلك االنتفاضات و الثورات اليت قاموا بو ىؤالء حركات (هبا فريد و سنباذ و ادلقننع اخلراسناين
و بابك اخلرمي...اخل) .لكن هناية كل احلركات و الثورات ادلناوئة للسلطة باءت بالفشل.
أمننا فيمننا خيننص ادلزدكيننة ىننم أتبنناع (مننزدك بننن بامننداد) تلننك الشخصننية الدينيننة الننيت هننرت بنندين جدينند و مننن بطننن
االمرباطوريننة الساسننانية وىننددت كيننان الديانننة الزرادشننتية ديننن الدولننة يف ذلننك الوقننت .ورغننم أن ىنناا النندين اعتننرب النندين
الرمسنني يف عهنند قبنناد االول الساسنناين سنننة (822م) دلنندة عشننرة سنننوات لكننن أنتهنني أمننره دبننوت زعيمننو مننن قبننل (كس نرا
انوشريوان) سنة (530م) يف تيسفون العاصنمة وحناربوا منن أتبعنو .لكنن رغنم قتنل زعنيمهم و زلاربنة أتباعنو فقند بقيَنت ىناا
الدين لعدة قرون و أثرت تاثريا علي دولة اخلالفة العباسية يف عصرىا االول دلدة قرن من الزمان و حنيت يف عصنرىا الثناين و
الثالث.
مننن ىنننا ولغننرض تسننلق الضننوء علنني بعننا جوانننب و تاثرياتننو علنني دولننة اخلالفننة ،أخرتنننا موضننوعا ىنناا ربننت عن نوان
(مننؤثرات الديانننة ادلزدكيننة علنني دولننة اخلالفننة العباسننية يف عصننرىا االول) .ولغننرض ىنناا االمننر أعتمنندنا علنني أكثننر مننن مئننة
مصنندر و مرجننع باللغننات العربيننة و الفارسننية و الكرديننة و االنكليزيننة ،قارننننا ادلصننادر و ادلراجننع مننن أجننل الوصننول اذل
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 ويف بادي االمر أشرنا اذل شخصنية (منزدك بنن بامنداد) تارخينو و حياتنو.حقائق تارخيية و تاثري ادلزدكية على الدولة العباسية
 أختتمنننا حبثننا ىناا بعنندة نتنائ الننيت.و أىنم العقائند الننيت جناء هبنا و اثاراىننا علني دولنة اخلالفننة العباسنية يف عصنرىا االول
.وصل اليو الباحث و ىاا ومن اهلل التوفيق

Abstract
Mazdaki is considered to be one of the ancient Iranian religions that have left marks not only on the Sassanid Empire
but also on Abbasid Empire. The reason was that the Abbasids relied on non-Arabs including the Iranians to topple the
Umayyad Caliphate and get to power. They pledged to compensate their sacrifices when they took power. A
distinguished character called Abu Muslim Khurasani cooperated with the Abbasids, championed their cause and played
a leading role in helping them to seize power. Having gained power, the Abbasids reneged on their earlier promise and
took a hostile position against them, instead, and murdered Abu Muslim Khurasani – an event that turned to an
opportunity for Mazdaki followers to rebel to get back their previous achievements. Rawandi and Khurami as two
branches of Mazdaki confronted the Abbasid Caliphate but they were finally defeated by overwhelming power of the
Caliphate.
Mazdkians were followers of Mazdak, Bamdad’s son, who rose in 488 AD at Sassanid Qabad I. He was a religious
man and appeared from Sassanid Empire. Mazdak attacked Zoroastrianism, which was the state religion for ten years.
Later, the Sassanid authorities became hostile and Sassanid Anawshirwan ordered him to be eliminated in 536, although
the religion continued up to more modern times.
To write this paper, the authors have used more than one hundred references in Arabic, Kurdish, Persian, and
English. First, the history of Mazdak’s name and personality has been explored to find out its etymology, family and place
of birth. Second, Mazdaki religion and the views of theologists, historians, and orientalists have been discussed. Next,
the significance of Mazdakifon Abbasid Caliphate during Abbas I has been addressed to realize its influences over the
state. The bibliography and the abstract in English and Arabic come at the end of the paper.
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