
ن كتابم الحلقة الثالثة  
 تجربتي في الكتابة التاريخية ، للمؤرخ الكبير

 االستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي
 مساجالت في موضوعات تاريخية

 
لكاتببقول  ل(  هذه   وهو يقابل الحلقة الثالثة)للمبحث الثالث من كتابه آنف الذكر  قدم المؤلف " 

:جاء فيه    James Russell Lowell 

(Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind) 

:في كتاب  كما قدم له بما ورد  
W. Ende, Arabische Nation…, Beinut, 1977, pp. 257 tt. 

:نصه عن اهم طروحاته الخاصة بالثورة العباسية وهذا   

د الحكم األموي كانت من البدء حركة عباسية خالصة، ظهرت بواجهات متعددة يستنتج الدكتور فاروق عمر خالل أبحاثه بأن الثورة العباسية ض"
ويؤكد عمر أن هذه . ورفعت شعارات مختلفة، حاولت كسب المتذمرين من الحكم األموي واستغلت بدرجة كبيرة ظروف القبائل العربية في خراسان

...القبائل العربية كانت القوة الفّعالة في الجيش الخراساني  

ا ا كانت النتيجة فإن أبحاث الدكتور فاروق عمر وبعض زمالئه المؤرخين قد ساعدت على رفع مستوى المنافسة العلمية في هذا الموضوع ارتفاع  وأي  
ا ا في الجدل المستمر ض.  وأعتقد أن هذا التقدم العلمي من أعظم المكاسب في مجال كتابة تاريخ العرب في هذا القرن . ملموس  د وربما عد نجاح 

ا لمقاومة التقليد األعمى آلراء السابقين من المستشرقين والمؤرخين . التيارات العقائدية والمتشددة والجمود في كتابة التاريخ ا نجاح  وُيعد ذلك أيض 
".العرب، حيث يعتمد الِعلم الصحيح في قيامه على إعادة النظر المستمر في النتائج السابقة  

*********** 

ت تاريخيةمساجالت في موضوعا  

فاروق يخّيل إليه أنه يحاول أن يساهم في بلورة نزعة نقّدية في . المتتبع لمطارحات د 
التاريخ لها منهجها، وأن يكسب لهذه النزعة المريدين من تالمذته في الدراسات العليا الذين 
غدا بعضهم ضمن الكادر التدريسي في الجامعات، ولعل األستاذ الدكتور بشار معروف قد 

:صف هذا الجانب حين قالو   

أحد شيوخ التاريخ في آداب بغداد الذي  -ومن هؤالء الخيرين النجباء فاروق عمر" 
كان له الباع في المطارحات التاريخية والحضارية والموازنات الفكرية في جانبيها، اإليجابي 

في خلقه  الخير الذي يتحرى الكرامة التي تعهد بها الخالق الكريم هذا المخلوق اإلنسان
واآلخر السلبي الذي ينكص به عن تلك الكرامة يخسره الدنيا واآلخرة، فكان له ... وبعثه

...".جملة صالحة من الدراسات في هذا الشأن  



كما يقول  –بدأ الدكتور فاروق مشواره بمساجلة تاريخية صعبة حين عقد نيته وتحلى  
التي أساءت إليها الدراسات غير " عباسيةالدعوة ال"بالصبر ليعيد قراءة  –تقرير أستاذه عنه 

ونّقاها من معظم ما علق بها من أوشاب وتشويه، وكاد " العروبة"المنصفة فأعادها إلى 
ا لحسن االعتقاد ... تفقه إرادة التغيير" هاشمية"يخلص بها  فكانت تلك الدراسة مفتاح 

التاريخ بأمانة علمية وبمنهجية  "وتعريب.... "واالندفاع الحر في إعادة تقويم األشياء والوقائع
فزادت دراساته من إنتباهة أبناء األمة إلى الخطورة المحدقة بالثقافة العربية . تاريخية واضحة

.وخاصة في بعدها التاريخي الحّساس  

الدعوة "وبعد حصوله على الدكتوراه وعودته إلى الوطن بدأ بطرح فكرته الجديدة عن  
ومن خالل المقاالت في . على طلبة الجامعة والندوات من خالل محاضراته" العباسية

المجالت العلمية والجرائد والمجالت الثقافية، ولم يضع شروط ا خاصة في سبيل نشر أفكاره 
ومن الطبيعي أن تكون . أو بحوثه، ألن المهم عنده نشر الكتاب وخروج المقالة إلى النور

يعي أن تأخذ الفكرة الجديدة وقت ا طويال  ردود الفعل مختلفة بين مؤيد ومعارض، ومن الطب
فاروق وجد مجاال  لطرحها وخاصة في . على أن د. كي تجد طريقها إلى أوساط المثقفين

!!.محاضراته الجامعية والكتب المنهجية حيثما كان عضو ا في لجنة تأليف أو لجنة تنقيح  

ذا كانت الفرصة األولى للمساجلة قد تهيأت في أطروحة الدكت  وراه، فإّن الفرصة وا 
الواسعة االنتشار لكتابة سلسلة مقاالت متتابعة ( آفاق عربية)الثانية تهيأت حين دعته مجلة 

وقد استغل هذه الفرصة وكتب . تنشر شهري ا حول موضوعات من التاريخ العربي اإلسالمي
ين، كان لقرن العشر جملة مقاالت في الفترة بين منتصف السبعينات وبداية الثمانينات من ا

ويمكن . لقب ا من ألقابه" الشهري في آفاق"قطري ا وعربي ا حتى غدا اصطالح  لها صدى واسع  
قراءة ونقد آلراء استشراقية في تاريخ الحركات  أن نصف مجموعة بحوثه هذه بأنها إعادةُ 

السياسية ومظاهر تاريخية أخرى شاعت في أوروبا ورددها العديد من المؤرخين  –الدينية 
بل لكثرة تردادها في كتب ،ال لصحتها تاريخي ا  ،م بهال  س  رب، حتى غدت حقائق مُ الع



ا  –مثال   –فقد أعاد االعتبار . ومقاالت بعض المؤرخين إلى العصر العباسي األول موضح 
دارية، وقوة الثقافة العربية اإلسالمية واحتوائها  دور العرب فيه كقوة سياسية وعسكرية وا 

كما أوضح في ". بعصر النفوذ الفارسي"نافي ا عنه الصفة التي وصفته  الثقافات األخرى 
صانع "بحث آخر مدى المبالغة التي ّصورت بها شخصية أبي مسلم الخراساني باعتباره 

بينما كان هناك من الشخصيات العربية من لعب دور ا مساوي ا أو أهم منه، وأن العمل " الدولة
.لم يعتمد على فرد واحد بعينه في الدعوة العباسية كان جماعي ا  

وفي بحوث متتابعة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحركات كان المثقف  
ا ينظر إليها نظرة  دعت  –كما زعم المستشرقون  –باعتبارها حركات " تقدير"العربي عموم 

وقد حّركت  .الشعوبية والزندقة والزنج والقرامطة: إلى المساواة والعدالة وحرية الفكر أمثال
هذه المقاالت بعرضها الموضوعي ومنهجيتها العلمية الحوار الثقافي في السبعينات في 

الوسط الجامعي واألوساط الثقافية خارج الجامعة، فكان صاحبها يتسلم العديد من الرسائل 
والمكالمات الهاتفية حولها، بل أنه، وكما يقول، تعّرف على أصدقاء وزمالء بعضهم في 

لده ممن كانوا يتصلون به هاتفي ا أو يزورونه مشجعين ومقترحين مواضيع جديدة عمر وا
تلقاها عن جهده في هذا " مكافئة"فكانت هذه االلتفاتات واإليحاءات أعظم !! للكتابة عنها

الميدان وتحفل مجلة آفاق عربية بالعديد من هذه البحوث، رحم هللا رئيس تحريرها الدكتور 
.شفيق الكمالي  

فاروق ومن خالل النشر في لبنان على جمع معظم هذه البحوث . عمل د كما 
ا لنظرته الجديدة وا عادة تقويمه لمظاهر 1991ونشرها في كتاب واحد سنة  ، حيث لقي رواج 

وقد نشر الكتاب بعد ذلك التاريخ عدة مرات في بيروت !! على تفسيرها" متفق"تاريخية 
م في بغداد طبعة مزيدة 1995ما طبع سنة ك. بصورة غير مشروعة ودون علم المؤلف

(.التاريخ اإلسالمي وفكر القرن العشرين)ومنقحة وهو الكتاب الموسوم   



أما الفرصة الثالثة التي سنحت للدكتور فاروق ليبدي فيها وجهة نظره حول الكتابة  
م العراقية التي أصدرتها وزارة الثقافة واإلعال( الموسوعات التاريخية)التاريخية فهي مجموعة 

ا لتحرير موسوعة  والتي شارك في تحرير فصولها نخبة من المؤرخين العراقيين، فكان رئيس 
وكتب فيها عن األصالة في حضارة العراق ( األصالة والتأثر.. العراق في موكب الحضارة )

فكتب عن الوزارة ( حضارة العراق)أما في موسوعة . في العصور العربية اإلسالمية
كتب فصوال  عديدة عن عناصر ( الجيش والسالح في العراق)وفي موسوعة ونظامها، 

الجيش وعن الرايات واأللوية وشارك في الكتابة عن التعبئة واألصناف والمعارك، وفي 
وكان . عن الحركات الهدمية في التاريخ اإلسالمي( العراق في مجابهة التحديات)موسوعة 

.بتاريخ وطنهم العريق وتراثه األصيل هدف هذه الموسوعات شحذ وعي العراقيين  

في العراق إلى إعادة تقويم ( هيئة كتابة التاريخ)وجاءت الفرصة الرابعة حين دعت  
: فاروق في كتابة عدة بحوث في هذا المشروع منها. المظاهر التاريخية، وقد شارك د

في مجابهة الفكر  دور التاريخ في التوعية القومية، الفكر العربي. عروبة الثورة العباسية
المؤرخ خليفة . الخليفة المحّنك الناصر لدين هللا. الخليفة المجاهد هارون الرشيد. الشعوبي
.إلخ... بن خّياط  

ومن خالل مركز الدراسات الفلسطينية التابع لجامعة بغداد كانت الفرصة الخامسة  
ا منذ منتصف للبحث في تاريخ فلسطين وكتابة البحوث التي نشرها في إعداد مجلته

السبعينات، وقد كشف بعض مغالطات المستشرقين فيما يخص تاريخ فلسطين، وعلى سبيل 
المثال ال الحصر االمتيازات المزعومة التي منحها الرشيد لشارلمان وكذلك موقف السلطان 

ومن مساهمات الدكتور . عبد الحميد من مقترحات هرتزل، وآراء المؤرخ تويني حول فلسطين
ي نشاطات مركز الدراسات الفلسطينية إشرافه على تحرير كتاب المركز الموسوم فاروق ف

تاريخ )م وقبل ذلك إشرافه على تحرير 1999الذي صدر سنة ( يهود األقطار العربية)
وكان محور االستشراق . ، وهو من منشورات مركز الدراسات الفلسطينية(فلسطين الوسيط



فاروق، وقد بدأ نشاطه في هذا الباب حين دعته دار من المحاور التي كتب فيها الدكتور 
االستشراق )الشؤون الثقافية العامة العراقية للمشاركة في ندوة عن االستشراق فكتب عن 

ثم ( الكتابة التاريخية الفارسية وموقف االستشراق)ثم كتب عن ( وتاريخ العصر العباسي
الستشراقية في معرض بحثه عن ، كما تعّرض للدراسات ا(االستشراق ومشكلة الموالي)
ا من كتب وبحوث (المدرسة التاريخية العراقية المعاصرة في الدراسات العباسية) ، ونقد عدد 

والذي أشرنا إليه سابق ا ( التاريخ اإلسالمي وفكر القرن العشرين)بل إن كتابه . المستشرقين
ا على رؤى استشراقية في موضوعات تاريخية عربية إسالمي .ةُيعد رد   

. من ذلك وغيره نالحظ بأّن الدكتور فاروق ساهم في بلورة نزعة في النقد التاريخي 
وكان نقده يتسم في ردوده على نبرة حادة نابعة من غيرته على تاريخ األمة، وهذه النبرة 
القوية هي في الواقع، نفسها التي اتسمت بها بعض كتابات المثقفين والمؤرخين العرب 

.في ردودهم على النزعات التشكيكية والمسلمين الرواد  

فاروق في النقد التاريخي وردود الفعل . ومهما يكن من أمر فإّن المتتبع لجهود د 
على ذلك وما واجهه من انتقادات ينتهي به األمر إلى أن الوقت لم يحن بعد في الوسط 

مي نحو مستوى الثقافي العربي لتقبل النقد باعتباره ظاهرة علمية هدفها دفع البحث العل
أفضل، ذلك ألّن النقد أو الرأي اآلخر والرأي المعاكس ال يزال ينظر إليه على أنه عملية 
هجومية وظاهرة استفزازية موجهة إلى شخص الكاتب وليس إلى عمله، ولهذا يكون رد 

وفي . الكاتب على الناقد يكون بمستوى شخصي واستفزازي خاٍل من العلمية والموضوعية
ان تأخذ الحمّية زمالء الكاتب الذي تعّرض عمله للنقد فيتعاونون معه إلعداد رّد بعض األحي

وهؤالء كما يقول إبراهيم المازني من . يصل في قناعاتهم أعلى درجات الهجوم الشخصي
كالمه مطبوع ا ومنشور ا في بحوث  ميدان تخصصه وال يروق لهم أن يرواالمنافسين له في 

!!ومقاالت  



الذي سيعطى فيه للنقد التاريخي مكانته وأهميته في كتابة التاريخ  على أن اليوم 
لبنة في أساس هذه الظاهرة مثلما فعله بعض زمالئه في  وحسبه أنه وضعسيأتي ال محالة، 

.هذا الباب  

:ولعل من المقاالت النقدية التي اشتهرت في األوساط الثقافية ما يلي   

.زنجنقده لمقالة هادي العلوي عن حركة ال*   

.نقده لمقالة عبد الجبار ناجي عن حركة الزنج*   

.نقده لمقالة حسين العزيز عن الشعوبية*   

.لحسين العزيز" البابكية انتفاضة الشعب األذربيجاني ضد الخالفة العباسية"نقده لكتاب *   

.لسميرة الليثي" الزندقة والشعوبية"نقده كتاب *   

.م في المجتمع اإلسالمينقده للنظرة حول دور الموالي ومركزه*   

ليك نماذج من النقد التاريخي للدكتور فاروق في تقويمه الجديد للدعوة العباسية   وا 
ونقده لتفاسير المستشرقين في محاضرة ألقاها في قاعة المحاضرات بجامعة الرياض سنة 

، وفي نقده للنظرة االستشراقية عن دور العرب في العصر العباسي األول، سنة 1999
م، وفي بحثه الذي ألقاه في ندوة وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل البيت 1991

بالمملكة األردنية الهاشمية، عن المشادة بين المؤرخين حول المؤرخ الُعماني العوتبي 
.م2112الصحاري سنة   

ا يقتحم على القّراء بآرائه وال يبا. ولعل د  لي فاروق يظهر في هذه األبحاث المنتقاة صريح 
من رضى ممن سخط منهم والذين ال يروق لهم أن يأتي بالجديد أو أن يروا كالمه مطبوع ا 

.ومنشور ا في أمهات المجالت العلمية المحكمة بالعربية واإلنكليزية  



األولالنموذج   

(1) تقويم جديد للدعوة العباسية  
دعوة وما حدث لقد بحث الكثير من المؤرخين المحدثين شرقيين وغربيين في تاريخ ال 

ولكن . في أعقابها، وجاء قسم منهم بتفاسير جديدة أو بأفكار مبتكرة أو بدراسة استقصائية
هؤالء الباحثين الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي وأوائل القرن العشرين 
ذلك  كان يعوزهم الشيء الكثير، فقد اعتمدوا في الغالب على مصادر كانت متيسرة لديهم في
ا، ومخطوطات سهلة  الوقت وهي قليلة بالنسبة لما لدينا اآلن من كتب محققة تحقيق ا جيد 
المثال ومصنفة في مكتبات العالم الكبرى، وعلينا بعد ذلك أن نتذكر بأن بعض من بحث 
في التاريخ اإلسالمي من الرعيل األول من المستشرقين لم يكن في الواقع مدرب ا كمؤرخ فقد 

ا من المستشرقين كان بدء . ه الشيء الكثير مما يحتاجه المؤرخكان ينقص فالمعروف أن عدد 
ولعهم بتاريخنا من خالل دراساتهم للتوراة واإلنجيل والدراسات الالهوتية األخرى، وهناك نوع 

آخر من المستشرقين تعرفوا على تاريخنا بطريق الصدفة حينما وجدوا أنفسهم في بالدنا 
أما الجيل الجديد . ة العسكرية أو الخدمة الدبلوماسية أو البعثات التبشيريةأثناء أداء الخدم

من المستشرقين فقد درسوا تاريخنا عن قصد ورغبة وبعد تدريب وا عداد جامعي على التحقيق 
العلمي، ولكن بعضهم دون شك وقع في أخطاء في تفسيراته التاريخية بسبب ضعف في 

تركية أو بسبب قلة معرفته ببيئة البالد اإلسالمية التي يكتب لغته العربية أو الفارسية أو ال
ولذلك كانت بحوث هذه الفئة من المستشرقين يعوزها الكثير من الدقة لكي . عنها وبتقاليدها

إال أنني وأنا أتكلم عن هذا النوع من المستشرقين علّي أن أتذكر وأعتز . تتصف باألصالة
.دموا تاريخنا وثقافتنا خدمة علمية موضوعية كأحد أبنائهابأولئك المستشرقين الثقاة الذين خ  

                                                           

 .م8691محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات بجامعة الرياض، ( 1)



لقد قلت قولي هذا ألنني أالحظ كتب ا ألفها مؤرخون محدثون في وطننا العربي  
واعتمدوا فيها على تفاسير بعض قدماء المستشرقين دون تمحيص أو إعادة تقويم ولذلك 

ورغم أن هذه اآلراء االستشراقية  .وقعوا في عين األخطاء التي وقع فيها هؤالء المستشرقون 
باتت قديمة في الغرب، وظهرت بدال  منها تفاسير جديدة عدلت فيها وغيرت إال أننا ال نزال 
حتى يومنا هذا نتداول هذه اآلراء القديمة ونستند عليها وال تزال كتب تصدر ومقاالت تنشر 

ده هنا في إثبات رأينا هو والمثال الذي سنور . تجتر تلك اآلراء التي آن لها أن تستبدل
.ذاتها" موضوع الدعوة العباسية"  

لقد فّسر المستشرق األلماني فان فلوتن في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي الدعوة  
أي أن الثورة العباسية كانت . العباسية على أنها ثورة الموالي من الفرس ضد الحكام العرب

لقد تأثر المستشرق فان فلوتن باألفكار العنصرية  .ثورة قومية إيرانية ضد العرب األسياد
التي كانت سائدة في أوروبا وخاصة ألمانيا آنذاك، ولذلك نظر إلى الثورة بمنظار الصراع 
بين الفرس والعرب أو اآلريين والساميين، واستطرد فان فلوتن مفسر ا فقال أن سبب الثورة 

ها العرب في عهد الدولة األموية التي فشلت العباسية لم يكن إال نتيجة األخطاء التي ارتكب
في أن تعامل الشعوب غير العربية والتي اعتنقت اإلسالم معاملة مساوية للعرب المسلمين، 
وقد أدى هذا التمييز في المعاملة على إنبعاث القومية اإليرانية كسالح ذاتي للشعب اإليراني 

.المضطهد  

على رأي سلفه فان فلوتن وأخذ بأكثر تفسيراته ولقد وافق المستشرق األلماني ولهاوزن  
وكأنها حقيقة مسّلم بها، على أن ولهاوزن انتبه إلى أثر وفاعلية القبائل العربية من أهل 
خراسان حيث خصص فصال  طويال  من كتابه منقب ا عن أصول القبائل واألحالف التي 

.كانت بينها  

لمستشرقين هو أنهما نظرا بمنظار على أننا نالحظ بأن الخطأ الذي وقع به كال ا 
ففلوتن لم يحاول تفهم وضع خراسان قبل وقوع الثورة . ضيق إلى طبيعة الدعوة العباسية



ومثله كمثل المؤرخ الذي يؤمن بقواعد ونظريات أو فكرة معينة ثم يحاول جمع مادته ورواياته 
في البداية يقود بطبيعة والخطأ . التاريخية ليثبت صحة تلك النظرية التي يؤمن بها مسبق ا

أما ولهاوزن فالحق أنه أدرك أهمية القبائل العربية المستقرة في . الحال إلى الخطأ في النهاية
خراسان، ولكنه رأى في النزاعات القبلية والعصبية بين هذه القبائل األساس المحّرك لفعاليات 

من أحالفها في الجاهلية  بل أنه أكثر من ذلك تتبع جذورها قبل اإلسالم متخذ ا. شيوخها
كما وأن ولهاون لم يعر للظروف الجديدة التي نتجت عن . دليال  لتفسير أحالفها في اإلسالم

ونحن نقول بأن . هجرة القبائل إلى أقاليم جديدة مثل العراق وفارس وخراسان أية أهمية
كان العرب في  األحالف الجديدة بين القبائل العربية في خراسان ربما تأثرت بالماضي حين

إن . جزيرتهم ولكنها دون شك تطورت وتبدلت بتبدل الظروف في بيئتهم الجديدة في خراسان
عدم إدراك ولهاوزن للتطور الجديد في العالقات القبلية في خرسان وتعقيداته هو الذي جعله 

ا لبعض جوان . بهايظهر بمظهر المؤيد لفرضية فان فلوتن أكثر من كونه معدال  لها أو مقوم 
هذا وال ننكر أنه خطا خطوة صحيحة في طريق فهم الدعوة العباسية بتأكيده على دور 

.القبائل العربية الخراسانية  

ولقد تبنى هذا التفسير كّتاب ومؤرخون عرب ومسلمون أمثال جرجي زيدان وأحمد  
.ي وغيرهميقِ دِّ أمين وفيليب حتى وحسن إبراهيم حسن وعبد العزيز الدوري وِص   

يكون من المستحسن القول بأن هناك تفسير ا آخر نادى به بعض المستشرقين  وقد 
دور ا في الثورة ( آسيا الوسطى)الذين اعتقدوا بأن للترك الساكنين في بالد ما وراء النهر 

العباسية خاصة وأن الترك سبق وأن ساعدوا ثوارا كالحارث بن سريج المرجئي ضد 
دائرة المعارف التركية ونادى به المؤرخ أرمينوس فامبري وقد ظهر هذا الرأي في . األمويين

أبي مسلم في )وتشير األستاذة ماليكوف سيار في كتابها عن ( تاريخ بخاري )في كتابه 
بأن القصص الشعبية واألساطير واألغاني التركية في العصور الوسطى ( الفولكلور التركي



ريخ شيء والفولكلور شيء آخر وأن هذا إال أن التا. تظهر أبا مسلم بطال  قومي ا تركي ا
.االفتراض يفتقر إلى النصوص التاريخية الموثوقة التي تدعمه  

:التفسري احلديث للدعوة العباسية  

لقد كان المستشرقان اإلنكليزيان هاملتون جب وبرنارد لويس من أوائل المؤرخين  
. اصة القبائل اليمانية منهمفي الدعوة وخالفعال للعرب من أهل خراسان  دورالالذين أدركوا 

وقد الحظ جب بأن سكان المدن المحليين من الفرس لم يستغلوا فرصة الثورة العباسية 
إال . لينتفضوا عن بكرة أبيهم ضد الدولة األموية بل إن الروايات التاريخية تثبت عكس ذلك

ال تزيد  أن ما ذكره هذان المستشرقان في هذا المضمار لم يكن أكثر من لمحات بسيطة
.على أسطر قليلة فيها بعض التحفظ  

إن المستشرق دانيال دينت هو أول من أعلنها صراحة بأن آراء فان فلوتن وولهاوزن  
في الدعوة تدعو إلى الشك وا عادة التمحيص واالعتبار، حيث أظهر الوجه السياسي للثورة 

الربعية وأثر األحالف الجديدة وبين دور المقاتلة العرب الخراسانية ورؤساء القبائل األزدية و 
.بين القبائل في إرجاح كفة الثوار العباسيين  

ويرى دينت أن ضعف مركز مروان الثاني آخر خلفاء األمويين في بالد الشام كان العامل  
ولذلك فإن نقطة الجدل في نظريته تدعي بأن سقوط األمويين لم . المباشر لسقوط األمويين
والذي يؤخذ على دينت كذلك هو . ن بل بسبب ثورة في بالد الشاميكن نتيجة ثورة في خراسا

حيث لم يشر إليها إال " الدينية"للدعوة العباسية وا هماله الواجهة " السياسية"اهتمامه بالواجهة 
ا .عرض   

وتتابعت البحوث في طبيعة الدعوة العباسية مؤكدة هذا التفسير الجديد، فكتب دمحم  
ان منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية األمويين وقد أعطى شعبان الحي شعبان عن حالة خراس

في الواقع، صورة متكاملة لتطورات الحالة السياسية واالجتماعية لعرب خراسان من حيث 



ويرى شعبان بأن . استيطانهم وعالقتهم بالفرس، ثم موقفهم من دمشق ومن بعضهم البعض
رب وغير العرب في اإلمبراطورية في دمج كل المسلمين الع"هدف الثورة العباسية كان 

أما العنصر الرئيسي في الثورة ". مجتمع إسالمي واحد لكل فرد من أبنائه حقوق متساوية
حسب رأي شعبان فكان العرب المستوطنين الذين اندمجوا مع السكان المحليين اإليرانيين 

استاءوا كذلك من وضعهم  والذين فقدوا امتيازاتهم كأعضاء في الكتلة العربية الحاكمة والذين
وال ينكر شعبان مساعدة . تحت سلطة الدهاقين الفرس المسؤولين عن جباية الضرائب

للثوار العرب ولكن هؤالء الموالي ال يمكن أن يكونوا بأعداد ( المسلمين غير العرب)الموالي 
.كبيرة وذلك لعدم انتشار اإلسالم في تلك الديار في تلك الفترة المبكرة بكثرة  

وقد أثبت صالح أحمد العلي بأن العرب سكنوا القرى المحيطة بمرو قبل تمصيرها  
وبهذا أعطى دليال  آخر على أهمية دور عرب خراسان من سكان القرى الذين كسبتهم 

.الدعوة  

إن إعادة تقويم الروايات التاريخية في مصادرنا المعروفة مثل الطبري واليعقوبي  
احظ واألصفهاني وكتاب العيون والحدائق والجهشياري وغيره، والدينوري والمسعودي والج

وبعد اإلطالع على نصوص تاريخية غاية في األهمية بالنسبة لموضوع الدعوة العباسية في 
: مخطوطات لم تنشر بعد أو أنها نشرت حديث ا ولم تستغل مادتها التاريخية بعد مثل

وهي مجهولة . ألوقاف العامة ببغدادمخطوطة أخبار العباس وولده المحفوظة في مكتبة ا
المؤلف ومرتبة حسب نظام النسب وتعتمد على رواة موثوق بهم وعلى شهود عيان ودعاة 

ا وتعتبر أشبه بوثيقة عن الدعوة العباسية .عباسيين ولذلك فهي مهمة جد   

ومخطوطة النبذة من كتاب التاريخ لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر، التي  
تشرق الروسي كرازنوفج من معهد المستشرقين في موسكو وترجمها وعلق عليها صورها المس

والواقع أن مقارنة مخطوطة النبذة بمخطوطة أخبار العباس آنفة الذكر . باللغة الروسية



ا من  تظهر بأن مؤلف األولى قد اختصر الثانية باقتباسه الروايات المهمة ودمجه عدد 
.مع اختصار سلسلة الرواةالروايات في رواية واحدة منسقة   

أنساب األشراف للبالذري وهي في جوهرها مخطوطة تاريخية ضمن  ةثم مخطوط 
وتقع في ( 412/929ت)وكذلك مخطوطة كتاب الفتوح البن أعثم الكوفي . إطار النسب

وفي المخطوط . جزأين حيث يتكلم في الجزء الثاني عن أخبار الدعوة العباسية وتطوراتها
ة عن استقرار العرب المسلمين في خراسان غير موجودة في الطبري معلومات فريد

أما بالنسبة للروايات التاريخية فالصورة التي تعطيها عن الدعوة غير متكاملة ألن . والبالذري 
والبن أعثم عذر في ذلك ألنه لم يكن قصده أن يؤلف كتاب ا . الحوادث مختارة وغير متسلسلة

نما في الفتوح .في التاريخ وا   

ثم تاريخ خليفة بن خياط الذي حقق في بغداد وكذلك في دمشق، ويعد من أقدم كتب  
الحوليات في التاريخ اإلسالمي حيث يتناول أحداث التاريخ من السنة األولى للهجرة إلى 

والنصوص التي فيه تساعدنا على توضيح . هـ أي خالفة الواثق باهلل العباسي242سنة 
ضافة معلومات جديدة عن الدعوة العباسية، حيث يظهر بأن غموض مصادرنا المألوفة و  ا 

المصالح الجديدة التي ظهرت بعد استقرار القبائل في خراسان أدت إلى وجود تكتالت جديدة 
بين العرب أنفسهم ال تعتمد بالدرجة األولى على العصبية بل على المصالح الجديدة التي 

.يهاحتمتها بيئة خراسان الجديدة وظروف العرب ف  

( م1925/هـ442ت)تاريخ الموصل ألبي زكريا دمحم بن يزيد األزدي  ةثم مخطوط 
الموجودة في مكتبة شستر بيتي في دبلن بايرلندا، وقد قام علي حبيبة بتحقيقها ونشرها سنة 

 –م 719/هـ111ولم يبق من المخطوطة غير جزئها الثاني الذي يبدأ من سنة . م1997
المزايا الكثيرة التي تتمتع بها المخطوطة بقدر ما يتعلق األمر  ولعل من. م949/هـ222سنة 

بموضوع بحثنا، هو إظهارها مدى المبالغة في الفكرة القائلة بأن الثورة العباسية كانت ثورة 
فاألزدي يظهر مدى اعتماد الدعوة على العرب ويفند الزعم القائل بأن . الفرس على العرب



اإلمام أوصى أبا مسلم بقتل كل من يتكلم العربية ذلك الزعم الذي اتخذه فان فلوتن إبراهيم 
.ومن اتبعه من المؤرخين ذريعة إلثبات الصبغة الفارسية للدعوة العباسية  

وهناك مخطوطات أخرى كثيرة تساعد على إيضاح هذا الجانب أو ذاك من الدعوة  
يزي ومخطوط منتخب التذكرة للمؤلف نفسه مخطوط المقفى الكبير للمقر : العباسية ومنها

ولكن ضيق ( م922/هـ229ت)ومخطوط كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي 
.المجال وخوف اإلطالة يجعلنا نتردد في التفصيل عن هذه المخطوطات  

إن النصوص الموجودة في هذه المخطوطات هي التي ساعدتنا على إعادة تقويم  
ظهار الدور الذي لعبته كل شخصية من شخصياتها الدعوة العباسية و  توضيح واجهاتها وا 

.البارزة  

ونحن نعتقد بأن الدعوة التي نظمها الدعاة العباسيون كانت موجهة بصورة رئيسية  
فقد كان هناك دعاة في قرى مرو . إلى عرب خراسان المقاتلة منهم والمستقرين على السواء

لقد أدرك الدعاة . كل مدينة فيها حامية أو رابطة عربيةحيث استقرت القبائل العربية وفي 
ومن أجل االنتصار . بأن العرب وحدهم مصدر السلطة والقوة الضاربة الوحيدة في خراسان

ولم يفضل الدعاة في بداية . على األمويين كان يتحتم على الدعاة كسب العرب إلى الدعوة
صلوا على تعضيد اليمانية أكثر من الدعوة قبيلة عربية على أخرى بالرغم من أنهم ح

وقد انضم . المضرية إال أنهم كانوا دائم ا يرحبون بالمضريين الذين يرغبون االنضمام للدعوة
بعض الموالي والفرس إلى الدعوة إال أن دورهم ال يمكن مقارنته بدور القبائل العربية من 

.أهل خراسان  

ضهم وبالسكان المحليين والخالفة إن ظروف خراسان من حيث قبائلها وعالقتهم ببع 
األموية في دمشق لعبت دور ا في إيجاد الجو المناسب للثورة دون شك، ولكن علينا أال نؤكد 

فالعرب الذين استوطنوا قرى مرو كانت لهم . على ناحية معينة ونترك النواحي األخرى 



تلة من العرب، كما أسباب للتذمر ترجع إلى حرمانهم من االمتيازات التي يتمتع بها المقا
على أننا نالحظ من . وأنهم شاركوا الموالي والفرس في استيائهم من سطوة الدهاقين ونفوذهم

ا تتلخص في :جهة أخرى أن المقاتلة العرب كان لهم أسباب للتذمر أيض   

سياسة التجمير وهي إبقاء المقاتلة في الثغور وعلى خطوط النار شتاء في الوقت الذي ( 1)
.قاتلة بقضاء الشتاء مع عوائلهميرغب الم  

كان الوالي األموي يسلبهم حصتهم من الفيء والغنيمة أحيان ا أو يأخذ أكثر من حقه ( 2)
.منها  

سئمت القبائل من النزاع المستمر بين الشيوخ المتنفذين والرؤساء الطموحين للوصول ( 4)
دى اليمني والربعي إلى السلطة حيث أوجد هذا بين قبائل خراسان نوع ا من القلق ل

ا لحياة أكثر استقرار ا ويسر ا .والمضري الذين وجدوا في الدعوة العباسية أمال  جديد   

كما وأن الوضع المرتبك في بالد الشام قلب الدولة اإلسالمية في ذلك العهد، حيث  
 ازدادت ثورات المدن السورية ضد حكم مروان الثاني واشتدت مؤامرات األمراء األمويين ضد

سلطته التي اعتبروها غير شرعية كل ذلك فت في عضد الدولة وفسح المجال للدعوات 
فقد نشطت المنظمة السرية الهاشمية بقيادة أبي . السرية بالعمل الفّعال من أجل إسقاطها

هاشم عبد هللا بن دمحم بن الحنفية الذي أوصى باإلمامة من بعده إلى دمحم بن علي بن عبد 
بهذا تحولت المنظمة إلى عباسية صرفة وضاعفت من فعالياتها في خراسان هللا بن العباس و 

.م727هـ سنة 129حيث أعلنت الثورة سنة   

ورغم إدراكنا بأن الدعوة العباسية كانت لها واجهات عديدة حيث أنها حاولت جذب  
فإن الذي  –وهذا في الحقيقة سر نجاحها  –عناصر مختلفة تحت شعارات براقة متباينة 

منا في هذا البحث هو الواجهة السياسية للدعوة وذلك رغبة منا في إبراز دور العرب من يه



أهل خراسان في هذه الحركة، ذلك الدور الذي كان وال يزال مغمور ا لم ينصفه التاريخ ولم 
.يقدره حق قدره إال القليل من المؤرخين  

:الواجهة السياسية للدعوة العباسية  

في المخطوطات التي خرجت إلى النور تشير إلى أننا يجب إن النصوص التاريخية  
بين الفرس " الصراع"أن نبحث عن أسباب للثورة العباسية في ظواهر أخرى غير ظواهر 

فلقد . االجتماعي واالقتصادي الذي مارسته السلطة األموية تجاه الموالي" التمييز"والعرب أو 
ارية والمالية في خراسان وردود الفعل لدى أهمل المؤرخون المحدثون سياسة األمويين اإلد
إن معرفة حالة خراسان قبيل الثورة سيقودنا . أهل خراسان من عرب وعجم تجاه هذه السياسة
.إلى معرفة أسباب التذمر وبالتالي أسباب الثورة  

تتفق أغلب الروايات التاريخية على أن خراسان فتحت أيام الخليفة عثمان بن عفان  
ولقد عقد مرزبان مرو .  45/955 – 29/929ئد عبد هللا بن عامر بين سنة وعلى يد القا

معاهدة مع المسلمين ترك للدهاقين بموجبها تقدير الضرائب وجبايتها واشترطت المعاهدة 
كذلك على اإليرانيين أن يفسحوا المجال الستيطان العرب في قراهم ولهذا اإلجراء أهمية 

.يت عليه عالقات العرب المسلمين بالسكان المحليينكبيرة ألنه كان األساس الذي بن  

ولم تكن السنوات التي تلت الفتح اإلسالمي لخراسان سنوات سهلة وال هي فترة  
استقرار في تاريخ خراسان خاصة وأن األوضاع السياسية في قلب الدولة اإلسالمية كانت 

م الخالفة 991/هـ21سنة  على أن انتهاء الحرب األهلية وتولي معاوية. على غير ما يرام
وقد قرر األمويون إنشاء قواعد ثابتة . ساعد السلطة المركزية بأن توجه انتباهها إلى خراسان

فبدأت عملية استيطان العرب في القرى المحيطة بمرو منذ سنة . للمقاتلة العرب في خراسان
وبمرور . فة والبصرةوتتابعت عملية االستيطان بتتابع الهجرات القبلية من الكو . م995/هـ25

الزمن أخذت بعض القبائل العربية تفضل االستقرار واالشتغال بمهن مدنية كالتجارة والزراعة 



إن هذا االتجاه نحو االستقرار أوجد عوامل جديدة في الموقف السياسي . بدال  من الجيش
( 125/724سنة  -115/722سنة )والعسكري واضطر الخليفة األموي هشام بن عبد الملك 

إلى أن يأمر أمير خراسان بأن يحذف أسماء المقاتلة العرب الذين يرفضون االشتراك في 
ومقابل ذلك . ويحرمهم من العطاء( أواسط آسيا)الحمالت العسكرية في بالد ما وراء النهر 

ا ممن يرغبون في القتال وهكذا فإن الخليفة هشام ا يعترف . أرسل الخليفة هشام مقاتلة جدد 
ن عملية االستيطان واالندماج بين العرب والمسلمين والسكان المحليين اإليرانيين قد ضمن ا بأ

بدأت فعال ، وبدأ العرب يألفون الحياة المدنية واالشتغال بالمهن وال يمكن للسلطة األموية 
وهذا يدل بطبيعة الحال على أن العرب المسلمين قد انقسموا . معارضة االتجاه الجديد بالقوة

كما وأن إرسال دفعات جديدة من العرب إلى . المستقرين( ب)المقاتلة ( أ ) لتين إلى كت
(.الفاتحين)خراسان أدى إلى حدوث شقاق وتصادم بين القادمين الجدد والعرب القدماء   

أما عملية االستيطان فلقد اتخذت أشكاال  مختلفة، ولكن ما لدينا من معلومات قليلة  
يخ والتراجم والكتب الجغرافية اإلسالمية ال يعطينا فكرة متكاملة مبعثرة بين طيات كتب التار 

والظاهر أن العرب من أهل خراسان استقروا في مرو والقرى المحيطة بها مثل سينان . عنها
وكانت قرية بونيه تابعة لقبيلة طي وقرية باسان لبني . وميهرجان وفنين واللين وغيرها كثير

استوطن . لقبيلة خزاعة وهناك قرى أخرى لكندة وبني العنبر نصر وقرى سفيندج واللين وفنين
العرب القرى المحيطة ببلخ، كما استوطن قسم منهم مدن ا أخرى في بالد ما وراء النهر 

وهي مراكز عسكرية وقتية ( مسالح)وعدا هذا وذاك فقد كان للعرب . بصورة مؤقتة أو دائمة
.لذلك فقد كان استقرار الجند فيها وقتي اتتبدل مواضعها بتبدل خطة القواد العسكرية و   

ولقد انبث الدعاة العباسيون في مواطن استقرار العرب في خراسان حيث نقل إليها  
للرضا من آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأن )اإلمام دمحم بن علي العباسي الدعوة وأمر دعاته بأن تكون الدعوة 

وليس من السهل التعّرف (. من مضر ويقبلوا منهم الثقاةيثقوا باليمانية ويتألفوا ربيعة ويتوقوا 
على الدوافع التي دفعت اإلمام دمحم بن علي اختيار خراسان ولكن يمكن القول بأنها كانت 



موطن المقاتلة العرب الذين عركتهم الحرب الطويلة مع تركستان وفي السند والذين عبروا 
ومن المعلوم أن خلفاء بني أمية . والعسكرية مرار ا عن تذمرهم من سياسة األمويين المالية

. أدركوا القلق وعدم االستقرار السائد هناك( م715-م995)منذ زمن عبد الملك بن مروان 
خراسان جمجمة العرب : "وتعبر مخطوطة أخبار العباس عن أهمية الخراسانية فتقول

ا " وفرسانها فكان هناك النقباء يرأسهم وقد نظم الدعاة األوائل الدعوة تنظيم ا سري ا محكم 
:وأما النقباء فهم اثنا عشر نقيب ا. سليمان بن كثير الخزاعي شيخ النقباء والقائم بأمر خراسان  

سليمان بن كثير الخزاعي، مالك بن الهيثم الخزاعي، زياد بن صالح : من خزاعة 
.الخزاعي، طليحة بن رزيق الخزاعي  

ن كعب التميمي، الهز بن قريظة موسى بن كعب التميمي، عيسى ب: من تميم 
.التميمي، القاسم بن مجاشع التميمي  

.قحطبة بن شبيب الطائي: من طي   

.خالد بن إبراهيم الذهلي الشيباني: من شيبان   

.مولى بن حنيفة شبل بن طهمان: من حنيفة   

 71و( نظراء النقباء)وكان هناك . ونالحظ أن األكثرية الساحقة منهم كانوا عرب ا 
.ة كما كان هناك عدد من الدعاة المسؤولين عن تنظيم الدعوة خارج منطقة مروداعي  

وهناك البد من االنتباه إلى أن بعض الشخصيات العربية تلقبت أو نسبت إلى المدن  
والفضل بن سليمان ( الكرماني)الفارسية التي عاشت فيها مثل جديع بن علي األزدي 

كما لقب عمرو بن حفص المهلبي ( المروزي )تميمي وخازم بن خزيمة ال( الطوسي)التميمي 
ولقد ظن بعض المؤرخين والمستشرقين ( هزار مرد)األزدي والهيثم بن معاوية العتكي بلقب 
.خطأ أن هؤالء وغيرهم كانوا من الموالي  



وأكثر من ذلك فقد فسر بعض المستشرقين وتبعهم مؤرخون مسلمون في ذلك أن  
السكان المحليين من اإليرانيين، ولكن المؤرخين الرواد من يعني ( أهل خراسان)اصطالح 

أهل )و( أهل الكوفة)و( أهل البصرة)المسلمين كالطبري والبالذري أطلقوا عادة اصطالح 
لتدل على القبائل العربية التي سكنت هذه المدن بعد تمصيرها، وكذلك بالنسبة ألهل ( الشام

.خراسان  

التي وردت في بعض ( سكان القرى )صطالح ثم إن مؤرخين آخرين فهموا من ا 
روايات الدينوري والطبري أنهم سكان البالد المحليين من الفرس الذين يتعاطون الزراعة 

ولذلك . ويمتهنون بعض الحرف، إال أننا الحظنا بأن العرب أنفسهم سكنوا القرى مع عوائلهم
عني الموالي، كما يظن ال ت( أهل ستين قرية.. فوافاه)فإن رواية الطبري التي تقول 
على الرغم من أن قسم ا من أتباع الدعوة كانوا دون شك من . المستشرق ولهاوزن، بل العرب

.الموالي  

وكان أتباع الدعوة يدفعون الخمس لإلمام ليعينه هذا المال على القيام بواجبه في  
لحج ليلتقوا باإلمام وكان النقباء عادة ينتهزون فرصة ا". األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

ألف درهم كما بعثوا مرة  211آالف دينار و 11ويسلموه المال والهدايا فقد حملوا إليه مرة 
وبعث أبو . درهم 41.111ألف درهم وأشياء عينية من مسك ومتاع كثير قيمتها  111أخرى 

.ألف درهم صيرها كلها متاع ا 491مسلم قحطبة الطائي ومعه المال الذي ُيقدر بـ   

كما استغل الدعاة العباسيون فكرة التنبؤات والمالحم الشعبية المنتشرة بين الناس  
وأنها ستبقى في ( ملسو هيلع هللا ىلص)فأشاعوا أحاديث تقول بأن الخالفة كانت في أحفاد العباس عم الرسول 

ب أيديهم إلى يوم القيامة، وادعوا بأن هناك عالمات مخبرات عن ظهور ابن الحارثية صاح
ولما توفي دمحم بن علي . الرايات السود التي ستظهر في الشرق وأنها منتصرة ال محالة

. م تسّلم إبنه إبراهيم اإلمام القيادة وبدأ وجه جديد فّعال للدعوة722/هـ125العباسي سنة 
وحين ساءت الحالة في خراسان وانقسم العرب فيها إلى كتلتين رئيسيتين يقود إحداهما نصر 



والي خراسان، ويقود الثانية جديع بن علي األزدي الكرماني أدرك الدعاة العباسيون بن سيار 
بأن ظروف الثورة قد اختمرت وأن الوقت قد حان إلعالنها فطلب سليمان الخراساني من 

وقد عرض إبراهيم اإلمام على . اإلمام أن يرسل من يمثله في خراسان أثناء إعالن الثورة
له في خراسان فاعتذر والظاهر أنه كان يرغب بأن تقوم شخصية سليمان الخزاعي أن يمث

هاشمية أو عباسية بتمثيل اإلمام في خراسان وبعد أن فشل إبراهيم اإلمام في إقناع عدد من 
.الرجال قرر اختيار مواله أبا مسلم الخراساني لينوب عنه  

جت حولها إن شخصية أبي مسلم ودوره في الحركة العباسية قد أصبحت أسطورة نس 
وقد بالغت بعض روايات الطبري والدينوري وحمزة األصفهاني بدور أبي . الروايات المختلفة

وأكثر من هذا فقد اتخذته العناصر . مسلم وأظهرته بمظهر المحّرك للسياسة العباسية
 –ض المتذمرة اإليرانية رمز ا لثورتها معتبرة إياه منقّذا منتظر ا مدعية أنه سيعود إلى هذه األر 

يمأل األرض "م ليحقق لها آمالها بأن 752/هـ147وخاصة بعد قتله من قبل المنصور سنة 
والواقع أن النصوص التاريخية في مخطوطة أخبار العباس ". عدال  بعد أن ملئت جور ا

وتاريخ الموصل وتاريخ الطبري تشير بوضوح إلى أن المسؤولية كانت مشتركة بين النقباء 
وأن سليمان الخزاعي نقيب النقباء كان وراء كل . هم في ذلك الدعاةاالثني عشر ويساعد
كما وأن سليمان الخزاعي كان المتكلم باسم الدعوة والمفاوض باسمها . عمل قام به أبو مسلم

وكان سليمان الخزاعي هو الذي يؤم الناس . مع شيوخ القبائل ووالي خراسان نصر بن سيار
.في الصالة  

اإلمام أبا مسلم إلى خراسان أوصاه بوصية اختلف في نصها وحين أرسل إبراهيم  
:وهي كما جاءت في رواية ابن قتيبة والطبري كاآلتي. المؤرخون   

انظر إلى هذا الحي من : يا عبد الرحمن إنك رجل من أهل البيت احفظ وصيتي" 
. عة في أمرهموأتهم ربي. اليمن فألزمهم وأسكن بين أظهرهم فإن هللا ال يتم هذا األمر إال بهم

ن استعطت أال تبقي بخراسان . واقتل من شككت فيه. وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار وا 



من يتكلم العربية فافعل وأيما غالم بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله وال تخالف هذا الشيخ 
ن أشكل عليك أمر فاكتف به مني( سليمان الخزاعي) ".وال تعصه وا   

تفق عليها من قبل المؤرخين لذلك ال يمكن قبولها دون إن هذه الوصية غير م 
فمن جهة النقد الخارجي لنص الوصية فيظهر بأنه مذكور في الطبري دون . تمحيص ونقد

أما رواية ابن قتيبة فيضعفها كون المؤرخ . سلسلة رواة أو إسناد ولذلك فالرواية ضعيفة
ا وغير متكامل في رواياته عن العباسيين وال ذك ر للنص في مصادر مهمة أخرى غامض 

وليس هناك أهمية لذكرها في كتب تاريخية متأخرة مثل . مثل أنساب األشراف وأخبار العباس
ابن األثير وابن كثير وابن خلدون ألن هؤالء بطبيعة الحال نقلوها ممن ذكرها قبلهم ولبعد 

.الزمن بينهم وبين عهد الثورة  

الدينوري وكتاب العيون والحدائق في أخبار ومما يؤكد الشك في الوصية أن رواية  
ولكن الوارد . الحقائق ال تذكر النص الذي يأمر فيه إبراهيم أبا مسلم بقتل العرب دون تمييز

واقتل "أن األمر كان بقتل العرب الذين يرفضون الدخول في الدعوة أو المشكوك في والئهم 
. دعين باإلمامة من غير العباسيينأو كما يقول العوفي بقتل كل الم". من شككت في أمره

وتؤيد هذا التفسير نصوص أوردها صاحب كتاب أخبار العباس على لسان أبي مسلم حيث 
أمرني اإلمام أن أنزل في أهل اليمن وأتالف ربيعة وال أدع نصيبي من صالحي : "يقول
".واحذر أكثرهم من أتباع بني أمية وأجمع إلى العجم.. مضر  

:الداخلي لنص الوصية فيمكن تلخيصه بالنقاط التالية أما من جهة النقد   

نص الرواية مجزأ في الطبري إلى جزأين يذكر بينهما حوادث ال عالقة لها بالوصية ثم ( 1
تعود الرواية فتتكلم عن الوصية ثانية مما يشعر القارئ بأن بعض النصوص حشرت في 

.الرواية حشر ا  



مما يدل على أنها " روان بن دمحم إلبراهيم اإلمامسبب قتل م"تأتي الوصية تحت عنوان ( 2
.أو بعضها وضعت من قبل رواة أمويين لتبرير قتل مروان إلبراهيم  

التناقض غير المقبول واضح في نص الوصية، فكيف يصح أن يأمر إبراهيم اإلمام بقتل ( 4
.والربعية العرب كل العرب وهو يدرك أهميتهم ويوصي أبا مسلم بالثقة بالقبائل اليمنية  

وأخير ا فإن سياسة أبي مسلم وسليمان الخزاعي في خراسان ال تنطبق مع الوصية ( 2
المزعومة فإن الدعاة العباسيين قاموا بدعاية واسعة للثورة بين صفوف القبائل اليمنية 

ا في صفوف الدعوة .والربعية حتى أن أبا مسلم قبل الكثير من المضريين أيض   

قد بأن هذه الوصية أو عبارات منها على أقل تقدير قد وضعت وعلى هذا فإننا نعت 
.من جانب أعداء العباسيين من اإلخباريين كدعاية لتشويه أهداف الدعوة  

ا تقرر إعالن الثورة في مرو ألنها على حد قول   وحين عقد مجلس النقباء اجتماع 
ى يقوى بها أمرنا يقوى ومت.. بها خلق كثير من أخواننا وبها السلطان قد وهن أمره"أحدهم 

وأرسل الدعاة ليخبروا الشيعة ". إذا اجتث األصل فال بقاء للفرع"وقال آخر " في غيرها
.هـ129العباسية بااللتقاء في مرو في يوم عيد الفطر من سنة   

وقد ساعد الوضع المتدهور في خراسان بسبب التصادم بين أنصار نصر بن سيار  
ديع الكرماني شيخ قبائل األزد اليمنية أبا مسلم على تركيز والي خراسان من جهة وأنصار ج

هـ وخاصة في القرى التي يسكنها العرب وأن هؤالء 129سنة  -هـ 129جهوده خالل سنة 
: يقول صاحب كتاب العيون والحدائق. العرب فقد أدركوا عدم جدوى هذا النزاع غير المثمر

ا وأن أن شيعة بني مروان قد وقع .. ولما رأى الناس" بينهم الخالف وبعضهم يقتل بعض 
ا وأن علي ا  ا الكرماني قد قتل الحارث بن سريج وتسّلم مرو ثم إن نصر ا قتل جديع  جديع 
".وعثمان ابني جديع ماال إلى ابي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل أكثر الناس في طاعته  



الفتنة بين  فطالت: "وتؤكد ذلك رواية فريدة في مخطوط أخبار العباس حيث تقول 
نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان بها من العرب حتى أضجر ذلك كثير ا من 
لى أمر يجمعهم فتحركت الدعوة  أصحابها وجعلت نفوسهم تتطلع إلى غير ما هم فيه وا 

يدعو اليماني من الشيعة اليماني والربعي الربعي والمضري المضري حتى كثر من استجاب 
".القتال والعصبية لهم وكفوا بذلك عن  

تدل هذه النصوص بصورة واضحة بأن العرب من أهل خراسان كانوا عصب الجند  
كما وأن تمركزهم في قرى خزاعة اليمنية جعل نصر ا يتردد في مهاجمتهم قبل . الهاشمية

اليمنية بأجمعها أي دخولها في صفوف الدعوة " تسويد"استفحال أمرهم ألنه كان حذر ا من 
.العباسية  

وليس يهمنا في هذا البحث أن نذكر حوادث الثورة وتطوراتها بالتفصيل فلقد تطورت  
األحداث بين أخذ ورد واستطاعت الدعوة كسب ابن الكرماني شيخ قبائل األزد اليمنية 

وكان هذا الكسب مهم ا . وأتباعه الذين كان بينهم من ربيعة ومضر كذلك إلى صفوف الثورة
ا ألنه كان يعني ان ضمام عدد كبير من العرب إلى الدعوة وبهذه القوة الضاربة كانت جد 

.نهاية نصر واندحار شيعة األمويين في خراسان  

والبد لنا أن نذكر بأن الشيعة العباسية تعّرضوا لدعاية قوية وبليغة ومؤثرة من قبل  
لعباسية نصر بن سيار والي األمويين فقد حاول الوالي األموي أن يشّوه من سمعة الشيعة ا

ا إياهم بالكفار الذين يعبدون الرؤوس والسنانير، والرعاع وسقاط العرب والموالي  واصف 
:كما وأنه تعّرض لهم في الشعر قائال  فيهم. والسفهاء والمجوس  

 وال صميم الموالي إن هم نسبوا  ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم

عاية التي أقلقتهم ألنهم خشوا ولم يقف الدعاة العباسيون مكتوفي األيدي تجاه هذه الد 
أن يتأثر بها األتقياء والعامة من الناس ولذلك قاموا بدعاية مضادة حيث نودي إلى 



على كتاب هللا وسنة "االجتماع وبايع المجتمعون سليمان الخزاعي شيخ النقباء العباسية 
نكار الجور ورفع الظلم عن الضعفاء وأخذ الحق من... رسوله ظهار العدل وا  ". األقوياء وا 

:كما وأجاب أحد الدعاة العباسيين نصر ا بن سيار شعر ا بشعر فقال  

 لسنا نحابي على الرحمن من أحد      فيما نطالب من مولى ومن عرب

على أن هذه النعوت التي أطلقها كل من المعسكرين على اآلخر كانت ألسباب  
يا : "ركة نادوا الشيعة العباسية قائلينفاألمويون أنفسهم حينما التقى الجمعان في المع. دعائية

ودعوهم إلى نبذ التفرقة واالنضمام إلى الجماعة على اعتبار أن الخالفة " معشر المسلمين
.األموية هي التي تمثل الجماعة شرع ا  

وتفصل روايات البالذري وأخبار العباس واألزدي والطبري في شرح الحوادث التي  
فتذكر مثال  أن . إلى المدن األخرى بعد احتاللها مروصاحبت تقدم قوات أهل خراسان 

ا التميمي احتل مرو الروذ باسم العباسيين بمساعدة قبيلة تميم .خازم   

ا ألهل خراسان   ولقد جاءت أوامر إبراهيم اإلمام بتعيين قحطبة بن شبيب الطائي قائد 
ب كتاب اإلمامة ويقدرهم صاح. الذين توجهوا اآلن إلى العراق وبالد الشام عبر فارس

وفي نيسابور خاض الجيش . ألف ا من اليمنية والربعية وفرسان خراسان 41والسياسة بـ 
على أن المعركة . الخراساني معركة مع أتباع نصر من العرب والفرس من سكان نيسابور

المهمة وقعت في جرجان حيث وقف أهل جرجان الفرس مع األمويين وقاتلوا معهم جنب ا إلى 
على أن الجيش الخراساني استطاع احتالل جرجان وقتل . الجيش الخراساني جنب ضد

إن معركة جرجان دليل آخر على أن الدعوة . الكثير من اإليرانيين الذين قاوموا الخرسانيين
العباسية لم تكن ثورة الفرس على األمويين ذلك ألن الفرس من أهل جرجان وقفوا إلى جانب 

ة الخراسانية بل أخرجوا جيش قحطبة الطائي بعد احتالله المدينة األمويين واستطاعوا مقاوم
ولعلنا نستطيع القول . للمرة األولى فكان على قحطبة أن يعيد الكرة لكي يحتل المدينة ثانية



بأن الكثير من المدن اإليرانية لم تثرها الدعوة العباسية بالدرجة التي يصورها لنا فان فلوتن 
.المحدثينومن تبعه من المؤرخين   

ولقد ساعدت القبائل العربية في العراق الجيش الخراساني حيث أهدته إلى أقصر  
وكان من السهولة على شيوخ هذه القبائل أن يغيروا . الطرق وأسلمها للوصول إلى الكوفة

والءهم من األمويين إلى العباسيين وعلى حد قول أحدهم فإن دولة بني أمية مدبرة ودولة 
.ة يأملون منها الخير الكثير والبركةالمسودة مقبل  

وقد أغلقت قبائل الموصل أبواب المدينة في وجه الخليفة مروان األموي الذي اضطر  
وفتحت الموصل أبوابها للجيش الخراساني مستقبلة إياه . إلى االنسحاب إلى بالد الشام

.بالتهليل  

المعتصمة في داخل القبائل اليمنية ( المنصور)وفي حصار واسط أغرى أبو جعفر  
السلطان سلطانكم "المدينة مع يزيد بن عمر بن هبيرة والي األمويين على العراق قائال  لهم 

وقد ثّمن الخليفة أبو جعفر المنصور فيما بعد موقف القبائل اليمنية ". والدولة دولتكم
مهم بدعوتنا فيحق لنا أن نعّرف لهم حق نصرهم لنا وقيا: "معاضدتها للثورة العباسية قائال  

".ونهوضهم بدولتنا  

وفي حصار دمشق يستنجد عبد هللا بن علي العباسي قائد الجيش الخراساني باليمنية  
خوانكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارنا: "من أهل الشام قائال   وعلى هذا ..". إنكم وا 

وال عجب كذلك من . هافعلينا أال نستغرب بافتخار العرب بأهم سند الدعوة ونقباؤها وأنصار 
فدمحم هو دمحم بن علي العباسي منظم الدعوة والمنصور ". يا دمحم يا منصور"رفع الدعوة شعار 

أي المنقذ اليمني الذي تذكره المالحم والنبوءات وتتوقعه القبائل " منصور اليمن"هو 
.القحطانية اليمنية  

 



 

ةــــــــــــمــاتـــــــالخ  
نصوص قد أوضح بجالء أن الوقت قد حان إلعادة النظر في ولعل فيما ذكرناه من  
التفسير القديم للدعوة العباسية الذي يدعي بأن الدعوة قامت على أكتاف الفرس واستبداله 
بتفسير جديد يبين بوضوح بأن العنصر المحّرك للدعوة كان العرب الخراسانية الذين كّونوا 

على أننا الحظنا بأن الفرس لم . موالي والفرسأغلبية الشيعة العباسية يساعده في ذلك ال
يكونوا إلى جانب طرف واحد فقط من الطرفين المتنازعين العباسي واألموي بل نجدهم 

. يحاربون في صفوف المعسكرين ولكن دورهم لم يكن كبير ا بحيث يمكن مقارنته بدور العرب
مؤرخين بل على العكس فإن وعلى هذا فالثورة العباسية لم تكن عنصرية كما فهمها بعض ال

.فهمها لإلسالم كان أكثر شموال  وأوسع نطاق ا مما تصوره بعض المؤرخين  



 


