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 عن أصوهلم االجتماعوة و األثنوة و ادلذهبوة  -1

 معنى العوار  -أ
مآبوديم مظؾػريوز ماظؼوعقسماحملقط مؼب محقٌمجوء مطـريمايرطي، مبوظرجؾ م ماظؾغي مؼب ؼعرفماظعقور

.مومضولمابـماألسرابلم:موماظعربممتدحمؽـريماجملهموماظذػوبموماظذطلماظؽـريماظؿطقاف""اظعقورماظ
م.بوظعقورمومتذممبف.مؼؼولمشالممسقورمغشقطمؼبماٌعوصل،مومشالممسقورمغشقطمؼبمروسيماهللمسزمومجؾ

أعومطؿىماظؿورؼخمصؼدماخؿؾػًمصقؿومأرؾؼؿفمسؾكماظعقورؼـموماظشطورمعـمتلؿقوتمومغعقتمصلؿقػؿم
مم" مؼبمحدؼٌماظطربيمسـمحقادثمدـي ماظطرارؼـ"محقٌمجوء ماألوبوشمو م9;3اظرسوعمو م/ مممم33:ػـ

ماألوبوشم مأػؾماظلفقنمو مو ماظعراة ماظطرقمو متقاطؾًمسـماظؼؿولمإالمبوسي مو مذظًماألجـود مممممضقظفم:م"
ماظرسوة ماظلققمو مأػؾ مو ماظطرارؼـ مبوظػؿقونمو مأمسقػؿ مظؾعقورؼـمو معرادصي مطؾؿي مأصؾقً مممممممممحؿك
.مطؿومأذورمإظبمذظؽمإبـماىقزيمبؼقظفم:م"مومعـمػذاماظػـمتؾؾقلفمسؾكماظعقورؼـمؼبمأخذموماظشطور

ماظُؼّؿلمأنمصػيماظ…أعقالماظـوس،مصنغفؿمؼلؿقنمبوظػؿقون ػؿقةمالمتـطؾؼمسؾكم".مومؼرىمابـمبوبقؼفؿب
وظؾصقصمصؼدمجوءمؼبم.مطؿومغعؿقػؿمبومأسؿوهلؿمحقٌمغعؿفومبؽقغفوم"ذطورةمصلؼ"مصػوتماظعقورؼـ

م:م مضوئال ماحملـي مأؼوم مؼبمحؾلف مععف مأظؿؼك ماظذي مايداد ماهلقـؿ مأبل مسـ محـؾؾ مبـ حدؼٌمأغبد
مإذ مظؾلقطوط مأخرجً مو ماظعؼوب. مإظب معددتمؼدي مٌو مايداد ماهلقـؿ مأبو ماظؾـف مبنغلونم"رغبف مأغو ا

ظعقورماظؾصماظطرار.مضؾًمال.مضولم:مأغومأبقماهلقـؿمام!مومؼؼقلمظلم:متعرصينمصبذبمثقبلمعـمورائل
عؽؿقبمؼبمأعريماٌمعـني.مإغلمضربًممثوغلمسشرمدقرومبوظؿػورؼؼمومصربتمسؾكمروسيماظشقطونمألجؾم

                                                                                                                                                                 
مبقي،مبغداد،ماظعراقمضلؿماظؿورؼخ،مطؾقيماظرتم*
م.:;ص.-.4اجملؾدمم-1
م.646/مم5م-تورؼخماظعروس.م-اظزبقدي.م-2
م.3:3/مم32م-اظؼوػرة،ماظطؾعيمايقـقي.م-تورؼخماظردؾموماٌؾقك.م-3
م.:59ص.م-تؾؾقسمإبؾقس.م-ابـماىقزي.م-4
مغػسماٌصدرموماظصػقي.م-5
م.328ص.م82دمتؾ;34اظـفػمخزاغيمم–زبطقطمعؽؿؾيماظـرتؼيمم-ععوغلماألخؾورم-6
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.مومسـدعومضؾضمسؾكماظؾصم)اظعراضل(مومغبؾمإظبماظدغقو.مصلصربمأغًمؼبمروسيماظرغبـمألجؾماظدؼـ"
ربؿدماظؼزوؼينمرئقسمذرريمبغدادماظقزؼرمأبلمسؾدماهللماٌفؾيبمضدعفمبدورهمإظبمابلمايلنيمأغبدمبـم

م."…ضوئالمظفم:"مػذاماظؾصماظعقورماظعراضلماظذيمسفزمتمسـمأخذهمصكذهمومأطؿىمخطؽمبؿلؾقؿف

 بداوة ظهورهم -ب
مذظؽمحنيمػؾقام ماٌلعقن،مو ماألعنيمو ماظشطورمألولمعرةمؼبماظؿورؼخمبػؿـي ماظعقورؼـمو أضرتنمزفقر

سشرةمعـفؿمسرؼػمومظؽؾمسشرةمسرصوءمغؼقىمومظؽؾممبؿـظقؿمذؾفمسلؽري:موزسقامسؾكمأدوسمأنمظؽؾ
مأعري مضقاد مظؽؾمسشرة مو مضوئد مغؼؾوء مبؼقودةمسشرة ماىقشماًرادوغل مضد مبغداد معدؼـي مسـ مظؾدصوع .

.مظؽـفؿمدرسونمعومهقظقامإظبمسصوبوتمتلؾطًمسؾكمبغدادمرقؾيمأؼومماظػؿـيماظيتمروػرؼـمايلني
مبؾعضما مخالهلو مضوعقا مذفرا مسشر مأربعي مرؤدوؤػؿمداعً مهلؿ مأبوح مو ماألدقاق، مجوبقا ظؿعدؼوتمو

م.محؿكمضولمصقفؿماظشوسرمأبقمؼعؼقبماًرميل.اظـفىموماظلؾىمسالغقي
مومؼشؿػلمبوظـفوبمذوررػوممضبرضفومومذاكمؼفدعفوم
مؼلنتمسقورػومومسوئرػومموماظؽرخمأدقاضفومععطؾيم

مأدودمشقؾمشؾؾومتلوورػوممأخرجًمايربمؼبمدقاضطفوم
مصدفمإذامعومسدتمأدوورػوممادفومومعـماظـعـماظؾقاديمتر

مدوسدمررارػومومعؼوعرػوممطؿوئىماهلرذلمهًمراؼؿف
م.ضبشرػومظؾؼوءمحوذرػوممالماظرزقمتؾغلمومالماظعطوءمومالم

م/ػـم473متمغراػؿمثوغقيمؼبمحقاظلمػبلنيمأظػمسقورمومضدمظعؾقامدورامبورزامؼبمحصورمبغدادمدـيم
ممظقصدمبفؿمسـمبغدادمػفؿوتماألتراكماٌؾوؼعنيمظؾؿعؿزمؼبمدوعراء.مممحنيمأسؿؿدمسؾقفؿماٌلؿعنيم86:

ومضدمأثـكمابـماألثريمسؾكمذفوسؿفؿمبؼقظفم:"مومطونمهلؿمسرؼػمؼؼولمظفمبـؿقؼفمبلؼدؼفؿماظؾقاديم
اٌؼريةمومضدمثؾؿقامؼبمحنيمأنمأػؾمبغدادمومظقاماألدبورمومترطقامضؿالػؿمومجرحوػؿ".مطؿومادؿعونمبفؿم

ماٌف ماًؾقػي ماألتراكمدـي مضد م478ؿديمؼبمحربف ماألؼومم;8:م/ػـ ممبرور مازدادتمأسدادػؿ مضد مو مممممم.
مسرصًم مو ماظعراضل. ماجملؿؿع مسؾك مغػلفو مصرضً مزوػرة مأصؾقً محؿك مايؽقعوت، مضعػ و

مبلضقاهلؿ مممقزة مصػوت مصرتاتم ألصقوبفو مؼب موجقدػو متمطد ماظػؽي مػذه مادؿؿرت مو مأصعوهلؿ. و
ماغؿصرمابـمرائؼمسؾلمحبؽؿماالضطرابماظلقودلموماظؿدػق رماالضؿصوديموماظؼؾؼماالجؿؿوسل.مصعـدعو

م مم549دـي مػـ مدؼـورا:5;/ مدؼـورا مصلسطوػؿ ماظعقورؼـ معـ م)صقضمضقعو ماظؾؾد(.م وم…م م مممممعؾؽماظعقورؼـ
ممٌلوسدةماظعوعيمعـمأػؾمبغدادمسؾكمحربمععزمم67;ػـم/مم556ومطذظؽمادؿعونمبفؿمابـمذريزادمدـيم

ماظؾقؼفل مماظدوظي مذوػنيمدـي مبـ مغبكمسؿران مطؿو ماظدؼؾؿ. مم:55و م/ ماظلؾطونمم69;ػـ مؼب مجوغؾف م
ػـم/مم493.مومؼبمدـيمبوظعقورؼـموماظؾصقصماظذؼـماجؿؿعقامسؾقفمسـدمزفقرهمبوظؾطققيمصؼقيمبفؿ

                                                                                                                                                                 
م.;59ص.-تؾؾقسمابؾقس.م-ابـماىقزي.م-7
م.95ص.-ػـ.3567دعشؼ،معطؾعيماظؿقصقؼ،مم-اخؾورمايؿؼكموماٌغػؾني.م-ابـماىقزي.م-8
م.5/555عمظػمذبفقلم:ماظعققنمومايدائؼمؼبمأخؾورمايؼوئؼ.مم-9

م.8/498م-اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخ.م-ابـماأٍلثري.م-10
م.99:/4-ؾقك.متورؼخماظردؾموماٌم-اظطربي.م-11
م.68ص.-أخؾورماظظرافموماٌؿؿوزحني.م-ابـماىقزي.م-12
م.374-5/373االعؿوعموماٌماغليمم-؛مأبقمحقونماظؿقحقدي.9/326اٌـؿظؿمم-؛مابـمايقزي.853/:اٌصدرمغػلفمم-13
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.مومٌومممادؿـػرمدؾؽؿؽنيمايوجىماظعوعيموماظعقورؼـميربماظرومماٌفوعبنيمظؾـغقرماإلدالعقي93;
محوربفسصكمدؾؽؿؽ مو ماظدوظي مععز مبـ ممنيمخبؿقور م485دـي م/ ماظعقورؼـم95;ػـ مو مبوظعوعي مادؿعون مممممم

ماظدوابم مسؾك مغبؾفؿ مو مسؾقفؿ مخؾع مو مغؼىماظـؼؾوء مو مسرفماظعرصوء مو ماظؼقاد مرؤدوئفؿ معـ مَصَؼقَّدؽب ممممممم"
حؿكمم.مومظؼدمبؾغقامعـماظؽـرةمؼبماجملؿؿعماظعراضلومادؿصقؾفؿمومبلطفؿمومصورمظفمعـفؿمجـد"

م. ػـ(:م"إذامهرطقامبؾغدادمأػؾؽقا"م597ضولمسـفؿماٌؼددلم)تم

 عناصرهم  -ج 
مزبؿؾػي مرقائػ مو مأجـودو م مصػقصفؿ مؼب مؼضؿقن ماظعقورون مإظبمطون ماألثري مابـ مأذور مظذظؽ .

م) م597-593اٌشرتطنيمؼبمحقادثمدـي م/ م"97;-93;ػـ م: مبؼقظف ماظػؿقونمم( مو مأصـوفماظؾـقؼي مػؿ ممممو
م".ظشقعقيموماظعقورؼـوماظلـقيموما

ومؼرىمبعضماظؽؿوبماحملدثنيمؼبمػذاماالتلوعموماظشؿقلماظذيمأصوبمحرطيماظعقورؼـمؼبماظػرتةم
اظؾقؼفقيموضؿفومىؿوسوتمعـمشريماظعوعيمؼبمصػقصفومدظقالمسؾكمعومطونمؼعوغقفماجملؿؿعمعـماضطرابم

قؼنيمؼبمصػقفماظعقورؼـمؼعطقـوم.مطؿومأنموجقدماظعؾودقنيموماظعؾؼبمايقوةماظلقودقيموماالضؿصودؼي
دظقالمآخرمسؾكماظقضعماالجؿؿوسلماظؼؾؼموماٌرطزماٌؿدػقرمهلمالءماالذرافمومخوصيمؼبماظـصػماظـوغلم

م.عـمتورؼخماظلقطرةماظؾقؼفقيمسؾكماظعراق
مبشدةم موصػقا مصؼد ماظشطور، مو ماالخؿالفمؼبمجـلقوتماظعقورؼـ مو ماظؿـقع معـ مسؾكماظرشؿ مظؽـف و

ؿمومدرسيمحرطؿفؿمظؿـػقذمعومؼمعرونمبف،محقٌمصورمظؽؾمحربمأعريمومؼبمطؾمربؾيمروسؿفؿمظرؤدوئف
تعؾريامسؿومدودماظؾالدمؼبمسصرهمعـمصقضكمم.مومبذظؽمارؾؼمسؾقفؿماٌؼددلم)دولماظعقورؼـ(عؿؼدم

دقودقيمرعـمصقفومتلؾطماظعقورؼـمومسؾـفؿمبوألعقر.مومؼذطرماٌمرخقنمذبؿقسيمعـمرؤدوئفؿمؼبمػذهم
ومأدقدماظزبد،مومابلماالرضي،مومابلماظـقابح.ممطوبلمطربوؼي،مومابلماظدود،مومابلماظذبوب،اظػرتةم:م
م5:6عـفؿمدـيممومرؾع م/ ماظؾوبصري(86;ػـ مومؼبمدـيممم)سزؼز مم4;5. م/ م)ابلمعوصرمم3223ػـ م
ماظعقور( مؼبمدـي مو مم639. م/ مؼعؾلماٌقصؾل(3248ػـ م)ابق مظؾربعبلمم أذفرمماظذيمطونمععوصرا

                                                                                                                                                                 
م.4/529م-ووربماألعؿ.م-عؽقؼي.م-14
م.352ص.-اعـماظؿؼودقؿمؼبمععرصيماالضوظقؿ.م-اٌؼدس.م-15
م.383؛5/322اظعربمؼبمتورؼخمعـمشربمم-؛ماظذػيب.9:/:؛م9/442؛م::/5اٌـؿظؿمم-زي.ابـماىقم-16
م.5/555؛ماظؾوغقاتقف:مؼعينماظشطورم)أغظرمؼؿقؿيماظدػرمظؾـعوظيبم444/:اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-17
م.;:5ص.م-اظعوعيمبؾغداد.م-؛مبدريمربؿدمصفد.:8ص.-تورؼخماظعراقماالضؿصودي.م-اظدوري،مسؾدماظعزؼز.م-18
م.9/442اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-19
م.9/375م-اٌصدرمغػلف.م-20
م.67ص.-أحلـماظؿؼودقؿ.م-21
م.5/382االعؿوعموماٌماغفممم-ابقمحقونماظؿقحقدي.م-22
م.مغلؾيمٌومربؾيمبوبماظؾصرةمبؾغدادم)أغظرمغػسماٌصدرموماظصػقي(9/369اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-23
م.;65/:متورؼخمػاللمم-ػاللماظصوبل.م-24
م.66/:اٌـؿظؿمم-ـماىقزي.ابم-25
م.97،م94،م88،م72،م67،م66/:م-اٌصدرمغػلف.م-26
م:9/م:اٌصدرمغػلفمم-27
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مم)ابـوماالصؾفوغل(م3256ػـم/مم648م،مومبرزمؼبماظعقورؼـمدـيم3252ػـم/م643غدادمدـيمسقوريمب
م.مم)اظطؼطؼلموماظزؼؾؼ(م3276ػـم/مم666ومعـمرؤدوئفؿمؼبمدـيم

ماظرؤوس محؾقؼل مبؽقغفؿ ماظعوعي مبوضل مسـ معظفرػؿ مؼب مؼؿؿقزون ماظشطور مو ماظعقورون مطون ،مو
المؼؿقارونمإالمخبرضفمتدسكمبوٌؽزرمحقٌمؼشدوغفومؼبمؼغطقغفومخبقذمعصـقسيمعـمخقصمومػؿمسراةم

ممومؼضعقنمؼبمأسـوضفؿماىالجؾموماظصدفماألغبرموماألصػرمومعؼوودممأودورفؿ.مومؼؿشققنمبوألزار
معذاب معؽوغسمو معـ مىؿو ماظشودوصيو مأحدػؿ مملمتػورق مو ماظؽالبم. معرادقؿمو مطوغًمهلؿ مو .

مطؿؾ مسضقؼؿفؿ مؼب مؼدخؾ معـ مادؿؼؾول مؼب مبـمخوصي متلؿك مو مبؾؾلفو ماظيتماخؿصقا ماظلراوؼؾ ؾقلف
مم.مطؿومطوغقامضبؿػقنمبوظعضقماىدؼدمؼبمذبؾسمأغس،مؼعؼدوغفمؼبمأعؽوغفؿماٌعزوظيم)دراوؼؾماظػؿقة(

م.ومؼشربقنمصقفماظـؾقذمسؾكمشبؾف

 . حركاتهم بني الثورة و العصوان2

رةمإظبمصعوظقوتفؿمومحرطوتفؿمضدمبعدمػذاماظلردماٌقجزمظؿشؽقالتفؿمومتـظقؿوتفؿمالمبدمعـماالذو
.مععمبقونمعومخؾػقهمعـمأثرمدلءمؼبماجملؿؿع،مطلمايؽقعيموماظـوسموماظيتمسرصًمبطوبعفوماظـقري

مشبرجمعـمطؾمذظؽمبـؿوئٍمغدّظؾمبفومسؾكمرؾقعيمايرطيموماػداصفومؼبمػذهماظػرتةمبوظذات.
ظعؾقيمضؿؾفمرجؾمسؾودلمومػؿوممممعظفرؼـمعـوصرتفؿ82;ػـم/م57صؼدمثورماظعقورونموماظشطورمدـيم

مدؽر م .ؼب مبغداد معـ مبوىوغىماظغربل م مصؿـي مأذعؾقا م583طؿو م/ ماظؼؿؾم93;ػـ معـ مطـري مدبؾؾفو مممممممم
.مومأوجدوامغقسومجدؼدامؼبم،محقٌمادؿقظقامسؾكمبغدادمومطؾلقاماظدورمومتعرضقامظؾقرؼؿوماظـفى

ومبذظؽمؼؼقلمعلؽقؼفم:"مومحصؾمؼبمطؾماالضؿؿولمبنيماحملالتمؼبمبغدادمملمؼؽـمذوئعومعـمضؾؾم

                                                                                                                                                                 
م.344/;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-؛مابـماألثري.376/:اٌصدرمغػلفمم-28
م.;;4ص.م-اظعوعيمبؾغدادمؼبماظؼرٍماًوعسماهلفري.مم-بدريمربؿدمصفد.مم-29
م.5/382االعؿوعموماٌماغليمم-ابقمحقون.م؛336-4/334اظػرجمبعدماظشدةمم-اظؿـقؼب.م-30
م.5/537خروجماظذػىمم-اٌلعقدي.م-31
م4/492؛مصؼقفماظصـقهم82ص.-اخؾورماظظرفموماٌؿؿوزحني.م-ابـماىقزي.م-32

مممم(مومرمبومطونمذظؽمالدؿعؿوظفمؼبماظؿؾؼمسؾكماظدور32/92حؾؾمطونماظعقورمضبؿؾفمععفمدائؿوم)أغظرماٌـؿظؿمالبـماىقزيمم-وماظشوروصي.
موماظلطقحمومػلمبالمذؽمؼبمصػوتماظؾصقصقي.مومادؿعؿؾقامؼبمععورطفؿماجملوزةموماٌؼوظقعموماألجرموماظؾودؼيماٌؿغريةموماٌكالةموماظرتاس

تورؼخماظردؾموماٌؾقكمٌعرصيماٌزؼدمسـمتؾؽمم-عـماظؾقاديموماظرعوحمعـماظؼصىموماظؾقضوتمعـماظؼصىمومضرونماظؾؼرم)اغظرماظطربي.
م(.::4/;اآلالتم

م.4/626بـقؿيماظدػرمم-اظؿعوبل.م-33
م.;59تؾؾقسمابؾقسمم-ابـماىقزي.م-34
،مأشبذماظعقورمابقمسؾلماٌقصؾلمعؼرامدرؼومظفمؼبمعؽونمعومؼبمضرؼيتم)اواغومومسؽربا(م562،م:4/55اظػرجمبعدماظشدةمم-اظؿـقخل.م-35

(مومادبذماظربعبلمعؼرهمؼبم)حفيمبوألغبرؼي(محقٌم66/:اٌـؿظؿمم-خورجمبغدادمومعؽوغومزوػرامبدربماظربوحمبؾغدادم)ابـماىقزي.
مطونمؼؾؿفلمإظقفومععمعبوسؿفم)غػسماٌصدرموماظصػقي(.

م.5/537خروجماظذػىمم-اٌلعقدي.م-36
م؛مومسـمصنتماظعقورؼـماظعظؿي.445/:تورؼخمػاللمم-ػاللماظصوبل.م-37
م.6/749اظعربمم-؛مابـمخؾدون.454/مم:اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-ابـماألثري.م-38
م.87-86ورضيمم4/38سؼدمايؿونمم-اظعقين.مم-39
م.4/527-ووربماألعؿ.م-40
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ربؾيممسدةمرؤدوءمعـماظعقورؼـمضبوعقنمسؾكمربؾؿفؿمومصبؾقغفؿماألعقال،مومضبوربقنمعـمؼؾقفؿمصفؿم
مدورمبعضمومؼـريمطؾمضقممسؾكم مظقالمومضبرقمبعضفؿ مو مغفورا مبعضفؿمبعضو ظذظؽمعؿقوضدونمؼغزو

.محؿكم"أخذمعبوسيمعـمػوءمثوئرتفؿ.مومضدمسفزماظلؾطونمسـماصالحفؿمومارأخقاغفؿمومجرياغفؿ
ممضراوةم96;ػـم/م586"موزادماظعقورونمدـيم رؤدوءماظعقورؼـمومضؿؾقا،مصلؽـماظـوسمبعضماظلؽقن"

مبوظؼقادمومشؾؾقامسؾكماألعقرمومأخذواماًػوئرمسؾكماألدقاقموماظدروب،م ممحؿكمرطؾقاماظدوابمومتؾؼؾقا
.مومؼبمدـيمظـعراتماظطوئػقيمبنيماظلـيموماظشقعيومخوفماظؿفورمسؾكماغػلفؿمومأعقاهلؿموماثورواما

معـمايرائؼمؼبماحملولم2;;ػـ/م5:2 مطـريا مممممتػوضؿمخطرماظعقورؼـمؼبمجوغيبمعدؼـيماظلالممومأوضعقا
مم)ازدادمغشوطماظعقورؼـموماظشطورمومطـرتم3;;ػـم/م5:3.مومؼبمدـيمومطؾلًماظدورمومغفؾًماألعقال
ظؽـماظلؾطيموجفًمم(…ًمػقؾيماظلؾطونمومتؽررمايرؼؼمؼبماحملولاظػنتمبنيماظعوعيمبؾغدادمومزاظ

.موموددمأعرمهلؿمضربيمرادسيمومضؿؾًمعبوسيمعـفؿ،مبقـفؿمأحدمرؤدوئفؿماٌعروفمبلبلمجقاػراد
ممسـدعومأثورواماظػؿـيمبنيمأػؾماظؽرخموماػؾمبوبماظؾصرةماحرتضًمصقفوم6;;ػـم/م5:6اظعقورؼـمدـيم
امعـماألدقاقماىؾوؼوتمومدؾؾقاماظـوسمأعقاهلؿمومضؿؾقاماظرجولمومارسؾقام.موماخذوطـريمعـماحملول
ماألرػول مو ماظـلوء مدـي ماظعقورونمؼبمبغداد مغشط مطؿو م;:5. م/ ماظؿـوصسماظلقودلم;;;ػـ مؼبمخضؿ م

مإلجؿؿوثم ماظلقودقي ماالشؿقوالت مؼب مادؿكدعقػؿ ماظذؼـ ماظدوظي مرجوالت مبعض مععفؿ متعوون حقٌ
ممحنيمضؿؾمسؾكمأؼدؼفؿمأبقمايلـم3222ػـم/م3;5.مطؿومحصؾمدـيميؽؿأسدائفؿمومعـوصلقفؿمؼبما

سؾكمبـماظطوػرماظؽوتىماظذيمطونمضدمػربمإظبمعصرمخقصومعـمأبلمايلـمربؿدمبـمسؿرمبـمضبلم
اظعؾقيمومأضوممبفومعدةمثؿمسودمؼبمػذهماظلـيمإظبمبغدادمععمايوجمومذوعمبؼدوعفمأغفمجوءمظؾدسقةمإظبم

فمؼبماظػلودمسؾكماظدوظيماظعؾودقي،مصؽؾلفماظعقورونمؼبمدارهمبدربماٌؼربمعـمصوحىمعصرموماظشروعمظ
ممممومدصعم3223مػـم/4;5.موزادمأعرماظعقورؼـمدـيمدقؼؼيمشوظىمومضؿؾقهمععمجورؼؿفمومغفؾقامداره

.مومممـمضؿؾمسؾكمؼدهمعـفؿمابـمصوصرماظعقورمبعؿقدماىققشمإظبمعالحؼؿفؿمومصرضماهلقؾيمسؾقفؿ
                                                                                                                                                                 

م.4/528م-اٌصدرمغػلف.م-41
رجالمعـماظعقورؼـموماػؾمم:3.مومؼبمتورؼخمضبلمبـمدعقدماالغطوطلمجوءم"ماخذماظلؾطونم854/:اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-ابـماألثري.م-42

م.3/363وموسدػؿمبوظرزقمومطػماظؾالءمضؾقالمومدؽـًماظػؿـي"مماظػؿـيمومضـؾماربعيمغػرمعـفؿمومأسطكمعـمبؼلماألعون
أدقدماظزدمومذطرمم343ص.ماإلدالمتورؼخمم-ومؼبماظذػيب.مم9/97عـمضقادػؿمؼبمػذهماظػرتةم)أدقدماظزبد(ماٌـؿظؿمالبـماىقزيمم-43

ماؼضوماغفمخرجمإظبمبالدماظشوممومػؾؽمبفو.
م.363ص.ماإلدالمتورؼخمم-.ماظذػيب.9/97اٌـؿظؿمم-؛مابـماىقزي.4/577ووربماألعؿمم-علؽقبي.مم-44
م.58/مم34سققنماظؿقارؼخمم-؛ماظؽؿيب9/375اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-45
م.326/مم;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-ابـماألثري.م-46
ػوسيمصقفمومملمصؿفومماظدوظيمومحرسماألدقاقمظذظؽمضؾؾمبفوءماظدوظيماظشمأؼومأغؼذمبـمجقامعردمعـماظؼؿؾمالغفمضدمتعوونممماظلؾطيمم-47

م.;;3ص.-ووربماألعؿ.مم-ؼؼؿؾمععمعبوسؿفم)أغظرمأبقمذقوع.
م.327/;م-اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخ.م-؛مأبـماألثري.394ص.-اٌـؿظؿ.م-أبـماىقزي.م-48
م.34/92مسققنماظؿقارؼخم-اظؽؿيب.م-49
م.:55/:متورؼخمػاللم-ػاللماظصوبل.م-50
م.:;4/:اٌصدرمغػلفمم-51
م.:39/مم;؛مابـماألثريماظؽوعؾمؼبماظؿورؼخم34/349سققنماظؿقارؼخممم-؛ماظؽؿيب.:65/:متورؼخمػاللم-ػاللماظصوبل.م-52
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مدارمأبلمسؾدماهللمظؽـمػذهماال جراءاتمملمتــماظعقورؼـمرقؼالمسـمسزعفؿمسؾكماظشغى،مصؼدمطؾلقا
مصقفمجزفمؼبماٌعوعؾي،م مطون مبعضمععوعالتمأبقابماٌولمو مؼبماٌقارؼٌمو مممممماٌوظؽلماظذيمطونمؼـظر

ـماظلؽرم.مومضؿؾمماظعقورونمؼبمػذاماظققممأؼضومغبودمبومضؿؾقامؼبماظدارمصفرهمأبومروظىمبـمسؾدماٌؾؽ
.مومادؿؿرتمحرطوتماظعقورؼـماظشفروغلمومطونموجفومعـموجقهماظردؿوضقيمومأػؾماظرصؼموماظعصؾقي

ماظؼرنماًوعسماهلفريمومايؽقعيماظؾقؼفقيمسؾكمأدقإمم مجوء معو ممسربماألؼوممحؿكمإذا تشؿدمضراوة
ممم،ماظـوسحولمعـماظضعػموماظقػـمرغلمأعرماظعقورؼـمومٍادؿػقؾمذرػؿمومطـرتماسؿداءاتفؿمسؾكم

مممأزػؼقاماظـػقسمومغفؾقاماألعقالمومصعؾقامعومأرادوام3247ػـم/م638ومخوصيماألشـقوءمعـفؿ.مصػلمدـيم
ماظصراة ماظشرؼػماٌرتضكمسؾكمغفر مدار مبضؿـفو مو ماظؽرخ، ماحرضقا ماظدورمو مؼؽؾلقن مطوغقا محؿك .

فمبذخوئرهمومؼلؿكرجقغفومغفورامومؼبماظؾقؾمبوٌشوسؾموماٌقطقؾوت،مومػؿمؼدخؾقنمسؾكماظرجؾمصقلؾؾقغ
م.مومضدماعؿدمذرػؿمإظبمرجولمايؽقعيمعـفمبوظضربمطؿومؼػعؾماٌصودرونمومالمصبدماٌلؿغقٌمعغقـو

معـماٌّؿصؾنيم مطـريا مضؿؾقا مو معـفؿ ماظؾؾدمخقصو معـ مخرجمأصقوبماظشرري مسؾكماألتراكمو مَاغؾلطقا و
ؿكماضطرماظـوسمإظبمإضوعيماألبقابمممأؼضومح3248ػـم/مم639.مومادؿؿرتمأسؿوهلؿمتؾؽمؼبمدـيمبـفؿ

.مطؿوم.مومخوصيمبعدمأنماغـفزمماىـدمأعوممػفؿوتـفؿسؾكماظدروبمصدامهلفؿوتفؿمصؾؿمتغـفؿمذقؽو
ػفؿقامسؾكمأػؾماظؽرخموماحرضقاماحملولمعـماظدضوضنيمإظبماظـكودني،مومطؾلقاماظؽرخمصلخذوامذقؽوم

.مومؼبمذيمايفيمعـمجوععماظرصوصيمظقالم.مومغفؾقاماظـقوبطـريامعـمربؾيماظؼطقعيمومدربمخؾػ
م م642دـي م/ ما;324ػـ معـ معبوسي مو ماٌقصؾل مؼعؾل مابق مورد مسؽربام مو مبلواغو ماٌكؿػني ممممممممممظعقورؼـ

ماظؾؾدم ماضطربمبفؿ م ماصقوبماٌصوحل( معـماظرجولمو م)ػبلي مضؿؾقا مو مبرجولمايؽقعي ماصطدعقا و
مسدة مغفؾقا ماظلققفمو مبقدػؿ مو ماظؽرخ مسؾك مسـممودقطروا م)اظشرري( ماٌعقغي مضعػمرجول مو ربول
مبـفؿمومصؾؾقا مم3252ػـم/م643عبوسيمعـفؿ.مومؼبمدـيممعؼووعؿفؿ.مصـورمبفؿمأػؾماظؽرخمومزػروا

مدورم مو ماظصغور ماظدطوطني مو ماظؿفور مزبوزن مصـفؾقا ماظربعبل معؼدعفؿ مو مبغداد مسؾك ماظعقورون ػفؿ
معاألشـقوء مسؾكمبغداد ممتؽـماظربعبلمعـمأنمؼلقطر مو م647-643دةمػبسمدـقاتم. م/ -3252ػـ

                                                                                                                                                                 
م.;65/:تورؼخمعالكمم-ػاللماظصوبل.م-53
م.669/:غػسماٌصدرمم-54
ماٌصدرموماظصػقيم-55
مبغدادمدـيمم-56 معـمابلماردالنماظذيمسنيمسؾكموالؼي مسرقمبفمعـمسػمومخزقم)م;762ػربماظعقورؼقنمسـمبغدادمخقصو ابـمٌو

م.(528/;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-األثري.
م.;56/;اظؽوعؾممم-ابـماألثري.م-57
م.44/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-58
م.42اٌلفدماٌلؾقكمؼبمورضيمم-؛ماظغوغل.م43/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-59
م.44/:اٌصدرمغػلفمم-60
م42اظعفدماٌؾقكمفمورضفمم-ابـماألثري.م-61
م76/¼اٌكؿصرمؼبمأخؾورماظؾشرمم-؛مأبقماظػدا.:43ص.-.اإلدالمتورؼخمم-اظذػيب.م-62
م.66/:اٌـؿظؿمم-؛مابـماىقزي.448ص.م-اٌصدرمغػلف.م-63
م.62/:اٌصدرمغػلفموماظصػقي؛ماٌصدرمغػلفمم-64
م.:6/:؛ماٌصدرمغػلفم449ص.م-اٌصدرمغػلف.م-65
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م(مدوخمخالهلوماظعقورونمأػؾمبغدادمومعدنماظعراقماألخرىمبرضوتفمومطؾؾلوتـفؿموماسؿداءاتـفؿ،م3256
صؼدمضؿؾمػبلقنمسقورامأحدمرجولماٌوحلم)ايراسماظؾقؾققن(مؼبمغفرماظدجوجمطؿومضؿؾقامضقعومطوغقامععفم

مم3253ػـم/م644.مومؼبمدـيمنمؼـذرػؿمخقصومعـفؿومأحرضقامدارهمومملمؼؿفودرمأحدمعـماىريانمأ
مبؾغداد ماألطلقي مأصقوب مصقفوممدرضقا ماظـوس مأهلقا محقٌ موادط مإظب ماعؿد محؿك مذرػؿ متػوضؿ مو .

موجدوام معو مأخذوا مو مضؿؾقه مو مطؿراوؼفؿب ماظطقىمبـ مأبل مضوضقفو مسؾك مغزظقا ماظؽؾلوتمو بوظلرضوتمو
ممممؿؾؽوتفؿمظقالمظضعػماظلؾطيممومصؼدانماألعـم.مومأصؾحماظـوسمضبردقنمبلغػلفؿمأعقاهلؿمومسـده

ومذظؽمبعدمأنمسفزمرئقسماظشرريمأبقمربؿدمبـماظـّقيمعـماظؼضوءمسؾقفؿمأومردسفؿمومغؿقفيمظػشؾفم
.مومأثوروامؼبمبغدادمعومومضؿؾقامبعضمعـمضووعفؿمعـماألشـقوء ػربمخقصومعـفؿمومطؾلقامدارهمأؼضو

ماظؼالئنيم محبربماحملالتمبنيمربؾي ماظدضوضنيمسل مربؾي ماٌلفدمو مسؾك معـفؿ مضلؿ مػفؿ مو .
مِذؾؽبوَطفؾبمايدؼدؼي.مومؼبمدـيم معومصقفمعـمحصرمومدفوداتمومضؾعقا ػـم/م645اىوععمبرباثومومغفؾقا

ممتعصىمأػؾمدققماظؽرخمظؿوجرمبزازمغفىماظعقورونمدطوغفمومدرضقامأعقاظف.مصكضطرماظعقورونمإظبم3254
ارمابـماظغؾقماظقاسظمومأخذوامعوظفمومادؿؿروامؼبماظؽؾلوتمومغوظقام.مثؿمطؾلقامدردمبعضمعومأخذوهمعـف

.مظؽـمبفوءماظدوظيمأسودمإبـماظـقيمإظبمرئوديمذرريمتشفقعومؼبمأسؿوهلؿمعـمعقّظديماألتراكموماظغؾؿون
مأنمؼردعماظعقورؼـ ماٌرة مومادؿطوعمؼبمػذه ،مدونمأنمؼؼضلمسؾقفؿمألغفؿمدرسونمعوموددمبغدادم

ممحقٌمطؾسماظربعبلمدورامومأخذمأعقاالمطـريةممهًممسعمومبصرم3255ػـم/مم646غشورفؿمؼبمدـيم
ماظشرؼػماٌرتضك مسـفمأغفمطؾسمدار مظدارم ايؽقعيمحؿكمأنمابـماألثريمذطر مابـمسدؼلفماجملوور و

مأالفمدؼـوراظقزؼر مسشرة ماظؿفور مأحد م مدار معـ م ماظعقورون مأخذه معو مبؾغًمضقؿي مو مبؾغم. مضد مو .
مأبلمعـماظربعب اًقف م)بوظؼوئد مبؾمؼؽـقغف مبومسف مبؼلماظـوسمالمؼؿفودرونمسؾكممسقؿف لمدرجي
ملمؼؽرتثماظربعبلمومعبوسؿفماظعقورونمبوظلؾطيمسؾكماظرشؿمعـمذدةمأبلماظغـوئؿمماظذيمأضقؿممسؾل(

                                                                                                                                                                 
م.69/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-66
م.76/:م-اٌصدرمغػلف.م-67
م.453ص.م-.اإلدالمتورؼخمم-ظذػيب.؛ما82/:اٌصدرمغػلفمم-68
؛مومصقفمأنمابـماظـقيمرئقسمذرريمبغدادمطونمضدمتعوونمععمعبوسيمعـماظعقورؼـمهلذاماظغرضمصلضوسفؿمسؾكم89/:اٌصدرمغػلفمم-69

م(.;6)أغظرمصمأصقوبووممأسقاغواٌوحلمومادبذػؿم
م.72/:اٌصدرمغػلفمم-70
ماٌصدرمغػلفموماظصػقيم-71
م.77/:ماٌصدرمغػلفم-72
م.453ص.م-تورؼخماالدالم.م-؛ماظذػيب.88/:ماٌصدرمغػلفم-73
م.453ص.م-تورؼخماالدالم.م-اظذػيب.م-74
ػـمومدصـمؼبمعؼربةمبوبمحربم)أغظرماًطقىم634ػقماغبدمبـمسؿرمبـماظؼودؿمابقمايلني.معوتمؼبمرجىمعـمسوممم-ابـمسدؼف.م-75

م.(6;/6تورؼخمبغدادمم-اظؾغدادي.
م.97/:اٌـؿظؿمم-؛مابـمايقزي.;65/;ورؼخماظؽوعؾمؼبماظؿم-ابـماألثري.م-76
؛مومضدمذوعمأنماظربعبلمالمؼؿعرضمالعرأةمومالمميؽـمأحدامعـمأخذمذلءمعـفوم)أغظرمغػسم459ص.مم-تورؼخماإلدالم.م-اظذػيب.م-77

ماٌصدرموماظصػقي(.
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ومذوربقهمممومزادمؼبم سؾكماٌعقغيمؼبمػذهماظلـي،مبؾمإنمعبوسيمعـماىـدمضدمخرجقامإظقفمومآطؾقه
عـف.مصلخذوامؼدصعقنمذرهمسـمأغػلفؿممبومؼقصؾقغفممإظقفمعـمػؾوتموصالتمومذظؽمبعدممخقفماظـوس

أنمٌلقامسفزماظلؾطيمسـمغبوؼؿفؿمعـفمحؿكم)أنمأحدموجقهماألتراكمبلققمضبلمأرادمأنمطبنتموظدام
ظفممصلػدىمإظبماظربعبلمعبالمومصوطفيمومذرابومومضولم:مػذامغصقؾؽمعـمرفرمصالنموظدي.مومأدؾؿم

مأدرمأحدمضقادمأبقماظغـوئؿمأربعيمعـمأصقوبماظربعبلمومَاسؿؼؾقػؿ،مجوءممعـفمسؾك داره(.مومسـدعو
اظربعبلمرورضوماظؾوبمسؾقفمومعفددامإؼوهمبلرالقماظعقورؼـمعـمأسقاغفمومإالمدقؼؿؾمأربعيمعـمأصقوبفم

مظطؾؾف ماالدؿفوبي مو ماظرضقخ مإظب ماظؼوئد ماضطر مممو مداره، مضبرق مايؽقعيمو معقضػ مدصع مضد مو .
ظضعقػمػذامصؽوتمعـماظـوسمومايؽقعيمإظبماظؿعوعؾمععماظربعبلموماظؿعوونمععفمحؿكمأنمبعضفؿما

مومطوغًمػذهماٌرادالتمدؾؾومؼبمضقتفمومصشؾم مؼرادؾقغفمومؼعؾؿقغفمبنجراءاتمايؽقعيمضده. طوغقا
مبؼصدم ماظيتمرقضًمزبؾلهؾب ماإلصػفالرؼي ماظؼقاد معـ مظذظؽمخورىمعبوسي مسؾقف. ماظؼضوء مؼب ايؽقعي

ظؼؾضمسؾقفمضوئالم:م"معـماظعفىمخروجؽؿمإظبممومأغومطؾمظقؾيمسـدطؿمصننمذؽؿؿمأنمترجعقامومأدخؾما
.مومػؽذامإظقؽؿمصعؾً.مومإنمذؽؿؿمأنمتدخؾقامإظلمصكصعؾقا(مممومأدىمإظبماغػضوضفؿمومصشؾمعفؿفؿ
ضًمأعوطـمزادتمطؾلوتماظعقورؼـمومعؼدعفؿماظربعبلموموضعماظؼؿولمؼبماظؼالؼنيمومؼبماظؼـطرتنيمومأحر

مأسؿولم مؼب مذظؽ مشري مو ماظؼررني مأبقاب مضؾعً مو مسقن، مدرب مغفى مو معلوجد مو مدور مو مأدقاق و
ماظؿكرؼى،محؿكمأنماظـوسمسرّبوامسـمدكطفؿمسؾكمايؽقعيممومسفزػومأومتفووغفومؼبمأعرماظربعبلم
ماًطقىم مثورتماظعقاممجبوععماظرصوصيمومرعبقا معو مؼشوءونمسـد مؼؿصرصقنمطؿو مععمإخقاغف مترطف ممممو

ومبؾغماظربعبلمدـيم ومضوظقام)إنمخطؾًمظؾربعبلمومإالمصالمدبطىمًؾقػيمومالمظلؾطونمومالمشريه(
م647 م/ مبعضماٌصوحلمم3256ػـ مسؿول معع مؼؿعوضد مو مؼؿعوعؾ مأصؾح محؿك مبغداد مسؾك ماظلطقة معـ ممممممم

فماظعوعؾمؼبمطؾمسؾكمأنمؼعطقموماظقالؼوت.مصؼدماتػؼمععماظعوعؾمسؾكم)اٌوصرماألسؾكمبؼطقعيماظدضقؼ(
ماسرتاض.م مبغري مبؿلقريممسريؼؿنيمطؾريتنيم مظف ماظلؿوح مسـ مسقضو ماالرتػوع معـ مدغوغري مسشرة مممممذفر

.مطؿومواصؾماظربعبلمطؾلوتفمحملولماىوغىماظشرضلمعـمبغداد،مومأخذمسفدهمسؾكمعراسوةماٌقضع
قالمومسؾٌمبوىوغىمومخربمطـريامعـفمومغفىمعـمخونماظؼقادؼرمبؾوبماظطوقمذقؽومسظقؿومعـماألع

اظغربلمعـمبغدادمأؼضومحؿكمأخذماظـوسمصبؿؿعقنمرقلماظؾقؾمؼبماظدروبمومسؾكماظلطقحمؼؿقوردقنم
مطونم معو مؼبمجؾوؼي مإنمصلقًم)هلؿ ماظلـي ماظعقورؼـمؼبمػذه مووه مبؾغمعـمضعػمايؽقعي مو عـف.

مطونمظصوحىماٌعقغيمعـمارتػوعما معو ممممٌقاخريموماظؼقون،مأصقوبماٌوحلمضبؾقغفمعـماألدقاقمومأسطقا

                                                                                                                                                                 
م.94/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-78
م؛ماٌصدرمغػلفموماظصػقي.م97/:اٌصدرمغػلفمم-79
م.654/م;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-لفموماظصػقيم؛مابـماألثري.اٌصدرمغػم-80
مغػلفمم-81 مم-؛مابـمطـري.95/:اٌصدر ماظـفوؼي مو مؼبم33/57اظؾداؼي مصرادخمو ؛مطونماظربعبلمؼؽـمأعبيمذاتمضصىمميؿدمػبلي

مظفمؼبم ماىـدماحملوصر مصغػال.مخرجمعؽؾؿو مادبذه متؾء مبوألغبمأعبؿفودطفو متعرفمأجفؿف مو مسؾكمرأدفمسؿوعي. مأؼضومو م)أغظر رؼي
م(.44اظعفدماٌؾقكمفمورضفمم-اظغوغل.م

م.;65/;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-؛مابـماألثري.97/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-82
م(.6/363.موماظصققحمضطقعيماظرضقؼمبؾغدادم)أغظرمؼومضقتم:مععفؿماظؾؾدانم99/:ماٌصدرمغػلفم-83
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مبوظؼقاد مطبورؾقن مطوغقا مطونمؼؿعوونمععماظربعبلمو مأغف ماظؼؾعلمسوعؾمسؽربا مسرفمسـمابـ مطؿو .
ماظلـيم مػذه مظدىمضرواشماظعؼقؾلمؼب ماظربعبلمحضر ماظؼؾضمسؾقف،محؿكمأن وؼػقتمسؾكمايؽقعي

سؾقفموماشراضفمؼبممظقعرضمذػوسؿفمؼبمارالقمدراحمابـماظؼؾعل،مممومدفؾماظلؾقؾمظؼرواشمؼبماظؼؾض
م..مثؿمتؿؾعًمايؽقعيمأسقاغفمبوظؼؾضموماظؼؿؾمومصقفؿمأخقهدجؾي

ومالمؼعينمضؿؾماظربعبلمبداؼيماظـفوؼيميرطيماظعقورؼـمومامّنومادؿؿروامؼبمإيوقماألذىمبوٌقارـنيم
مععمضعػم مطونمؼؿؿوذكممتوعو مألنمغشورفؿ مسؾكماظلقاء. ماظـفور مؼبماظؾقؾمو مطؾلوتفؿ مو مبفوعبؿفؿ

مم3257ػـم/مم648ايؽقعيموماضطرابمجفوزػوماإلداريمومإظبمذظؽمأذورمأبقماظػداءمبؼقظفم:"مومؼبمدـيم
أسبؾمأعرماًالصيموماظلؾطـيمبؾغدادمومسظؿمأعرماظعقورؼـمومصوروامؼلخذونمأعقالماظـوسمظقالمومغفورام

.مأعومػيمأسفزمعـفومالمعوغعمهلؿ،موماظلؾطونمجاللماظدوظيمسوجزمسـفؿمظعدممٍاعؿـولمأعرهموماًؾق
مم648ابـماىقزيمصقشريمؼبمحقادثمدـيم م/ مأبقم3257ػـ مبفو معـووذوتمشريمذبدؼيمضوم مإظبمسدة م

مثؿم ماظغـوئؿمرجالمواحدـبا. مأبق مصؼؿؾمعـفؿ معـمرجوظفمطـريا مضؿؾقا مو اظغـوئؿمضدماظعقورؼـمحقٌمصؿؽقا
مغ ماظغـوئؿ مأبل مرجول معـ مصؼؿؾقا مظصوحؾفؿ مثوروا مو مثوغقي ماظؼؿول متؿوبعًمايؿالتمسوودوا مو مممممممػلني

مإحرتاقموماإلدؿؼػوء،مومغفؾقامعبولماظلؼوئنيممومبغوهلؿمومػؿمأصؼرمصؽوتماجملؿؿع مادؿغؾقا .مطؿو
،مسؾؿومبلنمأصقوبمػذاماظلققمظقلقامعـماألشـقوءمبؾمدققماظعطورؼـمصلرضقامعـفمسشرةمأالفمدؼـور

معـمعؿقدطلمايول.
وماذؿدماظؾالءمبوظعقورؼـمػذاماظعوممحؿكمووػروامبوإلصطورممومؼذطرماظذػيبمسـمذرورػؿمضوئالم:م"

وماتلعمايرقم ؼبمرعضونمومذربقاماًؿرموماظزغومومسودماظؼؿولمبنيمأػؾماحملولمومطـرتمايؿالت
مسظؿم مو ماظـوس موهري مظف ماظؿػؿقا مصؿو ماألعر مػذا مؼب مبـػلل مأرطى مأغو ماٌؾؽ مضول مو ماظراضع سؾك

م."…اًطى
ومؼبمربقعماألخرمعـم ممطؾسماظعقورونمدارامصلخذوامعومصقفو3258ػـم/م649ومؼبمذفرمربرممدـيم

مابـماظـلقيمرئقسم اظلـيمذاتفومدخؾماظعقورونمبغدادمؼبمعوئيمرجؾمعـماألسرابموماظلقادمصلخرضقا
مداره مأحرضقا مو مبوظؽوراتاظشرري مخرجقا مو مصقف، معو مأخذوا مو مخوغو مصؿققا مو مرؤدفؿ.مم. مممممممسؾك

مومالمضدرةمهلؿمسؾكمعـعفؿ.وماظـوسمؼـظرونم

                                                                                                                                                                 
ماٌصدرمغػلفموماظصػقي.م-84
م.:65/;ظؿورؼخماظؽوعؾمؼبمام-ابـماألثري.م-85
م.:9/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-86
م.:7ص.م-.5.مجم3اٌكؿصرمؼبمأخؾورماظؾشرممم-87
م5:/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-88
م.5:/:اٌصدرمغػلفمم-89
م.463ص.م-.اإلدالمتورؼخمم-اظذػيب.م-90
م(.::م/:مـؿظؿاٌم-ؾقرمبؽماظرتطلمبؾوبمخرادونم)أغظرمابـماىقزي.ـلمدارمبـاٌصدرمغػلفموماظصػقي؛مومػم-91
م.::/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-92
اٌصدرمغػلفموماظصػقي؛ماظؼوراتم:معومضبؿؾمسؾكماظرأسمأوماظظفرمعـماظـؾوتمومػذاماظؿعؾريمعلؿعؿؾميدماآلنمسـدمسوعيمأػؾمم-93

م(.525ص.م-اظعراقم)أغظرماظعوعيمظؾدريمربؿدمصفد.
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م/مم:64ومؼبمدـيم ممممممطؾسماظعقورونمايؾسمبؾغدادمومضؿؾقامعبوسيمعـمرجولماظشرري3259ػـ
،محؿكمتطووظقامسؾكمصؼراءماجملؿؿعمبوظذات،مإضوصيمظألضرارماظيتمطوغًمومإغؾلطقاماغؾلورومزائدا

مثقوبم مو ماظلؼوئني مبغول مأؼضو ماٌرة مػذه ماظعقورون مدرق مصؼد ماظلوبؼي، مايقادث مخالل تصقؾفؿ
م.اظؼصورؼـ

ػـم/م665ومادؿؿرتمحرطوتماظعقورؼـمرقؾيماظلـقاتماظؾوضقيمعـمايؽؿماظؾقؼفلمظؾعراق.مصػلمدـيم
مم3274م–ػـم666.مومؼبمدـيملقامدارمأبلمربؿدمبـماظـلقيمومجرحقهمسدةمجراحوتممعـالمطؾ3273

،مسؾؿومبلنماظعقورؼـمضدماسؿودوامجوبقاماألدقاقمومأخذوامعومطونمؼلخذهمجؾوةماظضرائىمايؽقعققن
م.أنمؼؽؿـقامؼبمدورماألتراكمغفورامومطبرجقنمظؾػلودمظقال

 . اخلصائص االجتماعوة و السواسوة حلركاتهم3

ماالضؿصوديماظذيم ماظؿدػقر ماظلقودلمو ماظػلود مطوغًموظقدة مأنمحرطوتماظعقورؼـمػذه مايؼقؼي و
تعرضًمظفماظؾالدمؼبمععظؿمدـقاتمايؽؿماظؾقؼفلمؼبماظعراقمومعومضؾؾفو.موماظؿورؼخمضبػظمظـومحرطوتم
مبعضماىؿقعماىوئعي ماظػقضقيمشريماٌـظؿماظيتمضوعًمعـمخالهلو ماظشطورمبشؽؾفو عـمماظعقورؼـمو

اظشعىممبومؼشؾعمأودػومسـمررؼؼماظلؾىموماظـفى.مظذظؽمجوءتمتؾؽمايرطوتمأومايقادثمبـؿوئٍم
شريمذبدؼيمالمتفدفمؼبمجقػرػومإظبمإجراءمتغقريمدقودلمبـوءمميقؼماظظؾؿمومؼردلمضقاسدماظعداظيم
ممماظشوعؾيمظؽوصيماظلؽون.مطؿومأزفرتمسـمطقغـفومظقلًمدسقةمعـلؼيمتلؿفدفمإصالحوتماضؿصودؼي
ماظشعى،م معـ ماظػؼرية ماٌلؿقىماٌعوذلمظؾغوظؾقي مرصع ماظطؾؼلمو ماظؿؾوؼـ مازاظي متمديمإظب ماجؿؿوسقي ممممو
ومإغفوءمعومطونمؼؾقؼمبوظـوسمعـمجقعمومحرعونمغؿقفيمظؾؿكؾكؾماظلقودلموماظؿلؾطماألجـيبمبؾم
ماظ مسؾك ماظشدؼد محؼدػؿ مسـ محبرطوتفؿ مسربوا مضد ماظعؾورؼـ مأن ماظؿورطبقي مايقادث مممممممممؿفورمأطدت

،مومصؾقامجوممشضؾفؿمسؾكمرجوالتمايؽقعيمبؽؾسمدورػؿمومضؿؾفؿموماألشـقوءمبـفىمعومميؿؾؽقن
مؼبماألعرمدقءا،مإذمطوغًمأضرارم مزادوا مومػؿمؼبمذظؽمإمنو ماظشرريمعـفؿ. ؼبمععظؿماألحقونمالمدقؿو

م مو محقٌمتضررتماألدقاق ماظلقاء، مسؾك ماألشـقوء مو ممشؾًماظػؼراء مسوعي اخؿػًماألعقالمحرطوتفؿ
مممبلؾىمدبقفمأصقوبـفومعـماظعقورؼـمومغـفؾفؿمهلومممومأدىمإظبمضؾيماالدؿـؿوراتمومشالءماألدعورم
ومػالكمرأسماٌولمؼبماظلقق.مومرمبومأصوبًمتؾؽماألضرارمؼبمبعضماألحقونماظػؼراءمومعؿقدطلمايولم

                                                                                                                                                                 
ؾكماظشرريمعـمرجولمايؽقعي،مصؽوغقامضبؼدونمسؾقفؿمطـريامألنماظشرريمؼؾدومأنمسداوةماظعقورؼـمطوغًمعـصؾيمبوظدرجيماألوظبمسم-94

مطوغًمتطوردػؿمسؾكماظدوامموممتـعفؿمسؾكماظلؾىموماظـفىمومتؾؼلماظؼؾضمسؾقفؿ.
م.465ص.م-تورؼخماإلدالم.م-اظذػيب.م-95
م.3;/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-96
م.:47ص.م-تورؼخماالدالم.م-؛ماظذػيب.373/مم:اٌصدرمغػلفمم-97
م.443/;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-ابـماألثري.م-98
م.4/552اظػرجمبعدماظشدةمم-أغظرماظؿـقخل.م-99

عومؼدلمسؾكمم:4/32عـمذطرمميقادثفؿمومؼبماظػرجمبعدماظشدةمظؾؿـقخلممأدؾػـوومعومم3;-4:/:اٌـؿظؿمم-اغظرمابـماىقزي.م-100
فؿمأغفمطونم)إذامأخذمممـمحوظفمضعقػيممأضلوعفمسؾقفمصرتكمدؾؾفؿماظػؼراءمومعؿقدطلمايولمحقٌمؼذطرمإظبمغبدونمومػقمأحدمرؤدوئ

مذطرامعـمحوظفمؼبمؼده(.
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مبوظطؾعمطبوظػمدونماألشـقوء مومػذا مم–. مبعم–إظبمحدمعو مذػىمإظقف ضماظؽؿوبماحملدثنيمؼبمعو
وضعفؿماًطقطماظعرؼضيمومتلطريماألػدافماظقادعيميرطوتفؿمومذظؽمبوسؿؾورم)اظعقورؼـمعبوسوتمعـم

م.سوعيمبغدادمهلؿمأػدافمثقرؼيمومملمتؽـمشوؼؿفؿمذبردماظؾصقصقيموماظؼؿؾ(
ؼلؿـدمػذامومإنمسدممذبوراتـومٌومؼراهماظؾعضمؼبمطقنمػذهمايرطيمذاتمأػدافمثقرؼيمإصالحقيم

مسؾكمايؼوئؼماظؿوظقيم:
مومإضػوءمصػيماإلصالحقيمم-3 ظؼدماسؿؿدمأصقوبماظرأيماظلوبؼمؼبمتزطقيماظعقورؼـمسـمأصعوهلؿ

معؿـوثرةم مجبقاغىماغلوغقي مبعضفو ماتلؿًمؼب ماظؿورؼخ. مظـو مرواػو مسؾكمحقادثمصردؼي سؾكمحرطؿفؿ
برزػؿمؼبمػذاماجملولماظربعبلمطؿظوػرمبعضمضودتـفؿمبوظػؿقةموماظعػيموماظؿقرعمسـمدؾىماظـلوءمومإ

مدالعيم اظعقور مغؾينمسؾقفو متؾؽماظـؿػمعـماألخؾورمضوسدة مسؾكمذظؽمأغفمعـماظعصىمادبوذ ورّدغو
أػدافمحرطوتماظعقورؼـمومغزطلممبقجؾفومأصعوهلؿماٌمٌيمومعومضودلماظشعىمعـمجرائفو،مسؾؿومبلنم

معـمضودتف ماًصولمدقىمواحد مالمتـعًمبفذه متؽود مععمذظؽمملمطؿىماظؿورؼخ ماظربعبلمو مػق مو ؿ
وردهمعـمبعضماألثرماظلؾيب.مأعوماظداصعمعـمسدمماسؿدائفؿمسؾكماظـلوء،مرمبومطونمؼرجعمإظبمأغفؿمملم
ؼؽـمؼشؾعفؿماظؼؾقؾمممومطوغًمهؿؾفماظـلوءمسودةمعـمايؾلمطؿومؼػعؾماظؾصقصماظعودؼقنمبؾمامنوم

.مطقؿفؿمظؾقاسٌمحرطؿفؿمومأػداصفؿ.مومرمبومتغطوغقامطبططقنمظلرضوتمأددؿموماطؿؾمومامشؾ
ماظدارم مؼب ماىورؼي ماظلؽوطنيمسؾك م"جردوا معو مطـريا مبلغفؿ مظـو مؼمطد ماظؿقحقدي مأن معـ مبوظرشؿ ػذا

م".…ؼطوظؾقغفومبوٌول
طؿومأنماظؼقلمبلغفؿمحؼؼقامؼبمبعضماألحقونمجزءـبامعـمأػداصفؿمبوضطرارماظلؾطيمسؾكماظؿـوزلمم-4

،مضقلمالمؼؿػؼمععماظقاضعمبؾمطوغًمظفمدواسلمأخرىمتعقدمإظبمقهلؿمحبؼمجؾوؼيماظضرائىمعـماظلق
ممأنمايؽقعيمضدمشضًماظـظرمسـمعالحؼؿفؿمومصلقًمهلؿمذبولمأخذماالتوواتمأوماظردقممظضعػفوم

م.ومسدممضدرتفومسؾكمصدػؿمومتقارقءمبعضمرجوالتفومععفؿ
مذققمإظبم-5 متؿطؾعمبشغػمو مسؿقعو مأنمايرطوتماظـقرؼي متؼدم مهؼقؼمأػداصفومغضقػمإظبمعو

بـػقسمراضقيمعطؿؽـي.مومػلمإذامعومهؼؼًمومطوغًمسؾكمجوغىمسظقؿمعـماالصبوبقيمالمندمبنيم
أسضوئفومعـمؼـدممسؾكمعومدوػؿمبفمأوماضرتفمعـمسؿؾمؼبمدؾقؾمهؼقؼمتؾؽماألػداف.مإالمإغـومرأؼـوم

                                                                                                                                                                 
؛مومبفذاماٌعـكمجوسًمهؾقالتماظدطؿقرممسؾدماظعزؼزماظدوريمهرطوتماظعقورؼـم)أغظرم8;4ص.م-اظعوعيمؼبمبغداد.م-بدري.م-101

م.99ضؿصوديماظعربلمص.(؛معؼدعيمؼبماظؿورؼخماال4:6-4:5ص.ص.-درادوتمؼبماظعصقرماظعؾودقيماٌؿلخرة.م
م.:52ص.-اظعوعي.م-؛مبدري.4:5ص.-درادوتمؼبماظعصقرماظعؾودقيماٌؿلخرة.م-اظدوري.م-102
م(.4/573أغظرمسـمسقوريمبغدادمومخططفؿم)ثقارماحملوضرةمظؾؿـقخلمم-103
م:"أنماٌمرخنيمطونمخطرػؿمسؾكماظـوسماسظؿمعـماظؾصقصماظعورؼقنمحؿكمأنمبدريمأثورمإظبمذظؽمعـمخاللمتعرضفمظؾصقصمضوئالم-104

المؼذطروامظـومأمسوءمػمالءماظؾصقصمطؿومصعؾقامبوظـلؾيمظؾعقورؼـموماظشطور.موماألرجحمإنمذظؽمحدثمبلؾىمرغقونمأخؾورماظعقورؼـموم
م.8:ص.-اظشطورمؼبمػذاماظؼرنمسؾكمأخؾورماظؾصقص"ماغظرماظعوعيمبؾغدادمومؼبماظؼرنماًوعسماهلفري.

م.459ص.-.ماإلدالمتورؼخمم-ػيب.؛ماظذ88/:اٌـؿظؿمم-أبـماىقزي.م-105
م.5/384وماٌماغليمماإلعؿوعم-106
م.99-97/:اٌـؿظؿمم-ابـماىقزي.م-107
م.463.صم-تورؼخماالدالم.م-؛ماظذػيب.;65،م:65/;اظؽوعؾمؼبماظؿورؼخمم-ابـماألثري.م-108
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م مبوظـدم مسـمذعقرػؿ معـماسضوئفو مسربمسدؼد ماظعقورؼـماذ معـماظعؽسمضدمحصؾميرطي مأضرتصقه سؿو
ماظـدم ماظؿقبيمو مأدىمإظبمإسالغفؿ ماظعقورمأصعولمخاللمعلوػؿؿفؿمؼبماظعقورةمممو .مطؿومحصؾمدؼـور

مواظدةمصوييم مطونمظف مو ماظعقور ماألبشفلمضصؿفمبؼقظفم:"انمرجالمطونمؼعرقمبدؼـور اظذيمؼرويمظـو
ؼبمؼده،مصػؽرمؼبمغػلفمومضولمتعظفمومػقمالمؼؿعظ.مصؿرمؼبمبعضماألؼومممبؼربةمصلخذمعـفومسظؿومصؿػؿًم

:موضبؽمؼومدؼـورمطلغلمبؽمومضدمصورمسظؿؽمػؽذامرصوتوموماىلؿمترابو،مصـدممسؾكمتػرؼطفمومسزمم
مأعفمعؿغريماظؾقنم…سؾكماظؿقبي ماضؾؾمسبق مؼصـعمبوظعؾدماآلبؼماذاممثؿ معو مأعوه عـؽلرماظؼؾىمصؼولمؼو

مضدع مو مؼغؾمؼدؼف مو معطعؿف مو مضوظًم:مطبشـمعؾؾلف مدقده. معـمصقفمأخذه مجؾي مأرؼد مصؼول: مممممقف.
معقاليمؼرىمذظلمصريغبين.م مؼػعؾمبوظعؾدماآلبؼمظعؾَّ ماصعؾلمبلمطؿو معـمذعريمومشؾقينمو مأضراصو و
صػعؾًمبفمعومأردمصؽونمإذامجـمسؾقفماظؾقؾمأخذمؼبماظؾؽوءموماظعقؼؾمومؼؼقلم:مظـػلفموضبؽمؼومدؼـورمأم

م.…لمإظبماظصؾوحظؽمضقةمسؾكماظـوسمطقػمتعرضًمظغضىماظربمومالمؼزا
م مدـي متوبو ماظؾذان ماألصؾفوغل مأبـو مطذظؽ م647و م/ مؼبمعبؾيم3256ػـ ماٌؿؾؽي مدار مؼب ماذؿغال مو م

م.مممومؼدلمبقضقحمسؾكمسدمماضؿـوسفؿماظؿوممبلالعيمأػدافمحرطؿفؿم.مومآخرؼـمشريػؿصراذقفو
ظـوسمحؿكمأخؾقًمومعومترتىمسؾقفومعـمأضرارمبوظغريمومغشرماًقفموماظػزعمؼبمغػقسماآلعـنيمعـما

اٌدنمعـمأػؾفومومخوصيمبغدادماظيتمطوغًمتعدمعلرحوميرطوتماظعقورؼـمومأسؿوهلؿ.مومضدمًصم
ػاللماظصوبلمتؾؽماألضرارماظـوعبيمسـماظعقورؼـمومشريػؿمبؼقظف:م"مالمجرممأنماظؾؾدمخربموماغؿؼؾم

معـفؿمعـماسؿصىمبؾوبماألزجموم مو معـمعضكمإظبماظؾطققي مأػؾفمسـفمصؿـفؿ مإظبماطـر معـمبعد عـفؿ
سؽرباموماألغؾور.مومظؼدمحدثينمعبوسيمعـماظـوسماغفؿمذوػدوامصقـقيماظؽرخمصقؿومبنيمررفمايذائنيم
مؼبماظقضًماظذيمجرتماظعودةم مو ماغؿصوفماظـفور ماظعصوصريممتشلمؼبمأرضفو ماظػقاخًمو ماظؾزازؼـ و

م.بوزدحومماظـوسمصقفمبفذاماٌؽون"
صيمحؼقؼيمحرطيماظعقورؼـموماظشطورمالمبدمعـمإظؼوءماظضقءمومظؽلمغؽقنمأطـرمهدؼدامؼبمععرم-6

سؾكمغؼطؿنيمػؿومسؾكمجوغىمطؾريمعـماألػؿقيمضدمتزؼالنماظؾؾسماظذيموضعمصقفماظؾعضمحقلمحرطيم
مومععرصيمرؾقعيم ماألعقالماٌـفقبي. مأنمغالحظماألوجفماظيتمطوغًمتصرفمبفو مبـو اظعقورؼـمإذمصبدر

مضقوؼومػذهمايرطي.
الماٌـفقبيم:مصلنمإغػوضفومطونمؼؿؿمعـمضؾؾمغوػؾقفومسؾكمإذؾوعمذفقاتفؿمايقوتقيمصؿـمجفيماألعق
ماًوصي مرشؾوتفؿ مؼبمو مذربفؿ محػالت مسؾك مؼـػؼقغفو مو ماجؿؿوسوتفؿ مبفو مؼعؼدون مصؽوغقا .

مومتشؾعمزبوبؽفؿ مؼلدمأودػؿ مومعؿفوػؾنيمآالفماىقوعمممـمالمميؾؽقنمعو ،معؿـؽرؼـمألػداصفؿ

                                                                                                                                                                 
م.449ص.م-تورؼخماإلدالم.م-اظذػيب.م-109
م.:3/35اٌلؿظرفمؼبمطؾمصـمعلؿظرفمم-110
م.:9/:ٌـؿظؿمام-ابـماىقزي.م-111
م.634/:تورؼخمػاللمم-ػاللماظصوبل.م-112
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رفمسؾكمأوجفماظربموماإلحلونمطؿلوسدةمعـؽقبمسظفماظدػر،مومإشوثيمعؾفقفمضرصفؿ.مومملمتؽـمتص
ماظعقورؼـم:م معـمجفيمػمالء معـماألسؿولماًريؼيمأعو معؼطقعمررؼؼمومشريػو ومإذؾوعمجوئعمأومإؼقاء
صلغـومصبىمأنمغـظرمؼبمصػوتمعـمطوغًمتلؾىمأعقاهلؿ.مظـرىمػؾمطونمػمالءمعـماالشـقوءماىشعنيم

م مؼعرصقن ماهللمسؾقفؿ،ماظذؼـمال مبـعؿ ماًريمومضبفدون مؼد مؼعؽػقن معقئالمو مظؾؽرم مو معقرـو ممممظؾرغبي
ؽقنمبذظؽمسؿؾقيمأومؼؽددقنماألعقالمسؾكمحلوبماظغريمومالمؼؼرونمحؼققماهللمسؾكمأعقاهلؿ.مطلمت

متلدؼؾقي محفيمماظعقورؼـ مملمؼعدعقا ماظدوريمضوئالم:"و متعؾريماظؾعضمحقٌمؼذطر مسؾكمحد ألعـوهلؿ
أعقالماألشـقوءمصفذامأحدمضطوعماظطرقمؼربرمسؿؾفمضوئال:مأنمػمالءماظؿفورمملمتلؼطمسـفؿممصؼفقيمظـفى

زطوةماظـوسمألغفؿمعـعقػوموموردوامصرتطًممسؾقفؿمصصورتمأعقاهلؿمبذظؽمعلؿفؾؽيموماظؾصقصمصؼراءم
ؾؽيمإظقفو،مصنذامأخذوامأعقاهلؿ،مومإنمطرهماظؿفورمأخذػو،مطونمذظؽمهلؿمعؾوحومالنمسنيماٌولمعلؿف

م.بوظزطوةمومػؿمؼلؿقؼقنمأخذماظزطوةمذوءمأربوبماألعقالمأممطرػقا"
اظقاضعمإنماظعؽسمضدمبونمومأتضحمعـمخاللمادؿعرضـوميقادثماظعقورؼـمحقٌمطونمأشؾىمعـم
دؾؾًمأعقاهلؿمومغفؾًمممؿؾؽوتفؿمومأحرضًمربوهلؿمومتعرضقامإظبماسؿداءاتماظعقورؼـمػؿمعـماألبرؼوءم

ممرصوتماظعقورؼـماظعشقائقيمومأسؿوهلؿماظػقضقؼي.مومظقلقامممـمتلؿحماظشرؼعيماظذؼـمذػؾقامضققيمظؿص
ومصبقزماظؼوغقنمأوماظعرفمإيوقماألذىمبفؿ.مومبذظؽمخورىماظؿـقخلماظؾصمابـمغبدونماظذيمبررم

م موادطمم–دؾؾفمألعقاهلؿ ماظظؾؿيمالمم–ؼبمعـطؼي مضوئال:"أسزكماهللمزؾؿ مأرزاضفؿ بندؼوطماظلؾطيمسـفؿ
مومأغًمبنيمؼديماهللمسزمومجؾمأترضكمأنممؼؽقنممحفي، موضػًمأغو وماظؼؾقحمالمؼؽقنمدـي.مصنذا

م.ؼؽقنمػذامجقابؽمظف"
مإمنوم مو ماظعراق مسؾك ماظؾقؼفقي ماظلقطرة مبوغؿفوء متـؿف ممل محرطوتماظعقورؼـ مصلن محول مطؾ مسؾك و

ماظلؾفقضل ماظيتمبدأتمبنخم…ادؿؿرتمؼبماظعفد مادؿؼاللماًالصي مؼبمسفدا متطقرتمطـريا راجمطؿو
ماًؾقػيماظـوصرمظدؼـماهللماظعؾودلمتـظقؿم33:6ػـم/م797اظلالجؼيمسـمبغدادمدـيم م.محقٌمغظؿفو

ماظؼقاغنيموماظضقابطمممومجعؾفومحرطيمذاتمأػدافمإصبوبقيمتدسؿمعرطزماًالصيم مممماظػؿقةموموضعمهلو
 …ومتعؿؾمسؾكمتؼقؼؿفومومرصعمضدرتفومؼبمذبوبفيمأسدائفو
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