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 مقدمة احملرر

على التي سبق نشرها في موقعنا هذا ، ركز االستاذ الدكتور فاروق عمر في الحلقة الثالثة 
نقد التاريخي وما عاناه من ردود فعل وانتقادات جراءها، مما توضيح ابعاد تجربته في ال

كماجاء على  -أن الوقت ) جعله اكثر تصميما على مواصلة هذا النهج على الرغم من 
لم يحن بعد في الوسط الثقافي العربي لتقبل النقد باعتباره ظاهرة علمية هدفها  -لسانه 

النقد أو الرأي اآلخر والرأي المعاكس ال دفع البحث العلمي نحو مستوى أفضل، ذلك ألّن 
يزال ينظر إليه على أنه عملية هجومية وظاهرة استفزازية موجهة إلى شخص الكاتب 

وليس إلى عمله، ولهذا فان رد الكاتب على الناقد يكون بمستوى شخصي واستفزازي خاٍل 
الساس من في مركز الحسو الذي ينطلق هدفه ا -ونحن .   ).من العلمية والموضوعية

التركيز على ِإعمال المنهجية النقدية ويدعو الى اشاعة ثقافة المنهج الكمي االحصائي في 
التعامل مع المادة التاريخية ، ننظر بتقدير كبير لدوره الرائد في النقد التاريخي وفي البحث 

نته ان اليوم الذي سيعطى فيه للنقد التاريخي مكا:) عن الحقيقة التاريخية ونقول معه 
 (وأهميته في كتابة التاريخ سيأتي ال محالة

في الحلقة الرابعة هذه يقدم الدكتور فاروق النموذج الثاني لما اختاره في مجال النقد 
 التاريخي 

 النموذج الثاني
 (1)العرب يف العصر العباسي األول 
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لعبياس دولية بنيي ا: "في معرض مقارنته بين الخالفتيين اممويية والعباسيية الجاحظقال  
 ...".أعجمية خراسانية، ودولة بني مروان أموية عربية

وقيييد أسييياء بعيييض المييييرخين المحيييدثين ت سيييير رأي الجييياحص هيييذا، ف كيييدوا بييي ن انتصيييار  
العباسيييين يعنيييي مييين الناحيييية السياسييية انتصيييار ال يييرس عليييى العيير  وسييييطرتهم عليييى مرافيييق 

 (.ر الن وذ ال ارسيعص)بل راح بعضهم يسمي العصر العباسي امول ... الدولة
إن ميييا عنييياه الجييياحص، وهيييو . وفيييي اعتقادنيييا أن هيييذه التخريجيييات خاطئييية ومبيييال  فيهيييا 

مييين )المييييرل اليييذكي والعيييالم االجتمييياعي الميييدرظ، هيييو ترلريييل المظييياهر الحضيييارية امعجميييية 
فييي نظييم وثقافيية المجتمييع فييي الدوليية العباسييية الجديييدة بصييورة أكثيير ( فارسييية ويونانييية وغيرهييا

هييذا ميين جهيية، وميين جهيية أخيير  فيي ن انتقييال . واًل وسييرعة ممييا كانييت عليييه زميين اممييويينشييم
السيييلطة إلييييى العباسيييييين أد  إلييييى ازدييييياد أهميييية امقيييياليم الشييييرقية سياسييييًيا واقتصييييادًيا، ثييييم إن 

 ".عجم"يعني غير العر  عموًما وال يعني ال رس الذين يطلق عليهم " أعاجم"اصطالح 
ذا مييا علمنييا بعييد ذ  إنمييا كييان يعنييي أواًل وقبييل كييل " أهييل خراسييان"لييظ بيي ن اصييطالح وا 

أهيل "شيء سيكان خراسيان مين القبائيل العربيية المقاتلية والمسيتقرة، مثلميا كيان يعنيي اصيطالح 
العييير  مييين سيييكان هيييذه الميييدن وامقييياليم، " أهيييل الكوفييية"و" أهيييل البصيييرة"أو اصيييطالح " الشيييام

أدركنييا بعييد ذلييظ كلييه ... الييذين دخلييوا اإلسييالم باإلضييافة إلييى مييواليهم ميين السييكان غييير العيير 
إنمييا يعنييي م هوًمييا حضييارًيا " أعجمييية خراسييانية"بيي ن مييا قصييده الجيياحص ميين اسييتعماله تعبييير 

ن المجتمييييع اإلسييييالمي فييييي العصيييير  إنسييييانًيا يتسييييع لكييييل الشييييرائح والعناصيييير التييييي كانييييت تكييييو 
خييرج بييه بعييض المستشييرقين وميين  العباسييي، وليييس م هوًمييا عنصييرًيا أو إقليمًيييا ضييي ًقا، كالييذي

 !!تبعهم من ميرخينا المعاصرين
إن طبيعييية اليييدعوة العباسيييية وتعقييييداتها السياسيييية واالجتماعيييية، ال يمكييين أن ترتضيييي  

لقد كان عر  خراسيان مين يمانيية ". اإلقليمي"أو ذاظ الت سير " العنصري "لن سها هذا الت سير 
كمييا أن شييعاراتها جييذبت إليهييا العديييد ميين . ةوربعييية وبعييض المضييرية العصيي  الرئيسييي للثييور 

 .الموالي ال رس، رغم أن دورهم ال يمكن أن يقارن بدور عر  خراسان
الثييييامن / فسييييلطان العيييير  لييييم ينتييييه بييييزوال الدوليييية امموييييية فييييي القييييرن الثيييياني الهجييييري  

الييية فيييي عمليييية الترييييير الثيييوري  عييير  وظيييل  ال. المييييالدي، من العييير  أن سيييهم كيييانوا القيييوة ال ع 



خييالل العصييير العباسيييي امول يتقل يييدون مناصييي  العميييال واليييوالة وقيييادة الجيييي  وأميييراء الجهييياد 
وكان الخل ياء العباسييون . الخلي ة وخاصته ومستشاروه ومنهم القضاة" صحابة"ومنهم . والحج

وبقيييت القبائييل العربييية ذات أثيير بييارز فييي السياسيية والجييي  . عرًبييا ميين بنييي هاشييم ميين قييري 
كمييييا أن تمحييييي  . وظلييييت اللريييية العربييييية لريييية اإلدارة والسياسيييية والثقافيييية وال كيييير. والمجتمييييع

الرواييييات التاريخيييية المتنييياثرة فيييي كتييي  امد  والشيييعر، تكشيييف لنيييا عييين ميييد  مييييل الخل ييياء 
 .للعروبة وتشجيعهم للروح العربية والتقاليد العربية في مجالسهم

رها وف  ذا تمعَّنا في ظروف إنشاء برداد وتطو  ي التكيتالت السياسيية المرتبطية بيالبال  وا 
العباسي، تتضح لنا أهمية العر  في ذلظ المزيج السكاني االجتماعي الذي كان يرتبط بربيا  
 -واحييد يشييدض بعضييه بييبعض، أال وهييو ربييا  الييوالء للدوليية الجديييدة ومييا تمثلييه ميين قيييم عربييية 

 .صرية ضي قة أو إقليمية ساذجةإسالمية وللخلي ة العباسي، ال الوالء لنزعات قبلية أو عن
وسيينحاول ا ن أن نمعيين النظيير فييي الكتييل المييييدة للعباسيييين أو العناصيير التييي اعتمييد  

 :عليها العباسيون في صدر دولته

 :بنو هاشم -1
لييم يكيين هييذا االصييطالح فييي العصيير العباسييي يشييمل كييل الهاشييميين، بييل أخييذ ي طلييق  

 .هاشمعلى العباسيين وحدهم دون غيرهم من بني 
وقد شرف أبناء البيت العباسي بالسياسة وكان يجمعهم هيدف واحيد وهيو الح ياى عليى  

ورغم تواجد بعض العباسيين من ذوي الطموح الواسع، ورغم وجيود تنيافس . السلطة في أيديهم
فيي ن الخلي يية اسييتطا  . يظهيير أحياًنييا، ويخ ييت أحياًنييا بييين بعييض الشخصيييات العباسييية البييارزة

البيت العباسي، كما أن العباسيين كانوا يتحيد ون دوًميا أميام امزميات السياسيية أن يح ص وحدة 
 .التي تهدد الخالفة

والواقيييع فييي ن الخلي ييية العباسييييي خيييالل القيييرن الثييياني الهجييييري الثيييامن المييييالدي اعتمييييد  
وقيد امتيدح الكاتي  ابين . بصورة رئيسية على شخصيات عباسية في اإلدارة والسياسة والجيي 

قابلية العباسيين واستقامتهم، وأكد الجاحص بي ن رجيال البييت ( رسالته في الصحابة)في المق ع 
وال لقييي تلييظ : "... العباسييي كييانوا فييي الصييدارة ميين حيييث المسيييولية اإلدارييية والعسييكرية فقييال



الحييييرو  فييييي عاميييية تلييييظ اميييييام إال رجييييال ولييييد العبيييياس ب ن سييييهم، وال قييييام بيييي كثر الدوليييية إال 
 ".هللا بن علي وصالح بن علي وعبد الصمد بن عليمشايخهم كعبد 

ولعيي  صييالح . وكييان عبييد هللا بيين علييي قييد حقييق االنتصييار العباسييي فييي معركيية الييزا  
. وعبييد الصييمد أدوًرا مهميية فييي إقييرار الحكييم العباسييي فييي الجزيييرة ال راتييية وبييالد الشييام ومصيير

وقييد . الحجيياز والبصييرةأمييا عيسييى بيين موسييى العباسييي فقييد قضييى علييى حركييات العلييويين فييي 
عليى أننيا نكت يي بيالقول بي ن امقياليم المهمية وضيعت . يكون من النافع أن نطيل بذكر اممثلية

تحت إدارة والة عباسيين أو أنصار موثوق بهم، وكان الخلي ة يستشيرهم في المسائل المهمية، 
أن تظهير  وأوصييظ ب هيل بيتيظ: "وهم أول من أوصى بهم المنصور ابنه ووليي عهيده المهيدي

 ".وتوليهم المنابر، ف ن عز ظ عز هم... كرامتهم وتقدمهم، و تكثر اإلحسان إليهم وتعظم أمرهم
 .وقد خص  المهدي لكل منهم عطاًء، ووز   عليهم القطائع على جانبي نهر الصراة 
 :الصحابة -2
بيييون إلييييه  ويالحيييص . وي قصيييد بهيييم صيييحابة الخلي ييية العباسيييي وخاصيييته ومستشييياروه المقر 

الميييييرل اليعقييييوبي أن الصييييحابة كييييانوا بصييييورة رئيسييييية ميييين قبائييييل عربييييية مثييييل قييييري  واليييييمن 
: أهيييل المدينييية المنيييورة، ويصييي هم ابييين المق يييع بقوليييه( امنصيييار)وربيعييية، واختيييير بعضيييهم مييين 

 ".ويذكر أمير الميمنين بصحابته وأعوانه منهم ألسنة رعيته وأعوان رأيه والخاصة من عامته"
رها أحييدهمأميا أهيم امعمي  مرافقية واسيتقبال الوفييود، : ال التييي يقوميون بهيا فهييي كميا صيو 

بداء الرأي و المشورة  .وقيادة الحمالت، وا 
ويقييع نظيير الباحييث علييى أسييماء صييحابة الخل يياء العباسيييين فييي كتيي  التيياري  وامد ،  

قييوبي وليييس هنييا مجييال سييرد أسييمائهم، إال أننييا نقييول أن هييذه امسييماء نيكييد مييا ذهيي  إليييه اليع
مييين أن غيييالبيتهم مييين العييير  مييين كنيييدة، وهيييذيل، وفهيييرة، ومعيييافر، وكلييي ، ومخيييزوم، وعقييييل، 

. وفيييي عهيييد المنصيييور أصيييبح دور الصيييحابة أكثييير وضيييوًحا وفاعليييية. وحني ييية، وغيرهيييا كثيييير
صيحابي،  077ويذكر معن بن زائدة الشيباني، وهيو أحيد صيحابة المنصيور، أن عيددهم كيان 

 . خذون أماكنهم بنظام أسبقية وِقَدم حس  منزلتهموكانوا يدخلون البال ، وي



يتضييح ميين هييذا، بيي ن كتليية الصييحابة فييي الييبال  واإلدارة العباسييية كانييت كتليية عربييية  
صييبرت الييبال  بصييبرة عربييية، فكانييت هنيياظ مجييالس للم يياخرات، وأحاديييث حييول أيييام العيير  

ة والثقافية، وليذلظ كانيت وسييلة وكانت العربية لرية اليبال  واإلدار . وأخبارها، ومجالس الحماسة
ييال فييي المناصيي  الرسييمية وكييان الخل يياء يعي نييون ميييدبين موالدهييم . مهميية لميين يتطلييع إلييى الع 

 .يعلمونهم امد  واللرة والتاري ، وكان بعضهم من صحابة الخلي ة
وعييدا عيين هييذا وذاظ، فقييد ظهيير الصييحابة إلييى جانيي  الخلي يية فييي امزمييات السياسييية،  

ه بهيييذا الييييرأي أو ذاظد فكيييان دورهيييم السياسيييي دوًرا بييييارًزا، إضيييافة إليييى أدوارهييييم مشييييرين عليييي
وكان ت ثير الصحابة كبيًرا في عهد المهدي والرشيد بحيث فاق ت ثير بقية الكتيل فيي . امخر  

 .البال ، وقد منحوا ككتلة ق طيعة على نهر الصراة

 :العرب -3
يييام الييدعوة العباسييية ثييم الثييورة، وزادت لقييد بانييت أهمييية العيير  ميين أهييل خ راسييان منييذ أ 

أهميييتهم أثنيياء الحييرو  التييي خاضييها الجييي  العباسييي ضييد الجنييد الشييامي فييي العييراق، وكييان 
سقو  الكوفة وواسط والموصل والبصرة ودمشق نتيجية مسياعدة القبائيل العربيية التيي انضيمت 

 .إلى جان  العباسيين
لية االسيتداللية عليى ثقيل وزن العير  كمركيز وتورد الروايات التاريخيية العدييد مين اممث 

ف ييي حصييار واسييط ميين قبييل العباسيييين . ميين مراكييز القييو  السياسييية فييي القييرن الثيياني الهجييري 
لييى واسييط قييائاًل للقبائييل اليمانييية : أغييراهم أبييو جع يير المنصييور بييالتخلي عيين يزيييد بيين هبيييرة وا 

 ".السلطان سلطانكم والدولة دولتكم"
وفيييي !! اسيييي الجدييييد هيييو حكيييم العييير  اليمانيييية والدولييية دوليييتهمبمعنيييى أن الحكيييم العب 

حصيييار دمشيييق اسيييتراث عبيييد هللا بييين عليييي العباسيييي بالقبائيييل اليمانيييية لتتخليييى عييين امميييويين 
خيييوتكم مييين ربيعييية كنيييتم بخراسيييان شييييعتنا وأنصيييارنا، وأنيييتم دفعيييتم إلينيييا مدينييية : "قيييائالً  إنكيييم وا 

 ...".ا وبكم قوام أمرنادمشق، وقتلتم الوليد بن معاوية، وأنتم من
الثييامن الميييالدي تشييهد / إن امحييداث ال اصييلة التييي وقعييت فييي القييرن الثيياني الهجييري  

فييالطبري يشييير مييثاًل بيي ن الجييي  . علييى امهمييية الكبيير  والييدور ال اصييل الييذي قييام بييه العيير 



وهيييذه ال يييرق عربيييية، . العباسيييي كيييان يتكيييون مييين فيييرق مييين مضييير والييييمن والخراسيييانية وربيعييية
وفيميييا عييدا المراكيييز العسيييكرية احتييل العييير  المناصييي  . ولييذلظ كيييان قييادة الجيييي  مييين العيير 
وتح يييل المصيييادر ب سيييماء اليييوالة العييير  اليييذين أثبتيييوا . اإلداريييية والسياسيييية الحساسييية والعاليييية

 .إخالًصا وك اية عالية في اإلدارة مثل آل قحطبة الطائي وآل المهل   وبني شيبان وغيرهم
ع الخل ياء العير  عليى االسيتقرار فيي أربياض وفي برداد م  دينة المنصيورة الميدورة، شيج 
( در  خزاعييية)فهنييياظ إشيييارات إليييى منييياطق اسيييتيطان اليمانيييية، وهنييياظ . العاصيييمة( ضيييواحي)

ودر  امعيييرا  وبنيييي رزييييق وامشييياعثة، عيييدا امراضيييي التيييي م نحيييت لشخصييييات عربيييية مييين 
 .امنصار والصحابة والقادة

سيييون مييد  التيي ثير البييال  الييذي يمارسييه الشيييول والزعميياء العيير  علييى لقييد أدرظ العبا 
قبييائلهم ومييواليهم فعيياملوهم معامليية طي بيية فلييم يعاقيي  الخلي يية أبييو العبيياس أحييد زعميياء العيير  

أتر  قيًسيا ترضيى أن يضير  سيي دها حيًدا، ليو دعوتيه بالبي نية : "إسحاق بن مسلم العقيلي قائالً 
 ".ن القول قولهلجاء مئة من قيس يشهدون أ

ولم يعاق  العباسيون سيلم بين قتيبية البياهلي رغيم تحدييه للسيلطة المركزيية وقيد سيامحه  
 ".ما كان سلم ليقول شيًئا إال شهد له ألف نزاري : "والي البصرة العباسي قائالً 

أيقتيل رجيل : "وقد صاح المنصور لما سيمع بي ن واليي الكوفية قتيل عربًييا بتهمية الزندقية 
 !".رير علمي؟من العر  ب

ولم يسمح المنصور لعربي أن يكون خادًما عند الحرم باعتبار أن ذليظ يحيط مين قيدره  
كعربي، وفي رواية للطبري أن المنصور رغ  فيي البيدء اسيتخدام رجيال مين بنيي العبياس فيي 
نقيييل امخبيييار إال أنيييه عيييدل عييين ذليييظ خوًفيييا مييين أن يضيييع مييين منيييزلتهم بيييين النييياس واسيييتخدم 

 (.مواليه)
 ا المنصور عن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمير بين عبيد العزييز رغيم اشيتراكه فيي وع 

 ".إذا قتلت مثل هذا من قري  فمن أستبقي؟: "حركة دمحم الن س الزكية قائالً 
ولعل  الخلي ة المنصور كيان مين أكثير خل ياء ال تيرة إحاطيًة لن سيه بالعدييد مين رجياالت  

 .حالعر  من ذوي الرأي والمشورة والنص



ولعل  من المهم أن نالحص بي ن المنصيور تيرظ فيي الهاشيمية خيازم بين خزيمية التميميي  
 .م097/هي811نائًبا عنه، ومسيواًل عن الجي  والميرة، حين حج  سنة 

وجلييبهم إلييى برييداد ( أهييل المدينيية)ميين امنصييار  077أمييا الخلي يية المهييدي فقييد اختييار  
 (.قطيعة امنصار)رًضا في برداد تسمى وأعطاهم أ". ليكونوا حراًسا له وأنصاًرا"

 :أهل خراسان -4
أشرنا سابًقا إلى أن اصطالح أهيل خراسيان كيان يعنيي فيي واقعيه التياريخي العير  مين  

أهييل خراسييان ميين مقاتليية ومسييتقرين أواًل، ثييم المييوالي ميين سييكان خراسييان الييذين دخلييوا اإلسييالم 
 .وامتزجوا بالعر  ال اتحين وباتوا حل اء لهم

ن أهل خراسيان ككتلية عسيكرية وسياسيية مين أهيم الكتيل فيي المجتميع العباسيي بعيد وكا 
ن علييى وحييدة ال رقيية الخراسييانية منييذ اميييام امولييى للثييورة، وقييد حييافص العباسيييو . ت سيييس الدوليية

وهييذا ييكييد حيير  . فسيجلوهم فييي سييجالت خاصيية بهييم حسيي  قييراهم ومييدنهم ال حسيي  قبييائلهم
العباسييين علييى تماسييظ ووحيدة أهييل خراسييان العير ، وعييدم السييماح للعصيبيات القبلييية بت كيييظ 

 .وحدتهم
وأهيييل العيييراق اليييذين هييياجروا أثنييياء  ومميييا ييييدل عليييى صيييلة التقيييار  بيييين أهيييل خراسيييان 

ويييييذكر أمييييير : "ال توحييييات إلييييى خراسييييان وامقيييياليم الشييييرقية واسييييتوطنوا فيهييييا قييييول ابيييين المق ييييع
ف نهم بعد أهل خراسيان أقير  النياس إليى أن ( البصرة والكوفة)الميمنين ب هل هذين المصرين 

 ".يكونوا شيعته مع اختالطهم ب هل خراسان وأنهم منهم عامتهم
د دافييع الخراسييانية فييي فتييرات امزمييات السياسييية الحييادة عيين الخالفيية العباسييية بييوالء لقيي 

واعتيياد العباسيييون إرسييال قييوات خراسييانية لمييدة طويليية أو قصيييرة إلييى المنيياطق . وقييدرة عالييية
كما استرل الخل اء اسم أهل خراسان ووقوفهم ب خال  وراء النظيام العباسيي فيي . المضطربة

 .ومآربهم، وخاصة فيما يتعلق بوالية العهد سبيل تن يذ خططهم
وفي رأينا أن تعييين المنصيور لخيازم التميميي الخراسياني نائًبيا عنيه فيي الهاشيمية عليى  
وقييييد اسييييتراث . لييييه داللتييييه الكبيييييرة ميييين حيييييث ثقيييية الخلي يييية ب هييييل خراسييييان( العسييييكر والميييييرة)



ن أنييتم شيييعتنا وأنصييارنا وأهييل يييا أهييل خراسييا: "المنصييور بهييم أثنيياء ثييورة الحجيياز الخطييرة قييائالً 
 ".دعوتنا

وأوصيييظ ب هييل خراسييان خيييًرا فيي نهم : "وأوصييى المنصييور ولييي عهييده المهييدي بهييم خيييًرا 
أنصيارظ وشييعتظ اليذين بيذلوا أميوالهم فيي دولتيظ، ودمياءهم دونيظ، ومين ال تخيرج محبتيظ ميين 

وتخليف مين ميات قلوبهمد أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عليى ميا كيان مينهم، 
 ".منهم في أهله وولده

وحييييين حضيييييرت المنصييييور الوفييييياة، دعيييييا بنييييي هاشيييييم وأهييييل خراسيييييان أن يتحيييييدوا وراء  
وأسي ل هللا أن ال ي تينكم بعيدي، وال يبيددكم : "المهدي، ويكونيوا عضيده فيي تسيير امميور، فقيال

صيييتهم ثييم أخييذ فييي و . شيييًعا، وال يييذيق بعضييكم بيي س بعييض، يييا بنييي هاشييم ويييا أهييل خراسييان
 ".وحضهم على القيام بدولته والوفاء بعهده... بالمهدي

فييي الروايييات التاريخييية بعييد انتصييار ( أهييل خراسييان)علييى أن قليية اسييتعمال اصييطالح  
الثييورة وت سيييس الدوليية، قييد يييدعو إلييى اسييتنتاج خيياطر فيمييا يتعلييق بييدورهم ككتليية سياسييية فييي 

 .البال  العباسي واإلدارة
تالشييييها فيييي العصييير العباسيييي امول، لييييس ليييه ميييا ييييييده  ف رضيييية ضيييعف قيييوتهم أو 

ليم يكين االصيطالح الوحييد ( أهيل خراسيان)تاريخًيا، ذلظ مننا يج  أن نالحص بي ن اصيطالح 
وأهل الدعوة، ( أنصار الدولة)الذي ع رفت به هذه الكتلة السياسية، فقد كان ي طلق عليهم اسم 

لوا كمييا أنهيي. والشيييعة العباسييية، وريسيياء الشيييعة باسييم مييدنهم وقييراهم  –كمييا ذكرنييا سييابًقا–م سييج 
لى آخره  ...مثل المراوزة أو أهل مرو، وأهل بل  وا 

وعلييييى ذلييييظ فيييي ن الكثييييير ميييين أبييييرز رجيييياالت أهييييل خراسييييان لييييم يكونييييوا ي عرفييييون باسييييم  
: الخراسييانية أو ب لقييابهم، بييل باسييم قييراهم أو منيياطقهم، واممثليية علييى ذلييظ كثيييرة ومت رقيية منهييا

، وعبيييد (الكرمييياني)، وجيييديع امزدي (الطوسيييي)الطيييائي الجرجييياني، وال ضيييل التميميييي قحطبييية 
 ...، وخازم التميمي المروزي، وهكذا(الجرجاني)الملظ العتكي 

وميين هييذا المنطلييق وعلييى هييذا امسيياس التيياريخي، يمكيين القييول ب نييه ليييس ميين المعقييول  
بيا  عبيد المليظ العتكيي، وال الكرمانيية أن ننعت المروزية أتبا  خازم التميمي، وال الجرجانيية أت



أتبييا  جييديع امزدي، بيي نهم ميين المييوالي ال ييرس، بييل إنهييم خليييط ميين القبائييل العربييية ويشييكلون 
 .امكثرية ومن الموالي المرتبطين بهم

ن سيكن   وقد حصيل أهيل خراسيان عليى اربياض وأراض داخيل بريداد وفيي ضيواحيها، وا 
ييييدل عليييى أنهيييم كتلييية ذات امتييييازات خاصييية ومكانييية  بعضيييهم داخيييل أسيييوار المدينييية الميييدورة،

ويظهيير أن زعميياء الخراسييانية اسييتقروا فييي هييذه امربيياض مييع أهييل بيييتهم وأتبيياعهم ميين . خطييرة
القبائيل العربييية وميواليهم ميين سيكان القيير  والميدن ال ارسييية التيي كانييت مسيتقًرا لهيييالء الزعميياء 

بيين يزيييد العتكييي مييثاًل، البييد أنهييم ضييموا  فسييكان قطيعيية عبييد الملييظ. قبييل نييزوحهم إلييى العييراق
وكذا الحالة بالنسبة لآلخرين، وبمعنى آخير في ن سيكان . أهل بيته وقبيلته والموالي من جرجان

 .برداد الجدد كانوا يشكلون خليًطا عنصرًيا نسبته الرالبة عربية وثقافته ولرته عربية

 :الـمـوالـي -5
صيطالحات فيي هيذه ال تيرة اصيطالًحا مرًنيا مثيل العدييد مين اال( موالي)كان اصطالح  

د، يتسع للعديد من المعاني، فلم يكن هذا االصيطالح يقتصير عليى معنياه التقلييدي  وغير محد 
فقد كان هناظ عدد مين الميوالي مين قبائيل عربيية (. المسلمين من غير العر )المعروف وهو 

ضييع هم إلييى قبيليية قوييية،  أسييروا فييي الحيير  أو اسييترقوا لسييب  ميين امسييبا  أو التجيي وا بسييب 
كمييا كانييت بييين المييوالي نسييبة كبيييرة ميين العبيييد المحييررين ميين مختلييف . ف صييبحوا مييوالي لهييا
 .العناصر وامجناس

فييييي المجتمييييع ( مييييولى)وليييييس ميييين اختصييييا  هييييذا البحييييث أن يتعقيييي  تطييييور معنييييى  
شييرعية  اإلسييالمي، ولكننييا نقييول أن الييوالء فييي العصيير العباسييي امول كييان عالقيية اجتماعييية
وعلييى . يتمتييع فيييه المييولى بعالقيية معي نيية ميين حيييث الحقييوق والواجبييات بالنسييبة لسيييده أو مييواله

ذلييييظ فيييي ن كتليييية المييييوالي فييييي الييييبال  واإلدارة العباسييييية، تمتعييييوا بمنزليييية خاصيييية فييييي عالقييييتهم 
هذا من جهة، ومن جهة ثانيية في ن . بالخلي ة العباسي الذي خدموه ضمن اختصاصات معي نة

ناه مييين اصيييطالح الميييوالي ككتلييية سياسيييية اجتماعيييية فيييي اإلدارة ال يشيييير إليييى كتلييية ميييا قصيييد
ولكيين  –كمييا يحلييو لييبعض الميييرخين أن ي همييوه  –عنصييرية مكونيية فييي امغليي  ميين ال ييرس 

كتلة مزيجة من أجناس عديدة، يربطها ربا  مشترظ هو الوالء للخلي ة والنظام العباسيي، وهيو 
آخييير كاالرتبيييا  العنصيييري اليييذي يتعليييق بجنسيييهم العربيييي أو  ربيييا  كيييان أقيييو  مييين أي ارتبيييا 



ال ارسي أو التركي، أو االرتبيا  اإلقليميي اليذي يتعليق بالمنطقية التيي جياءوا منهيا ونزحيوا إليى 
والء )وهيييذا النييو  مييين اليييوالء ظهيير فيييي العصيير العباسيييي واليييذي يطلييق علييييه تاريخًييييا . العييراق

أفييراًدا أو جماعييات برييض النظيير عيين أصييلهم أو ومعنييى هييذا أن الخلي يية يختييار ( االصييطنا 
إقليييييمهم، ويخلييييع عليييييهم الرتيييي  واالمتيييييازات، ويعهييييد إليييييهم بامعمييييال المهميييية بعييييد أن يثبتييييوا 

 .جدارتهم ووالءهم ويكونون موضع ثقته
ويشييير الجيياحص بوضيييوح إلييى الرابطييية المصيييرية بيييين الخلي يية موالييييه الييذين يصيييبحون  

وكييان المنصييور ودمحم بيين علييي : "موامييره طاعيية عمييياء، فيقييول مسييتندين كلًيييا عليييه، مطيعييين
ال يبهرجيون امسيود لسيواده، . وعلي بن عبد هللا، يخصيون ميواليهم بالمواكلية والبسيط واإلينياس

ويوصييون بح ظهييم أكييابر أوالدهييم، ويجعلييون لكثييير ميين موتيياهم الصييالة ... وال الييدميم لدمامتييه
 ".على جنائزهم

خطييرة "أول من اعتميد عليى موالييه وغلمانيه وأوكيل إلييهم مهميات والواقع أن المنصور  
وييكييد ابيين خلييدون الرابطيية الوثيقيية . وسييار خل يياء بنييي العبيياس علييى نهجييه. ومسيييوليات كبيييرة

بييين الخلي ييية ومواليييه فيقيييول بييي ن البيييت والشيييرف للمييوالي وأهيييل االصيييطنا  إنمييا هيييو بميييواليهم 
 .ال ب نسابهم( أسيادهم)
يييه أن كتليية المييوالي فييي الييبال  واإلدارة العباسييية، اعتبييرت ن سييها كتليية وممييا ال شييظ ف 

فقيد وصيف الجياحص منزلية الميوالي . متميزة بحد ذاتها، ومختل ة عن كتلة العر  وغيير العير 
إن هيذه النظيرة . بالمقارنة مع العير  والعجيم، وأظهير دعيواهم بي نهم أفضيل مين العير  والعجيم

العيير  )يختلييف عيين كتابييه ( العيير  والمييوالي)جيياحص بيي ن كتابييه إلييى المييوالي تييييدها إشييارة ال
بيي ن ال ييروق بييين العيير  وغييير : ويييدافع الجيياحص عيين ن سييه حييين اتهييم بييالتكرار فيقييول( والعجييم

اموليى : وهيذا يشيير إليى نقطتيين جيوهريتين.. العر  هي ليست كال روق بيين العير  والميوالي
والثانيية الثقية واليوالء التيام . تميزهيا عين الكتيل امخير  الروابط الوثيقة بيين أفيراد كتلية الميوالي و 

 !!لهذه الكتلة تجاه الخلي ة بحيث طرى هذا الوالء على أي  والء عنصري أو إقليمي أو قبلي
وهنيييا تبيييرز ظييياهرة مهمييية ت يييرض ن سيييها وتيييدل  عليييى إنسيييانية العييير  المتمثلييية بالنزعييية  

. ل لإلسييييالم الييييذي يمثييييل عقيييييدة المجتمييييعالمرنيييية المتسييييامحة للسييييلطة العباسييييية وال هييييم الشييييام
فالجياحص وهيو ابيين ذليظ المجتمييع ييرفض رفًضييا باتًيا فكييرة العنصير كمعيييار لتصينيف المجتمييع 



ومين هيذا المنطيق كيان الميوالي . ويعتبر البيئية والثقافية وال كير معيايير رئيسيية لتقيويم الشيخ 
ألييم يكيين الجيياحص وابيين قتيبيية ميين . عرًبييا أو أقيير  مييا يكونييوا إلييى العيير  ثقافًيييا ولروًيييا وبيئًيييا

 ؟!!الموالي وهما أكبر المدافعين عن العروبة ضد  المشككين الهدامين
لقييد بييدأ المييوالي بييالنمو  ميين حيييث امهمييية والن ييوذ منييذ عهييد المنصييور، وأن نظييرة إلييى  

ي ويجهزنيا اليعقيوب. مراكزهم في البال  واإلدارة توضح لنا كيف تطور ت ثيرهم بصيورة تدريجيية
بقائمة أسيماء الميوالي اليذين اختصيهم المنصيور ووثيق بهيم، وقيد أوصيى المنصيور وليي عهيده 

ومميا ييدل عليى اسيتمرار الرابطية القويية واليوالء حتيى شيمل الجييل الثياني مين . المهدي بموالييه
ف نييه مميين ال يعييرف إال : "المييوالي، رواييية الطبييري فييي حيياتم بيين هرثميية بيين أعييين مييولى الرشيييد

 ". يدين إال بها بمعاقد من هللا مما قدم له من حال أبيه المحمود عند الخل اءبالطاعة وال
ويبدو أن ت ثير موالي الخلي ة المهدي قد فاق ت ثير التكيتالت امخير  وتعيد   الحيدود،  

ولذلظ أشار عبد الصمد بن عليي العباسيي عليى الخلي ية بي ن يحيد مين ن يوذهم، ولكين المهيدي 
حقون ذليييظ، لييييس أحيييد يجتميييع ليييي فييييه أن أجليييس للعامييية فييي دعو بيييه إن الميييوالي يسيييت: "أجيييا 

ف رفعه حتى تحظ  ركبته ركبتيي، ثيم يقيوم مين ذليظ المجليس فاسيتك يه سياسية دابتيي فيكي هيا ال 
وليو أردت هيذا مين غييرهم لقيال ابين ولييظ وابين مين سيبق إليى دعوتيظ ... يرفع ن سه عن ذلظ
 ".ال أدفعه عن ذلظ

أن رابطييية اليييوالء جعليييت مييين ميييوالي الخلي ييية  –ف اليييذكر آنييي –يوضيييح جيييوا  المهيييدي  
يضيييطلعون بييي ي  عميييل يطلبيييه مييينهم مهميييا كيييان ذليييظ العميييل ال يتناسييي  ومنيييزلتهم، أو قيييد يعيييد 
تحقيًرا لهم، بينما يعترض ا خيرون مين أفيراد الكتيل امخير  فيي اليبال  عليى القييام بمثيل هيذه 

 !!.لدعوةالواجبات معتذرين ب صلهم ومنزلتهم وسابقتهم في ا
مييوالي )يظهيير ميين ذلييظ كلييه بيي ن كتليية الييوالي التييي تشييير إليهييا رواياتنييا التاريخييية هييم  

أي أن هيذه الكتلية ال تعنيي . الذين ينتمون إلى أجناس مختل ة من عر  وغيير عير ( الخلي ة
بيل إنهيا كتلية سياسيية ( إثنييه)المسلمين من غير العر  أو ال رس، وهي ليست كتلة عنصرية 

 .ةاجتماعي
والبد من اإلشيارة فيي هيذا المجيال إليى أن بعيض المييرخين اليذين اعتبيروا، خطي ، كتلية  

المييوالي كتليية فارسييية، ادعييوا بيي ن اختيييار العباسيييين لييوزرائهم ميين ال ييرس كييان خطيية مدروسيية 



ونسيتطيع أن نيكيد !!. ومخطًطا لها كيدليل عليى أن العهيد العباسيي شيركة بيين العير  وال يرس
رنا التاريخييية مييا يشييير إلييى أن مناصيي  الدوليية فييي عصييرها امول كانييت بيي ن ليييس فييي مصيياد

ليم تعتبير ن سيها ( إن كتلية الميوالي)ثيم . توز  محاصصة حس  اعتبارات أو مقاييس عنصيرية
ذا كييان الييوزراء العباسيييون اموائييل ميين المييوالي . فارسييية، ولييم ينظيير إليهييا أحييد ب نهييا فارسييية وا 

ترعرعييوا فييي الييبال  العباسييي وفييي المجتمييع العربييي اإلسييالمي  فيي نهم ميين مييوالي الخلي يية الييذين
بكل  ما فيه من قيم وأفكار عربية، وكانوا موضيع ثقية الخلي ية بعيد أن أثبتيوا ك ايية عاليية ووالًء 
كبيًرا للسلطة العباسية زال معه أي والء آخر، ومع ذلظ كله، فقد كيان بوسيع الخلي ية دون أيية 

م إذا بيييدرت مييينهم بيييوادر تجعليييه يشيييظ  فييييهم، أو العتبيييارات صيييعوبة أن يقصييييهم مييين مناصيييبه
 .أخر  يعتقد أنها ضرورية

 :األعـــراب -6
لقيييد كيييان مييين عيييادة قيييادة الجيييي  العباسيييي مييين أصيييحا  الن يييوذ القبليييي فيييي العصييير  

العباسييي امول أمثييال معيين بيين زائييدة الشيييباني، وحميييد بيين قحطبيية الطييائي، وخييازم بيين خزيميية 
ن سلم الهنائي، ويزييد بين مزييد الشييباني وغييرهم كثيير، أن يصيطحبوا معهيم التميمي، وعقبة ب

وبيذلظ يسيتطيع هيذا . جزًءا من قبائلهم حين ينتدبون لقتال عدو أجنبي أو متميرد عليى السيلطة
 .القائد أن يعتمد على ت انيهم في فترات القتال الحرجة

لعربيية وجماعيات امعيرا  وقد شجعت السلطة العباسية هذه الظاهرة، وكانيت القبائيل ا 
البدوييية غييير المسييجلة فييي ديييوان الجييي  تشييترظ مييع الجييي  النظييامي فييي الحمييالت وتعتبيير 

 .سنًدا له

 الـخــــــــاتـــــمـــة

يتضييح ميين هييذا االسييتعراض لمراكييز القييو  التييي لعبييت دوًرا فييي السياسيية العباسييية فييي القييرن 
فقييد ... العناصيير المسييتعربة لعبييت الييدور امولالثييامن الميييالدي، أن العيير  و / الثيياني الهجييري 

كان الن وذ للعر  والسيلطة عربيية، وييكيد المييرل ابين خليدون هيذه الحقيقية حيين يير  العصير 
العباسي امول عصًرا تحم ل فييه العير  المسييولية عليى عياتقهم حتيى بيدأت العصيبية العربيية 

 .اده عليهمبالضعف بسب  جل  المعتصم معداد كبيرة من الترظ واعتم



لقييد واجهييت العروبيية تحييدًيا جييدًيا حييين قييرر الميي مون نقييل مركييز الدوليية إلييى مييرو فييي  
خراسيييان، وتبليييورت فيييي العيييراق حركييية معارضييية قويييية ضيييد سياسييية المييي مون اإلقليميييية هيييذه، 

إلجبييار ( وهييم أبنيياء أهييل خراسييان)وميين امبنيياء ( أهييل برييداد)وتشييكلت جماعييات مسييلحة ميين 
 .عن قراره حتى تم  لهم ذلظ الخلي ة على العدول

ولم يقف العر  مكتيوفي امييدي حييال سياسية المعتصيم باإلكثيار مين اسيتخدام التيرظ،  
خالصييييهم قييييائالً  : بييييل قاوموهييييا حرًبييييا وفكييييًراد فقييييد طعيييين أحييييد صييييحابة الخلي يييية بييييوالء التييييرظ وا 

 ".استعمل أمير الميمنين فروًعا لم تنج  إذ ال أصول لها"
لجنييد التييرظ فييي الشييوار  والمحييالت العاميية، ممييا دفييع المعتصييم ا( أهييل برييداد)وهيياجم  

 .م130/هي777للبحث عن موضع جديد يبني فيه معسكًرا ينتقل إليه، فاختار سامراء سنة 
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