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 ملخصال
بي جعفر المنصور أالمشورة في عهد الخليفة العباسي يتناول هذا البحث 

وأثرها في مواجهة حركات المعارضة في عهده، ويهدف البحث إلي التعريف 
بالمشورة والفرق بينها وبين الشوري، كذلك أثر لجوء الخليفة العباسي ابي جعفر 

بمشورات بعض الرجال المقربين في معالجة بعض حركات  لالستعانةالمنصور 
شورات، ومدى تحقيق النجاح في المعارضة، كذلك مدى امتثاله لهذه الم

للتغلب على تلك الحركات، والجانب اآلخر يحاول البحث توضيح  استخدامها
اآلخر في  والرأيلتقبل الرأي  واستعدادهشخصية الخليفة أبى جعفر المنصور 

 .السياسة والحكم
، حركات المعارضة، بي جعفر المنصور، أالمشورة: الكلمات المفتاحية

 ة.الخالفة العباسي
Abstract 

This research deals with the advice of the Abbasid 

Caliph Abu Jaffar al-Mansour and its impact on opposition 

movements under him. The research aims to make the 

advice known and the difference between them and the 
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Shuri. In addition, the Abbasid caliph Abu Jaafar al-

Mansour used the advice of some close men to deal with 

some opposition movements, as well as his compliance with 

these consultations. The extent to which these movements 

have been successfully used to overcome them, while the 

other side is trying to clarify the personality of successor 

Abu Jaffar al-Mansour and his willingness to accept the 

opinion and opinion of the other in politics and governance. 

Keywords:Advice, Abu Jaafar al-Mansour, 

opposition movements, Abbasid caliphate. 

 المقدمة :

مثلت المشورة والمشاورة آلية من آليات الحكم والسياسة للوصول إلى 
الرأي األصوب، السيما في مواجهة بعض األزمات وحركات المعارضة، وقد 

 ه/131-831لجأ بعض خلفاء الدولة  العباسية في عصرها األول )
ل م( إلى استخدام المشورة واالعتماد على بعض المستشارين وأه057-140

الرأي والخبرة من الشخصيات المحيطة بهم، في محاولة لمواجهة بعض 
األزمات  السياسية أو حركات المعارضة، فكان العتمادهم على مشورتهم نتائج 

 مهمة في الخروج من هذه األزمات، وحفظ واستقرار كيان الدولة في عهدهم.
ما م( برغم 055-054ه/851-831وُيعد الخليفة أبو جعفر المنصور )

شهههر عنههه مههن الههدهاء والحنكههة السياسههية، مههن الخلفههاء الههذين لجههأوا إلههى المشههورة 
والمشهههاورة لتقليهههب اآلراء علهههى وجوههههها، واسهههتخالك األرجهههح منهههها، فكهههان دائهههم 

 االسترشاد بآراء ومشورات الغير، بداعي التحرز وتجنب الوقوع في الخطأ.
منصههور وقراراتههه وقههد كههان للمشههورة والمشههاورة نصههيب كبيههر فههي سياسههة ال

 التي اعتمدها لمواجهة بعض األزمات وحركات المعارضة في عهده.
وعلهى الههرغم مههن وجهود عههدد كبيههر مهن الدراسههات المهمههة فهي تههاري  الدولههة 

، إال أن جانههب االعتمههاد علههى المشههورة وأهميتههها فههي عصههر خلفائهههاالعباسههية أو 
أو فهي دراسهة مسهتقلة الخليفة أبي جعفهر المنصهور، لهم يهتم تناولهه بشهكل مفصهل 

 .(8)في هذه الدراسات
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أما عن هذه الدراسة فهي تحاول التركيز بشكل محدد على المشورة وأثرها 
في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، لما مثله عهده من أهمية كبيرة فهي تهاري  
الدولههههة العباسههههية فههههي عصههههرها األول، ولمهههها عههههرف عنههههه أنههههه الم سهههه  الحقيقههههي 

سههنة( أثههر كبيههر لنجاحههه فههي مواجهههة  11لطههول فتههرة حكمههه ) للدولههة، كههذلك كههان
 حركات المعارضة وتثبيت أركان الدولة.

وتسههههعى هههههذه الدراسههههة إلههههى التعريههههف بمصههههطلح المشههههورة والمشههههاورة، مهههه  
توضههيح الفههرق بينههها وبههين الشههورى، كههذلك التركيههز علههى المشههورة فههي عهههد أبههي 

ومدى امتثاله لها، ونجهاح تلهك جعفر المنصور، وأهم المشورات التي قدمت إليه 
المشورات في تقديم الحلول المناسبة له في مواجهة األزمات وحركات المعارضة 

 في عهده.
علههههى الجانههههب اآلخههههر تحههههاول الدراسههههة إبههههراز مكانههههة وحجههههم المشههههورة فههههي 

رف عنه من االستبداد برأيه، كهذلك إلقهاء الضهوء سياسته ونظام حكمه، م  ما عُ 
فههي عهههده، وطريقههة تقههديم مشههوراتهم، والعبههارات واأللفههاظ  علههى أهههم المستشههارين

 المستخدمة بها وداللتها.
ومهن الجهدير بالهذكر أنهه رغهم وجههود عهدد كبيهر مهن حركهات المعارضههة أو 

حركهة ) الخروج على سلطة الدولة في عصر أبي جعفر المنصور شهرقاا وغرباها، 
 –حركة سنباذ  –ي حركة عيينة بن موس –عبد الجبار بن عبد الرحمن األزدي 

علهى بعهض الحركههات  –فقههط  –إال أن الدراسهة ركهزت  أسهتاذ سههي ( –الراونديهة 
والشخصيات التهي ورد بشهأنها نصهوك صهريحة فهي المصهادر التاريخيهة، وكهان 

 لها نتائج واضحة وناجحة في مواجهة هذه الحركات.
 تعريف المشورة لغًة واصطالًحا :

كلمههة مشههورة مههن مههادة ) ش ههور (،  تجمهه  المعههاجم اللغويههة علههى أن أصههل
فيذكر ابن فار : " والشين والواو والراء أصهالن مضهطردان منهمها: إبهداء شهيء 
ظهههاره وعرضههه، واآلخههر: أخههذ الشههيء، فههاألول مههن قههول العههرب: ُشههرت الدابههة  وا 
ش وراا إذا عرضتها، والثاني من قولهم: ُشرت العسل، وأشهوره فههو م شهور وُمشهتار 

، كمها يهذكر ابهن منظهور: " المشهورة مفعلهة اشهتق مهن (1)ضهعه "إذا أخذته مهن مو 
، أمههها الهههرازي فيهههذكر: " (3)اإلشهههارة، وُيقهههال فهههالن وزيهههر فهههالن وشهههيره أي مشهههاوره "
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الشورى والمشاورة والمشورة مصادر للفعل شاور، فنقول: شهاورته فهي األمهر، أي 
ج واإلظههار، طلبت رأيه واستخرجت ما عنده وأظهرته، فأصل المشاورة االستخرا

 .(4)وبالمشاورة يعلم خير األمور وشرها"
ن تعههددت مدلوالتههه،  ونخههرج مههن كههل هههذه التعريفههات أن المعنههى اللغههوي وا 

 يعني االستخراج واستظهار الرأي.
أمهها عههن المعنههى االصههطالحي للمشههورة والمشههاورة، فتههذهب معظههم أدبيههات 

راا عهههن المعنهههى السياسهههة والحكهههم إلهههى وضههه  صهههي  وتعريفهههات لهههه ال تختلهههف كثيههه
اللغههوي، فيههذكر الثعههالبي: " المشههورة آلههة يسههتعان بههها فههي تههدبير السياسههة واآلراء 
وأصههنافها، والسياسههة نظههام الدولههة وصههورة الملههك، فههأذا ضههعفت اآللههة أو فسههدت 

، والثعههالبي هنهها ي كههد علههى (5)ضههعف الملههك وفسههد إذا اسههتعملت تلههك اآللههة فيههه "
علهههها أداة مهههن األدوات الالزمهههة للحكهههم وحفهههظ ارتبهههاط المشهههورة بالسياسهههة، بهههل يج

 الدولة وصالحها.
وقهههد فهههرق توفيهههق الشهههاوي بهههين المشهههورة والشهههورى قهههائالا : " االستشهههارة أو 
المشورة مجرد الرأي الذي يطلبه صاحب االختصاك لالستنارة به، أمها الشهورى 
ة فهههي التشههاور الههذي يهه دي إلههى قههرار صههادر مههن الجماعههة باإلجمههاع أو األغلبيهه

، وهو هنا ي كد على فردية المشورة واالستشارة وأنها عمل (1)في شئونها العامة "
 –فردي بين شخصين ال يلزم الجماعة، بعك  الشورى التي ُتعهد عمهالا جماعياها 

 يتطلب اإلجماع أو األغلبية في شأن يخك األمة. –م سسي 
 المشورة وأهميتها في الحكم والسياسة :

االختصههاك مههن كتههاب أنظمههة الحكههم وقههوانين  أفههاض الكثيههرون مههن أهههل
الملههك فههي ذكههر أهميههة المشههورة وضههروريتها للحههاكم، فههأورد المههاوردي: " إن مههن 
هههها، إال بمشههههورة ذي الههههرأي  الحههههزم لكههههل ذي لههههب أال يبههههرم أمههههراا، وال يمضههههي عزما

ههها  –، وي كهههد ههههذا المعنهههى (0)الناصهههح ومطالعهههة ذي العقهههل الهههراجح " ابهههن  –أيضا
ن كهان أفضهل رأياها مهن المشهير، فأنهه يهزداد برأيهه رأياها كمها قتيبة : " وال مستشير وا 

حيهههان التوحيهههدي: " ولهههن يعهههدم  أبهههو، كمههها يهههذكر (1)تهههزداد النهههار بالسهههليط ضهههوءا "
 .(1)المشاور مرشداا، والمستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل "

وقهههد خهههك الهههبعض الهههوزير بضهههرورة تقهههديم المشهههورة للحهههاكم، كونهههه أقهههرب 
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يطههههين بههههه والمطلعههههين علههههى أدق األحههههوال فههههي الدولههههة، فيههههذكر المههههاوردي: " المح
الملههههوك أكثههههر النهههها  اشههههتغاالا وأعظمهههههم أثقههههاالا، وأبعههههدهم مههههن ممارسههههة أمههههورهم 
بأنفسهم ومشاهدة أقاصي أعمالهم بأعينهم، ولي  كل مستعان به يعين، وال كل 

ها  –، كمها يوضهح (87)واٍل يسهتقل بمها يلهي " شهارة الهوزير عائههدة : " إن است -أيضا
، بهل أكهد (88)إلى مصالح الملك فعمهت واستشهارة غيهره عائهدة إلهى رأيهه فخصهت "

فههي موضهه  آخههر علههى وجههوب تقههديم الههوزير للمشههورة فههي صههالح أحههوال الحكههم، 
فيهذكر: " مههن قهوانين الههوزارة أن يمهد الملههك برأيهه ومشههورته، فهأن الملههك مه  جزالههة 

باشهههرة األمهههور، فصهههار محجهههوب رأيهههه، وصهههحة رويتهههه محجهههوب الشهههخك عهههن م
الههرأي عههن الخبههرة بههها، فاحتههاج إلههى بههارز الشههخك بالمباشههرة ليكههون بههارز الههرأي 
بههههالخبرة، فلههههي  الشههههاهد كالغائههههب، وال المخبههههر كههههالمعين، والههههوزير اخههههتك بهههههذه 

ها آليهة تقهديم (81)المرتبة، فكان أحهق بهالرأي والمشهورة " ، ثهم يفصهل المهاوردي أيضا
كم قائالا : " وللوزير في المشورة حالتان، إحداهما: أن يبتدئه الوزير المشورة للحا

الملك باالستشارة، فيلزمه أن يشير برأيه فيها سواء اختصت بملكه أو تعدته إلهى 
غيهههره، وعلهههى الهههوزير فيهههها حقهههاند أحهههدهما: اجتههههاد رأيهههه فهههي إيضهههاح الصهههواب، 

هها فيكفههي تههو  هم الزلههل، ويسههلم والثههاني: إبانههة صههحته بتعليههل الجههواب، ليكههون محتجا
من مظنة االرتياب. والحالة الثانية: أن يبتهد  الهوزير بالمشهورة علهى الملهك، فلهه 
فيههها حالتههان: إحههداهما أن ال يتعلههق بمشههورته اجههتالب نفهه  وال اسههتدفاع ضههرر، 

ن احتملهههههه  فههههههذا ت جهههههوز مهههههن الهههههوزير وتبسهههههط علهههههى الملهههههك إن أنكهههههره فبحقهههههه، وا 
 .(83)"فبفضله

القواعههد الخاصههة بالمشههورة بههين الملههك والههوزير، إن الههنك السههابق يوضههح 
وي كههد فههي الوقههت نفسههه اسههتحقاق وأولويههة الههوزير بتقههديم المشههورة، باعتبارههها مههن 

 واجبات منصبه.
على الجانب اآلخر أوضح الثعالبي أهمية المشورة والنتائج المترتبة عليها 

الح الناصهههح، ألحههوال الدولهههة فيههذكر: " فهههأذا اجتمهه  الملهههك الفاضههل والهههوزير الصهه
فهههاعلم أن المملكهههة تكهههون سهههاكنة هادئهههة وأحوالهههها وأعمالهههها علهههى النظهههام جاريهههة، 
والرسهههوم جميلهههة دائبهههة، وطهههرق التجهههارة آمنهههة، واألسهههعار منحطهههة، وثغهههور الخيهههر 

، وفهي موضه  آخهر ينقهل (84)مبتسمة، ونفو  الرعايا في ظالل السكون وادعهة "
م( لولهههده موصهههياا 133-183/ه181-811الثعهههالبي وصهههية الخليفهههة المهههأمون )
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ههههها ألهميهههههة المشهههههورة ولزومهههههها للحهههههاكم: " استشهههههيروا ذوي الهههههرأي  ههههها ومعظما ومعلما
والتجربههههة والحيلههههة فههههأنهم أعلههههم بمصههههارف األمههههور، وتقلبههههات الههههدهور، وأطيعههههوهم 
وتحملوا ما يغلطون من قول أو يكشفونه من عيب لما ترجونه من حالة تصهلح، 

ههههرعكم المهههه رارة لشههههفائكم أشههههفق ممههههن أطعمكههههم الحههههالوة وفتههههق يرتههههق، فههههأن مههههن ج 
 .(85)السقامكم "

ههها  –وقهههد ذههههب  بعهههض ُكت هههاب السياسهههة وأنظمهههة الحكهههم إلهههى وضههه   –أيضا
شههههروط وقواعههههد عامهههههة السههههتخدام المشهههههورة أو االعتمههههاد علهههههى المشههههير، فيهههههذكر 
األبشيهي : " ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلهم، مههذب الهرأي، فلهي  كهل 

، (81)أي الصههائب، وكههم مههن ناقههد فههي شههيء ضههعيف فههي غيههره "عههالم يعههرف الههر 
ن كهههان  ويهههذكر المهههاوردي عهههن عبهههدا  ابهههن الحسهههن: " احهههذر مشهههاورة الجاههههل وا 
ا، كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواا، فأنه يوشك أن يورطك بمشاورته  ناصحا

 .(80)فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل "
ان التوحيهدي : " استشهر عهدوك العاقهل، وال حيه أبووفي هذا السياق يذكر 

تستشر صديقك األحمق، فأن العاقل يتقي على رأيهه الزلهل كمها يتقهي الهورع دينهه 
" هههههههر ج  د ال تشهههههههاور صهههههههاحب حاجهههههههة يريههههههه ، كمههههههها حهههههههذر ابهههههههن عبدربهههههههه: "(81)الح 
 .(81)"قضاءها

هها  –ومههن الشههروط العامههة  رضههي ا   –فههي المشههورة : " عههن علههي  –أيضا
 يضههعفكور بخههيالا يعهدل بهك عههن الفضهل ويعهدك الفقههر، وال جباناها ال تشها –عنهه 

هها يههزين لههك الشههره بههالجور، فههأن البخههل والجههبن والحههرك  عههن األمههور، وال حريصا
، كههذلك مههن الشههروط واآلداب (17)غرائههز شههتى، يجمعههها سههوء الظههن بهها  تعههالى "

يستشههير  الخاصهة فههي المشههورة الخلههوة، فيههذكر ابهن عبدربههه: " ال ينبغههي للملههك أن
منهها أحههد إال خالياهها بههه، فأنههه أمههوت للسههر وأحههزم للههرأي، وأجههدر بالسههالمة، وأعفههى 

ذا اسهتقر (18)لبعضنا من غائلة بعض " ، ويفصل الماوردي في هذا الصدد : " وا 
األحزم على ما اقتضاه الرأي لزمهه فيمها يه دي بهه مهن االستشهارة ويبتهد  بهه مهن 

مههرين أحهههدهما: أن الهههرأي يجهههب أن المشههورة أن يكتمهههه علهههى كههل خهههاك وعهههام أل
يظهر باألفعال دون األقوال، والثاني: أنهه مهن أسهرار الملهك الهذي يجهب أن تكهتم 

، (11)في الصدور وتصان في الظهور للجمه  بهين تأديهة األمانهة وطلهب السهالمة"
وعهههن استحسههههان تعهههدد المشههههاورة للخهههروج بههههالرأي األصهههوب يههههذكر التوحيههههدي : " 
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 .(13)رتك في ألف "اجعل سرك في واحد، ومشو 
علهههى الجانهههب اآلخهههر احتلههههت المشهههورة والمشهههاورة حيههههزاا كبيهههراا فهههي أشههههعار 

 الشعراء لبيان أهميتها وفضلها، فيذكر بشار بن برد :
 إذا بلههههههههههه  الهههههههههههرأي المشهههههههههههورة فاسهههههههههههتعن 

 

    
 بهههههههههههرأي نصهههههههههههيح أو نصهههههههههههيحة حهههههههههههازم    

 

 
 وال تجعههههههل الشههههههورى عليههههههك غضاضههههههة 

 

    
 (14)دمفههههههههههههههأن الخههههههههههههههوافي قههههههههههههههوة للقههههههههههههههوا    

 

 
 ويذكر األرجاني:

 شهههههههههههههاور سهههههههههههههواك إذا نابتهههههههههههههك نائبهههههههههههههة 
 

    
ن كنهههههت مهههههن أههههههل المشهههههورات     ههههها وا   يوما

 

 
هههههها مهههههها نههههههأى ودنهههههها   فههههههالعين تلقههههههى كفاحا

 

    
 (15)وال تههههههههههههههههههرى نفسههههههههههههههههههها إال بمههههههههههههههههههرآة    

 

 
 م(:057-052ه/231-232السفاح ) الخليفةبدايات المشورة في عهد 

دايات األولهههى السهههتخدام المشهههورة تهههرى الدراسهههة ضهههرورة الحهههديث عهههن البههه
والمشهههاورة فهههي عههههد الخليفهههة األول للدولهههة العباسهههية أبهههي العبههها  السهههفاح، لبيهههان 
مكانة المشورة في أول عهود الدولة العباسية، تمهيداا العتمادها كآلية من آليهات 
الحكم والسياسة في عهد الخليفة الثاني للدولة أبي جعفر المنصهور، فضهالا عمها 

مشههورات السههفاح مههن أهميههة فههي تههدعيم حكههم المنصههور فيمهها بعههد، وتكملههة مثلتههه 
هههههذه اآلليههههة واعتمادههههها فههههي خالفتههههه مهههه  الشخصههههيات المههههراد الههههتخلك منههههها أو 

 حركات المعارضة.
كهههان علهههى الخليفهههة العباسهههي األول أبهههو العبههها  السهههفاح أن يههه من كيهههان 

ي شههكلت خطههراا واسههتمرار الدولههة العباسههية، بههالتخلك مههن بعههض الشخصههيات التهه
 على كيان الدولة في عهدها األول.

، االنحههراف (11)وُتعههد محاولههة كبيههر الههدعاة فههي الكوفههة أبههي سههلمة الخههالل
سناد الخالفة إلى أحد أفراد البيت العلوي، من  بالدعوة والدولة عن بني العبا  وا 
ر القضههايا المهمههة التههي لجهههأ فيههها الخليفههة السههفاح إلهههى المشههورة والمشههاورة، فيهههذك
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الطبههري: " وأراد فيمهها ذكههر أبههو سههلمة تحويههل األمههر إلههى آل أبههي طالههب لمهها بلغههه 
، فقههد كاتههب أبههو سههلمة بعههض البههارزين (10)الخبههر عههن مههوت إبههراهيم بههن محمههد "

منهم مثل جعفر الصادق وعبدا  بن الحسن وعمر بن علي بن الحسن، لعرض 
للخليفههة أبههي  الئهههو الخالفهة علههيهم، وهههو بههذلك وضه  نفسههه فههي موضهه  الهتهم فههي 

، بل يذهب أحمد شلبي إلى أن جهد بني العبها  الطويهل فهي (11)العبا  السفاح
، لذلك أصبح (11)إقامة الدعوة أوشك أن يضي  بسبب تصرف أبي سلمة وخيانته

أبههو سههلمة ممههن يخشههى وجههوده أو اسههتمراره مهه  قيههام الدولههة، رغههم مبايعتههه ألبههي 
 العبا  السفاح.

سهههلمة ههههذه المحاولهههة، ورأى أن يقهههف منهههه موقفاههها  ولهههم يغفهههر السهههفاح ألبهههي
في أمهره، وذكهرهم بمها فعلهه أبهو سهلمة  ليستشيرهمحازماا، فجم  خاصته وحاشيته 

ههها،  مهه  العباسهههيين عنهههد قههدومهم إلهههى الكوفهههة، وحجهههبهم عههن أنصهههارهم أربعهههين يوما
ومكاتبتهه لزعمهاء العلهويين بالحجههاز، ويهورد ابهن األثيهر رد أحههد الخاصهة فهي هههذا 

مجل : " ما يدريكم لعل ما صن  أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم، فقال أبهو ال
العبا : لئن كان هذا عن رأي أبي مسهلم إنها لهبعض بهالء إال أن يدفعهه ا  عنها 

هها آخهر (37)" أبهي العبهها  السهفاح فههي أمهر أبههي  الستشههارة، كمها يههذكر الطبهري نصا
أميهههر المههه منين فيحهههتج  سهههلمة : " قهههال داود بهههن علهههي ألبهههي العبههها  ال تفعهههل يههها

عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك وحاله فيهم حاله، ولكن اكتب إلى 
 .(38)أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله "

ويوضح النك السهابق الطريقهة التهي أشهير بهها علهى السهفاح لتنفيهذ رغبتهه 
فههي الههتخلك مههن أبههي سههلمة، كمهها يوضههح رغبههة عههم الخليفههة فههي ضههرب بعههض 

المهه ثرة بعضههها بههبعض، بعيههداا عههن أيههدي الخليفههة والخالفههة، وهههو مهها وافههق  القههوى
 عليه السفاح لما رأى فيه من الصواب والسالمة.

ورغهههم وجهههود بعهههض النصهههوك األخهههرى لكهههل مهههن الهههدينوري والمسهههعودي، 
تحهههاول أن توضهههح رفهههض السهههفاح الهههتخلك مهههن أبهههي سهههلمة: " مههها كنهههت الفتهههتح 

ا مثل أبي سلمة، وهو صاحب ههذه الهدعوة، دولتي بقتل رجل من شيعتي، السيم
، (31)وقد عرض نفسه وبهذل مهجتهه، وأنفهق مالهه، وناصهح إمامهه، وجاههد عهدوه "

إال أن ههههذا الحهههديث يتنهههاقض أوالا مههه  طهههرح القضهههية للتشهههاور، ثانياههها مههها قهههام بهههه 
الخليفة بعد ذلك من تنفيذ مشورة عمه في استشارة أبي مسلم الخراساني في أمر 
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فيذكر الطبهري وابهن األثيهر: " وكتهب إلهى أبهي مسهلم يعلمهه رأيهه فيهه،  أبي سلمة،
وما كان هم بهه مهن الغهف، فكتهب إليهه أبهو مسهلم: إن كهان أميهر المه منين اطله  

 .(33)على ذلك منه فليقتله "
ففهههي كتابهههة السهههفاح ألبهههي مسهههلم ورد أبهههي مسهههلم دليهههل واضهههح علهههى رغبهههة 

سهلمة، وأن المشهاورات التهي جهرت الخليفة في عقد العزم على التخلك مهن أبهي 
 -رغههم اتخاذههها شههكال مههن اشههكال مجههال  الشههوري -داخلياهها ) حاشههية الخليفههة ( 

ألخههذ الموافقههة الصههريحة  –فقههط  –وخارجياهها ) أبههو مسههلم (، مهها هههي إال محاولههة 
بالقتههل مهه  تحديهههد أو تعيههين مههن يقهههوم بتلههك المهمههة، وقهههد أدرك أبههو مسههلم رغبهههة 

يههذها، فيههذكر الطبههري: " فبعههث لههذلك أبههو مسههلم مههرار بههن الخليفههة وعمههل علههى تنف
أن  الضبي، فقهدم علهى أبهي العبها  فهي المدينهة الهاشهمية وأعلمهه سهبب قدومهه 

: " لههم يثهر أبههو مسهلم عقبههات حههول  S. Moscati، كهذلك يشههير موسهكاتي (34)"
ة رغبة الخليفة، بل هو قد أوفد من قبله مغتاالا ليقتل أبا سلمة، ثهم نسهبت الجريمه

 .(35)من بعد إلى الخوارج "
مما سبق يتضح أن لجوء الخليفة السفاح للمشورة والمشاورة في شهأن أبهي 

إلههى تحديههد مههن يقههوم بهههذا  –فقههط  –سههلمة، مهها هههي إال مقدمههة وتمهيههد للوصههول 
األمههر، وقههد سههاعدت مشههورة داود بههن علههي عههم الخليفههة فههي تحديههد هههذا الشههخك 

رة وذراعهها األقهوى، ليكهون الخليفهة بمنهأى عهن وهو أبو مسلم الخراساني قائد الثهو 
ذلهههك مهههن ناحيهههة، والختبهههار اسهههتمرار والء أبهههو مسهههلم للخليفهههة والدولهههة مهههن ناحيهههة 

 أخرى.
وقهههد أورد الجهشهههياري رد فعهههل الخليفهههة بعهههد التأكهههد مهههن الهههتخلك مهههن أبهههي 

 سلمة : 
 " قيل للعبا : إن أبا سلمة قتلهه الخهوارج، فقهال: لليهدين والفهم، وههو دعهاء

، كمههها أكهههدت بعهههض (31)بالسهههوء، معنهههاه كبهههه ا  حتهههى يسهههقط علهههى يديهههه وفمهههه "
ها  –األبيات الشعرية التي تمثل بهها  السهفاح بعهد مقتهل أبهي سهلمة، صهدق  –أيضا

 وعزيمة الخليفة في التخلك منه بل وارتياحه لذلك، فيذكر المسعودي :
 إلههههى النههههار فاليههههذهب، ومههههن كههههان مثلههههه  

 

    
 (30)اتنهههها منههههه نأسههههفعلههههى أي شههههيء ف    
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لههم يقههف األمههر لههدى السههفاح إلههى اسههتخدام المشههورة للههتخلك مههن شخصههية 
أبي سلمة أحهد العناصهر المهمهة فهي الهدعوة العباسهية، بهل اضهطر إلهى الخضهوع 

أبههو مسههلم الخراسههاني للههتخلك مههن قائههد جههيف األمههويين المتحصههن فههي  لمشههورة 
د األمهان الهذي كتبهه لهه السهفاح، ، رغم الموافقة على عه(31)واسط، يزيد بن هبيرة

فيههذكر ابههن قتيبههة : " كههان أبههو مسههلم الخراسههاني مههن أهههم مههن أشههاروا بقتلههه، فقههد 
كتههب إلههى أبههي العبهها  السههفاح يقههول: إنههه قههل طريههق سهههل تلقههى فيههه حجههارة إال 

هههر ذلهههك بأهلهههه، ال وا  ال يصهههلح طريهههق فيهههه ابهههن هبيهههرة " ، ويوضهههح ابهههن (31)ض 
ح كتهب إلهى أبهي مسهلم يستشهيره فهي مصهالحة ابهن هبيهرة، كثير: " وقد كان السهفا

، وقد وضح أحمد شهلبي أن (47)فنهاه عن ذلك، وكان السفاح ال يقط  أمراا دونه"
إصهههرار أبهههي مسهههلم فهههي مشهههورته ألبهههي العبههها  السهههفاح علهههى الهههتخلك مهههن ابهههن 

علههى رغبههة أبههي مسههلم فههي الههتخلك مههن الزعمههاء العههرب األقويههاء،  دليههلهبيههرة، 
ن  ، ليظهههل ههههو المسهههيطر علهههى الخليفهههة (48)كتهههب لههههم الخليفهههة عههههد أمهههانحتههى وا 

والخالفههة معاههها، فمشههورة أبهههي مسهههلم كانههت فهههي األسههها  لتقويههة موقفهههه، ال موقهههف 
 الخليفة أو الخالفة.

إن المتأمههل لمشههورات الخليفههة أبههي العبهها  السههفاح، يههدرك للوهلههة األولههى 
اره كخليفههة، كههذلك حرصههه علههى اسههتبعاد أي شخصههية تهه ثر علههى حكمههه واسههتمر 

رغم استطالع رأي من حوله بالمشورة، إال أن مشورة أبو مسلم الخراسهاني كانهت 
هههي األخيههرة التههي يلجههأ إليههها الخليفههة إلدراكههه مكانههة وأهميههة أبههو مسههلم فههي ذلههك 

 الوقت، وانه اليد األعلى في الحفاظ على كيان الدولة وكسب والء الخليفة.
علههى المشههورة فههي الههتخلك مههن أبههرز  ومههن ثههم يتضههح أن السههفاح اعتمههد

هها  –المعارضههين فههي عهههده، ليسههتكمل المنصههور مههن بعههده هههذه اآلليههة  فههي  –أيضا
 سياسته وعهده، كما استخدمها أخيه.

 (:م005-057ه/251-231عفر المنصور ) المشورة في عهد أبي ج
ُيعد عهد الخليفة أبي جعفر المنصور من أكثر العهود التهي كهان للمشهورة 

ثهههر كبيهههر فههي مواجههههة بعهههض الشخصهههيات وحركههات المعارضهههة فهههي الدولهههة فيههه أ
العباسية استكماالا لما قام به أخيه السفاح من استبعاد كل ما ي ثر على استقرار 
حكمهه والدولههة، فههرغم اسههتبداد المنصههور برأيههه فههي بعههض األمههور، واعتمههاده علههى 

هههها، الكتشههههاف كفاءتهههه السياسههههية واإلداريههههة، إال أنههههه كههههان يلجههههأ إلههههى المشههههور  ة دائما
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صهههدار أوامهههره بمههها يهههراه ههههو  البهههدائل المناسهههبة التهههي تسهههاعده علهههى اتخهههاذ قهههراره، وا 
 .(41)شخصياا
 مشورة المنصور لتأمين تولية الخالفة : - 2

عنهههدما بلههه  المنصهههور خبهههر وفهههاة أخيهههه الخليفهههة أبهههي العبههها  السهههفاح عهههام 
ه وههو بعيهداا عهن م، أثناء تأديته لفريضة الحج، شعر بخطورة موقف054ه/831

دائرة الخالفة في العراق، خشية أن ينقض قادة الدولة وأمرائها العهد الهذي منحهه 
لههه الخليفههة السههفاح كههولي للعهههد، وقههد زاد مههن خههوف المنصههور تقههدم أبههي مسههلم 
الخراسههاني لههه فههي طريههق العههودة إلههى العههراق، لههذلك لجههأ المنصههور إلههى استشههارة 

، الذي أشهار علهى (43)هو إسحاق بن مسلم العقيليأحد المقربين منه في القافلة و 
المنصهور بههرأي كههان لههه أثههر كبيههر فههي نجههاح المنصههور فههي الوصههول إلههى العههراق 

لبعده عهن الكوفهة  –المنصور  –مطمئناا وتوليه الخالفة، فيذكر الثعالبي: "خاف 
أن ُيههنقض عليههه األمههر، وكثههر تخوفههه مههن أبههي مسههلم فاستشههار إسههحاق بههن مسههلم 

فقههال لههه: أنههت بههين أمههرين مخههوفين، أحههدهما: أن يسههبقك أبههو مسههلم إلههى العقيلههي 
األنبههار مهه  التباعههد بينكمهها فيعقههد األمههر لغيههرك، فقههال المنصههور: فههأن سههلمنا مههن 
ذلك، قال: يعارضك عبدا  بن علي، وهو في مثهل  النحهل مهن الرجهال فيأخهذك 

ليهههك يهها أميهههر ويعقههد األمههر لنفسهههه، قههال: فههأن سهههلمت مههن ذلهههك، قههال: فالسههالم ع
الم منين، قال: فما الرأي عندك إذن ؟ قال: نكتب كتاباا كأنه على لسان إخوتهك 
أن عمومتههك وسههائر أهلههك قههد عقههدوا لههك األمههر وبههايعوا، وتبعثههه مهه  رجههل خبيههر 
عاقل حصيف، فيمر بمعسكر أبي مسلم فأنه سيقبضه، ويعلم ما عنهده، فهأذا قهرأ 

نبار، فأذا علمت بهذلك ركبهت علهى قعهود الكتاب فيعرج عن الطريق وال يدخل األ
وتسههلك خفياهها فبههادرت إلههى األنبههار فههي الطريههق المختصههر، فتسههبق األمههر وتظفههر 
به، فكان كما قال ووجد عمه عيسهى بهن علهي قهد أمسهك األمهر عليهه، حتهى قهدم 

 .(44)وبوي  "
ممههها سهههبق يتضهههح أهميهههة مشهههورة إسهههحاق بهههن مسهههلم العقيلهههي، فهههي تهههأمين 

ا  –نصب الخالفة، كما يتضح وصول المنصور إلى م أن قضية تصفية  –أيضا
أبو مسلم الخراساني( كانت مستقرة سلفاا فهي عقليهة  –الخصوم )عبدا  بن علي 

أبي جعفر المنصور، فجمي  األحداث التي تلتها ت كد ذلك، على الجانب اآلخر 
تعد هذه المشورة تحريض غير مباشر للمنصهور للهتخلك مهن عبهدا  بهن علهي، 
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خيهراا ت كهد ههذه المشهورة علهى خبهرة ودرايهة إسهحاق بهن مسهلم العقيلهي بشخصهية وأ
 أبي جعفر المنصور، وتقديم الحلول التي تتوائم معه.

 مشورة  المنصور في خروج عبداهلل بن علي : - 2
حينمهههها بلغتههههه خالفههههة المنصههههور بمدينههههة حلههههب  (45)كههههان عبههههدا  بههههن علههههي

فهههة، مهههدعياا بهههأن الخليفهههة أبهههو العبههها  بالشهههام، فجمههه  النههها  ودعههها لنفسهههه بالخال
السهفاح قههد واله عهههده، وقهد شهههد لههه جماعهة بههذلك، فبايعههه جيشهه كمهها بايعههه أهههل 

 .(41)الشام والجزيرة نكاية في أبي جعفر المنصور
عندما بل  المنصور خبر خروج عمه عبدا  بن علي ومبايعته بالخالفهة، 

. وكهان علهى (40)امهه ذلهك وأقعهده "هاله األمر وانهزعج، فيهذكر ابهن طباطبها : " أق
المنصهور أن يستشههير قائهده وسههاعده األيمهن أبههو مسهلم الخراسههاني، فتهذكر أغلههب 
المصهههادر أن المنصهههور اسهههتدعاه ألخهههذ رأيهههه، فيهههذكر الطبهههري: " قهههال أبهههو جعفهههر 

، أمهها اليعقههوبي فيههذكر : " قههال ألبههي مسههلم: (41)ألبههي مسههلم إنمهها هههو أنهها أو أنههت"
ي غيهههري أو غيهههرك، فكهههره أبهههو مسهههلم ذلهههك، وقهههال يههها أميهههر لهههي  لعبهههدا  بهههن علههه

، (41)الم منين، إن أمر عبدا  بالشام أقل وأذل، وأمر خراسان أمر يجل خطبه "
ن شهههئت  أمههها ابهههن األثيهههر فيهههذكر: " إن شهههئت أتيهههت خراسهههان فأمهههددتك بهههالجنود وا 

، (57)سرت إلهى حهرب عبهدا  بهن علهي، فهأمره بالمسهير لحهرب عبهدا  بهن علهي "
كمهها أورد المطهههر المقدسههي روايههة أخههرى تختلههف عههن الروايههات السههابقة: " فهههال 
ذلك أبا جعفر واستشهار أبها مسهلم فقهال: الهرأي أن تعاجلهه وال تتهأنى بهه، فهأنهض 
أبههها مسهههلم وجعهههل لهههه الشهههام ومههها وراءه مهههن الخراسهههانيات، فسهههار أبهههو مسهههلم إلهههى 

 .(58)نصيبين وقد وافاها عبدا  بن علي "
م ممههها يبهههدو مهههن تعهههارض بهههين الروايهههات األربعهههة السهههابقة فيمههها وعلهههى الهههرغ

بيهههنهم، إال أن الواضههههح أن الخليفههههة المنصههههور أراد باسههههتدعاء أبههههي مسههههلم مههههدعياا 
استشارته في األمهر، أن يكلفهه بالقضهاء علهى حركهة عمهه عبهدا  بهن علهي، وأن 

ها آخهر ع لهى لسهان أبا مسلم صادفت رغبة الخليفة هواه، إذ يذكر ابهن األثيهر نصا
أبههي مسههلم ي كههد ذلههك: " ال تخفههه فأنهها أكفيههك أمههره إن شههاء ا ، إنمهها عامههة جنههده 

 .(51)ومن معه من أهل خراسان، وهم ال يعصونني "
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قبول أبو مسلم تكليف الخليفة، بهل  –صراحة  –وهذا النك األخير ي كد 
ا أنهه سهيعت مد ويوضح تهوين أبو مسهلم للخليفهة مهن أمهر عبهدا  بهن علهي، شهارحا

علهههى الجنهههد الخراسهههانيين الهههذين معهههه، ألنههههم ال يعصهههونه، فههههو يقهههدم الهههدليل فهههي 
مشهههورته علهههى كيفيهههة نجاحهههه فهههي القضهههاء علهههى الحركهههة، مههه  إبهههراز مكانتهههه بهههين 

 الخراسانيين.
حققت المشورة المتبادلة بين الخليفة وأبي مسلم، رغبة الخليفة في القضاء 

اع أبو مسلم أن يوق  الهزيمة بقوات على حركة عمه عبدا  بن علي، وقد استط
ه، فههرب عبهدا  830عبدا  بن علي بعد عدة شهور في معركة نصيبين عام 

بن علي إلى البصرة ونزل علهى أخيهه سهليمان بهن علهي، الهذي كهان والياها عليهها، 
فتشف  سليمان في أخيه عند المنصور وطلب األمان له، فأمنه المنصهور وكتهب 

 له عهداا بذلك.
ى أن المنصههههور لههههم يقههههف األمههههر عنههههده علههههى إنهههههاء حالههههة التمههههرد أو علهههه

المعارضهة والههدعوة لعمههه بالخالفهة، فقههد أراد أن يههتخلك منهه نهائياهها بعههد أن أمنههه 
ا لديه بفضل هذا األمان، إذ حاول بطريقة أخرى تحريض ابن عمه  وأصبح مقيما

 وولي عهده عيسى بن موسى على التخلك من عبدا  بن علي.
ر الطبري: " فدعا به فدف  إليه عبدا  بهن علهي سهراا فهي جهوف الليهل فيذك

ثم قال لهه يها عيسهى إن ههذا أراد أن يزيهل النعمهة عنهي وعنهك وأنهت ولهي عههدي 
يهاك أن تخهور أو  بعد المهدي والخالفة صائرة إليك، فخذه إليهك فاضهرب عنقهه وا 

ث مهرات تضعف فتنقض علهى أمهري الهذي دبهرت ... وكتهب إليهه مهن طريقهه ثهال
يسأله ما فعل في األمر الذي أوعز إليه فيه، فكتب إليه قد أنفهذت مها أمهرت بهه، 

 .(53)فلم يشك أبو جعفر في أنه قد فعل ما أمره به "
فههأبو جعفههر المنصههور هنهها يجتمهه  مهه  ابههن عمههه وولههي عهههده وهههو الههذي 
يشهههير عليهههه بعهههد أن سهههاق إليهههه الحجهههج التهههي تقتضهههيها مصهههلحة الخالفهههة، وبقهههاء 

ى بههن موسهى ولياهها للعهههد، فهي أن يههتخلك مهن عمههه عبههدا  بهن علههي، وفههي عيسه
روايههة أخههرى يههذكرها األبشههيهي: "استحضههر ابههن عمههه عيسههى بههن موسههى وأجههراه 
على عادة إكرامه، فقال: إن عمي وعمك عبدا  قد فسدت بطانته، واعتمد على 

 .(54)" ما بعضه يبيح دمه، وفي قتله صالح ملكنا، فخذه إليك واقتله سراا
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وكمهها لجههأ الخليفههة إلههى مشههورة عيسههى بههن موسههى وألزمههه قتههل عبههدا  بههن 
علي، لجأ كذلك عيسى إلى مشاورة كاتبه يون  بن فروة الذي قال له: " أراد أن 
يقتلههك ويقتلههه، أمههرك بقتلههه سههراا ثههم يدعيههه عليههك عالنيههة ثههم يقيههدك بههه، قههال فمهها 

ره أحهداا، فهأن طلبهه منهك عالنيهة الرأي قال أن تستره في منزلك فال تطل  على أم
ن كههان أسههره إليههك فههأن أمههره  دفعتههه إليههه عالنيههة وال تدفعههه إليههه سههراا أبههداا، فأنههه وا 

، وقد جهاءت األحهداث كمها ذكرهها يهون  بهن فهروة لعيسهى بهن (55)سيظهر ففعل "
موسههى، الههذي سههلم عمههه عبههدا  بههن علههي، بعههد مهها ذكههره للحاضههرين مههن أعمامههه 

خوته ما أمره به إنمها  –عيسهى بهن موسهى  –المنصور، فيذكر الطبري: " قال  وا 
أردت بقتله أن تقتلني، هذا عمك حهي سهوي إن أمرتنهي بدفعهه إليهك دفعتهه، فقهال 
أئتنهها بههه، فأتههاه بههه فقههال لههه عيسههى دبههرت علههى أمههراا فخشههيته فكههان كمهها خشههيت 

، وقهد علههق عيسهى بههن موسههى نفسهه علههى ههذا الموقههف وفائههدة (51)شهأنك وعمههك "
ورته قههههائالا : " فتركتهههه وانصههههرفت وانصهههرف إخوتههههه فسهههلمت روحههههي، وزالههههت مشههه

 .(50)كربتي، وكان ذلك ببركة االستشارة بيون  وقبول مشورته، والعمل بها "
البهن عمهه عيسهي بهن موسهي  نخلك من هذا إلهى أن اسهتدعاء المنصهور

يكهههن ألخهههذ رأيهههه فهههي أمهههر عمهههه عبهههدا  بهههن علهههي، بهههل فهههي تهههزيين لهههم  ومشهههورته
ين قتله، ليكون هو بعيداا عن المسئولية، كذلك كان لجوء ابن عمه عيسى وتحس

إلهههى المشهههورة سهههبباا فهههي النجهههاة مهههن الفههه  الهههذي صهههنعه لهههه الخليفهههة، األمهههر الهههذي 
اقتضى أن يتخلك الخليفة من عمه عبدا  بن علي بنفسه بطريقة أخهرى بعيهداا 

ذكر الطبري: " فأمر عن القتل، تخلصه من خطره، وتبعده عن مسئولية قتله، في
به فجعل في بيت أساسه ملح وأجرى في أساسه الماء فسهقط عليهه فمهات، فكهان 

 .(51)من أمره ما كان "
 مشورة المنصور في التخلص من أبي مسلم الخراساني: - 3

لم تكن رغبة أبو جعفهر المنصهور فهي الهتخلك مهن أبهي مسهلم الخراسهاني 
ا علههى أخيههه أبههي العبهها  السههفاح، فلههم مهه  توليههه الخالفههة، فقههد أعلنههها وأشههار بههه

يكههن العههداء بههين أبههي جعفههر المنصههور وأبههي مسههلم وليههد المرحلههة التههي تههولى فيههها 
المنصور الخالفة، بل سهبق ذلهك فهي مرحلهة تنظهيم الهدعوة، خاصهة بعهد أن أقهدم 
أبههو مسههلم علههى قتههل كبيههر الههدعاة فههي خراسههان سههليمان بههن كثيههر الخزاعههي، دون 

، كذلك ما شعر به المنصور أثناء زيارته لخراسان (51)ة آنذاكإذن من قادة الدعو 
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م، مههن ازديههاد قههوة وسههطوة أبههو مسههلم فههي خراسههان، فضههالا عههن 041ه/831عهام 
تدخالتههه الكثيههرة فههي شههئون الخليفههة أبههي العبهها  السههفاح، لههذلك أشههار المنصههور 
على أخيه في أكثر من مرة بالتخلك من أبي مسلم، فيذكر الطبري: " انصهرف 
أبو جعفهر مهن عنهد أبهي مسهلم، فقهال ألبهي العبها  لسهت خليفهة وال أمهرك بشهيء 
إن تركت أبها مسهلم ولهم تقتلهه، فقهال وكيهف، قهال وا  مها يصهن  إال مها أراد، قهال 

، وفي رواية أخرى: " أطعني واقتل أبها مسهلم إن (17)أبو العبا  أسكت واكتمها "
 .(18)في رأسه لغدرة "

على السهفاح بهالتخلك المبكهر مهن أبهي مسهلم،  ورغم كثرة إشارة المنصور
، إلدراكههههه طبيعههههة (11)إال أن السههههفاح كههههان يتعامههههل مهههه  هههههذا األمههههر بحههههذر شههههديد

المرحلة التي تمر بها الدولة، والمهام التي يتطلب االعتماد فيها علهى أبهي مسهلم 
 لتثبيت كيان الدولة الناشئة.

ل  رأي مستشهاريه عندما تولى أبو جعفهر المنصهور الخالفهة رأى أن يسهتط
فهههي أمهههر أبهههي مسهههلم الخراسهههاني، لي كهههد رغبتهههه فهههي الخهههالك منهههه، فيهههذكر ابهههن 
ههلم بههن قتيبههة: مهها تههرى فههي أبههي  عبدربههه " يههروى أن أبهها جعفههر المنصههور سههأل س 
لم: لو كان فيها آلهة إال ا  لفسدتا، قال المنصور: حسبك ا   مسلم ؟ فأجاب س 

، فقههد أدرك المنصههور مههن خههالل مشههورة (13)" أبهها أميههة، لقههد أودعتههها أذناهها واعيههة
ههلم، التههي اسههتخدم فيههها اآليههة ) ( مههن سههورة األنبيههاء، أن سههلطانه ونفههوذه لههن 11س 

يتحقق أو يكون حاكماا فعاالا، ما بقى أبومسلم على قيد الحياة
. كذلك توضح (14)

لم  –هذه المشورة تفهم المشير  لنفسية وشخصهية المنصهور وضهرورة انفهراده  –س 
 حكم.بال

ضههمن  (15)علههى الجانههب اآلخههر كههان وزيههر المنصههور أبههو أيههوب الموريههاني
حضاره إلى بالط  من أشار على المنصور بكيفية عزل أبا مسلم عن خراسان، وا 

 .(11)الخالفة ليتمكن من قتله
هههههها  –كمهههههها اسههههههتخدم المنصههههههور  المشههههههورة فههههههي ترغيههههههب أبههههههو مسههههههلم  –أيضا

هها  –أبههو مسههلم  –ل الخراسههاني للقههدوم عليههه، فيههذكر الطبههري: " قهها قههد كنههت معتزما
علهههى المضهههي إلهههى خراسهههان ثهههم رأيهههت أن أوجهههه أبههها إسهههحاق إلهههى أميهههر المههه منين 
فيهأتيني برأيههه فأنههه ممهن أثههق بههه، فوجههه فلمهها قههدم تلقهاه بنههو هاشههم بكهل مهها يحههب 
وقهههال لهههه أبهههو جعفهههر اصهههرفه عهههن وجههههه ولهههك واليهههة خراسهههان وأجهههازه، فرجههه  أبهههو 
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له ما أنكرت شهيئاا، رأيهتهم معظمهين لحقهك يهرون لهك إسحاق إلى أبي مسلم فقال 
مهها يههرون ألنفسهههم، وأشههار عليههه أن يرجهه  إلههى أميههر المهه منين فيعتههذر إليههه ممهها 

، فهههذه الروايههة ت كههد اسههتخدام المنصههور لههبعض (10)كههان منههه فههأجم  علههى ذلههك "
زالهة كهل خههوف  الشخصهيات لكهي يشههيروا علهى أبهي مسههلم بالقهدوم علهى الخليفههة وا 

ذلك كانههت مشههورة أبههو أيههوب الموريههاني وزيههر المنصههور فههي عههدم التعجههل منههه، كهه
بالخليفههة أثههر كبيههر فههي نجههاح مهمههة قتلههه فههي  للقائهههفههي قتههل أبههي مسههلم أول يههوم 

الرجل يدخل العشية فما تريد أن تصن ،  هذااليوم التالي، فيذكر الطبري: " قلت 
يههدخل معههه النهها  وقههد  قههال أريههد أن أقتلههه حههين أنظههر إليههه، قلههت أنشههدك ا  إنههه

علموا ما صن  فأن دخهل عليهك ولهم يخهرج لهم آمهن الهبالد، ولكهن إذا دخهل عليهك 
فأذن له أن ينصهرف، فهأذا غهدا عليهك رأيهت رأيهك، ومها أردت بهذلك إال دفعهه بهها 
وما ذاك إال من خوفي عليه وعلينا جميعاا من أصهحاب أبهي مسهلم، فهدخل عليهه 

ها بهين  يديهه، فقهال انصهرف يها عبهدالرحمن فهأرح نفسهك من عشيته وسلم وقام قائما
، فانصهههرف أبهههو مسهههلم وانصهههرف  وادخهههل الحمهههام فهههأن للسهههفر قشهههفاا ثهههم اغهههُد علهههيف

 .(11)النا  "
لقد كانت لهذه المشورة األخيرة من وزير المنصور أهميهة كبيهرة فهي نجهاح 
المنصههور فههي الههتخلك مههن أبههي مسههلم، دون أن يثيههر رد فعههل عنيههف ألتباعههه، 

المنصور على قتله فور دخوله عليهه فهي اليهوم األول، ونلمهح فهي ثنايها رغم عزم 
هذه المشورة رغبة الوزير في استطالع رد فعل الهرجلين القاتهل والمقتهول فهي أول 
لقاء، وما سيسفر عنه هذا اللقاء، الذي انتههى فهي اليهوم التهالي بنجهاح المنصهور 

 في التخلك من أبي مسلم، كما أعد له سابقاا.
خههك المنصههور حقيقههة الصههراع بينههه وبههين أبههي مسههلم، وذلههك حههين وقههد ل

 تمثل بأبيات من الشعر بعد قتله، قال:
هههههههههههههههههالت ثهههههههههههههههههالث   قهههههههههههههههههد اكتنفتهههههههههههههههههك خ 

 

    
مهههههههههههههههام     لهههههههههههههههبن عليهههههههههههههههك محتهههههههههههههههوم الح   ج 

 

 
الفهههههههههههههك وامتناُعهههههههههههههك مهههههههههههههن يمينهههههههههههههي   خ 

 

    
ظهههههههههههههههههام     دك للجمهههههههههههههههههاهير الع  ق هههههههههههههههههوظ و 

(11) 
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وأخيهههههه إبهههههراهيم، مهههههن أكثهههههر حركهههههات  (07)ُتعهههههد حركهههههة ابهههههن الهههههنف  الزكيهههههة
 .(08)المعارضة التي استخدم فيها المنصور المشورة والمشاورة للقضاء عليها

فقههد لجههأ للمشههورة بدايههة مههن مرحلههة البحههث عههن ابههن الههنف  الزكيههة وأخيههه 
ن خروجهههه وبيعتهههه، فحهههاول المنصهههور إبهههراهيم فهههي المدينهههة المنهههورة، وقبهههل أن يعلههه

تعيهههين واٍل جديهههد للمدينهههة ليتهههولى مهمهههة البحهههث عهههن ابهههن الهههنف  الزكيهههة وأخيهههه 
بهراهيم علهى أبهي جعفهر فبعهث فهدعا  إبراهيم، فيهذكر الطبهري: "اشهتد أمهر محمهد وا 
أبا السعالء من قهي  عهيالن، فقهال ويلهك أشهر علهي  فهي أمهر ههذين الهرجلين فقهد 

رى لههك أن تسههتعمل رجههالا مههن ولههد الزبيههر أو طلحههة، فههأنهم غمنههي أمرهمهها، قههال أ
يطلبونها ... فاشهد ال يلبثونهما أو يخبرونهها إليهك، قهال قاتلهك ا  مها أجهود رأياها 
، ولكنههي أعاهههد ا  أن ال أثئههر مههن أهههل بيتههي  جئههت بههه، وا  مهها غبههى هههذا علههيف

، (01)ا قلههت"بعههدوي وعههدوهم، ولكنههي أبعههث علههيهم صههعليكاا مههن العههرب فيفعههل مهه
ويههذكر ابههن األثيههر: " فاستشههار يزيههد بههن يزيههد السههلمي وقههال لههه: دلنههي علههى فتههى 

يعنههي ابههن القسههري الههوالي  – ُمق ههل مههن قههي  أغنيههه وأشههرفه وأمكنههه مههن سههيد الههيمن
قههال: هههو ريههاح بههن عثمههان بههن حيههان المههري، فسههيره أميههراا علههى المدينههة  – السههابق

ا ضمن للمنصور أن ُيخرج محمداا في رمضان سنة أرب  وأربعين، وقيل أ ن رياحا
براهيم " ، وتبرز هذه المشورة رغبة المنصور في اختيار والهي جديهد للمدينهة (03)وا 

يكههههون لديههههه قههههدراا كبيههههراا مههههن القههههوة والههههبطف حتههههى يسههههتطي  العثههههور علههههى محمههههد 
براهيم، كذلك كهان المشهير مصهيباا فهي ترشهيحه للمنصهور لشخصهية ريهاح لههذه  وا 

ابن عم مسلم بن عقبة قائد الخليفهة األمهوي يزيهد بهن معاويهة، الهذي  المهمة، فهو
، فههههو الشخصههههية (04)حاصهههر المدينهههة وقتههههل كثيهههراا مههههن أهلهههها فههههي موقعهههة الحههههرة

 األنسب لتحقيق رغبة الخليفة.
علههى الجانههب اآلخههر أشههار عبههدالعزيز بههن سههعيد علههى المنصههور بضههرورة 

بهههر  اهيم علهههى الظههههور وتسهههليم اعتقهههال وحهههب  بنهههو الحسهههن بقصهههد إلهههزام محمهههد وا 
للمنصههور، فيههذكر الطبههري: " ولمهها طههال علههى المنصههور أمههره ولههم يقههدر  أنفسهههما

عليههه ...... قههال عبههدالعزيز ابههن سههعيد يهها أميههر المهه منين أتطمهه  أن يخههرج لههك 
براهيم وبنو حسن مخلون، وا  للواحد منهم أهيب فهي صهدر النها  مهن  محمد وا 

 .(05)ه على حبسهم"األسد ... فكان ذلك الذي هاج
وامتثههال المنصههور فههي تنفيههذهما مههن أكثههر  السههابقتان المشههورتانلقههد كانههت 
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العوامل التي عجلت بظهور محمهد وأخيهه، بعهد أن تعهرض أهلهيهم لهبطف الهوالي 
 الجديد، وحب  عدد كبير من أفراد أسرتهم.

وعنهههدما خهههرج ابهههن الهههنف  الزكيهههة وأعلهههن حركتهههه وتمهههت البيعهههة لهههه، كثهههرت 
المنصهههور لكهههل مهههن حولهههه، السهههتخالك الهههرأي األصهههوب لمواجهتهههه،  مشهههاورات

فتههههذكر المصههههادر خمهههه  مشههههورات ألصههههحاب التجههههارب فههههي الحههههروب اسههههتعان 
هههلم بهههن قتيبههة البهههاهلي ، الههذي قهههال للمنصهههور: " (01)المنصههور بمشهههورتهم، مههنهم س 

، وجعفههههر بههههن حنظلههههة (00)لههههي  بشههههيء خههههرج بههههأرض لههههي  بههههها حلقههههة وكههههراع "
قهال للمنصهور: " فاحمهد ا  ظههر حيهث ال مهال وال رجهال وال ، الذي (01)البهراني

سالح وال كراع، ابعث مهولى لهك تثهق بهه يسهير حتهى يتنهزل بهوادي القهرى فيمنعهه 
هها " ، كمهها أرسههل المنصههور إلههى بههديل بههن (01)ميههرة أهههل الشههام فيمههوت مكانههه جوعا

لمدينهة : " قهال لهه: إن محمهداا قهد ظههر با-كهان السهفاح يشهاوره  –يحيى بالكوفة 
نمهها  قههال: فاشههحن األهههواز بههالجنود، قههال: إنههه ظهههر بالمدينههة، قههال: قههد فهمههت، وا 

، كذلك استدعى المنصور إسحاق بهن مسهلم (17)األهواز الباب الذي ت تون منه "
العقيلههي الههذي أشههار عليههه: " اشههحن البصههرة بالرجههال ... قههال: ترميههه بمثلههه، إذا 

وسهلم، قهال ههذا: وأنها ابهن عهم رسهول ا  قال: أنا ابن رسهول ا  صهلى ا  عليهه 
، وكانهههت آخهههر المشهههورات التهههي لجهههأ إليهههها المنصهههور (18)صهههلى ا  عليهههه وسهههلم "

الههذي أشههار عليههه: " ارتحهههل  –المحبهههو  لديههه  –مشههورة عمههه عبههدا  بههن علههي 
السهههاعة حتهههى تهههأتي الكوفهههة فهههاجثم علهههى أكبهههادهم فهههأنهم شهههيعة أههههل ههههذا البيهههت 

بالمسالح فمن خرج إلى وجه من الوجوه فاضرب عنقه، أو وأنصارهم، ثم أحففها 
هههلم بههن قتيبهههة البهههاهلي  أتاههها مهههن وجههه مهههن الوجهههوه فاضههرب عنقهههه، وابعههث إلهههى س 
ينحدر عليك وكان بالري، واكتب إلى أهل الشام فمرهم أن يحملوا إليك من أههل 

لم"  .(11)البأ  والنجدة ما يحمل البريد، فأحسن جوائزهم ووجهم م  س 
بق يتضح أن المشورات الخم  التهي أجراهها المنصهور، رسهمت لهه مما س

بوضهههوح خطهههة العمهههل التنفيذيهههة التهههي لجهههأ إليهههها فهههي مواجههههة حركهههة ابهههن الهههنف  
الزكيههة، وكانههت مشههورة عمههه عبههدا  بههن علههي مههن أصههوب المشههورات التههي نفههذها 
المنصهههور علهههى الفهههور مههه  مههها سهههبقها مهههن مشهههورات، رغهههم الخهههالف الهههذي بينهمههها 

 المنصور له. وحب 
ويالحههظ أن أغلههب مههن استشههارهم المنصههور كههانوا مههن أصههحاب التجههارب 
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والخبرات السابقة في الحروب، نظراا لطبيعة المواجهة المرتقبهة التهي سهيلجأ إليهها 
المنصور م  ابن النف  الزكية وأخيه إبراهيم، كما نفذ كل ما أشير به عليهه فهي 

 خطوات منظمة، كما يلي:
بقههى مههن جنههده فههي منطقههة األهههواز التههي تمثههل مفتههاح البصههرة قههام بتعبئههة مهها  (8

 وعمقها االستراتيجي برياا، كما حاصرها من الخارج بحرياا.

 هاجم القوافل التي كان يتوق  أنها منحدرة من الموصل إلى البصرة. (1

أرسههههل قههههوة خههههارج الكوفههههة كانههههت مهمتههههها منهههه  أهههههل الكوفههههة مههههن االلتحههههاق  (3
 لنف  الزكية.بصفوف إبراهيم أخو محمد بن ا

 بمن  التجول ليالا بالكوفة، وكل من خالف ذلك تم حبسه. قراراأصدر  (4

قسم قواته إلى ثالث مجموعات ضمت كل مجموعهة خمسهمائة رجهل، كهانوا  (5
 يطوفون بالليل لتنفيذ القرار.

شهههعاله إليههههام النههها  بكثهههرة  (1 أمهههر المنصهههور بعهههض جنهههوده بحهههزم الحطهههب وا 
 .(13)الجنود

ت القيهههادات العسهههكرية التهههي اختارهههها المنصهههور علهههى الجانهههب اآلخهههر كانههه
لمواجهة ابن النف  الزكية نتيجة مشورته لعيسى بهن موسهى قائهد الحملهة، فيهذكر 

محمهد بهن عبهدا   وأما ما كان من المنصور فأنه جهز الجيهوف إلهى " ابن كثير:
بههههن الحسههههن، وصههههحبة عيسههههى بههههن موسههههى عشههههرة آالف فههههار  مههههن  الشههههجعان 
المنتخبههين، وكههان المنصههور قههد استشههاره فيههه، فقههال: يهها أميههر المهه منين ادع بمههن 
شههئت ممههن تثههق بههه مههن مواليههك فابعههث بهههم إلههى وادى القههرى يمنعههونهم مههن ميههرة 

يه مال وال رجهال وال كهراع وال الشام فيموت هو ومن معه جوعاا، فأنه ببلد لي  ف
، لقهههههد ههههههدفت مشهههههورة عيسهههههى بهههههن موسهههههى إلهههههى تعزيهههههز قهههههوة الحملهههههة (14)سههههالح "

العسكرية، وفرض الحصار االقتصادي على المناطق التي تضمه فهي  المدينهة، 
هههها علههههى المنههههاطق المحيطههههة بههههها فههههي غههههذائها  خاصههههة وأن المدينههههة تعتمههههد أساسا

 ومعيشتها.
ل الخليفهههة للمشهههورات التهههي وجههههت لهههه كهههان ومهههن الجهههدير بالهههذكر أن امتثههها

بههراهيم فههي المدينههة  –رئيساهها  –سههبباا  لنجاحههه، فههي القضههاء علههى حركههة محمههد وا 
والبصرة، بينما كان رفض األخهوين لكهل المشهورات التهي وجههت إليهمها سهبباا فهي 
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خفاقهما.  هزيمتهما وا 
 فقد أشار البعض على محمد بن النف  الزكية بالعهدول عهن حفهر الخنهدق
حهول المدينهة، فيهذكر الطبهري: " ال تخنههدق الخنهدق فهأن رسهول ا  خنهدق خندقههه 
لمهها ا  أعلههم بههه، فأنههك إن خندقتههه لههم يحسههن القتههال رجالههه، ولههم يوجههه لنهها الخيههل 

ن الهذين يخنهدق دونههم ههم  ن اللهذين يخنهدق  الهذينبين األزقة، وا  يقهاتلون فيهها، وا 
ا اتبعنههها فهههي الخنهههدق أثهههر رسهههول ا  علهههيهم يحهههول الخنهههدق دونههههم ... فقهههال: إنمههه

 .(15)صلى ا  عليه وسلم فال يردني عنه أحد، فلست بتاركه "
كذلك رفض ابن النف  الزكية مشورة بعض أصحابه بالخروج من المدينهة 
إلى أحد األمصار التي بايعت له، فيذكر كهل مهن الطبهري واألصهفهاني: " توجهه 

ن تسههير بمههن معههك حتههى تههأتي مصههر، ابههن جعفههر إليههه بالنصههيحة فقههال: الههرأي أ
ه وكراعههه ورجالههه ومالهه، ولههم يعجههب  فها  ال يههردك راد فتقاتهل الرجههل بمثههل سهالح 
هههذا الههرأي أحههد أصههحابه... ورأى محمههد أن يسههتمر فههي إقامتههه بالمدينههة دون أن 

 .(11)يرحل إلى غيرها من األمصار"
لهه، أنهه  ونستنتج من رفض ابن النف  الزكية لكل المشهورات التهي وجههت

كان متمسكاا بالبعد الديني لحركته، مسهتبعداا للهرأي والمشهورة العسهكرية التهي كهان 
 .(10)من الممكن أن ت دي إلى نجاح حركته
هها  –وعلههى الجانههب اآلخههر لههم يمتثههل  أخيههه إبههراهيم للمشههورات التههي  –أيضا

وجهت له في حركته في البصرة بالتحول إلى الكوفهة، فيهذكر األصهفهاني مشهورة 
إلمههام أبوحنيفههة لههه: " أئتههها سههراا فههأن مههن هاهنهها مههن شههيعتكم يبيتههون أبهها جعفههر ا

، كمهها أكههد أحههد رجههال إبههراهيم علههى (11)فيقتلونههه، أو يأخههذون برقبتههه فيأتونههك بههه "
هذا الحل فأشار عليه: " إنك غير ظافر على هذا الرجل حتى تأتي تأخذ الكوفة 

 .(11)قائمة "فأن صارت لك م  تحصنه بها لم تقم له بعدها 
تحليل شخصية إبراهيم لتفسير موقفه مهن  Fr. Buhlوقد حاول ف. بول 

رفهههض المشهههورة: " مههه  أنهههه كهههان شهههجاعاا كمعظهههم أفهههراد أسهههرته، إال أن شخصهههيته 
كانههت ضههعيفة، وطبيعتههه طبيعههة الحههالم، وقههد ورث عههن العلههويين عههدم اسههتماعهم 

 .(17)دية إلى الهالك "إلى المشورة الطيبة، وسيرهم دون تبصر في الطريق الم  
ممهها سههبق يتضههح أن امتثههال الخليفههة المنصههور للمشههورات التههي قههدمت لههه 
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بهههراهيم، وتنفيهههذ كهههل مههها جهههاء بهههها، كانهههت عهههامالا  فهههي حركهههة ابهههن الهههنف  الزكيهههة وا 
أساسياا في نجاحه في القضاء علهى ههذه الحركهة فهي المدينهة والبصهرة، وأن عهدم 

بههراهيم لل مشههورات التههي قههدمت لهمهها، كانههت سههبباا فههي امتثههال ابههن الههنف  الزكيههة وا 
 أخفاق حركتهما والقضاء عليهما.

 م :015ه/271مشورة المنصور في خروج أهل الموصل  - 5
عنههدما تحههرك الخههوارج بالموصههل تحههت قيههادة حسههان بههن مجالههد الهمههداني، 
استشهههار المنصهههور أحهههد مقربيهههه فهههي مهههن يصهههلح مهههن القهههادة إلعهههادة نفهههوذ الدولهههة 

، فيذكر كل من ابن األثير وابن كثير: " وفيها اسهتعمل المنصهور العباسية هناك
علهههى الموصهههل خالهههد بهههن برمهههك، وسهههبب ذلهههك أنهههه بلغهههه انتشهههار األكهههراد بواليتهههها 
فسههادهم، فقههال المنصههور مههن لههها ؟ فأشههار عمههارة بههن غمههرة بخالههد بههن برمههك،  وا 

 .(18)فواله وسيره إليها فأحسن إلى النا  وقهر المفسدين "
ال المنصور لهذه المشورة في ترشيح خالد بن برمك، من العوامل ُيعد امتث

التهي سههاعدت علهى اسههتقرار إقلهيم الموصههل بعههد ذلهك، فضههالا عهن إتاحههة الفرصههة 
لظهههور شخصههية خالههد بههن برمههك كقائههد عسههكري، يقههدم خههدمات للدولههة العباسههية 

 ساعدت على استقرار بعض أقاليمها.
فتهههك بأههههالي الموصهههل الهههذين علهههى الجانهههب اآلخهههر حهههاول المنصهههور أن ي

ها إلهى مشهورة بعهض  ساندوا حسان، قبل أن يرسل إليهم خالد البرمكهي، فلجهأ أيضا
الفقهاء، لبيان الحكم الشرعي، السيما وأنه أخذ قبهل ذلهك العههود مهن أهلهها بعهدم 
الخههروج عليههه، فههي مقابههل حقههن دمههائهم مههن القتههل، لههذلك استشههار كههل مههن اإلمههام 

، فيههذكر ابههن (14)وعبههدا  بههن شههبرمة (13)ان ابههن أبههي ليلههىوالقاضههي (11)أبههي حنيفههة
األثير: " قال له ابن أبي ليلى وابن شبرمة، رعيتك فهأن عفهوت فأههل ذلهك أنهت، 
ن عاقبت فبما يستحقون، فقال ألبي حنيفة: أراك سكت يا شي ، فقال: يا أمير  وا 

يهههر عقهههد المههه منين أبهههاحوك مههها ال يملكهههون، أرأيهههت لهههو أن امهههرأة أباحهههت فرجهههها بغ
 .(15)نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ ؟ قال: ال. وكف عن أهل الموصل"

مها كهان يريهده المنصهور مهن الفقههاء،  –بجهالء  –إن هذه المشورة توضح 
بجههواز السههماح لههه بههالبطف بأهههل الموصههل، وقههد حههاول القاضههيان ابههن أبههي ليلههى 

بينمها قهدم أبهي حنيفهة وابن شبرمة، أن يقدما لهه حلهين يختهار منهمها مها يرتضهيه، 
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 الرأي الشرعي المستند إلى حجة، أقرها المنصور بنفسه.
ويبهههههدو أن المنصهههههور اسهههههتبعد رأي الفقيههههههين اآلخهههههرين، واعتمهههههد رأي أبهههههي 
حنيفههة، لمهها كههان يعلمههه مههن شهههرته ونفههوذه بههين الفقهههاء فههي تلههك المرحلههة، فههأراد 

ي حنيفهة يظههره بهين بذلك أن يكسب والء أتباعه، فضالا عن أن قبوله لمشهورة أبه
الرعية أنه صاحب عفو وتسامح، حتى لمن خرج على عهده معه، كذلك يوضح 

ال يمنه  مهن قبهول  –سهابقاا  –قبول المنصور لمشورة أبي حنيفهة أن غضهبه منهه 
 الرأي األصوب لديه. 

 م :011ه/252مشورة المنصور في مواجهة تمرد الجند  - 1
عنههد بههاب الههذهب أحههد أبههواب تمههرد بعههض الجنههد وشههغبوا علههى المنصههور 

القصههر، ولههم تشههر المصههادر إلههى السههبب الههذي دعهها الجنههد إلههى ذلههك الشههغب أو 
التمرد. وبعد أن قضى المنصور على ذلك التمرد، خشي مهن تكهرار ذلهك ونهايهة 

، فيههذكر الطبههري: " (11)الدولههة علههى يههد الجنههد، فلجههأ إلههى استشههارة قههثم بههن العبهها 
نحههن فيههه مههن التيههاث الجنههد علينهها، قههد خفههت أن قههال لههه أبههو جعفههر أمهها تههرى مهها 

تجتمهه  كلمهههتهم فيخهههرج ههههذا األمهههر مهههن أيهههدينا، مههها تهههرى، قهههال يههها أميهههر المههه منين 
ن تركتنههي أمضههيته صههلحت لههك  عنههدي فههي هههذا رأي إن أنهها أظهرتههه لههك فسههد وا 
خالفتههك وهابههك جنههدك، فقههال لههه أفتمضههي فههي خالفتههي أمههراا ال تعلمنههي مهها هههو، 

ن كنهت مأموناها عليهها فقال له إن كنت ع ندك متهماا على دولتك فال تشاورني، وا 
 –، ثههم يسههرد الطبههري فههي بقيههة الههنك (10)فههدعني أمضههي رأيههي، فقههال فأمضههه "

احتيال قهثم بهن العبها  فهي االتفهاق مه  أحهد مواليهه أن يسهأله فهي دار  –الطويل 
الخالفههة عههن أي الحيههين أشههرف الههيمن أم مضههر؟ ليجيبههه قههثم مضههر، كههان منههها 
رسهههول ا  صهههلى ا  عليهههه وسهههلم، وفيهههها كتهههاب ا  عهههز وجهههل، وفيهههها بيهههت ا ، 
ومنها خليفة ا ، فامتعضت اليمن إذ لم يذكر لها شيء من شرفها، األمهر الهذي 
دعى قائد من قواد اليمن، أن يأمر غالم له بكبح بغلة قثم، فامتعضهت مهن ذلهك 

ا على مكانة قثم وقرابته من الخلي  –فهة، وأمهر رجهل مهنهم غالمهه مضر، اعتراضا
ها  بقطهه  يههد غههالم اليمهاني فقطهه ، ونفههر الحيههان وصهرف قههثم بغلتههه، فههدخل  –أيضا

على أبي جعفر وافترق الجند فصارت مضر فرقة والهيمن فرقهة والخراسهانية فرقهة 
وربيعة فرقة، فقال قثم ألبي جعفر قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباا كل حزب 

 .(11)ليك حدثاا فتضربه بالحزب اآلخرمنهم يخاف أن ُيحدث ع
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وتبرز أهميهة ههذه المشهورة مه  مها تبعهها مهن اإلجهراء الهذي قهام بهه قهثم بهن 
العبا ، إلى أنها مزقت وحهدة صهف الجنهد، تمهيهداا إلضهعافهم والسهيطرة علهيهم، 

كهههذلك ثقهههة المنصهههور فهههي قهههثم بهههن  حتهههى ينتههههي خطهههرهم علهههى الخليفهههة والدولهههة.
 نفيذ ما كان يريد فعله ولم يخبر الخليفة به.العبا  عندما سمح له بت

على الجانب اآلخر أشار قثم بن العبا  على المنصهور بعهد ههذه الواقعهة 
إلى ضرورة بناء مدينة جديدة بجانب بغداد، لتكهون تحهت تصهرف ابنهه المههدي، 
تعزز بقوات عسكرية، يمكن االستعانة بهها حهال حهدوث أي تمهرد عسهكري جديهد 

الطبهههري: " قهههال أعبهههر بابنهههك فأنزلهههه فهههي ذلهههك الجانهههب قصهههراا  فهههي بغهههداد، فيهههذكر
وحوله وحول من جيشك معه قوماا، فتصير ذلهك بلهداا وههذا بلهداا، فهأن فسهد عليهك 
ن فسههههدت عليههههك مضههههر  أهههههل هههههذا الجانههههب ضههههربتهم بأهههههل ذلههههك الجانههههب ... وا 
ن فسههههدت عليههههك الههههيمن ضههههربتها بمههههن  ضههههربتها بههههاليمن وربيعههههة والخراسههههانية، وا 

 .(11)ن مضر وغيرها ... فقبل أمره ورأيه، فاستوى له ملكه "أطاعك م
لقد كان من أثر امتثال المنصور لهذه المشورة األخيرة بناء حهي الرصهافة 

قطاع الجنود والقواد إقطاعات بها.  في الجانب الشرقي وا 
وبتحليل المشورة السابقة يتضح أن قثم بن العبا ، عمد إلى سياسة فهرق 

د، واستغالل حيلهة قديمهة قوامهها اسهتخدام العصهبية القبليهة فهي تسد، لتفريق الجنو 
ذلههك، تمهيههداا لنقههل الجنههود بعههد ذلههك إلههى مكههان آخههر لمنهه  اتحههادهم مسههتقبالا ضههد 

 الخليفة أو الدولة.
 في عهد ابي جعفر المنصور:طرق المشورة وألفاظها 

تعهههههددت طهههههرق وأسهههههاليب اللجهههههوء إلهههههى المشهههههورة فهههههي  عههههههد أبهههههي جعفهههههر 
فيذكر كل من الطبري وابن األثير عن األوقات التي كان يجل  فيها المنصور، 

لطلهههب المشهههورة: " فهههأذا صهههلى العشهههاء اآلخهههرة، نظهههر فيمههها ورد عليهههه مهههن كتهههب 
، وعلهى الهرغم (877)الثغور واألطراف واآلفاق، وشاور سهماره مهن ذلهك فيمها أرب "

ال أن مههن ذكههر الههنك السههابق لوقههت الجلههو  المحههدد للمشههورة عنههد المنصههور، إ
المشههورة باعتبارههها حقاهها شخصههياا مههن حقههوق الخليفههة، يمارسههه وقتمهها يشههاء وكيفمهها 
يشاء، لم تقتصر علهى ههذا المجله ، إذ أن الهنك السهابق يفيهد الجلهو  المعتهاد 

يفيههد جلسههاء المههرء  –هنهها  –للخليفههة فههي اجتمههاع مهه  سههماره، كمهها أن لفههظ سههمار 
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للتسههلية بشههكل عههام، ويعلههق  فههي الليههل، مهه  مههن يتجههاذب معهههم أطههراف الحههديث
عصام سخنيني على ه الء السمار: " لم يكن أي منهم مه هالا ليحيهل ههذا الحهق 

 .(878)إلى تقليد من تقاليد الحكم "
هها للمشههورة  لههذلك ال نسههتطي  أن نجههزم أن هههذا المجلهه  كههان يعقههد خصيصا
دون سههواه، إذا أن األحههداث والوقههائ  التههي حههدثت فههي عهههد المنصههور، ت كههد أنههه 
كان يلجأ إلهى طلهب المشهورة فهي أي وقهت شهاء، وبطهرق عديهدة ومختلفهة، فكثيهراا 
ما كان يتم استدعاء شخك ما، أو الكتابة لشخك محدد لطلب الرأي والمشورة 

 في أمر بعض األزمات أو حركات المعارضة.
فعنههد خههروج عبههدا  بههن علههي عههم الخليفههة، بههادر المنصههور باسههتدعاء أبههو 

اورته وتكليفه بالتوجهه لحهرب عبهدا  بهن علهي، وعنهدما دفه  مسلم الخراساني لمش
المنصور بعمه بعد ذلك لهولي عههده عيسهى بهن موسهى للقيهام بقتلهه، ظهل يكاتهب 
عيسههههى وهههههو فههههي طريقههههه للحههههج بمكههههة، للتأكههههد مههههن تنفيههههذ عيسههههى لمهههها أشههههار بههههه 

 المنصور.
ا على الجانب اآلخر كان توجيه وطرح األسئلة أحد الطرق التهي لجههأ إليهه

المنصور لطلب المشورة، فعندما عهزم علهى الهتخلك مهن أبهي مسهلم الخراسهاني، 
لم بن قتيبة ماذا ترى في أبي مسلم ؟، كما لجأ في إظهار كل من  بادر بس ال س 
محمد بن النف  الزكية وأخيه إبراهيم بالمدينهة، إلهى السه ال عهن شخصهية الهوالي 

بشهكل  –فاظ المشورة وطلبهها ُتعهد الذي يمكن أن يسند إليه تلك المهمة، لذلك فأل
وسههيلة مههن وسههائل معرفههة أسههاليب اللجههوء إليههها، وتحديههد هههل كانههت تههتم  –كبيههر 

 باجتماع الخليفة والمشير أم باستدعائه أو بمراسلته والكتابة إليه.
األلفهههاظ والعبهههارات الخاصهههة بالمشهههورة،  –بعهههض  –وقهههد حصهههرت الدراسهههة 

يطلههب المشههورة بنفسههه فههي مواجهههة المشههير منههها مهها كههان يحههدد إذا كههان الخليفههة 
، دلني على، ومنهها مها كهان يتعلهق  مثل: ما الرأي عندك، ما ترى في، أشر عليف
بالمشههير نفسههه وتوجيهههه للههرأي والمشههورة للخليفههة، مثههل: الههرأي أن، وأشههار عليههه، 

 أرى أن.
ومههن الجههدير بالههذكر أن بعههض األزمههات أو حركههات المعارضههة كههان يههتم 

إلهى المشهورة ألكثهر مهن شهخك، السهتخالك جميه  اآلراء والمقابلهة  اللجوء فيهها
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بينهههها، خاصهههة فهههي الحركهههات التهههي تطلبهههت اآلراء والمشهههورات العسهههكرية، كحركهههة 
محمههد بههن الههنف  الزكيههة، إذ لجههأ المنصههور فيههها إلههى استشههارة أكثههر مههن شههخك 
 من أصحاب التجارب الحربية، كذلك كانت بعض المشهورات التهي تتطلهب الهرأي
الفقهههي، كاستشههارة المنصههور فههي خههروج أهههل الموصههل رغههم العهههد الههذي قطعههوه 
علههى أنفسهههم، إذ لجههأ إلههى استشههارة ثالثههة مههن بعههض الفقهههاء ورجههال الههدين دون 

 غيرهم لتحديد الرأي الشرعي فيها.
 –بشكل أساسي  –فطبيعة المشورة وتنوع طرقها وأساليبها، كانت تفرضه 

هههها  –رة فيههههه، ومههههن ثههههم طبيعههههة الموضههههوع المههههراد المشههههو  اختيههههار شخصههههية  –أيضا
المشير برأيه فيه، كما كان أسلوب الخليفة في طرح الس ال لطلب المشورة يحهدد 

 ما يريده الخليفة من المشير نفسه. –بطريقة ما  –
 الخاتمة :

اسههتهدفت الدراسههة رصههد وتحليههل المشههورة وأهميتههها فههي عهههد الخليفههة أبههي 
فهي مواجههة بعهض األزمهات وحركهات المعارضهة، جعفر المنصور وأههم نتائجهها 

وقهههد خرجهههت الدراسهههة بهههبعض النقهههاط والنتهههائج المهمهههة مهههن خهههالل تحليهههل بعهههض 
 النماذج التي استعرضتها، منها:

أوضهههحت الدراسهههة وجهههود فهههرق بهههين المشهههورة والشهههورى، فهههاألولى كانهههت عمهههالا  (8
م سسهي  فردياا بين شخصين، بينما الثانية كانت عمالا جماعياها ُمهور  بشهكل

 في عصر النبوة والخلفاء الراشدين.

أبهههرزت الدراسهههة حهههرك المنصهههور علهههى اللجهههوء إلهههى المشهههورة والمشهههاورة فهههي  (1
 األزمات قبل اللجوء إلى اتخاذ قراره.

بينههت الدراسههة أن لجههوء المنصههور إلههى المشههورة أثمههر عههن نتههائج إيجابيههة فههي  (3
 معالجة هذه األزمات وحركات المعارضة.

امتثههال المنصههور لمعظههم المشههورات التههي قههدمت لههه، فههي  أكههدت الدراسههة علههى (4
 إطار السعي أوالا للحفاظ على حكمه، وثانياا الستقرار كيان الدولة.

أوضههحت  الدراسههة حههرك الخليفههة المنصههور علههى اللجههوء فههي مشههوراته إلههى  (5
أصههحاب التخصههك والتجههارب، كههل حسههب طبيعههة الموضههوع المههراد المشههورة 

 بشأنه.
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 الهوامش

                                                 
ثيههر مههن حركههات المعارضههة، ( توجههد عههدة دراسههات وبحههوث عههن الدولههة العباسههية، تناولههت الك8) 

منها: دراسة معزوزة على موسى الزيتاوي " الحركات الفارسية غيهر اإلسهالمية فهي المشهرق 
مد ودراسهههة فيصهههل عبهههدا  بهههن حمهههد " تمهههرد 1773فهههي العصهههر العباسهههي األول " األردن 

مد ودراسهههة مهههههران محمههههود أحمههههد 1770عبهههدا  بههههن علههههي بهههن عبههههدا  العباسههههي " األردن 
م نظهرة نقديهة جديهدة " األردن 013ه/845" حركة محمد بن عبهدا  الهنف  الزكيهة  الزغبي
مد ودراسة منهال حسهن عكلهه "الثهورات العلويهة والشهيعية فهي العهراق وأثرهها فهي نشهوء 1788

مد ودراسهههة بخهههوف كريمهههة " الحركهههات المناهضهههة للدولهههة 1783الفهههرق اإلسهههالمية " بغهههداد 
 م.1781زائر العباسية في عهد المأمون " الج

د 111، ك3م، ج8118مقههايي  اللغههة، تحقيههق: عبدالسههالم هههارون، دار الجيههل، بيههروت ( 1)
ا: الفيروزآباد  .111م، ك1771: القامو  المحيط، دار الحديث، القاهرة يوانظر أيضا

 .817، ك1م، ج8111لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ( 3)
د 15، ك1م، ج8177، دار الكتههههب العلميههههة، طهههههران التفسههههير الكبيههههر أو مفههههاتيح الغيههههب( 4)

ا: مختار الصحاح، ك  .357وانظر أيضا
تحفهههههة الهههههوزراء، تحقيهههههق: حبيهههههب علهههههي الهههههراوي، ابتسهههههام مرههههههون الصهههههفار، الهههههدار العربيهههههة ( 5)

 .11م، ك1771للموسوعات، 
 .873-871م، ك ك8111فقه الشورة واالستشارة، دار الوفاء، المنصورة ( 1)
 .318م، ك1771ا والدين، تحقيق: مصطفى السقا، الهيئة العامة للكتاب، أدب الدني( 0)
 .11، ك8م، ج8115عيون األخبار، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ( 1)
البصائر والذخائر، تحقيق: أحمد أمهين، السهيد أحمهد صهقر، مطبعهة لجنهة التهأليف والترجمهة ( 1)

 .858م، ك8153والنشر، القاهرة 
 .31م، ك1770وك، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة نصيحة المل( 87)
م، 8101قهههوانين الهههوزارة وسياسهههة الملهههك، تحقيهههق: رضهههوان السهههيد، دار الطليعهههة، بيهههروت ( 88)

 .171ك
 .171المصدر نفسه، ك( 81)
 .173المصدر نفسه، ك( 83)
 .57تحفة الوزراء، ك( 84)
 .10المصدر نفسه، ك( 85)
ق: مصههههطفى الههههذهبي، دار الحههههديث بالقههههاهرة المسهههتطرف فههههي كههههل فههههن مسههههتظرف، تحقيهههه( 81)

 .871م، ك1777
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 .311أدب الدنيا والدين، ك( 80)
 .188البصائر والذخائر، ك( 81)
العقههد الفريههد، صههححه: أحمههد أمههين، أحمههد الههزين، إبههراهيم اإلبيههاري، الهيئههة العامههة لقصههور ( 81)

 .05، ك8م، ج1774الثقافة، 
م، 1788فى حجههازي، الهيئههة العامههة للكتههاب، الههرازي: كتههاب زهههر الربيهه ، تحقيههق: مصههط( 17)

 .331ك
 .00، ك8العقد الفريد، ج( 18)
 .174قوانين الوزارة وسياسة الملك، ك( 11)
 .13البصائر والذخائر، ك( 13)
 .311الماوردي: أدب الدنيا والدين، ك( 14)
قهب األرجاني المنسوبة له األبيات، هو القاضي أبو بكهر أحمهد بهن محمهد بهن الحسهين المل( 15)

بناصهههح الهههدين. ابهههن خلكهههان: وفيهههات األعيهههان، تحقيهههق: يوسهههف علهههي طويهههل، مهههريم قاسهههم 
د الثعههههالبي: تحفههههة الههههوزراء، 834، ك8م، ج8111طويههههل، دار الكتههههب العلميههههة، بيههههروت 

 .10ك
أبههو سههلمة الخههالل: هههو حفههك بههن سههليمان الهمههداني الملقههب بههأبي سههلمة الخههالل، كبيههر ( 11)

صههيرفياا أنفههق أمههواالا كثيههرة فههي إقامههة الههدعوة لبنههي العبهها ، دعههاة العباسههيين بالكوفههة، كههان 
وكهههان علهههى اتصهههال بقائهههد الثهههورة العباسهههية أبهههي مسهههلم الخراسهههاني، وعنهههدما نجحهههت الهههدعوة 
وسههيطر أنصههارها علههى الكوفههة، أخفههى مكههان أبههو العبهها  السههفاح خشههية مبايعتههه بالخالفههة، 

لته لههبعض زعمههائهم الههذين رفضههوا وسههعى إلههى نقههل الخالفههة ألحههد العلههويين مههن خههالل مراسهه
 قبول األمر وتمت البيعة ألبي العبا  بالخالفة.

د المسههههعودي: 341، ك1م، ج1775اليعقههههوبي: تههههاري  اليعقههههوبي، دار صههههادر، بيههههروت 
مههروج الههذهب ومعههادن الجههوهر، مراجعههة: جمههال حسههن مرعههي، المكتبههة العصههرية، بيههروت 

 .815، ك1ن، جابن خلكان: وفيات األعيا د 188، ك3م، ج1775
 .814، ك1م، ج8101تاري  األمم والملوك، دار الفكر، القاهرة ( 10)
محمهههههد عبهههههدالحي شهههههعبان: الثهههههورة العباسهههههية، ترجمهههههة: عبدالمجيهههههد حسهههههيب القيسهههههي، دار ( 11)

 .118م، ك8118الدراسات الخليجية، 
، م8115موسهههوعة التهههاري  اإلسهههالمي والحضهههارة اإلسهههالمية، مكتبهههة النهضهههة المصهههرية، ( 11)

 .41، ك3ج
م، 1773الكامهل فهي التهاري ، تحقيهق: محمهد يوسهف الهدقاق، دار الكتهب العلميهة، بيههروت ( 37)

هها: سههميرة مختههار الليثههي: جهههاد الشههيعة فههي العصههر العباسههي 331، ك4ج د وانظههر أيضا
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 .875م، ك8101األول، دار الجيل، بيروت 

 .848، ك1تاري  األمم والملوك، ج( 38)
م، 1787حقيهههق: عبهههدالمنعم عهههامر، الهيئهههة المصهههرية العامهههة للكتهههاب، األخبهههار الطهههوال، ت( 31)

 .115، ك3د مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج307ك
 .18، ك5د الكامل في التاري ، ج848، ك1تاري  األمم والملوك، ج( 33)
 .848، ك1تاري  األمم والملوك، ج( 34)
، 8م، ج8111ار الشهههعب، دائههرة المعهههارف اإلسهههالمية، ترجمهههة: إبهههراهيم زكهههي خورشهههيد، د( 35)

ا:570ك  د وانظر أيضا
Mahayudin Hj Yahaya: The social and Political Background of the " 
Abbasid Revolution: the Rise of the Abbasid Caliphate. international 
Journal of Humanities and Cultural Studies, volume 2, 2015, p. 840. 

الكتهههاب، تحقيهههق: مصهههطفى السهههقا، إبهههراهيم اإلبيهههاري، عبهههدالحفيظ شهههلبي، القهههاهرة الههوزراء و ( 31)
 .17م، ك1774

 .111، ك3مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج( 30)
يزيههد بههن هبيههرة: هههو يزيههد بههن عمههر بههن هبيههرة الفههزاري المكنههي بههأبي خالههد، أميههر مههروان بههن ( 31)

اسههط، فحاصههره المنصههور ثههم محمههد علههى العههراق، هزمتههه الجيههوف الخرسههانية، فههدخل إلههى و 
 أمنه، ونكث عهد األمان بمشورة أبي مسلم، فدخلوا عليه داره فقتلوه ومن معه.

 .145، ك5ابن خلكان: وفيات األعيان، ج 
م، 8110( اإلمامهههههة والسياسهههههة، تحقيهههههق: طهههههه محمهههههد الزينهههههي، م سسهههههة الحلبهههههي، القهههههاهرة 31)

 .810ك
ي، عبهههدا  المنشهههاوي، محمههد رضهههوان مهنههها، البدايههة والنهايهههة، خههرج أحاديثهههه: محمهههد بيههوم (47)

 .481، ك87م، ج1775مكتبة اإليمان، 
حركات فارسهية مهدمرة ضهد اإلسهالم والمسهلمين عبهر العصهور، مكتبهة النهضهة المصهرية،  (48)

 .13م، ك8111
د 804م، ك1775ابهههن طباطبههها: الفخهههري فهههي اآلداب السهههلطانية، دار صهههادر، بيهههروت  (41)

فهههي سهههنوات التأسهههي ، الم سسهههة العربيهههة للدراسهههات والنشهههر،  عصهههام سهههخنيني: العباسهههيون
 .811م، ك8111بيروت 

إسههحاق بههن مسههلم العقيلههي: هههو أحههد قههادة مههروان بههن محمههد آخههر خلفههاء الدولههة األمويههة،  (43)
بهري الخهارجي، وحهين ظههرت الهدعوة العباسهية  وكان على ميمنة جيشه في حربه لجيف الخ 

ن محمههد بههالجزيرة، فصههالحه أبههو جعفههر المنصههور، كههان إسههحاق علههى رأ  جههيف لمههروان بهه
 وصار من يومها من ضمن خواك المنصور ومستشاريه. 
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 .870د الثعالبي: تحفة الوزراء، ك07، ك1الطبري: تاري  األمم والملوك، ج 

 .881-885تحفة الوزراء، ك ك (44)
قرشهي، ولهد عهام عبدا  بن علي: هو عبدا  بهن علهي بهن عبهدا  بهن العبها  الهاشهمي ال (45)

م، قاد الجيف العباسي ضد األمويين فهي 840/014م بالحميمة، ومات عام 018ه/871
معركة الزاب، وهو عم الخليفتين أبو العبا  عبدا  السفاح، وأبهو جعفهر المنصهور، طالهب 

 بالخالفة أيام الخليفة أبو جعفر المنصور، فهزمه أبو مسلم الخراساني ومات سجيناا.
د ابههن األثيههر: الكامههل فههي التههاري ، 811: الفخههري فههي اآلداب السههلطانية، كابههن طباطبهها 

 .805، ك5ج
 .811ابن طباطبا: الفخري في اآلداب السلطانية، ك (41)
 .811المصدر نفسه، ك (40)
 .850، ك1تاري  األمم والملوك، ج (41)
 .315، ك1تاري  اليعقوبي، ج (41)
 .871، ك5الكامل في التاري ، ج (57)
، 1م، ج1787ء والتههاري ، نشههره وعلههق عليههه: كليمههان هههوار، الهيئههة العامههة للكتههاب، البههد (58)

 .00ك
 .805، ك5الكامل في التاري ، ج (51)
 .114، ك1تاري  األمم والملوك، ج (53)
 .888المستطرف في كل فن مستظرف، ك (54)
 .115، ك1الطبري، تاري  األمم والملوك، ج (55)
 .115، ك1المصدر نفسه، ج (51)
 .881األبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف، ك (50)
 .115، ك1تاري  األمم والملوك، ج (51)
، 5د ابههههههن األثيههههههر: الكامههههههل فههههههي التههههههاري ، ج380، ك5الطبههههههري: المصههههههدر نفسههههههه، ج (51)

 د430ك
Saleh Said Agha: Abu Muslim's Conquest of khurasan, Journal of the 
American oriental Society, volume 120, Jul-Sep., 2000, p. 335. 

 .843، ك1تاري  األمم والملوك، ج (17)
ا:01، ك1ابن كثير: البداية والنهاية، ج (18)  د وانظر أيضا

Roberto Marin-Guzman: The Abbasid Revolution in Central Asia and 
khurasan, Islamic Research Institute International Islamic University 
Islamabad.1994. p. 239. 
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هيوكينيههدي: بهههالط الخلفهههاء قيهههام وسهههقوط أعظهههم أسههرة حاكمهههة فهههي اإلسهههالم، ترجمهههة: فهههائزة  (11)

د حسهن فاضهل رعينهي: 51م، ك1771إسماعيل أكبهر، المركهز القهومي للترجمهة، القهاهرة 
 .811-815م، ك8118سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية، بغداد 

 .13، ك8ج العقد الفريد، (13)
 .111د محمد عبدالحي شعبان: الثورة العباسية، ك57هيوكينيدي: بالط الخلفاء، ك (14)
أبههو أيههوب الموريههاني: هههو سههليمان بههن أبههي سههليمان الخههوري، كههان كاتباهها عنههد أمههراء بنههي  (15)

أميهههة، اسهههتوزره المنصهههور ثهههم غضهههب عليهههه بتهمهههة أخهههذ األمهههوال وعذبهههه حتهههى مهههات سهههنة 
 و أيوب من الدهاة والمستشارين المقربين من الخليفة.م، وكان أب007ه/854

د الهههذهبي: تهههاري  اإلسهههالم، تحقيهههق: 15ابهههن طباطبههها: الفخهههري فهههي اآلداب السهههلطانية، ك 
د وانظهههر 105، ك1م، ج8110عمهههر عبدالسهههالم تهههدمري، دار الكتهههاب العربهههي، بيهههروت 

هههها: إبههههراهيم سههههليمان الكههههردي: نظههههام الههههوزارة فههههي العصههههر العباسههههي ا ألول، اإلسههههكندرية أيضا
 .54-53م، ك8111

 .08هيوكينيدي: بالط الخلفاء، ك (11)
هههها: حسههههن فاضههههل رعينههههي: سياسههههة 813، ك1تههههاري  الرسههههل والملههههوك، ج (10) د وانظههههر أيضا

 .811المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية، ك
 .814، ك1المصدر نفسه، ج (11)
 .413، ك87ابن كثير: البداية والنهاية، ج (11)
النف  الزكية: هو محمد بن عبهدا  بهن الحسهن بهن الحسهن بهن علهي  بهن أبهي طالهب،  ابن (07)

م، ُسههمي بههالنف  الزكيههة لزهههده 081ه/13أحههد علمههاء وأئمههة آل البيههت، ولههد بالمدينههة عههام 
ههههها  –ونسهههههكه، كمههههها أطلهههههق عليهههههه  المههههههدي، ومقتهههههول أحجهههههار الزيهههههت، تهههههوفى عهههههام  –أيضا

أبههي جعفههر المنصههور، وأخههذت لههه البيعههة  م بعههدما أعلههن خروجههه علههى خالفههة011ه/845
 بالمدينة المنورة وبعض األمصار اإلسالمية.

د أبهههههو الفههههرج األصهههههفهاني: مقاتهههههل الطهههههالبيين، 371، ك3المسههههعودي: مهههههروج الهههههذهب، ج 
د ابهههن طباطبههها: 131تحقيهههق: السهههيد أحمهههد صهههقر، دار إحيهههاء الكتهههب العربيهههة )د.ت(، ك

د عمهههارة: الهههنف  الزكيهههة، موسهههوعة أعهههالم د محمههه841الفخهههري فهههي اآلداب السهههلطانية، ك
 .8811، ك3م، ج1774الفكر اإلسالمي، المجل  األعلى للشئون اإلسالمية، 

امتنهه  محمههد بههن الههنف  الزكيههة وأخيههه إبههراهيم عههن مبايعههة السههفاح واختفيهها فتههرة مههن الههزمن  (08)
ه وبههايعوه عهن األنظهار، فقههد كهان محمههد يهرى أنههه األحهق بالخالفهة ألن بنههي هاشهم قههد انتخبهو 

فههي أواخههر عهههد بنههي أميههة، فههي األبههواء بالمدينههة المنههورة، وكههان ممههن بايعههه كههل مههن السههفاح 
 وأبي جعفر المنصور.
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د ابههههن طباطبهههها: الفخههههري فههههي اآلداب السههههلطانية، 171األصههههفهاني: مقاتههههل الطههههالبيين، ك 

ا: سامي محمد يوسف الجعفهري: التنهاف  علهى السهلطة فهي العصهر 840ك د وانظر أيضا
د حسههههن فاضهههل رعينههههي: سياسههههة المنصهههور أبههههي جعفههههر، 881-885لعباسهههي األول، كا

 .150ك
 .841، ك1تاري  األمم والملوك، ج (01)
ها: علهي أدههم: أبهو جعفهر المنصهور، دار 848، ك5الكامل في التاري ، ج (03) د وانظر أيضا

 .871-871م، ك8111الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 
 .818ليثي: جهاد الشيعة، كسميرة مختار ال (04)
د حسهن 431، ك87د وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية، ج808، ك1تاري  األمم، ج (05)

 .113فاضل رعيني: سياسة المنصور أبي جعفر، ك
هها فههي الدولههة  (01) سههلم بههن قتيبههة البههاهلي: كههان قائههداا فههي عهههد الدولههة األمويههة، وبقههى قائههداا أيضا

 م.011ه/841العباسية، توفى عام 
م، القسههههم 8104الههههبالذري: أنسههههاب األشههههراف، تحقيههههق: محمههههد بههههاقر المحمههههودي، بيههههروت  

 .581الثاني، ك
ا:581البالذري: أنساب األشراف، القسم الثاني، ك (00)  د وانظر أيضا

Jacob Lassner: Provincial Administration under the Early " Abbasids: 
Abu Jafar al-Mansur and the Governors of Haramayn, Studia 
Islamica, 1979, p. 42. 

جعفهههههر بهههههن حنظلهههههة البهرانهههههي: شهههههي  شهههههامي ولهههههي إمهههههارة خراسهههههان ألربعهههههة أشههههههر سهههههنة  (01)
م، زمهههههن الخليفهههههة األمههههههوي هشهههههام بههههههن عبهههههدالملك، وأصههههههبح مهههههن مستشههههههاري 030ه/817

 المنصور.
د 411، ك0د الطبههههري: تههههاري  األمههههم والملههههوك، ج331الههههدينوري: األخبههههار الطههههوال، ك 

وانظهههر: محمهههد بهههك الخضهههري: محاضهههرات فهههي تهههاري  األمهههم اإلسهههالمية، الهههدار المصهههرية 
 .01م، ك1717اللبنانية، 

، 5د ابهههن األثيهههر: الكامهههل فهههي التهههاري ، ج501، ك0الطبهههري: تهههاري  األمهههم والملهههوك، ج (01)
 د535ك

Jacob Lassner.(1979),P.44. 

، 5ابههن  األثيههر: الكامههل فههي التههاري ، جد 111، ك0الطبههري: تههاري  األمههم والملههوك، ج (17)
ا: حسن فاضل رعيني: سياسة المنصور أبي جعفر، ك531ك  .118د وانظر أيضا

ههها: سهههميرة مختهههار الليثهههي: جههههاد 145، ك3المسهههعودي: مهههروج الهههذهب، ج (18) د وانظهههر أيضا
د مهران محمود أحمد الزعبي: حركة محمد بن عبدا  بن الهنف  الزكيهة، 841الشيعة، ك

 .881ك
د 115د األصهفهاني: مقاتهل الطهالبيين، ك515، ك0الطبري: تاري  األمهم والملهوك، ج (11)
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د وانظر: علهي أدههم: أبهو جعفهر المنصهور، 857، ك5ابن األثير: الكامل في التاري ، ج

 د883د مهران محمود أحمد الزعبي: حركة محمد بن عبدا  النف  الزكية، ك885ك
Jacob Lassner(1979).p. 50. 

د محمههههد الهههههامي: العباسههههيون واألقويههههاء، 138، ك0الطبههههري: تههههاري  األمههههم والملههههوك، ج (13)
 .371ك

 .445، ك87البداية والنهاية، ج (14)
 د وانظر:170، ك1تاري  األمم والملوك، ج (15)

Jacob Lassner(1979)., p. 43. 

هههههها: 111د مقاتههههههل الطههههههالبيين، ك170، ك1تههههههاري  األمههههههم والملههههههوك، ج (11) د وانظههههههر أيضا
م، 8101عبههههدالمنعم ماجههههد: العصههههر العباسههههي األول، مكتبههههة األنجلههههو المصههههرية، القههههاهرة 

 د17ك
Jacob Lassner(1979), p. 43. 

للمزيههد مههن التفاصههيل، انظههر: منههال حسههن عكلههه: الثههورات العلويههة والشههيعية فههي العههراق،  (10)
 .18د عبدالمنعم ماجد: العصر العباسي األول، ك871، 878، 17، 14ك

 .311اتل الطالبيين، كمق (11)
د سههههميرة مختههههار الليثههههي: جهههههاد الشههههيعة، 151، ك1الطبههههري: تههههاري  األمههههم والملههههوك، ج (11)

 .818ك
 .808، ك8إبراهيم بن عبدا : دائرة المعارف اإلسالمية، ج (17)
 .811، ك87د البداية والنهاية، ج515، ك5الكامل في التاري ، ج (18)
ثابت بن زوطها بهن مهاء، مهولى لتهيم ا  بهن ثعلبهة، ولهد عهام  اإلمام أبو حنيفة: النعمان بن (11)

ه، وههههو ابههههن سهههبعين سهههنة. الشههههيرازي: طبقهههات الفقهههههاء، 817ه، ومهههات ببغهههداد عههههام 17
 .11م، ك8118تحقيق: إحسان عبا ، بيروت 

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن بهن أبهي ليلهى يسهار األنصهاري الكهوفي، ولهد عهام  (13)
ه، شههغل منصههب القضههاء فههي عهههد واليههة عيسههى بههن موسههى علههى 841م ه وتههوفى عهها04

 .34، ك4د ابن خلكان: وفيات األعيان، ج14الكوفة. الشيرازي طبقات الفقهاء، ك
ه وتهههوفى عهههام 01ابهههن شهههبرمة: ههههو عبهههدا  بهههن شهههبرمة فقيهههه وقاضهههي الكوفهههة، ولهههد عهههام  (14)

ور. الشههيرازي: طبقهههات ه، وكههان مسههتتراا آخههر حياتههه مههن الخليفههة أبههي جعفههر المنصهه844
 .14الفقهاء، ك

ههها: عبهههدالمنعم ماجهههد: العصهههر العباسهههي 515، ك5الكامهههل فهههي التهههاري ، ج (15) د وانظهههر أيضا
د حسههن 11د سههعد خلههف الحنيطههي: فقهههاء العههراق والسههلطة العباسههية، ك838األول، ك

 .113فاضل رعيني: سياسة المنصور أبي جعفر، ك
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 بن العبا  بن عبهدالمطلب، مهن أمهراء الدولهة العباسهية، قثم بن العبا : هو ابن عبيد ا  (11)

م، وظههههل بههههها إلههههى أن عزلههههه 017ه/843تههههولى واليههههة اليمامههههة فههههي عهههههد المنصههههور عههههام 
ا كبيراا يتمت  بصواب الرأي وكثرة التجارب، توفى عام   م.011ه/851المهدي، كان شيخا

ر الفكههههر، بيههههروت خليفههههة بههههن خيههههاط: تههههاري  خليفههههة بههههن خيههههاط، تحقيههههق: سهههههيل زكههههار، دا 
 .351م، ك8113

 .111، ك1تاري  األمم والملوك، ج (10)
 .111، ك1الطبري: المصدر نفسه، ج (11)
 .111، ك1المصدر نفسه، ج (11)
 .111، ك5د الكامل في التاري ، ج318، ك4تاري  األمم والملوك، ج (877)
 .171العباسيون في سنوات التأسي ، ك (878)
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 مراجعقائمة المصادر وال
 أواًل : المصادر:

بووووووون أحمووووووود بووووووون منصوووووووور )ت األبشووووووويهي: شوووووووها  الووووووودين محمووووووود  (2
 :م(2771ه/152

المسههههتطرف فههههي كههههل فههههن مسههههتظرف، تحقيههههق: مصههههطفى الههههذهبي، دار  -
 م.1777الحديث، القاهرة 

 م( :2232ه/132ابن األثير: أبي الحسن علي بن أبي الكرم )ت  (2

 م.1773بيروت الكامل في التاري ، تحقيق: محمد يوسف الدقاق،  -

األصووووفهاني: أبوووووالفرج األصووووفهاني علووووي بوووون الحسووووين بوووون محموووود )ت  (3
 م(:710ه/351

مقاتهل الطههالبيين، تحقيههق: السههيد أحمههد صههقر، دار إحيههاء الكتههب العربيههة  -
 )د.ت(.

 م(:172ه/207البالذري: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر )ت  (7

 م.8104أنساب األشراف، تحقيق: محمد باقر المحمودي، بيروت  -

 م(:2223ه/727التوحيدي: أبو حيان علي بن محمد بن العبا  )ت  (5

البصهههائر والهههذخائر، تحقيهههق: أحمهههد أمهههين، السهههيد أحمهههد صهههقر، مطبعهههة  -
 م.8153لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

الثعووووووالبي: أبووووووو منصووووووور عبوووووودالمل  بوووووون محموووووود بوووووون هسووووووماعيل)ت  (1
 م(:2231ه/727

لي الراوي، ابتسام مرهون الصفار، الدار تحفة الوزراء، تحقيق: حبيب ع -
 م.1771العربية للموسوعات، 

 م(:772ه/332الجهشياري: أبو عبداهلل محمد بن عبدو  )ت  (0

 م.1774الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، القاهرة  -

ابوووووون خلكووووووان: أبووووووو العبووووووا  أحموووووود بوووووون محموووووود بوووووون هبووووووراهيم )ت  (1
 م(:2212ه/112

ء أبنههاء الزمههان، تحقيههق: يوسههف علههي طويههل، مههريم وفيههات األعيههان وأنبهها -
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 م.8111قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م(:157ه/272ابن خياط: خليفة بن خياط )ت  (7

تههههاري  خليفههههة بههههن خيههههاط، تحقيهههههق: سهههههيل زكههههار، دار الفكههههر، بيهههههروت  -
 م.8113

 م(:175ه/212الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري )ت  (22

وال، تحقيههههق: عبههههدالمنعم عههههامر، الهيئههههة المصههههرية العامههههة األخبههههار الطهههه -
 م.1787للكتاب، 

 م(:2377ه/071الذهبي: شم  الدين أبي عبداهلل محمد )ت  (22

تههاري  اإلسههالم، تحقيههق: عمههر عبدالسههالم تههدمري، دار الكتههاب العربههي،  -
 م.8110بيروت 

الووووووورادي: محمووووووود بووووووون أبوووووووي بكووووووور بووووووون عبووووووودال ادر الووووووورادي )ت  (22
 م(:2212ه/111

زهههر الربيهه ، تحقيههق: مصههطفى حجههازي، الهيئههة العامههة للكتههاب، كتههاب  -
 م.1788

 م.8111مختار الصحاح، دار الكتب العربية، بيروت  -

 )ت الووورادي الووورادي: محمووود بووون عمووور بووون الحسوووين بووون علوووي الفخووور (23

 م(:2222ه/121

 م.8177التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، طهران  -

 م(:2213ه/701الشيرادي الشافعي )ت  الشيرادي: أبو هسحاق (27

طبقههههات الفقهههههاء، تحقيههههق: إحسههههان عبهههها ، دار الرائههههد العربههههي، بيههههروت  -
 م.8118

ابووووون طباطبوووووا: فخووووور الووووودين محمووووود بووووون علوووووي بووووون طباطبوووووا )ت  (25
 م(:2327ه/027

 م.1775الفخري في اآلداب السلطانية، دار صادر، بيروت  -

 م(:722ه/322الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير )ت  (21

 م.8101تاري  األمم والملوك، دار الفكر،  -
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ابووون عبدربووور: أبوووو عمووور أحمووود بووون محمووود بووون عبدربووور األندلسوووي )ت  (20
 م(:772ه/327

العقد الفريد، صححه: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم اإلبيهاري، الهيئهة  -
 م.1774العامة لقصور الثقافة، 

ابوووووون فووووووار : أبووووووو الحسووووووين أحموووووود بوووووون دكريووووووا بوووووون فووووووار  )ت  (21
 م(:2227ه/375

 م.8118مقايي  اللغة، تحقيق: عبدالسالم هارون، دار الجيل، بيروت  -

 م(:2725ه/120الفيرودآبادي: مجد الدين محمد بن ي و  )ت  (27

 م.1771القامو  المحيط، دار الحديث، القاهرة  -

ابوووووون قتيبووووووة: أبووووووو محموووووود عبووووووداهلل بوووووون مسوووووولم بوووووون قتيبووووووة )ت  (22
 م(:117ه/201

د الزينهي، م سسهة الحلبهي، القهاهرة اإلمامة والسياسية، تحقيهق: طهه محمه -
 م.8110

 م.8115عيون األخبار، الهيئة العامة للكتاب،  -

ابوووووون كثيوووووور: أبووووووو الفووووووداي هسووووووماعيل بوووووون كثيوووووور الدمشوووووو ي )ت  (22
 م(:2302ه/007

البدايههة والنهايههة، خههرج أحاديثههه، محمههد بيههومي وآخههرون، مكتبههة اإليمههان،  -
 م.1775

لموووواوردي )ت الموووواوردي: أبووووو الحسوووون علووووي بوووون محموووود بوووون حبيوووو  ا (22
 م(:2251ه/752

أدب الههههدنيا والههههدين، تحقيههههق: مصههههطفى السههههقا، الهيئههههة العامههههة للكتههههاب،  -
 م.1771

قهههوانين الهههوزارة وسياسههههة الملهههك، تحقيهههق: رضههههوان السهههيد، دار الطليعههههة،  -
 م.8101بيروت 

 م.1770نصيحة الملوك، الهيئة العامة للكتاب،  -
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المسووووووعودي: أبووووووو الحسوووووون علووووووي بوووووون الحسووووووين بوووووون علووووووي )ت  (23
 م(:705ه/371

مهههروج الهههذهب ومعهههادن الجهههوهر، راجعهههه: كمهههال حسهههن مرعهههي، بيهههروت  -
 م.1775

ابوووووون المطهوووووور الم دسوووووووي: طوووووواهر بووووووون المطهوووووور الم دسوووووووي )ت  (27
 م(:711ه/355

البههههدء والتههههاري ، نشههههره وعلههههق عليههههه: كليمههههان هههههوار، الهيئههههة العامههههة للكتههههاب،  -
 م.1787

ابووووون منظوووووور: جموووووال الووووودين أبوووووو الفضووووول محمووووود بووووون كووووورم )ت  (25
 م(:2322ه/022

 م.8111لسان العرب، دار إحياء التراث العربي،  -

 م(:170ه/217اليع وبي: أحمد بن يع و  بن جعفر بن واضح )ت  (21

 م.1775تاري  اليعقوبي، دار صادر، بيروت  -

 ثانًيا : المراجع العربية :
 هبراهيم سليمان الكردي: (2

نظههههام الههههوزارة فههههي العصههههر العباسههههي األول، م سسههههة شههههباب الجامعههههة،  -
 م.8111سكندرية اإل

 أحمد شلبي: (2

حركههات فارسههية مههدمرة ضههد اإلسههالم والمسههلمين عبههر العصههور، مكتبهههة  -
 م.8111النهضة  المصرية، 

موسهههوعة التهههاري  اإلسهههالمي والحضهههارة اإلسهههالمية )الخالفهههة العباسهههية(،  -
 م.8115مكتبة النهضة المصرية، 

 توفيق الشاوي: (3

 م.8111ة فقه الشورى واالستشارة، دار الوفاء، المنصور  -

 حسن فاضل رعيني: (7

 م.8118سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية، بغداد  -



  مشورة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وأثرها في مواجهة حركات المعارضة 

804  

                                                                                                                   

 سمير مختار الليثي: (5

 م.8101جهاد الشيعة في العصر العباسي األول، دار الجيل، بيروت  -

 عبدالمنعم ماجد: (1

 م.8101العصر العباسي األول، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة  -

 عصام سخنيني: (0

ن فهههي سهههنوات التأسهههي ، الم سسهههة العربيهههة للدراسهههات والنشهههر، العباسهههيو  -
 م.8111بيروت 

 علي أدهم: (1

 م.8111أبو جعفر المنصور، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  -

 علي عبدالرحمن العمرو: (7

أثهههههر الفهههههر  السياسهههههي فهههههي العصهههههر العباسهههههي األول، مكتبهههههة المهتهههههدين  -
 م.8101اإلسالمية، القاهرة 

 ف. بول: (22

، دار الشهههههعب، 8بهههههن عبهههههدا ، دائهههههرة المعهههههارف اإلسهههههالمية، جإبهههههراهيم  -
 م.8111

 محمد هلهامي: (22

 م.1783العباسيون األقوياء، م سسة اقرأ للنشر والتوزي ، القاهرة  -

 محمد الخضري ب : (22

محاضرات في تاري  األمم اإلسالمية )الدولة العباسهية(، تحقيهق: محمهد  -
 م.1717أحمد إبراهيم، الدار المصرية اللبنانية، 

 محمد عبدالحي شعبان: (23

الثههههورة العباسهههههية، ترجمههههة: عبدالمجيهههههد حسههههيب القيسهههههي، دار الدراسهههههات  -
 م.8118الخليجية، 

 محمد عمارة: (27

الهههههنف  الزكيهههههة، موسهههههوعة أعهههههالم الفكهههههر اإلسهههههالمي، المجلههههه  األعلهههههى  -
 م.1774للشئون اإلسالمية، 
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 منال حسن عكلر: (25

شهوء الفهرق اإلسههالمية، الثهورات العلويهة والشهيعية فههي العهراق وأثرهها فههي ن -
 م.1783بغداد 

 موسكاتي: (21

، دار الشههههههعب، 8أبههههههو سههههههلمة الخههههههالل، دائههههههرة المعههههههارف اإلسههههههالمية، ج -
 م.8111

 هيوكينيدي: (20

بههالط الخلفههاء وقيهههام وسههقوط أعظهههم أسههرة حاكمههة فهههي اإلسههالم، ترجمهههة:  -
 م.1771فائزة إسماعيل أكبر، المركز القومي للترجمة، القاهرة 

 معية:ثالثًا: الرسائل الجا
" التناق  على السلطة في العصهر العباسهي سامي محمد يوسف الجعفري:  (2

 م.1787األول "، رسالة ماجستير، جامعة سانت كليمنت ، 

" فقهههاء العههراق والسههلطة العباسههية .. دراسههة  سووعد خلووف سووليمان الحنيطووي: (2
تاريخيههههههة"، رسههههههالة ماجسهههههههتير، كليههههههة اآلداب والعلهههههههوم، جامعههههههة آل البيهههههههت، 

 م.1777

" الحركههات الفارسهههية غيههر اإلسههالمية فهههي ودة علووى موسوووى الديتوواوي: معوود  (3
المشرق في العصر العباسي األول "، رسالة دكتهوراه، كليهة الدراسهات العليها، 

 م.1773الجامعة األردنية، 

" حركة محمد بهن عبهدا  الهنف  الزكيهة )نظهرة  مهران محمود أحمد الدغبي: (7
الدراسههات العليهها، الجامعههة األردنيههة  نقديههة جديههدة( "، رسههالة ماجسههتير، كليههة

 م.1788

 رابًعا : الدوريات:
" وزراء العصههههر العباسههههي األول "، مجلههههة المهههه ر  فووووائدة هسووووماعيل أكبوووور:  (2

 م.1777العربي، العدد الثامن، المجلد األول، مار  

" تمههرد عبههدا  بههن علههي بههن عبههدا  العباسههي "،  فيصوول عبووداهلل بوون حموود: (2
، األردن 1، العههدد 34اإلنسههانية واالجتماعيههة، المجلههد مجلههة دراسههات العلههوم 

 م.1770
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" موقف العلماء مهن حركهة محمهد بهن عبهدا  الهنف  عصام مصطفى ع لة:  (3
الزكية العلوي وأخيه إبراهيم "، مجلة دراسهات العلهوم اإلنسهانية واالجتماعيهة، 

 م.1775، األردن 1، العدد 31المجلد 
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