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 -عمييا :والرد في طبيعة الثورة العباسية  المستشرقيناراء 
والتأكد من سمسمة  التاريخيةاىتم المؤرخون االسالميون الرواد بجمع الروايات       

روايتيا وتركو لمقارئ ان يتعرف عمى الحقيقة كما يراىا بنفسو عن طريق تقريرىا 
 ومستشرقينوقد عمل المؤرخون المحدثون من شرقيين  0 التاريخيبالمنيج العممي 

عمى التعرف عمى كنة ىذه الروايات وقراءة ما بين اسطرىا وقدموا تفسيراتيم المتنوعة 
 -لطبيعة الثورة العباسية ومن الممكن حصر ىذه التفسيرات باالتي :

ى ان الثييورة العباسييية لييم تكيين  كثيير ميين يؤكييد ىييذا التفسييير عميي -التقميييدي : التفسييير-1
فنقمييا مين امويية اليى عباسيية وكيان اليدافع  انقالب  دى الى تحول في االسرة الحاكمية

المسييممين العييرب الييذين تبنييوا ىييذا التفسييير الرنبيية القوييية عنييد ال البييية  المييؤرخينبنظيير 
الن يكيييون  ال البييييت ن او بنيييو ىاشيييم اسيييرة الرسيييول صيييمى ا   المسيييممينمييين العيييرب 

 0عميو وسمم خمفاء لمدولة االسالمية 
االوربييين فيي نيايية القيرن التاسيع  المستشيرقين درس بعيض  -التفسير العنصيري :-2

وحيييين دراسيييتيم لمحركيييات الثوريييية  0عشييير وبدايييية القيييرن  العشيييرين التييياري  االسيييالمي 
ومنيييا الثييورة العباسييية لييم يسييعيم  ال ان يطبقييوا المفيياىيم السيياادة فييي اوربييا فييي القييرن 

ىيييذا التفسيييير  التاسيييع عشييير وىيييي مفييياىيم القوميييية والصيييراع العنصيييري وكيييان مييين رواد
 0 فان فموتن ن ،و  ولياوزن ن المذان اعتبرا الثورة العباسيية قاميت عميى  كتياف الفيرس

جعييل  ىييل   ويمكيين ان نمخييص ر  ي فييان فمييوتن فييي ىييذا الموىييوع : فقييد ر ى ان مييا
اىيييل خراسيييان  ويقصيييد بييييم سيييكان خراسيييان نيؤييييدون دعيييوة اىيييل البييييت ويحتىييينونيا 

 -عوامل ثالثة ىي :
 0المحكوم لمعرب الحاكمين االجانب  الفارسي ه الشعبكر  -1
 0الحركة الشعبية  -2
عييين مجييييء المنقيييذ المنتظييير او المييييدي لينشييير  التوقيييع الشيييااع بيييين الجمييياىير -3

 0العدل ويزيل الظمم 



التيي  األخطياءويىيف فموتن مفسرا فيقول ان سبب الثورة لم يكن اال نتيجية       
امموا الشييييعوب الخاىييييعة ليييييم والتييييي وقييييع بيييييا الحكييييام العييييرب الييييذين فشييييمو ان يعيييي

اعتنقييييت االسييييالم معامميييية مسيييياوية لمعييييرب والمسييييممين وقييييد ادى ىييييذا التمييييييز فييييي 
 0المعاممة الى انبعاث القومية االيرانية كسالح ذاتي لمشعب االيراني المىطيد 

امييا ولييياوزن فقييد اخييذ بييأكثر النقيياط التييي  وردىييا فييان فمييوتن وكأنيييا حقييااق       
فيو يقول : بأن سواد شييعة بنيي العبياس فيي ميرو مين الميوالي وان شيأن مسمم بيا 

 اكيانو وان اىيل خراسيان اليذين  0الموالي رجح عمى شأن العرب بمجيء العباسيين 
بنو العباس يستندون الييم لم يكونوا بمثابة عصبة لبني العباس اساسيا وحيدة اليدم 

 وقع بوالذي  وىنا يقع بنفس الخطأ0واالشتراك في النسب ن
 0فموتن حين ينظر بأن اىل خراسان عمى انيم فرس

اليييذي وقيييع فييييو كيييال الميييؤرخين فميييوتن و وليييياوزن ىيييو انيميييا نظيييرا  ان الخطيييأ      
ليييم يحييياول ان يفييييم وىيييع  فييياألولبمنظيييار ىييييق اليييى طبيعييية الثيييورة الخراسيييانية ،

معينة ثيم  خراسان قبل انفجار الثورة ومثمو كمثل المؤرخ الذي يؤمن بقاعدة ونظرية
يحيياول ان يجمييع مادتييو ليثبييت تمييك النظرييية ،والخطييأ فييي البداييية  يقييود الييى الخطييأ 

 0في النياية 
اميييا الثييياني بيييالرنم مييين انيييو اخيييذ بيييأكثر فرىييييات فيييان فميييوتن اال انيييو ادرك        

فيي الخصيومات العصيبية القبميية  ر ىاىمية القباال العربية مين اىيل خراسيان لكنيو 
ربييية فييي خراسييان االسيياس المحييرك لفعاليييات رؤسيياء القبااييل ىنيياك بييين القبااييل الع

ولييييم يعيييير   0و رجعيييييا الييييى جييييذورىا القبمييييية قبييييل االسييييالم ممييييا يؤكييييد اىتمامييييو بيييييا
وليييياوزن لمظيييروف الجدييييدة التيييي نتجيييت عييين ىجيييرة القباايييل اليييى االقييياليم الجدييييدة 

بيييين القباايييل  اىميييية تيييذكر ،والواقيييع فيييان فميييياوزن ليييم ييييدرك بيييان االحيييالف الجدييييدة
ان عيدم  0بالرنم من تأثرىا بالماىيي كانيت قيد تطيورت بتطيور الظيروف الجدييدة 

ادراك ولياوزن ليذا التطور الجديد في العالقات القبمية في خراسيان وتعقيداتيو ىيي 
التيييي جعمتيييو يظيييير بمظيييير المؤييييد لنظريييية فميييوتن اكثييير مييين كونيييو معيييدال فيييييا وال 

ريييق فيييم الثييورة عمييى حقيقتيييا وذلييك بتأكيييده يييذكر انييو خطييا خطييوة صييحيحة فييي ط
 0عمى اىمية االنتباه الى القباال العربية ودورىا 



وقييييد شييييارك ولييييياوزن فييييي تفسيييييره لمثييييورة العباسييييية عييييددا ميييين المستشييييرقين        
والمؤرخين العرب فمن المستشرقين : ويل ، ونولدكو ، و رنولد ، ومييور ، وبارتوليد 

وميييين المييييؤرخين العييييرب المسييييممين : جرجييييي زيييييدان ، ، ولييييي سييييترنج ، واربييييري ، 
اال ان  0واحمد امين ، وفيميب حتيي ، وحسين ابيرىيم حسين ، وعبيد العزييز اليدوري

الييدوري عييدل عيين رايييو بعييد اطالعييو عمييى مخطوطيية  اخبييار العبيياس وولييده ن وتبييع 
ة التفسير العنصري وكذلك احمد شمبي ونيرىم ،واليزال ىيذا التفسيير لمثيورة العباسيي

 0من اكثر التفسيرات ذيوعا بين اوساط المثقفين والجامعيين 
وىنيياك تفسيييرا عنصييريا لمثييورة العباسييية يؤكييد عمييى دور التييرك فييييا وتظييير       

ىذه النظرة فيي كتياب  ارمينيوس فيامبري ن اليذي يقيول بانيو عثير عميى مخطوطيات 
سيييالمية بالم ييية وتيييدعي داايييرة المعيييارف اال 0تبيييرز دور التيييرك فيييي الثيييورة العباسيييية 

مسمم تركي االصيل وقيد اظييرت ميدام مياليكوف بيان اسيم ابيا مسيمم  التركية بان ابا
الخراساني كثير الذيوع فيي االسياطير والمالحيم الشيعبية التركيية حييث يظيير بطيال 

والمعييروف ان ابطييال التيياري  المشيييورين تييدعييم الكثييير ميين االمييم  0شييعبيا تركيييا 
ا الشعبية وىذ ما حدث ألبيي مسيام الخراسياني خاصية وتظير اسماايم في مالحمي

بعد امتداد نفيوذه ثيم مقتميو مين قبيل الخميفية ابيي جعفير المنصيور وليذلك فيان القيول 
بييييان التييييرك لعييييب دورا فييييي الثييييورة العباسييييية قييييول ىييييعيف يفتقيييير الييييى النصييييوص 

 0الموثوقة ألثباتو  التاريخية
 -لمستشرقين:الرد عمى اراء ا                            

لقييد فسيير المستشييرقون الثييورة العباسييية باعتبارىييا ثييورة قومييية وكييان ميين رواد        
فييان فمييوتن بييان ىنيياك ثييالث عوامييل جعمييت  ر ى 0التفسييير فييان فمييوتن و ولييياوزن 

اىييل خراسييان  ويقصييد بيييم الفييرس ميين سييكان خراسييان ن يؤيييدون دعييوة اىييل البيييت 
ويحتىيينونيا ويقييول بييان سييبب الثييورة كييان نتيجيية االخطيياء التييي وقييع بيييا الحكييام 

الشيييعوب الخاىيييعة لييييم والتيييي اعتنقيييت االسييييالم ا العيييرب اليييذين فشيييموا ان يعييياممو 
وقد ادى ىذا التميييز فيي المعاممية اليى انبعياث  0لمعرب المسممين معاممة مساوية 

 0القومية االيرانية كسالح ذاتي لمشعب االيراني المىطيد 



النقيياط التييي اوردىييا فييان فمييوتن وكأنيييا حقييااق  بييأكثرامييا ولييياوزن فقييد احييذ        
يؤكيد مسمم بيا فيو يقول :  بان سواد شيعة بنيي العبياس فيي ميرو مين الميوالي ن و 

بييان شييأن المييوالي رجييح عمييى شييأن العييرب بمجيييء العباسيييين  ويخطيي  نفييس خطييأ 
بأن اىل خراسان عمى انيم فرس فيقول :  ان اىيل خراسيان  فان فموتن حين ينظر

اليييذين كيييانوا بنيييو العبييياس يسيييتندون اليييييم ليييم يكونيييوا بمثابييية عصيييبة لبنيييي العبييياس 
لياوزن ان اسقاط الدولة العربيية اساسيا وحدة الدم واالشتراك في النسب ن ويقول و 

جيياء ميين قبييل ميين اسييمم ميين اىييل خراسييان ميين العجييم الييذين قيياموا بمحاربيية السيييادة 
العربيييية مسيييتندين اليييى االسيييالم وىيييو ييييرى ايىيييا بيييان حكيييم العيييرب انتييييى بمجييييء 

 0وان الفارسية انتصرت عمى العربية تحت ستار االممية االسالمية  العباسيين
وتفسيييرىم لمثييورة العباسييية قييادتيم الييييا بيسيير امييور عييدة منيييا  نالمستشييرقيان اراء 

:- 
تطبيقيم المفاىيم الساادة في اوربا في القرن التاسع عشر وىيي مفياىيم القوميية  -1

 0والصراع العنصري حين دراستيم لمثورة العباسية 
انيم نظيروا بمنظيار ىييق اليى طبيعية الثيورة الخراسيانية ،وميثميم كمثيل الميؤرخ  -2

ونظرية معينة ثم يحاول ان يجمع مادتو ليثبت تمك النظريية  بقاعدةيؤمن الذي 
 0والخطأ في البداية يقود الى الخطأ في النياية 

ان اصييييطالح اىييييل خراسييييان اتخييييذ ميييين قبييييل بعييييض المستشييييرقين ليعنييييي نييييير  -3
لييذلك عمييى االطييالق  العييرب ميين اىييل خراسييان  ي الفييرس وليييس ىنيياك مبييرر

يييرا عيين العييرب ميين اىييل خراسييان  ،يقييول الطبييري فمصييادرنا االصييمية تييتكمم كث
 0عيين قااييدين عسييكريين:   وىمييا قااييدان ميين اىييل خراسييان ميين قبيميية طيييء نن

وىنييييياك الكثيييييير مييييين العيييييرب اليييييذين اسيييييتقروا فيييييي خراسيييييان تسيييييمييم المصيييييادر 
الخراسانيين ،ولعل ال موض واالرتباك    عند المؤرخين حول ىذا االصيطالح 

لخالفيية العباسييية نفسيييا التييي حاولييت ان تحييتفظ باىييل الميييم يعييود الييى سياسيية ا
خراسييان ايييا كانييت قبيمييتيم واصييميم ومنطقييتيم ككتميية واحييدة او فرقيية واحييدة فييي 
الجيش العباسي تتميز عن الفرق االخرى اليمانية والمىرية والربيعيية ،ونتيجية 

رق لذلك فان الباحثين اعتبروا اىل خراسان فرسيا فيي نيالبيتيم لتمييزىم عين الفي



العربييية االخييرى ومييا درى ىييؤالء البيياحثون بييان انمبييية رجييال الفييرق الخرسييانية 
فييي الجيييش العباسييي  عييرب ميين اىييل خرسييانا ثييم فيمييوا ميين اصييطالح سييكان 
القيييرى التيييي وردت فيييي بعيييض رواييييات اليييدينوري والطبيييري انييييم سيييكان اليييبالد 

 عوااميمالمحميين من الفرس اال اننا الحظنا بان العرب سكنوا القرى مع 
عميى  ودعاءتيياوقد  خطا المستشرقون حين نظروا عمى نقبياء اليدعوة العباسيية  -4

انيييم ميين اىييل خرسييان ميين العجييم مسييتندين فييي ذلييك عمييى انيييم تمقبييوا او نسييبوا 
الى المدن الفارسية ولم يكمفوا انفسيم عناء البحث عن اصميم الحقيقيي وقاامية 

عض الميؤرخين تشيير اليى ان اكثيرىم اسماء نقباء الدعوة العباسية التي ذكرىا ب
ينتمييون الييى اصييل عربييي ميين قبااييل عربييية كبيييرة ومعروفيية  اسييتقرت فييي قييرى 
ومدن خراسان فانتسبوا الييا مما اوقيع المستشيرقين  فيي اليوىم فميثال جيديع بين 
عمييي االزدي الكرميياني    األزد :اصييل عربييين الكرميياني   مدينيية فارسيييية ن ا 

يمييييي الطوسييييي  تميييييم : اصييييل عربييييي ن الطوسييييي  والفىييييل بيييين سييييميماني التم
 طوس :مدينة فارسيةن

ان مييزاعم بعييض المستشييرقين ميين اىييل التميييز االجتميياعي واالقتصييادي الييذي  -5
مارسييييتو السييييمطة  االموييييية تجيييياه المييييوالي  الييييذين اسييييمموا ميييين القييييرى ادى الييييى 
 انبعياث القومييية االيرانييية كسييالح ذاتييي لمشييعب االيرانييي المىييطيد مييزاعم نييير
دقيقييية اذ انييييم اىمميييوا سياسيييية االميييويين االداريييية والماليييية فيييي خراسيييان وردود 
الفعيييل  ليييدى خراسيييان مييين عيييرب وعجيييم تجييياه ىيييذه السياسييية وموقيييف السيييمطة 
االمويييية مييينيم فذثيييار ىيييذه السياسييية طيييال العيييرب والميييوالي  مييين اىيييل خراسيييان  

وانميا كانيت فالعرب لم يكونيوا كمييم  حكاميًا واصيحاب امتييازات  عمى حد سواء
جماعيييية ميييينيم تشيييياطرا الفالحييييين واىييييل القييييرى االيييييرانيين  فييييي دفييييع الىييييرااب  
لمدىاقين  الفرس الذين يدفعونيا بدورىم لموالة العرب ا فالعرب  المستقرين مين 

  بامتيازاتييااىل خراسيان  فقيدوا امتييازاتيم  بينميا الكتمية الحاكمية  الزاليت تتمتيع 
االيرانييية  الييدىاقين ن   األرسييتقراطيةقاسييميا مييع تمييك االمتيييازات التييي كانييت تت

واحتفظيييوا بيييالكثير مييين االمتييييازات ا ويالحيييظ بيييان  اإلدارةاليييذين سييييطروا عميييى 
العييرب  وىييم اصييحاب االمتيييازات كييانوا متييذمرين ميين السييمطة االموييية   المقاتميية



ء فييي ث ييور الدوليية التييي اتبعييت معيييم سياسييية التجمييير  ي اجبييراىم عمييى البقييا
 وتأخييذاو كانييت فىييال  عيين ذلييك تسييمميم فيييأىم وننيمييتيم    سييالمية شييتاءاال

اكثييير مييين حقييييا مييينيم ا اذن ليييم تكييين ىيييذه السياسييية مبعيييث تيييذمر الميييوالي مييين 
العيييييرب  ىيييييؤالءالفيييييرس وحيييييدىم بيييييل العيييييرب ايىيييييا  مييييين اىيييييل خراسيييييان ا ان 

المسييتقرين سييكان القييرى فييي خراسييان ىييم الييذين تقيياطروا ميين قييراىم لمييا سييمعوا 
اىيل سيتين  -يؤكيده الطبيري فيي قوليو  فوافياه الثورة واشتركوا فيييا وىيذا ميا نداء

 قرية نا
يتحيييييياممون عمييييييى العييييييرب وتيييييياريخيم  ميييييين المشيييييييور ان المستشييييييرقين ا كييييييانوا -6

 ىو عربي الى اصل اعجمي ا ويحاولون ارجاع كل ما
ال وىيييعيم فرىييييات واحكيييام مسيييبقة ثيييم جمعييييم لمميييادة التاريخيييية كيفميييا اتفيييق  -7

 ودعم  تمك الفرىيات ا ثبات
وال امىيية والمرتبكيية او  الشيياذةاعتمييادىم عمييى الروايييات والنصييوص التاريخييية  -8

نظريتيم وتحمييميم فيي تفسيير النصيوص  لتأكيداخذ جزء من الرواية دون الكل 
والروايات التاريخية اكثر مما تتحمميو مين تفسييرات بعييدة عين  الحقيقية العمميية  

 صل الرواية وصحتيا باعتمادىم المنيج العمميمن ا يتأكدواثم انيم لم 
العيرب فيييا  عدم فيميم لوىع خراسان قبل الثيورة العباسيية وانفياليم السيتقرار -9

قييييادة اليييدعوة ووصييييتيا لميييدعاة باالعتمييياد عميييييم  العيييرب المسيييتقرينن فيييي  وتأكييييد
 الدعوة  وقيام الثورة العباسيةا

يقييف امييام  ت عمييى اكتيياف الفييرس الان ىييذا اليير ي  بييان الييدعوة العباسييية قاميي-10
الييراي العمميييي الن اصييل اليييدعوة صييادر مييين رجيياالت بنيييي ىاشييم  بفرعييييو العميييوي 

ىاشيييم قبيييل وفاتيييو اليييى محميييد بييين عميييي بييين عبيييدا   والعباسيييي حييييث اوصيييى ابيييو
 ىي بقيادة الدعوة العباسةا 98العباسي سنة 

البييييت سييينة  إللوة ان ابيييرز اليييدعاة والميييوالين مييين العيييرب اليييذين اييييدوا اليييدع -11
ىي ومنيم سيميمان بين كثيير الخزاعيي ويزييد بين النييير وماليك بين اليييثم وزيياد 101

 بن صالح ونيرىم ا



ان الميييؤرخين اسيييتندوا عميييى وجيييود شخصييييتين ابيييو سيييممو الخيييالل و بيييو مسيييمم -12
الخراسييياني وعمييييييم بنيييوا دعييييواتيم وان قييييدرة ابيييو العبيييياس عمييييى تصيييفية ابييييو سييييممو 

عمييى تمييرد ابييو مسييمم الخراسيياني ء بييو جعفيير المنصييور فييي القىييانجيياح االخييالل و 
 0خير دليل تفنيد ىذا الر ي

ندوا المييوالي  العجييم نجيييش عوة قامييت عمييى  كتيياف الفييرس لمييا سييالييو ان الييد -13
 0األمويين بقيادة نصر بن سيار ىد الجيش العباسي في معركة جرجان

ين تييابعين لمقبااييل العربييية ميين ان الفييرس قيياتموا الييى جانييب األمييويين والعباسييي -14
 0اليمانية والربيعية التي كانت ليا ثقل في الدعوة العباسية

اذن ان حييوادث الثييورة وتطوراتيييا قييد كشييفت بييأن الثييورة كانييت قىييية عربييية        
وقيييد  0 صيييطدم فيييييا العيييرب مييين  نصيييار األميييويين بيييالعرب مييين  نصيييار العباسييييين

يستطيع من القباايل العربيية االخيرى فيي  حاول كل طرف ان يكسب الى جانبو من
 األقيياليم ،ولقييد اشييترك المييوالي فييي احييداث الثييورة عمييى ان دورىييم لييم يكيين كبيييرا  و

لم يكن بدافع   قيومي نن كميا  اشتراكيمميما بالمقارنة بدور القباال العربية كما ان 
فمقيييد حيييارب الفيييرس كميييوالي تيييابعين لقباايييل عربيييية وليييذلك  0يحميييو لميييبعض تفسييييره

 0والعباسي  األموينشاىدىم يحاربون في الجانبيين 
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