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ىررر 040يررة كحركررة ةرديررة مررره ا رررى بدرركخ يمنررا مررد ال ميفررة  المنصررور سررنة دظيرررت الروان
بيادمية الكوةة وندأتيم  كانت بتأثير الديوة العباسية ةا ايررا  ودرد سرمو بالروانديرة نسربة الر  
درية راوند القريبة م  اصفيا  الترا كانرت ميرد ديروتيم ومعظرم اتباييرا مر  ال راسرانيي  الر ي  

مررر  هيررررىم ةفرررالوا ةرررييم همررروا ةاحدرررا ةقدسررروىم واليررروىم  باإلمامرررةاحررر    ييالعباسرررايتقررردوا برررا  
وايتبرررروا المنصرررور ربيررررم الررر ي يررررقديم ويبعميررررم ويسرررقييم وربمرررا سررررايدىم يمررر  سرررمو  ىرررر ا 

ةررا تمرر  المنبقررة ةجرةرروا بتيارىررا   سرراةدةااليتقرراد المتبررر  ةررا المعتقرردات الدينيررة  التررا كانررت 
دد انقسمت الرواندية ال  يدة ةرر  تمراربت ادرواخ المرنر ي  وب ل   رجوا ي  روح االسالم  و 
جعفررر  التررا رهسرريا يبررد اا الروانرردي وىررنالا ايتبررروا ابررا الفردررةالعرررف ةييررا والرر ي ييمنررا منيررا 

االمررام القررادر القرردير وايتقرردوا بانررو الررو وا  ابررا مسررمم نبيررا ويبمرر  المنر ررو  يمرر  ىررنالا اسررم   
سرربو والسررموات سرربو واالسرربول سرربو ةرردخ يمرر  ا  دور االةمررة تررم (  لقرروليم ا  االر  السرربعية

بسرربعة ةعرردوا العبرراا  ثررم ابنررو يبررد اا ثررم ابنررو يمررا ثررم ابنررو محمررد ثررم ابنررو ابررراىيم االمررام ثررم 
ىررا التررا تحركررت مررد المنصررور  الفردررةالسررفاح ثررم المنصررور ةقررالوا ىررو السررابو ةعبرردوه   وىرر ه 

 1 الكوةةىر بيادمية 040سنة 
تعتقرررد بتناسرررا االرواح وا  ابرررا جعفرررر ربيرررم الررر ي يررررقديم ويبعميرررم  الفردرررةوكانرررت ىررر ه       

ويسررقييم وا  ابررا مسررمم نبيررو وا  الرررف همررف يمرر  نبيررو ةقتمررو وىرر ا مرر  حقررو ولرريا مرر  حرر  
   1البدر  االيترا  يميو ةيما يفعمو 

درردموا اليادررمية  امررا سرربف  تمررردىم مررد ابررو جعفررر المنصررور وىررو ا  الروانديررة كررانوا دررد      
لم ميفررررة ةممررررا سررررمو بتقديسررررو وتألييرررو حرررربا بعمرررريم ةثررررار بقيررررتيم و لرررر  ال   البايررررة إليرررال 

المنصور  ىو  ميفة لممسممي  ةمما سمو بتقديا الروانديرة لرو بير ا  الدركخ العمنرا الر ي ينراة  
مررده مبراد  االسررالم   دررا مر  يادبررة سرركوتو يمر  مقررالتيم  ا  ينلررف الرراي العررام االسررالما 

ةايتقررخ قيمررااىم وبمررف مررنيم الرجررول يرر  مقررالتيم ةفمررف اصررحابيم واسررتنكروا ىرر ا االجررراا 



ةايتقدوا ا  المنصور تنصخ منيم وب ل  ةقد الوىيتو بنظرىم وةقد دريية حكمو تبعرا لير ا نا  
ةكرة دريية الحكم يند الفرا متصمة بفكرة االلوىية ويتمح مر  ىر ا ا  ديروة الروانديرة كانرت 

ممرررا امررربر ال ميفرررة  آنررر ا الحاديرررة  ودرررد جررراىرت بيررر ا الرررديوة ةرررا ياصرررمة ال الةرررة  ديررروة
 1المنصور اقاا ى ا االلحاد م  ات ا  مود  حاسم ودديد مدىم

د صررا  611حركتيررا مررد ال ميفررة ةررا ىادررمية الكوةررة وكررا  يررددىم يومةرر  الروانديررةايمنرت    
ةرررأنكر يمرررييم دررروليم وارسرررخ يمررر   ةررراتوا دصرررره وجعمررروا يبوةرررو  برررو ويقولرررو  ىررر ا دصرررر ربنرررا 

رنساةيم ةحبا منيم ماةتي   ةفمف اصحابيم ودالوا يالم حبسوا   ةا ر وا نعدرا واظيرروا ا  
سرالحا ومرروا الر  براف السرج  ةرمروا الرنعا وىجمروا يمر  السرج  وكررانوا  وممرنهميترو  امررهةةيرو 
اا  وهمقت براف المدينرة رجال ةا رجوا جمايتيم بقوة السالح ودصدوا ال ميفة وتنادى الن 411

دا رررخ المدينرررة تدررركخ  بررررا  جسررريما يمررر  دررر    الحركرررةةمرررم يرررد خ احرررد وبررر ل  اصررربحت 
يمكنيررا التصرردي لمثررورة وسررحقيا ةمررم يجررد مناصررا مرر    آنرر ا المنصررور لعرردم وجررود درروات كاةيررو 

 ال روج بنفسو م  القصر ماديا مو بع  اتبايرو لمقاومتيرا  نظررا لعردم وجرود  دابرو يركبيرا ترم
ات  لو بواحدة   ةركبيا ودصدىم   ةتكاثروا يميو  حت  كادوا يقتمونو لوال ا  جاا اليو معر  بر  
قاةررده الدرريبانا  ةترجررخ وا رر   بمجررام دابتررو  وجعررخ يرر ود ينررو  ةانقرر  حياتررو   وتررم القمرراا يمرر  
الروانديرة ةقتمرروا يمر  ا رررىم  و ىررف مرحيتيم يثمررا  بر  نييرر   رةرريا حررا المنصررور وىكرر ا 

بالفدرررخ  بعرررد ا  كانرررت تعصررر  بحيررراة المنصرررور الررر ي ا برررأ ب روجرررو يمرررييم  الحركرررةيرررت انت
ا  تنبرو المنصرور   الروانديرةبنفسو ودد ايتر  المنصرور نفسرو بال برأ وكرا  مر  نتيجرة حركرة 

ال  مرورة ومو دابو ومسرجو وممجمة امام دصره داةما تكو  جاىقة الستعماليا يند الحاجرو 
 لم مفاا وم  بعده  النوبةة وىو اوخ م  ات    ل  واستمرت ابم  يمييا ةرا النوب

 
اوخ مره كحركة تمردية ةا  راسا  ةا قمر  ال ميفرة ابرو  الروانديةظيرت   مالحظو :

العباا السرفاح ةرا  راسرا    ولكر  السرمبة العباسرية كمرا يظيرر لرم تكر  درديدة يمر  
ثانيرررو ةرررا  الروانديرررةالروانديرررة بدرجرررو كاةيرررو بحيرررث تجتثيرررا مررر  جررر ورىا وليررر ا ظيررررت 

 العرا  
 



نيسررا بررور  وكررا  مرر  اتبررال ابررا كررا  سررنبا  ةررا دريررة اىرر  احرردى درررى  -:  حركررة سررنبا  -2
ةررأدي  كر ل  بررا  ابررا  بثررأرهمسرمم وصررناةعو  ولرر ل   كانرت ثورتررو همرربا لقترخ ابررا مسررمم وبمبرا 
 مسمم لم يمت بخ انقمف ال  حمامو وىرف وانو ياةد ال محاخ   

وكا  سنبا  ترببو يالدة ودية مو ابا مسمم  ةقد كا  احد درواد جيدرو الر ي اسرتقدمو معرو      
ىر ودد تر  ابو مسمم دسرما مر  جيدرو ةرا الرري ومعرو بعر   قاةنرو  036اراد الحج سنة حي  

وربمررا كررا  ةررا ىرر ا الجرريا المعسرركر ةررا الررري سررنبا  او ربمررا بقررا سررنبا  مقيمررا  ةررا نيسررابور 
 لو    الثأروحي  سمو سنباد باهتياخ ابا مسمم ثارا بمبا 

لمنررراب  الترررا حوليرررا ودرررد احسررر  ا تيرررار ودرررد بررردهت حركرررة سرررنبا  ةرررا بمدترررو نيسرررابور وا       
والسياسرررية بايتبررراره محرررخ ادامرررة الررروالا العباسرررا ودتمرررو ثرررم  ةاالسرررتراتيجي نىميتررروالمكررا   نظررررا 

سريبرا يمرر  ال ررقاة  والمتررال الر ي تركررو ابررو مسررمم  ةرا الررري ةررا بريرر   ىابرو الرر  الحررج سررنة 
ارسرراخ جررقا مرر   ررقاة  ابررا  ىررر  وىنررا ةكررر سررنبا   بررا  يمعررف لعبررو سياسررية  حكيمررة وىررا036

مقاتمو يقاتمو  ةرا صرفوةو  بأرساخمسمم ال  االمير  ورديد   اصبيب  ببرستا  ( بالبا تأييده 
 ودد انمم اليو ةعال الكثير م  سكا  ببرستا  والديمم والجباخ   

 لثرراةرا نالحررظ محاولررة ىرر ا ةأننرراامررا مبادةررو ةررا ا تمعنررا ةررا الدررعارات التررا رةعيررا سررنبا         
وى ا يدخ يمر  ا  سرنبا  برث ديايترو بري  1لمتوةي  بي  مباد  اسالمية هاليو و رميو ومقدكيو 

يناصر اسالمية وهير اسالمية ومر  اجرخ ا  يمرميم الر  حركترو  رةرو درعارات م تمفرة تالةرم 
كخ ى ه الفةات ولي ا  كانت دعاراتو سياسية ودينية ةا ا  واحرد  ةكرا  يبدرر الفررا المجروا 

محالو وا  دولة المجوا اتيو الريف ةييا كمرا   حكم العرف المسممي  صاةر ال  القواخ  البا  
الر  التحرال  مرو   الفرالة (   ال رميرة وديرا الكعبرةانو ويد اتبايو بال ىاف ال  الحجراق وىردم 

 لرر  مررررا  ةرال ةررر  ةررا رهيررو بري  تعرراليم الفررالة وتعرراليم مرقد    لقررد كررا  ىررد  سرنبا  كمررا كرررر
ولمرا كثرر يردد اتبايرو  الكعبرةاا يم  ال الةة العربية وىدم  رمق الدي  االسالما  ودبمترو القم

تحر  م  نيسابور ال  الري يريد العررا  وحري  احترخ الرري اسرر يردد  بانال ا يعدو  واصبحو 
كبيررر مرر  المسرررممي  و اصررة النسررراا مررنيم اال انررو يامرررخ التجررار واصرررحاف االصررنا  معاممرررة 

 والف اا التبايو الكثيري العدد   المنونةيأمخ منيم ا  يييةوا  ننوبيبو ربما 
وحرري  تحررر  سررنبا  باتجرراه ىمرردا  امرربرا ال ميفررة المنصررور الرر  تجييررق حممررو مسررتعجمة      

اال  رجرخ ثرم تبعتيرا تعقيرقات جديردة ودردا نظرم  01بقيادة جيور ب  مرارا العجما وكا  تعداده 



  ال ي  كانوا مستقري  ةا منبقة  الجباخ  بقيادة يمر بر  ال  الجيا العباسا العرف المسممو 
والتقررر  1بعررر  المررروالا مررر  سررركا  الجبررراخ والرررري  المتبويرررةالعرررالا وربمرررا انظرررم الررر  ىرررنالا 

ةرا  ةاةقرةالجيدا  ةا مودعة جرجنبا  بي  الرري وىمردا  ودرد اظيرر يمرر بر  العرالا درجاية  
 صبيب  ببرستا    مما ادى ال  ىرف سنبا  والتجاةو ال  ا المعركة
ا   ودررد رحررف اميررر ببرسررتا  بسررنبا  اوخ االمررر حيررث ارسررخ احررد االمررراا ليسررتقبمو اال       

اميرر ببرسررتا  لررم يكرر  راهررف ا ةررا تكرردير يالدتررو بال ميفررة العباسررا ودررد رهى التجرراا سررنبا  لررو 
دصيره   وبر ل   دتمو بعد مده منمراهمبعثا نثارة مداكخ معقده مو السمبة العباسية ول ل  دبر 

 1ولم تستمر اكثر م  ديري  ونص  تقريبا الحركةا مدت 
باسرمو الر  برالد الترر   لمرديوةكا  اسحا  احد ديراة ابرا مسرمم ارسرمو حركة اسح  التر  :13

ل ل  سما اسحا  التر  لد ولرو برالد الترر  يرديوىم برسرالة ابرا مسرمم   وانرو ىررف بعرد مقترخ 
وراا النيررر وادررام بيررا داييررو لررو واديرر  ا  ابررا مسررمم محبرروا ةررا جبرراخ  ابررا مسررمم الرر  بررالد مررا

مم حرقف ابرا مسر المبيمرةالري وانرو لرم يمرت وسري رج ةرا ودرت معري  ةرتمك  بر ل   مر  جمرو 
 1 السمبة  حولو وايم  حركتو التمردية يم

ةمقرد ندرره اسرح  الترر  مر  مبراد  تدرابو الر  حرد بعيرد مبراد  سرنبا   ةأ  ما -ما تعاليمو :   
ادي  با  ابا مسمم لم يقتخ وانو القاخ يعيا ةا جبراخ الرري وانرو سرو  يعرود وينقر  النراا مر  

     السيةةحالتيم 
وتدير بع  الروايات ا  اسح  ادير  برا  ابرا مسرمم  نبرا ارسرمو قراددرت الر ي اليرقاخ       

الرر ىما والررا  يمرر  ديررد الحيرراة وسرريعود ليصررير دينررو القراددررتا   ودررد تمكرر   الررد برر  ابررراىيم
بعرد مقتمرو    المبيمرةةقرب  يمر  اسرح  ودتمرو  وتفرر  جمعرو مر   الحركرة راسا  مر  ا مراد 

 ةا القر  الثانا يدر الميالدي بماولكنيم استمروا ةا ال فاا  ا  كا  بعميم يعيا بقرى 
 

ىررر ةررا منبقررة بررا هيا بقيامررة اسررتا  051سررنة  الحركررةلقررد دامررت ىرر ه  :سررياركررة استا ح -4
وانرو كرا  قييمرا لحركرو دينيرة ةرا  راسرا   الكفرةل ي تصفو احد الروايات بانو رجخ م  سيا ا

كانرت ةارسرية  الحركرةويميرو يمكر  القروخ  برا    النبروةوانرو ادير    العباسرييكانت موجيو مرد 
  اصو    والعباسييموجيو مد االسالم يامو  العقيدةمجوسية  الصبفة



 الحركرررةيمررر  توسرررو  مررردةالررر ي سررراد  راسرررا  ابرررا  تمررر  ال ولقرررد سرررايد الجرررو الممررربرف     
وانتدررارىا يمررا  الرر   لرر  يرردم وجررود درروات يباسررية دويررة ةررا المنبقررة يمكنيررا التصرردي بحررقم 

( الر  مقاترخ ةأسرتبال اسرتا  سريا بير ا 311لمحركة التا ا  ت بالتوسرو ةبمرع يردد منيردييا  
ة وبررا هيا وكور راسررا  وبرر ل  الجرريا المرر م مرر  بسررب نفررو ه وسرريبرتو يمرر  سجسررتا  وىرررا

 اصبحت الحركة تدكخ  برًا ةادحًا يم  الومو ىنال   
الررو  ودرد دترخ القاةرد  وبعد ا  احتخ اسرتا  سريا اهمرف مرد   راسرا  ثرم اتجرو نحرو مررو      

العربررا الرر ي حرراوخ التصرردي لررو مررو يرردد كبيررر مرر  اتبايررو كمررا دتررخ الكثيررر مرر  القررواد المرر ي  
 منصور   ارسميم ال ميفة ال

ةممررا سررمو المنصررور بأنبرراا اليررقاةم المتواليررة لقواتررو ومررا حررخ بالمسررممي  مرر  دتررخ وتدررريد       
( الررر  مقاترررخ الررر  ابنرررو الميررردي المقررريم 02وجرررو القاةرررد القررردير  ررراقم بررر   قيمرررة التميمرررا ةرررا  

  بنيسابور ةمما ددم  اقم يم  الميدي مم اليو دوات ا رى ووجو لمحاربة استا  سيا يمر  ا
كثرررة القيررادات ويرردم انتظاميررا ةررا الجرريا العباسررا ادت الرر   سررارة يرردد مرر  المعررار  وحينةرر  

 بإبايررةبمررف  رراقم التميمررا مرر  الميرردي ا  يعبيررو القيررادة العامررة لمقرروات وا  يررأمر كررخ القررواد 
اوامررره ةكررا  لررو مررا اراد ولكرر  مقاومررة اسررتا  سرريا ومسررايده الحررريا وىررو مرر  ابنرراا سجيسررتا  

تقاخ دوية وبمف  اقم التميمرا العرو  مر  الميردي الر ي امرر بردوره القروات االسرالمية وكانت ال
     إلسنادهرستا  بالتوجو ال   اقم التميما ةا ب ا
وكررا   رراقم دررد  نررد  يمرر  نفسررو وتحصرر  ةررا مكررا  منيررو ولمررا ىاجمررو الحررريا محرراواًل      

باالنسررحاف الرر  ال برروب يبررور ال نررد  اسررتبال  رراقم ا  يصررده ثررم امررر  رراقم ميمنررة جيدررو 
ال مفيررة ثررم االلتفررا  يمرر  مررن رة جرريا اسررتا  سرريا الرر ي اسررتبال  رراقم ا  يدرراهمو ةررا تمرر  
االثناا بمناودات مستمرة وحي  ىاجمت ميمنة الجيا العباسا من رة جيا اسرتا  سريا ودترخ 

يرر   ( الفررًا اسررروا ودتررخ بعمرريم بعررد االسررر ويفررا الميرردي04( الفررًا كمررا ا   71منررو حرروالا  
 ( الفًا م  جنود استا  سيا بعدة   31 

اما استا  سيا ةقد ىرف مو جمايرة مر  اتبايرو والتجرأ الر  الجبراخ ولكر   راقم التميمرا       
لح  بو وحاصره ةأدترح استا  سيا التسميم ةقبخ  ل   اقم التميما وكبمة بالحديرد وارسرمو الر  

ث دترخ وحري  يراد الميردي الر  العررا  سرنة الميدي ال ي ارسمو بدوره ال  ال ميفة المنصور حي



ىرررر بعرررد القمررراا يمررر  حركرررة استا سررريا اسرررتقبخ اسرررتقباال حررراةال تكريمرررا لرررو ولقرررواده بعرررد 050
 دماةيم يم  ى ه الثورة 

ه ةررا منبقررة بررا هيا وكانررت ةارسررية ةررا 051:وىررا حركررو دامررت سررنة   حركررة ادررناا 15
يمر  ه  نصريبيا كرا  الفدرخ  يد ةا تحقيقياوتيد  ال  تحقي  المباد  التا ةدخ بياةر  مبادةيا
 1ك ل 
ىر مد الحكرم العباسرا والمالحرظ 043لقد ايم  اىخ الديمم حركتيم سنة -حركة هىخ الديمم:-6

 الصربفةكانرت دينيرة  بانسرااانيرا لرم تكر    ات صربفو سياسرية ةقرب برخ انيرا  الحركةةا ى ه 
م ادرد  بررا يمر  كيرا  الدولرة العباسرية                  ىدةيا ابفاا نور االسالم ةرا الربالد ةيرا بير ا المفيرو 

ولي ا اصبح الصرال ىنال  يدور بي  المسممي  سرواا كرانوا مر  المنيردي  لمحكرم العباسرا ام ال 
 ثانيو     جيةوايداةيم م  هير المسممي  م   جيةم  
 كرتو بع  الروايات م  اىخ  الرديمم ينردما ايمنروا ثرورتيم ودعروا بالمسرممي   وينيد  ل  ما    

ودتموا منيم مقتمو يظيمة وا  المنصور لمرا سرمو ب بررىم  ايمر  الجيراد ةوجرو منردوبا ينرو الر  
وكتررف الرر  اىررخ واسررب والموصررخ والجقيرررة يحررثيم يمرر  الجيرراد ةمبرروا النررداا  الكوةررةوالرر   البصرررة

ةأسرند 1مقرر ال الةرة ةراجتمو لردى المنصرور دروة يسركرية مر مة  مرنيم  باةعي  ووةدوا يمر  
ىر لفرقو الرديمم ةتوجرو بقواترو وتمكر  044ديادتيا  الب  ا يو محمد ب  ابا العباا  وسيره سنة 

ومرا اصراف المسرممو  مر  الفنراةم والسرربا  الحممرةوبرالرهم مر  نجراح  الحركرةمر  القمراا يمر  
   اليد  المندود ةا ا مال البالد لمحكم العباسا اثناا الحرف لك  نجاحيا لم يحق
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