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 فاء في البيعة لعلي الرضاـكشف الخ

ـــــ كحمد ضيفـــــ  ضـــــيف اللـــــ   لل
 بطاين 

 )جاضعة اليرضمك/ الأددن(

... جعل هارون الرشيد الخالفة من بعده في ولده، ورتّبهاا فايهب بترتيال البيعاة 
لمحماااد انماااين، هاااب داااادها لعبدالثاااق الماااامون، هاااب داااادها لثاا اااب  لهاااب، فعاااادها  و ا 

بااال  لاااا   :س:  حكاااب الرشااايد  مااار المثااام. و اااال بع اااهبالمااانتمن. فااااال بعااا  ال اااا
 .(5)با هب بي هب

ولماااا  دركاااي الم ّياااة هاااارون الرشااايد،  اااودس باااانمين خثي اااة لثم اااثمين، فباااايعوه 
لياق  ماور خرا اان م اذ خالفاة والاده.  ّ  خوتق، وبايعق المامون الذس كا اي  وبايعق  

 خاااذي حاشاااية كااال م هماااا تااا ّين  ن  يااااب الءااا اا باااين انماااين والماااامون لاااب ت اااد ب، و 
يااع بي هماا  لا     ري المحاو ي التي كا ي ترمي  ل  اإللءاحبها الكيد نخيق، و 

خيااق، ود  لغاااا داااد بيعااة  ا   دااالن انمااين داااد البيعااة بالخالفااة لولااده ماان بعااده، و 
دااااالن خثااااو انمااااين والااااددوة لثمااااامون بالخالفااااة فااااي طبااااول الحاااارل بي همااااا  هااااب  

لااا  مياااادين الاتاااال  اجاااي الحااارل باااين انخاااوين، و اااياي الجياااو  . وه(2)خرا اااان
هاا لثماامون، وم ا  يءاّرو  ماور 591. هب   ِتل انماين، وخث اا المثام  ا ة تباداا 

لا   رار الح ان  الدولة من مرو، حا رة خرا ان، وترم بغداد وغيرها مان البثادان 
  هل. في خالفق مو انمين، ال  ل بن مره بن  هل  خي و يره ومدّبر ا

                                                 

. تحايا  محماد  باو ال  ال، 272 -271ا  1 بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثاوم   -5
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وراي ال خط حوال بعد ماتل محمد انمين، ورّثي ال و    ائمة وهلب تهد  ان
بان  ثاي انخباار  ارار الماامون بجعال دثايحمهاب لا  بثاد. والغ ل تت جار مان بثاد  
دهد الم ثمين والخثي ة من بعده، وت ميتق الر ا مان  ي  مو   بن جع ر العثوس ول

س هيال الخ رة. هاب وردي الكتال باذلم بلآل محمد، ومطالبة الج د بطرح ال واد و 
ل  الاو ة  ن ياخاذوا البيعاة لاق دثا  ال ااس، و ن ياددوا لاق دثا   ل  اآلفا ، وط ِثل  

 . فثما كان ذلم،  ت  ب ي العباس ما كان يحذرون.(3)الم ابر بعد الخثي ة المامون
 يب ا لا  فثماذا  راد المامون  ن ي ال الخالفة من ب اي العبااس بان دبادالمطثل 

 دثي بن  بي طالل؟
 في  راره؟ وهل كان المامون جاّداا 

لعثويااة ماان  باال. كا ااي هااذه البااادرة   مهياال لهااا فااي تاااريخ العال اااي العبا ااية ا
. وياااول اباان ليهااا غيااره مماان تااادب دثيااق ماان خث اااا ب ااي العباااسو ااد  ااب  المااامون  

الدولااة ماان  ااال  –يع ااي المااامون  –: "وماان اختراداتااق (4)بخءااوا ذلاام الطاطاااي
 ل  ب ي دثّي، دثيق ال الب".ب ي العباس  

ت اولاااي انخباااار التاريخياااة "اختاااراع الماااامون" بالتحثيااال، و اااّدمي ماااا ر تاااق مااان 
لا  اتخااذه، وجعثاي الماامون ي ُااِدب  دثياق. و ا ت اول هاذه انخبااار  الادوافو التاي  دي 
 دث  ال حو التالي:

لااا   مااامون لعثااي باان مو اا  يعااود : انخبااار التااي تااذكر  ن  اابل بيعااة الو ا  
 رودق وف ثق دث  آل دثّي وآل العباس  واا.و تاوى دثّي ودثمق و 

                                                 

. 521، الك دس/ و ة مءر ا114ا 1 بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثوم   -3
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 راار فااي ب ااي العباااس  -يع ااي المااامون – ااال  بااو جع اار الطباارس: "وذلاام   ااق 
 (1)و   دثب م ق". ورع ف ل و    وب ي دثي، فثب يجد  حداا 

لاد  و ال الم عودس: "... لاد العبااس وو   دثاي، ر اي الثاق دا هب،  ق  رر في و 
مر من دثي بن مو   الر ا، فبايو هو  ف ل و   ح  بان فثب يجد في و تق  حداا 

 .(2)لق بو ية العهد"
دثاي فثاب يجاد  ي: " رار الماامون فاي ب اي العبااس وب اوجاا في  خبار م كويق

رع و   دثااب ماان دثااي الر ااا، فااو ه دهااده و ااّماه الر ااا ماان آل و  حاادا  ف اال و   
 .(7)"محمد

رداق وتادماق فاي ال  ال دثا  و لثعهاد لعثماق و  ويبدو  ن تعيين دثي الر ا وليااا 
انخبااار تحماال فااي ه اياهااا  ب ااي دثااي وب ااي العباااس غياار مابااول،  ذ يباادو  ن هااذه

بها، و   درس كيو و و لثمامون  ن دثي  مامية  د   يكون المامون منم اا دداوى  
فااي اختيااار المااامون لعثااي باان  (1)طااايباان مو اا   ف اال هاان ا. و ااد شاام اباان الطا

لثعهد لءالح دثي، فاال: " ن المامون  د فّكر فاي حاال الخالفاة بعاده،  مو   ولياا 
 و راد  ن يجعثها في رجل يءثح لها لتبر  ذمتق، كذا  دب".

 .(9)ل   ن يتب العهد لثر ا يرمي  -يع ي المامون –و ال الامي: لب يكن 
لاا  يعااة المااامون لعثااي باان مو اا  يعااود  ن  اابل بخبااار التااي تااذكر  : انها ياااا 

 وفاا المامون بال ذر الذس  ذره دث     ق  ُن ا تءر دث   خيق انمين.

                                                 

 .114ا 1جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثوم    بو -1
 .5911. الطبعة الهالهة، الااهرة 21ا 4الم عودس/ مرو  الذهل   -2
. مجثااااد مطبااااوع مثحاااا  بكتااااال العيااااون والحاااادائ ، مكتبااااة 432م ااااكويق/ تجااااارل انمااااب ا -7

 بغداد. –المه  
 .591ابن الطاطاي/ ال خرس ا -1
دار الكتال، الاااهرة، ر اب  –. مخطاوط 572ار الر اا امحمد بن بابويق الامي/ دياون  خبا -9
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لاا   ف اال آل  بااي   ااي داهاادي  ن  خرجهااا   ااال انءاا ها ي: " ااال المااامون: 
 .(50). ف ل من هذا الرجل" طالل  ن ر ري بالمخثوع، وما  دثب  حداا 

ي اة مان ن المامون داّين دثاي بان مو ا  خثم اده:   طويالا  و ا  الامي حديهاا 
ار ه  لياق، دثاي  خياق انماين، و ف اي الخالفاة  بعده وفاا لما داهاد الثاق دثياق  ُن   ء 

  ُن ي ااعها فااي مو ااعها الااذس و ااعق الثااق تعااال . فثمااا تااّب انماار لثمااامون، لااب ياار 
 .(55) حداا  ح  بالخالفة من  بي الح ن دثي الر ا

من خالل ربط ال ءر بال ذر، ميول رواة الخبر الشيعية  وهاذا  وتبدو بو وح،
ممااا   ياااوب بااق  اابل ما ااو فااي اختيااار المااامون دثّياااا لو يااة العهااد وجعاال مءااير 

 بال ذور. الخالفة محكوماا 

فااي  خبااار الحكماااا  ن المااامون لمااا ر ى آل دثااي باان  (52): ذكاار الا طاايهالهاااا 
جع اار الم ءااور وماان جاااا بعااده ماان  بااي طالاال متخشااين متخ ااين ماان خااوو  بااي 

 خت اااا، الخث اااا ماان ب ااي العباااس، ور ى العااواب  ااد خ يااي داا هب  مااور العثااويين با
 بيااا ويت وهااون فاي ءاا تهب ماا يخارجهب داان الشاريعة ماان فر اوا بهاب مااا ير اون بان

ذا فعال هاذا باالعواب  ادهاب  التغالي، فاراد معا بة العامة دث  هذا ال عل، هب فكر   ق 
، ور ى  ن ياااادب  حاااد العثاااويين لثحكاااب د ياااااا  راا باااق. ف رااار فاااي هاااذا انمااار  راااراا غااا 

ويرهرهب لث اس، فيرى ال اس ف   ال ا   م هب ورثب الرالب، فيتحا  لثعاواب حاالهب 
وما هب دثيق مما خ ي با خت اا، في اطوا من  دين ال اس وي اثل شكر ال اس لهب 

 .ذّماا 

                                                 

 .5949، طبعة الااهرة 123انء ها ي/ مااتل الطالبيين ا -50
 مخطوط. 515، 571محمد بن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا -55
 –، دار الكتال الخديوياة/ الاااهرة 510 -549خبار العثمااا باخباار الحكمااا االا طي/ ا -52

 ول .ان ةالطبع
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ذس  ورده الا طااي،  ااال الامااي: " ن المااامون جعاال بالاا شاابيهاا  و ورد الامااي خبااراا 
.. ليارى ال ااس رغبتاق فاي الاد يا في ااط محثّاق  لعثي بن مو   و ية العهد مان بعاده

 .(53)من   و هب"
لاءاة البيعاة لعثاي بان مو ا ،   يعادو  و د يكاون ماا  ورده الاماي والا طاي  ابباا 

ّ  فاا م همااا لا ااية البيعااة.  ن يكااون ت  اايراا  لكاال  ماماااا باان مو اا  لااب يكاان  إن دثااي وا 
ل ئااة مااا هب. ود اادما  امااي هااوراي العثااويين فااي البءااارة  وا  مااا كااان  ماماااا  (54)العثااويين

لهااا،  ، لااب تختاار واحاادة ماان هااذه الهااوراي دثّياااا رئي اااا (51)والكوفااة والمدي ااة ومكااة والاايمن
ين ذا كااااان المااااامون  راد ب عثتاااااق  ن ي  ااااح العثااااويين المتخّ اااااا   مااااا اختاااااري غياااااره  و ا  و 

ن المااامون إويكشاا هب  ماااب المخاادودين بهااب ويماا     ااتار الادا ااة الم ااروبة دثاايهب، فاا
لايهب ا الاذس هااروا مان العثاويين وءااري  يكون  اد فاتاق هاذا الغار ، نن ال ااس خبارو 

لا  ذلام فاااد  يال فااي   ااافة ا  ماالياد انماور، ودرفااوا ماا كااان ما هب مان خياار  و شار، و 
  مور الحكب شيا.دثي بن مو     ق لب يكن لق من 

فراطق فاي التشايو دثا  :  يل  ن المامون كان يتشيو لثعثويين  و د حمثق  رابعاا 
 مبايعة دثي بن مو   بو ية العهد.

ث م اي التشايو ال الامي: " ال المامون:   ... دثم ياق الرشايد.  يال  تدرون مان د 
دث  المثام نن  كان ياتثهب :لق: وكيو ذلم والرشيد كان ياتل  هل هذا البيي؟  ال

 (52).المثم دايب"

                                                 

 مخطوط. 220محمد بن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا -53
 . مخطوط.9، 1ا رر محمد بن بابويق/ديون  خبار الر ا ا  -54

 ب.5935طبعة   تا بول  27الح ن ال ويختي/ فر  الشيعة ا
 .5923. طبعة طهران 19 عد الامي، الماا ي وال ر  ا

 .144 -121ا  1المثوم   بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل و  -51
 مخطوط. 34الامي/ ديون  خبار الر ا ا -52
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 يولاي العهاد مان بعاده دثا -المامون –ل  ذلم ال يوطي  ال: "وجعل وذهل  
فراطاق فااي التشااّيو، ب باان جع ار الءاااد ، حمثاق دثاا  ذلاام  الر اا باان مو ا  الكااار

 (57).ليق" حت   يل   ق هّب  ن يخثو    ق وي ّو  انمر 
فيبدو راهره المتمهل بالبيعة لعثي بق المامون،  يالذس رم وبخءوا هذا التشيو

ومتهوب باط ق كذلم، لما روس دن دثي بان مو ا    اق كاان يحاّد   بن مو   متهوماا 
يه  بهب دن المامون و حاديهق في  مامة دثي بان  باي طالال وت  ايثق  ن ءحابق الذي

 .(51)دن  واه، وياول لهب: "  تغتّروا م ق باولق، فما يعتثي والثق غيره"
ابن دبد ربق دن المامون   ق  ال دثي الر ا دن  بل ددواهب  مر ويحده ا 

الخالفاااة، فثماااا  جاااال دثاااّي  ن ذلااام كاااان باراباااة دثاااي بااان  باااي طالااال وفاطماااة مااان 
 الر ول دثيق ال الب،  ال المامون:

" ن لب يكن هاه ا  ّ  الارابة فاد خثو ر ول الثق من  هل بيتاق مان كاان   ارل 
ن كان باراباة فاطماة مان الر اول، ا  ، و -  بق –ه د عد  و من في مهل يليق من دث 
ي في هذا انمر ح  وهما حّيان  ن الح  بعد فاطمة لثح ن والح ين، وليس لعثإف

 اد ابت  هماا حا هماا وهماا ءاحيحان، وا اتول  دثا   ن دثيااا فإذا كان انمر كاذلم، فاإ
 .(59)ما   يجل دثيق"
ا اتخااذه ماالماامون لاب يءادر فين ءاحي هاذه الروايااي، دثاا   ن  وهاذا دليال، 

 دن   س مطمئ ة بالتشّيو لثعثويين.
ن الا طي يذكر  ن المامون كان ي وس، بعاد   ااا غر اق إل  ذلم فا  افة  و 

 .(20)ول " ل  حالتق انمن البيعة لعثي بن مو  ،  ن يرّد انمر 
                                                 

 ب، تحاي  محمد محيي الدين.5912. الطبعة انول  307ال يوطي/ تاريخ الخث اا ا  -57
 مخطوط. 592الامي/ ديون  خبار الر ا ا -51
 ب.5912. الطبعة الها ية 311ا 2ابن دبد ربق/ العاد ال ريد   -59
 .510ر العثماا باخبار الحكماا اخبااالا طي/  -20
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تمامهاا  يت ح مما  ب   ن المامون لب يكن جاداا  في البيعة لعثاي بان مو ا  وا 
ن البيعاة   تخثاو مان غار ، و اد يجثيهاا ل ااا  ، و  ماا يبادو  ن فاي انمار ل اراا ق، وا  لا

 ليها. تتبو انحوال العامة التي واكبي حادهة البيعة، والخاتمة التي ا تهي 
 ما فيما يتعث  بانحوال العامة فال يمكن  غ ال الخالو الذس دار بين انماين 

 عتق رغباة م هاا بال اثطان وا  اتبداد باق والمامون، وانطراو التي شاركي فياق وءا
وتع ياا  ت ااثطها وا   ااراد بااق  و ااد ءااار  تاال انمااين و ياااب المااامون بااامر الخالفااة 

 م ّياا لالتجاه الذس كان ياو وراا المامون، ويت تر بق، وياو ال  ل بن  ا تءاراا 
ن وير  ق  هل و دوا ق دث  ر  ق، وه يمة لالتجاه الها ي الذس كان ياو وراا انمي

 ال  ل بن الربيو.
داان بغااداد دار خالفااة  خرا ااان، بعيااداا  بااااا المااامون فااي ماارو، حا اارة ّ   ن 

 ف ال، وداّ   ماو عهب فاي الدولاة، وءاار لهاب الااول  آبائق،  دط  من حولق مركا اا 
ل بال ءايل انوفا  وال ءل في  مور الدولة ومءاالح ال ااس  وفاا  ال  ال بان  اه

ولااق مرتبااة ماان ياااول في  اامو  -يرالحاارل والتاادبِ  –لريا ااتان ليااق اماان ذلاام، فءاااري  
 (25)م ق.

دثاا   اثطان الخثي ااة المااامون، مار ااق هان ا ماان خااالل الّدالّااة  كاان ذلاام تعااّدياا 
التااي  وجبوهااا دثاا  المااامون، الااذس يااايب فااي خرا ااان بااين   ءاااره ماان  خوالااق الااذين 

دالب مدى  خ مي الدداية واإل يوفهب، و د  ليق الخالفة بتدبير داولهب وحدّ   ا وا 
لياق هان ا مان ال  اوذ، حتا   يال  ن الماامون و او تحاي   اوذ ال  ال بان  ما وءال 

ن ال  اال  ااد ا ااتول  دثيااق ماان  ماار ويّتخااذ ماان  اارار  وءااار مااا ي ُباارب (22) ااهل، وا 
لاا  ال  اال باان  ااهل. و ااد يكااون   غالبااا  ادو اااط العامااة والخاءااة فااي بغاادت  ابق ان

                                                 

، مكتباااااة الباااااابي 5931الطبعاااااة انولااااا   302 -301الجهشااااايارس/ الاااااو راا والكتاااااال ا  -25
 الحثبي/ الااهرة.

، 571، ابن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا200 -599ابن الطاطاي/ ال خرس ا  -22
 مخطوط. 511
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بااان  اااهل مااان شاااعر ياااذكر فياااق ف ااال  هااال  لااا  ال  ااال    ااال  مااان هاااذا الابيااال ماااا
 (23)ليق،  ال:لمامون و ءرتهب لق في  و  المثم  خرا ان دث  ا

 ن ماااااااااااااامون هاشاااااااااااااب  ءاااااااااااااثق مكاااااااااااااا 
 غيااااااااااار   اااااااااااا  حااااااااااان الاااااااااااذين غاااااااااااذو ا

 مار فيهابمن خرا اان اتباو ان

 اااااااااااااااااة م هااااااااااااااااا آبااااااااااااااااانه وجاااااااااااااااادود هُ 
 بماااااااااااااا العااااااااااااال فاااااااااااااورد دااااااااااااود هُ  ە

 هُ ارود  بااااااااااااااوتوّشاااااااااااااااي لث اررياااااااااااااااان  
 

  اااااااااااااد  ءر اااااااااااااا الماماااااااااااااون حتااااااااااااا  حاااااااااااااوى الماااااااااااااثم  ف ي ااااااااااااااا طري اااااااااااااق وتثيااااااااااااااد هُ  
 

 مهث اااااااااااا   ياااااااااااراه ماااااااااااا بااااااااااار  الءباااااااااااا
 

 اااااااااح وشااااااااّ  الرااااااااالب م ااااااااق دااااااااود هُ 
 

هارة الشم في   س المامون، هذا الشعر  يل دث  ل ان ال  ل إل ويبدو  ن
 وتحري ق دث  من حولق وا تعدائق دث  و عق بخرا ان.

ت ّثط  دوان المامون من خالل الداّلة دثيق ءادى  تال انماين ل   ذا     ا ا  و 
، تباين ل اا ماادار (24)لا  الماامون وتوجيق الثوب ذلم، وا ت كار  هل بغداد، بخاءة، 

 ال ي  والع ي الذس كان يواجهق المامون في   امتق بمرو.
هاب ا ااتغّل العثوييااون ال رءاة، و شااعثوا الهااوراي فااي المادن المختث ااة ماان العاارا  

 لألماين والحجا  واليمن  كذلم واءل ا تجاه المعاار  لثماامون والاذس كاان منياداا 
مااين دثاا  مهاال ال  ال باان الربياو  ياااب  تال انوتجاار  مان اخت اا  مان رجالااق   شااطق،

بان  اهل، ممهال الماامون ن ا الح ال  ءو المعار اة، وتحادو  الرهور وا   ماب 

                                                 

 .513المر با ي/ معجب الشعراا ا -23
هشيارس  ن ال  ل بن  هل  ال لما  تل طاهر بن الح ن الخثي ة انمين: ما فعال ب اا ذكر الج -24

 .304طاهر؟  ّل دثي ا  يوو ال اس و ل  تهب. ا رر: الجهشيارس/ الو راا والكتال ا



 553 

فاي بغاداد، وو عاي الحارل باين الجاا بين. و اد تمك اي المعار اة فاي فتارة تالياة مان 
 (21)طرد الح ن وطرد دمالق.

 اا ما كان يجرس حت  يعياد لثخالفاة  وتهاا و  وذهاا،  فما د   المامون ي عل 
 وتءبح  ادرة دث  مباشرة ءالحياتها، وكّو ا دتداا دث   ثطا ها؟

تذكر انخبار  ن المامون في غمارة انحادا  الجارياة    اذ مان خرا اان رجثاين 
من  هل هاتق، هما رجاا بن  بي ال حام وفر اس الخادب، و مرهما  ن ياتيا المدي ة 
الم ااورة، وي ح اارا دثااي باان مو اا  باان جع اار  فثمااا  ح ااراه، داااد المااامون البيعااة 

 ، و دثن ذلم في اآلفا .(22)بالعهد لق

 من ءدور  رار المامون في الرروو اآل  اة الاذكر ماا   يادع مجاا ا  ويبدو
لثشم في ارتباط هذا الارار بما كان يجرس من حاول الماامون، ودال تاق باالمو و 

لعثاّي بان  داالن البيعاة ال يا ي آ ذام. لذلم  ا تابو التطاوراي التاي طار ي بعاد 
لماامون ومغا اه مان يجابي ي ِعاُين دثا  تو ايح غار  امو  ، لما لها من دور  

ة لعثي، و  ت اول في مجرى التطوراي مو و ال  ل بن  هل و هل بغاداد، عالبي
 بادتبارهما يمهالن اتجاهين رئي يين متعار ين في الخالو الاائب.

  م ااائل ماان  باار  وممااا يث ااي ال راار  ن ماااّر الخالفااة، و ياان يكااون، كااان واحااداا 
يااة كبياارة فااي اتجاااه تارياار مءااير دطاااا كاال جا اال  همالخااالو بااين ا تجاااهين، وا  

                                                 

 .141ا  1 بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثوم    -21
 .5920ي ، دار ءادر بيرو 441ا  2اليعاوبي/ تاريخ اليعاوبي   -22

 .144ا  1 بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثوم   
 .91 باا في تاريخ الخث اا اابن العمرا ي/ اإل

ه، تحاياا  5317. المكتبااة التجاريااة/ الااااهرة 513ا 1اباان انهياار/ الكاماال فااي التاااريخ  
 دبدالوهال ال جار.
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بااان مو ااا  ل ر ى  ول انمااار  ن البيعاااة لعثاااي الخاااالو. ويبااادو  ن ال  ااال بااان  اااه
داان بغااداد  لااذلم  رهاار ر اااه داان  تخاادب غر ااق فااي بااااا المااامون فااي ماارو بعيااداا 

ل  الااول باان ال  ال بان  اهل  ي ان ما ي  ر ل ا الرواياي التي تذهل  وهو  البيعة.
 .(27)عثّي بن مو   الر الثمامون البيعة ل

 كااار  ثاا  باهاال بغااداد فاااد تثاّاا   غثاابهب  دااالن البيعااة بال ااخط واإل مااا فيمااا يتع
حماال المااامون ، واتهمااوا ال  اال باان  ااهل بوكااان ب ااو العباااس  شاادهب فااي ذلاام  كيااراا 

بن المجو ي، و الوا فيق   ق يحتال في الارار، و عتوا ال  ل بالمجو ي  دث  اتخاذ
، و  ق  ي ان اتخااذ لبااس الخ ارة، وهاي لبااس ك ارى والمجاوس، وياا جعل المثم ك ر 

بااراهيب باان ب و دث ااوا خثااو المااامون والبيعااة إلفااادار العبا اايون فااي بغااداد انماار بياا ه
 .(21)المهدس

 خااذي ردود ال عاال تبثااع م ااامو ال  اال باان  ااهل، فا اااط فااي يااده، وءاااري 
يعاااة الاااذس اتخاااذه الماااامون ت ااااوره المخااااوو والشاااكوم، وباااد  يثماااس خطاااورة  ااارار الب

لياق، وي ا ل نخبار دث  المامون وم و وءولها  تعمية ا دثيق، فءار يحاول جاهداا 
ء وو العذال بمان يبثغاق د اق   اق دخال د اد الماامون بهاذا الوجاق، و اد اتهاب باتال 

لا  الماامون فاي مارو  دين الذس  يل   ق جاا مان بغاداد  الاائد المشهور هرهمة بن 
ق، وماااا يااااة ماااا يجااارس مااان الشاااكوى  اااد ال  ااال بااان  اااهل و دوا اااليطثعاااق دثااا  حا

 كما  خذ ال  ل يتغّير لعثي بن مو    (29) ل  بغداد.يخو  ال اس فيق، وليرّده  
                                                 

ياق الاماي/ دياون  خباار . ابان بابو 111ا  1 بو جع ر الطبرس/ تاريخ الر ل والمثوم    -27
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 .(30)ويايب دثيق المراءد لثو وو دث   خباره
لاا    ااق كااان  ااد  وجااس  خبااار تشااير إن ان مااا فيمااا يتعثاا  بعثااّي باان مو اا  فاا

. فيااذكر لاا  ذلاام ا تياااداا  ياااه دثاا  البيعااة لااق، و  ااق ا تيااد  خي ااة ماان مااراودة المااامون 
. (35)الامي   ق لما  راد المامون دثي بان مو ا  دثا  البيعاة ادتاّل دثاي بعثال كهيارة

وياااول اباان العمرا ااي  ن دثااي باان مو اا   ااال لثمااامون: يااا  مياار الماانم ين:  ن هااذا 
يشااعر بال ااي  خااالل  باان مو اا . وكااان دثااي (32)انماار   يااتّب، فاااد  ي. فثااب ي ُعِ ااق

وجااوده فااي ماارو مااو المااامون وال  اال باان  ااهل، وت تابااق حالااة ماان الشاام والاثاا ، 
 لاا  بغااداد تخث ءاااا ت ااتبد بااق الر ااون، وك ه اار مااا   اال  ليااق  اانال المااامون بااالرجوع  و 

 .(33)مما يجرس

وي راار درجاة التطااوراي التاي وءااثي   ماا الماامون فاااد رال ير اال ردود ال عال،
 اعو لا  بغاداد، و  ل  رغبة الاادة المثّحة من حولق فاي العاودة  مان ليها  فثما اط 

ل  حّد و عق فاي   اا ا تهااب وتجريماق، و رارة مرك  ال  ل بن  هل و دوا ق،  
 امة الخثي ة بي هب  ررة المتم ي، وب ر مهب بال و   التي دماوا بهاا،  ل    هل بغداد 

  ااهب  تال انماين،  دثان الرحيال   وخوو ب ي العباس من ا تاال المثم د هب خوفاا 
 من مرو خرا ان ءول بغداد.

لاا  المااامون ي ءااحق بالعاادول داان الرحياال، ويعااار  تااادب ال  اال باان  ااهل  
را  لق، والبيعة لعثي بان دثيق موا و ذلم، ويذّكره باتل  خيق انمين ومعاداة  هل الع

                                                 

 مخطوط. –. وموا و مت ر ة 579ابن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا -30
 . مخطوط.572ابن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا -35
 .91ابن العمرا ي/ اإل باا في تاريخ الخث اا ا -32
 512دياااااون  خباااااار الر اااااا ا ، ابااااان بابوياااااق الاماااااي/445م اااااكويق/ تجاااااارل انماااااب ا -33
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  ولكان الماامون  الاة الخالفاة دان ب اي  بياق ب اي العبااس وتغياّر  ثاوبهب لاقمو  ، وا  
ل  بغداد. فثماا دن  ءائح و يره، وطثل  ليق  ن ي تعّد لثرحيل معق    در  جا باا 

لا  الماامون دان ، ادتاذر ال  ال  ر ى ال  ل بن  هل  ن الماامون جااد فاي انمار
 الم ير معق و ال:

د العامااااة، وال اااااس "ياااا  مياااار المااانم ين:  ن ذ بااااي دراااايب د اااد  هاااال بيتاااام ود ااا
خيااام المخثاااوع وبيعاااة الر اااا، و  آمااان مااان ال اااعاة والح ااااد و هااال يثوماااو  ي باتااال  
خث اام بخرا ااان". فثااب يوافاااق المااامون، و دثمااق داادب  بااي  فاادد ي  االبغااي  ن ي ااعو 

 .(34)  الهاة المامون ال اءح ا تغ ائق د ق وليس من ه ام 
ويبدو  ن ليس  دل دث  مدى التوفي  الاذس بثغاق الماامون فاي البيعاة لعثاي بان 

ليااق ال  اال باان  ااهل ماان  ااعو الحااول و ثااة  ماان هااذا الحااال الااذس ءااار  مو اا 
الحيثة. فثما بثع المامون بابع  الطريا ،  يال فاي  ارخس،   تِال ال  ال بان  اهل، 

 ااي  و ياال  ن الاتثااة  ااالوا لثمااامون د ااد مهااولهب بااين يديااق:  (31)،فاااتهب المااامون باتثااق
 .(32) مرت ا باتثق

مان  كال  هكهاار  دثي بن مو  ،  يال فاي  ولما بثع المامون مدي ة طوس، ماي
 .(39)و يل ادتّل   ابيو وماي ،(31)و يل في ال  ب ،(37)الع ل

                                                 

 مخطوط. 514ابن بابويق الامي/ ديون  خبار الر ا ا -34
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ليها، بال ال  ل بن  هل، وبال دثي بن  وتادب المامون  حو بغداد ي ّو    ق 
 مو  ، ف تحي بغداد ذراديها لق، وكان ل ان حالها:

ولماان  ادمي دثيااق ماان جعال الثااق  ادومم يااا  ميار الماانم ين، م تااح رحمااة لام، 
رديتم  فاد  شر ي البالد حين حثثي  بها، وآ س الثق باربام  هثهاا، و ءابي الردياة 

يحييهااا،  لاا  الثااق فياام ولاام  يااديها، لتءاايل ماان مااادمم دااد ا  لياام  دي هااا، وماادي  
 (40)يغي ها. ومن  يل يدم ف الا 

ولاب يكان ببغاداد،  يال هما ياة، وهاو يثابس لبااس الخ ارة،  ومك  المامون  ياماا 
من لباس ال واد  فثما ر ى طاداة ال ااس لاق، طارح لبااس   حد يجترس  ن يثبس شيئاا 

ل  تعيين ولي  ، ولب يعد (45)ح ا قا  الخ رة و مر بثباس ال واد، ودّب ال اس بع وه و 
 دهد دثوس آخر.

وهكااذا  اارى تعيااين دثااي باان مو اا  خثي ااة ماان بعااد المااامون كااان خطااة ذكيااة، 
وانغرا  ال يا ية المت ااربة،  الدولة من حّم  ا تجاهايلتخثيا  جريئاا  ودمالا 

ل ااال الخالفااة داان ب ااي  جاااداا   ااااذ المو ااو ال يا ااي الم ااطرل، ولااب يكاان دمااالا وا  
 ل  آل دثي.العباس  

 الدكتور محمد ضيف الله البطاينه

 

 

                                                 

 ب،  شر د ي العطار الح ي ي.5949. طبعة 52، 50ابن طي ور/ تاريخ بغداد ا -40
 ب،  شر د ي العطار الح ي ي.5949، طبعة 52، 50ر/ تاريخ بغداد اابن طي و  -45و 40


