كشف الخـفاء في البيعة لعلي الرضا
للـ ـ ـ كحمد ضيفـ ـ ـ ض ـ ــيف اللـ ـ ـ

بطاين

(جاضعة اليرضمك /الأددن)

 ...جعل هارون الرشيد الخالفة من بعده في ولده ،ورتّبهاا فايهب بترتيال البيعاة
له ااب ،فعا اادها و ا لمحم ااد انم ااين ،ه ااب دا اادها لعبدالث ااق الم ااامون ،ه ااب دا اادها لثاا ااب
الماانتمن .فاااال بع ا
با هب بي هب(.)5

ال اااس :حكااب الرشاايد ماار المثاام .و ااال بع ااهب :باال لا ا

ولمااا دركااي الم ّيااة هااارون الرشاايد ،ااودس بااانمين خثي ااة لثم ااثمين ،فبااايعوه
وبايعق خوتق ،وبايعق المامون الذس كا اي لياق ماور خ ار اان م اذ خالفاة والادهّ .
ن ي اااب الءا ا اا ب ااين انم ااين والم ااامون ل ااب ت اادب ،و خ ااذي حاش ااية ك اال م هم ااا تا ا ّين

لءاحبها الكيد نخيق ،و ري المحاو ي التي كا ي ترمي ل اإليااع بي هماا لا

دااالن انمااين داااد البيعااة بالخالفااة لولااده ماان بعااده ،والغاااا داااد بيعااة خيااق ،ود

طبا ااول الحا اارل بي هما ااا ها ااب دا ااالن خثا ااو انما ااين والا ااددوة لثما ااامون بالخالفا ااة فا ااي

خ ار ااان( .)2وهاج ااي الح اارل ب ااين انخ ااوين ،و ااياي الجي ااو
تباد ا .هب تِل انماين ،وخثاا المثام ا ة 591ه ا لثماامون ،وم ا يء ّارو ماور
الدولة من مرو ،حا رة خ ار ان ،وترم بغداد وغيرها مان البثادان لا رار الح ان
لا ا مي ااادين الات ااال

ومدبر مره في خالفق مو انمين ،ال
ابن هل خي و يره ّ

ل بن هل.

 -5بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثاوم  1ا  .272 -271تحايا محماد باو ال
.5922

 -2المءدر

ق ا.455 -404
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ال،

ائمة وهوراي ال خط

لب تهد انحوال بعد ماتل محمد انمين ،ورثّي ال و
والغ ل تت جار مان بثاد لا بثاد .هاب حمثاي انخباار ارار الماامون بجعال دثاي بان

مو

بن جع ر العثوس ولي دهد الم ثمين والخثي ة من بعده ،وت ميتق الر ا مان

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

الم ابر بعد الخثي ة المامون( .)3فثما كان ذلم ،ت ب ي العباس ما كان يحذرون.

فثماذا راد المامون ن ي ال الخالفة من ب اي العبااس بان دبادالمطثل لا ب اي

دثي بن بي طالل؟

جادا في ارره؟
وهل كان المامون ّ
كا ااي هااذه البااادرة

مهياال لهااا فااي تاااريخ العال اااي العبا ااية العثويااة ماان باال.

و ااد ااب المااامون ليهااا غياره مماان تااادب دثيااق ماان خث اااا ب ااي العباااس .وياااول اباان

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

ت اول ااي انخب ااار التاريخي ااة "اختا اراع الم ااامون" بالتحثي اال ،و ا ّادمي م ااا رت ااق م اان
الادوافو التاي دي لا اتخااذه ،وجعثاي الماامون ي ُا ِادب دثياق .و ا ت اول هاذه انخبااار
دث ال حو التالي:

و ا :انخبااار التااي تااذكر ن اابل بيعااة المااامون لعثااي باان مو ا يعااود ل ا

دثي وآل العباس واا.
دثي ودثمق وورودق وف ثق دث آل ّ
تاوى ّ

 -3بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم

 1ا ،114الك دس /و ة مءر ا.521

تحاي ح ين ءار  ،5919ابن العم ار ي /اإل باا في تاريخ الخث اا ا .91تحاي
ال امرائي ،يدن 5973ب.

 -4ابن الطاطاي /ال خرس ا 591طبعة الااهرة .5923
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ا ب

ااال بااو جع اار الطباارس" :وذلاام ااق – يع ااي المااامون -راار فااي ب ااي العباااس

وب ي دثي ،فثب يجد حدا ف ل و ورع و دثب م ق".

()1

و ال الم عودس ..." :ق رر في ولاد العبااس وولاد دثاي ،ر اي الثاق دا هب،

فثب يجد في و تق حدا هو ف ل و ح بانمر من دثي بن مو
لق بو ية العهد"(.)2

الر ا ،فبايو

وجاا في خبار م كويق " :رار الماامون فاي ب اي العبااس وب اي دثاي فثاب يجاد

حاادا ف اال و ورع و دثااب ماان دثااي الر ااا ،فااو ه دهااده و ا ّاماه الر ااا ماان آل
محمد"(.)7
ال دثا

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

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

مو وليا لثعهد لءالح دثي ،فاال " :ن المامون د ف ّكر فاي حاال الخالفاة بعاده،
و راد ن يجعثها في رجل يءثح لها لتبر ذمتق ،كذا دب".
و ال الامي :لب يكن – يع ي المامون -يرمي ل

ن يتب العهد لثر ا(.)9

ها ي ا ا :انخبااار التااي تااذكر ن اابل بيعااة المااامون لعثااي باان مو ا يعااود ل ا

وفاا المامون بال ذر الذس ذره دث
-1
-2
-7
-1
-9

ق ُن ا تءر دث

خيق انمين.

بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم  1ا.114
الم عودس /مرو الذهل  4ا .21الطبعة الهالهة ،الااهرة .5911
م ااكويق /تجاااارل انماااب ا .432مجثا ااد مطب ااوع مثحا ا بكتاااال العياااون والح اادائ  ،مكتب ااة
المه – بغداد.
ابن الطاطاي /ال خرس ا.591
محمد بن بابويق الامي /دياون خباار الر اا ا .572مخطاوط – دار الكتال ،الاااهرة ،ر اب
.2252
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ااال انءا ها ي " :ااال المااامون :ااي داهاادي ن خرجهااا لا

ف اال آل بااي

طالل ن ر ري بالمخثوع ،وما دثب حدا ف ل من هذا الرجل".)50(.

و ا الامي حديه ا طويالا م اده :ن المامون د ّاين دثاي بان مو ا خثي اة مان
بعده وفاا لما داهاد الثاق دثياق ُن ءاره دثاي خياق انماين ،و ف اي الخالفاة لياق،

ُن ي ااعها فااي مو ااعها الااذس و ااعق الثااق تعااال  .فثمااا تا ّاب انماار لثمااامون ،لااب ياار
حدا ح بالخالفة من بي الح ن دثي الر ا(.)55
وتبدو بو وح ،من خالل ربط ال ءر بال ذر ،ميول رواة الخبر الشيعية وهاذا

ممااا

دثي اا لو يااة العهااد وجعاال مءااير
ياااوب بااق اابل ما ااو فااي اختيااار المااامون ّ

الخالفة محكوم ا بال ذور.
هاله اا :ذكاار الا طااي

()52

فااي خبااار الحكماااا ن المااامون لمااا رى آل دثااي باان

بااي طالاال متخشااين متخ ااين ماان خااوو بااي جع اار الم ءااور وماان جاااا بعااده ماان

الخث اااا ماان ب ااي العباااس ،ورى الع اواب ااد خ يااي د ا هب مااور العثااويين با خت اااا،
فر اوا بهاب مااا ير اون بان بيااا ويت وهااون فاي ءا تهب ماا يخارجهب داان الشاريعة ماان
التغالي ،فاراد معا بة العامة دث هذا ال عل ،هب فكر ق ذا فعال هاذا باالعواب ادهاب
غا اراا ب ااق .ف ر اار ف ااي ه ااذا انم اار را ا ار د ياا اا ،ورى ن يا اادب ح ااد العث ااويين لثحك ااب

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
ذم ا.
ّ
 -50انء ها ي /مااتل الطالبيين ا ،123طبعة الااهرة .5949

 -55محمد بن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا 515 ،571مخطوط.

 -52الا طي /اخبار العثمااا باخباار الحكمااا ا ،510 -549دار الكتال الخديوياة /الاااهرة –
الطبعة انول .
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و ورد الامااي خب ا ار شاابيه ا بال اذس ورده الا طااي ،ااال الامااي " :ن المااامون جعاال

لعثي بن مو

من و هب"(.)53

و ية العهد مان بعاده  ..ليارى ال ااس رغبتاق فاي الاد يا في ااط محثّاق

و د يكاون ماا ورده الاماي والا طاي اببا لاءاة البيعاة لعثاي بان مو ا ،

يعادو

ن يكااون ت ااي ار م همااا لا ااية البيعااة .وا ّ ف اإن دثااي باان مو ا لااب يكاان مام اا لكاال

العثااويين

()54

وا مااا كااان مام اا ل ئااة م ا هب .ود اادما امااي هااوراي العثااويين فااي البء ارة

()51
دثياا رئي اا لهااا،
والكوفااة والمدي ااة ومكااة والاايمن  ،لااب تختاار واحاادة ماان هااذه الهااوراي ّ

وا ما ااا اختا اااري غي ا اره واذا كا ااان الما ااامون راد ب عثتا ااق ن ي
ويكشا هب ماااب المخاادودين بهااب ويما

ا ااح العثا ااويين المتخ ّ ا اين

ااتار الادا ااة الم ااروبة دثاايهب ،فاإن المااامون

يكون اد فاتاق هاذا الغار  ،نن ال ااس خباروا الاذس هااروا مان العثاويين وءااري لايهب
ماالياد انماور ،ودرفاوا ماا كااان ما هب مان خياار و شار ،وا ااافة لا ذلام فاااد يال فااي
ق لب يكن لق من مور الحكب شيا.

دثي بن مو

رابعا :يل ن المامون كان يتشيو لثعثويين و د حمثق فراطق فاي التشايو دثا

مبايعة دثي بن مو

بو ية العهد.

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

المثم دايب".

()52

 -53محمد بن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا 220مخطوط.

 -54ا رر محمد بن بابويق/ديون خبار الر ا ا  .9 ،1مخطوط.
الح ن ال ويختي /فر الشيعة ا 27طبعة

تا بول 5935ب.

عد الامي ،الماا ي وال ر ا .19طبعة طهران .5923

 -51بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم  1ا .144 -121
 -52الامي /ديون خبار الر ا ا 34مخطوط.
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وذهل ل ذلم ال يوطي ال" :وجعل – المامون -ولاي العهاد مان بعاده دثاي

الر اا باان مو ا الكااارب باان جع ار الءاااد  ،حمثاق دثا ذلاام ف ارطاق فااي التشا ّايو،
حت

هب ن يخثو
يل ق ّ

ق وي ّو

انمر ليق".

()57

وبخءوا هذا التشيو الذس رمي بق المامون ،فيبدو راهره المتمهل بالبيعة لعثي

بن مو متهوما ومتهوب باط ق كذلم ،لما روس دن دثي بان مو ا اق كاان يح ّاد
ءحابق الذين يه بهب دن المامون و حاديهق في مامة دثي بان باي طالال وت ايثق

تغتروا م ق باولق ،فما يعتثي والثق غيره"(.)51
دن واه ،وياول لهب" :
ّ

ويحده ا ابن دبد ربق دن المامون ق ال دثي الر ا دن بل ددواهب مر

اي ن ذلاام كااان با اربااة دثااي باان بااي طالاال وفاطمااة ماان
الخالفااة ،فثمااا جااال دثا ّ
الر ول دثيق ال الب ،ال المامون:
" ن لب يكن هاه ا ّ الارابة فاد خثو ر ول الثق من هل بيتاق مان كاان ارل
ليق من دثي و من في مهل عدده – بق ،-وان كان با ارباة فاطماة مان الر اول،

حيان
فإن الح بعد فاطمة لثح ن والح ين ،وليس لعثي في هذا انمر ح وهما ّ
فإذا كان انمر كاذلم ،فاإن دثيا ا اد ابت هماا حاهماا وهماا ءاحيحان ،وا اتول دثا
ما يجل دثيق"(.)59
وهاذا دليال ،ن ءاحي هاذه الروايااي ،دثا

بالتشيو لثعثويين.
دن س مطمئ ة
ّ

ن الماامون لاب يءادر فيماا اتخااذه

وا افة ل ذلم فإن الا طي يذكر ن المامون كان ي وس ،بعاد

من البيعة لعثي بن مو

يرد انمر ل حالتق انول "(.)20
 ،ن ّ

ااا غر اق

 -57ال يوطي /تاريخ الخث اا ا  .307الطبعة انول 5912ب ،تحاي محمد محيي الدين.
 -51الامي /ديون خبار الر ا ا 592مخطوط.

 -59ابن دبد ربق /العاد ال ريد  2ا .311الطبعة الها ية 5912ب.
 -20الا طي /اخبار العثماا باخبار الحكماا ا.510

550

يت ح مما ب ن المامون لب يكن جادا في البيعة لعثاي بان مو ا واتمامهاا
لاق ،وا ماا يبادو ن فاي انمار ل ا ار ،و ن البيعاة تخثاو مان غار  ،و اد يجثيهاا ل ااا
تتبو انحوال العامة التي واكبي حادهة البيعة ،والخاتمة التي ا تهي ليها.

ما فيما يتعث بانحوال العامة فال يمكن غ ال الخالو الذس دار بين انماين

والمامون ،وانطراو التي شاركي فياق وءا عتق رغباة م هاا بال اثطان وا
وتع ي ا ت ااثطها وا

اتبداد باق

اراد بااق و ااد ءااار تاال انمااين و ياااب المااامون بااامر الخالفااة

ا تءا ار م ّيا لالتجاه الذس كان ياو وراا المامون ،ويت تر بق ،وياو ال
هل و دوا ق دث ر ق ،وه يمة لالتجاه الها ي الذس كان ياو وراا انمين وير ق
ال

ل بن

ل بن الربيو.

ّ ن بااااا المااامون فااي ماارو ،حا ارة خ ار ااان ،بعياادا داان بغااداد دار خالفااة
آبائق ،دط من حولق مركا ا ف ال ،ودا ّ ماو عهب فاي الدولاة ،وءاار لهاب الااول
وال ءل في مور الدولة ومءاالح ال ااس وفاا ال ال بان اهل بال ءايل انوفا
ماان ذلاام ،فءاااري ليااق الريا ااتان – الحاارل والتاادبِير -ولااق مرتبااة ماان ياااول في اامو
م ق.

()25

الدالّااة
كاان ذلاام تعا ّاديا دثا اثطان الخثي ااة المااامون ،مار ااق هان ا ماان خااالل ّ
التااي وجبوهااا دثا المااامون ،الااذس يااايب فااي خ ار ااان بااين ءاااره ماان خوالااق الااذين
خمي الدداية واإلدالب مدى

وحد يوفهب ،و د
ا وا ليق الخالفة بتدبير داولهب ّ
ما وءال لياق هان ا مان ال اوذ ،حتا يال ن الماامون و او تحاي اوذ ال

ال بان

ااهل ،وان ال اال ااد ا ااتول دثيااق( )22وءااار مااا ي ُباارب ماان ماار ويتّخااذ ماان ارار
ت ابق انو اااط العامااة والخاءااة فااي بغااداد غالبا ا لا ال اال باان ااهل .و ااد يكااون

 -25الجهشا اايارس /الا ااو راا والكتا ااال ا  302 -301الطبعا ااة انول ا ا  ،5931مكتبا ااة البا ااابي
الحثبي /الااهرة.

 -22ابن الطاطاي /ال خرس ا  ،200 -599ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا،571
 511مخطوط.
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ماان هااذا الابياال مااا

اال ل ا ال

اال باان ااهل ماان شااعر يااذكر فيااق ف اال هاال

خ ار ان دث المامون و ءرتهب لق في و المثم ليق ،ال:
ن م ا ا ا ا ا ااامون هاش ا ا ا ا ا ااب ء ا ا ا ا ا ااثق مك ا ا ا ا ا ا ا

غي ا ا ا ا اار ا ا ا ا ااا ح ا ا ا ا اان ال ا ا ا ا ااذين غ ا ا ا ا ااذو ا

من خ ار اان اتباو انمار فيهاب

()23

ا ا ا ا ا ا ا ااة م ها ا ا ا ا ا ا ااا آبا ا ا ا ا ا ا ااانه وجا ا ا ا ا ا ا اادود ُه
ە بما ا ا ا ا اااا العا ا ا ا ا ااال فا ا ا ا ا اااورد دا ا ا ا ا ااود ُه
وتو ّش ا ا ا ا ا ا ااي لث ارريا ا ا ا ا ا ا اان ب ا ا ا ا ا ا اارود ُه

ا ا ا ا ا ااد ءر ا ا ا ا ا ااا المام ا ا ا ا ا ااون حتا ا ا ا ا ا ا ح ا ا ا ا ا ااوى الم ا ا ا ا ا ااثم ف ي ا ا ا ا ا ا ااا طري ا ا ا ا ا ااق وتثيا ا ا ا ا ا ااد ُه
مهث ا ا ا ا ااا

يا ا ا ا ا اراه م ا ا ا ا ااا ب ا ا ا ا اار الءب ا ا ا ا ا ا

ويبدو ن هذا الشعر يل دث ل ان ال

ا ا ا ااح وش ا ا ا ا ّ الرا ا ا ااالب م ا ا ا ااق دا ا ا ااود ُه
ل إلهارة الشم في س المامون،

وتحري ق دث من حولق وا تعدائق دث و عق بخ ار ان.

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

ال ي والع ي الذس كان يواجهق المامون في امتق بمرو.

هاب ا ااتغ ّل العثوييااون ال رءاة ،و شااعثوا الهااوراي فااي المادن المختث ااة ماان العا ار
والحجا واليمن كذلم واءل ا تجاه المعاار لثماامون والاذس كاان منيادا لألماين
شااطق ،وتجاار مان اخت ا مان رجالااق مهاال ال

الرهور وا

ال باان الربياو ياااب تال انمااين دثا

ماب ل ءو المعار اة ،وتحادوا الح ان بان اهل ،ممهال الماامون

 -23المر با ي /معجب الشعراا ا.513
 -24ذكر الجهشيارس ن ال

ل بن هل ال لما تل طاهر بن الح ن الخثي ة انمين :ما فعال ب اا

طاهر؟ ّل دثي ا يوو ال اس و ل تهب .ا رر :الجهشيارس /الو راا والكتال ا304.
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فاي بغاداد ،وو عاي الحارل باين الجاا بين .و اد تمك اي المعار اة فاي فتارة تالياة مان

طرد الح ن وطرد دمالق.
فما د

()21

المامون ي عل اا ما كان يجرس حت يعياد لثخالفاة وتهاا و وذهاا،

وكو ا دتداا دث
وتءبح ادرة دث مباشرة ءالحياتهاّ ،
تذكر انخبار ن المامون في غمارة انحادا

ثطا ها؟

الجارياة

اذ مان خ ار اان رجثاين

من هل هاتق ،هما رجاا بن بي ال حام وفر اس الخادب ،و مرهما ن ياتيا المدي ة

الم ااورة ،ويح ا ار دثااي باان مو ا باان جع اار فثمااا ح اراه ،داااد المااامون البيعااة
بالعهد لق( ،)22و دثن ذلم في اآلفا .

ويبدو من ءدور رار المامون في الرروو اآل اة الاذكر ماا

يادع مجاا ا

لثشم في ارتباط هذا الارار بما كان يجرس من حاول الماامون ،ودال تاق باالمو و

اي بان
ال يا ي آ ذام .لذلم ا تابو التطاوراي التاي طاري بعاد داالن البيعاة لعث ّ
مو  ،لما لها من دور يجابي ي ِع ُاين دثا تو ايح غار الماامون ومغا اه مان

البيعة لعثي ،و ت اول في مجرى التطوراي مو و ال

ل بن هل و هل بغاداد،

بادتبارهما يمهالن اتجاهين رئي يين متعار ين في الخالو الاائب.
وممااا يث ااي ال راار ن ماا ّار الخالفااة ،و ياان يكااون ،كااان واحاادا ماان باار م ااائل
الخااالو بااين ا تجاااهين ،وادطاااا كاال جا اال هميااة كبي ارة فااي اتجاااه تارياار مءااير
 -21بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم

 1ا .141

بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم

 1ا .144

 -22اليعاوبي /تاريخ اليعاوبي  2ا  ،441دار ءادر بيروي .5920
ابن العم ار ي /اإل باا في تاريخ الخث اا ا.91

اباان انهياار /الكاماال فااي التاااريخ  1ا .513المكتبااة التجاريااة /الااااهرة 5317ه ،تحايا

دبدالوهال ال جار.
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الخااالو .ويباادو ن ال

اال باان ااهل رى ول انماار ن البيعااة لعثااي باان مو ا ا

تخاادب غر ااق فااي بااااا المااامون فااي ماارو بعياادا داان بغااداد لااذلم رهاار ر اااه داان

البيعة .وهو ما ي ر ل ا الرواياي التي تذهل ل الااول باان ال
عثي بن مو
لثمامون البيعة ل ّ

الر ا(.)27

ال بان اهل يان

غثاابهب دااالن البيعااة بال ااخط واإل كااار

مااا فيمااا يتعثا باهاال بغااداد فاااد تثاّا
وكااان ب ااو العباااس شاادهب فااي ذلاام كيا ار ،واتهماوا ال اال باان ااهل بحماال المااامون
دث اتخاذ الارار ،و عتوا ال ل بالمجو ي بن المجو ي ،و الوا فيق ق يحتال في

جعل المثم ك رويا ،و ق يان اتخااذ لبااس الخ ارة ،وهاي لبااس ك ارى والمجاوس،
فااادار العبا اايون فااي بغااداد انماار بي ا هب و دث اوا خثااو المااامون والبيعااة إلب اراهيب باان

المهدس(.)21

خااذي ردود ال عاال تبثااع م ااامو ال

اال باان ااهل ،فا اااط فااي يااده ،وءاااري

ت اااوره المخاااوو والشااكوم ،وبااد يثمااس خطااورة ارار البيعااة الااذس اتخااذه المااامون

دثيق ،فءار يحاول جاهدا تعمية انخبار دث المامون وم و وءولها لياق ،وي ا ل
ء وو العذال بمان يبثغاق د اق اق دخال د اد الماامون بهاذا الوجاق ،و اد اتهاب باتال
الاائد المشهور هرهمة بن دين الذس يل ق جاا مان بغاداد لا الماامون فاي مارو

ليطثعااق دث ا حاياااة مااا يجاارس ماان الشااكوى
يخو

وليرده ل بغداد.
ال اس فيق،
ّ

()29

 -27بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم

ااد ال

كما خذ ال

اال باان ااهل و دوا اق ،ومااا
يتغير لعثي بن مو
ل ّ

 1ا  .111ابان بابوياق الاماي /دياون خباار

الر ا ا 571مخطوط .ابن انهير /الكامل في التاريخ
ابن الطاطاي /ال خرس ا .591

 1ا .513

 -21ا رر من جل ذلم :الجهشيارس /الو راا والكتال ا.353 -352
بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم  1ا.111

 -29بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم  1ا.143 -142
ابن الطاطاي/ال خرس ا200. -599
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ويايب دثيق المراءد لثو وو دث

خباره(.)30
ااق كااان ااد وجااس

اي باان مو ا ف اإن انخبااار تشااير ل ا
مااا فيمااا يتعث ا بعثا ّ
خي ااة ماان م اراودة المااامون ياااه دث ا البيعااة لااق ،و ااق ا تيااد ل ا ذلاام ا تيااادا .فيااذكر

الامي ق لما راد المامون دثي بان مو ا دثا البيعاة ادتا ّل دثاي بعثال كهيارة(.)35
وياااول اباان العم ار ااي ن دثااي باان مو ا ااال لثمااامون :يااا مياار الماانم ين :ن هااذا
اتب ،فاااد ي .فثااب ي ُع ِااق( .)32وكااان دثااي باان مو ا يشااعر بال ااي خااالل
انماار يا ّ
وجااوده فااي ماارو مااو المااامون وال اال باان ااهل ،وت تابااق حالااة ماان الشاام والاث ا ،
وت ااتبد بااق الر ااون ،وكهاار مااا

مما يجرس(.)33

اال ليااق انال المااامون بااالرجوع لا بغااداد تخثءاا

ماا الماامون فاااد رال ير اال ردود ال عال ،وي راار درجاة التطااوراي التاي وءااثي
المثحة من حولق فاي العاودة لا بغاداد ،و اعو
ليها فثما اطمان ل رغبة الاادة
ّ
حد و عق فاي اا ا تهااب وتجريماق ،و رارة
مرك ال ل بن هل و دوا ق ،ل
ّ
هل بغداد ل

امة الخثي ة بي هب ررة المتم ي ،وبرمهب بال و

وخوو ب ي العباس من ا تاال المثم د هب خوف ا

من مرو خ ار ان ءول بغداد.
تااادب ال

التي دماوا بهاا،

ااهب تال انماين ،دثان الرحيال

اال باان ااهل ل ا المااامون ي ءااحق بالعاادول داان الرحياال ،ويعاار

دثيق موا و ذلم ،ويذ ّكره باتل خيق انمين ومعاداة هل الع ار لق ،والبيعة لعثي بان
 -30ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا .579وموا و مت ر ة – مخطوط.
 -35ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا .572مخطوط.
 -32ابن العم ار ي /اإل باا في تاريخ الخث اا ا.91
 -33م ا ااكويق /تجا ااارل انما ااب ا ،445ابا اان بابويا ااق الاما ااي /ديا ااون خبا ااار الر ا ااا ا512
مخطوط ،بو جع ر الطبرس /تاريخ الر ل والمثوم  1ا.124
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مو  ،وا الاة الخالفاة دان ب اي بياق ب اي العبااس وتغي ّار ثاوبهب لاق ولكان الماامون
تعد لثرحيل معق ل بغداد .فثماا
در جا با دن ءائح و يره ،وطثل ليق ن ي ّ
رى ال

ل بن هل ن الماامون جااد فاي انمار ،ادتاذر ال

الم ير معق و ال:

ال لا الماامون دان

"ي ااا مي اار الم اانم ين :ن ذ ب ااي در اايب د ااد ه اال بيت اام ود ا اد العام ااة ،وال اااس

يثومااو ي باتاال خياام المخثااوع وبيعااة الر ااا ،و آماان ماان ال ااعاة والح اااد و هاال

البغااي ن ي ااعوا بااي فاادد ي خث اام بخ ار ااان" .فثااب يوافاااق المااامون ،و دثمااق داادب
ا تغ ائق د ق وليس من ه ام

الهاة المامون ال اءح(.)34

ويبدو ن ليس دل دث مدى التوفي الاذس بثغاق الماامون فاي البيعاة لعثاي بان
مو ا ماان هااذا الحااال الااذس ءااار ليااق ال اال باان ااهل ماان ااعو الحااول و ثااة
الحيثة .فثما بثع المامون بابع الطريا  ،يال فاي ارخس ،تِال ال ال بان اهل،
فاااتهب المااامون باتثااق )31(،و ياال ن الاتثااة ااالوا لثمااامون د ااد مهااولهب بااين يديااق :ااي
مرت ا باتثق(.)32

ولما بثع المامون مدي ة طوس ،ماي دثي بن مو  ،يال فاي كهااره مان كال
الع ل( ،)37و يل في ال ب( ،)31و يل ادت ّل ابيو وماي(.)39
 -34ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا 514مخطوط.
 -31المءدر

ق ا514.

 -32ابن الطاطاي /ال خرس ا593.
 -37الم عودس /المرو

 4ا21.

 -31اليعاوبي /تاريخ اليعاوبي  2ا.413
انء ها ي /مااتل الطالبيين ا.127 -122
ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا 220مخطوط.
 -39اليعاوبي /تاريخ اليعاوبي  2ا.413

ابن بابويق الامي /ديون خبار الر ا ا  220مخطوط.
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و ق ليها ،بال ال
وتادب المامون حو بغداد ي ّ
مو  ،ف تحي بغداد ذراديها لق ،وكان ل ان حالها:

ل بن هل ،وبال دثي بن

جعال الثااق ادومم يااا ميار الماانم ين ،م تااح رحمااة لام ،ولماان ادمي دثيااق ماان
رديتم فاد شر ي البالد حين حثثي بها ،وآ س الثق باربام هثهاا ،و ءابي الردياة
لياام دي هااا ،وماادي لا الثااق فياام ولاام يااديها ،لتءاايل ماان مااادمم دااد ا يحييهااا،

ومن يل يدم ف الا يغي ها.
ومك

()40

المامون ياما ببغاداد ،يال هما ياة ،وهاو يثابس لبااس الخ ارة ،ولاب يكان

حد يجترس ن يثبس شيئا من لباس ال واد فثما رى طاداة ال ااس لاق ،طارح لبااس

ودب ال اس بع وه واح ا ق( ،)45ولب يعد ل تعيين ولي
الخ رة و مر بثباس ال وادّ ،
دهد دثوس آخر.
وهكااذا اارى تعيااين دثااي باان مو ا خثي ااة ماان بعااد المااامون كااان خطااة ذكيااة،
ال يا ية المت ااربة،

حم ا تجاهاي وانغ ار
ودمالا جريئ ا لتخثيا الدولة من ّ
وا ااااذ المو ااو ال يا ااي الم ااطرل ،ولااب يكاان دم االا جااادا ل ااال الخالفااة داان ب ااي

العباس ل آل دثي.

الدكتور محمد ضيف الله البطاينه

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

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