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 :الممخص
أف لألمارة الزيدية في طبرستاف أىمية متميزة، كذلؾ لككنيا أكؿ كياف 
سياسي أستطاع العمكييف تأسيسو في بالد المشرؽ االسالمي ، بعد فترة 

االسالـ الى ايراف، لذلؾ تناكلت  حياة الحسف االطركش  طكيمة مف دخكؿ
، الذم كاف مف اىـ الشخصيات العمكية التي كاف ليا الدكر االبرز في 
االمارة الزيدية  عمى جميع الصعد ، حيث أستطاع أحياء االمارة الزيدية 

ـ (  ِٖٗق / ُّٔـ (  الى سقكطيا سنة )  ُّٗ/ َُّ)الطبرية( سنة )
اعي الصغير الحسف بف القاسـ صيره ، كذلؾ تكمف أىمية بعد مقتؿ الد

الحسف االطركش في االمارة الزيدية ، مف خالؿ دكره العظيـ في تاريخ 
 الشيعة في ايراف بشكؿ خاص كفي تاريخ المشرؽ االسالمي بشكؿ عاـ.
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Abstract: 

The Zaidi Emirate in Tabaristan has a distinct 

importance, because it is the first political entity that the 

Alawites were able to establish in the Islamic Mashreq, 

after a long period of Islam’s entry into Iran. Therefore, I 

dealt with the life of Hassan al-Atrush, who was one of 

the most important Alawite personalities who had the 

most prominent role in the Zaidi emirate. At all levels, as 

the revival of the Zaydi emirate (Tabariah) in the year 

301 / 913 AD was able to fall in the year (316 AH / 928 

AD) after the killing of the young da’i, al-Hasan bin al-

Qasim, his brother-in-law. The great in the history of 

Shiites in Iran in particular and in the history of the 

Islamic East in general. 

 

Keywords: 

AI-Atroosh 

AIawia emirate 

Tabaristan. 

 

 
©Authors, 2022, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ِْ ) 
 

 المقدمة
عمى النبي الحبيب الحمد هلل الذم خمؽ فسكل كالذم قدر فيدل كالصالة كالسالـ 

 المصطفى ) صؿ اهلل عميو كسمـ ( كعمى آلو الطاىريف كصحبو كمف أىتدل .
أف لألمارة الزيدية في طبرستاف أىمية متميزة ، كذلؾ لككنيا أكؿ كياف سياسي 
أستطاع العمكييف تأسيسو في بالد المشرؽ االسالمي ، بعد فترة طكيمة مف دخكؿ االسالـ الى 

ت  حياة الحسف االطركش، الذم كاف مف اىـ الشخصيات العمكية التي كاف ايراف، لذلؾ تناكل
ليا الدكر االبرز في االمارة الزيدية  عمى جميع الصعد ، حيث أستطاع أحياء االمارة الزيدية 

ـ( بعد مقتؿ الداعي  ِٖٗ/ق  ُّٔـ(  الى سقكطيا سنة )  ُّٗ /   َُّ)الطبرية( سنة )
ه ، كذلؾ تكمف أىمية الحسف االطركش في االمارة الزيدية ، الصغير الحسف بف القاسـ صير 

مف خالؿ دكره العظيـ في تاريخ الشيعة في ايراف بشكؿ خاص كفي تاريخ المشرؽ االسالمي 
بشكؿ عاـ ، مف خالؿ ما حققو مف نتائج دينية حيث كاف ىك صاحب الدكر االكبر في  

االسالمي عمى المذىب الزيدم كخاصة  دخكؿ عدد كبير جدان مف الناس الكثنييف الى الديف
مف أىؿ الديمـ كالجيؿ ، حيث لـ يكف االسالـ قد دخؿ الى تمؾ المناطؽ بشكؿ كبير أال 
بفضؿ االطركش ، لذلؾ فقد استمرت التأثيرات التي أكجدىا االطركش سكا كانت  الدينية 

تي حقيا ىي أساس كالحضارية كاالجتماعية في ايراف الى يكمنا ىذا ، كاصبحت الخدمات ال
لكؿ الحركات كالكيانات كالحككمات  التي كانت ذات ميكؿ شيعية ، لذلؾ يمكف أف نعتبر 
مرحمة االمارة الزيدية بشكؿ عاـ كمرحمة االطركش بشكؿ خاص مف اىـ مراحؿ تاريخ 
المذىب الشيعي في ايراف كفي بالد المشرؽ االسالمي مف خالؿ ما احدثتو مف متغيرات ، 

رت الكتابة عف الحسف االطركش ، حيث كانت معظـ البحكث السابقة قد تناكلت لذلؾ أخت
االمارة الزيدية بشكؿ عاـ لذلؾ أخترت الكتابة عف أحدل اىـ الشخصيات فييا كىي شخصية 

 الحسف الناصر االطركش، 
كقد كاجيتني بعض الصعكبات في الكتابة عف المكضكع كذلؾ بسبب قمة المصادر 

خاص ككذلؾ قمة المصادر عف المذىب الزيدم بشكؿ عاـ ، فضالن عف  عف االطركش بشكؿ
ككف المعمكمات المكجكدة عنو رغـ قمتيا كانت معمكمات متضاربة كمشكشة كفييا كثير مف 
الخمط كاالختالؼ في تكاريخ االحداث كاماكنيا لذلؾ احتجت الى الكثير مف التدقيؽ 

 الكقائع التاريخية . كالتمحيص لمكصكؿ الى الحقائؽ االكثر قرب مف
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كقد قمت بتقسـ البحث الى مبحثيف تناكلت في المبحث االكؿ ، السيرة الذاتية لمحسف 
االطركش كبعض الجكانب االيمانية في شخصيتو ، اما المبحث الثاني فقد قسمتو الى 

كفي محكريف في المحكر االكؿ ، جغرافية طبرستاف كتركيبيا السكاني كتاريخ االمارة الزيدية ، 
المحكر الثاني مف المبحث الثاني ، كاف ذكر دكر االطركش السياسي كالعسكرم في أحياء 

 االمارة الزيدية الى أف تكفاه البارم عز كجؿ . 
 المبحث االول

 السيرة الذاتية لألطروش والجوانب االيمانية في شخصية   
  اواًل: اسمو ونسبو:

ىك الحسف بف عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف عمي بف الحسيف بف عمي بف   
)رضي اهلل عنيـ( كىك مف أحفاد عمر بف عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي  (ُ) ابي طالب

 . (ِ)طالب المعركؼ بعمر االشرؼ
 صفتو :ثانيًا : 

) كاف الحسف بف عمي الناصر االطركش ،عميو السالـ ،  (ّ)يقكؿ السيد ابك طالب 
 ، بو طىرىش مف ضربة أصابت أذنو. (ْ)طكيؿ القامة يضرب الى االدمة 

 ثالثًا : كنيتو وألقابو :   
يكنى الحسف ابك محمد كىذه ىي الكنية الكحيدة التي أجمعت عمييا جميع  كنيتو: -أ

و اربعة ابناء منيـ كلد كاف اسمو محمد المصادر، حيث يذكر اف الحسف االطركش كاف ل
 . (ٓ) مات كىك في سف صغيرة كبو كاف يكنى 

 :  لقد كاف الحسف يعرؼ بعدة ألقاب كىي:ألقابو -ب 
 كيرجع سبب تسمية الحسف بف عمي بيذا المقب الى ثالث ركايات:  :(6) األطروش-1

أخذه كضربو الؼ سكط  ، عمى طبرستاف(ٕ)األكلى:  انو حيف تغمب رافع بف ىرثمو 
الحسف األطركش خرج الى نيسابكر في  اف فتشير الى: فأصيب بالطرش أما الركاية الثانية 

، حتى يدعك لنفسو، فالتقى مع الخجستاني كأكرمو، (ٖ)اياـ  احمد بف عبد اهلل الخجستاني 
اني  كشرع الحسف كىك عنده بالدعكة بشكؿ سرم كقد استطاع اف يقنع عدد مف قادة الخجست

 كأيناس أخريف بدعكتو، كقيؿ كاف ىذا في جرجاف عندما تممكيا الخجستاني مف الحسف بف زيد

كبقاء الحسف األطركش فييا كقد كاف ىناؾ مف كشى بو عنده الخجستاني، لذلؾ اعتقمو 
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أما الركاية الثالثة :  ، كضربو بالسياط ضربان عظيمان، ككقع سكط في إذنو فأصابو منو طرش
بالصمـ في ضربة سيؼ في احدل المعارؾ التي خاضيا مع االمير محمد بف انو أصيب 

  (َُ)، عندما كاف االطركش في خدمتو(ٗ)زيد
كىك لقب مف ألقابو كييذكىر في مصادر كثيره جدان كاليو تنسب  الناصر الكبير: -2

يكر فرقة مف الزيدية تسمى بالناصرية الزيدية، أما سبب تسميتو بالناصر الكبير؛ كذلؾ لظ
ر مف أئمة الزيدية ييمىقىب بالناصر الصغير بعده  .(ُُ) ناصر آخى

كقيؿ عنو كاف شيخ الطالبيف ككاف يمقب الناصر لمحؽ ، كقيؿ انو  الناصر لمحق  -3
: (ُِ)تمقب بيذا المقب عنده دخكلو الى بالد الجيؿ عف طريؽ بالد الديمـ كيذكر كيمفرد ماديمكنغ

ؿ كلتحقكا عميو الناس الف الديف حمى في صدكرىـ فانتحؿ عند ) كتجاكزه الديمـ الى بالد الجي
 .(ُّ)ذلؾ اإلمامة كتمقب بالناصر لمحؽ كلبس القمنسكة عمى رسـ مف كاف قبمو (

ىػ( كفييا َِّحيث يقكؿ الذىبي: في أحداث سنة ) الداعي أو )الداعي لمحق(: -4
 . (ُْ) خرج الحسف بف عمي األطركش كتمقب بالداعي، كدعا الديمـ الى اهلل

 رابعًا: حياتو ونشأتو :
االماـ الناصر لمحؽ أبك محمد األطركش، صاحب الديمـ كيعرؼ بػ)الناصر الكبير(، 

ىػ ( ، ِِٓكقيؿ: سنة ) ( ُٔ)ىػ ( َِّة )، كلد   الناصر األطركش سن(ُٓ) احد األئمة الزيدية
أـ كلد جمبت مف خراساف ككانت كالدتو  في المدينة المنكرة،  ثـ انتقؿ بعد أف كبر  ككانت أمو

الى الككفة  فرأل مشايخ الككفة كركل عنيـ كعف غيرىـ ، ككاف قد دخؿ الى طبرستاف في 
ف بف زيد بف الحسف بف عمي بف أياـ الداعي ) الحسف بف زيد بف محمد بف إسماعيؿ بف الحس

أبي طالب عمييـ السالـ( ، كبقي عنده الى أف تكفي ، ككلي أخكه ) محمد بف زيد ( فأقاـ 
معو، ككانا معظميف لو عارفيف بفضمو كعممو ، كلـ يكف يتكلى أم منصب في زمنيـ ، بؿ 

كقيؿ إنو قرأ مف ، ( ُٕ)فقط قيؿ أنيما كانا ربما يكمفانو في تفرقة ماؿ العمكية فييـ فيفعؿ ذلؾ
كتب اهلل عز كجؿ ستة عشر كتابان منيا ، التكراة كاالنجيؿ كالزبكر كالفرقاف كباقييا مف 
الصحؼ ، ككاف يقكؿ : ) حفظت مف كتاب اهلل عز كجؿ ثالثة عشر كتابان ، فما انتفعت 

 عميو كسمـ منيا كانتفاعي بكتابيف  أحدىما: الفرقاف لما فيو مف التسمية لنبينا محمد صمى اهلل
بما كابده السمؼ الصالحكف مف األنبياء المتقدميف كالرسؿ الطاىريف صمكات اهلل عمييـ 
أجمعيف ، كالثاني: كتاب دانياؿ النبي عميو السالـ ، لما فيو أف الشيخ األصـ يخرج في بمد 
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يقاؿ ليا ديمماف، كيكابد مف أصحابو كأعدائو جميعان، ما ال يقدر قدره كلكف عاقبتو 
. دخؿ الى بالد الديمـ بعد أف قتؿ محمد بف زيد فيرب االطركش الى الديمـ    ( ُٖ)محمكدة(

 . لكف قد أختمؼ في مدة إقامتو في الديمـ، كسكؼ نذكر ذلؾ مفصالن (ُٗ) يدعكىـ الى اإلسالـ،
ككاف قد نشأ عمى طريقة اسالفو مف أىؿ البيت الكراـ جامعان بيف العمـ كالعمؿ، كبرز في )

. ) ككاف لو (َِ)لعمـ حتى كاف في كؿ كاحدو منيا سابقان ال يجارل كفاضالن ال ييبارل (فنكف ا
مجمس لمنظر، كمجمس إلمالء الحديث، ككاف يركب الى طرؼ البمد، كيضرب بالصكلجاف 
لمرياضة، فإذا ركب اجتمع فقياء البمد كأىؿ العمـ كميـ الى المصمى كجمسكا فيو، فإذا فرغ مف 

. (ُِ)جمس كأممى الحديث، ككاف يحضر جنائز األشراؼ ككبار الفقياء بنفسوذلؾ عدؿ الييـ ك 
)ككاف أبك محمد الناصر في عممو كزىده كفقيو أظير مف الشمس الباىرة، نشر اإلسالـ في 
بالد الديمـ حتى اىتدكا بو مف الضاللة كعدلكا بدعائو عف الجيالة، كسيرتو الجميمة أكثر مف 

 .(ِِ() ى، كمف أرادىا أخذىا مف مظانياأف تحصى كأظير مف أف تيخف
 خامسًا : أبوه وأخوتو 

 ابوه :  -1
كىك عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي بف 

)عمي بف الحسف يقاؿ لو ابف  (ِْ)يقكؿ العمرم النسابة  (ِّ)ابي طالب ) رضي اهلل عنيـ ( 
مف المدينة الى العرؽ ،  (ِٔ)حممو عمر بف الفرج  (ِٓ)المقعدة ، امو محمدية يعرؼ بالعسكرم

اما عف سبب تمقيبو بالعسكرم  ، فقيؿ اف عمر بف الفرج لما قدـ بو مف المدينة الى العراؽ ، 
اخذه الى كاسط أكال ثـ الى سامراء ، كىي كانت تسمى العسكر ، أما سبب تسميتو بابف 

بنت محمد بف عكف بف محمد  (ِٕ)ىي عمٌية، ك المقعدة ، كذلؾ نسبو الى أمو التي كانت مقعدة 
لما ىرب مف العباسييف كصار إلى كاسط عبر ( ِٖ)،  كقد ذكر إف محمد بف القاسـبف الحنفية 

ـٌ ابف عمو، عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف  نير دجمة الى الجانب الغربي، فنزؿ إلى أ
رحا بو كقالت: ) محمد كاهلل، عمي بف الحسيف، ككانت عجكزا مقعدة، فمما نظرت إليو كثبت ف

فدتؾ نفسي كأىمي، الحمد هلل عمى سالمتؾ، فقامت عمى رجميا، كما قامت قبؿ ذلؾ بسنيف، 
ككاف عمي  (ِٗ)  ( فأقاـ عندىا مدة ، كمرضتو مف الكىف الذم أصاب ظيره حتى مات بكاسط

كال يعرؼ السنة التي (َّ)مف  فضالء اىؿ البيت عمييـ السالـ ك حفاظيـ كفقيائيـبف الحسف  
 .(ُّ)سنة (  ٕٕتكفي بيا لكف قيؿ انو مات كلو مف العمر) 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ِٖ ) 
 

 ككاف لمناصر االطركش مف األخكة :أخوتو: -2
جعفر بف عمي بف الحسف بف عمي بف عمر بف عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي  -أ

 راساف)رضي اهلل عنيـ(: امو ىي اـ الناصر ايضا كتدعي )حبيبة( مجمكبة مف خ (ِّ) طالب

، كجعفر (ّْ) قتؿ عمى باب نيسابكر في كقعة كانت بيف محمد بف زيد ك بيف أىميا (ّّ)
 . (ّٓ) المقتكؿ ال عقب لو

الحسيف بف عمي بف الحسف بف عمي االصغر بف عمر االشرؼ بف عمي زيف  -ب
ابك عبد اهلل الشاعر المحدث يعرؼ بالزيدم المصرم تكفي :  (ّٔ) العابديف )رضي اهلل عنيـ(

 ( . كلو شعر يقكؿ فيو  ـ  ِْٗ/ىػ ُِّسنو )
 مف اف نناؿ مف االعداء نالكا  الحمد هلل لـ تقعد بنا حاؿ

 .(ّٕ) الى الميمات أحكاؿ كأماؿ  لكنيا قعدت عف اف تقـك بنا
 : أخواتو-3

تسعفنا في معمكمات كافية عف اسماءىف اما اخكات الحسف الناصر فاف المصادر ال 
 كال عددىف لكف مف خالؿ البحث في االنساب كجدت ذكر اثنتاف مف أخكاتو .

فخر الرازم : يقكؿ ميمكنة بنت عمي بف الحسف بف عمي بف عمر : ذكرىا  –أ 
ميمكنة بنت عمي أخت الناصر الكبير ، كانيا كانت ، زكجة محمد بف جعفر الديباج ، كاف 

 .  (ّٖ)ذا كاف لو كلد اسمو الحسف المعركؼ )ابف ميمكنة ( ىي اخت الحسف الناصرمحمد ى
فاطمة بنت عمي بف الحسف بف عمي بف عمر االشرؼ بف عمي زيف العابديف بف  -ب

 .(ّٗ)عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنيـ( كىي ايضان قد ذكرت انيا أخت الناصر االطركش
 سادسا: اوالده وبناتو :

 كاف لمحسف بف عمي األطركش عدد مف األبناء الذككر كالبنات كىـ.     لقدأوالده :  -1
أمو أـ كلد )كقيؿ( أـ عمي بنت محمد بف الحسف  عمي بن الحسن )الشاعر(: - أ

بف ابي عمي ابف عمر بف عمي بف الحسيف بف عمي )عمييـ السالـ( ككاف عمي الشاعر 
ك الحسف ىذا كاف يستبطئ كالده كيعاتبو ييعرىؼ باألديب المجؿ ككاف يذىب مذىب االمامية كاب
ككاف  (ُْ) في قصائده عمى العمكييف (َْ) بقصائد كأشعار؛ كىك الذم ناقض عبداهلل بف المعتر

كفي يكـ مف األياـ قاؿ  (ِْ) شديد الشبو بأبيو حيث ما ركم رجؿ أشبو بأبيو منو ككاف أعكر
ىنا شيء مف الغراء نمصؽ بو الحسف بف عمي األطركش ألبنو ابي الحسف عمي الشاعر: )ىا 
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كاغدان؟ فقاؿ: ال إنما ىا ىنا بالخاء( فحقد عميو ابكه االطركش، كلـ يكليو شيئان بعد ككاف 
 .(ّْ) الشاعر يكره تركو معزكالن بال كالية 

أمو أـ كلد كسمي بصاحب  احمد أبن الحسن االطروش ويكنى بأبي الحسين: -ب
جيش أبيو، ككاف كجييان، ككاف يمقب بصاحب جيش ابيو ألنو كاف يقكد جيكش ابيو 
االطركش، ككاف مف الشخصيات الكجيية ككانت أمو جارية أىديت لألطركش كىك شقيؽ 
جعفر أبف الناصر تكلى الحكـ عمى االمارة الزيدية في طبرستاف بعد مكت أخيو جعفر كتكفي 

 (ْْ) ـ( ِّٗ /ق ُُّفاجأ مف غير مرض يـك الثالثاء التاسع كالعشريف مف رجب ) بشكؿ م
: امو اـ كلد، كيكنى ابى القاسـ ككانت امو جارية جعفر بن الحسن االطروش -ت

بعد مكت ابيو  ،( ْٓ)اسميا نقش، ككاف جعفر شاعران، دخؿ في صراع مع الحسف بف القاسـ
( ككاف ـ ِْٗ/ىػ ُِّالناصر االطركش عمى االمامة بعده، تكفي جعفر بف الناصر سنو )

 . ( ْٔ)يعرؼ ايضا بالقاضي
كبو  كقيؿ انو مات كىك في سف صغيرةمحمد بن الحسن الناصر األطروش :  -ث

 .   (ْٕ)كاف يكنى الحسف االطركش
و عف زيد ) أما زيد بف الحسف يقكؿ ابف عنبزيد بن الحسن الناصر االطروش :  -ج

 .  (ْٖ)(  الناصر فمـ أجد لو عقبان، حيث لـ تكف لو ذرية يعرؼ بيما
  بناتو : -2 

لقد كاف الحسف الناصر االطركش لو ايضان: خمسة مف البنات ، يقكؿ السيد ابك 
، أـ الحسف كىي فاطمة ، كمباركة ، كأـ محمد، كأـ إبراىيـ ، ، كميمكنة كيذكر (ْٗ)طالب

،  كاحدة  منيف باسـ زينب ، كلعميا ىي أـ إبراىيـ ، اما أـ محمد فمـ أجد سكل (َٓ)لعمرم ا
 كنيتيا. 

 سابعًا : شجاعتو :
اف المكاقؼ البطكلية كالمالحـ الكبرل التي ركيت عف الحسف بف عمي االطركش تدؿ 

كالسالـ ، عمى شجاعة منقطعة النظير ، فيك حفيد بيت النبي عميو كعمى الو أفضؿ الصالة 
:) انو كاف في الشجاعة كثبات القمب بحيث ال تيكلو الجنكد ، كال يركعو (ُٓ)كقد ركل المحمي

كيثمـ الصفائح (، ككـ لو مف مقاـ ِٓ) العسكر المحشكد ، يخكض الغمرات كيحطـ الكشيج
ىائؿ فاز فيو بالشرؼ الطائؿ ككاف يرد بيف الصفيف متقمدا مصحفو كسيفو كيقكؿ ، قاؿ ابي 
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ؿ اهلل ، صمى اهلل عميو كسمـ، )اني تارؾ فيكـ الثقميف ما اف تمسكـ بو لف تضمكا بعدم رسك 
( فيذا كتاب اهلل ، كانا عترة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو  (ْٓ)اىؿ بيتي (ّٓ)كتاب اهلل كعترتي

كسمـ( فمف اجاب الى ىذا ، كاال  فيذا . كذلؾ لو مكقؼ مف مكاقؼ الشجاعة يدؿ عف رباطة 
ة قمبو ، كقد حدث ىذا في معركة ) نكركد ( العظيمة ، كالتي سكؼ نأتي عمييا جأشو كقك 

الحقا كفي الركاية ، )انو لما اشتد القتاؿ ، نزؿ بيف الصفيف بحيث كانت تصمو النبؿ كدكنيا ، 
قيؿ انو قيد رمحيف فصمى ركعتيف كاخذ مف مكضع سجكده ترابا ثـ ركب فرسو كرمى بالتراب 

كه اعدائو كقاؿ ) شاىت الكجكه ( فانيزمكا عند ذلؾ فاعجب مف ثباتو الذم في يده في كج
 .( ٓٓ)كمف كرامتو عمى اهلل إف دعكتو كانت مستجابة

 ثامنًا: زىده وعفوه :  
 زىده  -1

ككانت صفة الزىد قد ظيرت في شخصية الحسف االطركش  ، كرغـ انو قد خضعت 
عمى دكلتو امكاؿ كثيرة ، كاف يقكؿ ) ليس لو بالد مترامية االطراؼ ، ككانت ىذه البالد  تدر 

لي شبر ارض كال يككف اف شاء اهلل تعالى ، كميما  رأيتمكني أ قتني ذلؾ، فاعممكا اني قد 
خنتكـ فيما دعكتكـ اليو( فبعد اف أقاـ  دكلة كبيرة كمترامية األطراؼ كمف أغنا بالد العالـ ، 

لو بيت يسكنو كدكف اف يمتمؾ قطعة مف  يخرج  )عميو السالـ( مف ىذه الدنيا دكف اف يككف
ارض ، كمف مظاىر زىده ، عميو السالـ انو حتى عندما كاف يقبؿ اليدية ، كاف يقبميا عمى 

،  (ٔٓ)استحياء كخجؿ ال يكلي اىتماـ لقيمة تمؾ اليدايا  زاىدان  فييا ، يقكؿ ابف ابي الرجاؿ
عة االؼ درىـ بأجرة اإلحتناف ، ركم عف حسيف الحجاـ ، قاؿ كنت جمعت بالجيؿ كالديمـ سب

حممت مف ذلؾ الى الحسف الناصر ثالثة آالؼ درىـ صحاح ىدية لو ، فمـ يقبؿ ، كقاؿ " أنا 
أحتاج أف أعطيؾ يا حسيف فكيؼ آخذ منؾ ؟ . كذلؾ ركم عف عبداهلل بف الحسف اإليكارم 

متنع مف قبكلو ، )قاؿ كنت حممت إلى الناصر شيئان مف الفكاكو الى )شالكس( فامتنع مف فا
ىديتو كانت تمتنع مما  (ٕٓ)فدنكت منو ، كقمت ، إف فاطمة عمييا السالـ قبمت مف سمماف

كذلؾ ذكر عنو انو   (ٖٓ)عممت فاطمة أخذت كاحدان منيا ، أخمتو في يده حتى قبض كاحدان (
قاؿ ) ما كضعت لبنة عمى لبنة كال آجرة عمى آجرة ( كلما دخؿ مدينة امؿ كنزؿ في دار 

المارة لـ يعمؿ عمى اصالحيا كترميـ ما االجزاء التي تيدمت منيا فقيؿ ليا كلك امرت ا
باإلصالح فقاؿ )انما جئت لمتخريب كاليدـ ال العمارة كالتجديد فمـ يعمرىا ( كىنا اف الناصر 
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يقصد ىدـ سياسات الممكؾ كال يقصد ىدـ البنياف كىذا ىك المقصكد ، كلو اشعار عميو السالـ 
 الدنيا حيث يقكؿ: في زىد

 فال تكف الدنيا ليمؾ غاية .... تناكؿ منيا كؿ ما ىك داني           
 . ( ٗٓ)كيكفيؾ قكؿ الناس فيما ممكتو.... لقد كاف ىذا مرةن لفالف           

 عفوه  -2
كلو العديد مف المكاقؼ التي تدؿ عمى عفكه ، يقكؿ االماـ عمي عميو السالـ ) اذا 

كلقد كانت سيرة العفك عنده  (َٔ)فاجعؿ العفك عنو شكران لمقدرة عميو (قدرت عمى عدكؾ 
مضرب االمثاؿ  ركم عنو :) انو نادل غالمان لو يسمى ، )حسيف ( كقيؿ اسمو )حسير( 
ثالثة مرات فمـ يجبو ، فمما اطاؿ عميو ، قاؿ مجيبا ، )مزىة ( أم ال تعش فقاؿ الناصر 

شبو ىذه الراية انو  عميو السالـ ) دعا غالما مراران فمـ مسكيف أضجرناه (  كفي ركاية ثانية ت
يجبو ، فمـ خرج كجده قاعدان عمى الباب ، فقاؿ ما منعؾ أف تجيبني فقاؿ : امنتؾ ، فخر 
االماـ ساجدا هلل يحمد اهلل تعالى كيشكره ، كقاؿ : الحمد هلل الذم أمف عباده مف شرم ، ثـ 

كلما استطاع الحسف الناصر مف دخكؿ طبرستاف ،   (  ُٔ)قاؿ اذىب فانت حر لكجو اهلل ( 
كممكيا فكض أمر الجيش الى الحسف بف القاسـ ، مما جعمو يستبد باألمكر حيث قاـ بتكزيع 
العطايا عمى الجنكد ككسب القكاد مف خالؿ االمكاؿ ، كقاـ بحبس االطركش ، لكف الديمـ 

السجف ، كقمكا لو اذا لـ تخرجو أجبركا الداعي الحسف بف القاسـ أف يخرج االطركش مف  
قتمناؾ ، فأخرجو مف السجف كىرب الحسف بف القاسـ الى بالد الجيؿ  خكفان مف االطركش  
كبعدىا تكمـ الناس ، الى الحسف االطركش اف يعفكا عنو ، فعفا عنو الناصر كسامحو ، حتى 

 . ( ِٔ)انو زكجو بأبنة كلده ابك الحسيف أحمد  ابف الناصر
 ربو من الناس وعدلو :: قتاسعًا 

ككاف الحسف االطركش عميو السالـ رغـ منزلتو الرفيعة ، كاف قريب مف الناس ، 
ككاف  ( ،ْٔ)ككاف الحسف الناصر يمازح الناس ، يقكؿ االماـ ابك طالب (ّٔ)كانو  كاحدا منيـ 

و الخجستاني  حيف ضربو حبسو في بيت الشراب ، كفيو زقاؽ فييا خمر ، ألنو  عمـ أنو حبس
في مكاف فيو خمر سكؼ يككف شديد عميو ، يقكؿ الناصر االطركش  لكف كنت قد تقكيت  
براحة الخمكر، فقاؿ لو الناس أييا االماـ لك اكرىت عمى شربيا ما الذم كنت تصنع ؟ قاؿ 
كنت انتفع ، بذلؾ ، كيككف الكزر عمى المكره ، ككاف مثؿ سمفو االكرميف  جامعا بيف العمـ 
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ككاف لو مجمس لمنظر، كمجمس إلمالء الحديث، ككاف يركب إلى طرؼ البمد  ،( ٓٔ)كالعمؿ 
ام كاف يمارس الرياضة ، كاثناء ما كاف يمعب كاف الفقياء كالعمماء  (ٔٔ)كيضرب بالصكلجاف 

يجتمعكف في المسجد كعندما كاف يفرغ مف المعب يتكجو الى  المسجد كيجمس كيممي عمييـ 
كعندما دخؿ  الناصر بالد  (ٕٔ)الحديث ، ككاف يحضر جنائز األشراؼ ككبار الفقياء بنفسو

ت حكـ آؿ كىشكذاد  ككانكا يحكمكنيـ بالعسؼ كالجكر الجبؿ كالديمـ كاف الناس يرزحكف تح
كاالستعباد، فأزاؿ الرسكـ الجائرة،  كأنقذىـ  مما كانكا فيو، كانقذ الناس مف كؿ أنكاع الظمـ، 

. كقاؿ في آخر خطبة لو: )كانتـ أيضا معاشر الرعية، فميس (ٖٔ)كحكـ فييـ بالعدؿ كالقسط 
ال عمى رأسي خمؽ مف الزبانية ، كال أحد مف عميكـ دكني حجاب، كال عمى بابي بكاب، ك 

أعكاف الظممة ، كبيركـ اخي كشابكـ كلدم ، ال آنس إال باىؿ العمـ منكـ،  كال استريح إال إلى 
  .(ٗٔ) مفاكضتكـ(

 كقاؿ العمماء عف عدلو الكثير لذلؾ سكؼ نذكر بعض ما قيؿ: 
 تو كاقامتو الحؽ(.: )ك لـ ير الناس مثؿ عدؿ االطركش كحسف سير (َٕ) يقكؿ الطبرم

 : )ككاف ىذا االطركش فاضال، حسف المذىب عدال في أحكامو(.(ُٕ)كيقكؿ ابف حـز 
بقكلو: )ككاف الحسف بف عمي، حسىف السيرة عادال، كلـ ير  (ِٕ) كذكره ابف االثير

قامتو الحؽ(.  الناس مثمو في عدلو كحسف سيرتو كا 
 المبحث الثاني 

 االمارة الزيديةجغرافية طبرستان وتأريخيا لغاية 
 أوال: الموقع الجغرافي لطبرستان:

ػػػػد تػػػػػعػػػد بالد طبػػػػػػػرسػػػػػػػػتاف مف البمػػػػػػػداف الكاسػػػػػعة المػػػػػتػػػػػػرامػػػػػػية االطػػػػػػراؼ؛ إذ تمػػػػتػػ
، كمػػػػف جػػػػػػية الغػػػػػػػرب يحػػػػػػدىا (ّٕ) ػػػتافمساحػػػػػػة أراضػػػػػػييا مػػػػػف الشػػػػػمػػػػػاؿ تحػػػػد بحر طػػػػػػػبرسػػػ

قػػػػػػػمػػػػػيـ الديػػػػػػػمـ(ْٕ) بػػػػػػػػػالد كيالف اك جيالف ، كمػػػػػػػػف الجػػػػػػػنػػػػػػػكب تحػػػػػػػػػػدىا (ٕٓ) ، كا 
 (ٕٗ) لشػػػػػرؽ تحػػػػدىا جػػػػػػػرجػػػػػػػاف، كػػػػمف ا(ٖٕ) كأذربيجاف (ٕٕ) ، كبػػػػػالد الػػػػػػػرم(ٕٔ)خػػػػػػػػراسػػػػػػػػػػاف

 .(ُٖ) العديد مف المدف كالككر الصغيرة ككانت طبرستاف تتككف مف .(َٖ) قكمسكبػػػػػػالد 
 :ثانيا: أصل تسمية طبرستان وسبب تسميتيا

لفظة كممة طىبىًرستاف بفتح اكلو كثانيو ككسر الراء كسككف  طبرستان لغًة واصطالحًا:
كلفظة طبرستاف اسـ مركب يتككف مف كممػتيف األكلى)طػبر( كالطػبر، أك التػبر . (ِٖ) السيف
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كالثانية )سػتاف( كتعني بالفارسية الناحية  تعني بالفارسية الفأس كىك الذم يشٌقؽ بو األحطاب،
اك المكضع، فاطمؽ معنى االصطالحي لطبرسػتاف بمعنى )ناحية الطبر(، ككما تأتي كممة 

أكرد معنان آخر لمفظة  (ْٖ) . اال اف المؤرخ كي ليسترنج(ّٖ) الشجر ستاف بمعنى نكع مف
طبرستاف عمى انيا مف مقطعيف األكؿ طبر التي تعني بمغة اىؿ تمؾ البػالد بػ )الجبؿ( كستاف 

 بمكضع اك مكاف فيككف بمعنى )بالد الجبؿ(.
يا ىذه اما بالنسبة لسبب التسمية ذكرت المصادر االكلية اراء عديدة عف سبب تسميت

 عمى النحك االتي:  -طبرستاف-نكرد اىـ تمؾ آراء عف سبب تسميتيا 
سميت بذلؾ لكثرة اشتباؾ اشجارىا فال يستطيع الجيش المركر بيا اال بعد اف -ُ

 . (ٖٓ) تقطع االشجار بالطبر مف بيف أيدييـ
اف اصؿ تسمية طبرستاف جاءت مف )طبرزناف( كىي كممة فارسية  معربة مف -ِ
)الفؤكس كالنساء (،  كيرجع الى راكية ذكرتيا المصادر تاريخية تبيف اف ىذه جباؿ كممتيف أم

ىذه البالد كانت غير مأىكلة بالسكاف عندما اجتمع في حبس بعض االكاسرة عدد غير قميؿ 
مف الجناة فاستشار ممكيـ عف افضؿ حؿ لمصيرىـ ، فأشار عميو احد مستشاريو، أف يرحميـ 

فامر بالبحث عف مكاف يناسب الميمة:))فساركا الى بالده يطمبكف الى مكاف بعيدا عنيـ 
مكضعان خاليان حتى كقفكا بجباؿ طبرستاف فأخبركه بذلؾ فأمرى بحمميـ اليو كحبسيـ فيو كىك 
يكمئذ جبؿ ال ساكف فيو ثـ سأؿ عنيـ بعد حكؿ فأرسؿى مىٍف يخبر بخبرىـ فاذا ىـ احياء 

كاف الجبؿ كثير االشجار فقالكا: طبرىا، ك الياء ػفيو بالسكء حاليـ فقيؿ ليـ ما تشتيكف ك 
بمعنى الجمع في جميع كالـ الفرس بمعنى انيـ يريدكف اطباران تقطع بيا الشجر لتتخذ بيكتان 
كحينما اخبرى كسرل بذلؾ أمرى اف يعطكا ما طمبكا فحمؿ الييـ ذلؾ ثـ اميميـ حكالن اخر كانفذ 

ٍف يتفقدىـ فكجدىـ قد اتخذكا بيك  تان فقاؿ ليـ: ما تريدكف، فقالكا: زناف زناف أم نريد النساء مى
فأخبرى الممؾ بذلؾ كأمرى مىٍف في حبسًو مف النساء اف ييحممفَّ اليو فحممفى فتزكجكا فسميت طبر 

 . (ٖٔ)زناف أم الفؤكس كالنساء(
كاف لكثرة استخداـ سكانيا الطبر ىك احد أسباب تسميتيا؛ إذ اف معظـ سكانيا -ّ

ؼ طبقاتيـ االجتماعية اك فئاتيـ العمرية لمطبر في معظـ حركبيـ كالمقصكد بو كبمختم
)مكضع االطبار( كقد أكرد ياقكت الحمكم ركاية عف ذلؾ بقكلو: ))أف أىؿ تمؾ الجباؿ كثير 
كالحركب كأكثر أسمحتيـ، بؿ كميا األطبار حتى إنؾ قٌؿ أف ترل صعمككا أك غنٌيا إال كبيده 
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رىـ، فكأنيا لكثرتيا فييـ سميت بذلؾ، كمعنى طبرستاف مف غير تعريب الٌطبر صغيرىـ ككبي
 .(ٕٖ) مكضع األطبار((

سميت طبرستاف بيذا االسـ يرجع الى كجكد الذىب )التبر( كستاف مكضع اك  -ّ
كىذا الرأم تفرد بو ابف اسفنديار بقكلو: ))كيجب اف يقاؿ ليا  -تبرستاف-مكاف فتككف جمعيا 

 . (ٖٖ) بالتبر سيمية جبمية بحرية غياضة((تبرستاف حيث ىي مزينة 
 ثالثًا: التركيب السكاني لبالد طبرستان :

 يمكف ذكر اىـ االقكاـ التي استقرت في طبرستاف كىـ عمى النحك االتي:   
مكقاف كجيالف: كىما اىؿ اقميـ طبرستاف ابناء كماشج بف يافث بف نكح )عميو -ُ

 .(ٖٗ) مكقاف تركماف يمارسكف الرعي السالـ( كاىمو يسمكنو مكغاف، كاكثر اىؿ
الفرس: شكؿ الفرس الطبقة الحاكمة في اقميـ طبرستاف إذ كانكا يمثمكف اشراؼ -ِ

العجـ الذيف استقرت بيف اسرىـ كعائالتيـ الممككية كتكارثكىا جيؿ بعد آخر كىـ يحكمكف ىذه 
ـ، كأبناء ممككيـ. كىـ البقعة مف األرض كىذا ما يؤكده الركاية االتية: ))كأىميا اشراؼ العج

، خٌمؼ بيا جكاريو كبناتو، في حيف التغمب عمى (َٗ) أحسف الناس كجكىا. كذكر أف يزدجرد
 .(ُٗ) الفرس، فتزكجيف أىؿ طبرستاف((

سكنت اقكاـ الديمـ في طبرستاف كقد انتشرت مكاطف استقرارىـ بيف  :(92) الديمـ-ّ
السيما جباؿ الطر كجعمكا لكؿ جبؿ رئيسان  . كقد تحصنكا بالجباؿ المنيعة(ّٗ) سيكليا كجباليا

 .(ٓٗ) ، اذ كاف لكؿ جبؿ رئيس كىي في غاية الخصكبة(ْٗ) بمثابة الحكاـ لسكاف الجبؿ
 . (ٔٗ) الترؾ: كىـ احد العناصر السكانية التي سكنت عمى سكاحؿ بحر طبرستاف-ْ
سية كىـ اىؿ فرك  (ٕٗ) االكراد: كىـ اكراد الديمـ الذيف سكنكا مدينة الكالر-ٓ

   .(ٖٗ)كنجدة
 م(:929-964ه/ 316-250األمارة الزيدية في طبرستان )رابعًا: 
تأسست الدكلة الزيدية عمى اسس دينية مذىبية، كمف ىنا كاف لزاما التعرؼ عمى      

تمؾ االسس قبؿ الشركع في الحديث عف الدكلة الزيدية في طبرستاف، كمف تسميتيا نستدؿ باف 
 كىي الفرقة الزيدية. (ٗٗ) اصكليا تعكد الى احدل الفرؽ الشيعية االمامية
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 نبذة عن فرقة الزيدية: -1
مفرقة الزيدية اسباب في نشأتيا كمجريات احداث كانت سببا لظيكر ىذه الفرقة عمى ل

ساحة االحداث السياسية، إذ يرجع ظيكرىا الى اكاخر العصر االمكم كبدايات ظيكر لمدعكة 
بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف  (ََُ)العباسية، كسميت الزيدية بيذا االسـ نسبة إلى زيد

ـ( التي اتخذت مف ثكرتو منطمقان لحركتيا َْٕ-ٖٗٔىػ/ُِِ- َٖـ( )عمي )عمييـ السال
كانتسبت اليو، إذ قالكا بإمامة اكالد االماـ عمي بف ابي طالب كاختمفكا في مبدأ االمامة مع 
معتقدات االمامية في القكؿ: ) أف كؿ فاطمي خرج، كىك عالـ، زاىد، شجاع، سخي، كاف 

كما انيـ لـ يجكزكا ثبكت ، (َُُ)اإلمامة إلى أكالد الحسف(إماما كاجب االتباع، كجكزكا رجكع 
االمامة في غيرىـ، كعقيدتيـ اف كؿ فاطمي يمكنو الخركج باإلمامة، كما جكزكا خركج اماميف 

، كالقكؿ: (َُِ)في بمديف معا تجتمع فييما صفات االمامة كيككف كالىما مفترض الطاعة
كأنيـ يركنيا كما تراىا الشيعة األثنى عشرية  )الزيدية تميزت في أكؿ ظيكرىا بمسألة اإلمامة

في عمي بف أبي طالب ثـ الحسف ثـ الحسيف بف عمي، ثـ يختمفكف عف األثنى عشرية بأف 
اإلمامة تثبت لكؿ مف قاـ كدعا الخمؽ إلى طاعة اهلل تعالى ككاف مف كلد الحسف أك الحسيف 

بف عمي بعد الحسيف كلـ يعدكا أباه كىك جامع لخصاؿ العدؿ كالعمـ فميذا قالكا: بإمامة زيد 
زيف العابديف كال أخاه محمد الباقر كال ابف أخيو جعفر الصادؽ مف أئمتيـ ألنيـ لـ يخرجكا 

  (َُّ)كلـ يدعكا ألنفسيـ.( 
  اىم فرق الزيدية: -2

 عدة، اال أف أىميا ثالثة فرؽ ىي: (َُْ) اما عف فرؽ الزيدية فقد افترقت الى فرؽ
قالكا: بالنص عمى اإلماـ عمي بف ابي  (َُٓ) كىك أتباع ابي الجاركد :الجاركدية-أ

طالب )عميو السالـ( بالكصؼ، ال بالتسمية كابطمكا خالفة مف تقدمو، كاف اإلمامة مف بعده 
لكلديو الحسف كالحسيف )عمييما السالـ(، ثـ ىي شكرل بني المسمميف عمى أف تككف في أكالد 

 .(َُٔ) عمييا السالـ()فاطمة 
، كلـ يركا ضركرة النص عمى االماـ (َُٕ) كىـ اتباع سميماف بف جرير :السميمانية-ب

عمي )عميو السالـ( ال نصان ككصفان، كربما صحح بعضيـ، إمامة الشيخيف، كلكنيـ ابطمكا 
 .(َُٖ) خالفة عثماف، كقالكا: اف اإلمامة شكرل مع االحتفاظ بالشركط الخمسة
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، كىـ أقرب الى )السميمانية( في آرائيـ اال (َُٗ) كىك أتباع بتير الثكمي :البترية-ج
انيـ تكقفكا في بياف مكقفيـ مف خالفة عثماف بف عفاف )ضي اهلل عنو(، كتشترؾ ىذه الفرقة 

 .(َُُ)الثالثة في الخطكط العامة لمزيدية"
 بداية انتشار المذىب الزيدي في طبرستان: -3

كانت اكؿ بدايات انتشار اإلسالـ عندما ىرب يحيى بف عبد اهلل بف الحسف       
-ُٗٔ)عمييـ السالـ( إلى المشرؽ اإلسالمي زمف خالفة اليادم العباسي ) (ُُُ) المجتبى
ـ(   الى طبرستاف ثـ الى بالد  الديمـ، كالقى قبكؿ مف اىؿ ىذه األقاليـ ٖٕٖٕٔٓق/ َُٕ

، كبدأ يحيى بنشر اإلسالـ عمى كفؽ المذىب الزيدم بيف (ُُِ) لذلؾ لقب )بصاحب الديمـ(
 .(ُُّ) سكاف الديمـ

ككانت بدايات نيكض الزيدييف باألمارة في طبرستاف ناتجة مف سكء العالقة بيف 
الكالي عمييا كالسكاف، فاستنجد أىالي طبرستاف بجيرانيـ مف الديمـ كتـ التحالؼ فيما بينيـ 

،  كمف جانب آخر كاف  (ُُْ)العمكييف ليككف أميران عمييـ كاالتفاؽ عمى اختيار شخصية مف
السادة العمكيكف المقيميف في بالد الديمـ يتمتعكف بمنزلة كبيرة بيف أىالي ىذه األقاليـ كمنيا 
اقميـ طبرستاف؛ لما عرفكا عف سيرتيـ بالتقكل كالكرع كالعمـ كاألدب كليـ مؤلفات في ىذا 

نكا ييرعكف في كؿ كقت إلى السادة الذيف يقيمكف بجكارىـ الجانب، كالعامة يبجمكنيـ: ))فكا
، (ُُٓ) كاعتقدكا في زىدىـ كعمميـ ككرعيـ كقالكا إفَّ نيج المسمـ الحؽ كىك ما عميو السادة((

كمف ىنا كقع االختيار عمى اسرة العمكييف مف ذرية زيد بف عمي )عميو السالـ( فتـ تأسيس 
 (، حكـ خالليا امراء الزيدية في طبرستاف .ـِٖٗ-ْٖٔق/ ُّٔ-َِٓ)دكلة حكمت المدة 

 المبحث الثالث 
 الدور السياسي والعسكري لمحسن االطروش في االمارة الزيدية 

 أواًل : عالقتو مع االمراء الزيديين 
 عالقتو مع الحسف بف زيد :  -ُ
لقد كاف دخكؿ الحسف الناصر االطركش الى طبرستاف ، في فترة حكـ  -ِ

الحسف بف زيد لكف ال يكجد ام معمكمات مؤكدة عف السنة التي كاف قد دخؿ فييا طبرستاف 
كقد ذكرنا ذلؾ مسبقان، في مكضكع حياتو ، كذلؾ لـ يظير لمحسف االطركش في فترة حكـ 

خبار عف الحسف الناصر كعالقتو مع االمراء الحسف بف زيد ، دكر كاضح كما مكجكد مف أ
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، يقكؿ ) ككاف ال يتقمد ليما (ُُٔ)تكاد تككف معدكمة ، عدل ما ذكره ابك العباس الحسني 
عمالن كال يتمبس بشيء مف أمرىما، ككاف يعتقد أف أمكرىما ال تجرم عمى السداد كاالستكاء كال 

 عمى كجو العدؿ (
) كرد طىبىًرٍستىاف أياـ الداعي الحسف بف زيد بف . (ُُٕ)كذلؾ ما ذكره السيد ابك طالب 

محمد بف إسماعيؿ بف الحسف بف زيد بف الحسف بف عمي بف أبي طالب عمييـ السالـ، كبقي 
لِّي أخكه محمد بف زيد رضي الٌمو عنو، فأقاـ معو، ككانا معظِّميف لو  عنده إلى أف تكفي، ككي

تىٍفًرقة ماؿ العمكية فييـ، فيفعؿ ذلؾ ( ككاف ال  عارفيف بفضمو كعممو ، كربما كانا يفكضاف إليو
كيشكاف انو يريد اإلمامة لنفسو كانو خطر  يتدخؿ في أمكرىـ كيخافكف مف منزلتو بيف الناس

، كىذا كاضح لذلؾ تككف أخباره كعالقتو مع الحسف بف زيد غير كاضحة عدل  (ُُٖ)عمييـ
 .  ذكر تمؾ الركايتيف

 عالقتو مع محمد بن زيد : – 2
لقد كانت عالقتو مع محمد بف زيد اكثر كضكح بقميؿ مف عالقتو مع الحسف بف زيد 

 الف المصادر قد زكدتنا ببعض االحداث التي كقعت بينيـ . 
: ) ككاف محمد بف زيد يتيمو بأنو منطكو عمى طمب األمر (ُُٗ)يقكؿ السيد ابك طالب 

، إال أنَّو ال يعدؿ بو عف طريقة كالدعاء لنفسو ، مستشعران لمفزع منو لمعرفتو بعممو كفضمو
 اإلكراـ كاالحتشاـ (. 

 (ُُِ)قاؿ: سمعت أبا القاسـ عبد الٌمو بف البٍمخي (َُِ)كحدثني محمد بف عمي العبدكي
، ( ُِِ)يقكؿ: كنت في مجمس الداعي محمد بف زيد بجرجاف، كأبك مسمـ محمد بف بحر حاضر

كؿ االخبار التي تصؿ الى ككنا جميعا ممف يدافع عف الناصر الحسف بف عمي كنكذب 
الداعي محمد بف زيد أف الحسف االطركش يريد اف يككف ىك االماـ كالحاكـ بدؿ محمد بف 
زيد، كفي يكـ مف االياـ دخؿ الناصر الى المجمس كالتفت إلى أبي مسمـ. كقاؿ: يا أبا مسمـ 

 مف القائؿ:
 غىيىاىبيوٍ  كفتياف صدؽ كاألسنًَّة عىرَّسكا .... عمى مثميا كالميؿ تىرمي

َـّ عكاقبيو ديكره ....   كليس عمييـ أف تىًت  ألمرو عمييـ أف يتـ صي
قاؿ: فعمـ أبك مسمـ أف الحسف الناصر قد أخطأ في إنشاد تمؾ االبيات ألنيا تعني انو 
يسعى ألمر ما ليجعؿ االمارة كالحكـ لنفسو ، لكف الحسف الناصر خجؿ مف فعمتو ألنو قد 
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ثبت التيمة عمى نفسو ، كيقكؿ ابك مسمـ ، )كعممت أنا مثؿ ما عممو فأطرقت (، أم اف ابك 
ألنو كاف يدافع كيكذب االخبار عف الناصر ،  فمما انصرؼ الناصر التفت مسمـ خجؿ ايضان 

الداعي محمد بف زيد إلى أبي مسمـ. فقاؿ: يا أبا مسمـ ما الذم أنشده أبك محمد، فقاؿ أبك 
 مسمـ: أنشد أييا الداعي .  

ٍت أمران فخاب رجاؤىا  إذا نحف أيٍبنا سالميف بأنفيًس .... كراـو رجى
 غنيمة أنيا  ....   تؤبي كفييا ماؤىا كحياؤهفأنفسنا خير ال

 .(ُِّ)فقاؿ الداعي محمد بف زيد: ) أك غير ذلؾ، إنَّو تتنسـ رائحة الخالفة مف جبينو(
 ثانيًا : دعوتو الديمم الى االسالم :

قد عمـ بما حصؿ لمحسف االطركش مف احداث بعد   (ُِْ)كاف ممؾ الديمـ جستاف
في الرم ، ككاف بيف الحسف األطركش كبيف جستاف مقتؿ الداعي محمد بف زيد كمككثو 

عالقة كصداقة كمكدة سابقة ككانت ىذه المكدة مف اياـ محمد بف زيد ، لذلؾ ارسؿ اليو 
جستاف رسالة يطمب منو القدكـ الى بالد الديمـ ليبايعو ، ككاف جستاف في ىذه الرسالة قد كعد 

ارتكاب المعاصي كانو لف يخالؼ ، االطركش انو سكؼ يتكب كيقمع عف   الحسف الناصر
 . (ُِٓ)الحسف الناصر في شيء كيككف تحت طاعتو

ككاف الحسف الناصر قد رفض الذىاب اليو في المرة االكلى ، ككتب الى جستاف 
كتاب يقكؿ لو انو ال يثؽ بكعده ، كانو ليس عمى يقيف انو سكؼ يكفي بالعيكد التي قطعيا 

في المراسمة ، كجعؿ الحسف الناصر عمى يقيف   انو جستاف لو ، لكف جستاف كاف يمح عميو 
في ىذه المرة   سكؼ يقمع عف المعاصي كذلؾ مف خالؿ أيماف بذليا لو ، فخرج الحسف 
االطركش اليو كمعو اكالده ابنو االكبر ابك الحسف عمي االديب الشاعر ، كابك القاسـ جعفر،  

صر لكف كاف قد تخمى عف الكعد في كابك الحسيف ، كما كاف مف جستاف اال اف اكـر النا
تركو المعاصي، كفي طاعة الحسف الناصر في الخركج ضد الحكـ العباسي ، فكاف جستاف  

 كىذا عمى ما يبدكا كاف الدخكؿ االكؿ لمحسف الى جستاف  الى الديمـ.  (ُِٔ)يماطؿ معو كيمنيو
اقميـ  كقيؿ اف سبب دخكلو الى الديمـ انو كاف في مدينة آمؿ التي ىي عاصمة

، يقكؿ فيو انو يريد التكبة كانو بيده أمكؿ كرجاؿ ،  طبرستاف  فكرد عميو كتاب مف جستاف
كيطمب مف الحسف الناصر القدـك الى الديمـ كلكف الناصر لـ يمتفت الى قكلو كلـ يعر الرسائؿ 
ام أىمية ، كلكف جستاف ارسؿ لو كتاب ثاني ، كمف ثـ ارسؿ اليو كتاب ثالث يقكؿ فيو 
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ف أبيت فقد ألزمتؾ الحجة في ذلؾ ، كأنا اشيد اهلل عمى )ف انؾ إف نيضت فيك كما قمت كا 
ذلؾ ككفى باهلل شييدان ( كبعد ىذا الكالـ  رأل الناصر االطركش  انو ليس لو بعد ىذا سكل 

  (ُِٕ)الخركج الى الديمـ .
لكف ىذه الركاية تذكر اف كتاب جستاف كصؿ اليو كىك في آمؿ ، كىنا يمكف اف 
تككف الركاية االكلى اقرب الى الصكاب ألف الحسف االطركش لـ يكف ليبقى في آمؿ بعد 
سقكط طبرستاف بيد السامانييف الف آمؿ ىي عاصمة كالية طبرستاف كاف العمكييف الذيف كانكا 

 مع الداعييف اصبحكا مطارديف كمف ضمنيـ الحسف الناصر .
مقتؿ سمفو محمد بف زيد سنة ، )كلي اإلمامة بعد (ُِٖ)كفي ىذا يقكؿ الزركمي

ـ(  ككانت طبرستاف قد خرجت مف يده، فمـ يستطع صاحب االطركش االقامة ََٗىػ/ ِٕٖ)
فييا ، فخرج إلى بالد الديمـ، فأقاـ ثالث عشرة سنة. ككاف أىميا مجكسا، فأسمـ منيـ عدد 

ا كزحؼ بو كافر. كبنى في بالدىـ المساجد، كنشر بينيـ المذىب الزيدم. ثـ ألؼ منيـ جيش
 إلى طبرستاف، فاستكلى عمييا ( . 

ككانت ىذه الدعكة  دعكتو الديمـ  قد  ذكرتيا الكثير رمف كتب التاريخ، حيث يقكؿ  
)كأقاـ بأرض الديمـ يدعكىـ الى اهلل سبحانو كتعالى كالى اإلسالـ أربعة عشر ( ُِٗ) البخارم

، كلـ يبؽ أحد في الجبؿ كالديمـ إال كدخؿ (َُّ)سنة(، كأسمـ عمى يديو مف الكفار ألؼ ألؼ 
، كلـ يبؽ عمى الشرؾ في ىذه المناطؽ اال القميؿ ككانكا قبؿ ذلؾ عمى (ُُّ)اإلسالـ عمى يديو 

كنشر اإلسالـ بينيـ عمى المذىب الزيدم،   ،ديانتيـ المجكسية، كقاـ ببناء المساجد ليـ 
ف الناصر قد أخذ ممف دخؿ االسالـ  كاصبح الزيدية في تمؾ المناطؽ أقكياء كليـ نفكذ ككا

كقيؿ أف ىذا الخركج لمحسف االطركش الى الديمـ كاف في  . (ُِّ)مف الجيؿ كالديمـ  العشر
كقيؿ ايضان أف  (ُّْ)ـ( ََٗق/ ِٕٖ كقيؿ انو في سنة ) (ُّّ)ـ ( ٖٖٗق /  ِْٖسنة )

 .(ُّٓ)تفيـ ( أياـ الخميفة العباسي المك َِٗق /  َِٗدخكلو بالد الجيؿ كالديمـ سنة )
كيحدثنا الناصر عف دخكلو بالد الديمـ كدعكتو حيث يقكؿ: )أييا الناس اني دخمت 
بالد الديمـ كىـ مشرككف يعبدكف الشجر كالحجر، كال يعرفكف خالقان كال يدينكف دينان، كلـ أزؿ 

 .(ُّٔ) أدعكىـ الى اإلسالـ كأتمطؼ في العطؼ بيـ حتى دخمكا فيو أرساالن(
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 وممكو طبرستان: ثالثًا: دخولو آمل
كبعد أف اكتممت قكة الناصر بإسالـ أىؿ الديمـ  ، كاف احمد بف إسماعيؿ الساماني 
قد كصمت الية اخبار قكة الناصر ىناؾ كاف اىؿ الجبؿ كالديمـ كميـ اصبحكا تحت طاعو 
الناصر كانو ينكم اف يقصد طبرستاف ،  فأرسؿ الساماني جيش اليو   ككاف عدد جيش 

أكثر مف ثالثيف الؼ جندم كخرج ىذا الجيش الى )شالكس( ككاف الناصر قد السامانييف 
، ككاف ىذاف الجيشاف قد التقكا في ( ُّٕ) تجمع لديو جيش كبير أيضا مف اىؿ الديمـ كالجبؿ

مكضع بيف كارفكا كشالكس يعرؼ ب)بكركد(عمى ساحؿ البحر ، ككقع القتاؿ فأكقع الناصر 
ه عمييـ فانيزمكا اقبح ىزيمة كقتمكا شر قتمة كبمغ عدد بالخراسانية كمنحو اكتافيـ كنصر 

الؼ( بيف قتيالن بالسالح كغريقان في البحر ، كشخص منيـ نحك خمسة  َِالمقتكليف نحك)
، مع امير ليـ يعرؼ بأبي الكفاء ككاف ىؤالء قد طمبكا األماف ( ُّٖ)آالؼ في حصف شالكس

ف لمناصر ككاف ىذا النصر في تمؾ مف الناصر ككاف قد اعطاىـ األماف بعد تسميـ الحص
 ( . ـ ُّٗ/ق  َُّالمعركة في يكـ األحد جمادم األكلى سنة  )
ككاف دخكؿ األطركش  (ُّٗ)ـ ( ُّٗ/ق  َُّدخؿ آمؿ في جمادم اآلخر سنة ) 

الى طبرستاف في أكؿ يـك مف المحـر ، كعند دخكلو آمؿ  قصد المسجد  كصعد عمى المنبر 
س فييا ، ثـ عنؼ اىؿ البمد ككبخيـ  ألنيـ كانكا يصطفكف كخطب خطبة بميغة كعظ النا

كمعاكنيف أعدائو كقاؿ  ليـ بانو عفا عنيـ كأمف صغيرىـ ككبيرىـ ، كنزؿ دار االمارة التي 
 . (َُْ)كانت لمحمد بف زيد الداعي رحمو اهلل

: ) كمشى السيد الناصر الكبير الحسف بف عمي الى آمؿ بعد (ُُْ)كيقكؿ ابف اسفنديار
ف ، كنزؿ في قصر الحسف بف زيد ، كمثمما كاف يتميز بالفضؿ كالعمـ كالكرع فقد سمؾ يكمي

 ايضان العدؿ كالرحمة مع االىالي ، كتجاكز عف االخطاء كاخذ البيعة مف آمؿ كنكاحييا ( .
كبايعو فقياء طبرستاف كمشائخيا ككاف البعض مف المشايخ كالناس قد بايعو في 

اصبحت كميا تحت سيطرتو مف شالكس الى سارية كاعماليا ، شالكس ككانت طبرستاف قد 
كمف الركياف الى كالر كما يتصؿ بيا، كرتب العماؿ في جميع النكاحي  كجعؿ عمى القضاء، 

، ككاف االطركش ينظر في االمكر بنفسو ، كعقد مجالس لكي (ُِْ)زيد بف صالح الحسني
 . (ُّْ)كيكمميـ كيناظرىـ  ينظر في أمكر الناس   ككاف الفقياء يحضركف في مجمسو
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ككاف اىؿ طبرستاف يقكلكف عف دخكؿ الحسف الناصر الى بالدىـ اف دخكلو ) عميو 
السالـ ( قد دفع اهلل عنا أربعيف لكنان مف الظمـ كالجكر المكشكؼ ، ككاف قد خيرىـ االطركش 

ار فييـ بيف اف يدفعكا الخراج اك العشر فختار أكسطيـ بالعمر العشر كاختار الرجاؿ الكب
الخراج ، ككانت المعركة التي سميت ) نكركد ( التي قادىا الحسف الناصر االطركش ، ضد 
المسكدة قد خفقت فييا الرايات الناصرية ، ككسرت شككت المسكدة فييا عف طبرستاف 

  (ُْْ)كجيالف
 رابعًا : محاولة الخالفة العباسية استعادة طبرستان :

يا العباسييف في المعركة  كتمكف الحسف االطركش بعد اليزيمة المنكرة التي تعرض ل
ق (  َُّ –ق  ِٓٗمف السيطرة عمى جميع طبرستاف ، قاـ أحمد  بف اسماعيؿ الساماني ) 

ـ( بأرساؿ جيش إلى طبرستاف كاقاـ ىناؾ اربعيف يكـ لكف الحسف الناصر  ُّٗ –ـ  َٖٗ) 
ككاف أحمد بف اسماعيؿ قد االطركش ىجـ عمييـ كأستطاع اف يسيطر عمى جميع طبرستاف ، 

بعث الى بالد الترؾ كطمب مددان بعشرة االؼ فارس الى جانب الثالثيف الؼ الذيف كانكا معو 
كتحرؾ بالجيش الذم اصبح تعداده اربعيف ألؼ ككاف عاـز عمى اف يضـ طبرستاف الى 
بخارل ، فمما قطع مسافة ليست بعيدة عف بخارل قتؿ في خيمتو عمى يد مجمكعة مف 

ًفي  سَّنىًة أحدل  (ُْٔ)، ككانت ىذه الحادثة مشيكرة  يذكرىا ابف االثير (ُْٓ)لغممافا ، بقكلو: )كى
رىجى  ٍيًد، فىخى كىافى ميكلىعنا ًبالصَّ اًنيُّ  ، كى اًعيؿى ٍبًف نصر السَّامى قًتؿى اأٍلىًميري أحمد ٍبفي  ًإٍسمى كثالثمائة  ي

ٍبرى  ًإلىى ًفرى
يِّدنا، فىمىمَّا اٍنصىرىؼى  ُْٕ مىٍيًو  ميتىصى ، فىكىرىدى عى رىؼى مىٍيًو عىٍسكىريهي، كىاٍنصى ا اٍشتىمىؿى عى أىمىرى ًبًإٍحرىاًؽ مى

مىٍييىا ، فىغىمَّو ذىلً  تىغىمًُّبًو عى كًش ًبيىا، كى سىًف اأٍليٍطري ،  ييٍخًبريهي ًبظيييكًر اٍلحى ادى ًكتىابي نىاًئًبًو ًبطىبىًرٍستىافى ؾى ، كىعى
بىوي، فىأىٍغفىميكا  ًإلىى ميعىٍسكىًرًه ، ككىافى لىوي  ده أىٍف يىٍقرى ًبيًتًو، فىالى يىٍجسيري أىحى مىى بىاًب مى أىسىده يىٍربيطيوي كيؿَّ لىٍيمىةو عى

بيكا  مىى سىًريًرًه كىىىرى كهي عى اًنًو، فىذىبىحي مىاعىةه ًمٍف ًغٍممى ؿى ًإلىٍيًو جى ارى اأٍلىسىًد ًتٍمؾى المٍَّيمىًة، فىدىخى  ( . ًإٍحضى
 خامسًا : عممو :

كاف الحسف االطركش مف العمماء الكبار فضال عف ككنو مف رجاؿ السياسة، يقكؿ 
)ككاف االطركش، شاعرا مخمقا ظريفا، عالمة، إماما في الفقو كالديف (ُْٖ)عنو ابف االثير:
 حسف النادرة(.

عف مؤلفاتو )   (َُٓ)، يقكؿ ابف النديـ (ُْٗ)كقيؿ اف مؤلفاتو تزيد عمى ثالثمائة مؤلؼ 
كتاب الطيارة، كاالذاف، اإلقامة، كتاب الصالة، كتاب أصكؿ الزكاة، كتاب الصياـ، كتاب 
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المناسؾ، كتاب السير، كتاب االيماف كالنذكر، كتاب الرىف، كتاب بيع أميات األكالد، كتاب 
نرىا  الشفعة، كتاب الغصب، كتاب الحدكد. كزعـ بعض الزيدية اف لو نحكا مف مئة كتاب كلـ

 .  فاف رأل ناظر في كتابنا شيئا منيا الحقيا بمكضعيا اف شاء اهلل تعالى(
 سادسًا:  وفاة الحسن االطروش ) عميو السالم ( 

لقد كاف الحسف الناصر االطركش في أيامو االخيرة ، قد اعتزؿ شؤف الحكـ ، كىجر 
. (ُُٓ)اع لالستفادة منوالممؾ كعاش مع الناس حياة بسيطة ، ككاف الناس تأتيو مف كؿ االصق
 كفي آخر سنة مف عمره كانت لو قصيدة مف آخر أشعاره يقكؿ فييا ،

 أناؼ عمى السبعيف ذا الحكؿ رابع ..... كال بد لي أني إلى اهلل راجع 
 كيقكؿ فييا 

 (ُِٓ)كصرت أبا جد تقكمني العصا ...... أدب كاني كمما قمت راكع

تـ مشاىدة نكر ساطع مف الدار التي ىك  كذكر أنو كاف في الميمة التي تكفي فييا ،
فييا الى عناف السماء ، كاف ىذا النكر يستضيء بو عف بعد مف الدار ، كظؿ ىذا النكر حتى 
أنقطع النكر كبعد انقطاعو كجد الحسف االطركش قد تكفي ، كقيؿ انو في مرضو كاف ال 

بيده فيكضؤكنو ،  يفكت صالة بكضكء الى أف ثقؿ عميو المرض فاصبح يكمئ الى الكضكء
ككاف عميو السالـ في تمؾ الميمة قد اشتد عميو المرض فأخر صالة المغرب كالعشاء الى قرب 

 .  (ُّٓ)السحر ثـ صالىما ، فمما اكمؿ الصالة فاضت ركحو ) عميو السالـ (
 ُٔٗىػ / َّْككانت كفاتو )عميو السالـ ( في مدينة آمؿ في شير شعباف سنة )

، كقيؿ لو خمس  (ُٔٓ)،كقيؿ تكفي كعمره تسع كسبعيف (ُٓٓ)كف سنة كلو اربع كسبع (ُْٓ)ـ(
 . (ُٗٓ)، أك تسع كتسعيف سنة (ُٖٓ)، كقيؿ سبع كتسييف سنة (ُٕٓ)كتسعيف سنة 

كقد الحظت اف جميع المصادر قد أجمعت اف الحسف الناصر االطركش تكفي سنة 
ق /  ِِٓي سنة )ـ (  كاف كالدتو ) عميو السالـ ( كانت عمى ركايتيف أما ف ُٔٗىػ / َّْ)

ـ ( لذلؾ يككف الحسف الناصر االطركش قد تكفي كعمره  ْْٖق / َِّـ ( اك سنة ) ّٖٗ
 )عميو السالـ ( تسع كسبعكف عاـ اك اربع كسبعكف عاـ ، كىذا ىك االقرب الى الصكاب . 

، ) تكفي في آمؿ في شير شعباف سنة اربع  (َُٔ)كفي ذلؾ يقكؿ االماـ ابك طالب
 ربع كسبعكف سنة كقيؿ أكثر مف ذلؾ كليس بصحيح ( .كثالثمائة كلو أ
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، (ُُٔ)كيذكر اف ركحو فاضت كىك ساجد ليمة الخميس لخمس ليالي بقيف مف شعباف 
 .  (ُِٔ)كقيؿ ليمة الجمعة لخمس بقيف مف الشير نفسو 

، كىذا القكؿ ضعيؼ جدان كيحتمؿ انو اشكؿ  (ُّٔ)كيذكر البعض انو مات مقتكؿ 
ف االطركش ، كبيف الداعي الحسف بف القاسـ الداعي الذم تكفي عمى القائؿ بو بيف الحس

) ثـ قاـ بعد الناصر المذككر الحسف بف القاسـ كيمقب  (ُْٔ)مقتكال ، يقكؿ ابف شاىنشاه
 ـ ( كانقرض بمكتو ممؾ العمكييف مف طبرستاف ( .  ِٖٗق /  ُّٔبالداعي ، كقتؿ سنة )

 الخاتمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا كنبينا محمد كعمى 
آلو بيتو الطاىريف كأصحابو أجمعيف. أحمد اهلل الذم أعانني عمى إتماـ ىذا البحث المتكاضع، 

 فمف خالؿ بحثي عف المكضكع تجمعت لدم بعض النتائج الميمة كابرزىا:  
تمي اليو الحسف يف عمي االطركش، كىك مف احفاد تعرفت عمى النسب الذم ين -ُ

عمر بف عمي زيف العابديف الممقب عمر االشرؼ، كجده ىك الحسيف بف عمي بف ابي طالب 
فيـ الشجرة الطيبة المباركة فيـ أىؿ الديف كالعمـ كالفضيمة كالكفاح كمقارعة الظمـ كابر عف 

 كابر كآخر عف أكؿ.
ميزة في جميع الجكانب، فكاف ىك االماـ كانت لمحسف االطركش شخصية مت– ِ

العادؿ كالشجاع ،  المعتكؼ عمى الديف كالعمـ،  لذلؾ كانت شخصية الناصر شخصية ايمانية 
كسياسية كعسكرية كعممية مف الطراز االكؿ ككاف مف ابرز الشخصيات التي حكمت االمارة 

 الزيدية .
بعض نكاحي طبرستاف كخاصة  كاف لمعمكييف الدكر الكبير في دخكؿ االسالـ الى –ّ

بالد  الديمـ  كالجبؿ حيث استطاعكا مف تسخير قكاىا البشرية كالمادية اليائمة في سبيؿ 
اىدافيـ، ككاف لمحسف االطركش الدكر االعظـ في اسالـ معظـ أىؿ تمؾ المناطؽ كال تزاؿ 

 االثار الثقافية كالحضارية كالدينية لمعمكييف باقية الى يكمنا ىذا . 
كانت لمطبيعة الجغرافية الكعرة في طبرستاف دكر كبير في رسـ تاريخيا السياسي  -ْ

كعالقتيا مع محيطيا االسالمي، كىي بالد فييا جباؿ عالية كاكدية كغابات متشابكة حيث 
تكثر فييا المكانع الطبيعية، كذلؾ كانت تعرؼ بجماؿ طبيعتيا ككثرة خيراتيا، لذلؾ كانت 

 كئيف لمدكلة االسالمية في اغمب مراحميا .مقصد لمثائريف كالمنا
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كذلؾ اطمعت عمى المكقع الجغرافي لطبرستاف ، كاصؿ التسمية ليا ، كالتنكع -ٓ
السكاني كالديني كالمذىبي فييا ، ككذلؾ عمى الطبيعة الجغرافية حيث كانت بالد صعبة 

عة عمى الطامعيف المسالؾ ككثيرة الجباؿ كالكدية ، كمتشابكة الغابات حيث كانت بالد مني
 ككانت بالد جميمة كثيرة الخيرات .

اف الفرقة الزيدية كفرقة اسالمية شيعية، ترجع نسبتيـ لألماـ زيد بف عمي بف - ٔ
الحسيف بف عمي بف ابي طالب، كىك اخك عمر االشرؼ بف زيف العابديف، جد الحسف 

عتزازية كشرفية، حيث االطركش، كالزيدية نسبة الى زيد الشييد تككف نسبتيـ ىذه نسبة ا
 يعدكنو رمز الحرية كالجياد كالكقكؼ بكجو الظمـ كالطغياف . 

كاني أساؿ مف اهلل التكفيؽ كالسداد، كأف يجعؿ في عممي ىذا الخير لي كلمناس، كأخر 
دعكانا اف الحمد هلل رب العمميف )كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ محمد الصادؽ االميف 

 بيف الطاىريف .كعمى الو كصحبو الطي
  اليوامش:

  
 

                                                 

ىػ( ، مسائؿ الناصريات، تح: مركز ّْٔالمرتضى، عمي بف الحسيف بف مكسى بف محمد )ت  الشريؼ (ُ)
، ابك محمد عمي بف احمد ِٔ، صُـ ، جػُٕٗٗىػ / ُُْٕالبحكث كالدراسات العممية، د.ط ،  ؛ ابف حـز

كت، بير  -، دار الكتب العممية ُىػ( ، جػميرة أنساب العرب، تح: لجػنو مف العمماء، طْٓٔبف سعيد )ت 
 .ْٓ، صُـ ، جػُّٖٗىػ / َُّْ

( األشرؼ: كىك لقب عمر بف عمي كذلؾ بالنسبة الى عمر األطرؼ عـ أبيو، فإف ىذا لما ناؿ فضيمة ِ)
كالدة الزىراء البتكؿ )عمييا السالـ(، كاف أشرؼ مف ذلؾ كسمي عمر اآلخر األطرؼ ألف فضيمتو مف طرؼ 

ـ( كعمى ىذا فيككف عمر األطرؼ قد لقب بيذا المقب بعد كاحد كىك طرؼ أبيو أمير المؤمنيف )عميو السال
 .  ِّ، صُكالدة عمر األشرؼ؛ البخارم، سر السمسة العمكية، ج

 .  ََُاالفادة، ص ( ّ)
( االدمة في الناس شربة مف سكاد كفي االبؿ كالظباء بياض يقاؿ ظبية أدماء كلـ اسمع احدا يقكؿ لمذكر ْ)

مف الظباء أدـ كديـ كؿ شيء ظاىر جمده كأدمة االرض كجييا كقيؿ سمي أدـ عميو السالـ ألنو خمؽ مف 
ـ ( العيف ، ٓٗٗق /  ّٖٓ  ادمة االرض ؛ الفراىيدم ، ابك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد بف عمرك ، ) ت
 .  ٖٖ، ص  ٖتحقيؽ : ميدم المخزكمي ، د كابراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليالؿ ، ج 
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ىػ(، اإلفادة في تاريخ أئمة الساده، تح: محمد يحيى ِْْ؛ ابك طالب، يحيى بف الحسيف بف ىاركف )ت (  ٓ)
 .؛ ابف اسفنديار ُُُ، صُـ، جػُٔٗٗىػ/  ُُْٔسالـ عزاف، د.ط ، دار الحكمة، 

بالضـ: األصـ، كقيؿ تطارش: تىصاَـّ، كتطرش الناقو مف المرض، كقيؿ ال أصؿ لألطركش، كال لمطرش  (ٔ)
 مرتضى الزبيدم،؛ َِّ، صُالسمعاني، األنساب، جػفي كالـ العرب، كقيؿ بؿ ىي كممة عربية األصؿ. 

ر القامكس، تح: مجػمكعو مف ىػ(، تاج العركس مف جكاىَُِٓمحمد بف محمد بف عبد الرزاؽ )ت 
 .ِِْ، صُٕالككيت، د.ت، جػ –المحققيف، د.ط، دار اليداية 

ىػ( استكلى عمى طبرستاف سنة ُِٕرافع بف ىرثمة، االمير كلي خراساف مف قبؿ محمد بف طاىر سنة )(  ٕ)
فذ رأسو الى ىػ( بعد حصار سنتيف كرافع ابف نكمرد كىرثمة زكج أمو، ىزمو عمرك بف الميث كقتمو كأنِٕٕ)

ىػ(، سير ْٖٕالمعتضد، كاف ممكان جػكاد عمى اليمو، الذىبي، شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد )ت 
، ُّـ ، جػُٖٓٗىػ / َُْٓبيركت ،  –، مؤسسة الرسالة ّأعالـ النبالء، تح: مجػمكعة مف المحققيف ، ط

 .َْٔص
ٍستىاًنيُّ ( ٖ) جي ٍبًد المًَّو اٍلخي كىافى سائس أىٍحمىدي ٍبفي عى ، كى اًؿ بىاذىًغيسى ، كىًىيى ًمٍف ًجبىاًؿ ىىرىاةى، ًمٍف أىٍعمى ٍستىافى جي ًمٍف خي

مىى   ، عى مىى نىٍيسىابيكرى ا اٍستىٍكلىى يىٍعقيكبي ٍبفي المٍَّيًث عى حمير لكنو مف ىذه المينة كصؿ اصبح أمير خجستاف ، فىمىمَّ
َـّ أىٍحمىدى ًإلىٍيوً  عقكب كنظـ الى الطاىريف ، كغمب عمى نيسابكر كجرجاف  قتؿ ، لكف احمد خمع الطاعة عف ي ضى

 ّّٖ،  ّّٕ،  ص  ٔـ (عمى يد احد غممانو ، ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج ُٖٖ -ىػ  ِٖٔسنة 
، الجمس  ُ؛ مجيكؿ ، تاريخ سجستاف ، ترجمو مف الفارسية :  محمكد عبد الكريـ عمي ، ط  ّٗٗ، 

 .  ُْٖـ ( ص  ََِٔ/ىػ  ُِْٔالقاىرة  )  – االعمى لمثقافة ، الجزيرة
ـ(: استمـ امارة طبرستاف بعد كفاة  أخيو الحسف بف زيد َُٗ-ّٖٖ/ھِٖٖ-)َِٕ( محمد بف زيد العمكم ٗ)

ـ ( ما يقارب ثماني عشرة سنة كاجو خالؿ َُٗق/ ِٖٖـ(   استمر حكمو حتى سنة )ّٖٖ/ھَِٕسنة )
البخارم، (  ٗ)ّٓ، صُالبخارم، سر السمسمة العمكية، جػية   مدة حكمو أزمات  داخمية ، كمكاجيات خارج

؛ القزكيني، عبد الكريـ بف ُٔ، صٓ؛ مسككيو، تجارب االمـ، ج ؛  ّٓ، صُسر السمسمة العمكية، جػ
ـ(، التدكيف في أخبار قزكيف، تحقيؽ: عزيز اهلل العطاردم، )دار ُِِٓىػ/ِّٔمحمد بف عبد الكريـ،)ت: 

 .َّٖ، صُابف عنبو، عمدة الطالب، جػ ؛ َُٓ، صْـ(، جُٕٖٗىػ /َُْٖالكتب العممية، 
 .َّٖ، صُ؛ ابف عنبو، عمدة الطالب، جػّٓ، صُية، جػالبخارم، سر السمسمة العمك (  َُ)
، ُ؛ العمرم، المجػدم في أنساب الطالبييف، جػُُ، صِالشريؼ الرضي، خصائص األئمة، جػ(  ُُ)

؛ االصبياني، ٖٗ، صُ؛ المدني، تحفة الطالب، جػَّٖ، صُ؛ ابف عنبو، عمدة الطالب، جػُِٓص
ىػ(، الحدائؽ الناضرة في أحكاـ العترة الطاىرة، ُُٖٔت ، البحراني ، يكسؼ )ِٕٔ، صُرياض العمماء، جػ

؛ ابف عبد ِِْ، صُّقـ ، د.ت ، جػ -تح : الشيخ عمي االخكندم، د.ط ،  مؤسسة النشر اإلسالمي 
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 -ىػ(، معجػـ المؤلفيف ، د.ط ، دار إحياء التراث اإلسالمي َُْٖالغني، عمر بف رضا بف محمد راغب )ت 
 .ِِٓ، صّبيركت، د.ط ، جػ

( كيمفرد ماديمكنغ : اخبار ائمة الزيدية في طبرستاف كديمماف كجيالف ، نصكص تاريخية جمعيا كحققيا ، ُِ)
 .  ِّـ ( ص  ُٕٖٗ /ق  َُْٕفيمفرد ماديمكنغ ، المعيد االلماني لألبحاث الشرقية ،  ) لبناف ، بيركت ، 

فخرم في أنساب الطالبييف، تح: ىػ(، الُْٔالمركزم، اسماعيؿ بف الحسيف بف محمد بف الحسيف )ت (ُّ)
؛ النكيرم، ّٔ، صُـ ، جػُٖٗٗىػ / َُْٗقـ،  -، مكتبة المرعشي النجػفي العامة ُميدم الرجػائي، ط

؛ المدني، تحفة ِٖٖ، صُ؛ ابف عنبو، عمدة الطالب، جػّٗ، صِٓنياية األرب في فنكف األدب، جػ
 .ٖٗ، صُالطالب، جػ

 .َُ، صٕالذىبي، تاريخ اإلسالـ، جػ(  ُْ)
 . ٔٔ، ص ُ؛ االماـ المنصكر ، االرشاد الى سبيؿ الرشاد ، جػ  ّٔالمركزم ، الفخرم ، ص  (ُٓ)
؛ المشارم ، يحيى طالب  ٔٔ، ص ُنكر اهلل التسترم ، نياية األقداـ ؛ المنصكر باهلل ، االرشاد ، جػ  (ُٔ)

 .ْ، ص  ْالشريؼ ، التعرؼ عمى زيدية اليمف ، جػ 
 .ُُِ، ص  ُاالماـ أبك طالب، اإلفادة ، جػ  (ُٕ)
 .ٗٓالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ص  (ُٖ)
 .ّٓ، ص  ْابف خمدكف ، ديكاف المبتدأ ، جػ  (ُٗ)
 .ٕٓالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ص  (َِ)
 .َُِاالماـ أبك طالب ، اإلفادة ، ص  (ُِ)

ىػ( ، الفكائد ُُِِبحر العمـك )ت  ؛ الطباطبائي ، محمد ميدم ُْٕ، ص  ُالسيد المرتضى ، جػ(ِِ) 
، ص  ّـ ، جػُّْٗىػ /ُّّٔطيراف ،  –، مكتبة الصادؽ  ُالرجالية ، تح: محمد طارؽ بحر العمـك ، ط

ْٗ. 
 .ّٓالبخارم سر السمسمة، ص ( ِّ)
 ُِٓالمجرل في االنساب، ص ( ِْ)
ل( ِٓ) ى عسكر مصر قمت: ىي خطة العسكرم: بفتح أكلو كالكاؼ كراء إلى عسكر مكـر مدينة باألىكاز كا 

بيا انتيى كعسكر سر مف رأل كعسكر الميدم ، كالعسكرم نسبة الى عسكر سامراء التي بناىا المعتصـ ، 
لما كثر عسكره كتضايؽ الناس في بغداد مف العسكر لذلؾ انتقؿ بيا بعسكره كسميت العسكر ، ابف القيسراني 

ق ( االنساب المتفقة في الخط المتماثمة في  َٕٓت ،ابك الفضؿ محمد ابف طاىر ابف عمي بف احمد ،) 
السيكطي  ؛ َُُص ،  ُـ ، ج  ُٖٓٔ /ق  ُِِٖالنقط كالضبط ، تحقيؽ : دم يكنج ، ط ليدف بريؿ ، 

ق ( لب المباب في تحرير االنساب ، دار صادر ، بيركت ُُٗ، عبد الرحمف بف ابي بكر جال الديف ، )ت 
 .  ُٕٗ، ص  ُ، ج
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عمر بف فرج الرخجي الكاتب، كاف مف عميو الكتاب، يصمح لمكزارة سخط عميو المتككؿ فاخذ منو ما ( ِٔ)
قيمتو مائو  كعشركف الؼ  دينار ثـ صالحو عمى اف يرد اليو ضياعو عمى ماؿ، ثـ غضب عميو كصفعو 

 /ىػ ُِّد )  ستو االؼ صفعة في اياـ ثـ البس عباءه .ثـ رضى عنو ثـ سخط عميو كنفاه ، تكفي في بغدا
 .ْٖٗ،ص ٓـ(، الذىبي، تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير،ج ْٖٓىػ / َِْ -ـ  ْٖٓ

، جميرة أنساب العرب، ج( ِٕ)  .ٔٔ، صُابف حـز
( محمد بف القاسـ بف عمي بف عمر بف عمي زيف العابديف بف عمي بف عمر، ككاف رجال فاضال يمؿ ِٖ)

االمر ال يقـك اال بسفؾ الدماء ىرب فظفر بو كارسؿ الى  الى االعتزاؿ قاـ في الطمقاف خرج فمما رآل
 .  ْٓ،  ّٓالمعتصـ فتحايؿ فيرب كظؿ مختفي الى اف مات . ابف حـز ، جميرة انساب العرب ، ص ، 

 /ىػ ّٔٓأبك الفرج األصبياني ، عمي بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ المركاني، )المتكفى: ( ِٗ)
 . ِْٕ،ص ُيف ،  ت تحقيؽ: السيد أحمد صقر، دار المعرفة، بيركت ، جـ( مقاتؿ الطالبي ٔٔٗ

، جيره انساب العرب،جَّ)  .ٔٔص ُ، البييقي لباب االنساب، جْٓ،صُ( ابف حـز
 .  ُِٓ( العمرم ، المجدم في االنساب ، ص ُّ)
 .ُُُ، صُجػ. االماـ ابك طالب، االفادة في تاريخ ائمة الساده، ّٓالبخارم، سر السمسمة، ص(  ِّ)
خراساف ، ككرة بيف دربند كشركاف، متصمة بجػبؿ القبؽ، كترتفع منيا ثياب الصكؼ كاف جػميع (  ّّ)

المحفكديات المختمفة التي تحمؿ الى االفاؽ انما يؤتى بيا مف ىذه المدف الثالث، مجػيكؿ، حدكد العالـ مف 
 .ُٗٔ، صُالمشرؽ الى المغرب جػ

 .ٕٓٓ، صُاتؿ الطالبييف، جػابك الفرج االصبياني، مق(  ّْ)
 .ّٓالبخارم سر السمسمة، ص (  ّٓ)
؛ المركزم ،  ُِِ؛ فخر الرازم ، الشجرة المباركة ، ص  ُِٓ( العمرم ، المجدم في االنساب ، ّٔ)

 .  ّٔالفخرم في االنساب ، ص 
 .ُِٓفي سائر النسخ )امكاؿ( بدؿ اماؿ، العمرم، المجػدم، ص ( ّٕ)
 .  ُِٔ( الشجرة المباركة ، ص ّٖ)
 . َّٔ( االصبياني ، رياض العمماء ، ص ّٗ)
عبد اهلل بف المعتز باهلل محمد الياشمي ابف المتككؿ جػعفر بف المعتصـ محمد بف الرشيد ىاركف بف (  َْ)

ف شديد ىػ( كا ِْٗالميدم، األمير ابك العباس الياشمي البغدادم، األديب صاحب النظـ الرائؽ كلد سنة )
ىػ( كاف شاعران مطيقان فصيحان بميغان مطبقان. الذىبي،  ِٔٗالسمرة مسنكف الكجػو يخض بالسكاد، قيًتؿى سران سنة )

ىػ(، البداية كالنياية، ْٕٕ؛ ابف كثير، ابك الفداء اسماعيؿ بف عمر )ت ِْ، صُْسير االعالـ النبالء، جػ
 .َُٖص، ُُـ، جػُٖٔٗىػ / َُْٕبيركت ، -دار الفكر د.ط ،
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 .َّٔ، صٔ؛ ابف االثير، الكامؿ، جػْٓ، صُالبخارم، سر السمسة، جػ(  ُْ)
 .ُْٓ، صُ؛ العمرم، المجػدم، جػُِِ، صُفخرم الرازم، الشجػرة الميباركة، جػ(  ِْ)
 .َّٔ، صٔابف األثير، الكامؿ، جػ(  ّْ)
البخارم ، ابك نصر سر السمسمة سيؿ بف عبد اهلل بف داكد بف سميماف بف اباف بف عبد اهلل )كاف حيان  (  ْْ)

، النجؼ االشرؼ،)المطبعة ِٓٗىػ/ ُّْسنة  ـ(، العمكية، تقديـ كتعميؽ: السيد محمد صادؽ بحر العمـك
؛  ابف  ّٔص؛ المركزم، الفخرم، ُْٓ؛ العمرم، المجػدم، ص ّٓـ(، صُِٔٗىػ/ ُُّٖالحيدرية، 

 .  ِٖٗاسفنديار ، ص 
( كىك الحسف بف القاسـ بف الحسف بف عمي بف عبد الرحمف بف القاسـ بف الحسف بف زيد بف الحسف بف ْٓ)

عمي بف ابي طالب ، ككاف صاحب جيش الناصر االطركش ككلي عيده بعده تكلى االمارة بعد مكت الناصر 
 . َُٗاالطركش ، ابك طالب ، االفادة ، ص  ـ ( ككاف لو صراع مع اكالد ُٔٗق /  َّْسنة )

 .  َّٗ،  َّٖابف عنبة ، عمدة الطالب ، ص ( ْٔ)
 .  َُٕ( ابف اسفنديار ، تاريخ طبرستاف ، ص ْٕ)
 .ِٕٖ، االصبياني، رياض العمماء، صَّٗابف عنبة، عمدة الطالب، ص(  ْٖ)
  . ٕٔ، ص  ِ؛ المحمي ، الحدائؽ الكردية ، ج َُٔ( االفادة ، ص ْٗ)
 . ِٕٖ، ص  ُ؛ االصبياني ، رياض العمماء ، ج ُّٓ( العمرم ، المجدم في االنساب ، ص َٓ)
 .  ّٔ، ص  ِالحدائؽ الكردية ، ج ( ُٓ)
، ص  ُالكشيج نبات الرماح ، كالكشيج الرماح كحدتيا كشيجة ، الثعالبي ، فقو المغة كسر العربية ، ج( ِٓ)
 ،ُْٕ  . 
 ( مف اخرجو بمفظ )عترتي (ّٓ)
ق ( مسند ابف الجعد ، تحقيؽ : عامر احمد  َِّابف الجعد ، عمي ابف الجعد الجكىرم البغدادم )ت ( ْٓ)

.، ابف سعد ، ابك عبداهلل محمد  ّٕٗص  ُـ ( ج َُٗٗق ، َُْٗ، مؤسسة نادر )بيركت  ُحيدر ، ط
، دار الكتب  ُق ( الطبقات الكبرل ، تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا  ،  ط  َِّبف سعد منيع ، )ت 

؛ ابف ابي شيبة ، ابك بكر بف ابي شيبة  عبداهلل  َُٓ، ص  ِـ ( جَُٗٗق / َُُْبيركت ) -العممية  
ـ ( مسند ابف ابي شيبة ، تحقيؽ : عادؿ يكسؼ عزاكم ،  ْٖٗ  /ق  ِّٓبف محمد بف ابراىيـ ، ) ت 

 .  َّٗ،  ِـ ( جج ُٕٗٗق /  ُُْٕالرياض ) -، دار الكطف ُكاحمد فريد المزيدم ، ط
 .ُٕ، ص ،  ِالحدائؽ الكردية ، ج( ٓٓ)
 .  ُّٔ، ص  ّ( مطمع البدكر .، جٔٓ)
( سمماف   ، كيقاؿ لو سمماف الخير ابك عبداهلل الفارسي ، مكلى رسكؿ اهلل ، ككاف يقكؿ انا ابف االسالـ ٕٓ)

، ككاف اصمة مف فارس مف راميرمز كقيؿ مف اصفياف مف قرية يقاؿ ليا جي قاؿ فيو الرسكؿ محمد صمى 
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، ص  ُِفي احاديث الرسكؿ ، ج اهلل عميو كسمـ ، ) سمماف منا اىؿ البيت ( ابف االثير ، جامع االصكؿ
ْْْ . 

 .  ُّٔ، ص  ّ( ابف ابي الرجاؿ ، مطمع البدكر ، جٖٓ)
 .  َٓٔالسيد ابك العباس ، المصابيح ، ص ( ٗٓ)
 . َٕٕ( الشريؼ الرضي ، نيج البالغة ، َٔ)
 .  ُٔ، ص  ِ( المحمي ، الحدائؽ الكردية ، جُٔ)
 .  ٔٗ، ص  ِٓنياية االرب ، ج( ِٔ)
 .  َٔ، ص  ِ( المحمي ، الحدائؽ الكردية ، ج ّٔ)
 . ُُٖ( االفادة ، ص ْٔ)
 .  ٕٓ، ص  ِ( المحمي ، الحدائؽ ، ج ٓٔ)
( الصكلجاف ، العصا المعقكفة الرأس التي تضرب بيا الكرة ، ابف المرزباف ، ابك محمد عبداهلل بف جعفر ٔٔ)

حمد بدكم المختكف ، الجمس االعمى لمشؤف ق ( تصحيح الفصيح كشرحو ، تحقيؽ م ّْٕبف محمد ، ) ت 
 . ِْٗ،  ُـ ( ج ُٖٗٗق ، ُُْٗاالسالمية ) القاىرة ، 

ق ( االفادة في تاريخ االئمة  ِْْالسيد ابك طالب ، يحيى بف الحسيف بف ىاركف الياركني ، ) ت ( ٕٔ)
   .  ُُٗالسادة ، تحقيؽ ، محمد يحيى سالـ عزاف ، مؤسسة زيد بف عمي الثقافية ، ص 

 .ُٓٓاالماـ أبك طالب ، اإلفادة ، ص (ٖٔ)
 .َٔالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ص (ٗٔ)
 .ُْٗ، صَُالطبرم ، تاريخ الرسؿ ، جػ  (َٕ)
 .ّٓ، صُجيرة انساب العرب ، جػ  (ُٕ)
 .ّّٔ، صٔالكامؿ في التاريخ ، جػ  (ِٕ)

جرجاف، كالبحر الخرساني ( بحر طبرستاف: كلو اسماء عديدة اشيرىا: بحر الخزر، كبحر قزكيف، كبحر ّٕ)
كيقع في كسط قارة اسيا كيعد مف البحار داخمية التي تكجد بأكمميا في داخؿ اليابس. ابف فضؿ اهلل العمرم، 

أبك ظبي،  -، المجمع الثقافيُىػ(، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، طْٕٗأحمد بف يحيى )ت
 .ُٕٗ، صّـ، ػجػ ََِِىػ / ُِّْ

ف: بالد منفصمة بيف الديمـ كالجباؿ كأذربيجاف كبحر الخزر. تقع في الصحراء بيف ( بالد كيالف اك جيالْٕ)
البحر كالجباؿ؛ ذات مياه جارية غزيرة، كنير عظيـ يدعى سبيد ركد يمر كسط جيالف كيصب في بحر 

ىػ(، حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب، تح كترجمة: يكسؼ اليادم، ِّٕالخزر. مجيكؿ )ت بعد
 .ُٕٓـ، صََِِىػ / ُِّْالقاىرة ، -ار الثقافيةد.ط، الد

بالد كاسعة ذات ألسف كصكر مختمفة تنسب جميعيا إلى بالد الديمـ. يحيط بيا  ( اقميـ الديمـ: بالد الديمـ:ٕٓ)
مف شرقييا بالد خراساف؛ كمف جنكبييا مدف الجباؿ؛ كمف غربييا أذربيجاف؛ كمف شمالييا بحر الخزر. 
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رية كأنيار كثيرة، عامرة كبيا مستقر التجار. أىميا مقاتمكف يقاتمكف بالتركس كىي بالد ذات مياه جا
؛ ابف خرداذبة، ُّٓكالمزاريؽ، ذكك أخالؽ حسنة. مجيكؿ، حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب، ص

ىػ  َُْٗبيركت،  -ىػ(، المسالؾ كالممالؾ، د.ط، دار صادر َِٖعبيد اهلل بف عبد اهلل )ت نحك 
 .ُْٔ، صٓ؛ ابف فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ االبصار، جػ ُِٔـ، ص ُٖٖٗ/

( خراساف: كىي كممة مككنة مف مقطعيف بمعنى بالد الشمس قصبتيا مدينة ىراة كبمخ، خراساف فأنيا ٕٔ)
تشتمؿ عمى ككر كىك اسـ االقميـ كاٌلذل يحيط بيا مف شرقٌييا نكاحي سجستاف كبمد اليند. االصطخرم، 

ـ، ََِْىػ/ ُِْْبيركت، -ىػ(، المسالؾ كالممالؾ، دار صادرّْٔرسي )تإبراىيـ بف محمد الفا
 .ِّٓص

نما سٌميت بيذا االسـ ألف الميدم نزليا في خالفة المنصكر ٕٕ) ( بالد الرم: كاسـ مدينة الٌرٌم المحٌمدية، كا 
با، كأىؿ لما تكٌجو إلى خراساف لمحاربة عبد الجبار بف عبد الرحمف األزدم كبناىا، كبنى بيا بناء عجي
؛ ابف ٖٗالٌرٌم أخالط مف العجـ كعربيا قميؿ، كيغمب عمييا الديمـ كالطبرية. اليعقكبي، البمداف، ص

 -، عالـ الكتبُق(، البمداف، تح: يكسؼ اليادم، طّٓٔالفقيو، أحمد بف محمد بف إسحاؽ )ت 
 .ِٓٓـ، صُٔٗٗىػ/  ُُْٔبيركت، 

كد بف ساـ بف نكح، عميو السالـ كىك اقميـ يقع في االقميـ ( اذربيجاف: مسماة باذرباذ بف إيراف بف األسٖٕ)
، دار ِىػ(، معجـ البمداف، طِٔٔالخامس مف اشير مدنيا تبريز. الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل )ت

 .ُِٖ، صُـ، جػ ُٓٗٗىػ / ُُْٓبيركت، -صادر
، بناىا يزيد بف ( جرجاف: كىي مدينة عريقة كمشيكرة تقع عمى نير الديمـ، كبيف طبرستاف كخراسافٕٗ)

الميمب بف ابي صفرة، كىي اقؿ ندل كمطر مف طبرستاف، كاىميا احسف كقاران كيساران، عرؼ عف اىميا 
بالعمـ كالعرفة منيـ األدباء، كالعمماء، كالفقياء، كالمحدثيف. اليعقكبي، احمد بف اسحاؽ بف 

؛ ِٗـ، صََِِىػ / ُِِْبيركت،  -، دار الكتب العممية ُىػ(، البمداف، طِِٗجعفر)ت
 .ُِِاالصطخرم، مسالؾ الممالؾ، ص

 .ِٗ-ُٗ(قكمس بمد كاسع جميؿ القدر كىي أكؿ مدف خراساف. اليعقكبي، البمداف، صَٖ)
 .ٔٔٓ( ابف الفقيو، البمداف، صُٖ)
ىػ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د.ط، المكتبة َٕٕالفيكمي، احمد بف محمد بف عمي )ت( ِٖ)

 .ّٖٔ، صِبيركت، د. ت، جػ  -العممية 
، ِىػ(، ليس في كالـ العرب، تح: أحمد عبد الغفكر عطار، طَّٕابف خالكيو، الحسيف بف أحمد )ت( ّٖ)

 .َِْ-َِّـ، صُٕٗٗىػ /ُّٗٗمكة المكرمة، 
بغداد  -بمداف الخالفة الشرقية، ترجمة كتعميؽ: بشير فرنسيس كككركيس عكاد، د.ط ، مطبعة الرابطة ( ْٖ)

 .َْٗـ ، صُْٓٗ/ ىػُّّٕ، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ُٓ ) 
 

                                                                                                                                        

ابك الفداء، عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر ؛ ٕٖٖ، صّ( البكرم، معجـ ما استعجـ، جػ ٖٓ)
 .ِّْـ ، صَُْٖىػ/ ُِٓٓىػ(، تقكيـ البمداف، دار الطباعة السمطانية، باريس، ِّٕ)ت

 .ْٔٓ( ابف الفيو، البمداف، صٖٔ)
 .ُْ، صْ( معجـ البمداف، جٕٖ)
 .ُٗص( تاريخ طبرستاف، ٖٖ)
 .ُّْ، صْ( ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مجٖٗ)
( ىك يزدجرد بف شيريار بف بركيز بف أنك شركاف، كىك آخر ممكؾ الدكلة الساسانية، كاف ممكو مف سنة َٗ)

ـ( في عيده ىـز الساسانيكف عمى أيدم العرب المسمميف في  ِٓٔق/ِّـ( لغاية سنة )ِّٔق/َُ)
ـ(. لممزيد ينظر: ِٓٔق/ِّبا الى كرماف كطبرستاف تكفي سنة )ـ ففر ىار ّٔٔمعركة القادسية سنة 

، دار الكتب ُق(، تاريخ ابف الكردم، طْٕٗابف الكردم، عمر بف مظفر بف عمر بف محمد )ت
 .ْٕ، صُـ، جػ ُٔٗٗىػ/ ُُْٕبيركت،  -العممية 

 .ٗٔ( المنجـ، اكاـ المرجاف، صُٗ)
لشكر كاالقميس، كىـ بنك كماشج بف يافث بف نكح عميو ( الديمـ: تضـ الديمـ اقكاـ الككفاف كالخزر كاِٗ)

فإنيـ مف كلد بابيؿ بف ضبة بف  -جنس مف الديمـ -السالـ. كسميت جباليـ عمى أسمائيـ إاٌل اإليالـ
أد، كمكقاف كجباليا كىـ أىؿ طبرستاف مف كلد كماشج بف يافث بف نكح عميو السالـ. ابف الفقيو، 

 ْٔٓالبمداف، ص
 .ْْٗكص ِٓٓلركض المعطار، ص( الحميرم، اّٗ)
: االصطخرم، مسالؾ الممالؾ، صْٗ)  .َُِ( جباؿ الطـر
 .ِٓٓ( الحميرم، الركض المعطار، صٓٗ)
 .ُٖ، ص ٕٗىػ(، المقدمة، صَٖٖ( ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد الحضرمي )ت ٔٗ)
ا كبيف الرٌم مرحمتاف، ( مدينة الكالر: مدينة مف مدف جباؿ طبرستاف، بينيا كبيف آمؿ ثالث مراحؿ كبينيٕٗ)

 . ْْٕ، صْكىي الثغر مما يمي الترمذ. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جػ 
 ..ْْٗ( الحميرم، الركض المعطار، صٖٗ)
كىػـ الطائفػة األكػبر مػف بيػف الفػرؽ الشيعػية األخػرل كتسػػمى بػ )الجعفػرية( أيضا ( الشيعة االمامية: ٗٗ)

جعػفػر الصػػادؽ )عميو السالـ( كيؤكد اصحاب ىذه الفرقة اف النبي المصطفى إلتبػاعيػا مػذىػػب اإلمػػاـ 
(، مستنديف عمى قكلو )صمى اهلل ْ)صمى اهلل عميو كالو( قد نص عمى اثػنى عشر أماـ خمفاء مف بعده )

ينػتي"، ثنا عػػشر مف أىػػؿ بيتي أعطػػاىـ اهلل فيػمي كعػػممي كحكػػمتي، كخمقػػػيـ مػػػف ط" ا عميو كالو(:
كقكلو: "ال يزاؿ الديف قائمان حتى تقـك الساعة، كيككف عمييـ أثنػػا عشر خميفة كػميـ مف قػػريش" كمف اىـ 
صفات شركط االماـ عند االمامية االثني عشرية العصمة كاالعممية كاالفضمية كالشجاعة كالشفاعة كالتقية 

ى عشر التي برىنت سيرتيـ بانيـ افضؿ أىؿ كاال تككف اال في أئمة اىؿ البيت )عمييـ السالـ( االثن
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زمانيـ في كؿ األمكر كما انيـ ركنكا الى التقية بعد قمة الناصر كالمكالي بعد استشياد االماـ الثالث االماـ 
عمي بف أبي طالب، ثـ أبنو  كىـ: الحسيف بف عمي )عميو السالـ(، لذا كانت االمامة فييـ دكف غيرىـ

مٌي السجاد، ثـ محمد الباقر، ثـ جعفر الصادؽ، ثـ مكسى الكاظـ، ثـ عمٌي فأخيو الحسيف ثـ ع-الحسف
الرضا، ثـ محمد الجكاد، ثـ عمي اليادم، ثـ الحسف العسكرم، ثـ محمد بف الحسف المنتظر )عمييـ 

ىػ( اصكؿ الكافي، د.ط ِّٖالسالـ اجمعيف(. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: الكميني، محمد بف يعقكب )ت 
؛ الصدكؽ، محمد بف عمي بف الحسيف ُّٓ، صُـ، جػ ََِٓىػ /  ُِْٓبيركت ، -رتضى ، دار الم

ىػ/ ُِِْقـ ،  -ىػ(، اليداية، تح: مؤسسة االماـ اليادم، د.ط، مطبعة اعتماد ُّٖبف بابكيو )ت 
 . َّ، صُـ ، جػ ََُِ

و السالـ( في ( زيد بف عمي بف الحسيف : كلد زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب )عميََُ)
( ،كعاش مع أبيو اإلماـ زيف العابديف عمي بف الحسيف خمسة ٖٗٔىػ/ َٖالمدينة المنكرة سنة كالدتو )

عشر عامان فأخذ منو معالـ اإلمامة كالقيادة قبؿ فيض األبكة كلما استشيد اإلماـ زيف العابديف كفؿ زيدان 
و آثار فكرية منيا مصنفو )تفسير غريب القراف(، أخكه اإلماـ محمد الباقر فغذاه بالعمـ كالتقكل ككانت ل

كلما شب كقكم عكده نظـ ثكرة ضد الحكـ االمكم انتيت )المجمكع الفقيي(، )المجمكع الحديثي( ،
( عامان. لممزيد ِْـ( ككاف عمره )َْٕىػ/ُِِباستشياده في ناحية مف الككفة تعرؼ بالكناسة سنة )

، عمي بف احمد بف ِِٖ-ِِٕ، صِيعقكبي، جػ مف التفاصيؿ ينظر: اليعقكبي، تاريخ ال ؛ ابف حـز
ىػ( الفصؿ في الممؿ كاالىكاء كالنحؿ، تح: محمد ابراىيـ نصر كعبد الرحمف عميرة، ْٔٓمحمد )ت 

 .ُٕٓ-ُٔٓ، صْـ ، جػ ُٔٗٗىػ / ُُْٔبيركت،  -، دار الخميؿ ِط
 .ُْٓ، صُ( الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، جػ َُُ)
، ُ؛ السبحاني، جعفر، بحكث في الممؿ كالنحؿ، طُٓٓ، صُممػػؿ كالنحػػؿ، ج( الشيرستػػانػػي، الَُِ)

 .ْٗٓ-ْٕٓ، صٕـ، جػ ََُِىػ / ُِِْإيراف،  -مؤسسة الصادؽ
ىػ(، االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار، ٖٓٓ(العمراني، يحيى بف أبي الخير بف سالـ )تَُّ)

 .ِٕ، صُـ، جػ ُٗٗٗىػ/ُُْٗالرياض ، -السمؼ  ، أضكاءُتح: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، ط
( قد ذكر المؤرخكف لمزيدية فرقا اىميا: الجاركدم كالسميمانية، كالبترية اك الصالحية، كالنعيمية، اال انيا َُْ)

ذىبت ادراج الرياح مع بقاء الزيدية في اليمف، كلـ يبؽ مف ىذا المذىب سكل القكؿ بإمامة زيد كالخركج 
االمامة في الحسف كالحسيف )عمييما السالـ( فقط. لممزيد السبحاني، المذاىب  عمى الظممة كقصر

 .ِْٓ-ِْْاالسالمية، ص
( ابي الجاركد: ىك زياد بف المنذر اليمداني األعمى، كيسمى سرحكب، سماه بذلؾ أبك جعفر محمد بف َُٓ)

فسيرا، اصمو مف ثقيؼ عمي الباقر )عمييـ السالـ(، كسرحكب: شيطاف أعمى يسكف البحر، قالو الباقر ت
؛ الذىبي، تاريخ ُٗٓ، صُق.  الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، جػ َُٔىك كٌذاب خبيث تكفي سنة 

 .ُٖٗ، صَُاإلسالـ، جػ 
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ىػ(، الشيعة َُْٕ؛ الباكستاني، إحساف إليي ظيير )تُٕٓ، صُ( الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، جػ َُٔ)
 . َِٗـ، صُٓٗٗ ق/ُُْٓباكستاف ، -، إدارة ترجماف َُكالتشيع، ط

( سميماف بف جرير: لف يتـ العثكر عمى ترجمة لو سكل ذكر اسمو سميماف بف جرير الرقي كذكر َُٕ)
معتقداتو المذىبية في االمامة كىذا االمر ليس في صدد البحث. ابف االثير، عمي بف أبي الكـر محمد 

ـ، جػ َُٖٗىػ/ََُْبيركت،  -ق(، المباب في تيذيب األنساب، د.ط، دار صادر َّٔبف محمد )ت
 .ِٖٕ، صّ؛ السمعاني، االنساب، جػ ُّّ، صِ

، دار ُق(، كتاب المكاقؼ، تح: عبد الرحمف عميرة، طٕٔٓ( االيجي، عبد الرحمف بف أحمد )تَُٖ)
 .ٖٕٔ، صّـ، جػ ُٕٗٗىػ / ُُْٕبيركت،  -الجيؿ 

الحسف بف صالح فعرفت فرقتيـ اما ( بتير الثكمي: كىك كثير النكل االبتر، اتقؼ القكؿ في االمامة مو َُٗ)
بالبترية اك الصالحية اصحاب الحسف بف صالح بف حي، كالبترية اصحاب كثير النكل االبتر )االبتر( 

؛ الشيرستاني، الممؿ ُُٖ، صُىػ(.  لممزيد ينظر: السمعاني، االنساب، جػ ُُٔالمتكفي سنة 
 .ُُٔ، صُكالنحؿ، جػ 

، محمد، الفكائد الرجالية، تح: محمد صادؽ بحر العمـك  (َُُ) ، د.ط ،مكتبة  –بحر العمـك حسيف بحر العمـك
 .ُُْ، صْـ، جػ ُّْٗىػ / ُّّٔطيراف ،  -الصادؽ 

ـ( كاف مقدمان ِٖٕىػ/ َُُ( يحيى بف عبد اهلل بف الحسف المجتبى بف عمي بف ابي طالب: كلد سنة )ُُُ)
ادؽ )عميو السالـ( كمالؾ بف أنس، كاف قصير الجسـ، آدـ المكف، في أىؿ بيتو، تعمـ مف جعفر الص

حسف الكجو كالجسـ، أصمع. ىرب بعد فشؿ ثكرة الحسيف بف عمي بف الحسيف )عميو السالـ( في الحجاز 
ـ(، فخرج متنكران حتى كرد بالد الديمـ، فعرؼ ٖٕٓق/ ُٗٔكمقتمو في مكقعة )فخ( أياـ الرشيد سنة )

استطاع الرشيد اقناعو بالرجكع الى بغداد كاعطاه االماف اال انو حبسو ما اف كصؿ بحيي صاحب الديمـ، 
لممزيد مف التفاصيؿ ينظر:  .سنة ٓٔـ(، كعمره ُٕٗىػ/ُٕٓبغداد ككانت كفاتو في حبس الرشيد سنة )

ق(، مقاتؿ الطالبييف، تح: أحمد صقر، د.ط، دار ّٔٓاالصبياني، عمي بف الحسيف بف محمد )ت
 .ّّٗ-َّٗبيركت، د.ت، ص -المعرفة 

؛ ابف االثير، الكامؿ ُٔ، صٗ؛ ابف الجكزم، المنتظـ، جػ ِٖٔ، صْ( الطبرم، تاريخ الرسؿ، جػ ُُِ)
 .ُِٗ؛ عمر، تاريخ ايراف في العصكر الكسطى، صُِٗ، صٓفي التاريخ، جػ 

مبارؾ بف ؛ ابف المستكفي االربمي، المبارؾ بف أحمد بف الَٕٓ، صّ( مسككيو، تجارب االمـ، جػ ُُّ)
 َُٖٗىػ / ََُْالعراؽ ، -ىػ(، تاريخ إربؿ، تح: سامي بف سيد خماس، دار الرشيد ّٕٔمكىكب )ت

 .َّٗ، صِـ، جػ 
؛ ابف الجكزم، ّْٔ، صْ؛ مسككيو، تجارب االمـ، جػ ِّٔ، صٓ( الطبرم، تاريخ الطبرم، جػ ُُْ)

 .ّْ، صْالمنتظـ، جػ 
 .َِّ( ابف اسفنديار، تاريخ طبرستاف، صُُٓ)
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 .  َّٔالمصابيح ، ص  (ُُٔ)
 .  ََُاالفادة ، ص  (ُُٕ)
 .  ْٔ، ص  ِالمحمي ، الحدائؽ ، ج (ُُٖ)
 .  َُّاالفادة ، ص  (ُُٗ)
محمد بف عبداهلل العبدكي ابك احمد حدث عف عمي بف مكسى القمي كغيره ، كعنو السيد ابك طالب ،  (َُِ)

دقيؽ الكالـ كجميو منو ؛ السيد ابك كىك راس في عمـ الكالـ حتى قاؿ ابك القاسـ ، ما رأيت رجال اعرؼ ب
 .  َُِطالب ، االفادة ، ىامش ص 

ابك القاسـ عبداهلل بف احمد بف محمكد الكعبي البمخي الخرساني ، احد ائمة المعتزلة ، صحب االماـ  (ُُِ)
محمد بف زيد نو يرل نفسو إذا كتب لإلماـ كأنو يكتب لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ، تكفي سنة 

 . ُٔٔ، ص  ّـ ( المؤيدم ، التحؼ شرح الزلؼ ، ط ِٗٗق /  ُّٕ)
ـ ( احد كبار كتاب المعتزلة ، كلي  ٖٖٔق / ِْٓمحمد بف بحر االصفياني ابك مسمـ ، كلد سنة ) (ُِِ)

اصفياف كبالد فارس لممقتدر ، ثـ عزؿ ككانت لو معرفة بالتفسير كغيره مف صنكؼ العمـ ، مف كتبو جامع 
ـ ( ، الزركمي ، االعالـ ، ج ،  ّّٗق /  ِِّمد ( كالناسخ كالمنسكخ كلو شعر تكفي )سنة مج ُْالتأكيؿ )

 .  ُٔٔ؛ المؤيدم ، التحؼ شرح الزلؼ ، ص  َٓ، ص  ٔ
 .   َُِاالفادة ،ص  (ُِّ)

جستاف ، كىك جستاف بف كىسكذاف بف المرزباف ممؾ الديمـ كالمكاف اٌلذل يقيـ بو الممؾ يسٌمى ركذبار  ُِْ
ـ ( االصطخرم ،  ّٗٗق /  ِّٖكبو يقيـ آؿ جستاف كرياسة الديمـ فييـ : ككاف جستاف قد تكفي سنة  )

 .  ْٗ، ص  ِٓ؛ النكيرم ، نياية االرب ، ج  َِٓ،  َِْالمسالؾ كالممالؾ ، ص 
 .  َُّابك طالب ، االفادة ،  ص  (ُِٓ)
 .  ٖٔ، ص  ِالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ج( ُِٔ)
 . َٕٔ،  َٔٔابك العباس الحسني ، المصابيح ،  ص  (ُِٕ)
 .  ََِ، ص  ِاالعالـ ، ج  (ُِٖ)

 .ّٓسر السمسمة العمكية ، ص  (ُِٗ)
 .ُٕ، ص  ُزيد بف عمي ، مسند زيد ، جػ  (َُّ)
 .ْْ، ص  ُأبك العباس الحسني ، المصابيح في السيرة ، جػ  (ُُّ)
 .ّٓ، ص  ْ؛ ابف خمدكف ، ديكاف المبتدأ ، جػ  ُٔٓ، ص  ُالشيرستاني ، الممؿ كالنحؿ ، جػ (ُِّ)

 .  ٔٔ، ص  ُاالرشاد الى سبيؿ الرشاد ، ج (ُّّ)
 .  ّْفمفرد ماديمكنغ ، اخبار ائمة الزيدية ، ( ُّْ)
 .  ُِْالطالبييف ، ص  السمرقندم ، انساب (ُّٓ)

 . َٔالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ص  (ُّٔ)
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 .ُُِ، ص  ُاالماـ أبك طالب ،اإلفادة ، جػ  (ُّٕ)
 .ُٖٗ، ص  ِالمسعكدم ، مركج الذىب ، جػ  (ُّٖ)

 .  ٓٗ، ص  ِٓالنكيرم ، ج(ُّٗ)
 .  َُٓابك طالب ، االفادة ، ص  (َُْ)
 .  ِّٕتاريخ طبرستاف ، ص ،  (ُُْ)
كىك مف أصحاب الناصر لمحؽ ، يركم عنو المؤيَّد باهلل أحمد بف الحسيف  ) عمييما زيد بف صالح   (ُِْ)

 . ِِٓ، ص  ِالسالـ ( ابف ابي الرجاؿ ، مطمع البدكر ، ج 
 .  ٖٗٔص  ُ؛االماـ عبداهلل بف حمزة ، الشافي ، ج َُٔابك طالب ، االفادة ، ص  (ُّْ)
 .  َٓٔابك العباس الحسني ، المصابيح ، ص  (ُْْ)
 .  ِْٕابف اسفنديار ، تاريخ طبرستاف ، ص  (ُْٓ)
 .  ِٓٔ،  ٔالكامؿ في التاريخ ، ج (ُْٔ)
مف بخارا الى فربر مرحمتيف كمف فربر يعبر الكادم ،  كأٌما فربر فمدينة لبخارا مكصكفة فى جممتيا( ُْٕ)

ـ ( دار صادر  ٕٕٗق  ّٕٔالى امؿ ، بف حكقؿ ، ابك القاسـ محمد بف حكقؿ البغدادم المكصمي ، ) ت 
 .  ُٕٓ،  ْٕٕ، ص  ِـ ( ج ُّٖٗ –ق  ُّٔٓافست ليدف ) بيركت  ، 

 .ُٕٓ، ص  ُالكامؿ في التاريخ ، جػ  (ُْٖ)
 .َِٔالزلؼ ، ص  المؤيدم ، التحؼ في (ُْٗ)
 . َِْ، ص  ُالفيرست ، جػ  (َُٓ)

 .  ِٕٗابف اسفنديار ، ص  (ُُٓ)
 .  ُُّابك طالب ، االفادة ، ص  (ُِٓ)
 .  ٕٗ، ص  ِالمحمي ، الحدائؽ الكردية ، ج ( ُّٓ)
 .  ُّٓ؛  العمرم ، المجدم ، ص  َٕ،  ُالشريؼ الرضي ، حقائؽ التأكيؿ ، ج (ُْٓ)
 .  ُٖ، ص  ُ؛ البييقي ، الباب االنساب ، ج  ُُّابك طالب ، االفادة ، ص  (ُٓٓ)
 .   ّّ، ص ،  ُابف ابي الحديد ، شرح نيج البالغة ، ج (ُٔٓ)
 ُِّفخرم الرازم ، الشجرة المباركة ، ص  (ُٕٓ)
 .  ٖٗالمدني ، تحفة الطالب ، ص  (ُٖٓ)
 َّٖة الطالب ، ص ؛ ابف عنبة ، عمد ّٓالبخارم ، سر السمسة العمكية ، ص  (ُٗٓ)
 .  ُُّاالفادة ، ص  (َُٔ)
 .  ِٔالمؤيدم ، التحؼ شرح الزلؼ ، ص  (ُُٔ)
 .  ُّٔ، ص  ِابف فند ، مأثر االبرار ، ج (ُِٔ)
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ـ ( ركضة ألي االلباب  ُِّٗ –ق  َّٕالبناكتي ، ابك سميماف داكد بف ابي الفضؿ محمد ، ) ت  (ُّٔ)

، المركز القكمي لمترجمة )  ُفي معرفة التكاريخ كاألنساب ، تعريب . د . محمكد عبد الكريـ عمي ، ط 
 . ُ، ص  ٔ؛  نصير الديف الطكسي ، قكاعد العقائد ، ج  َُٗ،  ُـ ( ج ََِٕ / ُِْٕالقاىرة 

 .  ٖٔ،  ِالمختصر في اخبار البشر ، ج (ُْٔ)
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 Al-asbahani, Ali bin al-Hussein bin Muhammad (d. 356h), Taleban Fighter, T: 

Ahmed Saqr, Dr.Dar Al-marefa, Beirut, d.T, t. 

 Ibn al-Mustafi Al-arbali, Al-Mubarak bin Ahmad Bin Al-Mubarak bin 
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