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 ثيَشةكى
خةباتى  لَءذوييدا، هةولةسةردةميَكى ميَ بة، بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةبزوتنةوةى شعوبيةت

رؤشنبريييةوة كة سةرةتا بةناوى  ءىكؤمةآليةت ءئابورى ءئةو موسولَمانة نا عةرةبانةية لةرووى سياسى
 مييانالئيسرى ةدادثةرو ءداواى يةكسانى ءخةلَكى يةكسانيخوازةوة لةسةردةمى ئومةوييةكاندا دةركةوتن

اُس إِن ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل يَا أَيُّهَا الن  )دةكرد، لةذيَر رؤشنايى ئايةتى 

ِ أَْتقَاُكمْ  تةنها ئةو كةسانة  كة كةس لةكةسى ديكة زياتر نيية، الى خودا ،(لِتََعاَرفُوا إِن  أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللا 
 ءئةركلةتاد، بآ جياوازى .. سثى ءرةش ءعةجةم ءخؤثاريَزييان هةيةو عةرةبة ءثةرستىنةبيَت كة خوا

 (.الفرق بين عربي وعجمي إال بالتقوى)مافةكاندا يةكسانن 

ثؤستة لةبةشدارييان  ءشى عةبباسىرِسةرخستنى شؤلةبزوتنةوةى شعوبيةت بةشدارى سةرةكييان كرد 
ريطةرييان شارستانييةوة كا ءرؤشنبريى ءطرنطةكانى حوكمرِانى عةباسييةكاندا كرد، لةرِووى فيكرى

تادا داواى ةنةتةوةكانى غةيرى عةرةب، لةسةر ءتى عةباسىلَةدةو ءشت لةسةر بريى ئيسالمىبةجيَهيَ
بةهيَزبوونى نةتةوةكانى غةيرى  ءدادثةروةرييان دةكرد، بةآلم بةطؤرِانى قؤناغة ميَذووييةكان ءيةكسانى
كلتورو بةشانازيكردن  ءدةمارطريى ى لةسةردةمى عةباسى يةكةمدا بانطةشةيان طؤرِا بؤتايبةتبةعةرةب، 
 ءزمان ءنوسراويان لةسةر رةضةلَةك ءنةتةوةى خؤيانةوةو لةم بوارةشدا ضةندين كتيَب ءئاين ءرؤشنبريى

 ...ئاينى عةرةبةكان نووسى
ئيَستا بةزمانى شريينى كوردى ةكةم بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة تاثلةى يبةلةراستيدا هةلَبذاردنى ئةم بابةتة 

ذينةوةيةكى زانستى بؤ تةرخان نةكراوة، بؤية بةثيَويستمزانى وةك ى سةربةخؤ بةخود تويَباسيَك
خويَندكاريَكى كورد تويَذينةوةى دةرضوونةكةمان تةرخان بكةين بؤى، بةو هيوايةى كةليَنيَك لةكتيَبخانةى 

طى ئةم تويَذينةوةية و رةسةنةكةى خؤمان، هةروةها طرن شياوبيَت بةزمانة ثاراو ئةطةركوردى ثرِ بكاتةوة 
ذينةوة لةسةر بزوتنةوةى شعوبيةت كراوة، جياوازى لةو لةطؤشةنيطايةكى كوردييانةوة تويَ لةوةداية

ريَنمايى  لَءشؤظيَنييانةى عةرةبةكان، بؤية طةرِام بةدواى سةرضاوةكانداو بةهةو ءتيَرِوانينة دةمارطريى
ا ئةم بةرهةمة بطاتة ئةجنام، ئةو سةرضاوانةش بةكارم توانر( نةبةز مةجيد ئةمني. د)سةرثةرشتيارى بةريَز 

ذينةوةكةمدا هةمة جؤرو هةمة ضةشنةن، لةرِووى زمانةوة بةشيَكى زؤرى سةرضاوةكان بةزمانى تويَلةهيَناون 
عةرةبيية، ئةمةش لةبةر ئةوةى تويَذينةوةكة لةبوارى ميَذووى ئيسالميدا نوسراوة، ئةو سةرضاوة 

 تأريخ) ءئةلئةندةلوسى بةى ئينب عةبد رة(الفريد العقد)يَوةرطرتووة وةك عةرةبييانةش كة سودم ل

ضحى االسالم وفجر )و ى جاحظ (التبينو البيان) ءى ئينب خةلدون(المقدمة) ءى تةبةرى(الطبري

 .تاد...ءى ئةمحةد ئةمني(االسالم وظهر االسالم
بريى نةتةوةيى كورد نةبريى ) لةئةو سةرضاوانةش كة بةزمانى كوردى سودم ليَوةرطرتوون بريتني 

 لَةتىا لةسايةى دةولَطكؤمة)ى جةمال نةبةزو (ى خؤرهةآلتةو نةبريى ناسيؤناليزمى رؤذئاواية(قةوميةت
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. ى د(سكوت قرندو)سةرضاوة فارسييةكانيشة تةنها ى عةباس عةبدولكةريم، هةرضى (خةالفةتدا
 .ن زرين كوب، بةكار هاتوةةيعةبدوحلس

ى دانراوى (االسالمية المعارف دائرة)كة هةندآ ئةنسكلؤثيدياش بةكاربهيَنم وةك هةروةها هةولَمداوة 
ئةوانى تر، كة سوديَكى زؤرم  ءعةبدولوةهاب ئةلكةياىل. ى د(السياسة موسوعة) ءخؤرهةآلتناسةكان

 .ليَوةرطرتوون
هةروةها ( اللألجي دراسات)لةاليةكى ترةوة لةهةندآ شويَندا سودمان لةطؤظار وةرطرتووة وةك طؤظارى 

لشعوبية في العصر العباسي االزندقة و)ى ماستةرو دكتؤرا وةك تيَزنى هةندآ هيَنابةكار بةهةستاوين 

ى (البابكية أو إنتفاضة الشعب األذربيجاني ضد الخالفة العباسية)حسين عطوان و . ى د(األول

 .حسين قاسم عزيز
 العربية لةالدو)ةكان وةربطرم وةك خؤرهةآلتناسيي بةسةرضاوةو كتيَلةهاوكات توانيومة سود 

 (.يوليوس قلهاوزن)ى (وسقوطها
سةرضاوة لةشيَوةيةكى باش سود بةياريدةدةرةوة، هةولَمداوة  ءهةروةها لةرووى سةرضاوةى سةرةكى

ى ابن ( العرب لسان) ءابن االثيرى (التأريخ في الكامل)سةرةكييةكان وةربطرم، بؤ ئةم مةبةستةش 
 .ى تةبةرى بةكارهيَناوة(الطبري تأريخ) ءلدونةنب خى ئي(المقدمة) ءى البالذري(نالبلدا فتوح) ءمنظور

ى (المباحث في الحركة الشعوبية)سةرضاوة ياريدةدةرةكانيش وةربطرم وةك لةتوانيومة سوديَكى باش 
الصراع بين الموالي )ر و ةعفةنوري ج. ى د(الصراع بين األمويين ومبادئ االسالم)ةرو موفاروق ع. د

 .تاد...ءريفةديع شةد بةمةحم. ى د(العرب و
 ءزمانةوانى ءهةروةها جطة لةو سةرضاوة ميَذووييةكان، ثةنام بردؤتة بةر هةندآ سةرضاوةى ترى فيكرى

المجتمعات األسالمية في ) ءلي جوزيةندةب. ى د(ركية في االسالممن تأريخ الحركات الف)فيقهى وةك 

إبن ى (مجموع الفتاوى)و  صلشكري في. دى (اللغويوتطورها األدبي  ءالقرن األول، نشأتها

 .تاد...وتيمية
دار زانيارييانة وةربطرين كة متمانة داوة زياتر ئةوهةولَم ءباوةرِثيَكراون بةطشتى سةرضاوةكامن سةرضاوةى

 .كردووةثيَشكةشتيَبينيمان لةسةر زانيارييةكان  ءيَكدا ثيَويست بووبيَت قسةنبوون، لةهةر شويَ
بآ اليةنانة راستى  ءمتيؤديَكى زانستىبةداوة تيؤدى ليَكؤلَينةوةوة، تارِادةيةكى زؤر هةولَمةرووى مل

و زؤر يوة، بةلَكرِاليةنطريييةكمان دةرنةب ءروداوة ميَذووييةكان ساغ بكةينةوةو هيض جؤرة دةمارطريى
ؤظيَنى عةرةبى ش ءديديطايةكى دةمارطريىلةبريورِا كة  ءراستكردنةوةى هةندآ بؤضونلةماندووبووم 

عبدالعزيز . د) ء(فاروق عمر. د)عوبيةت وةك بؤضوونةكانى شنوسرابوون لةسةر بزوتنةوةى 

 .تاد..و(الدوري
 ءةيةشكيشدا ثيَويست بووبيَت، تيَرِواننيجيَط سةرةتا عةرزي بريورِاو بؤضوونةكامنان كردووةو لةهةر

 .تاد..ءثيَناسةى شعوبيةت ءشعوبيةت ماناى زاراوةىلةكردووة وةك زانيارى خؤمان ثيَشكةش ءسةرنج
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سةرثةرشتيار  ئةمةش هةر لةسةر ريَنمايى بةريَز نةخشةى تويَذينةوةكة، ءثالنبةهةروةها سةبارةت 
كراوة بةسةر ضةند باسيَكدا بةم بةش ثيَكهاتووةو هةر بةشيَك دابةش آسـلةبووةو طةيشتة ئةجنام، بةطشتى 

 :ةيةوشيَ
 

 :كراوة بؤ سـآ باسدابةشماناى شعوبيةت كراوةو لةباس 
ورِا لةروانطةى متيؤدى زانستييةوةو بري ناساندنى زاراوةى شعوبيةتبةلةم باسةدا هةستاوين  :باسى يةكةم

 .تيَبيين خؤمان دياريكردووة ءجياوازةكامنان خستؤتة رِوو، دواتريش بةطويَرةى ثيَويست بريو بؤضوون
 ءبزوتنةوةى شعوبيةتبةةكى طشتطري ببةخشني هةولَمانداوة شوناسنامةو ثيَناسةي: باسى دووةم

شارستانى بووة كة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب  ءىكؤمةآليةت ءناساندومانة بةوةى كة بزوتنةوةيةكى فيكرى
 .ثيَى هةستاون بؤ طيَرِانةوةى مافةكانيان

ةرةب، نةتةوةكانى غةيرى عبةسياسةتى دةسةآلتة ئيسالميةكان كراوة بةرامبةر لةباس : باسى سيَيةم
يش لةسةردةمى ئومةوييةكاندا دواتر ءتاوةكو سةردةمى راشدين" خ.د"هةر لةسةردةمى ثيَغةمبةر 

طرفتى موسلَمانة نا عةرةبةكان دةركةوت، ضونكة ئومةوييةكان هةنديَكيان دوور كةوتبوونةوة طريو
 .بنةماكانى ئيسالملة

 
آ باسدا بةسةر سـ ءنةوةى شعوبيةتكردووة بؤ سةرهةلَدانى بزوتئةم بةشةمان تةرخان: بةشى دووةم

 .اوةدابةشكر
هةولَمانداوة باس لةو بارودؤخانة بكةين لةسةردةمى دةركةوتنى بزوتنةوةى شعوبيةتدا، كة : باسى يةكةم

ثاشايةتى لةبريتيية " خ.د"ضؤن دةسةآلت لةدواى سةردةمى راشدين بةطويَرةى فةرمايشتى ثيَغةمبةر 
فارس  ءقةفقاس ءى ناوضةكانى خؤراسانكؤمةآليةت ءسياسى ءؤخى ئابورىكردنى بارودقةثطرو زؤردارى، باس

نارِةزايى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب دذى  ءنشينةكان، كة يارمةتيدةريَك بوون بؤ سةرهةلَدانى طريوطرفت
 .ئومةوييةكان

 ءهؤكارةكانى سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت كردووة لةبوارى سياسىلةبامسان : باسى دووةم
ئابورييةوة، كةض ؤن ئةم مامةآلنةى ئومةوييةكان لةطةلَ نةتةوةكانى غةيرى عةرةبدا دووربووة  ءىةآليةتكؤم

 .انى بزوتنةوةى شعوبيةتدادلةبنةماو زانيارييةكانى ئيسالمةوةو هؤكارى سةرةكى بوون لةسةرهةلَ
دةسةآلتى  ءلَةتنةمانى دةو ءنةوةى ضةند هؤكاريَكى روخاندنناهيَبةهةولَمانداوة : باسى سيَيةم

زياتر طةشةكردنى بزوتنةوةى شعوبيةتدا، لةو لةئومةوييةكان، وةك فاكتةريَكى يارمةتيدةر رؤلَيان هةبووة 
مةسةلةى  ءانى ملمالنيَى خيَآليةتىدو سةرهةلَ(شورى)هؤكارانةش دروكةوتنةوة لةثرةنسيثى راويَذ 

 .تاد بهيَنينةوة..ءجيَنشينى
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باسدا  آكاريطةرييةكانى بزوتنةوةى شعوبيةتء بةسةر سـبةكردووة  ةتتايبئةم بةمشان : بةشى سيَيةم
 .دابةشكراوة

بامسان  ء،خستنة رِوى كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر فيكرى ئيسالمىبةهةستاوين : باسى يةكةم
ة بزوتنةوةى شعوبيةت كاريطةرى هةبوو ءبوونزانستةوة خةريكبةلةوة كردووة كة موسولَمانة ناعةرةبةكان 

 ءدةركةوتنى طروثة ئيسالمييةكان وةك موعتةزيلة ءلةسةر هاتنة ئاراى تةفسريى جياواز بؤ قورئان
مةزدةكييةوة بووة، هةروةها  ءمانى ءبةهؤى كاريطةرى ئاينى زةردةشتىقةدةريية، كة ئةمةش  ءتةسةوف

نةتةوةكانى غةيرى  ءبريَطةكانى طواستنةوةى ئةو طاريطةرييانةش كراوة وةك تيَكةالوى نيَوان عةرةلةباس 
 .طواستنةوة ءوةرطيَرِان ءعةرةب

تى عةبباسى بكةين، كة لَةكاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر دةولةنداوة باس هةولَما: باسى دووةم
 ءفيكرى ءضؤن رؤشنبريى نةتةوةكان غةيرى عةرةب كاريطةرى هةبووة لةسةر اليةنةكانى ذيانى سياسى

 .ضةند منوونةيةكيشمان هيَناوةتةوة ءةكانى عةبباسييكؤمةآليةت ءزانستى
لةم باسةدا هةستاوين بةخستنة رِووى كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر نةتةوةكانى : باسى سيَيةم

ان دةركةوتنى موسولَمانة ناعةرةبةك ءضوونى زانستثيَشغةيرى عةرةبة، ئةم كارطةرييةش بةهؤى بةرةو 
شةوة ئيرت بزوتنةوةى شعوبيةت كاريطةرى هةبوو بؤ سةر ةويَبووة، لخودى بزوتنةوةى شعوبيةت دروست
 .تاد، نةتةوةكانى غةيرى عةرةب..ءىكؤمةآليةت ءاليةنةكانى ذيانى رؤشنبريو شارستانى

ئةجنامى  دةرهيَنانى ءهةروةها لةدواى تةواو بوونى تويَذينةوةكة هةستاوين بةدةستنيشانكردن
 .ويَذينةوةكة ئةجنامى تويَذينةوةكةمان ديارى كردووةباسةكانى ت ءتويَذينةوةكةو بةطويَرةى بةش

ئةو  ى سةرضاوةكامنان بةكارهيَناوة بؤ هةمووتهةروةها بؤدواجار لةكؤتايى تويَذينةوةكةدا ليس
ؤ ياخود نارِاستةوخؤ، سةرضاوانةى كة بةكارمان هيَناوةو سودمان ليَوةرطرتوون بةشيَوةيةكى راستةوخ

 .بوارةوة ءميان كردوون، سةرضاوةكانيش هةمة جؤرن لةرِوى زمانبةطويَرةى ثيتى ئةجبةدى ديار
. د)ريَنمايى سةرثةرشتيارى تويَذينةوةكةم بةريَز  ئةطةربيَطومان ئةم تويَذينةوةية بةئةجنام نةدةطةيشت 

شتنى رِدا) لةهةنطاو لةطةلَ باسةكةدا ريَنمايى ثيَويستى كردم بةنةبواية كة هةنطاو ( نةبةز مةجيد ئةمني
ضؤنيَتى بةئةجنام طةيشتنى  ءسود ليَوةرطرتنى سةرضاوةكان ءى بةكارهيَنانىيَتنى تويَذينةوةكةو ضؤنثال

دةى تر فراوان نزانياريية زانستييةكان ئاسؤى تويَذينةوةكةى هيَ ءسةرنج ءتيَبينىبةدواجار  ،(تويَذينةوةكة
 .كرد

نةبةز . د)يةكى زانستى وةك بةريَز هةروةها ئةوةى زياتر جيَطةى خؤشحالَى منة ئةوةية كة كةسايةتي
مةعنةوى  ءسةرثةرشتيارى تويَذينةوةكةم بوو كة بؤ تويَذينةوةكةم ثالَثشتيَكى زانستى ،(ئةمني مةجيد

 .تويَذينةوةكةمةوة بكةمبةدوا رؤذدا بتوامن شانازى لةبةهيَزة كة 
دةوارم رؤذ بةرؤذ لةبوارى ئوميَ ءى بةريَزيان دةكةمبآ ثايان ءىتايبةتبؤية لةناخى دلَمةوة سوثاسى 

 .ضرايةكى طةشاوةتر بيَت بؤ كوردو كوردستان ءيَتمةعريفةدا سةركةوتووب ءروناكبريى ءزانست
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ئةم كارةش ثيَويستى  ءئةم تويَذينةوةية هةولَء ماندووبوونى تويَذينةوةو بةبآ كةموكورتى نابيَت
 .تويَذينةوةو ليَكؤلَينةوةى زياترةبة

 

 
 :دةروازة

ربارةى سةردةمةكانى ميَذووى ئيسالمى لةبةردةم ضةند خالَيَكى طرنطدا رِامان دةوةستيَنيَت ليَدوان دة
ئةويش ئةوةية كة ثيَويستة بةشيَوةيةك بؤ ميَذووى ئيسالمى برِوانني كة هةست بكةين ميَذووى موسلَمانان 

وةها  ئةطةركريَت، ضونكة ثرشنطدارى تيَدا بةدى دة ءهةلَةو كةموكورتى تيَداية، هةروةك ضؤن الثةرِةى طةش
ان دوو جؤر ونةبيَت ئةو كات ناتوانني ليَكؤلَينةوة لةو ميَذوةدا بكةين، هاوكات ثيَويستة جياوازيش بكةين لةنيَ

رِؤلَى لةئاينةكة دةطريَتةوةو هيض نكولَى لةميَذووى ئيسالم خؤى كة زياتر لةلةميَذوودا كة يةكةميان بريتيية 
ميَذووى موسولَمانان كة لةظايةتيدا، جؤرى دووةمى ئةو ميَذووة بريتيية رؤيَذووى مملةمةزنى ئيسالم ناكريَت 

 ءكردووةو زادةى بريو هؤشيسةرجنمان لةسةر ئةو ميَذووة هةبيَت، ضونكة مرؤظ دروست ءبينىدةكرآ تيَ
 .الدان لةجةوهةرى ئاينةكة بووبيَتةوة ءى هةلَةو كةموكورتىودةكرآ رِوبةرِو ءعةقلَى خؤيةتى

رةخنةيى بؤ  ءثرؤذةو هةولَيَكى شيكارىلةبريتيية  م تويَذينةوةيةى ئيَمة لةسةر بزوتنةوةى شعوبيةتئة
سةردةميَك لةميَذوى موسلَمانان كة تيايدا بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب سةريهةلَدا، لةئةجنامى 

يةكانداو الى هةندآ خةليفةو ى لةسةردةمى ئومةويتايبةتبةكةموكورتى لةثيادةكردنى دةسةآلتى ئيسالميدا، 
كةمةوة  ءضاويَكى نزمبة ءبنةماو ثرةنسيثة ئيسالمييةكانلةكاربةدةستى ئومةوى كة دوور كةوتبوونةوة 

 .سةيرى موسلَمانة ناعةرةبةكانيان كردووة
لةتويَذينةوةكةدا لةروانطةى دةولَةتء ئةزمونى عةقلَى مرؤييةوة ليَكؤلَينةوةمان لةسةر ئومةوييةكان 

وةو لةجةوهةرى ئاينةكةمان دارِنيون، بةو مانايةى كة ئةو كارو كردةوةو مامةآلنةى هةندآ خةليفةى كردو
نةتةوةكانى غةيرى عةرةب زادةى بريكردنةوةو تةجروبةى عةقلَى دونيايى بةئومةوى كردويانة بةرامبةر 

 .خؤيان بووةو ئاينى ئيسالم لةكارة خراثةكانيان بةرثرسيار نيية
ئةجناميَك لةسةر بزوتنةوةى بةكردووة، بؤ ئةوةى بطةين تويَذينةوةكةدا ثةيرِةولةان بؤية ئةم شيَوازةمش

دةمارطريةكان، بزوتنةوةى شعوبيةت  ءشؤظيَنى بةشعوبيةت، ضونكة بةطويَرةى هةندآ بريورِاى عةرة
هةبوونى ئاكامى لةعةرةب، لةكاتيَكدا خودى بزوتنةوةكة بةطوزارشتى لةدةرماطريى فارسةكان كردووة دذ 

بنةماكانى لةدةسةآلتى هةندآ خةليفةى ئومةويدا هاتنة ئاراوة كة ثاشةكشةيان لةزؤريَك لةبؤشاييةكى طةورة 
 ءكردنى يةكسانىداواى ثراكتيك ءئيسالم كردبوو، بؤية ليَرةوة بةناوى خةلَكى يةكسانيخوازةوة دةركةوتن

ةباسييةكاندا بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةردةمى ع ءضى دواتر ئةطةردادثةرورى ئيسالمييان دةكرد، 
 ....طؤرِانكارى بةسةردا هات
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 بةشى يةكةم

 ماناى شعوبيةت
 :باسى يةكةم

 زاراوةى شعوبيةت
 :باسى دووةم

 ثيَناسةى شعوبيةت
 :باسى سيَيةم

 (سياسةتى دةسةآلتى ئيسالمييةكان بةرةو نةتةوةكانى غةيرى عةرةب)
 

 بةشى يةكةم
 ماناى شعوبيةت

 :باسى يةكةم
 زاراوةى شعوبيةت

فةزلَى عةرةب نادات بةسةر عةجةمدا، شعوبى ئةو كةسةية كة  كة شعوب طروثيَكن: )دةلَـآ منظورئينب 
ثيَيان وانيية كة هيض فةزلَيَكيان بةسةر خةلَكى ترةوة هةبيَت، مةبةست  ءسوك سةيرى عةرةب دةكاتبة
هاويشتووة، ياخود مةبةست ثيَى  كانةوة ثةليانةزاراوةى شعوبيةت ئةوانةن كة لةهؤزة عةرةبلة

 .(1)(عةجةمة
ئةدةبى بوو كة ئاينى كرد  ءتردا هاتووة كة زاراوةى شعوبيةت بريؤكةيةكى سيسى لةشويَنيَكى

 (2)...لةنيَوان رةطةزة ناعةرةبييةكاندا سةريهةلَدا ءبةدرومشيَك بؤ خؤى
وانطةيةكى زمانةوةييةوة بؤ زاراوةى رلةعةرةبةكان بةطشتى زياتر  ءفريوزى ئابادى ء منورنبئيلةهةريةكة 

نةتةوةييةكان بةضاوى رِقةوة سةيرى شعوبيةت  بةعةرةلةشعوبيةت دةرِوانن، جطة لةوةى كة ذمارةيةك 
 .دةكةن

                                                 
(1)

مختاار الصاحاح، : محماد بان أباي بكار عبادالقادر هـةروةها برِوانـة  ، 222ال، / 4لساان العارب،   

 .333ال
(2)

دائارة المعاارف االساالمية،  هـةروةها برِوانـة   433ال/3السياساة،   موساوعة: عبدالوهاب الكيالي 

 .33ال/1القاموس المحيط،  : مجدالدين الفيروز ابادي هةروةها برِوانة، 433ال/5 
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يَني دةبينني كة زاراوةى شعوبيةت بزوتنةوةيةك بوو كة رِكاتيَك واقعييانة بؤ ماناى شعوبيةت دةطة
ني بزوتنةوةيةك بوو دةكرآ ليَرةدا بلَيَ. (3)تةوةيى فارس دةكردحةقيقةتدا طوزارشتةى لةهؤشيارى نةلة

. طوزارشتى لةهؤشيارى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب دةكرد لةسةروى هةموويانةوة نةتةوةى فارس
دميوكراسيةت كة دذايةتى ئةرستؤكراتيةتى عةربةى لةبةمانايةكى تر زاراوةى شعوبيةت بريتيبوو لةجؤريَك 

 .(4)دةكرد
لةراستييةوة نزيكن بؤ زاراوةى شعوبيةت، ضونكة  ءمةوة ئةم دوو مانايةى سةرةوة طوجناونبةالى ئيَ

دةنطى  ءلةاليةك شعوبيةت طوزارشتيَك بوو لةطةشةكردنى هؤشيارى سةرجةم نةتةوةكانى غةيرى عةرةب
 نارِةزايى دذى سياسةتة خراثةكانى هةندآ لةخةليفةو كاربةدةستةكانى ئومةوى كة دةيانويست هةست

نةتةوةيى عةرةبةيي خؤيان دوور لةبنةماكانى ئايينى ثريؤزى ئيسالم بةسةر رةطةزو  ءويستى خيَلَةكى
 .نةتةوة نا عةرةبةكاندا ثراكتيك بكةن

سامانى وآلتة  ءلةاليةكى تريشةوة كاربةدةستة ئومةوييةكان لةئةجنامى دةست بةسةراطرتنى سةروةت
ى كة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب داوا .ئةرستؤكرات واآلكراوةكان وردة وردة بوو بوونة ضينيَكى

 .دميوكراسيةتيان ليَدةكردن
ئةمةش وةكو درومشيَك بوو كة لةسةرةتاى . (5)وشةى شعوبيةت بةماناى خةلَكى يةكسانيخوازيش هاتووة

نةتةوةكانى ترى غةيرى عةرةب  ءسةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةتدا لةئةجنامى نابةرابةرى عةرب
ندا داواى يةكسانييان دةكرد، ئةمةش تارِأدةيةكى زؤر مانايةكى طوجناوو شياوة بؤ زاراوةى مافةتكالة

خةليفةى ئومةوى بةتايبةتى لةكؤتايى فةرمانرِةوايى  ءشعوبيةت، لةبةر ئةوةى ذمارةيةك كاربةدةست
ش دةكردو ئابورييةكان بآ بة ءىكؤمةآليةت ءئومةوييةكاندا نةتةوةكانى غةيرى عةرةبيان لةمافة سياسى

 .بةضاوى يةكسانييةوة سةيريان نةدةكردن
بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب لةسةردةمى ئومةوييةكاندا زياتر بزاظيَكى نارِيَكوثيَكء شاراوة 

دادثةروةرى  ءبووةو لةذيَر درومشةكانى ئاينى ئيسالمدا خةباتى خؤيان دريَذة ثيَدةداو داواى يةكسانى
اى بؤدةضن كة زاراوةى شعوبيةت هةموو ئةو كةسانة بطريَتةوة كة ءنديَكى ترهة. (6)ئيسالمييان دةكرد

ة ئةم ماناية بؤ ميَذووى نوآ راست نييةو ناطوندآ، مبرِواى ئيَبةبةآلم . (7)عةرةب راثةرِيونبةا دذ دنويَ ءكؤنلة
مةبةستى ةردةمةدا بةشؤظيَنييةكان زاراوةى شعوبيةتيان لةم س بةضى ذمارةيةك نووسةرة عةرة ئةطةر

 .هيَناوةسةرةوة بةكار

                                                 
(3)

 123الشعوبية في العصر العباسي األول، الوالزندقة : حسن عطوان. د 
(4)

 .1/55ضحى األسالم،  : احمد أمين 
(5)

 .5ال/3التبين،  والبيان : الجاحظ هةروةها برِوانة 351ال/3العقد الفريد،  : عبد ربه االندلسي 
(6)

 .5مباحث في الحركة الشعوبية، مفهومها، ابعادها، اهدافها، ال: فاروق عمر. د 
(7)

 .35ال/1الحضارة العربية،  واألسالم : محمد كرد علي 
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دةربارةى ميَذووى سةرهةلَدانى شعوبيةت، ضةند بريورِايةك هةيةو زؤريَك لةسةرضاوة ميَذووييةكان دا 
ةوة (أهل التسوية-خةلَكى يةكسانيخواز)ةناوى باسى دةكةن كة سةرةتاى زاراوةى شعوبيةت ب

" خ.د"نة لةفةرموودةكانى ثيَغةمبةردا ضى وشةى شعوبيةت نة لةقورئانى ثريؤزو ئةطةردةركةوتووة، 
يَا أَيُّهَا الن اُس إِن ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر )لةئايةتيَكى قورئاندا هاتووة ( شعوب)نةهاتووة، بةآلم بةشيَوةى 

ِ أَْتقَاكُ  ليَرةدا بةماناى زاراوةى . (8)(مْ َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِن  أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللا 
رتينى ثيَشراظة نةكراوة، تةنانةت لةسةردةمى راشيدينيشدا بوونى نةبووة، بةآلم لة( شعوباً )شعوبيةت وشةى 

" الجاحظ"ى (التبينالبيان و)هاتبآ، بريتيية لةكتيَبى ى تيَدا بةكار(وبيةتشع)ينى رِئةو كتيَبانةى كة دةرب
دا (دراسات في حضارة االسالم)لة" هاملتون جب"رؤذهةآلتناسى . (9)لةسةردةمى عةبباسى يةكةمدا

 .(10)"ركردنة نازانرآزاراوةى شعوبيةت لةقؤناغى دوايى بةكارهاتووةو سةرضاوةى ئةو ناوديَ"
كة جوآلنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب  دا هاودةنطن لةسةر ئةوةى" جب"لةطةلَ " زند"رؤذهةآلتناس 

ة زمانى عةرةبى سةركةوتنى بةدةستهيَناوة لةكؤنرتؤلَكردنى زمانة ئيَرانيية ثيَكردووة كيكاتآ دةست
دروست  ءبةالى ئيَمةوة دياريكردنى ئةم ميَذووة شتيَكى راست. (11)..طؤرِةثانى رؤذهةآلتدالةجؤرةكاندا جؤراو

ن نةتةوةكانى ةرةب ملمالنيَيةكى زمانةوانى نيَوانيية، ضونكة دياريكردنى بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى ع
ةندى ولةكاتيَكدا سةرهةلَدانى ئةو زاراوةية ثيَ. ةكو لةويَوة زاراوةى شعوبيةت بيَتة ئاراوةرؤذهةآلت نةبوو تاو

مومرةسةكردنى دةسةآلتى ئيسالمييةوة هةية بةشيَوةيةكى نامةشروع بةرامبةر  ءهةندآ ملمالنيَى فيكرىبة
 .نةتةوةكانى غةيرى عةرةب
مجوجولَى شعوبيةت دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو كاتةى كة  ءريشةى زاراوةى شعوبيةت بريورِا واية كة رةطو

دا شيعريَك لةحزورى هيشامدا يكلةسةردةمى هيشامى كورِى عةبدوملةل( ئيسماعيلى كورِى يسار)
 :ةو لةشيعرةكةدا دةلَيَت(كةفارس)دةخويَنيَتةوةو تيايدا شانازى بةنةتةوةكةى خؤيةوة دةكات 

 رو هورمزان؟كيَية وةكو شاثو"
 "شايانى فةخرو طةورةيى بيَت

 :دةبيَذآ ءيَتكاتيَك هيشام طويَى ليَدةبيَت تورِة دةب
ثاشان فةرمان ". نةتةوةكةت ستايش دةكةيت ءبةسةر مندا طةورةيى دةفرؤشى، لةبةرامبةر مندا خؤت"

كة ئةو حالَةتةى ئيسماعيل ورِاش واية بريِ. (12)دةدةن ئاويَكى بضوكدا فرِيَى لةدواتر لةطؤ ءدةكات بةكوشتنى

                                                 
(8)

 (.13) تىةئايالحجرات،  سورةتى 
(9)

 .53-52ال/1سالمية،  ضحى األ: احمد أمين 
(10)

 .وة وةرطرياوة(11)ال ...مباحث في الحركة الشعوبية: فاروق عمر. دلة 
(11)

 .11، الهةمان سةرضاوةى ثيَشوو 
(12)

 .255دوقرن سكوت، ال: زرين كوثعبدالحسين  
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بةآلم . (13)خؤيشى يةكةم شعوبى بيَت لةو سةردةمةدا ءكورِى يةسار سةرةتاى دةركةوتنى بزاظى شعوبيةت
ئةمةش ناطاتة ئةو راستييةى كة دةركةوتنى بزاظى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب زادةى ثيَشيَلكردنء 

 .بيَت لةسةردةمى ئومةوييةكانداداواكارى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب  ءجيَبةجيَكردنى ماف
نوسةرة عةرةبةكة نةتةوةييةكان برِوايان واية كة دةركةوتانى شعوبيةت دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو لةهةنديَك 

كة " خ.د"كاتةى كة فارسةكان لةسةرةتاى بآلوكردنةوةى ئاينى ئيسالمةوة، لةاليةن ثيَغةمبةرةوة
ياخيبوونى خؤيان راطةياندووةو كيسراى ثادشايان  ءضىيَكان، ئةوان سةرثنةرةكانى دةنارد بؤ شويَنةنويَ

 :وتويةتى
سةردةمى راشدينةوة لةدواتريش طواية . (14)"ضؤن ئةمةى بؤمن نوسيوة كة ئةو بةندةى منة"

خؤى " خ.رِ"ةوة(عومةرى كورِى خةتتاب)بزوتنةوةى شعوبيةت لةرِووداوى شةهيدكردنى خةليفة 
وةك شعوبيةت كة ضةندين هؤكارو  بريو بؤضوونانة بؤ بزاظيَكى كاكلَدارى بةآلم جاريَكيرت ئةم (15).نواندووة

 ءثشتييةوة ئامادةييان هةبوو ناضنة ضوارضيَوةى عةقلَلةفةرهةنطى  ءىكؤمةآليةت ءئابورى ءثالَنةرى سياسى
ى رازى نةبوونى فارس بةوةرطرتنى ئاينى ئيسالم ثيَوةند ءليَكؤلَينةوةيةكى راستييةوة، ضونكة سةركةشى

دةربارةى طيَرِانةوةشى بؤ سةردةمى . لوت بةرزى ئةوانةوة هةية لةطةلَ هةندآ شتى تر ءزاننيخؤ بةزلبة
ى شةخسى بووة ئةوةندة ثيَوةندى يَكوداوة كاروةى ئةجنامدانى ئةو رِنداى ئيَمة هيَرِوراشدين، بةب

ةيةكى زؤرى سةرضاوة بةسةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةتةوة نيية، ضونكة سةرةرِاى ئةوةى كة ذمار
ذووييةكان ئةم بؤضونةى سةرةوةيان راست نةكردؤتةوةو بؤضونيَكى الوازة، ئةوا دواى خةالفةتى عومةرى ميَ

ماناى بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بةجؤرة بزوتنةوةيةكى ياخيبوون كورِى خةتتابيش هيض 
 .سةريهةلَداو دةرنةكةوت كة راستى ئةم بؤضونة بسةمليَنآ

 ء طىنب)لَكو رةطةزةكانى ترى وةك بة: رةطةزى فارسلةنةهاتبوو  يَكتةنها ثبةزوتنةوةى شعوبيةت ب
طزوئةندةلوسييةكانء  و قبطى

ئةفريقاو كورديش لةو بزوتنةوةيةدا لةى سندو زجنةكان لَكلةخة (*)
كردو دذى عةرةب رةطةزييان شانازييان بةسةر عةرةبدا دة ءى جياوازى رةضةلَكابةشدارييان كردووة، سةرةرِ

 .(16)(بوون، بةآلم دةكرآ بوترآ كة فارس لةم بزوتنةوةيةدا رؤلَى كاريطةرييان بينيوة
                                                 

(13)
 .دريَذةى شيعرةكة خبويَنةرةوة، 14الجذور التأريخية للشعوبية، ال: عبدالعزيز الدوري 

(14)
مااامرة الفكار : )حساين فاضال زعاين. د هـةروةها برِوانـة  / 555ال/2تأريخ الطبري،  : الطبري 

 .255، ال4 ذمارة، (دراسات اجيال)طؤظارى ( الشعوبي على األمة العربية في العصر العباسي
(15)

 .115األمة العربية، الوالشعوبية حركة مضادة لألسالم : عبدَّللا سلوم السامرائي. د 
(*)

نيشتةجآ بوون ( الثغور) ناوى هؤزيَكة كة لةثيضش هاتنى ئيسالمدا لةقةآل سنورييةكاندا: زوط 
.. لةنيَوان بةسرةو واسيتدا نيشتةجيَبوون كانطةلةنيَوضةى كةنداوى فارس، هةنديَكى تر ثيضيان واية كة زو

 .245ال/11دائرة المعارف االسالمية،  : برِوانة
(16)

 145عوبية في العصر العباسي األول، الالشوالزندقة : حسن عطوان. د 
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ضاكةى خؤيان دةكرد  ءة بةسةر ئةوانى تردا باسى طةورةيىندلةسةردةمى ئةمةوييةكاندا عةرةبةكان هيَ
شعوبيةت لةنيَو موسلَماناندا ئازارى ئةو ناعةرةبانة، لةم رووةوة ئةم بريؤكةى  ءكة بوو بةهؤى بآ تاقةتى
انةو ئةو رةفتارة ناشياوةى كة لةطةلَ ئةوانى تردا دةينويَنن لةطةلَ ئةم عةرةب بآلوبوويةوة كة بانطةشةى

ئيرت زؤرينةى موسلَمانان خؤيان ثآ رانةطرياو ئةو بانطةشةيان رةتكردةوةو . (17)قورئاندا ويَك نايةتةوة
رةشةوة هةموو لةيةك ناوةرؤكن، ليَ لَكىةر نةتةوةكانى تردا نيية، خةعةرةب هيض فةزلَيَكيان بةس: "وتيان

ر ناوى خةلَكى يةكسانيخوازدا بوون ثيَيان وابوو كة عةرةب نةك هةر فةزلَيَكيان بةسةر شعوبييةكان كة لةذيَ
ووةو فةزلَيَك، هةرطيز نةدةولَةتيَكى هةب ءخؤى بةريية لةهةموو طةورةيى لَكونةتةوةكانى ترةوة نيية، بة

  .(18)..."ى ثيَشكةش بةجيهان كردووةكنةدةسةآلتيَك، نةثيشةسازىء نةهونةريَ
 ءثيَكرد،يني بزوتنةوةى شعوبيةت لةنيوةى دووةمى سةدةى يةكةمى كؤضى دةستبةمانايةكى تر بلَيَ

داو ةكةيانتلَةلةسةردةمى ئومةوييةكاندا بةردةوام بوو، هةتاكو سةركةوتنى عةباسييةكان لةبونياتنانى دةو
موسلَمانة ناعةرةبةكانيان بةكاردةهيَناو كاريان ثيَدةكردن لةناوةندة طرنطةكانى دةولَةتدا، هةنديَكيان 

طوجناو بؤ  ءبةبرِواى ئيَمةش دياريكردنى ميَذوويةكى راست. (19)بةرثرسياريَتى فةرمانرِةويَتييان ثيَدةدرا
ا لةسةردةمى فةرمانرِانى ئومةوييةكانةوة دةركةوتنى بزاظى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب ئةو ءسةرهةلَدان

 .بةتايبةتى كؤتايى دةسةآلتى ئومةوييةكاندا ثةرى سةند
نة لةسةردةمى راشيدين  ء"خ.د"غةمبةر سةردةمى ثيَلةدةبينني بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب نة

انى ئاينى ئيسالم وةكو هةلَنةدا، ئةم راستييةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة لةو دوو سةردةمةدا بنةماكيسةر
انى بزاظى شعوبيةت دةرهةلَضةوانةوة سيَل نةكراوة، بةثيَثيَشخؤى ثيادة كراوةو كةس مافى نةخوراوةو 

ذ اربةدةستى ئومةوييةكانةوة هةية دستةمى هةندآ ك ءلةسةردةمى ئومةوييةكاندا ثيَوةندى بةخراثى زولَم
دةولَةتةكةيان لةسةر رةطةزى عةرةبى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب، ضونكة ئةوان كؤلَةكةى بة

 .(20)دامةزراندبوو
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(17)

 .252-255دوقرن سكوت، ال: عبدالحسين زرين كوث 
(18)

 252ال .هةمان سةرضاوةى ثيضشوو 
(19)

 145الشعوبية في العصر العباسي األول، الوالزندقة : حسن عطوان. د 
(20)

 .342ال/1،  ...الديني ووتأريخ اآلسالم السياسي : حسن ابراهيم حسن 
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 باسى دووةم
 (ثيَناسةى شعوبيةت)

 :لةرِوانطةى جياوازةوة ضةندين ثيَناسةى جياواز بؤ زاراوةى شعوبيةت كراوة
شارستانى بووة، كة فارس بةرز رادةطرن بةسةر عةرةبداو ويَناكردنى  ءبزوتنةوةيةكى رؤشنبريى*

عرياق ئةو شانؤيةبوو كة  ءكلتوريان،بةكردنة يشاناز ءكردنيان بةرابردويانهةست ء(*)الييةكانةوةهؤشيارى مةو
 .(21)تيايدا طةشةيان كرد ءلةسةرى دةركةوتن

باآل بةذيَر كةوتووةكان دةكرد دذ  لةى طةكؤمةآليةت ءبالَيَكى فيكرى بوو كة تةمسيلى لةاليةنى فيكرى*
 .(22)(شؤظيَنى)رطريى دذى دةما ءعةبباسي ءدةستى ئومةوي

. ى بوو كة موسلَمانة نا عةرةبةكان بةرطرييان ثيَكردووة لةخؤيانكؤمةآليةت ءخةباتيَكى فيكرى*
ى خةلَك)بةهةنديَكيان موناقةشةى يةكسانى عةرةبيان دةكرد لةطةلَ سةرجةم نةتةوةكاندا ئةمانةش 

 .(23)ناسراون( يةكسانيخواز
ى بوو، كة كؤمةآليةت ءةكات بةوةى كة بزوتنةوةيةكى فيكرىفاروق عومةر ثيَناسةى شعوبيةت د. د
ثامشاوة  ءميانةى رؤشنبريىلةئاماجنى ليَدانى قةوارةى عةرةبى بةهةستان  ىناعةرةبةكان ثيَ ةلَكؤمة

 كردنة سةر كلتورى عةرةبىرشهيَ ءثلةو ثايةى زمانى عةرةبىلةشارستانييةكةى، ئةوةش بةكةمكردنةوة 
بةهاو منوونة عةربييةكان  بةطالَتةكردن  ءرِؤلَى ميَذوويى عةرةبلةكردن ئيسالمى،ء طومان دروست

ذياننةوةى  ءبةرز راطرتنى بةها ناعةربييةكان ءكلتورى شارستانى عةجةمىبةكردنة يبةرامبةردا شانازلة
اظى بؤبز شؤظيَنييانةية ءى عةرةبىناوةرؤكدا تيَرِوانينيَكلةئةم ثيَناسةية  (24).رؤشنبرييية عةجةمييةكان

ئةو رةوشة نالةبارو  خؤيان لةباسكردنى ءسيماى ئةو بزوتنةوةية ناشريين بكةن يَتشعوبيةت كة دةيانةو
راستييةوة دوورةو لةدذايةتيكردنى كلتورى عةرةب بةدذوارة بةدوور بطرن، طريَدانةوةى بزاظى شعوبييةت 

 ءىكؤمةآليةتشعوبييةت بزاظيَكى  لةسةرو بةندى ئةو ثيَناسانةوة دةكرآ بلَيَني. بناغةيةكى زانستى نيية
بوون بةرثا  دةولَةتى ئومةويدالةن ئةو نةتةوة ذيَر دةستانةى كة يبوو كة لةاليةنةتةوةي ءفيكرى ءرؤشنبريى
سةرةتاوة بةناوى خةلَكى يةكسانيخوازةو دةركةوتن لةخراثةكانيان،  ةلَمامة ءئاينلةسياسةتة دوور بةبوو دذ 

ئيسالمييان دةكرد، ضونكة ئةم بزوتنةوةية خاوةن فيكريَكى نةتةوةيى بوو،  دادثةرورى ءكة داواى يةكسانى
يشةوة كؤمةآليةتبطرة رةطةزيش دةكرد، هاوكات لةروى  ءضةوساندنةوةى نةتةوةيىلةجؤريَك بةهةستى 

ييةكان كؤمةآليةتى بوو، ضونكة لةو بوارةوة عةرةبةكان زؤر جوداخوازى كؤمةآليةتهةلَطرى باكطراونديَكى 

                                                 
(*)

 .441ال/11دائرة المعارف االسالمية،   برِوانة ،واتة موسلَمانى ناعةرةب: مةواىل 
(21)

 .212- 145الشعوبية في العصر العباسي األول، الوالزندقة : حسن عطوان. د 
(22)

 .51إنتفاضة الشعب اتألذربيجاني ضد الخالفة العباسية، الو البابكية أ: حسين قاسم العزيز. د 
(23)

 .252، ال...األدبية ووالسياسية واالسالم في حضارته ونظمه األدارية : اعيانور الرف 
(24)

 .3، ال...مباحث في الحركة الشعوبية: فاروق عمر. د 
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دوو ئةذمار دةكران، لةرووى رؤشنبريييةوة  لةرد، تةنانةت ئةوانةى كة نا عةرةب بوون بةهاووآلتى ثدةك
ىء كؤمةآليةت ءبزوتنةوةى شعوبييةت لةسةر رؤشنبريييةكى فارسى ئاراستةى ريَرِةوة سياسى

وةى بزوتنةوةى شعوبيةت شانازى بةكلتورو رابردوو دةسكةوتة لةشارستانييةكةى دةكرد، جطة 
 .تةوةييةكانى خؤى دةكرد لةبةرامبةر كلتوريَكى عةرةبى باآل دةستدانة

 باسى سيَيةم
 (سياسةتى دةسةآلتة ئيسالمييةكان بةرو نةتةوةكانى غةيرى عةرةب)

يةكسانى ئيسالمى دامةزرابوو، لةحةجى  ءلةسةر ثرةنسيثى دادثةرورى" خ.د"دةسةآلتى ثيَغةمبةر 
يا ايها الناس إن َّللا أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها باآلباه، " :مالَئاواييدا طوتاريَكى داو فةرمووى

 ءئةمةش وةكو ئاطاداركردنةوةيةك بوو بؤ ئةوةى كةس شانازة بةباوو باثريان "كلكم ألدم و آدم من تراب
( تقوى)خؤثاريَزى بةعةجةميَكدا نيية تةنها  ءنيَوان عةرةبلةجياوازى  ءرةطةزو نةتةوةى خؤيةوة نةكات

 .(25)"ليس لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى"ت نةبيَ
ضةند لةهةلَطوازراوى دةقةكانى قورئانى ثريؤزة كة " خ.د"ئةم شيَوازة طوتارو مامةلَةيةى ثيَغةمبةر 

َل لِتََعاَرفُوا إِن  يَا أَيُّهَا الن اُس إِن ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائِ ")يَكدا هاتووةنشويَ

ِ أَْتقَاُكمْ  أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللا 
يِن "ى تردا دةفةرمويَت كيَنلةشويَ. (26) فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آَبَاَءهُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ

ةآلتى سةردةمى يةكةمى دةسلةبؤية كردارةكانى ثيَغةمبةر رةنطدانةوةى قورئان بوو بؤية . (27)"َوَمَوالِيُكمْ 
 ءفةرمودة طوزارشت لةطةورةيى ءئيسالميدا هيض طريوطرفتيَك دروست نةبوو، هاوكات هيض دةقيَكى قورئان

تةنها لةثلةكانى ضاكةو  ءكراونهةمووان بةيةك ضاو سةير ءجوداوازى نةتةوةو طةليَك بةسةر يةكيَكيرتدا ناكات
ةرامبةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب ةوةى يةكرتين، سياسةتى ثيَغةمبةر بثيَشخؤثاريَزيدا لة ءكارى

كردونء ئةوانيش كيَشةيةكى ئةوتؤيان نةبووةو ضةندين كةسى ى لةطةلَداةرى مامةلَةةكى دادثةروبةشيَوةي
بةهاتنة سةر حوكمرِانى خةليفة ئةبوبةكرى . سوهةيبى رؤمى هاوةلَى بوون ءةكو سةملانى فاسىء ناعةرةب

بةرامبةر موسلَمانة  ء"خ.د"ة ئيسالمييانةى سةردةمى ثيَغةمبةر سديق ئةويش ئيلتيزامى كردووة بةو ثرنسيث
 (28).خواز بووةيكردووةو يةكسانيناعةرةبةكان جيَبةجيَ

مافةكاندا بةرامبةر  ءئةركلةكةسيَكى دادثةروةر ناسراوة لةميَذووداو بةعومةرى كورِى خةتتابيش كة 
دانيان يبةخشيندا تةنها لةسةر ئةندازةى طرنطةلموسلَمانة نا عةرةبةكان جياوازى نةكردووةو جياوازى ئةو 

دةكرد ثشكى موسلَمانيَكى شكاتيَكيش بةخششةكانى دابة. ضوونة ناوييةوة ءئيسالملةكردن يبووة لةبةرطر

                                                 
(25)

 .325ال/3عبد ربه االندلسي، العقد الفريد،   
(26)

 .13 ئايةتى، (الحجرات) سورةتى 
(27)

 .5ئايةتى ( األحزاب) سورةتى 
(28)

 .422البلدان، الفتوح : البالذري 
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 ءكرد بوو كة هةموو كةسيَك خؤىئةوةيشى جيَطري ءموسلَمانيَكى نا عةرةبى وةك يةك ليَدةكرد ءعةرةبة
 .(29)ةموويان وةك يةكنخزمةكارةكةى ه ءهاوثةميانةكةى

ويستيوانة بةهؤى خزمايةتييةوة سود  ءداواى شتى ليَدةكةن ءة الىيَتد( بنو عدي)دةطيَرِنةوة هؤزةكةى 
 ئةطةر: )خةالفةتى عومةر وةربطرن، بةآلم خةليفة عومةر بةتوندى وةآلميان دةداتةوةو دةبيَذآلة

كةس كردارى  هةر ،(حممد) لةثيَشرتن لةوا ئةوان ئة يَتئيَمة نةمان ب ءعةجةمةكان كردارى ضاكةيان هةبيَت
 .(30)(رةطةز ثيَشى ناخات ءخراث دواى خبات ئةوا رةضةلَةك

هةر  ئةطةر: )دةيووت ءكاربةدةستة موسلَمانكان نوسى ءخةليفة عومةر ئةم دادثةروةرييةى بؤ واىل
 سلَمانة نا عةرةبةكان خؤيان،كرد موسلَمان بوون ئةوا بيان خةنة ناو موئازاد (*)(الحمراء)حةمرايةكتان 

هةلَسوكةوتى خةليفة  .(31)......(لةسةريانة ئةوةى كة لةسةرينةو هةشيانة ئةوةى كة ثيَيان دراوة
دريَذة ثيَدانى مامةلَةو سياسةتى عومةرى كورِى خةتتاب، بووةو موسلَمانة نا ( عومسانى كورِى عةففان)

 . ةسةى كارى ئاسايى خؤيان كردووةعةرةبةكان لةذيَر دادثةروةرى ئيسالميدا مومار
يةكسانيية ئيسالمييةى  ءسةبارةت بةسةردةمى دةسةآلتى عةىل كورِى ئةبو تاليب ئةوا ئةو دادثةروةرى

 .ناعةرةبةكان دووبارة كرايةوةو ثراكتيك كراوة ءنيَوان موسلَمانة عةرةب
 ء"خ.د"مى ثيَغةمبةر سةردةلةليَرةدا تيَدةطةين كة طريوطرفتء بزوتنةوةى نةتةوةكانى عةرةب 

سةردةمى دةولَةتى ئومةوييدا ةخةليفةكانى راشيديندا سةريهةلَنةدا، بةلَكو كيَشةى موسلَمانة نا عةرةبةكان ل
شارةكاندا سةقامطريبوون، كة زؤربةيان لةسةريهةلَدا، بةشيَوةيةك كة ذمارةيان زيادى كردو  ءدةركةوت

لةاليةكى تريشةوة . (32)مافى سةرجةم موسلَمانةكانة وايان دةبينى كة بةخشش ءبةخششيان وةرنةدةطرت
سةرةكى نةبوو بؤ  ءئابورييان طؤرِانى بةسةرداهات، بةآلم ئةمة خالَى بنةرِةتى ءىكؤمةآليةتبارودؤخى 

نةبوونى دادثةروةرى  ءسةرهةلَدانى بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب، بةلَكو مةسةلةى نا يةكسانى
مانرِةوايى هةندآ خةليفةو كاربةدةستانى ئومةوي لةماوةى دواييةكانى دةولَةتى سةردةمى فةرلةئيسالمى 

ئومةويدا ئةو دةرفةتةى رةخساند كة بزوتنةوةى شعوبيةت بيَتة ئاراوةو سةرةتاش بةناوى خةلَكى 
يةكسانى ئيسالمييان  ءدةركةوتنء داواى ثراكتيك كردنى دادثةروةرى( أهل التسوية)يةكسانيخوازةوة 

 .دةكرد
 

 بةشى دووةم
                                                 

(29)
 .422فتوح البلدان، ال: البالذري 

(30)
 .422، الهةمان سةرضاوةى ثيَشوو 

(*)
 .441ال/ 11، بِروانة المعارف االسالمية،  مةبةست ثيَى موسلَمانى نا عةرةب بووة: الحمراء 

(31)
 .444فتوح البلدان، ال: البالذري 
(32)

 ، ال...ة مضادة لألسالم والشعوبية حرك: عبدَّللا سلوم السامرائي. د 
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 سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت
 :باسى يةكةم

 سةردةمى دةركةوتنى بزوتنةوةى شعوبيةت دالةبارودؤخ 
 :باسى دووةم

 هؤكارةكانى سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت
 باسى سيَيةم

 فاكتةرة يارمةتيدةرةكانى بزوتنةوةى شعوبيةت
 

 :باسى يةكةم
 نةوةى شعوبيةت داسةردةمى دةركةوتنى بزوتلةبارودؤخ 

خةليفةكانى راشدين بةثادشايى طوزارشتى ليَدةكريَت  ء"خ.د"دةسةآلت لةدواى سةردةمى ثيَغةمبةر 
لةضةند فةرموودةيةكدا ئاماذةى ثيَكردووة كة " خ.د"لةميَذووى ئيسالميدا، هةروةك خودى ثيَغةمبةر 

الخالفة النبوة : )ويَنيَكى تردا هاتووةشلة، (1)(الخالفة بعدي ثالثون سنة، ثم تكون ملكاً : )دةفةرمويَت

اولى دينكم نبوة ورحمة ثم ملك )ياخود بةمانايةكى فراوانرت . (2)(ثالثون سنةً، ثم تكون ملكاً عاضاً 

 .(3)(ورحمة ثم ملك، اعفر ثم ملك جبروت
يية ئابورييةوة رةنطدانةوةى ئةو سيستمة ثادشا ءىكؤمةآليةت ءدةبينني بارودؤخةكةش لةاليةنى سياسى

دا طوزارشتى ليَدةكات كة لةاليةن كؤمةليَك (ثادشاى قةثطر)لةذيَر ناونيشانى " خ.د"بووة كة ثيَغةمبةر 
سةرةرِاى ناجيَطريى بارى دةسةالتى سياسى بةهؤى . خةليفةو واىل دةولَةتى ئومةوييةوة ثيادة دةكرا

يةكاندا كة طةيشتبووة (ىمضر ءمةنىية)خيَلَةكيةكان لةنيَوان هةردوو هؤزى  ءناكؤكيية هؤزايةتى ءملمالنآ
اليةنطريى بؤ  ءئاستيَك كة خةليفةكانى ئومةوى بةشدارى جدييان لةو ناكؤكييانة دةكرد بةثشتطريى

ريَنماييةكانييةوة نيية، بةلَكو جةوهةرى  ءناوةرؤكدا هيض ثيَوةندييةكى بةئاينى ئيسالملةئةمةش . هؤزيَكيان
هؤزايةتييةو بةكاريَكى نةفامى لةقةلَةم دةدات،  ءسالم دذى خيَآليةتىئايني لةسةروى هةموشيانةوة ئاينى ئي

 .كارى باشى كردووة بؤ سرِينةوةو كؤتايى هيَنان بةو دياردة زيان بةخشة ءلةطةلَ ئةوةشدا كؤشش
بارودؤخى وآلتة واآل كراوةكانيش  ءئيسالمبةلةذيَر تةشةنةكردنى ئةم دياردةو حالَةتانةى دوورو ثيَضةوانة 

بوو بطرة ةى كة دةسةآلتى سياسى ناسةقامطريولةةهات بةرةو خراثى دةرِؤيشت، ضونكة جطة تا د
واىل ئومةوييةكان لةطةلَ ئةوةى هيض بةرنامةيةكى طؤرِانكارييان لةطةلَ خؤياندا ثآ نةبوو ئةوا  ءكاربةدةست

                                                 
(1)

 .11ال. االستشهادوالخلفاء الراشدون بين االستخالف : صالح عبدالفتاح الخالدي 
(2)

جالالاادين  هــةروةها برِوانــة، 121ال/1سلساالةاألحاديث الصااحيحة،  : محمااد ناصاارالدين االلباااني 

 .11تأريخ الخلفاء، ال: عبدالرحمن السيوطي
(3)

 .53حقبةمن التأريخ، ال: لتميميعثمان بن محمد آل خميس ا 
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طةيةنن كة لةطةلَ ئةجنام ببةريفؤرميش لةبوارةكانى ذيانى ئةو نةتةوانةشدا  ءنةيان دةتوانى ضاكسازى
 .فةرمانرِانى ئةوانةدا بوون

سالَ حوكمرِانى كرد، رةطةزى عةرةبى لةو ماوةيةدا كؤلَةكةو سةرخةر ( 51)دةولَةتى ئومةوى ماوةى 
كة ئةمةش ئاماذةيةكة بؤ ئةوةى كة . (4)ريَكخستنى كاروبارةكاندالةخاوةنى دةسةآلتى رةهابوو 

يوة كة طؤرِانكارى ئةو تارِادةيةك نةيانتوان ءخيَلَةكيدا بوون ءى هؤزايةتىئومةوييةكان لةذيَر كاريطةرى ملمالنيَ
 .بهيَنن كة بارى خراثى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بةرةو باشرت بةريَتتؤ بةدةست

 ءنايةكسانىبةسةرضاوةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة لةماوةى حوكمرِانى كردنى ئومةوييةكاندا 
كردن لةطةلَ نةتةوةكانى غةيرى ةلَاروبارى دةولَةتةكةيان كردووة، لةروى مامةنادادثةروةرى فةرمانرِانى ك

جيَبةجيَكردنى ئيشوكارةكاندا لة لَكودا، بة(ى خةليفة عومةرى كورِى عةبدولعةزيزسةردةملةجطة )عةرةبدا 
 ءثيَك ناطةن ءزؤردارى دوو دذن ءكاتيَكدا ئاينيلةدةدا زؤردارييان ئةجنام ءكاربةدةستةكانيان ستةملةهةندآ 

 .(5)قةدةغة كردووة ءطةورة ستةمى حةرام ءزولَمة ءئيسالم بؤخؤى دذى تاوان
بارودؤخةكةش لةرووى نةتةوة رةطةزايةتييةوة ئومةوييةكان تارِادةيةك هةندآ خةليفةو كاربةدةست 

نيَوان لةردن جياوازى رةطةزييان دةكردو نةتةوةى عةرةبيان لةثيَشرت دادةنا، لةكاتيَكدا دةبينني جياوازى ك
عةرةبييةك بةبآ جياوازى هةموويان براى  ءفارسى ءحةبةشى ءرةطةزةكاندا هيض قورساييةكى نيية، رؤمى

 .(6)تةنها بةكارو كردوةكانيان ريَزدارن ءئاينني
ضةوساندنةوةيةكيان مومارةسة دةكردو  ءكردنئيستغالللةلةرووى ئابورييةوة ئومةوييةكان زؤر جؤر 

 كردو رقيان لةغةيرى خؤيان بوو، ئةو باجانةى كة كةم بوون زياديان دةكردو لةوانةشيانكاريان بةخةلَكى دة
دةداو  طةردنى موسلَمانة نا عةرةبةكانلةمؤرى قورقوشم يان  ء،(7)ةردةطرت كة تةنانةت موسلَمان بوو بوونء

باجة  ءرانةكةن،ناوى شويَنةكانيان لةسةر طةردنى جوتيارى ئةهلى زميةكان دةنوسى بؤ ئةوةى لةباجدان 
باجى سةر ثيشةو ثيشةسازييةكانيان جاريَكى تر  ءكؤنةكانى وةك باجى جةذنةكانى نةورؤزو ميهرةجان

 .طيَرِايةوة
ؤرة بارودؤخةدا ناوضةكانى ئيَران بةدةر نةبوون لةم حالَةتانةو ئومةوييةكان ذمارةيةكى زؤر لةجم

رقيشيان لةكارو ثيشة بوو بؤ منوونة لةكارى  ء،نكؤيلةو كاريان ثيَدةكردبةديلةكانى شةرِيان كردبوو لة
تيذييان دةنواند، لةمافةكاندا يةكسانى نةبوو بةتايبةتى وةها لةوةرطرتنى باجةكاندا توندوكشتوكالَ، هةر

                                                 
(4)
 .325التأريخ االسالمي العام، ال: علي ابراهيم حسن 
(5)

 .153َ، 5االستبداد السياسي، الواالسالم : محمد الغزالي 
(6)

 .123َاالستبداد السياسي، الواالسالم : محمد الغزالي 
(7)

 .55، ال....انتفاضة الشعب األذربيجانيوالبابكية أ: حسن قاسم العزيز. د 
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طرنطيدان بةريَطةو ثردو بازارِةكانء ثرؤذةى  ءرةكردنغطشتييةكاندا لةوانةش كارى سو ءلةكارة تايبةتى
 (8)....تر

آ نشينةكان لةم بارودؤخة خراثةى سةردةمى ئومةوييةكان رزطاريان نةبوو بوو، دةتوانرآ خةلَكى الد
دا بوون زياتر (مةرزييةكان)بوترآ كة الدآ نشنيء جوتيارةكان بةتايبةت ئةوانةى كة لةسنورة 

تر ئاشناى خةلَكانى تر زيالةستةمى عةرةبةكان، لةم رووةوة ئةوان  ءشويَنةكانيرت بوو بوونة قوربانى زولَملة
 .(9)موسلَمانة ناعةرةبةكان بوو بوون ءبريورِاى بزوتنةوةى شعوبيةت

لةنيَوان نةتةوةكانى ترى غةيرى عةرةبة، ئةوانةى كة زؤرت دذ : "بارةيةوة دةلَيَتلةم( ئينب قوتيبة)
بوون، بةآلم  جوتيارانو الدآ نشينةكانى ئيَران ءهةلَطربوون، هةرزة نةبةطييةكانيَزؤر رقيان لـ ءعةرةب بوونبة

واية شةرةف بريتيية ند بوون ئاينيان ناسيوةو ثيَيانكة خاوةنى ثايةى بلَ ،سةرةك خيَلَةكان ءطةورةكان
خؤيان لةطةلَ ئاينةكةدا طوجناندووة بؤ ئةوةي  واتة مةبةستى ئةوةية كة سةرةك خيَلَةكان. (10)"ةضةلَةكلةرِ

ستةمى  ءطوزارشتة لةوةى كة زولَم بةى ئينب قوتيبةرذةوةندييةكانيان لةناو نةضيَت، بةآلم ئةم قسةية
ئومةوييةكان هيَندة زؤر بووة كة خةلَكى الدآ نشينةكانيشى طرتؤتةوةو فيكرى نةتةوةكانى ترى غريى 

 .عةرةب لةالى ئةوانيش بآلوبؤتةوةو طةشةى كردووة
هةموو لةور دو ءثيادةكردنى سياسةتى نايةكسانى نادادثةروةرىلةيشةوة جطة كؤمةآليةتلةاليةن 

هيَرشيان دةكردة سةر  ءمرؤيى ئةوا عةرةبةكان رةضةلَةكى خؤيان بةرز رادةطرن ءبةهايةكى ئيسالمى
خؤيان بةشيَوةيةك ئةذمار دةكرد كة نةتةوةيةكن ويَنةيان نييةو  ءرةضةلَةكى موسولَمانة نا عةرةبةكان

زناوى و نا مانة ناعةرةبةكانيان بةناورةطةزى ئةوان ناضيَت، هةروةها موسلَلةرةطةزييان هيض رةطةزيَكى تر 
لةدايكبووانى موسلَمانة  ءباوك ءدايكبةسوكةوة بانط دةكرد، تةنانةت عةرةبةكان طالَتةو سوكايةتيان 

ناعةرةبةكان دةكردو لةكاتيَكدا باوكى ئةو منداآلنة لةخودى عةرةب خؤيان بوون، دايكيان لةرةطةزى 
لةهةمانكاتدا دةسةآلتى ئومةوييةكان . (11)ناويان دةبردن( هجني)ناعةرةب بوو، بآلم بةدوو رةط 

تاد، لةبارودؤخى نيَوضةكانى ئيَران خراثرت بوو، باشرت ...ءئازةرباجيان ءلةناوضةكانى ترى وةك قةفقاس
 .(12)نةبوو

                                                 
(8)

 .2421َال/3تأريخ الطبري،  : الطبري 
(9)

 .253دوقرن سكوت، ال: عبدالحسين زرين كوب. د 
(10)

 .ةوة وةرطرياوة، 255دوقرن سكوت، ال: عبدالحسين زرين كوب. لةد 
(11)

 .412ال/3العقد الفريد،  : عبد ربه االندلسي 
(12)

 .51، ال....البابكية أو إنتفاضة: حسين قاسم العزيز 

سةرضاوةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة ئومةوييةكان لةقةفقاسدا سياسةتيَكى توندوتيـذيان ثـةيرِةو كـردووة    
لةجيَطريكردنى دةسةآلتةكةيانداو دةستيان طرتبوو بةسـةر زةوييـة بةثيتةكانيـدا، بةطشـتى بـارودؤخ لـةوآلتى       
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 :باسى دووةم

 هؤكارةكانى سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت
 :نى ئةم بزوتنةوةية لةوانةشهةندآ هؤكار بوو بةهؤى سةرهةلَدانء ضةكةرةكرد

 :هؤكارة سياسييةكان-1
كردنى دةولَةتةكةيانةوة كؤمةلَةكةى دةولَةتةكةيان لةسةر يسةرةتاى حوكمرِانلةئومةوييةكان هةر 

ة زؤر بوو كة لةنيوةى يةكةمى سةدةى ندبونيات نابوو، هةستى دةمارطريى عةرةبييان هيَبةرةطةزى عةرة
ئاينةكةدا، لةانةى كة موسلَمان دةبوون بةبراى خؤيانيان ئةذمار نةدةكردن يةكةمى كؤضيدا ئةو ناعةرةبةي

( الدخالء)نةتةوةيى عةرةبييةوة لةو سةردةمةدا دةيانرِوانيية ئةو بيَطانانةى  ءضاوى رقبةضونكة عةرةب 
 ءروةرىدادثةلةوةك جياوازييةك بؤ ئةو ثرنسيثة جوانةى كة حمةمةدو هاولةآلنى هيَنابوويان  ،ئاينةكةيانلة

 ءضينايةتى ءبرايةتى نيَوان هةمو موسلَماناندا لةسةرو جياوازى نةتةوةيىلةمافةكاندا،  ءئةركلةيةكسانى 
 .(13)بارودؤخى كةسيَتييان ءىكؤمةآليةت

تى ئومةوى لَةدةولةئةم دةرمارطريييةى ئومةوييةكان سةرى كيَشا بؤ دةركردنى موسلَمانة ناعةرةبةكان 
، لةكاتيَكدا (14)فارسء ميسرو مةغريبلةكردنى عةرةبى ةوة لةكاتى واآلبوونة ناو ئيسالمكة هات

 .زانيارييةكانى ئيسالم دةبواية ريَزيان لـآ بطرتنايةو هاوبةشى مالَء داراييان بكردنايةبة
بةلَطةو نوسراوة ميَذووييةكان لةوةدا خؤيان دةنويَنن كة ئومةوييةكان موسلَمانة نا عةرةبةكانيان بةكةم 

والييةكيان دانابيَت ئةوةيان لةبةرضاو  ئةطةر. لةثاية طرنطةكانى دةولَةت دووريان خستونةتةوة زانيوةو
قازييةك يان ثيَش نويَذيَكيان دابناية دةبواية  ئةطةرطرتووة كة دةبواية ئةو كاربةدةستة عةرةب بواية، 

داواى  ءكردنشرِشؤبةدةستيان رةطةزى عةرةب بواية، ئةطةر لةم بةندو باوةش اليان بداية عةرةبةكانى تر لة
 . (15)لةسةر كار البردنى ئةو كاربةدةستة موسلَمانة ناعةرةبةيان دةكردو ئاذاوةيان دانايةوة

لةروى سةربازييةوة قةدةغة بوو لةسةر ئةو موسلَمانة نا عةرةبانة كة بضنة ناو سوثاى نيزامى 
زرابوو، لةكاتى ثيَويستيدا نةبواية ثشتيان هؤزايةتى دامة ءعةرةبةكانةوة ضونكة لةسةر بنةمايةكى رةطةزى

خؤبةخشء ثيادة نةبواية ئةوا قبولَيان نةدةكرد، بةموسلَمانة نا عةرةبةكان نةدةبةست، عةرةبةكان بة

                                                                                                                                                                  

و ريَطـةى وةرطرتنـى باجـةكان و    قةفقاسدا خـراث بـوو بـةهؤى دةستبةسـةرا طرتنـى زةوييـةكان و زؤرى بـا         
 .55ال.....الباباكية أو برِوانة....ناضاركردنى خةلَكى لةسةر باجدان و

(13)
 .42ال/1من تأريخ الحركات الفكرية في االسالم،  : بندل جوزي 

(14)
 .323التأريخ االسالمي العام، ال: علي ابراهيم حسن 

(15)
 .152العباي األول، ال الشعوبية في العصروالزندقة : حسين عطوان. د 
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لةكاتيَكدا عةرةبةكان خؤيان لةسةر ثشتى ئةسثةكان شةرِيان دةكردو مانطانةو موضةيان بؤ ئةو موسلَمانة نا 
 .(16)وةك موضةيةى كة بؤ عةرةبةكانيان برِيبوويةوةعةرةبةكانة نةدةبرِييةوة 

رةطةزو نةتةوةكانى خؤيانةوة كة بةثلةى يةكةم بةبوون يةكان ئةوةندة دةمارطريو ثةيوةستئومةوي
هؤزى ) نورةيشقثشت بةستبوو، ثاشان لةسةر ( بنةمالَةى ئومةوية)سياسةتكةيان لةسةر ئومةويَتى خؤيان 

 .(17)ثلةى سيَيةمبةلةسةر عةرةبضيَتييةكةيان  ثلةى دووةم، ثاشرتبة( قورةيش
طةيشتبووة ئاستيَك بةنةتةوةكانى غةيرى عةرةبةئاستى مامةلَةى خراثى سياسى ئومةوييةكان بةرامبةر 

لةريزى رؤيشتندا  ءيَتوة بانطيان نةدةكردن تةنها بةناو نازناوةوة نةب(تنية)كة تةنانةت ئومةوييةكان بةناوى 
خواردنيشيان بؤ ئامادة بكردناية ئةوا عةرةبةكان خؤيان لةسةرووى ئةوانةوة  ئةطةر، لةطةلَيان نةدةرِؤيشنت

 ءى خوانةكةوة دادةنا، هاوكات خواردنيان بةطويَرةى تةمةنزكانيان لةثةراويَةموسلَمانة نا عةرةب ءدادةنيشنت
ياخود عةرةبةكان  زانستى دةداية ئةوان ئةمةش بؤ ئةوةى كة بزانرآ ئةوانة لةرةطةزى عةرةب نني ءباشى

 .(18)"طوآ دريَذ، سةط، موسلَمانى ناعةرةب: نويَذ ناثضرِيَت تةنها بةسـى شت نةبيَت: "دةيانوت
طؤشتةوة،  ءنتيَكى عةرةبى بووة بةخويَلَةتى ئومةوى، دةولَةهةنديَك نوسةرى تر لةو باوةرِةدان كة دةو

تى ئومةويدا عومةرى كورِى عةبدولعةزيز لَةدةولة ا نةبيَت، ضونكة هةرء بةآلم رةنطة ئةم بؤضوونة تا رادةيةك
سياسةتيَكى  لَكوكة ئومةوى بووة، بضوكرتين طريوطرفتى نةبووة لةمةرِ موسلَمانة ناعةرةبةكان، بة

ئومةوييةكان لةسةردةمى  سوننةت بةطشتى ثيادة كردووةو بةآلم ءئيسالمييانةى ريَكوثيَكى هاوتا بةقورئان
بةكانيان رةبةضاوى كةم ريَزييةوة سةيرى موسلَمانة ناعة ءطريبوون بؤ عةرةبهةندآ خةليفةياندا دةرمار

. ن موسلَماناندا سةريهةلَدابوو، هةروةها طيانى شوعوبيةت بآلوبويةوةيَوائاذاوة لةن ءدةكرد، بؤية ثشيَوى
 ءرى ئةو بزوتنةوةيةش هؤكارةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة عةرةب باشرتين نةتةوةننةدامةزريَ

نةتةوةو بةكردن يزانيين عةرةبء شانازبةآلم ليَرةدا مةسةلةى خؤ بةزل. (19)زمانةكةشيان بةرزترين زمانة
مةسةلةكة . ؤكاريَك بوو لةهؤكارةكانبةلَكو ه ،زمانةكةيانةوة تاكة هؤكار نةبوو بؤدامةزراندنى ئةو بزوتنةوةية

( ئةبولتةيب ئةملوتةنةبى)يش طرتبويةوة، بونةوةى عةرةب لةموسلَمانة نا عةرةبةكان اليةنى ئةدةبياترق 
خةلَكى : "ناعةرةب بو، دةيواتلةشاعريى عةرةب كة هةستيَكى شؤظيَنيانةى عةرةبى هةبوو، رقيَكى زؤرى 
سةركةوتوو نابن، ئةم ( عةرةبن)لةسةر رآء شويَ،ى ثادشاكانن، ئةو عةرةبانةى ثادشاكانيان واتة 

نةويذدان، ثيَم بؤ هةر اليةك  ءةو نة رةضةلَةك، نة ثةميانيان لةال هةيةنة بنةض ءناعةرةبةانة نة ئةدةبيان هةية
( مةبةستى شاعري بةندة فارسةكانة)دى كة وةك مةرِو بزن لةاليةن بةندةيةكةوة ( أمم)نا، ضةند نةتةوةيةكم 

                                                 
(16)

 .153-152الشعوبية في العصر العباي األول، الوالزندقة : حسين عطوان. د 
(17)

 .112مبادئ االسالم، الوالصراع بين األمويين : نوري جعفر. د 
(18)

 .114مبادئ االسالم، الوالصراع بين األمويين : نوري جعفر. د 
(19)

 324ال/1،  ....السياسي والديني تاريخ االسالم: حسن ابراهيم حسن. د 
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يَستا واى ليَيان دةخورِى، ئةو بةندةيةى كة لةوةو ثيَش نينؤكى هيَندة دريَذبوو قةلَةمى ثيَدادةرا كةضى ئ
 .(20)"ئاوريشم، ئاوريشمةكة بةزبر دةزانآلةليَهاتووة، كة دةست دةدات 
رشى كردؤتة دا ئةو ثةرِى دةمارطريى بةدى دةكةين، بةشيَوةيةك هيَ(موتةنةبى)لةراستيدا لةم قسةيةى 

، مرؤيى نةكردووة ءتايبةت فارسةكان كة رةضاوى هيض بنةماو بةهايةكى ئاينىبةسةر نةتةوةكانى ترو 
سادةترين  ءبنةماكانى ئيسالم دةكةينةوة زؤر ثيَضةوانةى يةكرتن ءى دةقوكاتيَكدا ئةم وشانة روبةرِولة

ئومةوييةكان لةشؤظيَنييةتى سياسى هةندآ  ءدةرماطريى. طةيشنت لةنيَوانياندا بةدى ناكةينميانةى بةيةك
ئةندازةى  ءئةم سياسةتة بكةن انيَىهةندآ عةرةبيش كردووة، بةربةرةكلةبوو، تةنانةت واى هيَندة توندوتيذ

باسى عةرةبةيَكى خاوةن ( طبري)بؤ ويَنة . عةرةبايةتيش بكةن ءئةوةى دوذمنايةتى بةرامبةر عةرةب
عةرةب تا : "خؤراسان وتارى داوة بؤ خةلَك ووتويةتىلةدةكات كة ( الطائي بةحميد قحط)دةسةآلت بةنيَو 

كةوتيان دةكرد، مافى ئةوةيان هةبوو فةرمانرِةوابن، بةآلم ئيَستا ئةو كاتةى بةدادثةروةرىء ويذدانةوة هةلَسو
 .(21)"بكةنةوةيَلةريَى دادثةروةرى اليان داوةو خؤيان جيهان ئيَوةى زالَكردووة بةسةر ئةواندا كة تؤلَةيان لـ

كان ئومةوييةلةسياسةتة دةمارطريييةكانى هةندآ بةكردنى هةندآ عةرةبيش دذ يرةدا دذايةتثيَدةضيَت ليَ
هةر ئةم . ن هةندآ هؤزدا لةو سةردةم ئامادةيى هةبوويَوايَتةوة كة لةنرِبؤ بوونى ئةو ملمالنآ خيَآليةتيية بطة

هةستة شؤظيَنييةى ئومةوييةكان بوو كة واى ليَدةكردن رقيَكى تةواويان لةنةتةوةكانى ترى غةيرى عةرةب 
 ءنى كاريطةرى هةبوو لةسةر ثيَطةيشنتطةىل ئيَرابةهةبيَت، بةتايبةتيش هةستى رةطةزى بةرامبةر 

تا رادةيةكيش ئومةوييةكان ئةو موسلَمانة نا  ء(22)ثةرةسةندنى بزوتنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب
 .عةرةبانةيان لةكاروبارة سياسييةكان دوور دةخستةوة

 
 :ييةكانكؤمةآليةتهؤكارة-2
ؤيان بةز راطرتووة بةسةر موسلَمانة ة ميَذووييةكان لةدةورى ئةوة دةسوريَتةوة كة عةرةب خطبةلَ

شكاندبوو، عةرةب خؤيان بةتةنةوةيةك ئةذمار دةكرد كة  كى ئةوانيان تيَكةناعةرةبةكاندا، بةراشكاوى رةضةلَ
ئةو سةركةوتة طةورةية  ءلةخؤ رازى بوون ءريشيان لةم باوةرِةوة خؤ بةزل زاننينةهاوشيَوةيان نةبيَت، ثالَ
بةضاوى  ءثاية بةزرى دةكرد، ءطةورةيىبةرؤمداو هةستيان  و بةسةر فارسءبونابوو كة بةدةستيان هيَ
انة منةتةوة موسولَلة يةكيَك ئةطةر. ةوة سةيرى ذيَر دةستةكانيان دةكرد(مسود)طةورةوة خزمةتكار 

بيانويستاية  ئةطةروة " هو مال َّللا ياخذ من يشاء ويدع من يشاء: "ناعةرةبةكان مبرداية ئةوا دةيانطوت

                                                 
(20)

بريى نةتةوةيى كـرد نـةبريى قةوميـةتى رؤذهةآلتـةوة نـةبريى ناسـيؤناليزمى رؤذئاوايـة،        : لةجةمال نةبةز 
 .ةوة وةرطرياوة22-21ال

(21)
 .35ال/1ضحى األسالم،  : بِروانة احمد امين هةروةها، 115ال/5تأريخ الطبري،   

(22)
 .52بابكية او انتفاضة الشعب األذربيجاني ضد الخالفة العباسية، الال: حسين قاسم العزيز. د 
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خاوةنةكةى لةو داوايان كبراى كضةكة نةدةكرد، بةلَ ءباوكلةى موسلَمانى نا عةرةب مارة بكةن داوايان كيَذن
برا بةبآ  ءينى باوكرِبونكة مارةنا هةلَدةوةشيَنرايةوة، ض ئةطةررازى بواية مارةيان دةطرد،  ئةطةردةكرد 

 .(23)رايةوةنةوةشيَدرةزامةندى طةورةكةيان هةلَ
ياردان رِدةست خؤيان نةبوو، واتة ئازادى ببةضانى موسلَمانة ناعةرةبةكان شوكردنيان ك ءدةبينني ئافرةت

كة  ،مرؤيى رةواى خؤيانة ءسةرةتايى ءى سروشتىيَكلةضارةنوسى ذيانى هاوسةريَتى خؤى كة ئةوة ماف
 روةها جارىهة". خ.د"ى كردارى ثيَغةمبةرةوة ةمامةلَ ءبنةماكانى ئيسالملةلةراستيدا ئةم مامةلَةية دوورة 

بيَكى كاتيَك عةرةبيَك كةنيزةكيَكى فارس يان رؤمى يان هةر ناعةرة لَكوا هةبووة كار لةمةدا نةدةوةستا، بةء
 ءكة لةالى عةرةب( هجني)رةط  دوو ءيان دةوتالَةكةمندبةئةوا  ،(سرية)دةوتر  تريان مارة بكرداية كة ثيَى

 .ى يةكجار نزم تةماشا دةكرايَكضاوبةئةو دوو رةطةش ديَت، ( معيب)خةوشدار ماناى بةزمانى عةرةبيدا لة
 :دةبيَذآ( الرياشى)لةم بارةيةوة شاعريى عةرةب 

 كثر يا رب فينا إن اوالد السراري

 ال أرى فيها هجيناً  رب أدخلني بالداً 

ينم اندا، خواية مبخةرة وآلتيَكةوة كة دوو رةط نةبنيَوامنلةخواية زؤر بوون  ،كةنيزةكةان ىمندالَ: واتة
 .انة نا عةرةبةكان بووى موسلَممندالَ ، كة مةبةست ثيَى(24)تيايدا

بوو ( باوكةكةى عةرةب)سةريَكييةوة كة لةرِةط ئةوا ى كة ثيَى دةوتر دوولَةدا دةبينني ئةو مندالةكاتيَك
ازة وةكردن ئةو شيَددةمارطريييان واى ليَ ءدةطةرِايةوة بؤ عةرةب خؤيان، بةآلم هةستى شؤظيَنى

فةرمودةدا ويَك نايةتةوة، تةنانةت  ءهةردوو بارةكةدا لةطةلَ دةقةكانى قورئانلةبدةن كة كردنة ئةجنامةلَمامة
كارى  لَكوةى دروست بةولةطةلَ ثياويَكدا نةك بةشيَ كئافرةتيَ ئةطةرقورئانى ثريؤزدا ئةوة هاتووة كة لة

اويستى ترو دهةندآ ثيَ ءضوار شاهيدبةدواى جيَطريبوونى كارةكة لةسةريان : ئةجنام بدات( زينا)خراثة 
بآ لةكة  ءلةدايك دةبيَت بةكةسيَكى ثاك ئةجنامى ئةو كارةوةلة ىلَةئةوا ئةو مندا. ثياوةكة ءسزادانى ئافرةت

ئيسالمدا، لةى نةبووةو مافى بةخيَوكردنيشى هةية رآ، ضونكة هيض تاوانيَكتيَرِوانينى قورئانى ئةذمار دةكلة
 .(25)ثالرو قسةى ثآ بوتريَت ءة بةر توانجيَتيةن موسلَمانانةوة بدرلةال يَتئافرةتةكةش ناب

 

 

 

 
 :هؤكارة ئابورييةكان-3

                                                 
(23)

 .152-151الزندقة والشعوبية في العصر العباسي األول، ال: حسين عطوان. د 
(24)

 .22، ال....بريى نةتةوةيى كورد: مجال نةبةز 
(25)

 .255ال صفوة األحكام من نيل االوطار وسبل السالم،: قحطان عبدالرحمن اتلدوري. د 
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ييةوة خراث بووبيَت، ئةوا هيض طومان كؤمةآليةت ءبارودؤخى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب لةروى سياسى
ة ديار بووة، ويَى ثكؤمةآليةت ءكة رةوشى ئابوريشيان رةنطدانةوةى هةردوو بوارى سياسى يَتلةوة ناكر

ةوة بةهؤى يَتكاية ئابورييةكةدا دةبينلةخؤى  ةى نةتةوةكانى غةيرىكيَش ءضونكة بةشيَكى طةورةى طرفت
 (.ادت..سةثاندنى باجى زيادةو ءةى وةرطرتنى با باجى زؤرو خراثى ريَط)

كة موسولَمانة ةلَكخةلةخستبوو، ستةميان يَطويان لةوآلتة واآلكراوةكاندا ثيَشئومةوييةكان كاروبارى داراي
 ءانةكانيان دةكرد، لةوةرطرتنى با ملَموسلةناعةرةبء ئةهلى زمية دةكرد، بةردةوام داواى سةرانةيان 

بةرامبةر بةموسلَمانى ( ى كورِى يوسفى سةقةفىحجاج)يذيان دةنواند، كؤدةوةكانى تسةرانةدا توندو
ى بةرثايان كردو بةمةش (اآلشعثرِى كو عبدالرحمن)شةكةى ء ئةهلى زميةو لةبةسرة ثاش شؤرِعةرةبنا

بؤ شارةكان كؤضيان كرد، هةر بؤية تةنطة تيلكةيةتى عةرةبيية بوو  طوندةكانةوةلةذمارةيةكى زؤرييان 
ى لةطةلَ (وةك يةك)وايي ئومةوييةكاندا داواى ةكؤتايي فةرمانرِلة هؤى ئةوةى موسلَمانة ناعةرةبةكانبة

لةبةر ئةوة  ءعةرةبةكان كرد كة ناويَكى تازة بدؤزنةوة بؤىةلعةرةبدا بكةن، ئةم بزوتنةوةيةش واى 
كؤتايى دةسةآلتى ئومةوى، بةم موسلَمانة ناعةبانةيان دةوت  ءلةسةرةتاى سةردةمى عةبباسييةكان

عةرةب لةةدا، كة طواية فارس ديَكيان ثةيداكرد، الفى ئةوةيان ليَزيانة هيَ( شعوبي)ئينجا ئةم ( شعوبي)
هاوكات لةاليةن زانا فارسةكانةوة . (26)ض لةشةرِدا، عةرةبةكان ناتوانن بيانطرنةوة ءزاننيبةرزترن ض لةزمان 
 عالني)ى (الميدان في المثالب)ئاينيان نوسراوة، وةك  ءزمان ءكةرةضةلَ ءعةرةببةضةندين كتيَب دذ 

 (27)(....ى كورِى سلمةى فارسياسحاق)ى (كتاب فضل العجم على العرب) ء(وراق كورِى
 ءكانى خؤياننةشويَ ءطوندةكان ؤتؤثزى ناردييةوة ببةةها كاتيَك ريَذةى خةرا  كةم بويةوة، حةجا  هةرو
تةنانةت . (28)سةرانةشى لةو كةسانة هةر دةسةند كة موسلَمان بوو بوون ءطيَرِانةوةيان،بةكرد يفةرمان

لةسةر  ءرينةكانى خؤيانديَرة حةجا  موسلَمانة ناعةرةبةكانى طيَرِايةوة بؤ طوندو شا: )يَتدةلَ( فلهاوزن)
ناوى ئةو طوندةى هةلَدةكؤلَى كة بؤ ( مةضةك هاتووة ءلةهةندآ سارضاوة طةردن)دةستى هةريةكةيان 

خراثةى حةجا  دةبينني سكاآل  ةلَثاش ئةم مامة.(29)...."عةجةم ءة علو وئيَ: دةوتن ثيَى ءدةرناردةوة
بوو، ( خبه)كة مةواىل ( طريف ىى كورِ-ني صالحابي صيدا)ةوة، وةك ئةو سكاآليةى كة يَتبةرز دةب

ى ضنينى جراحى كورِتةنط ثآ هةلَلةعةبدولعةزيز، كة باس  كورِىبةرزى كردةوة بؤ خةليفة عومةرى 
موسلَمانانى دانيشتوانة  هيَناوة لةسةر خؤراسان بؤيى حةكةمى فةرماندارى خؤرسان دةكات كة بةكارعةبدوآل

ئةهلى زمية موسلَمان بوون، بةآلم هةر سةرانةيان لةهةزار ( 21)ا هاتووة كة لةو سكاآل نامةيةد ،رةسةنةكةى
                                                 

(26)
 .23-22، ال....بريى نةتةوةيى كورد: مجال نةبةز 

(27)
 طؤظارىماامرة الفكر الشعوبي على األمة العربية في العصر العباسي، : حسين فاضل زعين. د 

 .312-315، ال(1)ذمارة ( دراسات لألجيال)
(28)

 .155ال/2الحيوان،  : الجاحظ 
(29)

 .231الدولةالعربية وسقوطها، ال 
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سةرانةى ناوضةكة كردووة  ءبا بةهةروةها وتراوة كة فةرماندارةكانى خؤراسان يارييان  ،(30)ئةسيَنريَت آلـ
ى (ةرموع ىنصورى كورِةم)بةيار كة ثالن نامةيةكى ضاكسازى دارايى راطةياندو ةس ىتا رؤذطارى نةسرى كورِ
( -31)دةسةندرا، يَان هاتنة الى كة سةرانةيان لهةزار موسلَم( 31)هةروةها . ى بكاتراطةياند كة جيَبةجيَ

انةكانى ايةوةو لةسةر موسلَمةمةى هةلَطريِيار ئةس ىصرى كورِةهةزار بآ باوةرِ لةو سةرانةية بةخشار بوون، ن
بةو مانايةى كة ئةوةندة نةبوو بيَت، بةآلم  يَتا بى تيَدذمارةية زؤرة زيادة رةوييةكرةنطة ئةم . (31)البرد

 .كردنة دةكاتةلَبوونى ئةو شيَوازة مامةلةزانيارييةكة طوزارشت 
لةو بارةيةوة  هيَزترين بةلَطةشبةخؤراسان شلَةذاوتر بووة، لةسةمةرقةند  ىلَكهةروةها بارودؤخى خة

ةكانى انبانطى خةلَكة ناموسلَم( عبداهلل سولةمى ورِىاشرسي ك: )بؤمان دةطيَرِيَتةوة ئةوةية كة( طبري)
لةبةرامبةردا سةرانةيان لةسةر هةلَبطريَت،  ان بنبى كرد بؤ ئةوةى موسلَم(ماوراء النهر)سةمةرقةندو 
سوربوو لةسةر  ءسةرانةى لةسةر النةبردن( اشرس)دايةوة، بةآلم كة موسلَمان بوون، آلميانئةوانيش وة

 .(32)ئةوانيش بانطى شةرِيان لةدذى دا: وةرطرتنى سةرانة ليَيان
دةكرد  ىلَكخةبةة ضةوساندنةوةيان دةكردو كاريان وكاربةدةستة ئومةوييةكان مومارةسةى زؤر شيَ

بةخشاربوون لةباجدان دواى  ردو لةو كةسانةشيان وةردةطر كةكبةرقةوة، ريَذةى باجةكانيان زياد دة
انة طةردنى موسلَملةئومةوييةكان مؤرى قورقومشيان : )يَتدةلَ( عبدالعزيز الدوري. د)ان بوونيان، موسلَم

باجدان لةكانيان لةسةر دةنوسى بؤ ئةوةى نةجوتيارةكان كةناوى شويَلةئةهلى زميةكان دادةنا  ءناعةرةب
ةكانيان دةترسان لةبآلوبوونةوةى ئيسالم ضونكة دذى بةرذةوةندييةكانيان شويَن وةكيلى ء(33)رانةكةن

 .(34)بوو
ئةجنامدانى ضةند ريفؤرميَك لةبوارى ئابوريدا بةى كورِى مةروان كاتآ هةستا يرتةوة عةبدوملةليكلةاليةك

كارى كردة سةر بزواندنى هةستى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بةتايبةتى هةستى فارسةكان، عةبدوملةليك 
كردنى انى وةك روثيَويةكخستنى قسةكبوارى كارطيَرِى وآلتةكةيدا دواى كؤكردنةوةى تواناو لةضاكسازى كرد 
ياندا طةلَلةكردنى كة ريَكوثيَك ءوثيَويَكى تازةو تؤماركردنى لةتؤمارة نويَيةكان بةزمانى عةرةبىزةوييةكان بةرِ

 .(35)باجةكةى بكات ءجؤرةكةى ءريَذةى زةوىبةخاوةن زةوى نةتوانآ يارى لة كهيض يةكيَ
شاندةوة كة دراوى رؤمى بوو ةى كؤنى كهةروةها عةبدوملةليك ضاكسازييةكى ترى ئةوة بوو كة ثار

ةنامةو طبةلَلةنى ناهيَزمانى رةمسى بؤ بةكاربةاو دواتر زمانى عةرةبى كرد ديدا دراوى عةرةبى ليَةلةجيَط

                                                 
(30)

 .555ال/5تأريخ الطبري،  : الطبري 
(31)

 122ال/2تاريخ الطبري،  : الطبري 
(32)

 .55ال/2تاريخ الطبري،   
(33)

 .34، 5، الثيضشةكىالعصر العباسي االول،  
(34)

 .55، ال....البابكية او انتفاضة الشعب االذربيجاني: حسين قاسم العزيز 
(35)

 .51ال/1،  ...من تأريخ الحركات الفكرية،: بندلي جوزي 
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فارسييةكان تا ئةو كاتة بةكاردةهات لةسورياو  ءقيبتى ءوة رةمسيةكاندا، بةطؤرِينى زمانة يؤنانىرانوس
 .(36)ميسرو وآلتى عةجةم

( سويرس)قيبتيةكان نوسةرى قيبتى بةرةى خراثى سياسةتى ئابورييانةى ئومةوييةكان بةرامبةر دةربا
دةولةمَةندو لةزؤريَك ":كانى خةالفةتى ئومةويدا دةلَيَتكؤتاييةلةئومةتةكةى دةكات كة  ىسكاآلى حالَ

سةرانةى  ءسةرجةم با لةهةذارةكانى نةتةوةكةمان ئينكارى ئاينى مةسحيييان دةكردو رايان دةكرد 
تةنانةت عومةرى كورِى  ءوانةى مامةلَةى ثيَغةمبةرو خةليفةكانى راشيدينضةئةمةش ثيَ. (37)"سةثيَنراو

دةيويست ( ك544-532)عةبدولعةزيز خةليفةى ئومةوى خؤيان بوو كة لةسةردةمى فةرمانرِةوايةتى خؤيدا 
ة وةو ئةو ناعةرةبانةى دةبووننةةكاندا جبولَيَطةالنى وآلتة داطريكراو يَبكات هيَمنانة لةطةلَعةرةبةكان واى لـ

 .(38)سةريانلةةطرت دزاريشى هةلَ ءباجى زةوى ءخةرا  ءنةدةسةندن لـآ( جزية)باجى سةرى . موسلَمان
، كة هيض دةقيَكى ئاينى ثشتطريى يَتهؤكارى سةرةكى بزاظى شعوبيةت دابنربةئةمةى سةرةوة دةكرآ 
 .كاربةدةستةكانيان ناكات بةرامبةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب ءكانئومةويية لةم شيَوة هةلَسوكةوتانةى

 
 باسى سيَيةم

 فاكتةرة يارمةتيدةرةكانى طةشةكردنى بزاظى شعوبيةت
ئومةوييةكاندا، بةآلم دةتوانني  لَةتىروخاندنى دةسةآلتء دةولةبوون يهةندآ فاكتةرى تر هؤكارى سةرةك

سةرضاوة لةتنةوةى شعوبيةت، كة هةندآ وزت طةشةكردنى بيدةريش بوون بؤ زيابلَيَني فاكتةرى يارمةت
 :وةك ميَذوويةكانيش ئاماذةيان ثيَكردووة

و ى هيَزى ئومةوييةكانةوة بةزةبرةانان لةاليةن بنةمالَمدةست بةسةراطرتنى خةالفةتى موسلَ*
خؤيان لةاليةن  كردنى بةئارةزوو هؤشىيزؤرجار فةرمانرِان ء(الشورى) ءثرنسيثى راويَذكردنلةدوركةوتنةوة 

عةبدوملةليك كاتآ كة دةسةآلتى طرتة دةست وةليد وةيستى  ىخةليفةكانةوة، وةك سليَمانى كورِلةةندآ ه
ةلييدا هةبيَت، بؤ ئةمةش ء لَكة ئارةزووى لةطة كجيَنشينى بةئةنقةست بؤ هةر يةكيَلةدةرى بكات 
، كة دوو سةركردةى مةزن بوون، كة هيض ى موسليمى باهلى لةناو بردووةرِقتيبةى كو ءقاسم ىحمةمةدى كورِ

اندا مةلييدا هةبووةو ئارةزووى بةالى سليَء لَكة حةجا  ئارةزووى لةطة يَتتاوانيَكيان نةبوو تةنها ئةوة نةب
 .(39)نةبووة

                                                 
(36)

 .23، الكؤمةلَطا لةسايةى دةولَةتى خةالفةتدا: عباس عبدالكريم 
(37)

 .ةوة وةرطرياوة45ال/1من تاريخ الحركات الفكرية،  : لةبندلي جوزي 
(38)

 .31، ال....بريى نةتةوةيى كورد: جةمال نةبةز 
(39)

 .2/221، محاضرات تاريخ األمم االسالمية،  بطالشيخ محمد الخضري  
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زؤردارى مامةلَةيان دةكرد، دةبينني بة ءوى خةالفةتيان بةزؤر طرتة دةستةدا ئومةوييةكان جلَكلةكاتيَ
بةوةى كة خةلَكى خوداى خؤيان  يَتناطةن، زانيارييةكانى ئاين كؤتايى د كرى دوو دذن ثيَزؤدار ءئايني
يَتةوة بؤبن ثةرستييةكى كويَرانة، رِرةمسى زؤردارى هةلَيان دةطيَ ءتةنهايى بثةرسنت، بةآلم رآ ءبةتاك

ئةى بةندةكامن :"ىرِنةوة كة خودا فةرمويةتدةطيَ" خ.د"غةمبةر زولَمة لةثيَ ءهاوكات ئيسالم دذى تاوان
هاوكات هةندآ  (40)..."ةشدا حةرامم كردووة، ستةم مةكةنون ئيَيَوالةن ءلةسةر خؤم ستةمم حةرام كردووة،

 .ناويان دةبات( ثادشاى قاثطر)بة" خ.د"، هةر بؤية ثيَغةمبةر (41)خةليفةى ئومةوى ثادشاى دونيايى بون
زياتر لةدواى مردنى عةمةرى كورِى  ى، كةهؤزايةتى نةمفام ءزيندو كردنةوةى طيانى دةمارطريى*

يةكانةوة، هةتاوةكو (مضري)عةبدوملةليك ضووة تةنيشت هؤزى  ىليك دةركةوت، وةليدى كورِعةبدوملة
 ءىمضرلةو روى هةريةكة ةعةبدوملةليك سياسةتى بةر امى كورِىالواز كرد، بةآلم هيش( ىيةمةن)رةطةزى 

ييةكان دةربرِآ لةبةر ئةوةى دايكى لةهؤزى مضراليةنطريى بؤ يةمةنييةكان جيَطري نةبوو، بةآلم دواتر 
ى بوو، هةروةها يزيدى كورِى عةبدوملةليك اليةنطريى يةمةنييةكان بوو ضونكة ئةوان يارمةتييان دابوو مضر

 ءفةلةسةتني ءحيمصلةشيان رِيةكان سةندةوةو شؤمضرلةخةالفةت، يةمةنيةكان تؤلَةيان بةطةيشنت لة
ى سةخت، بةتايبةت كهؤزايةتى طةيشتة ئاستيَ ىملمالنيَ( حكم ىمروانى كورِ)د، لةسةردةمى ئةردةن بةرثا كر
ا، دواتريش دواى دك، بةيعةتيان ثي54َسالَى ( جابية)لةروان خةالفةتى كةوتة دةست ةئةو كاتةى كة م

 لَكوشام بةلة كة زوحاك كوذرا ئاطرى تريةطةريَتى كلَثةى سةند نةك تةنهاك، 55 ىسالَ( مر  راهط)روداوى 
 .(42)تايبةتيش لةخؤراسانبةهةموو وياليةتة ئيسالميةكان داو لة

ى بزتنةوةى نةتةوةكانى كمةلَبةنديَبةناكؤكى هؤزايةتى نيَوضةكانى خؤراسان كراوة كة لةليَرةدا باس 
موسلَمانةكان  ءفارس نشني بوون ىيَكسةرةتاوة وآلتلةغةيرى عةرةب دادةنريَت، ضونكة خؤراسان هةر 

 ءئابورى ءومان لةسةردةمى دةسةآلتى ئومةوييةكاندا ويَرِاى خراثى بارودؤخى سياسىطواآليان كردبوو، كة بيَ
نى ناكؤكى داكة كاريطةرى طةورةيان هةبوو لةسةر دةركةوتنى بزاظى شعوبيةت ئةوا سةرهةلَ ،ىكؤمةآليةت
بآلوبونةوةى بزاظى نةتةوةكانى  ءندةى تر هؤكارى يارمةتيدةر بوو بؤ طؤشة سةندخؤراسان هيَنلةهؤزايةتى 

 .يش فارسةكان كة رابةرايةتى ئةو بزوتنةوةية دةكردتايبةتبةغةيرى عةرةب، 
كردن دووبةرةكى دروست ءانديَكتلةى تر بوو هؤكارو فاكتةريَك( والية العهد)مةسةلةى جيَنشينى *
دوو كةس فةرمانرِانييان دةكرد، ةبهةندآ سةردةمدا لةى مةروان ةى ئومةويدا، كة بنةمالَةن بنةمالَيَوانلة

بوو، عةبدوملةليك ( عةبودوملةليك)كة جيَنشينيةكةى خؤى بوو ( مةروان)يةكةم كةس كة ئةم كارةى كرد 

                                                 
(40)

 .155، 5االستبداد السياسي، الواالسالم : محمد الغزالي 
(41)

 .32االسالم، الدولة، المجتمع، ترجمة عبدَّللا النعيمي، ال: سامي زبيدة 
(42)

 .252-235التاريخ االسالمي العام، ال: علي ابراهيم حسن 
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ةيةك ويستى جيَنشينةكةى بطؤرِيَت بؤ وشيَبةكةوتة كةرتكردنى ئةم بنةمالَةية  ءدوبةرةكىبةكرد يدةست
 .(43)براكةى كةنارطريكرد ءىوةليدى كورِ

سةثاندنى سستمى ثشتاوثشت كاردانةوةيةكى خراثى هةبوو،  ء(الشورى)تطويَخستنى بنةماى راويَذ ثش
هةم لةو رووةوة كة حساب بؤ ئةو مةرجانة نةدةكرا كة دةبواية لةخةليفةدا هةبواية، هةم لةو روةشةوة كة 

 .شتطويَخراثستى زانيانى ئيسالم هةلَويَ ءطشتى ىلَكبيورِاى خة
بةوةى كة سةرضاوةى دةسةآلتةو ئةمريى موسلَمانان ( انانمعامةى موسلَ)ستى نةتةوة الواز بوونى هة*

طةورةيةك لةئةوان هةلَيان بذاردووة، بةآلم فةرمانرِةوايةتى تاك بريتية  كاروبارى ئةو نةتةوةيىءلةبةرثرسة 
 .(44)ى شويَن كةوتةى ئاماذةكانى ئةو فةرمانرِةوا تاكةنلَككة نفوزى سايةو دةسةآلتى رةهاى هةيةو خة

ئومةوى كاريطةرى طةورةيان هةبوو  لَةتىكةوابوو ليَرةدا بؤمان دةردةويَت كة ئةم هؤكارانةى روخانى دةو
 .لةسةر طةشةكردنى بزاظى شعوبيةت

 
 بةشى سيَيةم

 كاريطةرييةكانى بزوتنةوةى شعوبيةت
 باسى يةكةم

 ئيسالمى كاريطةرى لةسةر بريى
 باسى دووةم

 تى عةبباسيلَةكاريطةرى لةسةر دةو
 باسى سيَيةم

 كاريطةرى لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب
 
 
 
 
 
 

 باسى يةكةم
 كاريطةرى لةسةر بريى ئيسالمى

                                                 
(43)

 .223-2/222،  .....محاضرات تاريخ األمم: بطالشيخ محمد خضري  
(44)

 .125-123االستبداد السياسي، الواالسالم : محمد الغزالي 
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بؤ خالَيَكى طرنطرت ئةويش ئةوةية  يَتةوةرِبريى ئيسالمى دةمانطيَ كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر
ى فيكرى بووة؟ بةو مانايةى تا ض رادةيةك فيكرو كتنةوةى شعوبيةت هةلَطرى باكطراونديَكة تا ضةند بزو

رؤشنبريى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب ئامادةييان لةو بزوتنةوةيةدا هةبووة؟ بؤ ئةوةى  ءشارستانيَتى ءئايني
 ....شتووة يان نايَهجيَبةدوا خؤى لةبزانني كاريطةرى 

 ءكؤنةوة خاوةنى ئاينيلةو هةر نادةهيَكلةو بزوتنةوةيةدا ثيَ فارسةكان رةطةزيَكى سةرةكييان
 كزؤريَبةووةكانةوة ثيَشكلتورى خؤيان بوون، كة ميَذوويةكى ديَرينى هةبووةو لةسةردةمى  ءىيَتشارستان

 ثيَشكانطاى زانست بةزانستة عةقلَييةكان ئاشنا بوو بوون كة هةندآ سةرضاوة  ءزانستةكان بةطشتىلة
 .(1)ئيسالميش ناوى بردووة دواى ءئيسالم

ئايةتى  (َوإِْن تَتََول ْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُم  اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكمْ )كردنى ئايةتى لةراظة" خ.د"ثيَغةمبةر 
كردو داى بةسةرشانى داو  سةملانى فارسىبة، لةكؤرِو كؤبونةوةيةكدا ئاماذةى سورةتى حمةمةد 33

لةفاس دةستيان  كة سةر ئةستيَرةى سورةييا ئةوا ثياوانيَيَتئايني بض ئةطةرو هؤزةكةى ئةمة: "فةرموى
 .(2)"دةيطاتآ

ئةمةش  (3)."ئيسالمدا زؤربةيان عةجةمةكان بوونلةةتى زانست مهةلَ: "هةروةها ئينب خةلدون دةبيَذآ
اتنة ناو ئيسالمةوة توانيان ه كزانستةكاندا، بؤية كاتيَلةثيَشخةرىء شارةزايي فارسةكان ئاماذةية بؤ دةست

لَمانةكان ثيَويستيان موس ئةطةرةيةك وشيَبةزانستة ئيسالمييةكان بكةن،  ءرؤشنبريىبةى زؤر كخزمةتيَ
 سوننةتدا بةتةنها خؤيان نةياندةتوانى ءقورئانلةنى ئةحكامى شةرعى هةبواية ئةوا هيَنادةر ءراظة كردنبة

هةبوو، ( قوانين النحو)سود ليَوةرطرتنى ريَساى نةحوى  ءدانانبةن يستياوليَرةدا ثيَ لَكوئةو كارة بكةن، بة
يَتييةكى رةط شارستان كؤنةوة خاوةنىلةزانستةكانى فارس وةربطرن، ضونكة ئةوان لةبةمةش دةبوو سود 
ك فارس ةى بوو كة بةرةضةلَ(سيبوية)ذةرو داهيَنةرى زانستى نةحو ةش لةسةر ئةمة دارِيَداكوتاو بوون، بةلَط

. (4)موسلَمانيان لةبةر دةكرد هةر عةجةمةكان بوونبةةتى فةرمودة ئةوانة كة م، هةروةك هةلَبووة
بزاظى زانستى داو طورِيان داية تويَذينةوة لةى دياربوون يَكلةهةمانكاتدا موسلَمانة نا عةرةبةكان رةطةز

 .(5)زانستييةكانيان
كانى بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة نةتةوة المىخالَى يةكةمى كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر بريى ئيس

رؤشنبريى فارسى  ءىيَتكرد خاوةنى شارستانشةيان بةرثارِى فارسةكان كة ئةو شؤتايبةتغةيرى عةرةب بة
ةردةميَك بوو مانةوى كة س ءخؤيان بوون بةتايبةت بنةماو ثرةنسيثى فيكرى فةلسةفى ئايينى زةردةشتى

                                                 
(1)

 .125تاريخ الحضارة العربية االسالمية، ال: محمود اسماعيل. د 
(2)

 .135ال/4تفسير القرآن العظيم،  : ئيبن كثير 
(3)

 .423ال: المقدمة 
(4)

 .112، ال....المجتمعات االسالمية في القرآن األول، نشأتها، مقوماتها: شكري فيصل. د 
(5)

 .114فجر االسالم، ال: احمد أمين 
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طةرييةكى زؤرى لةسةر فيكرى ئيسالمى هةبوو لةروى ليَكضونى زؤر بوونةوة كاريلةناو فارسةكاندا بآلو
اليةكى تريشةوة كاريطةرييان هةبوو لةسةر دةركةوتنى لةبابةتةكانى تر،  ءمرؤظ ءزانيارييان لةمةرِ طةردوون

 .(6).تاد...ئاتيزاكانى ترى وةك موعتةزيلةو تةسةوف ءطروث ءتةفسريى جياواز بؤ دةقةكانى قورئان
سيبويةو  ءزجا  ءفارابى)بريمةند بوون وةك منونةى  ءفارسةكان كةسانى زاناو فةيلةسوف ئةديبلةزؤريَك 
 .تاد، كة كاريطةرى خؤيان لةسةر بريى ئيسالمى هةبوو..ءئينب مقفع

 ةايان بةهيَزوكاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر فيكرى ئيسالمى، دةبينني فارسةكان برِبةسةبارةت 
فيكرو فةلسةفةو زةردةشتى بووة لةسةر  ءلةو كاريطةرييانةش كاريطةرى ئاين ك، يةكيَسروشتييةكان هةبووة

ة ودا باسيان ليَيئاينى زةردةشتلةفةلسةفى كة  ءجيهانبينى فيكرى موسلَمانان، ضونكة زؤربايةتى فيكرى
الميدا هةية دانةوةيةكى فيكرى ئيسكليَ ءتيَرِوانني ءنزيكييةكى تةواوى لةطةلَ ضةند بؤضوون كليَ. كراوة

تةعاليمةكانى زةردةشتى زياتر لةسةر ئاستى طروثة ئيسالمييةكان دةركةوت  ءى كاريطةرى زانيارىتايبةتبة
دةربارةى جةبرو ئيختيارو وتةو بريورِاى ئةهلى تةسةوف لةمةرِ دابةشكردنى نةفس،  لةوةك قسةى موعتةزي

 .(7)ردةشتييةوة وةرطرياونكة زياتر ئةو تيَرِوانينة فيكرييانة لةفيكرو جيهانبينى زة
عةباسى كة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب رؤلَيَكى سةرةكييان طيَرِا لةسةرخستنيدا،  لَةتىبةهاتنة ئاراى دةو

دةستثيَكردنى كاريطةرى بزاظى شعوبييةت لةسةر بريى ئيسالمى،  ءئةو بوارة باشرت راخسا بؤ دةركةوتن
سةرةتاوة بةشداربوون لةسةركةوتنى دةولَةتة لةهةر  ى ئةوةىاةرِضونكة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب سةر

كردنى فراوان ءدارِشنتبةةدا، ئةوا دةستيان كرد تلَةةبردنى كاروبارةكانى ئةو دةووبةريَلةنويَيةكةو 
نى ئيسالمى كالسيكى كة ناهيَكرت لةسةرى دامةزرابوو، واتة ثيَثيَشتى عةباسى كة لَةئايديؤلؤجياى دةو

ييةكاندا، كؤمةآليةتطروثة  ءوةكانان كؤمةلَةى هةلَطةرِيَوانلةييةكانةوة كلَثةى سةندبوو تكؤمةآلية ىملمالنيَلة
 ءفيكرى ءداخراوى بيَت لةروى ئايديؤلؤجى ءدةولَةتيَكى تةسكئومةوى كة  لَةتىةيةك وايكردبوو لةدةووشيَبة

 ءيؤنانى ءسريانى ءكدا ضةندين نةتةوةو شارستانيَتى جياواز وةك فارسيَئابورييةوة، لةكات ءرةطةزى
ى خؤيان بوون، ليَرةدا ئةركى ة هةريةكةو خاوةنى كلتورو رؤشنبريى تيَدا بوو كتاد،..ءمةسيحيى ئارامى

وى دارِشتنى ناهةمة جؤرى ئاراستةكانةوة كاريان دةكرد لةيَلةرؤشنبريانى ناو بزوتنةوةى شعوبيةت 
ا ءةيةكوبةشيَ. (3)نى رةطةزة نويَيةكانكردهةزم ءوةرطرتن ءكردننائاديؤلؤجيايةكى ئيسالمى بؤ رويَ

تيَكى كؤسمءثؤليَتى سياسى وةربطريَت، كة يةك ثياوى ئازاد لَةعةباسى بكةن كة سيماى دةو لَةتىدةولة
تةنيشت نازناوى خةليفةوة، كة لةفةرمانرِانى دةكرد ئةويش خةليفة بوو، نازناوى ئيماميشى هةلَطرتبوو 

بريؤكراتيةتى نةتةوةيى هةمة جؤر  ءئاينيية رةهاكان ءياسىاليةنطريى دةكرد لةسةر دةسةآلتة س
قؤناغةكاندا، ئةو  ءزؤربةى كاتلةسةرةوةيدا بوو، سةركردايةتى دةكرد، لةدةدا، كة وةزيريَكى فارسى ييارمةت

                                                 
(6)

 .114فجر االسالم، ال: احمد أمين 
(7)

 .115فجر االسالم، ال: احمد أمين 
(3)

 .225-225تاريخية الفكر العربي االسالمي، ترجمة هاشم صالح، ال: محمد اركون 
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 ءةرطرياوةكانيدا، كة كلتورى فارسىء وآلتى خةليفةو دةزطاو دامةزراوة ءوةزيرة زالَبوو بةسةر دةواوين
 (5)...ريةتى كؤن بووئيمثراتؤ

بةس،  ءكاريطةرى بزاظى شعوبيةت لةسةر بريى ئيسالمى لةسةر ئةوة نةوةستا كة تةنها كاريطةرى هةبيَت
زانستة بيانييةكانةوة كاريان دةكرد  ءعةقآلنى ءكلتورى فيكرىبةبوون لَكو ئةو رؤشنبريانةى كة ثةيوةستبة

فيكرو رؤشنبرييية عةباسى كة سةرجةم  ـىبةدةولَةت كى ئيسالمى طشتطريو مشوىلبؤ بةخشينى ئايدؤلؤجياية
موعتةزيلةو فةيلةسوفةكان، )ةدا، كة ئةمانةش لةذيَر ئاراستةكانى تلَةةوة بذين لةو دةوجياوازةكان ثيَك

 .(11)كاريان دةكرد( تاد...نوسةرةكان ءشاعريةكان
نةى كة لةاليةن موسلَمانةكانةوة ةوة كة دانيشتوانى ئةو وآلتايَتوة دةطةرِةت بؤ ئةكاريطةرى بزاظى شعوبي
ةيشتنى طتيَلةكة جياواز بوو  كةيشتنيَطَتيَبةةطةيشنت دتي ىئاينى نوآ دةهيَنا ليَبةواآل دةكران باوةرِيبان 

كة ذمارةيةكى . (11)رؤشنبريى ثيَشووى خؤيان بهيَننلةوة نةيتوانيوة واز ةعةرةبى نيمضة دورطة، لةبةر ئ
 .بزوتنةوةكةدالةةشدارييان كرد زؤرى ئةو ناعةرةبانة دواتر ب

بريو  ءعةقلَيةتلةفيَرى زمانى عةرةبى دةبوون، بةآلم  ءلةو فارسانةى كة موسلَمان دةبوون زؤريَك
ة ديار وةيةك وةردةطرت كة شةقلَيَكى فارسى ثيَوشيَبةباوةرِياندا وةك عةرةب نةبوون، بةلَكو ئيسالميان 

ئيسالميان بةطويَرةى  ءةكانيان دانةدةرِنىيَتخوو نةر ءؤنخؤيان لةهةموو بريوباوةرِى ئاينة ك ءيَتب
ليَبوردةيى ئاينة كؤنةكةى خؤيان وةردةطرت، بؤية كاريطةرى ئةوةش سروشتى بوو لةسةر بريى ئيسالمى كة 

 .(12)دواتر دةرككةوتنى طروثةكانى شيعةو موعتةزيلةو تةسةوف بوو
تاوة بةناوى خةلَكى ةزاظى شعوبيةت هةر لةسةرانى بدسةرهةلَ ءبينى دةكةين دةسثيَكى ثةيدابوونتيَ

وةرى دادثةر ءيةكسانى)كاتيَك نةتةوةكانى غةيرى عةرةب درومشى (13) (اهل التسوية)يةكسانيخوازةوة بوو 
يان بةرزكردةوة لةذيَر دةسةآلتى ئومةوييةكاندا، ئةوان ئةو درومشةيان لةباكطراونديَكى فيكرييةوة ( ئيسالمى

ئيمتيازاتيان  ءكردبوون روةليَواى ئومةوى ئةو فةرمانةيان ةفةرمانرِ ءبةدةستاركلةةيةك دةردةبرِى، كة ذمار
و هةلَسوكةوتى ةمامةلَلةديدطايةكى فيكرييةوة رةخنةيان لةعةرةبةكان بةخشيبوو، شعوبيةكان بةزياتر 

لةسةر ئاستى ن نةتةوةكاندا يَوانلةكردنى يئومةوييةكان دةطرت بةوةى كة فيكرى ئيسالمى مةسةىل جياواز
 .م دةداتةى نارِةوايشى لةقةلَككاريَبةنةتةوةو دةمارطريى ثآ قبولَ نيةو 

نةتةوةكانى غةيرى غةرةب بةكردارى هاوكارى سةرخستنى شؤرِشى عةباسيان كرد، ئيرت لةروى 
ت سةر نةكيَشيَ ءيَتانى خؤيان خستةطةرِ بؤ ئةوةى فيكرى ئيسالمى دووضارى داخران نةبكلَةفيكرييةوة هةو

                                                 
(5)

 .253محمد سعيد طالب، الدولةالعربية االسالمية الدولةوالدين، ال 
(11)

 .222تاريخية الفكر العربي االسالمي، ترجمة هاشم صالح، ال: محمد اركون 
(11)

 .522، ال....االدبيةوالسياسية وانور الرفاعي، االسالم في حضارته ونظمه االدارية  
(12)

 .53احمد امين، فجر االسالم، ال 
(13)

 .12الجذور التأريخية للشعوبية، ال: عبدالعزيز الدوري. د 
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بؤ ئةوةى فيكرى ئايديؤلؤجيايةكى عةرةبى نةتةوةيى كة نةتوانآ رؤشنبريو كلتورة نا عةرةبيية 
 .كشةكردن بوو لةبنةماو ثرةنسيثةكانى فيكرى ئيسالمىتر هةزم بكات، ئةمةش بةهؤى ثاشة جياوازةكانى
شة بزوتنةوةك ءم بدةينةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بةهةولَيَكى فيكرى لةقةلةئةم هةولَ

دوور نيية كاريطةرى بةجيَهيَشتبآ لةسةر فيكرى ئيسالمى، ضونكة لةاليةكى  ،ءبةبزوتنةوةيةكى فيكرى
ةى زانستةكانيانةوة توانيان ضةندين زانستى ئيسالمى وةك زانستى تةفسريو طترةوة هةر ئةوان بوون لةريَ

نةتةوةكانى غةيرى عةرةب دواى سةروى ئةمانةشةوة لةزانستى فةرمودةو زانستى نةحو تيَرو تةواو بكةن كة 
كاريطةرى خؤيان  لَكوشارستانيَتى ديَرينى خؤيان دانةدةرِنى، بة ءموسلَمان بوونيشيان خؤيان لةرؤشنبريى

ر دوو جؤ ءسلَماناندا بووةان موونيَلةزانستةكانيش لةو سةردةمةدا كة . دةهيَشتيَلةسةر ئةو زانستانة بةج
قورئانى ثريؤزةوةو ثيَآ وتراوة زانستى نةقلَييةكان ياخود زانستة بة بووةزانست بووة، يةكيَكيان ثةيوةست

دةوترا زانستة  ىثيَ ءشةرعيةيةكان، زانستةكةى تر عةرةب لةنةتةوةكانى غةيرى خؤيان وةردةطرت
موسلَمانانيش بؤ . (14)زانستة عةجةمييةكان ناودةبرابةعةقلَييةكان ياخود داناييةكان كة هةموو كات 

زانستة عةقلَيةكان وةربطرن، ضونكة لةدةقةكانى قورئان دةبواية سود لةوكمى شةرعى دةرهيَنانى ح
راستوخؤ ئةو حوكمة قورئانيية  ءدةبةستآ ىبنةماى عةقلَبةدةرهيَنانى حوكمى شةرعى زياتر ثشت 

رةشدا كاروبارى ئةوانى ثآ دةرِوات بةريَوة، ليَ ءمرؤظةكان دةكات ىموخاتةبةى عةقلَ ءدادةبةزيَتة سةر زةوى
كردنى ى راظةيَترادةى كاريطةرى بزاظى شعوبيةت مان بؤ دةردةكةويَت لةسةر فيكرى ئيسالمى لةسةر ضؤن

 ءبةكارهيَنانى زانستى عةجةمييةكان رؤلَيَكى بةرضاوى طيَرِاوة لةو ثرؤسةى تةفسريكردن ءدةقة ئاينييةكان
 .دانةوةيةداكليَ

 ءوآلتة واآلكراوةكان جؤرة كارليَك ىيَتارستانشبةشارستانيَتى ئيسالمى  ءةلَبوونى ئاينبةتيَك
 ءخوونةريت ءةآلويية رؤشنبرييية بريى ئيسالمىريطةرييةكى لةسةر هةردووال دروستدةكرد، لةو تيَككا

ى ئيسالمييةوة، بةهؤى فيكر ونيَ ئيسالمى طةشةى دةكردو ضةندين وشةى عةجةميش هاتنة ىبريوباوةرِ
كاريطةرى لةانيَتييةكان بةيةكرتى يةكيَك لةو كاريطةرييانة بريتبوو ةآلوى شارستكبوونى ئاسؤى تيَفروان

 .(15)زانستةكانى ترى غةيرى زانستة ئيسالمييةكانلةتةفسريو راظةى ئاينى بةزؤريَك 
موفةكري بوون  ءناعةرةبةكان زاناو فةقيَنلةكاريطةرى ترى بزاظى شعوبيةت ئةوة بوو كة زؤريَك 

شارةكانى لةجيَطرى ثرسو راى موسلَمانان بوون لةهةريةكة  ءةميننةيةك كة ئةوان كةسى يةكوبةشيَ
 .(15)راثيَكراوةكان فارس بوون ءكة بةشى هةرة زؤرى ثرس( ميسر ءمةدينةو مةككةو كوفةو بةسرةو شام)

ليَرةوة كاريطةرى بزاظى شعوبيةت لةسةر بريى ئيسالمى بؤ دوو جؤر كاريطةرى دابةش بكةين، 
سةر فيكرى ئاستى شةخسى بووةو خودى زانا موسلَمانة ناعةرةبةكة كاريطةرى لةكاريطةرييةكيان لةسةر 

                                                 
(14)

 .2/322، ...تاريخ االسالم السياسي والديني: ابراهيم حسنحسن  
(15)

 .525، ال....االدبيةوالسياسية وانور الرفاعي، االسالم في حضارته ونظمه االدارية  
(15)

 .154-153-152ال برِوانةفجر االسالم، : احمد امين 
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خودى بريوباوةرِو فيكرى ئيسالمي خؤيةوة سةرضاوةى لةؤرة كارطةرييةش هةر ئيسالمى دةبوو، كة ئةجم
 داكاننةلةشويَ كفةقني لةزؤريَ ءزاناو ئيمامبةبوون  ءزانستييةوة دركةوتن ءزؤريَكيان لةروى ئاينى ءدةطرت

 .(12)(تا...ءى كورِى رباح عطازاناى مةككة  ءطةورةو مامؤستاى ئيمام ماليك ربيعة الراي)ةك ء
بنةماو ثرةنسيثة فيكرييةكانى بزوتنةوةى شعوبيةتةوة لةجؤرى دووةمى ئةو كاريطةرييانة ئةوة بوو كة 

هاتنة ئاراى  ءسةرضاوةى دةطرت، بةتايبةتيش لةسةر ئاستى دةركةوتنى تةفسريى جياواز بؤ قورئان
 .طروثةكانيش

وانة  ءكاريطةرى ديكةى بزاظى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب، بوونى ئةو مةلَبةندو ثةميانطة رؤشنبريى
سةردةمى عةباسييةكاندا، هةروةها مزطةوتةكان باشرتين مةلَبةند بوون بؤ بزاظة لةزانستييانة بوو 

موناقةشة، ئةو  ءخةلَكى جةدةللةهؤزيَك بووة  بووة كة كؤرِى( بةسرة)زانستيةكان، باشرتينيان مزطةوتى 
نةتةوةو ئاينى جياواز بوون، ئةم رؤشنبريييانةش  ءنةدا ئامادة دةبوون لةطةلَاكةسانةش كة لةو ئةلَقةو كؤرِ

 .(13)بوونيانةوة بةيةكرتىن لةسةر ئيسالم هةبووة بةهؤى تيَكةآلوكاريطةريا
 ءسةهل ىكورِ ىفةزلَ ءبنةمالَةى بةرمةكييةكان)فارسةكان ثياوى رؤشنبريى زؤريان هةبووة وةك 

هونةرى  ء، كة ئةمانة كاريطةرييان لةسةر فيكرو ئةدةب(تاد...ئينب موقةفةع ءسةهل ىحةسةنى كورِ
 .(15)رؤشنبريى ئيسالمىبةةلَبوونى رؤشنبريى فارس كحوكمى تيَبةئيسالمى هةبووة 

و لَينةوةو مونازةرةدا هةبووة، كؤرِووى بةالى ليَكؤَئارةز( يةحيايى كورِى خاليدى بةرمةكى)رِنةوة كة دةطيَ
 .(21)جطة لةوانيش ءكؤبونةوةيةكى هةبووة كة ئةهلى كةالمى تيَدا بووة لةطةلَ ئةهلى ئيسالم

 ىايان واية كة بريوباوةرِوكاريطةرى لةسةر دةركةوتنى طروثة ئيسالمييةكان هةندآ سةرضاوةى تر برِ
يةكانة، ضونكة ثاش واآل (مةجوسى)ئاينى ئيَرانى  ىيَذبونةوةى بريوباوةرِدر( القدرية)طروثى قةدةرييةكان 

دان ئةهاتنة ناو ئيسالمةوةو (جزية)بةهؤز لةسةر ئاينى ثيَشووى خؤيان مانةوةو  ءكارييةكان هةنديَك طةل
كة ايان وةها بوو وزةردةشتيةكان برِ. كى تريشةوةيةلةال. لةسةر هةمان فةلسةفةو مةقولةى خؤيان مانةوة

جوداية، قةدةرييةكانيش رايان واية كة كردةوةى خراثة خراثة نييةو خوداى شةرِ  وكةرى شةرِخودا دروست
ى سةردةستةى قةدةريةيةكان لةذيَر (معبد الجهني) ءكارى خؤسةريةتى ءخودا تةقديرى ناكات لةسةر مرؤظ
ةن لةسةر كاريطةرى بزوتنةوةى طرةرِاى ئةوةى ئةم زانياريانة بةلَسة. (21)كاريطةرى مةجوسييةكاندا بووة

يَرانيية كؤنةكان ئاينة ئ لَكوبةآلم طروثةى ئاينييةكان دريَذ كراوةى ئاينة ئيَرانييية كؤنةكان نني، بة ،شعوبيةت
 .هاوبةشيان هةية ىلةزؤر زانياريشدا خالَ ءكردنيانطةشة ءبووة لةسةر دةركةوتنكاريطةرييان هة

                                                 
(12)

 .253-252، ال....بيةاالدوالسياسية وانور الرفاعي، االسالم في حضارته ونظمه االدارية  
(13)

 .2/342،  ....الدينيوتاريخ االسالم السياسي : حسن ابراهيم حسن 
(15)

 .44ال/1ظهر االسالم،  : احمد امين 
(21)

 .232ال/2مرو  الذهب،  : السعودي 
(21)

-25القدرية والمرجئة، نشأتها، اصاولها، وموقاف السالف منهماا، ال: ناصر عبدالكريم العقل. د 

25. 
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واية كة مرؤظ دروستكةرى ئةمان ثيَيان ءيَذووى ئيسالميدا ناسراونش لةم(قدرية مجوسية)بةقةدةرييةكان 
هاوكات قةدةرييةكان نةفى قةزاو قةدةر  ،واتة لةطةلَ خودادا مرؤظيش دروستكةرة -كارو كردةوةى خؤيةتى

 .(22)دروستكردنى كارى خراثى خؤيدالةبرِوايان واية كة مرؤظ خؤى دةستى هةية  ءدةكةن
 بةفيكرى نةتةوةكانى غةيرى عةرة ءتنة رويةكى زانستييانةى كاريطةرى ئاينةى خسندئةم حالَةتة هيَ

 .كلتورو فيكرى ئةوان نيية بةسةر كلتورى ئيسالميدا ءنى ئاينيردلةسةر فيكرى ئيسالمى، ئةوةندة زالَك
 ءئيسالمدا فارسلةةتى زانست مهؤكارى ئةو كاريطةرييةش لةخالَيَكى ديكةدا بؤ ئةوة بطيَرِينةوة كة هةلَ

ناعةرةبةكان  ءواآلكردنى ناوضةكانةوة سةرقالَ بوونبةعةجةمةكان بوون، ضونكة موسلَمانة عةرةبةكان 
برةويان بةزانستةكان دةدا، لةاليةكى ترةوة ئينب خةلدون ئةمة دةطيَرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة عةرةب هةر 

انيوة، عةرةب زياتر دةشتةكى نوسينةوةيان نةز ءركردنثيشةسازييان نةبووةو كارى فيَ ءسةرةتاوة زانستلة
 .زانست زياتر شتيَكى شارستانى بووةو عةجةمةكانيش شارنشني بوون ءبوون

 ءبةهؤى ئةوةى كة عةرةب بةسروشت دةشتةكى بوون: "ئةوةى كة ئينب خةلدون بلَيَتكار دةطاتة 
 ءزانستبةبايةخ  واآلكردن بدةن، كةمرت لةوةى ءجةنطبةايكردبوو كة زياتر بايةخ ءشارنشني نةبوون، ئةمة

 ءدانىكتيَبةسةريدا ئةوا دةست دةكةن بةبةوآلتيَكدا تيَثةرِن دواى سةركةوتنيان  ئةطةر. زانيارى بدةن
 .(23)....ا هةلَبكةنددةدةن بؤ ئةوةى رةمشالَةكانيانى تيَكسةقفةكةى تيَ

 ءدا ناعةرةب بوونهؤكاريَكى ترى ئةو كارطةريَتية ئةوة بوو كة زؤربةى زاناكانى ئيسالمى لةو سةردةمة
ةيةك وشيَبةدةهيَنا، كارةكانياندا بةكار لَءمالةين موسلَمانى ناعةرةبييان رلةاليةكى تريشةوة هاوةلَةكان زؤرت

كة ةهاوةلَ ئةطةربازرطيانييةكةيدا، لةسةحابةيةك بازرطانى بواية ئةوا مةوالييةكةى يارميةتيدةرى بوو  ئةطةر
 .(24)زانستةكانيدالةكارو هاوكارى بووة دنزاناش بواية ئةوا مةوالييةكةى خويَ

دا طةيشتووةتة سةر فيكرى كيَنشويَ ءكاريطةرى بزاظى شعوبيةت لةسةر فيكرى ئيسالمى بةضةند رآ
 :يان كردووةكئيسالمى كة سةرضاوةكان ئاماذةيان بةهةنديَ

ةجنديسابورو انة بووة، وةك مةلَبةندى رؤشنبريى فارسى لشنبرييية بيانييدنطة رؤبوونى ئةو خويَن*
 .(25)...ءنصيبني ءمةلَبةندى رؤشنبريى سريانى لةحةرِان

ةآلوى ضةكانيان واآل دةكرد، تيَكونيشتةجيَكاندا، كاتآ موسلَمانة عةرةبةكان نيَ نةشويَلةةآلو بوون تيَك*
 .(25)ئابورى طوزةرانيان بةدى دةكرد ءىكؤمةآليةت ءذيانى فيكرى ءزؤرى دانيشتوانةكانيان دةبوون

                                                 
(22)

 .11/213مجوع الفتاوى،  : ابن تميمة 
(23)

 .125ال: المقدمة 
(24)

 .155احمد امين، فجر االسالم، ال 
(25)

 .1/522الجامع في تاريخ االدب العربي،  : حنا الفاخوري 
(25)

 .522، ال....االدبيةوالسياسية وانور الرفاعي، االسالم في حضارته ونظمه االدارية  
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كردنى رؤشنبرييية بيانييةكان طة دادةنريَت بؤ دزةطرنطرتين ريَبةرِان كة سةى طواستنةوةى وةرطيَثرؤ*
ضةند بةدروستكردنى كاريطةرى لةسةر فيكرى ئيسالمى كة ئةم ثرؤسةيةش  ءبؤناو رؤشنبريى ئيسالمى
 :قؤناغيَكدا طوزةرى كردووة

مردووة، يةكةم كةس بووة كة ( ك35)ية يةزيدى كورِى مةعاو ىخاليدى كورِ: سةردةمى ئومةوييةكان-
 ....طواستنةوةى زانستة عةجةمييةكان بؤ سةر زمانى عةرةبى ءوةرطيَرِانبةداوة خيباية
رؤشنبريى  ءزانست ءاليةنى فيكرىبةطرنطيان ( السفاح)لةدواى مردنى : سةردةمى عةبباسييةكان-

يؤنانى،  ءانييةكان هةبوو وةك رؤشنبريى فارسىبي ءانانى زانسة عةجةمىددانثيَبةوآلتةكةيان داو ثيَويستيان 
سةردةمى خةالفةتى مةنسورةوة دةستيثيَكرد تاوةكو سةردةمى لةرِانةش ئةم بزوتنةوةى وةرطيَ

 .(22)دواى ئةويش دريَذةى كيَشاو بةردةوام بوو ءفةرمانرِةوايى كردنى خةالفةتى مةئمون
ئاسايى بوو لةسةر فيكرى  ءى سروشتىيَكت كاركةواتة ليَرةدا تيَدةطةين كة كاريطةرى بزاظى شعوبية

بهيَلَيَت، ضونكة زؤرجار هةموو ئةو كاريطةرييانة دةضنة يَئيالمى كة دةبوو لةدواى خؤى ئةو بزوتنةوةية بةج
فيكرو  ءضوارضيَوةى كاريطةرى شارستانيةتةكان لةسةر يةكرتى كة سةرةتا لةكاريطةرى بريو بؤضوون

 .دةطاتة شارستانيةتةكة خؤى ةكات، تادثيَبزاظيَكةوة دةست
 

 باسى دووةم
 كاريطةرى لةسةر دةولَةتى عةبباسى

عةبباسى ثانتاييةكى فراوانى لةسةرضاوة ميَذووييةكاندا  لَةتىكاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر دةو
نيية  است لةسةرى دواون، ئةوةى بالى ئيَمةوة طرنط بيَت ئةوةية كة شتيَكى ناواقيعىرِداطري كردووةو يةك

بزوتنةوةى شعةوبيةت ميكانزميى سةركةوتنى شؤرِشى عةبباسييةكان بوو، ضونكة عةبباسييةكان : طةر بلَيَني
دةسةآلتى ئومةوييةكان بهيَنن، يةكةميان هيَزى بةكؤتايي  ءشةكةيان سةر خبةنرِبةدوو هيَز توانيان شؤ

ضة وشيعةكان بو كة نفوزى دووةميش لةنيَ ىزتايبةتى فارسةكان، دووةميان هيَبةموسلَمانة ناعةرةبةكان بوو 
باسى عة لَةتىفارس نشينةكانيشدا تةشةنةى كردبوو، تةنانةت كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر دةو

طةيشتؤتة ئةو ( جاحظ)جطة لةمةش . (23)ى يةكةم بؤ فارسةكان بيَتطةيشتة ئةو رادةيةى كة شويَن
كى تيَلَةى عةبباسى دةولَةى عةرةبى دةشتةكى بووةو دةوتيَكلَةوئومةوى دة لَةتىدةو: "قةناعةتةى كة بلَيَت

                                                 
(22)

، 531، 523، ال....االدبياةوالسياساية وم فاي حضاارته ونظماه االدارياة انور الرفااعي، االساال 

531.) 
(23)

الشايخ محماد  هـةروةها برِوانـة  ، 515-1/513الجامع في تاريخ االدب العربي،  : حنا الفاخوري 

 ..15الدولةالعباسية، ال: الخضري
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كاريطةرى بزاظى شعوبيةت  ءلةسةر ماهيةت ةئةمةش طوزارشتيَكى بةهيَز. (25)"عةجةمى خؤراسان بووة
 .عةبباسى لَةتىلةسةر دةو

ليفةكانى عةبباسى ليَرةوة بؤ ئةوة بطةرِيَتةوة كة خة لَةتىرةنطة قةآليى ئةو كاريطةريية لةسةر دةو
ئينب )ياندا، هةروةك ةلَ بوو بوو لةطةلَكيانة بوون كة خويَنيان تيَ(سرارى)عةبباسى، هةنديَكيان لةوةضةى ئةو 

يةزيدو لةجطة ( امة)ى كدايكيَلةلةسةردةمى يةكةمدا هيض كةسيَك خةالفةتى وةرنةطرتووة : "دةبيَذآ( حزم
دايكيَكى ئازاد خةالفةتى وةرنةطرتووة جطة لةيش كةس (بنةمالَةى عةباسي)لةئيرباهيمى كورِى زةيد، 

 .(31)"يش كةس وةرى نةطرتووة(ني، هةروةها لةبنةمالَةى ئومةوىأم ءمهدي ءسفاح)لة
ى عةبباسى بةتةنها لةسةر اليةنيَكى ذيانى عةبباسييةكان لَةكارطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر دةو

سةرةتاوة لةشارستانى طرتبوويةوة، ضونكة هةر  ءىةتكؤمةآلي ءبوارةكانى ذيانى سياسى لَكودةرنةكةوت، بة
  (31).موسولَمانة ناعةرةبةكان بةستبووبةعةباسييةكان ثشتيان 

 :ليَرةشدا ئاماذة ية هةندآ لةو كاريطةرييانة دةكةين
 
 :فةرمانرِانى ءكاريطةرى لةسةر اليةنى سياسى*

يدا نفوزى سياسةى فارسةكان لةرووى عةبباس لَةتىلةسةردةمى دةو ءى عةبباسىةلةذيَر سايةى بنةمالَ
ر دةسةآلتى هةندآ ضونكة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب لةذيَ. (32)رؤشنبريييةوة دةركةوت ءكارطيَرِى ءسياسى

حوكمى ئةوةى كة ئومةوييةكان زؤرييان دةمارطريبوون بؤ بةخةليفةى ئومةويدا زؤر نارِةحةتييان ضةشتبوو 
غةيرى عةرةبيان  شةكةياندا بانطى نةتةوةكانىرِتاى شؤةكان لةسةررةطةزى عةرةبى، كاتيَكيش عةبباسيية

ةرةب بؤ طيَرِانةوةى مافة ى باش بوو بؤ نةتةوةكانى غةيرى عيَكشةكةيان، ئةمةش دةرفةترِكرد بؤ ريزى شؤ
مى خؤراسانى لةذيَر يان ثيَوةكردن بةسةرؤكايةتى ئةبو موسليضووةكانيان، ئةوة بوو هةرزوو ثيَوةنديلةدةست

 ءان عةرةبوثيادةكردنى يةكسانى لةنيَبةنوآ  كىدامةزرانى دةولَةتيَ ءخستنى خيالفةتى عةرةبى)ومشى در
 (33)...ناعةرةبدا

نى فارسةكان كة انى عةبباسييةكان لةهةندآ سةدةمدا كاريطةر بوو بةسستمى حوكمرِاسيستمى حوكمرِ
فارسةكان ثيَيان وابوو ثادشاكان  ءبوونز ؤةوة ثريارس لةكؤندا باربووةو بةالى خةلَكلةالى ثادشاكانى ف

سيَبةرى خودان لةسةر زةويدا، بةمةش سيفةتى رؤحى لةخةليفةدا زيادى كرد، ضونكة فارةسكان برِوايان 
ئةوروثا لةسةردةميَك باو بووة  بةتيؤرى مافى خودايى ثريز هةبوو، ئةم تيؤرةش نزيكة لةو تيؤرةى كة

                                                 
(25)

 .252الدولةالعربية االسالمية الدولةوالدين، ال: محمد سعيد طالب 
(31)

 .1/124ظهر االسالم،  : احمد امين 
(31)

 .35اصول من تأريخ االسالم السياسي، ال: هادي علوي 
(32)

 .135تاريخ الحضارة العربية االسالمية، ال: محمود اسماعيل. د 
(33)

 .251الدولةالعربية االسالمية الدولةوالدين، ال: محمد سعيد طالب 
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دا (منصور)اريطةرييةكةش لةم قسةيةى ، ك(تيؤرى مافى خودايى)لةسةدةكانى شازدةو حةظدةدا بةنيَوى 
يَت لةوانةية ضةضى ثيَد ئةطةر. (34)"من سولَتانى خودام لةسةر زةويةكةييدا: "دةردةكةويَت كة دةلَيَت

سياقى قسةكةى لةتيؤرى مافى خوداييةوة، بةآلم بةكة ثةيوةستة  يَتنصور ئةو ماناية نةبووبةمةبةستى م
 .كاريطةرى سستمى حوكمرِأنى كؤنى فارسةكانبةاذةية نصورةوة ئامةم

نى لةكؤندا اثايةكانى سستمى حوكمرِلة كيةكيَبةهةروةها دةربارةى كاروبارى وةزارةتيش ئةوا وةظزارةت 
فاسةكانةوة وةرطرتبوو، هةروةك زؤربةى لةالى فارسةكان دادةنريَت، كة عةبباسييةكان ئةم ستةمشيان 

ى رِكو ىفةزلَ ءبةرمةكى ىباسى يةكةمدا فارس بوون وةك خاليدى كورِسةردةمى عةبلةوةزيرةكان 
 لَةتىدةولةكراوة بانط( وةزير) بة، تةنانةت ئةبو موسليمى خؤراسانى يةكةم كةس بووة كة (35)تاد..ءسةهل

لةم  ء(37)بةسستمى كارطيَرِى فارسةكان بوون، لةرووى كارطيَرِييةوة عةبباسييةكان كاريطةر (35)عةبباسيدا
 .ئةوانيان هةلَطرتووة ىبوارةشدا جيَطةى ثيَ

 
 فيكرى عةبباسي ءكاريطةرى لةسةر ذيانى زانستى

، (38)موسلَمانة ناعةرةبةكان بوون ءهةروةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد هةلَمةتى زانست لةئيسالمدا عةجةم
 ءةردوو رةطةزى عةرةبئةجنامى تيَكةلَى هلةهاوكارى فارسةكان دامةزار، بةكاتيَكيش دةولَةتى عةبباسى 

ور صزانستة فارسييةكان طةشةى كردو ئةبو جةعفةرى مةن ءفارس، ئاراستةى عةبباسييةكان بؤ مةعريفة
 .(39)وةرطيَرِانى كتيَب دابةطرنطى 

خةالفةتى عةبباسى هةندآ دياردةى شارستانى بيانى وةرطرتبوو، هاوكات عةبباسييةكان زؤر كاريطةر 
، نةتةوةكانى غةيرى عةرةب (40)ةبانةى كة هاتبوونة نيَو دةولَةتى عةبباسييةوةبوون بةو موسلَمانة ناعةر

هونةرو زانستةكاندا شارةزايى باشيان هةبوو، ئةمةش  ءى هةموشيانةوة فارسةكان لةئةدةبلةسةرو
زانستى لةسةردةمى عةبباسييةكاندا،  ءئةدةبى ءثةرةسةندنى بزوتنةوةى فيكرىةثالَثشتيَكى طةورة بوو ب

سةرةرِاى  ،دةركةوت كة بةرةضةلَةك فارسيَكى زةردةشتى بوو( مقفع نيبا)وةك ئةدةبدا كةسانى لةريَك جؤبة
( خداينامة)، بةآلم بةوةرطيَرِانى كتيَبى (االدب الكبير و االدب الصغير)ئةوةى ضةند كتيَبيَكى نوسى وةك 

                                                 
(34)

، .....االساالم فاي حضاارته: أناور الرفااعي وةها برِوانـة هـةر ، 111فجار االساالم، ال: أحمد أماين 

 .35ال
(35)

 .عبدالعزيز الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية 
(35)

 .155ال/1ضحى االسالم،  : احمد أمين 
(37)

 (.133، ال....االدبيةوالسياسية وانور الرفاعي، االسالم في حضارته ونظمه االدارية  
(38)

 .422المقدمة، ال: ابن خلدون 
(39)

 .2/244،  ....تاريخ االسالم السياسي والديني: حسن ابراهيم حسن 
(40)

 (.51، 3)النظم األسالمية، ال : فاروق عمر واخرون. د 
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بى فروان كرد، بةشيَوةيةك ئاسؤى ئةو كاريطةرييةى لةسةر ذيانى فيكرو ئةدة (41)(كةليله ديمنة)و 
ناوى بردووة كة ( ميَذووى ثادشاكانى فارس)نوسراوة، ئينب مقفع بةناوى  بوارى ميَذوودالةكة ( خداينامة)
 .(42)ةكةيدا ثشتى ثآ بةستووة(الملوكتأريخ األمم و)لة( طبري)

 ءحسنى كورِى سةهل ءخبتبنةمالَةى نو)بةوةرطيَرِانى وةك بانطن وفارسييةكان بةنيَ ةلَبنةمالةزؤريَك 
 (43)(ئةمحةدى كورِى يةحياى كورِى جابى نوسةرى كتيَبى

هؤشياركردنةوةو ئاراستةكردنى ئةدةبى لةةرطيَرِان رؤلَيَكى طةورةى طيَرِا ء دةكرآ بلَيَني بزوتنةوةى
ةت سةبار. (44)بوو لةشيعرو ئةدةبداطفتوطؤو ليَدوان دروست ءعةبباسى بةشيَوةيةك كة ثيَكداضوونى فيكرى

كاريطةرى رؤشنبريى، بةيةكيَك  ءبوارى شيعريش هةندآ سةرضاوة دةركةوتنى بزوتنةوةى شعوبيةتبة
 .(45)تةواو كاملَ بوونى شيعرى عةرةبى دةزانن ءهؤكارةكانى بةرةو ثيَشضوونلة

 
 كاريطةرى لةسةر زانستةكانى تر*

لةدةولَةتى عةبباسيدا زياتر كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر زانستةكانى تر لةليَرةدا مةبةست 
لةوةداية كة بةهؤى بةرةو ثيَشضوونى زانست لةاليةكةوةو دةركةوتنى موسلَمانة ناعةرةبةكان لةو بوارةدا بوو 
بةهؤى سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت خؤى، واتة ليَرةوة نةتةوةكانى غةيرى عةرةب دةستيان داية 

دو كاريطةرى هةبوو لةسةر بايةخدانى موسلَمانة ناعةرةبةكان بةو بةرةو ثيَشةوةيان بر ءزانستةكانلةزؤريَك 
دةركةوتنى  ءضوونى زانستشزانستة طرنطانةى خؤيان كة هةيانبوو، ثاش تةشةنة كردنى كاريطةرى بةرةو ثيَ

شت لةسةر موسلَمانة ناعةرةبةكان ئيرت خودى بزوتنةوةى شعوبيةت سةريهةلَدا، كة دواتر كاريطةرى بةجيَهيَ
وبيةت واتة مةبةست لةوةدا نةيية ليَرةدا كة بزوتنةوةى شع ،عةبباسيدادةولَةتى لةى زانستةكانى تر اليةن

كاريطةرى بةرةو )ةى ثيَشةوة كردبيَت بةلَكو بةهؤى ئةو دوو هؤكاريةكسةر خؤى كاريطةرى دروست
وةى شعوبيةت ئةوا كة بوون بةهؤى سةرهةلَدانى بزوتنة( دةركةوتنى موسلَمانى ناعةرةب ءضوونى زانستثيَش

 .نجا كاريطةرى هةبوو نةك ثيَشرتو دةرةجنامى بزوتنةوةى شعوبيةت بيَتيئ
ئةم زانستة لةسةر دةستى فارسةكان دةركةوتء درةوشايةوة، لةو جوطرافى : لةزانستى جوطرافيادا-

كة ( كالممال ءالمسالك)هيَشتووين بةناوى يَية كة كتيَبيَكى ثرِ بايةخى بؤ بةجـ( بةذخردائينب )ناسانةش 
 .زمانى عةرةبيدالةبةيةكةم كتيَبى ئةو بوارة دادةنريَت  ءبةزمانى عةرةبى نوسيويةتى

                                                 
(41)

 .521ال/1الجامع في تاريخ االدب العربي،  : حنا الفاخوري 
(42)

 .122ال/1ضحى االسالم،  : احمد أمين 
(43)

 .2/345،  ....الم العباسي والدينيتاريخ االس: حسن ابراهيم حسن 
(44)

 .524ال/1الجامع في تأريخ االدب العربي،  : حنا الفاخوري 
(45)

 .525، ال....الفنيةوالسياسية واألسالم في حضارته ونظمه األدارية : انور الرفاعي 
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رؤمةكان، كاريطةرى هةبوو لةسةر زانستة  ءبةهؤى تيَكةلَ بوونى موسلَمانةكان بةفارس: ثزيشكى-
 .(46)مامتاتيك ءئةستيَرة ناسى ءعةقلَييةكان وةك زانستى ثزيشكى

رؤم موسلَمانة ناعةرةبةكان كةوتنة ذيَر  ءواى دةست بةسةرا طرتنى وآلتى فارسد: لةبيناسازييدا-
ى طواستنةوةى مةلَبةندى خةالفةت لةشامةوة بؤ عرياق تايبةترسةكان، بةكاريطةرى هونةرى بيناسازى فا

ماذةية ، كارة بيناسازييةكانى خةليفةكانى عةبباسى ئا(47)لةاليةن عةقلَييةوة كاريطةرى طةورةى بةجيَهيَشت
 .بؤ ئةم خالَة

بؤنةو جةذنةكاندا السايى فارسةكانيان كردؤتةوةو كةوتوونةتة ذيَر  ءهةروةها عةبباسييةكان لةجلوبةرط
، ديارييان ثيَشكةشى يةكرت كردووة تيايدا، (48)رام ءكاريطةرى ئةوانةوة وةك جةذنةكانى نةورؤز ميهرةجان

قاميشى شةكر كة  ءيةكرتييان خةآلت دةكرد بةجلوبةرط ؤزدافارسةكان لةجةذنى نةور: "دةلَيَت( بريونى)
 .(49)"وةك خواردنيَكى ثريؤز سةير دةكرا

هةروةها لةكاروبارى ديوانةكانيشيدا عةبباسييةكان كةوتوونةتة ذيَر كاريطةرى فارسةكانةوة، 
سييةو وشةكة فار: "دةبيَذآ( اصمعي)بنةضةدا فارسى بيَت، لة( ديوان)سةرضاوةكان ثيَيانواية وشةى 

 .(50)"ديَت( سجل، دفرت)كراوة بةعةرةبى كة بةماناى 
كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر دةولَةتى عةبباسى طةيشتبووة ئةو رادةيةى كة دةست وةردةنة 

دةبينني . مةئمون ءتايبةتى كاتى سةرهةلَدانى ناكؤكى نيَوان ئةمنيبةكاروبارى دةسةآلتى خةليفةكان، 
هيَنا لةضةكداركردنى خؤراسانييةكان طيَرِاو مةئمون سةركةوتنى بةدةستكى طةورةيان خؤراسانييةكان رؤلَيَ

رةنطة . (51)ز1313خةالفةت سالَى لة( ئةمني)بؤ طةمارؤدانى بةغدادو دامالَيَنى براكةى ( مرو)لةنيَوضةى 
 ،يان بدويَنيليَهةندآ كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةسةر ذيانى كؤمةلَطةى عةباسى كةليَرةدا بوار نيية 

 .ى بزاظى شعوبيةتمشتيَكة لةو خةروارة كاريطةريية بةآلم ئةو كاريطةرييانةى ثيَشةوة
 

 :باسى سيَيةم
 كاريطةرى لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب

 ءداية دةمارطريى ئاينىنى غةيرى عةرةب دةستيانبةطةيشتنى بنبةستى بزوتنةوةى شعوبيةت نةتةوةكا
دوركةوتنى طروثة  ءوردة وردة كاريطةرى لةسةر رؤشنبريى ئيسالمى ءيانشارستانى خؤ ءرؤشنبريى

                                                 
(46)

 (.252-251)ال/2،  ....تاريخ االسالم السياسي: حسين ابراهيم حسن 
(47)

 .124ال/1ضحى االسالم،  : احمد امين 
(48)

 .424، 422، 253ال/2،  .....تاريخ االسالم السياسي: حسن ابراهيم حسن 
(49)

 .215اآلثار الباقية عن القرون الخالية، ال 
(50)

 .131، ال....األسالم في حضارته ونظمه: انور الرفاعي 
(51)

 هـةروةها برِوانـة  ، 225ح، التأريخية الفكر العربي األساالمي، ترجماة هاشام صاال: محمد اركون 

 .211دوقرن سكوت، ال: عبدالحسين زرين كوب
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دواجار لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب دةركةوت كة تا ئةو كات لةذيَر فةرمانرانى  ءئيسالمييةكان
عةبباسييةكاندا ببوون، ضونكة بريورِا واية كة بزوتنةوةى شعوبيةت بزوتنةوةيةكى فيكرى بووةو ئةو 

 .(52)بةثيَنوس بووة نةك بةمششيَر بزوتنةوةيةش
بزوتنةوة لةشيَوةيةكى خراث بةسةر دةولَةتى عةبباسيدا شكايةوة كة خؤى بةدواتر ئةو كاريطةرييانة 

فيكرييةكاندا بينييةوة، لةاليةكى تريش ئةو كاريطةرييانة لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بوو  ءئاينى
بةدةست  ةنها لةئيَراندا بةلَكو لةوآلتة ئيسالمييةكانى تريشدا كةبةهؤى دروستكردنى نارِةزايى خةلَك نةك ت

 .(53)عةرةبةكانةوة بيَزار بوو بوون
رتينى ئةو نةتوانةى كة كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةتيان لةسةر بوو، نةتةوةى فارس بوو، ضونكة ثيَشلة

ان طرةنتى سةركةوتنى ئةو ئاينى ئةو ءشارستانى ءرؤشنبريى ءفارسةكان هةويَنى ناو بزوتنةوةكة بوون
بةحوكمى ئةوةى رؤشنبريى فارسى بالَى كيَشابوو بةسةر بزوتنةوةى شعوبيةتداو . بزوتنةوةية دةردةخات

ئينب مقفع بشارى  بؤ منوونة لةبوارى ئةدةبدا. تاد، طرتبوويةوة...ءئةدةبى ءزانستى ءاليةنةكانى فيكرى
هاتة طؤرِةثانةكةوة كة ( فارابى)كردا كةسيَكى وةك بوارى فيلة، (54)كورِى بردو ئةبى نواس دةركةوتن

بريمةندة ئيسالمييةكان دادةنريَت كة بةرةضةلَةك فارس بووةو خةلَكى خؤراسانة، ضةندين كتيَبى لةبةيةكيَك 
، كة تا (55)(آراء اهل المدينة الناضلة) ء(في العقل لةرسا)فيكرى نوسيوة كة هةرة طرنطرتينيان 

 .سياسييةكانى كاريطةرى لةسةر فيكرى ئيسالمى هةية ءفةلةسةفى ءىئيَستاش تيَزة عةقآلن
كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت وةهاى لةنةتةوةكانى غةيرى عةرةب كرد كة بةضاوو تيَرِوانينيَكى بةرز 

شكؤمةندييةوة تةماشاى كلتورو رؤشنبريى خؤيان بكةن، بةتايبةتيش فارسةكان كة كلتورى  ءراطرتن
هةندآ بةداخةوة . (56)لةزؤريَك بةهاوضمكةكانى تر دةطةرِانةوة بؤ ئةو كلتورة ءدةطرتبةرز را ساسانييان

ى شنوسةرى دةمارطري بؤ عةرةب ئةو كاريطةرييانة لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بؤكاريطةرى شؤرِ
ئيَمةوة ئةو  ، رةنطة ئةمة تا رادةيةك راستى تيَدا بةدى بكريَت، بةآلم بةآلى(57)عةبباسييةكان دةطيَرِنةوة

كاريطةرييانة لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب بؤ بزوتنةوةى شعوبيةت دةطةرِيَتةوة بةشيَوةيةكى طشتى، 
ذيَر لةشى عةبباسييةكان هةلَطرى ثرنسيثى هؤشياركردنةوةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب نةبوو رِضونكة شؤ

تيَكى نوآ بةهاوكارى رةطةزةكانى لَةدةو رزطاريان بكات، ئةوةندةى كة ئاماجنى ءدةسةآلتى ئومةوييةكان
 .ناعةرةب بهيَنيَتة ئاراوة كة خؤيان خةليفة بن تيايدا

                                                 
(52)

 .51ال/2من تأريخ الحركات الفكرية في االسالم،  : بندلي جوزي. د 
(53)

 .253دوقرن سكوت، ال: عبدالحسين زرين كوب 
(54)

 .52، 33الصراع بين الموالي والعرب، ال: محمد بديع شريف 
(55)

 .525-523، ال....الم في حضارته ونظمهاألس: انور الرفاعي 
(56)

 .31الجذور التأريخية للشعوبية، ال: عبدالعزيز الدوري 
(57)

 .31، الهةمان سةرضاوةى ثيَشوو 
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خاكى نةتةوةكانى غةيرى عةرةبدا بآلوبوويةوة،  ءهةروةها كاريطةرى بزوتنةوةى شعوبيةت لةزؤر وآلت
رد طروثيَك بوون بةوة دةكةن كة راونرييةكان بزوتنةوةيةكيان بةرثا كهةنديَك لةسةرضاوةكان ئاماذة 

 .(58)جطة راوانيش ءخةلَكى خؤراسانلة
هاوكات كوردةكانيش طويَرِايةلَى بابةكى خورةمييان كردووةو بةشدارى بزوتنةوةكةشيان كردووة لةوانةش 

هةندآ هؤزى  ءئازةرباجيانلةخاوةنى ناوضةى مرندو ليَثرسراوى هةندآ هؤزى كوردى ( عصمة الكردي)
 .وةك بةشدارييةكى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب. (59)ثشت قةوقازةوةلةتريش 

لةاليةكى تريشةوة طروثيَكى بضوكى ئةرمةنييةكانيش ضونةتة ريزى بزوتنةوةكةى بابكةوة لةنيَوضةى 
هةروةها نةتةوةى رؤمةكانيش هاوكارى بابةكى خورةميان كردووة ثاش ئةوةى بةهيَزى ثيَوةندى . سيونيا
 .(60)وة دةركةوتى ثادشاى رؤمةكانة(توفةيل)بةبابك 
خورِةمى : "ثؤليَن كردنى خومةرةمييةكاندا كة بؤ دوو ثؤل ريز بةندى كردوون دةبيَذىلةيش ( ئينب ندين)

ئةرمينياو وآلتى  ءش ناويان هاتووة، بةتةنيشت ضياكانةوة بوون لةنيَوان ئازةرباجيان(المحمرة)بةيةكةم 
 .(61)و ببوويةوةئةهوازيشدا بآل ءدةينورو ئةسفاهان ءدةيلةمىء هةمةدان

ى كؤمةآليةتثيَوةندى بةاليةنى بةدةربارةى ئةو كاريطةرييانةى بزوتنةوةى شعوبيةت كة ثيَوةندى 
نيَوان خةلَكة لةييةى كة كؤمةآليةتنةتةوةكانى غةيرى عةرةبةوة هةبوو، ئةوا بةحوكمى ئةوةى ئةو سستمة 

ؤ دةطرت، بةمنوونةش ئةو بزوتنةوانةى كة دانيشتوانةكةو كاربةدةستاندا هةبووة سيمايةكى دةرةبةطى لةخ
دذى دةولَةتى لةتيَكؤشانى ضةكدارانة بووة  ءسةريهةلَدا، طواية خةبات لةسةردةمى عةبباسييةكاندا

 .(62)سستمى دةرةبةطايةتىلةلةثيَناو رزطار بوون  ءعةبباسى
ئابورى هةبووة،  ءىكؤمةآليةتفيكرييانة رةهةنديَكى  ءدرومشى زؤريَك لةو شؤرِشء بزوتنةوة ئاينى

بةشيَوةيةك هةندآ لةو بزوتنةوانة بآلوبوويةوة بؤ ثارضةكانى ترى وآلتى فارس كة زؤربةيان جوتياربوون، 
يش ثيَى واية ( البغدادي. )(63)"شى سنباذ زؤربةيان الدآ نشني بوونرِاليةنطرانى شؤ: "دةلَيَت( مسعودى)

 .(64)بووة( ماوراء النهر)ياكانى ئيالق كة شويَن كةوتووانى بزوتنةوةكانى ئةو رؤذطارة لةض
ئةوانيش هةستى دةمارطريييان بزوا بؤ  ءبزوتنةوةى شعوبيةت كاريطةرى هةبوو لةسةر نةبةطيةكان

هةلَويضستى وةرطرتنيان بؤ  ءشيَوةيةك طةشةكردنى هةستى نةبةطييةكانبةنةتةوةو ئاينةكةى خؤيان، 

                                                 
(58)

 .52ال/5الكامل في التاريخ،  : ابن كثير هةروةها برِوانة. 25ال/11البداية والنهاية،  : ابن كثير 
(59)

 .2/23كات الفكرية في االسالم،  من تأريخ الحر: بندلي جوزي. د 
(60)

 .115الحركات الهدامة في األسالم، ال: قحطان عبدالرحمن الدوري. د 
(61)

 .425الفهرست، ال 
(62)

 .152البابكية وانتفاضة الشعب االذربيجاني ضد الخالفة العباسية، ال: حسين قاسم العزيز 
(63)

 .315-315ال/3 : مرو  الذهب 
(64)

 .224ق، الالفرق بين الفر 
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ثيَويست بوونى دةكةن لةكؤمةلَطةى بةكؤمةآلنةى كة هةست يية بؤ ئةو كؤمةآليةتجيَطريكردنى قةوارةيةكى 
 .(65)ئيسالميدا

 رزؤرت ءعةرةب بوونبةن شعوبييةكاندا ئةوانةى كة زؤرت دذ يَوالةن: "لةم بارةيوة دةبيَذآ( ئينب قتيبة)
 .(66)"الدآ نشينةكان بوون ءجوتياران ءهةلَطرتبوون، هةرزة نةبةطييةكانيَرقيان لـ

اسى ئةم بةشةدا ئةوةمان بؤ روون دةبيَتةوة كة بزوتنةوةى شعوبيةت ض كاريطةرييةكى بؤية لةكؤتايدا ب
 ءفيكرى ءكلتورى ءبوارةكانى رؤشنبريىلةطرنطى كردؤتة سةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب لةزؤريَك 

 .كة دواتر وردة وردة ئةو كاريطةرييانة لةبوارى جياوازةوة دةردةكةوت. ييةوةكؤمةآليةت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امئةجن
باسةكانى  ءروانطةى بةشلةلةسةرو بةندى تويَذينةوةكةدا طةيشتووين بةضةند دةرةئنجاميَك كة 

 :ويَذينةوةكةوة ديارميان كردووة
ماناى شعوبيةت طةيشتووين بةو ئةجنامةى كةوا ماناى زاراوةى بةكة تايبةت بووة : لةبةشى يةكةمدا*

نيَوان نةتةوةكانى غةيرى عةرةبدا سةريهةلَداوة، لةة رؤشنبريى ك ءبريؤكةيةكى سياسىلةشعوبيةت بريتيية 
دميوكراسيةتى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب كة دذايةتى ئةرستؤكراتيةتى عةرةبى لةهاوكات جؤريَكيش بووة 

 .كردووة، نةك ئةو تيَرِوانينة زمانةوانييةى عةرةبةكان بؤ زاراوةى شعوبيةتيان روانيوة
راوةى شعوبيةت، ئةوا طةيشتوين بةوةى كة لةسةردةمى ميَذووى سةرهةلَدانى زابةسةبارةت 
سةريهةلَداوة بةناوى خةلَكى ( بةتايبةتى لةنيوةى دووةمى سةدةى يةكةمى كؤضى)ئومةوييةكاندا 

" خ.د"عةرةبةكان بؤ سةردةمى ثيَغةمبةر لةنةك ئةو بؤضوونةى كة هةندآ ( التسوية اهل)يةكسانيخوازةوة 
 .ى دةطيَرِنةوة(عومةرى كورِى خةتتاب)ةليفة ياخود بؤ روداوى شةهيدكردنى خ

                                                 
(65)

 .51-51الجذور التأريخية للشعوبية، ال: عبدالعزيز الدوري 
(66)

 .وةرطرياوة 255دوقرن سكوت، ال: لةعبدالحسين زرين كوب 
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بزوتنةوةى  ءدةربارةى ثيَناسةى شعوبيةت ئةجنامةكةى بةوة طةيشتووة كة طوزارشتى لةخةبات
ى كؤمةآليةت ءشارستانى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب كردووةو ئاماذةيةك بووة بؤ اليةنى فيكرى ءرؤشنبريى

لةذيَر  ءشاراوةبوون ءرةبى، سةرةتاش بزوتنةوةيةكى نارِيَكوثيَكباآل دةستى عةبةذيَر كةوتووةكان دذ لة ةك
دادثةرورى ئيسالمييان كردووة، دةتوانني بلَيَني بزوتنةوةيةك بووة  ءدرومشةكانى ئيسالمدا داواى يةكسانى

 .هؤشيارى موسلَمانة نا عةرةبةكان كردووةلةكة طوزارشتى 
ى عةرةب ئيسالمييةكان برةو نةتةوةكانى غةير تىآلسياسةتى دةسةبةلةشويَنيَكى ديكةدا سةبارةت 

خةليفةكاني راشدين باش بووة بةرامبةر نةتةوةكانى  ء"خ.د"سياسةتى ثيَغةمبةر ئةوةمان ساغ كردؤتةوة كة
ضونكة لةقورئانةوة سةرضاوةى طرتبوو، بةآلم سياسةتى هةندآ خةليفةى ئومةوى ثيَضةوانةى  بةغةيرى عةرة

 ءجياوازييان لةنيَوان عةرةب ءخيَآليةتى ءدةمارطري بوون بؤ رةطةزى عةرةبىبنةماكانى ئيسالم بووة كة 
ناعةرةبدا كردووة ليَرةوة كيَشةى نةتةوةكانى غةيرى عةرةب سةريهةلَداو داواى يةكسانييان ليَدةكردن، 

 .مافةكاندا ءلةئةرك
ضةند بةشتوين لةبةرشى دووةمدا كة تةرخانكرابوو بؤ سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت كة طةي*

ئةجناميَك لةوانةش دةربارةى بارودؤخ لةسةردةمى دةركةوتنى بزاظى شعوبيةتدا ئةو ئةجنامة بووة كة 
كردووة، بةتايبةت زؤردارى شرؤظة ءثادشايةتىبةدةسةآلتى دواى سةردةمى هةندآ " خ.د"ثيَغةمبةر 

ى كردووةو نيَى هؤزايةتى تةشةنةبووةو ملماللةسةردةمى هةندآ خةليفةى ئومةوييداو بارودؤخيَكى ناجيَطري
 ءىكؤمةآليةت ءكاريطةرى هةبووة لةسةر دةسةآلت، لةطةلَ ئةوةشدا كة ئومةوييةكان هيض ريفؤرميَكى سياسى

 ءقةفقاسدا با  ءئيَران ءئازارةباجيان ءئابوريان ئةجنام نةداوة كاربةدةستةكانيان لةنيَوضةكانى خؤراسان
طةيشتووةو نارِةزايى ةندةشدا جوتيارو الدآ نشينةكان زيانيان ثآ ويَسةرانةيةكى زؤريان سةندووةو لةم ن

 .بووةخةلَك دروست
دةربارةى هؤكارةكانى سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةت، ئةجنامةكةى بريتيبووة لةوةى كة 

ناعةرةبةكانيان لةو مافة بآ  موسلَمانة ءئومةوييةكان لةروى سياسييةوة ثشتيان بةعةرةب بةستووة
عةرةبةكان رةضةلَةكى نةتةوةكانى  ،يشةوةكؤمةآليةتدووةو بةضاوى بيَطانة سةيريان كردوون، لةروى كربةش

ضاويَكى نزمةوة سةيريان كردوون، وتويانة تويَذ ناثضرِيَت تةنها بةسـآ بةغةيرى عةرةبيان تيَكشكاندووةو 
دريَذدا دايان ناون، هةروةها كضى طويَ ءلةريزى سةط ءشت نةبيَت كة يةكيَك لةوانة موسلَمانى ناعةرةب بووة،

رةط كردووةو بةمندالَى كضةكةشيان وتووة دوو برا مارة ءراى باوك ءنةتةوةكانى غةيرى عةرةبيان بةبآ ثرس
ثةراويَزى خوانةوة دايان ناون بؤ ئةوةى بزانرآ لةئةمةش سوك سةير كردنيَك، لةنان خواردنيشدا ( الهجين)

 .كة ئةوانة موسلَمانى ناعةرةبن
ةرِاى ئةوة كة رخشتووة، سةيَةروى ئابورييةوة عةرةبةكان كاروبارى دارايى وآلتة واآل كراوةكانيان ثشتطول

ة لةوةرطرتنى ء موسلَمانةكانيان،لةخةلَكةكةى، تةنانةت هةندآ جاريش لةسةرانةيان سةندووة  ءضةندين با 
يوسفى سةقةفى، هاوكات ضةندين باجدا ريَطةى توندوتيذيان نواندووة، وةك كردةوةكانى حةجاجى كورِى 
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كؤنيان وةك باجةكانى نةورؤزو ميهرةجان طيَرِاوةتةوة، هةموو ئةم مامةآلنة ثيَضةوانةى بنةماكانى باجى 
 .سةرهةلَدانى بزوتنةوةى شعوبيةتلةهؤكارى سةرةكى بوون  ءئاينى ئيسالم بوون
مايةى بةهةندآ هؤكار بوون  ئةجنامةكانى بةشى دووةم ئةوةمشان ساغ كردؤتةوة كةبةهةر سةبارةت 

زيندوكردنةوة طيانى دةمارطريى  ء(الشورى)ثشتطويَخستنى ثرنسيثى راويَذ )روخانى دةولَةتى ئومةوى وةك 
، هاوكات فاكتةرى يارمةتيدةر بوون بؤ زياتر طةشةكردنى بزوتنةوةى (طرتنة دةستى بةهيَز ءخيَآليةتى

فارس نشينةكانيشى  ءكان نيَوضةكانى خؤراسانخيَآليةتيية ءشعوبيةت، ضونكة ناكؤكى هؤزايةتى
طرتبوويةوة، بةتايبةت بووة بةكاريطةرييةكانى بزاظى شعوبيةت بةوة طةيشتووة كة كاريطةرى لةسةر فيكرى 

دةركةوتنى طروثة ئيسالمييةكان وةك  ءئيسالمى هةبووة لةهاتنة ئاراى راظةى جياواز بدةقةكانى قورئان
 ء، بةهؤى كاريطةرى ئاينة كؤنةكانى فارس بووة وةك زةردةشتى...قةدةريية ءموعتةزيلةو تةسةوف

يش (دةولَةتى عةبباسى)ةهاتنة ئاراى ضونكة لةهةندآ خالَدا لةيةك نزيكن، ب ،مةزدةكى ءمانةوى
شارستانيَتى  ءكاريطةرييةكة زياتر بووة، ضونكة لةم سةردةمةدا كةوتنة زيندوو كردنةوةى كلتورو رؤشنبريى

 .خؤيان
كاريطةريشى لةسةر دةولَةتى عةبباسى هةبووة، ضونكة فارسةكان لةثاية سياسييةكةدا  هةروةها
لةسستمى ( فةزلَى كورِى سةهل ءى كورِى بةرمةكىخاليد)د وةزيريَكيان هةبووة، وةكضةن ءبةشداربوون

ى حوكمرِانيدا السايى فارسةكانيان كردؤتةوة، ئةم كارطةرييةش لةوةدا بووة كة دايكى هةندآ خةليفة
فارسةكان شارةزايى زؤريان هةبووة  ،(مةئمون)عةبباسى لةنةتةوةكانى غةيرى عةرةب بووة وةك دايكى 

ضةند  ءئةدةبى عةبباسى هةبووة ءفيكرى ءزانستةكانداو كاريطةرييان لةسةر بزوتنةوةى زانستىلة
 (.تاد...ابن مقفع، فارابى، سيبوية)كةسايةتييةكيان هةبووة وةك 

هؤشياركردنةوةيان لةشعوبيةت كاريطةرى لةسةر نةتةوةكانى غةيرى عةرةب هةبووة هةروةها بزوتنةوةى 
شارستانيةوة، ضونكة خةباتى بوزتنةوةكة بةثيَنوس بووة نةك  ءئابورى ءىكؤمةآليةت ءلةبوارى سياسى

شانازييةوة سةيرى كلتورو  ءبةمششيَرو نةتةوةكانى غةيرى عةرةب لةمة بةدواى بةضاويَكى بةرز راطرتن
دواييدا، لةزمانى خؤيان كردووة، ئةم ئةجنامةش بةخراثى بةسةر دةولَةتى عةبباسيدا شكايةوة  ءكةضةلرة

 .فيكرى دذ بةعةبباسييةكان ءىكؤمةآليةتراثةرِينى  ءضونكة بوو بةهؤى وروذاندنى نارِةزايى
 

 ليستى سةرضاوةكان
 سةرضاوة رةسةنةكان

 .قورئانى ثريؤز-1
 

 .زالدين علي بن عمرع(: ز1233/ك531)إبن األثير 

 .1552الكامل في التأريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، -2
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 .شيخ االسالم ابو العباس تقي الدين(: ز1322/ك223)إبن تيمية 

 .2111دار الكتب العلمية، بيروت، ، ضاثى يةكةم، مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالقادر عطا-3
 

 .بن خلدون الخضرمي عبدالرحمن بن محمد(: ز1415/ ك313)إبن خلدون 

 (.بآ سالَبة)، مصطفى أحمد، القاهرةضاثخانةى  ،(بةبآ ضاث)، المقدمة-4
 

 ابو عمر بن محمد(: ز535/ ك323)إبن عبد ربه االندلسي 
 .2111دار الكتب العلمية، بيروت، ، ضاثى نوآ، تحقيق احمد أمين: العقد الفريد-5
 

 .بن عمر الدمشقي أبي النداء إسماعيل(: ز1322/ك224)إبن االثير 

 .2111بيروت، ، دار الكتب العلمية ،، ضاثى نوآتفسير القرآن العظيم-5
 .2111دار الكتب العلمية، بيروت، ، ضاثى يةكةم، البداية والنهاية-2
 

 محمد بن عبدالكريم(: ز1311/ ك211)إبن منظور 

 (.بةبآ سالَ. )، دار المعارف، القاهرة، ضاثى نوآلسان العرب-3
 .محمد بن اسحاق( ز553/ ك333)ديم إبن الن

 
 (.بةبآ سالَ. )االستقامة، القاهرةضاثخانةى  ،(بةبآ ضاث)، الفهرست-5
 

 ابو منصور عبدالقادر بن طاهر( : 1132/ك425)البغدادي 

 .ز1132دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  ،(بةبآ ضاث)، الفرق بين الفرق-11
 

 .حي بن جابراحمد بن ي(: ز352/ك225)البالذري 

 .1523، ضاثخانةى بريوت، (بةبآ ضاث)، فتوح البلدان-11
 

 .ابو الريحان محمد بن أحمد(: ز1143/ك441)البيروني 

 .1512، (ضاثخانةى شويَن ءبةبآ ضاث)، اآلثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق إدوار ثاشا-12
 

 .يابو عثمان بن عمرو بن محبوب الكنان(: ز353/ك255)الجاحظ 

 .1535المدني، القاهرة، ، ضاثى ثيَنجةم، ضاثخانةى وبيتحقيق حسن السند: لبيان والتبينا-13
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مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ضاثخانةى ( بةبآ سالَ)، الحيوان، تحقيق عبدالسالم هارون-14

1542. 
 

 .جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر(: ز1515/ك511)السيطوطي 

دار العلوم الحديثة،  ،، ضاثى سيَيةمحقيق محمد محي الدين عبدالحميدت: تأريخ الخلفاء-15

 .1535منير، بغداد، ، ضاثخانةى بيروت

 
 محمد بن أبي بكر عبدالقادر(: ك555)الرازي 

 .1531دار الكتاب العربي، بيروت، ( بةبآ سالَ)، مختار الصحا -15
 

 ابو جعفر محمد بن جرير(: ز522/ ك211)الطبري 

 .1555، بيروت( بةبآ ضاث)، لطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمتأريخ ا-12
 

 .مجدالدين ابو طاهر محمد بن يعقوب(: ز1554/ك552)الفيروز اآلبادي 

 .1535، بيروت، المعرفة دار ،(بةبآ ضاث)، المحيط القاموس-13
 

 .أبو الحسن بن الحسين بن علي(: ز552/ ك345)المسعودي 

 .1533السعادة، القاهرة،  بةمكت، (بةبآ ضاث)، حي الدين عبدالحميدتحقيق م ،مرو  الذهب-15
 

 (المراجع)سةرضاوة ياريدةدةرةكان 
 أحمد امين

 1554النشر، القاهرة لجنة التأليف والترجمة و، ضاثى حةوتةم، ضاثخانةى ضحى األسالم-1

 .1555و
 .1555بيروت، ، ضاثى دةيةم، دار الكتاب العربي، فجر االسالم-2
 

 .1552الترجمة والنشر، القاهرة، لجنة التأليف و، ضاثى سيَيةم، ضاثخانةى االسالمظهر 
 

 محمد ناصر الدين: األلباني

 .1552اردن، -األسالمي، عمان ، ضاثخانةى(بةبآ ضاث)، األحاديث الصحيحةلةسلس-3
 

 :الفاخوريحنا 
 .ى هةتاوى1331ان، ، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى شريعت، تهرالجامع في التأريخ األدب العربي-4
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 أنور الرفاعي

ارة ونظمة األدارية والسياسية واألدبية، والعلمية واألجتماعية واألقتصادية األسالم في حض-5

 .1535، (بةبآ شويَن)، دار الفكر، ضاثى سيَيةم، ضاثخانةى الفنيةو
 

 بندلي جوزي

 .523الكمقدس، القدس،  بيتضاثخانةى  ،(بةبآ ضاث)، من تأريخ الحركات الفكرية في االسالم-5
 

 حسن ابراهيم حسن

النهضة  بةحةوتةم مكت، ضاثى األجتماعيتأريخ االسالم السياسي والجيني والثقافي و-2

 .1532المصرية، القاهرة، 

 
 حسين عطوان

بةبآ )، أردن-دار الجبل، عمان ،(بةبآ ضاث)، الشعوبية في العصر العباسي األولالزندقة و-3
 (.سالَ
 

 لعزيزحسين قاسم ا

دار  بةمكت( بةبآ ضاث)، البابكية او إنتفاضة الشعب األذربيجاني ضد الخالفة العباسية-5

 .، زانكؤى مؤسكؤ(نامةى دكتؤرا)، 1555دار الفارابي، بيروت، –النهضة، بغداد 
 

 سامي زبيدة

، فة والنشردار المدى للثقا، ضاثى يةكةم النعيمي عبدااللهانى رِوةرطيَ والمجتمع، لةاألسالم، الدو11
 .1555، (بةبآ شويَن)

 
 شكري فيصل

ضاثى  نشأتها، مقوماتها، تطورها اللغوي األدبي ،المجتمعات االسالمية في القرن األول-11
 .1523 ،(بةبآ شويَن)، للماليين العلم دار ،ضوارةم

 
 صالح عبدالفتاح الخالدي

، الشامية را، ددمشق، القلم دار، ضاثى يةكةم االستشهادء الراشدون بين الستخالف والخلفا-12
 .1555، بيروت
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 عبدَّللا سلوم السامرائي

دار الحرية للطباعة، بغداد،  ،(بةبآ ضاث)، األمة العربيةالشعوبية حركة مضادة لألسالم و-13

1531. 
 

 عبدالعزيز الدوري

 .1531دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ، ضاثى دوةم، الجذور التأريخية للشعوبية-14
 .1545األهلية، بغداد، ، ضاثخانةى (بةبآ ضاث) العصر العباسي األول،-15
 

 عثمان بن محمد آل خميس التميمي

 .1553مركز الثقافة األسالمية، الكويت، ضاثى يةكةم،  من التأريخ،بةحق-15
 

 علي ابراهيم حسن

 .1522السنة المحمدية، القاهرة، ، ضاثخانةى (بةبآ ضاث)، تأريخ األسالم العام-12
 

 فاروق عمر فوزي

 بةالثقافة لنقا بةالمكت، (بةبآ ضاث)، اهدافها ،المباحث في الحركة الشعوبية، مفهومها، ابعادها-13

 .1535، (بةبآ شويَن) المعلمين، العدد الثالث، السنة السادسة،
 

 آخرونفاروق عمر و

 .1532غداد، ب، ضاثخانةى زانكؤى (بةبآ ضاث)، النظم األسالمية، دراسة التأريخية-15
 

 قحطان عبدالرحمن الدوري

دار الشاون الثقافية العامة، ، (بةبآ ضاث)، الحركات الهدافة في اآلسالم، الراوندية والبابكية-21

 .1535بغداد، 
ضاثخانةو  ءبةبآ ضاث)، (نوسخةى كؤثى كراو) صفوة االحكام من نيل األوطار وسبل السالم،-21
 (.سالَ ءنشويَ
 

 :بطي الشيخ محمد الخضر

 .ك1325ستقامة، القاهرة، اال، ضاثخانةى 2محاضرات تأريخ األمم االسالمية، ط-22
 .1553الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1العباسية، ط لةالدو-23
 

 محمد اركون
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مركز االنماء ، ضاثى دووةم، هاشم صالح، وةرطيَرَِانى تأريخية الفكر العربي األسالمي-24

 .1555القومي، بيروت، 

 
 د بديع شريفمحم

 .1554دار الكتاب العربي، القاهرة، ( بةبآ ضاث)، الصراع بين الموالي والعرب-25
 

 محمد سعيد طالب

األهالي للطباعة والنشر، دمشق، كةم، ضاثى ية ،والدين لةالعربية األسالمية، الدولةالدو-25

1552. 
 

 محمد عويس

النشر، دار الثقافة للطباعة و ،(بةبآ ضاث)، المجتمع العباسي من خالل كتابات الجاحظ-22

 .1522 القاهرة،
 

 محمد الغزالي

 (.بةبآ سالَ ءويَنشبةبآ )، دار الكتب العربي، (بةبآ ضاث)، األستبداد السياسياالسالم و-23
 

 محمد كرد علي

لجنة التأليف والترجمة والنشر، ، ضاثى سيَيةم، ضاثخانةى الحضارة العربيةاألسالم و-25

 .1553القاهرة، 
 

 محمود اسماعيل

الفالح للنشار والتوزيع الكويت،  بةمكت، ضاثى دووةم، ةيتأريخ الحضارة العربية األسالم-31

1551. 
 

 ناصر عبدالكريم العقل

دار الوطن،  ،(بةبآ ضاث)، القدرية والمرجئية، نشأتها، اصولها، وموقف السلف منهما-31

 .ك1412رياض، 
 

 نوري جعفر

 .1523دار العلم للطباعة، القاهرة، ، ضاثى دووةم، مبادئ األسالمالصراع بين األمويين و-32
 

 هادي العلوي
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ية في مركز األبحاث والدراسات األشتراك ،، ضاثى دووةمفصول من تأريخ األسالم السياسي-33

 .1555، قبرص، العالم العربي
 

 يوليوس فلهاوزن

سوريا، ى كؤاثخانةى زانض( بةبآ ضاث) العربية وسقوطها، ترجمة يوسف العش، لةالدو-24

 .1555دمشق، 
 

 ئةنسكلؤثيدياو مةوسوعة
ابراهيم زكي -احمد الشنقاوي، كؤمةلَيَك لةرؤذهةآلتناسان، وةرطيَرِانى دائرة للمعارف األسالمية-1

، تهران، انتشارات جهان( سالَ ءنبةبآ شويَ) الفكر دار( بةبآ ضاث)، حميد يونسعبدال -خورشيد
 (لَبةبآ سا)، جمهوري بوذر
 
 عبدالوهاب الكيالي-2

الماسسة العربية للدراسات والنشر، ، مركز الطباعة الحديثة، ضاثى ضوارةم، ياسيةسموسوعة ال

 .1555بيروت، 
 

 سةرضاوة كوردييةكان
 جةمال نةبةز

( بةبآ ضاث)تةو نةبريى ناسيؤناليزمي خؤرئاواية، ةيى كورد نةبريى قةوميةتى رؤذهةآلبةبريى نةتةو-1
 .1534ةمةنى ئازاد، ستؤكهؤلَم، بنكةى ضاث

 
 عباس عبدالكريم

 .1552، ستؤكهؤلَم، (بةبآ ضاثخانة)تى خةالفةتدا، ضاثى يةكةم، لَةكؤمةلَطا لةسايةى دةو-2
 

 سةرضاوة فارسييةكان
 عبداحلسني زرين كوب

 .2111-1325دوقرن سكوت، ضاثى سيزدهم، ضاثخانةى مهارت، تهران، -1
 

 :طؤظارةكان
 .1534 ،جةم، كانونى يةكةمنسالَى ثيَ( 4)، ذمارة الدراسات لألجي-1
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، (ماامرة الفكر الشعوبي على األمة األسالمية في العصر العاباسي) حسن فاضل زعين،
 .255ال

 


