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 الممخص 

(لػىػػ572-522يتنػػلكؿلبحث ػػجلبح لنػػملبي تثػػل الحنػػكرتلبحػػزنعلبحتػػال ػػدن ل ػػلـل ل
ىذهلبحنكرتلثفلبحنكرب لبحثلرزتلبحتال دن لفالبحعصرلبحعثلسالكبحتاللدـ(لتعل869-888 

كبثتػػد ليرنػػرلثػػفلبررعػػرل قػػرل لثػػللالػػللبفلتػػن  لبحدكحػػرلتثركػػز ل ػػكؿلثدينػػرلبحثصػػرتلل
قفػػػللبحػػػذيفل ػػػ لليػػػـلبحػػػ ل،بحعثلسػػػفرلفػػػالىز،ثتيػػػللحللػػػدب لبح ركػػػرلثػػػفلالػػػللزنػػػك لقػػػرؽلبفرل

بحثنطقرلكبثتد لبحنكرتلحتقثللبحعديدلثفلبحعليدلكبي ػربرلفػالثنػلطدل ػدتلحلفقػدلنػلرلبحػزنعل
صػػػرتلكىػػػدد لبحدكحػػػرلبحعثلسػػػفرل لػػػ لبحثػػػلحريفلكبسسػػػكبل ككثػػػرلحيػػػـلكػػػلفلثقرىػػػلل نػػػكملبحث

ف نػػد لكػػللبثكلنفلتيػػللحتسػػ قيلحليركػػزلبحث ػػجل لػػ لبيسػػثلملبح قفقفػػرللحيػػذهلبحنػػكرتلبحتػػال
لىل.كبخطرللكلن لبطكؿللبحنكرب 

ل
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Abstract 

This resrarch deal the social aspect of the zeng 

revolution this revolution that (255-270)(883-869) this 

revolution that took place in Basra in the Abbasid state 

wher south relied on slaves in the hard work  the movement 

started by the negroes of  eastern Africa  who  were  

brought  to the region and the revolution extended to 

include many slaves and free people in several  regions 

Zeng revolt ed  against  the owners and established                                                                                               
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 المقدمة
تعتلرلبحثصرتلثفلأىـلثدفل نكملبحعربؽلكبح نكملثق كفلثلحرايدلكبحعثلؿلبحذيفلفعثلكفل

كتنقفرلبألرضلكتطييرىللكالتصث للفالث لرؼلبحثفلهلكثصلليللكفقكثكفلثكس لبحسثلخلكبألثالح
لبحر ثرل ل دفثا لاسلت لغالظ لت  لبقربؼلككالء لبحعثل لليذب لفقكثكف لككلنكب لحلزرب ر. صلح ر

ل لأفر،قفللكح سلم لثف ل للكب لبحعليد لكىؤيء لبحفرسح لكدىلانر لبحعرم لبقربؼ لبألرضلثف ثالؾ
لإح لبحفربتييفل فقربءلبحعربؽ(.لبحسكدبءلزنك لكأ ثلشلكنكريكفلكارثلطيكفلإضلفر

لحث لرررلبحطثقرلبيرستقربطفرلفكلفل الـل لاللفلدمحمللدربسرلأ كبؿلىؤيءلبحفقربءلكبحعليد
فلبلفلصلح لبحذؼلأصث لثفلالدتلبح رملكبحنكرتلبخذل لاللفلدمحملأكؿلزن الينظـلإحفولىكلر، ل

ف رضلبحنلسل ل لبحنكرتلكفصفلبلفلخلدكفلإاثلؿلبحزنعل ل لبحنكرتلكز فيـلحلقلءلالئدىـ:لحقدل
لتسآيللبحزنعلكبتثعكه.

لألنفسيـ لسلدت لإح  لكت ك،ليـ لبحعلكدفر لثف لبحرايد لت ر،ر لبحزنع لصل م لىدؼ لكلف
ضفلعلكبألثكبؿلكثنلىـلثلثتالؾلسلدتيـلأفضللكرفضلالئدلبحزنعل رضلكب  طلئيـل دلبثتالؾلبح

لرفضلىذبل لرأسلكحرنو لحرل لدنلنير لخثسر لحقلء ل ليدىـ ل لييـ ليرد لثلف لبإلقربؼلكبحككالء ثف
لبحعرض.

لن دلثفلخالؿلبحثعلرؾلبحتالنقل لليفلبحخلففرلبحعثلسالكريفلبحنكبرلثفلبحزنك لثلل بننل
كبرلزنك لسكدلكبحخلففرليرسللبحييـل فقللفقكدهلالئدلتركالبلفضلفقثولبح رملبحعنصر،رحلفلفلبحن

حفسل ررفللف لرمل ررللسكد.لبفلبيخالؽلبحتالكلن لسلئدتلفالذحؾلبحزثفلىالبخالؽلبحسلدتل
لبحذيفلكلنكبلفعفقكفل فقرلثترفرلتتضثفلبحثسكفلكبحثزر رلكبحعلدلكبحسلطر.

لبحنكرتل لاللفلدمحمحلقل رلك لحـلثلحن كل لفالسلثربءلككلفلثفلالئدلىذه كبحخطلكبحن ـك
بحثقرريفلإح لبحخلففرلبحثنتصرلثلهلللكحثللاتللبيتربؾلبحثنتصرلثلحسـلكثلرسكبلبي تقلؿلكبحس فل
لثفلفرارل ل دجلتثرد لنـ لبحثعتقليف. لىؤيء لكلفل لاللفلدمحملب د لح لقيتوح كبحنفالكبيضطيلد
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بدلفلات ـلبحثتثردكفلبحس كفلكبطلقكبلسربحلبح ندلبحقلرر،رللثغدبدليؤبزرىـل لثرلبحنلسحلدخلكبلثغد
لثفلفييللكثفلضثنيـل لاللفلدمحم.

لثفل لثفلقعره لبح ثلرلنل ال لنثل لبحدكتكرل لد لكادلصنفلحنل كلفل لاللفلدمحملقل رب
خالؿلثقلحتولبحتالثعنكبفلصل ملبحزنعلبحنلئرلبحقل رلفالث لرلبحثكرد.لبحعددبفلبحنلحجلكبحربثعل

لـ.ل2975حعلـل

 فيو نزعاتو الشخصية وافتخاره بنفسو ومطامحو في نيل الزعامة والثورة:  جانب يصور

 نفسي أصول فييا كنفس القـــسور       وعزيمتي مثل الحـــــــــسام وىمتي        

 ي مريحك او صعود المنـــــــبرــــقتم     تي ـــول ليا اسكـــــــواذا تنازعني اق        

 ولك االمان من الـــــــــذي لم يقــدر      ن فاصطبري لوما قد قضى سيكو        

 ولو أيضا  

 ورة حـــــدبا  ــيج بالركبــــان مقـــــحراج      اما والذي اسرى إلى ركن بيتوللللللللل

 قضيت دمام الحرب فاىتجر الحربا      رب حتى يقال ليـــــالدرعن الح         

 ن الزنوج محاربا  وقائل  وىنا يصف كيف خرج بمن بقي معو م

 عمى قضاء هللا ماكان جاليـــــــــا         سأغسل عني بالسيــــف جاليا           

 لعرضي من باقي المذلة خاليــــا         واذىل عن داري واجعل نيبيا         

   واقـــباــــي العبالــــــــــم الييتراث كر        ان تيدموا بالـــــــــغدر فانــيمـــف         

 ونكب عن ذكر العواقب جانبــــا         ى بين عينو عزموــــاذا ىم الق         

 ولم يرِض اال قائم السيف صاحا       ولم يستشر في رأيو غير نفسو         
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 ول إلى الخلفة:ــموحو لموصـولو ابيات تؤيد ط

 جعل الخلفة في االمام الظاىر       راـجوم زواىــعل النــذي جـان ال         

      ائـــــرـــبــال وايمـــن طــــــم اقــــــبأت       اكر من بنجر مسحرا  ـــقاد العس         

    يم الدائرـــرك البصيرة كاليشـــــــت       ن االبمة بعد ماــــى أتاخ عـــحت         

 جري داخل قصور العباسين من مفاسد أخلقيةولو ابيات يعبر فييا عن ثورتو وعمى ماكان ي
 ويصرح بعقيدتو الشيعية :

 دوما قد حوتو من كـــــل عاص       ليف نفسي عمى قصور ببغدا         

 ورجال عمى المعاصي حراص        وخمور ىناك تشرب جــــــــــيرا         

  ول تمك العــراصاجل الخيل ح         لست بابن الفواطم الغران لم         

 وكذلك يقول:

 والحروري وال ناصب         متى ارى الدنيا بل مجـــــــبر          

 حب عمي بن ابي طالب         متى ارى السيف دليل  عمى          

وأبعادىم الشيعة اقاربيم  وىذه أبيات فييا عتاب موجو لخمفاء بني العباس لتقربيم األتراك
ل:لوتنكيميم بيم

 ودىاـــييا عقــــنيا من راحتـــتضم        بني عمنا إنا وانتم انامــــــــــــل         

 ان خمودىاـــــى مر الزمــبطئ عم      بني عمنا ال توقدوا نــــــــار فتنة         

  ونحن قديما اصميا وعدوعديدىا       بني عمنا وليتم الترك امرنـــــــــا         

للونحن لدييا في البلد شيودىا       فما بال عجم الترك تقسم فيئنا         

 ش او يباد عميدىاــــــة عيـــفبمغ        فأقسم ال ذقت القراح وان أذق         
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 وىذه ابيات يودع فييا مدينتو المختارة

 خرجنا وخمفناه غير ذمــــــيم       عميك سلم هللا ياخير منزل           

  فمن ذا الذي من ريبيا بسيمم      فان تكن االيام احدثن فرقة            

 (5)االجتماعي في ثورة الزنج بعدال

لحـل لادفثر ل لحر لكىك لبحعصكر لأادـ لثنذ لبحثقر،ر لبح فلت لثظلىر لثف  رؼلبحرؽلكثظير
حرؽلتستطعلبألدفلفلبحتالتنلدؼلث ر،رلبحثقرلبحقضلءل لييللكثفلضثنيللبحديفلبإلسالثالكظللب

لفالكلفرلبحث تثعل لبإلنسلنفرلحلكيقؾلبفلبح ركملكلن لبحسلملبحرئفسال لثولب تثل فًل ثعترفًل
ل ل لبحرؽلكحـل لبحقضلء ل لكؿلبحثسلثكفلكثلحتدر،ع لحقد لح لبحقدفثر لبحرؽلفالبحعصكر فالظيكر
لبي تثل ال لفكسملطلثعو لبحرؽ لكبخذ لثتأخرت ل ت ل صكر لبح لحر لبستثر لىذه ل يج ين  كب

للثللبقتد لبح ركملكبتسعلنطلايلل.بحثعركؼلك

حقدلكلن لىذهلبحطثقرلثفلبحطثقل لبحفعلحرلفالبحث تثعلفظيرلليفلبفربدىللاكبدلكأثربءلكثلرل
لكد لل لثعلثلتيـ لث سف لنص  لبحقربف لحرف لحلرؽ ل دًب لفضِع لحـ لبإلسالـ لبف لكفنلنكفح كثفكركف

ل.ل(5 بحثسلثيفلإح لت ر،رىـ

أ ربلسكػلاليلللفكبلثلي ثلؿلبحقلارلدكفلبفليتقلضكبكبحزنعلطلئفرلثفلبحعليدلبألفلرارلكل
لبح فلعلضدل لبحفقربء لىالنكرت لبحنكرت لبحقكؿلبفلىذه لحبذفلنستطفع ثفلبحتثرلكبحدايدلفقتلتكفلثو

ل.ل(8 بألغنفلءلبحثفسكر،ف

لحل يجلبطلدل لفولبحثؤرخكفل صل ملبحزنع(ل كحثعرفرلبؼلنكرتليلدلثفلثعرفرلالئدىل
قلفقلدلبحزنعلفالنكرتلبستثر لأررعرل522يرلفالفرب لبحثصرتل لـلكىكل لاللفلدمحملبحذؼلظ

لق(ل.572ل–قل522 قرتل لثًلل 

كىكلقخصفرلث يرتلفعاًلل يجلفالاالبؼلثل جلصعكثل لفالثعرفرلنسثولبح قفقالثفعلل
لتغيربتولبحسر،عرلتثعًللحلظركؼلبحتالكلفلفثرلليللكبتصفلثأنولر للطثكحلكثكىكم.
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قلئـلثلح ركرلبسثول لاللفلدمحملغيرلبنيللتختلفلفالنسثولتتفدلبحثصلدرل ل لبفلبح
يذكرلبحطلرؼلبنول لاللفلدمحمللفل لدلبحر فـلكنسثولثفل لدلبحقفسلكبثولارتلبلنرل لاللفلر مل

ليللثكحدهلل(4 لفل كفـلثفللنالبسدللفلخز،ثرلثفلسلرنالار،رلثفلارػلبحرؼلفقلؿلحيللكرزنيف
للفل كفـلكفقصدل دلبثولثفلأىللبحركفرلب دلبحخلر يفلكثنقؤهلحلفذكرلبنولكلفلفقكؿل دننالدمحم

 ل لبحخلففرلبألثكؼلىقلـللفل لدبحثلؾلثعلز،دللفل لاللفلبح سيفلفلثللاتللز،دلىرملفل دل
لثكحدهل لبحقفسلكلف ل لد لثف لر ل ل لدبحر فـ لألفو لبثل لكبف لليل لفأالـ لح لكرزنيف لإح  لفل أ ثلحرؼ

لل.(2 قترػل لر،رلسندفرلكحدىللدمحمًبلأثلهلفيكل لاللفلدمحملىذبثلحطلحقلفلكبنولادـلبحعربؽلفأالـلليللكب

إلنقلذلبحعليدلثثللكلنكبلفعلنكفلثفللؤسللبد  ل لاللفلدمحملبفلبحعنلفرلبإلحيفرلادلأرسلتو
كحرنولحـلي يرلثعقلئدلبحثذىملبحقفعال ل لبحرغـلل(6 كثللبد  لأفضًللبحعلـلثلحغيملكبد  لبحنلكت

بحد كتلبحغر،ثرللكبنثلل يرلثعقلئدلثذىملبحخكبر لكادل لللنلدكرلىذهثفلبد لئولبحنسملبحعلكؼل
فالىذهلبحعثلرتلفقلؿل:لحقدلللغلثفلثعرفرلىذبلبحز فـلبحنلئرلثثيكؿلبص لثولبنولتظلىرلثلحد كتل
إح لثذىملبحخكبر لبحذؼلفالئـلثيكحيـلبحدفثقربطفرلبرنرلثفلثذىملبحقفعرلحلكبفلكلفلىكلادل

لبحثذىملبحقفعالثفلبحتكر،جلبحذؼلفالئـلبفتخرلثلنولثفلنسلل لال لينطكؼل لفو لثثل كفلطثر
ل لكلففًل حثللرفضلارثطلل–كبحرالـليزبؿلإح لنلدكولل– قكؿلثكبطنفولحلكثفلنـليتض لكضك ًل

بحثؤسسلبح قفقالحثذىملبحقربثطرلحلكىكلبحثذىملبحقفعالبحثتطرؼلبحذؼلادرلحولبفلفثاللبحعلحـل
لحل لز فـلبحعليدل ل لبحرغـلثثللادلففيدلثفلبقتربرولثعوللبفليرتثطبيسالثالالطثًرلخكفًللكىلعًل
ل.ل(7 فال ركرلثتأنرًبلثعكبثللثذىثو

لثفل لدلافس لب يرًب لبنولكلفل سففًل كالؿلبلفلبلالبح ديدل ثيكرلبحنسلليفلل(8 كالؿلبلفلسعيدح
لبيلبنولحـليذكرلىؤيءلبحنسلليفل.ل(9 بتفقكبل ل لبنولثفل لدلافس

نسثولإح ل لدلافسلينولبلتدألد كتولفالبحث ر،فلكىالبحتالكلفلبغلمللك،لدكبلبفلبر لع
بىليللثفل لدلافسلبحذؼليلفعرؼلحيـلثكلفلفقفثكفلففولغيرىلل ندلظيكرلبيسالـل.لكبحثال عل

ل.ل(22 بنولحـلفالاالتأييدًبلثفل لدلافسلفالبحث ر،فلكيفالبحثصرتل
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بألكح لبنول لاللفلدمحمللفلبحفضلللبد  ل لاللفلدمحملبنول لكؼلكسلؽلركبيتيفلفالذحؾ
لفللفل سفللفل ليدهللاللفلبحعثلسللفل لاللفلبلالطلحملحلنـلبد  لبنول فيدلف ي للفل ثرل

كز ـلبنول لاللفلدمحملب ثدللفل لاللفل فس لنـلغيرلنسثولل(22 بلفلبح سيفلبحثقتكؿلفالبحركفر
رلثعضلبحعلك،يفلبحذيفلكلنكبلفالكذكل(25 فلنتسمل بحخليج(لإح لف ي للفلز،دلثعدلبخذهلبحثصرت

ل.ل(28 بحثصرتلبنول لاللفلدمحملب ثدللفل فس للفلز،د

بفلبحز،دفرلتنسملإح لز،دللفل لالبحذؼلبد  لصل ملبحزنعلبنتسلثولإحفولكىالفرارلثفلبلرزل
للك ول لبحقكت لبستعثلؿ لثقر فر لكب تقلدىل لك ثر لثكر لبلا لبحخلففتيف لثف لبحثعتدؿ لثكافيل أفكلرىل

لبحظ لبحتالالث لفالبحعيكدلبح لرـ لبحنكرب لبحعلكفر لحرنيرلثف لبحث ركر لكحذحؾلكلن لبحقكت ل. لحـ
لأفكلرىللب دبدلكليرتلثفلبحث دنيفلكبحفقيلءلفالبحعربؽل.لكأيد لبحعثلسفرلبألكحفر

بيلبنول ل لبألغلملبفلصل ملل(24 كثعضلبحثصلدرلتقيرلإح لبفلأصلولفلرسالكبسثوللييكذ
لكبسثول لاللفلدمحملبحعررابحزنعلكلفل ررالبألصللك لكل لتقيرلفًل ثعضلبحثصلدرلكحرفللكثل

لبحقؾلالئثًللفالنسثولبحعلكؼل ل لبحرغـلثفلنصلبحطلرؼل ل لذحؾل.

لبحعرملكثللىال لدتيـلفال لبيختالؼلفالنسثولنلقاءلثفل دـلدارلثؤرخينل بفلىذب
ثتيـل ل لبحعلك،يفلحلبحرنيرلثفلبي دبجلبحتلر،خفرلكبحركبفل لكبتثلعلثعضلبحثؤرخيفلبىؤبءىـلكنق

لبفلنسثول لك،لدكب ل ل لبحثذىملبيخرلح لينتثالإح لثذىملثعيفلك،نقـ لكلف فلفلبحثعضلثنيـ
لحلعلك،يفلإلضفلءلبحثز،دلثفلبحقر فرل ل لنكرتول.

كذكرل(22 كلفلبحقعرلبلرزلثلتثيزلثولصل ملبحزنعلكركػلحولنقكبفلبح ثيرؼلستولبلفل 
كذكرلبحطلرؼلبفلصل ملبحزنعلل(26 كبحس رلكبيسطريملبلفلبلالبح ديدلبنولكلفليتعلط لبحن ـ

لككافل ل لبنكسلؼلبحقثرلكبنولد  لهللالفالتع يللخربمل لك سلليل لنظرلفالبحن ـك كلفلاد
لخرر ل لبحرغيف لبنكسر لفلذب ل لنليل لثف لتأرليل لحؾ لخلزت لبحثصرت لبنثل ل: ل.كالؿ بحثصرت

لبحذؼلدخللففول(27 بحثصرت بحثصرتلد  ل ل لأىللبحثصرتلكالؿلكالؿلبفلصل ملبحزنعلغدبتلبحيـك
لحلفتربءػلليفل لفرفع للإح لبحثصرت لفالس كدؼلح ب تيد لفالبحد لءلكس د لك عل لبد كب
بحسثلءلكبألرضلر للكبافلفالبحيكبءلبرفدلصكتولالئـلادلخفضليدهلبحفسرػلكرفعليدهلبحفثن ل
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لبص للا لدكف لبخرب يل لتكح  لبحثالئكر لبف لفعلث  لح لثلىليل لبحثصرت لالم لبحثالئكرللير،د كبف
ل.ل(28 حتنصرنالكتؤ،دنالفال رملكتنل لثفلضيدلالثولثفلبص للا

يرػلبحطلرؼلبفلصل ملبحزنعلبد  لبحغيلفل لكذكرلبنولكلفلفقكؿل:ل لبكتي لفالتلؾل
ل لل–بيفلـ لكلفلينتقللفالبحثلدفر لبنول– ندثل لحلنلس(لكثنيل الؿللبفل لثفلآفل لبثلثتالظلىرت

لثفلبحقرآفل يأ فظيللف رػلليلل ل لحسلنال ل لسل رلكب دتلثنيللسث لفلحل بنالحقي لسكرًب
لبحذؼلللحكبحريف لكالؿلكثفلذحؾلبنالأحقي لنفسال ل لفربشلف عل لبنكرلفالبحثكاع كص(

باصدلحولكب عللثقلثالثولحلبذللن للالبحثلدفرلكضق لثسؤلطل رلبىليللفأظلتنالس لثرلفرف ل
ولفقيلل:لباصدلبحثصرتلفقل لألص للالكرغل لكبتصللصك لبحر دلثنيللثسثعالفخكطل لفف

ل.ل(29 كىـلفكفنكنالبؼلبثر لثصك لىذبلبحر دلثلحثسيرلإح لبحثصرت

ك،ذكرلبنولفالسنرلثقلثولفالثغدبدلظير لحولليللآفل لك رؼلثلفالضثلئرلأص لثول
لفكتملحولكىكلينظرلإح ل كثلفغفلولكللكب دلثنيـلكبنولسأؿلررولبفلفعلـل قفقرلبثرهلفرأػلكتلثًل

ل.ل(52 قرلكييرػلقخصلكلتثو قف

لحيـل لك كده لسكػ لبتثل و ل ل  لبثتفلزب  لبك لأثكبًي لبغدؽ لبنو لبحثصلدر ليذكر كحـ
لبحعنففرل لثثعلثلتو لكىنلؾلثعلكثل لتفيد لليل لفقكثكف لبحتالكلنكب لثفلبي ثلؿلبحثرىقر لتخلفصيـ

لفا بحثدفلكيرلن للألىللبحثدفلبحتالبستقرل لييللحلكالـللت ر،رلبألرالءلكحـلفكفل ددىـلكليرًب
لثفلفعثللفالبستصال يلل لب كبؿل ثلؿلبألرضلكخصكصًل لفالسكئيل لتقثو لبحثعلقفر أ كبحيـ
لبكل لإح ل لنثو لبحثدف لفال لملأىل لإح لن ل و لبقلرت لترد لكحـ لبحقلار لبحسثلخلكبي ثلؿ ثكس 

ل(ل.52 تأييدىـلفالبحنكرتل ل لبحسلطرلبح لرثرل

فعثلكفلفالبألرضلثفلأىـلثربرزىللبح ضلر،رلكلن لبحثصرتلأرضًللزرب فرلغلحلفرلأىليلل
لثف لبحغررا لبح لنم لفا لكبيللر لكبحفرب لبحثصرت لبحثصرت لثفللد لر لاليل لغير لك دد ل ك ثلدبف

بحثربرزلبح ضلر،رلبألخرػلفالبح لنملبحقراالبحذؼلأرضولسيلرلتتصللثثرتفعل لإيربفلكتتغلغلل
دفثرلكبزدبدل ددىللكبنتقلرىللثعدلبحفتكحلفييـلب دبدلكليرتلثفلبحعرملثفلأىللبحثصرتلثنذلأزثنرلا

لنظـللبإلسالثفر لثف لذحؾ لكثليربفد لكبحعزحر لثلحتنقل لتتثيز لبحتا لبحلدبكت ل فلت ل ف لأرنرىـ فللتعد
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لثفل لكُثنللفالبألخالؽلكبحثنطقرلبحزرب فرلثفلبح لنملبحغررالتركفلقر،طًل كأسلحيملفالبح فلت
للكب لكربءه لتثتد لبحثصرت لد لر ل ل لطكؿ لثكرلبألرضلفثتد ل قلئر لتسكنيل لثلحص ربء لثتصلر د

لكتثفـلكغيرىللثفلبحقثلئلل.

لبحدكحرل لبثق  لبيسالـ لالل لثل لإح  لثعضيل لير ع لثستقرت لنظـ لبحثصرت ليىل ككلف
بيسالثفرلكنيرًبلثفلىذهلبحنظـلدكفلبدخلؿلتعدفال ل لييللحلذكر لبحثصلدرلبسثلءل ددلكليرل

لكبل لسثي لثثالريل لبحثصرت لفالثنطقر لكبحثقرريفلثفلثفلبينيلر لبحعرملذكؼلبحثكلنر لثف غلليـ
بحكبحالبكلبحخلففرلكيقؾلبفلىؤيءلبحثالريفلكلنكبلفستعثلكفلبنتل لىذهلبيرضلكثستخدثيفلفييلل

لبحنسملينيـلثفلبسر لكبرنرلل ثلًيلييرتثطكفلليـلثصلر لفالبيرضلح ليفعثللبفربدىل ثتنفذت
فلثلستغالحيلل فلطر،دلبحككالءلكبحعثلؿلحلكحـلىؤيءلبحثالريفلفقفثكفلفالثدينرلبحثصرتلكفقكثكل

لت تل ولبحثربرزلبحرلير لتنتعلكللثل لبحثصرت لحلكثفللترفلثنطقرلبح لنملبحغررالثفلد لر فييل
لبحتال لكبحثكفقفر لبحخصيملح لبلا لنير ل ل  لصل ملبحزنع لثدينو ل بحثختلرت( لبح ضلر،ر بحثربرز

لليفلبحث لبحثكفدلفالبح لنملبحقراالبحثقللللحثل لبحثربرزلقيدىل لكحذحؾلفلفلىذه لح لبحثختلرت صرت
بحرليرتلتعتثدل ل لثلتستكردهلثفلبحثنلطدلبحث لكرتلكيلسفثللثفلبيىكبزلفالبحقرؽلكبحثلدفرلفال
ل قرتل لثف ليرنر لبحث   ل ف لبحسفف لتنقطع لبف لإح  لبحزن لد  لصل م ل ركر لكبف بحغرم.

لكبحسثير،(55 سنيف ل لككلن لتصنعلفالسيربؼلكبفلبحسففلبحتالبستعثل لفالبحقتلؿلىالبحقذب
ل.ل(55 ك ثلفل

تثيز لبحثصرتلكثنطقتيللكثللي لكرىللثفلككرلد لرلكبيىكبزلثلحيدكءلبحسفلسالثنذلبفل
اض لبح  ل ل ل ل ركل لبحخكبر للفالبطربفيللكيلسفثللبيىكبزلكحـلتظيرلفالبحثصرتلتفلرب ل

لإح لبحزىدلكبي تزبؿلككليللي لتكحالبيثكرلبحسفلسفرلبىتثلثًللسفلسفرلنكر،رلككلفلبحفكرلثتك يل
لفال لكبحز ل  لبيىكبز لفا لكبحثنسك ل  لبحصنل ر لبزدىلر لبحيدكء لىذب لثظلىر لبلرز لكثف كليرًب
بحثصرتلحلكت لرتلبحث رلكثللتطلملثفلبىتثلـلثلحسففلكصنل تيللكثال تيللكثللت لثولثفلبررلحل

حيللنظـلتدؿل ل ل دـلك كدلكتكفيرلبحعثللفالبحثربرزلبحرئفسفرلحلكبستقر لفالبحثصرتلكثل كل
بينتفلضل لكبيفكلرلبحنكر،رلثنيللك ل لرض لبحنلسل نيللكانل تيـلثسالثتيللكثفلبلرزلسثل ل
ىذهلبحنظـلىالالرلبحثدفلبحرليرتل يجلحـلتك دلغيرلبحثصرتلنـلبيللرلكبحفرب لبحقر،لتيفلثنيلللكفال
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ل لبحثكبضفع لبثل لح لبحقرافر لبحثدفلفال يلتيل لثف لكلن لبيىكبزل دد لبنيل لبيخرػلفيلدكب بحرنيرت
للدبفلكارػلكليرتلكثتفرارلفلفلبحثنطقرل ثكثًللثنطقرلزرب فرلكىالسيلرلثستكفرلاليلرلبحتضلر،سل
لتتطلمل لسثلخًل لت عللكنيرلثفلبرضيل لفييل لبحرنيرت لكحرفلبحثلك ر لح لثلحثفله لبينيلرلكبفرت كنيرت

ل.ل(58 ثعلح تول يكدًبلكنفقل لكنيرت

 بحثختلرت(لحتركفلثقرًبلحول ل لنيرلبلالبحخصيملك صنيللثلحخنلدؽللقيدلصل ملبحزنع
لبحفولرغثرلكرىثرلكصلر لثدينرل ل لؤكب ليينتيالثفلبح ضرلكبحعليد كب تثعلبحفولثفلبحنلسلثل
تضلىالسلثربءلكتز،دل لييلل....لكاكبدلبحثالدلكب ثلحيللي لكفلبحخرب ل ل ل لدتلبحسلطلفلكثلل

لككلفل لفال زىل لتكح لبحخرب لكلن لبحثصرت لاد لكاكبده لبثربئو لبرلر لبثلفلبحثيللالكىك  لاللف
 (54 كب ثلحيللكصلر لكربثيرلثزلكتسترلكدبفلحولبحنلسلك ن لبحخرب 

لكحلثلرز،فلثفلبتثل ولاصكرًبحل لفييل لثلسكبرلكخنلدؽلكقيد سكرلصل ملبحزنعلبحثختلرت
طربؼلبح نكرفرلبحغررفرلثفلكبنقأل لثعًللكسكاًللكسل ل لكدكبك،فلكس كفلحلتقعلبحثختلرتلفالبي

لالـلثولبحثكفدلىكلاطعلبحثيرتلبحتال بحثنطقرلبحتالىفثفل لييللككلن لثيدبفل ركلتولككلفلثثل
ل لبحثكفدل لـ لتقدـ لك ندثل لبحييل لبيكح ل ل لصل ملبحزنعلكلن ل276كلن لترد قلفال ثلتو
لبحزنع لحصل م لكثركز لالئثر لثثدينت(52 بحثختلرت لبحفو لفقدثكب لبف لأثر لبلالبحذؼ لنير ل ل  و

كح دلبحثيللالكثفلتثعولثفلبص لثوللنيرلبلالبحخصيملككلفلثعضلبتثل ولادل(56 بحخصيم
تخلكبل نولفالبنس لثولحلكحثلل رؽلبح سرلتفرؽل فشلبحثكفدلفالنكب البحثدينرلثفلبح لنليفلحل

لليف ص لفل راكبلثفلدكرىـلكاصكرىـلكبسكبايـلقيئًللكنيرًبلحلكبستنفذكبلثفلبحنسلءلبحثأسكرب لث
ل(57  دده

ب تثدلصل ملبحزنعل ل لبحثالحفرلكبحسعدفرحلحقدلبنقسث لبحثصرتلإح لكتلتيفلرئفستيفحل
ىثللبحثالحفرلكبحسعدفرلبحتالكلن لالئثرل ل لبسسلاللفرلتعززىللبحفركؽلبح غربففرلحلبفلبحسعدفرل

ل(58 فالبحثصرتليدؿلبسثيلل ل لأنيللالئثرل ل للنالسعدللفلز،دللفلثنلتلكىـلبرلرل قلئرلتثفـ
حـليتخذلبؼلثفلبحثالحفرلكبحسعدفرلثكافًللث ددًبلثفلبح ركل لبألكح لحصل ملبحزنعلثلليدؿل ل ل
بنيـلحـلترفلحيـل الارلثلألرضلكثزبر ييللكثالريلللللكلن ل فلتيـلثتركزتلفالبحثدينرلكثكباعيـل
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لث دد لث لفر لفالثنطقر لف سملفيالث صكرت ليىليل لبحث لفر لثلي كبؿ لبؼلتتأنر لكحفسلحيل ت
صلرلثلؼل ركل لكتك يل لبحثدفلبيخرػلكبحتربثطللينيـلالئـل ل لبي كبؿلب تثل فرلكثعلقفرل

ليصلرلحيللثلحعقلئدلبحثذىلفرلبكلبحتفلرب لبحسفلسفرل.

ل ل لـ لبحثصرت لبحزنع لصل م لادـ لثلحثالحفرل554 ندثل لبحثصرت لبىل لفتنر لذحؾ لكبفد ق
حفولفلـلي فولثفلبىللبحللدلب دلفغلدرلبحثصرتلكذىملإح لكبحسعدفرلحلفطثعلثثيللب دلبحفر،قيفلب

لكلفلل(59 ثغدبد لثف لكبطلقكب لبحس كف لفت كب لكبحسعدفر لبحثالحفر لبحفتنر لرؤسلء لبف لبحطلرؼ كذكر
لثفلذحؾل لحولثصل ملبحزنعلبحذؼلبستفلد فييلحككلفلفت لبحس كفلثفلثظلىرلبحقغملكي الار

ل ل  لبحفتنر لبحثس كنيفلكق عتو لفاللرنخلليطالؽلبص لثو ل يجلبالـ لإح لبحثصرت لفعكد لبف
ل.ل(82 ثعيدًبل فلبحثصرت

لثنقغليفل لكلنكب لبنيـ ل يج لبحزنع لصل م لتأييد لفا لحلثالحفر لثلرزًب لدكرًب لىنلؾ لفكف حـ
لبحزنعل لصل م لدخكؿ لالل لكبنو لح لبحثصرت لدبخل لفا لبحسعدفر لثع لالئثر لظل  لبحتا ن الفلتيـ

كبستثر لبح رملليفلبحثالحفرلكبحسعدفرلكحـلفكفللبحثصرتلكلفلبح صلرل ل لبحثصرتلككنرلبحكثلء
ل(82 ثلحثصرتلثفل ندلبحسلطلفلبيلنيفلكخثسكفلفلرسلًل

للويمكن تصنيف الثوار في حركة الزنج  عمى النحو التالي

لغلثلفلبحقكر ييفلحلبكلبحقكر فر:لكبحرلثرلثقتقرلثفل قكرت(لكتعنالبحثل لكىكلحفعلفلرسال2 ػ
قكر لنكعلثفلبيثالحلتغطالبربضالبحعربؽلبيدن لبحسلخرحلتلؾلفستعثللفال ثلفلأفضًللحلكبح

لثفعللترب علبحث رلبكلبحتصر،فلحلكفطلدلحفعل لنـلبن سر ل نيل لبحثفله بيربضالبحتالغثرتيل
بحقكر ييفل ل ل ثل رلثفلبص لملبحعثللكلنكبلي ثعكفلبحقكر لحينتفعكبلثولثستخدثيفلب دبدًبل

لث يجلكلفل لرلنيرلد يللضخثرلثفلبحعليدلحلك،لدكلبفل ددلغلث لفلبحقكر ييفلكلفلضخثًل
خثسرل قرلبحفلغالـلثفلبحقكر ييفلكث ثك رلثنيـل ندلنيرلبيثيرلثفلبنيلرلبحثصرتلللغ ل

لستثلئرلكبقتيرلثفلكثلرلبحقكر ييفلر لليد  لبحعطلرل.
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لبحزنعلفعثلكفلثلحقكر 5 لثف لطلئفر لكىـ لبحرنيرت ل نسلثفلب نلسلبحسكدبف لكىـ لبحقرثلطيكف: لػ
ليترلثكفلبحلغرل لككلنكب لح لدكرلثلرزلفالبحنكرت لبحقرثلطالبحذؼلكلفلحو لربقد كذحؾلكبقتيرلثنيـ

لبحعررفرلحلحطكؿلفترتلبالثتيـلفالبحثصرتلكبختالطيـلثلىليللثفلبحعرمل.

لكبفلصل ملبحزنعلأكؿلثلظيرلفالفرب ل8 لفرب لبحثصرت لبحذيفلسكنكب لبحزنع ل لكىـ ل: لبحفربتفر ػ
لبييؼلثفلبحعليدلكبنصلؼلبي ربر.بحثصرتل يجلفعثلل قرب ل

ليترلثكفل4 لبحنكثر:لكىـلبحعليدلبحنكثرلككلنكبلىـلكبحفربتفرلثفلبخطرلاكب لصل ملبحزنعلككلنكب ػ
لبحلغرلبحعررفرل.

ػلبحزنك لبينقفلء:لبحذيفلي ليكفلبحعررفرلككلفلصل ملبحزنعلفستخدـلثتر ثيفلحلتفلىـلثعيـل.ل2
لكحـلتثرل لييـلثدتلطك،لرلتتف لحيـلبفليتعلثكبلبحعررفرل.ك،لدكلبفلىؤيءل دينال يكدلثلحرؽل

لفال6 لبياتصلدفر لخصلئصلبح فلت لثف لكلن  لبحتثكر لبف ل يج لكبحتثلر،ف: لبحدثلسيف لغلثلف ػ
بحثصرتلحلككلن لبق لرلبحثصرتلتعدلثلحثالييفل.لكادلب صي ل قرب لبيصنلؼلثفلبحتثكرلحل

يرًبلكثكردلىلئللثفلثكبردلرر يـلحلكقغلكبلبحعليدلكثفلنـلب تثدلبحثالركفل ل لبحتثكرلب تثلدًبلكل
لفالب ثلؿلبحتثرلكبستخرب لبحدثسل.

حقدل لكؿلصل ملبحزنعلبفلفعلفلنكرتولفالسلثربءلغيرلبنولبدرؾلبفلبىثفرلىذهلبحثدينرل
لبحثركز،رل لبحسلطر لكسطكت لبحقديدت لثسلملبحرالثر ل ل لبحخالفر ليؼلنكرت لصلح ًل لترفلثصدرًب حـ

قلككلفل لثليللدمحمللفل524دـل لاللفلدمحملثعدلر لرلطك،لرلإح لبحثصرتل لـل ل لبحثدينرلكا
كصلدؼلافلـلفتنرلليفلبيتربؾلأفضًللكفالىذهلبحسنرلكلن لبحثصرتل ل لبقدل(ل85 ر لءلبح لضرؼل

بكضل يللخربثًللثسلملبحفتنرلكتطكرىلل.لكىكذبلبستفلدلصل ملبحزنعلثفلىذهلبحظركؼلك لكؿلبفل
لد كتولفالثس  لغيرلبفليلدأ لح لثلحفربرلإح لثغدبد لكيذ لبح ند لغيرلبفلبخفدلكطلرده لبحثصرت د

بحكبحالاثضل ل لبتثل ولحلكرذحؾلفقدلثيدلح ركتولكظللفالثغدبدليتراملبحفرصلحيد كبلحنفسول
لنـلبنول ل بحتقنفر(لفالتصرفلتولكف فطلنفسولثلحغثكضلحرالف ثالنفسوح كحـلينس لبفلفستخدـ

لكالث لفتنرلبخرػلظلليتراملبحثدينرل ت ل زؿل  لبحلدكدح ل لثليللدمحمللفلبح لضرؼل دكه نيل
لإح لبحثصرتل لـل لبحثقرركفلكبحفال كفلكبحرايد522ليفلبيتربؾ.لفعلد ل(88 قلكثعولب كبنولبحستر
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ككلفلييدؼلثفلث يئولبيتصلؿلثلحزنعلبحثقتغليفلثكس لبحسثلخلك،درسلب كبحيـلكفقكؼل الاتول
عكفل كحولحلكبفل لاللفلدمحملحـلفعتثدل ل لبحنلسلبنر،لءلبكلليـلكبخذلبحزنعليتصلكفلثولك، تث

لبحنلسلك ل لبحقكـل لب تثدل ل لضعفلءل لبكلحفسلحيـلصلولفالبحكباعلبنذبؾلبنثل بص لمل له
لأدػلثلحزنعلخالؿلنكرتيـل لثل بحثستغليفلثفلالللبحسلطرللكثفلالللبياكفلءلثفلبحنلسلحلكىذب

لبستثلتت ل ل  لذحؾ ليدؿ ل يج لبحثصرت لحللخربم لكتثلدييـ ل قكايـ ل ل  لبح صكؿ لب ل لثف يـ
لكحيؤكدكبلحل ثفعلبنيـلثظلكثكفل.

لبح كبنمل لنغفل لي لكحرف لبحنكرت لتلؾ لفا لبي تثل فر لبح كبنم ل ل  لبحتركيز لثف يلد
لبيخرػ.

 أسباب ثورة الزنج  من أىم

 بحكضعلبي تثل ال:لثفعللنثطل فلتلبحزنك لبكلبحعليدلبحذيفلكلنكبلفعقكفلظركؼلالسفرل
فلخالؿل ثليـلفالت فيفلبحثستنقعل لكبزبحرلبحسثلخل فلبألرضلنـلنقللبحثل لإح لث

 يجلفعرضلك،ثلعلحلحقلءلب رلزىيدلحلفأربد لىذهلبحفئرلبحتخلصلثفلىذبلبحعثللبحقلؽل
 كت سيفلب كبحيـلبي تثل فرل.

  لبحتفلك لليفلبحطثقل لتدىكرلبحكضعلبياتصلدؼلكظلىرت دبخلللبحكضعلبياتصلدؼل:
لكبتسع لبحيكتللبحث تثع لح لبحعلثلر لفلحطثقر لت لر لطثقر لإح  لنر،ر لطثقر لثف بإلسالثا

ثثركرلبحزثفلليفلىؤيءلكريفلبحطثقل لبياطل فرلكرلغلبحتنلاضلبي تثل الثدبهلحلثثلل
 كلفلدبفعًللحالست لثرلحلنكرتل.

 بحكضعلبحسفلسا:لتردؼلبكضلعلبحخالفرلنتي رلتصل دلنفكذلبيتربؾلإح ل لنملبحصربعل
 قالليفلبحثترفيفلكبحعليدلك دحولثتنفسًللفالىذهلبحنكرتل.بحطث

ق(ل ل لراعرلكبسعرلتثتدل562ل–قل522كادلسفطرلدمحمللفل لالخالؿل قرتلب كبـل 
لثغدبدلحل ندلذحؾل يدلبحخلففرلبحثعتثدلإح لبخفولبحثكفدلحث لررتول ليفلبيىكبزلككبسطلحلكىدد

لل.فلثقالثفلبتثل ولكثل لبحعديدفلصطدـلل ثكعلبحزنعلكاتللدمحمللفل لالكبستسلـلث
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ثفلخالؿلذحؾلفثكفلبفلنستنتعلبفلثنقألىذهلبحنكرتلىكلدينالب تثل الث  لكىذبليلررل
لحيذهل لسفككف لكثلحنتي ر لنكرتو ل ل  لبحقر فر لصفر لبحعلك،يفليضفلء للفلدمحملإح  بنتسلمل لا

فنللبفلىذهلبحسنرلبحتالبحنكرتلصدػلبرلرل ندلبحعلثرلثفلبحنلسلثلنتسلليللحلعلك،يفليسفثللبذبل رل
ل لبحثيدؼل لـ لبيثلـ لغيثر ل يجلقيد لظيكرلثذىملبحتقفع لبحنكرت قلبؼلثعدل562كبرل لىذت

لل.خثسرلسنكب لثفلبنديعلبحنكرتللكخرك لبحصفلر،يفلكدكرىـلبحرئفسالفالبنتقلرلبحثذىملبحقفعا

ل لحيل لبتخذ لبحديفلستلرًب لب تثل الكحرنيل لبحنكرتلكلفلبسلسيل كادلد  لفثكفلبحقكؿلىذه
لكبحعثلل لثلحرفدلكبح سن ح لبثرلهللالكرسكحو لكثل لكثعلثلتيـ لإح لت سيفلب كبؿلبحعليد لبحنكرت ىذه
 ل لت ر،رىـلكثلؼلكسيلرلكلن لك سملبحقر،عرلبيسالثفرلكثللبفلصل ملبحزنعلكلفلحدفول لـل
لثلحتن فـلكثلليتصللثولثفلبحتنلؤلكبحس رل ت لبنولكلفلفستطفعلبفلفعرؼلثت لكسكؼلبحقثر
لفلرفرل ل سلثل  ل سم لفعرؼ لينو لح لبحرسكؼ لكا  لثثعرفتو لثلخثلرىـ ل ثل تو ليخدع ككلف
ففصداكنول ل لبنولفعرؼلثلليفعرفكفلىـلفيزدبدلبنليلرىـلثولكثفلذحؾلبنولحثللربدلدخكؿلبحثصرتل

لككافل ل لبنكسلؼلبحقثرلكالؿل:لب تيد لفالبحد لءل ل ل527 لـل قلنظرلفال سلملبحن ـك
يل لإح لهللالفالتع يللخربليللحلفخكطل لفقيللحالبفلبحثصرتلخلزتلحؾلتأرليللبىللبحثصرتلكبلت

لبنكسرلنصفلبحرغيفلخرر لبحثصرتلفأكح لبنكسلرلنصفلبحرغيفلكسكؼل ثفل كبنليللحلفلذب
ل لبيفلـ لل(84 بحقثرلبحثتكاعلفالىذه يدؿل ل لذكلئولفال ذملبحنلسلإح لنكرتولكىالنكرتلكىذب

بحعليدلفالبحثصرتلكثل كحيللضدلبسفلدىـلحل يجلكلن لب دل كبثللبحقلدلبحذؼلكلفلينتلملثعضل
بحطثقل لبي تثل فرلكثنيللطثقرلبحزنك لحلكنكرتلبحزنعلحل رملب تثل فرلذب لطلثعلطثقالضدل

ل فش لفا لبقترؾ لكاد لح لبيربضا لبص لم لثف لبيصنلؼلثفللبحثالريف لإح  لثليضلفر بحزنع
لكبص لمل لكبحعثلؿ لبحقرػ لكبىل لكلي ربم لبحسكد لغير لثف ل ثل ل  لسلثقًل لذكر  لبحتا بحزنك 
بح رؼلحلىذبلثللي عليللتتصفلثلحقثكحفرلحعدـلتخصصيللفالبحعليدلفقطل ل لبحرغـلثفلبنيـل

لالدتيللكبحثخططيفلحيلل.

رلبحزنعلللل د لب دبءىـلبسرػل رملف دلكىكذبلكلن لنكرتلبحزنعلكحـلفكفلبىدبفيللت ر،
لحلبفلبحنكرتلكلن لليفلطثقل لبحث تثعل لليل لبحتالكاعكب ليلررلبحقسكت  لييـلبحعلكدفرلحلكحعللثل
لإح ل لفسع  لفيك لكثلحنتي ر لبح لرثر لكبحسلطر لبيغنفلء لكريف لتثعيـ لكثف لثلحعليد لبحثتثنلر بحفقيرت
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ؿلبي تثل السكػلبحذؼل ققولح ثل تولبضعلؼلب دبئولحلكحـلتقفلنكرتول ل لبسلسلثفلبحعد
لثفلبحعليدلبحذيفلتثعكهلبكؿلبحنكرتل.

لبحنلحجلحل لفالبحقرف لبي تثل البح ديد لبحكضع لتثخضل نيل ل ركر لبكؿ لبحزنع لنكرت بف
ك،لدكلبنيللكلن لبحلذرتلبيكح لبحتالثيد لحألفكلرلبحرلثنرلحدػلثر،دييللفلـلتللجلبحسنرلبحقلدثرل

حلك ركتيـلكنكرتلبحزنعلثيد لبحترررلحرالينقرلبحقربثطرلد كتيـل ل لل ت لظير لنكرتلبحقربثطر
نطلؽلكبسعلحليفلبحد كتيفلكبفلبختلفتللفالبيسلكملكبحلرنلثعلبتفقنللفالضركرتلتغييرلبحنظلـل
بحقلئـلبؼلبنيللبسيث لفاللجلبحك البحذؼلتر،دهلثقفرلبح ركل لكب طتيـلادرتل ل لبحثكب يرلثعل

فلفلىذهلبح ركرلبخفق لحسلملثيـلىالبنيللكلن لنكرتلطثقفرلحلكحـلترفلنكرتلبحسلطرلحلكثلحنيلفرل
لب تثد لكبنطلق لثفلبسسل لنللترلينيل ل ل للرنلثعلكبسسلفكر،ر لتنطِك لحـ لث دلكينيل قعلفر
دينفرلكحرنيللبنتقث لثفلبحنلسلكخرر لبحثالدلحلكدثر لثثتلرلتيـلكحـلترتِفللت ر،رلبحعليدلللل

بيخر،فلك عليـل ليدًبلبؼلغلح لثطلمل قكايـلحلبيلبفلثعضلبحثصلدرلالث لثلستالمل ر،رل
لرئرلصل ملبحزنعلثفلبي ثلؿلبحفلسدتلثنللبلفلكنيرل يجلفقكؿل لبفلصل ملبحزنعلحـلفكفل

ككذحؾلبحطلرؼلذكرلل(82 يتعرضليثكبؿلبحنلسلكيليؤذؼلب دًبلبنثللكلفلير،دلبخذلبثكبؿلبحسلطلف(
ل.ل(86 ثفلبحغلرتل ل لبحقرػلبآلثنرلثلفلصل ملبحزنعلثنعلبص لثو

لكبحسلمل لكبحقتل لبحدثلر لبفقلع لبحنكرب لثف لثف لكغيرىل لبحنكرت لىذه لبف لفثنع لحـ لىذب كحرف
لكبحنيملفالبحثدينرل.

لبح غربفال لثفلكضعلبحثصرت لإح لبح لنملبحعسكرؼلنال علبفلبحزنعلبستفلدكب لبنتقلنل كحك
ل عل لثثل لبحنخيللفييل لككنرت لبينيلرل ينيل لثفلالللبح فشلبحعثلساللككنرت لليل بحت رؾلصعثًل

لسياًللحثعرفتيـلل غربففرلبحثصرتلك فقيـل حلقضلءل ل لبحزنعلكنكرتيـلحلككلفلت رؾلبحزنعلليل
لثفل لكنير لفا لبحعثلسا لبح فش ل ل  لبينتصلر لل يكقيـ لبستطل كب ل يج لح لفييل لطكفاًل زثنًل

ل ل لبح  لكصعكرتيل لح لحدييـ لبحثنطقر لثسلملسيكحر لح لبحخلففرلبحكالئع للدأ لكىكذب يكشلبحعثلسفر
بحثكفدلبحعثلسالب ثلحولضدلبحزنعلثلرسلؿل فشلفقكدهلغالثولسعيدللفلصلح لبح ل ملفالر مل

ل فشلحلزنعلكلفل527 لـل قلكبستطلعلىذبلبفلفكلدلبحزنعلخسلئرلفلد رلبكؿلبيثرل يجلىـز
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لغيرلبنولبصيمل ل ربحلخطيرتلفعسكرل ل لنيرلبحثرغلملكىكلنيرلثتفرعلثفلنيرلبحثعقللح
لحل ل فقو لتنظفـ لحفعيد لبحثصرتح لثفرب  لىطثر لحو لفقلؿ لثكضع لإح  لينس م لبف ل ل  برغثتو
ل كبح ل ملبستطلعلبحتغلمل ل لبحزنعلغيرلبفلبحزنعلثللحلنكبلبفلفل ئكبل فشلبحخالفرلفالى ـك
لحيلالثلرعلفأ راكبلثعسكرهلكاتلكبلبحرنير،فلك زؿلبح ل ملكتسلـلثنصكرللفل عفرلبحخفلطلثكلنو
لبحتغلمل ل لبغلملبحقكب ل لبحزنع لبستطلع لكىكذب لىلئاًل ل ددًب لبحقتللفال فقو لثف كياالأفضًل

ل.ل(87 بحعثلسفرلبحتالثعن لحيللحلقتلؿلكبحقضلءل لييـل

بفلبحيدؼلبيسلسالحيذهلبحنكرتلىكلب تالؿلبحثصرتلكفعاًللبستطلعلبحزنعلتخر،ملكللبحقرػل
فطرتل ل لطرايللبحرئفسفرلبحثؤدفرلحيللكبستفلدلبحزنعلثفلبحث فطرلثلحثدينرلبستعدبدًبلحدخكحيللكبحس

لك قدل لكبحسعدفرح لبحثالحفر لليف لبحخالؼ لنتي ر لبحثدينر لفا لبحثتدىكرت لكبحسفلسفر لبيثنفر بح لحر
صل ملبحزنعلخيرتلاكبدهلحدخكؿلبحثصرتلفلسندلبحقفلدتلبحعلفللإح ل لاللفلبثلفلثعلف ي للفلدمحمل

لفا لبحثدينر لثيل ثر ل ل  للكصثثكب لبح ثعر لل27يـك ل لـ لثف ل527قكبؿ لح لفدخلل872ق ـ
لبحثصرتل لبىل لفا لفعثل لبحسيف لفكلف لكبحنيم لكبحسلم لبحقتل ل ثلفل  لك ر  لبحثصرت بح فش
كبصكبتيـلثرتفعرلثلحقيلدتلكاتلكبلكللثفلرأكبلفييللثفلب دبىـلكبخذكبلثلحولحلك دجلخربملبحثصرتل

تثرلبحزنعلفالتكسعيـلثل تالؿلبحثصرتل ت لذىملثناًلليؤرخلففولبىللبحثصرتلحيذهلبح لدنرلحلكبس
كصلكبلإح لبحثطف رلكبخذكبليتكسعكىـلإح ل نكملكبسطلكبستطلعلسلفثلفللفل لثعلالئدلبحزنعلبفل

ل ل لـ لكبسط لك كىيـلل564يدخل ل ل  لىلئثيف لبيادبـ ل فلت لكخر كب لح لثدينتيـ لبحسكلف في ر
لللدخكحيـلبحنعثلنف562فز يفلحلككسملبحزنعلفال لـل لسكايللكبرنرلثنلزحيللقلنصرًب رلفل راكب

كرلغكبلإح لار،ملثغدبدلحلكىكذبلبستد  لبحخلففرلبحثعتثدلبحثكفدلإح لثكرلثفلالللبحثيتدؼلحليفل
بحخلففرلبحثعتثدلبدرؾلخطكرتلنكرتيـلك دـلادرتول ل لبحسفطرتل ل لبحنكرتلك دهلكحرفلءتلبحثكفدل

ل ل لـ للدبفر لفكلن  لح لبحعث566بحعسكر،ر لبنتصلر للدبفر لبحثكفدلق لفلستعد لبحزنع لكىز،ثر لسييف
ح ثلرلكب دل فقًللاكبثرل قرتلبيؼلثقلتللثعلسففل ررفرلكت رؾلبلكلبحعثلسللفلبحثكفدلن كل
ل لحلثعدلبفل ثأل فقولتعلئرلدافقرلكبستقرلارملكبسطلحلكبستطلعلبلكلبحعثلسلبفلييـز  ر لر،ل

لفق لبحزنع لبثل لح لكبسط ل ل لبينس لملثف لفأ لره ل لثع للف لحكباعرلسلفثلف لثليستعدبد لبخذكب د
بخرػلكىزثكبلثرتلبخرػلارملكبسطلحلك،لدكلبفلسلفثلفلقعرلثقكتلبح فشلبحعثلسالفقدلبثتنعل فل
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لبحسر،علكبينس لمللككلفلفقكـلثعثلفرل رؽلبحسففل بح رملحثدتلقيرلكلثللكب تثدلطر،قرلبحي ـك
بحعثلسالثقفلدتلبلالبحعثلسلحلاكتلبح فشللبح ررفرلبحعثلسفرلحلك،ز،لكفلبحقنلطرلك،نس لكفلحلكرغـ

كحرفلحـلفستطفعلبينتصلرل ل لبحزنعل ت ل ضرلبحثكفدلبحثكفدلبحعثلساللنفسولفالبح لدؼل
ل لبحزنعل567 قرلثفلصفرل لـ لحت ثع لبحثيثر لب تالؿلبحثربرز لبح يكشلككلفلىدفو قلثقفلدت

قل567ثفل لـللارملكبسطلحلكدخللبح فشلفعاًللىذهلبحثكباعلبحثيثرلفالبحنلثفلثفلررفعلبيخر
حلكت رؾلصل ملبحزنعلن كلطيينللكدخليللفالبحسلثعلكبحعقركفلثفلررفعلبيخرلكاتللبح ثلئاحل
لثفلأ ظـلاكبدلصل ملبحزنعلكبرنرىـلطل رلحولنـلدخللبحثنصكرتلثسيكحرلنـلتك ول ككلفلىذب
لحل ل لكرىل لكثل لكباتصر لسفطر لصل ملبحزنعل ل لبحثختلرت لبيىكبزلكبستطلعلدخكحيل ن ك

قل567للبحثكفدلفالىذهلبحثنطقرلفعدلبحعدتلحل رمل ت لبحربثعل قرلثفلقعثلفلثفل لـلكظ
ل ل لبحثختلرتل كرن لىنلؾلثدينرل ل لضفلؼلقطلبحعرملبسثلىللبحثكفقفرلحرالفضرمل صلرًب

ل لفال لـ لبحزنع. لبدػلإح لقللاكتيـل568 لصثر لثثل قلالس لبحزنعلثفلبح صلرلكبحث ل ر
ل لفال لـ لح لبحرنيرلكبنس ملفال572كبضعلؼلصفكفيـ لكخرملفييل لبحثكفدلبحثختلرت قلىل ـ

لكبح صلرل ت لقعثلفلثفل لـل لبحي ـك لحلكظل لثدينرلبحثختلرتلتقلـك قل569نفسلحيلرلبحي ـك
 يجلتثكفلبص لثولثفلب ربؽلثعضلاصكرلصل ملبحزنعلحلكفالذؼلبحقعدتلثفلبحعلـلنفسول

لب لبح لنم لثف لكب تالحيل لبحثدينر لدخكؿ ل ل  لبحثكفد لكردأل ـز لبحخصيم لبلا لنير لثف حقراا
لبيؼلثقلتلحل لبح فشلخثسيف لتعدبد لككلف لكبحنير لبحلر لثف لذؼلبحقعدت لثف لبحسلثع لفا بحي ـك

.لكبدخللزنعلكبكيدهلكرنلتولإح لبحثكفقفركبستطلعلبحثكفدلب تالؿلبحثختلرتلك ثل لنسلءلصل ملبح
ل(ل.88 قل572رأسل لاللفلدمحملثغدبدلفالبحنلثفل قرلثفل ثلدؼلبيكح لثفل لـل

حقدلبختلرلبحزنعلبحثصرتلك غربفيتيللبحصعثرل يجلبينيلرلبحثتقلثكرلكبيىكبرلك دـلادرتل
بح فشلبحعثلسالكبيتربؾل ل لثال قتيـلحعدـلادرتيـل ل لبحقتلؿلفالثنللىذهلبحظركؼلبحقلسفرل

ت لبفلككذحؾلادرتيـل ل لفت لبحرنيرلثفلبحثنلطدلقثل لبحقسـلبيدن لثفلبحعربؽلكبيىكبرل 
لذكفًلل يجلبفلكاك يلل ل ل بحنكرتلىدد لثغدبدلكبختفلرلثدينرلبحثختلرتل لصثرلحيللكلفلبختفلرًب
نيرلبلالبحخصيملثكلنًلل صينًللحتقلثؾلبينيلرلكبق لرلبحنخيللحلكىذبليدؿل ل لبحتنظفـلبحرليرل

ل ص لالعر لىيئر ل ل  لبحثختلرت لتركف لبف لبحطلفعا لثف لككلف لبحزنع ل ثل ر لثو لالث  ينرلبحذؼ
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لثلإلضلفرل لبحعثلسيكفلح ل ل لبحثختلرت حتستطفعلبحصثكدلفالك ولبحغلرب لبحثتال قرلبحتالفقنيل
للنيرؼلقطلبحعرملكبلالبحخصيملثفلبح يتيفل لطلفعفًل إح لبفلبحثختلرتلكلن لث صنرلت صنًل
بحقثلحفرلكبحقرافرلحلكرذحؾلبثتنع لفترتلثفلبحزثفل ل لبح فشلبحعثلسالكك كدلبحقصكرلبحعديدتل

لإح ل لنملاصرلصل ملد لبحزنعلكثقكللدايدلحلغلفرل يجلن د بخللبحثدينرليدؿل ل لتنظفـ
بحزنعلاصكرًبلبخرػلبىثيللدبرلبنكالؼلبلفلصل ملبحزنعلبحتالكلن لإح ل كبرلاصرلبلفولكدكرل
لبحقنلطرل لكبقلدكب لبحرثلر لبحزنع لاكبد لثف لككليـ ل لثع للف لكسلثلف لح لسثعلف لكبلف لح بح ثلئا

ليلرلىذبلبح لنملبحعثربنالكبحسفلسا.كبح سكرل ل لبين

بىتـلصل ملبحزنعلبىتثلثًللكليرًبللتكفيرلبحثؤفلكبياكب لحعلصثتولكح فقولبحضخـلحللكثفل
نـلقيدلبسكباًللكنيرتلفالبح لنملبحغررالثفلبحثختلرتلكثنيلل بحسكؽلبحثثلركر(ل يجلقغل لاضفرل

كرتولحلحذحؾلبستثلؿلبي ربملإح لبحثؤفلكبحتثك،فلصل ملبحزنعلإح لباص لبح دكدلثنذللدبفرلن
 لنثولكسخرىـلفال لملبحثؤفلإح لثعسكرهلكثنعيلل فلبحثعسكرلبحعثلسالحلكىذبلاثرلبحتنظفـل
كبحتدليرلبحذؼلالـلثولبحزنعلين لحلنكرتيـلحلفلفسلثفلبحثثكفلبفلتركفلبحنكرتلليذهلبيستثربر،رل

زنعلب ثدللفلبح نيدلحالقربؼلثفلدكفلتنظفـلحك ستالدايدلبفلص لبحتعليرلحلك يفلصل ملبح
ل ل لنقللبحثؤفلككلفولبلفلف ثللسثؾلبحثطف رلإح لثعسكرهل.

صل ملبحزنعلفال لصثرلبحثختلرتلثؤسسل لبدبر،رلكثلحفرلحتقرؼل ل لسيرلبح رمللبالـ
لب ط ل للفلدمحملكاد ل لا لقكليل لبحتا لبحعثر لاصيرت لدكحتو لدبخل لبحثدينر لقؤكف لتنظفـ كتتكح 

لىكلحقمل بثيرلبحثؤثنيف(لك يفلحولكيتل ل لبيثصلرلبحتلثعرلصل ملبحزنعلحنفسولحق ل ديدًب ثًل
حدكحتيفن دلأ ثدللفلثيدؼلبح ثلئالكصللإح لثركزلثرثكؽلفالدكحرلبحزنعل يجلكيهل لاللفل
دمحملبرنرلب ثلحولكضـلبحفولدمحمللفلبلربىفـلبحذؼلتكح لبحرتلثرلحولفلثللثل لطثعلدمحمللفلبلربىفـل

ل89 فالكظففتو لثلفقيرلإح لكذ( ل لاللفلدمحملفال لصثتولكىذب لبحتالبصدرىل حؾلضرملبحنقكد
ح لب الفلبستقالحولبحفعلالثفلنل فرلنلنفرلبفلكلل ك كدلدبرلضرملحضرملبحنقكدلثفلنل فرلكب 
ىذبلبحتنظفـلبسيـلفالبي لدلدكحرلث كثرلبحتنظفـلكبحتدليرلحلكذحؾلبفلبحفكض لبحتالالـلليللبحزنعل

لفكض لت ثع لثف لتنقأ لترتيملفيذهلحـ لبؼلىالفكض لثف لترتيملصفكفيـ لثف لنقأت للل لنيـ
بحفكض لبحتالنقأتلثسلليـلكلفلفسثقيللتنظفـلكتلك،ملحرللدكحتيـلكذحؾلحفستثركبلفأفلكلنكبلغيرل
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لسفسيـلثلحتلحالفالترب علنكرتيـلثنذللدبيتيللحلكحرفلبحتنظفـلسلملبستثربر بحنكرتللثنظثيفلىذب
ل لصل م لقخصيتو لكتر ع لبثتلز لكبنتصلرىل لبحذؼ لنكرتو لن لح لفا لبيسلسا لبحسلم بحزنع

لنستطفعلبفلنقكؿلبفلصل مل ثثعرفتولثلخالافل لكبىكبءلبياكبـلبحتالكلفلفعفقكفللينيـلكحرننل
لثفل لبحرنير لفييل ل قد ل لثًل ل قرت لبررعر لنكرتو لبستثر  لحثل لكبطال و لنقلفتو لسعر لحكي بحزنع

ثفلبحقفلدتلكثلحقكللبيفضللحولحلكذحؾلبفل نكتولبينتصلرب لحلكثللبفلثعرفتولثلحث تثعلثكنتول
فالبحث لؿلبحسفلسالكبياتصلدؼلكذكلءهلبحثفرطلثكنولأفضًللثفلبيستثربرلحلكذحؾلبفلبحقعلرب ل
بحتالرفعيللكبحتالتنـل فلثعرفرلثلربءلبحفرؽلبحدينفرلبحثتعددتلحرالفستثيللبحفولثقفرلبحثذبىملكيل

ل ل لبنولص لبحقعلرب لبحتالرفعيل لففثللتدؿ لبثل ل. لبيننال قر،ر ل ملثذىملثغليرلحالثلثفر
ل.لسالطيفلليدؼلبح صكؿل ل لبيثكبؿيخصلقعرهلفقدلبتيثولبحطلرؼلثلفلقعرلىدفولبحتقرملح

 من آثار ثورة الزنج وعوامل إخفاقيا: 

لفالباتصلدفل لبحعربؽلبيدن لكبنعكسلذحؾل ل لثكبردل لبحزنعلتأنيرب لسيئر خلف لنكرت
كقللبحزرب رلكبحت لرتلفالكللىذهلبحثنلطدلحلكذحؾلتعطيللبحثؤسسل لبحعلثرللبحلي لبحعثلسالح
بحعليدلبحذؼلكلفلتأنيرهلسيئًللفالبحثنلطدلبحث تلرلثفلالليـلحلكبرلرلخسلرتلياتيلللحلدكحرحلكت ر،ر

لحلدكحرل لبحت لر،ر لبح ركر لفا لبحثيـ لبيللر لثينلء لكسقكط لبحثصرت لسقكط لىا لبحعثلسفر بحخالفر
ككذحؾلثفلآنلرلنكرتيـلنقكءلثدينتيفلزبىرتيفلتر ر تللكسطلثيدبفلبحقتلؿلىثللثدينرلبحعثلسفرلحل

لثقكلل لبحثدينتلف لكبزدىر  لبحثكفد لأ ثد لألا لاكب  لثركز لكبحثكفقفر لح لبحزنع ل لصثر بحثختلرت
لكلير.

لبحذؼلكلفل لصل ملبحزنع ل: لىثل لثيثتيف لقخصيتيف لظيكر لبحنكرت لىذه لآنلر لثف كذحؾ
للذ لبستطلع لطثك ر لثيثرلقخصفر لقخصفر ليلرز لبف لبستطلع لبحعثلفر لكادرتو لكتنظفثو كلئو

بستثر لبررعرل قرل لثًلل.لبثللبحقخصفرلبحنلنفرلفيالقخصفرلبحثكفدلبحعثلسالبحذؼلبستطلعل
لبحزنعلكصل ليـل لاللفلدمحمل ل لبحرغـلثفلذكلئولبحثتقدلكصعكثرلبحثكلفلبحذؼلتـلففول بفلييـز

لبحتأنيرب لب لبف لبح لنليف لليف لليفلبحقتلؿ لبنتقلؿ لكتثنلل لقر لحلغلفر لثيثر لبحنكرت لىذه حتالسللتيل
ل لحتيفلكلن ل لييثللبحثصرتلثللالللخربليلل ل ليدل لاللفلدمحمل.
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لبحثقلءل2 لبحزنعل ركرلضفقرليتنطكؼل ل للرنلثعلدايدلحلكنظر،رلتضثفلحيل لكلن لنكرت ػ
كاكتيللثنطك،يفللز فثيللكبندفلعلبتثل ولبحعليدلثفلنل فرلحللكبينتقلرلكبحكبسعلحلككلفلثقلؤىل

كثضعفلبحخالفرلكبنقغلحيللثفلنل فرلنلنفرل.لكىذبلثللففسرل دـلركب لبحد كتلليفلبي ربرل
لثفلأىللبحثصرت.

ػلبفلب تنلؽلصل ملبحزنعلثثلدغلبحخكبر لبيزبرارل لمل لفولنقثرلبحعلك،يفلكثغضيـليفل5
لبءلبحقيفعرلثثلل دبلىؤيءلإح ل دـلبحتعلكفلثعل لاللفلدمحم.بحخكبر لكلنكبلبحدلب د

لكلن لنكرتلبحزنعلادلالث لبثلفلضعفلبحخالفرلبحعثلسفرلحلكتفسخلبيدبرتلكبحسفلسرلفال8 ػ
لبحضعفلحصل ملبحزنعلبفلينقرلد كتولفالبحثنلطدلبح نكرفرلثفل بحعلصثرلحلفلتلحلىذب

ل لحلدكحرلفلثل لبحثكفدلككلفلقخصًللبحعربؽل.ل يجليتك دلاكب لكليرت تكح لبيثرلبلكلب ثد
اكفًلل لزثًللبستطلعلثعدلفربغولثفلب دبئولبيخر،فلبفليركفل يكدهلن كل ركرلبحزنعلففقضال

ل لييللاضلًءلثلرثًلل.

لفالت سيفلب كبحيـل4 لبحسيئكأثاًل لثفلكضعيـ ل لاللفلدمحملفربرًب لد كت لحلكب لكلفلبحزنعلاد ػ
ل لرأكب لفلثل لح لبحثزر،ر لتسفرل فلنتلئعل لسثرلكبفلبحثكفدلثن يـلبي تثل فر بفلبح ركرلحـ

بيثلفلكبغدؽل لييـلبيثكبؿلى ركبلز فثيـلكبحت قكبلل فشلبحعثلسييفلثعدلبفلكاعكبلثلح كعل
لكتعرضكبلحخطرلبحثك ل.

ػلكلفلحقخصفرلبحثكفدلبنرلكليرلفالبحقضلءل ل لىذهلبح ركرلحلفقدلبستطلعلبفلفعلاءل2
رليرتلكف قدلبيثكبؿلكبحذخلئرلفالبحثكفقفرلفيتثكفلثفلبفلفقللبح يكشلبحضخثرلكبحقكب لبح
لنكرتلبحزنعلكفقضال لييلل.
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لفالبحقضلءل6 لثيثًل لبحثكفدل ل لبحزنعلكلفل لثاًل لبفلبح صلرلبياتصلدؼلبحذؼلضررو ػ
 لييـلينيـلفالبفلثيـلبيخيرتلبخذكبلفقلسكفلالرلبحغذبءل ت لبفلبيسيرلثنيـل ل ل دلاكؿل

سأؿل فل يدهلثلحخلزلفيذكرلبنولحـليذاولثفلسنرلحلكفغلحالبحثؤخكفلففقكحكفلبحطلرؼلكلفلف
لإح لبفليي ركبل لبحرنيرلثنيـ لبحضيدلدفع لكىذب لبحثكت ل. لبحنلسللللح ـك لح ـك لأرلكب بنيـ
لفال لبيخيرت لبفلثو لفا لنفسو لك د لبحزنع لصل م لبف ل ت  لبحثكفد لإح  لثت ييف ثعسكرىـ

للثاًللبسلسفًللثفل كبثللبخفلؽلبحنكرتل.قرذثرلاليلرلثفلبتثل ول.لككلفلىذبل 

ػلحـلترفلنكرتلبحزنعلخرك ًلل ل لبحدكحرلكبحنظلـلبحقلئـلف سمللللخرك ًلل ل لبحديفلكذحؾل7
فالنظرلبحثعلصر،فلحذحؾلتطكعلبيؼلبحنلسلح رملبحزنعلثفلبحعربؽلكفلرسلكبحث ر،فل.ل

لبح ركل لبحتالالث لآنذبؾلح لكل لبحذؼلبنطثع لثو لبحطلثع لىك لبيتقفلءللكىذب لبحييل فنظر
لكبحثتدينكفلنظرتلسخطلكثق لككصثكىللثلحزندارلكبحز،غلكثخلفرلبحديفل.

ل ل لتنظفثل ل سكر،رلدافقرلكبسل رلثتنك رلحلك،تثتعللتدر،مل8 ػلكلفل فشلبحعثلسييفلفقـك
ل ل ل لبّي ليتقدر لبحعصلثل  لث رم لبقثو لبحزنع لبسلكم لكلف ل يف لفا ل سنر لكتغذفر  يد

لبحخلطفلبح لحذحؾلكلن لبن  لغلربتيـلىالبحغلرب لبحي ـك قلئـل ل لبحسر رلكرجلبحرثلئفح
لثنظـلككافكبلك يًللحك ولبثلـلبح فشلبحعثلسال. لبحليلفرلكنلدرًبلثللالـلبحزنعللي ـك

ػلكلفلطكؿلبحثدتلبحتالبستغراتيللبحنكرتل لثاًللثيثًللفال دـلن ل يلليفلبحزنعلفقدكبلكنيرل9
لبىلحال نكملبحعربؽلفضاًلل فلثقلكثرلبحدكحرل.لثفلاكتيـلكثللحقكبلثقلكثرلثف

لتفر،دل22 ح  لكب  لكىنلؾ لىنل لثعنر لاكبتيـ لإح  لأد  لبحزنع لب تليل لبحتا لبحثنطقر لسعر لبف ػ
لتعذرل لفقد ل لثللثيـلفالبخفلؽلبحنكرت لحلكىذب لبحعددلثفلكللثركزلب تلكه  لثفل لضئيلر

لافلبحعسكرؼ. ل لصل ملبحزنعلتركيزلاكبتولفالبيثلرفلبحتاليتطلليللبحثكل
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ػلبفلبيضربرلبحتالتعرضلحيللبىللبحثدفلبحتالب تليللبحزنعلزبد لثفلضربك لثقلكثتيـل22
حلنكرتل.لكادلزبدلثفل دبءلبيىلحاليفلبحزنعلكلنكبلثفل ليدىـللفقدل لييـلبفلفغدكبلسلدتل

ل.ل(42 حيـ

لبي ت لبحتلر،خفرلكتأنيربتيل لثفلبحنل فر لبحنكرتلكبىثيتيل لنرػلبفلىذه ثل فرلككلفلحيللكىكذب
لثفلثسلكغلككلفلبىـلقاءلبفرزتول لكلفلفييل صدػلكبسعلفالبحث لؿلبحفكرؼل ل لبحرغـلثثل
بحنكرتل لحرلبحعلكدفرلبحتالكلفلفييللبحزنعلكبحثعلثلرلبحسيئرلبحالنسلنفرلفالبحعيكدلبيسالثفرلبحتال

لكبرل لىذهلبحنكرتل.

ن العباس بن جريح المشيور لقد اوحى خراب البصرة الذي اصبح مضرب االمثال لعمي ب
 بان الرومي بقصيدة ميمة تسجل ىذه الحادثة التاريخية .

 اإلسلمنج جيارا  محارم          اي نوم بعد ما انتيك الز    

 وعمى الــمــــو ايما اقـوام         اقدم الخائن المعين عمييا    

 ثم يصف دخول الزنج إلى البصرة فيقول :

 اذ رماىم عبيدىم باصطدام        يا حـــــــــسن حـــــــــــــاليااىميا          

 اذ راح مدليم الظـــــــــلم       دخموىا كانـــــــــــــــيم قطع الميل         

 حق منو يشيب رأس الغلم        ول رأوا اي ىــــــــــــــولـــاي ىـــ         

 وشمال وخمفـــــــــيم وامام        ـــــــيناذ رموىم بنارىم من يمــ         

 كم اغصوا من طاعم بطعام       وا من شارب بشرابـــكم أغص         
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 فتمـــــقوا جبينو بالحســــــام        كم ضنين بنفسو رام منــــــجى         

 ترب الخد بين صدى كرام       ريعا  ــــاه صــد رأى اخـــكم اخ ق         

 ترب الخد بين صدى كرام      رام ــد بين صدى كـــــرب الخــــت         

 وىو يعمى صارم صمصام       وــنيـــكم اب قد رأى عــــــزيز ب         

 حين لم يحمو ىنالك حامـي       مو اســـــممـوهـكم مفدى في اى         

 ثبا السيف قبل حين الفطامب       ناك قد فطمـــــوهـع ىـــكم رضي         

 فضحوىا جيرا بغير اكتتام       كــرــم هللا بــكــــم فتــــــــاة بخات          

 بارزا وجييا بغير لــــــــثام       ــــوىاكم فتاة مصونة قد سبــ          

 داميات الوجــــــــــو لألقدام       من رآىن في المســاق سبايا          

 يقمـــــــــــن بينيم بالــسيام      من رآىن المقاسم وسط الزنج         

 بعد ممك اإلمــــــــاء والخدام      اءـــذن إمتخـــــــــــــن يـــمن رآىـ          
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  اليوامش

ل لء لزنكثلرلبحتال رف لإح لل(2  لبؼلبح ثقرلكثنل لح لبحزنعلثقتثسرل فلزنؾلبحفلرسفر كلثر
ل لكادلزن ثلر ل. لثسلثيف لبيفلـ لتلؾ لفا لثلككيل لككلف ل. ليفر،قفل لبحقراا لبحسل ل لفا لتقع بحتا

ي ظنللبفلكلثرل زن د(لفالبحفلرسفرلثعنلىللبحثدفلحلكثللبفلكلثرل زن لر(لبحعررفرلبحثأخكذتل فل
لحل لبحثعدف لثالد لتعنا لبحزنع لثالد لبحث تثل لكبحن لسلكثف لبح ديد لتعنالصدأ ل زنكلر( بحفلرسفر

لكبف لإح للخلصر لبحثسلثكف لبحت لر لفستكردىل لكلف لبحتا لبحنلدرت لثلحثعلدف لتدخر لبيفر،قفر بحقلرت
ل.5/592بلفلثنظكرلحلحسلفلبحعرملحلثالدىـلحلكررثللبفلبحلفعل زنع(ل ررالبيصللح.

حل لدبحعز،زلبحدكرؼلحلدربسل لفالل25ب ثدل للالحلنكرتلبحزنعلكالئدىلل لاللفلدمحمحصلل(5 
ل.92ل–ل76أخرتل.بحعصكرلبحعثلسفرلبحثت

ل.ل224د.لبلربىفـلبيكملحلبحتلر،خلبحعثلسالبحسفلسالكبح ضلرؼلحلل(8 

ل.ل872/لل2ثفلب فلفلارػلبحرؼلكلحثدينرلحلبح ثكؼلحلثع ـلبحللدبفل/لل(4 

ل25/874بحدىلالحلسيرلب الـلبحنثالءحل.ل248/لل7بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾحلل(2 

ل.252/ل5بحثغدبدؼلحلتلر،خلثغدبدلحلحلبحخطيملل244/ل7لحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾلحبحطلرؼلل(6 

ل545بحغفلرلحبحرلينالكبحرلفاحل.ل42/ل8 سفلبلربىفـل سفلحلتلر،خلبيسالـلحلل(7 

ل.ل52/ل25حلبلفل سلررلحلتلر،خلدثقدلحلل22/84بلفلكنيرلحلبحلدبفرلكبحنيلفرلحلل(8 

ل2ل885/ل9بلفل  رلحل.ل256/ل8بلفلبلالبح ديدلحلنيعلبحثالغرلحلل(9 

ل.ل4صلح لب ثدلبحعلالحل لاللفلدمحملحلصل ملبحزنعلكدكحتولبحثيزكثرلل(22 

ل829بحثسعكدؼلحبحتنلفولكبيقربؼح.7/287ػلبحطلرؼحلتلر،خلبحرسلحل(22 

ل5/425بحقثالحلبحرن لكبيحقلملحلل7/627بحطلرؼحلتلر،خلبحرسللحلل(25 
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ل2/296بيثطالحلتيديملبحثقلؿلح.ل7/627بحثصدرلنفسولل(28 

ل5/225بحسثعلنالحبينسلمل4/52حبحزركلاحلبي الـلحل864ػلبحسيكطالحلتلر،خلبحخلفلءل(24 

ل.ل4/257بلفلبلالبح ديدحلنيعلبحثالغرلحلل(22 

ل.ل4/258بلفلبلالبح ديدلحلنيعلبحثالغرلحلل(26 

ل7/625بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾلحلل(27 

ل578/ل24بحثزؼلحلتيديملبحرثلؿلحل.لل(28 

ل.ل28/286حلبحذىلالحلسيرلبي الـلبحنثالءلحلل7/244لرؼلحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾحلػلبحط(29 

ل252/ل5بحخطيملحلتلر،خلثغدبدللحلل(52 

ل.27حلثيزبدلخلفلحلتلر،خلكيفرلبحثصرتلحلل22بحعلالحلصل ملبحزنعلح(ل52 

ل.ل7/622بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾحل(55 

ل.ل8/282بحطلرؼحلتلر،خلبحرسللكبحثلكؾحلل(58 

ل.ل222بحعلاحلصل ملبحزنعح(54 

ل.ل8/262بلفلبلالبح ديدلحلنيعلبحثالغرلحل(52 

ل.ل8/77بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللحلل(56 

ل.ل8/77بحثصدرلنفسوحلل(57 

ل.ل8/77بحثصدرلنفسولحل(ل58 

ل.ل8/585بلفلخلدكفلحلتلر،خلبلفلخلدكفلحل(ل59 
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ل.ل7/244بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسلحلل(82 

ل.ل7/246لر،خلبحرسللحلبحطلرؼلحلتل(82 

ل.ل7/624بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللحل(ل85 

ل.ل48ب ثدل للاحلنكرتلبحزنعلحلل(88 

ل.ل625/ل7بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللحل(ل84 

ل.ل22/54بلفلكنيرلحلبحلدبفرلكبحنيلفرلحلل(82 

ل.ل8/7بحطلرؼلحلتلر،خلبحرسللحلل(86 

ل.ل22/52بلفلكنيرلحلبحلدبفرلكبحنيلفرلح(ل87 

ل.ل22/56كنيرلحلبحلدبفرلكبحنيلفرلحلبلفل(ل88 

لبحعللالحلنكرتلبحزنعلل(89 

لل.ل78بحسلثرلحلنكرتلبحزنعلحلل(42 

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 المصادر والمراجع الحديثة 
ل2 لبح ضرثال  لػ لخلدكف للفلدمحمللف ل لدبحر ثف ل: لخلدكف لل828بلف لديكبفل2426قل/ ـ(

حقأفلبيرلرل لبحثعركؼللتلر،خلبحثلتدألكبحخلرلفالتلر،خلبحعرملكبحلرررلكثفل لصرىـلثفلذكؼلب

لـل.2972بلفلخلدكف(لحلت قيدل:لدمحملبحصثلغلحلثؤسسرلبي لثالحلثطلك ل لحلليرك لحل

حلل2ق(لحلت قيدل:ل لالقيرؼلحلط272بلفل سلررل:ل لاللفلبح سفللفلىثرلهللالحل  للػ5

ل ل2422دبرلبحفكرلح ل ل  لل-قل لح لبلكلبحفضلل ثلؿلبحديفل لحسلف722بلفلثنظكرل: لح لق(

ل2حلدبرلب فلءلبحتربجلبحعررالحلنقرلبدملبح كزتلل2بحعرملحلط

ـل(لبحلدبفرلكبحنيلفرلحل2875/ل774بلفلكنيرل:ل ثلدلبحديفلإسثل يلللفلكنيرلبحدثققالح  للػ8

لـل.2988حلدبرلب فلءلبحتربجلبحعررالحلل2ت قيدل:ل لالقيرؼلحلطل

حلثطثعرلاـل2ف لكتلملبحر لؿلحلطبيثطال:لبحسيدل لالدمحملبحثك دلحلتيديملبحثقلؿلفالتنقلػ4

ل2قل2425ح لـل

ـ(لثع ـلبحللدبفحلل2558قل/ل656بح ثكؼلحلقيلملبحديفلبلكل لدهللالفلاك للفل لدهللالح  للػ2

لـل.2979حلدبرلب فلءلبحتربجلبحعررالحلليرك لحلل2طل

ل6 ل  ػػ للفل نثلفلح لب ثد لدمحمللف لح748لحدىلا: لبحنثالء لب الـ لحسير لبحرسلحرحلقل( لثؤسسر

لحليرك ل2طلحلثالييفحلبحعلـلدبرلثطثعرلق(لح2422بحزركلال:لخيربحديفحل  .لليرك 
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ل2قل(لبينسلملحلتقدفـل:ل لدهللالبحثلركدؼلحطلل265سثعلنال:لبلالسعدل لدلبحرر،ـلح  لبحػل7

ل2قل2428ثطثعرلدبرلبح نلفلليرك ل لـلل

ـ(لتلر،خلبحخلفلءلحل2222قل/ل922بحسيكطال:لثالؿلبحديفل لدبحر ثفللفلبلالثكرلحل  للػل8

لـل.2996حلدبرلصلدرلحلليرك ل2ت قيدلإلربىفـلصلح لحلطل

لبلكل عفرلدمحمللفل ر،رح ل لػ9 لت قيد955قل/ل822بحطلرؼل: لتلر،خلبحرسللكبحثلكؾلح :لـ(

لـل.2879نخثرلثفلبحعلثلءلحلثطثعرللر،للحيكفلحل

حلدبرلبحفكرلحلل2طلق(لحلتيديملبحتيديملح825بحعسقالنال:لقيلملبحديفللفل  رلح ل ػل22

لل2قل2424 لـل

ق(لحلتيديملبحرثلؿلحلت قيدل:لثقلر كبدلحلثطثعرلل745حثزؼل:لبلكلبح  ل ليكسفلحل  ألػ22

لثؤسسرلبحرسلحرل

ل25 ـ(لت قيدل:لدمحملبلكل2227قل/622بلفلبلالبح ديدحل زبحديفل لدبح ثيدللفلىثرلهللال  لػ

حل فلءلبحرتملبحعررفرلحلاـلحلإيربفدبرلبحلثطثعرلل2بحفضللإلربىفـلحلقرحلنيعلبحثالغرلحلطل

لـل.2962

ل28 لبلالبح سفل لالحل  ػ لليرك ل846بحثسعكدؼل: لدبرلبيندحسلح لحبحتنلفولكبيقربؼلح ق(

لقل2886
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 152 (0202 كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

  م. افيام غالب عبد المطيف .م

 المراجع الحديثة 
بحدركفشلحل لسـلفلسيفلحلبضكبءل ل لنسملصل ملبحزنعلحلث جلفالث لرلبحخليعلبحعررالػل2

ل2ـل5252 لـل5-2بحعددل48بحث لدل

ل5 لطػ لح لبحثيزكثر لصل ملبحزنعلكدكحتو لح لصلح لب ثد لبيسالثالحلل2بحعلالح لبحثدبر لدبر ح
لـ5226لنغلزؼل

حلثؤسسرلبحنقرلبيسالثالحلل2بحغفلرؼل:ل لدلبحرسكؿل لدلبحث سفلحلبحرلينالكبحرلفالحلطػل8
لـ2972حلبحتربجلءبحدكرؼل:ل لدبحعز،زلحدربسل لفالبحعصكرلبحعثلسفرلبحثتلخرتلحلدبرلب فلل-   ق2426 لـل

ل2ـل2989حلبحقركرلبحعلثرلحلثكتثل لحلل2بيكملحلبلربىفـلحلبحتلر،خلبحعثلسالكبح ضلرؼلحلطػل4

ل2ـ2992 لكشلحلطلىرلحلبكبئللبحعرمل لرلبحعصكرلكبح قلئدلحلثغدبدلحلػل2

ل2ـ2978 سفلحلبلربىفـل سفلحلتلر،خلبيسالـلحلدبرلبحفكرلبحعررالحلػل6

ل2ـلل2982رل:لدمحملكصفالحلثغدبدلحليفرلبحثصرتلحلتر ثخلفلحلثيزبدلحلتلر،خلكلػل7

ل2ـ2972حلدبرلب فلءلبحتربجلبحعررالحلل5بحسلثرلحلففصللحلنكرتلبحزنعلحلط2دػل8

ل2 للاللحلب ثدلحلنكرتلبحزنعلكالئدىلل لاليفلدمحملحلثكتثرلبح فلتللحلليرك لػل9

ث جلفالث لرل لثعرلبحثعجلحلل ثربفلحلرقللحلنكرتلبحزنعلبيسثلملحلبي دبجلحلبحنتلئعلحػل22
ل2ـلل5227 لـل65بحعددل89ث لدل

 2ـ2978حرلبحعررابحفكلحلدبرحعلحـلبيسالثالفالبحعصرلبحعثلساث ثكدلحل سفلب ثدلحلبػل22


