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  أهمية موضوع الكتاب

اعتمدت الحكومات املركزية واملستقلة منذ قيام الدولة العربية 
ن من  ى النا ر شؤون الحرب والسياسة وٕالادارة ع ي تدب ٕالاسالمية 

آل املهلب العمانيون أسرة ذات رياسة رجاالت ٔالاسر الشريفة. وكان 
ي الفتوحات  ونباهة منذ فجر ٕالاسالم، فقد كان لهم دور بارز 

ي عهد ة الشرقية  ى الج عمر بن الخطاب وعثمان  يٕالاسالمية ع
ي  رهم من العشائر والقبائل العمانية  بن عفان، كما شاركوا مثل غ

ي خال  فة عثمان بن فتوح فارس والسند منذ استقرارهم بالبصرة 
ي حزب الخليفة ع بعد معركة الجمل  بن أبي طالب يعفان، وكانوا 

ر املهالبة كما يذكر العوت ى  ضد خصومه. وقد اش ام طاعة أو بال
م، وارتفعت  ن وصاروا من رجاال ٔالامر، فالتحقوا بخدمة ٔالاموي

م، فقد عهدوا إ م لد رة صفرة رأس هذه ٔالاس ياملهلب بن أب ىمكان
ر،  ي خراسان والسند وبالد ما وراء ال رى  بعدة مهام عسكرية ك

لخطر الخوارج ٔالازارقة  يكما أوكلوا إليه وأوالده مهمة التصد
ى املناصب  م. وتقلد املهلب وأوالده وأشهرهم يزيد أر والقضاء عل
ي عهد الخليفة عبد امللك بن مروان وولده  ٕالادارية والعسكرية 

ي بالد فارس وبالد ما وراء سليمان، وواصلو  ي الفتوحات  ا جهودهم 
ي ٓالافاق بما اتصفوا به من  م  م رجال ذاع صي ر. وهكذا برز م ال
ي ذلك يذكر  علم، وحزم وشجاعة، وكفاية إدارية، وجود وكرم، و

"وخلف املهلب عدة أوالد نجباء كرماء أجواد أمجاد"،  ابن خلكان
ى  ي دولة بوقد "أجمع علماء التاريخ ع أمية أكرم من  أنه لم يكن 

  املهلب".   ب
ى املهلب بآل حّلت ال النكبة ورغم ن أيدي ع  موقعة ي ٔالاموي

م وما العقر،  قتل من ،) م ٧٢٠/  هـ ١٠٢(  قندابيل ي بعدها أصا
م نشأ فقد وتشريد، وأسر  وخراسان والعراق بُعمان جديد جيل م

رها، وُجرجان ي وغ  فضيلة كل ي ضربوا العباسية لدولةا عصر و

م فكان بسهم؛  ووالة والكتاب والوزراء العسكريون، القادة م
م ومع. والشعراء ؤالادباء الحديث، ورواة العلم وَحَملة ٔالاقاليم،  أ

ر عمانيون، ٔالاصل ي م أن غ م نشأ م ُعمان خارج وإقام  ال جعل
ى بالنسبة إال هناك ُيعرفون  : فقيل به، وتناسلوا سكنوه ىالذ البلد إ
 والخراسانيون، والبغداديون، والكوفيون، البصريون، املهالبة

 ؤالاندلسيون  واملصريون، واملكيون، والسمرقنديون، والجرجانيون،
ر   . ذلك وغ

م وأنصارهم املهالبة من القدامى الُكتاب اهتم وقد  وموال
م م؛مصن بعض لذلك فخصصوا تاريخهم، و ومناكحهم بنس  فا
/  هـ ٢٢٣ ت( موالهم املهل عجالن بن خداش بن خالد ألف فقد
ن ثقة، ومحدثاً  مؤرخاً  وكان ،) م ٨٣٨  والخدمات تاريخهم، عن كتاب

م ٔالاموية، للدولة أدوها ال الجليلة  ٔالازارقة، للخوارج وتصد
 ٔالازارقة"  بعنوان والثانى ،" املهلب آل أخبار"  بعنوان ٔالاول  الكتاب

 هـ ٣٦٢ ت( ٔالاصفهاني الفرج أبو العالمة وأفرد ،" املهلب روبوح
ن ذي صاحب) م٩٧٢/  املهل هارون بن محمد الحسن الوزارت
 كتاباً  ،)العباس املطيع الخليفة عهد ي بويه بن الدولة معز وزير(

م عن رة وكان ،"املهلب آل نسب" بعنوان نس  املهل محمد بن للمغ
 املهل محمد بن يزيد وصنف ،"املهلب آل مناكح" بعنوان كتاب

 خصهم كذلك ،" ولده وأخبار املهلب كتاب: " بعنوان كتاباً  الشاعر
ي( العبدي الرحمن عبد بن محمد الثقة النّسابة  ١٠٣ سنة قبل تو

ن ،)م٧٢١/  هـ  أبي ولد نسب" و ،"املهلب آل مناكح: " هما بكتاب
 تصل ولم مفقودة كتبال هذه فإن ولألسف".  وولده املهلب صفرة
ى نطلع ولم إلينا، ا ء ع   .م

ر ن أن غ راجم الحديث، كتب وأصحاب والنّسابة، املؤرخ  وال
ر  املهلب آل نسب عن متفرقة أخباراً  ذكروا قد ؤالادب واللغة والس

 والجود ٕالاقدام ي ومآثرهم والحربي، السياس ونشاطهم وتاريخهم

   أ.د. إبراهيم عبد المنعم سالمة
  أستاذ التاريخ ٕالاسالمي والحضارة ٕالاسالمية

  جامعة ٕالاسكندرية – كلية ٓالاداب
  كلية ٓالاداب والعلوم الاجتماعية

  جامعة السلطان قابوس

  إبراهيم عبد املنعم سالمة أبو العال  :لفاملؤ 

بدعم من مجلس البحث العلم (عمان)، ومن  :الناشر
ي النادي  رنامج الوط لدعم الكتاب"  خالل "ال
راك مع مؤسسة الانتشار  ي (مسقط)، باالش الثقا

روت).      العربي (ب
ى الطبعة :النشر تاريخ    ٢٠١٢ ٔالاو
    توسطامل الحجم من ٢٢٣ :الصفحات عدد
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م، ثنايا ي ؤالادب والعلم والكرم، م واعتمد مصنفا  املؤرخون  عل
 الفتوح لحركة تأريخهم عند املهلب آل عن تحدثوا الذين املحدثون 
ى ٕالاسالمية ة ع  العربية الدولة تاريخ ودراسة الشرقية، الج
  . العباسية الدولة عصر ح الراشدين عصر منذ ٕالاسالمية
ي -  لُجرجان كان وقد راباذ مدينة حاليا و  أعمال من إس
 العلم التاريخ ي عظيم شأن - ٕالاسالمية إيران جمهورية ي مازندران
ا ٕالاسالمي، رة لشهر ن بك ا من النابغ ا وشيوخها علما . وفضال

ي سياس دور  للمهالبة وكان  فتحوها الذين فهم ا؛ مهم وثقا
م من وكانت. ا ٕالاسالم ونشروا وَمصّروها، ن، زمن واليا  كما ٔالاموي

ا يزيد بن خالد وهو أحدهم تقلد  عهدى ي جيوشها وقيادة والي
ن الهادي وولده املهدي  وتناسلوا هناك بعضهم استقر وقد. العباسي

 أبي عمه وأبناء املهلب، بن يزيد بن مخلد عقب: أشهرهم ومن ا،
 وأحفادهم، املهلب بن ،)عزرة اسمه وقيل( ،)ُعيينة( ُعيينة

م وأسباطهم،  عبد بن الرحمن عبد املُحّدث يهالفق أسباط: وم
ر لم لألسف(  ابنته أبناء املؤمن ى نع ا ع  املتاحة املصادر ي ترجم

ن  ، الجرجاني املشتوتي محمد بن حمدان الفقيه زوجة)  أيدينا ب
ن؛ العلماء من وكانوا م النا م ينتسبون  أل  وقد ٔالام، جهة من إل
م القوم أخت ابن أن ٔالاثر ي ورد م يرجع كما ،  م  الفضل إل
م ي أيضا ن العلم تكوي   . املت

 ورواية والحديث، الفقه، ي علماء املهالبة هؤالء من برز  وقد
م وكان ٔالاخبار،  الُكتاب يوجه فلم ذلك ومع. وزهاد شعراء، أيضا م

 ابحثً  له يفردوا فلم اهتمام، من يستحقه ما هذا لدورهم املحدثون 
 يزيد فتح عن متفرقة انتًف  يعدو ال عنه كتب ام وكل بذاته، اقائًم 
ا لجرجان، املهلب ابن  الفتوحات عن الحديث ثنايا ي وبنا

م أغفلوا بينما ٕالاسالمية،  يأتوا ولم هناك، ٔالاخرى  الثقافية إسهاما
ا، ن بعض معالجة رغم عل رة ٓالاونة ي الباحث  عن موضوعات ٔالاخ
ر وراء ما وبالد بخراسان الثقافية الحياة ن ي ال  الثالث القرن
ا للهجرة، والرابع  الحياة" بعنوان الثامري  ذنون  إحسان دراسة: م
ن زمن العلمية  هذا ي املوضوع هذا ملعالجة دفع مما". الساماني
دفاً  الكتاب  الضوء وتسليط وأهميته، الدور  هذا مالمح إبراز مس

ى م املهلب آِل  مآثر بعض ع  املصادر بعض بتوظيف املنسية، ومناق
 يتناسب الذي بالقدر قبل من توظف لم ال واملُحققة املنشورة
ا، ا وأهمي  أسامي ي وامُلعجم ٔالاصفهاني، الفرج ألبي ٔالاغاني: م

ي بكر أبي شيوخ ى بكر ألبي ٕالاسماعي  وتاريج الجرجاني، ٕالاسماعي
  . الجرجاني للسهم جرجان
رة حددت وقد ى م ٧١٥/  هـ ٩٧ من الف  م٩٩٦/ هـ ٣٨٦ إ
 بناءها ثم جرجان فتح يمثل ٔالاول  التاريخ ألن للدراسة، زم كمجال

رها ى وتمص ي، العام ي املهلب بن يزيد يد ع  املهالبة دور  وبداية التا
ي السياس  ذر أبي وفاة تاريخ فهو الثاني التاريخ أما. ا والثقا
رنا من آخر أحمد بن جندب ر من عليه ع  هناك، املهلب لآ مشاه

رة تلك كانت كما ن خاصةً ( الف ن والرابع الثالث القرن  تمثل) الهجري
 الثقافية مراكزها وتعدد ٕالاسالمية الحضارة إلشعاع الذهبية الحقبة

ا ،اوغربً  اشرقً   املهالبة بصمات ظلت فقد ذلك ومع. جرجان: وم
رة ٓالافاق ي متداولة العلمية وآثارهم بجرجان، باقية  من ويلةط ف
ن بفضل الزمن   .تالميذهم وتالميذ تالميذهم من النا
     املَُعالجة مناهج

ى اعتمدت  موضوعات معالجة ي النقدية املناهج من عديد ع
ى عولت فقد الكتاب؛ هذا ى يقوم منهج ع  النصوص جمع ع

ا من املشتتة  الفقهية باملصادر والاستعانة ٔالاصلية، التاريخية مظا
 ذات وشذرات مفيدة إيماءات يتضمن ما وكل ؤالادبية، والجغرافية

ا ثم املوضوع، من املضببة الجوانب القتحام قيمة  وتنسيقها ترتي
ا املطروحة، التقسيمات حسب ر تمتد مؤسسة قراءة وقراء  ع

ى متنوعة معرفية مساحات ى تس ر إ  أبعاد وكشف والنقد التفس
ي نهجبامل يعرف فيما مضمراته واستنباط النص  الاستقرائي التحلي

ى الحرص مع ،)الهرمونيطقيا( اد أو تحليل أو فكرة كل توثيق ع  اج
ى حرصت وقد. والتنوع بالكثافة اتسمت ال ٔالاصول  من انطالقا  ع
ا من النبوية ٔالاحاديث تخريج ا ٔالاصلية، مظا  بالجرح وتناول

ا من التحقق قصد والتعديل، ى أيضا وحرصت. صح  شهادالاست ع
ر  فلم ؤالادبية، والدينية، التاريخية، النصوص من ممكن قدر بأك
راثية، الكتب أرشيفات ثنايا ي التنقيب ي وسعاً  أّدخر  ال أننا ح ال
ا ونجد إال الكتاب صفحات من صفحة نطالع نكاد  أو ااقتباًس  ف
ر، ن وست ثالثمائة املصدرية ٕالاحاالت عدد وبلغ أك  إحالة، وتسع
 جهة من املعاصرة الصورة ي القارئ  ولوضع جهة، من مهلتدعي
 تحقيق ي جديد من الكتاب صفحات معظم تخلو ال كما. أخرى 

  . ؤالاماكن واملواضع، ؤالاسماء، والتواريخ، والوقائع، ٔالاحداث،
ى اعتماداً  الوصفي املنهج اتبعت كما  الجديدة العلمية املادة ع

 لجرجان، املهلب بن يزيد بفتح ةاملتعلق الفجوات سد ي ُوظفت ال
ي املهالبة ودور  ن الفقهاء تراجم خاصة ا، الثقا  املهالبة واملحدث

ن، ى عمدت وقد الجرجاني رت التفصيل، إ  ٔالاحداث ذكر من وأك
ا املتفق املسائل أما. والوقائع ن عل ن ب رسل فلم ا؛سلًف  الباحث  أس

 يستلزم أو العرض، استمرارية يخدم الذى بالقدر إال عرضها ي
 املنهج أيضا واعتمدت. قبل من متاحة تكن لم جديدة قرائن إضافة
 مقارنة وأهميته، جرجان فتح أسباب معالجة عند خاصة املقارن 
ر، وراء ما بالد بفتوح  وقندابيل، العقر ي املهالبة هزائم وأسباب ال
رة الانقسامات وأبرزها  أنصارهم وخذالن صفوفهم، داخل الخط

م انفضاضهمو  ا املعارك، هذه بداية قبل ع ا فقارن  ال بمثيل
ي الخليفة صفوف ي وقعت  الشام ألهل قتاله عند طالب أبي بن ع
ن، قبل ن أيضا وقارنت صف ن املهالبة مقتل ب  يزيد الخليفة يدي ب
ن ونكبة قندابيل، بعد امللك عبد بن ى العلوي  بن يزيد الخليفة يد ع

  . بالءكر  عقب معاوية
ى الكتاب هذا ي عولت كذلك ر ع  للتاريخ، ٕالاسالمي التفس
ى فذهبت ي املنهج إ  املهالبة عند ٕالايمان من املستمد ٔالاخال

ن،  تربية أوالدهم تربية لهم هيأت ال ٔالاسس أحد كان الجرجاني
 منذ نفوسهم ي الدينية القيم وغرس خالصة، إسالمية علمية

 الزهد، ي الاعتدال حد الزهاد ملهالبةا إدراك أن ورجحت صغرهم،
راء مع يتعارض ال وأنه  ملذات من لعباده هللا أحل بما والتمتع ال

م وأن الحياة، م تربي ى ملريد  ي وتعميقها الروحية القيم ع
 بعض وأن. العميق وٕالايمان الدينية للروح انعكاساً  كانت نفوسهم،
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ى حرصوا املهالبة الفقهاء  الكريم القرآن يذهمتالم تعليم ع
ره،   .  الرسول  به بشر كما تعليمه ثواب لينالوا وتفس
  الكتاب تقسيم

ى ُيقسم أن الكتاب موضوع طبيعة اقتضت  ودراسة مقدمة، إ
ن تمهيدية،  املوضوع، أهمية املقدمة ي تناولُت  وقد. وخاتمة وفصل

 املَُعالجة، ومناهج املصادر، ألهم وتحليل السابقة، والدراسات
 املَُهاّلبة نسب عن فكانت التمهيدية الدراسة أما الكتاب، وتقسيم
م . م ٧٠٥/ هـ ٨٦ سنة ح العربية الدولة خدمة ي ودورهم وأولي
 فتحهم منذ بجرجان السياس املهالبة دور  ٔالاول  الفصل ي وعالجت

ى فيه أشرت ٔالاول، العباس العصر ح لها  وموقعها ُجرجان اسم إ
ي ن اتصال ايةوبد الجغرا  املهلب ابن يزيد عن تحدثت ثم ا، املسلم
/  هـ ٩٨ لها الثاني فتحه ثم م، ٧١٥/  هـ ٩٧ لجرجان ٔالاول  والفتح
ى املهالبة نكبة تناولت كما م، ٧١٦ ن يد ع م وضياع ٔالاموي  سلطا

رً  بجرجان،  املهالبة عالقة عن للحديث امبحثً  خصصت اوأخ
م بجرجان السياسية  أما. العباس العصر خالل ا واستيطا
ي دورهم عن للحديث خصصته فقد الثاني الفصل  هناك، الثقا
م تناولُت  ثم الدور، لهذا مهدت ال املقدمات فيه وعرضت  إسهاما

م الحديث، وعلم كالفقه، بجرجان، الدينية العلوم ي  بمراكز وصال
 بذكر أقدم وكنت. ا علومهم وانتشار ،ٔالاخرى  ٕالاسالمية الثقافة
م للمهالبة العلمية النشأة ي وتكوي ى الثقا  اموضًح  بلدهم مشايخ ع
م مدى م، استفاد  بجرجان تالميذهم بذكر ذلك أتبع ثم م

م سمعوها ال والروايات رها بجرجان ا وحّدثوا م  من وغ
راً  ٕالاسالمية، ٔالامصار  هذا ي وتناولت العلمية، املهالبة رحالت وأخ
 ا، ٔالادبية للحركة جرجان والة املهالبة قادة رعاية يضاأ الفصل

ا، بعضهم ومشاركة  ؤالاخبار، التاريخ رواية ي بعضهم وشهرة ف
ى أيضا وأشرت  هذا وختمت. الزهد حياة ي بعضهم انخراط إ
يت ال النتائج أهم بذكر الكتاب ا ان  قائمة أوردت ثم. إل

 والفارسية العربية واملراجع َعّربة،املُ  والفارسية العربية، باملصادر
رنت، ومواقع ؤالاجنبية املعربة، ؤالاوربية رً  ٕالان  بالكتاب ألحقت اوأخ
ن ما ٔالاول  باملوضوع، اوثيًق  اارتباطً  يرتبطان ملحق  شجرة عن: م
 كما ُجرجان، ي املهلب آل نسب شجرة عن: والثاني املهالبة، نسب
  .ُجرجان موقع عن بخريطة ذيلته

  لخاتمةا
ي السياس املهالبة دور  الدراسة هذه ي استعرضنا  ي والثقا

 الرابع القرن  أواخر ح لها ٕالاسالمي الفتح منذ جرجان مدينة
 بعض تأكيد الباحث واستطاع). م٩٩٦ -٧١٥/  هـ ٣٨٦ - ٩٧( الهجرى 
ى والتوصل باملوضوع، مباشرة عالقة لها ال التاريخية الحقائق  إ

ا، النصوص بعض تحليل خالل من املهمة النتائج من عدد  ومناقش
 التاريخية املصادر ي وردت ال ٔالاخرى  النصوص بعض واستنطاق
ى فيما نوجزها الفقهية، و ؤالادبية   : ي

 يكن لم الراشدين الخلفاء عهد ي لجرجان ٕالاسالمي الفتح أن) ١(
ى مسلم بن قتيبة وأن مستقرًا،  العسكرية جهوده رغم الباه

ي هذه ي عظيمةال ن لتجاوزات حداً  يضع لم النوا   . الجرجاني
رً  كان املهلب بن يزيد أن) ٢(  جرجان منطق بأحوال اخب

رستان، ى ٌمطلعاً  وط  تقدير ي ٌيبالغ لم وأنه أهلهما، فساد ع
ن ترك خطورة ا الاستيالء دون  لجرجان املسلم   .عل

 أدخلت دهستان، يألها القاسية املهلب بن يزيد معاملة أن) ٣(
ن نفوس ي والفزع الرعب ى وسارعوا فهابوه الجرجاني  مساملته إ

  . وموادعته
 غدر فقد ،احاسًم  يكن لم لجرجان ٔالاول  املهلب بن يزيد فتح أن) ٤(

ى وانقلبوا أهلها  ومنعوا الطرق  وقطعوا ٕالاسالمية، الحامية ع
ى وهو إليه ٕالامدادات وصول  رستان، حصار ع  كذل فهاله ط
ي فصالح عليه، وعظم رستان، أها ى وانصرف ط  جرجان إ
  . أهلها من وثأر فتحها وأعاد

ً  كان املهلب بن يزيد أن) ٥( رستان بفتح امع  امتباهيً  وجرجان ط
 اعسكريً  يتفوق  عظيم كفاتح وبروزه الفتح، هذا ألهمية ما،
ى ن ع   . املشرق  ي ٕالاسالمي الفتح قادة من عليه السابق

ى ترتب هأن) ٦( ى املهلب بن يزيد ثورة فشل ع  بن يزيد الخليفة ع
 وقندابيل، بالعقر بيته وأهل إخوته ومعظم ومقتله امللك، عبد
م حلت أن م ببقي  النكبات والعراق وخراسان بجرجان وأعوا

م وضياع واملصادرات،   . هناك سلطا
 دولةال عصر ي تنقطع لم بجرجان السياسية املهالبة عالقة أن) ٧(

 يعهد ي لجرجان حاتم بن يزيد بن خالد والية وأن العباسية،
 ألسالفهم كان ممن أقاربه بعض حفزت الهادي وولده املهدي
ى ا وطيدة عالقة ا الخروج ع م ا، والاستقرار إل  نسل: وم
  . املهلب ابنا وقبيصة عيينة أبي وعقب املهلب، بن يزيد بن مخلد

ا مكث ال املدة أن) ٨(  كانت فتحها بعد بجرجان املهلب بن يزيد ف
رها جرجان كبناء املهمة؛ املنجزات و باألعمال مليئة  وتمص

رة املساجد واختطاط ن ٕالاسالم ونشر ا، الكث  وقد أهلها، ب
رت ي املهالبة لدور  مقدمة ٔالاعمال هذه اعت   .هناك الثقا

رزوا بجرجان، الثقافية الحياة ي بفعالية ساهموا املهالبة أن) ٩(  ف
 الشافعية شيخ هانئ بن إبراهيم وأن. الحديث و الفقه علم ي

 عبد بن الرحمن عبد املحدث والحافظ وقته، ي بجرجان
رهما املؤمن  رفيعة، علمية مكانة بلغوا  املهالبة العلماء من وغ
م ودّوت  تالميذهم ثقافة تشكيل ي وساهموا ٓالافاق، ي شهر
  . ٕالاسالمية ؤالامصار جرجان علماء برز أ من أصبحوا الذين

ة أشهرهن ومن املهالبة نساء أن) ١٠(  العزيز هبة الفضل أم الفق
 العلمية الحياة ي اأيضً  ساهمن الرحمن عبد بن أحمد بنت

رة بفعالية بجرجان   .كب
 فتحها منذ بجرجان ٔالادبية بالحركة اهتموا املهالبة أن) ١١(

رها، ا هلبامل بن يزيد فجذب وتمص  ؤالادباء الشعراء إل
م وأغدق  ي املهالبة الشعراء بعض شارك كما. العطايا عل

  . ٔالاول  العباس العصر خالل الثقافية مجالسها
ن املهالبة أن) ١٢( م وبرز  ؤالاخبار، بالتاريخ اهتموا الجرجاني : م

 ح لها، ونقده وراويته لألخبار حفظه بقوة هانئ بن إبراهيم
ي من بعده جاء ملن أصيالً  امصدرً  صار  كالسهم جرجان مؤر

  .جرجان تاريخ صاحب
 قد وأنه الزهد، ي الاعتدال حد أدركوا الزهاد املهالبة بعض أن) ١٣(

ى التقشف، مظهرها ونسك عبادات مجرد من تطور   فكر إ
ى ينطوي  متوازن   ي ينخرطوا فلم للوجود، فلسفية رؤى ع

رهم القاسية السلوكيات  تعذيب خاصةً  لزهاد،ا من لغ
  .املباحة اللذات من النفوس وحرمان ٔالابدان


