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Abstract: 
  

      The research dealt with some of the major events that happened  in Basra for 

the period from Ramadan in 255 AH / 869 AD to Safar in 270 AH / 833 AD, 

which is the Zanj revolution led by thier leader Mohammed bin Ali, and sources 

almost agree on the progress of the events of the revolution, but they differed on 

the origin of its leader, hence The idea came to research where he addressed to 

various novels in about his lineage .  

    The research discussed the relationship with  Alalaween and the position of the 

Alalaween and public sources of them, then the information attributed to Abdul 

Qais and the other attributed to the Persians, and then the position of modern 

Alalaween of that claim . 

 

Key words : Al zanj (The Negro) , Alevis, Basra, Ahmed Al-Mktafi.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Phjassim2@yahoo.com


 أضواء  على صاحب  الزنج

 

 99الصفحة  م2222لسنة   حزيران (2-1) العدد (48) جمة الخميج العربي المجمدم

 

 أضواء عمى نسب صاحب الزنج

 أ.د سميمة كاظم حسين                        أ.د جاسم ياسين الدرويش 
 Phjassim2@yahoo.com -Email                                                             

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية/  جامعة البصرة                             
 

 المستخمص:
ىـ/ 922تناول البحث جانبًا من األحداث الكبرى التي وقعت في البصرة لممدة من رمضان سنة 

ال وىي ثورة الزنج بقيادة زعيميا عمي بن محمد بن عبد الرحيم، أم، 888ىـ/972م إلى صفر سنة869
وتكاد المصادر تتفق عمى سير أحداث الثورة إال أنيا اختمفت حول نسب زعيميا، ومن ىنا جاءت فكرة 

 البحث حيث تطرق إلى الروايات المختمفة حول نسبو. 

 
ية والعامة منيا، ثم الروايات التي وقد ناقش البحث روايات انتسابو لمعمويين وموقف المصادر العمو 

 نسبتو إلى عبد القيس واألخرى التي نسبتو إلى الفرس، ثم موقف العمويين المعاصرين لو من ذلك االدعاء. 
 

 : الزنج ، العمويون ، البصرة ، أحمد المختفي .الكممات المفتاحية
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 المقدمة: 
م، ويرجع 888ىـ/972م إلى صفر سنة869ىـ/922سنة قام الزنج بثورة في البصرة لممدة من رمضان

، ألن (9)عرف بصاحب الزنج، و الفضل في توحيدىم وتنظيميم وقيادتيم إلى رجل يدعى عمي بن محمد
أتباعو كانوا من  الّزنج الَّذين كانوا يكنسون الّسباخ في البصرة وكان أكثر أتباعو في أّول األمر من العبيد 

لبصرة، واستماليم إليو بالمواعد واستنقاذىم من أيدي ساداتيم واستخالصيم من سوء العاممين بالزراعة في ا
الحال وما يمقونو من شّدة العبودّية والخدمة ومّناىم أن يجعميم قّواد جيشو، ويممَّكيم الّضياع واألموال، 

إالَّ أتى إلييم، وىكذا وحمف ليم باإليمان المغمَّظة أن ال يخدع بيم وال يخذليم وال يدع شيئًا من اإلحسان 
، وشكل منيم جيشًا كبيرًا وثار بيم ، (9)اجتمع إليو الّسودان من كّل جية، وتبعو جمع كثير من غيرىم 

 .(8)م 868ىـ/922وكان ظيوره في البصرة في سنة 

ىناك اختالف بين المؤرخين حول نسب صاحب الزنج، فيناك روايات رجحت نسبو العموي وأخرى 
نفتيا، فيما ذىبت أخرى إلى أنو عربي من عبد القيس، وزعم آخرون أنو فارسي، وسوف نسمط الضوء عمى 

اصرين لو من ذلك ، ثم نبين موقف العمويين المعأيديناتمك الروايات الواردة في المصادر المختمفة التي بين 
 االدعاء . 

 أواًل : روايات انتسابه إلى لعمويين:
تارة إنو  إذ يقول، فزعم أنو حسيني  ()قيل إنو ادعى االنتساب إلى اإلمام عمي بن أبي طالب 

بن زيد بن عمي زين العابدين بن مؤتم األشبال ( "عمي بن محمد بن أحمد )المختفي ( بن عيسى ) 
وعندما ، (2)، وتارة أخرى يقول إنو من ولد " يحيى بن زيد بن عمي" (4)ي طالب" الحسين بن عمي بن أب

م ذكر أنو عباسي النسب أي إلى "عمي بن عبد المَّو بن محمد بن 868ىـ/949توجو إلى البحرين سنة 
 ،  (6)الفضل بن حسن بن عبيد المَّو بن عباس بن عمي بن أبي طالب" 

وىذا ما ذكره الطبري إذ قال: وانتسب " إلى يحيى بن ، لتغير الظروفيبدو أنو كان يغير نسبو تبعًا 
زيد بن عمي بعد إخرابو البصرة وذلك لمصير جماعة من العموية الذين كانوا بالبصرة إليو وأنو كان فيمن 
 أتاه منيم عمي بن أحمد بن عيسى بن زيد وعبد اهلل بن عمي في جماعة من نسائيم وحرميم فمما جاءوه

، ويرد الطبري عمى ذلك بقولو: " وىو (7)نتساب إلى أحمد بن عيسى وانتسب إلى يحيى بن زيد" ترك اال
، كما قال العمري: "  (8)في ذلك كاذب ألن اإلجماع في يحيى أنو لم يعقب إال بنتًا ماتت وىى ترضع" 

محمد خديجة انتمى الخائن صاحب الزنج إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد " قال:" وأّم 
نناقش ىذه الروايات كما جاءت في كتب األنساب والمصادر ما يأتي ، وفي (9)بنت عمي بن عمر األشرف" 

 األخرى  .  
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 روايات كتب األنساب والمصادر المختصة بالعمويين : -أ
 دعوى انتسابه إلى يحيى بن زيد الشهيد : -9

إلى يحيى بن زيد الشييد بن عمي زين عند مراجعة بعض كتب النسب العموية تبين أن انتسابو 
( غير صحيح، فقد أشار أبو نصر البخاري إلى أن يحيى بن زيد الشييد ال عقب لو إال من العابدين)

ودفن ىناك ولم يبق منو ولد  (99)، وذكر فخر الدين الرازي أن:" يحيى قتل بجوزجانان(92)بنت كانت ترضع
قائاًل: إن "يحيى بن زيد مات ولم يعقب ولم يولد لو إال بنت  ، كما أشار ابن أبي حديد إلى ذلك(99)ذكر" 

، وأكد ذلك أيضًا ابن عنبة بقولو:" وال عقب ليحيى بن زيد، قال الشيخ  (98)واحدة ماتت ، وىي ترضع" 
، وكان يحيى منكرًا لمظمم والجور ولو وقائع كثيرة أخرىا عندما ( 92): كانت لو بنت ترضع" (94)البخاري

م ، فسير إليو جيشًا بقيادة 749ىـ/992ضد حكم الوليد بن يزيد بن عبد الممك األموي أول سنة خرج ثائرًا 
، فقتل يحيى في المعركة بقرية يقال ليا أرعونة  واحتز رأسو، فُحِمل إلى الوليد، (96)سمم بن أحوز المازني

لعباسية، فقتل أبو مسمم وُصمب جسده بالجوزجان، فمم يزل مصموبًا إلى أن خرج أبو مسمم صاحب الدولة ا
سمم بن أحوز، وأنزل جثة يحيى، وأظير أىل خراسان الّنَياحة عمى يحيى سبعة أيام في سائر أعماليا، ولم 

، وحينما قتل يحيى كان لو من العمر ثماني عشرة ( 97)يولد في تمك السنة بخراسان مولود إال وسمي يحيي
ر منيم محمد وعمر الذي ثأر ابنو يحيى في الكوفة في ،وبعض المصادر تقول إن ليحيى أوالد ذكو (98)سنة

، ولكن ىذا خطأ وقع فيو البعض (99)م (866-869ىـ/ 929-948أيام الخميفة المستعين العباسي ) 
بسبب إسقاط اسم الحسين ذي الدمعة من نسبيم فيو: محمد بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد 

، وقد عمق ابن عنبة عمى ذلك (92)ذي الدمعة بن زيد الشييد الشييد، وأخوه وعمر بن يحيى بن الحسين
بقولو:" ما أعقب يحيى بن زيد، من ينتسب إلى يحيى بن زيد فيو دعّي فإنما النسب الصحيح ليحيى بن 
الحسين بن زيد، وغمط من قال: أنا من أوالد يحيى بن زيد وىو من ولد يحيى بن الحسين بن زيد بن عمي 

 ، وعمى ىذا فإن ادعاءه إلى يحيى بن زيد الشييد كان غير صحيح . (99)الم" بن الحسين عميو الس
 

 دعوى انتسابه إلى محمد بن عيسى بن زيد الشهيد :   -9
بن زيد الشييد، فإن العمري لم يذكر  (99)وص انتسابو إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عيسىصوبخ

ن أّمو ىي أّم  نو مات محبوسًا ببغداد وا  سوى محمد بن عيسى بن زيد الشييد وقال: إنو يكنى أبا جعفر وا 
، فيما أشار العقيقي وأبو نصر البخاري إلى أنو قتل بفدك من (98)محمد خديجة بنت عمي بن عمر األشرف

، وذىب فخر الدين الرازي إلى أن عقب محمد  (92)لمعتصم العباسيأيام الخميفة ا (94)قبل مرة بن غطفان
، قال:" خرج أيام المعتصم َفَضل "، (96)بن عيسى بن زيد الصحيح ىو من رجل واحد وىو عمي العراقي

 .     (97)وعقبو يعرفون ببني العراقي  قال:
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 دعوى انتسابه إلى أحمد المختفي بن عيسى بن زيد الشهيد : -8
ألحمد المختفي، فنود أن نوضح اآلتي:أشارت بعض المصادر إلى أن ِمن ولد أحمد أما نسبتو  

ثار أيام الخميفة الرشيد ، وأن أحمد المختفي (98)المختفي رجاًل اسمو محمد، ولمحمد ولد اسمو عمي
في ( 99)م ( فُأخذ وُحبس وخمص واختفى إلى أن مات في البصرة 828-786ىـ/ 998-972العباسي) 

، وأن عميًا ) صاحب الزنج ( ىو ابن محمد بن أحمد المختفي مات في الحبس (82) ىـ947رمضان سنة 
، ورجح (89)، وىذا ما أشارت إليو المصادر بأن صاحب الزنج مات أيام المعتمد(89)بسامراء أيام المعتمد

 البعض أن نسب عمي بن محمد )صاحب الزنج (صحيح ، فذكر العمري: قال:" وقمت أنا لمشريف النقيب
الشيخ أبي الحسين زيد بن محمد بن القاسم بن عمي ابن كتيمة وكان زيديًا " في مذىبو ونسبو، عند قراءتي 
عميو نسب الحسين بن زيد وبنيو، ما تقول في عمي بن محمد صاحب البصرة الذي يدفعو الناس ، 

، إال (88)يرة لو " فقال: ىو عموي كذلك وجدت شيوخي يقولون وينفيو من ال بص ويزعمون أن ولده عامة،
أن العمري شكك في ىذه الرواية بقولو: إن أحمد بن عيسى المختفي كان لو من الولد محمد أبو القاسم 
ومحمد أبو جعفر وعمي،" فأما عمي بن أحمد، فمو بقية يسيرة، وكان يروى أخبار أبيو، وأما محمد أبو 

 . (84)داع قال: مات محبوسًا ببغداد" ن أبا القاسم ابن خإالقاسم فدرج ، وأما محمد أبو جعفر، ف
وجاء ذكر أحمد المختفي ونسبو عند فخر الدين الرازي بقولو:" أما محمد بن أحمد بن عيسى، فعقبو      

من رجل واحد، وىو عمي المكفل، وىو الذي كان يزعم البرقعي صاحب الزنج أنو ىو عمي المكفل وقصتو 
الحسين، ويحيى  مشيورة، أما عمي المكفل، فعقبو رجالن:عبيد اهلل الضرير المعري ببغداد، ويحيى أبو

، وىو ىنا شكك في انتساب صاحب (82)انفصل من بغداد إلى دمشق وبيا عقبو ، وليم بيا مرتبة جميمة " 
 .الزنج إلى العمويين 

وقد رّد المروزي بحزم عمى من قال إن صاحب الزنج ىو عمي بن محمد بن أحمد المختفي بقولو: "      
د فعقبو من محمد أبي جعفر وحده، وكان لو عمي بن أحمد، لو وأما أحمد المختفي بن عيسى بن زيد الشيي

عقب بكرمان وخراسان، إال أنني لم أظفر بعد بذكر أعقابيم، ولمحمد بن أحمد المختفي عمي أبو الحسن 
المكفل وحده، وادعى صاحب الزنج المعروف بالبرقعي نسبو وكذب، فإن عميًا المكفل ُسئل عن صاحب 

 .  (86) ادعى نسبي وىو أكبر من أبي بعشر سنين" الزنج ، فقال: لعنو اهلل
وجاءت ىذه الرواية عند ابن عنبة بتفاصيل أوفى إذ قال: إن محمد بن أحمد المختفي أعقب من ابنو      

عمي بن محمد وأعقب عمي بن محمد بن أحمد المختفي رجمين يحيى وعبيد اهلل الضرير، أما يحيى فعقبو 
ضرير فعقبو ببغداد، ثم قال:" ىذا ما ذكره النسابون مثل شيخ الشرف أبى الحسن بدمشق، وأما عبيد اهلل ال
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محمد بن أبي جعفر العبيدلي، وأبى الحسن عمي بن محمد العمري، والشريف أبى عبد اهلل الحسين بن 
 .(87)طباطبا الحسني، وغيرىم"

و: " وزعم قوم آخرون منيم ثم ذكر) أي ابن عنبة ( قول من قال إن صاحب الزنج عموي النسب بقول     
بريو الياشمي، وىو إبراىيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سميمان الياشمي النسابة، وأبو الحسين زيد 
بن كتيمة الحسيني النسابة: أن عمي بن محمد صاحب الزنج صحيح النسب في آل أبي طالب، وقال الشيخ 

سمعت جماعة من آل أبي طالب يذكرون أنو  (88)أبو عمي أحمد بن مسكويو في كتاب )تجارب األمم(
عموي صحيح النسب في آل أبي طالب، وكان ىذا الرجل يدعى أنو عمي بن محمد بن أحمد المختفي فإن 

بن محمد الذي ذكره شيخ الشرف وابن طباطبا والعمري وغيرىم، اكان ما يدعيو صحيحًا بطل عقب عمي 
وا باألبمة، ومع ىذا فيو لم يقدر عمى تصحيح نسبو حال إذ صاحب الزنج ال يصح لو عقب وأوالده قتم

 ، وبذلك فإن ابن عنبة أبطل انتسابو لمعمويين. (89)حياتو فكيف يثبتو عقبو من بعده" 
 

 : ()دعوى انتسابه إلى العباس بن عمي بن أبي طالب  -4
بن الفضل بن الحسن إلى العباس السقا، أي إلى عمي بن عبد اهلل بن محمد فيو أما انتسابو الثالث 

 .  (49)، فمم تشر لو كتب األنساب العموية(42)بن عبيد اهلل بن العباس السقا بن عمي بن أبي طالب
 روايات المصادر األخرى عن انتسابه إلى لعمويين :   –ب 

وبخصوص انتسابو إلى العمويين فقد أنكرت العديد من مصادر غير المختصة بأنساب العمويين 
، (43)عنو: إنو دجال البصرة  يقول (49)، كان أبو داود السجستاني-الذي مّر ذكره –بريبذلك، فبعد الط

( معاصره أبو يعقوب الشحام البصري وممن أنكر عميو ادعاءه االنتماء إلى عمي بن أبي طالب)
، ففي محاورة جرت بين صاحب الزنج والشحام، قال صاحب الزنج لو:" لم ال تجيء أنت (44)المعتزلي

وأصحابك فتجاىدون معي وتأمرون بالمعروف وتنيون عن المنكر، ولكنكم معشر المعتزلة منافقون تقولون 
ما ال تفعمون، فقال لو أبو يعقوب: أجيب عن ىذا وأنا آمن، قال: نعم، قال: أنا آمن قبل الجواب وبعد 

أنت أو عمّي بن أبي  ا خير،الجواب عمى نفسي وأىمي ومالي، قال: نعم فتوثق منو ثم قال لو: أخبرني أّيم
طالب، قال: بل عمّي ، قال: فأيما شر من عاداك أو عادى عمّي بن أبي طالب، قال بل من عادى عمّيًا، 
قال: فيل بمغك أنو آمنيم ثم قتميم، لقد حاربوه فما قتل ليم أسيرًا وال أجيز ليم عمى جريح وال اتبع ليم 

مى منزل، ولقد كانت الخوارج مقيمة معو فما بدأىم بحرب وىم مولّيًا وال سبى ليم ذرية وال ىجم ليم ع
يكفرونو، فقد كان ينبغي أن تسمك سبيمو ألنك أنت تدعي أنك من شيعتو، فقال لو: لوال أني قد آمنتك، ولوال 

 . (42)ما بيني وبينك لقتمتك، فقام أبو يعقوب وخرج وىرب ولم يأمنو" 
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 يــــــــــــــــــــ العباستفي باهللــــــــــــــــميفة المكــــــــــــبو الخــــــي نســـــــــــــــف ككوا ـــــــذين شـــــــــــيد بو الـــــــبي العـــــــــــن قريــــــــوم
م( ، فروي أنو نظر إلى رأس صاحب الزنج فقال:" لعنو اهلل ، فِإنَُّو عدا عمى 927 -929ىـ/ 989-992) 

 .  (46)عدا عمى األسالب "األَنساب ، كما 
كما شكك المسعودي في نسبو قائاًل:" كان مقتل عمى بن محمد صاحب الزنج، المنتمي إلى آل أبى 

" إنو دعيُّ آل أبي طالب ينكرونو وكان من أىل قرية من أعمال وأضاف: (47)" 972طالب في صفر سنة 
ُرمي بو من أنو كان يرى رأي  ، وظير من فعمو ما دّل عمى تصديق ما(48)الري يقال ليا ورزنين

من الخوارج، ألن أفعالو في قتل النساء واألطفال وغيرىم من الشيخ الفاني وغيره ممن ال .(49)األزارقة
، وقال ابن الجوزي:" وادعى (29)، وقال ابن حوقل:" ادعى أنو عموي" (22)يستحق القتل يشيد بذلك عميو"
لطقطقي بالقول:" فأّما نسبو: فميس عند الّنسابين بصحيح، ،وأشار ابن ا(29)أنو من ولد عمي بن أبي طالب"

بار إلى أن " صاحب الزنج يدعي االنتماء إلى بني عمي ، وأشار ابن اآل(53)وىم يعّدونو من األدعياء"
، كما شكك الصفدي في نسبو (22)، وذكر أبو الفدا أنو " ادعى نسبتو في العمويين"(24)رضي اهلل عنو " 

العموي بقولو:" صاحب الزنج الخبيث َأُبو الحسن كان َيدِعي َأنو عمّي بن ُمَحمَّد بن َأحمد بن عمّي بن 
، وشكك الذىبي في نسبو بالقول:" وزعم (26)عيسى بن زيد بن عمّي بن الُحسين بن عمّي بن أبي َطالب" 

، كما شكك ابن كثير في نسبو  (27)لى عمي رضي اهلل عنو " أنو من ولد زيد بن عمي، ... وافترى نسبًا إ
نما كان عسي من عبد  –أي أجيرًا  –فًا بالقول : " ادعى أنو من أىل البيت ... ولم يكن صادقًا وا 

، وعمق ابن تغري بردى عن انتسابو (29)، وقال ابن خمدون:" والحق أنو دعّي في أىل البيت" (28)القيس"
 . (62)ا النسب غير صحيح"لمعمويين بالقول:" وىذ

وفي إطار االضطراب حول نسبو، أشارت بعض المصادر إلى أنو من عبد القيس، فقد نقل الطبري 
عن صاحب الزنج قولو:"جدي محمد بن حكيم من أىل الكوفة أحد الخارجين عمى ىشام بن عبد الممك مع 

ن أبا أبيو عبد زيد بن عمى بن الحسين فمما قتل زيد ىرب فمحق بالري، فمجأ إلى ور  زنين، فأقام فييا وا 
واشترى جارية سندية، فأولدىا  الرحيم رجل من عبد القيس، كان مولده بالطالقان، وأنو قدم العراق فأقام بيا،

، وقال ابن أبي حديد: " ... جميور النسابين اتفقوا عمى أنو من (69)محمدًا أباه، فيو عمي بن محمد ىذا " 
عبد القيس، وأنو عمي بن محمد بن عبد الرحيم، وأّمو سندية من أسد بن خزيمة، جّدىا محمد بن حكيم 

، كما (68)، والى ذلك أيضًا ذىب الذىبي قائاًل :ىو رجل من عبد القيس" (69)األسدي، من أىل الكوفة " 
، ورجح (64)خمدون بقولو:" والذي ثبت عند المحققين أنو عمي بن عبد الرحيم من عبد القيس"رجح ذلك ابن 

فيصل السامر ىذا النسب العربي لصاحب الزنج بالقول:" والحق أن الباحث ال يممك إال أن يرجح نسب 
 . (62)يؤكدون ىذا النسب"–وبخاصة الطبري–عمي بن محمد العربي ما دام المؤرخون المعاصرون
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 لثًا : رواية انتسابه إلى الفرس :    ثا
ابن تغري ، ولفظو عند (66)باسم بيبوذ ابن الجوزي، إذ ذكره  فارسيفيما ذىب البعض اآلخر إلى أنو 

،كما نسبو إلى الفرس الجندي اليمني بقولو:" صاحب الزنج وكان من فساق الخوارج ( 67)باسم نيُيود بردي
، وقال أيضًا:" َوبحث عن (68)يدعي َأنو عموي ولم ُيوجد لذلك صحة بل ثَبت َأنو عجمي من صناع الّرّي" 

 .(69)نسبو َفمم ُيوجد لو في العمويين ِصَحة "
مر بيذا النسب بقولو: " لو كان فارسيًا حقًا ألكد المعاصرون عمى ىذه الناحية، ويشكك فيصل السا

 . (70)فضاًل عن أن بيبوذ ىو اسم لشخص آخر من قواد ىذه الثورة "
 

 رابعًا : موقف العمويين منه 
إن ادعاء النسب العموي من صاحب الزنج فتح الباب عميو واسعًا من قبل العمويين الذين ىبوا لتتبع 

السيما بعد أن حقق االنتصارات الكبيرة في جنوب العراق، وأول ما يطالعنا في ذلك ىو موقف و أخباره 
 ثورة الزنج، م ( الذي عاصر الخمس سنوات األولى من878ىـ/ 962( ) ت اإلمام الحسن العسكري)

)من أصحاب اإلمام الحسن العسكري عميو السالم ( قولو:" قال :  (79)فقد روى محمد بن صالح الخثعمي
كتبت إلى أبي محمد أسألو عن البطيخ وكنت بو مشغوفًا، فكتب إلّي ال تأكمو عمى الريق فأنو يولد الفالج، 

حتى نفذ كتابي إليو، فوقع: صاحب  وكنت أريد أن أسألو عن صاحب الزنج الذي خرج بالبصرة فنسيت
 .  (79)الزنج ليس منا أىل البيت "

وعندما شاع خبر انتسابو إلى أحمد المختفي، قصده عمي بن أحمد المختفي في جماعة من العمويين 
ولم تشر المصادر إلى ما دار من نقاش بينيما واكتفت بالقول إن صاحب  لتحسس خبره وانتسابو إلييم،

الزنج بعد المقاء بالوفد العموي ترك االنتساب إلى أحمد المختفي وانتسب إلى يحيى بن زيد الشييد، فقد 
"وذلك لمصير جماعة من العموية الذين كانوا أشار الطبري إلى أن صاحب الزنج انتسب إلى يحيى بن زيد 

بصرة إليو وأنو كان فيمن أتاه منيم عمي بن أحمد) المختفي( بن عيسى بن زيد وعبد اهلل بن عمي في بال
، (78)جماعة من نسائيم وحرميم فمما جاءوه ترك االنتساب إلى أحمد بن عيسى وانتسب إلى يحيى بن زيد"

رة حين أخذىا كما ذكر ابن حزم أن عمي بن أحمد بن عيسى بن زيد بن عمي بن الحسين" كان بالبص
صاحب الّزنج، وخرج إليو ولقيو، وحينئذ ترك صاحب الّزنج االنتساب إلى أحمد بن عيسى بن زيد، وانتسب 

، ووردت الرواية عند المروزي الذي ذكر أن عميًا ُسئل عن صاحب الزنج فقال: " (74)إلى يحيى بن زيد"
يعني أنيم دحضوا ادعاءه ما اضطره إلى ، وىذا (72)لعنو اهلل، ادعى نسبي وىو أكبر من أبي بعشر سنين"

 التراجع. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A
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وممن قصده من العمويين أيضًا طاىر بن أحمد بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن 
، إال أنيا أشارت إلى أن صاحب الزنج عمد إلى ابن زيد الشييد، ولم تشر المصادر إلى ما دار بينيم

 د ربما كشف زيف ادعاءه وأفحمو فقتمو.   ، مما يؤشر أن طاىر بن أحم(76)قتمو

صاحب طبرستان ليسألو عن نسبو وليعرف لو حقو، فأجابو  (77)كما راسمو الحسن بن زيد العموي
ىنا لماذا رفض صاحب الزنج اإلفصاح  (78)صاحب الزنج:" ليعنك من أمري ما عناني من أمرك والسالم" 

عن نسبو، فصاحب طبرستان كان أيضًا من الثائرين عمى الدولة العباسية ونجح في ذلك وأقام لو دولة 
ىناك وىو يصدح بنسبو وال يخشى أحدًا، وبالمقابل كان صاحب الزنج يحارب العباسيين وييزم قواتيم إال 

 .أن الشيء الذي كان يخفيو ىو نسبو ...! 
المعاصر لو)ت (79)وممن أنكر نسب صاحب الزنج الشاعر العموي عمي بن محمد الحماني

 م ( إذ قال: 998ىـ/829

 وح أو ليــود ؟ــــــــبت أو لنـــــــــلت يقول لك ابن عّمك من بعيد                 
 رودب إلينـا      ولو نسب الييود إلى القـــــــــــليجت بنا بال نس            
 ت عمى بريـدــــل كأنا      عمى وطن وأنــــــــلحقت بنا عمى عج            
 (82)ى بأفعال الييـود ؟ ــــــن عّم      فمن يرضــــــــفيبنا قد رضيناك اب            

 –أما سبب انتحالو النسب العموي، فذكر فيصل السامر" أن ادعاء النسب العموي من جانب الثائرين 
كان أمرًا معتادًا متكررًا، ألن العمويين اشتيروا بنقمتيم عمى السمطة القائمة  –العصور الوسطى  طوال

واعتبارىم إياىا ُمغتصبة جائرة، بدليل ثوراتيم الكثيرة في العصر العباسي، كما أن االستناد إلى النسب 
ي تنجح الثورة وتمقى التأييد العموي يضفي عمى حركة صاحب الزنج طابع الشرعية الذي ال بد من توفره لك

، أي أن صاحب الزنج كان يتخذ  (89)من العامة الذين اعتقدوا أن اإلصالح لن يكون إال عمى يٍد عموية "
في أغمب األحيان لونًا دينيًا كي يبعث في ثورتو الحياة وذلك ألن المجتمع اإلسالمي آنذاك كان دينيًا 

تقاد عميو يحتاج أيضا إلى تبرير ديني ليذا كان يتخذ النسب يرأسو رجل دين متمثل بشخص الخميفة واالن
العموي غطاء لو كي يثبت أنو كفء في الوقوف ضد خميفة األمة وأن يبرر لنفسو السيادة لممجتمع 

 اإلسالمي .   
ويبدو أن انتحالو النسب العموي كان في بداية ثورتو وذلك لحاجتو لكسب المزيد من األنصار ، ولكن 

ثر أتباعو والسيما من السود الذين كانت عامتيم كما يقول الدوري:" برابرة ال يفيمون العربية، وال بعد أن ك
وال ييميم إال تحسين أوضاعيم المادية، عندىا أخذ يتساىل في النسب، فنراه مرة  (89)يممكون أي ثقافة " 

ولد يحيى بن زيد الشييد، ثم يدعي أنو من ولد أحمد المختفي بن عيسى بن زيد الشييد ، ثم قال إنو من 
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ادعى أنو من ولد محمد بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد الشييد، ووصل بو الحد أنو انتسب إلى 
العباس السقا فقال إنو من ولد عمي بن عبد اهلل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس 

 السقا . 
في ىذا الموقف الُمحرج بإنكارىم لو، ما جعمو يغير ادعاءه، والراجح أيضًا أن العمويين ىم من أوقعوه 

فشنوا عميو دعاية مضادة تُفند ما ذىب إليو، فقد تبرأ منو اإلمام الحسن العسكري عميو السالم وأعمن أنو 
ليس من أىل البيت، وقصده عمي بن أحمد المختفي وفند ادعاءه ، وأنكره الشاعر الحماني العموي فضاًل 

 بن زيد العموي صاحب طبرستان .عن الحسن 
 الخاتمة : 

 سمط البحث الضوء في الروايات المتعمقة بنسب صاحب الزنج وتوصل إلى اآلتي : 
 فند البحث انتسابو إلى يحيى بن زيد الشييد الذي أجمعت الروايات عمى أنو درج . -9
نسب األخير ،  فند البحث ادعاءه االنتساب إلى محمد بن عيسى بن زيد الشييد من خالل تتبع -9

 ( .وكذلك انتسابو إلى العباس بن عمي بن أبي طالب )
ناقش البحث دعواه في االنتساب إلى أحمد المختفي بن عيسى بن زيد الشييد ، إذ تصدى لو أبناء  -8

 أحمد المختفي واضطروه إلى التراجع .

 رجح البحث أن يكون صاحب الزنج من عرب عبد القيس  -4

 لتي ذىبت إلى أنو فارسي .استبعد البحث الروايات ا -2

توصل البحث إلى أن معظم العمويين المعاصرين لو أنكروا عميو ادعاءه وعمى رأسيم اإلمام الحسن  -6
 ( .العسكري )
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 . 994الطالب  (، ينظر: ابن عنبة ، عمدةالحسين السبط بن عمي المرتضى بن أبي طالب )
 . 994؛ ينظر أيضًا: ابن عنبة ،عمدة الطالب 948الشجرة المباركة  -97
؛ ابن عنبة ، عمدة  948؛فخر الدين الرازي،الشجرة المباركة 988العمري، المجدي في أنساب الطالبيين  -98

 . 999الطالب 
؛  988ي في أنساب الطالبيين ؛ العمري، المجد 492-428ينظر: أبو الفرج األصفياني، مقاتل الطالبيين  -99

 .    986-9/982؛ الرجائي الموسوي ، الكواكب المشرقة  989ابن عنبة ، عمدة الطالب 
 .  494أبو الفرج األصفياني ، مقاتل الطالبيين -82
 .  989العمري ، المجدي في أنساب الطالبين  -89
 . 4/928المسعودي ، مروج الذىب  -89
 . 989 المجدي في أنساب الطالبين -88
 . 988المجدي في أنساب الطالبيين  -84
 . 948الشجرة المباركة  -82
 . 24-28الفخري في أنساب الطالبيين  -86
 . 999عمدة الطالب  -87
 . 4/897ينظر عن قول مسكويو : تجارب األمم -88
 . 999عمدة الطالب  -89
؛ ابن كثير ، البداية  7/926؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ  8/999ابن أبي الحديد ، شرح نيج البالغة  -42

 .  99/94والنياية 
 .  989العمري، المجدي في أنساب الطالبيين  -49
ي ىو أبو داود سميمان بن األشعث بن شداد بن عمرو السجستاني سكن البصرة ومات بيا ، لو كتاب السنن ف -49

 .  69-9/26م ، ينظر: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد  888ىـ/972الحديث ، توفي سنة 
 . 2/984الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد   -48

 

 أبو يعقوب يوسف بن عبد اهلل بن إسحاق الشحام انتيت إليو رئاسة المعتزلة في وقتو ، توفي في حدود سنة  -44
 . 8/989؛ الزركمي ، األعالم   8/286لنبالء  م ، الذىبي ، سير أعالم ا898ىـ/982
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 . 9/849القاضي عبد الجبار ، تثبيت دالئل النبوة   -42
 . 8/97اآلبي، نثر الدر في المحاضرات   -46
 . 899التنبيو واإلشراف  -47
 . 2/879ورزنين قال ياقوت الحموي: إحدى قرى الري، معجم البمدان  -48
األزرق، إحدى فرق الخوارج  ، خرجوا بالبصرة واالىواز ونواحييا ، ومن آرائيم األزارقة نسبة إلى نافع بن  -49

إباحة قتل األطفال من المخالفين، وكّفروا القعدة المخالفين ، وأن التقية غير جائزة في قول وال عمل ، كما كّفروا 
 . 999-9/992مرتكب الكبيرة ، ينظر: الشيرستاني ، الممل والنحل 

 . 4/928مروج الذىب  -22
 . 987صورة األرض   -29
 . 99/86المنتظم  -29
 . 942الفخري في اآلداب السمطانية  -28
 . 9/989الحمة السيراء  -24
 . 9/46المختصر في أخبار البشر   -22
 . 99/968الوافي بالوفيات   -26
 . 92/988تاريخ اإلسالم   -27
 . 99/98البداية والنياية   -28
 . 4/94تاريخ ابن خمدون   -29
 . 8/99النجوم الزاىرة   -62
 . 9/492تاريخ الرسل والمموك   -69
 . 8/997ابن أبي الحديد ، شرح نيج البالغة  -69
 . 92/988تاريخ اإلسالم  -68
 . 8/829تاريخ ابن خمدون  -64
 .  29ثورة الزنج   -62
 .  99/998المنتظم  -66
 .  8/48النجوم الزاىرة  -67
 . 9/998 السموك في طبقات العمماء والمموك  -68
 . 9/999السموك في طبقات العمماء والمموك   -69
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 . 29ثورة الزنج  -72
 محمد بن صالح الخثعمي من أصحاب اإلمام الحسن العسكري عميو السالم ، ينظر : التفرشي ، نقد الرجال  -79
 . 97/996؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث  4/989

 .  8/992اإلربمي ، كشف الغمة ؛  8/299ابن شيرآشوب ، مناقب آل أبي طالب  -79
 .  7/628تاريخ الرسل والمموك  -78
 . 27جميرة أنساب العرب  -74
 . 24-28الفخري في أنساب الطالبيين  -72
؛ ابن عنبة ، عمدة  49؛ فخر الدين الرازي ، الشجرة المباركة  98العمري ، المجدي في أنساب الطالبيين  -76

 . 78الطالب 
ثار في  ()ىو الحسن بن زيد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن عمي بن أبي طالب  -77

م ، ينظر : الطبري ، تاريخ الرسل 888ىـ/972بالد الديمم وأسس الدولة العموية الزيدية في طبرستان ، وتوفي سنة 
 . 6/496مل في التاريخ  ؛ ابن األثير ، الكا 42-42؛ الصابي، المنتزع  976- 9/979والمموك 

؛ ابن حمدون ،  9/986؛ ينظر أيضًا : اآلبي ، نثر الدر في المحاضرات  889البيروني ، اآلثار الباقية  -78
 . 7/999التذكرة الحمدونية  

،  ()ىو عمي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد الشييد بن عمي زين العابدين بن عمي بن أبي طالب  -79
؛ ابن عنبة ، عمدة  984؛ ابن شير آشوب ، معالم العمماء  68ينظر : أبو نصر البخاري ، سر السمسمة العموية 

 . 999-9/928؛ األمين ، مستدركات أعيان الشيعة  822الطالب 
 . 9/926األمين ، مستدركات أعيان الشيعة  -82
 . 24ثورة الزنج  -89
 . 78ة دراسات في العصور العباسية المتأخر  -89
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 :مصادر ومراجع البحث
 م(1259هـ/658ابن اآلبار : محمد بن عبد اهلل )* 
 . 9982،  9الحمة السيراء ، تح : حسين مؤنس ، القاىرة ، ط -9

 م (9282ىـ/ 499أبو سعد منصور بن الحسين الرازي ) ت  اآلبي :* 

 م .  9224نثر الدر في المحاضرات ، تح : خالد عبد الغني محفوظ ، دار الكتب العممية ، بيروت  -9

 م (. 1233هـ /632عمي بن محمد )*  ابن األثير : 

 م.9966بيروت ،  ، دار صادر ، الكامل في التاريخ   -8
 م( . 1293هـ /693عمي بن عيسى بن أبي الفتح )* اإلربمي : 

 م .9982، بيروت ،  9في معرفة األئمة ، ط كشف الغمة -4

 حسن .   * األمين : 

 .   9987مستدركات أعيان الشيعة ، بيروت ،  -2

 م (1247هـ/ 442البيروني : أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ) ت * 

 م . 9878اآلثار الباقية عن القرون الخالية ، اليبزك ،  -6

 م( .1472هـ/874يوسف بن تغري بردي ) * ابن تغري بردى :

 م . 9968، القاىرة ،  في مموك مصر والقاىرةالنجوم الزاىرة   -7

 ( . مصطفى بن الحسين الحسيني )من أعالم القرن الحادي عشر الهجري  التفرشي :*  
 ىـ. 9876، تح : مؤسسة  آل البيت عمييم السالم ، قم ، نقد الرجال  -8

 م( .1221هـ/597الرحمن بن عمي بن محمد ) : عبد* ابن الجوزي 

 م .9999، بيروت ،  9المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، ط -9

 م ( 1332هـ/732الجندي اليمني : محمد بن يوسف بن يعقوب ) ت * 

 م .9992السموك في طبقات العمماء والمموك ، تح : محمد عمي األكوع ، صنعاء  -92

 م( .1236هـ/456ندلسي ): عمي بن أحمد األ * ابن حزم

 م . 9228، دار الكتب العممية ، بيروت ، جميرة أنساب العرب  -99

 م( .1258هـ / 656عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد )* ابن أبي حديد :

 ، تح: محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار إحياء الكتب العربية .شرح نيج البالغة  -99

 م( .1166هـ/562محمد بن الحسن بن محمد ) * ابن حمدون :

 م .9996،  بيروت،  9، تح : إحسان عباس وبكر عباس ، طالتذكرة الحمدونية  -98

 م (  977ىـ/867: أبو القاسم محمد بن حوقل الموصمي ) ت  ابن حوقل* 
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 م . 9988صورة األرض ، بيروت ،  -94

 م( .1272هـ/463)أحمد بن عمي بن ثابت :  الخطيب البغدادي* 

 ، بيروت ، دار الكتب العممية .تاريخ بغداد  -92

 م(.1425هـ / 828* ابن خمدون : عبد الرحمن بن محمد المغربي )

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر  -96
 بيروت ، دار إحياء التراث العربي  .،  4المعروف بـ )تاريخ ابن خمدون(، ط

 الخوئي : حبيب اهلل الهاشمي .*

 . 4منياج البراعة في شرح نيج البالغة ، تح : إبراىيم الميانجي ، قم ، ط -97

 م (.1991هــ/1411الخوئي : أبو القاسم الموسوي ) *

 م  .9999،  2وتفصيل طبقات الرواة ، ط معجم رجال الحديث -98

 عبد العزيز: الدوري * 

 م .9942دراسات في العصور العباسية المتأخرة ،  -99

 م ( .1347هـ / 748: شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي ) الذهبي * 

 م  .  9987، بيروت ،  9تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واإلعالم ، تح : عمر عبد السالم ، ط -92

 م . 9998، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ، تح : شعيب األرنؤوط سير أعالم النبالء  -99

 :  مهدي الرجائي .الرجائي الموسوي * 

 م . 9962، قم ،  9ط, أنساب وتاريخ وتراجم األسرة العموية الزاهرة في الكواكب المشرقة -99

 م( .1989هـ/1412: خير الدين )الزركمي * 

، بيروت ،  2المستشرقين ، طوالمستعربين و ، قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب األعالم  -98
 .م9982

 فيصل . * السامر :

 م . 9979، بيروت ،  9، طثورة الزنج  -94

 م ( . 1192هـ/588: محمد عمى بن شهرآشوب ) ت : * ابن شهرآشوب 

 ، قم ، ب ت .  معالم العمماء -92

 . م 9926مناقب إل أبي طالب ، المطبعة الحيدرية ، النجف ،  -96

 م (.5581هــ/845الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر ) *

 الملل والىحل : تح : محمد كيالوي , بيروث. -97

 م ( 9228ىـ / 894أبو إسحاق إبراىيم بن ىالل ) ت  الصابي :* 
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 م . 9977من كتاب التاجي ، تح : محمد حسين الزبيدي ، بغداد ، المنتزع  -98

 م( .1363هـ / 764بك بن عبد اهلل الشافعي ): خميل بن أي * الصفدي

 م . 9000, تح: أحمد األروؤوط وتركي مصطفى , دار إحياء التراث , بيروث , الىافي بالىفياث   -99
 م(.922هـ/312محمد بن جرير ) الطبري :* 

 م .9988، بيروت ،  4، ط تاريخ الرسل والمموك -82

 م( .1329هـ/729)طباطبا العموي محمد بن عمي بن محمد ابنابن الطقطقي : * 

 م .    9998الفخري في اآلداب السمطانية ،القاىرة ،  -89

 م( .892هـ/277العقيقي : يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني )* 

 م .  9229، تح : محمد الكاظم ، مكتبة المرعشي ، قم ،  من ولد اإلمام أمير المؤمنين المعقبين -89

 : محمد عمارة  * 

 م . 9979ثىرة الزوج , طرابلس  -33

 م( .1266هـ/ 459: نجم الدين عمي بن محمد ) في حدود العمري * 

 م . 9989، قم ،  9، تح: أحمد الدامغاني ، طالمجدي في أنساب الطالبين -84

 : أحمدعمبي * 

 م  . 9007ثىرة الزوج وقائدها علي به محمد , دار الفارابي , بيروث   -35

 م(.1425هـ / 828جمال الدين أحمد بن عمي الحسيني ): * ابن عنبة 

 م  9969في أنساب آل أبي طالب، تح: محمد حسن آل الطالقاني ، النجف األشرف ،  عمدة الطالب -86

 ( .م1212 هـ/626) محمد بن عمر بن الحسن التيمي* فخر الدين الرازي :

 م  9988ائي ، قم ، في أنساب الطالبية ، تح : ميدي الرج الشجرة المباركة -87

 م(.1332هـ/732عماد الدين إسماعيل )* أبو الفدا : 

 . )تاريخ أبي الفدا( ، دار المعرفة لمطباعة والنشر ، بيروتالمختصر في أخبار البشر -88

 م( .   967هـ/356عمي بن الحسين بن محمد )* ابو الفرج األصفهاني : 

 م.  9962،  9تح : كاظم المظفر ، النجف األشرف ، طمقاتل الطالبين ،  -89

 م (1225هـ/415القاضي عبد الجبار : عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي ) * 

 تثبيت دالئل النبوة ، دار المصطفى ، القاىرة .  -42

 م(.1372هـ/774: إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي )* ابن كثير 

 م . 9988، تح: عمي شيري ، بيروت ، البداية والنياية في التاريخ  -49

 م ( .1699هــ/1111* المجمسي : محمد باقر )

 م .9988بحار األنوار، تح:عبد الرحيم الشيرازي، بيروت ،  -49
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 م( .  1217هـ/614* المروزي : إسماعيل بن محمد بن الحسين )بعد

 م . 9988، تح : ميدي الرجائي ، قم ،  الفخري في أنساب الطالبين -48

 م( .957هـ/346: عمي بن الحسين بن عمي )* المسعودي 

 م . 9984، تح: يوسف أسعد داغر ، منشورات دار اليجرة ، قم ، مروج الذىب ومعادن الجوىر -44

 التىبيه واإلشراف , دار صادر , بيروث  . -45

 م( .1232هـ/421): أحمد بن محمد مسكويه الرازي * مسكويه 

 م . 9229، بيروت ،  9، تح: أبو القاسم إمامي ، ط تجارب األمم -46

 * أبو نصر البخاري : سهل بن عبد اهلل بن داود )من أعالم القرن الرابع الهجري( .  

 م .9969، تح : محمد صادق بحر العموم ، النجف ، سر السمسمة العموية  -47

 م(.1333هـ/733هاب بن محمد ): أحمد بن عبد الو  * النويري :

 في فىىن األدب , المؤسست المصريت العامت للتأليف والترجمت والطباعت والىشر, القاهرة .  وهايت األرب -48

 م( .1229هـ/626: ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي البغدادي )* ياقوت 

 م . 9979، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، معجم البمدان  -49

 

 


