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   مارة الزياريةصور التسامح الديني في اإل

 ( م1078-928ـ/ه316-471)

 
 إبراهيم  محمدعلي اسماعيل ويس 
 مديرية تربية نينوى 

 (  9/2022/ 9قبل للنشر في    2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 
   :الملخص 

اإل في  المجتمع  الزيارية  ضم  منمارة  االجتماعية,    العديد  والفئات  منالعناصر  والكرد  كان  والترك  الفرس  ها 
مراء الزياريين في طبرستان وجرجان لنصارى واليهود والمجوس, وكان األهل الذمة من اأب, فضالً عن والعر

  مارة ت اإلحياة التسامح والحرية, فقد مثلهل الذمة في كنفهم  ة التسامح والترف والثراء, وعاش أيتمتعون بصف
الذهبي    ةالزياري العصر  المسلمين  لهم  الحرية في ممارسة جميع مراء  األوقد منحهم  فعاشوا بجوار    الزياريون 

هل  مح الديني لألمراء الزياريين مع أغوط, ولغرض بيان تلك الصور من التساعيادهم ومناسباتهم من دون ض أ
      .الدينيالذمة تصدر بحثنا مفهوم معنى التسامح 

هل الذمة,  مراء مع أوبيان تسامح األمارة الزيارية  باإلالتعريف  و,  الديني  التسامحالتعريف به الدراسة  تناولت هذ
سس التعامل معهم واحوالهم وكيف رفعت القيود عنهم, وكيف منحوهم الحرية التامة في العبادة والعمل وبيان أ

 عياد والمناسبات الخاصة بهم. والتعامل معهم في األ
 )صور؛ التسامح؛ الزيارية؛ جرجان؛ طبرستان(.:الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 The society in the Ziyari Emirate included many social elments and groups, 
including: the Persians, the Turks, the Kurds and the Arabs, as well as the 
dhimmis of Christians, Jews, and the Magi.  The people of dhimma lived 
under their control a life of tolerance and freedom, the Ziyarid emirate 
represented them the golden age, so they lived next to the Muslims   
Religious.                                                                                      
This study dealt with the definition of religious tolerance, the definition of the 
Ziyarat emirate and the statement of the princes’ tolerance towards the people 
of dhimma, and the basis of dealing with them and their conditions and how 
restrictions were lifted from them, and how they gave them complete freedom 
in worship, work and dealing with them on their holidays and special 
occasions                                                
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 المقدمة: 

 ن جزء من عقيدة المسلم وأومميزة له,    ي سالمإللدين اة باـة لصيقـة صفـتعتبر السماح  
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما   لقول هللا عز وجل: "  امتثالا زام المسلمون بها هو  ـت, والاحترام الديانات السابقة

َبيْ  ُق  ُنَفرِ  َل  َوُرُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَماَلِئَكِتِه   ِ ِباَّللَّ آَمَن  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنوَن  َربِ ِه  ِمْن  ِإَلْيِه  ُرُسِلِه  ُأْنِزَل  ِمْن  َأَحٍد  َن 
, وهذه الحكام التي بينها القرآن الكريم طبقها  (1) "  ِإَلْيَك اْلَمِصيرُ َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا وَ 

والقتصادية,  الرسول) والسياسية  الجتماعية  الحياة  مجالت  كافة  وفي  العلمية  حياته  في   )
التطرق   نحاول  البحث  هذا  خالل  من  مجتمع  إونحن  انموذج  المشرق إلى  في  ظهر  سالمي 

ام على التطبيقات العملية  ـ, ق(م1078-928ـ/ه471-316)مارة الزياريةفي اإل  سالمي متمثالا اإل
تتجلى والتي  الحضاري,  التعايش  اآل  لمبادئ  وتقبل  التسامح  انتهجها  من خالل سياسة  التي  خر 

اإل جميعاا حكام  رعاياهم  تجاه  الزيارية  العقائد    ةالزيارياإلمارة  مجتمع  رف  عَ   إذ ,  مارة  من  الكثير 
السائدة العقيدة  وكانت  اإل  والملل,  عصر  اإل  مارة في  العقيدة  الدين الزيارية  وبجانب  سالمية, 

وهم جزء أصيل    المجوسية,و سالمي كانت توجد عدة ديانات مختلفة منها النصرانية واليهودية  اإل
دخيالا,   وليس  الزياري,  المجتمع  جميعاا من  هؤلء  بالحري   وكان  ممارسة  يتمتعون  في  التامة  ة 

ال وطقوسهم  الزيارية,  شعائرهم  الدولة  ظل  في  اإل  إذدينية  مذهب  التسامح  كافة  كان  من  مارة 
لم النواحي وفي مقدمتها الجانب الديني في التعامل مع مخالفيهم او أبناء الديانات الخرى, إذ  

والنصارى   اليهود  عن  المسلمون  اقاإينفصل  التي  الدينية,  الطقوس  في  في  ل  ودعة,  أموها  من 
وضمنوا حقوق رعيتهم في العبادة والعتقاد وممارسة الطقوس وغيرها بغض النظر  وحرية تامة,  

في وظائف الدولة وممارسة المهن عن الدين والمذهب, وكانت المساوات في جميع المجالت و 
لم يصبهم قط ما  أالحرة, بل   المسلمين  الذين عاشوا في ظل  النصارى  المسلأن  مين في صاب 
 . (2) ظلم وقهر اسبانيا من
المحور    أما  بالتسامح,  التعريف  الول:  المحور  تناول  محاور,  ثالث  البحث  تضمن 

الثاني: فتضمن التعريف باإلمارة الزيارية, ودرسنا في المحور الثالث: التسامح مع أهل الذمة من  
وبيا  والمجوس,  واليهود  شمل  النصارى  وكيف  معهم,  التعامل  أسس  أبناء  األن  الزياريين  مراء 
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المجتمع على اختالف عناصرهم بعطفهم ورعايتهم, ومشاركتهم في األعياد والمناسبات الخاصة  
 بهم. 
 :التسامح في اللغة والصطالح: اولا 

 التسامح لغة: -1
انها  : "عدة منها ما ذكره الفراهيدي  وردت كلمة التسامح في معاجم اللغة العربية بمعانٍ  

, وايضا جاء ذكرها في "(3) لى الفعل الثالثي)سمح(, رجل سمح ورجال سمحاء, أي جواد إتعود  
العرب  جاد أ):لسان  وسماحا:  وسموحة  سماحة  سمح  الجود,  والسماحة,  السماح  (,  (4) ن 

  -لحق فان فيه "المسمحاوالمسامحة: المساهلة, تسامحوا, تساهلوا, وكانت العرب تقول: عليك با
 .  (5) "كمسكن, أي متسعاا 

 التسامح اصطالحاا:  -2
وردت عدة معاٍن واصطالحات للتسامح كالا يعطيها تعريفاا حسب وجهة نظره, ويبدو أن       

تترك لك "أن  التعريف  التعبير عن آرائه وأهذا  انسان حرية  , على (6)ن كانت مضادة آلرائك"ل 
شمولية, فمشكلة التعبير عن الرأي هي مشكلة تعاني منها البشرية, وقد الرغم من ايجازه اكثر  

تتطور هذه المشكلة في النهاية لتصبح باباا مفتوحا للصراع, وذلك أن اغلب الصراعات والصدام 
واأل الحضارات  النهاية  بين  في  يفضي  الذي  والجدال,  الرأي  والتقاطع في  الختالف  ديان سببه 

 إلى الحرب. 

  خل تمهيدي في التعريف باإلمارة الزيارية: : مدثانياا 
ســقــوط   ثرعلى أ(8)وجرجان  (7) طبرستانفي    (928/ هـ316)سنة  تأسست اإلمارة الزيارية  

ار,  ـــزي  بن  رداويجير مـمؤسسها األــومم(,  928-864هـ/316-250)في طبرستان اإلمـــارة العلوية  
بن   اسفار  لجـيش  قــائـداا  كــان  جرجان (9) شيرويهالـــذي  على  السامانيين  من  ف,  (10) عامل  تمكنوا 

القاسم بن  الحسن  امرائهم  وقتل آخر  العلويين  ســنــــة)  (11) هزيمة   , (12) م(928هـ/316في رمضان 
والـــري ف وجــــرجـــان  طبرســتـــان  عـــــــلـــى  شيـــــــرويــه  بن  اســـفــار   (13)وزنــجــان  وقــزويــن  سـيطــر 

الساماني  (15)وقـــم  (14)وابــهـــر احمد  بن  نصر  األمير  خراسان   (16)بــاســـم  تمكن    ,(17) صاحب  ثم 
وقتله بن شيرويه  اسفار  تمرده على  واعلن  قادته  التحالف مع بعض  فارتفعت (18) مرداويج من   ,
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توسيع   في  فبدأ  جيوشه  وكثر  عساكره  وعظمت  زيار  بن  مرداويج  في  مكانة  وتغلب  دولته  رقعة 
همذان وملك  فملكها  الري  نحو  توجه  قزوين  فبعد  ولية  وولية  مدينة  مدينة  يملكها  , (19) البالد 

والدينور(20) وكنكور وبروجرد (21) ,  وقاشان(22) ,  وقم,  واصفهان(23) ,  وجرياذقان(24) ,   ,(25) ,
دولته واصبح مرداويج . فاتسعت  (27)واستولى عليهما  وجرجان  طبرستان, ثم سار إلى  (26) وغيرها

مؤسساا  اسفار  يحكمها  كان  التي  لألقاليم  حاكماا  زيار  بالدولة    بن  التاريخ  في  عرف  كياناا  بذلك 
 . (28) الزيارية

الخليفة          باسم  البالد  هذه  يحكم  مرداويج  وكان  الزيارية  اإلمارة  في  الستقرار  استمر 
ولءا   قدم  وشمكير  وخليفته  اخاه  ولكن  وشمكير العباسي,  خلفاء  حكم  وكذلك  للسامانيين  اسمياا 

الخراج   لهم  ويدفعون  السكة  على  اسماءهم  وينقشون  الخطبة  في  يذكرونهم  للغزنويين  موالين 
داخلي باستقالل  احتفاظهم  مقابل  حتى  (29) والجزية  وشـمكـيراألمير  وفـاة  ,  بن  الذي    (30)قابـوس 

األمراء الزياريون تدريجياا نفوذهم وقوتهم,   حيث فقد   ،اعقبت فترة حكمه فترة الضعف في آل زيار
المنطقة   هذه  على  استولوا  الذين  كالسالجقة  خارجية,  عناصر  البالد  على  وسيطر 

عامالا 1041هـ/433سنة) الزياري  األمير  واعتبروا  باخر   تابعاا   م(  الحال  وصل  حتى  لنفوذهم, 
منطئهم  اامر  على  حكمه  اقتصر  أن  كيكاوس"  ابن  شاه  "كيالن  جيالن_  المسمى  أو  كيالن_  قة 

السلجوقي ملكشاه  السلطان  عنها  خلعه  التي  . (31)م(1078-1077هـ/471او 470سنة)  فقط, 
   وبوفاة هذا األمير انقرضت دولة آل زيار, واصبحت البالد تابعة لنفوذ السالجقة تبعية مطلقة.

 :(32) هل الذمةأ: التسامح مع ثالثاا 
هذه ة في الجنس والفكر, وكانت  ضم نماذج مختلف  كان المجتمع الزياري مجتمعاا مفتوحاا     

نها سمة بارزة بالنسبة للدولة الزيارية, لحقيقة سمة عامة في المجتمعات اإلسالمية آنذاك, إل أا
والخامس  فطبيعة سياستها وموقعها الجغرافي والفترة التي عاشت فيها هذه الدولة في القرنين الرابع 

الزياري  المجتمع  يكون  أن  على  ساعد  هذا  كل  الميالديين,  عشر  والحادي  الهجريين/العاشر 
مجتمعاا مفتوحاا, ويعد اقليما جرجان وطبرستان قمة الهرم الجتماعي في اإلمارة الزيارية ويشكالن 

األكبيراا   شعباا  من  يبدأ  و   اإلمارة  ظل  في  تعيش  كانت  اخرى  عناصر  إلى  الحاكمة  ساهمت سرة 
من   مجموعة  الزيارية  الدولة  ظل  في  فعاش  الدارية,  الوظائف  وبعض  الجيش  في  عام  بشكل 

التجارية (33) العناصر كالديالمة والجيل, والتراك, والفرس والكراد والعرب  الجاليات  , فضالا عن 
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واليهود والنصارى,  ,  (34) التي قامت في المدن الساحلية, وخصوصا من الروس والصقالبة والبلغار
بأسمائهم   الذين والمحالت  الحياء  بعض  في  ,  (35) سميت  بحرية  الدينية  شعائرهم  يقيمون  وكانوا 

لذلك,   المخصصة  العبادة  اسقفية في كل من  ت وجد   إذ اماكن  , (36) آمل وكيالن  مدن  للنصارى 
س تحت  ديانتهم  على  استمروا  الذين  األصليين,  المدن  سكان  ساللة  من  المجوس  لطة وكان 

المناطق,   تلك  على  المتتابعة  اإلسالمية  المستقلة  طبرستان    وجدت وقد  الدويالت  في  المجوسية 
ن ـعض مـ ود بـتمر وجـد اسـرس وقـفـفي غيرها من بالد ال  وجدت , مثلما  (37) لها بيوت النار  وكان

الـه تهيمن  وت فيـبيـذه  المجوسية  فقد ظلت  الفتح اإلسالمي  بعد  قاطني غابات  على    طبرستان 
وقد    ,(39)د اإلسالم عبدة النار الذين عرفوا باسم المجوس من أهل الذمة, وعَ (38) الجبال العظيمة

للفترة التي نحن بصددها إلى وجود بعض بيوت للنار    أشار ابن ربن الطبري الذي كان معاصراا 
ألن معظم سكانها    في المنطقة الجبلية،  في طبرستان, ويبدو أن هذه البيوت كانت أكثر انتشاراا 

 . (40) دشتيةاكانوا يتمسكون بالزر 
 النصارى:  -1

الزيارية   عرفت       اإلمارة  نفوذ  بعض   فيها,   النصرانية الديانة    وجود   مناطق  استوطن  إذ 
آمل مدينة  في  بحر  ,  (41) بطبرستان  النصارى  من  الساحلية  المناطق  في  اآلخر  البعض  وسكن 

 .(42)الخزر
يمارسون    النصارى  تامكان  حرية  في  الدينية  شعائرهم  في ةكافة  كنيسة  لهم  وكانت   ,

, وكان عدد النصارى يكثر  (43)ن يتعرض لهم احد أمل يؤدون فيها طقوسهم الدينية, دون  آمدينة  
النسطوري  المذهب  على  جميعهم  وكانوا  المدينة,  تلك  بلدان  (44)في  في  للنصارى  كان  حيث   ,

اإل وكان   سالمي رئيساا المشرق  الشرقيين,  المسيحيين  النسطوري أي رئيس  الجاثليق  عليه  يطلق 
كان يعين بعهد خاص من و هذا الرئيس معترف به من قبل الخالفة العباسية في سائر البلدان,  

 .(45) قبل الخليفة العباسي
حظي    ,هل الذمة من النصارى في الدولة الزياريةأ وفي ظل التسامح الديني الذي عاشه   
بمكانة عالية عند المراء الزياريين الذين فتحوا ابوابهم على مصراعيه لكل رعاياهم من  النصارى  

هل الذمة على حد سواء, حيث سمح لهم بالعمل داخل القصور الزيارية في الوظائف  أ المسلمين و 
يقرب   كان  زيار  بن  وشمكير  فاألمير  المناصب  أ المهمة,  بعض  ويقلدهم  بالطه,  من  الذمة  هل 
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مكير كان يدين بالنصرانية, وكان يدعى)يوحنا الطبيب( وقد شلطبيب الخاص لألمير و المهمة, فا
الزياري,   القصر  في  عالية  بمكانة  الطبيب  هذا  األو حظي  ثقة  موضع  الطبيب  هذا  مير  كان 

دائم الفضال علشو  باأل  يهمكير بن زيار, وكان هذا المير  يغدق عليه  فقد فكان  الكثيرة,  موال 
 .(46) دينار ذهبي نتيجة لبعض الخدمات التي اسداها اليهالف  اعطاه يوماا 

 :اليهود -2
نفوذ كذلك      مناطق  في  اليهودية  الديانة  الزيارية,  وجدت  طبرستان ل  اإلمارة  إقليم    سيما 

ن عدد اليهود في طبرستان  أ "  بقوله:  التطيلي  بنيامين  الذي توجد فيه اعداد كبيرة حسب ما ذكره 

فضالا   ,(48) يدفن فيها موتاهم  في مدينة سارية  وكانت لهم مقبرة كبيرة,  (47) ربعة الف"أيزيد عن  

اقليم   في  وجودهم  والكان  الذي  الخزر  عن  سكانه  حاكمه  من  ولهم   ,(49)باليهوديةيدين  كثير 

 ,(50) مدينة آمل  هذه المدن، وخصوصاا فيعمليات التجارية في  ـتجاري والـاع الـقطـلى الـرة عـيطـسال

يهود  س الئير ) وكانت لهم رئاسة دينية تمثلت في سرشالوم الذي كان مقره في أصبهان وموكل من

  .(51) ببغداد على يهود العجمالسامرية( 

اإل  وعاش      المشرق  في  العباسية  الخالفة  بلدان  في  الذهبي  عصرهم  في اليهود  سالمي 
الهجري  الرابع  الميالدي/القرن  و (52)العاشر  يك,  في  ونوالم  الخالفة أي    منبوذين  بلدان  من  بلد 

في    ,العباسية الزياريةول  اإلمارة  حكم  في  ظل  حالهم  كان  مثلما  الوسطى, أ,  العصور  في  وربا 
كانوا   مع  يسكنو حيث  يسكنون  كانوا  بل  باسم)الجيتو(  عرفت  عليهم  مغلقة  خاصة  احياء  في  ن 

ذلك, أل شاءوا  انى  يكن المسلمين  لم  المدن  نه  المسلمين  اإل   في  لغير  مخصوصة  احياء  سالمية 
 .(53) بحيث ل يتعدونها

الال وقد تمتع اليهود في ظل    يدفعون الحد وا  ي بحقوقهم المدنية, والدينية, وكانزيار حكم 
قال: الذي  التطيلي  بنيامين  اليهودي  الرحالة  بذلك  وشهد  الجزية  من  اليهودي   الدنى  يكن  "فلم 

ب بسيطة  أملزما  جزية  من  حقوقه  إيدفعها  كثر  على  منهم  حصوله  لقاء  المسلمين  مال  بيت  لى 
سالمية, لذا فاصبحوا بذلك عناصر فعالة في المجتمع, تتمتع بحماية الشريعة اإل   ,(54)المشروعة"

الذين نبغوا في علم الطب, اس هموا في ازدهار الحضارة في العهد الزياري, فكان منهم الطباء 
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اليهودي علي بن ربن الطبري الذي نشأ في طبرستان ونبغ في علم  وعلى رأس هؤلء الطبيب 
 .(55) الطب والهندسة وترك الكثير من المؤلفات القيمة

 
 :المجوس -3

,  ظل حكم اإلمارة الزيارية( في  (56)عبدة النار)اتباع زرادشت المجوس وهم  ستمر وجود  ا      
هل طبرستان في القرن الرابع الهجري كان منهم مجوس, وقد وجدت لهم أ ن  أذكر المسعودي    إذ 

 ن معظم سكانها أل  , وكانت هذه البيوت اكثر في المنطقة الجبلية نظراا (57) للنار في طبرستان اا بيوت 
 .(58) بعقيدتهم المجوسيةكانوا يتمسكون 

ع       الديني  أما  التسامح  مظاهر  الزياريين  أللن  المجوسمراء  في ,  مع  تمثلت  فقد 
باأل  مشاركتهم الحتفال  حرصاا في  والمجوسية  الفارسية  ورأب    عياد  الصف  وحدة  على  منهم 

المختلفة الديانات  اصحاب  بين  والموائمة  قفاأل,  الصدع,  وشمــمير  بن  كــابوس  ياــكير  شارك  ــن 
كان يشارك رعيته    (60) والمهرجان  (59)عيدي النوروز  عيادهم الفارسية, ففيأ في الحتفال ب  يلاهألا

هداء الشعراء, والعلماء, الكثير من العطايا  إذين العيدين, وكان يقوم ب افي ابتهاجهم وسرورهم به
وتوزيع   بتقديم  المقربين في قصره  احد  يأمر  الهدايا على رعيته كل على حسب  والهبات, وكان 

 .(61) رتبته ومكانته
ن يتفرغ  أيأمر العالمة البيروني المقيم في بالطه في ذلك الوقت    مير قابوسكما كان األ         

 المسلمون   كان و   ,(62) في هذين العيدين لمشاركته الفرحة والبهجة واسعاد الرعية في هذين العيدين

 .(63) العباسي العصر اوائل في عاد  انه غير العيد  بهذا الحتفال واابطل قد 
بن قابوس يفتح ابوابه للشعراء, والمهنئين له في ذلك العيد,   مير منوجهرلك كان األوكذ       

منه على المشاركة في الحتفال, وبث الفرحة والبهجة والسرور, بين افراد رعيته, وفي ذلك  حرصاا 
مراء الزياريين تلك الفرحة والبهجة, الوقت كان الشعراء يقصدون القصور الزيارية, ويشاركون األ

يتغنون ب  ل التي تظهر بهجتهم وفرحتهم بهذا العيد, وكانت تلك القصائد    فضل القصائد أوكانوا 
ن يقضوا افضل واسعد اوقاتهم أ مراء الزياريين والثناء عليهم, وطلب التمني لهم  تخلو من مدح األ

مير  ن الشاعر منوجهر الدامغاني, كان يقصد قصر األأفي هذا العيد, ولعل خير دليل على ذلك  
 .(64) منوجهر بن قابوس, وكان ينشد افضل القصائد في مدحه والثناء عليه
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كان         األمن  كذلك  مشاركة  في  مظاهر  للمجوس  الزياريين  في  أ مراء  واسعادهم  عيادهم 
األ األ تلك  به  قام  ما  السدق(عياد,  الوقود)عيد  بليلة  الحتفال  من  مرداويج  كان (65)مير  والذي   ,

كما  يقاد النيران في قمم الجبال إمير مرداويج بن زيار ب فقد امر األ اإلمارةيحتفل به في كل ارجاء 
, فكان تجمع له حطاب من الجبال والنواحي البعيدةمر بان تجمع له األألقديمة, حيث  هي العادة ا

مر بجمع النفط والنفاطين, والزلقات, ومن يحسن معالجتها واللعب بها, وتقدم أمن كل مكان, كما 
ك, وعمل اشو حطاب وال ل وضعت عليه األ إلعظام فلم يبقى جبل ول تل ظاهر  عداد الشموع اإب

 .(66)على مسافة بعيدة من مجلسه بحيث ل يتأذى من الوقود
الجو وقد علق ب       الطيور في  النفط يشتعل وهي تطير, أكما اطلقت  النفط وكان  رجلها 

كما , و (67) وامتألت السماء ليلتها بالنار المتطايرة في كل مكان حتى بدد ضوء النهار ظلمة الليل
طعام الناس في ذلك العيد, وقد بالغ في اعداد تلك  عداد وليمة عظيمة إلإ مرداويج بمير  مر األأ

الوليمة, حيث كانت تشتمل على الكثير من الطعمة, واللحوم, والحلوى, فكان جملة ما قدم في  
س أما الغنم فبلغ ما شوي منها ثالثة الف ر أتلك الوليمة مئتين من البقر المشوية, ومائة فرس,  

ال عشرة  عدا  على  الوليمة  تلك  في  قدمت  التي  الطيور  من  وغيره  الدجاج  عدد  زاد  وقد  مطبوخ, 
 .(68) ما انواع الحلوى فقد جاوزت العد والحصرأالف, 

فرحتهم)عيد  ألهالي  مراء الزياريين اعياد الفارسية التي شارك فيها األكذلك كان من األ       
, (70) الناس يعدون فيه الطعمة واللحوم المختلفة  نأ, وقد جرت العادة في هذا العيد  (69)بهمنجة(

األو  بعض  الزياريون  كان  فمراء  أعيادهم,  في  تقام  التي  العابهم  في  تاج  يشاركونهم  الصفهبد 
كان مـن الصعب التغلب عليه  و ،  (71) كان ماهراا في لعبة الصولجانالملـوك مـرداويـج ابن عـلي  

, وقد تسببت لعبة الصولجان في كثير من  (72) ومائة ديناروكان لدية جواد عربي قد اشتراه بألف  
الز  المجتمع  في  الهامة  الشخصيات  احد  مقتل  في  الجيوش يالحيان  قادة  احد  قام  فعندما  اري, 

المسمى   بن  الزيارية  اودى   (73) يانجينبلقاسم  مما  فرسه  فوق  من  سقط  بالصولجان  باللعب 
 .(74) بحياته

جنبا    هؤلء  عاش  بجإوقد  جنب  عقيدتهم  لى  يمارسون  تامة  حرية  في  المسلمين  وار 
ن الشاعر مهيار الديلمي, الذي ولد وتربى على المذهب الزردشتي, أوطقوسهم الدينية, فقد ذكر  

على يد شاعر اخر هو الشريف الرضي, مما   (1003/هـ394)سالم سنةثم اعتنق بعد ذلك اإل
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فيأيدل   عظيمة  بمكانة  تفوز  كانت  الزردشتية  الديانة  و   ن  قزوين,  ببحر  المحيطة  ن  أ القاليم 
العلوم   جميع  في  معهم  يشاركوا  بان  لهم  ويسمحون  معتنقيها,  مع  يتسامحون  كانوا  المسلمين 

 .  (75) داب واآل

 

 نتائج: ال

الحكومات السالمية  سارت عليه  ان التسامح في صلب الدعوة السالمية واستمر كمنهج    -1

السالميةومنها   بعد   المارات  اإلفيما  حكام  ودعا  كما  الزياري ,  إمارة  المساواة ة  تحقيق  لى 

 بين جميع الناس)مسلمين وذميين(.  والتسامح

على مدى تسامح الزياريين واتاحة الحرية الدينية    ممارسة المجوس ألعيادهم الكبيرة دللة -2

وكذ  األلهم,  مشاركة  أ لك  في  الزياريين  يدل  مراء  الدينية  ومناسباتهم  تسامحهم عيادهم    على 

 معهم.

لى بذخ واسراف بثراء كبير, وانعكس هذا الثراء إ  مارة الزيارية تمتعت مما سبق تبين أن اإل -3

في مظاهر احتفالها باألعياد والمواسم التي ابدعوا في تنظيمها وانفقوا عليها دون حساب, 

األ و  تلك  خالل  من  الميتضح  مفهوم  احترام  على  دللة  اقامتها  في  وحريتهم  واطنة عياد 

 واعطائهم حقوقهم في الحياة الجتماعية والدينية. 
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 الهوامش: 
 

 . 285رآن الكريم, سورة البقرة, آيةالق ((1

؛ بدر  23ص  ,( م1890القاهرة,  , )2طبارتولد, تاريخ الحضارة السالمية, ترجمة: حمزة طاهر, دار المعارف,    ((2

الرابع  القرن  اوائل  من  السالمي  والمشرق  العراق  في  الحضارة  ومظاهر  السياسية  الحياة  محمد,  عبدالرحمن 

 . 316م(, ص2006, , )القاهرة1, طمكتبة النجلو المصريةالهجري حتى ظهور السالجقة, 

  تحقيق: مهدي المخزومي   كتاب العين،,  م(786هـ/ 170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم)ت  ((3

 . 2/272)د.م،د.ت(,   دار ومكتبة الهالل، إبراهيم السامرائي،و 

الفضل  ((4 أبو  على  بن  مكرم  بن  محمد  منظور,  العرب,  ,م(1311ه/711)تابن  ط   لسان  صادر,  ,  3دار 

 . 6/489,  م(1993)بيروت,

نصر    ((5 أبو  حماد)تإالجوهري،  بن  تحقيق: ,  م(1002هـ/ 393سماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الزبيدي، محمد بن محمد ابو ؛  1/554  م(,1983)بيروت،  ، 4حمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، طأ

مرتضى محمد  جواهر  ,  م(1790هـ/1205)ت  الفيض  من  العروس  من  تاج  مجموعة  تحقيق:  القاموس، 

 . 1/486د.ت(,  دار الهداية، )د.م، المحققين،

و   ((6 العربية  باأللفاظ  الفلسفي  المعجم  صليبا,  والالتينيةجميل  والنكليزية  اللبناني,  الفرنسية  الكتاب  دار   ,

 . 1/272م(,  1982)بيروت,
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الغرب   ((7 ومن  وقومس  جرجان  الشرق  من  يحدها  الخزر,  بحر  على  تقع  ومنعة,  حضارة  ذات  بالد  طبرستان: 

الديلم ومن الجنوب الري وقومس, وهي طول ستة وثالثين فرسخا وعرضها من الجبل الى البحر ستة عشر  

ها من ل يحصى كثرة من  خرج من نواحيفرسخا, كثيرة المياه والثمار والشجار, كثيرة المطار صيفاا وشتاءاا,  

والفقه واألدب  العلم  ينظر:  أهل  أبي  .  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  ابي  الدين  شمس  المقدسي، 

ط,  م(990هـ/380بكر)ت صادر،  دار  األقاليم،  في معرفة  التقاسيم  )بيروت،3أحسن  ؛  359ص  م(, 1991، 

الرومي)ت هللا  عبد  أبو  الدين  شهاب  الحموي،  معجم  1228هـ/626ياقوت  صادر،  م(،  دار  البلدان، 

 .   14-13/ 4, (1995،)بيروت،2ط

في جنوب شرق بحر قزوين, وقصبتها هي  مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان،  :  (كركان)جرجان    ((8

 . 2/119, ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان. جرجان

قبيلة ورداد    اسفار بن شيرويه:  ((9 الديلم من  القائد ماكان بن أو وندان  أمن اعيان  و ونداد وكان من اصحاب 

حمد  أي والذي اخرجه من عسكره فاتصل بالسامانيين وسيطر على مدن عدة ودعا فيها للسعيد نصر بن  لكا

ينظر: ابن األثير، الساماني, غير انه تمرد ضد المارة السامانية, وقتل على يد مرداويج الذي كان احد قادته. 

الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد , م(1232هـ/630عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم)ت

العربي، الكتاب  دار  تدمري،  )بيروت،1ط  السالم  بن 6/716, م(1997،  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  ؛ 

خلدون،  , م(1405هـ/808محمد)ت ابن  الفكر،  :تحقيق  تاريخ  دار  شحادة،    ، 2ط  خليل 

لى  إيران السياسي من قيام الدولة الصفارية  إالجاف, موسوعة تاريخ    كريم  ؛ حسن4/557, م(1988بيروت،)

 . 2/74, م(2008, )بيروت,1قيام الدولة الصفوية, الدار العربية للموسوعات, ط

المعالي، قابوس بن اسكندر بن وشمكير بن زيار)ت   ((10 قابوس نامه، ترجمة: محمد    ,م(1069هـ/ 462عنصر 

ود نشأت  أصادق  بدوي،.  عبدالمجيد  )القاهرة,  مين  المصرية,  النجلو  صم(1958مكتبة  األ؛  7,  ثير,  ابن 

 . 6/716,الكامل في التاريخ
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الحسن بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن علي بن  و  الحسن بن القاسم: ه  ((11

مارة العلوية في طبرستان, كان سيداا طيباا حسن السيرة لقب بالداعي الصغير, اخر رجال اإل(,  ابي طالب)

البخاري، ابو نصر سهل بن عبدهللا  م(. ينظر:  928هـ/ 316, توفي سنة)هكفاءته وسياستتميز بوعادلا وعالماا،  

حياا  داؤد)كان  العلوية،  ,  م(952ه/ 341سنة  بن  السلسلة  بحر    :تقديمسر  صادق  المطبعة محمد  العلوم، 

)النجف،1ط  الحيدرية، حسن)تإابن  ؛  54ص,م(1962،  بن  محمد  الدين  بهاء  ,  م(1216هـ/613سفنديار، 

ابن  ؛  280، ص م(2000، )القاهرة،1تاريخ طبرستان، ترجمة: أحمد محمد نادي، المجلس األعلى للثقافة، ط 

 . 726/ 6في التاريخ, الكامل الثير,

  . 727-6/672التاريخ, لكامل في ابن الثير, ا (12)

البلدة في غاية    مدينة مشهورة بأرض الجبال بين أبهر وخلخال، جادة الروم وخراسان والشام والعراق،  زنجان:  ((13

. ينظر: وفي جبالها معادن الحديد ويحمل منها إلى البالد,  الطيب، وأهلها أحسن الناس صورة وظرافة وبذلة

بن القزويني,   محمد  بن  )بيروت، ,  (1283هـ/682محمود)ت  زكريا  صادر،  دار  العباد،  وأخبار  البالد  آثار 

 . 383, صد.ت(

  هـ 24فتحت سنة  مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل، والعجم يسم ونها أوهر,    ابهر:  ((14

ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان,    وينسب إليها كثير من العلماء والفقهاء المالكية.(  ايام الخليفة عثمان)

1/82-83 . 

مدينة مستحدثة إسالمية ل أثر لألعاجم فيها، وبها آبار ليس في األرض مثلها عذوبة وبردا، ويقال إن    قم:  ((15

 . 397/ 4,. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدانالثلج ربما خرج منها في الصيف  

  ( م911هـ/301)مارة السامانية سنةلإل  ميراا أ: هو نصر بن أحمد الساماني, عين خلفاا لوالده  بن أحمد  نصر  ((16

وجرجان   وسجستان  وخراسان  النهر  وراء  ما  بالد  على  وسيطر  باَّلل،  المقتدر  العباسي  الخليفة  من  بتقليد 

دام    (م942هـ/ 331سنة)وطبرستان والري وكرمان، مات في   بـ)األمير حدى وثالثين سنة، وسإبعد حكم  مي 

تاريخ  بخارى، عربه  ,  م(959هـ/348النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر)ت  السعيد( لكثرة انتصاراته. ينظر:

ونصر  بدوي  المجيد  عبد  أمين  الدكتور  عليه:  وعلق  وحققه  له  وقدم  الفارسية  دار    هللاعن  الطرازي،  مبشر 
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تا؛  134ص   ,(م1965)القاهرة،  ، 3ط  المعارف، الحسني,  سليم  بالمشرق  فراس  السالمية  المارات  ريخ 

 . 80-79صم(, 2015, )عمان,1اإلسالمي, دار الرضوان, ط

 . 4/447؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون,  6/727ابن الثير, الكامل في التاريخ,  ((17

تجارب األمم وتعاقب الهمم، تحقيق: أبو ,  م(1030هـ/421مسكويه, أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب)ت  ((18

ط سروش،  إمامي،  )طهران،2القاسم  التاريخ,  233/ 5,  م(2000،  في  الكامل  الثير,  ابن  ابن  6/732؛  ؛ 

 . 448/ 4خلدون, تاريخ, 

 . 410/ 5البلدان, همذان: اكبر مدينة بالجبال. ينظر: ياقوت الحموي, معجم  ((19

. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان,  سين وبها قصر يقال له قصر اللصوصكنكور: بلدة بين همذان وقرمي  ((20

4/484 . 

 . 545/ 2الدينور: من اعمال الجبل قرب قرميسين. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان,  ((21

واكه والزعفران. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان,  بروجرد: مدينة بين همذان والكرج, خصبة تكثر بها الف  ((22

1/404 . 

 . 296/ 4قاشان)كاشان(: مدينة قرب اصبهان, تذكر مع قم. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان,  ((23

التربة  اصفهان:    ((24 طيب  من  الحميدة  األوصاف  ألشتات  جامعة  ومشاهيرها،  المدن  أعلى  من  عظيمة  مدينة 

الهواء   العلوم  وصحة  في  وحذقهم  أهلها  صورة  وحسن  األبدان،  وصحة  الجو  وصفاء  الماء،  وعذوبة 

 .296ينظر: القزويني, اثار البالد واخبار العباد, ص  . والصناعات

نواحي    ((25 من  وجرجان  استراباذ  من  انها  وقيل  واصبهان,  الكرج  وبين  بينها  تقع  همذان  قرب  بلدة  جرباذقان: 

 . 118/ 2, معجم البلدان, طبرستان. ينظر: ياقوت الحموي 

 . 75-74/ 2؛ حسن كريم الجاف, موسوعة تاريخ ايران, 6/732ابن الثير, الكامل في التاريخ,  ((26

 . 4/447؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون,  6/733ابن الثير, الكامل في التاريخ,  ((27

عمر)ت  ((28 بن  محمد  بن  إسماعيل  الدين  عماد  الفداء،  في  المخ,  م(1331هـ/732أبو  البشر, أتصر  خبار 

 . 447/ 4؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, 2/73,د.ت( , )القاهرة,1ط المطبعة الحسينية,
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 . 7, صقابوس نامه, عنصر المعالي ((29

ابو الحسن الجيلي امير جيالن وبالد الجبل وطبرستان لقب بشمس المعالي، ملك من ملوك الديلم    قابوس:  ((30

في   الهجري على جرجان وطبرستان  الرابع  الميالدي/القرن  مالتاسع  بيد عمه  بن زيار    رداويج, تأسس ملكهم 

سنة  م928هـ/ 316سنة حكمها  تولى  في    م976هـ/366,  البويهي  الدولة  عضد  منها  واخرجه   ،

م، واشتد في معاقبة من خذلوه في حربه مع عضد الدولة البويهي، فنفر منه شعبه وقامت  981ه/371ةسن

المعالي ثم احتجزوه في احدى القالع الى ان قتل سنه  الثورة فخلعه قواد م،  1012هـ /403ه وولوا ابنه فلك 

عبدالرحمن بن    كان اديبا جمع ابو الحسن اليزدادي مجموعة رسائله وسماها كمال البالغة. ينظر: اليزدادي،

 . 318، صرستانسفنديار، تاريخ طبإابن ؛ 4(, ص م1922علي, كمال البالغة، المكتبة السلفية, )القاهرة,

 . 7, صقابوس نامه, عنصر المعالي ((31

باألمن    -أو ممن ينوب عنه  -الذميون نسبة إلى الذمة: أي العهد من اإلمام  المراد بأهل الذمة فيهل الذمة:  أ   ((32

اإلسالم أحكام  ونفوذ  الجزية  التزامه  نظير  وماله  نفسه  حكمهم  ,  على  في  ومن  الكتاب  ألهل  الذ مة  وتحصل 

الجزية التبعية، فيقرون على كفرهم في مقابل  أو  القرائن  أو  المنعمينظر:    .بالعقد  الرحمن عبد   , محمود عبد 

 . 330,)القاهرة, د.ت(, صدار الفضيلة ,معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية

 . 91ص )القاهرة, د.ت(,نعمة علي مرسي, دولة آل زيار في طبرستان وجرجان وما جاورهما, دار الهداية,   ((33

 مطبعة بريل،  مختصر كتاب البلدان،م(,  901هـ/289ابن الفقيه الهمذاني, ابو بكر أحمد بن محمد الهمذاني)  ((34

ا   آدم؛  271-270ص   ,(م1884)ليدن، محمد متز,  ترجمة:  الهجري،  الرابع  القرن  في  اإلسالمية  لحضارة 

 . 372/ 2,ت، د.ت(, )بيرو 5عبدالهادي ابو ريده, دار الكتاب العربي، ط

 . 5/453ياقوت الحموي, معجم البلدان,   ((35

سالمية المستقلة في المشرق منذ قيام الدولة الطاهرية وحتى قيام تاريخ الدول اإل  حمودة,   عبد الحميد حسين  ((36

 . 135م(, ص 2010،)القاهرة،1ط الدار الثقافية للنشر، الدولة الغزنوية،
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ذ كانت ل تعد كونها حجرة  إبيوت النار: عبارة عن بناء بسيط بدائي تبنى خارج المدن على التالل المرتفعة    ((37

البيت غرفة مظلمة ل مربعة متوجة بقبة مفتوحة من جهاتها األ ربع, ثم تطور بنائها بحيث يكون في وسط 

ين النار.  هيكل  فيها  ويوضع  زرادشت  لتعاليم  وفقا  الشمس  ضوء  ماضيها إ  ,ولبر  دونالدظر:  يدخلها  يران 

؛ آرثر  47-46, صم(1985, )القاهرة,2وحاضرها, ترجمة عبدالنعيم محمد حسنين, دار الكتاب المصري, ط

 .  151ة العربية,)بيروت, د.ت(, صضن, ترجمة: يحيى الخشاب, دار النهيران في عهد الساسانييإكريستنسن, 

رن الول دراسة تمهيدية لنشأت المجتمعات اإلسالمية في القرن  سالمي في القشكري فيصل, حركة الفتح اإل  ((38

للماليين، ط العلم  دار  )بيروت،5األول،  لسترنج,  215م(, ص 1980،  الخال ؛ كي  الشرقية,  فبلدان  : ترجمةة 

 . 410, صم(1985, )بيروت,2كوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، ط و بشير فرنيس 

  حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري, الخراج,  تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد بو يوسف, يعقوب بن إبراهيم بن أ ((39

 . 142سعد حسن محمد, المكتبة األزهرية للتراث, )القاهرة, د.ت(, صو 

سهل  ((40 بن  علي  الحسن  حيا  ابو  الصديقي،  ,  م(861هـ/247)كان  زبير  محمد  تصحيح:  الحكمة،  فردوس 

 . 519م(, ص 1928)برلين،

 . 135ريخ الدول اإلسالمية، صاحمودة, تعبد الحميد حسين  (41)

 . 585-584، صواخبار العباد القزويني, آثار البالد (42)

 . 135، صتاريخ الدول السالميةعبد الحميد حسين حمودة,  (43)

المذهب النسطوري: النسطورية امة من النصارى يخالفون بقيتهم وهم بالرومية نسطورس. ينظر: ابن سيده،    ((44

ب الحسن علي  النحوي األندلسي)تأبو  المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد  ,  م(1065هـ/458ن إسماعيل 

 . 8/644م(, 2000)بيروت،  ،1ط الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،

 .  1/79,لحضارة اإلسالميةآدم متز, ا ((45

 .   125نعمة علي مرسي, دولة آل زيار في طبرستان وجرجان, ص  ((46

األندلسي)ت  ((47 يونه  بن  طم(,  1173ه/569بنيامين  الثقافي،  المجمع  التطيلي,  بنيامين  )أبو 1رحلة   ,

 . 332-331م(, ص2002ظبي,
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 . 318؛ ابن عنبة, عمدة الطالب, ص27البخاري, سر السلسلة العلوية، ص (48)

زين    ((49 طالكرديزي,  المحمودية,  الطباعة  دار  زيدان,  سيد  عفاف  ترجمة:  )القاهرة,1الخبار,  ,  م(1982, 

البلدان؛  387ص معجم  الحموي,  ت2/369, ياقوت  دنلوب,  دار ا؛  زكار,  سهيل  ترجمة:  الخزر,  يهود  ريخ 

 .  139م(, ص1990, )دمشق,2حسان, ط

 . 27، صسر السلسلة العلويةالبخاري,  (50)

 . 332, صبنيامين التطيلي, رحلة بنيامين التطيلي ((51

 . 108م(, ص2001)القاهرة,اسات الشرقية, عطية القوصي, اليهود في ظل الحضارة السالمية, مركز الدر  ((52

 . 12عطية القوصي, اليهود في ظل الحضارة السالمية, ص ((53

 . 132, صرحلة بنيامين التطيلي ((54

الحسن علي بن يوسف)القفطي,    ((55 أبو  الدين  الحكماء  ,(م1248/ هـ646تجمال  بأخيار  العلماء  دار  ,  أخبار 

ط العلمية،  )بيروت,  1الكتب  الطباء,  145ص   ,م(2005,  طبقات  في  النباء  عيون  اصيبعة,  ابي  ابن  ؛ 

 . 414صتحقيق: نزار رضا, دار مكتبة الحياة, )بيروت, د.ت(, 

رية ومهد لى قبيلة ماداي كبرى القبائل اآلإذربيجان ينتمي  أبوه من  أدشت: هو ابن بورشب كان  ازر   زرادشت:  ((56

يران في دولة واحدة واتخذت من الزرادشتية دينا رسميا للدولة , وقتل  إسرة اليلخانية التي استطاعت توحيد  األ

الماحي  أ الشفيع  ينظر:  الهون.  شعب  مع  حربه  اآلأثناء  حوليات  والزرادشتية,  زرادشت  والعلوم  حمد,  دب 

يران القديم  إاريخ  , تبيرنيا  دها؛ حسن وما بع  16م(, ص2001الجتماعية, الحولية الحادية والعشرون, )الكويت,

القومي   المركز  السباعي,  محمد  والسباعي   نورالدين  محمد  ترجمة:  الساساني,  العهد  نهاية  حتى  البداية  من 

 . 413م(, ص2013, )القاهرة ,1للترجمة, ط

اجعة:  ومعادن الجوهر, مر   مروج الذهبم(,  957هـ/346المسعودي, ابي الحسن علي بن الحسين بن علي)ت  ((57

 . 270/ 2,  م(2005, )بيروت, 1كمال حسن مرعي, المكتبة العصرية, ط

 . 518, فردوس الحكمة, صالطبري  ابن ربن ((58
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اسم فارسي معرب، وهو اول ايام السنة الشمسية عند الفرس وعندهم ايضا  نزول    : (النيروز)النيروز: النوروز  ((59

الشمس اول الحمل، ومعناه يوم جديد، وقد يراد به يوم فرح وتنزه، وفي اللغة الفارسية "نبغ روز" ويعني يوم  

ينظر اللفاشير  ادي:  جديد.  معجم  المعربة،    ظ،  طالفارسية  للبستاني،  العرب  (،  م1988،)القاهرة،2دار 

 . 152-151ص

من  :المهرجان  ((60 مركبة  المحبة)كلمة  وتعني  المتصلة)و  (مهر  وتعني  بداية    (كان  ويوافق  الفرس،  عيد  وهو 

وسمي بهذا    عندما تنزل الشمس اول الميزان، وهو ستة ايام، –مهر –اليوم السادس عشر من شهر في الشتاء،

 –مهر  –وقيل ان ملكا ظالما اسمه  ويقدمون لهم الطعام،السم لن الملوك كانوا يترحمون على جميع رعاياهم  

سنة كل  لهم  عيدا  اتخذوا  لنجاتهم  فتذكارا  اليوم  ذلك  في  اللفا شير  ادي  ينظر:  .مات  معجم  الفارسية   ظ، 

 . 147ص المعربة، 

معجم األدباء، أو)إرشاد األريب إلى ,  م(1228هـ/ 626ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا الرومي)ت    ((61

 . 5/2186,م(1993)بيروت، ،1معرفة األديب(، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط 

 . 5/1286 ياقوت الحموي، معجم األدباء،  ((62

حجازي   نشأت  صادق  (63) عن  ,  ومصطفى  طإصفحات  )القاهرة,1يران, مطبعة مخيمرة,  صم( 1960,  ؛  305, 

الدين  القرن  سرور,    محمد جمال  إلى منتصف  األتراك  النفوذ  الشرق من عهد  في  الحضارة اإلسالمية  تاريخ 

 . 190م(، ص  1965الخامس الهجري، دار الفكر العربي، )القاهرة، 

نوروز نامه، ترجمة: رمضان متولي,   م(, 11هـ/ 5)من القرن  , عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري عمر الخيام  ((64

 . 65-64ص, م(2008, )القاهرة,1ط ,السباعي محمد السباعي, مطبعة الهيئة العامة :مراجعة وتقديم

عيد السدق: ويسمى ابان روز, ويعمل فيه ليلة الحادي عشر من شهر بهمن ماه من شهور الفرس, وسنتهم   ((65

ايقاد النيران بسائر الدهان والولوع بها حتى انها يلقون فيها سائر الحبوب, ويقال ان سبب اتخاذهم لهذا    فيه

ناث وصنع لهم عرسا  الذكور باإل  زوج  العيدان الب الول وهو عندهم كيوموت, لما كمل من ولده مئة ولد,

الفرس من بعده. المذكورة, فاستنت ذلك  الليلة  النيران, ووافق ذلك  أبو   اكثر فيه من وقود  القلقشندي،  ينظر: 
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)بيروت،   صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية،,  م(1418هـ/ 821العباس أحمد بن علي)ت

 . 2/450د.ت(,

 . 7/33,  الكامل في التاريخ, ؛ ابن األثير5/240, مسكويه, تجارب األمم وتعاقب الهمم ((66

 . 82/ 2خبار البشر, أالمختصر في  أبو الفداء، ((67

 .   2/288, , الحضارة السالمية , آدم ؛ متز 7/33 في التاريخ,  ابن الثير, الكامل ((68

كلون فيه أويتخذونه في يوم بهمن منشهر بهمن ماه, وسنتهم فيه انهم ياحد اعياد الفرس القديمة,    بهمنجة:  ((69

 . 2/453البهمن البيض باللبن الحامض. ينظر: القلقشندي, صبح العشى,

 . 453/ 2 شندي, صبح العشى,قالقل ((70

الفارسية وجوكان نـوع من الـعـصي معـقوفـة الرأس، مثنية من او كرز  ان  كوجالصـولجـان: تعريب    لصولجان:ا  ((71

آخرها تستخدم في لعبة فيها يضـرب الالعـب الكـرة  بالصـولـج وهو راكـب على حـصان، وهى لـعـبة البـولـو في  

ينظر:   الملك.  عـصا  والصـولجان  حامدالمـغـرب،  محمد  القاضي  بن  علي  بن  محمد   التهانوي, 

,  1موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, تحقيق: علي دحروج, مكتبة لبنان, ط  م(, 1745هـ/ 1158)ت

 . 1/607,  م(1996)بيروت,

 .  121تاريخ طبرستان ، ص  اسفنديار,ابن  ((72

على جرجان    ج داوير : كان احد قادة مرداويج بن زيار, يتصف بالحزم والشجاعة, استخلفه مبلقاسم بن يانجين  ((73

دابته . ينظر: مسكويه , تجارب المم 935هـ/324وطبرستان, توفي سنة -5/366  ,م , بعد ان سقط عن 

 .     7/56 ,؛ ابن الثير, الكامل في التاريخ  367

 . 138تاريخ الدول السالمية, ص سين حمودة,عبدالحميد ح؛ 299ابن اسفنديار, تاريخ طبرستان, ص ((74

حمد كمال الدين, مطبعة  أترجمة:    لى السعدي,إ يران من الفردوسي  إتاريخ الدب في  ,  نفيلأدوارد جرا  ,براون   ((75

 . 312-311م(, ص1994ذات السالسل, )الكويت,

 

 


