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  ١٦/٥/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٤/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
عوة العباسیة، إذ تسلم تعد شخصیة أبي مسلم الخراساني، من الشخصیات البارزة في الد

قیادة التنظیم السیاسي، وعمرة ال یتجاوز الخامسة والعشرین سنة، فتربع على أكبر تنظیم سیاسي 

سري في تلك المدة ، كان یعد العدة إلسقاط الدولة األمویة، فسلك طرقًا ملتویًة من أجل كسب 

دما أعلنت الثورة العباسیة في المعارضین للدولة األمویة، إلى صف التنظیم العباسي السري ، وعن

خراسان، تولى أبو مسلم توجیه القادة العسكریین للسیطرة على مختلف مدن خراسان، حتى أحكم 

السیطرة علیها، وتولى إدارتها.

وأثناء والیته على خراسان تخلص من قادة التنظیم العباسي واحدًا تلو اآلخر، بحجج 

من خارج التنظیم السیاسي العباسي،وأظهر من مختلفة، كما تخلص من كل المعارضین له 

البطش الشدید،ما جعل البعید قبل القریب یخافه، بضمنهم كبار الشخصیات العباسیة، وأخذ یعلن 

طموحاته بأشكال مختلفة، وسلك طرقًا عدیدة من أجل التقرب إلى الناس خارج 

لخلیفة أبي جعفر المنصور خراسان ، كما حدث في رحلة الحج إلى مكة المكرمة، ثم مراوغته ل

للتخلص من مجابهة ثورة عبد اهللا بن علي، ثم خروجه عن إرادة الخلیفة العباسي، ورفضه 

ألوامره، وٕاصراره على الذهاب إلى خراسان، دون أمر الخلیفة، لكن الخلیفة أبا جعفر 

المنصور،إستطاع التخلص منه بطریقة ذكیة جدًا.

ص، الذي لم یغفر الزلة البسیطة، وتصرف تصرف من كان هذا مدعاة لدراسة  هذا الشخ

لیس فوقه أحد ، وأعلن عن طموحه باإلعداد لقلب نظام الحكم، أو على األقل التخلص من 

الخلیفة أبي جعفر المنصور، فجاءت هذه الدراسة التاریخیة التحلیلیة لهذه الشخصیة، لوضع 

بحث التاریخي  والكمال هللا وحده، ومن النقاط على الحروف، وٕاعطاء هذه الشخصیة  حقها في ال

اهللا العون والتوفیق.
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Abu Muslim Al-khurasany (100-139A.H/718-755 A.D)
Historical Analytic Study

Dr.Tarek Fathy Sultan Al - Dulamy
Mosul University\College of Education

Abstract:
Abu-Moslem Al –Khurasani is regarded one of the prominent

characters in the secret Abbasid organization.He took its leadership at the

age of twenty-fife.It was the greatest secert political organization at that

time.He had been working hard in order to collapse the Ummayed

regime.He followed crooked means to win the Ummayed oppositions to

the secret Abbasid organization.Upon declearing the Abbasid uprising in

Khrasan,Abu Moslem took the lead of guiding the military leaders in

order to control all towns in Khurasan till final capture and adminstration.

While in power,he managed to get rid of all the Abbasid

organization leadres,one by one under different pretexts.He was also able

to kill all his opponents out of the political Abbasid organization.Thus,his

blind severity made the distant before the close fear him, including the

major Abbasid figuers.He begane declaring his ambitions in different

ways.Inaddition,he followed various ways to approach people intimately

as it occurred on the pilgrimage to Mecca.Then he adopted devialed way

with Abu –Jaffar Al-Mansour in order not to confront Abdullah Bin Ali’s

revolt.He also refused obeying the caliph,insisting on going to Khurasan

against the caliph’s order.However,the caliph Abu- Ja’ffer Al Mansour

managed to get rid of him in a brilliant way.

This is the reason behand presenking a historical study of this man,

who forgave nobody for any simple fault and behaved in a way superior

to others ,and announced his broad ambition to overthrow the regime or

at least to kill Abu-Ja’ffar Al- Mansour.This attempt goes on the

psychological approach to this figure in order to shed light on this unique

personality in all its features.No one is perfect But Allah,who support

man with much mercy.
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المقدمة:
علـــي ، قائـــد لتحـــق أبـــو مســـلم الخراســـاني بخدمـــة اإلمـــام العباســـي،إبراهیم بـــن محمـــد بـــنا

التنظـیم السیاســي العباســي السـري، فأخــذ  إبــراهیم اإلمـام یوجهــه لخدمــة التنظـیم السیاســي العباســي 

السري، حامًال الرسـائل السـریة بـین قائـد التنظـیم والـدعاة فـي الكوفـة وخراسـان،وقد أبـدى أبـو مسـلم 

اإلمــام العباســي ووثــق بــه، الخراســاني حبــًا وتعلقــًا بــآل البیــت، والســیما الفــرع العباســي، فأعجــب بــه 

وبإخالصه للتنظیم السیاسي العباسي السري.

م، عینـــه اإلمـــام إبـــراهیم نائبـــًا عنـــه فـــي خراســـان، وقائـــدًا للتنظـــیم ٧٤٥هــــ/١٢٨وفـــي ســـنة 

السیاســي العباســي الســري ، حیــث واجــه تعیینــه معارضــة شــدیدًة مــن قبــل قــادة التنظــیم الســابقین، 

ائش، قـد یـؤدي بـالثورة ورجالهـا، الـذین بـذلوا الغـالي والنفـیس خوفًا على أنفسهم، من أي تصرف ط

من أجل تهیئة األجواء، وكسب األتباع للتنظیم السیاسي العباسي. لكن أبا مسلم إستطاع إقنـاعهم 

بأنــه هــو الشــخص المناســب ، وأعلــن أمــامهم أنــه لــن یقطــع أمــرًا دونهــم، وال یتصــرف إال بمــا یقــره 

العباسي السري ، حتى إطمأنوا إلیه مضطرین.كبار قادة التنظیم السیاسي 

وبعــد إعــالن الثــورة العباســیة، ضــد الدولــة األمویــة، أصــبح أبــو مســلم هــو قائــدها ومــدیرها، 

وبعـــد نجاحهـــا وســـیطرتها علـــى خراســـان تـــولى أبـــو مســـلم والیـــة خراســـان، وتخلـــص بطـــرق عدیـــدة 

التـي إسـتطاع أبـو مسـلم ، عقـد ومختلفة من كبار قـادة التنظـیم السیاسـي العباسـي، ومـن العناصـر 

تحالفات معها بأشكال عدة ، فأصبح هو الحاكم المسیطر على خراسان.

وكان كل شيء ممكنًا ومسموحًا به أثناء الثورة ،أما وقد سقطت الدولة األمویة، وقامت 

ل الدولة العباسیة، فلكل مكانته وموقعه فالخلیفة وولي العهد والوزیر والوالي وصاحب الشرطة، ك

التصادم بین صالحیات والي له واجباته ،وعلیه أمور یجب أن ُیطلع علیها الخلیفة، وهنا حدث 

أبي مسلم الخراساني، وبین صالحیات الخلیفة وولي العهد والوزیر وغیرهم، والبد أن )١(خراسان

یحسم الصراع لصالح الطرف األقوى، فأبو مسلم قد تصرف بجبروت وعنجهیة ومن دون أن 

والطموح، عما یطمح له فسیته  المتذبذبة وسلوكه المضطربي حساب ألحد،وعبرت نیحسب أ

هذا الوالي ، فحدث التصادم بینه وبین أبي سلمة الخالل، ثم مع الخلیفة وولي العهد، وعدد من 

كبار الشخصیات العباسیة والعربیة والتي كان یحسب لها حسابًا في إتخاذ قرارات مهمة في 

، حیث حسم الصراع لصالح الخالفة العباسیة، وتمكن الخلیفة أبو جعفر الدولة العباسیة

المنصور،بدهائه وعمق تفكیره وبعد نظره من اإلیقاع بأبي مسلم الخراساني ، وبذلك تخلصت 

، ص ١م، دار الطلیعة بیروت ط١٩٦٣عبد الجبار شیت الجومرد: داهیة العرب أبو جعفر المنصور، ) ١(

،٢٢٦بغداد ص ، دار الشعب ، م١٩٧٨ ؛فاروق عمر حسین فوزي: طبیعة الدعوة العباسیة ،١٣٤،١٣٦

٢٢٩ ، ٢٢٨.  
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الدولة العباسیة من أقوى شخصیة طموحة بشكل كبیر، كادت تولد لها مشاكل كبیرة لو إستمرت 

في الحكم.

تھ:سمھ ونشأ. اأوالً 
، ولقـد )٢(ولد أبو مسلم الخراساني مـن أب فارسـي وأم جاریـة فـي قریـة قـرب مدینـة أصـفهان

ضطر والده تحت ظروف الحاجة إلى بیع الجاریة، وهي حامل إلى عیسى العجلي، الذي كانت ا

م ٧١٨هــ/١٠٠له ضیاع في الكوفة وأصبهان، فولدت الجاریة غالمًا أسمته إبراهیم،بحـدود سـنة  

ع أوالد عیسى العجلي، یخدمهم ویجمع لهم األموال من مزارعهم، حیث أصـبح مـولًى حیث نشأ م

)٣(لهم

وفي مدینة الكوفة تعرف إبراهیم على الشیعة العلویة المتطرفة، وجذبه العمـل مـن أجـل آل 

م، لكنه إستطاع اإلفالت مـن ٧٣٧هـ/١١٩البیت، فإشترك في ثورة المغیرة بن سعید العجلي سنة 

ث لـــم یمـــس بـــأذى، ربمـــا ألنـــه مـــولى. وظـــل إبـــراهیم فـــي الكوفـــة یعمـــل فـــي صـــناعة العقـــاب ،حیـــ

السروج، مع أبي موسى السراج، ویتعلم منه صناعة السروج واآلراء الشیعیة والوالء ألهل البیت.

تعرف إبراهیم على التنظیم السیاسي العباسي السري، في سجن الكوفة، حیث كـان إبـراهیم 

في السجن ، فرأوا فیه من الكفاءة والـذكاء وحـب آل البیـت مـا دعـاهم یخدم أسیاده من بني عجل

إلــى كســبه إلــى جــانبهم ، ثــم صــحبوه بعــد ذلــك، إلــى اإلمــام إبــراهیم، بعــد أن ســمح لــه أبــو موســى 

الســراج بمــرافقتهم، إذ وجــد اإلمــام إبــراهیم فیــه ذكــاًء وحیویــة، فضــمه إلــى صــفه، وبــدل إســمه إلــى 

لم، وبقـــي فـــي خدمتـــه مـــدة مـــن الـــزمن، إذ كـــان یرســـله إلـــى الكوفـــة عبـــد الـــرحمن وكنـــاه بـــأبي مســـ

. وربمــا وجــد إبــراهیم )٤(وخراســان لنقــل رســائله الســریة وتوجیهاتــه إلــى الــدعاة فــي مختلــف األمــاكن

اإلمام فیه طموحـًا وذكـاًء وحبـًا آلل البیـت قلمـا وجـده فـي شـخص آخـر، فطلـب مـن الـدعاة إبقـاءه 

م، دار المعارف، ١٩٦٩ن قتیبة الدینوري:المعارف، تحقیق د. ثروت عكاشةأبو محمد عبد اهللا بن مسلم إب) ٢(

م،دار ١٩٨١؛حسن فاضل زعین العاني:سیاسة المنصور أبي جعفر الداخلیة والخارجیة٤٢٠،ص٢القاهرة ط

  .١هامش ١٦٢،ص ١الرشید بغداد ط

سي وعمره بحدود .إذ أنه تولى قیادة التنظیم السیاسي العبا٤٢٠إبن قتیبة: المصدر السابق ص ) ٣(

  هـ.١٠٠سنة،فیرجح أن مولده كان بحدود سنة ٢٧

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني العروف بإبن األثیر: الكامل في التاریخ ) ٤(

؛ خلیل إبراهیم صالح السامرائي ٥/٣٦١م دار صادر دار بیروت للطباعة والنشر بیروت ،١٩٦٥هـ/١٣٨٥

م،مطبعة دار الكتب الموصل ١٩٨٨ة العربیة اإلسالمیة في العصر العباسيوآخرون :تاریخ الدول

  .١٤ص١ط
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یـــــــــــــا عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن إنـــــــــــــك منـــــــــــــا آل (لمشـــــــــــــهورة: (عنـــــــــــــده ففعلـــــــــــــوا، وقـــــــــــــال لـــــــــــــه قولتـــــــــــــه ا

.)٥())البیت

دوره في الثورة العباسیة:.ثانیاً 
الشخص بعد تعیین أبي مسلم الخراساني، رئیسًا للتنظیم السیاسي العباسي السري، أصبح

األول في خراسان ،الذي یتلقى األوامر من اإلمام العباسي مباشرًة، فضًال عن إستشارة بعض 

أمثال سلیمان بن كثیر الخزاعي،والهز بن قریظ التمیمي وغیرهم.النقباء ،

كــان أبــو مســلم الخراســاني علــى علــم تــام بأوضــاع خراســان، إذ أنــه زارهــا  مــرات عدیــدة ، 

حـــامًال رســـائل اإلمـــام العباســـي الســـریة ، إلـــى الـــدعاة فـــي خراســـان، وعنـــدما تـــولى رئاســـة التنظـــیم 

 عــن أي خلــل أو هفــوة قـد تصــیب الــدعاة فــي خراســان، السیاسـي العباســي الســري ، أصــبح مسـؤوالً 

وعلیه أن یتعامل بحذر شدید مع التیارات السیاسیة في خراسان،ومن زعماء هذه التیارات:

نصر بن سیار، الذي یمثل الدولة األمویة، وكان یدعى شـیخ مضـر، وهـو واٍل غیـر رسـمي ، .  آ

وكــان علــى خــالف مــع یزیــد بــن عمــر إبــن لكنـه قاتــل دفاعــًا عــن الدولــة األمویــة، حتــى وفاتــه،

.)٦(هبیرة والي العراق

جدیع الكرماني وولدیه عثمان وعلي ، الذین یمثلون الیمانیـة وبعـض المضـریة، التـي أقصـیت  .ب

عن اإلدارة ، وكانت تنظر بعین الحسد للقبائل المضریة، وكانت تبحـث لهـا عـن دور سیاسـي 

تـل فـي أحـد المعـارك مـع نصـر بـن سـیار، وتـولى إبنـه في خراسان، وكان جدیع الكرماني قد ق

علي قیادة القبائل الیمانیة ، والقبائل المتحالفة معها.

شیبان بن سلمة الحروري، الذي كان یمثل تیار الخوارج فـي خراسـان، وال یرضـون بـأي خلیفـة  .ج

من أیة فئة إال من فئتهم.

تنا التحلیلیـــــة، لطـــــول ســـــوف نركـــــز هنـــــا علـــــى عـــــدد مـــــن النقـــــاط التـــــي تـــــدخل فـــــي دراســـــ

الموضـوع ، فكــان علـى أبــي مسـلم الخراســاني ،وأتباعـه مــن العباسـیین دراســة هـذا الوضــع المتــأزم، 

وٕاستغالله لصالحهم، وكانت القوة الخطرة في هذه التیارات، هـو التیـار األول، الـذي یتزعمـه نصـر 

شخصـیة سیاسـیة بارعـة ظهـرت بن سیار،ممثل الدولة األمویة، فقد كان هذا الرجل خطیبًا مفوهًا،و 

؛ فوزي: المرجع ٣٦٢- ٥/٣٤٧،٣٦١؛ إبن األثیر : المصدر السابق ٣٧٠إبن قتیبة: المصدر السابق ص ) ٥(

  .١٦٩-١٦٨السابق ص 

م، دار المعارف ، ١٩٦١ محمد بن جریر الطبري: تاریخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،) ٦(

؛ السامرائي: المرجع ٣٦٦،٣٩٥- ٥/٣٦٥؛ إبن األثیر: المصدر السابق ٣٦٩،٤٠٣-٧/٣٥٧،٣٦٨القاهرة ،

  .٢٠السابق ص 
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١٠٩

في غیر وقتها، ولو لقي نصر بن سیار دعمًا من الخالفـة األمویـة، أو والـي العـراق لتغیـر مجـرى 

األحداث في خراسان.وبعد أن یئس نصر بن سیار من وصول أیة نجـدة إلیـه مـن الخلیفـة األمـوي 

ى عالقاتــه مــع شــیوخ مــروان بــن محمــد ،أو والــي العــراق إبــن هبیــرة، تحــرك فــي خراســان بنــاًء علــ

القبائــل وتیاراتهــا السیاســیة، فحــاول عقــد تحــالف مــع الیمانیــة والخــوارج، وقــد أفلــح فــي عقــد إتفــاق 

یجمع األطراف الثالثة، ونجح في توجیه حملة عسكریة ، لقتال أبي مسلم الخراساني، لكن الحملة 

بإحســان مــن قبــل فشــلت، ولــم تحقــق الهــدف الــذي تكونــت مــن أجلــه، وأســر قائــدها ، حیــث عومــل

الجیش العباسي، وضمدت جراحه، ثم أطلق سراحه أبو مسلم الخراساني ، بعـد أن أخـذ منـه عهـدًا 

ـــه مجـــددًا، وأن یقـــول مـــارأى ، فـــي معســـكر العباســـیین، مـــن صـــالة وتســـبیح وحســـن  بعـــدم محاربت

.)٧(طاعة

، فكـان أبـو كما حاول أبو مسلم أن یفكك عرى التحالف القائم في خراسان ، بطـرق ملتویـة

مســلم یرســل رســائل علــى لســان نصــر بــن ســیار إلــى الیمانیــة یعــدهم ویمنــیهم ، ویطعــن بــالخوارج، 

ویـــأمر حامـــل الرســـالة بـــالمرور عبـــر معســـكر الخـــوارج، فیقـــوم الخـــوارج بالشـــك بالشـــخص الغریـــب 

الــداخل فــي معســكرهم، فیفتشــونه فیجــدون عنــده الرســالة التــي كتبــت علــى لســان نصــر بــن ســیار، 

ها ذمهم والطعن بهم ،والتوعد باإلنتقام منهم،ویفعل كذلك مع الخوارج كما فعل بالیمانیة، حیث وفی

یرســـل رســـالة علـــى لســـان نصـــر بـــن ســـیار إلـــى الخـــوارج ، یمـــدحهم فیهـــا ،ویـــذم الیمانیـــة وزعـــیمهم 

وأفكــارهم، ویــأمر حامــل الرســالة بــالمرور عبــر معســكر الیمانیــة، فیشــك الیمانیــة بالشــخص الغریــب 

.)٨(ذي في معسكرهم ، فیفتشونه ویجدون عنده الرسائل التي تطعن بهمال

ولم یكتف أبو مسلم الخراساني بهذا ، وٕانما كتب رسالة إلى علي بن جدیع الكرماني یؤنبه 

أم تأنف من مصالحة نصر ، وقد قتل باألمس (فیها ، لوقوفه إلى جانب نصر بن سیار قائًال : (

.وبهــذا قضــى أبــو )٩())تمــع معــه فــي مســجد واحــد تصــلیان فیــهجأبــاك وصــلبه، مــا كنــت أظنــك ت

مسلم الخراساني على أي أمل لنصر بن سیار بتوحید جبهة خراسان ضد أبي مسلم الخراساني.

ــًا بــن جــدیع الكرمــاني، نهائیــًا إلــى صــفه،  كمــا حــاول أبــو مســلم الخراســاني أن یكســب علی

بذلك تعرف على أتباعه وعرفهم ومیز بین الذي فأعلن أنه تابع له،وصلى خلفه لمدة من الزمن، و 

یخشى منه وبین غیره،فضـًال عـن إرضـاء الغـرور لـدى علـي، لحبـه للزعامـة وللسـیطرة، كمـا حـاول 

أبــو مســلم الخراســاني وضــع شــیبان الحــروري، زعــیم الخــوارج ، فــي وضــع یلهیــه عمــا یحــدث فــي 

  .٣٦١-٥/٣٦٠؛إبن األثیر : المصدر السابق ٧/٣٥٩الطبري: المصدر السابق ) ٧(

م مطبعة اآلداب ١٩٦٧هـ/١٣٨٦ي ، خلیفة بن خیاط: تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق د. أكرم ضیاء العمر ) ٨(

  .٤١٢-١،٢/٤١١،النجف األشرف ط

  .٧/٣٧٧الطبري: المصدر تاسابق ) ٩(
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١١٠

ذلك شـغله هـو وأتباعـه، فـي أمـور خراسان، فأمره بأن یجبي خراج مناطق مختلفـة فـي خراسـان، وبـ

إداریة ومشاغل، حتى یتفـرغ هـو للسـیطرة علـى خراسـان، كمـا حـاول أبـو مسـلم مخادعـة نصـر بـن 

سیار أیضًا ، بأن أرسل إلیـه وفـدًا للمفاوضـة، مـن أجـل عقـد هدنـة بـین الطـرفین، لكـن نصـرًا إنتبـه 

))إخرج إنــي لــك مــن الناصــحینإن المــأل یــأتمرون بــك لیقتلــوك، فــ(إلــى قــراءة اإلمــام فــي الصــالة (

فخــــرج نصــــر بــــن ســــیار مــــن مــــرو، وســــیطر علیهــــا أبــــو مســــلم الخراســــاني، وقــــد قتــــل أبــــو مســــلم 

الخراساني، الهز بن قـریظ التمیمـي علـى قراءتـه تلـك اآلیـة فـي الصـالة، وبهـذا إسـتطاع أبـو مسـلم 

ر، والسـیطرة الخراساني بخططه وبمشاورته بعض قادة التنظیم السیاسـي مـن هزیمـة نصـر بـن سـیا

.)١٠(على مرو قاعدة خراسان

السیطرة على خراسان:.ثالثاً 
، وهزیمـة نصـر بـن سـیار ، إلـى مدینـة نیسـابور، قـام أبـو مسـلم )١١(بعـد السـیطرة علـى مـرو

الخراساني بعدة إجراءات أهمها:

جاءت تعلیمات اإلمام العباسي ، بتعیـین قحطبـة بـن شـبیب الطـائي، قائـدًا للجیـوش العباسـیة،.١

)١٢(وأعلنت الثورة ، وتبینت وجهتها وأهدافها

تم تسجیل  المنتمین إلى الجیش العباسـي ، نسـبة إلـى قـراهم ومنـاطقهم، وهـذا شـيء جدیـد، إذ .٢

أن التسجیل في الجیش األموي، كان یتم وفق القبائل.

أبــایعكم علــى كتــاب اهللا(أخــذ البیعــة مــن الجنــد العباســي ، علــى المبایعــة علــى وفــق مایــأتي: (.٣

، وعلـى أن التسـألوا رزقـًا وال ، والطاعة للرضا من آل محمـد عز وجل ،وسنة رسوله 

طعمــــًا حتــــى یبــــدأكم بــــه والتكــــم، وٕان كــــان عــــدو أحــــدكم تحــــت قدمــــه فــــال تهیجــــوه، إال بــــأمر 

.)١٣( ))والتكم

تمت تصفیة حلفاء األمس، فبدأ أبو مسلم الخراساني بمحاربة شیبان الحـروري زعـیم الخـوارج، .٤

یة، إستطاعت دحر شیبان وشتت لذي رفض مبایعة اإلمام العباسي، فوجه إلیهم حملة عسكر ا

.)١٤(شمله

وجه جیشًا إلى مدینة نیسابور، إنتصر به على نصر بـن سـیار، فـدخلها أبـو مسـلم الخراسـاني .٥

.)١٥(ي في خراسانوالجیش العباسي ، وأصبحت مقرًا للعملیات العسكریة للجیش العباس

  .٧/٣٨٥الطبري : المصدر السابق ) ١٠(

.٥/٣٧٨،٣٨١؛ إبن األثیر : المصدر السابق ٧/٣٧٩الطبري : المصدر السابق ) ١١(

  .١٩٧؛ فوزي: المرجع السابق ص ٧/٣٨٨الطبري: المصدر السابق ) ١٢(

  .٥/٣٨٠؛إبن األثیر :المصدر السابق ٧/٣٥٥،٣٨٠الطبري: المصدر السابق ) ١٣(

  .٣٨٣- ٥/٣٨٢؛ إبن األثیر : المصدر السابق ٣٨٦-٧/٣٨٥الطبري: المصدر السابق ) ١٤(



طارق فتحي سلطان

١١١

ســلم الخراســاني ، إلــى علــي بــن جــدیع الكرمــاني ، طالبــًا منــه أن یســمي خاصــته، أرســل أبــو م.٦

وه قومـه، ووجوه قومه لكـي یكـرمهم ویصـلهم، ویـولیهم المناصـب، فسـمى لـه علیـًا خاصـته ووجـ

.)١٦(فقتلهم أبو مسلم جمیعاً 

أرســـل أبـــو مســـلم الخراســـاني الجیـــوش العباســـیة، إلـــى مختلـــف مـــدن خراســـان، وســـیطر علیهـــا .٧

دة تلـــو األخـــرى، فیمـــا عـــدا مـــدینتي بلـــخ وجرجـــان، اللتـــین قاومتـــا الجـــیش العباســـي، ولـــم الواحـــ

ني الســیطرة  علـــى كــل والیـــة تخضــعا إال بعــد جهـــود مضــنیة، وبــذلك تـــم ألبــي مســـلم الخراســا

.)١٧(خراسان

صـطدم  عاملـه الم یكتف أبو مسلم بوالیة خراسان، بل سیطر كـذلك علـى والیـة فـارس، حیـث .٨

،)١٨(وراء النهــــــربـــــالد مــــــاكمــــــا ســـــیطر علــــــى،العباســــــي أبـــــي العبــــــاسمـــــع عــــــم الخلیفـــــة

.)٢٠(،فأصبح نصف الدولة العباسیة بیده تقریباً )١٩(وخوارزم

تخلص أبو مسلم الخراساني من كثیر من زعماء العرب والنقباء العباسیین ، إما بإبعادهم عن .٩

سیاســــي العباســــي فــــي خراســــان ، أو بــــالتخلص مــــنهم بطرائــــق شــــتى، ومــــنهم شــــیخ التنظــــیم ال

بنه محمد، بدون سبب، وتـم هـذا العمـل أثنـاء وجـود ولـي العهـد او  خراسان، سلیمان بن كثیر ،

أبـــي جعفـــر المنصـــور، فـــي خراســـان ، كمـــا لـــم یأبـــه بوجـــود ولـــي العهـــد فـــي خراســـان، وعاملـــه 

.)٢١(خراسان ر والیة بوصفه شخصًا عادیًا زا

لـــیس فوقـــه أحـــد، وأخـــذ یمضـــي أمورهـــا علـــى وفـــق أدار أبـــو مســـلم والیـــة خراســـان إدارة حـــاكم .١٠

مشــیئته، وال یرفــع شــیئًا مــن خراجهــا إال وفــق مایرید،وأخــذ یضــغط فــي أكثــر مــن مناســبة علــى 

، كمـا بأمس الحاجه إلیها،الخالفة العباسیة من الناحیة المالیة، التي كانت في بدایة عهدها

  .٣٨٧-٥/٣٨٦إبن األثیر: المصدر السابق ) ١٥(

  .٣٨٥- ٥/٣٨٣؛ إبن األثیر : المصدر السابق ٣٨٨-٧/٣٨٦الطبري: المصدر السابق ) ١٦(

  .٣٩٣- ٥/٣٩٢؛إبن األثیر : المصدر السابق ٣٨٦-٧/٣٨٥الطبري: المصدر السابق ) ١٧(

  .٢٣٦؛ فوزي: المرجع السابق ص ٥/٤٤٣إبن األثیر: المصدر السابق ) ١٨(

وراء النهر: وهي البالد التي تقع وراء نهر جیحون ویسمى اآلن نهر آمو دریا ، ومن مدنها بخارى ما

م، دار صادر ١٩٥٧هـ/١٣٧٤أبو عبد اهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي: معجم البلدانوسمرقند . شهاب الدین 

  .١٩٧-٢/١٩٦دار بیروت للطباعة والنشر بیروت. 

.یاقوت : المصدر السابقخوارزم :وهي البالد الواقعة بین نهر جیحون وبحر قزوین وعاصمتها كركانج) ١٩(

/.

  .١٦٧المرجع السابق ص ؛ العاني١٣٥-١٣٤المرجع السابق صالجومرد) ٢٠(

؛ العاني: المرجع السابق ص ٥/٤٣٧؛ إبن األثیر: المصدر السابق ٧/٤٤٨الطبري : المصدر السبق ) ٢١(

١٦٥.  
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١١٢

ل مــــا یجــــري فــــي العاصــــمة بكــــ، لكــــي یكتــــب لــــه نصــــب لــــه جاسوســــًا فــــي الــــبالط العباســــي

.)٢٢(العباسیة

طلــب أبــو مســلم الخراســاني مــن الخلیفــة العباســي أبــي العبــاس ، أن یــؤمره علــى موســم الحــج، .١١

.)٢٣(لكن الخلیفة كان أذكى منه ، إذ أمًر أخاه أبا جعفر المنصور على إمرة الحج 

ة ولـي العهـد، تصرف أبو مسلم الخراساني ، في موسـم الحـج تصـرفات التلیـق بـواٍل فـي حضـر .١٢

فأخذ یكسب الناس إلى جانبه في طریق الحج، ویوزع علیهم األموال والمالبس والطعام، وكـل 

.)٢٤(الخاص من مالیة الدولة، ولیس من ماله  هذا

أثنــاء رحلــة العــودة مــن مكــة المكرمــة إلــى العــراق، أخــر البیعــة لــولي العهــد، بعــد علمــه  بوفــاة .١٣

.)٢٥(الخلیفة أبي العباس 

ول أبـو مسـلم إلـى األنبـار، إتصـل بـولي العهـد الثـاني عیسـى بـن موسـى، وطلـب منـه بعد وصـ.١٤

.)٢٦(خلع  ، ولي العهد األول أبي جعفر المنصور 

حاول التملص مـن إسـناد مهمـة القضـاء علـى ثـورة عبـد اهللا بـن علـي ، لـوال ذكـاء الخلیفـة أبـي .١٥

.)٢٧())وغیركلیس له غیري ٕاحراجه له من أن ((جعفر المنصور، و 

ة ((هـو یـولیني الشـام وخراسـان رفضه تعیین الخلیفة له والیًا على الشام ، وقـال قولتـه المشـهور .١٦

،وخرج بدون أمر إلى خراسان، ممـا وضـع الخالفـة فـي أحـرج موقـف واجهتـه ، بعـد )٢٨()) لي

القضاء على ثورة عبد اهللا بن علي، كما تهرب من مواجهة الخلیفة، على الرغم من جبروته ، 

.)٢٩(د أن أجبر على ذلك، بإجراءات إتخذها الخلیفة إال بع

والنشر بیروت أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي:مروج الذهب ومعادن الجوهر،دار األندلس للطباعة) ٢٢(

؛العاني: المرجع السابق ص ١٣٤: المرجع السابق ص؛الجومرد٢٩١- ٣/٢٩٠، ١م ط١٩٦٥هـ/١٣٨٥

١٦٧- ١٦٦.  

  .٥/٤٥٨؛ إبن األثیر : المصدر السابق ٧/٤٦٨الطبري: المصدر السابق ) ٢٣(

  .١٤٠؛ الجومرد: المرجع السابق ص٧/٤٨٠الطبري: المصدر السابق ) ٢٤(

: المرجع السابق ص ؛ العاني٥/٤٦٩؛إبن األثیر : المصدر السابق ٧/٤٨٠الطبري: المصدر السابق ) ٢٥(

١٧٢.  

  .٥/٤٦٩إبن األثیر: المصدر السابق ) ٢٦(

یعقوب بن جعفر الیعقوبي :تاریخ الیعقوبي ، دار صادر دار بیروت للطباعة والنشر بیروت أحمد بن أبي) ٢٧(

  .١٤٨الجومرد:المرجع السابق ص٢/٣٦٥) م١٩٧٤هـ/١٣٨٤(

؛ إبن األثیر: ٧/٤٨٢: المصدر السابق ؛ الطبري٤٤٢-٢/٤٤١خلیفة بن خیاط: المصدر السابق ) ٢٨(

  .٣٠؛ السامرائي: المرجع السابق ص ١٥٥؛ الجومرد: المرجع السابق ص٥/٤٦٩المصدر السابق 

؛ السامرائي : المرجع ٤٩٢- ٧/٤٨٥؛الطبري :المصدر السابق ٢/٤٤٢خلیفة بن خیاط:المصدر السابق ) ٢٩(

  .٣٢- ٣١السامرائي : المرجع السابق ص، ٢١٩-٣/٢١٨؛مجهول :العیون والحقائق ٣٢- ٣١السابق ص 
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١١٣

حجبه لألموال التي حصل علیها من جیش عبد اهللا بن علي، وٕاعتبرها غنیمـة، فـي حـین هـي .١٧

فـــي حقیقــــة األمـــر أمــــوال الدولـــة العباســــیة،وقد عنـــف أبــــو مســـلم مبعــــوث الخلیفـــة الــــذي جــــاء 

تصرفات التي تم تجاوزها لكثرتها.إلحصاء هذه الغنائم وتجاوز علیه،  فضًال عن كثیر من ال

لهذا كان البد للخلیفة أبي جعفر المنصور ،وهو الخلیفة القوي،والذي الیسمح بمثـل هـذه 

التصرفات، تحدث تحت قیادته وفي خالفته، والسیما وقد عرف هذا الخلیفة بالدهاء حتى لقبه أحد 

مـور الدولـة فـي شـرقها وغربهـا، وال ،الـذي الیغیـب عنـه شـيء مـن أ)٣٠())الكتاب بـِ ((داهیة العرب

یسمح بتبذیر أموال الدولة كیفما شاء والته، بل یحاسبهم إلى حد الدرهم والدانق، وكان یراقب حتى 

إبنـه محمـدًا المهــدي، فكیـف یســمح الخلیفـة بوجــود واٍل متمـرد الیأبــه بأحـد، وال یحتــرم كتـب الخلیفــة 

أتیه الكتاب من الخلیفة یقرأه ، ثم یلـوي شـدقه ویرمیـه المرسلة إلیه، إذ جاء في األخبار أنه عندما ی

.)٣١(إلى كاتبه 

دراسة تحلیلیة لشخصیة أبي مسلم الخراساني:       
أسلوب التحلیل لشخصیة أبي مسلم:

لتحلیــــل الشخصــــیات التاریخیــــة هنالــــك عــــدة أســــالیب، إذ أن لكــــل نظریــــة مــــن النظریــــات 

دد النظریات النفسیة في دراسة الشخصیة تنوعـت األسـالیب، النفسیة أسلوبًا خاصًا بها، ونظرًا لتع

ومن هذه األسالیب:

أســـلوب التحلیـــل النفســـي الـــذي بـــدأه فرویـــد باإلعتمـــاد علـــى ســـجل تـــاریخ حیـــاة الفـــرد وماضـــیه .١

والخبــرات التـــي مـــًر بهــا منـــذ الـــوالدة ، إلـــى ســن الرجولـــة، ومحاولـــة تحلیـــل أثــر كـــل خبـــرة فـــي 

شخصیة الفرد.

ل العـاملي: الـذي یـدرس شخصـیة الرجـل الكبیـر ، بتحلیلهـا إلـى عوامـل متعـددة، أسـلوب التحلیـ.٢

ثم یبدأ بتحلیل كل عامل من العوامل ، وبالرجوع إلـى أثـر كـل عامـل مـن العوامـل فـي جوانـب 

شخصیة الفرد، یتم التحلیل، وقـد إتبـع هـذا المـنهج مجموعـة مـن المنظـرین المهتمـین بالسـمات 

الممیزة لشخصیة األفراد.

المــــــــنهج البنـــــــــائي: الـــــــــذي یبحـــــــــث فـــــــــي بنــــــــاء الشخصـــــــــیة ومكوناتهـــــــــا، والعوامـــــــــل المـــــــــؤثرة .٣

فیها ، والبحث عن المكون األكثر تأثیرًا في الشخصیة.

م دار المسیرة ١٩٧٩هـ/١٣٩٩أبو العماد عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ٣٠(

؛ الجومرد: المرجع السابق عنوان الكتاب.٢،١/٢٠٥بیروت ط

  .٥/٤٦٩إبن األثیر : المصدر السابق ) ٣١(
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١١٤

المنهج األدلري: الذي یؤكد على تاریخ الفرد، إال أنه یبحث في عقد النقص، التي یعاني منها .٤

حقیقیـة یسـعى لتنفیـذها، أو أهـداف وهمیـة الفرد، والتي إما تدفع الفرد للعمل على رسم أهـداف 

صعبة التحقیق ، فیخفق في تحقیقها.

ونظرًا لألهمیة التاریخیة لشخصیة أبي مسلم الخراساني، لذا فقد إتبع الباحث أسلوبین في 

التحلیل هما ،أسلوب التحلیل النفسي والتحلیل العاملي.

ذات األثــر فــي الشخصــیة، وحــدات التحلیــل: یقصــد بوحــدات التحلیــل المواقــف والخبــرات

والتي یمكن أن تحدد الشخصیة، فشخصیة أبي مسلم یمكـن أن تحلـل علـى وفـق وحـدات التحلیـل 

الشخصیة اآلتیة:

والدته من أم جاریة..١

فقدانه لألب الحقیقي..٢

تربى على ید أكثر من شخص (وكونه مولى ألبناء عیسى العجلي)..٣

الذكاء المتوقد والدهاء والحیویة..٤

ة والتمرد.المراوغ.٥

تسلم القیادة بعمر الشباب في سن الخامسة والعشرین..٦

أتباعة لطرائق ملتویة لكسب المعارضین..٧

لم یأبه باآلخرین وكان یتخلص منهم بسهولة..٨

له أهداف بعیدة المدى..٩

لدیه طموح غیر محدود.. ١٠

تولیه لقیادة الثورة العباسیة .. ١١

التحلیـل:
غیر معروف:والدتھ من أم جاریة وأب.١

تبدأ صلة الطفل  بالحیاة عند والدته ، وحتى عمـر خمـس سـنوات بأمـه قویـة، فعنـدما ولـد 

وأدرك وضعه ،ووضع والدته كونها جاریة، كان لهذا أثر كبیر في حیاته، وأهمها إحساسه بالنقص 

ض والضـعة، علمــًا أنــه یتمتـع بــذكاء ودهــاء ، فـأخفى هــذا اإلحســاس عـن اآلخــرین، وحــاول أن یعــو 

هــــذا الــــنقص بإبــــداء الخضــــوع واإلحتــــرام الزائــــدین لآلخــــرین، لإلســــتفادة مــــنهم وٕاســــتغاللهم، وكــــذلك 

لتحســـین صـــورته فـــي عقـــولهم، مـــن أجـــل أن ینـــال حظـــوة لـــدیهم، لیـــتمكن مـــن تحقیـــق أهدافـــه فـــي 

المســتقبل، لــذا فهــو قــد رســم لنفســه أهــدافًا بعیــدة المــدى، إال أنــه خطــط تخطیطــًا واعیــًا لتحقیــق هــذه 

هـــداف، فبـــدأ تخطیطـــه لنیـــل حـــب الجمیـــع، ویطمـــأنون إلیـــه، وهـــذا یفســـر إئتمـــان قائـــد التنظـــیم األ
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، كـل )٣٢(السیاسي العباسي على أسراره ورسائله، وكـان یحمـل الرسـائل مـن خراسـان إلـى الحمیمـة 

هذه األمور كانت وسائل لیحقق من خاللها أهدافًا أكبر.

فقدانھ لألب الحقیقي: .٢
ب الحقیقي وقیام أكثر من رجل بالعنایة به وتعلیمه، أدى إلى ضـعف تكـون إن فقدانه لأل

الضمیر أو فقدانه ، مع فقدانه لعنایة األم المتكاملة به كونها جاریـة، ولیسـت مالكـة لنفسـها، إذ أن 

الضمیر قوة داخل الفرد تنمو وتتحكم فیه، وینمـو الضـمیر مـن خـالل سـلوك األم ، وتوجیـات األب 

ق التعــالیم الدینیــة، وٕاحتــرام التقالیــد واألعــراف اإلجتماعیــة، لــذا فالضــمیر لدیــه لــم مــن خــالل تطبیــ

یتكــون بالصــورة الصــحیحة ، وٕانمــا تعطــل عــن النمــو، إذ أن الضــمیر یوجــه ســلوك الفــرد إجتماعیــًا 

وأخالقیًا ، وعدم تكونه أو ضعفه ،تكون القوة الداخلیة ضعیفة، تسایر نزوات الفـرد غیـر األخالقیـة 

تعارضــــها إال لفظــــًا أو تظــــاهرًا كاذبــــًا، وهــــذا بــــدا واضــــحًا فــــي ســــلوكه مــــع الخلیفــــة أبــــي جعفــــر  وال

المنصور وكذلك مع نصر بن سیار ومع أتباعه.

تربیتھ من أكثر من شخص: .٣
إن تربیته من أكثر من شخص،وكونه مولى ألبناء عیسى العجلـي ، أدى إلـى إخفاقـه فـي 

إذ أنـــه یســعى فـــي الحصـــول علــى عطـــف وحـــب وود اآلخـــرین إقامــة روابـــط ســـلیمة مــع اآلخـــرین،

،ولكنــه غیــر قــادر علــى إعطــائهم حبــه، أو عطفــه بالمقابــل، بــل یتظــاهر بــاإلحترام والخضــوع،وله 

القدرة علـى خیانـة العهـود ،عنـدما تنتفـي رغباتـه أو مصـالحه، ألن التضـحیة الوجـود لهـا فـي دلیلـة 

آلخرین.العملي، والطابع العام هو إلحاق األذى با

الذكاء المتوقد والدھاء والحیویة:  .٤
إن ذكــــاء أبــــي مســــلم الخراســــاني، جعلــــه یــــدرك األخطــــار المحیطــــة بــــه وكیفیــــة إســــتغالل 

الظــــــــــروف لمصــــــــــالحه، فضــــــــــًال عــــــــــن  تعــــــــــدیل إتجاهــــــــــات النــــــــــاس والمعارضــــــــــین للخالفـــــــــــة 

العباسیة ،بأسالیب متعددة،لتكون لصالح أهدافه ومطامعه.  

رد:المراوغة والتم. ٥
إن إحدى سمات أبي مسلم هو المراوغة فضًال عـن التمـرد علـى األوامر،وعـدم اإلنصـیاع 

ــم یلتفــت  لها،والســیما عنــدما واله أبــو جعفــر المنصــور ،بــالد الشــام، إال أنــه إتجــه إلــى خراســان، ول

ال عمان في أطراف بالد الشام كانت منزل بني العباس . محمد بن الحمیمة: بلد بأرض الشراة من أعم) ٣٢(

م دار القلم بیروت ١٩٧٥عبد المنعم الحمیري: الروض المعطار في خبر األقطار، تحقیق د. إحسان عباس 

  .١٩٩ص
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ألوامــر الخلیفــة ، ولــذا فهــو شــخص ســیكوباتیه،میال إلــى العــدوان، ومنــدفع نحــو رغباتــه، الأخالقــي 

تمتع بأذى اآلخرین، وٕالحاق الضرر بهم، حتى ولـو كـان فیهـا خـراب الدولـة بأكملهـا، وهـو شـدید یس

اإلضطراب ،والسیما في المدة األخیرة من حیاته، وذا حساسیة مفرطة ومتطرفة لإلنتقادات الموجـه 

إلیــه، إذ أنـــه تعـــود جـــذب اإلنتبــاه واإلعجـــاب باعمالـــه وافعالـــه ، حتــى عنـــدما ذهـــب للحـــج ، حـــاول 

إستمالة الحجاج بصرف األموال والماء والطعام، وتصرفاته التي التلیق بـه ، كلهـا مـن أجـل كسـب 

الود والتمرد على الخلیفة، الذي كان مرافقًا له في الحج.

تسلم القیادة بعمر الشباب:. ٦
إن تســلم أبــي مســلم للقیــادة وهــو غیــر مؤهــل نفســیًا لهــا، إذ أنــه فــي عمــر الشــباب،جعلت 

ر متزنة وتصرفاته  غیر معقولة، فعلى الرغم من إستعداده للعمل والتضحیة، إال أنه في أعماله غی

هـذه الســن، لـم یكــن قائــدًا حقیقیـًا ،ممــا أثــار لدیـه الســیكوباثیة النرجســیة، أي حـب الــذات واإلعجــاب 

لهــا ، وبأنــه قــادر علــى تحقیــق كــل أطماعــه . إن ن نجاحاتــه الحــدود لهــا وال نهایــة بهــا، فــأحس بــأ

لشــخص العــادي كلمــا نمــا تنمــو شخصــیته معــه، وینــدمج مــع اآلخــرین، ویتبــادل الخبــرات والتكیــف ا

معهم،بأســلوب األخــذ والعطـــاء المتبــادل، غیـــر أن الشــخص األنـــاني النرجســي، یتعطـــل لــدیهم هـــذا 

النمــو فــال یــرى الفــرد مــن خاللــه إال مصــالحه،وال یهــدف مــن ورائــه إال تحقیــق هــذه الرغبــات، وٕان 

ع مصالح اآلخرین، أو كانت على حسابها،ویرتبط هذا الجانب بالجانب التالي.تعارضت م

إتباعھ لطرائق ملتویة لكسب معارضیھ:.٧
إتبــع أبــو مســلم الخراســاني طرائــق ملتویــة لكســب معارضــیه، إذ أنــه لفــرط أنانیتــه یحســب 

نة، أو اإلرضاء أو دائمًا نفسه على حق واآلخرین على خطأ، لذا یلجأ إلى أسالیب قد تكون المداه

القمع والقتل واإلرهاب إلتباع اآلخرین لتحقیق مآربه.

لم یأبھ باآلخرین وسھولة تخلصھ منھم:.٨
إن ضـعف الضـمیر لــدى أبـي مســلم ،وأنانیتـه المفرطـة، فضــًال عـن أســلوب المراوغـة لدیــه 

ســهل وٕاتباعــه لطرائــق ملتویــة لكســب معارضــیه، كــل هــذه الخصــائص فــي شخصــیته، جعلــت مــن ال

علیه تخلصه من اآلخرین، سواًء أكانوا أعداًء حقیقیین أم معارضین له.  

أھدافھ بعیدة المدى:.٩
أشـــار أدلـــر إلـــى أن إحســـاس الفـــرد بالنقص،یدفعـــه إلـــى أن یكـــافح مـــن أجـــل ســـد الـــنقص، 

ة وأثناء الكفاح یكون أمامه  أسلوبان، إما إیجابي أو سـلبي، إیجـابي أي یتبـع أسـالیب إیجابیـة خلقیـ

مقبولــة لســد الــنقص لدیــه ، وســلبیه بإتبــاع المراوغــة والخــداع والكــذب، كمــا أن عقــدة الــنقص تجعــل 
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الفــرد یرســم لنفســه أهــدافًا بعیــدة ، فــإذا كانــت األهــداف البعیــدة المــدى حقیقیــة ، فســینجح الفــرد فــي 

مـــن كانـــت تحقیقهـــا، بإتبـــاع األســـالیب اإلیجابیـــة،ویكافح ویجـــد لتحقیقهـــا، أمـــا الفـــرد المـــریض فهـــو 

أحالمه قریبة من الخیال، صعبة المنال، فسیسعى إلى إستخدام الخداع والمراوغـة واإلرهـاب والقتـل  

،لتحقیــق هـــذه األحــالم واألهـــداف، وأبــو مســـلم كــان هدفـــه قیــادة الدولـــة العباســیة، أو تأســـیس دولـــة 

ــــم ،إتبــــع أســــالیب الأخالقیــــة، كالتجســــس عــــن دار ال خالفــــة خاصــــة بــــه، وألجــــل تحقیــــق هــــذا الحل

والــدواوین، وكــذلك دس الرســائل والفــتن وٕارهــاب القبائــل، وشــراء ذمــم اآلخــرین والتمــرد والعصــیان، 

وٕادعاء النسب العباسي ، كلها مـن أجـل تحقیـق حلمـه، الـذي لـم یسـتطع تحقیقـه، ألنـه فـي األسـاس 

ه تحقیــق حلــم مســتحیل التحقیــق، إال أن أنانیتــه المفرطــه وٕاحساســه بــالنقص جعــاله یعتقــد أن بإمكانــ

هذا الحلم.

الطموح غیر المحدود:.١٠
إن طموحه غیر المحدود والذي هو حالة غیر طبیعیـة ، إذ أن اإلنسـان الطبیعـي یعـرف 

قدراتــه، ویكــون طموحــه بمســتوى قدراتــه، ألن الطمــوح غیــر المحــدود، یكــون مرضــیًا ومــدمرًا للفــرد، 

أبي مسلم  غیر المحدود دًمر نفسه وأتباعه وكذلك للجماعة التي ینتمي إلیها الفرد، لذا فإن طموح

  وأعداءه. 

قائد ثورة:.١١
إن تولیـــه لمنصـــب كبیـــر ، وهـــو قیـــادة الثـــورة العباســـیة وٕادارتهـــا ، هـــو إعطائـــه لمســـؤولیة 

لیست هینة، وقد تحفظ نقیب النقباء علـى إعطائـه هـذا المنصـب، فـأحس أبـا مسـلم بإعطائـه مكانـة 

غـرور كبیـر، السـیما بعـد نجاحـه فـي قیـادة الثورة،فإعتقـد أن أي قـرار أكبر مما یستحق، فتولد لدیـه 

قــادم یمكـــن أن یتخــذه ســـینجح فیــه، مـــا دام قــد نجـــح فــي إدارة الثـــورة العباســیة، فتولـــد عنــده شـــعور 

بجنون العظمة، إنعكس على تصرفاته المستقبلیة.  

ه ذو شخصــیة مــن مجمــل تحلیــل الوحــدات المكونــة لشخصــیة أبــي مســلم ، یمكــن القــول، أنــ

تعاني من عقدة النقص، وذو طموحات غیر مشروعة، إنسان أناني نرجسي، أحب نفسه ، فلـم یـًر 

سوى شخصیته وأهدافه، وحاول تحقیق أهدافـه بأسـالیب الأخالقیـة، نظـرًا لضـعف الضـمیر لدیـه أو 

دت إلـى إلنعدامه، كما إن إحساسه الدفین بالخسة والضعة لضآلة نسـبه ونشـأته ،كـل هـذه األمـور أ

نشــــــــــوء التمـــــــــــرد النفســـــــــــي لدیـــــــــــه ضـــــــــــد كـــــــــــل مـــــــــــاهو حقیقـــــــــــي وأخالقـــــــــــي، لـــــــــــذا تمـــــــــــرد علـــــــــــى 

الخلیفــــة ،واألوامــــر الصــــادرة عنــــه، ومــــن ثــــم تــــآمره علــــى بیــــت الخالفــــة،وٕادعاؤه النســــب العباســــي، 

للتعویض عن ضعة نسبه، ومن ثم إخفاقه في محاولة التخلص من الخلیفة وفقدان حیاته.
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إلیجابیــة فــي حیاتــه وشخصــیته، فقــد تمتــع بــذكاء ودهــاء ، إال أنــه إال أننــا الننكــر الجوانــب ا

له أهداف ،إال أن ترید ،روعة،كما أنه ذو شخصیة تخطط لما إستخدمها لتحقیق أهدافه غیر المش

.)٣٣(وسائل تحقیق األهداف كانت ملتویة 

الخالصة:
محـــــدثین،فظهوره شـــــكلت حیـــــاة أبـــــي مســـــلم الخراســـــاني ، لغـــــزًا محیـــــرًا للبـــــاحثین القـــــدامى وال

المفـــاجيء علـــى الســـاحة السیاســـیة للتنظـــیم السیاســـي العباســـي ، وٕاشـــغاله لمنصـــب قائـــد الثـــورة فـــي 

خراسان ، جعلت الكثیرین ینظرون لهذه الشخصیة بإعجـاب كبیـر، كمـا أضـفى لهـا الـبعض اآلخـر 

التــي قصصــًا أســطوریة ،جعلــت مــن أبــي مســلم الخراســاني بطــًال ومنقــذًا،وتمثل هــذا فــي األحــداث 

حــــدثت بعــــد مقتــــل أبــــي مســــلم الخراســــاني،ومناداة بعــــض الفــــرق الفارســــیة بإســــمه ،ودعوتهــــا للثــــأر 

له ،واإلنتقام من العباسیین.

وقد تبین لنـا مـن خـالل البحـث مـدى اإلزدواجیـة والتنـاقض فـي هـذه الشخصـیة الغریبـة،فتارة 

تذبذبًا،الیســتطیع إتخــاذ قــرار نــراه قویــًا الیهــاب المــوت ،وتــارة یتصــرف بطیش،وتــارة نــراه ضــعیفًا م

متزن ، فهو قد خرج عن إرادة الخلیفة ، لكنه مـن جهـة أخـرى، كـان أعجـز مـن أن یواصـل مشـواره 

في تحمل القرار الذي إتخذه بمواجهة الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصـور،وأدى بـه إلـى النكـوص 

الخراساني .، ثم إلى اإلستسالم إلرادة الخلیفة ، حیث كانت نهایة أبي مسلم

؛رامي الوقفي :مقدمة في علم النفس  ١٢٢، ص ١بغداد ط١٩٩٠جمال حسین اآللوسي: الصحة النفسیة) ٣٣(

.؛لندري هول: نظریات الشخصیة، مالجریل للطباعة والنشر ٣٩٦ص  ٣الشروق عمان طم دار ١٩٩٨

  .١٦٩ص  ٤بیروت ط
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