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ملخص: 
يتناول هذا البحث الربامكة ودورهم يف احلياة العامة يف الدولة العبا�سية، ويهدف 
اإىل اإلقاء ال�سوء على ما�سي هذه االأ�رشة ومزاياها واالأدوار التي اأدتها يف الدولة العبا�سية 
يف املجاالت ال�سيا�سية واالإدارية والعلمية والعالقات التي ربطتها باخلالفة العبا�سية قبل 

نكبتها من قبل الر�سيد. 
الربامكة اأ�رشة فار�سية من مدينة بلخ اأخذت ا�سمها من وظيفة جّدها الذي عمل برمكًا 
)�سادنًا( للمعبد البوذي يف بلخ، والذي دخل يف االإ�سالم هو واأبناوؤه يف خالفة ه�سام بن عبد 
امللك )105- 125 هـ/ 723- 742م( ، ثم التحق ابنه خالد بن برمك بالدعوة العبا�سية 
و�سار اأحد دعاتها، و�سارك يف معاركها بعد اإعالنها �سنة 129هـ/ 746م وتوىل اإدارتها 
قيامها،  بعد  العبا�سية  الدولة  رفيعة يف  واأبناوؤه من تويل منا�سب  املالية، مما مكنه هو 
لل�سفاح  الوزارة  وتوىل  البلدان،  بع�ص  اإمارة  وتقلد  والعطاء،  اخلراج  لديواين  رئي�سًا  فعمل 
واملن�سور. وتوىل ابنه يحيى اإمارة بع�ص البلدان يف عهد املهدي )158- 169 هـ/ 774- 
785م( واأ�رشف على تربية ابنه هارون يف �سغره، وعمل كاتبًا له، ووقف اإىل جانبه عندما 
حاول اأخوه الهادي اإق�ساءه عنها. ثم توىل يحيى واأبناوؤه الف�سل وجعفر الوزارة بعد ا�ستالم 
هارون الر�سيد للخالفة، وامتدت وزارتهم �سبعة ع�رش عامًا )170- 187هـ/ 786- 802م( 
االإدارية واملالية كافة ويف مقدمتها  النواحي  الدولة يف  اأمور  اأ�رشفوا خاللها على ت�سيري 
رئا�سة الدواوين وتويل اإمارة بع�ص االأقاليم، فاأ�سهموا يف ظهور طبقة من االإداريني وكّتاب 
ال�سالت  واإغداقهم  والرتجمة  التاأليف  برعايتهم حلركة  العلمية  احلياة  و�سجعوا  الدواوين، 

على العلماء يف خمتلف حقول املعرفة. 
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Abstract: 

The research is dealing with “Baramkeh“ and their role in the general 
life during Abbasid caliphate. It also sheds light on the role of this Persian 
family in the political, administrative and scientific domains, as well as their 
relationship with the caliphate until its catastrophe which collapsed their role 
in general life. The name of the family came from its grandfather’s job as a 
custodian at the temple of Balkh , and who became a Muslim during Hisham 
Ben Abdul Malik’s era (105- 125 A. H) . His son Khalid has played a very 
important role in the Abbasid state. 

Khalid’s son Yahia, and his sons undertook high ranks, and their work 
in ministry and other positions lasted for seventeen years (170 – 187 A. H) 
. They had a prominent role in the emergence of the administrative class 
and authorship. They were, also interested in science through the auspices of 
authorship and translation. 
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مقدمة: 
البحث  لهذا  العبا�سية، عنوانًا  الدولة  العامة يف  الربامكة ودورهم يف احلياة  اخرتت 
العبا�سية  الدولة  اأدتها يف  التي  االأ�رشة ومزاياها واالأدوار  ال�سوء على ما�سي هذه  الإلقاء 
يف املجاالت ال�سيا�سية واالإدارية والعلمية، والعالقات التي ربطتها باخلالفة العبا�سية قبل 

نكبتهم. 
الدرا�سات  بع�ص  من  واأفاد  االأولية،  امل�سادر  على  االأ�سا�ص  يف  البحث  اعتمد  وقد 
اإىل  البحث  ق�سم  وقد  اإىل م�سادره،  والتعرف  للمو�سوع  واجلدية يف و�سع خطة  احلديثة 
االأول:  املبحث  تناول  البحث ومراجعه،  واأربعة مباحث وخامتة وقائمة مب�سادر  مقدمة 
الربامكة قبل ات�سالهم بالعبا�سيني، ودر�ص املبحث الثاين دورهم يف احلياة العامة قبل 
الر�سيد،  خالفة  يف  االإدارية  احلياة  يف  دورهم  الثالث  املبحث  وناق�ص  الر�سيد،  خالفة 
وا�ستعر�ص املبحث الرابع دورهم يف احلياة العلمية يف خالفة الر�سيد، وا�ستملت اخلامتة 

على خال�سة البحث ونتائجه. 

املبحث األول- الربامكة قبل اتصاهلم بالعباسيني: 

أصلهم ونسبهم وديانتهم: 
لقب  من  ا�سمها  اأخذت   )1( بخرا�سان  َبْلخ  مدينة  اأ�رشاف  من  فار�سية  اأ�رشة  الربامكة 
لقب  االأكرب  �سادنه  حمل  حيث  املدينة،  يف  النوبهار  ملعبد  �سَدَنة  عملوا  الذين  اأجدادها 
برمك)2(، واختلفت امل�سادر العربية يف ديانتهم، فذكر بع�سها اأن النوبهار معبد جمو�سي 
توقد فيه النريان، واأن الربامكة كانوا جمو�سًا )3( ، وذكر بع�سهم االآخر اأنه معبد وثني ُتعبد 
فيه االأ�سنام، واأن ملوك ال�سني والهند وكابل كانت تعتنق هذا الدين، وت�سجد لل�سنم االأكرب 
يف النوبهار، واأن الربامكة عبدة اأوثان )4( . واأفادت الدرا�سات احلديثة امل�ستندة اإىل روايات 
ووثائق بوذية اأنه معبد بوذي، واأن الربامكة كانوا بوذيني، فذكر بارتولد اأن ديانة اأهل َبْلخ 
ومنهم الربامكة، منذ عهد ال�سا�سانيني وحتى الفتح االإ�سالمي كانت البوذية )5( . ونقل عن 
احلاج ال�سيني هوان جوانغ الذي زار َبْلخ يف القرن ال�سابع امليالدي، اأن النوبهار معبد بوذي، 
واأن ا�سمه ماأخوذ من الكلمتني ال�سن�سكريتيتني )نڤا( و )ڤهارا( ومعناها املعبد اجلديد، وقال 
باأن و�سفه يف ابن الفقيه ينطبق على املعبد البوذي الذي يحتوي يف العادة على اأ�سنام 
من  تاجراً  اأن  البوذية  البدائية  الهينايانا  تراجم  عن  نقاًل  بريزن  الدكتور  واأكد   .  )6( لبوذا 
باكرتيا )بلخ( اعتنق البوذية يف حدود �سنة 537 ق. م، و�سار راهبًا بوذيًا وعاد اإىل بلده 
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وبنى ديراً بوذيًا يف بلخ، الواقعة اليوم بجوار مزار �رشيف يف اأفغان�ستان. )7( وانت�رشت بعد 
ذلك البوذية هناك وتعددت مذاهبها، ويف الفرتة بني )87- 102 م( اأ�سبح نافافيهارا الدير 
اأ�سيا الو�سطى، واأحد املراكز الرئي�سية  الرئي�ص يف بلخ، مركز الدرا�سات البوذية العليا عرب 
الهند، الأنه احتفظ فيه ببقايا  اإىل  ال�سني  امتداد طريق احلرير من  البوذيني على  للحجاج 
واحدة من اأ�سنان بوذا، فقد زاره احلاج البوذي �سوانزنغ وهو يف طريقه من ال�سني اإىل الهند 
�سنة )630م/ 9هـ( وحتدث عن ازدهاره، واأ�ساد مب�ستواه العلمي وبتماثيل بوذا اجلميلة فيه. 
وبعد الفتح االإ�سالمي لبلخ �سمح امل�سلمون للبوذيني فيها باالحتفاظ بديانتهم مقابل دفع 

اجلزية )8( وهذا يوؤكد اأن الربامكة كانوا بوذيني. 
اإىل خالفة عثمان بن عفان  االإ�سالمي خلرا�سان يعود  الفتح  واأول ذكر للربامكة بعد 
َبْلخ، جد خالد الربمكي، يف االإ�سالم بناًء  )24- 35هـ/ 644- 654م( حيث دخل برمك 
منه  وطلبوا  ذلك،  ديانته  واأتباع  بلده،  اأهل  عليه  فاأنكر  عبداهلل،  نف�سه  و�سمى  رغبته،  على 
الرتاجع عن اإ�سالمه، فرف�ص، مما اأغ�سب عليه اأحدهم وهو امللك نيزك طرخان، فقتله وقتل 
الذي كان �سغرياً، فهربت به  اأبو خالد  –برمك-  اإال  اأبنائه، ومل يبق منهم  معه ع�رشة من 
اأّمه اإىل بالد ق�سمري )ك�سمري يف الهند( ، فن�ساأ هناك على دين اآبائه )البوذية( وتعلم النجوم 
االإ�سالم،  يف  دخولهم  من  فت�ساءموا  وباء  َبْلخ  اأهل  اأ�ساب  ثم  احلكمة،  من  واأنواعًا  والطب 
وكتبوا اإىل والد خالد فقدم عليهم من ك�سمري وولوه النوبهار مكان اأبيه ف�سّمي برمكًا. وتزوج 
يكنى،  وبه كان  اأبنائه  اأكرب  احل�سن وهو  له  فولدت  ال�سغانيان،  ملك  ابنة  الربمك من  هذا 
وخالداً وعمراً وبنتًا يقال لها اأم خالد. وتزوج امراأة اأخرى من اأهل بخارى فولدت له �سليمان 
بن برمك. واأهدى له �ساحب بخارى جارية فولدت له كال بن برمك واأم القا�سم )9( . وتتفق 
االإ�سالم،  يف  برمك  دخول  بخ�سو�ص  االإ�سالمية  امل�سادر  يف  ورد  ما  مع  البوذية  الرواية 
فتذكر باأن بع�ص البوذيني يف بلخ وعلى راأ�سهم رئي�ص دير نافافيهارا اأ�سلموا وظل اأكرثية 
البوذيني فيها على دينهم، لكنها تختلف معها يف حتديد تاريخ دخوله، فتذكر باأن ذلك مت 

يف مطلع خالفة معاوية )43هـ/ 663م( . )10( 
ويبدو اأن عودة الربمك االأخري كانت يف مطلع خالفة معاوية، ووالية عبد اهلل بن عامر 
َبْلخ نكثوا �سلحهم،  اأهل  اأن  اإذ يذكر البالذري  على الب�رشة )41- 45هـ/ 661- 665م( 
فاأخرب نوبهارها  َبْلخ  اإىل  َلمي، ف�سار  ال�سُّ الهيثم  اإليهم عبد اهلل بن عامر قي�سًا بن  فاأر�سل 
)11( . ثم ثار اأهل َبْلخ مّرة اأخرى يف مطلع خالفة الوليد بن عبد امللك �سنة 86هـ/ 705م. 

فحاربهم قتيبة بن م�سلم، وايل خرا�سان، فظفر بهم و�سبا عدداً من ن�سائهم، كانت امراأة برمك 
اإحداهن، فخرجت من ن�سيب عبد اهلل بن م�سلم، اأخي قتيبة، وبقيت عنده يومًا واحداً، ويقال 
اإنه وقع عليها فحملت منه. ثم عاد اأهل َبْلخ اإىل ال�سلح يف اليوم التايل فّرد عليهم قتيبة 
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بن م�سلم �سباياهم ومنهن امراأة الربمك، فو�سعت خالداً على فرا�سه، ولذلك �سكَّ بع�ص اأبناء 
عبد اهلل بن م�سلم باأنه اأخوهم )12( . وتتفق الرواية البوذية مع رواية الطربي يف قيام ثورٍة 
ببلخ �سارك فيها معبد نافافيهارا )النوبهار( حتت قيادة االأمري الرتكي البوذي نازكتارخان 
)نيزك طرخان( الذي متكن من طرد القوات االأموية يف بلخ، لكن القوات االأموية بقيادة القائد 
العربي قتيبة بن م�سلم ا�ستعادت املدينة جمدداً، واأحلقت اأ�رشاراً ج�سيمة بدير نافافيهارا 
ب�سبب م�ساركته بالع�سيان، ففر كثري من رهبانه اإىل ك�سمري يف الهند، ثم عاد البوذيون اإىل 
م�ساحلة االأمويني، فتح�سن و�سع الدير وعاد ملوا�سلة عمله من جديد. )13( ويذكر ال�ساعر 
مر جاوز عمره 120 �سنة( اأنه راأى برمك وفد على ه�سام حممداً عبد امللك  اإ�سحق البلخي )ُمعِّ
وبرفقته ابنه خالد وخم�سمائة من اأتباعه، فاأعجب به واأ�سلم على يديه، واأنه التقى هو وابنه 
 .  )14( العبا�سية وتعّرف عليه  الدعوة  اإمام  العبا�سي  بن علي  خالد على باب ه�سام حممداً 
ويف اأثناء اإقامته عند ه�سام داوى م�سلمة ابن ه�سام من عّلة العقم، قال �سعيد بن م�سلمة بن 
ه�سام )كان اأبي م�سلمة ال يولد له، فو�سف له برمك دواًء فتعالج فولدت له، فكانوا ي�سمونني 
ابنه  اإىل خرا�سان فزوج  ال�سام  )15( وعاد برمك وابنه خالد من  الربمكي على عهد ه�سام( 
الق�رشي  اهلل  عبد  بن  اأ�سد  له�سام  خرا�سان  وايل  وكلفه   .  )16( جرجان  اأهل  من  امراأًة  خالداً 

باإعادة بناء مدينة َبْلخ )17( . 

املبحث الثاني- دورهم يف الدولة العباسية قبل خالفة الرشيد: 
العبا�سية،  الدعوة  يف  برمك  بن  خالد  دخل  عندما  بالعبا�سيني  الربامكة  ات�سال  بداأ 
اأحد دعاتها يف منطقة جرجان، واختاره بكري بن ماهان واحداً من نظراء النقباء  و�سار 
الع�رشين الذين يحلون حملهم حال وفاتهم اأو مر�سهم اأو غيابهم )18( . فكان خالد يتحرك 
بني جرجان وطرب�ستان والري يدعو النا�ص هناك اإىل بني ها�سم �رّشاً على هيئة تاجر رقيق 
من  اأكرث  عليه  قب�سوا  فقد  ذلك  ومع  االأمويني،  والة  اأيدي  يف  الوقوع  يتجنب  لكي  ودواب 
مّرة، فكان ينكر التهمة ويتذرع باأنه تاجر )19( . وقد ان�سم مِبن معه من �سيعة بني العبا�ص 
اإعالن الدعوة العبا�سية )20( . و�سارك يف العديد  اأبي م�سلم اخلرا�ساين بعد  اإىل  يف جرجان 
من معاركها، فقد توىل مي�رشة جي�ص قحطبة بن �سبيب الطائي الذي وجهه اأبو م�سلم لفتح 
جرجان )21( . وبعد فتح جرجان بعث قحطبة خالداً بن برمك اإىل طرب�ستان ففتحها �سلحًا، 
وكتب بذلك اإىل اأبي م�سلم فارتفع �ساأن خالد عنده )22( . و�سارك يف جي�ص قحطبة الذي خرج 
لقتال عامر بن �سبارة )ت 131هـ/ 748م( )23( . وكان يف جي�ص قحطبة الذي اأر�سله اأبو 
م�سلم لقتال وايل االأمويني على العراق يزيد بن عمربن هبرية الفزاري �سنة 131هـ/ 748م، 

وقد متكن بحنكته من تخلي�ص ذلك اجلي�ص من كمني ن�سب له )24( . 
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خرا�سان،  يف  قحطبة  جي�ص  فتحها  التي  الكور  خراج  جباية  برمك  بن  خالد  وتوىل 
اأفراد ذلك اجلي�ص )25( . وب�سبب م�ساركته الفاعلة يف معارك الدعوة  وق�سمة الغنائم على 
العبا�سية كان من اأعلم النا�ص باأخبارها، وعندما طلب املهدي �سخ�سًا يروي له خرب يوم 
فاأمر  برمك،  بن  بخالد  عليه  اأ�ساروا  قحطبة،  قوات  اأمام  �سبارة  بن  عامر  قوات  هزمية 
اإعجاب املهدي فاأثنى عليه  باإح�ساره فو�سف له خالد ما دار فيها باإيجاز وتركيز نال 

قائاًل: »اأح�سنت واأوجزت« )26( . 
وح�رش خالد بيعة اأبي العبا�ص ال�سفاح باخلالفة يف مدينة الكوفة بعد ا�ستيالء قوات 
الدعوة عليها، وهو جريح حممول على حمّفة، فتوهم اأبو العبا�ص اأنه من العرب لف�ساحته، 
الغنائم،  من  يتقلد  كان  ما  على  واأّقره  به،  العبا�ص  اأبو  فاأعجب  موىل،  باأنه  خالد  فاأخربه 
وجعل اإليه بعد ذلك ديوان اخلراج وديوان اجلند، ويف اأثناء توليه تلك الدواوين الأبي العبا�ص 
اأول من فعل ذلك )27( . وكانت ابنته  اإىل دفاتر، وهو  حّولها من �سحف مدرجة )منثورة( 
اأم الف�سل اأخت ريطه بنت اأبي العبا�ص من الر�ساعة )28( . مما يدل على مدى قوة عالقته 
باخلليفة وهذا ما اأكده اخلليفة نف�سه خلالد اأمام النا�ص: »يا خالد من اأخ�ص النا�ص باأمري 
املوؤمنني منك؟ اأنت معي، واأهلك مع اأهلي، وولدك مع ولدي« )29( . وقد �ساوره اأبو العبا�ص يف 
كيفية احلّد من نفوذ اأبي م�سلم يف اجلي�ص )30( . ثم توىل الوزارة لل�سفاح بعد مقتل اأبي �سلمة 
اخلالل، وعندما توىل املن�سور اخلالفة اأّقر خالداً على وزارته، فبقي فيها �سنة واأ�سهراً. فكان 
يعمل عمل الوزراء وال ي�سمي نف�سه وزيراً تطرياً مما جرى الأبي �سلمة )31( . وقد ك�سب خالد 
ثقة اخلليفة املن�سور من خالل م�ساهمته يف تخذيل جند خرا�سان عن ن�رشة اأبي م�سلم قبيل 
مقتله، ووقوفه اإىل جانب اخلليفة يف حتويل والية العهد من عي�سى بن مو�سى اإىل املهدي 
للخليفة،  اإظهار رغبتهم بذلك علنًا  بن املن�سور، وذلك بتحري�سه اجلند اخلرا�سانيني على 
فواّله املن�سور مهمة االإ�رشاف على تربية ابنه املهدي من اأجل تدريب االأخري على اأ�ساليب 
االإدارة واحلكم )32( . ثم عزله املن�سور عن الوزارة وواله فار�ص الإخماد فتنة االأكراد فيها، 
ف�سخ�ص اإليها وفتحها واأجلى االأكراد عنها، ف�سلحت فار�ص على يديه، ودخل عليه ال�سعراء 
واأ�رشاف النا�ص ووجوههم فمدحوه واأثنوا عليه فو�سلهم وحباهم وك�ساهم و�رشفهم )33( 
. ويف مقدمتهم ال�ساعر ب�سار بن برد الذي مدحه على كرمه وعلى ت�سميته طالبي احلاجة 

وال�سوؤال بالزّوار، فاأجازه بع�رشة اآالف درهم )34( . 
وبعد �سنوات من واليته على فار�ص عزله املن�سور عنها بعد اأن اتهمه الوزير اأبو اأيوب 
املورياين عند املن�سور باأنه �رشف ثالثة ماليني درهم من خراجها على �سالت من وفد 
و�سبعمائة  مليونني  فدفع منه  املبلغ،  املن�سور  . وغرَّمه   )35( وال�سعراء  االأ�رشاف  عليه من 
و�سع  ويف  بغداد  بناء  يف  املن�سور  و�ساوره   .  )36( املتبقي  املبلغ  من  واأعفي  درهم  األف 
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خططها )37( . وواّله طرب�ستان )148- 152هـ/ 765- 769م( الإخماد ثورات اخلارجني 
اأموااًل كثرية، وبنى مدينة املن�سورة واتخذ بها �سوقًا  عليه فيها، فنجح يف مهمته، وغنم 
وم�سجداً جامعًا )38( . ثم واله املن�سور املو�سل �سنة )158هـ/ 774م( فلم يزل واليًا عليها 

حتى وفاة املن�سور )39( . 
اأهلها  على  اخلراج  فق�سط  فار�ص،  785م(   -774 169هـ/   -158( املهدي  وواّله 
واأ�سقط عنهم خراج ال�سجر، وكانوا يدفعون عليه خراجًا ثقياًل، واأكرث ال�سالت واجلوائز اإىل 
لل�سغب عليه، فقتل قائدهم �ساكر الرتكي، فغ�سب  النا�ص وخا�ستهم مما دفع اجلند  عامة 
املهدي عليه واألزمه مااًل جلياًل ق�ّسطه عليه بحيث يدفع يف كل جمعة مليون درهم، حتى 
�سفعت فيه اخليزران فرده املهدي اإىل منزلته )40( . و�سارك حتت قيادة االأمري هارون بن 
اأثناء  يف  نف�سها  ال�سنة  يف  وتويف   .  )41( 779م  163هـ/  �سنة  ال�سائفة  غزوة  يف  املهدي 
عودته من تلك الغزوة، فبعث له املهدي بكفن وحنوط و�سلى عليه هارون بن املهدي )42( 
. وكان عمره عند الوفاة حوايل 73 عامًا، الأنه ولد �سنة 90هـ/ 709م )43( . ويالحظ مما 
تقدم باأن خالداً انت�سب للدعوة العبا�سية يف مرحلتها ال�رشية حيث اأ�سندت اإليه مهمة داعية 
يف منطقة جرجان، وبرز دوره يف املرحلة العلنية للدعوة من خالل م�ساركته يف معاركها، 
وتوليه الإدارتها املالية )ق�سمة الغنائم، وجباية اخلراج( ، االأمر الذي فتح له املجال لتويل 
منا�سب رفيعة يف الدولة بعد قيامها كم�سوؤول الأهم ديوانني فيها العطاء واخلراج، وتوليه 
الوزارة، لكنه اتهم يف عهد اخلليفتني املن�سور  االأقاليم، وتوج ذلك بتوليه ملن�سب  بع�ص 

واملهدي بتبذير اأموال االأقاليم التي توالها. 
مما  �ساأن،  ذات  وغري  قليلة،  عنهم  املتوافرة  فاملعلومات  االآخرين  برمك  اأبناء  اأما 
ي�سعر باأن دورهم يف الدولة العبا�سية كان حمدوداً وهام�سيًا، فيذكر اليعقوبي اأن املن�سور 
عندما بنى الر�سافة �سنة 151هـ/ 768م اأقطع معاوية بن برمك البلخي قطيعة على نهر 
عندما  خالد  اأخيهما  ب�سحبة  املو�سل  اإىل  برمك  ابنا  و�سليمان  احل�سن  وخرج   . بردان)44( 
توالها للمن�سور �سنة 158هـ/ 774م )45( . و�سارك احل�سن و�سليمان اأي�سًا اإىل جانب خالد 
يف احلملة التي وجهها املهدي لغزو بالد الروم بقيادة ابنه هارون �سنة 163هـ/ 779م. 
ات خا�سة )46( . واأر�سل الربيع احلاجب �سليمان بن برمك على راأ�ص  اإليهما مهمَّ ومل ت�سند 
وفد اإىل املهدي �سنة 163هـ/ 779م، فاأكرم املهدي وفادته )47( . ويرد ذكر ابن ل�سليمان 
عن  رواية  التوحيدي  حيان  اأبو  عنه  روى  وقد  لالأخبار،  راوية  كان  علي  ي�سمى  الربمكي 

اأ�سناف الطعام التي تقدم على مائدة املن�سور يوميًا )48( . 
مهد خالد بن برمك من خالل الدور الذي اأداه يف اإدارة الدعوة والدولة العبا�سية الطريق 
اأبنائه وال �سيما يحيى للو�سول اإىل اأرفع املنا�سب يف الدولة، فقد ا�ستهر يحيى ابن  اأمام 
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 .  )49( خالد الربمكي )120- 190هـ/ 737- 805م( بكونه كاتبًا بليغًا وخطيبًا مفوهًا 
اإىل معرفته الوا�سعة بعلم  اإ�سافة   . اإْذ ُيعد من ال�سعراء املقلني )50(  اإىل جانب نظمه لل�سعر 
اأواخر عهد  التنجيم )51( . وح�سن خطه )52( . ولد يحيي بن خالد �سنة 120هـ/ 737م يف 
الدولة االأموية، ون�ساأ وترعرع يف ظل الدولة العبا�سية )53( . وقد عرف يف �سبابه بكفاءته 
وحزمه كما يقول ابن طباطبا »كان يحيى كاتبًا بليغًا قويًا على االأمور �سابطًا ملا حتت 
وولد  اأبناًء  النا�ص  ولد   « فقال  بكفاءته وحزمه  اإعجابه  املن�سور عن  وقد عربَّ   .  )54( يده« 
. واختاره اخلليفة املهدي )158- 169هـ/   )55( اأذربيجان �سنة 158هـ  اأبًا« فواله  خالد 
774- 785م( ليكون مربيًا وكاتبًا البنه هارون )56( . وكلفه باالإ�رشاف على اإدارة احلملة 
التي قادها هارون �سيفًا لغزو بالد الروم �سنة 163هـ/ 779م. »وجعله على اأمر الع�سكر 
ونفقته وكتابته« )57( . ثم واله بع�ص كور فار�ص، فانك�رش عليه من خراجها مليون درهم، 

فاألزمه املهدي بت�سديدها دفعة واحدة )58( . 
واأقر اخلليفة الهادي )169- 170هـ/ 785- 786م( يحيى الربمكي على ما كلَّفه 
به املهدي من اأمور هارون واأعماله )59( . وعمل له اأبو الوزير الكاتب ميزانية تقديرية لكل 
. و�ساَءت عالقته بالهادي عندما   )60( العبا�سية قّدر فيها غالتها وواردها  الدولة  واليات 
طالبه االأخري باإقناع اأخيه هارون بالتنازل عن والية العهد جلعفر بن الهادي حيث اتهم 
وحتى   .  )61( العهد  والية  عن  التنازل  من  ومينعه  هارون  اأخاه  يف�سد  باأنه  يحيى  الهادي 
يتخل�ص من غ�سب الهادي ن�سحه باأن ال يخلع اأخاه من والية العهد الأنه �سي�سجع النا�ص 
على نكث بيعته، واأ�سار عليه باأن يبايع البنه جعفر بعد اأخيه هارون الأن جعفر �سغري مل 
الربيع  حاجبه  واأمر  عليه،  بال�سغط  فا�ستمر  الهادي،  ير�ص  مل  هذا  لكن   .  )62( احللم  يبلغ 
اأن يوؤخر اإذن يحيى يف الدخول عليه، وقال له: »ال يدخل علّي يحيى بن خالد اإال يف اآخر 
الر�سيد بتعيني كاتبه  الهادي جتاهه وجتاه  نوايا  اإىل  التعرف  النا�ص«)63(. وحاول يحيى 
اإ�سماعيل بن �سبيح على ديوان الزمام عند وزير الهادي اإبراهيم بن ذكوان احلّراين لياأتيه 
اإبعاد  اإىل  احلراين  اإبراهيم  وا�سطر  الهادي،  بها  علم  عندما  ف�سلت  املحاولة  لكن  باأخباره 
اإ�سماعيل اإىل حران )64( . وا�ستد �سغط الهادي يف اأواخر اأيامه على يحيى فحب�سه يف بيت 
اأنك تر�سى لهارون اخلالفة، ونف�سك للوزارة، واهلل  �سيق وهدده بالقتل، وقال له: »بلغني 
الآتنيَّ على نف�سه ونف�سك قبل ذلك« )65( . لكن الهادي تويف فجاأة يف الليلة التي عزم فيها 
على قتل يحيى الربمكي واأخيه هارون )66( . ويعزو بع�سهم وفاته املفاجئة اإىل قيام والدته 
بقتله الأنه نهاها عن التدخل يف اأمور احلكم واالإدارة وهددها بقتل كل من يقف على بابها 
من رجاالت الدولة، والأنه عزم على خلع اأخيه هارون من والية العهد. فكلفت جواريها بخنقه 
وهو نائم حتى مات، واأخرجت يحيى الربمكي من ال�سجن وطلبت منه متابعة االأمور)67( . 
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تويف الهادي �سنة 170هـ/ 786م عن عمر يقل عن 26 عامًا، وبعد خالفة مل تدم اأكرث من 
�سنة وب�سعة اأ�سهر )68( . مما فتح املجال ال�ستفحال نفوذ يحيى الربمكي واأبنائه يف عهد 
اإىل جانبه حتى  الر�سيد، ووقوفه  لهارون  تعاونه مع اخليزران وتربيته  الر�سيد من خالل 
و�سل اإىل اخلالفة بعد اأن حاول الهادي اإق�ساَءه عنها. ويظهر مما تقدم اأن نفوذ الربامكة 

تعاظم تدريجيًا قبل عهد الر�سيد، وبلغ ذروته يف عهده. 

املبحث الثالث: دورهم يف احلياة اإلدارية يف خالفة الرشيد: 
بويع الر�سيد باخلالفة �سنة 170هـ/ 786م وعمره ال يتجاوز 22 عامًا، الأنه ولد على 
بارزاً يف حياة  الربمكي دوراً  واأدى يحيى   .  )69( �سنة 149هـ/ 766م  االأرجح، يف حمرم 
الر�سيد قبل اخلالفة، فقد اأ�رشف على تربيته �سغرياً، وعلى اإدارة االأعمال التابعة له عندما 
�سار وليًا للعهد، وحال دون تنازل الر�سيد عن والية العهد يف خالفة الهادي )70( . واعرتافًا 
اإدارة الدولة نيابة  اإليه اأمر  من الر�سيد بف�سله عليه عينه بعد ا�ستخالفه وزيراً له، وفو�ص 
اأنت اأجل�ستني هذا املجل�ص بربكة راأيك وح�سن تدبريك، وقد قّلدتك  اأبت  عنه، وقال له: »يا 
اأمر الّرعية واأخرجته من عنقي اإليك، فاحكم مبا ترى، وا�ستعمل من �سئت واعزل من راأيت، 

وافر�ص ملن راأيت، واأ�سقط من راأيت، فاإين غري ناظر معك يف �سيء« )71( . 
و�سملت �سالحيات يحيى الدواوين كلها مع الوزارة با�ستثناء ديوان اخلامت )72( . ثم 
جمع له معها ديوان اخلامت �سنة 171هـ/ 787م فاجتمعت له الوزارتان )ال�سيف والقلم( 
ال�سادرة عن ديوان اخلراج وتوؤرخ با�سم يحيى، ومل  الكتب  اأن تنفذ  الر�سيد  اأمر  . كما   )73(

تكن قبل ذلك تنفذ اإال عن اخلليفة نف�سه )74( . ويبدو اأن منح هذه االمتيازات وال�سالحيات 
ليحيى واأبنائه مت ب�سْغٍط من اأمه اخليزران التي كانت تتوىل مقاليد االأمور ب�سكل فعلي حتى 
وفاتها �سنة 173هـ/ 789م، كما يروي الطربي: »كانت اخليزران هي الناظرة يف االأمور، 

وكان يحيى يعر�ص عليها وي�سدر عن راأيها« )75( . 
وقد اأمرت اخليزران يحيى الربمكي اأن يقتل كل من ت�رشع يف خلع الر�سيد من والية 
العهد، وبايع جعفر بن الهادي، لكن يحيى ن�سحها باأن تتخل�ص منهم باإر�سالهم اإىل نحور 

العدو فاأخذت بن�سيحته )76( . 
انفردت اخليزران بال�سلطة يف ال�سنوات الثالث االأوىل من خالفة الر�سيد حتى توفيت 
با�ستعادة �سالحياته فقام بعد دفنها مبا�رشة ب�سحب  الر�سيد  �سنة 173هـ/ 789م، فبداأ 
اخلامت من الربامكة و�سّلمه للف�سل بن الربيع، واعتذر له عن تاأخره يف اال�ستعانة به مبنع 
والدته له من ذلك، وقال له: »وحق املهدي اإين الأهم لك بال�سيء من التولية وغريها، فتمنعني 
اأمي فاأطيع اأمرها، فخذ اخلامت من جعفر«. وواله اأي�سًا نفقات العامة واخلا�سة، فاأخذ نفوذ 
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الف�سل بن الربيع ينمو اإىل اأن بلغ اأوجه �سنة 187هـ/ 802م )77( . ويبدو اأن الر�سيد جتنب 
امل�سلوبة،  �سلطاته  بع�ص  لي�ستعيد  وفاتها  وانتظر  الهادي  اأخوه  فعل  كما  باأمه  اال�سطدام 

وفقد الربامكة بوفاتها حليفًا قويًا. 
وقد ا�ستعان يحيى الربمكي يف ت�رشيف �سوؤون الدولة واإدارتها بولديه الف�سل وجعفر 
حيث كانوا يجل�سون للنا�ص معًا جلو�سًا عامًا يف كل يوم )78( . وا�ستمرت وزارتهم �سبعة ع�رش 

عامًا من 170- 187هـ/ 786- 802م )79( . 
والف�سل هو اأكرب اأبناء يحيى واأمه زبيدة، ويقال زينب بنت منري، جارية بربرية من 
مولدات املدينة )80( . ولد الف�سل يف اأواخر عام 148هـ/ 765م )81( . وهو اأخو الر�سيد من 
الر�ساعة ر�سع من اخليزران اأم الر�سيد كما ر�سع الر�سيد من اأم الف�سل )82( . وهو اأكرث اأبناء 
يحيى كرمًا، وقد �رشب املثل بجوده وكرمه ف�سبه بحامت الطائي واأ�ساد بكرمه العديد من 

االأدباء وال�سعراء )83( . وكان الف�سل كاتبًا بليغًا )84( . و�ساعراً ُمقاًل )85( . 
ويوؤخذ عليه اأنه �سديد الكرب، وعندما عوتب على ذلك ون�سح برتكه اأجاب باأنه ت�سبه 
بعمارة بن حمزة موىل بني العبا�ص يف كربه »حتى �سار يل خلقًا ال يتهياأ يل مفارقته« 
)86( وقد وبخه والده يحيى على ذلك، وقال له: »اإن البخل واجلهل مع التوا�سع، اأزين للرجل 

من الِكرْب مع ال�سخاء والعلم« )87( . وكان الف�سل ال ي�رشب النبيذ ويقول: »لو علمت اأن املاء 
ينق�ص مروءتي ما �رشبته اأبداً« )88( . 

وتقلد الف�سل يف اأثناء وزارتهم اإمارة العديد من البلدان، فقد واله الر�سيد كور طرب�ستان 
وقوم�ص واأرمينية واأذربيجان �سنة 176هـ/ 792م، وكلفه باإخماد ثورة يحيى بن عبد اهلل 
بن احل�سن هناك، فتمكن الف�سل من ا�ستنزاله على االأمان )89( . ثم �سم اإليه الر�سيد خرا�سان 
�سنة 177هـ/ 793م، ف�سار اإليها بنف�سه �سنة 178هـ/ 792م )90( . ويف اأثناء واليته على 
خرا�سان ق�سى على ثورة خرا�سة بن �سنان ال�سيباين اخلارجي يف الدينور، وفتح عدداً من 
كور طخار�ستان وكابل �ساه وو�سقان )91(. وهزم �ساحب الرتك وفتح الطالقان)92(. وبنى 
يف خرا�سان امل�ساجد والرباطات )93( . فقد هدم جزءاً من معبد النوبهار بَبْلخ وبنى مكانه 
م�سجداً )94( . وبنى م�سجداً جامعًا يف بخارى واأنفق عليه مااًل كثرياً، وهو اأول من اأمر باإ�ساءة 
القناديل يف م�ساجد خرا�سان يف �سهر رم�سان )95( . وبنى رباطًا يف منطقة الرا�ست يف اأق�سى 
حدود خرا�سان مع بالد الرتك ملنعهم من االإغارة على بالد امل�سلمني)96(. واأجرى اإ�سالحات 
يف ال�رشائب والرواتب فيها، فاأزال �سرية عمال اجلور، واأحرق دفاتر البقايا )التي ت�ستمل 
على ال�رشائب التي مل تدفع( وزاد رواتب اجلند والقادة والكتاب )97(. ويبدو اأن الهدف من 
اإ�سقاط بقايا ال�رشائب عن اأهل خرا�سان هو ك�سب والئهم، فاأ�سبحوا م�ستعدين ملنا�رشته 
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العبا�سية، وجعل والَءهم  �سماهم  العجم  من  اتخذ بخرا�سان جنداً  فقد  والدخول يف جي�سه 
له، وقدم معه اإىل بغداد منهم ع�رشون األفًا، وخلف الباقي منهم يف خرا�سان على اأ�سمائهم 
ودفاترهم )98( . وعاد الف�سل من خرا�سان اإىل بغداد �سنة 179هـ/ 795م فا�ستقبله الر�سيد 
والقادة ومدحه ال�سعراء واخلطباء فاأجزل �سالتهم )99( . لكن جناحاته يف خرا�سان قابلها 
اأرمينية فقد غزا قلعة حمزين يف ناحية الباب واالأبواب،  اأثناء واليته على  ف�سل ذريع يف 
ا�ستخلف عليها عمااًل مل ينجحوا يف �سبط  اأن  العراق، بعد  اإىل  اأهلها فعاد م�رشعًا  فهزمه 

اأو�ساعها )100( . 
لالأمني  البيعة  اأخذ  على  الف�سل  عمل  وقد  االأمني،  ابنه  برتبية  الف�سل  الر�سيد  وكلف 
ثم   .  )102( اأخيه جعفر  اإىل  نقله منه  ثم  ديوان اخلامت  الر�سيد  قلده  )101( كما  العهد  بوالية 
منا�سبه  جميع  من  وجرده  النا�ص  اأمام  ولعنه  799م،  183هـ/  �سنة  عليه  الر�سيد  غ�سب 
الأنه خالف اأمره يف اإمام ال�سيعة االإثنى ع�رشية مو�سى الكاظم )103( . يف حني تنفي الرواية 
العلويني وت�سفهم  ب�سكل عام، وتتهمهم مبعاداة  وال�سيعة  للعلويني  الربامكة  ال�سيعية ميل 
باأنهم كانوا اأخطر عليهم من العبا�سيني، كما تتهمهم بال�سعي باالإمام مو�سى الكاظم و�سجنه 
ثم �سمه يف ال�سجن، وتن�سب اإىل االإمام الّر�سا بن مو�سى الكاظم، اأنه دعا على الربامكة يف 
مو�سم حج عام 186هـ/ 801م الأنهم �سعوا بوالده لدى الر�سيد، مما اأدى اإىل �سجنه ووفاته 
يف ال�سجن، واأن اهلل ا�ستجاب لدعائه باأن جرت نكبتهم بعد عودتهم من مو�سم احلج يف مطلع 

�سنة 187هـ/ 802 م )104( . 
ولد جعفر بن يحيى �سنة 150هـ/ 767م )105( . وعرف بف�ساحته ومقدرته اللغوية 
يف الكتابة واخلطابة وال�سعر، فقد عده ابن عبد ربه من نبالء الكتاب الذين ا�ستحقوا ا�سم 
الكتابة )106( . وو�سفه اخلطيب البغدادي باأنه »من ذوي الف�ساحة واملذكورين بالبالغة« 
)107( . ونقل عن ثمامة بن اأ�رش�ص النمريي )213هـ/ 728م( اأنه مل ير رجاًل اأبلغ من جعفر 

بن يحيى واملاأمون« وباأنه »اأبلغ النا�ص ل�سانًا وبيانا« )108( وي�سفه اجله�سياري باأنه كاتب 
توقيعاته كانت يف  الأن   .  )109( وتدور�ست بالغاته«  توقيعاته  ن�سخت  »اإذا وقع  واأنه  بليغ 
»اإن  لهم:  ويقول  به يف بالغته،  االقتداء  كتابه على  والو�سوح، وكان يحث  االإيجاز  غاية 
يو�سف  اأبي  على  الفقه  در�ص  وقد   .  )110( فافعلوا«  كالتوقيعات  كتبكم  تكون  اأن  ا�ستطعتم 
�ساحب اأبي حنيفة حتى �سار �سليعًا فيه )111( . ويعد من ال�سعراء املقّلني )112( وله معرفة 
بالتنجيم وا�ستخدمه ملعرفة االأوقات املنا�سبة ل�سفره وق�ساء حاجاته )113( . ويح�سن الغناء 
و�رشب الطبل )114( . وعرف بح�سن خطه )115( . و�سماحة اأخالقه وطالقة وجهه )116( . وكان 

طويل العنق فاتخذ اجلربانات )طوق القمي�ص( العرا�ص لي�سرت بها طول عنقه )117( . 
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و�سغل جعفر العديد من املنا�سب الرفيعة يف الدولة، فقد قلده الر�سيد بريد االآفاق ودور 
. علمًا باأن مراقبة دور ال�رشب هي مهمة اخلليفة،  ال�رشب والطراز يف جميع الكور )118( 
وهارون الر�سيد هو اأول من تخلى عنها جلعفر بن يحيى فرفع هذا من �ساأن االأخري )119( . 
واأمر بكتابة ا�سم جعفر على الدنانري والدراهم امل�رشوبة ببغداد )120( . وقد جرت العادة اأن 
يذكر ا�سم اخلليفة فقط على النقود الأنها من عالمات اخلالفة. وقد قّلده ديوان اخلامت بعد 
للمظامل بح�سور  مرة  اأنه جل�ص  ويروى  املظامل،  رد  واأ�رشكه معه يف   .  )121( الف�سل  اأخيه 
الر�سيد فوّقع يف األف ق�سة ونّيف، وملا عر�ست على الق�ساة وكتاب الدواوين مل يجدوا فيها 

�سيئًا مكرراً اأو خارجًا عن مقت�سى الفقه واحلق )122( . 
وكّلفه   .  )123( اأعني  بن  اإىل هرثمه  نقلها  ثم  اخلليفة  قيادة حر�ص  الر�سيد  اإليه  واأ�سند 
برتبية املاأمون فلعب دوراً بارزاً يف اأخذ البيعة له بوالية العهد بعد االأمني، واأخذ االأ ميان 

على بني ها�سم ووجوه الدولة بها، وكتب بخربها اإىل جميع االأم�سار )124( . 
وتوىل جعفر اأي�سًا اإمارة بع�ص البلدان لكنه مل يكن يخرج اإليها بنف�سه يف الغالب، 
بل كان ير�سل نوابًا عنه. فقد واله الر�سيد م�رش )176- 177هـ/ 792- 793م( . ويقال 
اخليزران  كاتب  مهران  بن  عمر  اإليها  فاأر�سل  اإفريقية،  اإىل  االأنبار  من  كله  املغرب  واله 
الر�سيد عن ذلك  الف�سل، ثم عدل  اأخيه  الر�سيد على خرا�سان بعد  . وعينه  نيابة عنه)125( 
بعد ع�رشين يومًا )126( . وندبه الر�سيد �سنة 180هـ/ 796م الإخماد الفتنة بني اليمانية 
والنزارية يف ال�سام، فاأخمد الفتنة و�سبط اأو�ساع ال�سام، ثم ا�ستخلف عليها عي�سى العكي 

وعاد اإىل بغداد)127(. 
ويبدو اأن عدم ابتعاده عن بغداد لفرتات طويلة يعود اإىل كونه ندمي الر�سيد و�سديقه، 
مما جعله اأقرب الربامكة اإىل الر�سيد واأكرثهم نفوذاً، فيذكر اخلطيب البغدادي اأن جعفر »كان 
من علو القدر، ونفاذ االأمر، وعظم املحل، وجاللة املنزلة عند هارون الر�سيد انفرد بها ومل 
ي�سارك فيها« )128( . وبالغ بع�ص الكتاب يف التعبري عن قوة تلك العالقة بني جعفر والر�سيد 

باأن االأخري كان »يدخله معه يف ثوبه« )129( . 
وب�سبب هذه العالقة احلميمة �سار جلعفر دالة ال حدود لها على الر�سيد، وجتلى ذلك يف 
ق�سائه حلوائج عبد امللك بن �سالح عند اخلليفة دون الرجوع اإليه اأو اأخذ راأيه فيها، ومنها 
الر�سيد،  الغالية بنت  اأربعة ماليني درهم، وتولية ابنه م�رش، وتزويجه  البالغ  ق�ساء دينه 
وقد عجب من ح�رش املجل�ص »من اإقدام جعفر على ق�ساء احلوائج من غري ا�ستئذان«)130(. 
وُت�رّش  القدمية،  احلرمة  ُتف�سد  راأيه،  ح�سب  الأنها  الدالة  هذه  عواقب  من  يحيى  خاف  وقد 
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باملحّبة املتاأكدة« )131( . ون�سح ابنه جعفر باالإقالع عن هذه الدالة املفرطة، لكنه مل ي�ستمع 
لن�سيحته، قال اجله�سياري »كان جعفر ي�ساعد الر�سيد يف كل �سيء، وكان يحيى يعتب على 
يحيى  واأبلغ  عاقبته«.  من  عليه  ويتخوف  فيه،  يدخل  فيما  الر�سيد  على  دخوله  من  جعفر 
الر�سيد مبخاوفه من تلك العالقة، وقال له: »يا اأمري املوؤمنني، اإين اأكره مداخل جعفر، ول�ست 

اآمن اأن ترجع العاقبة علي منك« )132( . 
واأدى بقية اأبناء يحيى اأدواراً اأقل بكثري من الف�سل وجعفر يف اإدارة الدولة يف خالفة 
الر�سيد، فقد عرف مو�سى بن يحيى ب�سجاعته )133( وواله الر�سيد ال�سام عام 176هـ/ 792م، 
وكّلفه باإخماد الفتنة بني اليمانية والنزارية فيها، فاأ�سلح بني اأهلها واأخمد الفتنة )134( . 
وا�ستهر حممد بن خالد بُبخله، وقد المه والده عليه دون جدوى. وكان �سيء اخللق متع�سبًا 

على العرب )135( . وقد واله الر�سيد اجلزيرة الفراتية )136( . 
والده  عنه  وّزع  وقد  برمك،  اآل  بدينار  لقب  حتى  بجماله  يحيى  بن  اإبراهيم  وا�ستهر 
ن�سف مليون درهم ليتخذ له املنن يف اأعناق الرجال، لكنه تويف يف ربيع �سبابه وعمره 19 

�سنة، فحزن عليه يحيى حزنًا �سديداً )137( . 
مما  الر�سيد،  خالفة  يف  املالية  والدواوين  اجلباية  على  باالإ�رشاف  الربامكة  واإنفرد 
مكنهم من تو�سيع نفوذهم، فبذروا اأموال اخلزينة على �رشاء االأرا�سي وبناء الدور والق�سور 
اأ�سادوا  الذين  وال�سعراء  العلماء واالأدباء  اأن�سارهم من  اخلا�سة بهم وعلى �سالت وجوائز 
يف  العجز  تغطية  حماولة  اإىل  دفعهم  الذي  االأمر  الدولة  ميزانية  على  ذلك  فاأثر  بكرمهم، 
اخلزينة عن طريق حتويل بع�ص االأرا�سي الع�رشية التي ي�ستغلها م�سلمون اإىل خراجيه من 
اأجل زيادة واردات الدولة، كما اأنهم اأخذوا اأرا�سي ال�سوايف من اأيدي بع�ص االأمراء العبا�سيني 
و�سلموها اإىل من يقوم بزراعتها ودفع جزء من ناجتها اإىل خزينة الدولة من خالل ديوان 
ال�سوايف، ف�سكاهم املت�رشرون من تلك ال�سيا�سة اإىل اخلليفة الر�سيد، وطلبوا منه و�سع حد 
املالية  �سيا�ستهم  اأفقرتها  التي  الرعية  نقمة  امت�سا�ص  الربامكة  فحاول  للرعية،  لظلمهم 
بتوزيع بع�ص املنح على فقراء بغداد ل�سد حاجتهم اليومية، ومل يوؤيد �سيا�ستهم املالية اإال 
الكتاب والعلماء وال�سعراء الذين ا�ستفادوا منها وكونوا ثروات طائلة ملجرد والئهم للربامكة 

ومدحهم واالإ�سادة بكرمهم )138( . 

املبحث الرابع- دورهم يف احلياة العلمية: 
العلمية  احلركة  رعاية  اإىل  تعداه  بل  واحلكم،  االإدارة  على  الربامكة  دور  يقت�رش  مل 
والفنية، فقد اأولوا عناية خا�سة بال�سعراء واالأدباء، واأن�ساأوا لهذا الغر�ص موؤ�س�سة �سّموها 
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فكان  الالحقي،  احلميد  عبد  بن  اأبان  لل�ساعر  الديوان  هذا  اإدارة  وقلدوا  ال�سعر«.  »ديوان 
عليهم  ويعر�ص  اإ�سقاطه،  يرى  ما  في�سقط  اإليه  الربامكة  يف  اأ�سعارهم  يرفعون  ال�سعراء 
اأبان بالربامكة  بداأت عالقة  )139(. وقد  ما يرى عر�سه، ويحدد مراتبهم ويقدر جوائزهم 
عندما خرج من الب�رشة فلحق بالف�سل بن يحيى يف اأثناء واليته على خرا�سان واأرمينية 
وخ�ص به وعاد معه اإىل بغداد »و�سار �ساحب اجلماعة )الربامكة( وزمام اأمرهم« )140( . 
وقد نظم اأبان كتاب كليلة ودمنة �سعراً يف اأربعة ع�رش األف بيت، فاأجازه جعفر بن يحيى 
مبائة األف درهم )141( . وتهافت ال�سعراء على الربامكة طلبًا لرفدهم، قال ال�ساعر العتابي، 
اأربعة  الف�سل ابن يحيى الربمكي باأرمينية  التغلبي: »اجتمعنا على باب  كلثوم بن عمرو 
اآالف رجل، يطلب كل باأدب، و�سعر وكتابة و�سفاعة« )142( . وذكر علي بن اجلهم اأن اأباه 
اأ�سعار جمنون ليلى، فاأجرى عليه رزقًا  كان مع�رشاً فات�سل بالف�سل بن يحيى وروى له 
�سهريًا واأجازه بثالثني األف درهم)143( . وات�سل ال�ساعر �سلم اخلا�رش، موىل بني تيم من 
قري�ص، )ت: 186هـ/ 802م( بالف�سل بن يحيى، وغلب عليه وكرثت مدائحه فيه، وعظم 
اإح�سان الف�سل اإليه، فاأجازه على ق�سيدة واحدة باألف دينار، وقد غبط اأبو العتاهية �سلم 

على حظوته عند الف�سل، فقال يف ذلك: 
َوْح���َدُه ل�سلم  الف�سل  ��ا  لي�س فيه ل�سوى �َسْلم َدَرْك )144( اإمنرّ

واأجاز جعفر بن يحيى اأبا العتاهية بثالثمئة دينار على ق�سيدة و�سف فيها الدنانري 
التي �رشبها با�سمه )145( . وطلب جعفر من مروان بن اأبي حف�سة اأن ين�سده مرثيته يف معن 
بن زائد ال�سيباين، فاأن�سدها له، فاأجازه باألف و�ستمئة دينار، فمدح مروان جعفر على ذلك 

واأ�ساد بكرم الربامكة )146( . 
وكان االأ�سمعي ياألف جعفر ويخ�ّص به، وله فيه مدائح كثرية، فو�سله جعفر بجملة 
جوائز بلغت قيمتها ن�سف مليون درهم، لكن جعفر توقف عن �سلة االأ�سمعي الأنه مل ير اأثراً 

للنعمة عليه، وانقلب االأ�سمعي على الربامكة وهجاهم بعد نكبتهم )147( . 
الرقا�سيني من ربيعة، منقطعًا  الرقا�سي، الف�سل بن عبد ال�سمد، موىل  ال�ساعر  وكان 
اإىل الربامكة م�ستغنيًا بهم عمن �سواهم، وكانوا ي�سولون به على ال�سعراء ويرّوون اأوالدهم 
اأ�سعاره، ويدّونونها فظل ين�سدهم وي�سامرهم حتى ماتوا فرثاهم واأكرث من رثائهم. وكان 
جعفر بن يحيى يجري عليه يف كل �سنة األف دينار )148( . و�سحب ال�ساعر كلثوم بن عمرو 
واأمر  الر�سيد مبذهبه  فعلم  باالعتزال  يقول  بهم، وكان  واخت�ص  الربامكة  التغلبي  العتابي 
بعقابه، فهرب اإىل اليمن، ف�سفع فيه يحيى بن خالد عند الر�سيد فاأّمنه ورده اإىل بغداد )149( 
اأ�ساد فيها بكرمه،  اأبو قابو�ص احلمريي الن�رشاين احلريي، يحيى بق�سيدة  ال�ساعر  . ومدح 
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فاأجازه  اأبي حف�سة  بن  . ومدحه مروان   )150( فق�سى يحيى حوائجه وو�سله بجملة مال 
مااًل  الربامكة  من  فنال  بغداد،  املغني  عبيد  بن  معدان  ولد  من  �ساعر  وقدم   .  )151( اأي�سًا 
كثرياً، فكان يقول ملن ي�ساأله عنهم »قد اأن�ست بهم النعمة كاأنها منهم اأو بع�سهم« )152( . 
اأبي �سنبل العقيلي �ساحب كتاب  وممن ات�سل بهم من ال�سعراء والرواة: ال�ساعر االأعرابي 
 .  )154( وال�سعراء  ال�سعر  كتاب  �ساحب  القي�سي  دعامة  العالمة  والراوية   .  )153( النوادر 

ونرزح العرو�سي )155( . 
و�سملت رعايتهم املغنني واملو�سيقيني وعلى راأ�سهم اإبراهيم املو�سلي )ت: 188هـ/ 
األف درهم، و�سيعة بقيمة  اإبراهيم املو�سلي ب�ستمائة  803م( ، فقد و�سل يحيي الربمكي 
مائة و�ستني األف درهم، وجارية اأعتقها هي اأم ولده )156( . وو�سل ابنه ا�سحاق املو�سلي 
)ت: 235 هـ/ 849 م( ، يف يوم واحد ب�سبعمائة األف درهم لي�سرتي بها داراً ويفر�سها وينفق 

منها على نف�سه وعياله )157( . 
اأبو  مقدمتهم  ويف  واملغازي،  ال�سري  واأ�سحاب  واملحدثني  الفقهاء  رعايتهم  وطالت 
»اجلوامع«  كتاب  خالد  بن  ليحيى  األف  الذي  الق�ساة،  قا�سي  اإبراهيم  بن  يعقوب  يو�سف 
الفار�سي  الكاتب  والفقيه   .  )158( به  املاأخوذ  والراأي  الفقهاء  اختالف  فيه  ذكر  الفقه،  يف 
اأمية، الذي عمل كاتبًا ليحي بن خالد، فكانت  االأ�سل حممد بن الليث اخلطيب، موىل بني 
الربامكة تقّدمه وحت�سن اإليه )159( . واأجرى يحيى الربمكي على املحدث �سفيان بن عيينه 
ويقول:  �سجوده  له يف  يدعو  �سفيان  فكان  درهم،  األف  �سهر  كل  )ت: 198هـ/ 813م( يف 
»اللهم اإن يحيى كفاين اأمر دنياي، فاكفه اأمر اآخرته« )160( . وذكر حممد بن عمر الواقدي )ت: 
207هـ/ 822م( �ساحب املغازي اأنه عمل تاجراً للحنطة باملدينة، فركبه دين بقيمة مائة 
األف درهم، ف�سافر اإىل بغداد وق�سد يحيى الربمكي وعّرفه بنف�سه، واأخربه ق�سته، فاأعطاه 
داراً مفرو�سة، ومائتي األف درهم، مائة لت�سديد دينه، واالأخرى لي�سلح بها �ساأنه، فعاد اإىل 
املدينة وق�سى دينه، ثم رجع اإىل بغداد ولزم يحيى الربمكي )161( . و�سملت علماء االأن�ساب 

مثل عالن ال�سعوبي الذي األف لهم كتاب امليدان يف املثالب )162( . 
واأبدوا اهتمامًا خا�سًا بالطب واالأطباء فا�ستقدموا العديد منهم من جندي�سابور والهند، 
فقد اأح�رش يحيى الربمكي وابنه جعفر الطبيب بختي�سوع بن جورجيو�ص وابنه جربيل من 
جندي�سابور اإىل بغداد ملعاجلة الر�سيد )163( . ويبدو اأنهم اأجروا عليهما اأرزاقًا وا�سعة، يفهم 
ذلك من قول جربيل بن بختي�سوع للماأمون: »هذه النعمة مل اأفدها منك وال من اأبيك، هذه 
اأفدتها من يحيى بن خالد وولده« )164( . واأح�رش يحيى بن خالد واأبناوؤه اأطباء وعقاقري من 
الهند غري متوافرة يف العراق )165( . منهم الطبيب منكه الهندي، والطبيب ابن دهن الهندي 
ا�ستدعاه  . والطبيب الهندي �سالح الذي  الذي كان يدير بيمار�ستان الربامكة ببغداد )166( 
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جعفر بن يحيى لعالج اإبراهيم بن �سالح العبا�سي، ابن عم الر�سيد، من مر�ص عجز جربيل 
بن بختي�سوع عن عالجه، فعاجله �سالح حتى �سفي )167( . 

وقربوا منهم الفال�سفة واملتكلمني وعقدوا لهم املجال�ص العلمية و�سجعوا املناظرات 
بينهم. »كان يحيى بن خالد يحب احلكمة والكالم والنظر، ففي ايامه كرث املتكلمون وجادلوا 
�ْص النمريي )ت: 213هـ/ 828م( )169(  وو�سعوا الكتب« )168( . وقربوا منهم ثمامة بن اأ�رْشَ
، �ساحب امل�سنفات يف  الكويف )ت: 200هـ/ 815م(  الفيل�سوف جابر بن حيان  . وكان 
متكلمي  من  وهو  احلكم  بن  ه�سام  وانتقل   .  )170( الربامكة  اإىل  منقطعًا  واملنطق  الفل�سفة 
ال�سيعة احلاذقني ب�سناعة الكالم من الكوفة اإىل بغداد »وكان منقطعًا اإىل يحيى بن خالد 
الربمكي، والقيم مبجال�ص كالمه« )171( . وطرح يف هذه املجال�ص م�سائل �سيا�سية وفقهية، 
واالأفعال  واال�ستطاعة  واإثباتها،  ال�سفات  ونفي  واحلدوث،  القدم  م�سائل  مثل:  واجتماعية 
واالإمامة ن�ص اأم اختيار )172( . ومنها املجل�ص الذي جمع فيها يحيى الربمكي ثالثة ع�رش 
رجاًل من اأرباب الكالم، وعلى راأ�سهم اأبو الهذيل العالف )135- 235هـ/ 752- 749م( 
�سيخ الب�رشيني يف االعتزال، واإبراهيم بن �سّيار النظام املعتزيل الب�رشي، ودار النقا�ص فيه 

حول »حقيقة الع�سق« فتكلم كل واحد منهم براأيه فيه )173( . 
بن  و�سيبويه عمرو  واالأخف�ص  الك�سائي  النحو بني  مناظرة يف  بن خالد  يحيى  وعقد 
عثمان عندما قدم االأخري بغداد، فخ�رش �سيبويه املناظرة ل�سالح الك�سائي واالأخف�ص، فكلم 
الك�سائي يحيى ابن خالد فاأجاز �سيبويه بع�رشة اآالف درهم، اأخذها �سيبويه وعاد اإىل فار�ص، 

فمات �سنة 179هـ/ 795م )174( . 
الفار�سية  وخا�سة  االأجنبية  اللغات  من  بالرتجمة  خا�سًا  اهتمامًا  الربامكة  واأبدى 
الالحقي »كتاب كليلة ودمنة«،  اأبان بن عبد احلميد  اإليهم  العربية، فقد نقل  اإىل  والهندية 
وكتاب »ال�سنديباد«، »وكتاب مزدك« من الفار�سية اإىل العربية )175( . وترجموا العديد من 
الكتب الهندية اإىل العربية، فقد اأر�سل يحيى الربمكي رجاًل اإىل الهند اأح�رش له كتابًا يف »ملل 
الهند واأديانها«. وكلف املرتجمني برتجمته اإىل العربية )176( . واأمر يحيى الربمكي برتجمة 
عدد من كتب الطب الهندية اإىل العربية منها كتاب �س�رشد يف الطب، والذي يتناول عالمات 
ومعناه  �سند�ستاق  وكتاب  اجلامع،  �ستانكر  وكتاب  وادويتها،  عالجها  وطرق  االأمرا�ص 
بالعربية �سفوت النجح، وكلف منكه الهندي برتجمة كتاب �ساناق يف ال�سموم من الهندية 
اإىل الفار�سية وُنقل اإىل العربية زمن املاأمون )177( . وكلف يحيى الربمكي �سلم �ساحب بيت 
احلكمة برتجمة كتاب املج�سطي يف علم النجوم والفلك اإىل العربية )178( . ونقل الف�سل بن 

�سهل ليحيى الربمكي كتابًا من الفار�سية اإىل العربية )179( . 



234

د. هاني أبو الربالبرامكة ودورهم في احلياة العامة في الدولة العباسية قبل نكبتهم

احلقول  خمتلف  يف  بالعربية  والكتابة  التاأليف  حلركة  ت�سجيعهم  اإىل  اإ�سافة  هذا 
واألف   .  )180( خالد  بن  ليحيى  الفقه  يف  اجلوامع  كتاب  يو�سف  اأبو  األف  فقد  واملوا�سيع. 
اآخر  كاتب  له  واألف   .  )181( التنجيم  علم  يف  املنثور«  »كتاب  اخلياط  غالب  ابن  يحيى  له 
ورق  ل�سناعة  اإدخالهم  خالل  من  الورق  ل�سناعة  تطويرهم  واأ�سهم   . العطر«)182(  »كتاب 
يف  الثمن،  الباهظة  االأخرى  الورق  واأنواع  الربدي  بورق  مقارنة  الثمن  الرخي�ص  الكاغد 
ابن خلدون: »ملا  التاأليف والتدوين والرتجمة، قال  العلمية وت�سجيع حركة  تطوير احلياة 
اأ�سار الف�سل بن  كرث التدوين والتاأليف وتر�سيل ال�سلطان و�سكوكه، و�ساق الرِّق عن ذلك، 
النا�ص من  ال�سلطان و�سكوكه، واتخذه  الكاغد، و�سنعه وكتب فيه ر�سائل  يحيى ب�سناعة 
العلماء  �سجعوا  اأنهم  . ويالحظ مما مر   )183( والعلمية«  ال�سلطانية  بعد �سحفًا ملكتوباتهم 
الربامكة  خلفية  مع  ين�سجم  وهذا  كافة،  وال�سيا�سية  املذهبية  االنتماءات  من  وال�سعراء 
العلمية وثقافتهم املو�سوعية، وهدفوا من ذلك اإىل ك�سب والئهم للربامكة وجتنب اال�سطدام 
باالأحزاب واملذاهب التي ينتمون اإليها، الأنهم كانوا مبثابة و�سائل االإعالم اآنذاك، ولعل هذا 

ما جعل اأكرث العلماء واالأدباء ي�سيدون على �سريتهم وي�سدون بكرمهم حتى بعد نكبتهم. 
ويبدو اأن اهتمامهم بالناحية العمرانية اأقل من اهتمامهم بالنواحي االإدارية والعلمية 
الربمكي يف  ا�ست�سار خالد  املن�سور  اأن  منها؛  قليلة  ذلك  املتوافرة عن  املعلومات  وكانت 
الإعادة  ك�رشى  اإيوان  هدم  يف  ا�ست�ساره  كما   .  )184( خططها  وو�سع  بغداد  موقع  اختيار 
اإىل  بامليل  املن�سور  فاتهمه  هدمه،  بعدم  عليه  فاأ�سار  بغداد،  بناء  يف  اأنقا�سه  ا�ستخدام 
منه  امل�ستخرجة  املواد  قيمة  اأكرث من  الهدم  تكلفة  اأن  فوجد  منه  بهدم جزء  وقام  العجم، 
العامة  باملباين  باالهتمام  بينهم  من  يحيى  بن  الف�سل  وانفرد   .  )185( الهدم  عن  فتوقف 
فعندما توىل خرا�سان واأرمينية بنى فيها عدداً من امل�ساجد منها م�سجد يف بلخ واآخر يف 

بخارى، وثالث يف مدينة املن�سورة التي اختطها هناك )186( . 
الدور  من  العديد  فبنوا  اخلا�سة،  دورهم  على  العمرانية  بالناحية  اهتمامهم  وتركز 
املو�سع  يف  بغداد  يف  داراً  برمك  بن  خلالد  فكان  وخارجها.  بغداد  يف  الفخمة  والق�سور 
ابنه يحيى ق�رشه  اإياها اخلليفة املهدي، ثم بنى فيه  اقطعه  التي  املعروف ب�سويقة خالد 
يف  ا�سمه  حمل  ق�رشاً  يحيى  ابني  وجعفر  الف�سل  من  كل  وبنى  الطني،  بق�رش  املعروف 
اأبرز  وكان   .  )188( ببغداد  بال�سما�سية  ق�رشين  والف�سل  جعفر  وبنى   .  )187( ذاته  املو�سع 
هذه الق�سور ق�رش جعفر يف منطقة الدور ببغداد، والذي بلغت تكلفته ع�رشين مليون درهم، 
اأنحاء الدولة  اأنواع الفر�ص الذي جلبه من  و�سم ثالثمائة و�ستني مق�سورة وفر�سه باأجود 
كافة، والذي مل يكن له مثيل يف ع�رشه على حد و�سف اأحد ال�سعراء )189( . وقد روعي يف 
هذه الق�سور ال�سعة كما قال يحيى بن خالد البنه جعفر عندما زاره وهو ي�سع خططًا لداره 
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»هي قمي�سك فاإن �سئت و�سعته، واإن �سئت �سيقته« )190( . والفخامة واالأناقة يفهم من ذلك 
قول يحيى اأي�سًا: »دار الرجل دنياه، فينبغي اأن يتنوق يف دهليزه، فاإنه وجه داره، ومنزل 

�سيفه وجمل�ص �سديقه« )191( . 
الراحة  توفري  اإىل  اإ�سافة  الق�سور  تلك  بفخامة  االهتمام  من  الهدف  اأن  ويبدو 
والرفاهية ل�سكانها، هو تخليد ذكرى الربامكة، فقد قال يحيى لولديه الف�سل وجعفر »ال 
�سيء اأبقى من البناء، فاتخذوا منه ما يبقي لكم ذكراً« )192( . وهذا ما اأكده جعفر لعمرو 
بن م�سعده ال�سويل )ت: 217هـ/ 832م( عندما مر بق�رشه يف ال�سما�سية: »اإن بقي فهو 
ا�سمه وذكره، ولعله مير به  االأيام فهو ق�رش جعفر، ويبقى  ْت عليه  ق�رش جعفر، واإن م�سَ

من لنا عنده اإح�سان فيرتحم علينا« )193( . 
وكانت لهم عقارات واأمالك وا�سعة خارج حدود العراق فقد ملكوا العديد من الق�سور 
والدور يف مكة واملدينة، حيث ا�سرتى يحيي بن خالد الربمكي مبكة دور كل من �سيفي بن 
اأبي �سيفي املخزومي، وحمزة بن عبد اهلل بن الزبري ودار اآل حجري حلفاء بني نوفل )194( 
اأبي طالب باملدينة )195( . وا�سرتى جعفر بن يحيي عدداً من  . ودار عبد اهلل بن جعفر بن 
دور مكة منها دار طلحة الطلحات اخلزاعي، ودار عدي بن ربيعة من بني عبد �سم�ص، ودار 
جبري  دار  مكان  �سارت  التي  الرحبة  الر�سيد  واأقطعه  املخزومي.  ال�سائب  اأبي  بن  ال�سائب 
 )196( م�سقر  باأ�سفل جبل  ق�رٌش  له  وكان  والف�سيف�ساء،  بالرخام  داراً  فيها  فبنى  بن مطعم، 
بن  يزيد  بنت  عاتكة  بيت  منها  املنورة  املدينة  الدور يف  من  عدداً  اأي�سًا  وا�سرتى جعفر   .
. وكان ملحمد بن خالد   )197( ال�سحابي عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه  معاوية، ودار 

الربمكي داراً يف مكة )198( واأخرى يف املدينة )199( . 
عنها  معلومات  تتوافر  ومل  معدومًا  يكون  فيكاد  الزراعية  بالنواحي  االهتمام  اأما 
�سنة  الر�سيد  افتتحها  والتي  الب�رشة  قرب  �سيحان  )قناة(  لنهر  يحيى  �سق  با�ستثناء 
اأنفق  فقراء  ل�سيادين  جدة  يف  املطر  مياه  جلمع  بركة  وحفره   .  )200( 796م  180هـ/ 

عليها 20 األف درهم )201( . 
ويالحظ مما مر اأن الربامكة ركزوا اهتمامهم على النواحي االإدارية والعلمية، ورمبا 

يعود ذلك اإىل انتمائهم لطبقة الكتاب ومل يوؤدوا دوراً ع�سكريًا مهما يف حياة الر�سيد. 
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اخلامتة: 
الربامكة اأ�رشة فار�سية من مدينة بلخ اأخذت ا�سمها من وظيفة جّدها الذي عمل برمكًا 
)�سادنًا( للمعبد البوذي يف بلخ، والذي دخل يف االإ�سالم هو واأبناوؤه يف خالفة ه�سام بن عبد 
امللك )105- 125 هـ/ 723- 742م( ، ثم التحق ابنه خالد بن برمك بالدعوة العبا�سية 
و�سار اأحد دعاتها، و�سارك يف معاركها بعد اإعالنها �سنة 129هـ/ 746م وتوىل اإدارتها 
قيامها،  بعد  العبا�سية  الدولة  رفيعة يف  واأبناوؤه من تويل منا�سب  املالية، مما مكنه هو 
لل�سفاح  الوزارة  وتوىل  البلدان،  بع�ص  اإمارة  وتقلد  والعطاء،  اخلراج  لديواين  رئي�سًا  فعمل 
واملن�سور. وتوىل ابنه يحيى اإمارة بع�ص البلدان يف عهد املهدي )158- 169 هـ/ 774- 
785م( واأ�رشف على تربية ابنه هارون يف �سغره، وعمل كاتبًا له، ووقف اإىل جانبه عندما 
حاول اأخوه الهادي اإق�ساءه عنها. ثم توىل يحيى واأبناوؤه الف�سل وجعفر الوزارة بعد ا�ستالم 
هارون الر�سيد للخالفة، وامتدت وزارتهم �سبعة ع�رش عامًا )170- 187هـ/ 786- 802م( 
اأ�رشفوا خاللها على ت�سيري اأمور الدولة يف النواحي االإدارية واملالية كافة، ويف مقدمتها 
رئا�سة الدواوين وتويل اإمارة بع�ص االأقاليم، فاأ�سهموا يف ظهور طبقة من االإداريني وكّتاب 
الدواوين، لكن �سيا�ستهم املالية اأ�رشت باخلزينة واأفقرت عامة الرعية، فكانت مثار �سكوى 
من املت�رشرين منها. و�سجعوا احلياة العلمية برعايتهم حلركة التاأليف والرتجمة واإغداقهم 
ال�سعوبيني  املعرفة وبع�سهم كانوا من  والعلماء يف خمتلف حقول  ال�سعراء  ال�سالت على 
خمتلف  من  وال�سعراء  العلماء  والء  فك�سبوا  واالإ�سالم.  للعروبة  املعادين  والزنادقة 
االنتماءات ال�سيا�سية واملذهبية الذين ظلوا يثنون على الربامكة وي�سيدون بكرمهم حتى 
اأولئك  اإليها  ينتمي  التي  واملذاهب  االأحزاب  انتقاد  ذاته  الوقت  يف  وجتنبوا  نكبتهم،  بعد 

الربامكة.  ل�سيا�سة  العلماء 
وقد تو�سل الباحث اإىل العديد من النتائج اأبرزها اأن ديانة هذه االأ�رشة كانت البوذية 
ولي�ست املجو�سية، وان نفوذهم تعاظم تدريجيًا من خالل م�ساركتهم ب�سكل فاعل يف الدعوة 
والدولة العبا�سية قبل خالفة الر�سيد، لكنه بلغ اأوجه يف خالفته. واأن هذه االأ�رشة ارتبطت 
بعالقات اجتماعية واأ�رشية قوية مع اخللفاء واأبنائهم منذ عهد ال�سفاح، فكان العديد من 
اأفرادها اإخوة الأبناء اخللفاء من الر�ساعة، وتوىل بع�ص الربامكة االإ�رشاف على تربية اأبناء 
اخللفاء. وان اخللفاء العبا�سيني اتهموا الربامكة باختال�ص اأموال االأعمال التي تولوها. واأن 
و�سالتهم  الفار�سي  اأ�سلهم  اإىل  يعود  والهندية  الفار�سية  من  بالرتجمة  الربامكة  اهتمام 

الدينية )البوذية( بالهند قبل اإ�سالمهم. 
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اأدرك الدولتني  اأجواد العرب و�سجعانهم  ال�سيباين )ت151هـ( : من  - معن بن زائدة 
اأبو جعفر املن�سور فاإختفى منه ثم عفى عنه وواله �سج�ستان  االموية والعبا�سية، وطلبه 

حيث قتل فيها غيلة �سنة )151هـ( ، الزركلي، االأعالم، ج7، �ص: 272. 
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 205- 206. 147
االأ�سفهاين، االأغاين، ج15، �ص: 35- 36، اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، �ص: . 148

 .169
- الف�سل بن عبد ال�سمد الرقا�سي الب�رشي )ت200هـ( : �ساعر جميد فار�سي االأ�سل 
النوا�ص  اأبي  وبني  بينه  كانت  نكبتهم،  بعد  ورثاهم  الربامكة  اإىل  واإنقطع  بغداد  اإىل  اإنتقل 

مهاجاة ومبا�سطة. الزركلي، االأعالم، ج5، �ص: 150. 
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 233، الندمي، الفهر�ست، �ص: 134. 149
ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج6، �ص: 225. . 150

- ال�ساعر اأبو قابو�ص، عمر بن �سليمان احلريي الن�رشاين، مدح كل من يحيي الربمكي 
وابنه الف�سل، اجله�سياري، الوزراء، �ص179، 190. 

اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 179. 151
اأبو حيان التوحيدي، الب�سائر والذخائر، ج9، �ص: 15. 152
الندمي، الفهر�ست، �ص: 51. 153
امل�سدر نف�سه، �ص: 53. 154
امل�سدر نف�سه، �ص: 78. 155
االأ�سفهاين، االأغاين، ج5 �ص: 15. اجله�سياري، الوزراء، �ص: 180. . 156

- اإبراهيم بن ماهان املو�سلي )ت 188هـ( : فار�سي االأ�سل من موايل متيم رحل اإىل 
املو�سل لتعلم العزف على العود فن�سب اإليها، يعد اأوحد زمانه يف الغناء والتلحني، فقد كان 
يكتب االأ�سعار ويلحها ويغنيها، ويجيد الغناء بالفار�سية والعربية وحظي مبنزلة رفيعة عند 

اخللفاء العبا�سيني املهدي والهادي والر�سيد. الزركلي، االإعالم ج1 �ص58
االأ�سفهاين، االأغاين، ج5 �ص: 72- 73 التنوخي، املح�سن بن علي )ب. ت( امل�ستجاد 

من فعالت االجواد، مرقم اآليا، املكتبة ال�ساملة )http:// shamela. ws/( �ص 37- 38
- اإ�سحاق بن اإبراهيم املو�سلي )ت235هـ( : تفرد ب�سناعة الغناء وكان �ساعرا عاملا 
باللغة واملو�سيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكالم. وله عدة كتب يف الغناء وال�سعر. نادم 

اخللفاء العبا�سيني الر�سيد واملاأمون والواثق. الزركلي، االعالم، ج 1، �ص292. 
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الندمي، الفهر�ست، �ص: 256- 257. 157
امل�سدر نف�سه، �ص: 134. 158
اأبو حيان التوحيدي، الب�سائر والذخائر، ج7 �ص: 118، ابن خلكان، وفيات االأعيان، . 159

ج1 �ص: 340، ياقوت احلموي، معجم االأدباء، ج5 �ص: 619 )يذكر �سفيان الثوري 
واالأ�سح هو �سفيان بن عيينه( 

- �سفيان بن عيينه بن ميمون )ت 198هـ( : من موايل الكوفة انتقل اإىل مكة وا�ستقر 
فيها حتى تويف ويعد من علماء احلديث الثقات، له عدة كتب يف احلديث والتف�سري. الزركلي، 

االأعالم، ج3، �ص105. 
ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج6 �ص: 224- 225 . 160
الندمي، الفهر�ست، �ص: 118. 161

واملثالب  باالأن�ساب  عارفا  راوية  كان  االأ�سل  فار�سي  موىل  ال�سعوبي:  عاّلن   -
واملناظرات وكان ين�سخ يف بيت احلكة للر�سيد واملاأمون، وكان منقطعا اإىل الربامكة واألف 

لهم كتاب )امليدان( يف مثالب العرب ابتداًء من قري�ص وانتهاًء بحمري
املطبعة . 162 الدول،  خمت�رش  تاريخ   ، )1958م(  امللطي  غريغوريو�ص  العربي،  ابن 

الكاثوليكية، )بريوت: لبنان( �ص: 130- 131
- بختي�سوع بن جورجيو�ص: طبيب �رشياين ن�رشاين من جند ي�سابور، قدم اإىل بغداد 

يف ايام الر�سيد ملعاجلته مب�سورة يحيى الربمكي وجعله الر�سيد رئي�سًا لالطباء. 
ابن اأبي ا�سيبعه، احمد بن القا�سم )ب. ت( «عيون االأانباء يف طبقات االطباء«، حتقيق: 

نزار ر�سا، دار مكتبة احلياة )بريوت: لبنان( �ص: 186- 187
- جربيل بن بختي�سوع، )ت 213 هـ/ 828م( : طبيب هارون الر�سيد وجلي�سه وخليله 
وخدم بعد وفاة الر�سيد كل من االأمني واملاأمون و�سجنه االأخري ثم اطلق �رشاحه. وتويف بدير 
جرج�ص يف املدائن. له عدة كتب يف املنطق والطب. ابن العربي، تاريخ، �ص: 131، ابن اأبي 

ا�سيبعه، عيون االأنباء، �ص: 187- 198. 
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 226- 227. 163
الندمي، الفهر�ست، �ص: 409. 164
امل�سدر نف�سه، �ص: 305، 360. 165
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املعاجلة من  الطب ح�سن  االأ�سل كان عاملا ب�سناعة  الهندي: طبيب هندي  - منكه 
امل�سار اإليهم يف علوم الهند، ا�ستدعاه الر�سيد من الهند لعالجه من علة امّلت به فرباأ منها، 
فح�سنت منزلته عند الر�سيد، وكان منكه يتقن اللغتني الهندية والفار�سية وقد نقل العديد من 
اأ�سيبعه، عيون االأنباء، �ص: 375- 376،  اأبي  اإىل الفار�سية والعربية. ابن  الكتب الهندية 
ابن عبد العلي احل�سني، عبد احلي بن فخر الدين )1999م( «االأعالم مبن يف تاريخ الهند من 

االأعالم«، دار ابن حزن )بريوت: لبنان( ، �ص: 57
- ابن دهن الهندي: من االأطباء الهنود امل�سهورين قدم بغداد يف اأيام الر�سيد وتوىل 
الهندية والعربية، وقد نقل عدة كتب  اللغتني  الربامكة فيها وكان يتقن  اإدارة بيمار�ستان 

طبية من الهندية اإىل العربية. ابن عبد العلي احل�سني، االأعالم، �ص: 53. 
ابن العربي، تاريخ خمت�رش الدول، �ص: 132. 166

- �سالح بن بهلة الهندي: طبيب هندي قدم اإىل بغداد يف اأيام الر�سيد له معرفة متقدمة 
بالطب الهندي وهو يوازي جربيل بن بختي�سوع يف مقدرته الطبية، عالج اإبراهيم بن �سالح 
العبا�سي من علة امّلت به وعجز االأطباء عن معاجلتها فحظي عند الر�سيد وعلت منزلته لديه. 
يو�سف  بن  الدين علي  القفطي، جمال  االأنباء، �ص: 375- 376،  ا�سيبعه، عيون  ابي  ابن 
)2005م( »اخبار العلماء باأخبار احلكماء«، حتقيق: اإبراهيم �سم�ص الدين، دار الكتب العلمية 

)بريوت: لبنان( ، �ص: 167- 168
اليعقوبي، احمد بن اأبي يعقوب )ب. ت( ، م�ساكله النا�ص لزمانهم، حتقيق: حممد كمال . 167

عز الدين، عامل الكتب، )القاهرة: م�رش( ، �ص: 37، اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 
233، الندمي، الفهر�ست، �ص: 34

الندمي، الفهر�ست، �ص: 207. 168
امل�سدر نف�سه، �ص: 420 . 169

- جابر بن حيان بن عبداهلل الكويف )ت200هـ( : فيل�سوف وكيميائي من اأهل الكوفة 
ات�سل بالربامكة، وانقطع اإىل جعفر الربمكي، وله كتب كثرية يف الكيمياء والفل�سفة. الزركلي، 

االإعالم، ج: 2، �ص: 103- 104، 
امل�سدر نف�سه، �ص: 223. 170

- ه�سام بن احلكم الكويف )ت190هـ( : من موايل بني �سيبان ويعد من كبار املتكلمني 
القيم  وكان  الربمكي  يحيى  اإىل  وانقطع  بغداد  �سكن  ع�رشه،  يف  االأمامية  ال�سيعة  و�سيخ 
مبجال�ص كالمه ونظره، اختفى بعد نكبة الربامكة يف الكوفة حتى تويف. الزركلي، االأعالم، 

ج: 8 �ص: 85. 
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امل�سعودي، علي بن احل�سن )ب. ت( مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق حممد حمي . 171
الدين عبد احلميد، املكتبة االإ�سالمية )بريوت، لبنان( ج3 �ص: 379

امل�سدر نف�سه، ج3 �ص: 379- 381، ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج4 �ص: 266. 172
- اإبراهيم بن �ّسيار النظام: لقب بالنظام حل�سن نظمه للكالم وقد كان �ساعراً واأديبًا 
يف  كثرية  كتب  وله  النظامية،  فرقة  اإليه  وتن�سب  الب�رشة،  يف  املعتزلة  اأئمة  واحد  بليغًا، 

الفل�سفة واالعتزال. الزركلي، االعالم، ج1 �ص: 43. 
الندمي، الفهر�ست، �ص: 570. 173
امل�سدر نف�سه، �ص: 186. 174
امل�سدر نف�سه، �ص: 409. 175
امل�سدر نف�سه، �ص: 360، 305. ابن اأبي اأ�سيبعه، عيون االأنباء، �ص: 474، ابن عبد . 176

العلي احل�سني، االأعالم، �ص: 53 
امل�سدر نف�سه، �ص: 327، وينظر اليعقوبي، م�ساكله النا�ص، �ص: 34. 177
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 230. 178
الندمي، الفهر�ست، �ص: 256- 257. 179
امل�سدر نف�سه، �ص: 335. 180
امل�سدر نف�سه، �ص: 378. 181
ابن خلدون، املقدمة، �ص: 421- 422. 182
الكرماين، . 183 االأزرق  ابن   ، ع�سمه(  بن  )علي   650 �ص:  ج7  الطربي،  تاريخ  الطربي، 

اأخبار الربامكة، ج1 �ص: 11
امل�سدر نف�سه، ج7 �ص: 650- 651، ابن طباطبا، الفخري، �ص: 157. 184
185 . ،75 �ص:  بخارى،  تاريخ  الرن�سخي،   ،257 �ص:  ج8  الطربي،  تاريخ  الطربي، 

اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 191
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 189، ابن الفقيه، البلدان، �ص: 306. 186
ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1 �ص: 367. 187
ابن قتيبة، املعارف، �ص: 371، 386، الطربي، تاريخ الطربي، ج8 �ص: 291. ابن . 188

حمدون، التذكرة احلمدونية، ج9، �ص: 322. ابن خلكان، وفيات االأعيان، ج1، �ص: 
336 -335
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)بريوت: . 189 العربي  الكتاب  دار  االأخبار،  عيون  ت(  )ب  م�سلم،  بن  اهلل  عبد  قتيبة،  ابن 
لبنان( ج1 �ص: 311

ابن الفقيه، البلدان �ص: 437. 190
اجله�سياري، الوزراء والكتاب، �ص: 217. 191
امل�سدر نف�سه، �ص: 216. 192

فا�سال،  البلغاء، وكان جوادا  الكتاب  احد   : ال�سويل )ت217هـ(  م�سعدة  بن  - عمرو 
اأيام الر�سيد، ويف كتب االأدب الكثري من توقيعاته  كان يوقع بني يدي جعفر الربمكي يف 

ور�سائله. الزركلي، االأعالم، ج5 �ص: 86
االزرقي، حممد بن عبداهلل )ب. ت( ، »اأخبار مكة وما جاورها من االآثار«، حتقيق: . 193

ر�سدي ملح�ص، دار االأندل�ص، )بريوت: لبنان( ، ج2، �ص: 259- 260. الفاكهي، حممد 
بن اإ�سحاق العبا�سي املكي، )1414هـ( »اأخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه«، حتقيق: 

عبد امللك بن دهي�ص، دار اخل�رش )بريوت: لبنان( ، ج3، �ص: 256، 260، 285. 
فهيم . 194 حتقيق:  املدينة”،  “تاريخ   ، )1399هـ(  الب�رشي،  عبيدة  بن  عمر  �سبة،  ابن 

�سلتوت، عامل الن�رش )جدة: ال�سعودية( ، ج1، �ص: 234. 
195 . ،258 �ص:  ج3،  مكة،  اأخبار  الفاكهي،   .250  ،27 �ص:  ج2،  مكة،  اأخبار  االزرقي، 

 .282
ابن �سبة، تاريخ املدينة، ج1، �ص: 247، 258. . 196
االزرقي، اأخبار مكة، ج2، �ص: 259. . 197
ابن �سبة، تاريخ املدينة، ج1، �ص: 247. . 198
الطربي، تاريخ الطربي، ج8 �ص: 266. . 199
البيهقي، املحا�سن وامل�ساوئ، �ص: 148- 149. . 200
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر: 
االإتليدي، حممد املعروف بدياب )ت ق 12 هـ( )2004م( »نوادر اخللفاء اعالم النا�ص . 1

دار  ط1،  �سامل،  العزيز  عبد  اأحمد  حممد  حتقيق:  العبا�ص«،  بني  مع  للربامكة  وقع  مبا 
الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 

االأزدي، يزيد بن حممد )ت334هـ( )2006م( »تاريخ املو�سل«، 2ج، حتقيق: د. احمد . 2
عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية، )بريوت: لبنان( 

الربامكة: �سذرات . 3 »اأخبار  اأبو جعفر عمر )ت 225هـ( )1988م(  الكرماين،  االأزرق  ابن 
من كتب مفقودة يف التاريخ« ج1، حتقيق: د. اإح�سان عبا�ص، ط1، دار الغرب االإ�سالمي، 

)بريوت: لبنان( 
االزرقي، حممد بن عبداهلل )ت: 250هـ( )ب. ت( »اخبار مكة وما جاورها من االآثار«، . 4

حتقيق: ر�سدي ملح�ص، دار االأندل�ص، )بريوت: لبنان( 
االأ�سفهاين، حمزه بن احل�سن )ت 360هـ( )ب. ت( »تاريخ �سني ملوك االأر�ص واالأنبياء« . 5

مكتبة احلياة )بريوت: لبنان( 
بوالق . 6 »االأغاين« 22ج عن طبعة  )ب. ت(  هـ(  احل�سني: )ت 356  بن  االأ�سفهاين، علي 

االأ�سلية، دار التوجيه اللبناين )بريوت: لبنان( »مقاتل الطالبني« حتقيق: اأحمد �سقر، 
دار املعرفة )بريوت: لبنان( 

طبقات . 7 يف  االأنباء  »عيون  ت(  )ب.  688هـ(  )ت  القا�سم  بن  احمد  ا�سيبعه،  اأبي  ابن 
االأطباء«، حتقيق: نزار ر�سا، دار مكتبة احلياة )بريوت: لبنان( 

البالذري، اأحمد بن يحيى بن جابر )ت 279هـ( )1995- 1996( ، )1987م( اأن�ساب . 8
لبنان(  )بريوت:  الفكر  دار  الزركلي،  وريا�ص  دكار  �سهيل  حتقيق:  13ج،  االأ�رشاف”، 
الّطباع، موؤ�س�سة املعارف  اأني�ص  الّطباع، وعبد اهلل  اأني�ص  البلدان” حتقيق: عمر  “فتوح 

)بريوت: لبنان( 
حتقيق: . 9 وامل�ساوئ«،  »املحا�سن  )1999م(  320هـ(  )ت  حممد  بن  اإبراهيم  البيهقي، 

عدنان علي، دار الكتب العلمية، )بريوت: لبنان( 
التنوخي، اأبو علي املح�سن بن علي )ت 384هـ( )1975( )1995م( . 10

»الفرج بعد ال�سدة« 5ج، حتقيق: عبود ال�ساجلي، دار �سادر )بريوت: لبنان( 
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�سادر  دار  ال�ساجلي،  عبود  حتقيق:  8ج،  املذاكرة«  واأخبار  املحا�رشة  »ن�سوار 
)بريوت: لبنان( 

»امل�ستجاد من فعالت االجواد«، الكتاب مرقم اآليا، املكتبة ال�ساملة 
)http:// shamela. ws/( 

الثعالبي، اأبو من�سور عبد امللك بن حممد )ت429هـ( )2003م( . 11
املكتبة  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  واملن�سوب«  امل�ساف  يف  القلوب  »ثمار 

الع�رشية، )بريوت: لبنان( 
اجلاجرمي، املوؤيد بن حممد، )ت: اأوائل ق7هـ( )200م( . 12

»نكت الوزراء« حتقيق: نبيلة عبد املنعم داود، ط2، �رشكة املطبوعات للتوزيع والن�رش 
)بريوت: لبنان( 

اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ( )ب. ت( )2003م( )1969( . 13
االإ�سالمي  العربي  املجمع  ط4،  هارون،  ال�سالم  عبد  حتقيق:  4ج،  والتبيني«  »البيان 

)بريوت: لبنان( 
»املحا�سن واالأ�سداد« حتقيق: �سالح الدين الهواري، املكتبة الع�رشية )بريوت: لبنان( 
االإ�سالمي  العربي  العلمي  ال�سالم هارون، ط3، املجمع  »احليوان«، 7ج، حتقيق: عبد 

)بريوت: لبنان( 
ابن اجلراح، حممد بن داود )ت 296هـ( )1953م( . 14

»كتاب الورقة« حتقيق: د. عبد الوهاب عزام، وعبد ال�ستار اأحمد فّراج، ط3، دار املعارف 
)القاهرة: م�رش( 

اجله�سياري، حممد بن عبدو�ص )ت 331هـ( )1981م( ، . 15
البابي  ال�سقا واآخرين، مكتبة ومطبعة م�سطفى  »الوزراء والكتاب« حتقيق: م�سطفى 

احللبي )القاهرة: م�رش( 
ابن حمدون، حممد بن احل�سن بن حممد )ت 562هـ( )1417هـ( . 16

»التذكرة احلمدونية«، 10ج، ط1، دار �سادر )بريوت: لبنان( 
اأبو حيان التوحيدي، علي بن حممد )ت 414هـ( )1999م( . 17

»الب�سائر والذخائر« 9ج، حتقيق: د. وداد القا�سي، ط4، دار �سادر )بريوت: لبنان( 
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اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي )ت 463هـ( )2004م( . 18
)بريوت:  العلمية  الكتب  دار  القادر عطا،  عبد  بغداد« 14ج، حتقيق م�سطفى  »تاريخ 

لبنان( 
اخلفاجي، �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن عمر )ت 1069هـ( )1998م( . 19

الكتب  دار  ك�سا�ص،  حممد  تقدمي:  الّدخيل«،  من  العرب  كالم  يف  فيما  الغليل  »�سفاء 
العلمية )بريوت: لبنان( 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد )ت 808هـ( )1984م( . 20
»مقدمة ابن خلدون«، ط5، دار القلم )بريوت: لبنان( 

ابن خلكان، اأحمد بن حممد )ت 681هـ( )1968م( . 21
�سادر  دار  عبا�ص،  اإح�سان  د.  حتقيق:  8ج،  الزمان«،  اأبناء  واأنباء  االأعيان  »وفيات 

)بريوت: لبنان( 
خليفة بن خياط بن خليفة، )ت 240هـ( )1397هـ( . 22

»تاريخ خليفة بن خياط«، حتقيق: اكرم �سياء العمري، دار القلم )دم�سق: �سوريا( 
خواندمري، غياث الدين بن همام، )ت 942هـ( )1980م( . 23

للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  �سليمان،  اأمني  حربي  ترجمة:  الوزراء«  »د�ستور 
)القاهرة: م�رش( 

ابن �سبة، عمر بن عبيدة الب�رشي، )262هـ( )1399هـ( . 24
»تاريخ املدينة« 4ج، حتقيق: فهيم �سلتوت، عامل الن�رش )جدة: ال�سعودية( 

ال�سويل، حممد بن يحيى )ت 336هـ( )1341هـ( )1982م( . 25
»اأدب الكتاب« حتقيق: حممد بهجت االأثري، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 

»اأ�سعار اأوالد اخللفاء« دار املي�رشة، )بريوت: لبنان( 
ابن طباطبا، حممد بن علي )ت709هـ( )1966م( . 26

»الفخري يف االآداب ال�سلطانية والدول االإ�سالمية« دار �سادر )بريوت: لبنان( 
الطربي، حممد بن جرير )ت 310هـ( )1965م( . 27

دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  د.  حتقيق:  10ج،  وامللوك«  االأُمم  الطربي:  »تاريخ 
املعارف )القاهرة: م�رش( 
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ابن ظافر االزدي، جمال الدين اأبو احل�سن علي بن ظافر )ت613هـ( )1988م( . 28
)القاهرة:  املدين  مطبعة  الزهراين،  م�سفر  حممد  د  حتقيق:  املنقطعة«،  الدول  »اخبار 

م�رش( 
ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )328هـ( )1940( . 29

»العقد الفريد« 8ج، حتقيق: حممد �سعيد العريان، دار الفكر )بريوت: لبنان( 
ابن عبد العلي احل�سني، عبد احلي بن فخر الدين )ت1341هـ( )1999م( . 30

»االأعالم مبن يف تاريخ الهند من االعالم«، دار ابن حزن )بريوت: لبنان( 
ابن العربي، غريغوريو�ص امللطي )ت 658هـ( )1958م( . 31

»تاريخ خمت�رش الدول« املطبعة الكاثوليكية )بريوت: لبنان( 
الفاكهي، حممد بن ا�سحاق العبا�سي املكي، )ت272هـ( )1414هـ( . 32

»اخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه«، 6ج، حتقيق: عبد امللك بن دهي�ص، دار اخل�رش 
)بريوت: لبنان( 

ابن الفقيه، اأبو بكر احمد بن حممد )318هـ( )1996م( ، . 33
»كتاب البلدان« حتقيق يو�سف الهادي، ط1، عامل الكتب )بريوت: لبنان( 

ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم )ت276هـ( )ب ت( )1969م( ، . 34
»عيون االأخبار« 5ج، دار الكتاب العربي )بريوت: لبنان( 

»املعارف« حتقيق: ثروت عكا�سة، ط4، دار املعارف )القاهرة: م�رش( 
القفطي، جمال الدين علي بن يو�سف )ت646هـ( )2005م( . 35

العلمية  الكتب  دار  الدين،  �سم�ص  اإبراهيم  حتقيق:  احلكماء«،  باخبار  العلماء  »اخبار 
)بريوت: لبنان( 

قدامة بن جعفر بن قدامة )ت338هـ( )1981م( ، . 36
»اخلراج و�سنعة الكتابة« حتقيق: د. حممد ح�سني الزبيدي، دار الر�سيد للن�رش )بغداد: 

العراق( 
الكرديزي، اأبو �سعيد عبد احلي بن ال�سحاك )ت 443هـ( )2006م( . 37

»زين االأخبار«، ترجمة: عفاف ال�سيد زيدان، جمل�ص االأعلى للثقافة )القاهرة: م�رش( 
جمهول من القرن 3هـ )1971( . 38

الدوري  العزيز  حتقيق  ملوؤلف«  وولده  العبا�ص  اأخبار  وفيه  العبا�سية  الدولة  »اأخبار 
وعبد اجلبار املطلي، دار الطليعة )بريوت: لبنان( 
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امل�سعودي، علي بن احل�سن )ت346هـ( )ب. ت( )1968م( . 39
الدين عبد احلميد، املكتبة  الذهب ومعادن اجلوهر« 4ج، حتقيق حممد حمي  »مروج 

االإ�سالمية )بريوت، لبنان( 
»التنبيه واالأ�رشاف«، دار اإحياء الرتاث )بريوت: لبنان( 

املقد�سي، ُمطهر بن طاهر )ت 322هـ( )1916م( . 40
»البدء والتاريخ« 6ج، حتقيق: كلمان هوار،، )باري�ص: فرن�سا( 

املقريزي، تقي الدين اأحمد بن علي )ت845هـ( )1967م( . 41
»�سذور العقود يف ذكر النقود«، حتقيق: حممد بحر العلوم )النجف: العراق( 

ابن منظور، جمال الدين حممد )ت711هـ( )2004م( . 42
»ل�سان العرب« 18ج، ط3، دار �سادر )بريوت: لبنان( 

الندمي، حممد بن اإ�سحق )ت380هـ( )1971م( . 43
»الفهر�ست« حتقيق: ر�سا جتدد، )طهران: اإيران( 

الرن�سخي، حممد بن جعفر )ت348هـ( )1965م( . 44
»تاريخ بخارى« حتقيق وتعريب: د. اأمني عبد احلميد بدوي، ون�رش اهلل مب�رش الطرازي، 

دار املعارف، )القاهرة: م�رش( 
اأبو هالل الع�سكري، احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل )ت395هـ( )1997م( . 45

»االأوائل« و�سع حوا�سيه: عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 
ياقوت احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت656هـ( )1998م( )1965م( . 46

»معجم االأدباء« 6ج، دار الكتب العلمية )بريوت: لبنان( 
»معجم البلدان« 6ج، دار �سادر )بريوت: لبنان( 

اليعقوبي، احمد بن وا�سح )ت 284هـ( )1960م( )1988م( )ب. ت( . 47
»تاريخ اليعقوبي« 2ج، دار �سادر )بريوت: لبنان( 
»البلدان« دار اإحياء الرتاث العربي )بريوت: لبنان( 

»م�ساكلة النا�ص لزمانهم وما يغلب عليهم يف كل ع�رش«، حتقيق: حممد كمال عزالدين، 
عامل الكتب )القاهرة: م�رش( 
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ثانياً- املراجع: 
اآبوت، نابيا )1969م( »ملكتان يف بغداد اخليزران ام هارون الر�سيد وزوجته زبيدة« . 1

ترجمة: عمر ابو الن�رش )بريوت: لبنان( 
بارتولد، ولهلم فالدمير )1985م( »تاريخ احل�سارة االإ�سالمية« ترجمة: حمزة الطاهر، . 2

ط5، دار املعارف )القاهرة: 1985م( 
العبا�سية« . 3 اخلالفة  تاريخ  يف  الربامكة  ا�رشة  »دور  1986م(   /1985( قويدر  ب�سار، 

ر�سالة ماج�ستري، معهد التاريخ )جامعة اجلزائر: اجلزائر( 
جرينفيل، فرميان )1986م( »التقوميان الهجري وامليالدي« ترجمة: د ح�سام االآلو�سي، . 4

مطبعة اجلمهورية )بغداد: العراق( 
الطليعة . 5 دار  ط2،  االأول«  العبا�سي  »الع�رش   )1962( )1988م(  العزيز  عبد  الدوري، 

)بريوت: لبنان( »اجلذور التاريخية لل�سعوبية« دار الطليعة )بريوت: لبنان( 
الرفاعي، احمد فريد )1997م( »ع�رش املاأمون« 2ج، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، . 6

)القاهرة: م�رش( 
العلم . 7 دار  ط15،  8ج،  »االعالم«  م(   2002( حممد  بن  حممود  الدين  خري  الزركلي، 

للماليني )بريوت: لبنان( 
فوزي، فاروق عمر )1988م( )1977م( »اخلالفة العبا�سية« 2ج، دار ال�رشوق )عمان: . 8

االدرن( »بحوث يف التاريخ العبا�سي« دار القلم )بريوت: لبنان( 
البناين . 9 الفكر  دار  وايجابياتهم«  �سلبياتهم  »الربامكة  )1990م(  هولوجودت  فرج، 

)بريوت: لبنان( 
كلكاوي، جا�سم حممد كاظم )1965م( »الربامكة والعلويني« مطبعة اأهل البيت )كربالء: . 10

العراق( 
ثالثاً- املقاالت: 

االإ�سالمية م6، ترجمة: . 1 دائرة املعارف  »الربامكة«  بارتولد، ولهلم فالدمير )1969م( 
اإبراهيم خور�سيد واآخرين، دار ال�سعب )القاهرة: م�رش( 

بريزن، الك�سندر، )2006م( نبذة عن البوذية واالإ�سالم يف اأفغان�ستان. 2
 www. berzinarchives. com 

جواد، ال�سيد م�سطفى )24/ 10/ 2011( »نكبة الربامكة«. 3
 http:// www. elaaruba. com


