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 كؤچورندن

 

 مي رحمتليك پروفسور ضياءبو كيتابچا آذربايجانين تاريخچي عالي: اثر باره ده   

 - ينجي فصلي -5ين كيتاب "ينجي عصرلرده 7- 9 آذربايجان "ون يازديغي بنيادوو

كيتاب جبار جباروو  بو. دير -نين خيالفته قارشي حركاتي لري آذربايجان خالق كوتله

 ان توركجه سينه ترجومه ائديلميشو حسن علي زاده طرفيندن روس ديليندن آذربايج

 .ياييلميشدير شهريندهينجي ايلده باكي – 2007غرب نشرياتي طرفيندن  –شرق  و

ي آدلي كيتاب "اتيخورمي لرين آزادليق حرك بابك و"ده همين نشرين اساسيندا   بيز  

 ]عرب منشالي[ التين الفباسيندان فصليبو . نشر اوچون حاضيرالماغا باشالديق

يلمه ميش دياونو ال  ميش وورركن متنين اصلينه صاديق قالكؤچ آذربايجان الفباسينا

 آنالشيلماز اوالن باخيميندانظ تلف. حاضيرالديق اوچون صورتده عزير اوخوجوالر

. ديرناق ايچينده گتيرديك  []ايله  الفباسيالتين  ونوتلفظ سوزجوك لرين بعضي

پارانتز ايچينده () مولفين سطيرلر آراسيندا وئرديگي ايضاحات اصل متنده 

بعضي  آراسينداديرناق  همچنين. تكرار ائتديكده همين ايشي  بيز ، يردوئريلميش

. ن طرفيندن آرتيريلدييا بير پارا قيسا معلومات كؤچورني ي وچتين سؤزلرين آنالم

اوالن  آراسينداديرناق  كي تمالي ييقخاطيرال مقصد ايلهيئرينه يئتيرمك  امانتدارليغي

ده  بيز .وجود ايديؤم)  2007باكي (معلومات كيتابين توركجه ترجومه سينده  بعضي

بو اثر ايمكان داخلينده گونئي ده نهايت .ري عينا اؤز اليفباميزا كؤچوردوكاونال

 )آذربايجان توركجه سي(ايكينجي تورك ديلي آذربايجاندا تشكيل اولونان بيرينجي و

  .اوچون حاضيرالنميشدير نشرآلديغي قرارالر اساسيندا  اورتوقرافي سمينارينين

  

  جعفر اوغلو.  ف

  2013ماي  17/  1392) دلو(بوغا  27

  

  



ده آستارا 

الري مكتبينه 

 .

ياشيندان ووروشان بونيادوو 

سووئت 

ضيا بونيادوو موسكوادا 

جو ايلده ايسه ناميزدليك 

پئتئربورقدا 

ييب 

راق 

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو 

عيني 

ژورنالينين تاريخ، فلسفه و 

ده آستارا -21جو ايل دئكابرين 

الري مكتبينه  اورتا مكتبي بيترديكدن سونرا باكي پيادا قوشون

. ده ووروشوب نين سونونا كيمي جبهه

ياشيندان ووروشان بونيادوو 

سووئت "لره گؤره اونا 

ضيا بونيادوو موسكوادا 

جو ايلده ايسه ناميزدليك 

پئتئربورقدا -بوندان سونرا اونا موسكوا يا دا سانكت

ييب  نلي يام آنجاق باكيدا ايشله

راق  ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو 

عيني . ستيتوتو دا اونون آديني داشييير

ژورنالينين تاريخ، فلسفه و 

جو ايل دئكابرين 

اورتا مكتبي بيترديكدن سونرا باكي پيادا قوشون

نين سونونا كيمي جبهه

ياشيندان ووروشان بونيادوو  18. 

لره گؤره اونا  جاعتوفئورال تاريخينده گؤسترديگي ش

ضيا بونيادوو موسكوادا  دن سونرا

جو ايلده ايسه ناميزدليك  

بوندان سونرا اونا موسكوا يا دا سانكت

نلي يام آنجاق باكيدا ايشله آذربايجا

ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو 

ستيتوتو دا اونون آديني داشييير

ژورنالينين تاريخ، فلسفه و  "نين خبرلري

٢ 

 )ضياء بونيادوو كيم دير؟

Ziya Musa o [1923 - جو ايل دئكابرين

اورتا مكتبي بيترديكدن سونرا باكي پيادا قوشون

نين سونونا كيمي جبهه جي ايلدن موحاربه

. لر باتاليونونون كومانديري اولوب

.  

فئورال تاريخينده گؤسترديگي ش

دن سونرا حاربهوم. فخري آدي وئريلير

 - 1954. سيني بيتيرير

بوندان سونرا اونا موسكوا يا دا سانكت

آذربايجامن "قاليب ايشلمك تكليف اولونور او ايسه 

ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو 

ستيتوتو دا اونون آديني داشيييرشوناسليق اين

نين خبرلري-آ.آذربايجان ع 

ضياء بونيادوو كيم دير؟

 ياشاييشيبو بؤيوك عاليمين 

الييقينجه تانيتديران 

كيتاب و يا مقاله تاپا بيلمه 

adam" لي نعنوا

قيسا و ييغجام صورتده 

عينا نقل  سي

ده آدي عالمين شكيلي 

  .)ورچكيلن سيته دن گؤتورولوبد

 بونيادووو ضياء موسي اوغل

Ziya Musa oğ

اورتا مكتبي بيترديكدن سونرا باكي پيادا قوشون. ن اولوب

جي ايلدن موحاربه-19

لر باتاليونونون كومانديري اولوب

.ايكي دفعه ياراالنيب و كونتوزيا آليب

فئورال تاريخينده گؤسترديگي ش 

فخري آدي وئريلير

سيني بيتيرير ليق فاكولته

بوندان سونرا اونا موسكوا يا دا سانكت. دافعه ائديب

قاليب ايشلمك تكليف اولونور او ايسه 

 

ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو 

شوناسليق اين اينديكي شرق

آذربايجان ع "جي ايلدن 

ضياء بونيادوو كيم دير؟( مؤلف حاقيندا

بو بؤيوك عاليمين 

الييقينجه تانيتديران  اونو – حاقيندا

كيتاب و يا مقاله تاپا بيلمه 

 "adam.azديكدن 

قيسا و ييغجام صورتده  سيته دن

سي اوالن بير بيوقرافي

عالمين شكيلي  .ائديلير

چكيلن سيته دن گؤتورولوبد

ضياء موسي اوغل

Ziya Musa oğlu Bünyadov

ن اولوباد شهرينده آنا

1942.  داخيل اولوب

لر باتاليونونون كومانديري اولوب لنن وزوود و جريمه

ايكي دفعه ياراالنيب و كونتوزيا آليب

 27جي ايلده -1945

فخري آدي وئريلير "اتفاقي قهرماني

ليق فاكولتهس شونا

دافعه ائديبوديسسئرتاسياسيني م

قاليب ايشلمك تكليف اولونور او ايسه 

 .دئيير -"ياشاياجاغام

ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا

لر آكادئمياسينين ويتسئ پرئزيدئنتي و آكادئميانين حقيقي عضوو  سوندا ميللي علم

اينديكي شرق. سينه قالخير

جي ايلدن -1970زاماندا 

 

مؤلف حاقيندا  
  

بو بؤيوك عاليمين (

حاقيندا

كيتاب و يا مقاله تاپا بيلمه  -

ديكدن 

سيته دن

اوالن بير بيوقرافي

ائديلير

چكيلن سيته دن گؤتورولوبد

ضياء موسي اوغل"  

]lu Bünyadov

شهرينده آنا

داخيل اولوب

وزوود و جريمه

ايكي دفعه ياراالنيب و كونتوزيا آليب

 1945

اتفاقي قهرماني

شونا شرق

ديسسئرتاسياسيني م

قاليب ايشلمك تكليف اولونور او ايسه 

ياشاياجاغام

ضياء بونيادوو باكي دؤولت اونيوئرسيتئتينده معلم كيمي درس دئمكدن باشاليا  

سوندا ميللي علم

سينه قالخير پيلله

زاماندا 
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جو ايللرده -1958-59 .دور حقوق سئرياسينين باش رئداكتورو اولموش

  . دير دا درس دئميش- )ونيورسيته سيندهاآذربايجان دؤولت (ي.د.آ

جي ايلده او، دؤولت -1980. دن آرتيق اثر چاپ ائتديرميشدير-250بونيادوو   

آذربايجان " - الري  داها چوخ شؤهرت تاپميش مونوقرافيا.  موكافاتينا الييق گؤرولور

VII-IX قافقاز آلبانياسي ") 1225-1136( "لر دؤولتي آذربايجان آتابي"، "عصرلرده

نين  لري تورپاق مولكيتي وئرگي"، "هخزر دنيزي عرب مخزلريند"، "تاريخيندن

علمي . و س) 1203-1097( "الرين وئرگي ييغيمي رزمشاهلر و خا وئرگي: لري عونؤ

  . دير اثرلرين مؤلفي

. چي ايدي سي كيمي گؤزل ترجومه نين بيليجي لري بونيادوو هم ده شرق ديلضياء   

ده و دونيانين بير سيرا باشقا  بونيادووون اثرلري فرانسادا، عيراقدا، روسيادا، توركيه. ض

نين اثرلريني اينگيليس،  لري او، دونيانين بير سيرا عاليم. لرينده نشر اولونموشدور اؤلكه

واسيم ممدلي ئو او، پروفئسسور . ن ترجومه ائتميشدير لرين عرب، روس و تورك ديل

  . ي آذربايجان ديلينه ترجومه ائتميشدير"قوران"له بيرگه 

لي وطن  جي درجه- 2و؛ قيرميزي بايراق، آلئكساندر نئوسكي، ضياء بونيادو  

  .الرال تلطيف ائديلميشدير لري و مئدال سي، قيرميزي اولدوز اوردئن موحاربه

جي ايلده ضياء بونيادوو ياشاديغي ائوين قارشيسيندا قتله -1997فئورال 

  ".يئتيريلميشدير

  : ن التين كؤكلو ساي الريلبو كيتابدا ايشلن 

  

1  I  4  IV  7  VII  10  X  13  XIII  
2  II  5  V  8  VIII  11  XI  14  XIV  
3  III  6  VI  9  IX  12  XII  15  XV  
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 سوسيال حركات  انداآر .1

  

VII   ليكيان حركاتي آدي ايله مشهور اوالن گئنيش  عصرده ميدانا گليب پاو

و ان كوتلوي بدعتچي  فئودال حركات اورتا عصرلرين چوخ اوزون سورن آنتي

بو حركات ايندي يه دك معلوم اولدوغو كيمي، بير تك . بيري ايدي دانالرين حركات

بيزانس ايمپئرياسي و ائرمنيستان تاريخينده دئييل، همچينين آلبانيا تاريخينده ده ايز 

  .دير ده يالنيز اؤتري دانيشيلميش باره دير كي، ايندي يه دك بو بوراخميش

ليكيان حركاتينين ميدانا  ي، پاودير ك چي دئمه ميشايندي يه دك هئچ بير تدقيقات  

دير كي، چوخ  بارتيكيان قئيد ائتميش.م.يالنيزق. داردير سي آلبانيا ايله عالقه گلمه

چكيليردي  "قافقاز آلبانياسيندا دا) ؟] (ənuzaq[اناوزاق"الرين آدي  ليكيان قديمده پاو

نيبير و كون.ايوهاننيسيان  ،ف.ق.باخشيان  ، آ-مئليك.ت.ليپشيس  ، ست.ائ.ي  .

عصرده تؤرميشدي، الكين VIليكيان حركاتي  ديگرلري بئله ظن ائديرلر كي، پاو

 VIIبارتيكيان ماتئناداراندا اوالن ايكي سند اساسيندا ثبوت ائدير كي، بو حركات .ق

الريندا آشكارا چيخاريلميشدير كي، ان قديم بير  بو اليازما. عصرده ميدانا گلميشدير

سينده  كيلسه ييغينجاغينين قطعنامه) آلبان(يللرده كي پارتاو جي ا-707-706: ده منبع

 :نين تام متني بئله دير قطعنامه. الرين آدي چكيلير ليكيان پاو

راق، سيرا ايله اوتوز بيرينجي كاتوليكوس اوالن ائرمني  دن باشالياوقدس قريقوريم"  

الري و  ييغينجاغينين قايداكاتوليكوسو ايليا زامانيندا چاغيريلميش آلبان كيلسه 

 .لري قطعنامه

الردا اؤزونون آشاغيداكي هم  كئشيش ميخاييل آلبانيا پاتريارخي تاختينا چيخان زامان  

كاپاالك يئپيسكوپو ايوهاننئس، آمارا يئپيسكوپو سااك، خوشي : الري ايله تاخت

پو زاخاري و يئپيسكوپو يئليزار، مئسكوقمان يئپيسكوپو عيزرائل، مئسيرانك يئپيسكو
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 [ ليغي ميزين آبادليغي و دينيميزين پراووسالو گيرديمان يئپيسكوپو ايوهاكيم ايله اؤلكه

pravoslavlığı اينگيليزجه:orthodoxy  [حاقيندادانيشيب راضيالشميشدير. 

آپويپات پاتريكي، گيرديمان حؤكمداري و آلبان كنيازي،  - ليكله، من، شئروي  بئله  

كورداكيان -يكي و آلبان ايسپاراپئتي، بابي شاخرپئروزيان، وارازواراز قريقور پاتر

دن واهان، كارويان يوهانيان نسلين- دن روستوم، وارازنسليندن يونساتاخيان نسلين

قريقور، هامگيتان   نسليندن سومبات، قانكاريان نسليندن ماخمات، راهاتيان نسليندن

شاهيان نسلييندن شئروي، تامديكيان نسليندن پاتريك، واروكيان نسليندن آرئوكو،مردان

  : جي ايلينده بو قرارا گلديك- 88نين  نسليندن ايپات وارتيش ائرمني تاريخي

سينده و  و يا مايراقوم باره] Xalkedon bidəti[سيز خالكئدون بيدتي  

سينده و يا قوهوم ايله كبين كسمك و يا  عموميتله، هر بير مسئله  الر باره ليكيان ياپاو

حاقيندا هر هانسي بير تدبير گؤرنده هئچ كسين ايختياري يوخدور كي، سيزين 

سي چيخارسا، قوي اللهين غضبينه راست گلسين،  اگر بيربئله. امرينيزه تابع اولماسين

نين  يه وكيلسينيز و كنيازالردان هئچ بيري نيزله موحاكيمه ائتمه ايراده اؤز) اونو(سيز ده 

قاريشسين؛ سيز قبول ائتديگينيز قرارالرين اوستونده  حاقي يوخدور كي، بو ايشه

 . مؤحكم دايانين

، گيرديمان حؤكمداري و آلبانيا كنيازي ]apoipat patriki[من، آپويپات پاتريكي  

  ."الريم ايله بو يازينين اوستونه اؤز مؤهورومو باسديم شئروي بوتون اؤز آزات

VII   عصرين آخيري - VIII لريني  لر آلبانيادا اؤز حاكميت ربلرينده ع عصرين اول

الر،  يئرلي فئودال. الر دا، آلبانيا اوزرينه بؤيوك باج قويموشدوالر هله قورماميش اولسا

ليدن ييغيالن  راق اؤز ضررلريني اؤده مك اوچون اها دار اوال بو باجي وئرمكله عالقه

هيجانا گلدي كي، بو  ده خالق وئرگي يوكونو داها دا آغيرالشديرماغا باشالياندا اؤلكه

دان بو حركات. كاتي كاراكتئريني آلديده بيدعت حر دا، عادتا اولدوغو كيمي نتيجه

  .ليكيان حركاتي ايدي بيري پاو

آلبانيا كنيازي بيرينجي ) باكور(گيرديمان يئپيسكوپو نئرسئسين   

آروادي ايسپارما ايله سازيشه گليب، ائرمني ] Varaz-Trdatın[وارازترداتين

سيندن آيريلديغيني خبر آالن كيمي ائرمني كاتوليكوسونون جدي تشويشه  لسهكي
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ائرمني . لر تئز ياييال بيلردي نين سببي بو ايدي كي، موختليف بيدعت سي دوشمه

ي گخبر وئردي و اونون كؤم) 705-685(لكه خليفه عبدالم ده كاتوليكوسو ايليا بو باره

نئرسئس عذابال . ماغا باشالماغا مووففق اولدوسيني قريقوريانالشدير ايله آلبان كيلسه

 .ايسپارما زيندانا ساليندي. اؤلدورولدو

ليكيان بيدعتيني آلبانيانين يالنيز حاكم  الكين فيكريميزجه، كاتوليكوس ايليا پاو  

لري  لي طبقه گئنيش اها. لري آراسيندا ياتيرماغا مووفق اولموشدور يوخاري طبقه

فئودال حركات كاراكتئري آلدي و آلبان  ان بيدعتي بؤيوك آنتيليكي آراسيندا ايسه پاو

  .لريندن گيرديمان و خصوصيله باالساكان بو جهتدن آيريجا يئر توتدوالر وياليت

نين هيجان و ناراضيليغيني قئيد  سي لي مووسئس خورئنسكي بو ايكي وياليت اها  

چوخ  "ياالنچي نظريه"بير  "لرينده باخاساكان اؤلكه"ائتميشدير؛ او يازير كي، 

. وار ايدي  "الري همين بيدعتين آرديجيل"ياييلميشدي و گيرديمان واديسينده ده 

  .دا تصديق ائدير] Moisey Kalankatuklu[بونو مويسئي كاالنكاتوكلو

) 728-717(ائرمني كاتوليكوسو ايليانين خلفي كاتوليكوس اودزونلو ايوهانن   

الري  ليكيان مكتوب يازميشدير و بو مكتوب پاو خصوصي "الرا قارشي ليكيان پاو"

اساسيني تشكيل  "قايداسينين 32"كيلسه ييغينجاغينين ] Dvin[پيسله ميش دوين

  : ائتميشدير

لرينه اؤز ائوينده ياتاق يئري وئرمك،  الر آدالنان موردار مسخنئ طريقتچي ليكيان پاو"  

دورماق، صحبت ائتمك اولماز، عكسينه، -اوتوروبياخود اونالرا قوشولماق، اونالرال 

دير، چونكي  اونالردان تاماميله اوزاقالشماق، ايرنمك و اونالرا نيفرت ائتمك الزيم

سي اونالرا قوشولوب  دير؛ اگر بيري لري اونالر شيطان باالسي و ابدي آتشين كؤزرتي

جه و آغير جزا وئرمك لرينه ايشگن اونالري سئورسه و اونالرال دوستلوق ائدرسه، بئله

. دير، هم ده او قدر كي، اونالرين اعتيقادالري ساغالم اولسون و مؤحكملنسين الزيم

ليگينه  لريني وبا خسته الر، امر ائديريك، بئله اگر اونالر يئنيدن بئله عمل توتسا

 ."لريندن آييريب آتسينالر سي عضو الر كيمي، خريستيان كيلسه توتوالن

الر بئله ظنن ائديرلر  شوناس خشيان، هابئله بير سيرا ديگر ائرمنيبا-مئليك.ت.ست   

الر  سونرا"الردان  ليكيان سينده آدالري چكيلن پاو كي، دوين ييغينجاغينين قطعنامه
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ينده بو كيمي "تاريخ"گئووندون الكين . كيمي بحث ائديلمير  "لي بير قوه تهلوكه

. دان  دانيشير“الر وناهكار اوغولگ"گئووند . فيكيرلري رد ائدن معلومات واردير

. الر اوال بيلر ليكيان بارتيكيان بئله حساب ائدير كي، بونالر آنجاق پاو.ق

لرينده آدي  جي ايلده پارتاو كيلسه ييغينجاغينين قطعنامه-768الر  ليكيان گؤرونور،پاو

رده ل قوي كيلسه": ده بئله دئييلير دير؛ همين قطعنامه لردن عبارت چكيلن بيدعتچي

تعيين اولونسونالر كي، اللهين ايدراك تعليمينه ) لر معلم(لر  راق وارداپئت سيز اوال مانعه

لري پوزان تفريقتچي بيدعت اونالرا سيرايت  سين و كيلسه مانعچيليك گؤستريلمه

  ."سين ائتمه

الر فعاليتينه تصادف  لره و اينسان نين وئرديگي معلوماتدا ائله حادثه لري عرب مؤلف  

عصرلرده  VIII-IX. الرين فعاليتينه چوخ اوخشايير ليكيان ئديريك كي، بونالر پاوا

فيكريميزجه، : سيزليك گوستريرديلرلره مؤحكم اطاعت سي عرب لي ن اهاني بئيلقان ايالتي

سي  الرين بؤيوك فعاليتينين نتيجه ليكيان لرين، خصوصيله پاو بو حال آلبانيادا بيدعتچي

سفاح؛ بيرينجي عباسي خليفه [بيلديرير كي، خليفه ابوالعباسمثال، بالذري . ايدي

سي عصيان قالديريب گيالب  لي حؤكمرانليغي زاماني بئيلقان اها) 754- 750(ين ]سي

يعقوبي ده  .سي كاباد ابن آصف البيلقاني ايدي قاالسينا گيرميشدي؛ اونالرين باشچي

ب قاالسينا چوخلو آوارا گيال"دن بحث ائدير، الكين عالوه ائدير كي،  بو حادثه

يعقوبي . سي وارد ابن صفوان السامي ايدي و بونالرين باشچي "توپالنميشدي

الرا اوخشار  آديني وئرديگي آدام“ الر گوناهكار اوغول"دئينده، گئووندون  "الر آوارا"

  .الري نظرده توتوردو اينسان

دؤورونده ) - 809-786(داها سونرا يعقوبي بيلديرير كي، خليفه هارون الرشيدين   

 .يه گلميش خليفه جانيشينين عليهينه يئنيدن عصيان قالديرديالر سي، برده لي بئيلقان اها

سينه داخيل اولمايان بير  پاتكانوو طرفيندن ائديلميش ترجومه.نين ك"آغوان تاريخي" 

) جي ايلده -841/2(لرده  همين گون”:سينده آشاغيداكي معلومات واردير نئچه صحيفه

  - Sisan Dzor [گلديلر و سيسان دزور و آماراس) ؟(الر  لي كاناسيك بئيلقانباال

Amaras [ابو موسي آدالنان يئسايي اونالرا  الريني تاالييب ويران ائتديلر، ماحال

 .ازدي] تاماميله[قارشي قالخدي و اونالري 
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لرده  يگر منبعباسقيني حاقيندا د"الرين  باالكانلي "نامعلوم"آلتمان يازير كي، .م.م   

نين دوزگون اولماديغيني  الر بو نتيجه سونراكي تدقيقات. "معلومات يوخدور

لرين  لردن بيز بيليريك كي، عرب خيالفتينه قارشي خورمي بئله كي، منبع. گؤستردي

آزادليق حركاتينين رهبري بابك آلبان كنيازي سهل ابن سومبات و آبالسادين و 

يه گئدركن وياليت  رك بيرلشمه ساكان وياليتيندن كئچهالري ايله باال واساكين قوشون

- 8/827الر  الري اوچون، باالساكانلي سي آراسيندا حددن آرتيق تؤيجو ييغديق لي اها

. بو عصيان موفقيتسيز اولدو. جي ايلده بابكه قارشي عصيان قالديرديالر

الر بئرجور  ليجي ايلدن بيرآز اول باالساكان-1/830كاالنكاتوكلو بيلديرير كي، .م

نين اورئاس، كارناكاش، خاكاري و تاپات كندلرينه  ايالتي) قاراباغ(ماحالينا و آرساخ 

هوجوم ائتديلر، الكين بابكين كومگي ايله ايستئپانوس آبالساد طرفيندن دارماداغين 

  ."ائديلديلر

 الر يئنيدن عصيان جي ايلده آبالساد اؤلدورولدوكدن سونرا باالساكانلي-1/830  

. لريني مؤحكملتديلر قالديريب قوروزو توتدوالر و اورادا اؤز مؤوقع

الر بو دفعه آلبانيانين آشاغيداكي  كاالنكاتوكلونون دئديگينه گؤره، باالساكانلي.م

وئرين وايكونيك، بئرجور، : ايل عرضينده ال لرينده ساخالميشالر 12لريني  وياليت

 .س، پازكانك، مخانك و تريقاوار، آمارا)خاباند(، ميوئ )و كوتاك(سيساكان 

الري  آبالسادين آدام"ينجي ايلده  -2/841دن سونرا، تقريباً  ايل كئچن 12يالنيز    

آبالسادين قارداشي اوغلو، ابو موسي . اونون قاتيليني توتوب ايشگنجه ايله اؤلدوردولر

يردي و لري اله كئچ آدالنان يئسايي دينجليك سئون بير كيشي ايدي؛ او بو وياليت

ايراندان آراز چاييني ) بابك(يئنه همين ايلده بابان . هامي يا حؤكمرانليق ائتدي

  ."رك، آماراس وياليتينده دوشرگه سالدي كئچه

دي، بونا گؤره ده  الكين قوروز قاالسي ياناشيلماز اولدوغوندان، بابك اونو آال بيلمه  

الري تسليم اولماق  باالساكانلي. باشالدي "صولحدن دانيشماغا"الرا  ده اوالن محاصره

لردن روستومو اؤز يئرينده  ين بابك بززه قاييتدي و سركرده اوچون ديله توتا بيلمه

) الري باالساكانلي(قاال ايله ووروشماسين، عكسينه، اونالري "قويوب امر ائتديكي، 

بابكين امريني يئرينه ] Rostom[الكين روستوم. "خوشلوقال اطاعته جلب ائتسين
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ايران ] سي لي اها[قاالنين مردلري "ييب قوروز قاالسينا هوجوم ائتدي، اوندا  ئتيرمهي

 ."يلر بؤيوك مغلوبيته دوچار ائتد) يعني بابكين اوردوسونو(اوردوسونو 

نين نشر ائديلمه ميش پارچاسيندا آدي چكيلن و "آغوان تاريخي"سيز،  شوبهه   

دارماداغين ائديلن باالكاناسيك ايله  جي ايلده يئسايي ابو موسي طرفيندن- -1/840

بوندا هئچ بير . الردير عيني آدام –الر  ينجي ايلده عصيان قالديران باالساكانلي-1/830

بس بو باالكاناسيك : شوبهه اوال بيلمز و بيز يالنيز بير مساله ني آيدينالشديرماليييق

  لردير؟ كيم

لنديرمك  بئيلقان آدي ايله عالقهمينورسكي يازيركي، باالكاناسيك آديني .ف.ب  

ايله بئيلقان ) ايالت آدي. ائرم(ايمكاني اونو چوخ هوسلنديرير، الكين او، پايتاكاران

الكين . آراسيندا فيلولوژي عينيت اولدوغونا تاماميله يقينليك حاصيل ائتمه ميشدير

. دان قالخير لري آرا نين شوبهه مينورسكي.ف.داها سونراكي منبع ايله تانيش اولدوقدا ب

سي بابانا تابع  لي نين اها باالساكان وياليتي"ايستئپاننوس اوربئليان بيلديرير كي، 

نلي آبالسادين كومگي ايله وياليتي  اولماقدان بويون قاچيرتديالر، بونا گؤره ده او، آلبا

. "الري قيردي سينه تاالييب ويران ائتدي، حتي قادين و معصوم اوشاق رحمسيزجه

ده سهو بوراخا  مينورسكي بئله حساب ائدير كي، اوربئليان بو مساله.ف.هرچند ب

- راق، او اينكار ائتمير كي، باالساكان ايله بئيلقانين يئري بير بيلر، الكين بونا باخمايا

ائرمنيستان "لره بونو دا عالوه ائتمك اوالر كي،  دئييلن. بيري ايله دوز گلير

چؤلونده كي باالساجان اوالن يئرده جوغرافياسيندا، پايتاكاران، موغان 

  ."گؤستريلميشدير

بئيلقان و يا پايتاكاران ) الر بئيلقانلي(الر و يا باالساكاجيك  نلي ليكله، باالساكا بئله  

بابكين آبالساد، سهل و يئسايي ابو موسا ايله اتفاق باغالميش . سي ايدي لي اها

صيان قالديردي، چونكي وبابك عليهينه عسي  لي راق، بو وياليتين اها اولماسينا باخمايا

لرين خيالفتدن قوپاريب  نين محض بو دؤورونده، خورمي بابك، اؤز فعاليتي

آييرديقالري چوخ گئنيش اراضي اوزرينده تأثيرلي نظارت حياتا كئچيرمك اقتداريندا 

 .دئييلدي
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 IXر؛ چونكي اونالر ليكيان اوال بيلرديل پاو -الر  الر و يا بئيلقانلي همين باالساكانلي   

لري  لر كي، ايستر بابكين موتفيق عصرين اورتاالرينا دك ائله جدي بير قووه ايدي

 . لي اولوردوالر اوالن يئرلي كنيازالر، ايسترسه خيالفت اونالرال حسابالشما

سي قيريليب  سي و يا بير حيصه الرين هامي ليكيان الر، احتيمال كي، پاو سونرا  

نين تأثيري آلتيندا بئيلقاندان بيزانسا  سي لمانالشديريلماق تهلوكهتوكنمك و يا موس

رك، آسسيميلياسيايا  سي ايسه ايسالم دينيني قبول ائده كؤچه بيلردي، آز حيصه

دئ قويئ كودامانين : بونو آشاغيداكي فاكت تصديق ائدير. معروض قالميشدي

قتين آدينا راست گلميش و اثرلريني نشر ائدركن، اونا معلوم اولمايان بير ديني طري

الكين لئ . اونون ترانسكريپسياسيني نايالكاني و يا نايكاالني شكلينده وئرميشدي

ايسترئنج بو طريقتين آديني بايالكاني شكلينده اوخوماغي تكليف ائتدي، قويئ ده 

الر طريقتي ايدي و  ليكيان معلوم اولدو كي؛ بو طريقت پاو. درحال بونونال راضيالشدي

. الر شكلينده ايدي  لي ، يعني بئيلقان"بايالكاني"مانين اثرينده اونالرين آدي كودا

 "بايالقاني"لريندن دانيشاركن  بوندان عالوه، مسعودي موختليف خريستيان كيلسه

نالرين حتي آبريك قاالسي آدلي  ده اولدوغونو قئيد ائدير وگؤستريركي، بو) البياليقه(

: اشقا بير اثرده يئنه ده مسعودي بئله معلومات وئريرب. الري وار ايدي اؤز پايتاخت

الرال  بو طريقت خريستيان. طريقتي و اونون تعليميندن دانيشاق) بياليقه(بايالكاني 

حاضيردا اونالر كؤچموشلر و يونان ميلتي . لر آراسيندا اورتا بير يئر توتور پرست آتش

  ."ايچريسينده ياشاييرالر

الر عرب  ليكيان ديريالن پاو الري طرفيندن سيخيش اورقانبيزانسدا يئرلي حاكميت   

الري  ليكيان قاال الرينين ايشغال ائتديگي اراضي يه كئچديلر و يالنيز پاو قوشون

توتولدوقدان و مئليتئنانين عرب اميري عمر بن عبداهللا اوزرينده غلبه چالينديقدان 

فيندن فراكيا و كونستانتينوپوال الر طر سي بيزانسلي الرين بير حيصه ليكيان سونرا پاو

 .كؤچورولدولر

الرين وطني  ليكيان پاو) باالساكان، پايتاكاران(ليكله، آلبانيادا گيرديمان و بئيلقاني  بئله   

الرا، هم  لر اوزون زامان، هم يئرلي فئودال يقين، بو وياليت. حساب ائتمك الزيمدير

  .الرا قارشي قودرتلي خالق حركاتينين مركزي اولموشدور ده ياد ائللي باسقين
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 ينداتئرميني حاق "خورم" .2

  

ليغينا قارشي خالقين گئنيش  نين آغا لر خيالفتي لرده عباسي آذربايجاندا و قونشو اؤلكه  

نين دقيق تاريخي ايندي يه  سي لر حركاتينين ميدانا گلمه آزادليق حركاتي اوالن خورمي

- 9/778 .ائ.لر حركاتينين ب طبري آذربايجاندا خورمي. دير دك معين ائديلمه ميش

يزه ائتمك اوچون بو حركاتي دوروست خاراكتئر. باشالديغيني گؤسترير  جو ايلينده 

 . دير تئرمينيني تصديق ائتمك الزيم "رمدينخو"و يا  "خورم"

بونالردان ان قديمي . لرده اوچ روايت واردير آدينين منشايي حاقيندا منبع "خورم"  

IX-X ينه گؤره، بو سؤز دير؛ اونالرين دئديگ نين سؤيلديگي روايت لري عصرلر مؤلف

بو . دور نين آديندان گؤتورولموش سي اردبيلين ياخينليغيندا اوالن خرم ياشاييش منطقه

اونالرا ايستيناد . لر عنعنه ني مسعودي، ياقوت  و صاديق االيصفاهاني داوام ائتديرميش

نين بئله ايضاحيني دوزگون حساب ائتميشدير   تئرميني "خورم"موللئر .ائدن آ

 .نفيسي وان فلوتئن ده عيني   فيكره طرفدار چيخيرالر.مارقوليوس  س.د .هيتتي.ف

لرين عنعنوي تصووورلري بونا قارشي چيخماسايدي،  ديگر منبع و تاريخچي   

 .نين بو جور تفسيرينده عاغالباتمايان هئچ بير شئي اولمازدي تئرميني منشايي "خورم"

بو . دئييليردي "خورم"الرا  ائدن آدام باشقا بير روايته گؤره، كئف چكن و عياشليق   

معناسيندا باشا . آ.و ي "پرست شهوت"،"شاد"، "شن"سؤزو  "خورم"حالدا 

اوستونده ضمه،  - خ -خرم": يه بيز سمعاني ده تصادف ائديريك بو عنعنه. دوشولوردو

دير كي،  اونالرين ديني بوندان عبارت. اوستونده فتحه و تشديد، آخيريا دا ميم –ر 

اونالرا بو آدي اونا . لري هر ايشي گؤرورلر لري و يا آرزو ائتديك ديكه الر ايستاون

الرال  نه اولدوغونو بيلميرلر و شرابي، قادين) حرام(گؤره وئرميشلر كي، اونالر قاداغان 

 . "حساب ائديرلر) االلح(لوب نشئه وئرن هر شئيي خئييرلي لي او ياشاماغي و فايدا

لره ايسناد  رميولري اوالن خ لره و اونالرين خلف لري مزدكي مؤلفاورتا عصرلرين   

سي  فيكريني ايفراطت عياشليغين ايفاده " آروادالرين عوموميليگي"لري  وئرديك

سينده بيز  ايچري) لرين خورمي(مطهر المقدسي دئيير كي، اونالرين . ديلر حساب ائدير
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ليگينه يالنيز اؤز راضيليغي ايله يول لريني تاپديق كي، اونالر قادينالرين عمومي ائله

يلر و اونالر روحا ذؤوق وئرن هر شئيدن ايستيفاده ائديرديلر، آنجاق بو شرطله  وئريرد

اون بيرينجي ": ابو مظفر ايسفرايني يازير.  "دان هئچ كسه زيان توخونماسين كي، بون

يري ايسالمين ميدانا لر تشكيل ائدير، اونالر دا ايكي طريقته بؤلونورلر؛ ب قروپو خورمي

الريندا ياخين قوهومال  اونالر اؤز آرا. لر آدالنيردي دن اول وار ايدي و مزدكي سين گلمه

سي  سينده اونالرين هامي دئييرلر كي، امالك و قادين مساله. يه يول وئريرديلر ائولنمه

  .هليغي دؤورونده اونالري محو ائتميشدير انوشيروان اؤز شا. شريكديلر

الر بون. دير دؤولتينده ميدانا گلميشلرين ايكينجي طريقتي ايسه ايسالم  يخورم  

بو طريقتي موحميره و بابكيه آدالنديريرالر، يعني بابك . لردير لر و مزيري بابكي"

) بابكين(خورمي آدلي بير آدامين آرديجيل الري، آذربايجاندا ميدانا گلن بو آدامين 

يه يول  سي ياخين قوهومال ائولنمه نالرين هامياو. الرينين سايي آرتيردي آرديجيل

لر ايلين بير  هر ايكي جينسدن اوالن بابكي": سونرا ايسفرايني دئيير. "وئريرلر

سينده او داغين باشيندا توپالنيرالر، موسيقي و شرابال هر جور پيس عمل  گئجه

ايله اونا سونرا ايشيغي و اودو سؤندورورلر و اونالردان هر بيري پوشك . توتورالر

  ."نين يانينا گئدير الردان بيري دوشن قادين

عرب ديلي (خورم خاريجي ": لر حاقيندا بئله يازير ابوفرج ابن الجوزي خورمي  

لري  بو سؤز اينسانين ديقتيني جلب ائدن خوش و ماراقلي شئي. بير سؤزدور) اوچون

ذؤوق و شهوته اينسانين هر هانسي : بو سؤزون معناسي. گؤسترمك اوچون ايشلنير

سي و ديني  سيزليق گؤسترمه الرينا اعتينا اويماسي، هابئله جمعيتده هر جور رفتار نورما

لر  مزدكي. الرلري بو آدال چاغيريردي مزدكي. يرد سي دئمك الرين يوخ ائديلمه قانون

اولوب، قبادين دؤورونده ميدانا گلميشديلر، قادينال ياخينليغا و ) پرست آتش(ماق 

لرين گؤردوگو  خورمي. سينده ايديلر ائديلن هر ايشه يول وئريلديگي عقيده قاداغان

  ."لرده اولدوغو كيمي ايدي ايشلر ده عينيله مزدكي

الري  الري، باجي لري اؤز آنا كيشي)  - لرين رميوخ(اونالرين ": ابن االثير بئله يازير  

اونالرا خورم آدي  و قيزالري ايله آرواد كيمي ياخينليق ائديرلر، بونا گؤره ده

 ."لروئرميش
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دن لرين ي وئريلن ايضاحاتي عرب مؤلفمعناس. آ.و ي "عياش"سؤزونه  "خورم"   

سيله  فلوگئل ايدي؛ اونون واسطه.لي تدقيقاتچي آلمان عاليمي ق گؤتورن ايلك آوروپا

الرا  لردن بحث ائدن،دئمك اوالر، بوتون تدقيقات بو ايضاحات، بابك و خورمي

دن فارس سؤزو اولوب خرم  اولجه - "ميهخور": فلوگئل يازير.ق .دير ئچميشك

ليق؛ بورادا، البته، سيرتيق،  ليك، آيدين شن - خورمي (دير  دئمك"آيدين"، "شن"

الرا عاييد  نالرين معناسي همين آدالري داشييان سربست كيمي باشا دوشولور، بو

ونكي سؤزون يازيليشي سي داها موناسيب اولدو، چ اونون عربلشديريلمه). ائديلير

نين يارامازليغي دئمك ايدي كي، بو دا  لر اوچون اونون طرفدارالرينين تعليمي عرب

آروادالر ) لرده خرمي(هم ده اونالردا ": سؤزلرينده بئله ايفاده اولونور "فيهريست"

هئچ بيرينه باشقاسينين آروادي .) لردن كيشي(اونالردان  الر اودور كي، آدام. دير عمومي

  ."ايله ياخين اولماغي قاداغان ائتميرلر

فلوگئلين هئچ بير ”سي عليهينه چيخيب دئيير كي، موللئر سؤزون بئله باشا دوشولمه.آ  

سي  دئمه) "شن"(اوچون   churramفارس سؤزو جهوررام - دن  ايضاحات وئرمه

لنيز يا. دان باشقا بير شئي دئييلدير ين بير مكتبلي جاوابين اؤزونو گؤسترمك ايسته

نين عونصورو كيمي اساس تون  سؤزلري "سيز حيا"و  "سيرتيق"تئرميني  "شنليك"

. معناسيندا دا قبول ائديله بيلر "كئف اهلي كومپانياسي"راق ان يئني ژارقوندا  اوال

لرده آروادالرين  فلوگئلين فيكريني رد ائتمكله برابر، خرمي.موللئر ق.الكين آ

لرين وئرديگي معلوماتا اينانير و بو  ؤلفعوموميليگي حاقيندا بعضي عرب م

.                                                            شليجا تعليمي حساب ائدير ليگي برابرچيليك كومونيزمينين با عومومي

ائرمني تاريخچي . لر آراسيندا دا تاپيلير لره بو جور باخيش طرفدارالري عاليم خورمي  

علمده قديم و يا ايبتيدايي كوممونيزم آدالنان مولكيت فورماسي ": دئييرسي لئو بئله 

شليجا  شدي و بونون باحياتا كئچيريلمي) الريندا خورمي ايجما(الردا  بو ايجما

ميور خيالفت .و.   "سي ايدي الرين وعموميلشديريلمه دن بيري قادينلرين عالمت

بابكين غريبه بير ديني وار ايدي؛ بو دين حاقيندا يازديغي اساسلي اثرينده دئيير كي، 

و شرق ) تناسوخ(ياخين قوهومال ائولنمگي، روحون كؤچوب گئتديگي فيكريني 

و يا  "رميهخو"ميور دئيير كي، .و. غ ائديرديلريني تبلي ميستيكاسينين ديگر پرينسيپ
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ي، وزئن ده بئله حساب ائدير كوئللها. دير  دان تئرميني ده بورا "لر پرست وتشه"

  ."دير سيزليقاخالق - خورميزم "

رك قئيد ائدير كي،  رايت، مطهر المقدسي يه ايستيناد ائده.آمئريكا عاليمي ائ  

سي  الرين ايجازه ياخشييا باخميرالر، آنجاق قادين-لرده پيسه لر جينسي عالقه خورمي

ي لر خورمي "ياخشييا باخماماق-ده پيسه جينسي عالقه"محض بو جهت، يعني، ". ايله

وان فلوتئن دئيير . "دور سي اولموش لر آراسيندا ايستئهزا و نيفرت واسطه تنقيد ائدن

سي بونا سبب  كيمي ترجومه ائديلمه "پرست شهوت"نين  تئرميني"خرم"كي، 

معين يئني بير دين طرفدارالري كيمي بحث -لردن غير دور كي، خورمي اولموش

پرستليك دينيندن باشقا هئچ  اونالر شهوتائديرلر و اونالري ائله گؤستريرلر كي، گويا 

 .بير دين بيلميرميشلر

- الرين نؤقطه الري عموميلشديرديگي فيكرينده اوالن تدقيقاتچي لرين قادين خورمي   

امالكين و ) لر خورمي(الر  چيعصيان”دير؛ او دئييركي،  ريكمانانديان دا ش.آ.نظرينه ي

  ."ريل آروادالرين عمومي اولماسيني طلب ائديرد

ؤلفي ايقتصادي تاريخينه دايير بؤيوك بير اثرين م-نين ايجتماعي  عرب خيالفتي  

اونالرين  لرين و سن خليفهبراهيم حسي حسن ا اوالن مصر تاريخچي

الرين معنوي صافليغي و تميزليگيني گؤسترمك،اونالري تاريخ  داكياطرافين

دن  لريني، او جمله دوشمن قارشيسيندا تميزه چيخارماق آرزوسو ايله خيالفتين بوتون

  .الردان بيريدير ين تدقيقاتچي له لري لكه بابك و خورمي

ده فئودال و بورژووا  لنديرن عنعنه تئرمينيني اخالقسيزليقال عالقه "خورم"  

. نين علمي و سياسي محدودلوغو و صينفي غرضكارليغي نظره چارپير لري مؤلف

الفته قارشي مردليكله چوخ چتين آزادليق ايگيرمي ايلدن آرتيق بير مدت عرضينده خي

كئف ايچينده پوزغون حيات "ت، ماعلري كئفجيل قارا ج رميوسي ائدن خ موباريزه

مويلئر دئميشدي و تأسف كي، .ده هله آ بو باره. الر حساب ائتمك اولماز آدام  "سورن

سرخوشلوغا،پوزغونلوغا و . اونون بو سؤزلرينه الزيمي دقت وئريلمميشدي

دن تئزليكله پوزولماغا محكوم  اخالقسيزليغا يول وئرن هر بير آزادليق حركاتي اولجه

 . اوالردي
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نين وئرديگي معلوماتا  دير كي، ايسفراي دان عالوه، يوخاريدا قئيد ائديلميشبون  

 "سينده ايلين بير گئجه"جمعي  "ليگي وموميعآروادالرين "لرده  رميوگؤره، خ

  .اولوردو

نظردن باخيلماسي بو جهتي قئيد ائتمگي طلب -يه علمي نؤقطه حقيقتده بو مساله  

الري رسمي ديني، ائتنيك و حقوق  نيكاحينين ديني قاليقائدير كي، ايبتيدايي قروپ 

الريندا  لرين خالق راق، بوتون اؤلكه يه باخمايا سي آلتيندا و بو پرده الري پرده نورما

  .موشاهيده اولونموشدور

الريندا كؤهنه عادته  آنتيك دؤور مؤلفي بيلديرديگي كيمي، هله قديمده قافقاز داغ  

اوال بيلر خالق آراسيندا . لر اولوردو وپ حاليندا جينسي عالقهگؤره ايلده بير دفعه قر

لر حركاتينين گئديشينده رسمي  لر، سونرا ايسه خورمي بو عنعوي ديني حادثه مزدكي

 XIدير و بونا گؤره ده  دان چيخميشاؤرتوگو آلتين) ي و سونرا ايسالممزدك(لرين  دين

بير حادثه شكلينده گليب باش وئرن  "سينده ايلين بير گئجه"عصر مؤلفينه 

 . اوال بيلمز "ليگي آروادالرين عمومي"دير كي، بو دا اصال  چاتميش

لر حركاتي ايسه عالوه  لره، خورمي لر حركاتي حاكم صينيف لر و خورمي مزدكي  

امالكي شريك "لر  لر و و خورمي راق خيالفته قارشي يؤنلديلميشدي، مزدكي اوال

لرين منافعيني ايفاده ائدن  بونا گؤره ده همين صينيف. لركيمي مشهور ايدي "الر اوالن

لره و  مزدكي) لر فئودال و بورژوا خصوصي مولكيتيني مدافعه ائدن(لر  مؤلف

كيمي فيكيرلر ايسناد  "ليگي آروادالرين عمومي"لره پوزغون حيات درسي و  خورمي

لرده  ده خورميلرده، نه  الر گؤسترير كي، نه مزدكي حال بوكي فاكت. وئريرديلر

 .بونالرين هئچ بيري اولماميشدير

. آ.و ي "پوزغونلوق"نين منشايني تئرميني "خورم"دير،  بير حالدا كي، بو بئله   

  .يه هئچ بير اساس يوخدور آنالييشي ايله عالقلنديرمه

لرين ايدئولوگياسي و ديني حاقيندا قطعي بير  سئلل خورمي.اينگيليس عاليمي ج  

جي ايلده بابك اؤزونو - )17/816( 201هيجري ": ييب دئيير سورمه لي فيكري ايره

دير كي،  آدالنماسي اونا گؤره"خورم ديني"و  "هوررمي"اونون : پيغمبر اعالن ائتدي

رم سؤزو ايله ودير كي، خ دير، يا دا اونا گؤره آذربايجاندا خورم آدلي يئردن چيخميش
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ن اونون نه كيمي بير احكام تبليغ م. ايفاده ائديلن شن بيردين تاسيس ائتميشدير

لرين  الر آسيادا معلوم اوالن دين ائتديگيني تاپماميشام، الكين دئييرلر كي، او، سونرا

 ."هئچ بيريني بيلميردي

لي سورولن اوچونجو عنعنوي  نين منشايي حاقيندا اير تئرميني "خورم"نهايت،   

بو تصووور آنونيم . دار ائدير عالقهروايت بو تئرميني مزدكين آروادينين آدي ايله 

الملك ده بو تصوورو بئله عكس  -نظام . واردير"التواريخ والقصص-مجمل"

نين قيزي خورمه ايكي آدامال مدايندن قاچيب  همزدكين آروادي و فاد": دير ائتديرميش

الري اؤز ارينين ديني تعليمينه دعوت ائديردي؛  رئي محلينه گلميشدي و اورادا آدام

اونالري خوررمدينلي  الر ختليف جماعت بو دينه داخيل اولدو و آداممو

 لرين اساسي  دير كي، خورمي عصرين آنونيم مؤلفي قئيدائتميش XII. "الر آدالنديردي

مؤبئدان مؤبئد مزدك ابن "واختيندا دوغروسوايسه ) 511- 448(قبادين بيرينجي 

مؤلف بئله گومان ائدير كي، بيرينجي يئنه همين  . دور قويولموش. "بامدادين واختيندا

غرب - ين شيمال-لري قيراندان سونرا مزدكين آروادي رئ خسرو انوشيروان مزدكي

دان خالص اولوب خالقي مزدك دينينه دعوت  گيزلنرك جزا) آذربايجاندا(رايونوندا 

لر و يا  خوررمدينلي) الريني مزدكين آرديجيل(بوندان سونرا اونالري ". ائديردي

  ."آدالنديرماغا باشالديالر) نين طرفدارالري يعني خورمي ديني(ي خورم

نين ايضاحينداكي موختليفليك و ثبوتسوزلوق گؤسترير كي، بو  تئرميني "خورم"  

مساله ني علمي صورتده حل ائتمك اوچون . نين حلي قطعي اوال بيلمزدي مسئله

 X-XIII. مك ايسترديكلي سور لي اير راق آشاغيداكي احتيما سي اوال چيخيش نوقطه

پرست  لر آتش لر و خورمي لرله بيلديريلير كي،مزدكي لرينده دفعه عصرلرين منبع

 "الرين بير گؤزودور لر ماق خورمي": مطهر المقدسي بونو بئله دئيير. الر اولموش

قبادين دؤورونده ميدانا گلن ) لر ميورخ(اونالر ": نين دئديگينه گؤره سمعاني.

اونالرا . بونا گؤره قبادين اوغلو انوشيروان اونالري قيرميشدير. ييرالرلره اوخشا مزدكي

ابو منصور . لري معنادا بونالري دا خورمي آدالنديرميشالر مزدكي آدي وئرديك

ابولفرج ابن . "لرلرين يولو ايله گئديردي لر مزدكي خورمي"بغدادي بيلديرير كي، 

ابن . "لر ايدي) پرست آتش(لر ماق  مزدكي"كي، ) يوخاريا باخ(الجوزي قئيد ائدير 
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ديني ايجماع ) لر پرست آتش(الر  ،ماق) لر خورمي(اونالر ": االثير بئله يازير

لر و  نين  سؤزو ايله دئسك، اونالر يئني مزدكي دير،ياخود نفيسي دان بيري الرين قروپ

  .لر ايدي يا ايسالمدان سونراكي مزدكي

) ليك، مازدئيزم زردوشتي(ليك  پرست لرين ايدئولوگياسي آتش لرله خورمي مزدكي  

دان  يه بورادا توخونما لهلري كيمي موركب و موستقيل مسا قهايدئولوگياسينين عال

فارس و . آنالييشي اساسيندا تحليليني تكليف ائديريك "اود"نين  تئرميني "خورم"

، "خوار"، "خور" - رسجا فا: دير سؤزونون معناسي بئله "خور"لرينده  ائرمني ديل

واردير    الكين. ين، مادي اولمايان اود ؛ ائرمنيج  گؤرونمه“اود”، "گونش"- "خارئنا"

دير؛ او گومان ائدير  مينورسكي مؤلفه دئميش.ف.كي، بونو پروفئسسور پ

مرامي ياخشي "هورام، يعني  -دن گلن  ديون diünقديم فارس   - "خورم"كي،

لرين قونشوالري و قيسما  دقت وئرمه ديلر، حال بوكي خورميبونا ) يئرينه يئتيريلن(

نين  تئرميني "لر خورمي" -  "خورم"لر  الري اوالن ايرانلي الر و ائرمني ايشتيراكچي

يلر، خصوصيله اونا گؤره كي، يوخاريدا دئييلديگي  نين منبعي اوال بيلرد سي ميدانا گلمه

نه داخيل اولمايان بير سؤز حساب نين لوغت تركيبي سوزو عرب ديلي "خورم"كيمي، 

 .ائديليردي
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 بذ قاالسي.لرين فعالالشماسي بابك و خورمي. جاويدان .3

  

سينده  لرين عصياني اؤز باشالنغيج مرحله معلوم اولدوغو كيمي، آذربايجاندا خورمي  

ا سيتات ابن نديمين قيسم. غلي ايدي يدان ابن سهل و يا ابن سوهراك آدي ايله با جاو

لر  اثرينده خورمي "بابكين تاريخي"نين ايتيريلميش  تميميگتيرديگي باقيد ابن عمر 

جك  قلي و معتبر ساييال بيله سيندن بحث ائديلن چوخ مارا حركاتينين ميدانا گلمه

حادثه و -اثري "بابكين تاريخي"تفروعات واردير، هرچند كي، بوتونلوكده 

لره و بابكه پيس مئيل و  دير، خورمي لميشلري تحريف ائدن مؤقعدن يازي شخص

لريندن بحث ائديلديكده تاماميله يانليش  لر ايسناد وئرير،خيالفت دوشمن نيت

  . معلومات وئرير

نه گؤره، جاويدان اردبيل ماحاليندا ياشاييردي، اونون بؤيوك قويون "بابكين تاريخي  

ياغ گزديريب ساتان . اتيرديالري زنجان بازاريندا س سورولري وار ايدي و او، قويون

 ]ميمذ[عبداهللا آدلي بير شخص مدايندن كؤچوب بو يئرلره، داها دوغروسو، مئيماد

او، ياغيني ساتاركن بير كنددن ديگرينه . روستاكينين بيالل آباد كندينه گلميشدي

گئدردي، نهايت، كندلردن بيرينده اؤزونه برومند آدلي بيرگؤزلو معشوقه تاپير كي، او 

بير ايلدن سونرا عبداهللا اؤلور، برومند . يئرلي حاكم ابن الروادين قوللوقچوسو ايديدا 

بورادا بابك اولجه چوبانليق ائدير، سونرا ايسه . ايسه اوغلو بابك ايله سرابا كؤچور

يه  نين يانيندا قوللوق ائتمه تبريزه گئديب، شهر حاكمي محمد ابن الرواد االزدي

  .او، آناسينين يانينا قاييديربوندان سونرا . باشاليير

قارا ساتيب اؤز يئرينه، بززه قاييداندا هاوا  - يدان زنجاندا بير قدر مال بير دفعه جاو  

گؤرور كي، اونون . پيس اولدوغونا گؤره تصادفا بابكين آناسينين ائوينده قالير

او، . ندير موختليف تاپشيريغيني يئرينه يئتيرن بابك چوخ باجاريقلي و زيرك اوغال

جاويدان . جك موقدراتيني حل ائدير جاويدانين خوشونا گلير، بو دا گنج بابكين گله

يه وئرسين، بونون  بابكين آناسينا تكليف ائدير كي، اوغلونو اونا قوللوق ائتمه

برومند رازيالشير، . سين يدان اونون آناسينا هر آي معين مبلغ پول اؤده موقابيلينده جاو
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آز سونرا . يه باشاليير سيني ايداره ائتمه ب، جاويدانين ماليكانهبابك ده بززه گئدي

النير و اوچ گوندن  جاويدان اؤز دايمي رقيبي ابو عمرانال ووروشمادا اؤلومجول يارا

جاويدانين بابكه گؤزو دوشن جاوان آروادي، ارينين اؤلوموندن سونرا . سونرا اؤلور

. سينه گؤتورسون رينا رهبرليگي اؤز عهدهتئز بابكله دانيشير كي، جاويدانين طرفدارال

آرواد اونالري اؤلن رهبرين يانينا توپالييب دئيير كي، اونالرين آغاسي جاويدان اؤلوم 

منيم روحوم . گم جه من بو گئجه اؤله": دير قاباغي اونا آشاغيداكي وصيتي ائتميش

من ... دير جك شهجك و اونون روحو ايله بيرل نينه كئچه بابكين بد.  بدنيمدن چيخير

  ."الريما رهبر تعيين ائديرم اونواؤز يئريمه اؤز آرديجيل

لريني  جاويدانين طرفدارالري اونون دول آروادينين سؤزونه اينانيب، شرط  

سي  يلر، بوندان سونرا ايسه بابكين ايجماع رهبرليگيني قبول ائتمه دانيشيقسيز قبول ائتد

بير اينك گتيرديلر، اونو كسديلر، دريسيني آرواد امر ائتدي . مراسيمي باشالندي

سونرا درينين اورتاسيندا بير شراب قدحي قويولدو، آرواد دا . سويوب يئره سرديلر

كدن سونرا، آرواد  بو حاضيرليق گؤرولدو. سينه چؤرك دوغرادي اونون ايچري

، جاويدانين هر بير طرفداريني آدي ايله چاغيرماغا باشالدي و اونا امر ائتدي كي

ينين اوستونه چيخسين، قدحدن بير تيكه چؤرك گؤتوروب يئسين و اونون  در

من جاويدانين روحونا اينانديغيم كيمي، سنه ده ": آردينجا بو سؤزلري تكرار ائتسين

بوندان سونرا هر بيري بابكين اليندن توتوب اؤپور و اونا  "!اينانيرام، ائي بابكين روحو

قورولدو، بو ضيافتده دول آرواد بابكي اؤز يانيندا  سونرا كئف مجليسي. باش اييردي

. نين سيمبولو ايدي اوتورتدو و اونا بير بوداق رئيحان وئردي، بو ايسه كبين مراسيمي

جي ايلده - )816ائرا دان بري ( 201لرين معلوماتينا گؤره، بو احواالت هيجري  منبع

   .اولموشدور

لر  جي ايلدن اعتباراً خورمي-816/7 بابكين باشچيليق ائتديگي واختدان، يعني   

لر هله خليفه  حركاتيندان بحث ائتمزدن اول، بو جهتي قئيد ائتملي ييك كي، خورمي

حؤكمرانليغي دؤورونده خيالفتي جيدي صورتده ناراحات ) 785-775(نين  مهدي

ائ [ 162هيجري "ون وئرديگي معلوماتا گؤره،  -الملك  نظام. يه باشالميشديالر ائتمه

آدالنديريالن گرگان  "علم ليگي زامانيندا سورخ  نين خليفه جي ايلده مهدي-]778ب .
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! دير ابو موسليم ساغ": اونالر دئييرديلر. لرله بيرلشميشديلر لري خوررمدينلي باطيني

الري ابو القرانين، اونون اوغلونون  اونالر اؤز باشچي "!پادشاهليغي اله كئچيرك

لره و تبريستان  مهدي موختليف وياليت. ت ائتديلريه حرك - رهبرليگي ايله رئي

بيرلشين، اونالرال ووروشماغا ": حاكيمي امر ابن االعلي يا بئله مكتوب گؤندردي

  ."اونالر ووروشماغا چيخديالر و او دسته داغيليب قاچدي. "چيخين

ن د لر يئنيدن بير نئچه ايلدن سونرا خليفه هارون الرشيدين حؤكمرانليغيندا خورمي  

لرين حركاتي  جي ايلده آذربايجاندا خورمي-]807/18[ 192". عصيان قالديرديالر

مين  10هارون الرشيد عبداهللا ابن ماليكين باشچيليغي ايله اونالرا قارشي . باشالندي  

الري اسير آليب،  لردن چوخونو قيردي، كيشي و قادين او، خورمي. آتلي گؤندردي

دي، او دا امر ائتدي، كيشي اسيرلري قيرسينالر، كارماسينه،هارون الرشيده گؤندر

  ."الر الريني ايسه ساتسين قاالن

لريني بير مدت  ده اؤز فعاليت لر خيالفته قارشي موباريزه بوندان سونرا خورمي  

اونالرين رهبرلري اوالن جاويدان و ابو عمران اؤز شخصي . ضعيفلتديلر

دن  الريني بو موباريزه ريندان آرديجيلال لريني حل ائتمكله مشغول اولدوق موباحيثه

قيرميزي "سي، ، ايكينجي"قيرميزي گئيميش"سي،  بابك بيرينجي. يالر يايينديرد

راق ياد ائللي  لر تاريخده ايلك دفعه اوال فيكريميزجه،خورمي. دير دئمك "يراقلي با

ايستيفاده ده بير سيمبول كيمي قيرميزي رنگ و بايراقدان  ظولمكارالرا قارشي موباريزه

سي تاماميله  لره رهبرليگي قبول ائتديكدن سونرا اونالرين موباريزه خورمي. ائتميشلر

  .خيالفته قارشي چئوريلدي

لرين وئرديگي معلوماتا گؤره، بابك گويا بير واخت ايسالمي قبول  بعضي منبع  

 بابكين ايسالما معين موناسيبتيني. ائديبميش و اونون موسلمان آدي حسن ايميش

لر تصديق ائدير كي،  گؤسترن بو يئگانه معلومات نظره آلينمازسا، بوتون ديگر منبع

لره و اونالرين دينينه نيفرت بسله ييردي، بوتون عؤمرو بويو خيالفته  بابك عرب

الري  قارشي موباريزه ائديردي و آذربايجاندا ايسالمدان اول مؤوجود اوالن قايدا قانون

) پاپاك(سي، او اؤزونون موسلمان اولمايان بابك  بيرينجي .يه چاليشيردي برپا ائتمه

) حلول(ين اينسان صورتينده گؤرونجي - سي اهللا آديني برپا ائتدي، ايكينجي
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سيني اعالن ائتدي؛ اوچونجوسو، روحون بير جيسيمدن باشقا بير جيسمه  نظريه

ي كي، ده ايد اينانيردي و دؤردونجوسو، بو عقيده) تناسخ االرواح(كؤچدوگونه 

  ).ريجعت(جاقدير  الر قاييدا ايمامين غئيب اوالن روحو چوخ سونرا

لريني حل ائدن بير نؤوع  الري مسئله لر ايجماسيني، يقين، حقوق قايدا خورمي  

عدان  ايداره ائديرديلر؛ بونالر بير ايجما) لر فيريشته(لر  لر و يا ملك الر، ائلچي ايمام

لرين  خورمي. لريني اؤيرديرديلر ائدير و ايجماع عضورك، ايلهام تبليغ  ديگرينه گئده

يه، يعني خئيير و  ايشيق و ظولمتين سيمبولو اوالن ايكي بؤيوك معنوي قووه - ديني 

ده زردوشتيليك و  لري، معين درجه آذربايجانين كندلي كوتله. شره ايناما اساسالنيردي

بو كندلي . لر ريندا ايديدار اوالن ايسالمدان اولكي اعتيقادال مزدكيليكله عالقه

لره و ايسالما خوش موناسيبت گؤزلمك بير ده اونا گؤره اولمازدي  لريندن عرب كوتله

سي  لرين حؤكمرانليغينين ايدئولوژي ايفاده نين شعوروندا عرب لي كي، ايسالم اها

نين  لري سيني آذربايجان كندلي الرينين تقريباً ياري ايدي، كند تصروفاتي محصول

سيستئمي ايسه گوجلو ) خراج(لرين قويدوغو وئرگي  ن آلماق اوچون عرباليند

  .لره قارشي اونالري داها آرتيق غضبلنديريردي موقاومته راست گلير و عرب

. لرين كندليلريندن عبارت ايدي لرين اكثريتي آذربايجانين و قونشو وياليت خورمي   

دك خيالفتي يالنيز هردن بير  جي ايله -816لر  جاويدانين رهبرليك ائتديگي خورمي

ناراحات ائديرديلرسه، جاويدانين اؤلوموندن سونرا خيالفت اوچون دهشتلي بير قوه 

او، امين . بابك خيالفته قارشي عصيان قالديرماق واختيني ياخشي سئچدي. اولدوالر

 لريندن ايستيفاده الرينين خيالفت تاختي اوستوندكي داخيلي موباريزه و مامون قارداش

نين ديقتي بغداددان اوزاقداكي  لري لرين يوخاري طبقه ائتدي، چونكي بو زامان عرب

بابك "نين وئرديگي معلوماتا گؤره،  دينوري.لريندن يايينميشدي شيمال وياليت

. "لر دؤورونده پوختله شميشدي ين قاريشيقليق و چتينليك آراسي كسيلمه) خيالفتده(

اورادا اونون طرفدارالرينين . ن داغيندا ميدانا چيخدينين بززئي آذربايجان وياليتي"او، 

جي - 817[لرده  بو گون": دئمك اوالر عيني معلوماتي واردان دا وئرير. "سايي آرتدي

آدلي بير آدام گلدي؛ بو ] اك[اصلي ايرانلي اوالن باب) يعني بززدن(بغداددان ] ايلده

الريني اسير  دير، چوخ راآغير مغلوبيته اوغ] لري عرب[آدام اسماعيل اؤوالديني 
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ميه آدي ايله مشهور اوالن خور-ال"لف قئيد ائدير كي، بززده ابو دو. "...آپاريردي

دان  ابك بوراب. لي صورتده تقديس ائديلدي الري طنطنه المحميره بايراق

  دير؛ رميابك الخونين منشايي ب بابكيهرميه و الخوال". "دير چيخميش

محميره -دير، اونالري اونا گؤره ال ا گلميشاو، معتصيمين واختيندا ميدان

الري كيمي اونالر دا  الريني قارا رنگه بوياديق لر اؤز بايراق آدالنديرديالر كي، عباسي

  ."بوياييرديالر] رنگه[قيرميزي 

لرينده بيلديريلديگي كيمي، اولجه جاويدانين، سونرا ايسه ايگيرمي  اورتا عصر منبع   

لرين آذربايجان داكي مركزي و يا  چيليق ائتديگي خورميايلدن آرتيق بابكين باش

بابكين وياليتي و شهري "الطبري دئيير كي، بزز  .پايتاختي قاال شهري اوالن بزز ايدي

سينده اوالن بززئين  آذربايجان اؤلكه"المسعودي يازير كي، بابك . "ايدي

 ينسي بز ابكين اؤلكهب"ئييلير كي، اونون اثرينده د. عصيان قالديرميشدي"الريندا داغ

Bəzzeyn]  راندا، ، بزينده آ"دير آذربايجان، آران و بئيلقاندا]ايكي بذ: عربجه بذّين

ان آراسيندا بير آذربايجانال آر -بز "ياقوتا گؤره . اوالن داغدير "هسيند بابكين اؤلكه"

  . آ.و ي "دير سي نين اؤلكه بابك الخورمي بز"بيروني يازير كي، . "دير اليتوي

همين  -حاقيندا موختليف معلومات وئريلير ) ينبز(لرده بز  وگوموز كيمي، منبعگؤرد  

سينه، همچينين داغ، ايكي داغ،  آد اؤلكه، وياليت، شهر، كند و ايكي ياشاييش منطقه

همين آددا بير يئر، داها دوغروسو، : دير بير مسئله آيدين. يه وئريلير غليق يئر و سايره دا

يه چاليشيريق، چونكي  ين ائتمهد اولموشدور و بيز اونون يئريني معقاال شهري مؤوجو

  .ين بو يئرين هاراسيندا يئرلشديگي حاقيندا چوخ موختليف فيكيرلر وارديربز

بير يئرده  ]بؤلگه يا منطقه[ين اردبيل رايونونداچيالر بز ك اوالر، بوتون تدقيقاتدئم   

ئله ز اولدوغونو گؤسترير و بسينده ايكي ب كاراولوو اؤز خريطه.ن. اولدوغونو سؤيلييرلر

دن بيري، بوتون احتيماال گؤره، اينديكي بو ايكي بز"گومان ائدير كي، 

نين يئرينده  ايران سرحدينده، علي آباد كندي- ]آذربايجان جمهوريتي[روس

اردبيلين  ميور دئيير كي، بز.و.آدالنير  سيز، آلوادي دور، بيري ده، شوبهه اولموش

ن كيمي تومارا دا اونو.م. دير آرخاسيندا ايدي، بونون هارادا اولدوغو ايسه معلوم دئييل

اثرلرين بيرينده . ان آراسيندا گؤسترير  رك، بزي اردبيل ايله آر لي سور فيكير ايره
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ين ساواالن داغينين شيمال ده  يئرلشديگي، ديگرينده ايسه بزسين بززين تاليش اؤلكه

 ده بز يه عالوه ائديلن خريطه وعها اولدوغو بيلديريلير، الكين همين مجمياماجيند

 ده بز ينداكي خريطه"سيكلوپئدياسيبؤيوك سووئت ائن".اردبيلين جنوبوندا يئرلشير

سينده  قريقوريانين خريطه - تئر.اي.غربينده  ، ت-كيلومئتر جنوب 100تقريباً اردبيلين 

ي سينده بز سي اؤز خريطه نفي.س. يرشرقينده  يئرلش-ساليانين جنوب

ين ياخينليغيندا، موغانين شرقينده و خزرين غرب ساحلينده ]Bəlhəb[بلهب

  . يامپولسكي ده عيني عيني فيكيرددير.ي.ز. يئرلشيردي

ين حقيقتده ن گؤسترديگي يئرلردن هئچ بيري بزالري چيفيكريميزجه، تدقيقات  

تصديق ائتمك اوچون اورتا عصرلرده  لي بو احتيما. دير اولدوغو يئره اويغون دئييل

داكي مسافه ني بيرينجي لري آراسين ي اساس ياشاييش منطقهاردبيل يولونداك -برده

لري همين تيجارت  المقدسي و ابن حوقلين جدول. دير ده اؤيرنمك الزيم نؤوبه

هر ايكي مؤلفده . نين عيني اولدوغونو گؤسترير نداكي شهرلر آراسينداكي مسافه يولو

سي  يولون بو حيصه. فرسخ ايدي 15-14منزيل و يا  2زنددن اردبيله دك مسافه  بر

بيزي هر شئيدن چوخ ماراقالنديرير، چونكي آفشينين كومانداسي آلتينداكي عرب 

الري آراسيندا اساس حربي عمليات محض بورادا، همين  اوردوالري ايله بابك قوشون

بززند يولونداكي ياشاييش -اردبيل ابن خردادبه. اردبيل يولوندا اولوردو-برده

لري آراسيندا، هابئله بززين اوستونه هوجوم ائدركن آفشينين دايانديغي آرا  منطقه

اردبيل ": او دئيير. دير سي حاقيندا بيزه چوخ موهوم جدول وئرميش لرين مسافه منطقه

  :دير لر بئله دان بزز شهري آراسينداكي مسافه ايله بابكين آنا

  فرسخ Xuşş [- 8[ خوششا دن اردبيل  

  فرسخ Bərzənd [- 6[ دان برزنده خوشش  

  فرسخ Sadarasp [- 2[ برزنددن ساداراسپا  

  فرسخ Zəhrkəş [ - 2[ دان زهركشه ساداراسپ  

  فرسخ Davalrud [ - 2[ا دن داوالرود زهركش  

  ."فرسخ -داوالروددان بابكين بزز شهرينه   
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 -فرسخ  7ه دان دا بز خ، يعني، تخمينا  بورافرس 21 دن بززه تقريباً لي، اردبيل دئمه  

ايستيقامتده هوجوم  الري برزنددن هانسي الكين عرب قوشون. كيلومئتردير 50تقريباً 

غربينده يئرلشديرن - جنوب شرقينده، جنوبوندا و حتي- اردبيلين شيمال ائديردي؟ بزي

الكين بونالر . دير آيديننظري بيزه - سينين نؤقطه الرين دئمك اوالر، هامي چيتدقيقات

ر لرده دئييلي منبع. لرده بزز حاقيندا وئريلن آشاغيداكي معلوماتا اصال اويغون گلمير منبع

  "رين سرحدي بويو آخيآراز، آذربايجان ايله آران آراسيندا بير وياليت اوالن بز"كي، 

سينه  بابك اؤلكهينه، و بئيلقان آراسيندا يئرلشن بزران الراس چايي، آذربايجان، آ"، 

  ."طرف آخير

نين  نين شرق سرحدي، وارسان شهري ن وياليتيابن حوقل دئيير كي، آرا   

انين معلوم اولدوغو كيمي، آر.باشالنيريئرلشديگي الراس چايينين آشاغي آخاريندان 

ربينده و البته، لي، بز وارسانين غ دئمه. راز بويو اوزانيرديآذربايجان ايله سرحدي آ

نين آراسينداكي اورتا بير يئرده، شيمالدان  اوردوبادين شرقينده، بو ايكي نوقطه اينديكي

آراز چايي، شرقدن قاراسي چايي، جنوبدان اهر و غربدن حاجي الرچاي ايله احاطه 

پئيوان  -بورادا، قيرخ سو. اولموش بير اراضيده، يعني داغ وياليتي قاراداغدا ايدي

كيلومئتر و داها يوكسك اوالن بؤيوك داغليق  2سينده، هوندورلوگو  چاي حؤوضه

بو ). الر دايرباشي، ساقرام، سوراجارتپه، قاباق تپه، سال و ديگر داغ(سابه واردير 

بيز . دن بير نئچه داغيلميش قاال واردير الر، او جومله الرين باشيندا بير چوخ خارابا داغ

بوندا هئچ . ز ايميشتيله بلردن هانسي ايسه بيري واخ بو فيكيرده ييك كي، بو خرابه

سر داغي دا داخيل اولماقال بوتون عالوه  بير شوبهه اوال بيلمز، چونكي هشتاد

ين محض اوالن بز "سي بابك اؤلكه"يسترسه ، اروعات بونو گؤسترير كي، ايستر بزتف

ميل  90اردبيلين "رايت بئله گومان ائدير كي، بزز .ائ .غربينده ايدي-اردبيلين شيمال

غربينده پول خودآفرين آدالنان يئني كؤرپونون و كيچيك - شيمال] يلومئترك 145[

  ."دير لي شهرين ياخينليغيندا اولما

ميزده  سيندكي موحاكيمه ين بو يئرده هارادا اولدوغو بارهليكله، بيز، قاال شهري بز بئله   

يئر داغليق  اضي اوالن مينورسكي يازير كي، بزهمين واريانت ايله ر. تك دئييليك

  .اوالن قاراجاداقدا ايدي
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جاندا آراز، آذرباي": ين اولدوغو يئري داها دوروست معين ائتميشديرالمسعودي بز  

سي اوالن  نين بير حيصه سي ران اؤلكهسي ايله آ نين وطني بزين اؤلكه بابك الخورمي

 كاراولوو همين ابو موسي داغيندان بحث ائدركن.ن. "ابو موسي داغي آراسيندان آخير

، الكين ابو "دير مؤلفين هانسي داغي بئله آدالنديرديغيني دئمك چتين"يازير كي، 

لري اونو كنياز  دير كي، ائرمني مؤلف حؤكمداري) ران وياليتيآ(موسي محض بئيلقان 

لري ايسه ابو موسي ابن يوسف ابن  ابو موسي، عرب منبع] knyaz Yesai[يئساي

  . اوخت ايستيفانوس آدالنديريرالر

بو موسي داغي آدالنان يئر، يقين كي، اينديكي فضولي رايونونون خلفلي كندي ا  

ياخينليغيندا آرازين موغان دوزونه چيخان يئرده، اونون سول ساحليندكي ديري 

  .آرازين موغانا چيخديغي يئردير - بو يئر . دير داغ

لر  موحاربه لري بيلديريرلر كي، آفشين له بابك آراسينداكي بوتون ليفاورتا عصر مو  

ساالننايين . ين اؤزونده گئديرديلرينده و بز رواز، رود الرود طرفهشتادسر داغي، دا

جي ايلده بابك ايله بؤيوك -6/835باشالنغيجي اوالن هشتادسر داغي ياخينليغيندا، 

همين داغين اتگينده عيني . دور آراسيندا بؤيوك ووروشما اولموش) بوغا الكبير(بوغا 

  . غا الكبير موحاصره اولونوب دارماداغين ائديلديآدلي كندده بو

جي ايلين - 836اهيش ائتدي كي، ريندن بيري اوالن ترخان اوندان خل بابكين سركرده  

بابك تارخاني بوراخدي، او دا . يه اونا ايجازه وئرسين قيشيني اؤز كندينده كئچيرمه

  .داكي اؤز كندينه گئتدي هشتادسر ياخينليغين

آفشين برزنددن، ابو سيد : لري اوچ طرفدن رير كي، عرب سركردهطبري بيلدي   

بابك ايله . خوششدان و بؤيوك بوغا هشتادسردن حركت ائديب داروازدا بيرلشديلر

   .دؤيوشه گيرديلر

جي ايلين يازيندا آفشين برزنددن حركت ائديب، قوشونو بززين يانيندان آخان -837  

بورادا . يه امر ائتدي ن ساحلينده سنگره گيرمهكالنرود چايينا طرف يئريتدي  و اونو

سيني رود الرود  سي آدين اؤز عائله آفشين ائشيتدي كي، بابكين باشقا بير سركرده

يمي بو يئردن برزنده لن داغا كؤچورموشدور؛ معلوم اولدوغو ك كندي اوزرينده يوكسه

آدلي چايين آفشين ين عسگرلري سنگرلردن عيني . ه بير فرسخ يولدورفرسخ و بز 6
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چاياچاتان كيمي آفشين امر ائتدي كي، بورادا . ده چاتديالر ساحيلين يالنيز بير گئجه

 .يئني و دؤردونجو سنگر خطيني قازيلسين
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 لرين عصياني و اونون اينكيشافي خورمي. 5

  

زامان، اونون طرفدارالرينين ينين رهبرليگيني قبول ائدن لر ايجماع بابك بزده خورمي  

بير منبعده بيلديريلير كي، بابك اونالرا قيلينج و خنجر . سايي نيسبتا چوخ دئييلدي

پايالدي و امر ائتدي كي، اؤز كندلرينه گئديب چيخيش اوچون اونون خبردارليق 

الري  سي وئريلنده، بابكين آرديجيل خبردارليق ايشاره. سينلره سيني گؤزل ايشاره

سيني  الرين اوستونه آتيلديالر و هامي لرين و اونالرين اطرافينداكي آدام ده عربكندلر

الرا گؤندردي، اورادا دا  دن اوزاق ماحالالريني بز ن سونرا بابك اؤز آدامبوندا .قيرديالر

ابن النديم . ليدن اوالن طرفدارالري محو ائديلدي لر و اونالرين يئرلي اها بوتون عرب

لرين ديني اعتيقاديندا قتل، عذاب و موحاربه يوخ  خورمي"ن اول يازير كي، بابكد

لره  بابك خورمي.  "لر بوتون بونالرين نه اولدوغونو بيلميرديلر ايدي، خورمي

الرين  رك، اونون طرفدارالرينين سايي آرتان كيمي، عصيانچي باشچيليق ائده

لوشوندا بؤيوك راق، ايجماعين قورو سيندا دوران مقصدلره اويغون اوال قارشي

لردن ناراضي اوالن  انين هر طرفيندن عربن و آرآذربايجا. ليك عمله گلدي دييشيك

نين  لري اونون قوشون دسته"يه باشالديالر،  لر كوتله حاليندا بابكين يانينا گلمه كندلي

 ."مين نفر ايدي 20الر  دان تكجه آتلي سايي او قدر آرتميشدي كي، پيادا حسابا آلينما

 - لي اولدو و اونو باشليجا مقصده  اؤز قوشونوندا مؤحكم اينتظام ياراتمابابك 

  .يه تابع ائتدي لرده عرب حاكميتيني محو ائتمه آذربايجاندا، سونرا دا ديگر وياليت

لر عصيانينين باشالنماسي حاقيندا  ابو حنيفه دينوري بابكين رهبرليگي ايله خورمي   

سيز قاريشيقليق و  باش وئرن فاصيله] خيالفتده[بابك ": بئله معلومات وئرير

الري  زده اونو احاطه ائدن آداماو اؤز ايشينه ب. ميدانا چيخدي  لر دؤورونده چتينليك

ني اله  سينده كي يئر و كندلري داغيتدي كي، اؤلكه اؤلدورمكله باشالدي، اؤز دؤوره

هم اؤزونون، هم ده اونا ياخينالشما يول الرينين ] دنلر طرفين عرب[كئچيرسين، 

اونون قودرتي دوغرودان دا آرتدي و حركاتي . تعقيب اولونماسيني چتينلشديرسين

  ."بؤيوك ووسعت آلدي
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ايسالم دينيني محو ائتمك لري قووماق،  سيندا عرب لر قارشي بابك خورمي  

الرينا اعالن ائتدي كي، بو وظيفه ني يئرينه  سيني قويدوقدان سونرا اؤز آرديجيل وظيفه

بابك سيزين ": يدان دئميشدير ير؛ گويا جاو يئتيرمه يي جاويدان اونا وصيت ائتميشد

ن جاقدير كي، اونا قدر هئچ كس بونا چاتماميش، اوندا ليگه چاتا اوچون ائله يوكسك

جك و ظاليمي محو  الري اله كئچيره تورپاق] بابك[او، . جاقدير سونرا دا چاتمايا

الر اونو  زاده اولمايان جك و اصيل لر اونا حؤرمت ائده حقارت چكن. دير جك ائده

  ."لر جك يوكسلده

لره سيرايت  لردن آزاد ائديلديكدن سونرا عصيان ديگر وياليت آذربايجان عرب  

لر  لرين نه كيمي غلبه سي عصيان ائتميش خورمي لي لرين اها بو وياليت. ائتدي

لري ايسه اؤز ايش ]نماينده[ الري و آگئنت بابكين تبليغاتچي. قازانديغيني گؤروردو

لرده بؤيوك موفقيت  لريني چوخ ياخشي بيليرديلر و خصوصيله داغليق وياليت

سينده كي  ران اؤلكهي انين ايش بابك الخورمي"ير كي، مسعودي بيلدير. قازانيرديالر

او اؤز  .ده اونون قوشونو چوخالميشدير بئيلقاندا ياييلميشدير و همين اؤلكه

.   "الريني او شهرلره طرف گؤندرميش و اونالري هر طرفه يوال سالميشدير قوشون

آز سونرا جبال، . لره سيرايت ائتدي وياليت. عصيان هابئله ائرمنيستان، خوراسان و س

. الرين طرفينه كئچدي سي عصيانچي لي ن، ماسابزان و ديگر شهرلرين اهاهمدان، اصفها

نين  مسعودي.   "ان وياليتينده توپالنير و سيالحالنيردي همد"سي  لي اونالرين اها

 "الرين اوريينده چوخ يئر توتان واخت اونون ايشي آدام"معلوماتينا گؤره، بابك 

سونرا عصيان . سي تعيين ائتدي نين باشچي طائف ابن علي ني خوراسان شهرلري

موحميره دينيني قبول "بورودو، بورادا، ] بوگونگو گورگان[تبريستان و جورجاني

. الري اوالن مزيريه طريقتي ايش گؤروردو ين آرديجيل]Məzyər[مزير  "ائتميش

نين معلوماتينا  بغدادي .لره قوشولدو سي خورمي نين چوخ حيصه ليسي دئيلم ايالتي اها

مين نفر  300تكجه آذربايجاندا و دئيلمده بابك طرفدارالرينين عمومي سايي گؤره، 

  .ايدي

لر  بابكين موتفيقي  و بير سيرا ماليك "لرين كوردلري داغليق وياليت"همچينين    

اولدوالر، بونالردان بيري اوالن محمد ابن البعيث تبريزده كي و شاهي آداسينداكي 
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. الر زاماني بابكين ايختيارينا وئردي ي سفر و ووروشماالريني حرب قاال) اورميا گؤلو(

و اميرلري ده اؤزلرينه تابع ) لري حاكيم(لري  خيالفتين بعضي گؤركملي خاديم

بونالرين آراسيندا . الردا ايشتيراك ائتديلر لره قارشي عصيان الرال بيرليكده عرب اوالن

ونال يازيشير و هر واسطه ده وار ايدي؛ بابك اون] Məzyər[تبريستان حاكيمي مزير

همچينين مينگيجاور الفرغاني ده بابك . ]رغبتلنديريدي[ايله اونو شيرنيكلنديريردي

آفشيني بابكه كؤمك ائتمكده . طرفدارالرينين كؤمكيندن فايداالنيردي

 مرند مليكي عصمت. حساب ائديرديلر بير - لر اونو بابكله ال يريرديلر، عرب تقصيرلند

لره گؤره بابكه  الكوردي و بونونال بيرليكده بعضي كورد اميرلري سياسي موالحيظه

حاتم بن [خيالفتدن آيريلميش ائرمنيستان حاكيمي خاتيم ابن خارساما .قوشولدوالر  

بابك و "بير منبعين وئرديگي معلوماتا گؤره، او، . بابكله يازيشيردي] هرثمه

] رانداآ[الري اينانديريردي كي، بورادا لرله يازيشماغا گيريشدي، اون خورمي

لرين حركاتينا  بو، بابك و خورمي. سيندن آسانليقال گلمك اوالر الرين عؤهده موسلمان

  . "لر قازاندي بابك ده آذربايجان وياليتينده غلبه. سبب اولدو

الرينا امر  لرده بابك اؤز آرديجيل لر عصيانينين بورودوگو بوتون وياليت خورمي  

لرينه هوجوم ائتسينلر و اونالرين  مولك و ماليكانه] لرين عرب["ردي كي، ائدي

  . "امالكيني اله كئچيرسينلر

الري  سيني توتما لري و خيالفتين گئنيش اراضي الرين بؤيوك موفقيت عصيانچي  

- 819. يه جدي فيكير وئرسين خليفه مامونو مجبور ائتدي كي، قارشيدا دوران تهلوكه

الري اولماييب، ايش  لرله بؤيوك ووروشما الرينين خورمي فه قوشونجو ايله دك خلي

جو ايلده خليفه يحيي بن معاذ  -819الرال محدود اولوردوسا،  يالنيز يئرلي توققوشما

باش وئرن . بن مسلمين باشچيليغي ايله بابكه قارشي ايلك نيظامي اوردو گؤندردي

الردا دا گاه  سونراكي ووروشما. ديه لردن هئچ بيري مغلوب ائديلم ووروشمادا طرف

  . بو، گاه دا موقابيل طرف موفقيت قازانيردي

سيندن گؤتوردو و  جي ايلده مامون يحيي بن معاذ اوردو باشچيسي  وظيفه-820  

عيسي بن محمد بن ابو خالدي ائرمنيستان و آذربايجانا حاكم و اوردو باشچيسي 

ري اؤز حسابينا سيالحالنديرسين و ال رك، اونا امر ائتدي كي، قوشون تعيين ائده
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جي -821/822راق  توپاليا] اوردو[او، بابكله موحاربه اوچون . ارزاقال تجهيز ائتسين

دره ايله حركت ائتدي؛ بورادا بابك اونون قاباغينا چيخدي و اونو قاچماغا ] بير[ايلده 

تچي بير عسگر دان هئي قاچيردي، نهايت، ظارافا عيسي دا دالينا باخما. وادار ائتدي

اونالرال ": او، جاوابيندا دئدي "ائي ابو موسي، هارا بئله؟": ييب دئدي اونو سسله

الري قورخودا  موسلمان] آنجاق[ده بيزيم ايشيميز گتيرمير، بيز  موحاربه] لرله خورمي[

  ."بيلريك

سيني تعيين  سي مامونو مجبور ائتدي كي، يئني اوردو باشچي لرين غلبه خورمي  

بن علي ابن صدقه االزدي اوردو ] Züreyq[ريقوجو ايلده ز- 4/823.نائتسي

نين باشچيليغي ايله  راق احمد ابن جنيد االسكافي اونا كؤمك اوال. سي اولدو باشچي

ريق ايسه وز. لري گؤندريلدي، الكين بابك االسكافيني اسير آلدي قوشون دسته

  .لره هئچ بير شئي ائده بيلمه دي خورمي

قوشون كوماندانليغيندان كنار ائتدي و اونون يئرينه محمد ابن  ريقيومامون ز

يه  لرله موحاربه او ايسه خورمي. الطوسيني تعيين ائتدي] Hümeyd[حميد

نين قراريندان ناراضي  ريقي ازملي اولدو، چونكي او، خليفهوگيريشمزدن اول، ز

 "جك بيله لي اوال تهلوكه"ريقي و ومحمد ابن حميد ز. اولوب عصيان ائتميشدي

يه جيدي صورتده  سيني ساكيتلشديرديكدن سونرا، بابكله موحاربه الرين هامي آدام

يه گيريشدي و ايكي  جي ايلده اونونال موحاربه-827محمد . حاضيرالشماغا باشالدي

نهايت، . ايل عرضينده داوام ائدن ووروشماالردا موفقيت هميشه اونون طرفينده ايدي

هشتادسر ] 13ين جوزان/بوگونكو گونش  تقويم ايله خرداد[ده- 3جو ايل ايونون -829

  .لر آراسيندا اساس ووروشما اولموشدور لرله خورمي داغيندا عرب

طوسي اؤز . ي اله كئچيرمك ايديلرين قاالسي بز سي خورمي ن وظيفهلري عرب

بد الرحمان التايني باشچي تعيين عاوردوسونون مركزينه محمد ابن يوسيف ابن 

الكين . اوردونون ساغ جيناحيندا ايسه عباس ابن عبدالجبارالتكتيني ني قويدوائتدي، 

دان سونرا  الري اوچون پوسقو دوزلتدي، قانلي ووروشما نين قوشون بابك طوسي

. نين اؤزو اؤلدورولدو محمد طوسي. لر مغلوب ائديليب قاچماغا باشالديالر عرب

راق دئيير  وروشماني نظرده  توتاواردان محض محمد طوسي ايله بابك آراسينداكي و
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] لري عرب[مينه قدر ايسماعيل اؤوالديني  30] بابك[بير ووروشمادا او "كي، 

  ."قيردي

جو - 829[ايكي ايلدن سونرا ": سينده دئييلير نين روسجا ترجومه“آغوان تاريخي  

دووسئتت .چ. “ قوودو] آدامي[مين  150تاووسيني داغيتدي و ] بابك[بابان ] ايلده

طوسي ) توسين(نين بير سيرا اليازماسيندا تاپميشدير كي، تاووسين “آغوان تاريخي”

نين بابك  سي ليدير، يعني بورادا تاووسين آدلي بير ياشاييش منطقه شكلينده اوخونما

مينليك اوردوسونون  150طرفيندن داغيديلماسيندان دئييل، محمد الطوسي و اونون 

  .سيندن بحث ائديلير ديلمهلر طرفيندن دارماداغين ائ خورمي

نين هالك اولماسيندان چوخ غمگين اولموشدو،  خليفه مامون محمد الطوسي  

الرينين كومانداني  آز سونرا عرب قوشون. چونكي او، چوخ باجاريقلي سركرده ايدي

ايلده مغلوب ] 30/829[ابراهيم ابن الليث ابن الفضل اولدو، اونو دا بابك سونراكي 

  ."ائتدي

قوشونالري بير ده دارماداغين ائديلندن سونرا، خليفه مامون قطعيتلي عبداهللا  عرب  

لي اولمادي،  سي تعيين ائتدي، الكين او، بابكله ووروشما ابن طاهري اوردو باشچي

لي  سيني توتما راق خوراسان حاكمي وظيفه چونكي قارداشي اؤلندن سونرا ارثي اوال

  .ايدي

ن آذربايجان، جبال و اصفهانا علي ابن هشامي حاكم جو ايلده مامو-30/829همين   

الكين ابن هشام . لره قارشي ووروشماغا گؤندردي رك، اونو خورمي تعيين ائده

يه و خالقي سيخيشديرماغا باشالديغينا گؤره خليفه اونو  ليق ائتمه لرده اؤزباشينا ايالت

ي ] Uceyf ibn Ənbasساكيتلشديرمك اوچون يمن حاكمي عجيف ابن عنبسه 

بونو خبر آالن علي ابن هشام عجيفه هوجوم ائديب اونو اؤلدورمك و . گؤندردي

جي اوده بغداددا اعدام -1/830دي، الكين توتولدو و  بابكين طرفينه قاچماق ايسته

  .ائديلدي

الر  بابكين ايشي بؤيوك ووسعت آلدي و آدام"دينوري بيلديرير كي، بو زامان   

اونونال ووروشوردوالر، الكين اونا غاليب گله . ا باشالديالراوندان قورخماغ) لر عرب(

لرين  خورمي."لريني اؤلدوروردو بابك اونالري داغيدير و اونالرين سركرده. ديلر بيلمه
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سي  جك بير آرديجيلليق ال دارماداغين ائتمه الريني غيبطه ائديله خيالفت قوشون

 . غا سالديلريني چاشقينلي نين حاكم دايره لر دؤولتي عباسي

] əl-Kindi[سي يعقوب ابن اسحاق الكندي چي نين مشهور مودافعه خريستيان ديني  

الري اونو بغدادا دعوت  او زامان خليفه مامونون ساراييندا ايدي، موسلمان ايالهياتچي

ليقدان اوستون اولدوغونو اونا ايثبات  نين خريستيا ائتميشديلر كي، ايسالم ديني

الري  لرين بوتون غلبه و ايستيال الر الكندي يه دئييرديلر كي، عرب تچيايالهيا. ائتسينلر

.  الريني بينير لرينده ايسالم احكام بونو گؤسترير كي، اهللا كافيرلرله موحاربه مسئله

سي، خريستيانليغي  الكين بابكين خليفه اوردوالريني بير چوخ مغلوبيته دوچار ائتمه

لرين  الكندي عرب. نين الينده بير نؤع اساس اولدو مودافعه ائتمك ايشينده ال كندي

لرين خيالفت اوردوالرينا قارشي  الري خورمي لرينده كي غارت و تاالن ايلك موحاربه

بو موحاربه بيزيم آغاميز و حؤكمداريميز ": رك دئدي سي ايله موقاييسه ائده موحاربه

  ."موشدورالر دوغور امير المؤمنين اوچون چوخ تهلوكه و ناراحاتليق

لري بينديگي ثبوتو  الرينا دئدي كي، اگر اللهين غلبه تچي الكندي بغداد ايالهيا  

دوغرودورسا، اوندا ان اينانديريجي بودور كي، اهللا بابكه كؤمك ائدير، چونكي بابك 

. نين اونا قارشي گؤندرديگي بوتون اوردوالر اوزرينده غلبه چالير لري عباسي خليفه

پيغمبرين غارت و ] محمد[ايندي اؤزون موحاكيمه ائت، ": الكندي دئييردي

الرداكي قولدورلوغا بنزر باسقين و  لره نه ماراغي وار ايدي؟ نه سببه او، يول غنيمت

، عصياني بيزيم ]محمدينله[الري دايانديرمادي؟ منه دئ گوروم، سنين آغانال  هوجوم

ؤيوك فالكت گتيرن بابك آغاميز امير المؤمنيني بو قدر كدرلنديرن و بشريته ب

الخورمي آراسيندا نه فرق واردير؟ من ياخشي بيليرم كي، سن بونا جاواب وئره 

  ."بيلمزسن

سي خريستيان اوالن سونيك،شكي، بئيلقان،  لي اندا اهامعلوم اولدوغو كيمي، آر  

. لري بير قدر فرقلي ايدي لرين حركت سينده خورمي لر اراضي آرساخ و ديگر وياليت

جي ايلده، يعني عرب - 820لره خورمي قوشونو تقريباً  نور، بو وياليتگؤرو

لر كؤمك اوچون  الرين سيخيشديرديغي يئرلي ماليك لري و وئرگي  ييغان جانيشين

بو زامان، آررانا كؤچوب . يه مجبور اوالندان سونرا گلميشدي بابكه مراجعت ائتمه
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خيالفت تاختي اوستونده  الري بورادامؤحكم مسكن ساالن بير چوخ عرب فئودال

الري گئنيش  دن و خيالفتين پايتاختيندان اوجقارالرا گئدن يول گئدن داخيلي موحاربه

سينده كسميش اوالن خورمي عصيانينين اولدوقجا بؤيوك  عمليات نتيجه

. يه باشالميشديالر لري گؤسترمه رك، آيريلما مئيل دن ايستيفاده ائده لرين موفقيت

اعتينا ينا -]بويروق الر، فرمان الر[الر  مركزي حاكميتين سرانجام خيالفتدن آيريليب

يه و اؤزلرينه تابع اوالن  ليق ائتمه لرينده اؤزباشينا ران وياليتالر آ ين بو فئودال ائتمه

بئله . الر ائديرديلر الرا باسقين سي ايله قونشو خريستيان كنيازليق لري واسطه طايفه دسته

نين  تاريخچي. سواده ابن عبد الحميد الجحافي ده وار ايدي   لر سيراسيندا موتغلليب

سواده، ] عرب[ايلده داغيديجي تاجيك ] 2/821[همين "وئرديگي معلوماتا گؤره، 

آدي ايله مشهور اوالن بو آدام ] “چي غارت” Avaranşan[ائرمنيستاندا آوارانشان 

گئتدي ] Sünik[ه سونيكرك بوتون اؤلكه ني غارت ائتدي، قاييديب  الر ائده باسقين

سونيك . قاالسيندا مؤحكملندي-وياليتينده كي شاالتو كندي] Squk[و سقوك

] ده ني سوا[او دا گليب "نسلينين بؤيوگو حؤكمدار واساك باباني يانيما چاغيردي، 

بابك اونون قيزي ايله ائولندي و . واساك همين ايل اؤلدو."ازدي، قاچقين سالدي

بابكين قوشونو سونيكدن . لرين حاكميتي آلتينا كئچدي خورميهمين ايلدن سونيك 

  .لريني توتدو سونرا بئيلقان، آرساخ و اوتي وياليت

الر بابكين حؤكمدارليغينا تابع  ليكيان الر و يا پاو قئيد ائتديگيميز كيمي، بئيلقانلي  

ييب،  تاب گتيرمهاولماديالر، يا دا اوال بيلر، اؤز اوزرلرينه قويوالن باجين آغيرليغينا 

آلبانيا كنيازي ايستئپانوس آبالساد . جي ايلده بابكين عليهينه عصيان قالديرديالر-826

. بابكي آذربايجاندان چاغيردي، او دا بئيلقان وياليتينه گيريب عصياني ياتيرتدي  

وياليتيني ) غربي سونيك]Geqarkuni([جي ايلده گئقاركوني -827بابكين قوشونو 

. الر  هوجوم ائتديلر الكين بئيلقانلي. مين آدام قيردي 15ه هم د. توتدو

مين  15هم ده . ، كارناكاش، خاكاري و تاپات كندلريني توتدوالر]Ureas[اورئاس

جو ايلدن بير آز اول، يئنيدن عصيان قالديريب، -830الر  الكين بئيلقانلي. آدام قيردي

كارناكاش، خاكاري و تاپات  اورئاس،. وياليتينه هوجوم ائتديلر] Bercor[بئرجور

دي،  ايستئپانوس آبالساد تكرار بابكه مراجعت ائديب كؤمك ايسته. كندلريني توتدوالر
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جي ايلده -1/830.. الري دارماداغين ائتديلر لر ده گليب عصيانچي خورمي

الرين رهبرلري اوالن داوون و شاپوخ بابكين موتفيقي كنياز آبالسادي  بئيلقانلي

الر اوچونجو دفعه عصيان قالديرديالر و بير منبعده  بئيلقانلي. اؤلدوردولر

الر  عصيانچي.لر   قاالسيندا مؤحكملندي] Qoroz[گؤستريلديگينه گؤره، قوروز 

: لريني بير ايل عرضينده اؤز ال لرينده ساخالديالر آررانين آشاغيداكي وياليت

خاباند، آماراس، )  Mivsميوس (، )و كوتاك(يوخاري وايكونيك، بئرجور، سيساكان 

  .وياليت] Utidə Tri[و اوتيده تري] Mxank[پازكانك، آرساخدا مخانك

سي اوغلو يئسايي ابو موسي بئيلقان  اؤلدورولن آبالسادين يئرينه اونون باجي  

الريني كومگه چاغيردي و اونالرين  او، بابكين قوشون. نين حؤكمداري اولدو وياليتي

يئسايي . "لري اله كئچيردي و هامي يا حؤكمرانليق ائتدي همين وياليت"يارديمي ايله 

لري داوون و شاپوخو ياخاالييب عذابال  الري كنياز آبالسادين قاتيل ابو موسي نين آدام

  .اؤلدوردولر

الرين الينده  منبعدن گؤروندوگونه گؤره، قوروز قاالسي عصيان ائتميش بئيلقانلي  

بابكين اوردوسو بو قاالني آلماق اوچون آرازدان كئچيب آماراس . قالميشدي

قطعيتيني الرين  نماز اولدوغونو و عصيانچيقاالنين آلي. وياليتينده دوشرگه سالدي

راق،  جه ايشلتديگي فورصتدن فرقلي اوالگؤرن بابك، عصياني ياتيرتماق اوچون اول

او، صولحدن دانيشماغا ". الري تسليم اولماق اوچون ديله توتماغا باشالدي عصيانچي

الري بير  بير چوخ. باشالييب چاليشيردي كي، اونالري اؤز حاكميتينه تابع ائتسين

اولدوغونو دان آلداديلميش  مدت اوچون توبه ائديب اونا تابع اولدوالر، الكين سونرا

  ."رك يئنيدن قيام قالديرديالر گؤره

بابك شهرين تسليم اولماسينا مووفق اولماديغيندان اؤز پايتاختينا قاييتدي، قاالنين   

اونا امر ائتدي كي، "و قويوب ]Rostom[لريندن روستوم يانيندا ايسه اؤز سركرده

الكين روستوم . تسينالرال ووروشماسين، اونالري خوشلوقال اطاعته جلب ائ داكي قاال

يه  الرال موحاربه ائتمه ييب، قاالدا مؤحكم يئر توتان بابكين تاپشيريغينا فيكير وئرمه

رك، خاچ و  لري عيسانين گوجونه پناه گتيره او زامان قاالنين كيشي. باشالدي
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راق بابكين اوردوسونو مغلوبيته  الريندا توتا لريني قاباق لرين قوروموش سوموك مقدس

  ."تديالراوغرا

سيني داوام ائتديرمك ايستميردي،  لرينده قان تؤكولمه ان وياليتگؤرونور، بابك آر  

صولحدن "محض بونا گؤره او .چونكي او اؤز آرخاسيني تامين ائتمك فيكرينده ايدي

يقين محض بو زامان سهل ابن سمبات و يئسايي ابو موسي . "دانيشماغا باشالميشدي

لرينده اؤز كئچميش  ده بابك آرران وياليت نتيجه. ه پوزولدوايله بابك آراسيندا عالق

سينده كي داياغيني و آتلي قوشونونون ايستيفاده ائتديگي گؤزل  لري ايچري موتفيق

الرين  لريندن بيرينده يازير كي، زادگان يئرئميان اؤز مقاله.ت.س. الري ايتيردي قيشالق

سونيك و آرساخ "اشليجا رولو سينده ب نين دييشيلمه بابكه قارشي موناسيبتي

نين ناراضيليغي اويناميشدير، چونكي اونالر بابكي ارزاقال و بيرينجي  لري كندلي

لرين احتياطي قورتاراندا، بابك  كندلي. لي ايديلر ده تاخيل ايله تجهيز ائتمه نؤوبه

ارت الردان عب لردن و ائرمني لشميش آلبان ائرمني. الردان زورال آلدي تاخيلي فئودال

... لنرك اونا قارشي عصيان قالديرديالر دن غضب لرين الر بابكين حركت ايري زادگان

دي كي، بو  سي ضعيفله سينده اونون قووه لر نتيجه بابكين آرخاسيندا گئدن بو موباريزه

  ."سينه ايمكان وئردي لرين اونو قطعي مغلوب ائتمه جي ايلده عرب-837دا 

ل ال تجهيز ائدن بازا اولدوغو حاقيندا سونيك و آرساخين بابكي تاخي  

سينه  لرده تصديق اولونماديغي مسئله يئرئميانين وئرديگي معلوماتين منبع.ت.س

قئيد ائتملي ييك كي، ائرمني كنيازالري آراسيندا بابكين موتفيقي . توخونولماميشدير

لري آنجاق سونيك، آرساخ، شكي، بئيلقان و ديگر  اونون موتفيق. يوخ ايدي

راق  اوتمازيان دوغرو اوال.م.آ. لري اوالن آلبان كنيازالري ايدي لرين حاكم اليتوي

لري اوچون اجتماعي  بابكين حركاتيندا اؤز صينفي منافع"گؤسترير كي، بو كنيازالر 

داها تابع اولمور، اونون  "گوناهكار بابكه"تهلوكه گؤروب بابكله عالقه ني كسير، 

  ."رينه يئتيرميرلريئ "الريني و امرلريني قانون"

لري، ديگر طرفدن خيالفتين اؤزونده  لر عصيانينين موفقيت دن خورمي بير طرف  

لر اونونال نتيجه لنميشدي كي،  مامونون قارشيالشديغي دايمي داخيلي چكيشمه

ده نصر ابن  جزيره. لي زامان كئچيريردي لر خيالفتي اؤز وارليغي اوچون تهلوكه عباسي
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، مصرده )826-820(نين  الرينين، مصرده عبداهللا السوري ب طايفهشبسين، سوريادا عر

لر  الري، هابئله بيزانس ايله دايمي موحاربه لرين عصيان لر و قيسي جو ايلده يمني-829

مامون بوتون ايگيرمي . خليفه ماموندان آغير خرج و بؤيوك اوردو طلب ائديردي

لي  الري ياتيرما خلو عصيانايلليك حؤكمرانليغي عرضينده خيالفتده يالنيز چو

يش اولسا دا، اؤز ه مسيندن گله بيلم الرين عؤهده او، عصيان. اولموشدو

لره قارشي هئچ بير  حؤكمرانليغينين آخيرالريندا چوخ بؤيوك بير اراضي توتان خورمي

لرين عصياني داها بؤيوك بير قووه ايله  مامون اؤلن ايلده خورمي. دي ايش گؤره بيلمه

نظام الملكون  وئرديگي معلوماتا گؤره، عصيان اصفهان، فارس  .قيزيشدي

يه باشي  مامونون بيزانس ايله موحاربه. لريني و بوتون كوهيستاني بورودو وياليت

. لر بير گئجه واخت تعيين ائتدي"الر  چي قاريشماسيندان ايستيفاده ائدن عصيان

. شهرلري تاالديالر. الرلرده عصيان قالديردي حاضيرالشيب بوتون ماحال و وياليت

اصفهاندا . الري اسير آپارديالر فارسدا چوخلو موسلمان قيرديالر، آرواد و اوشاق

او شهر داروازاسيندا . سي علي بن مزدكان آدلي بيريسي ايدي اونالرين باشچي

ايگيرمي مين نفرليك سالحلي قووه ني گؤزدن كئچيرتدي و قارداشي ايله بيرليكده 

... لينه كئچن موسلماني اؤلدوردوغارت ائتدي، اكوهو توتدو،  علي. كوها گئتدي

 رميهر طرفدن خو. ن آذربايجانا گئتديقاييتديقدان سونرا او، بابكله بيرلشمك اوچو

  ."لر بابكين يانينا گئديرديلر دينلي

ابو (ده اؤلدو، اؤز قارداشي معتصمي -7جو ايل آوقوستون -833خليفه مامون   

. رك، اونا وصيتنامه قويدو هد تعيين ائدهعتاختا ولي) هارون الرشيدياسحاق محمد بن 

يه باشليجا دقت وئرمك  لره قارشي موحاربه سي خورمي نين باشليجا ماده بو وصيتنامه

سيز يه قطعيتلي و رحم قارشي موحاربه لره گلينجه، اونالرا خورمي": سرانجامي ايدي

اگر . تلي و پيادا قوشونال كؤمك ائتبير آدام گؤندر، اونا صبرله پول، سالح، آ

اوزون چكسه، سن اؤزون اؤز طرفدارالرين و ) لرله موحاربه خورمي(اونالرين واختي 

دا معتصم - 10جو ايل آوقوستون -833. "الرين ايله اونالرين اوستونه گئت ياخين آدام

    .خليفه اعالن ائديلدي



٣٧ 

 

 بززين سوقوطو.  عصيانين سون دؤورو.5

  

يي ه ده اؤز سلفينين وصيتينه عمل ائتم ه تاختا چيخان كيمي بيرينجي نؤوبهيئني خليف  

يه باشالدي،  يه جيدي حاضيرليق گؤرمه لره قارشي موحاربه او، خورمي. قرارا آلدي

لي  نين بو تهلوكه لري لرين خالق كوتله زيرا، گؤروردو كي، آذربايجانين و ديگر ايالت

ك گؤستريلسه، خيالفتين اؤز وارليغي اوچون حركاتي قارشيسيندا داها دا ضعيفلي

بونا گؤره . دي او، بو ايش اوچون هئچ بير شئيي اسيرگمه. لر دوغورا بيلر جيدي نتيجه

  .لندي الرينين ايلك هوجومو موفقيتله نتيجه لره قارشي اونون قوشون خورمي

ان، جيبالدا، همدان، اصفه"جو ايلده - 833نين وئرديگي معلوماتا گؤره،  طبري  

لرين دينيني قبول  لي خورمي ماسابزان و مئهريجان قازاق شهرلرينده اوالن چوخلو اها

معتصم اونالرا قارشي . اونالر توپالنديالر و همدان طرفده دوشرگه قوردوالر. ائتدي

قوشون گؤندردي؛ اونون گؤندرديگي آخيرينجي اوردو اسحاق ابن ابراهيم بن مصعب 

اوكتيابرين [، همين ايلين شوواليندا )معتصم(كي، اونو دا  ين كومانداسي آلتيندا ايدي

] آييندا[او، ذيقعده. جيباال حاكم تعيين ائتميشدي] سي- 17نويابرين  - سي -20

اوزرينده ] لر خورمي[اونونن . اونالرا گئتدي] سي-17دئكابرين  -ي -18نويابرين [

زوارالرين مكه دن منايا [ترويه گونونده ] بغداددا[چالديغي غلبه حاقينداكي معلومات 

او، همدان رايونوندا . اوخوندو]ي-25جو ايل دئكابرين -833گئتديكلري گون 

  .سينه قاچديالر الري روم اراضي مين آدام قيردي، قاالن 60] اونالردان[

سينه  نين بيزانس اراضي سي لرين قاالن حيصه سيريئتس، مغلوب ائديلن خورمي.م  

ايلده بابك طرفدارالرينين بؤيوك بير ] 833[همين ": دئييرقاچديغي حاقيندا بئله 

رك باش كوماندان نصر  سيندن جانا گله موحاربه) لرين  عرب(الرين  سي ايرانلي حيصه

ي آختارماغا گئتدي و خريستيانليغي ]Feofil[ايله بيرليكده روم پادشاهي فئوفيل

] بابكين[اونون "لده وئرير؛ ابن االعبري همين واريانتي داها قيسا شكي. "قبول ائتدي

لريندن بير چوخو ايله فئوفيلين يانينا قاچديالر و  سي نصر اؤز هم قبيله سركرده

 .خريستيان اولدوالر
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لرين طالعي حاقيندا موختليف  همدان ووروشماسيندان سونرا بيزانسا گئدن خورمي   

ورتا عصر يونان لري ا نين ايستيناد ائتديك لري بيزانس تاريخچي. معلومات واردير

مين نفردن  14لر قروپو  لري بيلديريرلر كي، قاچيب بيزانسا سيغينان خورمي مؤلف

آدلي بيريسي ] Feofob[ عبارت ايدي و اونالرا اصلي ايرانلي اوالن فئوفوب

ايمپراتور فئوفيل اونالري فئملئرده يئرلشديريب تورما آدالنان . باشچيليق ائديردي

الرينا قارشي  نين قوشون لر عرب خيالفتي دو؛ همين دستهلره بؤل آيري دسته-آيري

  .حربي عملياتدا فعال ايشتيراك ائديرديلر

بئله روايت واردير كي، گويا بابك اؤزو بيزانسا كئچميشدي، بير احتيماال گؤره ايكي   

گئتميش، ) سينوپا(مين نفر طرفداري ايله بيزانسا  7اونالردان بيري : بابك اولموشدور

سيريئتس  و بير سيرا .بونو م. ايسه خيالفتله موباريزه ني داوام ائتديرميشديرديگري 

الكين بوتون . دئييرلر) فينلئي و ديگرلري.ائمين، ق.وايل، ن.لئبو، ق.ش(الر  تدقيقاتچي

ليده گؤرجييك كي، بابك عؤمرونون آخيرينادك  لر اساسسيزدير، چونكي ايره بو روايت

  .دي مهسينه گئده بيل بيزانس اراضي

فئوفوبون كئچميش آدي، يعني خريستيانليغي قبول ائتمزدن اوولكي آدي حاقيندا دا   

سيريئتس .م. طبري دئيير كي، اونو بارسيس دئيه چاغيريرديالر. بير نئچه فيكير واردير

سي  ائرمني تاريخچي. ايميش) ناصر(و ابن العبري يازيرالر كي، اونون آدي نصر 

سي فاكتيني قئيد ائدركن تاريخي  ستيانليغي قبول ائتمهآيرانوانسي نصرين خري.م

. ائ.ب[ 290نين  ائرمني تاريخي": دوالشيق سالير و بابكي بو احواالتا داخيل ائدير

 . "جي ايلده نصر و بابك خريستيان اولدوالر-]841

لري نظردن  لرله بيزانس ايمپراتورو فئوفيل آراسينداكي عالقه بيز خورمي  

لرين مؤحكم زميني وار ايدي و ايللردن  ئيد ائتديگيميز كيمي، بو عالقهق. كئچيرميشيك

لرين عصيانيني  جي ايلده خورمي-837بري داوام ائديردي، يوخسا خيالفت 

دارماداغين ائتديكدن سونرا بابكين بيزانسا قاچماسيني باشقا جور ايضاح ائتمك 

 . اولماز

قيتدن سونرا باشا دوشدو كي، خليفه معتصم همدان ياخينليغينداكي ايلك موف  

نين گئديشينه تأثير  لرله هردن بير ووروشماق موحاربه لري پارچاالماق و خورمي قووه
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لرله  نين خورمي لري معتصم گؤروردو كي، اونون قارداشي و سلف. دير جك يه گؤسترمه

ائتديگي موحاربه تاكتيكاسي كؤكوندن يانليش ايدي و خيالفتين بير نئچه اوردوسو 

لي دوشمنه قارشي خيالفتين بوتون  بابك كيمي تهلوكه. وچون فالكتلي اولموشدوا

لريني توپالماق اوچون كيچيك آسيادا بيزانسال دايمي موحاربه مئيدانيندا حربي  قووه

 . عملياتي دايانديرماق الزيم ايدي

ساكيتليك معتصمه ايمكان ) 837- 833(عرب سرحدينده دؤرد ايلليك -بيزانس  

 . الري دا بابكه قارشي گؤندرسين ده اوالن قوشون لر بيزانسال موحاربه ي، اولوئردي ك

نين ايستراتئژي جهتينه جيدي  راق بابكله موحاربه معتصم اؤز سلفيندن فرقلي اوال  

يه  سي و گوجونو بيلديگيندن اوزون سورن موحاربه او، دوشمنين قووه. دقت يئتيردي

لري سئچمكدن،  ركيبيني و گؤركملي سركردهقوشونون ت: حاضيرالشدي و هر شئيي

لرله تامين ائتمكدن توتموش خيالفتين بوتون ماليه، ارزاق و يئم  كؤمكچي حيصه

الرينا  يه دك هر شئيي موحاربه احتياج] تجهيز ائدينجه[الريني سفربر ائدينجه احتياط

  .تابع ائتدي

اميرلردن ابو سعيد  لرين اوزرينه عمومي هوجوما باشالمازدان اول معتصم خورمي  

زنجانال اردبيل "جك ووروشما رايونونا گؤندريب اونا امر ائتدي كي،  محمدي گله

] اردبيل-زنجان[لريني برپا ائتسين و  آراسيندا بابكين داغيتديغي ايستحكام منطقه

الر قويسون كي، هئچ كس  ] ،ساخلوو پادگانGarrisonاينگيليسجه[يولوندا قارنيزون

  ."سين ي اوچون تهلوكه تؤرتمهاردبيلين تجهيز

قوشون قرارگاهي ايله خيالفتين پايتاختي سامرا آراسينداكي رابطه سيستئمينه بؤيوك   

الر پيس اولدوغونا گؤره قاصيدلر معلوماتي گئج گتيريرديلر،  يول. دقت وئريلميشدي

 بونا گؤره ده خليفه امر ائتدي كي، اردبيلدن پايتاختا گئدن يولون هر فرسخينده

خليفه بو مقصد اوچون امر . يه حاضر اوالن بير آتلي قويسونالر معلومات گتيرمه

بوگون كيرمانشاه بؤلگه سينده يئرله شن سرپل [ائتدي كي، اونون اؤزونون حولوان

دان  سيندا خصوصي چاپار آتالرين كئچيدي ياخينليغينداكي مارج آت ايلخي] ذهاب

بيريني -الر بير لخانااووالر دوزلديلدي؛ بو قار لخانالرده قارووو تپه. ايستيفاده ائتسينلر  

بيرينه سسله خبر - الرين حركتي حاقيندا بير ياخشي گؤروردو و معلومات گتيرن آتلي
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قرارگاهيندان  ]باشچي[باش كوماندان) برزنددكي(ليكله، اردبيلده كي  بئله .وئريرديلر

گؤندريلن معلومات سامرايا دؤرد گونه گليب چاتيردي كي، بو دا او زامان اوچون 

لره قارشي حربي عمليات  بونا گؤره ده خليفه خورمي. چوخ تئز حساب اولونوردو

ده، خيالفت  بو موحاربه. لردن هميشه خبردار ايدي رايونوندا باش وئرن حادثه

] پوست[ق معلومات گؤندرمك اوچون پوچترا تاريخينده ايلك دفعه اوال

  .لريندن ايستيفاده اولونموشدو گؤيرچين

الري ايله ووروشمادا اؤز حربي مهارتيني  خليفه معتصم ميصرده بيزانس قوشون  

ده -3جي ايل ايونون - 835گؤسترن ايستعدادلي سركرده آفشين حيدر ابن كاووسو 

 .رين باش كومانداني تعيين ائتديال لره قارشي موحاربه ائدن بوتون قوشون خورمي

لرله  آفشين آتا ميننده يعني خورمي. خليفه بو موحاربه اوچون وسايط اسيرگميردي  

مين  5مين ديرهم، حربي عمليات اولماياندا ايسه  10گونده  - ووروشماغا گيرنده 

جي ايلده معتصم بابك ايله -837الذهبي بيلديرير كي، تكجه . ديرهم پول آليردي

دن  آفشينين اوردوسو آراسي كسيلمه. يه بير ميليون ديرهم خرجلميشدي اربهموح

 .ارزاق، سورسات و سالحال تجهيز اولونوردو

لرين  آفشين اردبيل قرارگاهينا گلن كيمي ابو سعيد محمده امر ائتدي كي، خورمي   

الر برپا ائديليب  قاال. يي سورعتلنديرسينه الري برپا ائتم داغيتديغي قاال

او اؤز . لر قازيلدي ؤحكملنديكدن سونرا آفشينين امريله بونالرين اطرافيندا خندكم

برزند ايله . الرينا ياخين اوالن برزنده كؤچوردو لرين ايستحكام قرارگاهيني خورمي

پايتاختدان اردبيل يولو  .الر دا برپا ائديليب مؤحكملنديريلدي اردبيل آراسينداكي قاال

لري  الرينين يانينجا خصوصي موحافظه بؤلمه ق و سالح كاروانايله برزنده گئدن ارزا

سيني  سي تهلوكه الرا غفلتا هوجوم ائتمه لرين كاروان گئديردي كي، بو دا خورمي

  .لي ايدي دان قالديرما آرا

آفشين اؤز . آفشين جاسوس معلوماتي توپالماغا خصوصي دقت وئريردي  

رك،  يه جهد ائده ني دا اؤز طرفينه چكمهالري الريندان باشقا بابكين جاسوس جاسوس

الري و مانئورلري حاقينداكي معلومات اوچون اونالرا  لرين يئري، ايستحكام خورمي

 .داها آرتيق پول وئريردي
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بابكين اؤز دوغما يئرلرينده عمليات كئچيريب بو يئرلره ياخشي بلد اوالن    

تئز -الرينا تئز عرب ايستحكام الري مؤحكملنديرمكله مشغول اوالن الري، قاال قوشون

نين باشچيليغي آلتيندا  ابو سعيد محمدين قوشونونا قارشي معاويه. هوجوم ائديرديلر

سينه  لرين بير نئچه ايستحكام منطقه او، عرب. سي گؤندريلميشدي بير خورمي دسته

ابو سعيد اؤز قوشونونو . راق اؤز ايستحكامينا قاييتدي باسقين ائديب اسير توتا

. رك، سينداباي يئرينده اونا چاتدي سيني تعقيب ائده نين دسته پالدي و معاويهتو

لرين  اسير آلينان خورمي. سيني مغلوب ائتديلر نين دسته لر معاويه ووروشمادا عرب

 .الري كسيليب پايتاختا گؤندريلدي باش

ده  الري ايله موحاربه لر دئييرلر كي، بو ووروشما خيالفتين نظامي قوشون تاريخچي   

 .لرين اوغراديغي ايلك مغلوبيتي ايدي خورمي

لري اوندان آيريلماغا  بو زامان بابكين يئرلي حؤكمدارالر سيراسيندان اوالن موتفيق   

دوشوب، اؤز  سيندن دهشته عصيان قالديرميش خالقين زحملي قووه. باشالديالر

الرينين بوتؤو قاال بيلمه يجگيندن قورخان و خيالفتين گؤردوگو تدبيرلر  تورپاق

سينده بابكين دارماداغين ائديلجه ييني دويان يئرلي حؤكمدارالر اؤز موتفيقينه  نتيجه

لر آراسيندا تبريز و شاهي قاالسي  بابكه خيانت ائدن. قارشي خاين چيخديالر

لريندن  و آدام بابكين سركردهبعيث ده وار ايدي، حال بوكي بحؤكمداري محمد ابن ال

ابن البعيث، خليفه . نين قيزيني آليب اونونال حتي قوهوم اولموشدو الكوردي عصمت

يازيب اونا اؤز ] مكتوب[معتصمه "قارشيسيندا اؤزونه برائت قازانديرماق اوچون 

نون طرفدارالرينا قارشي صداقتيني بيلديرير و اونو امين ائديردي كي، بابكه و او

  ."جكدير الزيمي تدبيرلر گؤره

يه  سي عادتا اولدوغو كيمي ابن البعيثين مولكونده گئجه لمه ين دستهتبير دفعه عصم  

ين اؤزونو، هم ده اونون دؤيوشچولريني ايچيرتدي و ابن البعيث هم عصمت. قالميشدي

باغلي شاهي آداسينا آپاردي، قولو -لري حالدا ال سرخوش اولوب اؤزلريني بيلمديك

نين  ي ايسه سامرايا خليفهلري قيردي، عصمت يث بوتون خورمياورادا ابن البع

لرين وطني بززئين  ، خورمييه معروض قاالن عصمت ايشگنجه. ردييانيناگؤند

سينده  الري، داغ كئچيدلري و ضعيف يئرلري باره سي حاقيندا، اونون يول اؤلكه



٤٢ 

 

لره قارشي موفقيتلي  لرين خورمي دي، يعني خليفه عرب ؤيلهيه س بيلديگيني خليفه

  .دن آال بيلديجك چوخ موهوم معلوماتي عصمت بيله سينه كؤمك ائده موحاربه

نليغي دؤورونده ابن البعيث خيالفتدن يئنيدن  الر خليفه متوكيلين حؤكمرا سونرا  

  .شا ووردوجي ايلده اؤز عؤمرونو زينداندا با-850آيريلدي، الكين آخيردا 

لريندن بيريندن محروم  او، اؤز سركرده. ليكله، بابك ايكينجي مغلوبيته اوغرادي بئله  

يه وئرديگي معلومات ايسه بابكين  سينده خليفه لر باره عصمه نين خورمي. اولدو

  . لريني خئيلي چتينلشديردي حركت

لر  لرله خورمي ربع. الر تيكديردي جي ايل آفشين ياخينليغيندا يئني ايستحكام-835  

بعضا بو، بعضا ده او بيري طرف . الر گئديردي آراسيندا كشفيات كاراكتئرلي ووروشما

الرينين تجهيزات  لر عرب قوشون بو يئره ياخشي بلد اوالن خورمي. موفقيت قازانيردي

لري چتين  الريني اله كئچيرمكله عرب الريني توتور، ارزاق و سالح كاروان يول

. "سيني محو ائديرديلر الرين هامي كارواندا اوالن"دوالر، چونكي وضعيتده قويور

جيسما "الري دايم آجليق و سوسوزلوقدان عذاب چكيردي،  ده آفشينين قوشون نتيجه

سي  لر آرشاك ياشاييش منطقه همين ايلده خورمي.   "و روحا مغلوب اولوردو

الري  بابكين كشفياتچي. اديالرلرله ووروشمادا يئني بير مغلوبيته اوغر ياخينليغيندا عرب

الكين بابكين  .پايتاختدان اردبيله پول گتيرن بؤيوك بير كارواني گودموشدولر

الري آراسيندا بير نفر خاين وارميش؛ بو خاين آفشينه بيلديرير كي، بابكين كاروان  آدام

. رالرلر مغلوب اولو النان خورمي آفشين پوسقو قورور، غفلتا ياخا. حاقيندا خبري وار

لر آراسيندا اوالن بابك بيرتهر  عادتا اولدوغو كيمي، بو دفعه ده ووروشان خورمي

لر مين  لرين وئرديگي معلوماتا گؤره، بو ووروشمادا خورمي منبع. اؤزونو خالص ائدير

لريندن  ين سركردهالكين بير نئچه گوندن سونرا بابك. نفردن آرتيق تلفات وئرديلر

لريني قيرير و  لرين كاروانينا هوجوم ائديب موحافيظه يئنيدن عرب) ينآزو يا (تارخان 

آفشين مجبور اولور كي، . لري چتين وضعيته سالير بوتون يوكو اله كئچيريب عرب

لر  يئني كارواني  خورمي. سيني محمد ابن البعيثدن خواهيش ائتسين ارزاق گؤندريلمه

ن حاكيمينه مراجعت ائدير؛ او، اوندا آفشين كؤمك اوچون شيروا. دا اله كئچيريرلر

  ."الرينين ايمدادينا چاتير قوشون] عرب["ارزاق كارواني گؤندرمكله 



٤٣ 

 

لرله بوغا الكبيرين باشچيليغي  ايلده هشتادسر داغي ياخينليغيندا خورميجي -836  

تكبورلو بوغا، آفشينين امرينه . آلتينداكي عرب اوردوسو آراسيندا ووروشما اولموشدو

لرله ووروشماق قرارينا گلميش و بونون جزاسيني  رك، شخصاً خورمي يه مهاعتينا ائت

سيني محو ائتدي،  اولجه بابك بوغانين مين نفرليك ارزاق داشييان دسته. گؤرموشدو

سيني سئچدي و باش وئرميش احواالتي آفشينه  لردن ايكي اسير آلديغي عرب

  .يه گؤندردي سؤيلمه

لر  لره قارشي حركته گتيردي؛ خورمي وردوسونو خورميراق، بوغا اؤز ا بونا باخمايا  

لر  لري ايزله ييرديلر؛ داغ جيغيرالريندان كئچيب گوجدن دوشن عرب ايسه عرب

يه  لر هوجوم ائديب اونالري موحاصره لردن بيرينه قالخماغا باشالياندا خورمي تپه

روشماغا مجبور لري اونالر اوچون ال وئريشلي اولمايان شرايطده وو سالديالر و عرب

بوغانين . بوغانين اوردوسو مغلوب ائديلدي، بير نئچه سركرده اؤلدورولدو. ائتديلر

الري اله  لر بوتون عرب اوردوگاهيني، پول و سالح خورمي. اؤزو ايسه قاچدي

  .الريني برزنده چكدي بو مغلوبيتدن سونرا آفشين اؤز قوشون. كئچيرتديلر

بو ايگيد . يلر لريندن تارخاني دا ايتيرد لر اؤز سركرده ايلين قيشيندا خورميجي -836   

آفشين تئز باشا دوشموشدو كي، تارخان . لري الپ تنگه گتيريردي تورك عرب

ده چوخ  لر اونالرا قارشي موحاربه لر اوردوسونون باشيندا قاالرسا، عرب خورمي

دان  ونو سيرااودور كي، تارخانين حركتيني دايم ايزله يير و ا. جكلر چتينليك چكه

تارخان عادتا قيش . نهايت، بونا موفق اولدو. چيخارتماق اوچون فورصت آختاريردي

الردان  آفشين جاسوس. آيالريني هشتادسر داغي ياخينليغيندا اؤز كندينده كئچيريردي

اؤيرننده كي، تارخان بابكدن ايجازه آليب كيچيك بير دسته ايله اؤز مولكونه يوال 

جاسوس گئجه . اوالن بير جاسوسونو اونون آردينجا گؤندرديدوشموشدور، تورك 

. واختي تارخانا هوجوم ائديب اونو اؤلدوردو و باشيني كسيب آفشينه گؤندردي

لرين بئله  خورمي. لر اوچون بؤيوك بير ضربه اولدو تارخانين اؤلومو بابك و خورمي

يه،  ركت ائتمهلر داها جسارتلي ح نين اؤلوموندن سونرا عرب سي ايگيد سركرده

  .لر ايسه دال بادال مغلوبيته اوغراماغا باشالديالر خورمي
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لرين موفقيت  ده خورمي عرب خيالفتينه قارشي ايل لر بويو داوام ائدن موباريزه  

  .جي ايل گليب چاتدي-837 - قازانديغي آخيرينجي ايل 

ه بؤيوك لر دن بؤيوك بير قووه آلدي؛ كؤمكچي قووه همين ايلده آفشين خليفه   

خليفه . دن جعفر بن دينار الخياط و ايتاخ باشچيليق ائديرديلر لرين تورك سركرده

ميليون ديرهم پول دا  30اونالرال آفشينه قوشونون معاشي و تجهيزاتي اوچون 

  .گؤندرميشدي

لرله موحاربه  راق، آفشين خورمي نين گلميش اولماسينا باخمايا كؤمكچي قووه  

نين موفقيتينه هله ده اينانمايان خليفه  موحاربه. كله دييشديرديتاكتيكاسيني بوتونلو

آفشين ده بو . الر وئريردي معتصم، آفشينه بيربيرينه ضد موختليف سرانجام

الري آراسيندا  الري ائله يئرينه يئتيريردي كي، آز سونرا عرب قوشون سرانجام

لرين قاالسي بززدن  دوغرودان دا، خورمي. يه قارشي ناراضيليق باشالندي سركرده

لر بير ايله  يولو عرب) كيلومئتر 30تخمينن (لري آييران سون دؤرد فرسخ  عرب

الريندا  راق، وئرديگي سرانجام آفشين عسگرلرين ناراضيليغينا باخمايا. يلر كئچميشد

يالنيز . يه ايجازه وئرميردي لرله ووروشا گيرمه يه ايستيناد ائديردي و خورمي دايم خليفه

الر تيكير، و بززه طرف يول چكمكله مشغول ايدي،  لر ايستحكام دسته خصوصي

ايله تجهيز . الرينين ارزاق، سو و س چونكي يولون اولماماسي عرب قوشون

لر بيرجه  چوخ واخت عرب. سيني دايم تهلوكه قارشيسيندا قويوردو ائديلمه

نه بير آدامال بير بونو بيلن بابك بير دفعه آفشي. قورودولموش چؤركله دوالنيرديالر

سيني ممنونيتله قبول ائتدي و اونون  آفشين بابكين بو هديه. يوك تروز گؤندردي

الري باخيب  سيندكي ايستحكام  گؤندرديگي آداما ايجازه وئردي كي، عرب دوشرگه

خورم اطرافلي باخديندان سونرا، آفشين اونو گئري يه بوراخدي و . گؤرسون

   .بابكه اونون سالميني يئتيرسين "قارداشي"خواهيش ائتدي كي، 

لرده شوبهه  آفشينين بابكه بو جور موناسيبتي قوشوندا و خصوصيله سركرده  

ده آفشينين  نينه قارشي ومحاربه بونا گؤره ايسالمين دوشمه. دوغورمايا بيلمزدي

تئز، خصوصيله جعفر الخياط طرفيندن كسكين صورتده تنقيد -لري چوخ تئز حركت

  .اولونوردو
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نين آخيرينجي ايلينده  الر قئيد ائديله جگي كيمي، آفشين بابكله موحاريبه سونرا   

الر آپاريردي و مقصدي  تبريستان حاكمي مزيرله اولدوغو كيمي گيزلي دانيشيق

الكين آفشينين بابكله بيرليكده قصد . خيالفت حاكميتيني محو ائتمك ايدي

سينده آشكارا  ن اؤزونون موحاكيمهدوزلتمكده ايشتيراكي يالنيز مزيرين و آفشيني

ابو . لري ده تصديق ائدير بئله بير قصدين مؤوجود اولدوغونو عرب منبع. چيخدي

معتصم  ."بابك ايله گيزلي قصد دوزلتميشدي"منصور البغدادي بيلديرير كي، آفشين 

الرا  بئله دوشونوردو كي، او موسلمان"يه گؤندرنده  آفشيني بابكه قارشي موحاربه

بابكله ال بير ايدي و اونا ] آفشين[گيزلينده ايسه او . مي موناسيبت بسله ييرصمي

الريندا چاتيشمازليق اولدوغونو اونا  ني اوزاديردي و موسلمان قوشونه قارشي موحارب

.  "دوشمن قوشونونون چوخونو محو ائديردي] بابك ده[حيس ائتديريردي، او دا 

خليفه، آفشينين ساتقينليغيني و بابكله "دان سونرا لرله موحاربه قورتارديق يالنيز خورمي

  ."الرا خيانت ائتديگيني اؤيرندي موحاربه زاماني اونون موسلمان

سينده آفشين، بابك و مزير  الكين خيالفته قارشي ال بير عمليات كئچيرمك باره  

شين ده دي، اودور كي، آف الر بير نتيجه وئرمه آراسيندا گئدن گيزلي دانيشيق و يازيشما

يه مجبور  زه هوجوم ائتمك امريني وئرمهتاماميله ايفشا ائتمه مك اوچون باؤزونو 

  .اولدو

ليگي آلتينداكي تورك  خوداتين سركرده جعفر الخياط، ابو سعيد و بوخارا  

شهر اوچون اوزون سورن . الري و كؤنوللولر قاالني موحاصره ائتديلر قوشون

جك  لري حيس ائديله دان چيخيب عرب لر قاال خورميووروشما باشالندي، بو زامان 

ين حاصارالرينا الري بز لر مانجاناق عرب. يرديلريه مجبور ائد تلفات وئرمه

الري  رك داش ياخينالشديرديالر، ايشچي كورپوسو ايسه حاصارالري سؤكه

  . چيخارماغا باشالدي

لرين اوستون  عرب راق، لرين بوتون قهرمانليغي و ايگيدليگينه باخمايا خورمي  

سينه قاالنين داوام گتيره بيلمه يه جگي بابكه آيدين اوالندا، او،  رهينين موحاص لري قووه

بابكه آمان تكليف "الر زاماني آفشين  بو دانيشيق. آفشينله شخصي دانيشيغا گيردي

سن ": ائتدي، الكين او بير گون ده گؤزلمگيي خواهيش ائدنده آفشين ائله دئدي



٤٦ 

 

 "اگر آماندا قالماق ايستييرسنسه، چايي كئچ. سن ده ن اؤز شؤهريني مؤحكملهايستييرس

  . “الكين او اوزاقالشدي

راق، آفشين بير مدتدن سونرا  بابكين آماني قبول ائتمكدن بويون قاچيرماسينا باخمايا  

الر اوچون  اونون يانينا آدام گؤندريب خواهيش ائتدي كي، باريشيق حاقيندا دانيشيق

) بونالري(بابكه ": بابكين ائلچيسينه او دئدي. يانينا اعتبارلي بير آدام گؤندرسين اونون

سي دئييل كي،  اينسانين باشي سوغان گؤوده. هر باشالنغيجين بير آخيري وار: سؤيله

الريمين چوخو قيريلميشدير، اون نفردن بيري ده  منيم آدام. يئنيدن جوجره بيلسين

سنين الينده اوالن . گل صولح باغالياق. دير ده يقين بئلهسنين وضعيتين . قالماميشدير

دن سنين اوچون بير  مولك سنده قالسين، سن بورادا قال، من قاييديب گئديم، خليفه

  ."مولك داها آليب فرمان گؤندريم

بابك آفشينين تكليفيني ايكينجي دفعه رد ائتدي، الكين بير نئچه گوندن سونرا،   

گيرن زامان، بابك اؤزو آفشينله دانيشيق اوچون الري شهره  تورك قوشون

  :گؤروشنده آفشينه دئدي. گؤروشمگي خواهيش ائتدي

  :آفشين جاواب وئردي! من امير المؤمنيندن آمان ايستييرم -   

. دير جك سن، سنه آمان وئريله من سنه تكليف ائتميشديم و سن نه واخت ايسته -   

  :او جاواب وئردي

سن، اؤز عائلمي ييغيم  ييرم، بو شرطله كي، منه بير آز واخت وئرهمن ايندي ايست -   

  :آفشين اونا مراجعتله. لري حاضيرالييم و سفر اوچون الزيم اوالن شئي

لرله سنه مصلحت گؤرموشم، الكين سن منيم  من دفعه! اللها آند اولسون -   

نين بو گون س - من بير داها سنه مصلحت گؤرورم . لريمي قبول ائتمه ميسن مصلحت

  . دير آمان ايستمك ساعتين صاباحكيندان داها موناسيب

  : بابك دئدي  

الكين آفشين . "منيم ائتمك ايستديگيم ائله بودور. ائي امير، قبول ائديرم -  

الر  دان دانيشيلديغي كيمي بابكدن طلب ائتدي كي، اونون يانينا گيروو آدام قاباقجا

چيخمادي، چونكي گيروو اوچون معين ائديلميش  گؤندرسين، آنجاق بوندان بير شئي

  .لر ووروشمادا ايديلر و اونالري چاغيريب گؤندرمك مومكون دئييلدي شخص
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ائله ووروشما "نين دئديگينه گؤره،  بابك يئنه قااليا گئتدي، اورادا ايسه، تاريخچي  

  ."گئديردي كي، بونون ميثليني هئچ كس گؤرمه ميشدي

-837سيني گتيردي و بونالرين كؤمك ايله شهر  الر دسته آفشين شهره نئفت ساتان   

آفشين امر ائتدي كي، . دا عرب قوشونو طرفيندن آليندي- 26جي ايل آوقوستون 

بيرجه ائو، ". الريني داغيتسينالر و شهري اوچ گون عرضينده يانديرسينالر شهرين قاال

بابكين .  "يريني يانديردي و يا داغيتدياو، هر ب -بيرجه قاال سالمت قالمادي 

لملكون وئرديگي نظام ا. لري شهرده توتولدوالر الري و اونالرين عائله عضو اوغول

 .دن آرتيق خورمي اؤلدورولموشدومين 80معلوماتا گؤره،بز آليناركن 
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 لري بابكين سون گون. 6  

 

ران رك آ چاييندان كئچهي آلديقدان سونرا بابك تاجير پالتاري گئييب آراز لر بز عرب  

ران، بئيلقان و اچديغيني بيلن كيمي آذربايجان، آآفشين بابكين ق. طرفه قاچدي

يه  بابك بير نئچه آدامال قاچميش و دره"ائرمنيستان حؤكمدارالرينا خبر وئردي كي، 

فه يولالنميشدير و سيزين يانينيزدان اؤتوب دان ايسه ائرمنيستان طر چاتميشدير، اورا

الري توتوب  لي آدام اونالرا امر ائتدي كي، بوتون شوبهه.  "دير جك كئچه

  .الر ساخالسين

سينه گئديب چاتماغي دوشونوردو، چونكي بيزانس ايمپراتورو  بابك بيزانس اراضي  

  . ايله چوخ يازيشيردي

لره  نئجه عالقه ساخالديغي و بيزانسين خورميلرينده بابكين فئوفيل ايله  عرب منبع  

جي - 838-837طبري . سينده معلومات وئريلير نئجه تأثيرلي كؤمك گؤسترديگي باره

الرين حاكيمي  همين ايلده بيزانسلي": لريني شرح ائدركن بيلديرير ايللرين حادثه

آلدي و  رك اونالري اسير سينه هوجوم ائده لي فئوفيل ميخاييل اوغلو زيباترا اها

الريندان كئچدي،  سونرا او، سرعتله موسلمان قاال. اونالرين شهريني تاالن ائتدي

] لري دئييرلر كي، اونالرين سايي مين نفردن چوخ ايدي بعضي[الريني  موسلمان قادين

الرا ايشگنجه وئردي؛ او، اسيرلرين گؤزلريني قيزمار  اسير آلدي و الينه كئچن موسلمان

  .الريني كسيردي قوالق و بورون دميرله يانديرير،

سيز  ده محاصره اولونموش بابك تام چارهسينه هوجومو بز فت اراضيفئوفيلين خيال   

سينده فئوفيله مكتوب يازاندان سونرا باشالميشدي، چونكي  وضعيتده اولدوغو باره

طبري بيزانس . ي دارماداغين ائتميشديلرلر بز بكين مكتوبوندان سونرا عرببا

، اؤلومه ]بابك[او ": الرينين غفلتا هوجومونون سببيني بئله ده ايضاح ائدير قوشون

ياخين اوالندا، اؤز گوجسوزلوگونو، هابئله اؤز قوشونونون گوجسوزلوگونو يقين 

ائدنده، بيزانس پادشاهي گئورگي اوغلو، ميخاييل اوغلو فئوفيله يازيب بيلديردي كي، 

حتي اؤز درزيسي و آشپازي داخيل اولماقال  لرين پادشاهي بوتون اوردوالريني، عرب

بيزانس (بوتون دؤيوشچولريني اونون عليهينه گؤندرميشدير، بئله كي، اونون قاپيسيندا 
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] سينه اونون اراضي[اگر سن "بونا گؤره . داها هئچ كس قالماميشدير.) سرحدينده

مانع جاق و سنه  سن، بيل كي، هئچ كس سنين يولونو توتمايا سوخولماق ايسته

، فئوفيله مكتوب گؤندرركن بئله اوميد ائديردي كي، بو ]بابك[او . "جاقدير اولمايا

جك و بونون  مكتوب بيزانس پادشاهيني جيدي عملياتا باشالماغا وادار ائده

دير، چونكي معتصم  جاق لريندن خالص اوال بعضي فالكت] اؤزونون[سينده او،  نتيجه

الرين  سيني گئري چاغيريب بيزانسلي ردان بير حيصهال اونون موقابيلينده دوران قوشون

ليكله ده اونون باشي اونونال  جاقدير، بئله يه مجبور اوال پادشاهينا قارشي گؤندرمه

  ."جاقدير الرال قاريشا لي دئييل، بيزانس] بابكله[

لردن گؤروندوگو كيمي،طبري فئوفيلين بابكه كؤمك اوچون ائتديگي هوجوم  دئييلن  

حال بوكي بابك هيجري . جو ايل گؤسترير-)838. ائ.ب( 223ي هيجري تاريخين

لرين دوز گلمديگي  جي ايلده اعدام ائديلميشدير؛ بئله كي، تاريخ- )837- 836( 222

  .گؤز قاباغيندادير

سيني سرعتلنديرمك اوچون حتي  بابك فئوفيلين خيالفته قارشي هوجوما كئچمه   

من حقيقتده ": او، ايمپراتورا بئله يازيردي. يياالن وعده لر وئرمكدن چكينمه ميشد

من بوتون طرفدارالريمي . خريستيان اوغلويام و گيزليجه خريستيانليغا سيتاييش ائديرم

بو "الكين اونالرا دئمك اولماز كي، . مجبور ائدجگم كي، خريستيانليغي قبول ائتسينلر

منيم اينديكي . ائدرلر، چونكي من بيليرم، اونالر رد "!ساعت بو ديني قبول ائدين

من . دينيم اونالرين خوشونا گلير، چونكي بو دين اونالري ايسالم دينيندن آييرير

سي، حتي خليفه ده منيم دينيمي  غلبه چاالندان سونرااونالرين هامي] لره عرب[اونالرا 

محض او زامان من اونالري . لر جك جك وگؤسترجييم يول ايله گئده قبول ائده

  ."الر جاق يم، اونالر دا خريستيان اوال جه ا دعوت ائدهخريستيانليغ

طبري . لرين اوستونه گئتدي مين نفرليك اوردو ايله عرب 100نئجه اولسا دا، فئوفيل   

بيلديرير كي، او، زيباترانين اوستونه همين محمره ايله بيرليكده گئتميشدي كي، اونالر 

مصعب اونالرال ووروشاندا بونالرين  جيبالدا عصيان ائدنده و اسحاق ابن ابراهيم بن

). اونالرين رييسي بارسيس ايدي(الرين يانينا قاچميشدي  سي بيزانسلي بير حيصه
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بيزانس پادشاهي اونالرا تقاعد تعيين ائديب اونالري ائولنديردي، اؤزونه عسگر ائتدي 

  ."و اؤزونون ان موهوم ايش لري اوچون اونالردان ايستيفاده ائتدي

سينده يوخاريدا  نين باشينا نه لر گلديگي باره و ديگر عرب شهرلري زيباترا  

يالنيز بونو قئيد ائتمه ليييك كي،بابكله بيزانس ايمپراتورو فئوفيل آراسيندا . دئييلميشدير

فئوفيل،گئج ده اولسا، بابكه قوشونال كؤمك ائتدي و بو قوشونون . يازيشما وار ايدي

وار ايدي؛ اوال بيلر، ايمپراتور عصيانين موفقيتله لري ده  سينده خورمي حيصه ايچري

نتيجه لنجگي و خيالفت اوزرينده غلبه الده ائديلجگي حالدا، بابكين طرفدارالري 

آفشين بابكي توتماق اوچون . سينده دييشيكليك عمله گلجگي اوميدينده ايدي ايچري

ن قيزغين لر گؤندردي، الكين بابكين ايزينه دوشمه يي الرا دسته بوتون يول

نين قيزيل مؤهورو ايله بير مكتوب گلدي،  چاغيندا،بيردن خيالفت پايتاختيندان خليفه

او، . معتصم بابكه آمان بخش ائديردي، آفشين بو احواالتدان الپ چاشيب قالدي

من بونو امير المومنيندن ": بابكين اسير ائديلن بؤيوك اوغلونو يانينا چاغيريب دئدي

اينديكي وضعيتينده آمان حاقيندا اونا شخصاً اؤزوم ] بابكين[نونهئچ گؤزلميرديم و او

نين مكتوبونو  الكين بابكين اوغلو آتاسينا خليفه. "بيرشئي يازماق فيكرينده دئييلم

اونالر . اسير دوشموش ايكي خورمي گؤندريلدي. آپاريب وئرمكدن ايمتيناع ائتدي

توبونو دا آپارديالر؛ بو مكتوبدا او، نين مكتوبوندان عالوه، بابكين اوغلونون مك خليفه

نين وئرديگي آماني قبول ائديب حياتيني  آتاسيندان خواهيش ائديردي كي،خليفه

مكتوبونو اوخويان كيمي، بابك برك غضبلندي، قاصيدلردن  اوغلونون. ساخالسين

 گئت، او":دان ايكينجي قاصيده بئله دئدي نين مكتوبونو آچما بيريني اؤلدوردو و خليفه

بوندان سونرا بابك اؤز "فاحيشه اوغلوندان سوروش، بونو نه مقصدله منه يازميشدير؟

نين واريثي  اگر سن منيم آرديمجا گلسيدين، اؤز سوالله": اوغلونا بئله جاواب يازدي

ليك سنه كئچردي، بير نئچه گون بوندان اووله دك سن منيم اوغلوم  اوالردين و ورثه

اوالبيلر ! ين فاحيشه آنانين اخالقسيزليغي منه آيدين اولدوالكين ايندي سن.ساييليردين

آدي واردير و ] مليك[من بو گوندن سونرا آز ياشاييم، الكين منيم اوستومده پادشاه

سن . راق قاليرام لر، من پادشاه اوال هارادا اولسام، يا دا منيم باره مده هارادا نه دئسه

] آدام[وندان بير نفر لياقتلي ايسه ائله بير جينسدن عمله گلميشسن كي، ا
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دئييرم كي، سن منيم اوغلوم دئييلسن، چونكي ] دان هامي يا اوجا[چيخماميشدير و من

سه، بير گون رهبر كيمي ياشاماق  قيرخ گون آلچاق كؤله كيمي عؤمور سورمكدن

  . "دير ياخشي

الريندان  دانيشيقبئله بير رد جاوابي آفشينين، البته، خوشونا گلدي، چونكي، بابكله   

او، بابكي و اونون . يه باشالدي نين خبري اولدوغو حاقيندا شوبهلنمه خليفه

  .الريني آختارماغي داوام ائتديرمك حاقيندا سرانجام وئردي يولداش

. ده گيزلنيردي دره "دان ائرمنيستانا گئدنن آذربايجا"سي قورتارانادك  آذوقه بابك،   

معاويه و عبداهللا، آناسي، بنت الكلندانيه آدلي  - قارداشي  بابكله بيرليكده اونون ايكي

يقين كي، بنت الكلندانيه . سونونجو آروادي و بير نئچه خيدمتچي اونون يانيندا ايدي

لره قارشي كؤمك ائدندن  سونيك كنيازي واساكين قيزي ايدي و بابك واساكا عرب

لري دارماداغين  عرب جي ايلده-828سونرا اونون قيزي ايله ائولنميشدي، بابك 

قيزي ايله ائولندي و اؤز حاكميتيني بو وياليته ] واساكين[اونون "ائتديكدن سونرا 

بابكين محض بو آروادي اونو ديله توتموشدو كي، بيزانسا .ده شاميل ائتدي] سونيكه[

  .قاچماق اوچون يولو اونون وطنيندن سالسين

ر كي، اونالري تعقيب ائديب گودورلر؛ لنميرديله لر هئچ شوبه بابك و اونونال گئدن  

الري زامان آفشينين گؤندرديگي دسته  يولدا دينجلمك اوچون بير يئرده دايانديق

لردن  بابك، عبداهللا و خيدمتچي. سي ايله اونالرا هوجوم ائتدي لرين ايشاره گؤزتچي

لر  چيمعاويه، بابكين آروادي، آناسي و قاالن خيدمت. دان چيخديالر بيري قاچيب آرا

بابك ايله قارداشي گيزليجه چوخ يول گئتديلر، نهايت، آجليق . ايسه اله كئچديلر

بير اكينچيني گؤرنده ارزاق الده . اونالري وادار ائتدي كي، آچيق يوال چيخسينالر

  .ائتمك اوچون خيدمتچيني اونون يانينا گؤندرديلر

و همين وياليتين  ووولخاناسي وار ايديالي سرحد قار بو يئردن بير آز آرا   

سي بورادا كئشيك  حؤكمداري كنياز سهل ابن سمباتين محافظه دسته) نين شكي(

بابكين . بورايا گلن سهل واختيله عمومي منافعي بير اوالن بابكي تانيدي. چكيردي

بو سنين اؤز ": رك دئدي بيزانسا گئتديگيني اؤيرنن سهل اونو اؤز قاالسينا دعوت ائده

 "بو قيشي بورادا قال، سونرا نه ائدجگيني قت ائدرسن. ين نؤكرينائويندير و من سن
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يالشيب ايناندي و اونون تكليفي ايله راض آج و يورغون اوالن بابك سهلين سؤزلرينه

منيم و قارداشيمين بير يئرده قالماغيميز ياخشي دئييلدير، چونكي بيريسي ": دئدي

من سنين يانيندا قاالرام، . غ قاالرايكيميزدن بيرينين ايزينه دوشرسه، او بيريسي سا

قارداشيم عبداهللا ابن ايستيفانوسون يانينا گئدر، چونكي نه لر اوال بيلجگيني بيلميريك، 

  .جك خليفيميز يوخدور ميزي داوام ائتديره بيله بيزيم ايسه سوالله

، دير؛ بير نئچه گوندن سونرا ايسه سهل آفشينه خبر وئردي كي، بابك اونون يانيندا   

سهلين دوزلتديگي اوودا بابك توتولدو؛ سهل اونا گؤره بئله ائتميشدي كي، بابكين 

  . توتولماسيندا اوندان شوبهه لنمسينلر

آز سونرا آفشينين طلبينه گؤره ابن ايستيفانوس بابكين قارداشي عبداللهي دا تسليم   

بؤيوك ] ساراييندانخليفه [اؤز سيينه گؤره سارايدان "سهل ابن سمبات . ائتدي

ائرمنيستان، ايبئريا و آلبانيا اوزرينده عالي حاكميت اونا وئريلدي، او دا : موكافات آلدي

  . يق ائتديرلره پادشاه كيمي حؤكمرانلبوتون بو يئ

آفشين بابكين و اونون قارداشينين اسير آلينديغيني معتصمه خبر وئردي، خليفه   

آفشين عيراقا قاييتماغا . ئرديچون امر وسي او اونالرين پايتاختا گتيريلمه

يم، بونا گؤره  يوال دوشمك نيتينده] عيراقا[من سنينله ": يرالشاركن بابكه دئديحاض

بابك بئله . "آذربايجان تورپاغيندا ايستديگين شئيه آخيرينجي دفعه باخا بيلرسن

  .     "من اؤز شهريمه باخماق ايسترديم": جاواب وئردي

ك باب] 15بوگونگو گونش تقويم ايله شهريورين [ده - 15تيابرين ايل سئنجي -837 

. ه باخديقدان سونرا برزنده آفشينين يانينا گتيريلديداغيديلميش و يانديريلميش   بز

  .سامرايا گتيريلديلر] دي14[ده-4جي ايل يانوارين - 838بابك و اونون قارداشي 

اونو "لينديغيني خبر آالن كيمي نين دئديگينه گؤره، خليفه بابكين اسير آ مسعودي   

] بابك اوزرينده غلبه[غلبه . سئوينج بورودو و او اؤز سئوينجيني آچيق بيلديردي

  ."نين هر يئرينه خبر گؤندريلدي حاقيندا اؤلكه

بابك موختصر دينديريلندن سونرا شاققاالندي، اونون باشي، اهاليني قورخوتماق   

  .ه سامرادا آسيلدياوچون خوراسانا گؤندريلدي، بدني ايس
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لرينده بابكين اعدام زاماني گؤسترديگي متانت و  بير چوخ اورتا عصر منبع   

يه دايير  متانت و معنوي قووه": مثال، طنوحي بيلديرير. مردليگيندن بحث اولونور

بابك الخورميني معتصمين يانينا : لر آراسيندا آشاغيداكي دا واردير غريبه حكايه

سن هئچ كسين ! ائي بابك": المزير اونا دئدي] طرفداري[رداشي گتيرنده، اونون قا

ايندي ده هئچ كسين دؤزه بيلمديگينه سن . گؤره بيلمديگي بير ايش گؤرموسن

ائله كي، اونو . "سن منيم دؤزومومو گؤررسن": بابك اونا بئله دئدي "!ليسن دؤزمه

الريني اونون  و آياق معتصم امر ائتدي بابكين ال لريني. معتصمين يانينا گتيرديلر

] اليني[اولجه اونون ساغ . دا بابكله مشغول اولدو] جالد. [گؤزونون قاباغيندا كسسينلر

كسدي، قان آخاندا، بابك بوتون اوزونو ائله قانا بويادي كي، اوزونده ذره قدر تميز 

بابكدن  "اوندان سوروشون نه سببه بئله ائتدي؟": معتصم دئدي. يئر قالمادي

سن امر ائتدين مني ": دئيين] بئله[يه  خليفه”: الر، او دا بئله جاواب وئرديسوروشدو

الكين بونا . جكسن شاققاالسينالر، منيم اعداميم اوچون سن ويجدانينال جاواب وئره

شوبهه اوال بيلمز كي، مندن آخان قاني دايانديرماغا سنين حؤكمون چاتماز و نه قدر 

من قورخورام كي، بوتون قانيم آخيب . جاقدير آخا كي، باشيم كسيلمه ميشدير، بو قان

الر دا بئله دوشونسون كي،  قورتارسين و اوزومون رنگي قاچيب سولغونالشسين، آدام

محض بونا گؤره من بئله ائتديم، . گويا من ائله اولدن اؤلومدن قورخموشام ميش

اوزومون رنگي من اوزومو قانا بوياديم كي، . يوخسا قانيمين آخديغي اوچون ائتمديم

اگر اونون گؤردوگو و ": اوندا معتصم دئدي. "سين قاچميش كيمي گؤرونمه

لي آدامي ساخالماق  ين ايش لر اولماسايدي، بو فايدا باغيشالنماسينا ايمكان وئرمه

اونون . امر ائتدي اعدامي داوام ائتديرسين] جالدا[، اودور كي، او، "دوزگون اوالردي

الريني و  سونرا بابكين ال لريني، آياق. را باشيني كسديلرقولونو كسديكدن سون -ال

قارداشي ايله ده . باشيني اونون قارنينا سوخدوالر و اوستونه نئفت تؤكوب يانديرديالر

  ."ناله ائتدي - الكين اونالردان هئچ بيري نه قيشقيردي، نه ده ذره قدر آه .بئله ائتديلر

نين قهرماني و خيالفتي دهشته  سي زمانهبابك اؤز "ابن تغري بئردي دئيير كي،    

  ."گتيرن بير ايگيد ايدي
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ان ] دؤولتينده[نين معلوماتينا گؤره، بابكين اوزرينده چالينان غلبه ايسالم  مقدسي   

  "الرين بايرام گونو ايدي بؤيوك غلبه ايدي، اونون اسير آلينديغي گون ايسه موسلمان

: ن دئديگيني ده مثال گتيرمك اوالربونو تصديق ائتمك اوچون نظام الملكو. 

: سي دا ايسالمين شؤهرتي ايدي سي اولموشدو، هامي معتصمين اوچ غلبه"

سي، بابك اوزريندكي غلبه، اوچونجوسو،  سي، رورا اوزريندكي غلبه، ايكينجي بيرينجي

دن الپ بيري باش  بو اوچ غلبه. گبر اوزريندكي غلبه] مازيار[نلي مزير تبريستا

دير، چونكي ايگيرمي ايلدن  بو، دوغرودان دا بئله. "ي، ايسالم محو اوالرديتوتماسايد

لر بابكين رهبرليگي ايله چوخلو عباسي قوشونونو  آرتيق مودت عرضينده خورمي

لر  نين معلوماتينا گؤره، بو دؤور عرضينده خورمي لري اورتا عصر منبع. محو ائتديلر

  .ي محو ائتميشلرسين نفر عسگر و چوخلو عرب سركرده 225500

لري اوزريندكي غلبه خيالفت اوچون آسان  گؤردوگوموز كيمي، آذربايجان خورمي  

لرينه گؤره  بونون اوچون اساساً اؤز يوكسك دؤيوش كئيفيت. بير ايش اولمادي

بوندان عالوه، . لري سفربرلي يه آلينميشدي لردن فرقلنن تورك حربي بيرلشمه عرب

الري ايله بيرليكده ائرمني ناخارارالري  خيالفت قوشون"دا بابكين عصيانيني ياتيرماق

  ."الري ايله ايشتيراك ائديرديلر دا اؤز قوشون

لرين عصياني آذربايجان تاريخينده ان پارالق  بابكين رهبرليگي ايله خورمي  

لر خيالفتينده خالق  كاظيم بي ين سؤزلرينه گؤره، عباسي.م. لردن بيري دير صحيفه

؛   "ديمودتلي و كئچيجي اولسا دا، حيرتلي اي قيسا"لري  ين موفقيتالرين عصيان

لرينده  راق، خيالفتين شيمال وياليت ه اوغراماسينا باخماياگيبابكين عصياني موفقيتسيزل

 IXالري  بابكين آرديجيل. الرين شعوروندا درين ايز بوراخدي ياشاميش خالق

. الرين اؤزيي اولدوالر عصرين آخيرينادك خيالفتده باش وئرن بوتون يئني عصيان

عصرده اسماعيلي لرين تبليغاتينا اويدوالر و تصادفي  Xالري  لردن بير چوخ خورمي

غرب، خزر دنيزي ساحلي و  -شرق و شيمال -دير كي، ايرانين شيمال دئييل

لرين داياغي  الري اوالن باطني آرديجيللرين  الر خورمي الري سونرا كوهيستان رايون

  . اولدو
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 لره خيالفتده سونراكي سياسي حادثه .7  

 

  لر عصياني نين تأثيري خورمي 

اونون طرفدارالري نين . سي، بابكين و لر عصيانينين دارماداغين ائديلمه خورمي  

خيالفتين ديگر دهشتلي صورتده اعدامي هئچ ده او دئمك دئييلدي كي، آذربايجاندا و 

الري  بابك عصيانينين آلوو. نين حركاتي ياتيريلميشدي لري لرينده خالق كوتله وياليت

سيندن  لر سوالله جو ايلده تبريستاندا كارين-9/838يئنيجه سؤندورولموشدو كي، 

هورموزون -ين، يا دا ماهيديگه بن كارين  بن واندا]مازيار[اوالن سون امير مزير

دان قوودو، او دا ونو شهريار سون شيروئيه تبريستانا. يان باشالندي رهبرليگي ايله عص

جو - 210. خليفه مامونا پناه آپاردي؛ خليفه اونو موسلمان ائديب محمد آدالنديردي

رك،  مامون مزيري تبريستان، رويان و دونباوند حاكمي تعيين ائده ايلده شهريار اؤلدو،

  . لقبي وئردي] اسپهبد[اونا ايسپاهباز

) 837- 809(لرين  طبري يه گؤره  ، مزير خوراساندا حاكم سوالله اوالن طاهري  

الريندان آلينان  نين امرينه گؤره اؤز تورپاق لرينه نيفرت ائديردي و خليفه نماينده

معتصم اونا امر ائتدي كي، خراج مبلغيني عبداهللا ابن طاهره . خراجي اونالرا وئرميردي

. من خراجي عبداهللا ابن طاهره وئرمرم: ه جاواب وئرديوئرسين، مزير ايسه بونا بئل

مزيرين گؤندرديگي پول همدانا چاتاندا، معتصم پولو . "من اونو امير المؤمنينه وئررم

  .عبداللها گؤندرمگي امر ائتدي –خوراسانا 

داكي دفعه ائشيتميشدي كي، او خوراسان آفشين خليفه ايله دانيشاركن بير نئچه  

آفشين بابك اوزرينده غلبه چاالندان سونرا، . ايشدن گؤتورمك ايستييرلري  طاهيري

يه  سيني اله كئچيرمه يه چاتدي و خوراسان جانيشيني وظيفه خيالفتده يوكسك روتبه

لرين نورمال  لر آراسينداكي موناسيبت مزير ايله طاهري. يه باشالدي جهد ائتمه

. سرعتلنديرمك قرارينا گلدي اولماديغيني ائشيدن كيمي اونالرين قووولماسيني

يه تحريك  يه اطاعتسيزليك گؤسترمه الر يازيب اونو خليفه گيزليجه مزيره مكتوب

عبداهللا . مزير باج وئرمگي دايانديردي. اونا يارديم گؤسترجگيني وعده ائتدي رك، ائده
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يه يازدي و بونونال معتصمده مزيره  سينده خليفه لري باره ابن طاهر مزيرين حركت

  .ارشي غضب اوياتديق

خليفه عبداهللا ابن طاهره امر ائتدي . مزير عصيان قالديريب آفشيني سئوينديردي   

آفشين ايسه اؤز طرفيندن مزيره يازدي كي، عبداللها . يه باشالسين كي، مزيرله موحاربه

مزير . نين اونا كؤمك ائدجگيني وعده ائتدي يه گيريشسين و خليفه قارشي موحاربه

. يازيشماغا باشالدي؛ آفشين مزيرين موفقيت قازاناجاغينا شوبهه ائتميرديآفشينله 

الرينا قارشي عصيان قالديريب اونالرين  لره امر ائتدي كي، اؤز فئودال مزير كندلي

لريني  او، بابكله يازيشير و خيالفته قارشي اونون حركت. لريني يانديرسينالر ماليكانه

سيني  آفشينه اعتراف ائتدي كي، او، هر ايكي"مزير . مسعودي بيلديرير كي. بينيردي 

پرستليك  لري دواليزم و آتش بيرلشديرن ديني اعتيقاد خاطرينه، جانالنديرماق ايستديك

  . "عصيانا تحريك ائديردي) بابكي(ديني خاطرينه اونو 

اعي لرين حاكميتينه و اونالرا باغلي اوالن ايجتم لرده بيلديريلير كي، مزير عرب منبع  

لردن ايدي و ايسالم دينيني ظاهرده قبول  قورولوشا قارشي عصيان قالديران خورمي

ابن . ايدي "سيز و خاين اهللا"نين دئديگينه گؤره، او،  ائتميشدي، چونكي بالذري

ين ديگر  ايسفنديار بيلديرير كي، مزير مزدكي، بابكي و ايسالمي محو ائتمك ايسته

بغدادي دئيير كي، مزير موحميره . لره قالديريردي   ييب گؤي لري تعريفله پرست آتش

الري،  حمداهللا قزويني يازير كي، مزيرين آرديجيل. طريقتيندن اوالن خورمي ايدي

  ."الريني قبول ائديرديلر قيرميزي پالتار گئيير و آچيقجا بابكين احكام"

توتولوب عصياندان سونرا، مزير امر ائتديردي كي، ايري مولكدارالرين تورپاغي   

مزير . لره خاص اوالن امالك بؤلگوسو ايدي بو ايسه خورمي -لره پايالنسين  كندلي

لره وئرمك له سياسي  نين تورپاغيني ال لريندن آليب كندلي لري ايري تورپاق صاحب

لرينين  او بيليردي كي، تورپاق صاحب. مقصددن عالوه ايقتصادي مقصد ده گودوردو

لر  سي عرب اونالرين هامي"دان عبارت ايدي  ؛  مؤوليالردن و  سي عرب بؤيوك حيصه

بويا گؤره ساري شهرينده .   "ايله ال بير ايدي] ده مسو[الري  لرين آرديجيل و عباسي

لره  كندلي] Əbu Saleh Sərxəstan[سي اوالن ابو صالح سرخستان مزيرين نماينده
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 .نفري قيرسينالر 260لريندن  امر ائتميشدي كي، گيروو ساخالنيالن تورپاق صاحب

  . يه آتيب قيرديالر لر ده اونالري خنده كندلي

يه چاغيرير و  لرينده خليفه مامورالريني محو ائتمه لري خيالفت ماليكانه مزير كندلي  

لرينده خيالفت مامورالرينين ائولريني  ماليكانه] نين خليفه[من اونون ": اونالرا دئييردي

سي، بوتون ماليكانه  الرا گئدين و بيرينجي س خانابونا گؤره حب... سيزه وئريرم

لريمي اؤزونوز اوچون  لردن سيزه وئرديك لريني اؤلدورون، سونرا منزيل صاحب

  ."گؤتورون

يه  لري گؤسترير كي، اونون عصياني عرب حؤكمرانليغيني دئويرمه مزيرين بو حركت  

لري  لي سوردوك رهلرين اي مزير ده خورمي بابكي. يؤنلديلن سياسي حركات ايدي

لره منسوب كلي ميقداردا  لي سوروردو و همين شعارالر آشاغي صينيف شعارالري ايره

  .يه قالديردي آدامي اونون اطرافيندا بيرلشديريب خيالفته قارشي موباريزه

سيني يالنيز عبداهللا بن  خليفه معتصم مزيرين قالديرديغي عصيانين بوتون تهلوكه   

الري اله كئچيرندن سونرا باشا  و مزيرين آفشينه يازديغي مكتوب طاهر آفشينين مزيره

  . دوشدو

الرينين ساتقينليغي اوزوندن اوودا عبداهللا  جي ايلين آوقوستوندا اؤز آدام-840مزير   

سامرايا گتيريلدي و بورادا خليفه اونو ايستينطاق ائتدي، . ابن طاهر طرفيندن توتولدو

سيني اوندان سوراشاندا، مزير  ه، خليفه يازيشما مسئلهنين دئديگينه گؤر الكين طبري

ده اونو آفشين ايله -24جي ايل سئنتيابرين -840. هئچ بير شئيي بوينونا آلمادي

اوزلشديرديلر، بو زامان مزير اعتراف ائتدي كي، آفشين اونو خيالفته قارشي عصيانا 

 450اونا . ونلردؤيه اؤلدورس-معتصم امر ائتدي، مزيري دؤيه. تحريك ائديردي

  .چوبوق ووردوقدان سونرا مزير اؤلدو و بابكين مئييتي يانيندا دارا چكيلدي

سي آفشين حيدر بن كاوسون  آز سونرا، خيالفت اوردوالرينين عالي باش سركرده   

الكين . يه باشالدي ده تهلوكه تشكيل ائتمه اؤزو خيالفتين وارليغي اوچون عيني درجه

بو مشهور سركرده تدريجله خليفه معتصمين اعتيماديني نئجه  دير كي، ايزلمك الزيم

  .ايتيريردي
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نين آفشينه قارشي اعتيمادينين قيريلماسينا سبب اوالن  معين ائتديگيميز كيمي، خليفه   

لر خاندانينين ايسالم دينيني ظاهرده قبول  ايلك حادثه اونون مزيرله يازيشماسي، كارين

  .بير اولماسي ايديسي ايله ال  ائدن بو نماينده

قالديرديغي ) يا دا االسروشنه نين(نين  سونرا آفشينين قوهومو مينگيجاور الفرغاني  

بابكين اعداميندان سونرا خليفه . سينه سبب اولدو عصيان اونون نفوذونون دوشمه

معتصم آفشينه بؤيوك لطفكارليق گؤسترمكدن عالوه، اونو آذربايجانين حاكمي تعيين 

آفشين بابكي سامرايا آپاراندا مينگيجاوري آذربايجاندا اؤز يئرينه قويدو،  .ائتميشدي  

نين روايتينه  طبري.  "آذربايجاندا عصيان قالديردي) 839-838(همين ايلده 'او ايسه 

گؤره، مينگيجاور بابكين كندلريندن بيرينده، اونون بير ائوينده بؤيوك خزينه تاپيب 

الكين آذربايجان . يه خبر وئرمه ميشدي ينه، نه ده خليفهده نه آفش منيمسه ميش، بو باره

سي رييسي عبداهللا بن  عبدالرحمان بو تاپينتيدان خبر توتوب  ايداره] پوست[پوچت

راق  دن آلديغي سورغويا جاواب اوال مينگيجاور خليفه. يه معلومات وئرميشدي خليفه

مينگيجاور ايله . يردينين ياالن معلومات وئرديگيني بيلد سي رييسي پوچت ايداره

پوچت رييسي آراسيندا ديديشمه باشالندي و مينگيجاور اؤز دوشمنيني اؤلدورمك 

لي  دي،اها سينه مراجعت ائديب كؤمك ايسته لي عبداهللا ايسه اردبيل اها. قرارينا گلدي

سي اوچون بير  بو احواالت مينگيجاورين اردبيله هوجوم ائتمه. ده اونو مودافعه ائتدي

سيندن  خليفه آفشينه امر ائتدي كي، مينگيجاوري آذربايجان حاكمي وظيفه. اولدو بهانه

يه  آفشينين گؤندرديگي سركرده مينگيجاوري تعقيب ائتمه. كنار ائديب حبس ائتسين

الردان بيريني برپا  مينگيجاور ايسه كئچميشده بابكه مخصوص آلينماز قاال. باشالدي

ن سونرا قوشون مينگيجاورين عليهينه عصيان ائديب مؤحكملتدي، الكين بير آيدا

جي -40/839سينه تحويل وئردي، او دا  قالديريب اونو حبس ائتدي و عرب سركرده

نين  طبري. خليفه مينگيجاوري زيندانا سالدي. ايلده مينگيجاوري سامرايا آپاردي

  .روايتي بئله دير

محمد بن ) جو ايلده - 9/838(ورثاندا ". دير نين روايتي بير آز باشقا شكيلده يعقوبي  

آفشين اونا قارشي مينگيجاوري گؤندردي، او ايسه . عبيداله الورثاني عصيان ائتميشدي

الكين خليفه .   "مينليك قوشونون اميري اولوب آذربايجاندا آفشيني اوز ائديردي 20
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 الرين نين تقصيريندن كئچيب، اونو باغيشالدي، اونا آمان وئردي و قوشون الورثاني

اورادا "يه تابع اولماييب  مينگيجاور ايسه خليفه. هوجومونو دايانديرماغي امر ائتدي

آيريلدي و بابكين طرفدارالريني باشينا ييغيب ورثانين اوستونه ] دن آذربايجاندا خليفه[

صداقتلي اوالن بير ] يه خليفه[و سولطانا  محمد بن عبيداله  الورثاني) ادااور(گئتدي 

خليفه غضبلنرك آفشينه امر ائتدي كي، مينگيجاوري .   "وردونئچه شخصي اؤلد

آفشين اونا قارشي ابو الساجين باشچيليغي ايله بؤيوك اوردو . اونون يانينا گتيرسين

گؤندردي، الكين خليفه خبر آلدي كي، مينگيجاور آفشينين اؤز تاپشيريغي ايله 

ساجي هئچ ده اونا گؤره سي عليهينه چيخميشدير و آفشين ابو ال نين ايراده خليفه

گؤندرمميشدير كي، مينگيجاورين اوردوسونو دارماداغين ائديب، اونون اؤزونو اسير 

يه قارشي عصيان قالديرميش اوردوسونا كؤمك  ائتسين، عكسينه، اونون خليفه

خليفه آفشينين خيانتيني اؤيرنندن سونرا مينگيجاورين . گؤستريب اونو گوجلنديرسين

الردان سونرا  آغير ووروشما. ماق اوچون بوغا الكبيري گؤندرديعصيانيني ياتيرت

  .جي ايلده مينگيجاور تسليم اولدو و سامرايا آپاريلدي-1/840

نين دوغرو  لري سينده خليفه معتصم اؤز شوبهه الر، مزيرين موحاكيمه سونرا  

قطع  اولدوغونو يقين ائتدي، زيرا بيلدي كي، آفشين خيالفته خيانت ائتمگي چوخدان

ده اؤز هم فيكري مزيره  مينگيجاوري عصيانا تحريك ائدير و بو باره. ائتميشدي

  .يازيلي صورتده خبر وئريردي

خليفه [ايشي اوستونده ] مينگيجاورين[آفشين ده اونون "طبري بيلديرير كي،    

  ."شوبهه آلتينا آليندي] طرفيندن

اول، اونون كؤكو خيالفتين حربي سيني تصوير ائتمزدن  آفشينين تنزولو و موحاكيمه  

. سينده قيسا معلومات وئرمك الزيمدير سينه نئجه يوكسلديگي باره باشچي سي درجه

سون بؤيوك حربي عملياتي، ) اورتا آسيادا (لرين  بارتولدون دئديگينه گؤره، عرب.و.و

او زامان . "جي ايلده اوسروشانايا ائديلن سفر ايدي- )822/23ميالدي ( 208هيجري 

اوسروشانا حاكمي آفشين كاووس ايدي، اونون حيدر، فضل، خاش و رشيد آدلي 

عائله ايختيالفي اوزوندن حيدر بغدادا خليفه مامونون يانينا . دؤرد اوغلو وار ايدي

يه موفق اولدو  لي اولدو، او دا كاووسون كومكي ايله اوسروشاناني ايستيال ائتمه قاچما
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حيدر بن كاووسون اؤزو . ركيبينه داخيل ائتديجي ايلدن اونو خيالفتين ت- 822و 

نين قوللوغونا گيردي و ايسالم دينيني قبول ائتدي، الكين آشاغيدا  همين ايلده خليفه

راق  اونون حربي سركرده اوال. گؤرجگيميز كيمي، آنجاق ظاهرده بئله ائتميشدي

س دير كي، بو زامان مصرده آدو جي ايلدكي سفري-831بيرينجي جدي حركاتي 

  .نين عصيانيني ياتيرتميشدي الفخري

ده معتصم حيدر بن كاووسو جيبال ايالتينه حاكم تعيين -3جي ايل يونون -835  

كوماندانليغيني اونا تاپشيريب بابكه قارشي  الرينين باش ائتدي و خيالفت قوشون

جي ايلده، حيدر بن كاووس - 838بابكه غلبه چاالندان سونرا . يه گؤندردي   موحاربه

رك، ايمپراتور  الرينين قاباغيندا گئده مينليك اوردونون باشيندا خليفه قوشون 30

لرينه هوجوم ائتدي،  ليگي آلتينداكي بيزانس اوردوسونون اساس قووه فئوفيلين سركرده

جي ايل -838اونون ايشتيراكي ايله . رك قاچماغا وادار ائتدي اونالري مغلوب ائده

ده آفشينين دؤيوش  طبري فئوفيل ايله موحاربه.  ينديده آموريوم شهري آل- 22يولون 

  :سيني وئرير نين قصيده شجاعتيني مدح ائدن شاعر حسين بن ضحاك البخيلي

اللهين حامي سي ايله ابو حسنين قودرتي ايرَم سوتونالريندان داها مؤحكم       

  .اولدو

شؤهرت هاميدان كاووس اوغالنالرينين، ايران حؤكمدارينا اونون ياراتديغي       

  .اوستون اولدو

  . معتصمين الينده آفشين اللهين قودرتيله سييريلميش قيلينج ايدي      

لردن باشقا هئچ بير شئيين قالماسينا ايمكان  ين ده، او، ايرَمدكي هئيكللر بنزهبز      

  .دي وئرمه

  . يا گتيرديگؤزلريندن پئشمانليق دويوالن بابكي او، گيروو بير اسير كيمي اورا      

  .سونرا فئوفيله ووردوغو گؤزه نيزه      

  .هر ايكي اوردوسونو ايكي يئره پارچاالدي، فئوفيل اؤزو ده قاچماغا اوز قويدو      

الر ايسه، سانكي شيشه چكيلميش ات  اونالرين چوخو قيريلدي، سلمت قاالن      

  .اولدو
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راق، ديگر  كاووس، طبيعي اوالدن سونرا بيرينجي شخصيت اوالن حيدر بن  خليفه  

لر ده، خصوصيله، آفشينه تابع اوالن عرب عجيف بن عنبسه ده حسد  سركرده

دوغوروردو؛ عجيف ايسه خليفه معتصمين قارداشي اوغلو عباس بن مامونال، 

محمد كوتاهال، هابئله حارث السمرقندي آدلي  لردن عمر ابن ابراه الفرغاني و ردهسرك

الكين . ني و آفشيني اؤلدورمك مقصديله قصد دوزلتميشديلر سي ايله خليفه بيري

خليفه عباسي آفشينه وئردي، او دا عباسي آج ساخالييب . قصدين اوستو آچيلدي

. عجيف ابن عنبسه زينداندا اؤلدو. دؤيه اؤلدوردولر-عمر الفرغانيني دؤيه. اؤلدوردو

آفشينين نفوذو داها دا . تديالريني محو ائ خليفه اؤز قارداشينين بوتون آرواد و اوشاق

  .آرتدي، الكين ايكي ايلدن سونرا اونون تنزولو باشالندي

سي  نين شخصي اوردوسونون باشچي جي ايلده آفشين خليفه-40/839    

نين  امري ايله  ده ايسه خليفه-7جي ايل سئنتيابرين-840سيندن كنار ائديلدي،  وظيفه

  .حبس ائديلدي

ران و ائرمنيستاندا آفشين آذربايجان، آ. ببي بو ايدينين س يس آفشينين حبس ائديلمه   

راق توپالديغي ثروت و قيمتلي اشياني، هابئله بابكله موحاربه  نين جانيشيني اوال خليفه

الري  سينده ساخالماييب، معتبر آدام زاماني اله كئچيرديگي هر شئيي خيالفت اراضي

الر تبريستان يولو ايله  كاروانثروت دولو . گيزليجه اوسروشانايا گؤندريردي

يه  ده خليفه آفشينله شخصي غرضي اوالن عبداهللا ابن طاهر ايسه بو باره. گؤندريليردي

معتصم، عبداهللا ابن طاهره امر ائتدي كي، اطرافلي كشفياتال . معلومات وئريردي

  .نين اوستونو آچسين مشغول اولوب آفشينين گيزلي ايش لري

كي كيمي، بير دسته اؤز آداميني مين دينار و يا داها آرتيق  بير گون آفشين هميشه  

نيشابور . الرينا تيكميشديلر اونالر پولو اؤز قورشاق. پولال اوسروشانايا گؤندردي

الرين اوستونو آختاريب پولو  او، آدام. ياخينليغيندا عبداهللا بن طاهر اونالري توتدو

. دان اونالرين الينه كئچميشدير مبلغ هارا تاپاندان سونرا ماراقالندي كي، بو قدر بؤيوك

عبداهللا آلديغي پولو اؤز قوشونونا . دير اونالر جاواب وئرديلر كي، پول آفشينين

آفشينه يازدي كي، توتوالن . يه و آفشينه خبر وئردي پايالدي و بو خصوصدا خليفه

اواب وئردي عبداللهين حركتيندن غضبلنن آفشين اونا ج. الرين سؤزونه اينانمير آدام
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دير و خواهيش ائتدي كي،  اونون پولو ايله امير المؤمنين پولو عيني شئي"كي، 

عبداهللا بن طاهر اونالري . الري بوراخسين تا اونالر اوسروشانايا گئده بيلسينلر آدام

بو حادثه آفشين ايله عبداهللا بن طاهر . "آزاد ائتدي، اونالر دا چيخيب گئتديلر

اها دا درينلشديردي؛ اودور كي، عبداهللا گيزليجه آفشينين آراسينداكي عداوتي د

  .ايشلرينه داها دقتله گؤز قويماغا باشالدي

نين سويوق ياناشديغيني گؤروردو،  سيني دوغوران آفشين خليفه نين شوبهه خليفه  

اؤز . او، خيالفتدن قاچماغي قرارا آلدي. الكين اؤزونون نه ائدجگيني بيلميردي

. الر حاضيرالدي ايچينده چاي و دنيزدن كئچمك اوچون دري تولوق ساراييندا، سال

الري قاريشديغي بير گونده  نين باش لري آفشين ايستييردي خليفه و اونون سركرده

دان دا دنيز  تولوقال زاب چاييني كئچيب آذربايجانا چاتسين، اورا موصوال قاچسين،

اوندا . كئچيرمك چوخ چتين اولدو بو پالني حياتا. يولو ايله خزرلرين يانينا گئتسين

لري كئف مجليسينه دعوت ائديب،  آفشين بو قرارا گلدي كي، خليفه ني و سركرده

سيندن دايروي يولال  او، خزرلرين اؤلكه. سين، سونرا دا قاچسين اونالري زهرله

  .سيندن كئچيب اوسروشانايا چاتماق فيكرينده ايدي لرين اؤلكه تورك

لردن بيري واجين االوسروشاني  ي باش توتمادي، چونكي سركردهالكين آفشينين نيت  

آفشين اونو توتوب يوخ ائتمك قرارينا گلنده، واجين آتين . دي اونون پالنيني بينمه

نين يانينا  ايتاح اونو خليفه. نين سارايينا چاپدي اوستونه سيچراييب دوز خليفه

يه  وچون تاكيد ائتمهواجين گؤروش ا. بوراخمادي، چونكي خليفه ياتميشدي

باشالديسا، يالنيز سحر خليفه طرفيندن قبول اولوندو و آفشينين بوتون سيرلريني 

خليفه آفشيني چاغيرتديردي و امر ائتدي كي، اونو جؤوسك . آچيب اونا دئدي

الر بو يئر  خاناسينا سالسينالر؛ سونرا حبس) "ميرواري"(ايقامتگاهيندا ايچري لعل 

  .آدالنماغا باشالدي“ اسيخان آفشينين حبس”

آفشينين ايشيني دريندن اؤيرنن خليفه گؤردو كي، آفشينين اوغلو حسنين بوتون   

ايشدن خبري وار و آتاسي ايله ال بيردير، يعني او دا خيالفت اوچون بؤيوك تهلوكه 

بونا گؤره، عبداهللا ابن طاهره امر ائتدي كي، حسني حيله ايله چاغيريب . تشكيل ائدير
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نين تاپشيريغيني يئرينه يئتيرمگي بوخارا حاكمي نوح بن  عبداهللا خليفه. ائتسينحبس 

  .امر ائتدي] ساماني اميري[اسده

حسن . عبداهللا حسنه يازدي كي، او نوحون يئرينه وياليتين حاكمي تعيين اولونور

سي ايله سمرقنده گلن كيمي، نوح اونو حبس ائديب  كيچيك بير موحافظه دسته

و عبداهللا بن طاهرين يانينا، عبداهللا دا اونو خليفه معتصمين يانينا دي  زنجيرله

  .گؤندردي

طبري هارون . آفشين خيالفته و ايسالما خيانتده اتهام ائديلدي و محكمه قورولدو    

نين ساراييندا  بن عيسي بن منصورون ديليندن بئله خبر وئرير كي، محكمه خليفه

بن ابو داود، اسحاق ابن ابراهيم بن مصعب و  احمد: لر بونالر ايدي اولدو، حاكم

لي حربي و مولكي  يه يالنيز يوكسك روتبه محكمه. محمد بن عبدالمالك الزيات

شاهيدلر آراسيندا مزير، . باش اتهامچي محمد الزيات ايدي. الر گلميشديلر آدام

ش و الريندان مرزبان بن تاركا سي موبد سوغد پادشاه لرين باش روحاني پرست آتش

  .ايكي سوغدلو وار ايدي

اونالرين اينينده جيريق پالتار : راق ايكي سوغدلونو دينديردي اتهامچي بيرينجي اوال  

سوغدلوالر . وار ايدي؛ او سوروشدو كي، نه سببه گؤره اونالر بو صيفته دوشموشلر

دان بون. لرينده قامچي ايزلري وار ايدي لريني گؤسترديلر؛ اونالرين كورك اؤز كورك

او جاواب  "سن بو ايكي نفري تانيييرسان؟": سونرا محمد آفشيندن سوروشدو

اونالر اوسروشانادا . دير اونالردان بيري مؤذن، او بيري ايسه ايمام! بلي": وئردي

من امر ائتديم، اونالردان هر بيرينه مين قامچي وورسونالر،  .مسجيد تيكديرميشديلر

الر اؤز  راسيندا باغالنان سازيشه گؤره، بوتون آدامالري آ چونكي منيمله سوغد پادشاه

بو ايكي نفر بير معبده هوجوم ائديب، . ديرلر لي لرينه سيتاييش ائتمكده داوام ائتمه دين

لريني تولالديالر و معبدي دؤندريب مسجيد  بوت] الرين لي اوسروشانا[اونالرين 

رينه مين قامچي وورسونالر، بونا گؤره من امر ائتديم كي، اونالرين هر بي. ائتديلر

سينه مانع  الرين اؤز عبادت يئرلرينه گئتمه چونكي اونالر گوناه ايش گؤرموشلر، آدام

  . "الر اولموش
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اوزرينده قيزيل، بريليانت و قيمتلي پارچا ايله ايشلنيب ": سونرا اتهامچي سوروشدو  

آفشين  "داندير؟ اا قارشي كوفرله دولو اوالن بو كيتاب سنده هار-سي اهللا  ايچري

الرين ان  لي بو كيتابدا ايران. بو كيتاب آتامدان منه ارث قالميشدير": جاواب وئردي

لييم  كوفر حاقيندا سيزين قئيدينيزه گلديكده، دئمه. لي سؤزلري توپالنميشدير حيكمت

بو . الريني ايسه رد ائديرم لي سؤزلردن حظ آليرام، قاالن كي، من كيتابداكي حيكمت

الريني محو ائتمگي  بزكلي شكيلده منه گليب چاتميشدير و من اونون ناخيش كيتاب

مزدكين "و  "كليله و ديمنه"ييب اونو اولدوغو كيمي، سنين ائوينده كي  لوزوم گؤرمه

من گومان ائتميرم كي، بو ايسالما قارشي گوناه بير ايش . كيمي ساخالديم "كيتابي

  ."توتماقدير

سينده دئدي كي، آفشين بوغوالن  او، ايفاده. ديريلدياوندان سونرا موبد دين  

حيوانالرين اتيني يئييردي، اونو دا تحريك ائديردي كي، بو جورات يئسين و ادعا 

او . ائدير كي، بو جور ات، بيچاقال كسيلن حيوانين اتيندن داها ظريف و دادليدير

قيلينجال ايكي يئره  دئدي كي، آفشين هر چرشنبه گونو بير قويون اؤلدوروردو، قويونو

دوغرودان دا من ": بير دفعه آفشين موبده بئله دئدي. بؤلور، سونرا اونون اتيني يئيردي

اوزوندن مجبورام نيفرت ائتديگيم هر ايشي گؤروم،حتي ) لرين  عرب(بو خالقين 

الكين منيم بير توكوم ده . يه مينيم و صندل آياق قابي گئييم زئيتون ياغي يئييم، دوه

باشيني قيرخديرميردي  -او، بونو نظرده توتوردو كي، هئچ اوز "!ك اولماميشديراسكي

  .و سونت ائديلمه ميشدي

بورادا همين سؤزلري دانيشان آدام ": آفشين اتهامچي يا اعتراضيني بيلديردي  

منفي جاواب  "او اؤز دينينه اعتيقاد بسله ييرمي؟ -سينده منه سؤيله گؤروم  باره

موبد ايسالمي چوخ گئج؛ خليفه موتوكيل دؤورونده قبول وئريلدي، چونكي 

منيم ائويمله سنين ائوين ": اوندا آفشين موبده موراجعتله سوروشدو. ائتميشدي

آراسيندا بير قاپي و يا سس ائشيديله بيلن بير پنجره وار ايديمي كي، سن منيم باره 

مگر من ": فشين دئدياو زامان آ. او، منفي جاواب وئردي“ مده ده معلومات آالسان؟

سن، سنه اؤز سيرلريمي دئميرديم مي، ايران حاقيندا،  سنه ايجازه وئرميرديم يانيما گله

موبد موثبت جاواب “ اونا و اونون خالقينا رغبتيم حاقيندا سنه دانيشميرديم مي؟
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سن هم اؤز دينينه  بئله اولدوقدا،”: وئرديكدن سونرا آفشين سؤزونو داوام ائتديردي

صادق دئييلسن، هم ده ايچديگين آندا، چونكي سنه گيزليجه ) ليگهشتيزردو(

  ."سؤيلديگيم سيرلري آچميسان

آفشين بيلديردي كي، بو آدامي . راق مرزبان بن تاركاش دينديريلدي اوچونجو اوال  

نه واختادك سن بويون قاچيريب ! ائي ياالنچي": دان دئدي مرزبان اوجا. تانيمير

 "الري سنه نئجه يازيرالر؟ نين آدام جاقسان؟ سنين اؤلكه ه قويااؤزونو بيلمه مزليگ

آفشين جاواب وئردي كي، اونالر اونون آتاسينا و باباسينا نئجه مراجعت ائديرديلرسه، 

اوندا . دي الريني ايضاح ائتمه منه ائله مراجعت ائديب يازيرالر؛ الكين نئجه يازديق

ينده فيالن جور و فيالن سؤز اونالر سنه اوسروشانا ديل": مرزبان دئدي

عرب ديلينده ": اوندا مرزبان سوروشدو. دي آفشين بونو اينكار ائتمه "يازميرديالرمي؟

 "سي فيالن كس اوغلوندان؟ ينا، اونون بنده- الر اهللا اهللا -بو بئله دئمك دئييلديرمي 

ريشدي و بو زامان وزير محمد بن عبدالمالك سؤزه قا. آفشين بونو دا اينكار ائتمه دي

الر اونالرا بئله دانيشماغا ايجازه وئرسينلر و سن  نئجه اوال بيلر موسلمان": سوروشدو

من سيزين ": او فيرعون كيمي حركت ائتميسن كي، او اؤز خالقينا دئميشدي) آفشين(

آفشين بونا بئله جاواب وئردي كي، اؤزخالقي اونون باباسينا و  "!ينيزام- ان بؤيوك اهللا

الم دينيني قبول ائتمزدن اول اونون اؤزونه ده بئله مراجعت ائديرديلر، او آتاسينا، ايس

دا اؤزونو خالقدان آلچاق توتماق ايستميردي كي، بيردن خالق اونون اطاعتيندن 

ين آدينا آند ايچه -نئجه سن بيزه اهللا": اسحاق بن ابراهيم آفشينه دئدي. چيخماسين

) ليق اهللا(حال بوكي سن فيرعونلوق . قبيلردين، بيز ده سنين آندينا اينانيردي

علي بن هشام  عليهينه عجيفين ": آفشين اونا بئله جاواب وئردي "ادعاسينداسان؟

لريني ايندي سن منيم عليهيمه دئييرسن، قورخ كي، صاباح عيني سؤزلري  دئديك

 ."دير باشقاسي سنين عليهينه دئيجك

سن اونونال ": دن سوروشدوالر ر آفشينل حاكم. راق مزير دينديريلدي آخيرينجي اوال   

اونون ! بلي": مزير ايسه بئله ايفاده وئردي .او، منفي جاواب وئردي "يازيشيردين مي؟

حقيقتده بو آغ دين مندن، سندن و ": قارداشي خاش منيم قارداشيم كوهيارا يازيردي

زوندن بابكه گلديكده، او اؤز آخماقليغي او. بابكدن باشقا هئچ كس كؤمك ائتمير
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من اؤلومو اوندان اوزاقالشديرماق ايستييرديم، الكين او اؤز . اؤزونو هالك ائتدي

آخماقليغيندان اؤزوندن باشقا هر هانسي بير رهبرليگي قبول ائتمكدن امتيناع ائتدي، 

] الر موسلمان[الكين اگر سن عصيان قالديرسان . بونا گؤره ده اؤز اؤلومونو قارشيالدي

الريم وار،  الريم و جسور ايگيد آدام منيم آتلي. لر جك مني گؤندرهسنه قارشي آنجاق 

لردن،  لردن، مغريبلي لردن  و تورك لر، اوندا عرب اگر مني سنين اوستونه گؤندرسه

لر  عرب. بونالرين اوچوندن باشقا هئچ كس تاپيلماز كي، بيزيمله موحاربه ائده بيلسين

پارچا سوموك آتارام، سونرا دا باشيني ايت كيمي حيات سورورلر، من بو ايته بير 

متنده بئله (لر ميلچكديرلر، اونالر دا باش يئييرلر  اونالر، يعني مغريبلي. توپپوزال ازرم

گلديكده ايسه آز واخت الزيمدير كي، ) لره تورك(الرينا  ايبليس باال) دير  يازيلميش

سيني  يه آالر و هامي يرهالر اونالري موحاص اونالرين اوخالري قورتارسين، سونرا آتلي

الرين دؤورونده اولدوغو  دين ايرانلي] دارماداغيندان سونرا[بوندان سونرا . قيرار

 ."جاقدير شكيلده برپا اولونا

نين باشقا روايتينه  ابن اسفندياردا بيز، مزيرين عبداهللا بن طاهره وئرديگي ايفاده   

بيريميزله اوزون  -و بابك بيربيل كي، من، آفشين حيدر بن كاووس ": راست گليريك

] ايمپراتورلوغو[يه گلميشيك كي، ايمپرياني مودت دانيشيق آپارميش و بو نتيجه

دونن . لردن آالق و خسرووون دؤورونده اولدوغو شكيلده برپا ائديب ساخالياق عرب

 "بس نه دئدي؟". "فيالن يئرده آفشينين قاصيدي يانيما گليب قوالغيما بير سؤز دئدي

او، عمليات حاقيندا آفشينين مكتوبونو گتيردي ". ه عبداهللا بن طاهر سوروشدودئي -

الري هارون الواثق ايله  كي، فيالن گون، فيالن ساعت، او، معتصمي، اونون اوغول

آفشين دئدي كي، بورادا مزيرين اؤز قارداشي و منيم . "جعفر المتوكل اؤلدورجكدير

دخلي يوخدور، اگر او، بئله بير شئي يازميش نين اونا  لري قارداشيم حاقيندا دئديك

ليكله  اولسايدي، مزيري اؤز طرفينه چكمك، سونرا اونو حكومته تسليم ائتمك، بئله

  .نين داها چوخ اعتيماديني قازانماق مقصديله ائدردي ده، خليفه

وشدو كي، نه اوچون او،اؤزونه آفشيندن سور] ibn əbu duad[سونرا ابن ابو دواد  

آفشين اؤزونو . ائتديرمه ميشدير، حال بوكي ايسالم بونو موطلق طلب ائديرت سون

نين  تميزه چيخارتماق اوچون دئدي كي، بورادا اونون فيكرينجه ايسالم ديني
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سي  نين بير حيصه جه بدني او، ساده. حؤكموندن كنارا چيخماق حالي يوخدور

 .ميشديركسيلرسه، اؤلَجگيندن قورخدوغو اوچون سوننت ائتديرمه 

. ايستينطاق قورتاردي و ابو دواد بوغا الكبيره امر ائتدي كي، آفشيني حبس ائتسين  

الكين خليفه آفشيني درحال اعدام ائتمكده قورخوردو، چونكي ايسالما و خيالفته 

راق،  الرين ثبوت اولوندوغونا باخمايا ده اونا وئريلن اتهام خيانت ائتمكده محكمه

ك نفوذو وار ايدي، بوندان عالوه، ايستر پايتاختدا، ايسترسه آفشينين اوردودا بؤيو

  .خيالفتين اوجقار يئرلرينده اونون طرفدارالري چوخ ايدي

دن خواهيش ائتدي كي، اؤزونون اعتيماد ائتديگي بير شخصي اونون  آفشين خليفه  

ين ن خانايا گؤندرسين؛ او اوميد ائديردي كي، بو شخصين كومكيله خليفه يانينا حبس

آفشين اوندان بونالري . يل ايديبو شخص حمدون بن اسماع. آزالتسين غضبيني

سن منه ياخشي باخيردين، : بئله دئ] منيم ديليمدن[امير المؤمنينه ": خواهيش ائتدي

سونرا منيم بارمده . الر مني آلچالديرديالر شؤوكت وئردين، الكين آدام-سن منه شان

نالري نه اؤز آغلينال، نه ده اؤز دراكنله  ن سن بولرله سن راضيالشدين، الكي دئييلن

يوخالمادين، چونكي اؤزونه سوال وئرمدين كي، بو نئجه بئله اوال بيلردي، بير اؤيرنمه 

لر كي، من  سنه دئدي. لر دوغرو اوال بيلرمي دين كي، منيم حاقيمدا سنه دئييلن

ؤزلره ايناندين، سنه مينگيجاور ايله قصد دوزلتميشم عصيان قالديريم، سن ده بو س

اونونال ": يه من گويا بئله دئميشم دئديلر كي، مينگيجاورا قارشي گؤندرديگيم سركرده

موحاربه ائتمه، آنجاق اؤزونو ائله گؤستر كي، موحاربه اوچون اونون اوستونه 

سن . "گئديرسن و اگر سن بيزلردن بيري ايله تماسدا اولسان، اوندان اوزاقالش

. سن كي، موحاربه، دؤيوشچولر و تعليم گؤرموش قوشون نه دئمكديرآدامسان و بيلير

] عصيان ائتميش[سي عسگره دئسين اونالر همين  مگر اوال بيلرمي كي، اوردو سركرده

سي ووروشمايا مانع  ديرلر؟ اوردو باشچي لي الري گؤرنده، بونو بئله، اونو ائله ائتمه آدام

لرين سؤزو ايله بونا  الكين سن دوشمن. اوالرسا، بونا هئچ بير دؤيوشچو دؤزمز

يم،  نين آراسيندا بير كؤله لري يالنيز سنين كؤله -من سنين يانيندا هئچ نه يم . ايناندين

يه قويدوغون آدامام، الكين، ائي امير المؤمنين، من ائله آداما بنزه ييرم كي،  سنين وظيفه

بو . ضعيتي گؤزللشميشديرييب كؤكلتميش و بؤيوتموشدور، اونون و بير بوزووو بسله
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يه حسرت چكير و اونا تكليف  الري همين بوزووون اتيني يئمه آدامين دا دوست

سونرا اونالر بير . الكين بو آدام راضيالشمير. ائديرلر كي، بوزووو بيزيم اوچون كس

سن نه سببه بو آسالني بسلييرسن؟ بو ! واي سنين حالينا": گون بو آداما دئديلر

الرينين يانينا  جكدير، آسالن بؤيوينده ايسه، اؤز تاي دير و بؤيويه نييرتيجي حيوا

بو، آسالن ! واي سيزين حالينيزا": بو آدام اونالرا بئله جاواب وئردي. "جاقدير قاييدا

ده كيمدن  بو باره! دير بو آسالن": الكين اونالر جاواب وئرديلر. "دور دئييل، بوزوو

دان  سيني قاباقجا الرين هامي بو آدامي تانييان، اونالر ايسه "ايستييرسن سوروش

اودور كي، بو آدام جماعتدن . دير آسالن - بو : اؤيرتميشديلر كي، اونا دئسينلر

بوندان سونرا  "!دير بو آسالن! دير بو آسالن": سوروشماغا باشالياندا، هر بيري دئييردي

و نئجه اوال بيلر بودور، ايندي من محض همين بوزووام . همين آدام بوزووو كسدي

اؤز بدبختليگيمده من سنه مراجعت ! كي، من دؤنوب آسالن اولوم؟ اهللا، ائي اهللا

شؤهرت -منيم حاقيمدا مرحمتلي اولموسان، سن منه شان) معتصم(سن ! ائديرم

يني منه من اللها يالواريرام، سنين اورگ. وئرميسن، سن منيم آغام، منيم صاحبيمسن

  .قارشي يومشالتسين

عكسينه، خليفه امر ائتدي، . نين اورييني يومشالتمادي ين بو مراجعت خليفهالك  

آفشينين ارزاق پاييني آزالديب اونا گونده تكجه چؤرك وئرسينلر، بونا گؤره آفشين 

  .دن آجيندان اؤلدو چوخ كئچمه

يون آييندا اؤلدوكدن سونرا اونون جسدي ايتاحين ائوينه -جي ايلين ماي- 841آفشين 

يه  بوندان سونرا مئييتي يانديريب، كولونو دجله. و، سونرا چارميخا چكيلديكؤچورولد

  .آتديالر

اوزرينده آغاجدان يونولموش اينسان صورتي "آفشينين ساراييندا آختاريش ائديلنده   

يالر؛ اونون اوستونده چوخلو بزك و قيمتلي جواهيرات  سي تاپد اوالن دوعا دفترچه

يندان قيزيلدان ناخيشي و ايكي آغ داشي اوالن سيرغا الر وار ايدي، اونون قوالق

الردان بيريني گؤتوردو؛ او گومان ائديردي كي، بو  الردان بيري داش آسيلميشدي، آدام

بو احواالت گئجه واختي اولموشدو، سحر آچيالندا بو . لي بير جواهيردير چوخ باها

آدالنان باليق ] ايلبيز[ آدام قيزيل بزَيي چيخارتدي و گؤردو كي، بو داش خابارون
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لر  لر و ديگر شئي قوالغينا اوخشايير، اونون ائويندن چوخ غريبه هئيكلجيك

ائوينده ... الر تاپيلدي اورادا، اونون اؤزونون حاضيرالديغي آغاج سال... گؤتورولدو

لر كيتابي و چوخلو ديني  آدلي كاهين "زاراوا"الري آراسيندا  باشقا بير بوت، كيتاب

ينا سيتاييش و عبادت -الر اساسيندا اؤز اهللا الر تاپديالر؛ او، همين كيتاب كيتاب

  ."ائديردي

دن بيري اوالن آفشينين يوكسليش  لرين نين گؤركملي شخصيت لر خيالفتي عباسي  

: ده بئله يازير ياكوبووسكي آفشينه وئرديگي خاصيت نامه.ژ.آ. يولو بئله باشا چاتدي

رك، عرب خيالفتينه قارشي  م و صداقتله قوللوق ائدهيه اينا او، ظاهرده خليفه"

يؤنلديلن چوخ بؤيوك خالق حركاتيني ياتيريردي، خصوصيله آذربايجاندا بابك 

راق، اؤز  حركاتيني دارماداغين ائتدي، گيزلينده ايسه اوسروشانادا عصيان حاضيراليا

  ."اجدادينين تاختيني اؤزونه قايتارماق نيتينده ايدي

سيني  دوگوموز كيمي، آفشين هئچ ده بابكين تئز دارماداغين ائديلمهالكين گؤر  

ايستميردي، بوتون موحاربه عرضينده بير نئچه دفعه اونونال گؤروشموشدو و بو 

لرده خيالفتي اؤزو ايله بابك و مزير آراسيندا بولوشدورمگي بابكله  گؤروش

اوردوالريني دارماداغين ائتمك بو شرطله كي، خليفه  راضيالشديرماغا جهد ائديردي،

لرين  الشا بيلمديكده، آفشين ديگر سركرده الكين اونالر راضي. اونالرا مويسر اولسون

تضييقي آلتيندا، بابكه قارشي اونسوز دا چوخ اوزانان موحاربه ني قورتارماغا مجبور 

  .اولدو

  :دير نين آفشينه وئرديگي خاصيتنامه ماراقلي كريمسكي.ژ.آ  

-841(ايرانلي آفشين ) 842-833(لي قارداشي معتصيمين دؤورونده  ن معتزمامونو"

لره  سي ايدي؛ او، زردوشتي هامينين قودرتلي ايستكلي) جي ايل ده هالك اولموشدور

الري  قارشي ديني دوشمنچيليك تظاهرونده چوخ جانفشانليق گؤسترن موسلمان

ائتميش اولسا دا سوننتسيز  دان چكينميردي، اؤزو موسلمانليغي قبول جزاالنديرماق

خاچاچوران ائديلمه ميش خريستيانا بنزه يير؛  -سوننتسيز نيوسلمان ايسه . قالميشدي

: ده تام جيديتله دئميشدي لي اوالن او زامانكي باش قاضي بو باره معتز - راسيوناليست 

دوغرودور، بو دؤزولمز سؤزلري قاضي آفشينه  "!دير بوتون ايسالم سونتدن عبارت"
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يه چاتميش بو قودرتلي آدام داها  آنجاق او زامان دئميشدي كي، يوكسك روتبه

گؤزدن دوشموشدو و اونون عليهينه قوروالن محكمه هر جور بهانه آختاريردي كي، 

  .ائتسين) 841(اونا اعدام جزاسي اعالن 

لره مئييل  هر حالدا بيز بو فاكتي قئيد ائده بيلريك كي، آفشين اوركدن خورمي  

لر آفشينين  تريردي، چونكي اونون ساراييندا تاپيالن موختليف بوتگؤس

لري دينه طرفدار  لرين سيتاييش ائتديك ليگه، يعني خورمي زردوشتي -ليگه  پرست آتش

  .اولدوغونو تصديق ائدير

 XV - الر نين گؤسترديگي تأثيرين ايزي چوخ سونرا لر و بابك تعليمي خورمي   

 .عصرده ده قالميشدي

لريندن  سي باني لر سوالله نين وارليغينين سون دؤورونده، صفوي قويونلو دؤولتي آغ   

تاريخچي فضل اهللا بن روزبهان بو .بيري اوالن شيخ حيدرين عصياني اولموشدو

لريندن  جو ايلين حادثه-]1488[893همين ":عصيان حاقيندا بئله معلومات وئرير

عصيانيني گؤسترمك اوالر؛ او ميسكين شيطانين، يعني اردبيللي شيخ حيدرين 

سيني اؤز  او، واختينين چوخ حيصه... قالخماق ايستييردي، الكين مغلوب ائديلدي

روم، تاليش و قاراداغدان . عملياتي اوچون قيلينج و نيزه حاضيرالماغا صرف ائتدي

)IX چوخلو آدام اونون يانينا توپالندي و دئييرلر ) لر حركاتينين وطني عصرده خورمي

حساب ائدير، دوعا و عمومي نامازا فيكير ] معبود[اونالر شيخي اؤزلرينه اهللا كي،

شيخ اونالرين آراسيندا ايباحات اعتيقاديني ... ييب، اونا قيبله كيمي باخيرديالر وئرمه

و بابكين ديني ) سيني يعني قاداغان ائديليب حرام ساييالن عمله ايجازه وئريلمه(

   ."ديرديالريني تبليغ ائ قانون-قايدا

الر، دئمك اوالر كي، بوتون خالق  لر خيالفتينده و سونرا گؤردوگوموز كيمي، عباسي  

ائنگئلس قئيد ائتميشدي .ف. الري ديني ايدئولوژي پرده آلتيندا كئچميشدير حركات

زامانين . فئوداليزمه قارشي ديني موخاليفت بوتون اورتاعصرلرده داوام ائتميشدير”كي، 

راق بو موخاليفت گاه ميستيكا شكلينده، گاه آچيق بيدعت  اوال شرايطيندن آسيلي

الكين خالق . "شكلينده، گاه دا سالحلي عصيان شكلينده اؤزونو گؤسترير

سي، صينفي موباريزه  الرينين دئمك اوالر،دايم ديندن عبارت اوالن بو پرده عصيان
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ائنگئلسين .ف. رميرديالرين كاراكتئريني دييشدي فورماسي اولماق اعتباريله بو عصيان

نه اينسان قلبينين "الرينين ديني رنگ آلماسينا سبب  دئديگي كيمي، خالق حركات

دير، بونا سبب بوتون اورتاعصرلرين اوولكي  دير، نه ده اونون ديني طلباتي لري خاصه

دين و ايالهيات مؤوجود :دير كي،اورادا ايدئولوگيانين يالنيز بير فورماسي تاريخي

  ."ايدي

الرين تيمثاليندا گؤردوك كي،  لر خيالفتيندكي چوخلو عصيان بونا گؤره بيز، عباسي  

شدور، اونون آرخاسيندا ايسه همين  الر اوچون دايم بير پرده اولمو دين بو عصيان

بابكين . الرين اصيل سياسي، اقتصادي و اجتماعي مقصدلري گيزلنيردي عصيان

ندان اوولكي و سونراكي بير چوخ لرين حركاتيني، او رهبرليگي ايله خورمي

الري يالنيز ديني حساب ائتسك، بونالري دوزگون باشا دوشمك اولماز،  عصيان

نين  سي لرين اينكيشاف ائتمه چونكي بونالر عباسي خيالفتيندكي صينفي ضديت

الرين ظلمونون  لر ايسه يئرلي فئودال تأثيري آلتيندا ميدانا گلميشدير، بو ضديت

نين  سي لر حاكميت باشينا گلديكدن سونرا وئرگي منگنه عباسي"ابئله سي، ه گوجلنمه

  .سينده كسكينلشميشدي نتيجه "آرتان تضييقي

  

 سون

***  



وئردييئوا باكي .ناغييئو ،ه. عصرلر ه 2007وئردييئوا باكي 

٧٢ 

  

عصرلر ه 12ائرا  -9آذربايجان تاريخي ائرادان اول 

  

 

 

خورمي لر حركاتي نين ياييلديغي اراضي

آذربايجان تاريخي ائرادان اول 

خورمي لر حركاتي نين ياييلديغي اراضي

آذربايجان تاريخي ائرادان اول : خريطه نين قايناغي 

 

 

خورمي لر حركاتي نين ياييلديغي اراضي

خريطه نين قايناغي 



٧٣ 

 

 

 

 

 

BABƏK 
 

VƏ 

 

XURRƏMİLƏRİN 

 

AZADLIQ 

 

HƏRƏKATI 
 

 

 

Yazanı :  

Professor Ziya Bünyadov 
 

 

Köçürən :  

Fərhad Cəfəroğlu  

 

 

 

 

 

 

 

Güney Azərbaycan 
 

 Urmu 2013 

 


