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الر!ي!مالرحمناللهبسم

كهالكتابيدىبينللأ

IIIالعباسيةالخلافةعلىوسيطرتهمالبويهييننفوذعصركان

فان،الخلافةعلىول41عصرهم!ا،تراكتسلطلعصرامتدادايع!بر

ولا،ولالتركىالعصرفىالعباسيةالخلافة"لكتابىاهتدادالكتابهذا

الخلافلأحالعلىيقفأنيريدلمنخصبامنهلايمثلانبهذاوهما

العصرين.هذينفىالعباسية

منالكافىحظهاتلقلمالبويهيينعهدعنالكتابةأنوالحق

باعتبارهالثانىالعبامىالعصرموضوعاتمنغيرهاشأنالمؤرخينكتابات

انت!طالمتىالكبيرةا،سماءتلكبمثليحفللاالذىالضعفعصر

.والمامونوالرشيدكالمنصورالاولالعباهـم!العصر

ومجهدةشاقةالبويهيينعهدتاريخفىالكتابةأنكدلك!الحق

وسمنىماحاولتوقد،حكمهموتداخلملوكهاوتعددأحداثهالتشعب

فصولتحتأحداثهتجمعالعصرلهذاميوازنةدراسةأقدمأنالجيد

حيثالازدواجيةخطرمنفصلكلموضوعيشكلهكانماركمهتوازنلأ

6همىالىذلكتجنبتأننىأعتقدولكننى،متداخلةكلهااكاحداثأن

والصبر.الجهدمنبمزيدالح!دود

:فصولستةالىالبحثهذاقسمتوتد

تتبعت"العراقبلادالىالديلمبلاررمنبويهبنو":اي!ولالفصق

الىقزوينلب!!الغربىالجنوبفىالديلمبلادمنبويهبنىنشأةفيه

منتمكنواحيثالعراقالىتقدمهمثمفارسبلادمعظمعلىسيطرتهم

الدورتفصيلىقبلمنهلابدكانفصلوهوالمستكفىالخليفةعهدليدخبىله

العباسيين.خلافةؤ،البويهى

ال!ى"العباسيينالخلفاءهـكلىبويهبنىسيطرة":الثان!االفصلى

لىالعباسيينالخلفاءعلىالسيطرةمنتمكنواالبويهيينأنفيهبينت
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هثلالعصرهذافىلمن..للهوانطالهمالخلناولوإنمتجبرةسيطرةعهدهم

البويهيينوأن،العهدلهذاالسابقار*تراكنفوذعحرفىغيرهمنالما

نأيعدويكنلمؤالذىال!قلي!الالجعدلملخلفحاء.لمبحيثكلهالأمرملكؤا

البويهيينتشبهوقد،السلطةمنش!ءعلىتدللاجوفاءمظهريةيكون

بمأجلوت!لقبوا!،افيؤلقمات!وعرفت/المنوب.ألجم!ابهماصكفىف!ربنتبنللخلفاء

فيه.لهمرلدفىالمخلأفةنكونأنأملعلىالخلفاءشو!اهروا،،ايهلمصاب

.--ا،..نصب

وري!ددنت"ال!ولةعلىالمذهييدالسيطرةمحاولة":الدثالثالفصل

ظلفىيعملونانهممعالشيعىالمذهبتسييدالبويهيينحاولكيففيه

اللاحتفالوفرضواالسنةعبىالشيعةناصرواوكيف،سنىخليفة

كنه،عهدهمانتظمتسل!يةشيحيةفتنفىتسببمما.ومئاسبأتهمنجأغيأدهم

عهدكأاليهمالخلاقلأ.وتحوببنللنفاطميإنؤلائهمجغلفىقكرؤأوحميف

العرافبلاد!عه!همفىالفأطميةالدعؤةاتتثدرتوكيف،الدوللأمعز

ذلك.منالخلأفةوموقف

.كيفبينتالمجالهذاوفى"المبىزارةعلىالسيطبرة":الرابعالفصل

فىللسلط!الثانىالمظالريعننبرالذكاالمنصبهذاعلىالب!يهيبىنسيطر

ونجفبمالنفعهمارضاءهميحإولونالبويهلنوزراءكانوكيفاليلإ!

البويهي!رزلدىلهاقيمةلاالوزراءهيئةكئانتكيفبينتكما،انف!الم

معهميتصرفونالبويهيونكانوكيفالوزراءهؤلاءلنهايةكانتوكيف

موتهم.بعدحتى

نأوالحق((الد"لميةلملأحدإثصصرحالخلأكةبلا!!،:للخامسالفصل:0..

!بسبثبطالمدإئفةالئهتإلساحاتط.يشبه.ماالى0مكه!هم.فىتتحولت،للخلافةبلاد

الشطنه00.بإن.الفتنوبسببابويها..بنىمناللأعداءالاخوةبخينلاالجتتالسا

عطألجينوكد.،.ومذهبياعتصرياعشكرهمطائفتىؤاختلافولل!سيعة

رزلك.جراءمنضالخلأفةبأرحاقمامامدىالفصل

أردتوهد،."بويهابنى.عمبرالعلميؤ.فىالحياة."ت،إلسادسال!فصك

المتىالعحرهذافى،المعلميةللحيأةالمشرقةالمص!رة-بتلك.المكتاب.أختمأثا
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حيث،لهذهـالدولةالبحثعرضهاالتىالقاتمةالصورتخالفكانت

فىمثيللهيكونأنقلازدهاراالعصرهذافىواللآدابالعلومازدهرت

هـأخرعصر

رجعتالبويهىللعهدمتكاملةصورةيكونمجملهفىفالكتاب،وبعد

الحديثة.المراجعالىبا،ضافةوالمعاصرةالأصيلةالمصادرالىفي!ا

الىت!حافجادةدراسةقدمتأكونأنسبحانهالدمنوأرجو

منبذلمامعاتفقتالنتائجتكونوأن،العباسيينتاريخ!الدراسات

والصبر.والجهدالوقت

لأالسبيلقصدوعليهالموفقسبحانهوالاله

علىمحمدوفاءدكتور

ما099/!افىا1القاهر؟
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العراقالىالديلمبلادمنبويهبنو
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البماوك.الف!ل

"العراقالمىالديلمبلأدمنأ))1بويهبنو"

بها.يتصلوماالديلموأما":بقرلهالديلمباددالاصطخركماحدد"..

الر!ما،وبعضىأذربيجانمنوش!ءوالطرمقزوينالجنوبناحيةفمن

منبهاويتصل،.وطرستانالركابقيذالمنتبرقجهذمنبهالتصلوم!

وبلدانأذربلجانمنش!ءالمغربجهة!من،الخر!لجحرالشمالج!ة

وفادوسبافالرويخجباليمنبهايت!صلىماذلمكالبىضممنا.ووقد(،بئابرا3

.")2(وجرجالن!اقارانوجبال

فهمالسبهلىوأما،وجبلسمهلفانهاالديلل!اأما000":يقولث!م

الجبلوأما،الديلمجبمالتحتالبحرشطعلىمفترشونوهم،الجيل

يسمىالملكبهيقيمالذكماوالمكان،منيعةجبالوهى،انمحضقللديلبم

.")3(فيهمالديلمورياسة،جستماناليقيم.وبه،ل!ذبار

منيعةجبالثلاثةوهى":بقوله"الدينمجبالالوردكماابنويحدد

المر!نج!يسمىؤالالثانراتردوسيانيسصآحدها،بهاأهلوهايتحصن

رياشةوفيالكروميسمىانلكفيهالذكطؤالجبل،وارانيمن!مى+ؤالثالث

وهىالديلممنعظيملأإمموالاوقي.الجبلؤنجهذا7.خنسانلط3وفقامالذينم

وشعافيقرىولفا"الخصبغايهقىوهىوالمطروالشجرالغياضكثيرة

.4(")كثيرة

ل!اا"(.

(r)

(r)

141

Ency(ولrtورس!!لأطا!!.،افى-ش827-طكه:أتظر - de 'L Isle

كتاب:حوقلابن،13امىوالممالكالمسالك:الاصطخركما

43صاقطالسلوك:المقريزى،3اAمىالأرضصورة

.(.1)حاشيه

المصدرنفس:حوقلوابن،12اصالمصدرنفس:الاصطخركما

.033ص

المصدرنفسى:حوقلالن،48!رالعحات!!ريدةال!ردلىالر

.033ص
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جيلانتشملكانتالبويهيينسلطانايامفىالديلمبلادأنضلى

الديلمعنهذهـالبلادانفمملتثم،وقومسوجرجانوطبرستان

وهوالمسهلوصار،الديلمهىالجبليةالمنطقةوأ!بحت،واستقلت

قبلماالىالامررجحأى،جيلانالخزربحرعلىالساحليلأالمنطقلأ

.)5(البويهيين!ملطان

الجنوبقالوأقعةالبلأدبأنهاالديلمبلادالخضرىاكاستاذحددوقد

وقصبتها،للديلموجبالهاللجيلسهلها،الخزربحرشاطىءمنالغربرا

بأئهازيدانجررجىويعرفها،)6(جيلانببلادأيضاوتعرف،روزبار

.)!(خراسانوراكل

نأدريدبنمحممدبكرأبووزعم)):الديلم!حوقلابنويقول

وصوائمزرعأهلوهما):فيقوليصفهمثم(،ضبةبنىمنطائفةالديلم

الفارسيةعنمنفردولسانهم.بهايستقلونماالدوابمنعندهموليس

الجميللسانتخالفوطائفةفئةالجيلبعضو!،وايهرمنيةوالرانية

والطيشوالعجلةالضمعربىخفةالنحافةخلتهمعلىوالغالب.والديلم

كفاراالاسلامأياماكئرالديلموكان.والاكتراثالمبالاةوقلةوالبدار

الحسنبناسماعيلبنمحمدبنزيدبنالحسنأيامالىر!يقهميسمى

بعضهموأسلمالعلويةفتوسطهم،السلاآعليهمطالبأبىبنصكلىابن

.()8(»كفارالجبال!هذايومناالمىوفيهم

النترحاتحركةابانالم!سلمينحوزةفىالبلادهذهدخلتوقد

ظلتولكنها،الخطاببنعمرالثانىالراهـئ!دالخليفةعهدفىالكبرى

ايافمأكسمبتهاالتىبالشجاعةيمتازونالديلموكان.وثنيتهاعلى

دانالتىطبرستانبلادبلادهموتجاور.الوعرةالجبليةبلادهمطبيعلأ

)6(

)7(

)8(

.(1هامش)12اصالسابقالم!در:الاصطخر!!

.371صب3الاسلاميةالاممتاريخمحاضرات:الخضرى.

.96،ص2بالاسلامىالتمدنتاريخ:زيدانجورجى

.032صايهرضى!ورة:حوقلابن
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سلمالعقيدةفىالخلافرغمبينهماوكان،بالاسلأمسكانهااغلب

.1()رموادعة

سنةفىبقتلهالحجازفىالزكيلأالنفسورحمدثورةخمدتأنوبعد

الذىال!هعبدبناخواهـادريسفيهاالقتلمننجاوالتى،لأم14564!لم

ادى،الديلمبلادألىفرالذىاللهعبدبنويحيى،المغرببلادالىفمر

فيهاشيعىعامرأىتكوينالىهذهـالبلادالىالهعبدبنيحيىلجوء

منالناسوأتاهجموعهوكثرتشوكتهفاشتدت،يح!يىيساند

استقدمهمكتولةبعهديحيىخداعمنتمكنالرشي!دولكن،الأمصار)01(

.دورهبذلكنته!اU(11.بغدالىبه

كان،(.o'2-8،2)باللهالمستعينالعبامىالخليفةعهدوفى

تطورزيدبنالحسنظهوروصاحب،بطبرستانزيدبنالمسنظهور

اللهعبدبنمحمدأنذلكوتفصيل،والدينبالدولةالديلمعلاقة!جديد

للرضايدعوخرجالذكماعمر)!؟(بنبيحيىظفربالنهالمستعينطاهرابن

منتمكنانه!حتى،شديداقلقاالعباسيةللخلافةوسببهحمدالمن

المستعنففافأ؟مالها)12(ابيتوعلىعليهاوالاممتيلاءالكوفةذخول

طبرستانثغرىقرب.احد"اهاكائتبقطائعطاهربنالالهعبدبنفحمد

اللهعبدبنمحمدأرادوعندما،وسالوسكلاروممااديلمنواحىمن

المنطقةأهلرقض،لهاالتابعةمرانقهاويتسلمالاقطاعاتقلكيتسلمان

عاملطأهربقاللىعبدبنسليمانسيرةسوءبسببوذلكتسليمها

.bدaldسيرةوسوءطررستان

زيدبنالحسنالىبالانضعاممقاومتهكلالمنطتلأمذهأمللىربط

)9(

(0)s

)11(

)12(

5371ص2با،سلاميةسماتاريخمحاضرات:الخضرى

.09صبهالكامل:الأثيرابن

بنعلىبنزيدبنالحسينبنيحيىبنعمربنيحيىهو

الكامل.الحسينبأبىالمكنىطالبابىبنعلىبنالحسين

.316صبه

.31صه!بهالكامل:الأثيراس
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الي!همالان!مملمالديلم"اهلمناوطلبوا،بالزكتاكان.فائر،ا!لذىا"لطوكما

وبثتلملت،ريدبنالحسنوبايعواإليهمفانضموا،موقفهم!وتأييدهم

.")13(بيعتهعلىوالرويانوسالموسكلأروأهلالدي!لمكلمة"صارت

بحركةالارتباطهذهـالمرحلنةفىللديلمبالثسبة،يعنىذلخهوكان

تأليزوكان،)14(.الشيعيةبالعواطفوالتهاثرالثوريةزيدبنانمحسن

؟!نالمنطقة50هذفىالشيعيةبصبغتهالاسلامن!ثرفىأبعدالحركةهذ"

أدنه.عبدبنيحينحركذأكاأ13(إافىلأولىالحركنة.

1'اسنةفىماتحتىزيدبنالحسنظلوقد V884/أخوهوتلأهموو

سنةتوفىمحتىعهدهفىاي!موراضطربتالذكمازيدبنمحمد

.287!/009.ام)69(

أنجرشيمىداجميةوأخيهزيدبنالحسناةوفابعدالديلمبلاد!دخل

عهدهـكثرفىاسلمالذى،17(إبالأطروشعلى!01الملقبينهو.الح!ينا

بلادالأطروشعلىبمنالحسقعمروقد(.)18(القليلا،بببق!لبم،منهم

إلمجاوكيق،"أعدائهمضدالديلمتأمينمناتمكراكما،يي!نا!.الجماجدالدلنم.

فيهيسكنوكانفارسملوكساكلوس.بنإ،بمدينةإمنيعاحصفهدلم!قد

.(،91).يلملداءبارا.يمطونالملىإ

(3)(

!141

1\((-،أة

)16(

17()

00821()

)91(

هنصفحات:كتابناانظر،316صبهالمصدرنفسالأثير.ابن

.138صالعباسيإنتاريخ
016.oryVol ,2 PظShaban, Islamic his

.18ةمقالعباسىالعمر.فىوالدولةالخا،.فة:أحمد"2حلمىمحمد

وانظر،373مى2بالاسلاميةالأممتاريخمحا!سات:الخضرى

العلومييندولة))موك!ولح:سيينالعبتاريخمنصفحات:كتابنا

.".طرستانفى

ابالمسلول!:المقريؤى،3037ص4بالذهبمروبم:المسعودى

.!153العباسيإ!تاريخمنصفحات،43مىأق

702.Pفى.rsia. Vol3طofأأآبمياiterary!ئ,Browne

الخلافة:أحمدحلمىمحمد،،43محما1ق!طالسلوك:المغريرى

اط018مماالعباسىالعصرفىوالدولة
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وتوفىسنةع!ثرةأاربعمننحواالديلمبلادالأطروشالحسنوأقام

يعرفوكان،عمرهمنوالسهـبعينالتاسعةفى02()م،03!/169سنةفى

.31(.)للحقوالثاصرالعلوىبالناصر

بأنهؤصفهيمكناكزواالد(يلمبلادكزاالاسلأمانهذامنويتضح

الديلمبلأدالظروفربطتال!تىالزيديةالدعوةطريقعنسلمياغزواكان

المشيعى.المذهبعلىمسلمينالديالمةكانفقدثمومن،أئمتهاببعض

ألرواالديلمبلادأهلفىالدينى.تأثيرهمبجانبالريديةأن!إلحق.

الاقطاحىاالمنظامعلىالقضا!فىنجحواحيث،اجتماعياكذلكفيهم

الأرستمقراطىالنظامعلىالقضاي!بمعنىالديلمبلادفىسائداكانالمذكما

عملواكذلمك،والقبائلالعشائررؤساءيدفىالسلطةيركزالذىالقديم

الطيقاتبيدوالأخذالديبمىالمجتمعفىالطبقيةالفوارقا،ازالةعلى.

.الفقير؟

قئكذلكاثرهملنديانمهأنالديلمبلادقىالزيديةأثرينفىولا

الديلم..وتقاليدبعاداتتألثروا"ا.لذي!ن.يةالزيب

حيثموو/314269سنةحت!االزيديةبيدطبرستانظلتوقد،هذا

صفوففى!انقسامنزالحمنسادلمانتيجةتغيرقيقدالأو!إحكانت!

فتالمنالساحةلب!ادوما،الأطروشعلىبنالحسنوفاةبعدالعلوبين

وماكانالنعمانبنليلىمثلالديالمةالقوادبعضأسماءفيهبرز

لصالحهاتعملصارتزيلوبن.ومرداويج،شمير!يه.بتوأسفار،كللنئابن

.أنذاكإ،ضطرابحالةمنمستفيدينالخا-؟

)03(

)31(

العباسيينتاريخعنصفحاتأ69ءق3!هاللآربنهاية:النويرى

.56015ص

2بالمخت!ر0تتمة:الوردكاأبن3،مىاقطالسلوك:المقريزكا

.912ص01بوا.لملوكالمرسلتاريخ..:الطبرئ!هكامى
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البويهيين:بداية

بدءوا،كالىبنبماكانيكونهاأولبوبهبنىاتصاليكونوسوف

ف!يعيلأنشأةنشأواانهميتفحهذاومن،)22(قادةثمجيشهفىجنودأ

وبأن،اليخلافةفىعلىاولادبأحقيةاعتقادهم0ذلكويعنى،ثؤريا.631(

لحقهم.غاصبونعلىلبنىخادعونقومالعباسينى

اقليمفتحهن314!سنةفىتمكنزياربنمرداويبم)24(انعلى

منامتداننفوذهالبثماالتىالزياريةالدولةفيهوأسسطبرستان

032!سنة!مرداويجاممددعىثم،الأهواز)25(حت!اايرانغوبى

به."ليتقوىجيلانبلأدمنوشمكيراخاه

جهدواالذكماالبويهيون:الديلممنالمناغهذأمناستفادممنوكان

منالطرقكلذلكسبيلفىسالكين،لهمشخصيةأمجادجملىللحصول

لديه..صالحهميرونغيرهالىقائدمن.وانتقالودهاء1م!ر

فىلاالناسعافة-منوكانوافناخمسروشجا!أبىأول*دهمبويهوبنو

وكان،سمك!يادبويهوكان،)26(فقرائهممنوكانواالديلمبلاد

امرةوتولىالبلادملكأنبعدبويهبناحمدالحسنأبوالدوللأفعز

أخطبكنت":فيقولعليهتعالىاللهبنعمةيتحدثبغدادفىا!مراءا

.")!2(رأس!علىالحطب

علىالحسنأبو:همدولتههابهمابتدأتالذينهؤ،ءبويهوبنوا*.

)23(

(23)

)24(

)25(

36()

27()

.27هصأبمسكويه

.artانظر Mardawidj13.سا.Ency

05صالشرقفىالاسلأميةالحضارةتاريخ:سرورجمال

الفارسيين،ساسانملوكالمىينتسبونكانواأنهمويقال

.14هصالتاريخنهر:العدوى

العصرفىالاسلأمىالعالم،277صالسلطانيةاللآداب:الفخرى

.99iصالعباسى

,Shaban,2.!016وانظر Islamic history Vol
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.)38!(بى"شجا!أنجناءأخمدالخ!سنوأبوالح!مد.طعفىوأبو

،صعودفىنجمهكانحهتكالىينماكانجندفىهؤلى6ءكانوقد

جملىالجشن10أيولمهقال...وعجزه!عفه.ررأوايإفلأنلنجم!إنلظمإ.

مؤونل!هناعذكلتخفايأكمفارقتنالكالأصلع:-"الحمسنعلىأبووأخو"

فى(()93(عاودناكتمكنتقاذاغرل!علىكلناويقع

.")03(اليكعدناأمرلناححلعفاذا)):المفداأيىورواية

نبعتدولة"قويةدولةنهموحمارتفعكبويطبنوأمرصلحوقد

نجدوخت،أحد.ببمالبعضهولم-؟:خطرا.الماس-..،كجساب.افىيكق.لمبحا

وولتهم،الخلفاءفعزلت.،السخالضفة.علىواستولت(العالموأذلت،مم61

-و(مؤنرالمعجمدبا62أموزللأحكامهاواذقادت،وفزفتهمالوزراءوالسلوررت

والذلوالفقرالضي!قبعدحمذا،بالاتفاقالدولةرجالوأطاعتهها،العراقط

.")31(وا،ضطهمادالحاجةومعاناةوالمسكقق

البويهيين:قوةننطور

بدأتفقد:الثلافةبويهبنىباخوةاللأمورسارلتاكيفدتفصيلاتأما

بويهينالدي!لمى)32(؟.فنهلىرياربنمر!اويجحولىعندماتعلوشموسهم

بويهبنعلبىوكان،هجذان)*!!منال!فرقى-الجلنوبايىالكرج!،بادد

(28)!

)193

()03

(fl)

)32(

(rr)

.مر،378بالمختصر:المفداأبو

.77Yصابمهحكوية

.78ص2بالمختصر:الفداأبو

.177صالسلطانيذالآداب:لبا3طناأبن

بتعحسبعدجرفوقدار*!لفاري!هت!الدلميبهىزيإر.بن4.مرداوبجكان

المىالدولةوينقلبغداديأخثتأنيريدأنه"!يلمحننىللفرس

صنذينعس!رهجعلوقد((،العربدولمةويبحلا!الةرس

بهنم-فيحلذ؟بهنlابدهوأثلوحههـتفاحهوديلمجيلمشهم))صنفا

ي!ختالى:.سبرور"حنراشحان!وأهاأتراكوححنف.ونواحيهكاالهـى

.4هامش94صالشرقفىالاسادميةالحضارة

الحضارةتاريخ:لصرورلم377صاتممار6تجأرب:مسكويه

"هـ.صالثة!رقمافىإمبةا،سا
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،القلوباكتسابفىأفادهمماوالشجاعةوالحلمبالسماحةيتصف

فلدى،")34(لسعيدثىمولدمحمودةاتفاقاتذلكبجميع!اتصل"

كذلكالقوادمنغيرهووصولوللايتهالىطريقهفىالرىالىوصوله

ليستعينللبيعلهبغلةبويهبنغلىعزفىأعما،مرداويجساقطعهمالذيق

محفدبنللحسينالبغلة1فاشتزينتدزهماللاففلأثة.ثمناوكانبثفتفا

فأخذالوزيويجاملأن"بويهبنعلىورأىمرداويجؤزيريالعميدالملقب

ممااليهجميلةهدبةمعهوجعلالعميدالىالباقىوردفقطدنانيرعمثرة

العميد.نفسفىالأثرأحسنلهكان

الرجالهؤلاءبتقليدقرارهعنالعودةلمرداويجبداالأثناءتلكوو

بالغاءيأمرهماالعميدوالىالرىفىوشمكيرأخيهالىفكتبالأعمالتلك

كانمنبردامرهماانهبل،اعممالهمالىالمسيرمنوبمنعهمالعقودتلك

فعلا.خرج

فان،وشمكيرعلىعرضهاقبلالعميدعلىتعرضالكتبكانتولما

علىيحثهاليهفأرسل،بويهبنعلىالىالجميليردأنرأىالعميد

وقتفىفسارسيرهفىفعلاعلىأ!رلحوقد،عملهالىساعتهمنالسير

عمله.المىالمغرب

أعمالهمالىالقوادسيرأوقفالكتبوشمكيرقراغندماالصباعوفى

منمرداويجأخوهاعطاهممام!نهمواخذ،الرىمنالخروجمنومنعهم

العميدفنصحه،يردهمنبويهبنعلىخلفيرسلانوأرارر،العقود

ويخرجيقصدهمنقاتل"وربما،طوعايرجعلااشه":دوقالدفعلبألا

.")!3(طاعتناعن

ملكهلسببكانتالتىبالوللايةبويهبنعلىوفاز":مسكويهقال.

4()r

()35

.277صابالمصدرنفس:مسكويه

6!الكامل:اللأثيروابن378ص1بممال6تجارب:مسكويه

.233ص
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سخاكلهالاسببوجلعزاللهفضا-بعدذلكلمجميعيعرفوليس،وتمكلنه

هـ")+(صدرهولسعة

وفىالناسفىعادلةسيرةبويهبنعلىسارللكرجوللايتهوفى

يشكرونزياربنمرداويجالىيرسلواأنالىبىيؤ،ءدفعمما،العمال

أحكيمأنهوكيف،!مسيرتهلهويهصفون،العادلالوالىلذلكقوليتهله

(.وضبطهاالأمور

الحربيهمواهبهاسلتغلالمن!وبهبنعلىتمكناخرىناحيةومن

وافرةأموالعلىلذللقنتيجةوحصل،للخرمية)37(قلاعافافتتح

بالصلاتالقلوبثراءطريقعنولايتهفىلنفسهالتمكينقاستغلها

.والهبات

لعلىالقلاقلاثارةفأرادمرداويجيوف!ىالذىبالأهرذلكيكنولم

على.وللايامنأرزاقهملينالواقوادهمنجماعةاليهفمارسل،بويهابن

حتىالقوادهؤلدءمنيستفيدأنورأى،الأهوربويهبنعلىووزن

وأنعموأرضاهمفاستمالهنم؟الضررمرداويجلهأرادحيثمنالنفعيأتيه

رجانههمنصارواأنالنتيجةوكانت،بالصلاتعليهم

فكتبالقادة!ؤلاءباسترجاعت!داركهوأرادخطأهمرداويجوأدرك

الىيصللمولكنه،الشأنهذافىالقادةوالىبويهبنعلىالى

الىعودتهممنالمقادةهؤلاش.خوفبويهنبعلىأنوذلك،ارادهما

وكان.ذلكجفيعا.الىفأجابوهلنفسهالعهودعليهموأخذلامرداويج

(36)

(ry)

.278صوراالمصدرنفس:مسكوية

زعيمفردكزوجةأسممناأسمنأخذت:-حركةالخرمية

حملت"خرما))اسمهاكانوالتىالمفر!سعندالقديمألاباح!

نشروتابعت،قباذكسرلىفنلهأنبعدآالهدازوجهانشاط

الذىالمخرمىبابكالحركةهذهزعماءأخطرمنوكان،مفاسده

ال*فشإن.قائديدعلىباللهالمعتصمالعباسىالخليفةعهدفىقتل

القوميةضدالتسللحزكات"العدوكما:الحركةهذ.هفىأنظر

843-3صهصا(العرببة
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مصلحةالئ0ما..ينظ!رونأوليتظرونهذاتصرفهمفىالقادةهؤلاء

.)38"(أمدتاذاتطيعالتىالمستقرةالرعيةشانشأنهميكنولم،أنفسهم

إلديلمف!ادأحدبويهبنعلىالىينضمأنأنئذالمظروفوشاءت

.92()ن!فسهبذلكيدقفقو،-شيرزادوفو

قبلانهيدرككانفانهقوةمنبويهبنعلىاليهوصلماومع

يدزأن،عنهيسكتلنمرداويجوأنمرداويجعمالأحدنتسءكل

الىببصرهان"يظمحبأس.هنفلا،وقتأىفىالميهتصلقدمرداويج

مرداويج"خدمةمنبد،خد.متهافىليكونالخلأفةطاعةفىالمدخول

وراشل،أصبهانقاصداجندهمنثلابمائةفىبويهبنحلىسار

ألافعشرة!لقتالهتمجهزالذىياقوتبنالمظفرأصبهاناصحاب

رسدتمعلىأبىمنبتحريمك.بويهبنعلىمطفبرفضأنببدفارس

رستمأبىبوفاةبويهبنعلىالظروفاوساندت،أصبهانخراجصاخلب

علي!ونجحةاصبهانمنمقربةعلىتياقوالمظفربجند،والتقىأنذاكعلى

بجندهيربطهممامستغلأالمظفرجندمنرجليستمائةاستمالهفىبويهانجا

علمواقدوكانوا،(والديلم).ةالجيلمنكانواحيثالعصبيةرإبطةحمط

تمكنوهكذا،اليها،نضطمفىحببهممابويهبنعلىخطلمن

ياقوتبنالمظفر.مجلىالنصرلتحقيقهنشديدقتالببعدبويهجمبى..بن

!فىلافةالمونجانبفىصداهالنصرلهذاوكان،أصبهانعلىواللاستيلأء

مرفىاويجفيهرأكطذلكالخلافةءاستعخلمتحيننجفنئ،مرداويججانب

مم،بيد؟م!علىخافي(نهوذلك،جميه.والمثتضاءحسمه":من،بدسخطرا

فىل*نه"بويهبنعلىعيونهم!عظمفقدالناسأما،البلاد(؟4(

)38(

()93

)1004

)41(

.05هصال*سكمىالعصرفىال*سكصالعالم:الشريفابر-اهيم

.233ص6بالكامل:ثيرالى6أبىشا

.332ص6بالمصدرثفسثإرال6أبن

ال*ممتجارب:مس!وبه:232ص6بالكامل:ال*ثيرابن

.278صطبأ
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.(")"4رجلألاف!كنصرفىيقاربماحسزمرجليتممعمائة

يمكننلابويهبنعلىمثلرجلاأنمرداويجراىحالأيةعلى

ويح!اولفيهابعاتبهرسالمةإليهفارسل،الحيلةباعمالط1،عليها،المقضاء

يظهرأنشرطعلىولمكن!عكهاعلئي!قرهكانكأنماوأظهر،استمماللتد

يت!كقحتىجند!نيحتاسجهبمما،مدادهاستع!ادعلىوأنه،لمهطاعتده

لهقالخطبةأ)سوىمنهيطلبلارأت.البلادمنيريدمافتحمن

."()3:(خليهايدتمولىالتىأصبلاد

لكثيربويهبنلعلىالمفر!ةاتاحةعدمتقف!هرداويجحطآوكانت

!ثىءبويهبنعلىفيهيدامخلقدالذىالوقتففى،فى:رسالتهننفكير

قدوشمكيرأخيهبقيادةكثيراجيشايكوناليهلرسالتهالطمأنينةمن

يويهبنعلىالىالحملةتلكاخبساروت!ربت،عليهبالنزولفاجأه

وررأججبىأنبعدوذلكفيهايخسرقدلمواجهةانتظاردونيرسحل

لنأصبهانفىبقاءهأنيرىبوي!علىوكلى.شهرينمدةاصبهان

الخلافلأسخطسيثيرفيهابقاءهأنكمما،مرداويجسطوةعنكثيرايبعده

.)144أم!بهانموقععلىحريصةكانتلأنهاأخرىناحيدمنعلي!ه

التى)!.(أرجانمدينةشطرميمطأصبهانعنبوببنع!!سإر

سنةالحجةذىفىوتمكن،وشيرازأصبهانبينالطريقمنتصفتقعفي

بكرابوصاحبهاادركحيثقتالدؤنعليهاا،ستيلاءمنم!32!/339

ورألىهزمالذىبويهبنعلىمواجهلأعلىقدرتهعدمياقوتابن

جنوباينسحبأنياقوتبنبكرأبووأثر،قوةأكثركانالذإىأصبهان

غ()3

4()r

1it)

)45(

المحسدرنفس:الأثيررابن927صابالأ!هتجارب:كسكوي!

.232ص6ب

.232-6"صبالمححدرنندلىاللأثيرابن

.605صالعباسىالعحر!الاسسلاس.العالم:الشرلجفابراهيم

وتسمىأيرانفىوص،طابنهرعلىكبيرةمديند:أرجان

8أرعان

284Le Strange Lands of the Eastern P
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وجهفىالوقوفمنالتملق.ل!غيرهمعيفلحلعلهرامهرمز)46(قاصدا

بويه.انجا

ولكن،أصبهاندخولمنوشمكيرجيشتمكنأخرىناحيةومن

،أصبهان!مر؟اويجحروجودإلحذر.الى..ثنظر:تجعينكانتا!خلافة.أنيبد!

الىالمدينةبتسليميأمرهمرداويجعالىباللهالقاهرالخليفةأرسللذلك

.47(+محمد)سوول!يهاالخلافةأمرمرد.اويجفأطاع،ياقوت.بنمحمث!

،جندهاراحةمنخلالهافىتمكنمدةأرجان!بويهبنعلىوبةح!

بنزيدطالبأبىكتبكاواةلته.وهناك،بهيتقوىعلي.مالالحصولومن

وأهرصاحبهاياقوتأمرلهويهون،شيرازإلىالمسيرعلىيحثهع!ى

مياقوتلتهوروذلكعليهياقوبت!عتكونلندلميرإزوأنأصحابه

وكاطأتهموثقل،أصحابهومئولةمئوئتهوكئرةبجبايالأموالوإشبت!غاله))

.0".)8"(وجبنهمفشلهممعالناسعلى

جهةمنياقوتبينوقوحهيخثمبيكانجابويهبنعلي"فانذللتورمخيم.!

طالبأبىكتبأنغير،أبىجانفيالمكوثففضلأنجريجهةمنوأبنائه

مردا"ويجحأنو!لك/بويهبنعلىعلىخطورةي!مثلنجديديخبر،حقته

.ا!لشتركعدوهمامحاربلأ،علىمعه!تى.يجتمغياقوتالىكتبقد

بهمسالىي!كنلممحاربته.علىاجتمعااذا.أإطظمنطالبأووخوفه

ناحالهمثلفىك!انلمنالرأىاتا))0.:بقولهرأيهلهوأوءح،.طاقة

بهيحدقواأنوالكثرةالاجتماعبهمينتظروللأ.،يديهبينمن"يعاجل

يقدمواولمالباقونخاقهيذيهنجينكبنهزماذأفانهجانب.كلطن

(.!i")عليه

)46(

4(الأ

ما!)8

)94(

.038مى2ب:الأممتجارلهب

.332ص6بالكامل:الأثيرأبن

اي!ممتجارب:مسكنوبه:33ا3ص6بالمصدرنفس:اللأثيرأبن

.038مماا.ب

3!الأتجاربمسكوبه،333مى6بالمصدرنثس:ثيرال9أبن

.28اصاب

http://al-maktabeh.com



-23-

منبمواطأةد(الذوبندمجان)صوببالتقدمبويهبنعلىواقتنع

لهنعلىبخدمةوكلاءهوكلف،القركمابعضالىعذالاتنحىالذىصاحبها

الىبالتوجهالحسن.!اخاهبويهبنعلىأرسسلهناكومن؟بويه

خساثرهعنتعوضهأفوالمطلاستجلابإ.فارسأعمالوبعم!51()كازرون

جندهـقلةرغمعند-كازرونلي!اقوتجيشهزيمةمنالحسنوتمكن

بويهبنعلىواضطر.)52(أخيهالىوالغنائمبالأموالمحملاوعاد

مرداويجبينالمرأسلاتصدقعلمعندماالنوبندجانمنالخروجاس

عليه،اجتماعهمهناوخافياخرىناحيةمنوياقوتناحيةمنووشمكير

،اثرهفىيسيرصوياقوتالبيضاءالىثماصطخرالىالوصولمنوتمكن

يعلمقنطرةالمىابويهبنعلىيسبقأنمنالنهايةفىياقوتوتمكن

منبويهبنعلىياقوتومن!ع،كرمانالىطريقهفىاليهامسيره

أبداهمابفضلوتمكن،محاربتهالىبويهبنعلىاضطرمماالعبور

بويهبنعلىجمعفقد،النصريحققأنجنده!وسياستهبسالتهمن

يقولذلكو!المكافاةحسنووعدهمالقتالخوضعلىوحمسهمأصحابه

انهوأعلمهمالخميسليلةأصحابهبويهبنعلىفاستدعى":مسكويه

الايمانمنهموأستوثق،ومناهمووعدهبمكأحدهمويقاتلمعهميترجل

.")53(والجدوالجهادالثباتفى

عكسفعلى،أخرىمرةبويهبنعلىتخدمأنالظروفوشاءت

جماعةانحازمعاركهاحدى!اليهأعدائهجندبعضانحيازمنحدثما

انحيازهمفىتشككياقوتاولكن،اليهوالت!أمنواتياشوالىأصحابهحن

الىبويهبنعلىلرجالدافعاذلكفكان،رقابهمبصربفأمراليه

اليه.يستأمنأنيؤمنلاالذكماالرجلذلكقتالفىا،ستبسال

)05(

)51(

153(

53()

منمدينةةوالنوبندجان38ا!ى2باللأممتجارب:مسكوبه

6بياقوت.وشيرازأرجانبينسابوركورةمنفارسأرض

703ص

معجز:ياقوت.وفبرازالبحربي!يمارسمدينذ.!ررولى

.943صب،الدلدار

ص!1الأمملجارب:ثمس!ويه

382صد،المححدرلمممرمسكؤب
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مرةبويهبنعلىجالنبالىلمقفأنكذلاش!الظروفشاءتكما.

ي!حداربونرجال*جيشهم!سدمةفىيستخدمياقوتكانلمجثأخرى

بنعلىالطهبيعةففساندتأع!اثهمعلىيلق!ونهاوالانرانالنفطبمزاريق

وثي!ابجهفأ!سكلتي.-بوفجسأة.،امث!تدت،اتجاهـا،!يحا.ننغيرحيثبويد

جنسدعليه!م!انتصر.،وفهمصةفىا،ضطرابفدبطياقوتأ!حاب

حولهفتجمحرايتدعليهوضعمرتغمكانالىياقوتولبما،!)ته-كلى

منخل!؟هماعلىعلبىحتندانكبابمدممتخلرارجالهمنآ،فأربدداي!حو

لهموقمالقتالهمالىالعودةلهلجتيعممابذللظوالثمتغالهمالغلنأئم

يقولذلك!فى،()،5(صحالةلاالظفرفالنثالمكرةوننأهبوأ،ئفرقوا)

بعدقوملظفرسببامسارتكلالما..مكي!دة.لعمرىوهذه)1صننكويده

!طب!هياقولتعنتفكيرببغبلملأبويهبنمكلىولكن،لما)56!ثمزببمتهم

ور*قنقضواتبعدوالا":ل!هموقاليال!خنائم0الىالانه!رافعدمالىأ!سحاله

ولمعليلألئميعطفث!مبالمنهباشتغالكمينتظوو،قفالخصمفانلتعبيتكم

والغنسائملذكينتبهوا(نضنهمؤطلب،،)57!المكيدة.هدهكإر!هيبق

ألىياقوتاةمطرمماإصحابهوأطاعه؟اذتارهنمفى.إلنقربعد

ويأسرونجندءفى!قتلونبويهبنعلىأصمحاببيثماجذده!"اللانهـقىا!

.والسلأعالخيلوي!غنمون

322!/سنةفىقتصرالقيرإزدخولبويه2بنلعلىتحقواوهكدا.

عشرةالتاس!يهفىببافعفتىأنذاكالقق!إلفىنجمهعكمصنوكان،م39!ا

يويه!بنأحصدالحسنأبوهوعمبرهمن

القادةستوى5علىالمعاركأنمت!إتأنبعدبويهبنعلىوكان

كانياقوتأنمعبأسراهيث!هرأنرفضحينالخلقح!سنفىالعظماء

جندمنأسرهفىيثتعمنلتشهيروالقيودبالبرانسحملليئةصناديقأسكدور-

)5!(

)55(

()56

)57(

6!الكامل:ال*لئيروابنVAYكسباار*!متجارب:حس!ويد

.23مىه

..283صابالأهمتجارب:مسكؤيد

.283مابالمصدرنفس:مسفىي!

6بالمكامل:ا!6!يرابن،383ص!راالمححدرنفس:مسكويد

.235ص
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علىالبرانسيجعلبمأنمن!فنوإده.أشمإر-.جمليهلمنجمكلى."!الوقد،على

بل))البلدفىثمالمعسكزثمابثمويشهرأرجل!مفىأ-كراهـ!القيردر!،س

اثهونالشكرأعدألئنامنبهماللأظفرناعمنالمكفوالىهذاءننعدل

(،)\"3(0والمطغياز،البغى3-نوألممثد؟،للمؤيدأدعىفانهالمنعمةصعذهعلى

ألم!راهدنفهـوسوفىجندهذفوسؤ،قدرهعلاأن!لكدندتيجذن5وكان

،عنث!هالمثنامرفخلزأ،ي!اقرتالمىالعو*ةرفضواا!،سرقانحتى

.()6اليهموأحسنجذ،دهلجينفتبلهم

كانتالتىياتوت"أكوالالىينرفىتقودهأنءذلكالظر،!ط،شاءت

مما!بتم!هعلىعلنهافأنفق،دينارمليونوذ!فثلاذهمالئةببىن!نراوح

حلمدمنؤوسبنقابيقفأنلذلكلدوتحةح!،وثإت.أقدامهفيهحببهم

-349)(933!-322)المعبأس!نجالالدالراكاالضليفةرادلملغندما

ويطلب،الطاعةعلىأنهيعرفهصامقسلةبنعلىووزير!(م419

للخلإفذيبذلأناقطاء،.فى..مقابلالبا!منيدنتحتبحثالمطضتهرافال6

.الدراثم)06(منملبونا

اللذيراواللواكلالخلعةو!بس،الخلأفذ،باعترافبويطبنعلىوفاز

فقدذلكرغمأنهالملأثيرابنوببقيو!،الخكفةرسولصحبدفىالمببهأرسلأ

كاتحتىعلىغنثظلالرلبوليانبل،المالدفيفىالرسولغالط

.م)61(وو/333359سنا،فى

الأمرنرىورجالهابربلنعلىسلوكألىباللنمارانناوالحق

بويهبنعلىخلفهمالذينالرجالفأينوالا،لم!،إدفتحاأوضكروايثئللا

يمثلحقيقتطنماالأ!رأنيتحن!حهذارصا؟انتماراكيهحقتىبلدأكمافى

)58(

)95(

)06(

)61(

3!هص6بال!اكلى.الأثبرأبى،383!ماطالمحمدرنفس.ممسكزبد

.صبىه؟623ورالكاثل:ثيرا!6أبن

المب!!!باطبا!ت،لجعى،YrOمى6بالكاثل:الأنيرايى

هم.درثافىينئانيذ

378صاليططاتيةالآدابفىالةمخرى:طباحلبااب!

336ح!ه6بالمحمد،نثس:لرإ16ألن -، 3 r
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لهميحققأنيمكنمناهـسبمكانالىليصلواالبويهيونبهاآقامجرة

،قاعدةواتخذوهافيهافاستقرواشيرازفىذلكلهمأتيحوقد،ايهمان

الموقعذلكمنل!مأتيحثم.الجنولباتجاهفىسنتينهجر!.بعدوذلك

اعترافها.علىوالحصولىبألخلافةا،تصال

وكان(فذةوحربيدسياسيةمقدرةعنبويهبناعىأبانوهكذا

المكاسبمنالمزيدعلىيحصلواوأن،بويهبنىنجميعلوأن،بد

وعدمبالتريثعرفالذىبويهبنعلىقيادةتحتو!ملاسيماوالمكانة

كلخلالمنذلكبداكماا،مورمنأمرعلىالحصول!التعجل

.شيرازالىوصولهحتىتصرفاته

وصار،اليهيطمحكانمابويهبنعلىأدركفتد،الجملةوعلى

.)62"(بويهبنىملوكأول

ابنعبروقد،مرداويجيرمىبويهعلى.بناليهوصلمايكنولم

،")23(وقعدلذلكوقام":فقالهذامرداويجموقفعنالأثير

أخلاهاكانالتىأمبهانالىوشمكيريعيدأنأنئذالظروفوساعدته

حينفى()64خلعفالقاهرالخليفةأدساوذلك،الخلأفةأوامرعلىبذ(ءا

الىوشمكيرعادوهكذا؟أصبهانداخولعنياقوتبنمحمدتأخر

بثمرداويجوصلثم(أميربغيريوماعشرتنسعةظلتأنبعدأصبهان

الىوشمكيربأخيهوجههناكومن،اصبهانالىبنفسهذلك

.'(5)الرى

!62(

،)ص!16

)64(

)65(

927صالفخرى.:طباطباأبن

236ص6بالكامل:الأثيرأبن

وخلعه،القاهرعلىالقبضعلىوالحجريةالساجيةاجتععت

عيناهسالتحتىسملوهأنب!دوذلك،وحب!سوهذلكلهموتم

الأولجمادكامن5ا،ربعاءيومفىوذلك،خدهعلى

كتابنا:وانظر386صابممال6تهجارب:مسكويه.mryyسنة

142صراكاولالتركىالعصر!العباسيةالخلافة

236ص!6الكامل:الأثيرأبن
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خطةفدبر،بويهبنعلىمعامرهيحسمأنمرداويجوأراد

الطريقبذلكفيقطع،عليهايستولونالأهوازالىجنودبارسالتقم!

مرداؤيجيتوجهالوقتنفسو!،بالخلافةللاتصالبويهبنسكلىعلى

جلنودمنك!1شةفكىبينعلىيقمسعوبذلك،اليهأصبهانمنبنفسمه

مرداويجه

رمخمان!شهـرفىايذبم)66(الىالومولهنفعلامرداويجوتمكن

بنعلىو!نمرداويجمنالخائفياقوتوتمكن،م333359!لمسنة

ولكن،الأهوازتقليدهالرافسكلىالخليفةهنيحصلأنأنئذبويه

.اي!هوازعلىالاستي!لأءمنتمكئنأنلبثماموداويج

ووسطمرداويبمال!متعالةعلىفعملالحكمة!ا!بوي!بنعلىوجنح

بنعلىي!لنأنشريطةسكلىمرداويجوقبل،ذلك!مرداويجنالئب

وبفضل؟ذلكبويهبنعلقورقبل،بلاإهفىلديخطبأنلولهالحلاعةبويه

منالحربيةطاقتهوحف!ظ،بويهبنعلىاموراسلتقوتالحكمةتلك

المىبويهبنخللىأرسلوقد،النتائجعمأمونةغيرحربفىاستن!فادها

)67(رهينةالح!مناكولمةركنبأخيهوأرلعمل،ب!ديذ*جثيلةحرداويج

عليه.عاهدهبماالوفاءلضمانمرداويجالى

وذلك،م3!3!/359سنةنفسفىحتفهلقىانمرداويجيلبذطلم

للديالمةتالضيلهعليهنقمواالذينالأتراكمن!جلمودهعليهتمردحين

الأتواكرؤساء7طنو،جلدتدبلنىالىمنهانحيازاسكليهمجندهمن

بنومرمدبغواوابنوباروق()8"وتوزونبجكم:عليهتألبواالذين

.)96(الترجمانيمنال

)66(

)67(

)68(

)96(

.وأصبيانستانخوزبينبلد:اي!ذج

028.Lestrange, Lands of the Eastern.. P
923ص6بالكامل:الأثيرأبن

سذ4المراضىالخليفةعهدفىللامراءأميرأبحكمصار

31!وو/سةللأمراءأميراعارفقدتوزونأما(م326!/389

كتاينا:ذلك!انظر.للكالمتقىالحنليفةعهدفىم33،9

.Y،2-91امىماطالاولالدتركىالعحرفىالعباسيةالخلأفة

تاريخمحاضرات:الخضرى،83حى2بالمختص:الفداابو

.377صYبا،ورطلاميةايهمم
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مرداويجوكان،وهربوامرداويجقصراللأتراكنهب.وقد،هذا:..

بهقكرهـمميالهوصكملوعتايقتلأنقبلتجبرقد"،،ثيرابنيقولىكيمما

دهـ،1قوأكابرسكليهايجلسففةمرا..كرا!وعمل،خكل!يهيجلسىذ.هب

قصثعلىعافموقد،كشرىتاجصفةمكلىمرمعاتأجالهعملقدؤعمان

.وأن،ومساكن!هكلسرىودورالمدائنوبناء،عليهوا،ستياثءالعراق

الىمشيرااللأثيرابنويضيف،(،)07(بشماهنشاهذلكفعلاذايخاطب

عنه-غافلرحيو-اللأمرفأتاد":فقالمنهال!ماسوراحةيتتلة

هـ1!("إثيرهالئابهأ،مقوا!ببنرايم

منبويدبنالحسنالدولةركنتمكصنأنقهفك2نتيجةمنوكان

)1.73،.-.فارسببلاد،عبىأخيهالجىايابرييا

فرقتين.الىمرداويجقتلبعداكاتراكأفترقيأخرىناحيةومني

رئانمة-تحتالفرقةتلكوكانت،بوي!هبنجملىالىاحداهعا.سايىت

وشمكبرأما،بجفمزعيمهاأكبرفرقةتبعتبينما،فجخهجي!ب!مىقأئد

وقيافدواالقتيلأخيهأصحاببالرىاليمهانضاففقدموداويجأخو

.)73(عليه

حدثماء،ءوفى،أنذاك.".السمياس!المسرحالىبالنظر،وهكذأ...

بويهبنعلىقوة:هى-قوئ.رئيسيةثلأثعئدئانرى،غطوراتالق

أمرهمالمببهالمذىءآل-شيرريهبنوشمكإرتباعالزياريإبئ-9ووروة،..يفارب!ى

مماكاخيهكانماوالنفوذالمقوةمنالهيكنلموران.!ردأ!يجوفاةبعد

البويهيينبينبهاالمعت!وفالتبعيلأنوعلىجديداتطورايعنىكان

يكنولم،بويهبنوعلىمرداويجبينبئودهاوقعتوالتىوالمزياريين

وصارلت.،.إليويهيينعلىعمليا-إبتبعيةتلكفرضوشمكنراستطاعة!

الزياري!ين.معتعأمله!يليننجأنلهئسدعللأنجويهفي.علنئقو؟

.!07(

لم!.71)

ل!(ل+3

)73(

!.6386!رالمصلإر:(الشسا"ثيراأنجن

6ء!صى6بالمصدرنمسيى:الاثيرأبن

.63-!اص6صالمصدرنثس:ا،تيرأبن

.tYا6مما1بالمصدرنفس:اكاثبرأبن
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النهر،وراءومابخراسانالسامانيين.قوةفكاثت،القوىثالثةأما

إميةال*ساالتغزرى-االذودفاالجهادىبدورحمنتمغلفكانواو!ممؤل*"

أنفسمهميشغلواأنلهمكانوما،واللاحترامبالتكريميحيطهمدوروهو

)د517اللاسلامىالعالم0مقالوسطىالمنطقةأمور!بألتدخل

كمانتالبويهيونفيهااستفرالتىفارس.منطقةأنأدركثأفاذا

المناط!!منمنطقةأخروكانتللسامانببينالتابعةالمنحلقآعنخارجة

ليسواأنهمأدركواالسامانيينأنأدركنا،المثرقفيللخلافةالخاضعة

الخلاشةمشكلةهىولحمتهاسدا!افىالمشكلةوأن،.خكقظقىطرفا

هذامثل!التدخلالسامانيينمنتطلبأ،ناحيتهامنأدركتالتى0

واقغا+أفراأضحىمايفرونوكأنهمالسامانيونبداوهكذا،الامر

،كبيرةدرجةالنى0قوتهفضعفثبالأهوازكانالذىيأقوتأأما

.(معه)75ماغلنىيحافظأنغلىيعد-قأدرالمانهحدتى

إقبيمهفىمتمكتماصاربويهبنصكلىاقهذابعد"ككوافنتيجة

مكان!منوصاربلى،عنيه!صجومأىمنأمنا،المجميعمنبهمعترفا

قوس!يعفىيفكزالمختلفةالاسلاميةالقوىمراكزكل.عنالبعيدهذا

اقليغالىتجمع،أكبرلدولةمركزافارت!اقليممنليجعلقاعدته

ك!مذا)المزكزالىتلنضمأنيمكنالتىاللايرانيةال!بغةذاتاللأقاليمثسارس

.)76(الجديد

علىأخوهسيرهقدبويهبنالحسنالثانىاللأغكانالأثناءتلكوفى

عنقاونحىوغيرهااصبهانعليال*سمتيلاءمنوتمكن،الجبلبا*بالى

أصبهاننجلادوولثممكيزيتنأزعبويهينآلحسمنوظل،وشمكيرنجواب

الأمرانتهى0حتئ"وغيرفاوقزوينوكنكوروكرجوقاشانوقموهمذان

.)77(طونجبلةوحروبخطوببعدعليهاالحسنلاستيلاء

).؟7(

)751

)61/9

)77!

.اهصثالعباسىالعصرفىا!*سلامىالعالم/الشريفابراهيم

5378مى3با،سلاميةالى*ممتاريخلىمحاضرالتا:الخضرى

.مى،51السابقالمصثرنفس:الشريفابراثيم

.378ص2باللاساإميةمما19تاريخمحاضراتا&صضرى
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:)78(الأهواز!لىالاستللاء

أدابعدبويهبنالمحسنالدولةوركنبويهبنالدولةعمادرأىوقد

إلىببصرهمايطمحاأنالجيلوبلادفارسبلأدفىامورهمساتمكنت

بالشعالتصلهمللبويهيينبا/لنسبةفهىالاستراتيجيةلقيمتهااللأهواز

كماالعراقادهليزفهىبالعراقت!صلهمالتىهىأنهاكماالأول!ببلأدهم

.فارحما)76(دهليزهى

أبىا،صغرأخيهماتسييرالأخوانرأكماالمناسبةالفوصةانتظاروفى

أدركاهـمنماثتلكاقالتفكيرعلىوحفزهما،كرمانالىأحمدالحصين

.بغدادفىإلعباس!الخليفةقوةضف

كبير،جيشفىم369كللم324سنةفىبريهبنأحمداالدولةمعزسار

،سجدصتمانالىورحلحربغيرمنصاحبهاترجمهاكرمهـانوصلفلما

القعفصأ08(الأكراد)منطائفةالأعمالبتلكوكان،بويهبنأحمدفملكها

المالمنشيئاسنةكلفىيحملوقوكانواعليهاتغلبواوقدوالبلوص،811(

الزنجىبنعلىرئيعمهمعرضىوقد،)83(بساطهيطأواالده!ثرط

كانواماعلىمعهيجرواأنبويهبنأحمدعلى-كلويهبعلىالمعروف-

بنر*حمدكلويهبنعلىوخطب،منهذلكفقبلقبلهكرهانمصاحبمع

بويه.

يمهـرىوأن،عهدهي!نقضأنلهبويهبنأحمدأصحاببعضوزين

(VA)

)197

018(

)811

)83(

والبصرةفارسبينكورلسبعتضمكانتعظيمهكورة:الأهواز

لتزالمااي!!وازومدينآ،اليومأيران-فى"خوزستان"وهى

.ايران!العربطشطيعدالذثماكاروننهيرعلىقائمة

267.LeStrange, Lands of the Easter Caliphate, P
ه84!مىبأالبلدانمدجم:ياقوتوإنخلر

5516صالعباسىالعصرفىا،سلأصالعالمال!ثريفابراهيم

5%75ص1باكاعيانوفيات:خلكانأبن

.35هص6؟الكاول:ايدثيرأبن

الاعيانوفيات:خلكانوألن،25صهالمصدرنفسالأووأبن

.17صه1ب
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وذخائرهم،اموالهممكلىو!ستولى،غنلةعلىفيأخذهمبليلال!ومالى

ي!كون!والممالقومولكن،وعرةطريقفىاليكوقصدهمبعهدهأحمدفنكث

فىواللأسرىالقتلىوكثر،منهممكذ!مكمينماولرجالهلهفنصبواغافلين

بجراحهمثخناأسيراضرباتهسمتحتننسههو!قعبل،أحمدجند

لىبالغربوائخن،اليمنىيدهأصأبعوبعف!اليسرى2يده،طاحت"

.")83!ذلكبعدسلمثمالقتلىبينوسقط،جسدهوسائررأسه

بجراحهمثخنارأهعندماكلويهعلىفانبويهبنأحمدغدرورغم

واعتدترعلأجهفىوبالغ،ايهـطباءلهواحضرانقادهعلىعملالقتلىدلجن

اليط.

للأخيه،وقععماسهيعتذربويهبنعلىالىكلويهعلىأرسلثم

الد!لاعمادفقبل،طاعتهمفىوانهبهمأخيهغدرمنكانبماويعوفه

.بينهما))8(الصلحواستقراعتذاره

علىمناللإنتقامحاولحتىقوتهبويهبنأحمدالىعادتانماولكن

ورأى،أخاهـعلياأحمدعليهايسيرالتىالتهورسياسةتعجبولم،كلويه

اليه،بالعودةأحمدفأمر،البلادهذهووضعتتفقلاالسمياسذتلكان

هذافىالتقليديةالسياسةاتباععلىقدرتهم!يثقممنبعضا!أرسل

.)5"(الاقليم

المفرصةوواتت،باصطخرعندهوأقامأخيه.ألىبويهبنأحمدعاد

الاستراتي!جياا،هوازعلىبالاستيلاءبويهبنعلىاليهايطمحكانالتى

وجهمنفار!البويهيانالىاكا!وازوالىالبريدىاللعبدأبولجأحين

عيانار6وفيات:خلكانابن،2ههص6بالكاكل:إ*ثيراابن(83)

.017صبا
الشريف:ابراهيم،356ص6بالمصدرنفس:الأثيرابن841!

.516-أهصهالعباسىالعصرفىالاسلأمىالعالم

الشريف:ابراهيم،256ص6بالمصدرنفسالأثيرابن)85(

.516-51مهالعباسىاللصر!ا،سلامىالعالم
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الدوللأ/عفمادغلىالبريدىوهوناللأثمواز.أعلىبجكماستببافىءبغدالخلافة

.)86(العرا!ف!اوأطمحهالخلاف!أموبويهب!ااعى

لت!حمسبكاالأنامنهاأسنحتكونلنالفرمةأنيويهبقعلىورإى

(الأهوازالىباعادتهالبرجمدكأاي!الميتحتا!!وازابإلاسديلا?لمىمطمعه

الى*ثواز.!تعمنالبريلىىقواتمعبالتعاونبويهبنأحمد!جيشىوتحكن

نواداوبدت،النصر،ححأنبعدوالبريدىبويهدظاححديت!ف!،لم

جاءوااصبويهياناأنحيهـنماتوهمالذىالبريد!عينى-.أماموأضحةالبويهييمان

الدببلدأمنأحمدجند.بين.المخلافؤوقع".،الأهوازألى.لمط.:أل!وفيةلمساعمدقي

قوات!،فأرسلتذلكاستغلالالخلأفهوأرادت،التركمنالبريدىوجند

االلاهوازهلتستردبجكمبقيادة

فأرسلبويهبراعلىأمخاهام!ثثج!لاصحمدبالنسبةالموقفتحرجولما

الىالبوبدى2فتراجعاي!هوازمنالبريدىطردمنتمكئنجيشاالية

بجك!واستقر،التراجعالىكذلكالخلأفةاتؤوواضطرت؟؟البص

أميررائقابنمكأنليحتلبغدأدعلىا،سثيلاء!طامعاواسطفى

ا":-.اكامراء

يد9تسقمتاأنبعدبهافارصنفشبريهدبنررا*--5ازإ*؟ا!أت،عذا

،اتيجيا.استروتأهينهااملأك!متولسيعبيمايهلب!نىوتنم،سهكستوخا

ص!ليثسهاوكان،المنالبعيدليسسةIبخداداد!انحدارحممذلكبعدوأحيع

ل!خولههالمذاسبةالفرصلأ!همتلمريمحتىالعراقماأحوالترقبحينالئا

.-/.51البويهيإبئ!خولطل!.ىالعراقأحواذ

شديدةحالةالىال*تراكننوذعهدأوا!شوفىالعباسيةالخلأفهوثست

فهـة)؟أشباحمجردميونال!لبالهأ)خلفاءو!ار،كحطرابوإر6الحففمن

الاهـا!قالحخليفتين!؟-عمدكماذروخهاالحمالةهافىووضلت،يسلحئانأؤأ؟بهم

أ!إرملئ!صملبانشا!ورغمأم9حما5-449-333!-/4!9-323)؟المتقى

..5!2صبيماحلصدرنفس.:اللأثيرانجن8()أ
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ضعفانراضىالحنيثط،ادصرفمانأ.نذاك.المتردىالموقفنتاذل6كانال6!راء

بجكنمفيهتحكنمكمارائىابقحكمتحتومسار،تفاما)79!امرهاا

وجبواالمدرلةعسىالمسبوفوارباب،مراءوال6ا\عأجماوا!سننهولى"

،قاصرةوبلغة،يسيراشيلئالهوقرروا،الخليفآيدوكفوا،ال*موال

سنةفىالراف!االخليفةموتوجمان،")88(أمر!الح!لأفةيومئذ!نووهن

.وفعالأ)86(اسماابعباسيينالخلفاءمجدنهيار8ايبثىم9329!/.غ

حدىkفىرائة!بنمحمدبنبفىببقفنراه.فاننأا،تقىالخليفةاما

لهجومونتيجة؟البريذىاللةعبدوادتابن."رائقبإنالنزأ!مراحل

م،033!/إء،9شنةفالهربالى.نفسهالخليفةاضظربغدادعلىالبريدكا

منملحة،حمدافيةحراسة!أشهراأربغةبعدالاة?العومنيظمكنولم

صتنى/طويا*يستقووالمولكن!م(الأمراء.امير.منحمبحكلدانبتووتولى

كنبرتمكن،الدولةسيفمبربمةمنالأتبرإكقادةاحدتههـزونتيكن

المتقئسارأنذلك.نتيجةمقوكان،مسنةالموصلدخول

الدولة.سيفولحقه،)09(الموقةالى

لهيسمحأنمئهواسترضاهـ.وطلبلموزونألىالخلعالمتقىوارسل

بهتضجراخض!ان2بنىمنىt))«قولهحدعلىل*ندهبغدادالىبالعودة

.(19،()لمفارقنن!وايثارا

طغجمحمب.لنيمحربوالمىالاستنجاداخرىناحيةمنالمتمىوحاول

لأ()7

(AA)

(98)

)09(

(-1.94

ال*كغب

تاريخخلاصة:اصيديبر،991ص2حجىالاسلامدول:.الذهبى

1'صالعرب l.

203..ory°of the Saracene!, PضأAmir Al), A Short His
*edievalI..135ة lam, Pولstory ofأA H!6،حunder،خ

.283اي!نخركماكماص4:.طبا!باأبن

ايروآم!امبراطوربة:.ا،لي!لأمالعد!ى

ايامثلأثذ-جرانربإبىبينهاال!واتءخماهـبز:مهورةمدبخةألرقة

.:المشرقى.الفرات.-جانبمنلأنهاالمجزيرهإروذفمامعدودة

،95ص3ور:ياقههـلت

تجارب:.:-.مشكؤيةواترظر،03امن6بالكئامل:اللأتهأبن

.67دمق3
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الخليمةعلىوعرف!م333!/439سنةالمحرمفىالرفةالىالذىاللأخشيلى

م!نسطفطلب،المتقىيقبلفلموايشاممصعرالىهعهيسيران

صفةالخلفرفض،ظوروطمنعليهخشيةبفدادالىيذهبإ،اللأخشيد

.)39(إيضاذلك

يؤمنه،أنمنهوليطلبمتطيستوثقتوزونالىالمتق!ى.وأرسدل

وبصحبتهبغدادالىالمتقىفعاد،)39(نفسهعلىوأفمهدتوزونفأمنه

وصاع،عين!يهفأذهبالمتقىوكحل،منزلافانرلهما،مقلةأبنوزيره

حتىالدبادببضبتوزونفأمرأصواتهموعلتوخدمهالمتقىحوبم

وأثهخل،(،)49(باللهالمتثتىوعمىأمواتهمفخفيت"اموأتهمتظهرلا

.م)09(ص!!/4،9س!3سنةفىبغدأدالمال!قى

القوادأيدىفىالعوبةيكونأنيعدلمأنهالمققنىسيرةمنويقضح

رائقوابنالبريدىأيدىوفيجهةمناللسلطةعلى.المتنافصين

.)69!ثانيةجهةمن،إلحمدانيين

المستكفىولقبهاللهعبدالقاسمأباأخا!المتقىبعدتوزونوعين

وتولى،المستكفى.بالل!ولأيلأ.إمنقصيروقتبع!توزونومات،.بالد

.)67(فميرزاتةبنجعفرب!دهالأمراءامرة

أواخرفىالعبساسيةالحنلأفةفىاللأحوالساءتفقد،الجملةوعل!

67،568!ا3بأ!*ممتجاوب:دسمكوية)39(

والمطالبيينوال!باسيينوالعدولالقضاةلذلكثورودطأحقعر)39(

وأحسكمكتاببذلمكوكئببحضر!وحلفالكتابومدثعايخ

مسكويلأ:.توزونعلىحض!رمنجميعمنالحف!هادةفيهووقعت

.67ص2بالأممتجارب

6بالكامل:الأفيأبن،72ص3بالأممتجارب:مصكوية)،9(

وانظر:،الطبلوهودبدبجمع.والدبادب35اص

3177بالأبتنهارب:النويرى 4)L4)L Y+

الزاهرةالتجوم:المحاسنأبو،8!صالفخركا:طباطباأبن)59(

وأنظر:282ص3!ب
,AmirAll, A Short History of the Saracens; .P203 & Shaban

016.IslamicHistory Vol ,2 P

162صايهولالتركىالعصر!العباصبافةالحك:كتابناانظر(69)

(79،303.p.Cit, Pه(/Amir Al
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الأمراءامرةوعجرت،وعسسكرياواكتهتصادياسياسياالأتراكلفوذعثه!

مجلبهنفسهالملأمرافيأ!رمنصبوصاربل،الثثسادلذلكحدوضععن

رموزمنتبقىيكونقدفيماجديدمدمومعولىحولهمنللنزاع

الخلافه.

بويهبف!وا،فقفئلاحخارجيهةلقوةالملائمالمنا!ذلكمثلوفى

الأهوازمنوتمكئنوابفارسلهمملاثتكوينمنتمكذواقدكانواالذين

علىكثبعنيطلونبذلكوصارواالمتميزا،ستراذيجىعالمو!ذالم-

الوا!ى.الخلافةوجسدالشاحبالعراقوجه

حتىاي!!واتوقلتالى،سعازوغلتبغدادفىزادالاضطرابانثم

قدكانثكطالا-بويهبنأحمداللأتراكالقادةبعضىفكاتبتنعدم!ادت

لاستنقاذيكلممتدعيه-)68(العراقجنو!الىالبويهىاللنفوذمدفىأصهه

.المتردىوضمهكاالمراق

!جمادكما11فىبغداددخول!نوتمكنوقد،بويهبنأحمديضيعولم

هظهرابالنهالمستكفىالخليفةواستقبل!ه،م،33!/459سنة)99(اللأولى

.(001السرور)

المستكفىقلدهحننفىالمستكفىالخليفةبويدبنأحمدوبايع

.له)101(وحلفالدملطنه

القاباليومذلكفىبود4بنأ.حمدعلىالمصتكفىخلعوقد

كما،الدولةعمادعلياأخاهولقب،)201(الدولةمعزفلتبه،التشريف

القابهملتضربأنوامر،الدولةركنبلقبالخسناللآخرا!خاهلخب

166صالعباسىالعصر!والدولةالخلافة:أحعدحلمىمحمد)89(

6بالكامل:الأثيرأبن،8صه2بابزمماتجارب:مممكوية)99(

.17صه1بالأعيانوفيات:خلكان(بن،مى،!3

مختو:العبرىابن،8صه3بالمصدرلقسى:!وية001()

.م!166الدولاتاري!خ

:الخضرى:وانظر،مى،31ب،السكامل:الأثإرابن101()

5378ص3بالاسلاميةالأممتاريخرواضرأت

201()135.Islam,P؟History of Medievalول:raعSauud
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وادراهم)309(الدنانيرسكللى.وكناهم

:-"\...4001!إ+ه!لمحمق

امامنفشهالمستكثنىولقب؟

إلىقزوينبحرمنالشرقماعلىالبويهليسيننفوذلاامتدوبذلنث

.)501(العراقالىاكسو!ماومن،العريىالخليج

تاريخهو."بغدادالدولة-مغزدخؤليومالخضركماويعتبر.:الأست!اذ

الحفيقىالسلطانسقو!طتاريخوهو،العباسيةللخا،فةالثانىاندرر

نهىولالهأمرلاديثيارئيسيامنهمالخليفةوصيرورة،أيديهمممد

وصارتغيرللأواخراجاتهعاتهاقصاإيدبركاتبلهوانما،وزيرزإ*

...")601(شاء،مبنلنفشه.يبممتوزرالد!لة11،فيأر؟.لمعز

فىبحغذاد!دؤز.!2!جديدبويهبقأحمذ.الدولة.مغربدخؤك"اؤهكذأ-"بذأ."

.الزفان)7.؟(05قرن.!فنتكلنيزيدفاامتذالعبانشيةالذولةتاريخ

المىأو!التغييرالىالننطلع.مجردالعهبهذافىللخلفاءيكبنولم

لذلكفطال)أ.انيف!فالابتة!-أفخلآفةفنا.عادلأة؟"بئنيفي!نئملتهذفتمخإونة

مجردوأصبحوا،(أ.)نم؟ا!أ"تدخلفنممنأعبيهيت!البوكفو.اأننجعدحكقهغ

.)601(رواتبهمعليهميجرونللبويهيينءلنائح

وبينالبويهـبثينبينالعدتهةإببانفىنستطردقبل.أنأنناعلى

بغدادالنىا.لمبويهببئاستدصكاءظروفأننقررأننربالعباسببينالخلفاء

دخههـلبدأفقد-،ال\ترفاك.دخ!لعز(:ظروفطختلافال6لممابم/بختنثت

النجوم:.أبههـالم!اسن،لأم.ه2باللأممتجمازب:مسكوية(.)3.-ا

الدولتاريخمختصر:العبوىابن281مىه3بالزاهر

،212صاباوالنهايةالبداية:كثيرابن:وانظر166ص

.الألعابلهذهوكنقأبههـيةبنىمعالمتيامل"هدامنتيدأروسوف--

7935ص01ا.لخلفأء..تاربغ:االسببىطنى!401)

unders;A,ءدج-135.(501) History of. Medieval Islain!ث+

.378مما2"بسلاميةا!6مم..ار6تار"يبئمحاف!رات:.الخضرى(1)63،

storyof.303كه())57 the Saracenes, P14+إ Ali, A Short Hولاول

;storyCulture--6502ء-0 Pأc and H*أ.H IBRAHIM, Isla

166صالعباسىالعصرق"وال!ؤلةابخخلأقلأأخمد"إ:؟حلمىمحمد(أ.)9لم

,.,Brokeelman.'-153.أ.(01ش)91 History" of Islam) c People, P
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المعنصرينمنكلأيثعربحيثوالعربال!فرسبإنموازندكعنحرال،تراك

دخولبدأوقد،دونهمامنتسندهاقو!تجدأنعلىالخلأفةبتدرة

زادثمالمأمونالخليفةعهد!التركىبالع!نصرالاستعاندأوالأتراك

.أقوياءوالخلفاءقويةوالخلافلأبدأقدفهواالمعتصمعمدفى

!كنالاختلأفكلىتختلفظروف!فتمالبويهييندخولأما

التفككحا،تأشدفىوالدولةأثمباحوالخلمناءتحتضرفالخلأفة،سابقتهـ،

العراقاوفىبلالعراقخارجفىمخلولةوسلطتهما،إقاليمظادوزعتركد

،ا!هراءا2أمراومشاحناتالوزراءمنازعاتطحنحتهالذىنفسه

طاحنة.وأزملأكاملة!حندفىوالمشعب!خاريةوالخزانة

المتجبرةالطاضكيةسي!طرتهماحكاممنتمكنهواالأتراكأنعرفنافاذا

علىالسيطرةاحكامسهولةمدىأدركناقدومهمعندالخلأفةؤ!وةرغم

نشوكمامنسكرةفىكانواالذينالبويهاليندخولابانالمتهاويةالخلافته

شبابذلك!يخدمهمبغدادبدخولختموهاوالتىالمتتاليةانتصاراتهم

ا!(.)العراقدخولهمقبللطانهملدخضعتالنىبلأدههاوثروةدولتهم

0(1i)العباسىهالعصرلىوالدوللأالحنارفلأ:حلمى!حمد
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بويهبن!ايسسيطرة

العباسمل!الغلالاءعلى
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الثسالنىالث!ل

العباسي!الخلفاءعلىبويهبذ!اسيطر"))

لهيه!:والت!حكمالخلفاءسلحلانلسلب

اثرضلىبغسثادثخههـلىمبنالدولةث!عينيقيادةالب!وينهيإنتكسن

أفيفماشكثمةوليس(مشقآفيبىمنالقادهبعيهىقبلمناستدصكائ!

الفي!فةلانقاذ-)!(الزإ!يةاينعيعةمنوهم-الديعلماستدعاءمجرد

الفكوأفلآسعلىودلي!،قدارال9سخريةمنذو!واقعدقىكمصوالسلنية

نجاحقيهةيعترفلاعقدى42بفكزانجددالحماةهؤلاءد!خلكقدلمالشيال!

.)3(الخلافةفىالعداسيين

9!نتمئتركؤكاثتالبويهيإنخطواتأرلىأنفىشكثمةيكررلها

لمشبغ،جسردالعبحاله!ىالخلليفةلب!ظلالى-أفييهتممورال6دففأتحويل

.لا،سلطانل6

المبؤيهييننقوذعصر.وبينالاتراكلفود.عصربينفرقاانفذولعل

ذلكوبم؟0،.الجانيينكلىهواندرغمالبروحيدالحكليفذسنط!ثدتفى

مث!إلمبله..نيكليإقينجنيراكانفوذأليجبراثننداداغ،كالأابيويفيبننفوذعحبر.كان

سلببة/منايعباسبونالخلفاءعليهبىبآمامكهدهمفىزادبلي.ا،و!ممايي!

ومذلد.

هؤأنمنستوليد-.منالنويالبينااضقاءالىرشخآيئ9آ01بعخىرببمببل

...،.-الليظم3منشيلئايشمن!نحدثوالمقهم"تفيقولريحالارذ،هبالحلافذ

الأمراء.تأمراءمحسلوحل!ا،قبلهممنأنثت،سدنةعبىيساررارانحا

)1(

)2(

فى.طمالبأبىبنعبنينالحسينبىزيدبامأمةا.لقائلؤنرحمم

هـالملكعب!دبنحمةساهـازمنقيحتلكوكان،صعروجهابءا

22،32.صالقرقبينالنرق

.02لأصوالملحلالمللاشتبمستان!

,TheCaliphate,61مم!و-ا،ولثوطبر*ث!أ.!م1 P,؟ARNOL

502.ryCulture, P؟st!س!3؟!أثIslami
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هذاأجلمنلهل،،()3.ا-وغيرهموتوزوروبجكمرائقاينأمثال

.أ)البويهيوناستدعى

العباسيةالحلاهةحيادفىالتالىالطوزالسؤالهذاعلىويجيبنا

دخلفقد،بالسلاجقة4!إ7شنهاللهبأمرالقائمالخليفةاستعانعندما

ل!خلافةقويةدفعةاضطاءمنامرهمأول!-وتمكنوابغدادالسلاجقة

فىمكانهاالروحيةالخليفةلسلطةكانالوقتنفسو!،العباسية

قلويهم.

حتقهاستقرارالئتعودفلااالعصرهداخلفاءبعضمدةطولأما

الذينأنمسهمالسخلفاءالىايهولالمقام!توجعهىوانما،البويهيوق

بادرةمنهمتبدرولبمctالمؤمنينيأمير))التسميةغيراكامرمنلهميكنلم

فنزأينا.كفامنهشرءاوسلطانهاابستعأدة0أحدهممحاولةعلىتدلقوية

مظاهرمنهؤلاءاكتفىبلاي!ول)4(التركىالعصرفىالخلفاءبعض

.)5(السكةعلىاسمهمونقشلهمالخطبةباقامةالخلافة

العباسيينالخلفاءعلىالبويهيورسيطرفقد،الجملةوعلى

!:يشاعون)6(منويولونيشاعونمنيعالونكاملةسيطبرة

وو،356-344)بويهبنىملوكأول-الدولةمعزدثولبعد--ا

هـ/334سنةايهولىجمادى11!بغدأذ-.المخليفيلأ)7(الحضرةفى

لحتكفى.المص-الحنليفةيأذنأنىعلىوممؤلهمنلأيومثانىفىأجبز-0.29)8(

.سحلفقدالمسدكفىوكان،)1!يستكل!بهوأن!الظهورشيررادلابن

:"الرا!ىمولىدكاءقال،ودولمتهأيامه!شيرزادابنيتصرفأ،

(r)

()4

5()

)6(

(v)

)8(

)9(

052صالعبام!ىالمعصر-فىالاصلامىالعالم/المثريفابراهيم

.الأولالتركىالعصرفىالعباسيةالخلافة:كتابناانظر

152.storyof Islamic People, P!اك!فBrokelman.

17اصالمعبا!ىالعصرفىوالمدولةالخلافة:أحمدحلمىمحمد

.287صالفخرى:طباطباأبن

دستعلىتربعوقد3141ص6بالكامل:الأثيرابن

هص(356-،33)سنةوعمثروراثنينبغدادفىالسلطنة

.64ص3بالعباسىالاسكمت!اريخ:ابهـاهيمحسن

"النجوم:.المحانسنابو،AهصYبايهممتجارب-،؟مسكوية

.ص!38مننبفيالزاهره.
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وقدعينيهورأيت،كزهـمئهعلىالمممتكفىفأجابهحاضراوكنت1ا

.")01(بويهابنسؤالمنعليهوردمالعظمبالدمو!تفرغرتا

منالذاسفلحق،الناسبىدور!أصحابهالدولمةمعزانزلوقد

درهمألافخمسةللممشكفىالدولهمعزورتب،عظي!مسةشدةذلك

.المستكفى)11(لنفقاتكاتبهيتسلمها

بمشارلالعباس!الخليفةمنالدولةمعزموقفعلىاهيرسيدويلشبه

السلطةلهكانتحيثفرنسافىالميروفنجيينللملوكبالنسبةمارتل

العامةالخزانةمنيتقاض!ظلمجردالخليفةكانحينفىالحقيقية

.فقط)12(دينمارألافخمسة

علىشسهرانيمض!ولماالم!ستلمىللحنليفةالدولةمعزتنكروقد

حيثم)،1(9فىوو/3346الآخرةجممادى22فىوذلكبغدادالىوصوله

القهرمانة)14(،.علممععليهبالتأموالمستكفىالخليفةالدولةمعزاتهم

iقوادهنجماعةحضرهاعظيمةدعوةصنعتقدعلمقدوكانت لديلم

هـتراك4وا

علىسيطرةمنلهابماالدولةمعزتقلقعلمشخصيةوكانت

منالمخليفةوشخصبويهبنيعهدبدايةفىاكامركاندلما،الخليفة

القسويةالمرأةهذهممساندةمنيمكنهمابهيكونقدالروحي!ةالناحية

معزعلى!حورةيمتلقدذلكفانوايهتراكالديلم!طبعضباستقطاب

)01(

)11(

)13(

13()

)1،(

.،هالمهجوكاصالمرابعالقرن!ا،ملأميةالحضارة/متز

المختحر:الفداأبو،8صه2بالسابقالمصدرننس:مسكوية

.8صه2ب

303.All,A Short History of the. Saracenes, Pولثلاول
ShortHistory.ثة30 of the Saracenes, Pول,AmirAli

وتوليلأالمتقىحئلععلىتأمرتقديرةعاقلةامرأ!وكانت

كبيرنفوذلهاوصار،.المستكفىقهرمانأصارتثم،المستكفى

303ص6بالكامل:الأث!رابن.كلهاكامرعلىواستولت

يدها.تهحتماعلىالحفيظةالمسيطرة:والقهرمانة

.3هصه3ب2هامضالسياسىالاسلامتاريخابراهيمحسن
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القهرصا.نآ12وعل!مالمستكفىفنالتخلصالدولذمعزرأ!ا.لذلك،الدولمة

!:...،-.-ش-..واحدرقتفى

صاحبرسولوحضرالخليفةعلنثوالناسالدولةمعزفحضبر

وقمماإلديلمنالباءمنرجا،نحضس،إثئمجالسالدوك،ومعزاس!انخو

"برغبتفظ-ؤت!فزاةتخووتقن!.ما.ط!لممثتتكفئئلأخيقنيف!ن!بالاسخيبما-للخليفة

لةازةلمقأقى3ؤطرحاه.بفافجذنجاهـ-إ"(اليهفايد،المستكفىفثديدهتقبيلفى

.")01(8وجراسكنقدفىعمامدفيعاسو

.!ؤاضطرب،1.(")6الدولة.مغؤبفواطأةتفنطالتئالتمثيلية..وانئهت!

الديهلميالإ.و،قثاد،-إ.والمطبولأ17البوقاتضربلنطذلكوقى-أثقافيالئاكما

!.اعتقك.كرلذ-تخيث3إمعلبينتالىأوصلأهحتى!اشياالمستكفىالخليفة

،---:!-بم.....*:"..-.3/بىيا

.)17(غ2لمشتكعفىخا،فةفونأشقرؤأزبخغة..واخدةنتمئةذ.للنئ."بعد.تتموقنما"

0023االنستكفنىجمأتب.:الشدازنآ.أنخفدأبسقعلنئ"+كثتلكال!يلمقبضق.:20وقك

.وئهتت؟،ؤأنجنتها.غلم".،لقهرفاته-ا..علف!لم.فقبهضنوالحزثنم4رثعألى"،1خلوا3و

5ش!ء)18(فيهايبقلمحتىالخلافةدار

كانألذىالخذيدالخبيفة.02-.01"لظيعألى.بالم!نتكفنئ،لدولة-ععزةودكع:

الجسنتكفتئ.كأن،"،حيذالخا،قةطللت-4يخنازغهكان--3حنبث.المشتففتىيكرء

.ؤظك.ةأتمطيغفشمله:غليهالمدو-ل!!:ؤيحرضه0مغزسعئد"ينشئخفنئتوهؤيطلبط

":-ط....!.:..د!-201ت5م:"3859!3!/:(ح!-،1أسث!/فئ.:فاثحتنئ-انجطببغ-.خبمي!فىإ

؟.الوردىانجا،87؟8جمطإ-3الأمبمتجارب:مسكوية)15(

3بالزاهرةالنجولبم:المحاسنأبوأ278ص3بالمخثححرتتمة

.!-"-ء....-.--....-...285مقه.-...

.287صالفخرى:طباطبأبن()16

قماا؟.،المبعبولق::الجغريبنى،ؤ.13؟.صحبال!1ابيهدرنفسأمبسيميبما02(71)

.2اrمبى`أبوإلنهايةالبداية:كلثيرأبن،38ص

3با"لمتصرالفداأبو.7.8."،.ص3بانسانجقاالمصدر.ة4"ا(مشكوية(")18

ء....-.002!6مناا.سبالاس!كمدول:ابذاهبى،49ح..

.إنحاسن:أبو،679مىاالمدولتاريغمحنتصر:الهـعبركط:ابق)913(0

إلخلفماءتازيني-.:"ال!سيؤظن"،993حرا!3المز)اهزة!التهجوآ

0000000.001!....:وانظمركا

3بمnes,3ة303 to1 y. of the. Sarac(ث!m4 r All, ,A Short.ول
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م(749-هـ/3341469.-،363المحليعلاالخليفةنجديعرذ!.،دعهذا

عذدهوأحفنر،المستنثى،334!سنةالآخوةجمادى22الخميسيهوم

.03()بالخلعنفسدىإىاثد؟

بي!عينفاستحلفه))المحليعالخلبفة!نالدوولنةمعزثق-.اسقي02!

لهيم!إلىءولاشيوءايبغيهو،الدولةمبزعنأ،!تغيبببمظيمة

.اإ)21!عدوا

منلهيعدلمكاملد"بحيثaسيحلرالمحليحعلىالد،لةمعزرسيحنر

منفكان"ةالثثهببىي!قولالمطيعالخليفةنجهدوفى؟سحلوةأوانحنة.

ثلاثظافشهرفىلهوقدر.،ربطولى*خلف!طلدإ6الذؤنةمغز2يدثحلت

iويقوك،22(أ(أجداالخافىقةرتبةوانحطت،لنفقظ،ديينارل3.ف

الفداأبوا!أما.؟(23؟،(.!.ضكيفاأ"ره.وكا)ا؟:الخليفةحيدا.عق!ياح!لي!إيا

وتسلم،طث!ح!الأمك.ممنلهيب!.ولبمادباراالخلأفه؟00أمرادأوازد)):اكفيتو

أقطعهماغيرالخليفةفى-يدلبهقةولم؟.2بأسره.الجراقالدولمةمعزنوابا

إلعبري:إبرا/ويقؤل،:"2411،!حاجته.بخبعضبئ.ع!ا-بفيململخيبفةالثبرلة.معز

كات!ب!أبه.؟.كا!ا-ه!ابنما.ت!زيرأ.ءللخليفةيبق.ولبماادباراالخافىفة)ثمروازداد))

أقطعهاماا،المطييم.ييئرر.يليد...لموبالجملة،.واخراحماته"اقطاعهإببر

c.حاجاته*ببعضلهقوممما-الدولةمعز ( )25 ccكثيرإين.ذلكفىاويشاركة

)02(

اس!أ-أ

)22(

)23(

(.403)

)ة؟ل!أ-

الخلفاءسملاعادةظفرت.الرابحالقرنفى))متزأدآو!قههـل

الروملعادةاهـتذاءادخلفاكلمندبتوليهمدونللحنلوللا

..!3إإلسلاميةاالحضارة:متزهـ"قبلمنالبيزنحليين

..-.مر،791

303.AMIRAli, Ibid. P

6051م3.بفم01!9تجأرب.مسكؤية

حسناجمراهي!م:وانظر،802صاب،!*سلأمدول:الذهبم!

.3.ميى؟6،بال!!إسىا!*لمبافىمتاريخ

,Arnoldبا،في"94,.!ي!6 the Cal

ن!98بمصالقخرى:أبن.كلباطبا

تتمة:الوردىابن:!انظرصء39بالمختصر:الم!اأبو

.713!لم3ببخختصرإ

!صالثولتاريخححخخ!ر:(إىتالعبابن

http://al-maktabeh.com



-46-

الىرا!ججومحدراهاالمعلكةوموردالدولةمواردوانصا":يقولثم

.(،)36(الدويةمعز

والمطيعالديلمىبويهابنا"مرعلىومخلب":فيقولالمسعوورىأما

")27!تذكروزارةو،تعرفخلافة!،نهىولالهأمرر*8!ا.ي!د

الاسم،سوىلهليص":المطيععن!يولا!لقريزكماهذا!ويشاركه

مائتىيومكلفىالمطيعللنفقةفرضىوق!،الدولهمعزلللأموروالمدبر

الخلافةأمر!ازداد)):فيقولالأمرالأثيرابنوليفصل،")28(دينار

ويؤخذيراجعوناثانووقد،البتةيث!ءالأمرمنله!يمبقولمادبارا

الدوللأمعزأيامكانفلماالش!ءبعض!اث!ةوالحرمةيفعلفيماأمرهم

هـ")26(جميعهذلكزال

ممزدفعتالتىالأسبابفىالتفكيرمشقةمناللأليرأبنويريحتا

منوكا":يقولحيثالعبامميينالخلفاءمعالسلوكه!االىالدولة

التشييع،فىويغالون،يتشيعونالديلمأنذلكفىالأصبابأعظم

مستحقيها،منواخذوهاالخلأفةغصبواقدالعباسيينأنويعتقدون

نأبلغنىلقدحتى،الطاعةعلىيحثهمدينىباعثعندهميكنفلم

عنالخلافةاخراجفىاصحابهخواصمنجماعةاستضاراللدولةمعز

العلويين،منلغيرهأوالعلوىأدلالدينللمعزوالبيعة،العباسي!ن

برأكا،هذاليس:قالفانهحضاصهبعضماعدابذلكعليهأشارمحل!م

الخلافة،أهلمنليصأنهوأصحابكأنتتعتقدخليفةمعاليومفالك

العلويينبعضأبلسمتوهتى،دمهمم!تحل!لآطلوهبقتل4أمرتهمولو

أمره!فلوخا،فتهصسحةؤأصحابكأثتتعتقدمنمعككانخليفة

هـ،()03(ذلل!عنفأعرضلفعلوهبرقتلك

صاركفىالدولةهعزيث!فىألعوبةالمطيعالخليفةنرىأنناعلى

(?r)

)271

(TA)

)92(

()03

.ا!2ص1باوالنهايةالبداية:كثيرابن

5373ص!ر،الذهبمروبمالمسعودى

سه38،9صأقطالسلوك:الم!زيزكأ

531صه6بالكاملى:الأفيأبن

:صرور!جمال،وانظ!و3اهص6بالمصدرنكة-ص:ثيرار6أبن

.8!م!لأوالعراقاالشعربلادفيالفاطمىالنهنوذ
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)31(،المعراق!البوييهيينأقدامتثبيتبهايح!اول.كانالتىالدولةمعز

حربه!معهالمطيعال!خليف!يستهحب،الدوللأمعزنركاالمجالهذاو!

دارتالملتىالحوبتلكم334!/469سنةحمدالنابنالدولةناصرمع

تحقيقمنالنهالجةفىتمكنوان،الدولةمعزضدأحيانهابعضو

موو/3356،9سنةالمحرم-!فىارهالىذلكبعدالخليفةوأعاد،النصر

.منه)32(استوثقأنبعد

3354سسنةذفسفىالدولةمعزمعالمطيعانجرابمأمروتكرر A

البريدك!االلهعبدبناللهعبدالقاسمأبايحار!الدوللأ"مزكئانعندما

ألىفرالذكماالقاسمأبىهزيهمةمقالدولةمعؤوتم!ن،مرةالبصوالى

8)33(القرامطةالىملتجئاهجر

أخي!هللقاءواتجهالمطيعالخليفةالدولةمعزخلفالبصرةوو

عادادولةلعماد9الدوامعززيارتهانتهاءوبعد،بأرجانالدولةعماد

.اليها)34(أيضاإلمطيعوعادبخدادالى

قالهمابويهبنىمعدلهالمطيع!الىاليهوضماعبىيدلوهعا

جمو!فىال-سلامبلأدبمضعلىالرومملكالدمست!وا)35(أغارعذدما

م!ة!استباحتهانصيبيندخولمنوتمك!نم362!/739سنةكثيرة

(31)

)32(

33()

33()

)3،(

)35(

محمديدفىألعوبةكانايذىبالل!الوام!بالخليفةذلكيذكرنا

أبرر،لمحاربةواد-طالمىمعهأخرجهإذكااأمرائهأميررائقبن

الأمواءأثصريحكمي!فىثم،ادهوازا!ا!حباالبريدىاللهعبد

كتابناانض!!رائقبنمحمداحربسيرهـمعهالذىالجثيد

اهiyصالأولالمتركىالعمو!العباسيةالخلأفة

الحم!وم:المحساسقابو،323هى6بالكامل:الأثيرإبن

.\هـ.صبء2الأهمتجارب:مسكويآ،92صه3بالزاهرة

اي!ممتجارب:مسكويلأ،22صه!6المصدرنفس:الأثيرأبن

Nص2مب 1 Y.

الى*ممتجارب:مسكوية،22صه6بالمصدرنفس:اللأثيرأبن

1ص3ب ( Y.

الأممتجارب:مممكوية،226ص6بالمصدرنفس:الأثيرأبن

.113م2ب

جيوشقائداوهوDomesticusلاتينيةكلمة:دمستق

رقم\حاشيةالدولىتاريخم!تلتصر:العبوىأبن.الووم

.916ص

http://al-maktabeh.com



---048-

خمجواح!بتبغدادالىالمشغيثينبقدرهـادفع!ما،يوماوعنتربنخدسسا:

دارالنىوضاروا،مغ-لأال!بة،.ؤقنعواانلنأبوس،.خوك!مترؤا-الجؤامحفى01

أهلمنبعخمىتوجدالوقت.نفسوفئ،شبابيكهما.بعضىوخلعوا،رالمطيع

عبى8ول*مو.،وو(363-356)36(بختيارإ.الدولةعزالىوالعلم،الدين

القبأبهىالىزماقيصرثوأنهحه2المسملمينأغداءغيرالىتههـنجهة.:بربخالصهـفي

الدواوين.أربابعلى

البوبهيينوزيرالشيرازىالفضلأبويتوجهأنالغريبصوكان

.((،"المحجاهدينطثقةفىتمصرفةما.تعطىأنيجب:""دثه-قائلأالمطيع!الئ

وكانف-،(ل*صركامالكاكنتاذارزلينبئلى.يجدنياذما)):الهالمطيعءفقال

كزويلرمنىفما.كفاين!ىاعنيقصالذىا!قوتغيريدكمافىالدنيا

أعتزلأنأثبرتمفانالمنبرعلىالاسممنكملىوانما،ول6.جج

.((371(اعتزلت

بو!ي!بننعهدفىكان-للخليفةما!بنفسهالمطيعحددوهكذا

.)38(الرعيةبويهبنوببمايسكنالذى"المنبرعل!ى).)001،لب!بم

بدفعللتزمأنألىبخئيار.ل!هديد.أمام-إضطبرالمطيغ-فان"ذلمكوبم،7

أنقاضىبا!"أنالىعليهاالحخصوحل(جك.مناخظردرفمإلف..أربحصإئة

..(صودر).تقدالخليفةأوالناسبينوشاح،(()36(وثيابهداره

فىحرفها-انهبلا!روم!حاربةفى.الأموالهذهبحفتالارلنبمننحندمولم.

بنالمهيجاءأبىغلامهرارود.تمكنحبمايئفى،(ث)1الحاصةمصالحه

36(!

3!)لمأ

(rA)

)93(

)04(

ث()1

الدولذمعزوفاةبعدالأمراءأميراخيكفذوفئ9الدولمةعزأباهخلف

؟"%356،سنة

toryof._كبماaracenes,:P.,403ا! th, eكهAli, A Short Hiول،ولأا

.133ص3با!\ممتجارب:مسكوية

الكامل:ال"لثيررأين؟38صالطبركطقازبخرتكملة":الهمزاذى

.113ما3*تالمختصرةالفداأبو،4!ماه7ب

173عالعباسىالعحر!اوالدولةالسخلا،فة:.أحمدحلمنى"محم!

ألس!ابهتالمصدر:او*ثيروابن،غ38كهىالسابقالمصدر:المهمزانى

.113صالسانجواالمصدر:الفداأببر،5.4م7ب

مما.ءلماه7بالمصدرلنفستالملأثيرابن

.4هص7بالمصدرنفسىثإرأ16ابن
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واخذ8الدمستقهزيمةمنالدولةناصربطاللههبةالقاسموأبوحمدان

.(م(سمإرا)41

المطيعالخليفةمركزاليهوصلمامدىعلىيدلأخرمثلوثمة

حيث()42الحاجبوسبكتكين.يختيارالدولةعزبين.دارالذىالصرا!افى

منهاو(ئزاك0001.يومينمدةبختيأرالدولةعزدارثقكنإنسبكتكايأ/من.حضار

منفيين،وأسطوالىدجا%الىوأحدرهمفيهاماونهبالدولةعزأهل

اليدفتوسل،معهمالخليفةارسمالعلىالعز"االىبدال*مرررصل

.)43(بدارهوتركهسبكت!يئعندفعفاالخليعفة

حتىم036!/719سنة!يالفالجالمطيعالحليفةكرصأضي!ثاذا

بعذصالحهمنيكنلم،)44(لسانهوثقلاسترخىالأيمنجانبهان

صحين.لسبكتكينفاستجاب!الهوانا،منهايذاله-لأبخلافةي!تمسكأنذلك

.-بعدسبكتكينليسلمهمنهانفسهقخلعالخلافةمقنفسهخلعالى"دعاه

فىوذلك(م199-79لا3وولم381-363"))5"!الطائعابنهالىذلمحبما.

كتبهالذئالخلغضؤرلاا-كتاقيوكاناا،"م.وو/363381شنة؟(القعدةذ"ئاانم

انمقتدربندلد:المطيعالمؤمنينأمير.متضفنةعلى!أشهدفاهذ!)):المطيع

يزأعيهجمانغما"المدائمةبانعنةوشفل،ؤرعيتهنظر.لدينهحينبالله

ذلك،3عليهيجبعماافصاحهوانقطع،اللازمةالدينيةالأمورمن

قائمبهناهضالىوتسليفهاي!مرهذامنعليةكانمااعتزالفبرأى

صاصه!7المصدلثس.ال*ثير(ابن1"نم)

(rء)ألخليالةوخلعالأتراكالدولةعزمعالميكمىسبكتك!امل

المحاسن:أبو.الدولةعزاستاذهمنبدلاعليها،مارةالطائع

8051ص3بالزاهرةالنجوم
"27هص1ابوالنهايةالبدايذ:كؤيرابن(!،3)

مختصر:العبرىابنبم23،صالطبرىتاريخغتكملة:المهمزانى)44(

3بالذهبشدرات.الجبلىالعمادابن،017صالدولاتاريخ

وانظر28ص
403.tHistory ! PظAmir Ali, A Shi

ألمقنندربنجعفربنللهالمطلعالفضلبنالكريمعبدهو)45(

اب!:،ا،!ىبر.ا!2الم!!تصر.المطائعوكنيتهالمعتضدبن

.171صالدولمختصر:العبركا

702.ure,Pبا.H Ibrahim, Islamic a ! d History Cul-
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.")6"(طوعابذلكوأشهدلهعقدهالرأىلهيرىممنبحقه

الخليفلأتصرفاتمنلضيقنتيجلأجاءالمخلعهذااعتباريمكنر،

.المرضدواسفرضتهأمره!وانماسطوتهمنخوفأو

كللىاسمابويهلبنىنيهأكارالتىاطيححلأفةفترةانتهتوهكذا

بويهبنىمعحالهبكنولبم،دلهالطائعالخليفةالىالأمورالت-3

بوببهبنالدوللأعضدعليهسبطرفقد2،المطيعأوالمستكفىمنباحسن

له،كانكلهالأمرانحتىلإ؟!(3لا-3)67بويهبنىرجاللاتأجمظم

الصبحوقتفىالدبادبببهآبهجكلىتضببأنأمرالطائع.انوحتى

وهذا)):المحاسنآبوقالطالمنإبو.جكلىلهتخطل!وأنوإبيشابروالمغرب

منعأد؟ذلكومشالى،بمايببماعيىبخ)7الطييخابئدقتفللئناول

وهذان":/جوزكمافيالف!عإبوالجإفظوقاللم))3وأضاف")48(يومئذ

بحضرةنجطدبول!،،العهدص!لولإة؟اطلقاو،9مبن-قيل!ايكيينا:ييمأفيإ!

الحاأظوقالء،3بابعبىالاالديادلبا3خزيتول!،لهskiالبمببخلان

لى")94!الخلافةأمرلضعفالاذاكوما)):المذهبىالالهعب!؟بو

حيثالدولةعصدسلطاناتسالحالمحاسنأبويبينخر6مكاناوفى

لمماالممالمكعلىوالاستيلاءالمملكةسعةمىسلطانهوبلخ":يقول

خوطبمناولوهو،والعبادالبلادلدودانت،بويطبنىمنأحديبلغه

المحاسن:أبوفال،اهامش53ص7بالمكامل:اللأفيأبى4(الأ

الصالحالشيخذكبعديسمىوكان،بدارهالمطيعوانقطع)1

.01هصب،الزاهرةالنجوم0((وو364سنةفىجاكلتأنالى

السلطاثيلأالموسيقىفىقةمعناهافارسسيلأ:،كلمةالطبلخاناه)47(

البقلى:،والأبواقاالطبولعلىويشتملالطبلبيتأو

.238صالاعشىإصبحمصطلحات

.132ص4بالزاهرةالنجوم:المحاسنابو)48(

.47ممااقاط:السلوك:وانظر

5132ص4بالزاهرةالنجوم!المحاشن..أبو)9،(

http://al-maktabeh.com



-95.

!ببغدادمنابرعلىلهخطبمنوأول،الاسلأمفىشاهثشاهبالملك

.")00!8داربابعلىالدبادبضزبتمنوأول،الخلفاء

يقولحي!ثالدولةعضدمعالطائعادستدرجالمحاسنأبوويبإر

اليها:وعادبغدادمنخربمICIالدوللأعضدللتلقىالخليفةخروجعند

أضافثم"،(الذمراءمنأحداي!لأقىالخلبفةأنلعادةذلكيكنولم"

n(افانالى*حرفوأما،أو!*كانوهذا:قلت تحتلقىقدكانأحلائع

.د(()1(كاللأسيرادولةعخحدأوامر

الطائعبينالزوابمتهاأنالمطيعوضعفإلدولة.8عضدقوةمنبلغوقد/

الطرفينكلامنهدنهلهكانالذكا:إلزوابخذلك،عضد.إل!ولةوابنة

جم!لة.،اذآ8وكفالدولةبعضدالتقوكماالىابطإئحيرمىكانجينفثنى

ذكرأل!لداابنفتلدأنالزوابمذلكوراءمنيرمىالدولةعضدكان

.ذسب)53(فيهلهمولدفىالخلافةفتكولى،عهدهولىفيجعله

وذلكالمستكفىثمعحدثأنسبقماالطائعمعتكرروقد،هذا

-.،!/989ه-937)البويهىفيروزنصرأبوالدولةبهاءوعهدفى

معيحروبهنتيجةاللأموالأليالدوللأبهاءاحتاجحينالىلأ(اهـام8

الدولةبهاءفقبض!،الجندعليهوشخببويهالمنمنصبهفىالطامعين

9نأشار،يكفيهماهعنبيجدفلم-مال6منيهلميستخلصسابوروزيرهعلر،

فارسل،المالمنبالكئيرليفوزعنفسهالطائععلىبالقبضعليهالبعضى

الطاعةلتجديديدد"بينالمثولمثهيلتمسالطائعالىالدولةبهاء

قبلالدولةبهاكلد!خلفلما،ذللثفىإلخليفةلهفأذبأ،1لهوالو،ء

برغبنهوتظاهرالديالمة1بعضدخلثم،كر!علىوأجلس،الأرض

،سريرهعنفأنزلمهجذلمهلهيدهالخليفةمدفلما،الخليفةيدتقبيلفى

يلتفتفلايستغيث(،.وهوراجعوناليهوانالئهانا":يقولوالخليفة

-.)53(الخلافةدارونهبتالدولةبهاءالىدارهفىماأخذثمم،اليه

أأأ

)53(

.182مىب،المصدرنفسالمحاصنأبو

.138ص4بالمصدرنفسى:المحاسنأبو

.73صالعباسيةالدولاعهدفىالسياسىالزواج1.:كتابناانظر

ء،؟Aص6بالكامل:الاثيرابن
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بهاءالىالطائعالخليفةحملبل،.ا!هذاعنداللأمريقفولم

إقرايةدامتخادفةبعدبالخلعتفسهعلىفيهاأشهدحيثالدولة

مناللأمروتولى،)54(الكاملالبويهىالمتسلطتحتعاماعشرثمانية

.(ام310-432!/199-381)باللهالقادرالخليفة4بعد

طريقةوصفدونالطائعالخليفةعلىالقبضأمرمسكوي!هوذكر

فلمالقبضيومالحالعليهجرتمافرحفأما)):وقالعليهالقبض

أوردثم،(cc)55فتروىفيهفضيلةولافتحكىفيهسياسةلااذندكره

.أنذاك)56(حاضراكانالذىالرضىلملشريفابياتا

أمراليها0."انتصالتىالصورةانفشعلىإالطائعأمرانتهىوهكذا

يويهببة،بمواطأةالمستكفىمعجرتالتيالتمثيليةوبنفسالمستكفى

وان،يد.أنطيعاعلىللمستكفىسبقكماالقادرمناذى.ينلهلمان5

ومثلأنفهرأسوقطعأياماوبقى،أذن!وقطعمدةبقى،)انهقيك

.")57(به.

فقال،الطائعالخليفةضعفاليهوصلمامبلغالمؤرخونوصفوقد

يستدلحالفييعرفماولايتهفىالحكممنلهيكنولم":ابن+الأثير

.")58!سيرتهعلنىب

.")95(بويهبنىشوكةقويتايامهوفى":أبن-.ظباطبا0وفال

أشهروتسعةسنةعشرةسبعالمطائعفمكث)1:فيقولالمقريزىاما

،64صالفارقىتاريخ:الفارق!اآ)541

-S.503! ort History of the Saracenes, Pول,AmirAli

.103مق3!بالأمم-3تجارب:-عسكويه()55

الراكما:الشريفقال)56(

في!دنينىالنجوىفىأدينهالمى01هإتسماالملكربكانعابعدمن

والمههونإلعزبإن-لقد.تخارب-أعبطةأصبجتمنأرحمأمسيت

يبكنىبالضراءعدا،ماقربيايضحكنىبالسسراءكانومنظر

ا-طينالمصأبوابولابمضلقدثانيةبالسلطانأغترهيهات

.4801ص6بالكامل:الأثيرابن،3020ص3\بممال6تجارت

.63صالةمارقىتا!يخ:إفارقىا(57)

127حس3بالمختصر:الفداأبو.أ148صبلأالكامك:ا!*ثيرابن،(58)

953قىا1.طألسلوك:المقويزي(95)
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ت53ت

حنىذليلأفقيراوحبسخلعثملويهببسعليدمحكوماأياموستهة

.()06((ورت

81422)القادرالخليفةعهدفىاما-4 - r199/130-ووyم

وهمالآخرأحدهمئلابثى.-بويهملوكامن.ربلة13اقيبالسلطةاستبدفقث

بها-بنشجاعأبوالدولةوسلطانالدولةعضدبننصرأبوالدولةلهاء

بنطاهرابوالدولةوجلالالدولةلهاءبنعلىالوالدولمةو!ثرفسدولمة

وتميز06()الروحىالسلطار!موىالقادرللحنيفةيكنولم،الدولدء!ف

منأضفمماالبويهىالبيتأهلبينافلاسطرابعهدبأنهالعهدمذا

.)؟6(بالانحلالكلهالبيتوهثدسلحلانهم

عمنوصعهيختلفيكنلمالقادرالخليفةبخأنالقوليمكنذلكوعلى

البيتضعفكانوان،بويهبنيسلاطينمحالخلفاءمنقبلهمف!

.والنفوذ)62(الكلمةهنشيئالهاتاحأنذاكالبويهى

القادربنباللالقائمعهد!بويهبنىاستبداديقلولم-5

،الخلفاء)63(هنسبقهمنعن(آا550-7،؟!/3101-صا133

-.-.ببغداد)61(جميعاوالمسلطنةالخلافةامراانحلالعهدهوشهد

البويهيينظلفىالعباسيينالخلفاءأحوالاستعراضلعدونرق

قيمةلا"كانوابأنهمالحقبةهذهخلفاءعنارنولدتوماسقالهماصدق

يديرونوأصبحوا،ونفوذاقوةأكثرغيرهمغداالذكاالوقتفىلهم

المؤمنين،اميرانهيدعىبمنيحفلواأويشيرواانغيرمنا،سلامىالعالم

العرشعلىويجلسوهمبويهبنىلملأطينايدىفىألعوبدأصبحزاوفتبل

.(()!6(أهواوهموشاءتشاعوامتىويعزلونهم

06()

)61(

)؟!(

)ش!6(

(li)

)65(

,heSaracenes.ئه60 Pبما!Amir Ali, A Short History of t

.،.9ص3بالاسلاميةايهممتاريخمحاضرات:يالخض

التاريخ:شاكومحمود،904ص3بالمصدرنفس:الخمبركما

.187،188ص(العباسيةالدولةأا،شلأمى

بدكلالقائمعهدشهدوقد:98صالاسلاصالنظم:ابراهببمعلى

.اموو/467750!سنةحتىحكمةوامتدالسلاحقةنفوذسكص

.،01ص2بالسابىالمصدر:الخضرى

68.Arnold,The Caliphate, P
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بويه:لبنىوالسياسيةالدينيةا!سياده

سلب!معندالعباسيينالخلفاءعلىالبويهيينسيطرةحديقفلم

منللخلفاءمامثليلهميكونأنأحبواانهمبلفيهموالتحكم!ططانهم

:نرىالمجالهذاوفىوالسياسيةالدينيةالسيادةثمظاهر

وعممادالدوللأمعزبألقابالثلاثةبويهأبناءالمستكفىالخليفةلقب

كأعطا"الدولةمعزكرمالمستكفىأنكما،)66(الثولمةوركناكولمة

نأأمركما،(()67(لواءلهوعقدال!سلحلنةوالةوالسوارالطوق))

هذافىالقلقشئدىويقولأ68أالسكةعبىوكتاهمبويهبنىالقابتقرب

الخلفاءمعوالدراهمالدنافيعلنئإاسمهنقشمنأولإط"الخصوص

العباسيينالخلفاءعلىالمقائمينالديبممينواخوتهبويهيين9الدولةمبز

.(،)-96!ببغداد

بغدادفىبويهبنالدولةلعضسدخطتالطائحالخليفةعهدو!

ثادثةبابهعلىوضرب،"):7!لأحد-ببغدإديخطبذلكقبليكق.!لمم))

عنمسكويهولولى،،(ننقدمهمن-عادةبهتجرافر-لم؟وهذأتنوب

منالأمرانوهذان-":بابهعندالنوبوضربالدولة.لعضدانخطبة

علىالملوكمفمنمندونبهاواختصالدولةعضدبلغهاالتىالأمور

!كلاماتمنوالطبولالدبادبضربوكان.(()!7(وصحديثهاالأيامقديم

لثلاثمربهاالدولةلعضدالطائعأجازوقد،ببغداد)72(الخليفدسيادة

)66(

)67(

(iA)

)96(

)07(

)71(

كأ(72)

387صالفخرى:طباطباابن،314ص6بالكامل:الذثيرأبن

الحضار!:سرورجمال:وانظر،287مالفخرى:طبا!باابن

.57صا،سلامية

31صالسابقالم!در:اللأثيرابن i،تاريخمختصر:المعبركماابن

صالدول

وانظر،57صا،سلاميةالمحضارة:سرورجمال

304.AmirAli, A Short History of the Saracens, P

الخلفاءتاريخ:الستيوطى،09م7بالمكامل:الأثيرأبن

.704ص

.693ص3بالأممتجارب:مسكوية

.57ص4الامملامبالحضارة:سرور
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.العشاء)*(وقتثمالمغربثمالصباح!يومياث!رات

وأول،اللأسلامفىبالملكخوحملبمنأولوهو)):خلكانابنقال

القابهجملةمنوكان،الخليفةبعدببغد)دا!لنابرعلىلهخطب!ن

علىأيضاابدولةعضدوضرب":المقريزىوقال"")74("الملةتاج)1

الملكونعت،تقدمهمنعادهبذلك!جرولمنوباتثلاثالطبوللابه

ويروى؟")75(الملةتاجالنعمولى،المنصورالأجلشاهنشاهالسيد

نأمنعرضةاضيقالأرض)):قولهندسهالدولةعضدعنشجالحابو

.")76(ملكينتسع

اليهأضي!أنبعدعاليةدرجلأالشأنعلومنالدولةعضدبلغوقد

الملواءجانبالىالطائعالخليفةلهعقدأنبعدوذلكالما"0تابملقب

slبوالخاصالمذهباللواءالجيوشلأمراءيمنحكانالذكماالأبيض

الدولةعضدوكان،الأمراء)!7(منبلقبينتلقبمنأولفكان،انعهود

علىألدوللأعضدالخليظفوضوقد(ذلكعلىحيلهالذىهونثسه

يقولذلكو!،الخليفةتقاليدمنالعادةبهجرتمابذلكمخالفاالملأ

ويجددالملةتاجألقابهفىيزيدأنالطائعالمدؤلةعضدوسأل":السيوطى

لهققال":"قيقولالتفويضصيغةيذكرثمأ"فاجايهعليهالح!!

الرعيةأمورمنالىاللهوكلمااليكأفوضأنرأيتوقد))8:الطائغ

وأسبابىخامتىسوىجهطتهاجميعفىوتدبيرهاوغربهاايهرضشرقمافى

.")78(ذلككتول

فانم373!/839سنةفىالمدولةصمصامالىالأمرألوعلدما

وعقدوطوقهوسورهوالسوداءوالعمةالسبعالخلععليهخلعانخليفة

بينوقيددهبصبمركبفرسصكلىالدولةضمصامحصلثملواقيئلد

(73)

)74(

()75

(76)

(77!

78()

الخلفاءتاريخ:المسيوطى،693ص2بالسابقالمصدر:مسكويلأ

7005ص
.هامى4مبايلىعيانوفيات:خلكانابن

البدأية:كثيرابن:وانظر،47،48ص1قاطالسلوك:المقريزكا

9952صاابوالنهاية

صا..،93صا!مماتجارلبا8ذ.:شجالحأبو

.58مىاللأسلأميلأالمحضارة:سرورجمال

8080مىالخلفاءتاريخ:السميوكلى
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جميعمنالدعوةبلغتفيماالأموربتقليدهعهداهوقركماء،متلديديد

إلدعوةوأقي!مترسومهاوأطلقالبيعةلهوجددت،دارهالىوعكادالممالك

.)97(السكةرغيرت

عفعدبنشيرزيلالفوارسأبىالمدولة!ثرفمعيتكرر.الأمرولمرى.ء،/

وولده،لهعهداالطائحالخليفةكتبحيث(937!-376)ابدولة

.شاهنشاهولقبهلوائينلدوعقد،بابهوراءهـا

فيرورنصرأبوالدولةبهاءركبأيامبخمسةالدولةشرفوفاةوبعد

وضياءالدولةبهاءولقبه،الطائحالمخلبفةعليهفخلع،الخلافةدارالى

علىثدلكخلعكما؟^(بالتقليد)0يديهب!يئعهدهوقبرىء،الملة

ولمقبهفرسعلىوحملطلواعينلهوعقدالمدولةعضدبنابدولمةمتمصام

.)81(السكةعلىاسمهبتقليدهـونقشعهدهبقراءةوامر(الملةشصى

بابهوراءماالدولةبهاءالقادرالخليفةقلدم3831!/199سنهوفى

.والشهود")82(والقضاةالأشزافبحضور

ألبولهبهاءبنالدولةسلطانقدمعندمااما.إ804!/أ7-اسنةوقئ--

جمضد8جدوكان،الخمسالصيلواتأوقاتفىالطبلضرب-بغداداقى

سنةوفى.(^r)صلواتثلأثأوقاتفىذللقيفعلي-رأيناكما-الندولة

-435!/2501-)416طاهرأبوالمدولمةجلالتولىانم416!/250

الدولة،شرفالملةأمينالدولةسعدالدينبعلملقب(-!الذكاأم440

ألىالمقادرالخليفةص!لبثمالكثإرة)83(لمقاببار6لقبمنأولوهو

بهاءاستخلفهالذىالدولةسلطانأبيهعهدؤلىاكاليجار.للأبىيبايع

وأقيمتأرادواماعلىوافقهمثمالجؤافيفافتوقف،عليهمالدولمة

)97(

)851

81()

8()آ

(Ar)

.84مىالأممتجارب.ذ:شجاعأبو

305.AmirAli, A Short History of the Saracenes, P
أ*ولAll,3أ"أP.156503،4ص7بالكامل:اللألثيرابن

7-+بالكامل:الأثيرابن،لأ005صف!2ا.لمختصر:الفداأبو

الص!رواتأوقاثفىضربتالمطبولالعماد..أنابنويذكر993حى

تضربوأنهالم،بغدادفىكاليجارلأبىوو436سظفىالمخمس

3بالذهبشذرات:العمادابن8مراتثلأثا،قبلةلأحد

.356ص

.18ص12بوالنهايةالبدايلأ:كثيرأبن

http://al-maktabeh.com



-!ه

-الدولةسلطانكاليجارأبولقبوقد(كاليجارأبىللملكانخطبة

.)84(الملوكعزشاهنشاه

اللهبأهرالقائمالخليفةالدولةجلال!سألام942!/380سنةوفى

لهم،فامتنعالملوكبملكليخاطب(6؟.حا!ف47،/ا؟.أ-303،)

نمجلألوخطب،اللقبذلكبجوازالفقهاءأفتىأنبعدذلكالىأجابه

.)85(الملوكدسكلكالدشلةا

وتولمىجاركالبأب!اوفاةبعدامص/044480!نةفىالأمروتكرر

القائمالخبيفةراسلثم،واستحلفهمالجندأحضرالذكماخسرولنحرابى

الملك))لمحلتبتلقيبهمنهويحللب،لهالخطبةمنهيطلبالئا،ب.أكر

!-وطوقهلعالونسعليهاوخلعالهاللهنجأمرالمقائم.صخطب،-وقد"جمالر

لهلقبأنيجوزلا":.وقالالرحيمبالملكتلثيهرفضولكنه-،،يموره

لقبههذ.ايكونأدطا،نصرأبوفأبى.،ا(()6\تإتعالىاللهضفاتبأخص

القاثمالخليظانوذلك،")87(.الرحيمالملك"وسمتىارادمالهكالق

-ة005)88(بويهبنىمعالخلفاءمنسبقهمنشأنالارادةمسلوبكان

وت!لقبواسيادةمنللخلأفةماكلعلىلوااستو2الويهيإنأنومح

رؤساءباعتبارهمالدينىمظهرهمللخلفاءاتركرفانهمالألقاببأقخم

دولةفىشيعةفهمالسياسيةالضرورةتحتمهأمرأهذاوكان(المسلمين

وانملكالدولةان"2-:قالحينالمؤرغالليرونىعناهماهذا.ولعل،!طيلة

افئالعباس.ألمنالمستكفىأياموأول،المتقىأيامأخرفىانتقلكد

دينىأمرهوانماالعباسيةالدولةأيدكما!بقى!والمذى،بويهآك

(Ai)

()83

6()A

;AV)

(AA)

لسلوكا:ىلم!هـيزا

ألمطيبأبوالقاضىبذلكأفتى،16ص8بالمكامل:الأثيرابن

البيضاوىابنوالقاضىالمصيرمىاللهعبدأبووالقاضالمطيرى

.الماوردىالمحسنابوالقضاهمنوامتنعالكرحىالمقاسموانجو

48ص8بالكامل:اللأثيرأبن

:الخضرى:وانظر57ص12برالدوريةالبداية.كتنرابن

.21iص31بالاصكميةايهمهاتاريخمحاضهـات

68.TheCaliphate, PاArnold
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رئيسهو(عهدهفى)اىالآنالمعباسولمدفالقائمدني!كماملك،امكتقادى

.(98)"ملك،الى*سلام

بيعةفلدىالمخلفاءاختيار!بارزاالبويهييناختياركان.عنصروقد

بهاءقبفىوعندما/،المستكفى)06(اليهوسلمالدوللأمعرإ.0.بايعهالمطيع

نطائعالدولملأ.علىلجهاء.كتب381!أسنةفىالطائعالخليفةعلىالمدولة

الخلافةوسلموغيرهمالأمثرافعليهوأشهد،الخلأفةمنبالخلعكتابا

الحاضرينعلىوأصحابهالدولةبهاكلمو!وقد،)61(باللىالمقادرالى

ولمباللالقادروخليفتكعبدلطأصلعاللهم":انمنبرعلىقيلعندما

.")29(اسمهيذكروا

القائملابنهعهده-موتدمرضفى-يالثهالقادرتوليدبخصو!ىأما

توليةحقامكطاءفىالتسائحسمةالبويهيينتسلطعصر.يعطىلافانه

ام044!/480سنةتمقدالأصرهذاأناذالمعباسيينللخلفاءالعهد

شنةفىالسلأجقةيدعلىدولتهمانتهاكلمنقوسينقاب!الببىيهيإن

.44!لأ

ايديهموغلواسلطانهمكلالمخلف!اءسلبواالبويهيينإننري،وهكذا

هؤلاءيغبطأنذلكبعدالغريبومن،وتوليةخلعافييم3وتحكموا

وأن،الحفلاتفىاحترامهممظاهريراعينكانواالبويهيينلذبئالخلفافي

مصحفأمامهويضععر!النبىبردةويلبسالسفراءيستقبلكانانخليفة

المسيوطىأوردهمالمثلعبرةولا.6(المدينيآ)كالسلطتهتوكيداعثصاب

))وردم936!/089سنةأحدأثفىيقولىحيثالمخليفيةالمظهريةتلكطن

يزيدأنالطائعالمدولةعضدوسأل،بغدادمصرصاصحبالعزيزرسول

وجلس؟فأجابهالتابمويلبسهعليهالحسلع،يجددالملةتاجألقابهفى

)98(

)09(

191(

يا()2

)39(

.95صالاسلاميةالحضارة:سرورجمال

الأثير:ابن،35صهالطبوىلتاريختكملةةالمهمزانى

.31هص6بالمكامل

النجوم:المحاسنأبو،148ص7بالسكامل:أيدليرأبن

وانظر9toص4بالزامر!
503.AmirAli, A Short History of the Saracenes, P

اهص!8ص،-7الكاهلى:اللأاليرابن

.09سلأميلأصا!6النمخ!م؟أبرا!ينمعلى
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مصحفيديهوبين،والزينلأبالسيوفمائةوحولهالسر!رعلىإطائعا

اللهرسوللسسيفمتقلدوهو،"طضبوبيدهالبردةكتفهوعلىظحمان

وصأل،الدولةعضدبعثهاستارةوضبت،وسلموالهعليهاللهصلى

قبله.الجندمنأحدعيمانعليهيقعلاحتىلملطائعحجاباتكو!أن

ووقف،حديدمنهمأحدمعوليس،والديلماللأتراكودخل

نمدخل،الدولةلعضدأذنثم/الجانبينعلىالمراتبرأصحابإ*ثرافأ

لذلل!،المقائدزيادفارتالح،الارفىالمدولةعضدوقبلال!صتارةرفعتئون

الميهفالتفت13اللههو/(هذا!الملكأيها!ذاما:الدولةلعضدوقال

.(،)89(الأرضفىالله!خليفةهذا:وقال

حيننثنص4السيوطىيوضحهالكاذبالمظهرذلكتوضيحولعلثم

تخ!عف!الذىالمستضعفالخيفةأوهذااال*مرهذأالىانظر)):لقول

قوىماسلطانأمرفوىولا،زمنه!خحعفتماأحثز!ن!الخكف!

المذىالمظهرذلكوصفنهايةتوضحهكما،()59((الد!لةعضدامر

الخلافةأبيةفيهتجلتالذىالحفلدلكانتهىحنالسيوطىوصفه

يعن!اكانوالذىالخليفةمنالمعلنىالرسمىالمتفويضبذلكيقالكما

انتهى،غيرهشىءو،مالهكلهوالكاذبالمظهرهذابأ!االمذدأعنرافه

وكلمااليلقافوضأنرأيتقث":الدولةلعضدالخليفةبقولأل!فل

جميع!وتدبيرهاوغربهاالأرضشرقفىالرعيةامورمنالىتعالىالله

.")69(بالالهمستخيراذلكفتول،اسبابىوأخاحمت!اسوىخهاتها

.لدولةعضدبينالمعلاقةساءتعندماتظهراكانصعالحقيقةولعل

بغد!ادقالخطبةمنالطاعثاسمبحذفالدولةعضدامرفقدوالمطائع

يأمرأنعلىالخ!يفةاجبارهو!،كاملينشهرينمدةالمدنمنوخيرها

بالخليفةذلكفىمتشبهااليوآفىمراتثلأثدارهأمامالدبادببضرب

المهيهنة.الطائععزلطريقةفىأخيراثم،نثسه

بهاؤهالهاكانالخلاظ(نعنيقالماأن!تقدمماكلمنلناويتضح

)49(

)59(

)69(

".فى.،7.دصالخلناءتاريخ:السيوطى

.8.8صالمرجعنفس:السيوطى

.804هطالمرجعنفس:السيوطى
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البوبهييننجينالعلأف!واقعيفذبهأمرآ)067بويهبنىعهدفىورواؤها

المخلأفة.و

العباسبينالخلفاءمنالبويهيونيخغتصبهلم!ثىءجبقلمافهوالخق

مظهري!منبهيتعلقوماالخلافةلقبسوىعهدهمفىعاشواإذينا

".كاذبة

للريقعناليهاطماحهمسمتفقدالحنلافةبلفبيتعلىفيماوحتى

ولدا1ظتكودا.الخلافةأنالئ"الدولة2عضذالأخلأمراؤدتعير:فبا!ثز."فقد

ذلك"ع!.ايهثيرابق.ويمبز.ابنتهمناالطائعفتزوجنسبفيهللبويهيين

الطاشعفتزوج،البولة،هضدوبين2الطائعييننومبلة:ت.،إ):تجد؟تؤ.ليقولي

ولى،.فيحعله""وندالىكرآأبنتهتلذاأنالدولةعضدغرقيوكانااابنته

."0)89(نسبفيهلهمولدفىالخلافةكتكونعهده

بغدادالىالب!يهيينذخوليومالمؤرخينبعضااعتبزولقد...-

.اللباسية2كاللخلأفةالتالى0الدوإرتاريخ.(334!س!ئةا،ؤلىجمادكماأاةأ

منهم.الخليفةوص!روزةأيديهممنالحقيقىالسلطانسقوطتاريخوهو

اتطاعاتهيدبركاتبلهوانماوزيرو،نهى6وأمرالهلملادينيارثيسا

الصحيح.القولوهو")99(غيرلاواخراجاته

)79(

)89(

)99(

"356صالعباسىالاسلامتاريخ:ابراطيمحسن

:المعبرىابن:وانظر،201مما7بالكامل:ثيرال6ابن

البوبهيينزواجوانظر،17،172صااكولتاريخمختصر

العباسيلأ.الدولةعفد!ائسياسى-الزواج:كتابنافىالسيالنى

5378http://al-maktabeh.comص2سبا،سلاميلأالاممتاريغمحاضرات:الخضزى
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محسماوللأ

الدولة"علىالمذهبيةكاالال!يطرة
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الث!الثالفصل

م!ساولة

الدولة"علىالمذهبيةال!ممي!طرةل!

ألزيدىالمذهبعلىشيعةكانوأالبويهيينانالىسبقفيطأ!ثرنا

اللهعبدبنيحيىفرارمنبدءاالديلمبلأدفىال*نتشارلهقيضالذى

ئجج!!(لذى-المزكيةالنفسمحمدثورةف!ثلبعد-البلأداتكالى

المراحلاحدىفىكذلا!البلأدهذهأهلارتبطثم،شيعىهـكلامرأىتكوين

ألارتباطلذلكوكان؟1(العلوى)زيدبنالمحسنهوالركافىشيىبثائر

المحركةمنالمنطقةهذهفىالشيعية.بصبغتها،سلأمن!ثر!أقوثماأتر

.()2الأولى

مىتحوابهاويقيمالديلمبلاديدخلأحرشيعىداعيدو!)ينا

فىأعانهاللتكما)3!باللأطروشالملقبعلىبنالحسنهوسظعشرةاربع

أتصالبداالذىكالىبنكانماأمثالمنالمهرةالقادةبعضالبلادننلك

.قوأداثه/حيثمه!جتودابهلويهبدرر

،الثوريلأ)4(الشيعيةالنشأةبتلكبويهلئىتأثرهذامنويتبين

أحقيلأعدم!بعقيدتهمبعدادالمىدحولهبميكوىارذلكبعدشكروولا

رصدة":يمكنمااللآثارمنلمهبالخلافة)5(العباسيإن

المدولةمعزقيهفكراوحاولهماالاتجاههذا!مسلكأولكان

كانحيلئا..البويهيينالىالعباسيةالخلافةنقل.منبويهبناحمد

الثباسيينأنويعتقدوق،التاثمييعفىيتشيعوتا-اؤيخالون))افبويهبوق

(Y)

(r)

()4

كاا)

.د3صاقطالمسلوك:المقريزى

العبماسىالمعصرووالدولةالحلافة"احمدحلمىمحمد

.018ص
.43صلأقطالسلوك:المقريزكا

"تتماالشيعلأ!المتوعلل!صكانوا":الوردىابنقال

.931ص2بالمختصر
Ibrahim.Islamic,،س!3ثط؟لل!.!مبم5. and Historyثز!
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اللأئير:ابنويقول،،(مستحقيهامنوأخذوحاالخلافآتءكبواقد

اخراجفىاأصحابدخواصمنجماعةاستشارالدولةمعزأنبلغنىلقد"

منلغبرهأوالعلوكماالئدلدينللمعزوالمبعةالعباسيإنمنالخلأفد

ليسةقالفانهخواصهبعض.ماعدابذلمكعليهأشارفكلهم،المطريين

اهلمنليسأنهوأصحابكانتتعتقدخليفةمعاليومفالنك:برأىهذا

بعضأجلستومتى،إدمهفستنحلينلقتلوهنجقتلهأمرتهمؤلو،الخلافة

أمرهمفلوخلأفتهصحةوأصحابكأنتتعتقدمنمعككانخليفةانعلويين

ذلك.عنالدولةمعزفأعرض،(()6(لفعلوهلئنك

نأعلىالدولةمعروعرم)):الهمذانىالملكعبدب!محمدويقول

منالضيمر!افمنعه،المعلوىالزيدى2بن/يحيىإلحسن.محمدأبايحايع

،البلدانوعوامخراسانأهلعليكاستنفربايعتهاذا)):وقال،ذاك

قومالمجاسوبنو،فيكأمرهوقبلوا،ورفضوك،الديلموأطاع!

وتستقلتارةوتمرض،مرارا"وتصحمرهدولتهمتعتل،مدصورون

.")7(راسخوبنبانهاثابتأصلهالأنأثنو.ارا،

حلعبعدذلكيععلإنوشلثعلىكانالدولةمعزانويبدو

نقلثمومن،)8(يقبلفلمخلصاثهبنصيحةاخدولمكنه،المستكفى

وقد،،يالمطيعتلقبالذىبالئهالمقتدرببن.المفضلالقاسمأبىاليابخلىفة

عنصركهذلكفهمفلما))فقالذلمكوراءالمدولةمعزدافعكنتيرابىبين

.(،)9(وجلعزلنهلالملدنياعليهعزمكانماوتركالأولرأيه

الفاتلمي!الىالخلافةنقلعلىالدولةمعزأقدملموأنهوالحق

رأكافانثمومن،اصلأحه!عبكانبوببنىح!فىخطأر*رتكب

صالنسلةالصحة!طكبيرةدرجةعلىكانذلكفقلبعدمعليهاشاروامن

..0132)01(للبويهيين

(i)

.-)7-(

)8(

)?(

).،(

.31هص6بالنىامل:الأثيرابن

ابراصمةحسى،35صهالطبرىتاريخ.تكملة:المهمزاتى

18.صهمصرفىالمفاطمين

وانظر63عى3بالسياس!اار*سلامتاريخ:ابراهيمحسن

502.Islamicand History Culture, P
مى11بوالنهايلأالبداية:كثيرابن

602.ture,PناIslamic and History Cul
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جمالمذهبالدولمة!بع-يريدوكان،المطيعدولةفىالدولةمعزوثحكم

؟سوقفه.وكان،سنىخليف!خللفىيحكم.ألنهثعالشيعةوينا!زالشيعر

يأتى:فيمايتضحكماالسنةأهلضدمعهموقؤفهفىيظهرلملشببعةلمؤيد

1؟()المهلبىصالحسنمحمدابوالوزير"ادلغم519كل/،03نسثةفئتأ

علىبنعحمدجعفرابىروح!حلوليدعىكانبغداذفىرجلبصوت

كمؤلاكلوأن./كثيرةاموالامنهمجنهىاتباعالهوان،القراقرفيهأبىالن

فيهم،حلتوالصديقينالأنبياءأرواحوأن،بربوبيتهيعتقدون!افيفنب

أبى!نعلىروحأنيدعىصغيرشابالرجلهذااتباعجملةمنوكان

فيها،فاطمةروححلولتدعىفاطثةتسمىوامرأة،فيهحلتطالب

ميكائمل.أنهيدسبسطاملبنىوخادم

فافر،وضربهمالشدةمعهمواستعملاليهمأساء.قدالمهلبىوكان

الدولةمعرتصرفكثيرابنعللوقد،)13(!راخهمباطلأقاميز).الدؤلة

الرافضة،يحببوي!هبنالمدولمةمعركانوقد)):بقولهعليهوعلقهذا

.")13!اللهقبحه

استغلالأسوافاستغلوهالبويهىالتعاطفبهذاالشيعةشعروقد

والخليفة،الخلأفةعلىقويةالمبويهيينقبضةهىكميدركونلاسيما.وهم

!طالأثيرابنذكرهماذلكضاوكان،الصحابةبعض.سبفىفإنجذوا

علىالمتعصبإنالشيعةهؤلاءسب!ورةوكانم351!/629لسنةأحداث

فدكا،فاطمةغصبمنولعن،سفيانأبىبنمعاويةاللهلعن":النحو

رذأبانفىومن،السلأمعليهجدهقبرعندالحسنيدفنانمنعومن

تا.(")4الشوركطمنالعباسأخبمومن،الغفارى

)11(

)13(

)M

)1،(

.دكرهسبقمرجع

.933ص6بالكامل:الأثيراب!

.224صاباوالنهايةايةالمبةكثيرابى

أحرجوبمن،بكراباحقهاكاطمةغصببمنيقصدوروكانوا

وبمن،عثمانابادرنفىوبص،عمرالمشورلىمنسىالعب

11بكثيرابى.الحكمبنجدهـمروانعندالمحسندلمح!عمع

.024ص
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الدوللأ.نفسهمعزمنبأوافرتمالأمرهذاأناكاثيرأبنويجعل

محكوهافكانالخليففأ!ا9):الخليفلأصعفالىويشيرفيقول

5")01(ذلككاننبأمرهالدولةمعزوأما،المنععلىيقدر.لاعليه

اثناءفىالكتاياتجذهبمحوأخرجاث!بسامنالسنلأ.أهلوق!ب.،قام!/

اعتبرحيثالدولل!معزالممما؟الثانىاليومصباحلىتوجدفلمالليل

محى،ماكتابلأاعاد؟علىوصمم(لارأدتهتحدياهذاالسنةأهلفعل

هحى:مامكانفكتبالملعنصيغةفىبالاحتيالالوزيرالمصيمركمافنصجه

أبىبنمعا!يةاللعنفىذكروان!-.اللىرسوللآلالظالماناللهلعن"

.)16(سنيهان

الشيعةاهليهريدممنتضمنتهمامعالجديدةالصيغةأنشكولا

اللىيبعنأنيرفضالذىف!نالسلنة0أهلهشاعرتصدملافانهاسية

ك.في.!كتبمايجعلكثنرافيفان"ولذلكلل!.جرسولالظإلجى

.شايعهومنالدوللأمعزبسبقولهيعقبثم،،أنفعمهم)17(/،ل!ن!ظ(هك

هؤلاءأنجرآلا،الروافضمنشيعتهوقبح،الهقبحه،):فيقول

.(81)"ينصرونيلا

أبوابتفتحوعرةطريقاالمنحىبهذ"اينحوكانالدولةمعز.أنولاشك

الدولة!موقعهبحكئم.أنهمع،والشيعةالسنلأبينمصراعيها.علىالفتنة

ايفاظها.،الفتناخمادكان"علئؤ

الث!يعيلأالمناسبالتااحياءعلىأخرىناحيةمنالدوللأ"معؤوعملى

ثذتجهأنيمكنبماتبصردونقبلمنيحدثلمنحوعلىبهاوأ،حتفال

منالعاشربيومبالاحلتفالم51/2!/639سنلأفىفأمر؟سيئلأثمارمن

)15(

!16(

(17)

أالما

ابالاسلاآدول:الذهبى،7,4بالكامل:الأثيرابن

.217ص

\بالاسلامدول:ايذ!ب!ا،2ما7ررالكامل:ا!ثيرابن

nVu'a،333مى3بالزاهر!المنحبوم:المحاسنأبو.

.0034!ىاأبوالنهايلأالبداية:كثإرابن

،ص،333بالزأهرم!النجوم:المحاسنأبو

303.ShortHistory..،.. Pول,mirAll!
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الشأنهثةاوفى،على)91(بنالحمالمينفيهق!تملالمذىاليوم!هوالمحوم

،والم!ثراءالبيع-يبطلوأنالببوم.!.هذ!حوانيتهمالاسقايغلقبأنأمر

منتشراتالمنساكلوخروبمالبكاءاظهاسرتنضمنالاحتظلمظاهروكانت

اللرنهماالحسينعلىالشوارلحفىيلطمنالوجوهمسودات/الدض،ور

.عنه)02(

ذلكتلافيمااستموارهافىسبباالمناسبةهذهباحياءالبدايةوكانت

بويهبمالالشيعةقوةي!ستثمعرونكانواالمسل!د(حملوأنخاصة،سنواتمن

الذىالسنىالبلادبخليفةخنهميستشعرونبينما،أنصارههاالأقوياء

معزبهبداماالمحاسنأبوإستبشعوقد.أمرهـشيئا)31(منيملكلا

بنىمنتلاهلمنذلكفىالقدوةصاروأنهخاصةالعادةهذهمنالدولة

الشيعيةالقبيحة8اصاداهذهفيهوقعيوماول!هذا":فقالبويه

منبهاقتدىثم،بويهبنالدوللأمعزصحيفةفىذلكوكان،ببغ!داد

.(،)22(خبيثرافضىمنهموكل":قالثم(،بويهبنىمنبعدهجاء

أخرىمناسبةأحياالمحوممنالعامثرمناسبةالدوللأمعزأحياوكما

نفس!وذلك،الخديرعيدوهىبةدادفىقبلمنبهايحتفلكنلمد

35عام l/صvlyيعتقدحيثوذلك،الحجاذىمنالثامناليومفىم

طالبأبىبنعلىعمه،بنبعدهمنبالأمرأوحما"هـشالرسولأنالشيعة

منوعاد،وا،5منوالاللهم،مولاهفعلىمو،5كنتمنأ)وقالى

حيثالحقمحهوأدر،صخذلهمنوأخذل،نصهمنوانصر،عاداه

وقد؟موص!ميططمارونبمفزلملأصنهعلىمنزلةالرسول!وجعل،"دأر

(91)

!103

(م!11

)3!أ

ايكامل:ا"ئيرابق،79rصالطبوىتاريختكملة:الهمزاش

المقريزكاكتبما،ماوانظر،9ص!3الدهب!اشذرات،7حما7ب

-!3الخطط:الماطمينعن!داليومبهذاالاسحتفال.مظاهوعن

ه59!ما

أحداث!م!!3بالمذهبشذرأت:الجنبلىالعمادابن

أ\ب،الثهايلأالبدايلأ؟كثيرابق"ص!7بالكام!:اكاثيرابن

.3،3ص

.ص،و2!!-3أ!رأالزالدجوم+المحاسنأدو
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النيرابئواشعال،بغدادفىالزينةباظهاراليوبمهذافىالدولةمعزأمير

بفتعوامر،اليومبهذاللفحاظهاراا،مراءوأبواب،الثرطةبدار

الدبادبومربت.عيادال6ليالىفىيفعلكمابالليلالأسواقما

.(23)والبوقإت

سكجيباوقتافكان"اياهامستبشعاحتفالاتال6هذهفىكثيرابنويقول

.24()((منكرةظاهرةشنيدعةوبدعة،مشهودا

،")25(الكوساتودقتالعيدصلاةبالصحراء))وصلوا:الذهبىويقول

.(()26(الضلالمنبالثهفنعوذ":ويضيف

فوقاسنقفورالرومملكيدعلىبالمسلمينحلماكثيرابنويرجع

أظهرهبماالعقيدةفسادالىبعضهفىموو/،35269سنةفىتوفىحتى

منكثيرعلىاللهلعنهأيامهفىاستحوذ،):نقفورعنيقولحيثالشيعة

يدهـفىواستمرت(ق!راالمسلمينأيدىمنانتزعها(وأكثرها،السواحل

،الزمانذلكأهللتقصيروذلك؟قدراابروممملكةالمى!ا!.وأضيفتقهر!

منهموالعام2الخامىمقالغصيان.وكثرة،!بم-الشنيعةالبدلحوظهور

السنلأأهلوقهر.،منهموالتشيغرالرفضوكثرة(.فيهمالبدعوفشو

البلادمنبأيديهممافانتزءوا،ا،سلامأعداب!عليهمأديلفلذلك،بينهم

يبيتوقفلابلأدالىبلادمنوالفرارالعيدشونكدالشديد.إالخوفطمن

.()27((المترادفةالثصروطوارقالأعداءقوارعمنخوففىالاليبة

)23(

)34(

،)35(

3(ايى

)37(

المصدرنفسكثيرابن،817ص7بالمصد!نف!ر،:ابناللأثير

لدىالغديربعيدالاحتفالطريقةوانظسر،33!اص11رر

.9iاه!2بالخحيط:المقريزىفىالفاطميين

المحاسن:أبو،43/؟مماا!-اوالنهايةالمبداية:كئبيرإبمن

.3حاشيلأ!ىهـ42بالزاهرةالنجوم

نحاسمنصنوبموهىوأ،تهالسلطانرلسوممن:الكوسات

مخصوصبايق!اعسLqا-!لىبأحدهايدقاالصغإرالملتراسشبد

.593صمصطلحات:البظكا.الهـودهلالكنجويننولى

.931م9تسلاما16دول:الذهب!ا

.343صأج!اوالئهايةايةالإ:كثيرابط
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المىدكئةاشارةالخصوصهدافىثكيرابنيفيرهفيمانرى!نحن

ال!حروبهأوقات!خاصةالداخليةالجبهةتماسكأهمي!

ذلكمنلماالشيعيذبالأعيادالاحتفالاتحدعندال*مروقفولو

يعلنيهما.بكلرالشيعةال!مبنةبينالصدإمالىتطورت.ايهمور.ولكن،"اصخطر

نأأدركنااذاخاصةمتقاتلينفريقبنالىالناسانقسامخطرمناززلك

سنيينئوأتراكشيعيبماقديالمةالىينقسمئنالبويهىالععرفىالجي!ث!ا

واليابد!.الأخضرتأكلأحمليةلحربتهددالملأموريجعلممامعح!لمه"

المنملحة:الصداماتهذهأمثلةومن

الكرغ)8؟(سوقالشيهعدأحكمحيثم3،3!/،59سنةفىحدثما

شكر،فقدر!فمن،البشرخيروعلىمحمد:الأبرابمعلى"،كتبوا

الطرقا!الناسثيابونهبمتالفتنةواندلعت("كفرفقدأبىومن

تجمعواالذينالبسنةأهل:فريقينالىالناساوانقسمالأسواقاوغلقت

الذينوالشيعة،بالحنيرالخبيفةوعدهمحيثالخلأفلأدارالىوتوجهوا

صحينففىالفرليقينالفتنةنيرانوأصابتالفريقمانواشتبك،بالكرغثاروا

عمد،الشيعةكتبوربعضياونبشوا(الشي!عةمنجماعةالسنةاطلقثل

92.(.السرنخ!م!أس!!أبامدرسغموقتلوا4فأحرقوالحنفيةخانالىالشيعة

ال!منةبيننكاشؤراءيومفىعنيفم!رراموقح354!/659سنةوفى

.وقتلوا،كثيزبنقولخدعلى(()02(الروافضعش."هوالذىممبراثا.

بىمسجدالمعروفمسمجدهمفىالشيعةعلىالسنةأهلوهجموالشيعة

أمامحرمتهاالعبادة،ماكنحتىتعدلموهكذا/بد)31(الشيعةلعض

مسلمتين.طائفتإنبينايهعمىالتعصبهذا

2()\لم

9(Y)

)03(

(?r)

والمحالبغدادوسطفىأول*الكرغوكان:بغدادكرغ:المكرغ

الخرابوسطمفردةوحدهامحلةفهىاللآنفأما،صحولها

انالبكمعجم:بماقوت.بهامختلح!ةغيرألمهاإ!امحالوحولها

.4صا8ص4ب

هـ037ص3صبالمذهبلضرزرات:الجنبلىمادالكل(؟ن

.254ص1-أوالنهايةالبداية:كثيرابن

هـأ3!ىصأهأسباالمصدرنفدىكثيرابن
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وهو.هـ/6695؟356فىالدولةمعزنوفىحتىكذلكالحالظلوقد

.بعدهمنأستمرتوالتىعهدهفىنشأتالتىالفتنهذهوزريتحمل

الدولة:معزوفا!بعدوالشيعةالسن!ةبينالفننن

وماربلالدولةمعزوفاةبعدوالشيعةالسن!ةبينالمفتناصتمرت

الاعاشوراءاحتفالفىفنجداللآخريناثارةفىيتفننونالفريقينمنالقوم

تس!ىعائشةسموهاامرأةأركبواالسنلأاهلن5قومام363!/739سنة

بذللثفثارتعلىأصحابنقاتلوقالوا،لابالزبيروبعضهمبطلحةبعضهم

تصرفهذاان!لاشك،الطرفينمنالكثيرونضحيتهاراحكبيرةفتنة

قليلالفريقينوكلا":كثيرابنقال،تيرورائهمنيرجىلااحمق

هـ)32(((السدادعنبعيدعديمهأوالعقل

اي!مورهذهيحسمونالذينال!قلاءبعمىالىيحتساجاللأمروكان

أكمامنيكونأندالمولا.،الأملألصلاحالتشددموقفمنها؟يقفوق

كحمدبنمحلىالحسنأبىالسنىالوزير!ذلكوفد.ظهو،الفريقينأ

اللأمرؤكان،م3!/!99فى2سنةفىالشيعةاحتفالمنعالذىالكوكبى

والديااءالشيعةسارحيث،عاماثلاثإناستمرتعادةعلى.للقضاءصعبا

وتهددوا،اليهمالوزيرتسليمعلىوصممواالبويهئالدولةب!اكلبابالى2

،")+(بقائكأوبقائهبينالملكأيهاأختر":بقولهمنفسمهكاالدولةبهاء

هذامنويتهخلصلملشيعةفيهساينتصرالدولةلبهاإءفرصةوكانت

وحبمم،عليهالدولةبهاءفقبض،)34(علي!هيسيطركانالذىالوزير

5الوزير)35(قتلث!م،أصحابة

()32

(لم3)

)34!

)35(

والنهايلأالبدايلأ:كثووابن،اهص7بالهـ،مل:الأفيابن

.27هصاأب

لأ.33ص!1الاسلأمدول:الذهبى

5233ص9بالمصدرلنفس:المذهبى

المحاسنأبوويقهول،حبل!خنقهالدوللأبهاءأنكطث!رابنقال

فخنقهيتقلممرتيهطالسمس!تاهمنالىسلمهالدوللأبهاض!أن

،31أص1ج!اوالنهسايةالب!ايا.ماتحتىالسمتارةبحبو

.6!مماماب،الزاهرةا،ممجوم1
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بهاءنائحبا)36(الجيوشعميدفانفشلقدالوزيرهذاكاناذاولكن

البلادطخليصسأم300-كل/3932001سنةفئتمكن'يرهووالدولة

طومفىالحسينعلىالنوحمنالشيعةمنعحينالفتنهذهويلأتمن

الؤبير،بنمصعبصكللىالنو!منأخرىناحميةمنالسنةمنع،وعاشوراء

انهحتى.النتنهذهلمنعبحعزمالجيوشعميدووقف؟الفريقانفامتنع

بالعباسىالعلوىيقرنالسنةأوالثميعةهنالث!ائرينعلىقبضىاذاكان

.)!2(الناسمنبمث!هدنهاراويغرقا

الخلينة:وتدخلجديدمنالفتنةتفجر

منفترةبعدكل/70.أم793سنةفىنشبتالفتنةفانذلكورغم

قصدالهاشميينبعضأنالمرةهذهالفتنلأهذهلسببوكانالمهدوء

مصجدهلىالفميعلأفقيهالمعلمبابنالمعروفالنعمانبنمحرزاللهعبدابا

هنالشيعةأليهموانضمالرجلأصحابفثاروسبوهبا،ذىلهوتعرضوا

والشي!خالأكنانىمحمدأبىالقاصرادارالىوتوجهوا،الكرغأصحاب

الكعبدممحفأنهزعموامصحفاالشيعةواحصرالاسنرايينىحامدابى

دق!عمما،كلها)"3(للمصاحفمخالفاالمصحفهذاوكان،مممعودابن

الاسفرايينىحامدأبوالضيخوأشار،لذلكاجتمعواأنالىالسنةفقهاء

!عصد،شديداغضباالمميعةفغضب،المصحفذلكيحرقبأنوالمفقهاكل

يصلحونوهمايذاءهيبغونالاسفرايينىحامدأبىالضيخدارالىبعضهم

الفاطمىاللهبأمرالماكمالخليفلأبذلكيقصدون،""منصورياحاكميا))

أم!!310-كل/422199-381)باللهالقادرالخليفأوغضب.بمصر

الصنة،أهل.لنصرةرجالهوأرسل،لهمالدولةبهاءتحيزومنحدثلما

بقصدبغدادمنالثميعلأفقيهوأخربم4الفميعةدورمنكثيرأدورفحرقت

وعلىألثميخيناسماحترامبضرور!الخليفلأمنا"وامروصدرت،نفيه

.أ*(عنهماللهرضى

(ri)

(37)

(rA)

()93

هنأبوهوكان،جعفرابىبنالحصنموالجيوشعميد

.ص393!ممنةالوزارةالدولةبهاءوولاهالدولةعضدحجاب

.YAAص1بالامملاميلأالحضار!:متز

9533ص11بوالنهاياالبدايلأ:كثيرابن

.9!3ص1باالمصدرنفسكثيرابن
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الدوللأمعزجمهدفىليحدثالخليفةثمقالتدخلهذامثل:.؟وما.كان

عننسمعللاأنناحتبىبويهبنىفىدبقدكانأنئذ،المضعفه،.ولمكنمثلأ

المخليفة.عليه15أقد!اخحلورةرغمالدولةيهاكلمنمضادتدخل

منيمث!ءي!تمتعكانباللهالقادرالخليفةأنبالذكرالجديرأنعلى.

يمكنالذكمابال*مروعلمائهمالسنةلفقهاىالتعركمايكنولم،-المقوة

كانالفاطمىالحاكمباسمالشيعدنداءوأنكما؟عليهالمسكوتلملخلبفة

لمللفاطميينالبويهيينميلوأنخاصة؟لهالتصدكماينبخىخطرابمثل

العباسيين.الخلفاءعنخافيايكن

منالفتنالى.اللعودةالزاويةحجرتمثلالحادلةهذهكاتتوكأثما

التوةمنش!!علىمازالواأنهماثباتالبويهيونالملوكأرادحيئاجديذ

)04(ام.ا309!لأاسنلأالمحرم!الدولةبهاىوزي!ر.فخر.الملكافأذن

جديدمنالشرئفجريعنىمماعاشوراءبيومحتفالبال6أخركما.مرةللشيعة

وسودخيرااللهحزاه.فلأ)):الوزيرهذاغلى.يدعوكيرأنجنقالجتتى

سنة!ءوكذلك.(()94(الدعاءسميعانهأالجزاءيومونجههاللة

طائفةكلوناصروالسنةالشيعةبينالقتالاشتدحنثاامص/9ء.4اا

الديلم.أنبمعنى،")42(اعتقادهم"+علىالجندققطائفةمخقم.

السنة.أهلالأتراكناصر"بينماالشيعةلمناص!ا.

فتنةنشبتحيثام443!/510سنةفىحدثمااءلفتنةقمةوكان-

وقبرجعفربنموسىضريحفيهااحرق،والشيعةالسنةبإنشديدة

مدرسالكرغأهلمنالشيعة!قظ،حولهاومابويهبنى-وقبور.زبيدة

السنةبينالقتالواشتد،الفقهاءدوروأحرقواالسرخس!سعدأباالحنفية

.ذهـ(43)وابثي!يبة

الخافىفالهث!الناسبحضاستغلالمنيروىماالطريفمنولعل

3بالذهبى!.،!سنةالجدوشجكميداةووربعدوذلكر؟!،إيز..

024-ص.

.34هص11بوالنهايةالبدايةكثيرابن(41)

.935ص1بالذهبى()43

4(r)36أمىابالذ!دبى،ر522ص2بالمختصرتتمة:الموردكماابف

http://al-maktabeh.com



-.73؟-

علئفوقفامر11هذاشحاذاناستلغلفقد.،ةبين.ا-السنة،واللثي!عةالجا)د

الناسويعطيهـلم!ابمعاويةذلكويتوسن!،ب!لىهذايتوسلليكدادجسر

جمعاهصااقدتسماالدنهارأخرانصرفافاذا،ذاكأولهذاو،دئهمقدرعلى

.)44(شريكانلألنهمابالمسويةالنقودمن-

أ!اعلىتدلكانها!نصدقها،التى-هذاهـالقصةسذاجةورغم

الذىا،نقسالممدىعلىالتنثرالىيدعوأمراكانال!هـبقينبينالخلاف

.lI%.AaLA!نالناسممفوففيصجدث

الناسبينالمشاحناتلحدثتحدثتلوألنهاللقصةرفضناووجه

تودىقدالغبيانالشحاذانهذانمافيهايتسببفتنةتفجرتوربما

بهما.

:والقادروالفاطميونالبويهيون

ورولتهمؤتنشيطمر3نرهمتقؤيةفىيأملونيزالونماالبويهيونكان!

الركماكاالشريفأمزهاتقلذ.اللشيعةنفابةام304!/3.ا.سنةفىفأنشاوا

فى-الممايكاسائرفىللطالبإننقيباتقليدهوقركاء،الموسو!االحسنأبو

شعار).السواررعلي!هوخلع،الأع!يانمنبمخضرالملكفخرالوزيردار،

-.(!4(()النمهوادإعليهخلحعلوكماأولوهو))"،(لأايعباسيإن.

القادزالخليفةأزعجتقصيدةقالأنهالرحمماالشريفالىونسلبط

فيها:قالالفاطمىالحاكمعنديكونأنفيه!تمفئحيث

الأعابلأد!الذلأ!ح!ل

كمالعلوالخليفةاوبمصرىد

ومولاهبىأأبوه

النس!اسيدبعرقدعرقىلف

القمالبعيدضامنىاذا،ى

)46(وعلى:محمدجميعاس

للتنوخى.المحاضرؤنشورعناهحماالرحمما3.-الدثبريف21ء(

البداية:كثيرابن،33امى3بالصدرنفس:الورد!اابن(45)

.3425حممااباوالنهاية

18صالرضىال!شرفي،4ص12بوالنهايةالبدايت!.:كثيرابن(46)
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لد!ايكالىلاتكذيهبهولكن،هذاقاليكونمأراالر1الشريفوكدب

.")!4!التزويرشأنهممنوالروافض":فيقولكثيرابن

نصيحةابنها"بفنصح،هذالىالشريفأباالخليفةراسلوقد

تذكرأبياتافقلقلتهاتكنلمفاذا":لهفقالالشرعننفسهبهايبعد

واكتفى،ذلكالشريففرفض،"لهثمهـبلادعىبمصرالحاكمأنفيها

بكرأباوالقاضالاسفرايينىحامدأباالشيخأرسلبأنالقادرالخليقة

لمذلكمثلأنالمؤكدةباي!يمانفحلفهماوأبيهالرض!المشريفالى

.)48(يحدث

بويهبنىلتشجيعنتيجلأالعراق!زادقدالفاطمىالنفوذوكان

البويهيونوكان،الفاطميونبهويدينبهيدينونالذكماالشيعىللمذهب

علىالفاطميينيؤثرونالممياس!بنفوذهمالاحتفاظعلىحرصهمرغم

الفاطمىالخليظباللهالعزيزبينالوديةالرسائلفتبودلت،المعباسيين

،(م839-373!/789-367)الدولةركنبنالدولةعضدوب!ن

.الفاطمى)91(الخليفةبامامةالدولةعضدفاعترف

بينالرممائلبتبادلدرايلأعلىالطائعالعبامىالخليفةوكان

يفعلانيشطيعلابحيثالضعفمنكانولكنهالدولةوعضدالعزيز

شيئا)05(

البيزنطىالخطروجهفىللوقوفوالبويهيونالفاطميونوتعاون

والفاطمية،العباسيةالمدولتينمنكللحدودالمتكررةالغاراتفىالمتمثل

سنة!باللهالعزيزبهبعثكتابفىالتمعاونهذاصورةلناوتبدو

رسولكان":فيهجاءوالثتكما()51الدولةعضدالىم936-089!/979

تخملهمافأدى،اليكالمنفذالرسولمعالمؤمنين(ميرحصرةالىوصل

امامته،بحقومعرفتكومودتكالمؤمنينأميرولاء!اخلأصكمن

47()

)481

94()

)05(

()1n

.ص،12بالمصدرنفدر:كثيرابن

.ص،12بالمصدرنفس:كثيرابن

ء8،صوالعراقاال!طامبلادفىالفاطصىالمنفوذ:سرورجمال

81.

.091صالاسلاميلأالعربيلأمصر:الخربوطلى

921-217Eney - de 'J Isl, Lart' Adud al Dawla .t " PP
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سمعهبماالمؤمنينأمانفسر،(المهدييناليادينالطائعينلآباقرثمحبتك

وقد...الحقعنتعدللاوأنكفيكيتوسمهكانماوواكغ"،كبن

وفعفالشاموخرابالمدثركينمنالمسلمإنثغورعلىجرلىماعامث

المثغور،الىبثفسها!لؤمنإناميرلتوجهذلمكولولا،الأسعاروغا*!اح!له

الىفتأهب،قريب!طعليكيقدموكتابه،الحيرةالىيقدموسوف

(()52(.اللىسبيلفىالجهاد

نشرمنوتمكنواالعراقابلأدسادماالفاطميو!استغلوقد،ونا

باللهالعزيزالفاطمىللخليفةدعىأنذلكنتيجةمنوكان،دعوننالم

بنمحمدالدرداءأبىأميرهايدعلىالموصلفىمرو/382399ساظوفى

.العقيلى)53(المقلدبنرافعبنالملميب

اليهألالذىالمقلد)54(بنقرواشاللةبأمرالحاكئماستمالكما

/ا.،!سنةفىالعباس!بالثهالقادرطاعةعلىفخربم(الموصلأكر

وأحل،والمكوفةوالمدائنواللأنبارالم!صلفىدعوتهبنشروقام،ام0هـ1

فأحضر)55(الحطبةفىالعيإلمىالخليفؤاسبممحلالالهبأمر4إلحاكماسم

قبا!عليهوخلع(ام.0104!/01سنةالمحرمرايعالمرمعذيومالخحليب

وقكه،أحمرينوخفينأحمرديبابموسراويكصفرا!وعمامةدبيقهبا)56(

دنه-الحمد":الخطبةأولفكان،بهيخطبمانسخلأوأعطاه.،ب!ميفا

النص!،أركانبعظمتهوانهدت،الغضبغمراتبنورهانجلتالمذى

5")57(المغربمنالحقشمسبقدرتهوأطلع

)53(

)53(

)5،(

)55(

)56(

!57(

.)124،25م4بالزاهرةالنجوم:المحاسنأبو

ء731صالخارجيةالفاطمين"سياسه:سرورجمال

المذىالعقلبيئأمراىثانىالعقلىالمسيببنمقلدبنقرواش

قروأش،لقب،938!-386سنتىب!ياوملحقاتهاالمواولحكم

يلقبفكانسرةال86هذساء51أولمقلدأبوهأما،اللهبمعتمد

وانظر:،احاشية88مى3بالحنفااتعاظ.الدولةحسام

Muhammadam!ص! Dyanisti

4173مطالخارجيلأالفاطميإبئسيالهسلأ:سرورجمال

دبليقثماتصنعكانتألتىالمزركشلأالحريريةا،قمشلأ!ننوع

.133صمصطلحات:البقلى"المندثرةالمصريةالبلادأحدكما

الؤاهصرةالنجوملىالخطب!أونص،88م3بالحنفا2أتعاظ

اللهم0000)):الخالبلأ!ذهلىوردومط4ب

=إبلماأبىبنعلى،ا،كبروححديقك،الازطروليكعلىوصل
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بهاءبميلعلمهومع(الثتادرالخليظعلىاكاثرأسوالذلكوكان

الخطبرأبعادلاهيبينرا!ملةفانهل!8وتأييد،اللهبأمرالحاكمالىالدارلد

الفا!ميين،نفوذمناهصةعلىالعملمنةوديحللب،الدولةيتنهدذالذكما

لمحاربةبهاليتجهزدينارألفبمائةالجيوشعميدالىألدولةبهإءقأرلسل

بلادهـفىللحاكمالخطبةنجقطحوأمر،رأيهعنقرواشفعأد،ثرواش

.)^°(وأحدشهربعدالعباسيينالىوأ!ادكعا

الفاطميثهالدعوةنجاحلدتجلىأنبعدباللةالقادرالخليفةلجأوقد

نسبهمصحة!بالطعنوذلك،بهمالتشهير،محاولةالىابعراقبلابفي

فوقعواالفاطميينأكابرذكعلىوأشهد،الزهراء)95(فاطمةالى

الشريفوقعممنوكان،ام204511!لمسنةفىبذلكمحضرعلى

وكان،بغداد!المخصرذلكمننسخوقرئت،المرتفنالركماا.وأخوة

سعيدبنديصانالىمنسوبونوهم،):الفاطميينعلىطعنافيةوردمما

الله،بهايتقوبونشهادة،الشياطإنوتطفالكافريناسخوانالحزمى

جميعالمفشيدوا،للناسينشروهأنالعلماءعلىالل!أوجبفا!معتقذين

عليهالالهحكم،بالحاكمالملقبنزارابنملنصوروهوبمحر.الناجمأ!

بنالرسحمنعكبدبناسماعيلبن.معدابن-والنكالوالخزىبالبهـار-

/وتلقب.اللبعبيدتشهىانمغربالىصارلما."فانه-اللهلاأسعد؟لا-ثننعيد

.وعليهنم.-،عليهالأنجاسالأرجاسسلفهميطتقدمهومن.هو،فيالميدى.

باطلذلكوأنطالبابىفيعلىولد!لهمنسبلاأدعياء-انلعن!ة

.06()"000وزور

)19/5

ن!95(

0()7

السمبيطإنعلىوصلاللهم؟المهديينالمراشدينالخلفاءأبى!

والضفو"ا،برارالذئمةوصكلى،والحسينال!سنالطاهرين

اجعلاللهم....فاستترخافومنوظهرأقاممن،الأخيار

الز!اناماموكولإناسيدناعلىبركاتكورواكىصلواتكنرامى

المنححوروولي!كعبدك،المعلويةالدعوةوصاحبإإيماناوحصن

علنىصليتكما،المؤمنينأميراللهبأمرالحاكمعلىأبى

."الراشدنجاألائه

.237-226ص3بالزاهرةالمنجوبم

،88ص3بال!انثناأذماظ،3ص!اه7بالكامل:ا)؟ثيرابن

.323-333ص1بالمختصتاربختتحؤ:الوردىبن1

.1،91مغا،سلأ!يلىالثربيحةهص:الحثرإوطلى

في3الزاهرةالنجوم:المحاسنأبز
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اضطرابه،عنيكشفالعباسىالطعنمحضفىجاءماأنوالحق

داورمهالمذكماوالذمالقدحعلىدويعت!البراه!نالىيفتقرفهو

.)61(التعصب

العرائبلأد!دعوتهملنشرالفاطميينجهودتتوقفلممذلكورغم

سببهافوضىمنبغدأديسودلمانتيجةالعراقاأحوالسوءمستغلين

الأتراكجندبينوالخلافبوببنىبينالسملطةعلىوالنزا!التنافس

/425!سنةفىوأرسلأسلافهسياسةالفاطمىالظاهرالخليفةفتابع

.)62(لدعوتهمالناسىمنكثيرفاستجاببغدادالىدعاتهبعضأم/340

الخلبفةعهدفىالعراقابلادفىامتدقدالفاطمىالنفوذكان،هكذا

447!/-)22،)63(الالهبأمرالقائمالخليفةعهدفىبعدهمنثم،القأدر

القدعءمنخيراالفاطميبن!لناهضةكسلفهيجدلمالذى(ام23101-560

ديوانعنمحضربذلكوصدر،عثهمالناستنفيربقصدنسبهمفى

.)64!هـامص/44452سنةفىبغدادفىالمخلأفة.

سلطةيهددالسلجوقىالخطرالقائمالخليفةعهدفىظهروقد

السلجوقى!الخطرهذاالقائمواستغلملكهمبزوالويؤذنالبويهي!ن

البويهيينهتهديد

عهدأواخرفىكبيرةزيادةزادالعراقمابلادفىالفاطمىالنشا!طوكاق

اللههبةداعيتهمنشاطبسبب(044!-15،)البويهىكاليجارأبى

القاثمالعباس!الخليفةهددانهحتىلهكاليجارأبىوتأييدالشيرازكما

.بغداد)65(فىللفاطمييندولةباعلان

أ)61

)63(

)63(

(6)!ا

)65(

خلدونابنوأنظر،017صالمفاطميانخلأفةظهور:ماجد

.23-02مى

سياسة:سرورجمال،18اهى2بالحنفااتعاظ:المقريزكما

17صالخارجيةاححثيإبئاكا A.

603.AmirAli, A Short History of the Saracenes, P
،53صهبالمزاهرةالنجوآ6مى2بمصرأخبار:!ي!مهرابن

تصلناولم178صالخارجيلأالفاطميإنسيال!لأ:سرورجمال

ضدالقادء(!دفىالذىالم!ضربخافىفالمحضرعذاصيغة

5168!167مماالفاطميينخلأفةظهور.ماجدالحاكم

183صالعباسىالعصرفىوالدولةالخلأفة:أحمدحا!ىروكد

391صا،سكميمدالعربيةمصروالخربوطلى
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جارهكاليكابراالفاطميلأالدعوةأصوليلقنالشيرازكماأدلههبلأوكان

يمفهزيعأنالىعندهأمكثجمعةليللأكلكنت):يقولذكوفى

جواباعنهأجيبوكنت،نفسهفىيهجسعماببسألثىوهو،الليل

منك،الجوابهذاوقعكيفوأسأله،وجههفىالفرحتباشيرأثكريظهر

"أنهبلسانهأقررهاندونأركمافلا،جيدأنهيعنىرأسه!حزك.فبربما

.")66(مثلهمسامعهفىدخلما

اليك،ودينسىففمم!سلمتانى":اللهلهبهـةكاليجارأبووقال

اعجابهكاليجارأبويخفولم؟")67(عليهأنتمابجملةراضواننى

.)67(وزرائهأماماللىبهبة

أبىتأييبدوأمام،الصورةبهذهالفاطميةالدعوةاستشراكلوأمام

بالسلاجقةبالاستعانةيتهددهكاليجارأبىالىالقائمالحليفةأرسلكاليجار

بذاكيهتملمكاليجارأباولكن،اليهالمشيرازىاللهبةيسلملمان

تعريضعدممنهوطلبالشيرازىاللههبةعلىحرصهوظهرالتهديد

الضجة8هذأن،شك":يقولاليهوأرسلشيرازفىبالبقاكلللخطرنفسه

نأوعلمت،مسامعكفىوق!تالجبالوتشقالأرضتضرقكاذتالثى

وكانوا،وخصماؤكأضداؤك،سبح!أنهاللهM-يخصيهالااكاممفذه

،.لنفسكتأخذانالآنوينبغى،وندنيكنقربل!كناأيامفيكأعكداءنا

صوبأىتأخاتثم،المماكهذ،وتفر!،نجاتكسبيلوتبتغى

،(،)68(شئت

لاي!قسافهالدهبةالىرجالهكبارن5وفدافارسلكاليجارأبووزإد

بالمدستعانةفيهاليلهث!دهالتىالقالئمرسالةمعهموأرسل،ا،مرجليةعلى

)66(.الفاكلهطيننبفىالمطعنأمرمنولنوما،السلجوقىبطغرلبك

(66)

(67)

(68)

(96)

الفا!ميةالمدولةدعاةداع!امذكرات:المشي!رازىالمل!هبة

.68-67ص
567صالمصدرنفس:الشي!رازكماالملههبة

.98صالمصدرذفس:الشيرازثماالمللههبلأ

أز،أنهوالقول)«:تقول،ركالب!حبمأبىالىالقادئمرسالةوكاذت

الخفاءفىكانتفلقدالمتقدمةا،يامكنىاليهمتعزكاووعوةكانلظ

أسرداوان،الثتلوبو!كنوناتالصدورحنبد،تمئلوالماستر

حمنالصال!غالفا!لىالرجل.هذا!لميهماجسرمدثلعلح!ماجسر

معالم.لرف!عوالتجرد،واشرارهاظهارهمواقثتبع!،االموقوف
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يديلأنالقائمإخليفةاتهديد!-موا!جهةكاليجار.أفيضلىوكان

علىاست!ولمىقدكالاالذىالسلجوقىطغرلبكمعصالحهالىالإفة

لميقطهـحام943!/470سنةفىالصلح،فعهفعقد،والركما)07(.خراسان

نإرزلمكعلىبناءاوتم،ضدهسلجوقىعباستعاونعلىالطريقبذلك

طغرلبكبإنالحالواستقر،يدهوراءعمابالكفاينالأخاهطغرلبكأمر

الأميرويتزوبمكاليجارأبىبابثةطغرلبكيتزوبمأنعلىلمءكاليجاروأبى

الزواجوتهم،طخرلبكاخىداودالملكبابنة!اليجهارأبىبنمنصورأبو

470/!93سنةالآخرربيعفى iام.

وأكدهـبذلكالسلاجقةمعالصلحعقدفىكالميجارأبونجح!هكذا.

.السياس!)71(الزوابم

علىكاليجارابوحرصوالسلاجقةالبويهي!نبينالمصلحذلكورغم

فىالشيرازىالدهبةفكاتب،معالفاطميينالطيبةبعلأفاتهالاحتفاظ

!كنوفة،بالعؤدامت،المشريفةةالحضلتلكوتصور...))المصددهذا

انتظأموايثارنا،مخالصتهافىعقيدتناصفاءشواهدمنعليهاطلعكما

التركمانهؤ،ءأنوتعلمها،مملكتهاأموروالستقامة،سعادتهاشمل

المحروسةبلادعنخطاهميقصرلاوالركماخراساناعمالعلىالمسئولين

وفلقععهمالىهممناوانصرافوجوههمفىالمنصورةعساكرناثباتالا

الموفورةجيوشناوامتداد،عادياتهمكففىالاموالوبذلنا(غربهم

15()72(نبغواوأيننجمواأينلمقارعتهم

نصرةعلىيعملونوهمبغداددخلواملذالبويهيينرأينا،وهكذا

وكانواأعيادهـ،واءطاءورسومهشاراتهظهوروعلى،الشيعىالمذهب

)07(

)71(

)72(

ممومحواذا،بالكليأأساميناوازالة،والخطبلأبالصلأةذلمحرهم

منأخرمجتمونافقدصاحبناالىوتسليمالاستيثاقاوأهملبابه!

Sagsاستنصارالىوأخرجتمونا،وبينكمبيلنناوالعهد!الايمان

ماجد:وانظر09ص:الشيرازاللههبلأ.((عليدمينصرنامن

.ص،17الفاطميإنخلافلأظهور

.917صالخارجةالناطمببند!ياسة:سرورجمال

العباسية.الدولمةعهدفىالسياسىالزوابم:كتابناذلكفىالنظر

83؟ماالعباسىالعصرفىوالدولمةالخلأفة:أحمدحلمىمحهط

.184صالى
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.ذلك".وأدى،فسعفهموأوقات!وتهموقتفىشيعيينالعموموجةةجملى

"أوالشيعلاالسنلأبينارزائملأداميلأمضادماتالى2.حكمهمكافترةامتدادجملىص

السلنة.أهلبينالخلافأس!ابتفاقمعنكبيرحدالىمسئولينوكان!ا

.)73(سياسيةمأربالىليصلوا!الشيعد

صراحلاحدىفىالفاطميينالىالخلافةتحويلبويهبنوأزمعوقد

وكالؤا،الفاطميإنمععهدهمأخرفىقوىتعاطفعلىكانوالما،ملكهم

.الشيرازىاللههبةالكبيريداعيتهموثيقةصلدعلى

عصر-المحريةالبويهيينعصرعلئيطلقانيحتيفهل/،:وبعد-.-.

منهنما.فريقكليتمتعأنعلىاصطلحواوالسنةالشيعةوان"المذهبي!

يعتقدانتعنىالمذهبيةالحريةأن،الحق0()"7((المذهبيةبالحرية

الىأخرفبريقلهيتغرضأوطزيقهيعترضأندونيراهمافريقكل

قئالفتننشروالىداميةمصادماتالمىالتعرضهذايصلإندرجة

إلفريقمقدساتمنفريقكلوينالبنارهاجميعاالناس/.قيصطيىالبك

الفتنةاثار!"عصرعليهيطلقانالأولىولعلأمكنهأورجال*انالا!خر

.(،المذهبية

)73

)74

"ص،1:الركماال!ثريف

536صالعلاسىالعصفىا،سلأمىالعالم:الشريفابراهيم
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الرابحالفصسل

(،الالويىالحعهدفىالوزارةمح!-االسل!طرة،أ

نابعدمكانتهاانهارتقدالأولالتركىالعهدفىالوزارةكانت

الوزارةباعتبارالخلافةعلىلميحلرواأنبعدعليياللسيطبرةال"نراكجممل

العهدذلكفىالوزيرمنصبوصار.)!(الدولةفىالعلياالمراكزثانى

المتركنهماركاءولال6ءخلهوكأنماغدافقديتقلدهلمنمحنسة

.2()الجثمدين

بلغالذى!(م419-932!/349-333)الرافىالخليفةوحاول

الظهورفىي!نحصركاثحي!ثالتردىأقمدرجاتعهدهفىالوزيرمنحب

منومخيرها..وأ/لمناطقالسيوفوتثلدالسوادوارتداءوالمواكبال*عيأد"أيام

انقاذاجديدةمنصباستحداثحاول،وشعاراتهمالورراءملابس

الوقلفذلكمنذوبطلتاللأمراءأميرمنسلجافاستحدث(!لدوقف")3(

،ش.ار\مورلث!ء.منفىينظرالوزيريكنفلم،زارةالمووبطلتالدواوين

ا؟الأموركل.فىينظرانجاوكاتبهال*مراءأميررائق.بنمحمدكانوانما

ألأموإلوأصيجت-،.بعد"الأمرأءامرةولمىمنرائقابنحذووحذا

للخليفةويطلق!ن،يريدونكمافيهافيتصرفون،!خزائنهم.الىتحمل

.(")4الأموالبيوتوبطلف،يريدونما

)11

(r)

)3(

!4(

،اللأولالتركىالعصرفىالعباسيةالخكفآكتابناانظر

وهوالوزرمن-1ةأوجهثلاثةمنمشتقاسما:والوزارة

ؤهوالأزرمن-2،أثقالهالملكعنيحوللأته،الثقل

اسم-8،3بظهر.البدنةكه8بوزيريقو!االملكر*نالظهر

"2وززلاكلا))تعالىقولهوسنه،الملجأوهوادزرمنمشتق

الوزارهقوانين.و!عونتهرأيهالىيلجأالملكللأنملجألاأى

.6اص

المبلأدماليةادارةبالضرورةيتطلبالوزيرعملأنوذلك

ببسقطهاأوالضرانبويفرفيوالخرجالدخليعملفهههـالذى

،ص.3الن!لطانيةحكامإ016النوأح!امنالأموالويحصل

.64ص:البنراوكافتحيلأ:وأنظر

كانت)).-المتى؟العباسيلأاكولةصدر!كالموزار!ليكؤنربما

قوةأقالقإليمكنحتى.يلخلفاءمعضدلاللخلأفةمؤازرة

الى3"حكام؟"الوزيرمنصبمحلىطغتتهموسطهالحنلفاء

535صالسلطاثيلأ
.354ماصا6بالكامل:ثيرإ19ابن
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334)باصئهالمستكفىالخلبفةعئه!دفىبغدادالبيمايهيبرنجاء -،)!rrr

لهيكنلمالذكماحمثلىبنمحمدالفرحأبوالسالركماوزراثهأولوكان

لمجفرأبىالىر4اللأتدبيركانبينصا،اسمطءمم!رالوزارةمن

.فميرزاد)5!ابن

أميرمنصب334!سنةفىبغداددخلواالذينالبويهيمونشغلوقد

الألقابمنالكثيرعلىلسلحلانهمتوكي!داالخلفاءمنحصلواثم،الأمرإء

صارثم،)6(الملوكملكشامنشاهـأوبلقببتلقبونملوكاصار،1حتى

ينتسبونالوزراءهؤل6ءوصار!غيرهمدونلفمالوزراءتوليةفىالحق

(.")اليهم

كفالباللخلفاءيعينوكان(الوزييمتعيسيمانحوا!لحنليمفةيعدولم

ووزرائم،البويهيإنملوك9تاشراتحتالمحدودةاقطاعاتهملمههأيدليرون

أوائلفىاليوم!درهمبألفىبدأتللخلفا!مر!باتالبويهيونوسحدد

إقو!،اي!م!طانهضتى،والن!ضاؤلألتناقمى!أخذتثم،)8(عهدهم

!ذهطاطبماأبنويصفموجودة(تكنإلمللخلببفدوريرالىالتاجةأن

رونقلهايبواولمالخلأفةأحوالاء!لربت":فيتولالحالهذه

والأمحمسادصجهتهممنالوزارةوصارت،البويهميوناوتصلالث،وزارة-وللا

.")9(اخراجاتهمبوسه(حلفيفش!ءا!صؤاءوقور،ا!ي!م

بعضهماستخدمحيثالوزارةنظا،افىتخييراالبويهـببونوأحدلا

لوزيرالمعباسيينالخلفاءاماست!طمنالعادةبهجرتماضكيرعاىوزيريز(

واحد،(.نفىوزيرينلهاتخذمنأولبهلجهبنالماولةعضدوكأنواح!

كما،فارسبلادعلى!جعلكهارونجمطنصبنمنهصوراممتوزرفقث

فىراءالو!وكعادة(بسنهدادالىمعهوأحضرهاللهعبدبنالمطهزاستوزر

وفاةبصدأ)01البطيحةأعمالالىالدو!هع!ك!أرسلهالبويهىالعهد

(a)

)1(

7()

)8(

!9(

)1"(

!ر2اللأكمتجارب،م!سكوي!،287هىالأخركط:طلجا!لباابن

،78ص

,ooleةynasأiesا.عهـ84ألنضا! Muhammadan!ح-aneكا

ء،ا*17العباسىأحورسافىول!وابىاخادفةا:أحعلهحلحىمحمد

لم.79كهـنما3رواد*،حمممت!،ردب:مسكؤيه

هـYAAمىا)فخركا:طباطباابن

!05صوراالجذاناجممه:ياقوتا.وأسطبطائ!هى
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!لما،وسكحجندفىم936!/979سنذفىشاهينبنعمرانصامحبها

الىالداحنلةاللأنهار4أفواسدفىوالأموالالوقتأضا!المطهروصل

أنذإكالبطيحةولىالذىشاهينبنعمرانبنالحسنرتث!كن،البشائح

الم!رل!عضدألىالرجوعالمطهزابنيقبلولم،بهال!زيمةايقالحمن

ععاثبمنالحادثةهذه،كاندتاأ):مسكويهقال،نفعمهفقننلميزوما

.")11(لهصاحبهت!بىمنخوفابنفسهالرجلفلتكاذالزمان

هماوزيرينتوزرام!م!9هكللم375سمنذوفىالدولذصمصامبمالدوفى

مغا،عليهماوخلعبرمويهبن!محمدبنأحمدالح!سنوأبوالقاسمأبو

كائت))لمرنها،يرامماعلىتسيرالموزيرينهذينبإنا،مورنتوإ3

منازلهمسافىيلتجاورانوكانا،الصفا!علىجائرة،ا،خاءعلىثابتة

علىوامامعاشرةعلىاماعاكفانابدافهما،مجاللسهمافىويتزاوران

5()12"ممشاو.رة

بنمنصسورأبىبينشركةالوزارةكانتم38!/399آسنةو!

لهمماوطرح"الدولمةبهاءعليهماوخلع،سابورنمروابىصالحان

1()12(5الملاتباتفىالآخرعلىأحد.همااسميتناوبانوكانا،كاملادلستا

ال!بىالعباسأباالوزيرممى/385599سنةفىاكولمةفخووألسند

درهمملايينعشرةمنهماأستخلصانبعدحمولةبنعلىأباوالوزير

أمر!ما-ورتبمتساويقيئخلعتينعليهما،خلعالنظرفىبينهماوجمع"

هذايوقعديوما،جميسعاويوقف،واحددست!يجلسانأنعلى

ونظرابذكالتراف!ووقع،هذاويعلمذكيزقعويوم،ذاكول!علم

.(14)"أي!عمال!

وه!ا،أمرائ!م!جميعصكهدفىلوزيرينالبويهييناتخاذيطردولم

به،العمليمنبغىأوالبويهيونبه!ععلثابتانظامايكنلمأنهيهعنى

.واحدأ51(بوزيرحكمةسنىبعضفىنفسهالدولةبهاءاكتفىفقد

)13(

)13(

14(ز

)15(

.411ص3باللأممتجارب:مسكوية

،301مىالأممت!جاربذيل:شجالحأبو

.6،2صالمصدرنفسشجاعأبو

ص،2536مباي!ممتجاربذيل:مسكويه

.\97ص1بالاسلاميةالحضارة.متز
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مقدراتكلع!ىتغ!االوزارة!حسبعلىالبوبفيون4سيطر،كانت.

/.وونجدالبويهيإقسيطرةبدايةفىشألنهالوزيرلمنضبكانإوقدءالدولة

أنغير،بويهبنىحكمتثبيتفىحليببجهدساهممنالوزراءمن

اتصلمنأصاببعدفيماشاملذاضطراباتمنالبويهىالبببهتاصادما

بعضعنالتالىحديثنايوضحهماوهذا،).16(وكتابوزواءمن01بهم

Jigني!يه:بننىاء

بنالحسمينمحمسدأبام933!/059سلنةفىالدرلأمعزاستوزر-

لخبرتهوذك،الصيصهـكاجعفرأبىالوزيسروفاةبعد1()/االمهليىمحمد

سنة.الارسمياالوزارةبلآبيخاطبلموان،الدواوينبشئونالواعية

.)18(م345!/569

ومقدرتهكثاعلتهعلىقائماالوزيرلمهذاالدولةمعزاخلتياروكان

وجدهـجامعاأنهذلكسبب)):فقالمسكويهذلكأجمل!قدواخلاصه

أنسفقدوايضا،كتالةأرجحهومنمنهمكانوأن،الرياسةلأدوإت

غههـا"ضفعرفيايوزارةعلىالضلجمركماخلفوأنهالزمانطولعلىبه

اليهيمببخرجوللا،ذلكيعرفون)6الباقول!وكالا،المملكةوأسارا!صوزا

متوصلامهيبافصيحانفسهعنالانباءحسنهذامحوكان،بهميوثقولا

شجاعا،،سخيا،القديمةالوزارةبرسومعارفاالأموالاثارة00الى

:فقالوزارتهأيامعنالثعالب!اثوتحث؟91()((بالفارسية"يفصحأديبا

،العراقفىأمورهوئدبير،الدولةلمعزوزارتهفىمعروفةوأيامه3"

5(()02(اي!موالفى8".يدوا.نبسإ!ط

)16(

أ)17

(A)?

)91(

)03(

العبساسىالعصرواوالمدولةالخا،فة:أحمدحلمىمحمد

.مر،174

يست!وطنونكانواالذبنصفرةأبىبنالمهلببنقبيصولدمجه

عرفتدوراالهجرىالمثالثالمقرنفىواتخذوا،المبصرة

الذهبشذراتا،334مى3بالدهريتسيمةإطجمطالثعا.بحنسنها

،مب!391بااللاسلاميةالحخحارة/متزةوانظر9مى3ب

.6،62أصسا،ميةال6الحضارةسروربخ!ال

أحمد.صحلمىمحمد،491مباالاسلأميةالحضارة:متز

.17مىهالسابقا،صدر

.134مى3بالأممتجارب:ثسمكؤيه

33ثص3بهرال!ىيتيملأ:الثطالبى
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(وأظطقالبويهيينحكمفىالبارزةالوزلمجر.من.العدماتهذاوكنان1

امنواستتبابقبضتهمتقويةمجلىت!عبما.انجاراتمنلهعهدهغ.بمإ.كالنا

.؟بويبمااللمصلحةالمححادراتأعمالببعضقاموان،ا،لعدلولمشردولتهم

البريديينمنالناسأصابتالتىالمظالم.كثيراالمهلبىالوزير2أزال

عنالمظالىليكشفبنفسهالمبلادفىتنقلانهبل،البصرةأهلخاصة

.الوزراء)21(منتقيدمهسعلىفضلهبذلكفظهرالناس

لمحاربةجيشافق!ادالبويهيينلجيشقائداالمهلبيالوزيروكإن

تحقيقمنيتمكنلموان)23(البطيحةعلىإلمتغلبشاهيهنبنعمرأن

المبطائحبمسالمكوخبرتهشاهينبنعمرانولمهارةلتعجله2عليهالنصر

.2(أة،طبيعتها

المتغلبوجيهبنيوسفلحربيتوجهموو/341529سنةفىلراهكما

وانتصر،البصرةهددوالذى،الدولةمعزعلىالحنارجعمانعلى

.)13(واسلحتهمراكبهعلىواستو(لىوجيهبنيوسفعلىالمهلبى

عندماموو/347589سنةفىالدولةمعرالمهلبىالوريروأدطصحب

بصفتهوذلكحمدانبنالدولةناصرمنالدولةمعزعليهااست!ولى

نأالدولةمعرعادةصكانحيث(الماليةبالنواحىعالماوزيرا

ومنافعالمالأبوابيعر!ومنوالوزراءالكتابجميعمعهيمستصحب

.(24)الم!هلطان

طريقهفىوهوم.وو/352639سنةفىتوفىالمهلبىالقائدالوريرانبلى

.عاما)!2(عمثرثلأثةعملهفىلمبثأنبعدوذلك،سكلماقفتحالى

)31(

)33(

)33(

(yr)

)34(

)351

6بالمكامل:ا!،ثيرابد،12صه3بالأممتجاربةمسكويه

.مر،،31

.ف338سلةفىالبطيحةفىدولةشاهينبنعمرانأسس

إ،ممتجارب:مسكويه،237ص6بالكامل:ايهثيرابن

13ص2ب M.
المصدرنفس:اكاثيمارابن(مر،212بالمصدرنفس:مسكويه

.034ص6ب

.353ص6بالكامل.ا،ثإرابن

والنهايلأالبدأيا:كثيرالجن،118!س3باكاممتجاربمممكويه

61صهبأألاسلاميلأالحضار!:متز،وان!ظر،143مى11ب
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قى+يزئوكان،الدولةميئةعلىيحرصالمهلبىالموزيروكان

.للخطرويعرضهاالدولةبهيبةيذهبماوالسنلأالشيعلأفذهبىبخينالصالح

النى..الظروفاضطرتهوان،الظاهرةهذ،وجهلىالوقوففحاول

علىقبضحينم04!!/519!صنةفىهذاتجلىوقد،البويهيينممايهة

واطلاقمصا"تهمالىأ"كمطوولكنهالقلاقليثيروالاحتبىالمشيعةبعض"

فأدطذفيومع،ويشجع!هميمالئه!كانالذكاالدولةلمعزمراعاة!ساحهم

.)+(أموالهممحلىتحفظالمهلبى

النزا-مب!سببببغدادعظيملأفتنةوقعت،مص/035619سلنةوفي

مثيرىمنالثكيريندليالح!ازمالمهلبىالوريوفقبضوالسنةالشيعةبين

مدبطبعضتمعاوحبسهم،مسمرةزوارققىوجعلهم،السمنةمنالفتنة

مأتمحتىبدضهموظل،الحبسفىهؤل*ءمنالمكثيرماتوقد،العراقما

.)27(دبراحهمفأطلقالمهلبى

ظهر.كمذللثبل،والسنةالشيعةمنموقفهفاالمهلبىحزميقفولم.

سطنةلىفقبضالناسلحرميتعرضونومنالمابثينأيدىعلىالضربفى

يتعرضعاهوارجلاكان،نهالقضاةقاضىحاجبعلىم!035!/619

.وأفر،التضاإ)"2(قاض!لدىحاجةلهمومنالخصوماتأصحابلحرم

.ق!ال،أهوالهوصادرالهلاكعلى.-اوشكحتىفضنزب-؟بضبهالمهلبى-

ر.محع!صو3":الحاجبهذا.منالمهلبىالوزيرموقفيصفالأثيرابن

-فويباالمهلبنىمحعدأبوالوزيروضربه،القضاةقاضىغلأمالحاجب

بةيكنولم،السائبأب!اأيامووالتهتبنالتحز!عنهبلغه.لماالت!لف

هاهر!-يتبتزضالرجلهذا.وكان،فنرباكعابهفنثرمئبماالتشقىالا

علبهيمتنعلافكان،القضاةقاحمابحجبةمرسوماوكان،الناسلحرم

-مقبولجميلاوكان،القضاةقاف!عند!حاجةو01خصومةالهأمن

5ول)26(صاحبهمعبفواحضويتهـمذلكمعويتصنعالصورة

ي!مم!ءمايفعلقدفانهالمهلبىبهاتميزالتىالعاليةالصفاتتلكومع

(26)

)27(

(TA)

!93(

.933سس6بالكامل:الألثيرابن

8288ص6بالمحولرننس:ا،ثيوافي

91صهصأا،سلأميمالحضاسرة:متز

.ا!3صب!الكامل:اكاثيرابن
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فىالوزيرعملمنجز!احدذاكانوان،ببويدبنىمنلسادتدارضاكلا

الذىكعحمثالخازنعلىأبىحهظفىمنهكانمابذلكونقصدالعهدهذا

مشكويهكانوان،بويهلبنىوفاتهبعداموالهوالستخلصمكليهقبفبن

المهلبى،منكانبمامعجباوفاتهبعدالخازنبأبنالمهلبىما.*كعلهيذكز

جركابعضهاكثيرةأمواللألهقأثارالتفتيشفىأخذثم)):مسكويهيقول

بواحدوخافى،وأسبابهغلمالنهعلىقبضأنذلكصا!كانلمجمبرخمما

ك!اما،يتخمأوفيك!ندارهمنموض!أيتفمهلوسألدوأرغبطفأركممبهمنه

مماشيئايعملأنمنأدهىكانيالرجلطذاان«:لهفقالبودبعةلد

لهغكماطردالندالاأحداأتهمولستأحدبحضرةعنهوتبحثتطلبه

فعبر.أياماللخلوةحجرتهفىوجلدسفيمرسومة.حجرةمنمزينا

غلأماوكانالمزينحجرةوالتمسالمخازنعلىأبىر2داالنبنفسهالوزير

أعرفلمبمالفظفوثنيهامواكحفحفرفيبافجلسنوبياأوحبشيا

منالميرانبيتاعنهنابميزانشبيهةآلةالمثور!نجملةثنماوكانلممبلغه

موضعولاكفةموضعفيهوليسالميزانكطبقطبقلهالسابم.صخشب

مهثدمة!بقةرعليهبحوضشبيهاترابيعهثنمحفو!هوبلالمسنج

/فجملىكتابةعليهووجدالطبظاكذقلب.ثمفيه!ث!ءأ6خال.وهوعليه

يقوليثبم.،"الدولةخزانةالى-الماكوحمبل،مفولهالىتلك.،إ؟لمة..

بخطوكانتالكتابهتلكويتأملله16lنضللقيقلببهفعهدئ،)1مس.ثةلجه

الأسما?تلكوكانت،ش!ءمنهايفهملى6ورموزقومأسماىهئىقاذ.اردىء

فا!ستعملى،المالمنعندهممامبلغزالزمهتلكوأنممودعينقومأسماء

منوالتخمينالدحما!طريقعقالمهلبىوتمكن،2(()03(فبه.دها.ءه

علىحصلحتىاليهاهتدىبمنوبط!ثى،الأموالمذةالتىالوص!ك

3102()اطاك

فىيفعلكان)):بقإل!هذاتصرهـالمهلبىعلىمتزأدمويعقب

هذافىليسكانوان)):لؤلثم")32(سخطنايثيرماا!حيانبعضى

صنيغيذكرمسكوي!أنحتى،وأفرائهالعهـدذلكخلفاءعنديشينما

0()r

)31(

)33(

9!187ص2بالمذممتجارب:مسكويه IAA

.188لىالمصدرنفس:صصكويه

516هكىابالاس!للاميمادةالحضارة:!تز
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.")133عدهالدهـلةمعزورضاءتخمينهو!دقفيكائد!عجباالمهلبى

بتالفضلابىبكاتبيهالمهلبىالوزيروفاةبعدالدولةمزواكتفى

وأمانة،كفاءةذاكانا،العباسبنمحمدالفربموأبىالحسبنبنالعباس

سبكتكين.بالحاجبكذلمكاستعانكما

بأبىبختيارابقأوصىم356!/679سنةفىالمدولةمعز.وفاةوقبل

العباسبنمحدالفرجوأبى،الحسينبنالعباسبنالفخل

.(()38(وأمانتهمالكفايتي!ما"

هنحب!ث!عصيانعلىبالقضاءور/68!م357سنةفىالفرجأبووقام

المفربحأبوقبضحيث،بختيارطاعةعنالبصرةفىالخارجالدولةمعز

.3()دبالبصرةأموالهعلىواستولىعليه

والسنةالفميعةفتناحدىعلىالقضاءالعباسبنالفضلأبووحاول

.)36(الشيعةمقرالكرغفأحركماعنيفاموقفاواتخذ،ببغدادالكرخفى

بنمحمدالوزيرموو/362739سنةفىبختياراستوزرهمممنوكان

وكانأصلهلوضاعةالوزيرلهذااختيارهفىموفقابختياريكنولمبقية

الطعاماليبماويقدم"طعامهشئونعلىويقومالدولةمعزمطبخيتولى

كانولذلك"،بختيار)37(استوزرهأنالىكتفهعلىالخوانومنديل

")38(.ء.النضارةالىالغضارةمن":عنهيقولونالناس

المفضلأبىأموالعلىواستولىالوزارةفىتمكنبقيةابنأنعلى

نأالىدفعهمما،المالذلكفأفنىمسرفاكانولكنهوأصحابهالكاتب

أدىمماالرعيةفظلمالأموالعلىبهايحصلجديدةوسائلعنيبحث

وعملواالعيارونوظهرالنواحىخربتحتى"عليهالأمورخروجالى

.")36(أدادواما

3(r)

)34(

()35

(36)

(37)

)38(

()93

.91هصابالمصدرنفس:متز

.33مى7بالكاملى:الأثيرابن

.36مى7بالمصدرئفسى:اللأثيرابن

.05ص7بالمصدرنفس:ثإراو6ابن

.05مى7ب:المصدرنفس:الأنتنافي

"?9Iمىبهعياطilاوفيات:!خلكانأبن

اللصوص،العحارون،/5حر7ررالسالقالمصدر:الأثيرابن
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وسبكتك!نبختياريينحدثإحادح.ما،فماالفخحللقي!ة.،واسكن+ل!بن

إلصسلح.عقدمنوتمكق(.بؤازروفيالأتبراكالجند.كانالذكاالحإ!جب

..(ا!*ثير).ثإبنيقولكما((ديتتعلىحسلحا))كانوانبخيننهما

الن.وتسليفهب!خثيارالقبمعلىمحاولتهاليهلش!ءمماكانوا!

"تمفنا!وبعذ،(41بيئهما)الأ!شالباف!اديفومكانكما،عفتد."الدولة

"!.الدولةعفثحقفىأقوالاليهنسبتنالدولدلعفندالأموز

جلةمىكار11:أنهبفيتاب!ي!ص!خلكاىابنفانذلكومع

5(،)42(الكعرماءوإعنان4الؤزراءكآبخز91،الزوسناء.

العميدب!محمدالفخملالموزبهـأبوبههـيهبنيوزرإءأشهرامنوكان!

له.تعظيمابالعميدالمعرو!الكاتبكعحمدبنالحسيناللهسكبدابن

01وادبويهبنالحس!علىأبىالدولةن3لر2ةالقضكوزر.أ.بووقد..ا!

بقؤله:يتيمت!.فىالنئعالبىو!فه،اعاليةمكانةةذاوكان؟االدؤلةعضد

.:،ئفهنماوززضذرو:،."!بويةأقي"مللت.وغفأدة،.قجبك"أ..ن.يلتتآ.و"شئمفمانمدثز"ا"غايق"

!،.".)؟401ؤال*ت:-الوزارإ.-المرياستةأذ.واتوفجفبع:.الكتابة.فىاللعضزوأؤخد

.بأنجناوختمت(لحفيد..بغبد!الكتابةلذث!ذ)ا:قيلككاتبالعفيد(ابقوعقلأ

.أ4ث)1(0اندميثت

اصلاحعلىعملالدولهـةسياسة.فىكبوةمقدرةالعفيد!جكلىابن.20وكمان7

4....ةابيهل6:.نليصثمع!،لدولة!،كانركن!:أن.ا!لذولذ"،رغمركنأ!ؤر!افشدننبنما:

..الدولة!!كلهد-ةركنفى،(الملأحوال.ض!اد!سئولية-العميدابنمتزأدمويجنب

.ا!")45أمرهوسدبروزيرهحيلةفما)):مسكويهبقولذلكعلىويستشهد

لهقيشهدالملكبأمبىرالاضطلالحعلىالعميدةاببنمقدرةعنناما

!يسائبه،جمليهدلتفقدالمللثبأمودىاضطلإجمبمافأ.ما)):قائلا!سكويه

.)02.(

)41(

)43(

)43(

)421

)45(

..75ص72ب.إيسمابق:-الجصدرافيثيرابن

.ص،317بالأممتجاربصسكويه

.911صبهألأعياروفيات:خلكانابن

ه.%-.لأه380.منالدهر..بيتيمة:الثعالبى

3اص9بالذهب.شذرات:الحنبلىالعكلادابى

،47!نبلأالاسلأميهةالحضارة:متز
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تقدمهمنسياسةوموءفارسباضطراررفيهاليخبرالتىرسالتهولاسيما

هذ8فان،أحموالهاأ!حمس!نالكطلت!وورحت!بهتمتلأ!أنيجبو!األها

بغارسح!صلىولما":ويقول،((اوزارةاصنهاعةمطهاتصعلمرسالةأ)

هىالتىالملكوصفاعة،الم!مم!يدةالت!دابيرو-جودالدولةعضدعلم

حفى،لقنامتع!لمافصادف/تلقيناذلكولقنه!الصناعاتمناعة"

وكيان،أ*ستاذثاكانالطم!ييدبنالفضلأباالط،):مراراالدول!هضمدقال

.")6؟(الرئيسا!"ستاذالاح!ياتهقيذكرهلا

ثطحدثماذل!علىيدلصائبرأىووااليعميدألمحنالوزيووكلان

منألفساع!ئرونخرجعحيثالدولةركئنوزيروهوموو/355669سسنة

أطواففاوأفسدوا(لدولةركنبلاد!زوبقصدالو!الىالمخراثسانيين

بلادةدخولهنبمنعيالعميدابنالفضلأبوعليهفأشار،بلأده

منجمعاحنفتأننىالملوكتت!حدثلا:أدولةرثنفقال،مجتمغين

جندهيجمحأنالمىبتأخيرهمعندئذالعميدابنعليهفأشار،الغزاة

"أخاف:فقالى،بنصمهينتصحفلم،اعمالهم!مت!فرقينكانواالذين

فملم؟"ودولتكبلادكعلىمواطأةخراصمانصاحبمعالهميكونأن

العميدبابناجتمعواالر!الخراسانيوندخلىوعندما،اليهيلتفت

ولكن،مداراتهمالعميدابنوحاول،!صرائ!رهمحنبثمنهـملهوظهر

قليل،محددفىوهومحصاربتهمالىالدولملأركنوأضطر،استثرتالفتنة

توأiلتبعوهفلو"م!نهمالليلوأنفذهطزيمتهمنالحنراسانيونوتمكن

لنهبواوقد")!(!أدوكهه(أليلالأنعذ4عادوالكنيهم،منهوملكؤاعليه

القتل.منفجهـاوجرحوهـلكأشهالعميدابنالوزيردأر

اليومصباحفاقت!الهمفىالحيلا.استخدامالىالدولةركنوجلح

جنفىقوتهمث!ذلكففتأليهأتتأمدادااناليهمخيلخميثالمتالى

.!ريدتهم)8،(منتمكنو!كذا،قوهأهسالههزاول

انهحالتىالم!اركويحضر،الجيوشيقودا!عمكلي!أبنوكان،هذا

46()

4(الأ

)48(

..!ص!باا،!سلأميةالحضارة:متز

18ء!دا7بالكامل:اكاثيرابن

.91ص!7المصدرنفس:أ،ثيرابن
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!اوذلكالدولةركنعلىخرجالذكماالكود!حسنويهـهيقاتلرهومات

.الععيد)9؟(بنالفتحأبوودةمحلهوص،م79ه95!!لمسنة

ألنايمكفىك!نانانهحتىعظيمههيبةذاالعميدابنالفضلابودكان

وتسترضى،،لمتضطربا،عضاءفتوتعد/اإنكاراطري!ءلىالمارفيرفع

.)05(كثإر!مواقثتفىذلالطبنفسهمسكويهشهدوقمد،المفاصلى

فيهمماويعرفالديلمبطباشعم!هـفةعلىالىميدابنالفضلأبووكان

ليب!طرهملامماوبذل،الزينةبتركال*احدييملكه!ل6وأنه،حسد!ا

مرتبةلىوبالظيور،علي!مالتكثبرويتولق،التحالسدإ)كايخرصجهمولا

.101(حاللا)إوسط!م

العميدابنال!مضلأبىبنالفلغأبوالدولةلركنالوزأر!و!لى

الديلم،خواصفىيم!هيرأنيمحبفكانسياصلتدأباهـفىبخالفكانالذئ

يدعو!م3،ن3ما،والخلعاله!اياطريهقحكزاقلوبهماستمالةفىودرغب

هالصحراءفى،ليست!م،!المصيداللمبالى

ن!ىوقد،حياتهوقتالفضلأباتعجبسفاتالتصهذهتكندلم

مرضفأيقسولالفضلأبوفخانيفظلم4ويكذووعظهفىلكعنابنه

يخسربأنالعميدبطتضل!أ!خافوما!ولد!ا،قتلنىما)):هوته

دا،،()3ظنماعلىهكان":الأثيكابطويضيف1()20(»مدنهاللاويهلك!ؤا

+هـ(")4الفضلأبوكلنكطيدةصكلىالعميدبيتوانقلح":ويقولمط

بنالهسمامحيلىالحماحلببويهلبانراالوزارةولىهنأشهروهن

يضصبط!نر"نه،الوزرأءمنإ،لم!،حبلقبهنأولومثو،عباذ)55(

)!9(

)51(

toil

(or)

)54(

155(

52مىهـهبأالاسلاميةالحضارة:ملتؤ

.35صهابالمصدرنفص:متز

.Y!.-03ص!هص!1ا،صدرنفس:ملتؤ

.8!ما!7الكامل:المأثيرابن

953ص7با،صدرنسفس:اللألميرابن

582ص7بالمصدرنفسى:ايهثإرابن

قزوينبينولإي!و!ىالحلالةصانأهلمناي!صلىفارسىوهو

م!ج!عنهـ6صالاسلامياالحخ!-،ر!:سر،رأ!اجنصا.وأب!و

.الأدباء
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عليهأطنليطم"،العميدابطحماحبلد؟فظيهاط،الهحميد.أبطاشفضلأبا

.شمىصائه..؟..ؤقيل()056عليهعلماوب!كا:،.الؤزارةاتولىلمااللقبهذا

الصاحب،وسماهالصلجامنذبويهبلن!تالدولةمؤيدححبنهر1بالصإحب

ارةالوفيولىمنكلبهسحمىثم،بدوالثستهراللقبهذألهفاستفر

.)57(بعده

عبادابننيخاطب(م374!/849)الوزيرسعدانابنوكان

(.^°ا)الجليلبالصاحب

وكان.،المرإبعالقرنأواخرفىالوزراءةأشهربنلأ.عبادالصاحلتوكان

ابتدبير*بخميغيقوموكانعاليةمكانةذاوكان،بالمركمابويهالوزير

بهارونيشبهوكان،()!هجإلألا!6فيروببكليحاطوكان،الأمور

الأدياءرؤشاغيممراتسكتلهفيكانف.اللسنأهكحولدنجمعر*نتهالرشيد

؟*02(وبدورأد)95بألشام

وبسرعةالنهصب:و!رعةوالقسوةبالشدةيتصفالصاحبوكان

لساانهوسكطةلجرأتهعنهنكججمكان!تالناسادابحتىالتأفي.عليه

.)06(الثوابضعيفالعقابشبيبكانوللأن!،وبحبشهواقتداره

بمث!ورئة\،فيؤخذإ*موزاأعظم!يشيرنافذرأكماذاالضاحبوكان

دوناموو/373839سنةفىالبويفىالدولةمؤيدتوفىعندمافيلكحدث

يتولى.بأنعبأد.باب-أالضاحلبأشاروقد:،لأحدبعده"بالملكيعيدأن

الدولة،.هـؤيدقبلاليلأدظثومالكالبويهىالبيلت!..كبير،الملك!خرال*مر

نيشابور.\،ءفىالملكفخبر.ألىوأرسل،أصلاؤوااا.يرمارة!أيات.فيها"فق!لما

حتىالناسليسكنالدولةركنبنفإروزخ!روأقامالوقتنفسوفى

الصاجب.بصوبىةمملكته.الىالجلكفيخرعادوحكذا..الملكفخريقدم

.عبادابن

(6)0

(ov)

(ةه9لم1

195)-

(06)

:ا!نبلر،العمادوإبن9+أ/1صص!ا.ال*عيانوفيات:خلكانابن

هـ121.ص3!رالذهلجاشذرالت

.3!أ9حر*اابطرالمهنفس:اخكانابن

أو6.ح!فىابا،سكهيةالحضا"!ةمدتز..:ا

."391ب!.حمماالدهزيتيمةالدثعالبنى

ه1!!مىأ!بسلأمديئأ!9الحخ!ارة:متز
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عبادالمجتعرضحينالدولةفخربهيتصسكأنكدكواللأمرغرووللا

اللىبلغكقدمول*ىيا)):الصاحبلهقالفقدمنصبهمنا!*ستدفاء

الجنصيةتركالمىاجابتىلكخدمتىحقوقماومن،أملتهمافيكوبلغنى

لاتقل)ا:الدولةفخولهفقال،"اللهأمرسكلئوالتوفردارىوملازمة

كرهتواذا،بكا،الأمريستقيمو،،لكا،الملكأريدفأهذا

لأمرالصاحبفالثه،ع61()"وانمصرف!أبضاأناكرهتهااللأهورملأبسه

صارجليلححغيركلفىالرأىنافذوأصبحوريرهوصارالملكفخر

دكملانأنهمايشعرانعبادبنأإلصاحبالدولةفخروكان،اللأمور)62(

.63(أالوزارةفىوذاكالملامارةفىهذابعضهصا

نأويتمنى،فارسعلىالعراقيؤثرعبدبنالصاحبوكالن

،)64(الغايةتلكعلىحريصاوكان،بغدادفىالوزارةمنصبيتقلد

العراقا،أملكأنال6وأغراخماأوطاركامنبظكاما)):ذطثثقوقال

.")65(عنىويكتب،الصابىءاسحقأباوالستكتب،ببغدادوأفلدر

الفوارسابىالدولةشرفوفاةبعدكرصتهعبادبنللصاحبواإحت

ةنالعراقاملكأنبعدم937!/989سنةفىادولةعضدبنشيرزيل

واستشار،الأمرذلكلهبزينمنا!دولةفخرالىفدفع،اشهروثمانية

نا":قائلاذكيةأجابةفاجابهعليهبهأشيرفيماالصاحبالدولةفخر

.1()66(صعبكلتسهلسعادته

أولهصاكانجيشينأحدرأسىعلىبنفسهعبادابنالصاحبوقام

()61

)63(

163(

)6،(

!65(

)66(

.117ص7بالكامل:اللأثيرابن

بدوى:وانظر،8Y-117مى7بالمصدرنفس:ثبرا16إططا

.86صعبادبنالصا!جا:طبانة

نفس:كلبانةبدوى،91ممالح3بالدهريتيمة:الثعالبى

.87مماالمصدر

الحممارة:سرورتجه،ل،913ص7بالكامل:الأثيرافي

.63صاللاسلا!ية

محبادبنالحماحب:طبانةبدوكما:عنلياقوتاالأدباءمعجم

.39مى

المصدرنفس:طبانةبدوى،132ص7بالكاصل:الأثيرابن

495ص
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ابنالصاحببقيادةرثانبهما)67(خوزستانووجهتهالدرلةفخربقيادة

.العراقوو!هتهحسنويهبنبدريعاوندعباد

له:وقالوا،منهالدولةفخرعبادابنالصاحبحاسدووخوف

وساراليهالدولةفخرفاستدعاه")68(الدولةعضدأولاداستمالهربما"

بغد،ديتهددهـفىبالخطزا"لدولةبهاءأحسوعندما.خوزستانالىمعه

فخرلملأقاة-بجيشه-،-فأرشلعنهابعيداالدولةفخران-ريواجهرأى

.خوزستانمنبالقربالدولا

يتسزبانوالضجرالخوفوبدأجيشهقيادةالدولةفخريمسنولم

الاوقاتهذهمثلفىالرأكاان":لهفقالالصاحبفاستشارجندهألى

صم!وللكضمنتالمالأطلقتفان"/الجندمضايقةوتركانمالاخرابم

فانققنالصاحببئصيحةالدولة"فخريع!مللاؤلم(()66(سنةبعدأضعافه1

للصاحبلتحققولم،الدولةبهاء"لجثدالنصروتمجندهمنجمثيرعنه

.07(بغداد)فىالوزارةفىة"ولاية/أمله

.الحربيةبكفاءتهيشتهرمتميزاقائداعبادابن0الصاحبوكابئ."!

5قكعها)71(بعضعلىويستولىطبرستانبجيشهيغزوأققاستطا!

نأعلوهامنبلغعاليةمنزلةلهتكونانكذلكوالحالجرموا6

خرجواأواليهدخلوافاذاببابهيقفونكانواوحكامهمبويهبنىقواد

.وتوقيراتعخليمايديهبينرضىال6ورنلواعندهمن

أدخلنىلما)ا:قالالذكماالهمذانىالزمانبديعاليهدخلممنوكان

بتقبيلالخدمةواصلت،مجلسهالىووصلتالصاحيالىوالدكا

(.VT)((هدهدكأنكتسجدكم"اقعدبنىيا:لىفقال،الأرضى

()67

)68(

)96(

)07(

)71(

)73(

وبينالبصرةبايئكثيرةمدنعلىيشتملواسعأقليم:خوزستان

صالبلدانتقويم:الفداأبو،فارس

.913ص!7الكامل:الأثيرابن

.014مما7بالمصدرنفسةالأثيرابن

.م،6ار*!طافىميةالحضارة:سرورجمال

56مدالمصدرن!س:سرورجمال

.791ص3بالدهريتيملأ:الثعالبى
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بتىملوكأحدمنصوربن.نوحأنالصاحبشفهـةمنبلغسقد

فاعلتنذردولتهأمورويببرليستوزرهيستدعيهسااليهكت!!ص!!

فصا.جملأربعمائةالىخاصةكتبهلنقليحتاجأنه":بقولمهالصاحب

،(()73(التجملمنبهايليبى-بماالظن

-مدينةلهأضكللقت"موو/385599سنة!بن..عبادالضاحبنجوفىونما

وحضر،.نجنازته.خروجمينتظرونالق!مزبابعلىالمناسواجتمعالرق

نعشهخرجقلمالباسهمعيرواوقدلمالقوادوسائربنفسدالدولذفخر

الدولة.فخررمئن!،ال،رةقوقبلواواحدةصيحةبأجمعهمالناسماح

أصحديسعدلم؟قيلولذلك،أياماللعزاءوقعدالناسمعالجنازةأمام

.1()07(الصاحبا،محياتهفىكأنكماوفاتهبعد

لفخرالموتعلىم!ثرفوهوقالانهوحكمتهدهائهعلىيدلومما

فىوسرتالوسعقدراستفرغتخدمةالأميرأيهاخدمتكورد\):الدولة

علىبعدىالأمورأجريتفانالذكرحسنلكجعلتسيرةدونتك

اليكألسابقالجميلذلكن!بأحكامهاعلىالقبىاعدوقررتذظامها

وان،لكالطببةالأحدوثةودامتعليكيسثنىماأثناءفىأناوسميت

أنلتوكنتالسالفةالسنيرةعلىالمشكورأناكنتعنهوعدلتثتلكغيرت

المستقبلقىيشيعومادولتكفىوقدح،الأنفةبالطريقةالمذكور

.")75(عنك

على!2!كالوا"الذينالوزراءيعضللبويهيينولىقدإننرىوهكذا

لاوفا.4بعد.اختلفتوقداللأفورنزىولكننا،-والمقدرةالكفاءةمنصقدر

لبمشاوفاتموضعاألؤزازةمنصلاوصار،عبادابنالصاحب

الوزارةولىحيثوفاتهبعدتمبمامثا،ونضرب؟(V)6الشائنة

علىأبوثعرض،بالكافىالملقبالضيىابراهيمبنأحمدالعباسأبو

(73)

174(

)7،(

لم76)

العمادالجن،33اصاباللأعيانوفيات.:.خلكانابن

.101بمص3بالذهبشذرات:الحنبلى

أبو،1اهص3ررالذهب.ءمذرأت:المحنبلىالعمأدابن

المحضارة:منزوانظر،17احى.Lبزاهرةالنجوم:المحاسن

.791صباالاسلامية

0795صvبالكاول،26أصالأممتحاربذيل:شجالحأل!

9517صباالاسلأميةالحضارةمتز
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ث!نئ!الجيوشإءفىيقودكانأالذكما-حمولهأسحمدبنالح!سن

ملاليينثمانيهةمقابلفماالوزارةي!ولي!أنفضهـالدولةعلى-)!!اجرجان

ضلىاقرارهمتابل!درهممكيينستآالخحبىالعباسأبودنبذل،درهم

وعليهالحميععلىيعودالمدىالحلالىولةفخرووجد،الوزارة

ستةحمولةلهيدميمانعلى،شركةبينهـماالوزارةفجعل،بالفاندة

النظرفماليلهماوجمع،ملاييرأربعةالهلجاسأبوويدفيدرطممملا؟!ين

ي!ومالهذاالتوفيعيكنونبحبثواحددستفىوأجلسهماالوزارةأمورفط

لللاخر.والعلاقة

الوزيرمهاماحدىكانتوالتىالجيشبقميادةيختصفيماأما

،الجيموشلقيادةملهمايخرجمنعلىيقترعانكانافانيمااليويهى

.)78(فقتلهحرلا6أحدهمافدبربينهماالسعاةسعتثم

الألق!ابعلىا،ستحواذفيالركبةكذلكالوقتذلكفىت!جلىكما

الدولةاصابالذىاللاضطرابمدكماعلىواقعههـا!تدلكانهـتالتى

مشرفأمرأنالىمسأ!/110301سنةفىالأمروصلحتىوالمرتمع

أ،قاتفىوزيرهدارأمامالدبادبتصربأنبغداررفيبويهبنالدولة

الذى-الدولةجلالخلعكعا؟الوزراء)97!بوزيروزيرهولقبالصلأة

شرفوزيرهعلىام؟41!/350صنةفى-الدولةمضرفوفاةبعثتولت

الملةأمين،الملةوسع!،الدينعلمولتبه،ماكولملأبنسعيدأبىالملك

ة)08!الكثيرةإإ)قاببحاالوزراكل2!مالقبمنأولوهو،الملكشرف

تهاوتف!قدلهاجوهر،ألقابانهـاتيرتعنىلتكنلماللألقاب8هذولكن

هـدرجةأكبرالىنفوذهموتضالملالوزرا!فيمة

(77)

(VA)

لم"()9

)08(

وهى،مطروحرطبرستاربي!وأقليممثسهورةمديطنة:جرجان

مازندرالااقليمه(!ايرانفىاليوم

417.ternCaliphate, P6فة*ول trange, Landsof the،س!هـأ

.018-917صس!1الاسكميةالمح!لارةمذز

.6صهار*سا،ميهال!ضارء:سرورجمال

كثير:ابن،36ص-نمص!صأالزاحعرتاالنحيماكل:املحاسنأبو

.18ص13بوالنيايةالمب!اية
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:الوزراءن!مايات

ن!فقدبريهبنىأبمفىحسنةأعلبها!ألوزراءاتنهابتكنولم

خلالفىاخهانهمبمصيريذ!هـنامماوالمصاذرةوالتنكيلالتعذيبينالهم

فقدهاو!نالكفاءةحارمنذلكفىيتساو.ى1)81(الأولالتركىالعص

سيطرةعهدهمفىالوزارةمنصبعلى!سيطرواقدبويهبنىأنيعنىمما

مقدراتعلىالسبطرةالخلفاءعلىسيطرتهمبعدلهملتكتملمتجبرة

جميعها.الدولة

وجمحسيطرتهمللأحكاموسيلتهمكانوافقدأنفسهمإوزراءاأما

علىيدلمماالجزاءسوءيلقونكانوامعظعهمثاولكلنهملهمالأموال

ا*تية:االأمثلةذلكيوضحكماهيبتهمسقبىط

بضربهفأمرأموراالمهلبنىمحمد.أبى8وريرغلىالدولةمعزنقم

يعزلهلمفانطذلك:ومع.،)82.(دارهفىوحبسدمقرعةونمعميننجالمقارع

نأيجوزها!)):وقالأصحابهف!ثئاوزوكفاءتهاذارتهعلىلحرصه

فقا،ل؟العظيماالمكرو"هدامنىلحقهوقد،المرجكهذأالىالهمهثنينم

الضربئهذامنأعظمؤزيرة!ربقدخمرداواتااستشازهمنلة..أحد

عليهخلعثمبهحللماالجلوسعلىي!إرور6الم!ث!يطيق،كانحتى

.مأأ83(أمرهالىؤزدة

لالهصمارغمالدول!ةمعروزارةفىاستمرالمهلبىأن.والغبريب

ن!!هولقىحيثمماتهبعدالهوانل!ىانهأيضاوالغريب،هوان

أموالهالدولةمحز،(.ففبضغإر،محسلكهالذكاالمصادرةمصيرنفس

منوحتىوحواشنيهوأصحابهأهلهوأخذ.،لهكانماوكلوذخائره

يفعل،مابهموفعل))وحبسهمعليهمفقبضواحدايوماخدمه

5(،)84(واستقبحوهذلكالناساستقطعحتىمكاشفبعدوالا2

\(801

(82)

!بر)83

8()صا

\07صاللأولالتركىالعصرف!االعباسيةالخلأفةكتأبناانظر

بعدها.وماء..

14ص2بالأممتجارب:مسكويه r+

.177صبااللاسلاميةالحضارة:مقز

الحضارةمفهـ:،A1Iص3بالسابقالمصدر.مسكويه

.91صهابا،سلامية
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دفحأندأصاب!ماسببوكانكثلكقينجةابنمحم!هـالوزبروساء

از،1،هوعلر،فالقتدا،الدولةعضدعمهابنحربالىبختيارالدولةعز

عديطةفىعليطوقبض،ومورتهرأيهالىذلكفنست(الدرلةعزوهزم

منطانتقموكصا؟(b00بيتهرلرمءيهذإهوسملت،م366!/779سنةواسط

بغدادواللأمورلهاستقوتعندماالدولةعضدمنهانتق!مالدولةمعز

أمرث!م،برنسىرأسهوعلىالدولةعضدفشهره،عنهبلغتهل*قوال

متز:أدمقال،")86(الطاقبابعندصلبهثم(فقتهلتدللفيلةبطرحه

يزراولم،")87(الاسكم8نويمطامنولىا16كسىالعتولمةوهذه))

فىودفنالخفمبةعنأنزلثم،اكرلةعضدفىتيحتىمصلوبابظيةابنن

.)88(الدولمةصمصامعهدفىوذلك/موضعه

فقدالعميدابنالففلأبىاب!نالعميدابنالفتحأبوالوزيراما

ومثلوعذفيبالأموالوطالبهم366!/779سذ"فىالدولةعضدعالجهقبض

،")98(لحيتهوجز،انفهوفطععينيهاحدىلحملانه))وويقالبه

بغدادمنالمسيرتعجيلفىمخالفتهايفتحبأبىحاقماأسبابمنوي!تكر

يكرههابألثهياءلبختيارومكاتبته،الدولةعصدأرادكمأ-الرىالى

ومنها،محبته!وغلومماليطالقوادميليوكذلك،)06(الدولة!كضد

اطرحهلأنه"الكاملوون!ا،377ص2بالمصدرنفسى:مصكويه85()

الىيصلولملنفسهالىاللأموالوجبىدونهبالأمرواستبدد

.8اص7ب((شيئاملنهابختيار

تعرفالمشوقىبالجانبببغدادكبيرةمحلة:قاالحماإباب861(

..13لمصبأالبل!-انمعجم:ياقوت.أسماءبطاقما

.6اصباسلاميةال6المحضارة:متز87()

رثا،بقيةابنصلبولما،39ص6بالمكامل:اللأثيرابن)88(

منها:بقصيدتهالأنباركاالحسنأبو

المعجزاتا!حدىأنتلحقا!لماتوفىالحبةفىعلو

الصسكلتايامنداكو!ودقامواحإنحولكالناسكان

.للمسلا!قياموكلهـمخطيبأفيهمكائموكأنك

013ص4بإزاثسرظاوالنجوم013ص+:هعيانال6ووويادت

.fir)الى

ولمممل:اللأثيمارابنويقول،191ص3تثتىرالثيتيية:الثعالبنا(98)

83مى7بالمكامل.راحدةصكبماسنه

.8هىلأب!لأالكامل:أبزلسإرأابن(09)
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اذا.صحتأنهعلى،كتاباتدإ19(قماالدولةلعخد،التواخععنترفعه

الةطغأبوأدركوقد،(الأموالعلىالحصول"حصوأحممهافانالا*سبابهذه

جليبالن8يدمدحيثطريقت!ع!الدولةمضدمنفانتقم.ذلكبنفسه

وكنوزودالئكهمقيحصىلامافيهاأثبترقعةوأخرجففتقه"عليه!جبة

بهالموكلللقائدوقال،يديهبينناركالونفىوألقاها،وذخاثرهأبيه

منيصل،فوالله،ءإنعأنتمااصطع":مطالبتهبعدبقتلهالمأمور

ذلكبعدلاذثاوقد،1()62(واث*ينارحمماحباثالىالمدمتورةالىاكو

.)39(ماتحت!االمتعذيبءمنوف

بهونعن!اوزراثهمأحسنمصادردعنيتوانونبويهبنويكنولم

وفاةبعدالدولةفخرذلكفعلفقدعبادابنالححاحبالجليلاوزيرا

الدارفماماحجميعونقل،عليهاتحفظمندارهالىأرسل!حيثالححاحب

ألفوخمسينبمائةأقوامرقاعفيهكببسادارهفىوجدوأوقد.9()ثاليه

،6(عليد)دواستولىبالمالوطالبهمفاستدعاهمعنهدهملهمودعددينار

وذلكملكهلهووطدساندهالذىالرجلسيرةالىأساءالدولةفخرانبل

قالفانه،لهأموالتحصيلالضبىا.لعباحماابىالوزيرمنطلبحين

وقد،الحقوقوأهملال*موالاضالحالصاحبان)):المضبىابنللوزير

معالضبىابنالوزيرفاشنرك،")69(م!نهافاتمايستدركأنينبغى

أمحابعلىالقبضفىحمولمةعلىأبىالوزيرالوزارةفىنئريكه

.عباد)67!بنالصاحب

هذا،الملوكحندمةاللهفقبح":قالحيثهذاا،ثيرابنذموقد

5(()18(غيرهمعفكيفلهمنصحمنمعفعلهم

(A)?

)29(

(sr)

)9،(

)59(

()69

79()

.91اص!3الدهريتيمة:الثعالبى

82حى7بالكامل،291-91اص3بالمصدرنفس:الثعالبى

.82مى7بالكامل،291حمما3بالمصدرلنفس:المثعالبى

.015ص7بالكامل:الأثيرابن

.017مما7بالممدرنفس:اللأثيرابن

.r.37،-363صايهممتجاربذيل:الشجالحأبو

364"3!صالمصدرنفس:الثعجاعأبو
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كانالبويههىالعهدفمامراحله.معظمإ!-الوزارةمنصب.أنوالح!ق

نهمارضا*اللأولىالوزيرمهاممنوكان،يهينالبوالملوكلمجحلحةيعمل

يجنيه.!االىلجاللأضافةالطامعينأجناد!موارضساىالجشبينالمبويطيين

حعمماتياهبع!دإوحياتهـم!يهايههاويال!بودكانالذىلأنفسهمأليزرا.ء

"517حى!7المكامل:الأثيرابن)89(
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المخسامسالالصل

الداميهـةحداثل!9صسرحالحنلافةبلأد

الخلالهةببلادحلتلعنةمراحلهمعظمفىالبويهىالحكمكان

حدودعندالأمريقففلم.،الشعبطوائفكلقاهـمنها،الجياسببة

بمحاولةبويهبنوأشعلهاالتىوالمسنةالمشيعدبينالداميذا"لخلافات

كما-للشيعةالنصراءموقفووقوفهمالمشيعيةبالصبغةالدولةحمبخ

وكرمانوالأهوازالعراق)البلادهذهتصبح،أنالىتجاوزهبل"-قدمنا

مقدائرةانتظمتهمالذيقنجؤيهأبثاء.بينلملصثزاعفننرحا"(رفارس

الجنودفيهاوشارك،والصدارةالرئأسةفىظمعاالحادةالخلافات

المادىوالعائدالمذهبىوالتعصبالنفوذبغيةواتراكديلممنالمنقسمون

عرفهاالتىالقبليةالحروبتشبهالاستقرارعدممنمزمنةحالةشكلمط

حتىالحربهذهؤاقوتهمالجميعاستنفدوقد.الاسلأمقبلالعرب

وامبطلى.بمعدفيماالسلاجقةللأتراكسائغةلقمةوصارواا!لضعفأصابهم

يمولها.والمتىأراض!هعلىتدورالتىالمحروبطذهبنيرانكل!هالشعب

وبئة،وال6المجاعاتبالشعبفحلت،المتحاربإنهؤلاء!لصلحةعهذرغم!ا

الصطغلو!الذينالعيارينمناللصومقلانتشاروايهمان-بالأمنالشعوروفقد!

.السيىءهذا.المناغ

مشروغاتألىالحروبتلكفىالأموالهذهمناستنفدماوجدولو

الاقتصادأوجهمنوغيرهاوالزراعةوالتشييدالبناءمجالاتفىعالحة

.كثيراخيراذلكوراءمنالشعبلجنىالمثضر

الدولمنكئيرشأنشأنهاالبويهيةالدولةأنالقوليعكنناأت4ع!ى

عهدوالثانى،الدولةوشبابقوةعهدالأول:متميزينبعهدينمرت

نتيجةمبكرةجاءتقدالشيخوخةهذه2-كانتو)ن(وشيخبىختهاصعفه!

الذلىللمرك!نتيجةالمقوليمكنحتىبلأصابهاالذكاالمبكرللمرض

لهترةمروربعدا،لوصوحيظهرلمولمكنه(ت!أسيسهامنذتحملهكالمت

.المرض.احتضان

أمرائهم:أوائلعهدفيالقوةمن!ثىءضلىالبويهيونكانوقد

العائل!ةربالدولةركنوجودوفى.،الدولةوعضدوبختيمارالدولةمعز
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ثحديدا،!هـ!القردىوشائجعلىص!ويحرلاسكهاعلىيع!ملكانىابئ

صنرائهمالأقوياءالألناءتركأنوبعدالعائملةربماتأنبعدرلكن

البويهىالعهدنص!نناكثرانتخلمالذىالصرالحبيهمنث!بضعفاءأبناء

.بنارهالخلافةبلأدواح!ترقت

والذكطالصرا!طذاصورباست!عراضكاملةالحتائق8هذوتيتضح

يأتى:فيمانجمله

ابف،أومىاجلهب!نو(356!-334)اكولةمعزاحسعندما

.ركنعمهبطاجمة!م789-وو/367679-356)بختيارالمدولةجز

أوصاهـكثا،يفعلدماكلفىواستشارتط)1(الحسنعلىأبوالدولة

بنمحمدالفرع1وأبى،الحسينبنالعباسالفضلأبىكاتبيهبتقرير

وبالحاجب.والأتراكبالديلمأوصاهمكاوأمانتهما.؟لكفاءتهماالمعباحا

أبيدوماياخالفطبختيارهـلكن،مورا!6لهتستتبحنى،سمبكذكين

إ؟إ؟(.!والمغنين2والم!سإخراالنساءؤإللدب!يرعشرةباللهوواشتخل"2جميثها

يعدلبم)نجه.جتىعنه-ابتحد.المذيسبكتكإقوبالحاجب؟بكاتبب4.ءطئةوأسأء

!!جالطاقطاءعارر+كبار.فىإلطمعالىا!رافهقادهكما.؟داره.-الىيذهب

يمت.منكلوأموالبكوأموالمهماقطاعاتهم!ليتحكم..فنفاهمالديلم

فزاده!.أرزاق!ممبزيادة!طالبتهعلىالدليلمأكحاغرفانننق5اليه!ا)2(

.)3(حذوهمالأترأكفحذا،لهم

أهبتهفأخ!بهالغدربختيهارأنتوا"يأدركفقدالحاجبسبكتكنأما

الىالديلميخرجأنعلىالموقفهذاوشجع،تراكا16.افيهوانضم

ير!وهولاسيمابخقيارفأعادهمقادتهمباعادةبختيارفىط-الواالحمحواء

نأكذلكللالتراكمشجعاهذاوكار(العداءموقفمنديقفسبكتكين

.(أثالديلمفعلمثلماي!علوا

بالبضرةا،!تتلالالم!ولةورعلبنحبمقس(رادم357!/689نمنةوفا

)11

(r!

(r)

.)،1

،وخرساتوجرجانوطنرسلتأن.ثأصبفاقو!حمذانا!رىاطحب

.157حى2!دالمعبالهيةالدولة:شاكرلم!عود

.!ه!33!7الكامل:يرا،3إشا

.33!7بألمحذر.ئفس؟ايلىثأليابن

*33ص!7المكامل:إرزثيراابن
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.العباسالفضلأبماوزيرةبختيار.فكلفلمابيه!فاةهيها.ملنذكان،حيث.

ذلكؤ،الحيلةالوزيرواستخدم،).(حركتهصكلىبالقضاءالحمسينأبق

إمالأمدههوانالمليهالبصرةبتسليم،وعبه.واسط!نحبش!فرامنمل

6-!4"إمسالأعدتى!ن3و،بدالوز،ارةعلىمالالد.لزهذىانن!ا":لةوقال

قدكانذلكأثناءفىالوزيررلكن،درهمألفماثتىاليهحب!ثى!رسل

وأظبقوااليدفوصلوأ.،بةللال!قاءالبصرةالىللتوجةالأهوازجتث.ر"ايسك

(.V)مهرمررؤحممى!ثهااهـسيراحشررشقعالمصرةعلى

ع!مهابنالدولةبعضدلختيساراستلنجدالأتراكنفوذزدياد!6وننثيخ!.

العراقما،يهحلقع.فى/و.هوالدولةعخمداعيظ،.فوضلركن!"الدولة)"(

ليشغبواطسراالديالمةالجنؤد0عليهيحرضضعؤط..!بختياركلوأخدواممتغك

اووافق،اكالأتر4حربضلىمعهصبرهم!جزاءبالأموالويطالبيهعليه

فىوبإلغواالد،لةعصدعالجهحرضهمماففعلواالجيدمحؤلاءهوىثيك

::الأثراينقالكصاادارته،سوءلا!رافهنتيجة-بختيارركانشغبهم

والمبهلادالباقىهووأخربم،البعمىنهبوقد،كثيراولاقليلايملكللاا

حرض.أخرىناحيةوأط!.")!("ة،،منهاش!ءأخذالى4ليررات!كلءفلاخوإب

يمثنتذوأن!جند"-لطلباتليستجيبألاعلىبختيارعمهابنالدولدعضد

،اغليهمإتئاسةو"االاكارةافىزهده.لةويبينهـك،فيهلايطمعوا.حتىثمعهغ

.الأمورلهفتستقروبينهلينهمهولة!مصرزلكقعلاذاأندو.رعكه

وبفاقثتعلببدربا،فكانتا.يدولمةعضسدبدصيحةبحلياروغمل!

ريأتونال!يزحفونكادواحتىالجندبهيغرىالد،لذوضدضد،الأ.مور

.)01(سكليه

ا،..أةآ

(6

().د7

18)

(!.6

ا؟.)

.26ص7بالمصدرنفس.ثيرإلى6ابى

*26ص7بإصدرارخس.الأئيراب!

.خور!دتا!..ءبنوانحىمشهورة.مديدة:رامهرز

ولما!أدركنى6واأكلىأنتفكننمأكولاكنتفاناليدوكدتب

.114ص3بالمخل!صر:ءالثداأبو،.أفرق

.*6منب3المكاثل:الأثكيماراس

7بالمامل:الأثيرأبن،3!ثص3بمه61سحاربمسكوبه

.6.صم
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بحنتيارصكلجمز.للجتأجمدببماابلبما،وحمكدهلبختيارالدولةصكضديفولم

بالاحعمانلديسو!سهم(الدولةعفندأى)وأنه!(19)منصبهمنواستعفاءه

بخ!تيارعلىقبضثم،الفتنةوخمدتالجندفسكنأمورممووسين!ظر

2فىاخوفوعلى I13(م9لأ364!/5لحسمنةالآحنثرةجمادى(.

له،لبغضهبختيارأمراليمهألبماراضياالطائعالخليفةوكان

قدكانها"التعظيمهنلهاظكربأنالخليهفةالدولةعضدأركمارقد

يتعلقماوسكلمارةاللآ،تمنوال*كثارالداربعمارةوإمر(()13(وتركنك!م!

كثيرامالابغداددخولهلدىالخليفمةالمىوارسلاقطاعهوحمايةبالخليفة

الش!طاارمنالمفسسدينوقتلالأموروأقر،ذلكوغيروفرشاوأمت!عة

روالفساد.والنهبللدسل!طالفتنمذ"يسلتغلرنكانواالذين)14(والعيارين

البصرةوالىالمززبأنانجنهالىيكتببختيار-أنالدولةعضدوأجبر

الديلممنجندهأنرغمالمرزبانفامتنع،فعل.كمايفعلأنمنهيطلب

؟الدوللأ)16(عضدالىيميلكانضسكره\(اسفسهكر)تأنوركم

رسالةاليهحملالذىالجوهثرىبنمحمدعلىفقبضالمرزبانوبادر

رسالةارسلئم؟جندهاسفسهلاردربندبنمحعدعلىقبضكما،أبيه

يصدقألاهنهويطلباكاحداثجليةعلىيطلعهالدولةركنعمهالى

العميدابنالفتحإبووزيرهأوالدولمةعضدالشأنهذافىاليهيرسلهما

علىالمقبضعلىلهما!تمتاستموتالحيلةوأن،تمويههو"فانما

.،()39(ومعهايماهبتداركهثقةامتنعوأنهأبيه

)11(

)12(

)13(

(fit)

)15(

!16(

)17(

المختيرتتمة:الوردىابن،114ص2بالمختحر:الفداأبو

.992صبا

المصردنفس:الوردىابن،1ا!ص!2المصدرنفس:الفداأبو

.992صصأ
.06ص7بالمكامل:الأثيرابن

اليداية:كلأيرابن(06ص7بالمصدرنفس:اي!ثيرابن

.927صأابوالنهاية

ا،عيشمهـمبيحمصطلحات:اتجى،الجيشقائد:سفسهلار

المخت!رتتمة:الوردىابن،4،3ص2باكاممتجارب:مسكويه

فى!993أب

.345-344ص2با،ممتجارب:مسكويه
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البيماتوحدةعلىوحرصهال!ائلةكبيرالدولةركنحكمةاتضهروهلنا

ابنحق"فىابنهمنحدثلماالمهشديدأبدىقدوكانوتماسكها)بىويهى

واملتنع،علي!هاوتمزغا؟رضاسريرهـالىعننهسهألقى"اللهحتىعمه

باقىمنهيستقللممرضساومرف!أيامضثسدةوالشسوبالأكلمن

.")"9(حليهاته

الهـولةعضدم!اومةعلىيشجعهالرربالىالىالدولةركنارسلوفد

ولم،لصبهافىاو*!وريخححسبعدادالىبذفيشهيسيربأنريعده

صاغيةانذ،العميدابنالفتحأبىوزيرهولاالدولهعضدرسائل!جد

اليهيحملأنابيهعلىعرضالدولةعضدوكان،الدولةركنلدى

حاجةفىالدولةركنانيعلمالدراهممنمليمييخاث!لأثينالعراقأعمالعن

ليجدواخوتهبختياراليديرسلوأنملأليينعشرةمنهالهيعجلاليها

الدولة-ركنأى-يحضرأنعليهعرضكما1)91(بلادهفىمكان!الهم

عضدويعودالرىالىلختييارويصرفأمرهابذفصهفيلىالعراقالى

أصراذابختياربقتلذلكلعديهددهوثحم،)02(فارسالىالدولة

.)92(تصرفهعلىالدولةركن

ذلكعنيتنيه،وقيممباررىءرجلىأنهالدولةركنأثبتوقد

ابنالفتحووزيسرهـأباالدولةعضدابنهيتهـددفأرمملتهديدأوترغيب

جمأزةثلاثطئةفىال*اليكماأخربمللاثمالثاعلىوذلكلأتركنك)ا:العميد

الناسلاقربا،اقاتلكمالااللهفرشئغاناثبتواثم،الرجالعليها

.")22(اليكما

نأمنالبويهىالبيتتماسكعلىحرلصا1)دولةركز،كانوهكذا

فحبةيخبه"كانالذىالدولةافعزلأخيةوفيا،عالصهارياحبهت!عصف

يرىكانأنهروىوقد.الوالد)23(بمنزلة8عندفمكان!ارياه)*نهثمديدة

(A)?

!191

،)02(

)31(

)23(

33(!

.3،صه3بالمصدرنفه،!:مدسكويه

.8،3ص3بالمصدر.نفس:يهمسبو

.9،3صسر!المصدرنفس:مدكويه

.9،3!ى2بافىصدرنف!!ةمسكويلى

2بالمثتصر:أالفتأبو،6اصبلأالمكامل0:اللأثيرابن

.011مر،

.6أص7بالمحمدرنفس:الأثيرابن
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نأهفذا؟قمنتا!،لنىأخىيا"ةلهيقولوطو.ليلة.كا!،لمنامفىأتأفى

.01(وولدىاهلىقىتخلفنى

ابييمامنالرائعالموقفهذافى..إلنهإية-إمامالدولةعضدإخمطروقد-:

ال!9وإعادبختيارعنأفرجأنبعدفارسالىويعودالعراقمايتركن21

يخم!!وأنبالعراقاعنهنائبابختياريكونأناشترطتدكانوانو،يته

فقبل+،بختيارأمرليقمعفالجي!شأميرأبا.السحق8أخايجعكوأن؟له

أخرىمرةبغدادفىالأمورلهاستقرلتأنبعدانهغير،ذلكبختيار

.2()أالدولةعخمدعليهعاهدبمأيفنجتم

769/!سنةدالمحرمفىاذولةاركن.وتؤقى:. r'vi)35(إلزىمدينةفىما

ال!يميطرةله!.ونجعل.الذولةعضدولدهالىبعدهمقبالملكغ!ذاثأا10بة!ب

بحفنملفتهـالمدولةعهدانبعدالدولةومؤيدالدولةفخر!أخويهعلي

فأوم!،وأعمالهاأممبهانب!حبمالدولةولمؤيدالجبل،وأعفالكصفذان

وحدتهاللاناالبويهىالبيتوحدةعلىألحفاظبقرورة+تهقبلموأولأده

قوتهم.أسا!س

إلخ!ار9فداجةوفي،اليوبه!اللبلتفادجةخ!مامرةءوفاتهوكاتت.

-جميعللاستكمالجميعا.والدنياالدينبهفأصيب":الاثيرابنقالبكوقي

الكبريماموقفهالىيشيرأناللأثير.ابنينسولم،(()26!فيهالخير

ما.لميدلبختيار،حادثةفىفعلهوفى)):قالحيث(خيهابنبختيارمن

.")!2(لرحمهوصلتهعهدهوحسمنمروءتهكمالعلى

.ا:إلدولةرفىنرفا!بع!البويهية0ائرلإفات

بنىب!مصراعيهعلىا"لث!ربابأذانا.بفتحركن.الدولةوفاةكانت

)34(

(To)

،)36(

37()

*3.".ء.62:ص!بلأالكامل:الأثيرابن

هصه3نرالجبكالعماد.ابن،08ء!ى7بالكامل:ثيرار6ابن

المختمرتتمة.365!سنةالمحرمفىوفاقيالوردكاابنويجعل

.003ص1ب

تتفلأ:الوردىابنوانظر،08ص7بالكاملي:الأثيرأنجن

.003صابالمختصر

.85ص7بالمصدرنقس؟ايرثإرابن

http://al-maktabeh.com



111--

يمتىا!كانكمالمالراثك9باهـ!االف!دي!احمهادواسةعخدديسنسافسمبويه

بختيارمحاو،لتاب!نآ"كانكما،عليهعاهدهعمابختيار.لحبمادةضيظا

فىبى.المالتقهـوك!هدكهأرنثله،ديهاهـا!صر!هـالأطسا!احفذ

.(38اا-!سدهم!

،م366!/779س!ةالقعدةدقوالمعراقالىالدولمةعضدولوجه

عمه،ابز،لملاقاةالى،هوازالىبالحر،نمعليهبختياروزيرئتاابنفاشار

-صبهفىيؤاررو،فلمانصارهبعضس!طنهتخلىءحينبختيارموقفوساء

نأكما،حمدانبنتغلبوأبىالكرد!اكر!طوبءخرود"ادولهضد

وتخإعط،.الدولةعد!مدجي!ثىالىوانضمواعنهالنصرفوا8بعشبطود

ابن8وزيرعلىوقي!ب!ررادالىالعودةاوواسظفىالبقاءب!لحننار

عضسدعوضبقبول51ر،وانتهى،الدولةعصدلارمأءم!ولةفىد!ية

المالمنبحاجتهالدولةعضديميماهأرعلىالعراقبتوكاليهالدولة

بعدالدولةعضدالىبقيةابنو)يرهبحتبروسلم،ذلكوغيروالصحلاح

بغدادال!،ولةع!د!تلصحي!والشمامبكدقاصداوخرجمثيماعنيهقاءار

منعادةبذكتجرولم))نوررث2ثلااإ!،بهعلىوضربلهمالهرحطب

ي!ريد،كاطكما3(بخداد)فىلهورال56تمكنتوهكذا،1()36(شقدمه

وصلب(فقتلتهالفيلةقوائمببرالقاهبأنبقيآابنالوريوسوانتقم

.م367!/789سلنةشؤالفىبسغدادبصرعلى

ححدأنبفالدول!لامموبصحبلتهالشامقا!ط،10خربمفانه؟خمديارأصا

خيرور!ىحنثدالاب!تغلدبأبىو،يةالموصلقم!مدالدولنةناحيرلهفىين9

معلعدأوتطلك6لهزين!"ناءهـالدولةوثان،وأسهلالشساممن

عليهاخذقدكانالدولةعضمدانرغمبختيارفةلصدهاتغلبأبىأ!خيه

و.فى-.؟الدولةلعضديفبدولم8عهدب!ختيهارفنس!يقضدهابألاا)حهد

الىححمدانتسليممنهتطلبلتغلبابىرحلتهوصفىالموحما،المىاهـطردلمق

،أب!ااسكردكماا!سلويهةليهفيء-الجاراجتدبالمجال!وراوفى،(الأ،3

الدولةلمححرالجها!اسلمالسمب-تلررعمرانحمدانبنل!غلب

الدولة.عضداخا

..9مر7بالكامل:ال*ثإرابن(131

.مو"13!؟الزاطردالند!ما&اشاابو03()
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بالمرإنئلمكه3دادل*سضبمساعدتهتغل!بأبويختو،اأناعىتلزتأبى

قلاعه،احدكطفىفحبسهتغلبأبىرسلالىوسلمهحمدانعلىفقبمى

ألفا(عشرينعدتهبلغتكبيربجيشمعهوسارلبختيارتغلبأبوووفى

بنواحىالجصبقصرالطريقفىبمكقاتهماالدولةعضدوإسرع

عضديدفىأسيرابختميارووقع،الحليفانجيشوهزم،تثرببلت)31(

،ستقروهكذا،أصحابهمنكثيرعددوقتل،فقتلبتتلهقأمرالدوللأ

.)33(يكدرهأنيم!نكانمماالجولهوخلأ،الدولةلعضدالملك

الد!الدولةفحرأحيهعلىالدونةعضثتلغبأخزىنا!يخةومن

فاستولى،الديلمبلادالىالمدولةفخرفهرب،بلأدهوقصدبختيارأزر

وللمهادالبكمنبينهماوماوالرىهمذانوهىبكدهعلىالدولمةعئخد

.البلاد)33(تلكفىنائبهو!جعلهالدولةمؤفيأورنيالمى

مساجدهوعمرت،الفتنمنوسلمالعراقافىتمامامورال6واستقوت

عمارتهما،بصورةالخرائبأصحابادولةعخثدوأمر،وأسواقه

وذلكونصفأعوامحمسةبعدتوفىثم؟ال*صادحاتمنكثهيراوأجركا

الدولةصمصاملابنهبعدهبالملل!عهدأنبعد3(م)ث372!/829سنةثت

الطائعالخليفةوخلع((م869-376!/829-373)كاليجارأنجى

،وتوجوطوقوسورالسوداءوالعمةالس!بعالخلع))الدولهصمصامءا!ا

منلهيديهبينوقيد،ذهببمركبفرسعلىوحمللواءانلهوعقد

،")35(الممالكجميعمنالدعوةبتقليدهعهده16-وقر

)31(

س!()3

(rr)

)3،(

(35)

حوافيها،فىمنهاودجلة،الأرجاءوأسعةكبيرةمدينة:تكريت

ويطي!،المنيعةقصبتهاهى،المشطعلىحصينةقلعةوليا

316صاسرحلةاةجير،ابنالعتيقةالمدنمنوهىلمسوربالبلد

تاريخمختصر:العبرىابن،29ص7بالكامل:الأثيرابن

4بالزاهرةالنجوم:المحالهنأبو:وانظر،171مماالدول

9513ص

.153ص7بالكامل:الأفيابن

.113ما7بالمصدرنفس:الأفيابن

.84صمم61تجاربذيل:شجا!أبو
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ال!و!ة:عضد،فاةبع!البويهيةال!لم!فات

:مرإش!لاثةؤال!وانعض!وفاةبعدبويهبنىبلإ!المصرالحسار

ا!ولى:االمرحلة

الىولة:وبهاءالدولةوصمصا!الدولةشرفبينالصرالح

يخحولىانأرادلأ*بيهاخفاالأمرا!امرةالدولة!!ح!امولىأنبعد

13)آبكر!ت!أنألذىبرزيىا!وارسأبىالدولقئنرفثبرالى6أخايهبين

(حمدالحسينابىلأخويطفارسفاقطعفارس!الىالوضولوبينانذال!

خوفيال6هذينمنأسر!كانالدولةشرفولكرا،4فيروزشاحلاهروأبى

خحبته.وقطعإلدولةصمصامعلىخروج!وأعلنفنبلهمافارسالىووصل

ابىاستقطابفىالدولةشرفونجح،الملةبتابموتلقبلنفسهوخطب

صمحهـامفتوجه(علفيااسذفيلىأدطبعدالبصرةوأقطعهأحمدالحشين

الدولمةشرفولكنقرقوب)37(خارجوالتقيلاالدولةشرفلحربالدولة

لثلونجمهفياالذيالدولةعضدبنالحسينأبىبمس!اعدة-كلا!هانمتصر

الملكيئولبأننفسهوح!ثت!هرامهرزالأهواهـوعلىعلىفاساتولى

.افي")38(

الدهـكشرفبينلكصكحالتدخلنفسهالطائعال!ليفةحاولوقد

.)93(يدتملمالصلحولكن،الدولمةوصثمد!ا،ا

الجندشغبالدولةشرفواستغلاللأخوينبإبئالخلافهوةوات!سعت

6/869شنةفىالدولةصمصامعلىترأكالى6 Irvالعراقفىحلس!وزادآ،

حرضوهأصحابهولكقطاعتهفىوالدخولكصالحتهالدولا!صمصا"اأكماور

عندماولكق،أخيهالىالتوجهعلىالصمصاموصمم،ذلكفيرعه!ا

(ri)

37"()

(rA)

()93

ومكرانوسجستانفارحابينوالسحواقليمكبيرصقيع:كرمان

وانذ\373صالمشترك:ياقوت،والسيرجانكرمسيروقصبتها

"334صالبلدانتقويم:الفمداأبو

واسطشبينالمطيبمنقريبةفشهورةسكدينة:قرقوب

53\4صالبلدانتقويم:الفداابو،الأهواز

المخ!تتمة:الإردىانجا،11مماه7بالكامل:الأثيرانجا

337-336ممابا

.136مطال*ممتجاربذيل:شجا!أبو
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التسينةفانمفته!،ا*بىثالى(!جهوثراكولذ(.ة)لثرفاعتقلهالهنوجه

السلطانية(الخلعصكليهوحنلععاماجلوسالهوجلسحايخلااستقبا،ا!طائع

J-.وتوجه jj'بين-طهدهوقر!ماءوأبيضأسودلوا/لمينبيدهلهوعقد

:فقالال!ولمةلشرفا!طائحاستقبالشجالحأبووصفوقد،)94(بلهه

شاطىءحمكلىالهتبانلهضربمثانبعد(تطيار)3فىادولةشرفوكبلم)

،1()3"(زينةبأ!حسنالجانبإنفىعليهاالتبىالدور!زينلتاجلةفى

م،YY"1./YALسنةفىالدولذلشرفالذهراءامرغبذلكوصارت

؟()!4فمهـراغشرواحدسنينثلاثدامحكمب!دالمدولمة!مصامسحكمموافتثى

الب!ض،هشورةعلىبناءاالاولةصيصامقتلالدولةلهثرفيقئلي!لها

لمفان)):وقالدولتهعلىم!نهخشيةوووتهمرض!ماوهوبد!لهوألهثعار

سهنة!ذلكيتمأندونالمدولةشرف،ومات.،")15(فال!مبملالمقتليكغ

فكانفسملبسملهأشارالح!نبن..العلأءالقاسمأباؤلمكنيه!وو/!9378

سلطانحكملىأمف!لأنهالعا،ء"اللاأعمانىما)):يقوكالدولةهممصام

.(()16(ماتقد

الطائعوأتاهالدولةبهاءابنهالىالدولةشرفوفاةبعدالأهوراوالت

خلعالسلطنة.عليهخلعثم،)47(لتعزيتهزبزبفى

).!لم(

)اصأ(

)،2(

(ir)

)؟صأ(

.أع!هـأم

(54!

لأ!16

(؟7)

.همماهالفارقىقاريخ:الفارقى

.همماهالمصدرنفسالمفإرقى

الاسلاميه8الحضارةتاريخ:ماجد.الأنهارمراكبأحد:طيار

بلم\الكامل:الأثيرابن،م!!914إ*مماتجاربذيلةشجالحأبو

rrL)A.ا

سب3المختصر:الفداأبو،013ص7ورالكامل:الأثيرابن

ثلاثمدةحكمالدولاححمصامأنالفداأبووأذكر،124ص

الكامل:الأثيرابن،914صالأممتجاربذلل:شجا!أبو

.173صالدولتاريخمختصر:العبركماابن،38مبلم1

ه\ص!38-7الكامل:إكاثيرأبن

إ،سلأميلأالحضار!:مآفى.ال*نهارمرأك!مننوع؟زبزب

.7صهاللأسلأميلأالحضار!تاريخ؟ماجد،893ص3ب
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الصرالح:منالثانيؤالمرحلة

بينهم937!/989سنةفىالمدولةبهاءبوللايةالمثانيةالمرحلةبدأت

الذىالدولةوفخر،اعتقالهضاالهربمنتمكنالمذىالدولة،صمصانموبين

.)48(الدول!ةنئرفأيامثمنذالمعراقالى،ملكاءيطمحكان

عبادابىالصاحبوزيرهيخذيهالمعراقفىالدولةفخرطمعوكان

منالمدولةفحنررتمكنcبغدادفىالوزارةالىببصرهيرنوكانالدف

كذبعدالالزيمةب!إلحقالدولةبهاءجيشولمكقإ\حمموازاعلىإ!!ستيلاءإ

زادتهههـازال6دحبلة011أنحيثالجيشطذاالطبيعةعواملعاوننتان2بعد

الدولةفخرعسكرفظنهامنهاالبثوقماوانفلتحتعظيهمذزإ،دةالموقتذلمك

.الرىالىالدولة!خروعاد؟(")41فالمهزموامكيدة

أرسا!فقدالديلممنكثترلمهحهوالتثتهربالذىادولمةصمصام2"أما

لمالمنصرالجيشانوتبادل،(05)ش!رازعندبهالتفىبخشاالمدولةبهاءاليه

بلادالدولةلصمصاميكونبحيثانخهاك6تصالحانعليإلوضعوإلبمتثنر

لمليكونوأن،والعراق!اخوزستمانالدولةرلبهاء،اد()وأرجابئكارس

.)52(صاحبهبلدفياقطاعمنهماواحد

أخرجحينوو/39!م383دسدةأخرىناحإبةمننشأالصرأعأنعلنى

أAVصالتباس!االعصر!والدولةالخلافة:أحمدحلصمحمد(48)

.012ص7بالكاول:الأثيرابن9،()

وسبعوناثنانأصبهانالىم!نها،بايرانبظرل!!مشهوزةمدينة.هـ.(5)

المحمجاجعمابنالقاسمبنمحمدسلامار6فىبلناها،!رسمخا

:الدصفخرى.ا)*اسدبجوفتشبي!هالشيرارولسميف،يوس!ب!

348صرضا16ءسرة:حوقلابى،77-ص!76والممالكالمسالمك

94rالى

وانظر

.284.LeStrange, Lands of The Eastern Caliphate, P
فارسبطيئوهىخورستانجهةمنفارسحدرأخفى:أرجان51!)

وانظر!318صالبلدانتقويمالفداألو.وخور!متان

ثعلأStrange.ا"!P.284،4عه403كه603.

43(ص7تالمكامق:ال*ثيرابى(فى)3
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-الإولةأضمضامفسحاريهماليهموانضموامعتقلهممنبختيارأبناءال!يلم

.منهها)3.(اثنينوفتلجديدمنبختيارأبناءمجلبىث!قبفب

99صنةفىنقضالدولة؟مهاءانعلى /Y ArA Yصمضائممعالصسلعم

وا!رالذؤلنةبهاءجيشهزيمةمنتمكنجيشاالصمصامفجهز،اندولة

م،38!/،99سنةوجيشاالدولة4ب!اليهفوجهت!زستانوامتلكقائحد،

الذىالىولةصمصامبجيث!الهزيمةالحقطغانيسم!اتركىقائدب!يادة

.أعمالم!ا)54(وجم!يعالأهواز،استعادالديلممنأغلبه!كان

كلغان،جيشلمناصرتهمبفارساللأتراكمنالدولةصمصامانتقموقد

ثم؟مص/385599سنة)55(!الأهوازبهال!ستعادالديلممنجيشاجهزثم

.د()6الدولةبهماءنوابمنالبصرةعلىلشكوستالناقال!دهاسلتولى

صغيرابنالىملكهوأليالدويدةك!روفاة38779915!-لمغام.ش!دوقد

.الأمورعلىأمهتفنيط؟)57(عموهمنالرابعةؤ،

معهـت!قل!مامنا-الربامنلبختيارابنانم388!/899عامفىوتمكن

الاولثه:صمصامءلمىتمسردواالذينالديلمحولهعاوالتفالئانيةللمرة

فيبيهانتقامابقتيلهبختياربننصرابوفامرأسيراالدولةصمصامووقي

الدولةعضدقتلمنكانمايعنى((أبو)ثسذهاس!ةهذه\)-:له!خال

بننصرأبو!لممهاحيثالصمصا!أما،نتقاميدولنالت،لبختيار)58(

تعطهلمولكنهاأموالعلىمنهاللحصولفعذبهالشكرستانالىبختيار

.)95(دارهفىدكةعليهاوبنىفقتلها،دك!ما

53()

)54(

5()ة

(56)

)57(

)58(

)95(

موته.قبلىعن!معفاالدولةشرفوكان،ستةأولادبخ!تياركان

.901صالأم!تجاربذيل:شجاعابو

5357صإ*مماتجاربذيلى:شسجاعابو

.017ص7برالكامل:الأثيرابن

.18اص7بالمصدرنفس:الأثيرابن

.ص!!االدولتاريخمختصر:المعبرىابن

ا،همتجاربذيل:ضجالحأبو،291صVبالكامل:الأثيرابن

.3،1ص3بالمختصر:الفداأبو:وانظر3115هص

الكامل:ا"ثيروابن،31هصالأممتجاربذيل:ن!جا!أفي

ودفنهافارسملكهبعدالدولةبهاءأخرحهاوقد،391مط7ت

.31هص:صمجيالحأب!،بويهبذقمدأفن!
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الدولمةبهاءاليهفأرسل(!ارساكتركخابختيارنحيرابووتمكن

تمكننصرأبا!لمكن،شيرازفىبختيارنصرأبىممزيمةمنتمكئنجيشا

علىالموفقبقيادةحيشالةالدشل!اءالبهفأرهـسل،06(كرمانا)امتلاكهن.

وأرسلوءأوكتلو!أصحمابهبعضبهعدرالحدلهصرابوفهزماسصاعيلأبن

لدىبهالدودبهاءواحتفل.كرمانالموهوواست!عاد،الموفقالىرأسه

.(61)وكرمدءشدته

وو/12"ا!)3.(304!سنةفىالدولةبهاكلتوفىثم

ية،الأسالنزاعاتمنالثالثةالمرحلةببدء.ايذانا

وفاتهس!نت"

:النزا!منالثالكةالمرحلة

الدوليماسلطان:اكولةبهاءأبناءبينالمرحك!هفىالصرالحنشأ

أبىالمدولمةوجلال،(24.أم-ا!!/51201-3.،)شجاحأبى

البصرةالمدولمةجلالولىقدالدولةسلطانوكان!الفوارسوابى،طاهر

افرةالمدوبخهمشزفأخاهولمىبينما؟كرمانالفوارساباالدولةو!صام

سلطمائيتفضيلولعل؟63(شيرارأفىالدولةسلطانوأقانمببغذاد-ا!*مراء/

يفستطيعأنهالىبالاضافةيغلبلايملكهاكانمنأنلاثميرازالدولد

.سوأء)61(حداعىالجبلمنطقةوفىالمعراقيةالمنطقةفىالتحكم

د/417سنةفىالدولةاسطانصالصرالحالفوارسأبولدأوقد

شيرازالفوارسأبوودخل،8بلادامتلاكفىالديلماطمعهحيثام160

الدولة!سطانوتتب!عه،كرمارالىوعادهرمأنلبثماأتكيرفعلا

)06(

)61(

62()

)63(

)64(

ءفارسبهحرجنوبهافىمعمورةواسعةولايذةكرمار

,eL.33Strangeئم Lands of the Eastern Caliphate, P

فيوفتلهذلكبعدالموفقعنىلهبضانالمدولةبهاءيلبثلمثم

.603ص7بالمكامل:الأثيرابن.-493سنة

الدولتاريخمختصر:المعبرىابن.واربعينواثنيننيفعن

ط!و:6و.لأ41ص1بالاسلامدول:الذهبى،368مى

.166ص3بالذمبشذرات:الحنبلىعمادابن

المعالم:الشريفأححد:وانظر313ص-7الكامل:الأثيؤابن

.533صالعباسىالعصرقىالاسلاص

.533صالعدالىالعصر!ا،يلامىالعاله؟الفصريفاهيماب
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ب!جياثى8فأمدخراسانفىسبكتكينبنمحمودالىفالتجأ،كرمانالى

لبثماأنهغيرأخركمامرةشيرازدخولمنتمكنثمكرمانبهاستعاد

أخيهالىكرمانأعادثموكرمانفابىسالدولةسلطانوتملكورزمأن

.)65(مصالحتهبعدأخركامرةإلفوارسأبيى.

الدولةمشرفعلىأبىبيناموو/413310سنةفىالصرالحنشبثم

بغذأذفىللأخيهالخطبذالد،لةمشرفقطعحينازررلذسلماإنوبين

413!/شمنة.فىمعه!الأمورقررالمدولةسلطانولكن،أبهالنفببمهويخطب

0 rrفابىببىيكونوأن،الدولةلم!ثرفجميعهايعراقييكونأنعلىام

.)66(الدولةلسلطانوكرمان

ابنهالىفارسصارت415!/3401سنذفىالدولةسلطانوبوفاة

قصير.!راعبعدالمفوارس)67(أبىلأخيهوكرمانكاليجارأبى

بعدهمنفمخطبالدولةمشرفوفاةام416!/350سنةوشفدت

سلطالنابنكانيجارلأبىوخطبلهالخطبة.قطعتثمالدولةجلاللأخيه

سنلأاكلولىاجمادىفيأخرىمرةالدولةجلأل.الىأعيدتثمالدولد"

1389430 /Y jbام.

.كاليجارلأبىئمالدولةلمجكلالمخطبةانهناالنظريستلفتومما

بماللىالمقادرالعباسىالخليفةمنبموافقةتمتثانيةالدولةلجلالثم

9قأنذأكت!حكمواالذيناللأتراكرغبةعلىبناءا(433!-381)

جلاللى6الخطبةاعادةفىاليهأرهـسواوقد(االنرافقىالأ"مورمقدرأت

وقذ،العبيدونحنالأمرصاحبالمؤمنإنأميرانأ):.يقولؤنالذ"ولة

نأونسأل،كلمتنايجمعمنالذنعندناوليسالعفوونسألأخطأنا

الكلمةويجمعالأ!رويملكبغدإدألىليصثدالدولةجكلالىترسل

."681"(لة.فيهأويخطب

)65(

(66)

6(الأ

)-681

.49yهى7بالكامل:الأثيرإبن

.2!3حى7بالمكامل:الأثيرابن

م!خت!صر:العبرىابن،117م-7إلمصدرنفس:اللأثيرابن

،018مىالدولتاريخ

.933حىد!7الجحمدرتجف!ى:اللأثيرابن
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فىالمطبا-لقربر.مر،بغدأدنماكتالثلمجكلثورال6وننمكنت

الامر)66(.أولفى.اعترضالخليفةكانأنبعدالخمسالصلواتأوقات

يدمنالبصرةعلىاما؟ص/9920سنذفىكاليجارأبوواستولى

وفى،والأتراكالديلمبينالفتنةمستغادالدولةجافىلبنالعزيزالملك

المجند.تمردبسبب.استعادتهامنالدولةجلاليتمكنلمالوقتنفننى.

وأستولى،عادتهمهىكماأرزاقهمبزياداتلبينمحاإعليداإتراكا

وفاةاثرعلىقتالدونكرمانالعاهـعلىحذانفىفىكذلكاصيجاركاأبه

،أم042!/030"ندفىواسسطامتلككما؟الفوارسأبىصاحبها

وأطمعتهصعودفىكالميجارأبىنجمأبئربدا،البطيحةفىلدونجطب

جلالضعفاستشعرأنءبعد6بغداالىلحدارال6فىالمتواليةأنتصاراته

وقالوابذلكعليهأشارواكذلكأصحابهوكاني2،لهالتصدىعنالدولة

تسيرأنوالرأىفيدلضعفالاالقتالعنادولمةجلالعدلما)):لمه

؟").!(من!ايأخذونماأضافببغدادأموالهممنكتأخذال!راقاالى

بغداد،قصدينوىسبكتكينبنمحمودانالأنباءوصلتهالملأثناءتلكوفى

لجمعالأهوازالىتوجهكانالذكبالدولةجلالمخاطبةكالي!جارأبو.فرأى

بلاستجابةمنهيجبفلم،المرتقباالخطرهذاوجهفىبويهبنىكلمة

فماتتوزوجمتهولدهوأموابنتهكالميجارأبىوالمدةأخذ)،الدول!جلالان

للقاكلكاليجارأبوفتوجهث(()!7(بغدادالمىعداهامنوحمل،أمه

وا!سط،الىتوجهثمالمدولذجلالفهزمهالأطوازعلىالدولةجلال

المىالعزيزالملكابنهالدرلةجلالوأعاد،الأهوازالىكاليجارأبووعاد

.بغداد)72(الىعادثمواسطولايذ

21030سنةوفى ./ tكاليجارأبىمنالبصرةالدولةجلالاستعادام

.)73(البصرةمنهمفاستردتالاختلافبينهموقعماسعانجندهولكن

بدأتبويهبنىدولةأنبدااموو/433310ل!نةمنبدءاأنهويكحظ

)96(

)07(

)71(

)73(

)73(

ى!3بالمختصرةالفداابو،933ص7بالكامل:الأثيرابن

156.

المخت!رتتمةالوردىابن،337ص7بالمصدرنفس:اللأثيرابن

.933ص3ب
.337ص7بالمصدرنفس:ار*ثيرابن

.337صvبالكامل-:الأثيرابن

.35اءر7بالمحىدرنفس:الأثيرابن
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نأالمىذلكفىالسببويعود؟)74(النقصانفىوبدتالاضمحلإلفى

لمنالخطبةيجعلونفهمالمدولةعلىةالمسيحح!إالقوةصارواا،تراك

كاليجارأبىبا!بمالخطب!فأعلنوا،يشاءونعمنويقطعونهايشاءون

43سنة r!3301/أعل!نوهابغدادالىسريعاكاليجارأبويصللمولما،ور

شغبأموو/424330سنةوفى؟)75(اليهواعتذرواالدولةجلالياسم

وأنواسطألىخروجهمنهوطلبواالدولةجلالعلىالأتراكالجند

وحلفالدولةجا،لفاسترضاثمم،أرللادهأكحاغربعضبغثادفىيترك

.)76(علنهفوضوااليهموالاحسانالنيةاخلأصعلىلهم

الخلافةأمرانوو/35،ام426سنةأحداثفىالوردئابنويذكر.

مانعبلاالنهبفىأخذواالحيارينوان،ببغدادانحلقدوالسلطنة

المعربوقطعتكذلكوالخليفةأمرلهيمتثللاالدولةنجلالوالسلطان

.(!!)الطرقات

7360سنةفىالأمروبلغ / M Yجلالعلىببغدادالجندثارأنام

ي!تدبرأيامثلاثةفاستمهلهم،بغدادمنيخربمأنعلىوصممواالدولة

.بها،وأصابوهبالحجارةورموهيقبلوافلميرضيهمماالأموالمقخلألها

ساجهامنكثيراوقلعوادارهأبوابفكسروا،بغدادمنهاربالهخرج

.(،()78وأبوابها

(ام740-ص/4673101-422)اللهبأمرالقائمالخليفةوتدخل

.بغدادالمىثانيةالدولةجلالوأعادالأتراكوالجندالدولةجلالبين

فاصطلحا!بينهماالأمور.اصلاعالبولةوجلالكالميجارأبووحاول

0.سنة r Y ./ 42 Aكاليجا!أبىبنمنصورأبىبزوابمالصلحهذاوأكدام

حروبهماأناستشعراحينهذاكانوربما،)76(الدولةجلالابنةمن

:أ)074

()75

ل!()6

7()لأ

(VA)

()97

.154صالفارقىتاريخ:الفارقى

.2ص8بالسابقالمصدر:الأثيرابن

.هص8بالمصدرنفس:الأثيرابن

السلوك:المقريزى،3غاصابالمختصرتتمة:الموردىابن

.9iص1قبا

158مى2بالمختص:المداابو،هس8بالكامل:الأثيرابن

.م!814بالمصدرلنفس:الأيرابن
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.متأحراجاءالمصلح!ذاأنولوالأتراكالمجنداستمثراءمنتزيد

المضعفماطالدرجذهذهعلىالدولةوجلالالغريبمن،كنولعله

،الملوكملكأكاشاهلنشاهبلقبيلقبهأنالقائمالخليفةمنيطلبأن

.ذلك)08(المىاجابهالخليفةأنذلكمناي!غربولعل

:كاليحارأبىوتفردالدولةجلألوفاه

كاليجاروأبىالدولةجلالبيندارالدىللصرا!حداالقدروفسع

344301،سنةالدولةجلالتوفىعند!ا / laمنالأثيرابنتعجبوقدم

عليهالأتراكالجيندوتسلطضعفهرعمتقريباعاكاعشرسلعذملكهدوام!

قديرلث!ءكلعلىاللهأنعلمالعمايةهدهالمىملكهودوام)):فقال

مكانهكاليجارأبومننولى1111!!(ساتثسسويلرعتيشاءمنالملكيسؤتى

حينفىاليهمعجهاابأموالالأترإكوالجددالقوإدو!*ءاشترىأنبعد

.8()الهربالمىواضطرعنهالمدولد/جلالابنالعزيزبجندتخلى

القائمالخليفةالىوأرسلبغدادفىكاليجار.الأموز-،يخىواستقرت

وأمرالدينمحيىالمخليفةفلقبهكثيرةوهدايادرهمألافب!طثرةيسترضيه

436!/)83(ستةصفرشهرفىفيهالهفخطص،بغدادفىلهيخطببأن

.ام،40

يتهددعملياشكلااتخذالسلجوقىالخطركانالآونةهذهوفى

فصالحتأخيرهاوالخطرهذاابعادكاليجارأبو.وحاوكببريهلابن!ا!سطان

أم45،!/28.سنةفى،بو"كاليجارتوفىثم.8)84(ؤصاهر!غرلببن

بويه.بنىدولةحياةمراحلأخرفىفيروزخرهنصرأبوابنهليخلفه

(08)

811)

(Ar)

(Ar)

()84

أبالسلوك:المقريزت،6!ص8بالمصدرففس:ا،ثبرابن

.9،صاق
.37ص8بالكامل:الأثيرابن

04هى!8المصدرنفمي!:الأثبرابن

المختعرتتمةالورد!ابن،،.م!!8المصدرنثدلى:الأثيرابن

.934صبا

هالكتابهذاعنالثالثالفصلفىذلمكتفح!ميلأتانظر
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الدولة:ونهايةالرحيمالملك

،-فدملناكئمط-ا،ر6المقائممعارفةرغمالر!حيمبالملكنصرأبوتلقب

فيهاالصرالحدارفقدالآعداكلالاخوةصرالحمنالمرحلةنلكتخلولمم

وأبىفلادستونمنصورابىوالأميرالرحيمالملكهمالأخوةمنستةبين

خسروشاهـسعدوابراكيخسروعلىوأبىبهرامالمظفروابىكامروطالمب

وكانت)85(بالبصرةالموجودكاليجارأبىبنعلىأبىالىبالاضافة

وواسطوأحمطروالأهوازنئيرازحولللسيطرةندورمنازعاتهم

فىالضعفمنمزيداأضافتأنهااللاصخطورتهاعدمورغم،والبصرة

أبوابدقيشارفالذىالسلجوقى)86(الخطرأمامالبويهىالبيت

.بغداد

)83!البساسيرىفتنةقفجرأنذاكخط!ورةالعراقابلادفىالأمروزاد

ليسبعدادفىهجريةسنةمدةالفاطصبالثهللعستنصرخطبالذى

خيرالىحى))لأاذانفىوزيدالبيضالثيابوالمؤذنونالخطيبفيها

بينالحديثةالىأسيراالقائمالعباسرالخليفةحملوقد،")88(المعمل

السلجوقى.طغرلبكه101Aحتى)98(والفراتالرقة

()85

(Al)

(AY)

(AA)

(M)

.48ص8بالكامل:الأثيرابن

Encyde.انظر Li, Art Seldjuks

الدولةبهاءمماليكمنكانأنهويقال،ببغدادالأتراكمقدمهو

لهايقالبفارسبلدةالىونسبةبويةبنالدولةعضدبن

اسوكفنسبسيدةمنهاكان(»فا))وبالمعربية(»بسا"

ار!صلخلافعلىشاذةنسبدوهى،بالبساسيرىواشتهر،اليه

وفيات:خلكانابن0"فسوى"العربيةفىاليهاالنسبةأناذ

،45!0سن!ةحوادثفىالمناظروروضى73ص%االأعيان

العوالىالنجوملسمط:البساسيرىفتنة:العصامى:وانظر

.،43-433ص3ب

،153صالمنقطعةالدول:طاهربنعلىالحسنأبو
اصحابدخولوكان،88مدمشقتاريخذيل:القلان!م!ابن

وأولادهأهلهوخربم045!سنةالقعدةذى6فىبغدادالبساسيرى

مرأ!:الجوزىابىسبط.التاليةالسنةمنذلكمثلفىمنها

.181مما9بالزمان

أتعاظ.ا.لمقريزلى،98صدمشقتاريخذيمل"القهلان!ابن

9بالزمانمرأة؟الجوزىابنوانظر،253ص3بالحنفا

.186-89مرهكألكوانظر18اص
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لىالةبأمرالقمائمالخليفةمنلهاصتدعاءبغدارر.طغرلبكبحلرثد

وصولولدكما،بلاده!الضاربةللفوضى!حد،1ليخحعا"0!/47455سنة

تركالأثناءظكوفى،لهغدادفىوالفزعالهلعحدث)09(صحلوانطغولبك

تحرلمأوكان،الب!هماسيرىجمنهانفصلوقدبغدادالىواسطالرحيعماالملك

نا":فيهيقولالقائمالخلينةمنوصلهكتابعلىبناءاالرحيمالملك

الفليفةوأن-يينالمصيعن!ا-الاعداءوكاتبالطاعلأخلعالبمساسيرى

بينهما،ماقطعفقدأثرهفان،مثلهاالخليفةعلىولهعهودالملكاعلىله

فقال،(،)61(أمرهتدبيرالديوانتولىبغدادالىوأصعدأبعدهوان

.6()"((منفصلونوعنهمتبعونالديوانلاوامرنحن":الرحيمالملك

البساسيرىانفصالولكنللخليفةولاءهالرحيمالملكأظهروهكذا

لىالبساسيرىأزرلوالرحيمالملكولعل،قبرتهبزوالا؟ذاناكانعنهـه

البويهي!ينأمليتحققأنالمحتملمنلكانقوتهاأثبتتالتىحركته

فاطمة.بنىالىالعباسبنىعنالخلافةتحويللىا*وائل

وقبضمنابرهاعلىله!خطببغدادطغرلبكدخلحالأيةعلى

وانتهىعهدوينتهىعهدليبدأ)39(ماتحتىو!سجنهالرحيمالملكعلى

ذلكام7،،ص/550سنة)68(رهضانشهرأخرفىرسميابويهبنىعهد

الأخوة"بينقتالساحاتالىالخلافةبكدفيهتحولتالذىالعهد

الىعنصرياالمنقسمينالجنودوبينحكمهممراحلثشفى"ايهعداء

وانتهبتدماءفع!الت،رس!نةضيعةبينمذهبياوالمختلفينوترل!ديلم

.ايهحوالشتىفىالخاسرهوالشعبوكانوا"هانالأمن!فقدأموال

ببغدادومدتهم،عمثرأحدبويهبنىمنبغدادملكهنعدة!كانت

)09(

)19(

!39(

)39(

)29(

وبينبينهالجباليلىمماالمسوادحدودأخرالعراقحلوان

.21،صالمشترك:ياقوت.مراحلخعسبغداد

2بمصأخبار:ميسوابن،66ص8بالكامل:اكاثيرابن

.7مى

.66ص8بالكاهل:ثير41ابن

.94صااقبالمسلوك؟المقريزى

السلولط:والمقريزى،wooص3بالمختصرتتمة:الوردىالى

وانظر94صاقما1ب

038of The Saracenes, PلأAmir All, A Short Histor
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"واربعذألثنهر.رثلاثة.سنينثد.وثلأثورالسلجوقيةيدعلىانظقضواأنالموء

يوم!وأخزها،بغدإدالىالدإوللأامعز.وصليومةأ!لها،!يوماعمثر

مائة.فارمسبلادنة9لدعمادملكمن!ذمدتهمأما،بغدادطغولبكوصل

.ايابم)5!(وهـستةاشهروثلاثةسنةعشرةوخمس

تتمة:المورد!ابى:!انظر!ا9صاقابالسلولا:المقريزكما)5!(

..503501!ض؟بالجنخفقى
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افسافىسالثصعل

ا!لمإمححةاالحطاة

،(بويهلهنى!صر!،)

!ؤ!عنىالطسمالهقةالم!ورقتاهةتزيلرامديهلهصورغالبح!اهذاونحنتم

كبيراازدهاراارد!رتالقىالعصرهذاوالمعلميةا!حياةالصورفىبهذه

(وجي!تبرأالميلادىعشرالحاد!ا)المهجركاالرابعالقرنان!حتى

د!لةييمق!نلممبو!هبنىأنالىذلكويرجع،العربيةالحضارة

فشأتساهلنذأنثتساسيةدولةإن!كابلواحدلذميرتابعةمركزيذواحدة

مبولهه،بقعلى:ألمفلاثةالمبويهيةالأ!ر!أهـكضاءالمبدايةهنذققسمهافقد

مناللاهراءولايتهاعلىحن!اف!م!ثم،بويهبنوأححمد،بويهبن!حسمن

قد!ورحدليهقردتبالذىا!راعذلك،والتطاحنالمصرابملمحوقع!ويهبنى

السياس!.نفوذحم

المحدولأوالمستقللأ)1(الدويلاتظاهرةذلكا!ىأض!فنافاذا

المذكاالسياس!التمزقمدكا!ناتب!يئالعصرذلكاشهده-التىالدقليمية

الوقت.ذلكفىالعباسيإندؤلةأصاب

فقدالعلميةالنواحىفىالضثيستذبعلاالسيال!ىالتمزقماولكن

إ2(.والمعلميةالعقليةالمنواحىفىازدهازاال!سياس!التدهورعصور!ثهدت

ناتظهوأنئذالعباسي!نررولةفىالعواصمتعددالىواسنهيةونظرة!

الأدباءهلن!اكلمحلىيتدفقحضاريةعاصمةمقأكثرفيهاصاراصدولةا

أميركلكانحيثوالتكريمالترحيبأمير.كلهنيلقونحيثوال!لماء

إمارته8وشأنلشأنهاعلأءمجالسهمتضمهمانعلىيحرص

كالركطأصخر!حضاريةعوأصمالبصرةبغدادبجانبوجدناوهكذا

وحلب.)3(وجرجانوبخارىوشيراروأصبهان

)1(

)31

!\7(

ومابحلبوالحمدأف!يةلجحرجانوالزياريةببسخارىكالسمانية

والهنث8بأفخانسلتانوالغزنوية،النهرينبين

ارلأن!دلس.فىالطوائفالملوكعصرهاز3كاز

معجم:ياقوت.وخراسانطبرستانبينيمظيمةمدينة:جرجان

.9111مما3بانالبك

http://al-maktabeh.com



-128-

العلصيةبالحركاتحافلاخياالعصرهذاكانفقد،الجملةوعلى

العلمساءمنطائفةفيهاحتشدبأنهوامتاز(المعر!ةنواحىشتىفى

عصرفىيح!تمشدواأنقلوالبهياناللغةورجالوالشعراءوار\دباءوالمفقهاء

.(4)وإحد

وطانمعوفلأميادينشت!افىبهانجولنخلراتالقاءنحاولوسوف

الشاملةهالعلميةالنهضةهذه!ورةلنتضحالعصرحمذا

:اءوالث!سعولش!را:أولى*

بها،ويهتمونبالكئتبيشتغلونشعراءأنفلسهمالبويهيونالملوككان

حازمبرزاشاضرانهنسهالدولة.صثضدفكان:والشراءالملأدباءوينادمون

قولهذلكعلىيدللملشعوذواقةكانكما،صكبادبنالصاحباغجاب

الشمعرلسمانعلىالعلمبحرفاكطاذافهـو،":الصاحبأثصعاريهمتدع

قصيسدةفىوقال(1بدطب!هسمعتأذنولام!ثلهء!ىوقعتعينإ*افىي!نتجأن

وجلالة،!مناهل4لعذوإ،يعبيدأنثمعراسدتحقلو11:كذلكللصاحبا

قبله،ذلل!ساامتنالحعنهداتخمذتهاأنه!االلا،هىقصيدتهلكانت،قائله

.(()5(إطكريمواإلإجلألاطواثفعليهاوأقف،التعظيمصلواتالي!أو!جه

صكلض!سدبأثاريصتلىءالذىالتاجىكتنابةالصابىاسحقأبهووال!

ينظرأنارادلهـن":الكتابثلذابهررفلىفيماالئعالبىويقول،الدولة

الكتابفليتأمل2أثارهـ،محاسنعلىويقف،الدولةضضدأخبارفى

بلاغةبهاا،حاطةمعلهلتجتمعالصابىاسحقأبىتأليفمنالتأجى

.")6(عيونهاوأطاعته،متونهاو،يحنته،حزونهالهتم!هلقدمن

منقصاثدالشعواءفي!!ينشدالتىالمجالسيعقدالدولةعضدركان

ي!تذرالدولةعضدبقولالمقامهذافىونتمثل،كيرهأشعارومنشعره

والتماسهعليهبختيارمعاودةالىاجابتهمنحمدانبنتغلبأبىالى

:لهال.ملنهالامانكتاب

(،)

أ61

.16صالرضىال!ثريف:حسنالغنىعبدمحمد

.317ص2بالدهريتيمة:الثعالبى

.217ص3بالمصدرنفسالمثعالبى
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أفاقماا

قثلاركبن

واصئتحين

عزيمسذ

خنساقه

عضدية

صارما:يبغىوكاز،الأمانيبغى

أ؟(رراغماالذنوفتدلحتاجيذ

فقصدهـواهلهاللعليممحباالدولةعضدوكان)1:الفداابوقال

فىوألحجةالنحيفىاللايصاحم!نهاالكتبلهاوالفو،بلدكلمنالعلماء

.إ()8(دللثوعيرالديلمتاريخ!والمتاجىالطبفىوالملكىالقواءات

ثدويكولىانتمحىالهصلملشعراث،لدعصدتقديرعلىادلوليس

عصرانيبنمحمدقصيدةكيهلتقالبقةابنالوزيرمنبدل*المصلوب

فيها:يقولالتىالأنبارى

"المعجزاتاحدىانتلحقالمماتؤفىالحياةفماعلو

الصكتأيا!نداكوفود4قاموا!ينحولكالناسكان

لمثصلاة)"(قياموكلهمخطيبا!يهمقائمكالنك

ممنوكان،الشعراءمنيقمصدهبمنالدولةعضدبلاطحفلوقد

:قالكماالم!تقصدهـالمتنبى

(1ها)مول6رأيتحتىولرتقاطبةالملوكرايتوقد

حسبةأنتمعاروده.شاعرالحديارمدصورابوالدولمةعزكانوكدلك

.)19(والأدبادملمبرجاليتصلوكان،كثيرة

،.متمينؤاشاعراالدولةغضدبنأحمدالحسينأبوالدواءناجوكان

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.218ص3بالدهريتيممه:الثعالبى

.ا-.23ص2بالمختصر:الفداابو

المحاسى؟أبو،012صب،ار*عيانوكيات:خلكا!ابن

.131)._03ص4بالزا!رةالنجوم

.عبادبنالصا!حبة!بانةبدوكما:وانظر

.274مىالدكسريتمهالثعالبى

المرجعنفسةطبانهبدوى،931ص3بالدهريتيمةالثعالبى

.3!ا!ا
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؟بهأدتوقد،)13("هموأثصهلييهبوالأد.ب":بأنهالثعالبىومفه

غبرههكانوكذنك.)13(الفوارسأبوأخوهحبسهأنالىالأدبجرفة

بويه.الصا

نأبالأدبلجديرشاعريتهمأثاروتلك،أدبهمم!ذاملوكاانوللاشك

كلاليهمبهالزلفىيطلبوأن،بنهصرتيميعزوان،دولتهمفىيؤدهر

.)14(كانوهكذا،وفنموهبةصاحب

.كذلككاقفقدبويهالمناللأمراءعلىوقفاالشعرأمريكنولم

كأقالذىالمهلبنىالوزيرالشعراءالوزراءهؤللاءأشهرمنوكانرزراوهم

المثل،بحسنهيضب،لطيفاقوللاالشعرويقول،هليحاترسلايترلسل11

.(()15(الروحويجلبالبروح،يتغذىالعسلمنيستحلىو،

كانالذىيوسفبنالعزيزعندالقاسمأبوكذلكبالأدبوصفوممق

المقدمينالممدحينأعيانأحدالثعالبىاعتبرهجتىالوزراءهجرىيجوى

.1()آالرياسة(دواتوجميعالكفايةواوالبراعةوالكتابةداب61!

الدولة.ممزكاتبالشيرازىالفضلبنالرحمنعبدأحمدأبووهنهم

5(()17(والنثرالنظمبطرقأخذ"كانالذى

فكانالوزراءهؤلاءلدىمشهورةوالأدبالشعرمجالسوكانت.

العراقبوزراءمنوغيرهالمهلبىالوزيرندماءمنالتنوصحىالقاف!

وتازيخ،الندماءريحانةويعدونه)6لهويتعصبونكثيرايحبونه

منغفيرجمالمهلبىالوزيرمحمجالسهيحضروكان/")18(الظوفاء

تلكالثعالبىوومف،تحفظماغيرفىويقصفونيلهونالصحاب

،السماعولذ،المجلسوطاب،نسار6تكاملفاذا":بقولهالمجالس

)13(

)13(

)141

)15(

)16(

17()

)18(

.032ص2بالمصدرنفس:الثعالبى

522.ص3بالمصدرنفس:الثعالبى

.38صالمرضىالنئرلمف:حسنالغنىعبدمحمد

23!2بالدهريتيمة:الثعالبى t.

.393ص!3المحمدرنفس:الثعالمبى

.336ص3بالمصدرحفس:الثنعالبى

.63"اص3بالمصدرنفنى:الئعالبى
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c((")911الؤقار.لنعقارثوفيفيف!بو.ا.لميأخذهالطربفنفموأسخثت ".وكانت

الرستائك،محلتحلالمهلبى،الوريرالنهموصالقاف!بينالقصالند

.")1.2(المحسنعلىأبواللهحىالت!والقاف!وال!به،2(بيلهصا)

بقمحمد.الحسنأنؤ.الشاعرالعصرهذاشعراء(شهرمنوكان

با،طلأق،قؤلأالعراقأهلأشعرمن)1بأنهوصفالدقالسلامىاللعبد

نجأمزإءواتصلسن!تع!ثرابنوهوالب،تال،ا،ستحقاقلا!6رشهادة

بقوله:مذحهمنأن!هرواعتبرالدولةركنو!"حبويةال

.ار*مل!الا)22(أضربلكن!نص.بكأشعاره!ئالأمثالفيضريوا

.أتآ".وبعدالعوإقفمعراء-عينوكان)1:علهوقالخلكاقابن"ذكرهوقد

كفاالحلألالسحرهوالشعرهذاالحثديقةوعلى)):قالشعرالهذكر

8...(،)23.(يقال

الفضلأبوهعاأعكمهمنابعمينوالأدبا!اللأدبعنالككمونخت!م

بالجاحظلقبحتىزمانهفىاللأدبإءمبنأحديقاربهلمالذيالعميدابن

يدئت))قيل.و!ا،اتباصكبمابعفبىمنعيا!اينالصإ!جبوكانالثانى

:الثبلبى.جمنهقال")21(البمبنجاببنوخلتمتالحميطبعبدالكقابة

!،الوزا!ة6لإلتوالرياسبيماأدواتوجعيحالكقابةفىالعصواحد..."

القوية،طرافبال6مالعلومنوا!*خد،الفائزةبالس!!اللآدابفىوالمخيمارب

البلاغة،0فىالمثلفي.يضرفي:.اوالرئيسوالأستاذ+الأخير*.الجا!حظوليموممنهى

لهقالةكاأخشن"وما...غلأوالباشحةسابالفصافىضارةا.فئاليه4،يمنذالن

كاللأستاذالبلادفئلخداد"عنهامندئهرفهصكندبغدادعنسألهوقدالصاخب

!(()25(البعبادفى

)91(

(Yهـ;

)31(

)22(

):جم!ي(.

(!402)."

()125.

.337ص2بالمصدرنفسى:الدلعالبى

04:53143!اص2بالدهريتيمة:الثعالبى

.6!3كمىالمصدر.!2نفسى:كاهالبىا:

.004ص3بأ!المصنفه:المذكالبى

2305.ص4.بالأعياناوكيات)طظر - o.

الععادالق،7،1ء-001هص2بافيعيانوفيات:خلكان-ابخن

.3اص3بالذعبشذرات:الحنبلى

الحصارء.متر!وانظر،915صاصالدهر:ايتيمةالثعالبى

.3rYصأبسكميةار6
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والشعراءللعلماءبابهفنتتعبالبرامكئدالعميدابمطتشبهوقد

منظهرمنافسهرمن!انالذىعبادالنوالصاحب.!الكت!اب)+(

عذسهقال،البيانوأربابللشعراءمقصداوكانالطصرهذاقىالكقاب

وينبو!،ا!زمانوسسرة،المجدوتاجالمشرقصدرهو)):اليتيمةمماحب

،مخلوقبهيمدحمابكنلمدحهفاحرجللأومن،!اللأحسانإلعلإنجا

الصاحاجم!كانكيفمبيناقالثم((سوقدهرنا!للفضلقامتويولإهـما

عقدوواسطة،غةالبكنماعطاردنادرةكاناولم":ولماذاالشعراء"قبلة

جؤلخطابكلالبلادوأقا!مافاقاال6منالي!جلب،المسماحةفاالدهر

،الأف!اموبل!يغالكلأملروائعمشرعاحصرتهوصارت،فصلوقوال

ود!رالعلوموذوبالعقوللصو!مجمعاومجلسه،الغوالمروثعا!

نجوممنبهواحتف..هالسحر!يهعدما.اببلأغةهنفبلغإ،إلترائح

عنعددهميربىمنالشعروفرسانالفضلوأبناءالعحروأفوادا،رض

.()27(،الرشيدشعراء

فىالصاحبجاءهعندماللصاحبالد،للأعضدتقديرمنوبلغ

وأمسحابه،هو.وعظمهألجلدامنبعدغلىبنفسهتلقاهان037!م!نةفهاوند

يركبلمبينمامقامهمدة!ويغشونهيواصلونهالدولةعضدأصحابوك!ان

.عن!هنم)28(أحدالىهو

فرسعلىوحملهالجليلةالخلعالح!احبعلىإلمدولةعضد.وخلع

وأجل!4بمضاربهيتصل)92!خركاهفىكاملادستاله2ونصبذهببمركب

.)03(فارسنواحىفىجليلةفياعاوأقطعهدب

فىوالكافىاللغةفىالمحيمرمنهاالكتتمنالعديدالصاحبوصنف

(26)

37()

(YA)

)92(

)03(

9319صالى*سكميةالحضارة:سرورجمال

.915ص3بالدهريتيمة:الثعالبى

.01صاللأممتجاربذيل:شجالحأبو

علىالخشبمنتصنعكالبيتوهى،خركاواتجمع:الضركاه

مصطلحات:ا!بقلىونحوهـ.تغبالشوغخص!وصة5هليئة

وانض!!11مر،17

366"231.,.I Pكاول:Dozy

.أاص!المشابق!الممثرةشجالحأبو
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؟كسح!ذ،عنهاللهرفىهـكللىفضائل-يتخممنىالفالى*مامةوكتابالرمائل

.)31(الوزأرةوكتابا،مهتقد2منامامة

:المك!تبسات

كتطهميوقفحواانالعلماءعا!ةمنكانحيتمك!بة!جامعكللىكا!

يزث!جر!كتمبئحوكلاكانتبمروالكتبخزاثط))أنريقال،المجامعسكلى

ةمروزارالذىالحموىياقوتفال،")؟3(وتركهااليهاحملهالأنه

كننر2مفهاالدنيساأهـذلململوفحزائ!ضحسررحميهسمافارتت!عا))

.(+)((رجودة

المحسن!بئالكنبسمارالحفاظأح!النا)340(ح!ابىالقاضىعملوقد

وخؤالةللعلمدارانيهمابورمدبنيةفىمكل/354659سنةفىالمتوالمجتهدين

ولمم،الأرزاقلمهم،أجرلى،الدلميتللبونالذينللغرباءومساكنكتب

بنتملىألجوأنشأكما.عليهاحرص!)فىكا(الحنزانةصخارجتعارالقبتكق

م372/829!سنةالمتوفىالدولةعضدح!طشيةرجالأ!حدالكاتبهـمعوار

6بخدأدغربىالكرغ!للعلموداراهرمز)36(رأم.مدينة!د،ر"كتب

الفر؟نمننسحتلأمائةبهاوكانفيوجمعهأاشتراهاكتبا.كثيرة!اليفاونقل

صجل!5وأربعمالئةألافعشرة.الىالنساغ"باللاضافةأحسن0بأيهدىالكريم

!جماليمملكهاكانالمتىالكتبمتأو،احححابها17بخطمعظمهأأحنركما

يطونهعنمااالعلويينمنرجا؟ناالىوحفظهارعايت!هاامروج!ل،"مشهورون

يحهن!اجموئهمال!موعين،الطلابلجميعمكتب!وفتح،القفاةأحد

.الأسجة)!3(دهنمنيح!تاجونهماوكذلكالكتبمن

)31(

)33(

(33)

()34

)35(

(36)

)37(

لأ.03صش!3انمخت!ر:الفداأبو

"س،هىوصرو،3صاثية332صأبالدهريتيمه:المئهعمالبى

وقصبتهما.خعراسيانمدن(شهرالعظمىمرووهىالشاهجان

بعدها.و!ا113مىبهالبلدانمعجم

.ص،11بهالبلدانمعجم:ياقوت

سخالمأبومعبدبنمعاذبنجنانبقأحمدبنحبانب!محمد

.935مى1أبوالنهايةالحداية.كثيرابن.البستى

.92،ءى1بالاسلامبةالحضارة:متز

:يأقموت.سخيورصتانبنواحىمرمزمقصودأى:هرمزرام

.17ص3بالبلدانمعجم

.93،صابألاسلاميلأالحضار؟؟متز
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سنآالمتوفى.المشهوروابمشاعوالعلويين،نقييبإلمرفيالممثرنجف،-..وإتهخذ.ة.ت

التعلم،.فماالرانجب!ينللطلبةؤنجتجيا.،اوملمدارلهمماثما،،اراامسس/604150

بغيهابعلمولما،اص!سابمادثحنمنالبي!شاحبونمام!ئيعلهموين

.أفزأزرلذالمممزابخدهنالىالمحللألباوحاجاقالأيامأحدفىالعلمدارخازن

يخمامنووليلمستعمدهالطدلهبعددمفان!يعالدهنبألظا"يخئحنيت:ل!خز)نة

.الأطر)38(لزم)في!اليبه

iدلعنمدارالرصرألنري!أبحوا*.نعرالبئريباننت!أوكذلك لثا،!

وكانت،.الد)رهذهعلىللحيرفقراهمنقريةووقثأأ.كدلكالعفتمذاز

قدرتمجلدألمفثمانيرضمتال!هادرجذالىلألجيرةهذهالعلمدار

.ديناز)!ع!("أف!.نجثلأثينقيفثظ

كالفوالترلحارلىسلطارمدصوربىنوحعمكتبةالىش!مهناوأ!ثبإر.ابقء.

.جعل)01(الفأربعمائةتحوى..حكل

بويه!بنىوريرأردشيربىسابورمكتبةالمجالىهذاف!ينمم!ور6

دل!ا؟،..وجعلوو381سنةفاللعلمداراوقففقد،بذداد،غربىالكرغ

هدت؟ظلتوقد(عليهاللانفاقماالأوقافلهاوخصص،بجداكثيرةكتبا

"(المسلجوقى)!ثطغرلبكمجىءعنداحرقتحتىسبيبن،سنةالدإلي

لسنةالمتوفىأللعو!البصر!المسلامعبدءالجهاالاثصرافتولىممنوكابئ

.؟.ثطإةوو)2؟(

،:وا؟طبساءا!بط

!بهلاا!-منهمال!*طباء.مشهوبىىمىبالكثبرالبويهيينعصرحفل

!خكتى،الطبلفنونوحذقدلمهارنهتحميرالذىالحزاكى.هإرون.،ل!إبن

المحرانىابرأهيمعندكن!))هال!سناربقافخسىبخى-أبخئئ.الكؤجأنجؤمكنه

حسم!:الغلىعحدمحملى9331صابا،سكصية:-الجضاكفىمتيزس()38

"18صالوضىالشريمفأ.

م!18المرعرالشرليم!..خ!صالغنىعبدمحمد(93)

ا،سلاهى.العربىالأكرعلىأضوا.ء.الجماندفي.01:أنور+4؟.صا،أ)

.91ص13صوالنهاقيايةالبا:كثيرابنا!ا()

.337مو!2سلى"ص!رأ6كارجمبهغ.-التن!لىةزيدانجورج!ا)43(
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انئسا!-الحجمابمبناللهعبدأبوكثدمالمهلبىمحمدأبىد)،ريوكا:افى

أصرفتوأظلنل!،غذاكغلظلكاقت)1:فقالفأعحلاهـثجس!ألحرانىا

."كانوألتهكذاك":كال،عجلبلحممفيرةاكفأءظىتلكو

ث!يدهالمنجعمالعباسأبواليهوكد،هندوالجماعذطو،عجب

أكلصقدواظنل!أيضاالمتب!ريدفىأسرفتسيدىياأنت؟ورقال،مجسمه

بر()3؟إ،طبلاهذهـبنوءة:المنجمالع!اسأبوفقال،رماثذءشرغاسحدلى

.(ث4)فأبىليسلمالوزارةعليهكت،س،المحسابئذدينبعتقكحدكل،!ات

بنثابتاشتهربويهبنأحمثالدولةمعزووزارةالمحلببعأي!انمو!:

أهروتولى،بأصولدسكالىامسارحتىالطلمدبفىوبرعقرةبنسنانج!

.ذلك)45(بعدبغدأدفاالبيمارستان

الطبيببطلانابنكذلمجثال!هذافىالممثسيورينحلباءال6ومن

الطب،بحعناعلأبرتزقمحترفاطبيباكانالميذكماالبغدادقالنصرانى

.)6:(مشهورةبهؤلفاتفيدوالف

بخارىفىولدالمذىالف!يلسوفالطبيبسبتاابنالعصرحممذاويزين

(لمدولةملكهنصوربنانوحوسكالج،ا!!لبفىبارعاوكان،037!--ظذ

-عدظيصتمكئبةالمالقالفذاوكان،العطاء)47(ذكأجركاالسامانيذ

ولنمقل،)8"("ودراسةقراءةالكتبمنفيهاماكلسيناابنلماستوعب

الذى(())المقانونكابخباشهرهامتنوع!تآليفوألفانالبلثبفىسيناابن

وغرهاوالتشريحالعقاقيروخصاثصالحهباأصولمنعرفيماأهمحوكا

علىيزيث!ماعلىيحتوىأنه:روبنسونالدكنورفاللح)9؟(س.العربلبهن!

!ابوابتغوالكلوىالكبدىوالقولنبمالدرنيآالقرحذعالجوقد،كلثظ!ليون

خمبى!الكئابهذانرحموقد،).داالدماغوالتهابإجنبوإالرئة

سا()3

)44(

)5؟"(.

)46(

لم)47

ع(81

914(

،174مىالدوللاريحمحلصر:العبرىابن

.174المصدبىصنثس:العبركماابن

،017صالمحمدر0نفسى:ةالعبوىابن

.091صالمصدرنفل!:العبركمااب

35،ص12بوالنهايةالبذاية:كثيرابن

536صها*سلامىاالتاريخنهر:العدوخا

.366-36هص،لمرجعكلفس.:العدوى

547صألاسلامىالعرب!ا،الفكرعلىأضواءا:االجنند!االور
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سؤدباهد!"ر"(د1)بةوال*نجلب.والعبريذلا!نينيذ،إدىاحب!.عشزه-

القيتالتىاتالمحاضمأساسازلىالرمإسمعةمنالمتاسع1الجزاخ!!كهـثتلك

.لمبا*دفعرلاداطضرحتىأرطرباباكعاتق

العضدلىالبيبمارستارويسبالمطببأمريهتمو!البويطيونوجمإيئ

قيلاحتىعظي!مذأموالاكلثدوقد،بويهبفالدولةعخم!المىبهلغداد

وأعد.368!سلذفىبلائهدصوكرع،ترتييهمثلابدنيافي.وليس!))

ونقلىوالخدمطباءال6فيهرتبوكثولنفهعندالشرحيقصرماال*لأتكنله

المارستانإوظل؟((()كأهكثيراثميئاوالعقاقيرواللأشرنجةالأدوية)فن.الي!

.المكبيرما!ستانهمحموثبالديننوربنىخراائازلمتأنات..رحمنثرالغضدئ

ا،يوبىالدينصلاحبنىثم،الهجركاال!سادسالقرنأواسطفىدمشقفى

.وذبرهالقاممرةفىالعتيقالماريم!تإن

والتنجيم:الفلك

سهلبنعصروب!الرحصعبداشتهروالمتنجيمالفلك؟ميدالطوفي

الحموركتابمنهاكفرةمؤلفاتولد.الرازىالصوفىالمحمبب!أنج!

خمسىعن376!سنةفىنوفىوقدالشعاعاتمطارحوكتابابسمابية

.إ.دعاما)4وثمألمبن"

زحل،بغلامالمعروفالقاسمأبوالحس!نبن"اللهعبيدالمنجهمينومن:..

هذألىطولنىيدلهوكاثت-،1-والمنهجمينالخساب.أفاضلؤكان..فن

بابم،ذاكانالمذ"ىحامدأبوالصاغاتىمحمدابنوأحمد،!.()دالماثمأن

يغداد.فىالرصديةالآلاتيحكموكان،الهيئةوغلماالهندسة-فى؟كب!يز

داربستانطرففىالرصدبيتالمدول!شرفءولما..بنىكاية.-الاحكام"..،

الكوصى،علىدلكفىواعتمدالسبعةالكواكببرصدوتقثم،المملكة

أ31

)53(

)54(

)55(

.47صالمرجعنفس:الجندىأنور

،173صالاسلاميةوالحضارةالنظمتاريخةالنبراوىفتحية

.136صالحضارةتاريخ:هل

كث!ير:ابن،55-هصغب،عيانا!6:-وفياتخلكانابن

993.،ص12لمروالنهايةالبداية

.175-ص؟17الدولتاريخامختصر:العبوىابن

.176صالدولتاريخمختصرالعبؤ!أ.،:.ابن
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نزركبتح!حبحخطهوكتب،ألمرصدبمورةمختصريهنوكتبورصد

بالمهندسبةالمعرفة،!كبيرباعذاكذلكويجنوكان؟)6.(برجينفىالمثمم!ى

س!نةوالميزانالسرطالابرجىالثحمسلحلول،.صدهركانال!يئةوجملم

.(أم)!ه992

صكلم!فائالةمهارةذاآا.،!!/8،0الاليرولمىالريحانلبووكان

انهيئة!المسعودىالمقانونألف،)38(زمانهفىنظيرلمهيكنولمالفلك

أورد،محمودبنمسعودالمغرلوىالسلطانالى8أهدالاقواكجوم

وأربعبناثنينعلىالكتابويحاتووا،،يالفلكالخامةالمعلوماتكلفيه

وهوا(الفاليةالقرونعنالباقيةالآثار.))كتابوله،(باب)؟هومائة

مؤلفاتههنالكتابهذاغير!وبحث،القديمةالشعوبتقاويم!دراسة

لخطوطدقيقتحديدالىووصل!محورهاحولالأرضدوراننظرية

وفى،"مقولةمن،للهدماتحقيق)1كتابوله؟)06(والعرضالطول

والغربيونالتاريخعرفهاعقليةأعظما)سخويقولالمبيرولمىو!

دوراننظريةوصاغ،العلوم!وماثرمااشهددصبمعلوماتهملهمدينون

5")61(الشمسوحودمحورهاحولأي!رض

والمنط!:الفلمسسفة

كتابصاحبالمجوسىالعباسينعلىالعصرهذافلاسفةمن

الناسلزم.الذىالجليلإلكتابلاأهذا.الدولةلعضدألفوقد(،))الملكى

الملكىوتركوااليهفمإلوا"لبمين!لاين"))القانونكتإبظهرحعتىدرسه

والقانونأبلغالمصلفىوالملكى":العبر!ابىقال621((()التركبع!ض

)56(

)571

)58(

1)95

)06(

)61(

63()

.176صالمصدرندس:العبرىابن

.176صالمصدرندس:العبركاابن

.017صالمصدرنفسى:المعبرىابن

الحضارةتا!يخ:ماجد،367صالاسلامىالتاريخنهر:العدوى

.!922ا،سلاميلأ

.367صالاسلامىالتاريخنهر:المعدوى

،نهر46صالاسلامىالعربىالفكرعلىأضواء:الجندىأنور

.ص؟36ا،سلأمىالتاريغ

.17أص.إبدولتاريبئ!ختصر:العبرىالن
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غلى.أعلثحالذئالطبعببنالله.عبدالفرجوأبر؟-0((631(أشبتالعلم40!ا

وأنوالحا.لمنضقثالمقدي!متالكمتلببثروحوعكدنى،وأقاوي!لهنم01!*وائليكئت!ب

شافيادسطاائض-وح!التول-ودسط(أرسطوطأليشااصيفتأكقالحكذ

.6()ثوالتفهي!التعالجمبهقصث

احتط.الذكطسيناابن.الرئيسالشيخالعصرطذافا!سفةأبرزومن

الكتبصكثببرا.لمببناابنوألمف،.الفارابىأرسطوبعدالثالثالمعلممركؤ

.ت.أفلوطبئالى.نسبة-..ا.لنحديثة.يايإفلاطوذيتهوأفلأطون-أرسطو.فلسفةفى

ممكلن،.ت!وزهامدىوعلىالفلسفةصسناجمةو4براعآمدىغلىتدل

فلاسنسفهمنوغيرهما"وأفاكطرنأرتطوسلين!بن21وخالف؟)65(.يديه

صأحبابذل!ك.،وهوب!ا؟.،والآراء.ولم:ايت!يذالنظرياتمن"ك!ئنيرفىاليونان

بخعبؤإته،فيهاويحكغ"ة-والعفنل.الملنطقالآرإء..ظلى.جعرض:م!بمت!ل!كنرتف!ير

.ولمحد.ا.إن"،القدماءشروغ.لمذاطابمنك!تبماحسبطن!"في!وهههـالقائل

إلشفإ.ء-:ايمفلسفلةمصنفاتههوأهم،.آ(إ()6بتاخاصة.فلسفدنضعلنا.أن

ط!.مختحصز))التجاة."؟.المذكما.كتابني..يل!يه،جملومهـإلقلنمفة..فيبهاسقوعبالذكما:ا

القصيدهـ!العينيةوا.،..)67(الحكمةف!رلم!ائلودتسع،ا*شاراتوا،الشفاء

ذلك.وغير)68(الروحفىالمشهورة

اخوا!-!اعذالمهجرفالرابعالقرنمنتحمفحوالىفىظهركما

حرجموا،دسياسيةداطنيذميول!هاسريلآفلسفيةجماعةالصفا"وهى

ويرغ!ونهلمالك!إدككمرال!خيرفبيتوسمؤقفنكلبيننشرهاعننى

أ!شماسنعلىالمئقب(2:علىينصدظاهتمامدموبئن،الي!مالانضمامفئ

.)!آ.(الشيوغمن.لدعؤتهما،شتجابة-الىأقربأفيتم

خلأصهلعتبررسالدوخمس!يناثنتينالجماعةهذ،أعضاءوضعوقد

.3..لأIص.!المصدرناله:العبرىابن()63

.091مىالممدرنفس:العبرىابن)،6(

"*،316ضا،سلافيةالخضارةةمانجد.)"65-أ

الدسلأمى.العربىالفكرعلىأضواء)66!

لمالحضارة.هـح!د.،43.ص31هـبواللنهايةايهةالب:كثيرابن(67)

ة.712فن"الافنتلامديه

.636-36همىاللاسلاهىالتهاريخنهر:المعثوى(68)

.032صا،سلاميةالحيارة:سرورجحال96()
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.،والهنودوالفرس.ا!يونإنأرإءطلىأ!لاعهمبعدإلمهحميمينالقكممفذابجع!ال!

الجحاصكلةهذهبكتاباتشالثر"وقد،..الامضمكملجهيقتض!،عل!!!لعثهـيلها

بركيره!ا،الخزالىحامدوأبوالتوحإىحيانرأبدوالمعرلىالعلاءالو

.7()والخاصالوا!عالترفينعالكرلىمى

والفحو:اللغ!ةعل!

بمدينةولدالذفالنأرسعلىأبوالعصرهذافى.المعلمماءأشهروص

بلأدالى2وذهب.،النحوعلم!.،قتهاماموكاني.،أدببونواشت!غل،فسا

المدولة:.عكلضدقال،محت!الديهمكانتهوعلتابدولة-"بيعقدؤاتصلف!إلذبه!

اللايمساحكئتاب-لهوضخوقد،-((.المنح!و-الفسوى..!أبنى.علىفلاجأتا.)أ

منأشهرفهووبالجملة".:حنلكانأبنافيهوقال.،.النحبىفىواللت!كهنةا

وكتاب،،("التذ!رةكتابمؤلفاتهوص،.،()!،(ويعدح!.فضلهيذكرأن

"الا!نهفال"وكتهابا(والقراءاتالحجة)1وكتاب"،الممدودالمقصور))

.وغيرها)2،(،الرجعاجىأغفلهفيما

كتابشرعوله،النحوكماالسيرا!سعيدابوالععرهداعلماءرمن

وكانوالنحؤباللغةغالماسعيدابووكان،النح!اةوطبقاث،سيبما!ية

علىوالنحودريدابنعلىاللغةقرأوقد،البصريينبتحوافناسىاعغأ

.المرربان)173وابنالسراجالن

دريدابنعنروىالذىيالرمانىالمعروفالنحو!الحس!إبو،مدهم

الميه.فئممبالرمانيبيخء،-.وكان"واللغهالئحوفيطولىذ.اءيدوولق

اللغة2وأهكاللنحاةأشهر،.ومن..بؤ(سط)"7(.الرهاققعنرالىأؤ.ءتشب

ال!ثنفيرةالمؤلفاتصا!بالنخؤى"الموضلثىح!نىبنعثمانالفتحأبو:

اللغةعلماءأشهرومن.ر،مياعكبداجنىركان،واللحةالنحوف

ا"17

1711

173(

!!-3(

1741

.366صالاسىدمىالمتاريبمنهر:ىالعص

البدايه:كثيرابن،82ص2باكاكلياى.وفيات:.خلكانابى

.مر،1603ء1والنهاية

.ص!93أباالمصدرنفسى:كثيراس

.-!و؟292اوراوال!بهايلأالبدالميئ:كثييرالهر

.أ!4صأأبالمصدرسلنفهكثإنرس
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!لمه./الملغةفئالرازقا.مههـاحلا.المجضلفارسبنأبحثعثالجسينأبو

المزمانبثميحا!منهه-،المقاماتالبديمعاصاحبغ!أخذحسانر!سائل

.)07(الثائقةوالمقاماتالرائعةالر!سائلصاحبالهمذإنى

نأالمج!أدهذاالتونذكر،"المغرفةميادينشلتىفىهؤلاءوغير

المح!برجذ!وعاشاكبيرينحؤرصخينعلىروظمهواحكتمدالبحثهذا

كتبهفىتناولوالذق042!سنةالمتوفىمسكويدهوهماأحداثهوعاصرأ

واهتمالطبرفارختدلما.إقيالتاالتاريخيةالفتهـةالرائعإكايمتجارب

إم!ما!،9036!سالنةوحتىصهيينالبوحكمتاريخمن.المبهـرةالفترةبتاريخ

الخسيئإ؟بن!محهصدالثلينظهسيرشجالحأبوفهوالمؤرخينهذيغثانى

ص؟0938الئ9!3!سنةمقالفتزةاللأممتجاربذيل،وطكابهالزوذدإورى

.اشنايةفىويكد!ا*هميةطن.عاليةدزسجةأوردإ"-علىمماافادتناوكانت

-؟!!}4.فقمطبالتهالق،درالمخليفذنجثهدثتتوفىمنعأىذظرةأن.لملقى

كك.6لوإندبا،حكلامالمعهدهذالملننحننن-كئبف،زخر(3.؟ما-حام/199!2

.:"ا"علاممق4أياهفىعالاتوممى)):الرسيوطىقال،والثقافةالمعرفة

الما!صرجسىالحسنوأبو،المنجوىوالبرمانى،الأديبالمعميكرىااحمدأبو

درهو-عبادابنوالصاحبالمرزبانىاللهعبيدوأبو،الشافعبشيخ

،الورراءمنبالصاحتسمىمنأولوهو،الدولةهـويثمؤرغ

اماما"ولى؟كلروأبوشاهينوابن،المشهورالحافظوالدارقطنى

ا،،!كال!ة،شيعالمالكزيدأبىوابن...الدميرا!بنويوسف9نعيةالشا

وابىالحنبلىبطةوإين،ا(القل!بق!ت))صاحياالمكئى.بكروأيو

شيخاي!مربخمم!وزاهرد......اللغوى0والحاتمىوأبخطايىالواصكظسمعون

صماحبوالجوهركاجنىوأبن...،المقرىءنحليونوابن،الشافعية

منأؤفيالزبانوبدلع..."المجملإ؟(طحبطفاريسوابمن.،((الصحماح11

والهروى،الشاعروا)وأواص!،التوحبدكماحيانوأبو...المقاماتعمل

ثميخوالمبيعرى...،الشاعرالبستىايفتحوأبو،"))المغريبينصاحب

اللاسفرايينى،حاه.دأبووالشيخ"())المستدركصاحبوالحاكم،الشافعية

...ي!"ا،لقاب"/صا!حنبالزأزافيبكروأبؤالرنهاوالشريثت،فوركوابن

ا!لختصر:إل!داابو،،3!و!11ا*لصدرنفمس:كثيرابن)75(

.13صه2ب
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باللهالمقادرالخليقةالسميوطىاليهمويخممبل،(()6"\(أخوونوتكئق

الشيخوعد،")س(ومففتثنقه،أعلأههممن،،نفانه11نفسه

.)78(انشافعيةالفقهاءمنالقاوررالخلإفهال!كحإشادينتفى

علعائهأصماءفيهي!ستقمىأنمنالعصهـأكثرهذأأن،والمحق

ازدهار!!ركانالس!ياس!وضعهعكشعلىالنا!حيةثذدمنوورووأدبائه

لمظير.لهيوجمثاز،قل

)76(

)71"(

(VA)

16،4-4اصهالخئفاءتاريخ:السيوطى

ه!17صرالمحتنفس:الصيوثطى

17،5صالمصثرلنفس:المسيوطى
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أولا:

-5،1-

:رلمصادا

1وو/،63-اثيرر6س r r Aخر!--لأحمدسعى(م

...بيروت01صاحبماجالتار!لكاص

سحوصاالالحر!00.الرابغالقرقفنا،ولىالنمحف)عمححرقل6

بالكرحىالمعروفالاخدطخرسالفار!محمدب!ابراهيم

اس!الإ!تهـعثمحمدنرىلتوإا:تحثئ!ت،المثالكوامسالثا

:61!ا!81-6حد/هانجقا!مرفى".تما.لحئتنئ.

محمدسدته1عبد!ر!حمدفخ!دف!الفم)امذلحلواس

..حمحىلولدو،!هبراي!

!برو-صسملأصهالررحله

سماعيلبرعجمدبرطيك.عبصمح!.لرووا943)الثعالبى

سصدورفالئه!لس

محمثشخاليق.المعفزهلفحاحرلأ!الدهربتيمه

.3"1!/5691"لاه.الفاهرة.ط،الخ!ذ0عبدالدي!عخيى

لدحميبيحولهلبرالقاشمابو.حوقللر

"9791تيرؤت:ط.أاللأركلقصورة

حمد.سمحمدالحسرالوا13"17!141تاجبإرس

ل!ر!سندكنورصحثلو.حلرلرىحلة

ججص--حمر..ضيدا/حبnحلدرلىب!

.القاحمره،الشعبدار.طاخكونابنمقدمة

بىأحمثإلعبسابولديي،!شميىا-انم؟لأاهص/8.6!-ت)حلكانالر

الشافعىبكرأبىبنمهيمص

بيروهـ.ط،الأعيانوفيات

ا.لدينشمش6لحاقضا"ف/قي"7،134إ)همىال!

مح!حثىامحمدوتص!.طممت!هلهثخقلو،ال*ننمكموفن

.3القا 749 0 M

..ا!نج!زى!س.طص

"دإبحيدر.فيالزمانأة
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13-

13-

12-

15-

16-

17-

"أ-

91-

02-

-Wk-

الدين.جكل:السيوص

هالقاهرة.ط،الخلناءتاريخ

بنالله!مبدبنالحسنبنمممد(أم90كل/4885)شجاعأبو

الردقراورلى..الدينظهيرالوزيرابراميم

الأمم.تجماربذيل

الشهرستانىهالكرليمعبدبندحمثمحمدأبو:الشهركمتانى

.بيروت.ط،!ال!نحلالملل

جر!ر.بقمحعدجمفرأبو(مرو/031229ت)الطبرى

ابراميم،الفضلابو:تحقيسق،والملول!الرسلتاريخ

.ام979الر،بعةالطبعة

طباطبا.بنعلىبنمحب:الطمطالىابن

بيرولته.ط،ا،سلاميةوالدرلالسلطانيةالادابفىالنخرى

.م0891اكل/،001

الملطى.غريغوريوسرر(68ه)تالعبرىابن

.بيررت.ط،الدولمغتصرتاريخ

هالمصاص

هخطو!ا(والئوالىال*وائلأنباءفىالعوالىالنجومسمط

المصرية.الكتببدارتاريخ253رتم

62)(الحسنابو)طاهربنعلئى rكل).

المصريةالكئلببدارشم!م!تصوير،المنقطعةالدولتاريخ

تاريخ.!لأ.رقم

أحمد.بنالحىعبد(أكل)980الحنبلىالعمادابن

أكل/193بيروت.ط،دمبمنأخبارفىالذهب!ثمذرات

,Mام.

ت!حقيل:،الفارقىا،زرقامحلىبنيوسفبنأحمد:الفارقى

.م7491بيردلتطط.،اللفيمحوضعبدلىبدرالدكتور
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بنمحعدبناسماسكيلال!يىعماد(أمكل/732332)الفثاأبو-أ،

.صاهصاحبايفداإبأبىالمعروفعمر

.بروت.ط،البثراح!رفىالمختصر-(

.م0184باريس.ط،البلدانتقويم-ب

المساعللالقداأبوالدلنعمادالحافظام1373./774)كئ!وابن-33

الترفى.

،مال!،والنيايةاللداية

.هدمول-23

م.1ول96ابريل.ط،الحقائقأخبارفىوالحدائقالعيولى

بود!ا.تغوىبنيوسفالدينجمال(م1فى874ء/61.)المماضنأبوتء3

التاليف:القاهرة،والقاهرةم!رملوكفىالزاهرةمالنجر

والن!ثر.والترجمة

علىبنالحسينبنعلىالحسنابو346!()لفا!لسنعودىث625

.المسعودى

اكل!393الخاسمةالطبعة،الجومرومعادنالذهبمروج

.م7391

أحمد.علىأبو:هسكؤيه-26

بنسحهاعتنى،امأكل/322149ط.،الى،ممتجارب

.أمدروز.!ه!:وتصحيحه

هالبغداد!البصرىحبيببنعلى045!()تا!اوودى-37

/40Al،ط.،الدينيةوالولاياتنيةال!مملماإالذ!حكام-أ

المنعمعبدفؤادالدكتور:تحقيق(الوزارةقوانين-ب

.داودسليمانمحمدالدكتور،احمد

8y-المقريزى(Ato-&)مجلى.ينأحمدالدينتقى

والترجعةالتأليفاالملوكدوللمعرفةالسلوك-أ

والنفر.

ئصfitأخبارفىالحنفااتعاكل-ب

احمد.حلسمصدالدكترر:تحقيق
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11a.أابى..؟لح!دز0ت93 Y.)علىبىمحهرراللهعبدأبو

هـ!يهكسنوى.،-طالئانىء"امحر(مخةأحنبار

.م9191القاهرة

ملويرفالو!بعبدبىاحمدالدينشهافيابنويرى.:-03

،ام"ا!/،0،40489ال،دب.وفد؟نأ.9الأرلب.ا.نث!اية

..الشيرازىاللهثمبة-31

الدكتور:تحثي!،الثاطميهالدولةدعاةداعى!ذكرات

هأ"30،أ!/839(بيروت،تامرعارف

كاالملكعبدب!محمد:الفمذانى-.33

منعشرالحادىلالجثمرء!).الطبركا+تابرلجختكملة-ة

بمصر.ص!لمعأرفدار.اصدلصر،.أ؟الط!رئأنمارجخ!عةنحجضو.ا."!!

عمر.بنالدينزينالشيخ:الوردىابن-33

!58012!/القاهرة،المثزاخبرفىالمختصرإ.--.-،قتمةا:!-.5....

.ام866

..v,3761!ط*،-إلغر*ائبما.وخريدةفوجمد.س،العجائبر،.-لأبة؟""

ألحموكمااللهعبدابوالدي!شهاب(أموو/626932):ياقوت-،3

الرومى.

ام4918جوتمج!.!طصت!عا،المختند-ووضعاالمثسلزك-.-أفى-.-"!

بيروتا..!ط"،البلدانمعجم-ب
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جسع:لمراا:نياثا

)الدكترر(العدوىأحمدلراهيم

الثقافيةالمكتبة،العربيةالقوكيةضدالدسللحركات-أ

م.91الأ(5نغذذ3

ايم."-،لمقا.هرة.9".9،الالبم!لامىالتاريحنهر-ب

حمسهـنالدكتورمحبالاشترالث()الدكتورشمري!كعيهلرحمد

.إفحم!د

أولى.ط،القاهوة،العبهأد!العحرفا،سا!!ىالعالم

مرو/13589391

الخندكما.نور2-

المكلبة1!4-،.لعد!-،!اللاسكمرأالعربى.الفكرعلىأضواء

.ام629*ا؟2،الثقافية

..حلبانةبدوكما-

.العربأعلأم!لسلة،عبادإب!الحماحب

.(قنديلمحكد)الحتلى!-

.ام،89القاهرة،الأخنهمثق!لجحلمخطلص!"التعري!

.الد!نور()0ح!سىابراثيمحسن-

والاجتماعىوالدينىالسياصيالملاسافىمتاريح-أ

م.91لأ3الف!اهرة،."ولئقاو"

.ا:م؟39؟الإمإريةالمتليعد،مصرفىالفاطميوني-3

علىالدكتورمعبالملانئبترإلق)الاهـكأمية.النظيم-؟

.موو/13589391إأولى0!أ(حساهيهلر

كنو-ر8ك111حه!ني.بيهلى.إ.لجريبي!لىا-ا/-لإ.د!

.م3691ماردس"ةهرلث!اا(مبةلاس!!العربيدامصر

محعدا)الحن!رى-

الطبعة،(،العلاسميةالدولة!الإسلامثا!لأممإيبحر

1ح!مسة " ، /G ?A rliهـ
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.ا)الدكتور!جدالمنع!معبد-1

53ط"ألو!طىالعصور!الاسلاميةالحضارةتاريح-(

اهـ.739التاهرة

.!791المقاهرة،وسقوطهـاالفاطميينخملاف!ةظهور-ب

.()الدكتورحسنابراهيم.على-01

كاريخ.بدون،العاما،س!لاهىالتاريخ-ا

حسعنالمدكتورهعبا،ش!ترالص)ا،سلاميةالنظم-ب

.(حسنابراهيم

.)الدكتمور(الرءرفعبدالدينعصام-11

تاريخ.بدوى،الشرقلىالمستقيلةألاسلأميةالدولة

.(أالدكتورةالنبراوىف!تهية-12

.ام819ثانيةط.،الاسلاميذوالحضارةالنظمتاريخ

.(الدكتور)سرورالدينجمالههيمد-13

نفرذع!دمن)الث!رقفىاللا!سلاميةالحضارةتاريخ-1

،(الهجرلىالخامسالقرنمنتصفالىا؟تراك

.م1!/659ا384القاهرة

الطبعة،القاهرة،الخارجيةالف!اطميينسياسة-ب

.أمهـ/0739ا393الرابدلآ

.القاهرة،والجزيرةالمث!امبلادفىالناطمىالنفوذ-ب

.)الدكترر(أحمدحلمىهح!مد-4"أ

.رو/89137891،العباس!العصرفىوالدولةالخلافة

شاكر.مصود-15

الطب!عة،بيررت،(العباسيةالدولة)الاسلاهىالتاريمخ

O?لى311 AO/ A1t-)O.

.(ى)هل-16

،الصوىأحمد/الراهيمدترجم!،العربيةادضمارة

.الهلالدار
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.(لدكتورا)دلىمح!مدوفاء-31

ابم.989العباسالةالدولمةعهدفىالممياص!الروابم-أ

.م8891ا!هولالتركىالبحرلىالعباسي!ةالمخلافة-ب

.ام989ا!حب!اميينتايععخمدصنعحات-ب
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الاحنبيةالمراجع

فى-ا،*طدولAIلأ.ا!طهـ3.ل!3.ه).،.+3"01.*..
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تطفعولمراف!اف!

ضوعلموا

المكتابيدلىبيين

8ولاا!لى

المراقالبيالديلممنبخلادبو!هبنو

المبريهيينبدايؤ

البويهـيينقو!تطور

ألاهوازعلىالاصتيلاء

اييرلههمنررخوليلدىالعوا!أحوال

إلثايخاالقيل

الباممييينالخبفاءعلىبويهبنىسيطرة

6363د)المسمتكفىالخليفةعي -!r)

363-364)المطيعالفبالفةعهد

1"3!-363)المطائعالفليفةحمهد

422!-ا!3أالقادرالخليفلأعهد

(ALLY-882)القائمالفلينةعهد

بويهلبنى!المسياسيةأنرينيةالمسيادة

اللالث.النصلى

الد!لةعلىا!ذهبيةالهـميطرةمحاوإة

الشيعيةالبويهي!لنأة

الفاطميينالىالفلافةنقلمحاولمة

الئيديةالم!يفالةالمنالحسطتأحي!اء

والشيتالممنهسم!"لمسل!مةالصمات

ال!دربةمعؤلعدوالثيعةالع!نةبينالقتن

الخليفلأتدخلى

والقادروالفا!مي!ونالبويهي!ق
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لحلموضوا

الوابحالفمس!ل

يهى"البوالعهد!الوزارةعلىالسيهطرة"

يرينور؟استخدا

لبويهيين"ةورر

ابورراءنهايات

.ال!لحنسنامكقءلفضنك+ا

كمال!حداكث.ممدامد4مسرحعالخلافةبلاد"

وج!و!.!قى-الذولمة.فعر،هاةبعدأئلأحداث..كظؤز

:ب"ا.-الئهونةركن

اتد،لذزكنوقاة.بعدالبويه!الخلافات

ا،وليءالمرحلة

المدثاني!ةالمرسحلة

.ايثالثةالمرحلذ

ص.الب!ل!.ونهايةالرحيمالملك

كي!دل!كا-الف!ملىا

ري!.ج!حمبرر.!

ورإ،بويبما.بنىعصرفىالعلمهالحعيا،))

والشعراءالثطر

المكتبالهتا

لأطباءوأ3الطب

المصفحة

81-3،1

84

Al

99

301-13،

2+.6-.

011

؟دا-!

133
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128
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