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 العاشر امليالدي - الدولة العباسية يف القرن الرابع اهلجري
 

 د. دمحم علي دمحم إمساعيل                                                                   
 جامعة مصراتة - لية اآلدابك                                                                

 وطئة:ت
سالمي على وجو العموم والتاريخ إليتناول ىذا البحث فَبة مهمة من فَبات التاريخ ا

القرن العباسي على وجو ا٣بصوص، كونو يسلط الضوء على األحوال العامة للخالفة العباسية ُب 
قبل وبعد ٦بيء البويهيْب إليها، ومادفعِب للكتابة ُب ىذا  ،العاشر ا٤بيالدي - الرابع ا٥بجري

ا٤بوضوع ا١بدل حول ىذه الفَبة، ىل ىي عصر ذىيب كما وصفها عدد الأبس بو من 
كما رأىا كثّب من   أم حكم مذىيب ظامل توماس أرنولدىونكو و  وزغريد ا٤بستشرقْب  مثل آدم متز

خْب القدامى  مثل مسكويو وابن ا١بوزي وابن األثّب وغّبىم، وسيكون ا٤بنهج ا٤بتبع إبذن هللا ا٤بؤر 
ُب ىذا البحث ا٤بنهج التارخيي السردي التحليلي، الذي سأعتمد فيو على عدد من ا٤بصادر 

ككتاب ٘بارب األمم وتعاقب ا٥بمم ٤بسكويو   ،األصيلة الٍب عاصرت الفَبة ا٤بقصودة من الدراسة
م( وىو كتاب مشهوٌد لو اب٤بوضوعية وا٢بيادية ايلرغم من كاتبو  4191-ھ124) توَب سنةا٤ب

كان شيعي ا٤بذىب مثلو مثل بِب بويو ا٤بسيطرين ُب تلك الفَبة، فلقد عاش ا٤بؤرخ مسكويو ُب 
بالطهم وعرفهم عن كثب، ومن ا٤بصادر كذلك كتب مروج الذىب ومعادن ا١بوىر للمسعودي 

      الدين ابن األثّب ا٤بتوَب سنة م( والكامل ُب التاريخ لعز956-ھ916ا٤بتوَب سنة )
سالمي، إضافة إىل غّبىا من م( ومها من ا٤بصادر ا٤بشهورة ُب التاريخ اإل4292-ھ691)

 ا٤بصادر وا٤براجع.
 أوال: أحوال اخلالفة قبل جميء البويهيني

العاشر ا٤بيالدي،على   - جرياستمرت معاانة الدولة العباسية مع بداية القرن الرابع ا٥ب
كافة األصعدة، ويرجع سبب ىذه ا٤بعاانة إىل تويل خلفاء صغار السن، ٙبكم فيهم القادة 
وا١بنود األتراك ونساء القصر، وخّب مثال على ىؤالء ا٣بليفة ا٤بقتدر الذي حكم ٤بدة ربع قرن، 
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سنة! فلقد ٙبكمت أمة الرومية ُب أمور الدولة،  ةحيث توىل ا٢بكم وعمره مل يتجاوز إحدى عشر 
فكانت تعزل وتوىل من تشاء، أضف إىل ذلك السيطرة ا٤بطلقة للقادة وا١بنود األتراك الذين أدت 
صراعاهتم الداخلية إىل عزل ا٣بليفة مرتْب؛ األوىل بعد توليو ا٣بالفة أبربعة أشهر، حيث عْب 

 .(1)واحد أُرِجع بعدىا ا٣بليفة إىل منصبو مكانة الشاعر ابن ا٤بعتز الذي حكم ليوم

أما الثانية فكانت قبل هناية حكمو أبربع سنوات، حيث اجتمع القادة وا١بند مع 
القائد الَبكي مؤنس واتفقوا على أن يعزل ا٣بليفة نفسو ويكتب ورقة بذلك، ففعل ا٣بليفة ونفذ 

ىر ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بعد ما طُلِب منو وجئ ٗبحمد بن ا٤بعتضد وأطلقوا عليو لقب القا
 .(2)يومْب فتغّب رأيهم وأُعيد ا٤بقتدر إىل ا٣بالفة من جديد

ن ما وصلت إليو الدولة من ضعف، فا٤بقتدر كان مياال ان السابقتاتعكس احملاولت
 منفقا لألموال وا٢بُلي واجملوىرات على النساء .(3)لشهواتو، غارقا ُب ملذاتو، مبذرا لثروات الدولة

ويستنتج كذلك أن السبب ُب ضعف ا٣بلفاء كان عماًل مدبرًا ومدروسًا و٩بنهجاً  .(4)وا١بواري
عليو   وذلك ليسهل السيطرة على مقاليد األمور، وبناءً  ،من قبل القادة وا١بند والوزراء والكتاب

 .(5)كان ٩بنوعاً توىل خليفة قوى يُلم أبحوال الناس
الثورات والصراعات الداخلية بْب القادة والوزراء  هد عصر ا٤بقتدر الطويل الكثّب منش

والكتاب، حيث أثقلوا ميزانية الدولة بكثرة مصروفاهتم وانتشرت بسبب ىذه ا٤بصروفات السرقة 
 م  أُ وشهد ىذا العصر كذلك سيطرة النساء وٙبكمهن ُب صناعة القرار ابلدولة، ف ،(6)والرشوة

ا٤بقتدر الٍب أشران إليها سابقا، كان يطلق عليها لقب السيدة، فكانت اآلمرة الناىية، من يعطيها 

                                                 

 .8-4/6مسكويو: ٘بارب األمم،  -4
 .4/485ا٤بصدر نفسو،  -2
 .981السيوطي، اتريخ ا٣بلفاء، ص -9
 .985، صالسابقا٤بصدر السيوطي،  -1
 .4/99، آدم متز، ا٢بضارة اإلسالمية، 4/9مسكويو: ا٤بصدر السابق،  -5
 .22-49ص التنوخي: نشوار احملاضرة، ص -6
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 .(1)األموال وا٥بدااي تعينو كاتباً أو وزيراً أو عامالً، إضافة ١بواريها الالٌب كان ٥بن نفس الدور
الٌب عصفت اب٣بالفة من الداخل وا٣بارج على تردي  الظروف ىذهساعدت 

ع االجتماعية واالقتصادية، فأدى ضعف الدولة وتفكك ا١بيش وصراعاتو، إىل زايدة األوضا 
ىجمات األعراب الذين كانوا يعيشون حياة بداوة صعبة وشاقة وفقّبة، وجاءت االضطراابت 
العاصفة داخل ا٣بالفة لتزيد من فقرىم وسوء أحوا٥بم، فالتحق قسم منهم أبية حركة معارضة 

القسم اآلخر عاد إىل حياة الغزو والسلب، كما ىو شكل بنو و ، (2)كزيةومناىضة للسلطة ا٤بر 
شيبان الذين أصبحوا رمزًا لعمليات السلب والنهب واإلغارة على السهول وا٤بناطق الزراعية 

وإضافة للبدو فقد، ( 4)ومل تنفع معها ٞبالت ا٣بلفاء ُب القضاء عليهم، (3)واألسواق التجارية
الكردية ُب عمليات النهب والسطو، ومشلت ىذه العمليات ا٥بجوم شاركت بعض ا١بماعات 

على قوافل ا٢بجاج ومهاٝبة القوافل التجارية وا٤بناطق الزراعية وا٤بدن ا٤بتاٟبة للصحراء وكانوا 
 .(5)يستولون على كل ما جيدونو من نقود وبضائع ومواد غذائية

كانت ٘بد فرصتها دائًما ُب   أما ُب داخل ا٤بدن فقد ازدادت أعمال اللصوصية الٌب
ليفة وتعيْب آخر، وصراع ا٤بتصارعْب على السلطة وأثناء خَبات االضطراابت، ما بْب مقتل ف

قام بل وقد ٙبول األمر إىل أن ، (6) تدىور األوضاع األمنية الداخلية واشتداد األزمات االقتصادية
تقضى عليها بسهولة، بسبب  ٦بموعات كبّبة وانفذة، مل تستطع الدولة أناللصوص بتشكيل 

 .(7)الفساد ا٤بستشري داخل الدولة
                                                 

 .985-981السيوطي: ا٤بصدر السابق، ص  -4
 .484ا٤بصدر نفسو، ص  -2
 .98-77، 76، 6/72بن األثّب، الكامل، ، ا966، 44/912الطربى، الرسل وا٤بلوك،  -9
 .29، عريب، صلة اتريخ الطربي، ص6/447، ابن األثّب، السابق، 44/119الطربى،  -1
 .444و 6/77ا٤بصدر السابق،  بن األثّب،ا -5
، ابن ا١بوزى، ا٤بنتظم، 4/99، مسكويو، ا٤بصدر السابق، 214، 6/457ابن األثّب، الكامل،  -6
6/995. 
 .6/299ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، ، 2/54مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -7
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الغالء ُب تلك الفَبة، البالد نتيجة ٥بذه األحوال تفاقمت األزمات االقتصادية، فعم   
سبب ُب حدوث حالة تذمر وانتفاضات وفًب داخلية، ففي ىذه ا٤برحلة وحٌب الدخول البويهى ف

-ھ929و ،م991-ھ929و ،م949-ھ917وقعت أربع موجات غالء، خالل سننْب )
م( ارتفعت 949-ھ917م(، ففي سنة )919-ھ992وسنة  ،م914-ھ911 ،م991

 .(1)األسعار
نتيجة ٥بذا ٙبركت العامة وا٣باصة وقاموا أبعمال شغب، وكان أحد أسباب ىذا الغالء 

بيعها ُب احتكار الوزير حامد بن العباس وغّبه من القادة وا٢باشية للِغالل، وٚبزينها ومنع 
األسواق، فتجمع الناس وهنبوا الدكاكْب وًب استدعاء الوزير حامد بن العباس من األىواز لينظر 
ُب األمر ويبيع الغالت لتنخفض األسعار، وُب اليوم التاىل ٙبرك ا١بند أيًضا الرتفاع األسعار، 

امع ُب دار ا٣بليفة وٙبركت العامة ُب ا٤بساجد ا١بامعة ببغداد وكسروا ا٤بنابر، وُب ا٤بسجد ا١ب
ىاجم العامة أحد قواد ا٣بليفة ورٝبوه، كما وقع قتال بْب العامة وغلمان الوزير عند مهاٝبة دار 
الوزير، ومل يستطع صاحب الشرطة مقاومة العامة لكثرهتم، ٍب توجو العامة ُب اليوم التاىل إىل 

 قامغّبه من القواد، ٍب وهنبوا دار صاحب الشرطة ودار  ،ا١بسور فأحرقوىا وفتحوا السجون
الفتنة وقتل عددا كبّبًا من العامة، ورغم ذلك استمرت تلك جيش عظيم لقمع بتوجيو ا٣بليفة 

الفتنة وا٤بناوشات بْب العامة وا١بند حٌب أمر ا٤بقتدر بفتح الدكاكْب والبيوت الٌب للوزير وللسيدة 
نقصان ٟبسة داننّب ُب الكر الشعّب أمو واألمراء أوالده والوجوه من أىل الدولة وبيع ا٢بنطة ب

ٕبسب ذلك ومطالبة التجار والباعة أن يبيعوا ٗبثل ىذا، فرضيت العامة وسكتوا ورخص 
وُب ىذه السنة وقعت فتنة ُب ا٤بوصل بْب أصحاب الطعام وبْب األساكفة واحَباق  ،(2)السعر

ٍب تليها أدى الغالء م( وبداية السنة ال991-ھ 929و ُب سنة )، (3)وما فيو ،سوق األساكفة
إىل حصول اجملاعة، وينقل األصفهاين وابن ا١بوزى أنو توُب بسبب تلك اجملاعة مائٍب ألف إنسان 

                                                 

 .6/469، السابق ا٤بصدر ،، ابن األثّب75 – 4/79، السابقا٤بصدر  ،مسكويو -4
 .6/469، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 75 – 4/79ا٤بصدر السابق،  مسكويو، -2
 .6/465ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -9
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 .(2)ويذكر ابن األثّب أنو بسبب الغالء مات من أىل خراسان خلق كثّب من ا١بوع ،(1)صبهانأب
قوهتا سنة  ،(3)أدت ىذه األحوال السيئة للخالفة العباسية الستعادة حركة القرامطة

وشجعتهم  ،(4)م( حيث قاموا بغزو البصرة، فنكلوا أبىلها وسلبوىم ما ديلكون929-ھ944)
م( حيث اعتدى قائدىم أبو طاىر على 921-ھ942ىذه الغزوة فكرروىا اثنيًة، ُب سنة )

قوافل ا٢بجاج العائدين وكانت ٦بزرة بشعة، أقضت مضاجع الناس ببغداد وسببت ابنفجار 
وُب العام نفسو، ، (5) الوزير ابن الفرات الذى لقب ابلقرمطي الكبّب إىانة لو وشتيمةشعىب على 

توجو أبو طاىر القرمطي إىل الكوفة حيث أنزل ىزدية قاسية ٔبيش ا٣بليفة، وُأجرب أىلها على 

                                                 

 .499األصفهاين، اتريخ سِب ملوك األرض، ص  -4
 .6/219ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -2
م(، وكان معظم أنصارىا من البدو، وُب السنة التالية 899-ھ286كان ابتداء ىذه ا٢بركة ُب البحرين سنة ) -9

بدأ القرامطة بزعامة أىب سعيد ا١بناىب هبجوماهتم، واقَبب بعضهم من نواحي البصرة وىزموا جيش ا٣بليفة ا٤بعتضد، 
م( حقق 912-ھ291ادة ا٤بعتضد ىزدية ٔبيش القرامطة الذي وصل إىل سواد الكوفة، وُب سنة)فيما أنزل أحد ق

٩با اضطر ا٣بليفة إىل أن يسّب إىل الشام  قرامطة الشام انتصارات سريعة ُب معظم مناطق الشام وكثر القتل والتخريب
م( 919-ھ294ق نصرًا ابىرًا، سنة )٤بقاتلتهم، لكنو ُىزم ابلقرب من حلب ولكن ا٣بليفة ا٤بكتفي، سرعان ما حق

استطاع من خاللو اعتقال أمّبىم ا٤بعروف " بصاحب الشامة" قرب ٞباه ومن ٍب قتلو، لكن خليفتو زكرويو أعاد تنظيم 
م( واستطاعوا ٙبقيق انتصارات على 915-ھ299صفوف القرامطة، حيث ىاجم دمشق، ومناطق ٦باورة ٥با سنة )

-ھ291وُب سنة ) ،فة، ومل يفلح القادة الذين أرسلهم ا٣بليفة، حيث ىزموا شر ىزدية،والة ا٣بليفة ٍب دخلوا الكو 
م(، ىاجم القرامطة قوافل ا٢بجاج العائدين فقتلوا منهم وسلبوا أعداًدا كبّبة حٌب قيل أن عدد القتلى عشرون ألًفا 916

من ا٢بجاج، ونتيجة ٥بذا جهز ا٤بكتفي ا١بيوش واستطاع ىزدية القرامطة وقتل زكرويو، وٗبقتل زعيم قرامطة البحرين أىب 
م(. تقهقرت ا٢بركة لعدة سنوات. الطربي، اتريخ الرسل، 949-ھ914سعيد ا١بناىب على يد أحد خدمو، سنة)

44/961 ،966 ،968 ،986 ،991. 
، مسكويو، ٘بارب األمم، 219، األصفهاين، اتريخ سِب ملوك، ص57، صاتريخ الطربي عربب، صلة -1
4/411 – 415. 
 .6/477ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -5
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وَحزِن أىُل بغداد ٥بذه ، (1)مشاىدة تدنيس القرمطي للمسجد ا١بامع إذ أقام فيو ىو وأتباعو
الفاجعة، وانتقل أكثرىم للجانب الشرقى واستدعى مؤنس القائد إىل بغداد وأمر ابلسّب برجالو 
إىل الكوفة فلم يصلها إىل بعد انسحاب القرامطة منها، فذىبت ٞبلة مؤنس الٌب كلفت خزينة 

ة سوى قوافل الشام ومصر، وُب ىذه السنة مل تصل إىل مك، (2)الدولة أمواال طائلة أدراج الرايح
وُب ، (3)م( ترك أبو طاىر قافلة العراق ٛبر لقاء فدية ابىظة فرضها925-ھ949وُب سنة )

السنوات الثالث التالية مل ٘برؤ أية قافلة من العراق على الذىاب إىل ا٢بج، وعندما علم أىل 
 .(4)ام( أن أاب طاىر القرمطي، قادم إليهم، نزحوا عنه926-ھ941مكة ُب سنة )

كان جنود القرامطة مقاتلْب شرسْب، مندفعْب ٕبماس، وٕبكم اعتقادىم أهنم ىم 
ا٤بؤمنون فقط، فقد أابحوا ألنفسهم القيام أببشع اجملازر ٕبق اآلخرين، حٌب ابت أ٠بهم يثّب ا٥بلع 
ُب النفوس، وأدت ا٥بزائم ا٤بتالحقة، وا٤بصائب الٍب ٢بقت ابلسكان، إىل ٛبلمل الناس داخل 

اد، خاصة وأن ا١بميع ابت يدرك أن بغداد نفسها لن تكون بعيدة عن ىجمات أىب طاىر بغد
القرمطي، فكان على ا٣بليفة أن يبحث عن أى حل يساعده للوقوف بوجو القرامطة فأشار عليو 

م( ابستدعاء أمّب أذربيجان وا١ببال يوسف بن أىب الساج 926-ھ941ا٤بقربْب، ُب سنة )
م( 927-ھ945وتو، ولكن على بن عيسى، العائد إىل الوزارة سنة )ا٤بعروف بشدة أبسو وق

خاصة أن تكاليف ٞبلتو ستكلف كثّبا، فيما يستطيع  ،(5)عارض بشدة استدعاء ابن أىب الساج
ا٣بليفة ٘بنيد قوات من قبائل بُب أسد وشيبان بتكاليف أقل بكثّب، كما أن على بن عيسى كان 

                                                 

، مسكويو، 211 – 219، األصفهاين، ا٤بصدر السابق، ص 61، ص اتريخ الطربي صلةعربب،  -4
 .416 – 4/415ا٤بصدر السابق، 

 .6/481ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -2
 .6/482ا٤بصدر نفسو،  -9
 .4/417، مسكويو، ا٤بصدر السابق، 485ا٤بصدر نفسو، ص  -1
ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  ،67، 66، عريب، الصلة، ص 459، 4/417مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -5
6/489 ،481. 
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 .(1)ُب حروب الصحراء والسواحل وىم الذين اعتادوا ا١بباليشكك بفاعلية جند ابن أىب الساج 
على كل حال وصلت، قوات ابن أىب الساج، إىل واسط ُب ربيع األول، سنة 

م(، وبقى فيها ما يقارب سنة، ال حيرك ساكًنا، وعندما وردت األخبار إىل 927-ھ945)
ابن أىب الساج ابلتوجو إىل الكوفة بغداد أبن أاب طاىر غادر ىجر متوجًها إىل الكوفة أمر ا٣بليفة 

 .(2)لكنو أبطأ ُب سّبه حٌب سبقو إليها أبو طاىر واستوىل عليها
سرعان ما وقعت ا٢برب بْب القرامطة وابن أىب الساج وانتهت هبزدية ىذا األخّب ووقوعو 

ا وفكر كثّب من و٤با وصل نبأ ا٥بزدية إىل بغداد امتألت ا٤بدينة ىلًعا ورعبً ، (3)أسّبًا ُب يد أىب طاىر
الناس ُب ا٥برب إىل ا٤بناطق اآلمنة، فيما اتبع القرمطي تقدمو يريد بغداد، وعرب جسر األنبار 
فخرج ا٣بليفة وكبار رجال الدولة، على رأسهم مؤنس القائد ونصر ا٢باجب وىارون بن غريب 

 .(4)وأبو ا٥بيجاء ا٢بمداىن على رأس جيش يزيد على أربعْب ألف مقاتل
ستعدادات ٤بواجهة القرمطي، التقت ىذه ا١بموع، على مسافة قريبة من اله ابعد ىذ  

بغداد واتفقوا على قطع قنطرة النهر، للحيلولة دون تقدم أىب طاىر، وابلفعل ما إن وصلت 
قوات القرامطة حٌب اضطرت للَباجع، ويقول مسكويو أنو لو مل تكن القنطرة مقطوعة لعرب 

خاصة وإن أصحاب ا٣بليفة ىربوا إىل بغداد ، (5)لقرمطي بغدادأصحاب القرمطي عليها وملك ا
منهزمْب ٤با بلغهم وصول أىب طاىر إىل النهر من دون أن يروىم لعظم ما الرعب داخل القلوب، 

 .(6)و اشَبى بعض أىل بغداد سفًنا واستعدوا للهرب إىل واسط وحلوان ليسّبوا إىل خراسان
الفرات من دون أن يواجهو أحد، واتبع غزواتو على انسحب أبو طاىر إىل ما وراء هنر   

                                                 

 .4/459مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -4
 .6/486، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 4/479ا٤بصدر السابق،  ،مسكويو -2
 .68، عريب، الصلة، ص 6/487، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 475 – 4/471مسكويو، ا٤بصدر نفسو،  -9
 .476 – 4/475، السابقمسكويو،ا٤بصدر  -1
 .215األصفهاين،ا٤بصدر السابق، ص  -5
 .6/488، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 4/477مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -6
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م( يساوم بْب النهب أو دفع الفدية 928-ھ946ضفاف النهر خالل تلك السنة والٌب تلتها )
على بعض ا٤بدن أو ا١بزية على القبائل العربية القاطنة ُب بالد ما بْب النهرين عالمة على طاعتها 

 .(1)لو
أن كل االحتماالت ابتت متوقعة ٩با قد يقوم بو القرمطي، إال أن أحًدا مل يكن  معو 

م( ففي ىذه السنة ىاجم أبو طاىر مكة ُب 929-ھ947ليتصور أن يفعل ما فعلو عام )
موسم ا٢بج وقتل ا٢بجاج اب٤بسجد ا٢برام وىم متعلقون أبستار الكعبة واقتلع أبواب الكعبة 

ع ما كان فيها من آاثر ا٣بلفاء، وأخذ أموال الناس وطرح القتلى وجردىا من كسوهتا وأخذ ٝبي
ُب بئر زمزم، واقتلع ا٢بجر األسود وأخذه معو إىل ىجر، وكان قد خرج إليو أمّب مكة ُب ٝباعة 

 .(2)من األشراف فقتل معظمهم
كانت فاجعة حقيقة ابلنسبة للمسلمْب "فتدنيس" الكعبة وسرقة ا٢بجر األسود وقتل   
من الناس وا٢بجاج، كل ذلك كان من ا٤بفَبض أن حيرك ا٣بالفة، لكن شيًئا من ىذا األلوف 

القبيل مل حيدث فالكل مشغول بصراعاتو الداخلية، والتنافس على اإلمارة والوزارة واإلثراء، ومل 
يكن أمام أىب طاىر بعد تلك االنتصارات والغنائم الضخمة الٌب كان يغنمها سوى أن يتابع 

م( استوىل القرمطي على الكوفة فمكث فيها قرابة الشهر، 994-ھ949ي سنة )ٞبالتو، فف
 .(3)ٍب عاد إىل بلده

إبخضاعو للعديد من ا٤بناطق أصبح أبو طاىر مسيطراً على، ا١بزيرة العربية، وبدأ نظره و
يتجو ٫بو ٧باولة السيطرة على بغداد من جديد، وكان يعترب الوقت مالئماً، لالستيالء على دار 

م( حال دون ذلك، 994-ھ949سنة )( 4)٣بالفة، لكن ظهور ا٤بهدى الدجال عند القرامطةا

                                                 

 .69، عريب، ا٤بصدر السابق، ص492 - 494، 489 - 482مسكويو، ا٤بصدر  السابق  -4
، غريب، ا٤بصدر 211 – 6/219، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 4/214، السابق٤بصدر مسكويو،  -2

 .241و 242صفهاين، ا٤بصدر السابق، ص ، األ74السابق، ص
 .241 – 242، األصفهاين، ا٤بصدر السابق، ص81عريب، ا٤بصدر السابق، ص -9
، مسكوبو، ا٤بصدر السابق، 499ا٥بمذاىن، تكملة اتريخ الطربي، ص، 81عريب، ا٤بصدر السابق، ص -1
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فقد ظهر بْب القرامطة دجال زعم أنو صاحب العالمة و٪بح ُب أن حيوز على طاعة ا١بميع 
فسلمو أبو طاىر مقاليد األمور، وقد استخدم ىذا الرجل نفوذه ليقضى على عدد من القرامطة 

رفاتو وأعمالو جعلت أاب طاىر يراتب ُب أمره فكشف كذبو وقتلو، ويظهر أن البارزين إال أن تص
أعمال ىذا الدجال وقتلو للكثّبين من الرجال النافذين بْب القرامطة سبب عداوات داخلية، 

 .(1)وكانت سببا رئيسيا لضعف القرامطة وا٫بسار حركتهم
كسروا ا٤بنابر يوم احتج الناس ُب بغداد وابقي ا٤بدن وساءىم ما حدث للحجيج ف

ا١بمعة وانحت النساء ُب الطرقات وطالنب ابلثأر والقصاص من القرامطة وأعواهنم وازدادوا تذمرا 
من ا٣بليفة ا٤بقتدر، وأيقظ ىذا األمر ا١بلل ا٣بليفة، من غفوتو فحاول اإلصالح وسعى إىل تلبية 

دولة الٍب هنبها الوزراء، والقادة، الطلبات، وحاول ٝبع ا٤بال الكاُب لذلك، ونظرًا لعجز ميزانية ال
وكبار رجال الدولة، بدأ ا٤بقتدر ببيع اإلقطاعات، فأنشأ ديواان لبيع أراضيو، ولكن ىذا مل حيل 
ا٤بشكلة فا١بند طمعوا ُب ا٤بزيد بعد أن استجاب ا٣بليفة ٤بطالبهم، فأدخلوا زوجاهتم وأقارهبم 

ذا إىل االقتتال فيما بينهم، وبقي ا٤بقتدر ُب للبالط والديوان وتدخلوا ُب أدق األمور، فأدى ى
ا٢بكم خائفا متوجسا مَبقبا ٤با حيدث من ا١بند، وازدادت عالقتو سوءا ابلقادة العسكريْب وعلى 

"مؤنس" فتطورت ىذه األحداث إىل حاالت شغب من ا١بند ومواجهة بْب ا٣بليفة  رأسهم
٤بقتدر حيث قطع ا١بند رأسو ورفعوه على ا٤بقتدر والقائد مؤنس، انتهت ىذه ا٤بواجهة هبزدية ا

. حفر بو رجل خشبة وىم يكربون ويلعنون، ويقال أهنم أخذوا ما عليو وتركوه مكشوفا إىل أن مر
 .(2)لو ٗبوضعو ودفنو

م( بل 952-ھ921مل تتحسن األحوال بتويل ا٣بليفة القاىر مقاليد ا٢بكم سنة )  
ازدادت سوءا، فالقاىر بدأ عصره ابلتنكيل أبم ا٤بقتدر حيث سلبها كل ما ٛبلك من مال وُحلي 
و٦بوىرات ٍب سجنها وىي مريضة إىل أن ماتت بسجنها واستطاع التخلص ٩بن أوصلوه إىل ُسدة 

                                                                                                                         

 .6/268 ، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،2/55
 .6/268، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 81عريب، ا٤بصدر السابق، ص -4
 .4/295مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -2
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 ا٢بكم، فتمكن من القضاء على مؤنس ا٣بادم وبعض القادة إال أنو مل يتمكن من ىم ٝبيعا،
فدبر لو الوزير ابن مقلة مكيدة انتهت ابلقبض عليو وسجنو إىل أن مات بسجنو سنة 

 .(1)م( ُب خالفة الطائع951-ھ999)
م( كانت الدولة ُب حالة متدىورة 999-ھ922ٗبجيء ا٣بليفة الراضي ابهلل سنة )

اايت كانت ومع أن الراضي جيء بو من قبل ا١بند إال أن بيعتو كما تذكر الرو  ،(2)وخزينة خالية
 .(3)بيعة اختيار وإٝباع دون مؤامرات وسابق تدبّب

ٛبيز عصر الراضي بكونو آخر خليفة عباسي يشرف مباشرة على ا٤بال وا١بيش 
وٛبيز كذلك بعودة نشاط  ،(4)على ا١بواري وا٣بدم واجملالس واإلنفاقوإعطاء ا١بوائز 

م( ا٘بو القرامطة إىل 999-ھ922القرامطة، ولكنو كان ىذه ا٤برة ضعيفا، ففي سنة )
سينيز ُب فارس، و لكنهم ُىزموا وُأِسَر، منهم ٜبانون قرمطًيا، ُأرسلوا ٝبيعا، إىل توج و 
وُب ىذه السنة بدأ دمحم بن ايقوت حاجب ا٣بليفة الراضي ا٤بفاوضات مع أىب  ،(5)بغداد

ة وأن ال طاىر القرمطي، وقد طلب مبعوث ا٣بليفة من القرمطي أن يدين ابلوالء للخليف
يتعرض للحجاج وأن يرد ا٢بجر األسود مقابل اعَباف ا٣بليفة بو أمّبًا على البالد الٍب 

 .(6)حيكمها ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان
لكن إجابة أىب طاىر على ىذا العرض جاءت مهادنة فلم يتعرض للحجاج ُب ىذه 

م( اعَبض قافلة ا٢بجاج وأجربىا على العودة ٍب سار 991-ھ922السنة، و ُب السنة التالية )

                                                 

 .415الصويل: أخبار الراضي وا٤بتقي، ص -4
 .47ص ،ا٤بصدر نفسو -2
 .71السامرائي: ا٤بؤسسات اإلدارية، صحسام  -9
 .4/416التنوخي: نشوار احملاضرة،  -1
 .4/281ا٤بصدر السابق، مسكويو،  -5
 .6/212ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -6
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م( احتل أبو طاىر 996-ھ925وُب سنة ) ،(1)إىل الكوفة وأقام فيها عدة أايم ٍب رحل عنها
اىر الكوفة اثنية، فتوجو ابن رائق أمّب األمراء ٔبيشو للقائو وابدر إىل التفاوض معو فطالب أبو ط

م، ولكن ىذه ا٤بفاوضات فشلت، وعاد كل طرف من حيث الطعا بفدية كبّبة جدا من ا٤بال و
 .(2)أتى

م( حيث ٪بح أمّب ا٢بج، ابلكوفة ويُدعى 997-ھ926ظل ا٢بج مقطوًعا إىل سنة )
م( يسمح 998-ھ926أبوعلي بن عمر العلوي من االتفاق مع أيب طاىر القرمطي، سنة )

ونتيجة الزدايد نفوذ ، (3)ل حاجٗبوجبها أبوطاىر، مقابل فدية سنوية، ورسومًا فردية يدفعها ك
األتراك قادة وجندا تقاتلوا فيما بينهم، فاستقل بعضهم بوالايت عن عاصمة ا٣بالفة وىذا ما فعلو 
دمحم بن رائق الذي استقل بواسط والبصرة، فأدى ىذا إىل تضاعف قوة ا٢بمدانيْب ُب ا١بزيرة، 

 .(4)واستقالل البويهيْب بفارس والربيديون ابألىواز
ن لصراع الوزير ابن مقلة مع ابن رائق ُب جنوب العراق األثر السيئ على ا٣بالفة، كا

وكان لزاما على ا٣بليفة ا٤بوازنة بْب طموح االثنْب. فقرر عزل ابن مقلة والتقرب إىل ابن رائق 
وذلك ابالتفاق معو حيث يتكفل ابن رائق بنفقات ا٣بالفة ودفع رواتب ا١بيش وا٣بدم مقابل أن 

وأدى ىذا االتفاق الذي فوض فيو ا٣بليفة ابن رائق تفويضا مطلقا إىل  ،(5)مّبا لألمراءيصبح أ
 .(6)ٙبكم ابن رائق ُب مقاليد األمور

ازداد الوزراء والقادة تذمرا وبدأ ابن مقلة ُب التدبّب لعزل ابن رائق حيث قام ٗبكاتبة 
العديد من القادة األتراك واالتفاق معهم على عزل ابن رائق من منصبو، وكتب أيضا للخليفة 

                                                 

 6/219 ،ا٤بصدر السابق ،ابن األثّب -4
 .4/267مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -2
 .6/296ابن ا١بوزى، ا٤بنتظم،  -9
 .4/914مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -1
 .954-4/951ا٤بصدر نفسو،  -5
 .4/952ا٤بصدر نفسو،  -6
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الراضي ضامنا لو ُب حالة القبض على ابن رائق، ا٢بصول على ماليْب الداننّب، ومشّبا عليو 
 .(1)"ٔبكم"  القائد الَبكيبتعيْب

مل يكتب ٤بكيدة ابن مقلة النجاح فقد علم هبا ابن رائق الذي قبض على ابن مقلة فأمر   
وأدت ىذه ا٤بؤامرة إىل فقدان الثقة بْب القادة األتراك، والصراع من جديد على  ،(2) بقطع يده ولسانو

"ٔبكم" إىل ىذا ا٤بنصب، بعد أن اتفق مع  منصب أمّب األمراء، فأدى ىذا الصراع إىل اجمليء ابلقائد
واستطاع ٔبكم السيطرة ، (3)ا٣بليفة الراضي على عزل ابن رائق الذي ىرب من بغداد واختفي أثره

:         على األمور، والتزم ا٣بليفة الراضي أبمره، رغم سخط الناس على ٔبكم وىذا ما يفسره قولو
 آخر ثالث سنوات من حكم الراضي ٕبالة من االستقرار و ٛبتع الناس ُب،(4)(( فرضيت ضرورة بو)) 

وبدأ القادة يفكرون ابستعادة ما ضاع من أقاليم ا٣بالفة ولكن مل يكتب ٥بم النجاح بسبب طمع كل 
 .(5)منهم ُب اآلخر بصراعهم ا٤بستمر على االستئثار ابلنفوذ والتسلط والقيادة

راضي للقائد ٔبكم ُب واسط، فكتب ُب خضم ىذا الصراع بلغت أنباء وفاة ا٣بليفة ال
إىل كاتبو أبن يبلغ وزير ا٣بليفة وٝبيع ا٤بسئولْب وكل من تقلد الوزارة وأصحاب الدواوين والقضاة 

وهبذه ا٤براسلة أمهل ٔبكم وصية ، (6)والفقهاء وأعيان البلد ويشاورىم فيمن يكون خليفة عليهم
انتهى التشاور إىل اختيار إبراىيم بن ا٤بقتدر و  ،(7)ا٣بليفة الراضي ُب تولية ابنو الفضل للخالفة

حيث ُعرف عن ، (8)م( واختار لنفسو لقب ا٤بتقي هلل911-ھ929الذي بويع اب٣بالفة سنة )
ا٣بليفة ا٤بتقي هلل حسن السّبة،، فهو ابلفعل لو من ا٠بو نصيب، وعدا ذلك فقد كان مغلواب 

                                                 

 .8/499الكامل،  ابن األثّب، -4
 .4/987مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -2
 .448بار الراضي، صالصويل، أخ -9
 .441ا٤بصدر نفسو، ص -1
 .8/411ابن األثّب: الكامل،  -5
 .2/2مسكويو: ا٤بصدر السابق،  -6
 .6/946ابن ا١بوزي: ا٤بنتظم،  -7
 .2/9، مسكويو، ا٤بصدر السابق، 8/412ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -8
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 .(1)ووزير ا٣بليفة ٙبت تصرفهم يعمل ٗبا أيمرونوعلى أمره، فأمور ا٢بكم بيد القادة العسكريْب 
نظرا ٥بذه الظروف ىرب ا٣بليفة ا٤بتقي هلل من بغداد خائفا وطالبا للنجاة وىي سابقة 

ولكن ا٣بليفة ما لبث أن عاد إىل بغداد من  ،(2)ٙبدث ألول مرة ُب اتريخ خلفاء بِب العباس
ن، غّب أنو غدر بو بعد تلقيو رشوة من أحد جديد بعد أن تعهد لو القائد الَبكي"توزون" ابألما

 .(3)الطامعْب ُب كرسي ا٣بالفة، فقام توزون بسمل عيِب ا٣بليفة ا٤بتقي هلل
 .(4)م( ٗبرض ا١بدرى919-ھ992) أبو طاىر القرمطي عام توُبُب ىذه األثناء 

ٗبوت أيب طاىر تقهقر القرامطة، فدب الصراع بينهم حول خالفتو، وكان ابإلمكان أن  
تكون وفاة القرمطي بداية مشجعة للخليفة ا١بديد عبدهللا بن ا٤بكتفي الذي ٛبكن من الوصول 
إىل ا٣بالفة ولقب اب٤بستكفي ابهلل ولكن قهرمانتها٤بسماة"علم" وا٤بعروفة ٕبسن الشّبازية أتمرت 

 .(5)م(911-ھ999قائد الَبكي"توزون" على خلعو، سنة )مع ال
  اخلالفة العباسية يف ظل االحتالل البويهياثنياً: 

"فناخسروا" الذي ينحدر أصلو من أحد  "بويو" بن ينتسب البويهيون إىل أيب شجاع
وكانت بداية ظهوره ُب ا٢برب الٍب وقعت سنة  .(6)ملوك الفرس وىو شابور ذي األكتاف

                                                 

 .191السيوطي: اتريخ ا٣بلفاء، ص  -4
 .6/281، ابن األثّب، السابق، 2/25مسكويو: السابق،  -2
 .75-2/72، مسكويو، ا٤بصدر السابق، 6/998ابن ا١بوزي: ا٤بنتظم،  -9
 .6/299، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 2/55مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -1
 .2/75مسكويو: ا٤بصدر السابق،  -5
يرى ابن األثّب نسبتهم إىل الديلم بسبب طول مقامهم ببالدىم، وينقل ابن خلدون ما ذكره ابن ماكوال من  -6

أن نسبهم يعود إىل الساسانية وما قالو مسكويو، بنسبتهم إىل يزدجرد بن شهراير، لكنو يؤكد أبن ىذه األنساب 
أن يكونوا من غّب الديلم ٍب تكون رايسة موضوعة، وضعها من ال يعرف طبائع األنساب ُب الوجود، واستبعد 

الديلم ألن الرائسة على قوم ال تكون ُب غّب أىل بلدىم.أما األصفهاين وىو أكثر ا٤بؤرخْب معرفة أبصول ملوك 
الفرس، يذكر أن على بن بويو كان زعيًما إلحدى قبائل الديلم تسمى شّبذيألوندان، تقيم ُب قرية كياكاليش ُب 

، ابن الطقطقى، الفخري ُب اآلداب، ص 265-8/261، 6/291، ا٤بصدر السابق، ديلمان ابن األثّب
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بْب الدولة الزيدية وقوات خراسانية حيث كان أبو  .(1) م( قرب مدينة جرجان946-ھ 911)
وكان أبو شجاع رجال متوسط ا٢بال،  ،(2) أحد قادة الدولة الزيدية ُب ىذه ا٢برب شجاع

"علي وا٢بسن وأٞبد" ألتحق  وخلفت لو ثالثة أوالد ىم: ،(3) ماتت زوجتو وىو ببالد الديلم
م( ابلقائد الديلمي ما كان بن كايل ولكنهما ما لبث 999-ھ 924)علي وأخوه ا٢بسن سنة 

واستطاع علي بعد ، (4) أن تركاه والتحقا ابلقائد مرداويج بن زاير الذي أعطى عليا والية الكرج
      سنة (7)وأًب ىذه السيطرة على شّباز، (6)وأصفهان، (5)ذلك من السيطرة على الري

حيث استوىل عليها سنة ، (8)د السيطرة على كرمانم( واستطاع أخومها أٞب991-ھ922)
 .(9)م(699-ھ921)

م( ابت ىذ 991-ھ922هبذا استقر األمر لعلى بن بويو ُب فارس، ومنذ ىذا التاريخ )
األقليم خاضعًا لسلطة البويهيْب، ويعلل بعض ا٤بؤرخْب سرعة، بسط علي بن بويو سيطرتو على 

عثور علي بن بويو بعد فتحو شّباز على أموال ٝبة ا٤بدن، بقصٍص عجيبة، وكلها تدور حول 
 .(10)وذخائر من ٨بلفات الدول الغابرة

                                                                                                                         

 .                          219 – 212، 214صدر السابق، صاألصفهاين، ا٤ب .9/826.ابن خلدون، اتريخ، 976
 .147قزوين، لسَبنج، بلدان ا٣بالفة، صجرجان: إقليم يقع جنوب شرق ٕبر  -4
 .59ن كتاب التاجي، صمالصابئ: ا٤بنتزع  -2
 .217قزوين، لسَبنج، ا٤بصدر السابق، صبالد الديلم: تقع جنوب غرب ٕبر  -9
 .991الكرج: تقع ُب بالد ا١ببل بْب مهذان وأصفهان، ابن حوقل، صورة األرض، ص -1
ا٤بصدر  نج،الري: تقع ُب الطرف الشمايل من إقليم ا١ببال، قامت على أنقاضها مدينة طهران ا٢بالية، لسَب  -5

 .252-219السابق، ص
 .١298ببال، لسَبنج، ا٤بصدر السابق، صأصفهان: تقع ُب الطرف ا١بنوب الشرقي من إقليم ا -6
 .9/981شّبازك ىي حاضرة بالد فارس وتقع وسط إقليم ا١ببال، ايقوت، معجم البلدان،  -7
 .1/151كرمان: تقع بْب فارس ومكران وخراسان، ايقوت، ا٤بصدر السابق،   -8
 .959-4/952مسكويو: ٘بارب األمم،  -9

  .88، ا٥بمذاىن، ا٤بصدر السابق، ص 295، 6/291ابن األثّب، الكامل،  -41
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كان أول ما فعلو على بن بويو بعد سيطرتو على فارس، تثبيت ىذه السيطرة بصورة 
ابهلل وكانت قد أفضت إليو ا٣بالفة وإىل وزيره أىب علي بن مقلة  ر٠بية شرعية، فكتب إىل الراضى

وُب الوقت نفسو كان على على ، (1)مقدما ٥بما الطاعة، ويطلب أن يُعْب على ما بيده من البالد
 .(2)بن بويو أن يُهادن مرداويج
فاستفاد من ىذا الظرف ، (3)ويج إىل تقوية على بن بويو عسكرايً أدى مصرع مردا

فوسع رقعة سيطرتو، وأرسل أخاه ا٢بسن على رأس جيش، إىل بالد ا١ببل حيث أستوىل 
على أصفهان، وبعد أن ًب لألخوين على وا٢بسن أمر فارس وا١ببل، بقى أخومها األصغر 
أٞبد من دون والية فرأاي أن يسّب إىل كرمان لالستيالء عليها، وىذا ما حدث ابلفعل بعد 

فر صاحبها دمحم بن الياس، ومبايعة على بن كلويو زعيم قبائل القفص والبلوص لو،  أن
فاقطعو أٞبد إحدى ا٤بدن مكافأة لو، لكن البويهى الصغّب عاد ونقض االتفاق وغدر 
بعلى بن كلويو، ونتيجة لغدره، قطعت يده ُب ا٤بعركة وكاد أن يقتل، إال أنو عاد وانتصر 

على ٧باولة ابن الياس للعودة إىل كرمان، إال أن أخاه علي أمره على ابن كلويو، كما قضى 
م( على رأس جيش 997-ھ926حيث بعث بو بعد عامْب سنة )، (4)ابلعودة إىل فارس
م( نتيجة 996-ھ925الذى كان قد التجأ إىل على بن بويو سنة ) –وبرفقة الربيدى 

زدية قوات أمّب األمراء بقيادة ىُب الصراعات الدائرة ُب بغداد لفتح األىواز، ٪بح أٞبد 
ٕبكم مرتْب، األوىل قرب أرجان، والثانية قرب عسكر مكرم، الٌب أستوىل عليها، لكن 
الربيدى عاد وٚبلى عن البويهيْب وىرب إىل البصرة، ومن ىناك كاتب أٞبد وطالبو 

                                                 

 .6/271ابن ا١بوزي، ا٤بنتظم،  -4
 اإلطاحة ابلبويهيْب والسيطرة على م(995-ھ929كان مرداويج  يعتزم بعد انتهاء فصل الشتاء سنة )  -2

بن ، ا945-4/941كو. مسكويو، ا٤بصدر السابق فارس، وكان أيمل ابحتالل بغداد أيًضا، و لكن ا٤بوت أدر 
 .215-6/211األثّب، ا٤بصدر السابق، 

 .4/945مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -9
 .256 -6/255بن األثّب، ا٤بصدر السابق، ا -1
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ابلتخلي لو عن األىواز ألنو ضمها من أخيو علي، فصدق أٞبد ا٣بدعة، ورحل عن 
واز إىل عسكر مكرم، وكاد أن يستتب األمر للربيدى ُب األىواز، لوال النجدة السريعة األى

الٌب تلقاىا أٞبد من أخيو على مكنتو من استعادة األىواز وإجبار الربيدى من جديد 
 .(1)للهروب إىل البصرة

على صعيد آخر، استمر الصراع بْب ا٢بسن بن بويو ومشكّب، أخ مرداويج للسيطرة على 
، 998/ھ928 ،ھ927ليم ا١ببال، حيث تبادل الطرفان، أصفهان خالل سنٍب )اق

ومنذ ، (3)م( ٪بح ا٢بسن ابنتزاع الري أيضا من مشكّب912-ھ994وُب سنة )، (2)م(999
ت سيطرتو على معظم إقليم ا١ببال، ومل ٚبرج ىذه ا٤بنطقة عن سيطرتو سوى ُب تذلك ا٢بْب ثب

وُب ا٢بالتْب على أيدى السامانيْب، لكن م( 951-ھ999م( و)911-ھ999سنٌب )
 .(4)سرعان ما استعادوىا

ُب ىذا الوقت، كان أٞبد البويهى يتابع ٧باوالتو للسيطرة على واسط، وىدفو بغداد،، 
م(، أن أطمع البويهيْب وأغراىم 996-ھ925وقد سبق للربيدى عندما التجأ إىل فارس سنة )

وسنة ، (5)م( الحتالل البصرة912 -ھ994د سنة )ببغداد والسيطرة عليها، لكن ٧باوالت أٞب
م( الحتالل واسط مل تؤد إىل نتيجة، بل ىزم ُب ا٤برة الثانية أمام توزون أمّب 919-ھ992

لكن أٞبد عاد مرة اثنية وُب السنة نفسها ٧باواًل احتالل واسط، فخرج ، (6)األمراء ىزدية شنعاء
ستكفي، ورغم االنتصارات األوىل الٌب حققها أٞبد لو أمّب األمراء توزون وا٣بليفة ا١بديد ا٤ب

                                                 

 .987 – 978، 979، 4/957ا٤بصدر السابق، مسكويو،  -4
 .278، 6/272، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 2/6، 4/144ا٤بصدر نفسو،  -2
 .421 – 449ا٥بمذاىن، ا٤بصدر السابق، ص  -9
 .996، 6/942ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -1
 .4/97مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -5
 .499-497ا٥بمذاين، ا٤بصدر السابق، ص  ،6/295ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -6
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 .(1)البويهى، إال أنو اضطر إىل الَباجع إىل األىواز بعد أن ٪بح جيش توزون ُب اخَباق قواتو
نتيجة لالضطراابت الداخلية بعاصمة ا٣بالفة، دخل البويهيْب بغداد بقيادة أٞبد، بعد ما 

م( حيث استقبلو ا٣بليفة 915-ھ991األول سنة )استنجد هبم ا٣بليفة ا٤بستكفي، ُب ٝبادى 
ومنحو لقب معز الدولة ولقب أخاه عليا عماد الدولة ولقب ا٢بسن ركن الدولة وأمر أن تضرب 

 .(2)ألقاهبم على الدراىم والداننّب
توزع األخوة الثالثة على ا٤بناطق الٌب خضعت لسيطرهتم، فبات علي عماد الدولة أمّبًا 

الدولة أمّبًا على إقليم ا١ببال، وأٞبد معز الدولة أمّبًا على العراق، وبسرعة  لفارس، وا٢بسن ركن
م( حٌب كان 916-ھ995عملوا على ترسيخ سلطتهم وتوسيع رقعة نفوذىم، فلم ٛبض سنة )

معز الدولة قد اخضع انصر الدولة ا٢بمداين، الطامح ابالستيالء على بغداد، وأجربه على 
وقضى على األسرة الربيدية ُب ، (4)فعل ابألتراك عندما خرجوا عليوكذلك ،  (3) الرضوخ لسلطتو

م(، وانضم إليو جيش الربيدى 917-ھ996موقعها األخّب ابلبصرة، فانتزعها من أيديهم سنة )
 .(5)أبسره فيما التجأ أبو القاسم الربيدى إىل القرامطة ُب ىجر

ه فكان يعتقلو ويرسلو مسجواًن أما من شك معز الدولة بوالئو أو من ٛبرد عليو من قواد 
إىل قلعة رامهرمز ُب خوزستان، أما ركن الدولة، فقد ٛبكن ٗبساعدة أخيو علي من إحكام 

م(، وُب العام التاىل سيطر على طربستان 916-ھ995سيطرتو على إقليم ا١ببل أبسره سنة )
 .(6)وجرجان

                                                 

 .4/454، دول االسالم، الذىيب -4
 .151-8/119ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -2
، ا٤بصدر ين، ا٥بمذا6/946، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 419و 91-2/89مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -9

 .454السابق، ص
 .2/419مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -1
 .925-6/921األثّب، ا٤بصدر السابق، بن ا -5
 .461السابق، ص ا٤بصدرا٥بمذاىن،  -6
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رد موظف يتقاضى راتبا صادر البويهيْب ما بقي للخليفة من مهام ورسوم وحولوه إىل ٦ب
ومل ديض وقت طويل على دخول البويهْب عاصمة ا٣بالفة حٌب عملوا على خلع ، (1)شهراي ٧بددا

ا٤بستكفي ابهلل، فسلموه إال خليفة جديد لقبوه اب٤بطيع! فسمل عيِب ا٤بستكفي وأجربه على خلع 
 .(2)م(951-ھ998نفسو، وسجنو إىل أن مات بسجنو سنة )

الدولة أن يسيطر سيطرة اتمة على ا٣بليفة ا٤بطيع بعد أن حلف لو أبغلظ استطاع معز 
األديان أبنو لن خيونو ولن يناصر عليو عدوا، ويوضح لنا ابن األثّب سر ىذه السيطرة ا٤بطلقة من 
قبل معز الدولة أٞبد بن بويو حيث يرجع ذلك إىل سبب مذىيب كون أىل الديلم شيعة 

غصبوا ا٣بالفة وأخذوىا من مستحقيها فلم يكن عندىم ابعث ديِب ويعتقدون أن العباسيْب قد 
على الطاعة، و٩با يذكره ابن األثّب ُب ىذا الشأن، أن معز الدولة استشار أصحابو ا٤بقربْب ُب 
إخراج ا٣بالفة من بِب العباس إىل معز الدين العلوي أو غّبه من العلويْب، فأشار عليو أغلبهم 

ليس ىذا برأي، فإنك اليوم مع خليفة ))  وه بعدم الفعل، قائلْب لو:لة نصحهبذا الرأي إال ق
تعتقد أنت وأصحابك أنو ليس من أىل ا٣بالفة، ولو أمرهتم بقتلو لقتلوه مستحلْب دمو، ومٌب 
أجلست بعض العلويْب خليفة، كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خالفتو فلو أمرهتم 

 .(3)(( بقتلك لفعلوه، فأعرض عن ذلك
أصبح ا٣بليفة ا٤بطيع أُلعوبة ُب يد أٞبد بن بويو حيركو كيفما شاء، حيث كان يرافقو ُب 

م( وحربو مع أيب القاسم الربيدي ُب 916-ھ991حروبو مع انصر الدولة ا٢بمداين سنة )
و٩با يؤكد صحة ىذا الكالم شهادة ا٣بليفة علي نفسو، ،(4)م(917-ھ995البصرة سنة )

                                                 

 .2/67، مسكويو، ا٤بصدر السابق، 997السابق، ص  ا٤بصدرالسيوطي، -4
،                       9/299، أبو احملاسن، النجوم الزاىرة، 467بن العربي: اتريخ ٨بتصر البشر، صا -2

 .9/258القلقشندي، صبح األعشا، 
Amir Ali, H short History of Thsaracnes, p 303. 

 .6/945ابن األثّب: الكامل،  -9

. ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 9/295، أبو احملاسن، ا٤بصدر السابق، 2/415مسكويو، ا٤بصدر السابق،  -1
6/229-225. 
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 ب منو دفع ما ينفقو ١بهاد الروم الذين استباحوا نصيبْب بقيادة ملكهمفنجده يقول بعد أن طل
٪بده ((  إمنا جيب علَي ذلك إذا كنت مالكا ألمري))  م(:979-ھ962"الدمستق" سنة )

        .... وإمنا يل منكم االسم على ا٤بنرب فإن آثرًب أن أعتزل))  يصرح هبذا أيضا قائال:
 .(1)(( اعتزلت

فع ا٣بليفة ا٤بال مرغما بعد أن ابع جزءا من داره وثيابو وشاع بْب الناس ومع ىذا فقد د
أنو صودرت أموالو، واستخدمت ُب مصاحل عز الدولة ا٣باصة، ورغم كل الضعف وا٥بوان الذي  
كانت عليو ا٣بالفة العباسية استطاع غالم أبوالقاسم بن ىبة هللا انصر الدولة من ىزدية جيش 

 .(2)مستقالروم وأسر ملكهم الد
 - ساعدت حالة الضعف الٍب واكبت خلفاء بِب العباس طيلة القرن الرابع ا٥بجري

من ىزدية عز  العاشر ا٤بيالدي، والصراعات الداخلية بْب القادة، إىل ٛبكن ا٢باجب سبكتكْب
الدولة ٖبتيار وطرده ىو وأىلو من داره وهنبها ونفيهم إىل واسط، ووصل بو األمر إىل إرسال 

وعندما عرض على ا٣بليفة  ،(3)ا٣بليفة معهم، إال أن ا٣بليفة توسل لسبكتكْب فعفا عنو وتركو
 .(4)م(979-ھ969لمت ا٣بالفة البنو الطائع سنة: )سُ و  ،خلع نفسو وافق

الطائع قريب من اسم ا٤بطيع ومها ُب الواقع سواء، فقد كانوا مطيعْب لبِب بويو، كان اسم 
م( 982-977/ھ972-967، فقد سيطر عليو عضد الدولة بن بويو )رغباهتممنفذين ١بميع 

ويرون أن ا٣بليفة استجاب لرغبة عضد الدولة وذلك بتزويج ابنتو للخليفة، فقد كان عضد 
تو ذكرا يكون وليا للعهد، فتكون ا٣بالفة ُب ولد لبِب بويو فيو نسٌب يطمع إىل أن تلد ابن الدولة

                                                 

، أبوالفدا، ا٤بختصر، 7/15 ، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،128ا٥بمذاين: تكملة اتريخ الطربي، ص -4
21/442. 
 .7/15ابن األثّب: ا٤بصدر السابق،  -2
 .44/275ابن كثّب: البداية،  -9
 .2/419ابن العربي: ا٤بصدر السابق،  -1
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أدى ضعف ا٣بليفة إىل طمع قادة بِب بويو ُب ا٣بليفة وما ديلك، فنتيجة للحروب الٍب و ، (1)٥بم
خاضها هباء الدولة أبو النصر فّبوز البويهي مع الطامعْب ُب منصبو من آل بويو وشغب ا١بند 

اب٤بال، قبض على وزيره سابور ليأخذ منو ا٤بال فلم جيد ما يكفيو فتوجو عليو مطالبْب إايه 
ومل يقف األمر عند ىذا ا٢بد، حيث أجرب ا٣بليفة ، (2)للخليفة الطائع وسلبو ما ُب دار ا٣بالفة

-994/ھ122-984على خلع نفسو وتسليم أمر ا٣بالفة للخليفة العباسي القادر ابهلل )
 .(3)م(4194

األحوال الداخلية للخالفة والعامل اإلسالمي اب٤بشرق اإلسالمي طيلة كانت ىذه خالصة 
القرن الرابع ا٥بجري، فضعف ا٣بلفاء كان السمة البارزة ٥بذا القرن، واتفق ا٤بؤرخون على أن قمة 

مل يكن لو من ا٢بكم ُب واليتو ما يعرف ))  ىذا الضعف كانت ُب عهد الطائع فوصفوه، أبنو:
 .(4)(( سّبتو بو حال يستدل بو على

أما األحوال ا٣بارجية فقد ٪بح ا٤بقتدر ُب إفشال ٧باوالت الفاطميْب لالستيالء على 
جالىم عن مصر، أ و ،م( ىزم مؤنس القائد جيش ا٤بهدى949-ھ914مصر، ففي سنة )

ومل ينجحوا ُب السيطرة على مصر ، (5)م(949-ھ917وعادوا إىل ا٤بغرب وتكرر األمر سنة )
م(، ولكن حالة اإلهناك الٌب أخذت تضرب الدولة العباسية، أاتحت 968-958)إال ُب سنة 

لعدد من القوى احمللية ُب إنشاء دويالهتا"ا٤بستقلة" فأخذت ا٤بقاطعات تنتقل من يد أمّب إىل 
آخر، أو من ظل سيطرة أسرة ٧بلية إىل أخرى، فالدولة الطاىرية انتهت ُب خراسان سنة 

صفاريْب عليها، والدولة الصفارية انتهت ُب سجستان سنة م( ابستيالء ال871-ھ264)
م( ابستيالء السامانيْب عليها، وإن ظل ورثة الصفاريْب حياولون إعادة ملكهم 912 -ھ291)

                                                 

 .7/412ابن األثّب: ا٤بصدر السابق،  -4
 .6/418، ا٤بصدر نفسو -2
 .2/214مسكويو: ٘بارب األمم،  -9
 .7/418ابن األثّب: ا٤بصدر السابق،  -1
 .14، 27عريب، ا٤بصدر السابق، ص  -5
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وينتقلون من السيطرة على مقاطعة إىل أخرى فيما بعد، وابإلٝبال شهدت كل مناطق ا٣بالفة 
 يكن للخالفة أمام عجزىا عن التصدى ٥بذه حالة من االضطراب السياسي ال مثيل ٥با، ومل

ا٢بركات سوى أن تقر أصحاهبا على ما أبيديهم، واستمرت غزوات ا٤بسلمْب ألرض الروم 
 .(1)بنجاح

م( كتب ملك الروم إىل أىل الثغور أيمرىم ٕبمل مال 925-ھ949مع حلول سنة )
تنع األىاىل سار إليهم، وعندما ام، (2)إليو وإال قصدىم وقال:" لقد صح عندي ضعف والتكم"

م( فخربوىا وسلبوا وهنبوا وأقاموا فيها أربعة عشر يوًما، 926-ھ941ودخل الروم ملطية، سنة )
م( أغار الروم 927-ھ945وُب السنة التالية )، (3)ونزح أىلها إىل بغداد مستغيثْب ٩با نزل هبم

وُب العام نفسو ىزم الروم سرية ، (4)على ثغر للمسلمْب فذٕبوا الناس وسبوا عامة أىلها
وُب السنة ، (5)للمسلمْب ٍب سار الدمستق ُب جيش كبّب من الروم إىل مدينة دبيل، لكنهم ُىزموا

م( وصل الدمستق ُب جيش كبّب إىل أرمينيا فحاصر إحدى مناطقها، 928-ھ946التالية )
م( 929-ھ927سنة )وُب ، (6)فصا٢بو أىلها ورحل عنهم، واستغاثوا اب٣بليفة فلم يغاثوا

ضعفت ثغور ا١بزيرة عن صد الروم، وىددت ملطية وميافارقْب وأمد وأرزن، ابلتسليم ٤بلك الروم 
 .(7)لعجز ا٤بقتدر عن نصرهتم

م( عام، غزوات انجحة للمسلمْب، فقد غزا وايل طرسوس 994-ھ949كان عام )  
وم وبلغ عمورية، فحاصروىا فهب بالد الروم وحقق نصرًا ابىرًا، ٍب عاد مرة اثنية ودخل بالد الر 

                                                 

 .119، 118، 116، 112، 999، 994، 4/972الطربى، الرسل و ا٤بلوك -4
 .6/482، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 4/416مسكويو، ا٤بصدر السابق  -2
 .6/482، ا٤بصدر نفسو، 417، 4/416ا٤بصدر نفسو،  -9
، األصفهاين، ا٤بصدر السابق، ص 6/486، ابن األثّب، ا٤بصدر السابق، 4/459ا٤بصدر السابق، مسكويو،  -1

915. 
 .6/489ابن األثّب، ا٤بصدر السابق،  -5
 .6/499، السابقا٤بصدر ابن األثّب،  -6
 .6/216ا٤بصدر نفسو،  -7
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سعيد بن ٞبدان واىل ا٤بوصل وكان ا٤بقتدر قد اشَبط عليو غزو الروم ومل يتمكن الروم من دخول 
م( سار الدمستق، وحاصر ملطية وىلك أكثر أىلها جوًعا 999-ھ922وُب سنة )، (1)البلد

 .(2)فدخلها وكثر القتل والتخريب
م( حيث وصل الروم إىل قرب حلب وهنبوا 914-ھ991ازدادت األمور سوءا سنة )

وخربوا وسبوا، وُب نفس السنة ٛبكن جيش ا٤بسلمْب من انحية طرسوس ىزدية الروم، حيث 
م( دخل الروم رأس عْب 919-ھ992غنموا وأسروا عدًدا من بطارقتهم ا٤بشهورين، وُب سنة )

  .(3)إحدى مدن ا١بزيرة وهنبوىا وسبوا من أىلها

                                                 

 .247، 6/246ا٤بصدر نفسو،  -4
 .6/219ا٤بصدر نفسو،  -2
 .299، 6/288ا٤بصدر نفسو،  -9
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 جع:املصادر واملرا
 م(:4292-ھ691ابن األثّب، علي بن دمحم بن الشيباين )ت:  -4

، دار صادر، بّبوت، م4874الكامل ُب التاريخ، ٙبقيق: كارلوس جوىانز، بريل ليدن 
 م.4965

 م(:4196-ھ871ابن تغري بردي، أبواحملاسن يوسف، )ت:  -2
الدين، دار الكتب النجوم الزاىرة ُب أخبار ملوك مصر والقاىرة، ٙبقيق دمحم حسْب مشس 

 م.4992العلمية، بّبوت، 
 م(:4211-ھ597ابن ا١بوزي، أبو الفرج عبدالرٞبن بن علي )ت:  -9

ا٤بنتظم ُب اتريخ ا٤بلوك واألمم، ٙبقيق دمحم عبدالقادر عطاء ومصطفي عبدالقادر عطا، دار 
 م.4992الكتب  العلمية، بّبوت، 

 م(:977-ھ967)ت بعد  ابن حوقل، أبوالقاسم، دمحم بن علي -1
 م.4967صورة األرض، ٙبقيق كرديرز، بريل، ليدن، 

 م(:4115-ھ818ابن خلدون، عبدالرٞبن )ت: -5
 م.4992اتريخ ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بّبوت، 

 م(:4972-ھ771ابن كثّب، عماد الدين أبوالفداء إ٠باعيل بن عمر )ت:  -6
 م.4987وآخرين، دار الكتب العلمية، بّبوت،  البداية والنهاية، ٙبقيق دمحم أبوملحم

 م(:961-ھ951األصفهاين، ٞبزة بن ا٢بسن )ت بعد  -7
 اتريخ سِب ملوك األرض واألنبياء، ابعتناء غوتوالد.

 م(:991-ھ981التنوخي، احملسن بن علي )ت:  -8
 م.4974نشوار احملاضرة وأخبار ا٤بذاكرة، ٙبقيق عبود الشا١بي، 

 م(:4917-ھ718عثمان بن قادياز، مشس الدين أبوعبدهللا )ت الذىيب، دمحم بن أٞبد بن -9
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اتريخ اإلسالم ووفيات ا٤بشاىّب األعالم، ٙبقيق عمر عبدالسالم التدمري، دار الكتاب العريب،              
 م.4992بّبوت، 

 م(:4515-ھ944السيوطي، جالل الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر )ت -41
 م.4975فضل إبراىيم، دار هنضة مصر للطبع، القاىرة، اتريخ ا٣بلفاء، ٙبقيق دمحم أبو ال

 م(:4286-ھ685ابن العربي، غريغوريوسا٤بلطي، )ت  -44
 اتريخ ٨بتصر الدول، دار ا٤بسّبة، بّبوت.

 م(:991-ھ981الصابئي، أبوإسحاق إبراىيم بن ىالل بن ىارون )ت  -42
 ا٤بنتزع من كتاب التاجي، ٙبقيق وشرح دمحم حسْب الزبيدي، بغداد.

 م(:916-ھ995الصويل، أبوبكر دمحم بن حيٓب )ت -49
 أخبار الراضي ابهلل وا٤بتقي، دون مكان، دون اتريخ.

 م(:922-ھ941الطربي، دمحم بن جرير، )ت:  -41
 م.4967اتريخ الرسل وا٤بلوك، ٙبقيق دمحم أبوالفضل إبراىيم، دار ا٤بعارف، القاىرة، 

 م(:4919-ھ719ابن الطقطقي، دمحم بن علي بن طبطبا )ت: -45
 م.4966الفخري ُب اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، دار صادر، بّبوت، 

 م(:981-ھ971عريب، بن سعيد القرطيب ) -46
 صلة اتريخ الطربي، ملحق بكتاب الطربي ا١بزء الثاين عشر، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت.

 م(:4148-ھ824القلقشندي، أٞبد بن علي )ت:  -47
 م.4987ة اإلنشا، ٦بموعة ٧بققْب، دار الفكر، بّبوت، صبح األعشى ُب صناع

 م(:4191-ھ124مسكويو، أبوعلي أٞبد بن دمحم )ت  -48
 -م، أعاد طبعو ا٤بثُب4941٘بارب األمم وتعاقب ا٥بمم، ابعتناء مرغليوثوآمدروز، القاىرة، 

 بغداد.
 م(:4427-ھ524ا٥بمذاين، دمحم بن عبدا٤بلك )ت:  -49
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 م.4964عان، بّبوت، تكملة اتريخ الطربي، ٙبيق كن
 م(:4228-ھ626ايقوت ا٢بموي، شهاب الدين أبوعبدهللا )ت  -21

 م.4995معجم البلدان، دار صادر، بّبوت، 
آدم متز، ا٢بضارة اإلسالمية ُب القرن الرابع ا٥بجري: ترٝبة دمحم عبدا٥بادي أبوريدة،  -24

 م.4957القاىرة، 
(: مكتبة دار ھ991-217العباسية )دارية ُب الدولة حسام السامرائي، ا٤بؤسسات اإل -22

 .م4974الفتح، دمشق، 

 
1- Amir Ali, Sayyid: “Short History of the Saracens.” (London: 
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