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  ال�ق�مة:  

تهـ�ف إقـامـة ال�ـآدب ب�جـه عـام إلى تـ���� ال�وا�� االج��ـا��ـة، وت�ق�� ال�ـآلف وال��دة  

ــارت م� ال�ق�س ال�ع�ادة في  ــالمي، وصـــ ب�� ال�اس، ووج�ت اه��اما ����ا في ال����ع اإلســـ

ــ�اته ــادر اللغ��ة )١(أغل� م�اسـ ــه�ها ما أ��� في األع�اس وال�ع�ات، وق� أك�ت ال��ـ ، و�ان أشـ

ذل� ع��ما اق��ــــ� تع��فها ل�ع�ى ال�أد�ة وال�ل��ة �أنه�ا :" �ل �عام صــــ�ع لع�س وال�ار���ة  

  . )٢(أو دع�ة"

، واتفـق� ـب�ـل� مع )٣("مـا دع�ت إلـ�ه م� �عـام وشــــــــــــــ�اب"ُع�ـف� اـل�َّع�ة في اللغـة ـ�أنهـا : 

ــارت إل�ها ال��ـــادر ال�ار���ة في األح�اث �ق�لها ال�ع�ى العام لل�آدب وال�الئ�،   :"ع�ل... وأشـ

و���� ال�ع�ات أنها أ���� خاصــــــــة ، )٤("ك�ا في دع�ة فالندع�ة"، "ع�ل دع�ة واح�فل ف�ها"، "

، وانف�دت ب�ل� ع� غ��ها م� ال�آدب )٥(م��د  بال ســــــــــ�� ب�� األصــــــــــ�قاء، و�ان ی�عى إل�ها 

  . )٦(�إتاحة إقام�ها في أ� وق� 

وه�ا ما شــ�ع ال�ول على االســ�فادة م� ال��ع ال���� ال�� ت���ه ال�ع�ات، ووج�وا ف�ها  

، وأجادت ال�ول ف�صــــــة ���ة ل��ــــــ� أف�اره� وت�ق�� أه�افه�، وله�ا صــــــار لها دور ســــــ�اســــــي

، وحقق� م� ورائها الع�ی� م� ال��اســـــــــ�، �ات�اع  )٧(اســـــــــ���امها في ف��ات ق�تها أو ضـــــــــعفها

ــ���  ــ��� ال�ع�ات ال�ــــالح ال��ــ ــل��ة والع�ائ�ة، و�ال��ایل وت�ب�� ال��ای�، وأصــ ــال�� ال�ــ األســ

الـ�� اســــــــــــــ��ـ�م�ـه الـ�ول ل��ق�� ال���ـ� م� ال�ــــــــــــــل�ـة وال�ف�ذ، ولل��ـل م� أعـ�ائهـا، أف�ادا أو 

خ�ــــ�ــــ�ا ه�ه ال�راســــة ل��� وله�ا ا،  ج�اعات، في ال�اخل وال�ارج، وم� ه�ا ت��ــــح أه���ه

  أث�ها على ال�ل�ة ال��اس�ة في الع�اق وخ�اسان خالل ع��� ال���ه��� وال�الجقة. 

ه�ف� ال�ع�ات ذات ال�ا�ع ال�ــــــل�ي إلى اســــــ��الة ال�ــــــل�ة ال�اك�ة في ال�ولة، وت����  

ن�اق ضــــــ��، العالقة بها، وغل� عل�ها ال�ا�ع ال�د�، وله�ا اســــــ���م� ال��ل وال��ای� على  

��ار   -في أغل� األح�ان  -وات�ـــــــــ�� �أنها �ان� فاخ�ة، وأنف� عل�ها األم�ال ال�اه�ة، وأقامها

  رجال ال�ولة م� ال�زراء واألم�اء وقادة ال��� وال���ة؛ ل�أم�� م���ه� في ال�ولة. 

ــ��راج ال��ع���    ــ�ارا لها، الســـ ــل�ي ســـ ــ�ل ال�ـــ وات��ت ال�ع�ات ذات ال�ا�ع الع�ائي ال�ـــ

ها، أف�اًدا �ان�ا أو ج�اعات، واســــــــــــ���م� ف�ها ال��ل وال��ای� على ن�اق واســــــــــــع، ل��ــــــــــــ�ر 

ــ�ها    -في ���� م� األح�ان  -وخ��� لها ــ�اســــــــ ال�ــــــــــل�ة ال�اك�ة في ال�ولة، وأفادتها في ســــــــ

  ال�اخل�ة وال�ارج�ة، وتع�دت أه�افها، و�ان م� أه�ها الق�اء على ال��اف��� وال��آم���. 
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ــٌح في �ان ل�آدب ال�ع�ات أث�ٌ   ، وغل� عل�ها ال�ا�ع  ق��ل الع�ـــ� ال���هي الع�اق واضـــ

ال�ـــــــل�ي، وســـــــاه�� ب�ور مه� في إنهاء األزمات ال�ي واجه� ال�زراء، وال�ي ت�عل� �عالق�ه�  

ـــ�ة ، في ال��ـاـیل على )٨(، وقـ� أفـادت ال�ز�� "م��ـ� ب� ع�ـ�� هللا ب� خـاقـان"ـ�ال�الـفة ال�ـ�اســـــــ

  م) إل�قائه في ال�زارة لع�ة أشه�. ٩٣٢-٩٠٨ه/٣٢٠-٢٩٥ال�ل�فة ال�ق��ر �ا� (

و�عــ� عهــ� ال�ق�ــ�ر �ــا� م� ال��احــل ال�ــارزة ال�ي تع�� ال�ــــــــــــــعف الــ�� �ــانــ� عل�ــه   

م)، فل� یل ال�الفة ق�له ١٢٥٨- ٨٤٧ه/٦٥٦- ٢٣٢ال�الفة خالل الع�ـــــــ� ال��اســـــــي ال�اني(

عه�ه، ووزر له   أح� أصـغ� م�ه، ف�ان في ال�ال�ة ع�ـ�ة م� ع��ه، واضـ���� أم�ر ال�زارة في

أك�� م� ع�ــــــ�ة وزراء، وت�لى ال�ع� م�ه� ع�ة م�ات، واســــــ���ت وزارته� ألشــــــه� ول�ــــــ��ات 

، وصـــــارت أم�ر ال�الفة �أی�� ال��ـــــاء )٩(قالئل، وله�ا ق�ل: " ل� ��ـــــ��زر أح� ق�له أك�� م�ه"

،  وال�ـ�م، ووصــــــــــــــفـ� دول�ـه �ـأنهـا :" �ـانـ� دولـة ذات ت�ل�� ����... ف���ـ� الـ�ن�ـا في أ�ـامـه

  . )١٠( وخل� ب��ت األم�ال، واخ�لف� ال�ل�ة"

و�ف�ــــــ� ه�ا ســــــ�� ن�اح ح�لة ال�ز�� اب� خاقان، و�ان ت�لى ال�زارة في ذ� ال��ة عام   

، ف��� ال�ق�ـــ�ر �ـــا� تع��� وز�� آخ� في )١٢(، وســــــــــــــــاءت ســــــــــــــ��تـــه ف�هـــا)١١(م ٩١٢ه/٢٩٩

  . )١٣(���لة ع�لها "م ، وعل� ب�ل� اب� خاقان " ف��صل إلى ف��ه ٩١٢ه/٣٠٠عام

ــاء ال�واو�� والق�اد وال��اب،   ــ��ل�� في وزارته، ��ؤســـــــــ اع��� ف�ها على ج�ع ��ار ال��ـــــــــ

، واخـ�ار ل��ع�ها ی�م )١٤(�اإلضــــــــــــــافة إلى ال�ق���� مـ�ه، وأقام ال�ع�ة في م��ل ابـ�ه "عـ�� هللا" 

إقامة ه�ه ع�لة، وه� ی�م ال�ــــــــ��، ل����� ال���ع م� ال��ــــــــ�ر، وأخفى ه�فه ال���قي م�  

هـ�ف اب� خـاقـان م� ورائهـا إح�اج ال�ل�فـة ل��ــــــــــــــ�� إلى   -وفي رأی�ـا  -اـل�ع�ة ح�ى ع� اب�ـه

رهائ� ب�� ی��ه �ق�ر أم�ه   -��ا ســــــــ��ضــــــــح  -إلغاء ق�ار ع�له، ألنه وضــــــــع ه�الء ال�ــــــــ��ف

وأم�ه� ��� ��ــــاء، إما �عقابه� أو ����ه� ف�صــــة ثان�ة، وفي ال��م ال���د لل�ع�ة ت�ك ال�ز�� 

  . )١٥(��� في ب�� اب�ه، وسار إلى دار ال�الفة، و�ل� اإلذن ��قابلة ال�ل�فةال��ع

ول�ي ��ــــــــــــــ�� اب� خـاقـان ن�ـاح ح�ل�ـه �لـ� االنف�اد ��قـابلـة ال�ق�ـ�ر �ـا�، ل����� م�  

ــ� �ال�هاء و����ع ����ة واســـعة ــ��ه ت��ـ ، ب���ا �ان ال�ل�فة )١٦(ال�أث�� عل�ه؛ ح�� �ان� شـــ��ـ

ع�ــ�ة م� ع��ه، واســ��� االج��اع ب��ه�ا م� وق� صــالة الع�ــ� إلى   وق�ها شــا�ا في ال�ام�ة

  .)١٧(صالة ال�غ�ب 
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بـــ�أ ال�ز�� حـــ�ی�ـــه �ـــال�ـــ�لـــل لل�ل�فـــة �ق�لـــه: "رفع��ي �ـــا أم�� ال��م���.. وأغ����ي، ومـــا  

ق�ـــــــــــ�ت في خ�م��"، واه�� �إب�از إن�ازاته، وذ�� م�ها جه�ده في ز�ادة واردات خ�انة ال�ولة 

، ث� ح�ص على ت���� أح� أه� م�ـــــــــاو� )١٨(ل���� م� أم�ال ال�ز�� ال�ـــــــــاب��ع� م�ـــــــــادرته ل

وزارتـــه، وه� ق��ل معـــاون�ـــه الهـــ�ا�ـــا، وأرجع ذلـــ� إلى فق�ه�، ووعـــ�ه �عـــ�م ت��ارهـــا �ق�لـــه:"  

وســــــــــأحلف... على اســــــــــ���اف األمانة... وأضــــــــــ�� أوالد� وأصــــــــــ�ابي ع� أخ� دره� واح�"، 

، وأخ��ا أوضـــح له أنه )١٩(م�ـــاو� ال�ز�� ال�� ن�� تع���هوخ�ـــ� ح�ی�ه �ع� ذل� ع� إب�از 

ــ�ا�ه ع�� اب�ه، وأنه ��ــــــــــع ح�اته� ب�� ی��ه �ق�له:" فإن أراد  ج�ع أوالده وأقار�ه و��ا�ه وأصــــــــ

م�النا وه� �ال��� عل�ه� ف��� في ی�ه، ��أم� �إنفاذ م� ی��ـل� ال��اعة"، ف�أث� ال�ل�فة و��ى 

ــ�ف�، ول� � ــ�ع�ه م��"،وقال له:" ما أردت صــــــ ــ�اعي ما ســــــ  �� أردته ل�ل� ع�ه اآلن مع ســــــ

واق��ب ـب�ـل� ال�ز�� م� ت�ق�� ح�ل�ـه، و�قى ـله أن ی��ـ� لل�ل�فـة ���ـان مـا دار ب��ه�ـا ع� "أم 

، و�ان� وراء ق�اره ه�ا )٢٢(ال�ي �ان ال�ق��ر ����مها و��ف� �ل�اتها  )٢١(القه�مانة  )٢٠(م�ســــــــــــى"

  . )٢٣(�ع�ل اب� خاقان ع� ال�زارة

ــ�ر ال�ل�فة   على أ� حال ل� ی�م ن�اح خ�ة ال�ز�� م��� ب� خاقان ���ال، ح�� أصــــــــــ

  . )٢٤(م، الس���ار م�او� وزارته٩١٣ه/٣٠١ق�ارا �ع�له في ال���م عام

ــ� ال���هي(  م) في الع�اق ١٠٥٥-٩٣٢ه/٤٤٧-٣٢٠ب�زت مآدب ال�ع�ات خالل الع�ـ

تُّ�ع� ف�ها األسـال�� ال�ـل��ة والع�ائ�ة، وخ�اسـان، و�ان لها دوٌر مهٌ� في األح�اث ال�ـ�اسـ�ة، وا

  و���ا یلي ن�ضح أه�ها: 

  مآدب ال�ع�ات في الع�� ال���هي وأث�ها على ال�ل�ة ال��اس�ة: 

م،  ٩٣٢ه/٣٢٠أس� ثالثة م� أب�اء "أبي ش�اع ب��ه ب� ف�اخ��و" ال�ولة ال���ه�ة عام   

  ون���ا �ع� 

عاصـــ�ة    )٢٥(ســـ���ته� على م�ی�ة "شـــ��از"عام�� في ت�ق�� أه� ان��ـــاراته�، وه� ��ـــ�  

  ، )٢٦(بالد فارس

  .)٢٧(وأص��� القاع�ة ال�ي ان�لق� م�ها ج��شه� إلضافة أمالك ج�ی�ة لل�ولة

ــه�ت م�ی�ة    أولى ال�ع�ات ال�ي أ���� في ال�ولة، وم� ال�اجح أنها �ان�   شــــ��ازوق� شـــ

ــال��ــــــــــــــ�، ح�ــ� أورد م�ــــــــــــــ���ــه أحــ�اثهــا عقــ� ســــــــــــــ���ته� على ال�ــ�ی�ــة عــام    لالح�فــال �

، و�ـاـن� أهـ�افهـا في الـ��اـ�ة ســــــــــــــل�ـ�ة، ث� حـ�ـث� أم�ر مفـاجـ�ة أثـ�اء اـل�ع�ة )٢٨(م ٩٣٤ه/٣٢٢
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ت�تــ� عل�هــا أن اتفقــ� في ن�ــائ�هــا مع الــ�ع�ات العــ�ائ�ــة، وت��ل م�ــان الــ�ع�ة إلى مع��ــة 

ــالح، ��ــــ�� ســــ�ء العالقات ب�� اث��� م� ��ار رجال ال�ولة، وان�ه� ��ق�ل   اســــ���م ف�ها ال�ــ

  ح�ه�ا. أ

 األم��"علي ب� ب��ه  )٢٩(قام �اإلع�اد لل�ع�ة "إس�ائ�ل ب� م�سى ال���اني"، �ات� ووز�� 

، و�ـان ی���ع ���ـاـنة ����ة في اـل�وـلة، وأســـــــــــــــ��ت إلـ�ه �ـ�ادة ال��� في �ع� األحـ�ان،  )٣٠("  

ــ���ة، وارت�� �عالقة و���ة مع   األم�� علي وج�ع� ســـــــل��ه ب�ل� ب�� ال�اح�ة اإلدار�ة والع�ـــــ

ب� ب��ه، وت�جع ب�ای�ها إلى ق�ل تأســ�� ال�ولة ��ــ��ات ع�ی�ة، وله�ا حق� عل�ه ال�ام��ن في 

ــاءت عالق�ه به�، وم� ه�الء: "ال��ا� الق�ي"، وت�لع إلى وال�ة ال��ا�ة   ــ�ه، وســـــــــ وال�ة م�اصـــــــــ

، و�ان )٣٢(ج"، وع�ف اآلخ� "���ل)٣١(وال�زارة، وله�ا ب�ل جه�ا ����ا لإل�قاع ب��ه و��� األم��

، وأســــ��ت إل�ه أ��ــــا ��ادة ال���، وأد� ه�ا إلى اح��ام ال��اف�ــــة )٣٣(ی��لى و��فة "ال�اج�"

  . )٣٤(ب��ه و��� إس�ائ�ل وصارا ع�و��

دعا إســـــــــ�ائ�ل ب� م�ســـــــــى األم�� علي ب� ب��ه والقادة وال�ق���� إل�ه ل��ـــــــــ�ر ال�ع�ة،  

و�ان ذل�   -شـ�اء ال�لع ال�ي ته�� لل��ع���وأنف� ال���� م� األم�ال في إع�اد ال�عام، وفي 

��ا دعا "خ�لج" إلى ح�ـــــــــ�رها ع�ة م�ات ل��ه   -م� العادات ال���عة في ال�ع�ات ال�ـــــــــل��ة

اعـ��ر، ث� ف�جئ إســــــــــــــ�ائـ�ل أـنه في ���ـقه إلـ�ه في ی�م اـل�ع�ة، ـفانـ�اـ�ه القل� م� م��ـ�ه "�غ��  

م�ــاغ��ــه لــه، م�ــل " اســــــــــــــ�ــ�عــاء"، ولهــ�ا اســــــــــــــ�عــ� ســــــــــــــ�ا ب�ع� األســــــــــــــل�ــة ل��اجه�ــه حــال  

في  )٣٧(، وصــــــ�ق �� إســــــ�ائ�ل؛ ف�ان خ�لج ��فى "دشــــــ�ي")٣٦(، و"ال��اب��")٣٥(ال���ز��ات"

خفه، وأخ�جه أث�اء ال�ع�ة، فهاج��ه ق�ات إســـــــ�ائ�ل فأصـــــــا�ه دب�س في رأســـــــه، وت�في خ�لج 

  . )٣٨(على إث�ه �ع� ال�ع�ة ب��م��

ــى م�ه�ا �ق�ل خ�لج  ــ�ائ�ل ب� م�ســ ــار إســ   -ی��و   -أمام األم�� علي ب� ب��ه، ال��   صــ

أنـه ل� ���ــــــــــــــ� الـ�ع�ة، أو على األرجح غـادرهـا ق�ـل هـ�ه ال�ـادثـة، ون�ح ال��ـا� الق�ي في 

ــه�د أك�وا ب�اءة إســــــــــ�ائ�ل ، واق��ع علي ب�   اإل�قاع ب��ه و��� األم��، فعلى ال�غ� م� أن ال�ــــــــ

ــ� ت�اهه، ع��ما ــاوره ال�ــــــ ــ�ائ�ل قام أث�اء    ب��ه بها في ال��ا�ة، إال أنه ســــــ أق�عه الق�ي �أن إســــــ

الــ�ع�ة �ــأخــ� ال��عــة لــه م� ��ــار الق�اد، وأنــه ن�� بــ�لــ� ال�صــــــــــــــ�ل إلى ال���، فــأم� األم�� 

، ل���ـــ� حـــ�وث )٣٩(�ـــاع�قـــالـــه، ث� �ـــال��ـــه �ع� الق�ات �ـــال�ـــأر ل�ق�ـــل خ�لج، فـــأم� �ق�لـــه  

عاتها ال�ارج�ة، وف�ـل� اضـ��ا�ات داخل�ة، في ال�ق� ال�� �ان� ال�ولة ت�ـ�ع� السـ���ال ت�سـ
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ب�ل� ال�ع�ة في ت�ق�� ه�فها ال�ــــــــــــل�ي ب����� العالقات ب�� ��ار رجال ال�ولة، وان�ه� �ق�ل  

  اث��� م�ه�. 

ت�ســــعاتها في بالد فارس، وفي ذل� ال�ق� �ان� أح�ال ال�الفة    واصــــل� ال�ولة ال���ه�ة 

ــ�ة في الع�اق ق� ازدادت ســــــ�ءا، ��ــــــ�� ع�� ال�زراء ع� ت�ب�� أم�ر ال�ولة ، وق�ة )٤٠(ال��اســــ

والي م�ی��ي ال��ـــ�ة وواســـ�،   )٤١(والة األ��اف و��عه� في ال�ـــ���ة عل�ها، وم�ه� "اب� رائ�"

، آمال أن ��ـــــــــــــ�� إلى إقالة ال�ز�� ل��ل ه� م�له، وله�ا ال�� م�ع خ�اج والی�ه ع� ال�ل�فة

  -إنقاًذا لل��قف ال���د� القائ� -م)  ٩٤٠-٩٣٤ه/٣٢٩-٣٢٢اضـــــ�� ال�ل�فة ال�اضـــــي �ا� (

ــاته ســــل�ة ال�ز��، وفق� ال�ل�فة معه ســــل�اته، ول��ه   إلى تع��� م�ــــ��ل ج�ی� تف�ق اخ��ــــاصــ

ــ��ن ال�ولة   ــ�� إل�ه إدراة شـــــــ ــ���ة وال��ن�ة، ووقع اخ��اره على أق�� "�أم�� األم�اء"، وأســـــــ الع�ـــــــ

،  ) ٤٢( م ٩٣٦ه/٣٢٤ال���ــــــــــــارع�� وه� اب� رائ�، وأ���� م�اســــــــــــ� والی�ه في ذ� ال��ة عام  

وخ�ـ� ـ�اســــــــــــــ�ـه على ال�ـ�اب� إلى جـاـن� ال�ل�ـفة، وانف�د بـ��ب�� أم�ر اـل�وـلة ال�ى ل� ی��� لهـا 

في تار�خ ال�الفة ال��اســــ�ة في ، و��أت ب�الی�ه ف��ة ج�ی�ة م� ف��ات ال�ــــعف )٤٣(ســــ�� �غ�اد 

  . )٤٤(م)٩٤٥-٩٣٦ه/٣٣٤-٣٢٤الع�� ال��اسي ال�اني، وع�ف� �ع�� إم�ة األم�اء(

األم� الـ�� أد� إلى ��ا��ـة ال�ل�فـة الب� رائ�، ���ـ� ل� َ��ف شــــــــــــــع�ره ع� ال�ق����   

ــ�لى(ت  ــة ال��رخ واألدی� ال�ـ ــع في )٤٥(م)٩٤٦ه/٣٣٥م�ه، خاصـ ، ال�� أك�ه في ع�ة م�اضـ

��ـله �ل ما   -ل�ـ�ان سـ���ته عل�ه    -ه، ول� َ��ف أ��ـا ع� اب� رائ� نف�ـه ال�� �ان  ك�ا�

  . )٤٦(ی�ور في م�ل� ال�ل�فة، فقام ال�اضي �إ�عاد ع��نه ع� م�ل�ه

ل� ��� في وسع ال�ل�فة ال��ام �أك�� م� ذل�، بل على الع�� أ�ه� ال��دد إلى اب�  

ی��� ع��ما بلغه أن:" اب� رائ� ق� اته�ه رائ�، خاصة �ع� أن أج��ه على إ�هار ع�� ما  

  ب�غ��"، فل�أ ال�اضي إلى س�اسة ال�هادنة، ب�ع�ته ل���ر مأد�ة أقامها له في م�لة "ال�����ة"

  .)٤٨( م٩٣٨ه/٣٢٦، في ج�اد� األولى عام  )٤٧(�ال�ان� الغ��ي م� �غ�اد 

وات��� ه�ه ال�ع�ة �ال�ا�ع ال�ل�ي، وه�ف ال�ل�فة إلى اس��الة اب� رائ�، الق�ة الفعل�ة   

ال�����ة على ال�ولة، على ال�غ� م� ��اه��ه له، إال أنه ل� ��� في وسعه س�� تأك�� والئه  

  ال�اه�� له، وفي ال���قة �ان ی��ق� �ه�ر ق�� أخ��؛ ل���ح ال�ل�ة لل�����. 
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�ة وانف�د ���ا�ة تفاص�لها، وأوضح أن ال�اضي �ا� جل� مع أب�ائه  ح�� ال��لي ال�ع 

واب� رائ� على مائ�ة، وأ���� مائ�ة أخ�� ل���ة ال��ع���، وأك� ال�ل�فة والءه له ����ه اله�ا�ا 

  . )٤٩(ال�عه�دة في تل� اللقاءات، وخلع عل�ه م�ت�� �ع� صالتي ال�ه� والع��

في   )٥٠(ق�اد ال��ال�� الب� رائ� و�ـ�عى "����"ل� ت�� عـ�ة أشــــــــــــــه� ح�ى ن�ح أحـ� ال 

  م٩٣٨ه/ ٣٢٦ه����ه، وأث�� ق�ته فأس�� إل�ه ال�ل�فة م��� أم�� األم�اء في ذ� القع�ة عام  

، واخ�لف� عالقة ال�اضــــــي �ه ع� عالق�ه �اب� رائ�، وأك� ال�ــــــ�لي أنه �ان على الع�� )٥١(

ل�ـفة أـنه ف�� في ق�ـله فى إحـ�� دع�اـته، ��ـ�ل إلـ�ه و��ـ�ه، ولهـ�ا عـ��مـا عل� ���� م� خـ�م ال�

، و���� ه�ا ال�في )٥٢(ســـــــأل ال�ـــــــ�لي �ع� وفاة ال�اضـــــــي لل�أك� م� ح��قة ه�ا األم�، ف�فاه له

أن ال�ل�فة �ان ب�سعه أن ���� لق�ل اب� رائ� في إح�� ال�ع�ات ل��اه��ه    -في رأی�ا  -أ��ا

أخ�� ألنـه ل� ��� ـل��ـه الـ��ـیل  ـله، ل��ـه ل� �قـ�م على ذـل�، ل�ــــــــــــــعفـه م� ـناح�ـة، وم� ـناح�ـة

  الق�� ال�� ی�ل�ه ال�ل�ة. 

ــ��الة أم��  اه�� أ��ـــــا والة ال�ـــــ��ة  في �غ�اد �إقامة ال�ع�ات ذات ال�ا�ع ال�ـــــل�ي الســـ

األم�اء، و�ان األم�� "إب�ا��� ب� أح��" م� أب�اء األس�ة ال�اك�ة في ال�ولة ال�امان�ة، واض�� 

ــار إلى  )٥٣(إلى اله�ب م�ها ــ� إلى ق�اد األم�� ����، ف�ــ ، ف�اله ال�ــــ��ة ب�غ�اد )٥٤(�غ�اد وان�ــ

، فأقام له األم�� إب�ا��� دع�ة ����ة، وع�� أســــــل�ب إع�ادها )٥٥(م ٩٣٩ه/٣٢٧في رج� عام  

واألم�ال ال�ي أنفقـ� ف�هـا، عـ�د ال��ــــــــــــــ�ر الهـائـل الـ�ی� دعـاه� إل�هـا، ح�ـ� ج�ع ألجـل هـ�ه 

،  ) ٥٦(�عام، وأنف� عل�ها أك�� م� ع�ـــــــــ��� ألف دی�ارال�ع�ة �ل ال��اخ�� في �غ�اد إلع�اد ال

، و�ان على رأس ال��ع��� األم�� ����، وج��ع  )٥٧(وأقامها في ب��ه �الق�ب م� ق�ــ� ���ــى

ق�اده، وق�م له� األم�� إب�ا��� ج��عا ال�لع، وأه�� األم�� ه�ا�ا ���ة اشــــــــ��ل� على ع�د م� 

  . )٥٨(األف�اس

م� إقــامــة هــ�ه الــ�ع�ة ال����ة ل�� فق� ت���ــ� عالق�ـه   -في رأی�ــا - هــ�ف األم�� إب�ا��� 

ــا اـل�عـاـ�ة   ـ�األم�� ����، فل� ـ�ان األم� ـ��ـل� ل� ��� ��ـاجـة إلى ـ�ل هـ�ه ال�فـقة، و�ن�ـا أ��ــــــــــــ

ــافة إلى اســــــ��الة ��ار الق�اد، ون�ــــــ���ع الق�ل �أنه   ــه ب�� �ل ه�ا ال��ع ال����، �اإلضــــ ل�ف�ــــ

أن ���ن ـله ن�ـــــــــــــــ�� في ال�ــــــــــــــل�ـة في �ـغ�اد، ل�ع�ض ضـــــــــــــــ�اع ملـ�ه في اـل�وـلة  هـ�ف إلى 

ال�ــــامان�ة، و���� ه�ا ال�أ� أن األم�� ���� أم� �ع�له و��� عل�ه �ع� ع�ة أشــــه� م� والی�ه  
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م، �ع� أن تأك� له أنه خ�� مع ج�اعة لق�له، ٩٤٠- ٣٩ه/٣٢٨ال�ــــ��ة في ر��ع األول عام  

  .)٥٩(له� في ه�ه ال�ع�ةوم� ال�اجح أنه� �ان�ا م�� اس��ا

خ�ع� ال�الفة ال��اس�ة �ع� ع�ة س��ات ل�ل�ة ال�ولة ال���ه�ة، في ج�اد� األولى     

م، وم�� ذل� ال�ق� فق� ال�ل�فة أغل� ســـــل�اته، وح�د له األم�� مع� ٩٤٥ه/د��ـــــ���٣٣٤عام

ــ�  )٦٠(م)٩٦٧- ٩٤٥ه/٣٥٦-٣٣٤ال�ولة ب� ب��ه ( � م�لغا ی�م�ا ل�فقاته، وت�ــــــ�ر ال�اس ��ــــ

  . )٦١(س�� ق�ات ال�یل� واألت�اك في دوره�

له�ا �ان ال��ایل إل�عاد ال���ه��� ع� �غ�اد ال�ـالح ال�� اسـ���م في الق�ـ� ال��اسـي،  

ــ�اد� في عه� ال�ل�فة ال��ــــ��في �ا� ( - ٣٣٣م� جان� إح�� ال�ــــ��ات ال�ي ب�ز دورها ال�ــ

، ال�ي )٦٤(هى عل�"القه�مانة"، و )٦٣(، و�ان� لها ســل�ة األم� وال�هي)٦٢(م)٩٤٦- ٩٤٤ه/٣٤٣

ق�رت ال��ــــ�� لل�ولة ال���ه�ة �ع� ف��ة وج��ة م� ســــ���ته� على �غ�اد، ووج�ت في اســــ��الة  

، وقادة ال�یل� ال��ال�� ل�ع� ال�ولة، وت����ه� على نق� عه�ه� معه، وأخ� )٦٥(ق�ات األت�اك

  . )٦٦(م�ا�ع�ه� لل�ل�فة س��ال إلنهاء ال��� ال���هي

القه�مـانـة أن اج��ـاعه� على مـأد�ـة �عـام ��ــــــــــــــ�� لهـا ن�ـاح خ��هـا، ولهـ�ا ورأت عل�  

، و�ـان في مـق�ـمة )٦٧(ـ�الـغ� في إعـ�ادهـا ووصــــــــــــــف�ـها ال��ــــــــــــــادر ـ�أنـها ـ�اـن�: "دع�ة ع��ـ�ة"

قائ� ق�ات ال�یل�، �اإلضــــــــــافة إلى الع�ی� م� األم�اء وق�ات   )٦٩(ال��هي )٦٨(ال��ع��� خ�شــــــــــ�� 

ــ�ها وج�ه �غ�اد م� الق�ــــــاء واألئ�ة، )٧٠(ال�یل� ، وق�ل إنها خ��� إلقامة دع�ة أخ��، ���ــــ

ــاء  ــا مع� ال�ولة ب� ب��ه و��ار رجال دول�ه، به�ف م�اغ��ه� والق�ــ ــ��ع� إل�ها أ��ــ و�ان� ســ

  . )٧١(عل�ه�

ـماـنة" ـ�اءت ـ�الف�ــــــــــــــل، حـ�� بلغ مع� اـل�وـلة ـ�ل ـما دب�ت ـله،  ول�� م�ـاوالت "عل� القه�  

علي األغل� م� خالل ال��اســ�� ال�ي ت��ــ� في م�ل ه�ه االج��اعات، وقل� م�:" ج�ــارتها  

، وله�ا ت�ـــ�� له�ا األم� �ق�ة،  )٧٣(، وم� ســـ���تها على ال�ل�فة)٧٢(و�ق�امها على قل� ال�ول"

�ــــا� في األســــــــــــــ��ع األخ�� م� ج�ــــاد� اآلخ�ة عــــام  ،  )٧٤(وقــــام �ع�ل ال�ل�فــــة ال��ــــــــــــــ��في 

ــ�لها" ،  م٩٤٦ه/ی�ای�٣٣٤ ــانها)٧٥(و��� عل�ها وأم� "��ـــــــــ ــل� ب�ل� )٧٦(، وق�ع ل�ـــــــــ ، وف�ـــــــــ

جه�دها لل��ــ�� لل���ه���، وعلى ال�غ� م� ذل� ن�ــ���ع أن نق�ل إنها �ان� م�اولة ت��ــ� 

لل�ق�ف في وجه  -إم�ان�اتها ال���اضـــــــــعةفي ح�ود  -لل�الفة ال��اســـــــــ�ة، وتع�� أنها قاوم� 

  ال���ه���.
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٨٦ 

ل� تل�ــ� أن اخ�لــ� أح�ال الــ�ولــة ال���ه�ــة في الع�اق في عهــ� ال�لــ� "����ــار ب� مع�  

ــ/٣٦٧-٣٥٦ال�ولة"( ، وشــه�ت صــ�اعا داخل�ا في )٧٧(م) ل�ــ�ء ســ��ته وضــعفه٩٧٧- ٩٦٧هــــــــــــــ

، وخ�� لل�صــ�ل )٧٨(ل�ولة "األســ�ة ال���ه�ة، على وال�ة الع�اق، و��ع ف�ها اب� ع�ه "ع�ــ� ا

، �ع� تفاق�  )٧٩(إل�ها، وق� وات�ه ه�ه الف�صـــــة ع��ما اســـــ���� ����ار �ع�ه "ر�� ال�ولة ب� ب��ه"

أم� ق�ات األت�اك في �غ�اد وع��ه ع� مقاوم�ه�، فأرســـل إل�ه ج��ـــا ���ادة اب�ه ع�ـــ� ال�ولة، 

  . )٨٠(م٩٧٥ه/٣٦٤ال�� ن�ح في ه����ه� في ج�اد� األولى عام 

وم�� ذل� ال�ق� ق�ر ع�ــــــ� ال�ولة إ�عاد ����ار ع� ســــــل�ة ال�ولة ال���ه�ة في الع�اق،  

ل��ه اصـ��م ��عارضـة شـ�ی�ة وحاسـ�ة م� وال�ه، ال�� �ان ح���ـا على ال�فا� على أمالك 

، فل�أ إلى ال��لة وال�هاء، ووضــــــع خ�ة اســــــ�ه�ف� ��ــــــ� ثقة ����ار ل�ــــــ�ان  )٨١(اب� أخ�ه

عل�ه، ووج� أن دع�ته إلى مأد�ة �عام هي أولى خ��اته في ���� ال�صــــــــــ�ل إلى   ســــــــــ���ته

هـ�فـه، وإلث�ـات صـــــــــــــــ�ق ن�ا�ـاه ت�ـاه ����ـار، فـ�عـاه و�خ�تـه و��ـار رجـال الـ�ولـة وال��� إلى 

ح�ــــ�ر ال�ع�ة، وح�ص ف�ها على م�ح ج��ع ال�اضــــ��� ه�ا�ا ���ة، الســــ��ال�ه� إلى جان�ه،  

ـنه ن�� مغـادرة �غـ�اد �عـ� ن�ـاحـه في إنهـاء ال�ه�ـة ال�ي �لـفه بهـا وأ�ه� أـنه أـقامهـا ل�داعه�، أل

  . )٨٢(وال�ه، وإلث�ات ص�قه أص�ر أوام�ه �ال��ء في إع�اد م�ونة ال��� لل�ح�ل

ه�ا في ال�ق� ال�� اج��ع ع�ــــــــ� ال�ولة ســــــــ�ا ���ادات ال���، وح�ضــــــــه� على ال��رة   

ــان�ته� له في  ــ���� �ه ����ار  على ����ار وم�ال��ه �األم�ال ج�اء م�ـ ــ� األت�اك، فاسـ ح��ه ضـ

لألخ� ب�أ�ه في ه�ا األم�، فاق��ح عل�ه ع�ــ� ال�ولة اســ���ام ال�ــ�ة معه�، وأن ��ه� له� أنه 

ق�ر ال��ازل ع� ال�ئاسة، وع��ئ� ی��خل ع�� ال�ولة لإلصالح ب��ه�، فأخ� ����ار ب�أ�ه و�ل 

ــ�ح م���ا في ب��ه وع�ل ��ا�ه وح�ا�ه، وت�ازل ب�ل� ����   إرادته ع� حقه في ال���، وأصـــــــ

ــ�� شـــــــ�عي ل�الی�ه ال�ولة ال���ه�ة في الع�اق، ث� �ال�ه ����ار ب��ف�� ما  ــ� ال�ولة ســـــ ل�� ع�ـــــ

ــه، ون�ح   ــ�ر أوام�ه �ال��� عل�ه وعلى إخ�ته في ج�اد� اآلخ�ة م� العام نف�ــ وع�ه �ه، فأصــ

ح�� أج��ه وال�ه على  ب�ل� في ال�صــ�ل إلى ��ســي ال���، ل��ه ل� یه�أ �ه ســ�� ع�ة أشــه�،

ــ� ال�ولة ل��ف�� أوام�ه وأف�ج ع�ه، وغادر �غ�اد   إعادة اب� ع�ه ����ار إلى مل�ه، فاضـــ�� ع�ـ

  .)٨٣(م٩٧٥ه/٣٦٤في ش�ال عام 

سـاءت عالقة ع�ـ� ال�ولة ب�ال�ه ال�ل� ر�� ال�ولة م�� ذل� ال�ق� وم�ض ��ـ��ه، فقل�  

، ل���ســـــ� ب��ه�ا  )٨٤(إلى وز�� وال�ه "اب� الع���"م� وفاته ق�ل إق�ار أم�ه في وال�ة العه�، فل�أ 
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ل��ـانـ�ه ال����ة في اـل�وـلة، ون�ح في إقـ�اع ر�� اـل�وـلة ��ــــــــــــــ�ورة إق�ار هـ�ا األم�، واج��عـ� 

ــ�ة في ال�ولة ال���ه�ة في دع�ة فاخ�ة أقامها  أســـــــــــــ�ة ر�� ال�ولة و��ار األم�اء والق�اد وال�اشـــــــــــ

م، وه�ف م�ها ه� ٩٧٦ه/٣٦٥ج�اد� األولى عام  ، في )٨٥("أصــــــ�هانال�ز�� اب� الع��� في"

اآلخ� ت���� م���ه في ال�ولة في ال��ــــــــ�ق�ل؛ ل�ا ح�ص على تق��� اله�ا�ا ال���ة لل��ــــــــ�ر، 

ــاء")٨٦(بلغ ع�دها ألفي "��اء" ــ� )٨٧(و"ك�ــــــ ، وق�ــــــــ� ر�� ال�ولة أمالكه ب�� أوالده، وجعل ع�ــــــ

  .)٨٨(�ر �����ه�ووقع عل�ه ال�� ب�ل� ال�ولة ول�ا لعه�ه، و�ــُ�� عه�ا

ن��ــ� بــ�لــ� الــ�ع�ة ال�ي أقــامهــا ال�ز�� اب� الع��ــ� في ت�ق�� هــ�ف ع�ـــــــــــــــ� الــ�ولــة،  

ــ���م� ج��ع ال��ع��� م� األســــــ�ة ال�اك�ة و��ادات ال�ولة إلعالمه� به�ا األم� ال�ه�،  واســــ

ــ�ق�اره، ل��ها ل� ت�ق� ال��اســــ� ال�ي �ان  ــ�ان اســ ــه�دا عل�ه ل�ــ ــه شــ ــاروا في ال�ق� نف�ــ وصــ

ــ� ال�ولةی��غ� ــل�ة وال�ف�ذ، ح�� ســــ�عان ما عل� ع�ــ م� خالل ع��نه   -ها اب� الع��� في ال�ــ

ــ�اع ه�فه ب�ال�ة    –في الع�اق ــ��ة إلى اب� ع�ه ����ار، وخ�ــــــــي م�ها على ضــــــ ب�ســــــــائله ال�ــــــ

  . )٨٩(م �ال��� عل�ه وصادر أم�اله وس�ل ع���ه٩٧٧ه/٣٦٦الع�اق، فأص�ر أوام�ه في عام 

ــا على اه��ام قادة ال���، وأفادته� في ت����   ــل�ي أ��ـ حازت ال�ع�ات ذات ال�ا�ع ال�ـ

م���ه� في اـل�وـلة ال���هـ�ة، وـ�ان م� أه�ـها اـل�ع�ة ال�ي أـقامـها " األم�� ال�ئ�� أب� العالء ب�  

في عام    )٩١(م)١٠١٣-٩٨٩ه/٤٠٣-٣٧٩، لألم��" بهاء ال�ولة ب� ع�� ال�ولة"()٩٠(الف�ل"

  . )٩٢(م٩٩٣ه/٣٨٣

لهــــ�ا "�ــــاألم��    و�ــــان أب� العالء ب� الف�ـــــــــــــــــل م� ��ــــار األم�اء في الــــ�ولــــة، ولقــــ� 

ــادر أنــه �ــان وال�ــا على )٩٣(ال�ئ��" ، وت��� م� ال�عل�مــات القل�لــة ال�ي أوردتهــا ع�ــه ال��ـــــــــــــ

م) ��ادة ج��ش ال�ولة ٩٨٣- ٩٧٧ه/٣٧٢-٣٦٧، وعه� إل�ه األم�� ع�ــــــــ� ال�ولة ()٩٤(فارس
م) ، و�ان العالء ٩٨٧-٩٨٣ه/٣٧٦-٣٧٢ب�ه "صــــــ��ــــــام ال�ولة "(، وأ��ــــــا في عه� ا)٩٥(

، ث� ع�ل أ��ــــا مع )٩٦(ی�الي صــــ��ــــام ال�ولة ب�ســــائل م� إن�ــــائه، أوضــــح ف�ها أه� إن�ازاته

  . )٩٧(أخ�ه "بهاء ال�ولة"، وقاد ج��ش ال�ولة في عه�ه

وق� أدرك أب� العالء ب� الف�ل أه��ة ال�ع�ات في ال�فا� على م���ه في ال�ولة، ول�ــــأ  

، ال�� )٩٨(إل�ها في عالقاته مع ��ار ال��ـ��ل��، وم� أه�ه� �ات� اإلن�ـاء" أب� ال��ـ� ال�عل�"

، وم��ه األم�� ســــل�ات واســــعة، وصــــار ال�اك� الفعلي )٩٩(كان م� خ�اص ال�ل� بهاء ال�ولة

وع�ف ع�ــه ق��لــه الهــ�ا�ــا ن��� خــ�مــاتــه ل�الة ،  )١٠٠(م ٩٨٩ه/٣٧٩م�ــ� والی�ــه عــام    دول�ــهفي  
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ــ��عى أ�ا)١٠١(األم�ر ــل م� "األه�از"  ، وله�ا ع��ما اســــــــ إلى �غ�اد عام  )١٠٢(العالء ب� الف�ــــــــ

م، وعل� األخ�� ب��ة أبى ال��ـــــــ� في ال��� عل�ه وم�ـــــــادرة أم�اله، "مأل ع��ه  ٩٢٢ه/٣٨٢

  .)١٠٣(ات ...وسل� معه س��ل ال��لل وال��ادعة"�ال��ف...وع�ل ال�ع� 

ــه ل����� ٩٢٢ه/٣٨٢و�ل أب� العالء م���ا ب�غ�اد ���ة عام    ــل�ب نف�ــــــــ م، وات�ع األســــــــ

ــة �ع� وفاة أبي ال��ـــــ� ب� ال�عل� في ه�ا العام ، فأقام )١٠٤(عالق�ه �األم�� بهاء ال�ولة، خاصـــ

، في ال���م عــام )١٠٥(لــه دع�ة في ال��ــــــــــــــ�ـــان الفـــاضــــــــــــــلي على شــــــــــــــــا�ئ نه� "ال�ــــــــــــــ�اة"

 )١٠٦(آالف دی�ار، و�ان� حافلة �أصـ�اف ال���ر"كال�راج"م، و�لفها خ��ـة  ٩٩٣ه/مارس٣٨٣

وال�جاج، واه�� ب����� ال�ائ�ة ب��اث�ل م� ال�ــــــــــــــ��، وأه�� إلى األم�� بهاء ال�ولة ث�ا�ا ���ة، 

  . )١٠٧(وفي ال��م ال�الي أغ�ق أ��ا على حاش��ه

ر�  و�للــ� جه�د أبي العالء �ــال��ــاح، وح�ى ���ــانــة ج�ــ�ة ع�ــ�ه، وأكــ� ذلــ� ال�وذراو  

ــ�رت األوام� إل�ـه  �ق�لـه:" وتقـ�م أب� العالء ع�ـ� بهـاء الـ�ولـة، وق�ب م�ـه ��ـ�م�ـه لـه"، ث� صــــــــــــ

  .)١٠٨(�الع�دة إلى األه�از، وواصل ع�له في ال�ولة ال���ه�ة 

، وه�ف� م�ـها ال�وـلة  �الـ�ا�ع الـع�ائيهـ�اك أ��ــــــــــــــا الـع�ی� م� ال�ع�ات ال�ي ات�ـــــــــــــــ��  

سـ�ة ال��اوئة، ل�ـ�ان اسـ�ق�ار ح��ه�، وق� شـه�ت ال���ه�ة إلى ال��ل� م� ال�ـ��ـ�ات ال�ـ�ا

ب��ــــه"()١٠٩("مــــ�ی�ـــــة "ج�جــــان ب�  الــــ�ولــــة  ب� ر��  الــــ�ولــــة  "ف��  - ٣٧٣، في عهـــــ� األم�� 

، عقــ� وفــاة )١١١(، إحــ�� هــ�ه الــ�ع�ات، و�ــان قــ� ت�لى ال��� بهــا)١١٠(م)٩٩٧-٨٧٣/٩٨٤

ــ��ــــــع� ال��� ت�اه  )١١٢(م ٩٨٤هــــــــــــــــــــ/٣٧٣أخ�ه "م��� ال�ولة ب��ه" عام     )١١٣( اب� ع��ه، واســــ

وصــــــــــــــه�ه األم�� "علي ب� �ـامـة"، و�ـان م� �ـ�ار األم�اء في اـل�وـلة، وأ�ل� علـ�ه ـل�ـل� لـق�:  

ــا�قــا �ــاألم�� م��ــ� الــ�ولــة، وأقــام معــه ق�ــل وفــاتــه )١١٤("ثغ� آل ب��ــه" ، وت��ــ�ت عالق�ــه ســـــــــــــ

، وصــاه� اب�ه ن�ــً�ا، فقل� ل�ل� األم�� ف�� ال�ولة على م���ه، وخ�ــي أن �ق�م )١١٥(���جان

، ف��� لق�له ل�أم�� م���ه في )١١٦(علي ب� �امة على نقل ال�ــــــــــــــل�ة إلى اب� أخ�ه ن�ــــــــــــــ�

  ال�ولة.

ــ�ل على أم�اله وم�ا�� نف�ذه، وله�ا اتف� األم��   ــافة إلى ��عه في ال��ــــــ ه�ا �اإلضــــــ

على:" إع�ــال ال��لــة في أم�ه"، " ألنه�ــا ال )١١٧(ف�� الــ�ولــة مع وز��ه "ال�ـــــــــــــــاحــ� ب� ��ــاد"

  ، ودفعه إلى تل� ال��لة أ��ا صلة الق�ا�ة ب��ه�ا. )١١٨(لة ق�رة" �ق�ران عل�ه ل�ال
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ووات� الف�صـــــة لل��ل� م�ه ع��ما:" اتف� أن علي ب� �امة ع�ل دع�ة... وســـــأل ف��  

ال�ولة وال�ــاح� ال��ــ�ر ع��ه، ف�اع�اه ب�ل� "، وت���ا م� ال�صــ�ل إلى �ع� العامل�� في 

ل إـنه وضــــــــــــــع في خ�اـنة ال�ــــــــــــــ�اب ـ�االتـفاق مع ب�ـ�ه واالتـفاق معه� على دس ال�ــــــــــــــ� ـله، فقـ�

ــاورد")١١٩(ال�ــــــــــــــ�ابي "كـــــال��مـــ �ف�ــــــــــــــلهـــــا  ــان  �ـــ ال�ي  ــة  األ�ع�ـــ أ��ـــــــــــــــــــا في  ــل  وق�ـــ  ،)١٢٠ (

ــ���ســـ� ــع� �ه ال��ع�ون، )١٢٢(")١٢١(و"ال�ـ ــ� غادر ال��ان، ول� ��ـ ، ول�ا �ه�ت عل�ه آثار ال�ـ

، وت�في علي ب� )١٢٣(وعل� ف�� اـل�وـلة م� خالل أع�اـنه ب��ـاح ح�لـ�ه، فل� ���ــــــــــــــ� إلى ب�ـ�ه

ــ��لى ف�� )١٢٤(م٩٨٥ه/٣٧٤كامة في ال��م ال�الي في ال�ــــــــــــادس م� ذ� القع�ة عام   ، واســــــــــ

�َّ�  )١٢٥(الــ�ولــة على ج��ع م��ل�ــاتــه وأم�الــه ، و�هــ�ا بلغ تــ�ب�� ال��ــایــ� إلى حــ� ق�ــل الُ��ــــــــــــــَ

  صاحَ� ال�ع�ة في ب��ه.

ى ال�ل�ة، وصارت  اض���� أح�ال ال�ولة ال���ه�ة �ع� ذل�، وشه�ت ص�اعا داخل�ا عل 

ــل "خلف ب� أح��")١٢٦(أمالكه� م��عا لألم�اء ــ��ــــ�ان) ١٢٧(، فأرســ ، ج��ــــا لغ�و )١٢٨(أم�� ســ

، فــــــــــــــــُه�م� )١٣٠(م، و�ان� تا�عة لل�ل� صــ��ــام ال�ولة ب� ب��ه٩٩١ه/٣٨١عام  )١٢٩(ك�مان

م مع "أســــــــــــــ�ـاذ ٩٩٢ه/٣٨٢ق�اتـه، واضــــــــــــــ�� خلف ب� أح�ـ� إلى ق��ل عقـ� ال�ــــــــــــــلح عـام 

  . )١٣٢(والي ��مان م� ق�ل ال���ه���، )١٣١(ه�م�"

فل�أ خلف ب� أح�� إلى اسـ���ام ال��لة ل�ق� ه�ا ال�ـلح، وإل��اد سـ�� شـ�عي ل���ل  

العالقات ب��ه�ا إلى ع�ائ�ة، وق�ر إرســـــــــال رســـــــــ�ل إلى ��مان، وخ�� لق�له ه�اك، ل��ه� ��ه 

ا؛ ثأًرا ل�ق�ل رس�له، وال�ها أس�اذ ه�م�، ل���ح ل��ه س�� ق�� إلرسال ج��ه م�ة أخ�� لغ�وه

ــف ال��از" ل���ن ه�ا ال�ســــ�ل، ألنه �ان ی���ع ���انة   ــي"أ�ا ی�ســ واخ�ار خلف ب� أح�� القاضــ

ــ���ة م� الع�اق  ــف� أح� ال�ــــ ــ�ان، وجعل ر��قه في ال�ــــ ــ��ــــ ــة ب�� العامة في ســــ ك���ة وخاصــــ

ــ�ا ــ�ره�ا دع�ة األم�� أســ ــي ع�� ح�ــ ــ� للقاضــ ــع ال�ــ ذ و�ع�ف "�ال�ل�ي"، واتف� معه على وضــ

ــ�ق�له�ا األم�� في م�ی�ة "��" ــ�في ی���ع �ال�هاء،   )١٣٣(ه�م�، فاســــــــ وأك�مه�ا، و�ان ه�ا ال�ــــــــ

وله�ا ل�ا وج� أن األم�� ل� ی�ُعه�ا إلى مائ�ته، �ل� م�ه دع�ة القاضــــــــــــــي إلي �عامه ���ة 

ــ�اذ ه�م� على دع�ته�ا، ف�ف�  ــل م�وءته ف����ث �ه في بل�ه"، ف�اف� أســــــ ــاه� ف�ــــــ أن" ��ــــــ

في ال��ا�ة، ث� أق�عه ال�ـــــــ�في ��ـــــــ�ورة تل��ة ال�ع�ة ف�اف�، وقام �إع�اد   القاضـــــــي ال��ـــــــ�ر

ــان، فأع� ال��ع األول  ــة أنه� �ان�ا في شـــــــــه� رم�ـــــــ ن�ع�� م� الق�ائف �أخ�ه�ا معه خاصـــــــ

  . )١٣٤(ح�� عادة س���ان، وال�اني ����قة �غ�اد ووضع ال�� في ه�ا ال��ع
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ة، ف�ج� ال�ــ�في �ع� ع�دته�ا م� دع�ة ل� �أكل القاضــي م� ال��ع ال�غ�اد� أث�اء ال�ع�  

األم�� م� ت�غ��ه في ت�وقها ��ــــ�� ج�دتها العال�ة ســــ��ا ل�ي �ق�ل على ت�اولها، وقال له:" ما 

أ�� القاضـــي أكل م�ا ��ـــلح ع��نا في الع�اق، وق� ع�ل� م�ه شـــ��ا ل�أكله، و�عل� أن ل�غ�اد 

ال��في م� ن�اح ح�ل�ه، ه�ب م��عا  ال��ادة على �ل بل�"، فأكل أب� ی�سف م�ها، ول�ا تأك� 

إلى ســـــ��ـــــ�ان، واســـــ�ق�له خلف ب� أح�� فقام �اإلعالن في"ال��فل ال�� ����ع ال�اس ��ه أن 

، فأرسـل ج��ا  )١٣٥(أسـ�اذ ه�م� غ�ر �أبي ی�سـف وسـ�ه وق�له"، ف�ال�ه أهل سـ��ـ�ان �ال�أر له

ــ�ان ،  ) ١٣٦( م ٩٩٤ه/٣٨٤عام    لغ�و ��مان ���ادة اب�ه، وان�هى األم� به����ه، وعاد إلى ســـ��ـ

  وصار لل�ع�ات ب�ل� أث� مه� في دفع اإلمارات إلى الغ�و . 

  :دولة ب�ي م�وان في د�ار ���

ل�ــل�ة ال�ولة ال���ه�ة، و�ل� ت�� ســ���ته� ح�ى وفاة األم��   )١٣٧(خ�ــع� د�ار ��� 

- ٣٨٠، ث� أســــــ�ــــــ� ف�ها دولة ب�ي م�وان()١٣٨(م ٩٨٣ه/٣٧٢ع�ــــــ� ال�ولة في شــــــ�ال عام  

م)، وشـــــــــه�ت في عه�ه� اث��� م� ال�ـــــــــ�اعات ال�ي اســـــــــ�ه�ف� تغ���  ١٠٨٦- ٩٩٠ه/٤٧٩

، عـ��مـا )١٣٩(ال�ــــــــــــــل�ـة ال�ـاك�ـة، و��ز م� خاللهـا أه�ـ�ة اـل�ع�ات، �ـان أولهـا فى مـ�یـ�ة "آمـ�"

- ٣٨٠() ١٤٠(ان�اب أهلها قل� ���� ج�اء ق�ب وصـ�ل م�سـ� ال�ولة األم�� ال��ـ� ب� م�وان

ــ�ة غ�ره به� م�ل�ا فعل في "م�افارق��"٩٩٧- ٩٩٠ه/٨٧٣ ــار )١٤١(م) إلي ال�ل�، خ�ـــــــــــ ، فأشـــــــــــ

�ق�له ع�� وصــــ�له إلى ال��ی�ة، فق�له أح�ه� و��عى "اب�  )١٤٢(عل�ه� ����ه� ال�ــــ�خ "ع�� ال��"

ـب�ـل� ع� ســــــــــــــ���ة ب�ي م�وان، وت�الهـا عـ��   م، وخ�جـ� آـم� ٩٩٧ه/٣٨٧في عـام   )١٤٣(ِدمـ�ة"

   .)١٤٤(ال��، وصاه� القاتل، وم��ه بها سل�ات واسعة

أث�اء    زوج�ه  وال�  لق�ل  ف���  �ال���،  االنف�اد  في  و��ح  ب�ل�  ِدم�ة  اب�  ���ف  ل� 

ی�م��  )١٤٥(دع�ة ال�ل�، فأذن له... و�ع�  لل�اس �عاما و����عي أهل  ، واس�أذنه: "أن ���ع 

، وقام �ق�ل ع�� ال��، ث� خ�ج )١٤٦(دِم�ة �عاما ����ا، وج�ع ال�اس وح��وا في داره"وضع اب�  

، )١٤٧(إلى ال��ع���، وعلل له� أس�اب ق�له، وأشاع أنه ع�م على ت�ل�� ال��ی�ة ل��ي م�وان

  . )١٤٨( وفي روا�ة أخ�� ت��ج �أن ع�� ال�� ن�� ق�له ه� وع�د م� ���اء ال��ی�ة

إلى   -في رأی�ــا  -هــا اب� ِدم�ــة وشــــــــــــــهــ�هــا ج�ع م� أهــالي آمــ� هــ�فــ� الــ�ع�ة ال�ي أقــام 

اســ���امه� في ال�عا�ة ل�ــال�ه، وله�ا �ان ح���ــا على ت�ضــ�ح أســ�اب ق�ل ع�� ال��؛ ألنه  

ــ�ورة ســــــ�اســــــ�ة ال غ�ى ع�ها ل�ــــــالح  كان ی���ع ���انة ����ة ب��ه�، وال�أك�� أن ق�له �ان ضــــ
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�ان اس�ق�ار ح��ه، ون��� خ��ه، واس�ق�ت ال�ل�، وم� ناح�ة أخ�� ه�ف إلى اس��ال�ه� ل�

ا ح�ى ق�ــل عــام   والی�ــه وهــادن دولــة ب�ي م�وان، واســــــــــــــ���ت والی�ــه ث�ــان�ــة وع�ــــــــــــــ��� عــامــً

   .)١٤٩(م، فعادت آم� إلى س���ة ال��وان���١٠٢٤ه/٤١٥

ــ�اعا آخ� ان�هى ��ق�ل ثاني أم�اء ب�ي م�وان األم�� "م�ه�   ــه�ت م�ی�ة م�افارق�� صــــ شــــ

م)، و�ـان قـ� ت�لى ال��� �عــ� مق�ــل أخ�ــه ١٠١٢- ٩٩٧ه/٤٠٢-٣٨٧()١٥٠("الـ�ولـة ب� م�وان

ــ/٣٨٧ال��ــ� عام   م، ور��� ب��ه و��� حاج� أخ�ه "شــ�وة" عالقة و���ة وصــار:" ٩٩٧هــــــــــــــ

، وأســـ�� إل�ه ســـل�ات واســـعة في دول�ه، فقل� شـــ�وة ال�ـــ��ة ل�ـــ��قه "اب�  )١٥١(أخ� م� أهله"

ف�� األم�� في فل��س"،الـ�� �ـان على الع�� ی�غ� م�هــ� الـ�ولـة، فـاح�ــ�م العــ�اء ب��ه�ــا، و 

ق�ل اب� فل��س م�ات ع�ی�ة، ووقف� صــــ�اق�ه ل�ــــ�وة حائال دون ذل�، وعل� اب� فل��س ب���ه،  

  .)١٥٢(اتف� مع ش�وة على ق�لهف�س ال�� له، وف�ل� م�اوالته ف

ات�ــــــــــح م� ال��ة ال�ي ات�عاها لق�ل األم�� م�ه� ال�ولة، وم� األح�اث ال�ى تل�ها، أن  

الع�اء ب�� األم�� واب� فل��س ل� ��� ه� ال�افع ال�ئ��ــــــــــي، وأن ال�صــــــــــ�ل إلى ال�ــــــــــل�ة في 

  -الهـ�ف ال���قي  مـ�افـارق�� وفي غ��هـا م� ال�الد الـ�ا�عـة ـل�وـلة ب�ي م�وان في دـ�ار ���، ه�

وراء ات�اد اب� فل��س وش�وة ال�� ل� ���ف ��ا م��ه األم�� م� سل�ات، ول� تقف   -في رأی�ا

  ص�اق�ه�ا ال����ة حائال دون ق�له. 

ــ� م�   ــة في "ح�ــــــــــــــ� اله�ــــاخ" الق��ــ ــ� اع�ــــاد اإلقــــامــ قــ ــة  ــ�ولــ الــ ــ�  ــان األم�� م�هــ و�ــ

وه� م� اإلق�اعات ال�ي م��ها في ف�ــــل ال���ع �ل عام لالســــ���اع ب��ــــات��ه،  )١٥٣(م�افارق��

، وضــ� م���ه أب�اء ع�ه وأصــ�ا�ه )١٥٤(م١٠١٢ه/٤٠٢األم�� ل�ــ�وة، ف�ــار �عادته في عام  

ــة ال تع�ض لق�له في م�ان   وشـــــــ�وة واب� فل��س، الل�ی� وج�ا في خ�وجه م� م�افارق�� ف�صـــــ

ع دخ�ل ���ـع ل�ـ���ة شـ�وه، وله�ا وجه أوام�ه الب� فل��س ل�ضـع حام�ة خارج ال��ـ�، ل��

  . )١٥٥(أ� ق�ات ل���ة األم�� ال�� أص�ح اآلن في ����ه�ا

�قي أمامه�ا إلقاء ال��� على أقار�ه وأصـــــــــ�ا�ه داخل ال��ـــــــــ�، و�ان� دع�ته�ا إلى  

ــ�وة م����ا له�،  ــ�لة ال�ي م���ه�ا م� ت�ق�� ه�ا اله�ف، و�ل شـــــــ مأد�ة حافلة �ال���ر ال�ســـــــ

ــ��ه� ال�اح� و�ان �ق�م �إ�عاد م� �فق� و��ه م�ه� ع� ال ��ل�، ح�ى خال م� ال��ع���، وســـــ

تل� اآلخ�، وأخ��ه� أنـــه ی�فـــ� أوام� األم��، ث� انف�د �ـــاألم�� م�هـــ� الـــ�ولـــة ه� واب� فل��س 

ــ�� إلى  وق�اله في غ�فة ن�مه، واق���ا ب�ل� م� ال�صــــــ�ل إلى ال�ــــــل�ة، وله�ا أســــــ�عا في ال�ــــ
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الســــــــ��الء عل�ها, وعلى أغل� القالع، م�افارق��، ودخالها في نف� الل�لة، وت��� شــــــــ�وة م� ا

ــى عل�ه والي قلعة "أرزن"  ــ�ع�ـ ــ� أخى م�ه� ال�ولة، )١٥٦(واسـ ، ال�� ات�� مع األم�� أبي ن�ـ

  . )١٥٧(ون��ا �ع� ع�ة معارك م� ه����ه�ا وق�له�ا، وعادت س���ة ب�ي م�وان على د�ار ���

�ان ل�آدب ال�ع�ات الع�ائ�ة أث� مه� على ســـ�اســـة ال�ول ال�ارج�ة، وســـاه�� ب�ور في  

إنهاء ال��ــار ال�ف�وض عل�ها، وصــار ال��اه� ��هادنة الغ�اة، ودع�ة قادته� ل��ــ�ر مآدب 

ــائل ال�ي اتُّ�ع� لل�قاومة،  ال�عام لل�فاوض، ث� خ��ع�ه� و�لقاء ال��� عل�ه� وق�له�، م� ال�ســـ

ث�ا مه�ـــا للـــ�ع�ات، ولهـــ�ا آث�نـــا ع�ض هـــ�ا الـــ�ور، على ال�غ� م� أنهـــا خـــارج وع�� هـــ�ا أ

  اإل�ار ال�غ�افي لل�راسة.

م) إلي هـــ�ا ١٠١٥-١٠٠٨ه/٤٠٦-٣٩٩()١٥٨(ل�ـــأ أم�� حلـــ� "م��ــــــــــــــ�ر ب� ل�ل�"   

م، ���� م�ا�ل�ه ١٠١٢هــــــــــــ/٤٠٢في ذ� القع�ة عام  ) ١٥٩(األسل�ب ع��ما حاص�ه ب�� �الب 

  . )١٦٠(االم��ازات ال�ي وع�ه� بها م� ق�لله� في م��ه� 

ــار، الت�ــاع ال��لــة م� خالل دع�ته� ل�ــأدب�ــه،    فــاضــــــــــــــ�� لع��ه ع� مقــاومــة ال��ـــــــــــــ

"فــاســــــــــــــ�ــ�عى دخ�ل أم�ائه�... ل���ــــــــــــــ�وا �عــامــه و��قع له� �ــاإلق�ــاعــات، فــ�خــل م�ه�... 

�ه �أن  ...ف�ه� ج��ع أم�اء ب�ي �الب وذو ال�ئاســــــة... ومع ح�ــــــ�ره� داره �ال�)١٦١(ســــــ�ع�ائة

�ق�م إن�از أم�ره�... ف��� �ال�ال على ج��عه�، وأم� ب��ل ال�ــــــــــ�� ف�ه�، فق�ل في ال�ق� 

، و�ل�ا )١٦٢(و�ان في مق�م�ه� أم��ه� صالح ب� م�داس"،   ج�اعة م�ه�، وح�ل أم�اءه� للقلعة

  . )١٦٣(في أس�ه ألك�� م� عام��

وال  تأم�� م���ه�  ال�ولة في  ال�ع�ات أ��ا ��ار رجال  ق�اء على أع�ائه� م�  أفادت 

، قائ� ال���  )١٦٤( داخل األس�ة ال�اك�ة في ال�ولة، وق� ل�أ إل�ها "علي ب� ه�ال الُ���جاني"

في ف��ة ح�� "ب�ي م��م"، و�ان ق� اس�غل�ا حالة ال�عف ال�ي �ان� عل�ها ال�ولة   ُع�انفي  

  .)١٦٥( ال���ه�ة وت�ارث�ا ال��� ف�ها

ت��ع اب� ه�ال ���انة ����ة في ع�ان م�� أن ت�لى ه�ا ال���ــ� في عه� األم��" أبي  

�ـق�ره و�قف ـله ، اـل�� ـ�ان  )١٦٧(، ث� في عـه� ابـ�ه األم�� "أبي ال���")١٦٦(الـقاســــــــــــــ� ب� م��م"

ع�� دخ�له م�ل�ــــــه اح��اما له، ووج� ســــــل��ه ه�ا معارضــــــة م� جان� أخ�ه األم�� "ال�ه�ب" 

ال�� �ان ی�غ�ــــــه، فاســــــ��ــــــع� اب� ه�ال ال��� م�ه، وخ�ــــــي على م���ه في ال�ولة، وق�ر 
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٩٣ 

م م���ـــه م� ال��ل� م�ـــه دون أن ���ن لـــه دور ١٠٤٠ه/٤٣١تـــ�ب�� م��ـــ�ة لـــه، في عـــام  

   .)١٦٨(ف�ها

�ــ� اب� ه�ــال في خ��ــه على اإل�قــاع ب�� األخ���، فق�ر دع�ة ال�هــ�ب إلى مــأد�ــة اع� 

أنـه ال �فعـل أم�ا دون   -في رأی�ـا –في ب��ـه، وقـام �ـاســــــــــــــ�ـ��ان األم�� أبي ال��� أوال ل���ـ� ـله

م�ــــــــــــــ�رـته، ول���ه� ـله على ن�ـ�ه ال��ـــــــــــــــ�ة ت�ـاه أخـ�ه، ولعـله أ�ه� ـله أـنه هـ�ف م�ـها ت��ـ�� 

ــ� ال�ه�ب إلى ب��ه و�الغ في إك�امه، وع�ل على عالق�ه �ه، ف�اف� األ م�� على ال�ع�ة، وح�ـ

اإل�قاع ب��ه و��� أخ�ه، �إغ�ائه ب�ال�ة ع�ان ب�ال م� أخ�ه، وأك� له أنه ســــــــــ�ف ��ــــــــــاع�ه في 

ــعف وع�� ع� األم�، وال�أ� أن�ا   ال�صـــ�ل إلى ال���، وقال له: "إن أخاك أ�ا ال��� ��ه ضـ

، ف�اف� ال�هـ�ب على الف�ر ألنـه ل� ��� في و��ـه م� أث� نق�م معـ� وت�ــــــــــــــ�� أنـ� األم��"  

ال���ر، ول�� م�افق�ه ال�ـــفه�ة ال ت�في إلح�ام م�ام�ة اب� ه�ال، ف�عله ��ـــ�ل ���ه اتفاقه  

معه، و���� ��ه اإلق�اعات ال�ى ســــــــــ�ف ����ها له، وأصــــــــــ�ح ل��ه دل�ل ی��� خ�ان�ه ألخ�ه،  

ــل�ه في ال��م ال�الي ألبي ال���، وقال ل ــ�ا��  ف�ــــــ ــ� ����ا م� أصــــــ ه: "إن أخاك �ان ق� أف�ــــــ

عل�� وت��ث معي واســــــــــــــ��ال�ي، فل� أوافقه فله�ا �ان ی�م�ي... وه�ا خ�ه ��ا اســــــــــــــ�ق� ه�ه 

  . )١٦٩(الل�لة"، فأص�ر أب� ال��� أوام�ه �ال��� على أخ�ه وق�له

ــل�ة   ــل��قي وأث�ها على ال�ـــــ ــ� ال�ـــــ ــ�ة(مآدب ال�ع�ات في الع�ـــــ ــ�اســـــ - ٤٢٩ال�ـــــ

  م):١١٩٤-١٠٣٨ه/٥٩٠

�ان ل�آدب ال�ع�ات دوٌر مهٌ� في �ع� ال��ن والقالع في الع�اق وخ�اســــــــان، في الف��ة   

م، في �غــ�اد وه�ــ�ان وت���� وق�و�� وفي ١١٦٠ه/٥٥٥م ح�ى عــام  ١٠٤٠ه/٤٣٢م� عــام  

  أص�هان وفي قلعة خال��ان ال�ا�عة لها، وغل� عل�ها ال�ا�ع الع�ائي. 

إح�� ه�ه ال�ع�ات، �ع� ســــــ��ات ) ١٧١(أذر���ان)  ١٧٠(عاصــــــ�ة  ِت����م�ی�ة   وق� شــــــه�ت  

  ، و�ان لها أثٌ� مهٌ� ف�ها.)١٧٢(قالئل م� ��ام دولة ال�الجقة

ب�أت ق�ات ال�ــــــــــــالجقة ت���ــــــــــــ� في خ�اســــــــــــان �ع� ال��� على قائ�ه� "أرســــــــــــالن ب�   

��ها، وت���� م، وقام�ا ب�ه� الع�ی� م� ال��ن والق�� وت�م١٠٢٩ه/٤٢٠عام  )١٧٣(ســـــــــــل��ق"

) ال�ــــــــــــــل�ــــــان �غ�ل�ــــــ�  عــــــام  ١٠٦٣- ١٠٣٨ه/٤٥٥-٤٢٩ق�ات  أذر���ــــــان  دخ�ل  م) م� 

م، ول�ــأ أم��هــا "وه�ــــــــــــــ�ذان ب� مهالن" إلى مهــادن�ه� ع�ــ� وصــــــــــــــ�له� إل�هــا ١٠٣٩ه/٤٣٠

؛ له�ا ق�ر ات�اع  )١٧٤(وصــــــــــاه�ه� التقاء شــــــــــ�ه�، ومع ذل� اســــــــــ���وا في أع�ال الع�ف ب�الده
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٩٤ 

م ـ�العـاصـــــــــــــــ�ة  ١٠٤٠ه/٤٣٢ال��ـلة معه�، فـقام ـب�ع�ة عـ�د ���� م�ه� إلى مـأدـ�ة أـقامهـا عـام  

ت����، وألقى ال��� على ��ار ق�اده�، وق�ر ع�ده� ب�الث��، " ف�ــــــــــــعف ال�اق�ن فأك�� ف�ه� 

، و�ان )١٧٦(إلى مغادرة أذر���ان )١٧٥(الق�ل"، وله�ا اضــ��ت الق�ة ال�ا��ة م�ه� ���ی�ة "أرم�ة"  

ــل�ان �غ�ل�� في إعادة لل�ع�ا ت ب�ل� أثٌ� مهٌ� في إ�عاده� ع� ال��ی�ة، ث� ن��� ق�ات ال�ــــــ

ــ�ر وه�ذان" له في عام   ــ�ع وال�ها "أبي م��ـــــــــــ ــل�ة ال�ـــــــــــــالجقة �ع� خ�ـــــــــــ أذر���ان إلى ســـــــــــ

  .)١٧٧(م ١٠٥٤ه/٤٤٦

م� أه�ه�، وت��ــ�ت    "ن�ـام ال�لـ�"ت�لى ال�زارة لل�ــــــــــــــالجقــة العــ�یــ� م� ال�زراء، و�ــان   

ــال���  عالق�ه �اث��� ، واه�� �ال�فا� على م�ان�ه في ال�ولة، وله�ا ع��ما اخ�لف )١٧٨(م� ال�ــــ

ــاه ب� أل� أرســــــالن( ــل�ان مل��ــــ م)، ح�ص على إعادة ١٠٩٢- ١٠٧٢ه/٤٨٥-٤٦٥مع ال�ــــ

  العالقات ب��ه�ا، �إقامة دع�ة ات��ت ال�ا�ع ال�ل�ي في أسل��ها.

ال�ـــــــــــالجقة، وه� "ســـــــــــع�  و�ان ن�ام ال�ل� ق� تع�ض ل��ام�ة خ�� لها أع�اؤه في دولة 

ــ�ار ق�ار ع�ل )١٧٩(ال�ولة ال��ه�ائي" ــل�ان �إصـ ، و" خ�ارت��� ب� ال�ـــ�ا�" وأوالده، وأق�ع�ا ال�ـ

ضـــــام� خ�اج ال��ـــــ�ة "اب� عالن ال�ه�د�" ��ـــــ�� ق�ة نف�ذه بها، فع�له وصـــــادر أم�اله وق�له 

ب�� اب� عالن    م، ول� ـ�أخـ� في اع�ـ�اره العالـقة ال��ـ��ة١١٧٧ه/٤٧٢غ�ـقا في نه� دجـلة عـام 

ــل�ان،  ــ�قه، ول�� م��� أع�ائه أح�� لإل�قاع ب��ه و��� ال�ـــ ــ�� ضـــ ون�ام ال�ل� وال�ي ق� ت�ـــ

ــ�اد ال��ـــــــ�ة ل��ارت��� ب� ال�ـــــــ�ا�، وع�� ن�ام ال�ل� ع� ضـــــــ�قه م� ه�ا ال��ـــــــ�ف،  وإلســـــ

��قا�عة ع�له �ال�زارة، و�ل في م��له ثالثة أ�ام، ث� أشـــــــــــــ�� عل�ه �ال��اجع ع� ه�ا ال��قف، 

ــاه، وأقام له دع�ة في ف ــل�ان مل��ــــ ــ�هانعاد لع�له، واه�� ب����� عالق�ه �ال�ــــ أنف� عل�ها   أصــ

ف�هـا ن�ـام ال�ـل� :"عـ�اـ�ا    مـ�الغ ـ�اه�ـة، و�ـاـن� ف�صــــــــــــــة ��ـ�ة إلعـادة العالـقات ب��ه�ـا، وعـاتـ�ه

  . )١٨٠(كان م� ج�ا�ه ما ��� �ه نف�ه و�ن ل� ی�ض" 

ــا  ــل�ان مل��ـــــ ــه�ت دولة ال�ـــــــالجقة �ع� وفاة ال�ـــــ م)  ١٠٩٢- ١٠٧٢ه/٤٨٥-٤٦٥ه(شـــــ

، )١٨٢(لل��ســـــع على ح�ـــــاب ال�ولة )١٨١(  صـــــ�اعا م���ا على ال�ـــــل��ة، واســـــ�غل�ه ف�قة ال�ا���ة

م  ١١٠١ه/٤٩٤الق���ة م� أصــــ�هان، في عام    )١٨٣(وله�ا حاول� ال�ــــ���ة على إح�� القالع

، وأناب ع�ه في )١٨٥(، و�ان� ت��ع األم�� ال�ـــــل��قي "جاولي ســـــقاوو")١٨٤(خال��انوهي قلعة 

ح��ها أح� األت�اك، و��ــــــ�� عالقة ه�ا ال�ائ� ب��ار م� ال�ا���ة خ�ج� القلعة ع� ســــــ���ة  

ال�الجقة، ح�� ت���ت عالق�ه�ا ووث� �ه ال���ي إلى ح� أن اس��ا�ه في حف� مفات�ح القلعة، 
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٩٥ 

على إقامة دع�ة في القلعة ل���قه   -أوال-لل�ا���ة، تع���    فغ�ر �ه ووضع خ�ة ل��ل�� القلعة

م�ـاغ�ـة الق�ة ال�ـا���ـة له�   - ثـان�ـا-ال���ي ول�ـام�ـة القلعـة، وح�ص على ت�ف�� ال���ر بهـا، و

�ق�ة صــغ��ة تق�ر ب���  )  ١٨٦(أث�اء ال�ع�ة وال��� عل�ه�، وله�ا أم�ه رئ�� الف�قة "اب� ع�اش"

في إدخاله� إلى القلعة، وقام ب�فعه� إل�ها �ال��ال، وع�� ه�ا ثالث��، وات�ع ال�ا��ي ال�ــــــــــ��ة  

أنه �ان ال ی�ال ه�اك ق�ات م���ــــــــة ��ف� أب�اب القلعة ول� ت��ــــــــ� إلى -في رأی�ا    –ال��ایل

على ال�غ� م� وج�د مفات��ها    -ال�ع�ة، و��ــــــــــــع ه�ا تف�ــــــــــــ��ا لع�م إدخاله� م� أب�اب القلعة

� ال�ا���ة في اح�الل القلعة أث�اء ال�أد�ة، وق�ل�ا ل���� اشـــــــــــــ��اكه� معه�، ون�ح م��  -معه

، وت���� ق�ات ال�ــل�ان ال�ــل��قي م��� )١٨٧(ال�اضــ��� بها، واســ��اع نائ�ها ال���ي اله�ب 

مل��ــــــــــــــــــــاه( عـــــــام  ١١١٨-١١٠٥ه/٥١١-٤٩٨ب�  في  ســــــــــــــ���ته�  إلى  إعـــــــادتهـــــــا  م�  م) 

  .)١٨٩(ال�ا���ة ، ح�� �ان ح���ا على إعادة القالع ال�ي اس��لى عل�ها)١٨٨(م١١٠٧ه/٥٠٠

ــاه"  ــل�ان "م��� ب� مل��ــــــ ــا ال�ــــــ ــل��ة دولة ال�ــــــــالجقة(  ل�أ أ��ــــــ - ٤٩٨ق�ل والی�ه ســــــ

م) إلى اســــــــــــــ��ــ�ام ف��ة الــ�ع�ة لل��ل� م� اث��� م� ��ــار األم�اء، ١١١٨-١١٠٥ه/٥١١

ــا�قا –و�ان� ال�ولة  ــل�ان   -��ا ذ��نا ســ ــل��ة �ع� وفاة وال�ه ال�ــ ــ�اعا على ال�ــ ــه�ت صــ ق� شــ

ــارق"( ــه"ب���ـ ــه و��� أخ�ـ ــا  ١١٠٥- ١٠٩٤ه/٤٩٨-٤٨٧مل��ـــــــــــــــــاه ب��ـ خ�� م) ودارت ب��ه�ـ

، إلى ان�ــــــــــــــ�ـاب ق�ات الف��ق�� دون )١٩١(، وأدت ب�ودة ال�ق� في ال�ع�ـ�ة الـ�الـ�ة)١٩٠(مـعارك

م،  ١١٠١ه/آخ� د�����٤٩٥، واتفقا على عق� ال�لح في ال�ا�ع م� ر��ع األول عام  )١٩٢(ق�ال

ــل��ة ل����ارق  ــلح، واته� اث��� م� أم�ائه )١٩٣(وتق�ر ��ه أن ت��ن ال�ـ ، ورف� م��� ه�ا ال�ـ

  .)١٩٤(ار��ا ��ه ���اعه وال�آم� عل�ه، وق�ر ال��ل� م�ه�اال�ی� ش

، ف�اسل أم��ها واتف� معه على أن �ق�م �إع�اد )١٩٦(م� أمالكه  )١٩٥(ق�و��  و�ان� م�ی�ة 

أنـها لالح�ـفال   -على األرجح–ـمأدـ�ة، ث� �ق�م ـب�ع�ـته ه� و�ـ�ار األم�اء في دولـ�ه، وأ�ه� له� 

الن�ــــــــــــــغـاـله ـ�أم� ال��ب مع أخ�ـه،    -في رأی�ـا  -�عقـ� ال�ــــــــــــــلح، ول�ـأ م��ـ� إلى هـ�ا ال��ـاـیل

عة له�ی� األم����، وأ�ه� في ال��ا�ة ول����� ال��ـــــ�الت ال�ي ســـــ���ج م� جان� الق�ات ال�ا�

رف�ه ح��ر ال�ع�ة، ل���� ع�م اه��امه بها، ول���� أن ما س���ث بها �ان أم�ا غ�� م�ب�، 

ث� أعل� م�افق�ه على ح�ـــــــ�رها، و�ل� م� ق�اته ال�اصـــــــة ارت�اء ال�ـــــــالح ت�� مال��ـــــــه�،  

�ل"، و�ان م� ��ار وع�� ه�ا اســــــــــ�ع�اداته� ال�ــــــــــ��ة ل��اجهة األم����، وه�ا: األم��"��ــــــــــ

، فأصـــــــ�ر أوام�ه �ال��� عل�ه�ا، وق�ل األول وقام ��ـــــــ�ل ع��  )١٩٧(األم�اء، واألم�� "أی����"
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ــادر الع���ة ــ�ع  -ال�اني، وفي ح��قة األم� ل� ت��نا ال��ـ ����� م�  -ال�ي انف�دت به�ا ال��ضـ

ــ��الة الق �ات ال�ا�عة له�ی� ال�فاصــــ�ل، واك�ف� ب��� ال��ائج، وفي األغل� قام ال�ل� م��� �اســ

األم���� �األم�ال، وله�ا ل� ت�ـ� ال��ـادر إلى ح�وث اضـ��ا�ات داخل�ة في دول�ه، ث� واصـل 

  . )١٩٨(م١١٠٢ه/٤٩٥ال�عارك مع أخ�ه ب���ارق في ج�اد� األولى عام 

أقام أ��ا قادة ال��� و��ار األم�اء ال�ع�ات ذات ال�ا�ع ال�ل�ي به�ف ت���� عالق�ه�   

ــل�ة، وانع وأودت ���اة ال�ع� م�ه�،    -في �ع� األح�ان  -��ـــــ� آثارها �ال�ـــــل� عل�ه��ال�ـــ

  وت�ابه� ب�ل� ن�ائ�ها مع ال�ع�ات ذات ال�ا�ع الع�ائي. 

و�ان ال�ـــــــ�اع على ال�ـــــــل��ة ق� ان�هى في ال�ولة �عق� ال�ـــــــلح ب�� ال�ـــــــل�ان ب���ارق  

عـــــــام   م��ـــــــ�  اآلخ�  )١٩٩( م١١٠٤ه/٤٩٧وأخ�ـــــــه  ر��ع  في  ب���ـــــــارق  وفـــــــاة  و�عـــــــ�  عـــــــام  ، 

ــه األم�� "إ�از"١١٠٥ه/٤٩٨ ــاه )٢٠٠(م، نف� قائ� ج��ــ ــأن اب�ه ال�فل "مل��ــ ــ��ه ��ــ " وأقام وصــ

ال���ة له في �غ�اد، واســـ�ع� ل��اجهة ع�ه ال�ـــل�ان م��� ال�� أصـــ� على إقامة ال���ة له 

أ��ـــا ب�غ�اد، ث� ما ل�� أن واف� األم�� إ�از على عق� ال�ـــلح معه، ��ـــ�� انق�ـــام ق�اته ب��  

ــل�ان م���، وســــــــــــل� إل�ه ســــــــــــل��ة ال�ولة في ج�اد� األولى م�  م��� ومعارض ل��ب ال�ــــــــــ

   .)٢٠١(ال��ة

وح�ص األم�� إ�از على ت���� عالق�ه �ال�ـل�ان م��� فأقام له في ال�ـه� ال�الي دع�ة  

ــف� �أنها �ان�: "دع�ة ع���ة"، وأه�� إل�ه ف�ها ج�اه� ���ة، ث� ح�ث ب�غ�ادفي ب��ه   ، ووصـــ

أم� ت�ــــــ�� في ضــــــ�� ال�ــــــل�ان، ح�� ُدس ب�� خاصــــــ�ه أح� ال�ــــــ���ة، و�ه� عل�ه آثار 

درعا ت��   -على غ�� إرادته  -�ـــ�فات غل�ان إ�از، ال�ی� أل��ـــ�هال�ع�، ��ـــ�� ضـــ�قه م� ت

مال��ـه على سـ��ل ال�ـ���ة، وعل� ب�ل� ال�ـل�ان:" فاسـ��ـع� ال��� على نف�ـه وقال:"إذا �ان 

أصـ�اب الع�ائ� ق� ل��ـ�ا ال�ـالح ف��� األج�اد؟ وق�� اسـ��ـعاره ل��نه في داره وفي ���ـ�ه"،  

ــ)٢٠٢(ث� غــادر ال��ــان ه دب� لهــ�ه ال���ــ�ة �ع� الق�اد ال�ــا�ع�� لألم�� إ�ــاز، ، وم� ال�اجح أن

ال�ی� اع��ضــــ�ا على عق� ال�ــــلح ب��ه�ا، وق�ر ال�ــــل�ان م��� ق�ل إ�از �ع� خ��ــــة أ�ام م� 

  . )٢٠٣(م١١٠٥ه/٤٩٨ال�ع�ة، في ال�ال� ع�� م� ج�اد� اآلخ�ة عام 

مل��ــاه" عام  ســ�� ال�ــعف في دولة ال�ــالجقة �ع� وفاة ال�ــل�ان "م�ــع�د ب� م��� ب�   

م، ��ـ�� ضـعف ال�ـال��� وسـ���ة أم�اء ال��� على ال�ولة، وصـار له� نف�ذ ١١٥٢ه/٥٤٧

، ی�ل�ن و�ع�ل�ن م� ��ـاءون، و�ان� ال�ع�ات )٢٠٤(ك���، وأصـ�ح ال�ـال��� أدوات في أی�یه�
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، �ع� )٢٠٥(م� ال�ســائل ال�ي ســاع�ته� على ت�ق�� أه�افه�، و��ز دور األم��" ��د�ازو ال�ادم"

م،  ١١٥٩ه/٥٥٤ة ال�ــــــل�ان "م��� ب� م���د ب� م��� ب� مل��ــــــاه" في ذ� القع�ة عام  وفا

ــاه" )٢٠٦(واتف� مع األم�اء ــاه ب� م��� ب� مل��ـــ ــل��ان شـــ ، ألنه �ان )٢٠٧(على اخ��ار ع�ه "ســـ

، وُ����ه� م� االنف�اد )٢٠٨(و�غفل ع� ق�ام أم�ه وق�مه"... في رأیه�:" أســل� جان�ا... یله� بله�ه

م، وعه�وا إلى اب� أخ�ه ١١٦٠ه/٥٥٥عام   ه��انفأســــــــــ��وا إل�ه ال�ــــــــــل��ة في    ،)٢٠٩(�ال���

  .)٢١٠("أرسالن اب� �غ�ل" ب�ال�ة العه� م� �ع�ه

ول� ت�ـ��� سـل���ه سـ�� سـ�ة أشـه�، ث� ق�ر األم�� ��د�ازو ع�له، و�سـ�اد ال�ـل�ة إلى  

�ه ونف�ذه في ولي عه�ه، وق� اج��ع� ل��ه الع�ی� م� األســـــــــ�اب، �ان أه�ها قلقه على ســـــــــل�

ــه لألم�اء  ــل�ان له و��امه �ع�ة م�اوالت لل��ل� م�ه، م�ها ت����ـــ ــ�� ��ا��ة ال�ـــ ال�ولة ��ـــ

ــه م�ه، وجعل غل�انه  )٢١١(على ق�له ــ���� �ق�ة أم�� ال�� ل��ل�ــــــــ ، ول�ا ف�ــــــــــل� م�اول�ه اســــــــ

الله� ، ه�ا �اإلضـــافة إلى صـــفاته ال�ـــ��ـــ�ة ال�ـــ��ة، و�ان أه�ها م�له إلى )٢١٢(��ـــ��ون م�ه

  . )٢١٣(وش��ه ال��� ح�ى في نهار رم�ان

، فقام )٢١٤(وق�روا خلعه له�ا ت�ــــــــــــاور ��د�ازو مع األم�اء في أم� ال�ــــــــــــل�ان ســــــــــــل��ان 

ك�دـ�ازو �ـال��ـاـیل علـ�ه ع� ���� دع�ـته إلى مـأدـ�ة، ل����� م� ال��� عل�ـه وعلى ال�ق����  

ق�اته، إال أنه م� ال�اضـح أنه م�ه، ه�ا على ال�غ� م� أنه �ان ��ـ���ع ال��ام ب�ل� م� خالل 

ــل�ان على تل��ة دع�ته إل�هار ح�ـــــــ� ن��ه   ــ�ام مع م����ه، وفي رأی�ا واف� ال�ـــــ ــى ال�ـــــ خ�ـــــ

ت�اهه إلى أن ت�ــــــــــــــل ال���ة ال�ي �ل�ها م� ال��، وق� انف�د "اب� األث��" ���ا�ة ه�ه ال�ع�ة، 

ــل����ة في  ــادر ال�ــــــــ ــادر الع���ة، ب���ا اخ�لف� ال��ــــــــ ــل�ب ال��� وأوردتها ع�ه ال��ــــــــ أســــــــ

م ون�ح ١١٦٠ه/٥٥٥، على أ� حال قام ��د�ازو ب�ع�ته في ب��ه في شــــــــ�ال عام  )٢١٥(عل�ه

  . )٢١٦(م���ه، وأرسل إلى أرسالن ب� �غ�ل ل��ل�ه ال�ل��ة
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  ال�ات�ة

ت�اول ه�ا ال��� دراســـــــــة مآدب ال�ع�ات وأث�ها على ال�ـــــــــل�ة ال�ـــــــــ�اســـــــــ�ة في الع�اق  

  وخ�اسان ع��� ال���ه��� وال�الجقة، وأسف� ع� ال��ائج ال�ال�ة: 

ــ�فادة م� ج��ع ال��ع���، وله�ا اه���ا    - ــ�ة ال�ع�ات به�ف االسـ ــ�اسـ ــل�ة ال�ـ أقام� ال�ـ

و��ار رجال ال�ولة وقادة ال��� وق�اته و��ار األم�اء األســـــــــــــ�ة ال�اك�ة ب�ع�ة أع�اد ����ة م� 

ــارك ف�ها ــ�لي، وشـــ ــ�قاء وم�ه� ال��رخ�ن واألد�اء �ال�ـــ ــاء ال�واو�� واألصـــ في �ع�   -ورؤســـ

  أهالي ال�الد. -األح�ان

اســ��الة ج��ع ال�اضــ���، وله�ا ات�ــ�� ال�ع�ات ����ة  ه�ف� ال�ــل�ة ال�ــ�اســ�ة إلى   -

� ال�ع�ات إلى ال�� ال�� دفع صـــــــاح� ال�ع�ة إلى ج�ع �ل أع�اده�، و�لغ� ���ته� في إح� 

ــل�ة إما ل�����ــــــــــــه� على نق� عه�ه� مع الق�ة  ال��اخ�� في ال��ی�ة، واســــــــــــ���م�ه� ال�ــــــــــ

ال�ــارج�ــة ال��ــــــــــــــ���ة على الــ�ولــة، أو الع��ــاره� شــــــــــــــه�دا على األم�ر ال�ي ی�� إق�ارهــا في 

ة ال�اك�ة، أو في ال�عا�ة ل�ـاح� ال�ع�ات، أو رهائ� ل��� ال�فاوض في أم� مه� مع ال�ـل�

  ال�ع�ة ل��ق�� ال���� م� ال�ل�ة وال�ف�ذ. 

ه�ف� ال�ــــل�ة ال�ــــ�اســــ�ة إلى م�ــــل�ة ال�ولة في ���� م� ال�ع�ات، في ح�� غل��   -

  األ��اع ال����ة على ال�ع� اآلخ�. 

ــ�ى لل���ع   -في �ع� األح�ان -�ان اخ��ار م�ع� ال�ع�ات   - ی�� في أ�ام الع�لة ل���ـــــــ

  ���ر.ال

أ���ـ� اـل�ع�ات في أغـل� األوقـات في اـل�ور العـامـة الـ�ا�عـة لل�ــــــــــــــل�ـة ال�ـاك�ـة، وفي   -

ــة ��ـ�ار رجـال اـل�وـلة، واه�� ال�ع� ـ�ال��وج لل���ه في األمـاك� ال��ـلة على  ال�ـ�ازل ال�ـاصــــــــــــ

ال��ــات�� واألنهار، �ال��ــ�ان الف�ــلي على نه� ال�ــ�اة ب�غ�اد، وأ��� �ع�ــها في القالع �قلعة 

  �اج ���افارق��، وقلعة خال��ان �أص�هان. الهاش
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ات�ع� ال�ول األسـال�� ال�ـل��ة والع�ائ�ة في ال�ع�ات، وسـ�ف ن�ضـح ن�ائج �ل م�ه�ا  -

  على ح�ة: 

  ن�ائج مآدب ال�ع�ات ذات ال�ا�ع ال�ل�ي: 

هـ�ـف� إلى اســــــــــــــ�ـ�اـلة ال�ــــــــــــــل�ـة ال�ـاكـ�ة في اـل�وـلة وت��ـ�� العالـقة بـها، وغـل� عل�ـها  -

ــ�� ���نها  ال�ا�ع ال�د�،   واســـ���م� ف�ها ال��ل وال��ای� ال�ـــ�اســـ�ة على ن�اق ضـــ��، وات�ـ

دع�ات فاخ�ة، وأنف� عل�ها األم�ال ال�اه�ة في إع�اد م�ائ� ال�عام وال��اب، وفي ش�اء اله�ا�ا 

ال���ة (ال�لع) م� ال�ال�� وال��اه� وصــــــــارت م� العادات ال���عة في خ�ام ال�ع�ات، و�ق�م  

ــاح� ال�ع�ة ب��ز�ع ــ�ة، و�لغ� ال�فقة في صــ ــ�اســ ها على ج��ع ال�اضــــ��� ح�ــــ� م�ان�ه� ال�ــ

  إح�اها أك�� م� ع���� ألف دی�ار. 

أفـادت الـ�ع�ات ��ــار رجـال الـ�ولـة م� ال�زراء واألم�اء وقـادة ال��� وال�ــــــــــــــ��ـة في   -

ت���� عالق�ه� �ال�ـــــــل�ة وتأم�� م���ه� في ال�ولة، ول�أت إل�ها ال�ـــــــل�ة ال�اك�ة في ف��ات 

  ل�ولة؛ الس��الة الق�ة ال�اخل�ة أو ال�ارج�ة ال�����ة على ال�ولة ومهادن�ها. ضعف ا

ــل��ة ال��ائج ال��ج�ة في �ع� األح�ان، ول� ��ـــــــــ��� ن�احها في   - حقق� ال�ع�ات ال�ـــــــ

ــعف ال�ولة   ــل�ة ال�اك�ة في ف��ات ضــــ ــه�، و�اءت م�اوالت ال�ــــ �ع� ال�ول ســــــ�� ع�ة أشــــ

ــ� آثارها   ــ�ابها وأودت ���اة ال�ع�   -أخ�� في أح�ان    -�الف�ـــــل وانع��ـــ ــل� علي أصـــ �ال�ـــ

  م�ه�، وص�درت أم�اله�.  

  ن�ائج مآدب ال�ع�ات ذات ال�ا�ع الع�ائي: 

ال�ى واجهــ�   �ــان لهــا أثٌ� مه�ٌّ في إنهــاء ال��ــــــــــــــ�الت واألزمــات الــ�اخل�ــة وال�ــارج�ــة  -

ات��ت ج��عا ال�ا�ع ال�ـل�ي في �اه�ها سـ��ال السـ��راج أف�اد أو ج�اعات  و ، ال�اك�ة ال�ـل�ة

للق�ــــاء عل�ه�، واســــ���م� ف�ها ال��ل وال��ای� ال�ــــ�اســــ�ة على ن�اق واســــع، واه���ا ب��ف��  

ــ�اب �ال���ر وال�ـــــــ��م، وارت�� �ع� ال��ع���   ــل�ة ال��اســـــــ�ة في مآدب ال�عام وال�ـــــ األســـــ

  ال�الح ت�� مال��ه�. 

ــل�ة ال�اك�ة في ال�ولة ال�ع�ات الع�ائ�ة به�ف ت��� ال�خ�ل في م�اجهة أقام� ا  - ل�ــــــ

ع�ـــــ���ة مع أع�ائها في ال�اخل وال�ارج، إما لف�ـــــل ال��ق ال�ـــــل��ة أو لع��ه� ع� مقاوم�ه�  

ــ�، ورغ��ه� �ال�ق�� �أم�اله�  ــ�� ق�ة ال��ـ ــا ��ـ ــغاله� �أم�ر أه�، وأ��ـ ــعفه� أو ان�ـ ــ�� ضـ ��ـ

  وم��ل�اته�. 
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ات الع�ائ�ة في إنهاك الق�ة الع�ـ���ة ل��اعة ����ة م� األع�اء في داخل ن��� ال�ع�   -

ال�ولة، وفي الق�اء على ال��اف��� وال��آم��� أف�اًدا أو ج�اعات، وفي تغ��� ال�ل�ة ال�اك�ة 

  في ال�ولة.  

أفادت ال�ع�ات الع�ائ�ة ال�ل�ة ال�اك�ة في ال�ولة في عالق�ها ال�ارج�ة في إنهاء  -

�ارجي، وفي ال��سع على ح�اب ال�ول األخ��، وفي إنهاء ال����ة ال�اخل�ة لق�ة ال��ار ال

   خارج�ة على ال�ولة.

  

 

: الُع�س وتقام ع�� عق� ال��اح وفي ال�خ�ل، و"الُ�ـْ�س"  تع�دت أس�اء ال�آدب وت��ع� ���� م�اس�اتها، وم�ها  -١

وتقام  و"ال���عة"  ب�� ج�ی�،  ال��� في  "ال�����" ع��  أو  و"ال����ة"  �ال��ل�د،  ���فل ف�ها  و"الع��قة"  ال�الدة،  �ع�  تقام 

تقام   ��ا  الق�آن،  خ��  ع��  و"ال��اقة"  ال��ان،  ع��  و"األع�ار"  و"الغ�ی�"  ع�دته،  �ع�  ال���ل  لل��اف�  في  لل���ف 

مع��  �اق�ت:  ال��ائ�.  وق�  و"ال�ض��ة"  لل�اقة،  األول  �ال��ل�د  لالح�فال  و"الف�ع"  و"ال��ل"،  والئ�"ال��فة"و"الق��" 

العل��ة، ب��وت ت�ار�خ األ��ان(ت�ق��  ٣٣٧، ص٢)،ج١٩٩١األد�اء(دار ال���  ؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان في 

؛ اب� ��ل�ن ال�ال�ي: ف� ال��ات� ���ا ٥٩٥- ٥٩٤، ص٢)،ج٢٠١٣ال��ة، دم��  م��� ب��ات وآخ���، ال�سالة الع

  ٦٧،  ٦٥،  ٦٣،  ٦٠، ٥٨، ، ٥٥-٥٠،  ٤١،  ٤٠)، ص١٩٨٣ق�ل في ال�الئ�( ت�ق�� ن�ار أ�ا�ة، دار الف�� دم�� 

-٩٥،  ٩٢-  ٩٠، ٦٨  . 

؛ ال�از�: م�ـ�ار ٥٩٥، ص�٢مـان،جســــــــــــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال:ال�عـام الـ�� یُـ�عى إلـ�ه الـ�اس.  الـ�أُدـ�ة وال�ل�ـ�ة  -٢

؛اب� م���ر: ل�ـان الع�ب(ت�ـ��ح أم�� ع�� ال�هاب،ال����ة  ٦٧١)، ص١٩٥٠ال�ـ�اح (م��عة ال�ابي ال�ل�ي القاه�ة 

؛ الف��وزا�ــاد�: القــام�س ال���� (اله��ــة ال��ــــــــــــــ��ــة العــامــة لل��ــاب، القــاه�ة ٩٣، ص١)، ج١٩٩٩ال������ــة �ــالقــاه�ة  

،  ) ٢٠٠٤م���ة ال�ــــ�وق ال�ول�ة، القاه�ة  ؛ م��ع اللغة الع���ة: ال�ع�� ال�ســــ��(١٨٤، ص٤، ج ٣٦، ص١)،ج١٩٨٠

  .  ١٠٥٧، ٩ص

ع�ة -٣ ــ�اح،صال�َّ ــان الع�ب،ج؛٢٢٥: ت��� في األغل� �ف�ح ال�ال.ال�از�:م��ار ال�ـ - ٣٦١، ص٤اب� م���ر: ل�ـ

٣٦٢  .  

اب� األث��: ال�ـامـل في ال�ـار�خ    ؛٦٠ص،  ٦)،ج٢٠٠٣ال�وذراور�: ذیـل ت�ـارب األم� (دار ال��ـ� العل��ـة، ب��وت    -٤

؛  ٢٢٥؛ ال�از�: م��ــار ال�ــــــــــــــ�ــاح، ص٤٤٥، ص٩)، ج١٩٨٧(ت�ق�� د م��ــ� الــ�قــاق، دار ال��ــ� العل��ــة ب��وت  

  .٢٨٧م��ع اللغة الع���ة: ال�ع�� ال�س��، ص

  .٦٣اب� ��ل�ن ال�ال�ي: ف� ال��ات�، ص -٥

  س���ح ذل� م� خالل ال�راسة.   -٦
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ــةت��   -٧ ــ���اد �ه وج�ي   ال�ول ����ــــ ــ��الء على ال�ل� واالســــ ــعفها، ف���أ ق��ة �االســــ أ��ار تع�� م�اه� ق�تها وضــــ

ث�واته، ث� ���� ال�عف إل�ها مع االنف�ا� في ال�ه�ات واإلس�اف واإلغ�اق على ��انة ال�ل�، وفي ه�ا ال��ر األخ�� 

ــ��لي عل�ها ال��ض إلى أن ت�ق�ض. اب� خل�ون:  ــل إلى م�حلة اله�م، و��ـــــــــ مق�مة اب� خل�ون(دار ال�ائ� الع��ي،  ت�ـــــــــ

  .١٧٦-١٧٥)، ص١٩٨٢ب��وت  

تقلـ� والـ�ه ال�زارة لل�ل�فـة ال����ـل ث� لل�ل�فـة ال�ع��ـ� على هللا،  أب� علي م��ـ� ب� ع�ـ�� هللا ب� ���ى ب� خـاـقان:  -٨

زمام ال��اج وال��اع،   ع�ة و�ائف ق�ل والی�ه ال�زارة، ف�أس دی�ان -وه� أك�� أب�ائه  -و�ان� س��ته ���ة، وت�لى م���

وق�ا ���ال في ال�زارة ل�ــــ�ء ســــ��ته، وت�في   -��ا ســــ��ضــــح في ال��� –ودی�ان نفقات أب��ة ال�ع���، وال����، ول� ���

م��� أبي الف�ـــــل إب�ا���، دار ســـــ���ان ب��وت)،  م . ع��� ب� ســـــع�: صـــــلة تار�خ ال����( ت�ق��  ٩٢٤ه/٣١٢عام 

؛  ٢٨٤ألم�اء في تار�خ ال�زراء(ت�ق�� ع�� ال��ار ف�اج، م���ة األ��ان)، ص الهالل ال�ابي: ت�فة ا؛ ١٠٦، ص١١ج

  . ٢٥١، ٢٣٨اب� ��ا��ا: الف��� في اآلداب ال�ل�ان�ة وال�ول اإلسالم�ة(دار صادر، ب��وت)، ص

،  ١٥٣، ص)١٩٩٩في تار�خ ال�لفاء( ت�ق�� د قاس� ال�ام�ائي، دار اآلفاق الع���ة، القاه�ة اب� الع��اني: اإلن�اء  -٩

اب� ال��ز�: ال����� في تار�خ ال�ل�ك واألم�(ت�ق�� م��� وم��فى ع�� القادر ع�ا، دار ال���  ؛١٥٧-١٥٦

؛ اب� ال�ازروني: م���� ال�ار�خ (ت�ق�� د/م��فى ج�اد، دار ال��افة  ٦٢-٦٠، ص١٣)،ج١٩٩٥العل��ة، ب��وت

  .  ١٧٥، ١٧٢)، ص١٩٧٠لل��اعة وال���، �غ�اد 

  .  ٢٢، ص٣،ج)١٩٨٧(م���ة ال�ه�ة ال����ة ؛ ح�� إب�ا���: تار�خ اإلسالم ��٢٦٢ا��ا: الف���، صاب�  -١٠

ــل وال�ل�ك(ت�ق�� م��� أبي الف�ـــــــــــل إب�ا���، دار ال�عارف م�ـــــــــــ�)ج -١١ اب�  ؛١٤٥، ص١٠ال����: تار�خ ال�ســـــــــ

  .١٢٣، ص١٣؛ اب� ال��ز�: ال�����،ج١٥٦الع��اني: اإلن�اء ص

ان��: م�ـ���ه: ت�ارب األم� وتعاق� اله��(ت�ق�� سـ�� ��ـ�و�، دار ال��� العل��ة ب��وت لل���� م� ال�فاصـ�ل   -١٢

؛ اب�  ٤٧١-٤٧٠، ص٦؛اب� األث��: ال�امل،ج٢٨٦-٢٨٥؛ ال�ــــــــابي: ت�فة األم�اء، ص١٦-١٥، ص  ٥)، ج٢٠٠٣

  .  ��٢٦٧ا��ا: الف���، ص

  .  ٢٩٢ال�ابي: ت�فة األم�اء، ص -١٣

ــ� ع�� هللا ب� م��� ب -١٤ �ان أح� األســـــــــــ�اب ال�ى أدت إلى ضـــــــــــعف وال�ه وع�له م� ال�زارة،   � خاقان:أب� القاســـــ

ــ��ت إل�ه ال�زارة لف��ة عام ون�ـــــــــف م� عام   م . ع��� ب�  ٩٢٥-٩٢٤ه/٣١٣-٣١٢ل����ه في األم�ر دونه، ث� أســـــــ

  .  ١٥٧؛ اب� الع��اني: اإلن�اء، ص٤١، ص١١سع�: صلة تار�خ ال����،ج

  . ٢٩٢ال�ابي: ت�فة األم�اء، ص -١٥

  . ٣٠٤، ٢٩٢ال�ابي: ت�فة األم�اء، ص -١٦

  .  ٢٩٥، ٢٩٢ال�ابي: ت�فة األم�اء، ص -١٧

: ت�لي ال�زارة لل�ل�فــة ال�ق�ــ�ر �ــا� في الف��ة م� ر��ع األول عــام   ه� أب� ال��ـــــــــ� علي ب� م��ـ� ب� الف�ات  -١٨

  .  ١٥٦م . اب� الع��اني: اإلن�اء، ص٩١٢ه/٢٩٩م ح�ى أول ذ� ال��ة عام ٩٠٨ه /٢٩٥
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  . ٢٩٢-�٢٩١ أب� ال���� ب� أبي ال�غل. ال�ابي: ت�فة األم�اء، صه -١٩

م، و�ان� ت��� �ع�ض رســــائلها  ٩١٠ه/٢٩٨ع���ها ال�ــــ��ة أم ال�ق��ر �ا� قه�مانة عام أم م�ســـى الهاشـــ��ة: -٢٠

�فة عل�ه�ا  على ال�ل�فة، ورســــــائل ال�ل�فة على ال�ز��، وت�لى أخ�ها أح�� ب� ال��اس إمارة ال�ج الع�اقي، ث� ��� ال�ل

 ١٣، ص٥؛ اب� م�ـــ���ه: ت�ارب األم�، ج٧٧، ص١١م . ع��� ب� ســـع�: صـــلة تار�خ ال����، ج٩٢٢ه/٣١٠عام 

،٩٥.  

  .   ٣٣٤، ص�١١ل�ة فارس�ة، وت�ل� على أم�اء ال�ل� وخاص�ه . اب� م���ر: ل�ان الع�ب، ج القه�مان : -٢١

  . ١٩٧) ص١٩٤٥ال��أخ�ة (م��عة ال���ان، �غ�اد ع�� الع��� ال�ور�: دراسات في الع��ر ال��اس�ة  -٢٢

  . ٢٩٤ -٢٩٢ال�ابي: ت�فة األم�اء، ص -٢٣

ــلة تار�خ ال����، ج -٢٤ ــع�: صـــــــــــ ــ���ه: ت�ارب األم�،ج٤٣، ص١١ع��� ب� ســـــــــــ ؛ اب� األث��: ١٧، ص ٥؛ م�ـــــــــــ

  .   ٤٧٣، ص٦ال�امل،ج

�رت أح�ال أب�ائه، علي �ان أب� شــــــــ�اع ب� ب��ه ب� ف�اخ�ــــــــ�و م� عامة ال�اس، وع�ل ��ــــــــ�� ال�ــــــــ��، ث� ت� -٢٥

وال��ــ� وال��ــ��، ع��ما ع�ل�ا ج��دا في ج��ش اث��� م� ��ار القادة، وه�ا ماكان �الي، وم�داو�ج ب� ز�ار ال�یل�ي،  

وهـ�ا األخ�� �ـان ســــــــــــــ�ـ�ا في تـق�مه� عـ��مـا ولى علي ب� ب�ـ�ه مـ�یـ�ة " ال��ج "، ال�اقعـة ب�� ه�ـ�ان وأصــــــــــــــ�هـان، وم�هـا  

وواصـــــــل� تق�مها ح�ى شـــــــ��از، ث� ضـــــــ�� ال���� م� ال��ن في خ�اســـــــان والع�اق، وام�ازت  ان�لق� ال���ش ال���ه�ة،  

ــ���ه : ت�ارب األم�، ج ــ�ل ان��: م�ــ ــ�ة. لل���� م� ال�فاصــ ــ�اســ ــ���ة وال���ة ال�ــ ــ�ة �ال�هارة الع�ــ -١٥٧، ص ٥األســ

،  �٧ــامــل،ج؛ اب� األث��: ال٤٤٦، ص٤)،ج١٩٩٥؛ �ــاق�ت: مع�� ال�لــ�ان(دار صـــــــــــــــادر، ب��وت،  ١٧٠-١٦٩،  ١٦٠

؛ ال�����: نهـا�ـة األرب في ف��ن األدب(ت�ق�� م��ـ� ف�ز� الع���ـل، اله��ـة ال��ــــــــــــــ��ـة العـامـة ٩٥-٩٤،  ٩١-٨٧ص

-٧)، ص١٩٨٧؛ح�ـــــــــ� م����ة: تار�خ ال�ولة ال���ه�ة(ال�ار ال�ام��ة، ب��وت١٧١-١٦٣، ص٢٦)،ج١٩٨٥لل��اب، 

ــل� ال���ه١٩،  ٨ )،  ���١٩٩١(ال���� ال�امعي ال��ی�، اإلســـــ���ر�ة؛ وفاء م��� علي: ال�الفة ال��اســـــ�ة في عه� ت�ـــ

؛ ع��ة الق�صــــــي: تار�خ ال�ول ال��ــــــ�قلة ع� ال�الفة ال��اســــــ�ة في ال��ــــــ�ق(دار ال�ه�ــــــة الع���ة،القاه�ة  ٢٤-١٦ص

  .  ٦٦-٦٥،  ٦٣)، ص١٩٩٣

  .٣٨٠، ص٣: �ال���، ت��س� بالد فارس وهي أشه� م�نها وأه�ها. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جِش��از -٢٦

  . ١٩، ص� م����ة: تار�خ ال�ولة ال���ه�ةح� -٢٧

  .  ١٧٣، ص٥جارب األم�، ج -٢٨

: ی�جع أصــله إلى م�ی�ة ال��، وارت�� مع األم�� أب� سـع�، وق�ل: أب� سـع�� إسـ�ائ�ل ب� م�سـى ال��ـ�اني ال�از�  -٢٩

ما وصــــــل� ب� ب��ه �عالقة و���ة أوضــــــ�ها األم�� �ق�له:" ه�ا ال�جل صــــــ���ي وحالي صــــــغ��ة... ول�ــــــ� أدر�  علي

م. م�ـــــــــ���ه : ت�ارب األم�،  ٩٤٣ه/٣٢٢ب�ول�ه أم ب�ول�ي، ول�� لي إلى تغ��� أم�ه ����"، وق�ل إســـــــــ�ائ�ل في عام  

،  ٢٦؛ ال�����: نها�ة األرب، ج٧١-٧٠، ص١٧؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج١٧٤-١٧٣،  ١٧١-١٧٠، ص٥ج

  .١٧٥ص
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١٠٣ 

 

: �ان أك�� إخ�ته و��ز دوره في ��ام ال�ولة، ع��ما م��ه ع�اد ال�ولة أب� ال��ــــ� علي ب� ب��ه ب� ف�اخ�ــــ�و -٣٠

  ب� ز�ار ف�صة وال�ة ال��ج، وات��� ش����ه �ال��اعة وح�� ال�ل�، و�ان ذل� م� أس�اب ارتفاع شأن  م�داو�ج

اب� أخ�ه ع�ــــ� ال�ولة ف�اخ�ــــ�و ب� ر�� ال�ولة  م، ول� ��� له ور�� َذك�، فعه� إلى٩٤٩ه/٣٣٨ال�ولة، وت�في عام  

؛ ال�����: نها�ة  ٣٤٢، ص١٣؛ اب� ال��ز�: ال�����، ج١٥٨، ص٥ال��ـــ� ب�ال�ة فارس. م�ـــ���ه : ت�ارب األم�، ج

  .  ١٧٥-١٧٤،  ١٦٣، ص٢٦األرب، ج

علي ب� ب��ـه،   : ع�ف ع�ــه ���حـه في وال�ـة ال��ــا�ـة وال�زارة لألم��أب� ال��ـاس م��ـ� ب� أح�ـ� ال��ـا� الق�ي  -٣١

ون�ح في ت�ق�� ه�فه ع��ما ســاه� ب�ور ���� في مق�ل إســ�ائ�ل ب� م�ســى، فأســ�� إل�ه األم�� علي م��ــ�ه، و�ل ��ه 

،  ٢٦؛ ال�����: نها�ة األرب، ج  ١٧٤-١٧٠، ص٥م . م�ـــ���ه : ت�ارب األم�، ج٩٤٩ه/٣٣٨ح�ى وفاة األم�� عام 

  .  ١٧٥ص

��ــة ع�ــه، وم� ال�اجح أنـه �ـانـ� لـه م�ــانـة ب�� ال��ــ�، الـ�ی� اج��ع�ا : ل� ت�ــ�نـا ال��ـــــــــــــــادر ��عل�مـات واخ�لج  -٣٢

لل��ال�ة ب�أره �ع� مق�له، و�ان�ا م� األســـ�اب ال�ي أدت إلى مق�ل إســـ�ائ�ل ب� م�ســـى، وخلفه في م��ـــ�ه "ســـ�اســـي" ث�" 

  .  ١٧٥، ص٢٦؛ ال�����: نها�ة األرب، ج١٧٤، ص�٥ارس" . م����ه : ت�ارب األم�، ج

ــ�� ل���فأ -٣٣ ــ� ضـ ــ��ن دار األم��. ح�ـ ــ� دورها على شـ ــ���ة، ول� �ق��ـ ــفة ع�ـ ــ� ال���هي صـ ة ال�اج� في الع�ـ

  . ٢٦٢، صم����ة: تار�خ ال�ولة ال���ه�ة

  .  ٧٠، ص١٧؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج١٧٣، ص٥م����ه : ت�ارب األم�، ج -٣٤

�ـى في صـ�اعة اإلن�ـا( ن�ـ�ة م�ـ�رة ع� : سـالح ح��ي ��ـ�ه الفأس. القلق�ـ���: صـ�ح األعال��� أو الَ�َ��ز�� -٣٥

م��ــ� ال��ن�ي: ال�ع�� الــ�ه�ي(دار العل�   ؛١٣٤، ص٢)،ج١٩٢٢ال���عــة األم���ــة ، دار ال��ــ� ال��ــــــــــــــ��ــة القــاه�ة

  .  ٢٧٢)، ص ١٩٦٩لل�الی��، ب��وت � األولى 

   .١٣٥، ص٢القلق����: ص�ح األع�ى، ج: آلة م� ح�ی� ذات أضالع ت����م في الق�ال. ال�ب�س -٣٦

   .٢٧٢ال����. م��� ال��ن�ي: ال�ع�� ال�ه�ي، ص ال�ش�ة:-٣٧

  .  ٧١-٧٠، ص١٧؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج١٧٣، ص٥م����ه : ت�ارب األم�، ج -٣٨

 .  ١٧٤-١٧٣، ص٥م����ه : ت�ارب األم�، ج -٣٩

م، وتعاق� على ال�زارة في الف��ة ٩٣٤ه/٣٢٢ت�لى ال�ل�فة ال�اضي �ا� ال�الفة ال��اس�ة في ج�اد� األولى عام  -٤٠

ال�ي ســـــ�ق� وال�ة اب� رائ� م��ـــــ� أم�� األم�اء أر�عة وزراء، في أقل م� عام��، وع�� ه�ا ع��ه� ع� ت�ب�� أم�ر 

،  �١١ق�� م��ـ� أبي الف�ــــــــــــــل إب�ا��� دار ســــــــــــــ���ان ب��وت)،جال�ولة. لل���� ان��: اله�ـ�اني: ت��ـلة تار�خ ال����(ت 

  .  ٢٨١-٢٨٠؛ اب� ��ا��ا: الف���، ص١٨١، ١٧٩؛ اب� ال�ازروني: م���� ال�ار�خ، ص٣٠٣،  ٣٠٠ص

: أســـــــ�� إل�ه م��ـــــــ� أم�� األم�اء في �غ�اد م�ت��، األولى: لل�ل�فة ال�اضـــــــي �ا� وت�اله أب� ��� م��� ب� رائ� -٤١

م، وال�ـان�ـة: لل�ل�فـة ال��قي � ل�ـ�ة ٩٣٨ه/٣٢٦م إلى ذ� القعـ�ة عـام  ٩٣٦ه/٣٢٤ذ� ال��ـة عـام    ق�ا�ـة العـام�� م�ـ�

ــ�ة أشـــــــه� م�� آخ� ذ� ال��ة عام  م، وق�له ناصـــــــ� ال�ولة ب�  ٩٤٢ه/٣٣٠م إلى ج�اد� اآلخ�ة عام ٩٤١ه/٣٢٩ســـــ



  مآدب الدعوات وأثرها على السلطة السياسية في العراق وخراسان                                    شرين شلبي العشماوي

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٣ج –العاشر العدد                               �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٠٤ 

 

،  �١١لة تار�خ ال����، جح��ان أم�� ال��صـــــــــــــل في رج� ه�ا العام، وخلفه في وال�ة ه�ا ال���ـــــــــــــ� . اله��اني: ت�

  .١٦٢-١٦١، ١٥٨، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٣٣٣،  ٣٣٠، ٣١٦،  ٣٠٤ص

، ٢٩٨، ص١١؛ اله��اني: ت��لة تار�خ ال����،ج١٩٩-١٩٨،  ١٩١-،١٨٨، ص٥م�ـــــــــ���ه: ت�ارب األم� ،ج -٤٢

أح�� إب�ا���  ؛ ح�ـ� أح�� م���د،٢٣٦-٢٣٥؛ ع�� الع��� ال�ور�: دراسـات في الع�ـ�ر ال��اسـ�ة ال��أخ�ة، ص٣٠٣

- ٣٦٨ال�ــ��� : العال� اإلســالمي في الع�ــ� ال��اســي(دار الف�� الع��ي القاه�ة ال��عة ال�ام�ــة، ب�ون تار�خ)، ص 

  . ٣٣؛ وفاء م��� علي: ال�الفة ال��اس�ة، ص٦٢؛ ح�� م����ة تار�خ ال�ولة ال���ه�ة، ص٣٦٩

؛ ح�ــ� إب�ا���: تار�خ  ١٢٣، ص�٧: ال�امل،ج؛ اب� األث� ٣٠٤-٣٠٣، ص١١اله��اني: ت��لة تار�خ ال����، ج -٤٣

  .   ٢٧-٢٦، ص٣اإلسالم،ج

  .٢٦، ص٣ح�� إب�ا���: تار�خ اإلسالم،ج -٤٤

ح�� �ان له دور في ،  �ال�اضـــــــــــي �ا� إلى ق�ل والی�ه ال�الفةأبي ��� م��� ب� ���ى ب� صـــــــــــ�ل  عالقة  ت�جع   -٤٥

ال�ــــ�لي ثالث�� اســــ�ا ل���ار م�ها اســــ�ا، فاخ�ار ال�اضــــي  ت���فه في عل�م الفقه واألدب، وع�� والی�ه ال�الفة ��� إل�ه 

�ا�، وصــــــــــار م� ال�ق���� له و�ان ���ــــــــــ� م�ال� ال�ل�فة. ال�ــــــــــ�لي: أخ�ار ال�اضــــــــــي �ا� وال��قي �ا�( ن�ــــــــــ�  

؛ اب� األث��:  ١٦٣؛ اب� الع��اني: اإلن�اء، ص  ١٤٩،  ١٠٢،  ٢٥،  ٢ج.ه��رث.دن، م��عة ال�ــــــــاو� م�ــــــــ�)، ص

  .٢٢٠، ص٧ال�امل، ج

  .  ١٠٤،  ١٠٢، ٤٣أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �ا�، ص -٤٦

ــ� إلى ز���ة  ال�����ة -٤٧ ــ� في ال�ان� الغ��ي م� �غ�اد، تقع األولى في ق��عة أم جعف� وت��ـــــــــ : م�ل�ان به�ا االســـــــــ

ز���ة، أما ال�ان�ة ف�قع  زوجة ال�ل�فة هارون ال�شــــ��، وم�انها ب�� دار ال�ق�� و�اب خ�اســــان، و�ان ��ــــ��ها خ�م ال�ــــ��ة 

  .٣٧٦، ص٤، ج١٣٢، ص٣ج��ب �غ�اد �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج

  . ١٠٣ل��لي: أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �ا�، صا -٤٨

  .   ١٠٣أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �ا� ، ص -٤٩

ان�ــــــ��ا إلى م مع ف��� م�ه�، ت�لى ه� رئاســــــ�ه، و ٩٣٥ه/٣٢٣: �ان م� أت�اك أصــــــ�هان ث� غادرها عام ج��ب -٥٠

اب� رائ� أم�� واســــ� وال��ــــ�ة، ول�ا ت�لى اب� رائ� م��ــــ� أم�� األم�اء ســــار معه إلى �غ�اد، وواله ال�ــــ��ة بها عام 

م، وأســــــــــــــ�ـ� إل�ـه ال�ل�فـة ٩٨٣ه/٣٢٦م، ث� ملـ� األه�از وت��� م� ه���ـة اب� رائ� في ذ� القعـ�ة عـام  ٩٣٧ه/٣٢٥

م، و�ان �فه� اللغة الع���ة ٩٤١ه/٣٢٩اد أث�اء ال�ــ�� في رج� عام م��ــ� أم�� األم�اء ف�ل �ه ح�ى ق�له أح� األك� 

؛ اله��اني:    ١٩٤،  ١٠٦،  ٨٩،  ٨٧، ٦٢،  ٢٠و���ل� �اللغة الفارســـــ�ة. ال�ـــــ�لي: أخ�ار ال�اضـــــي �ا� وال��قي �، ص

  .  ٣٢٧-٣٢٦، ص١١ت��لة تار�خ ال����،ج

  .  ٣١٦، ص١١اني: ت��لة تار�خ ال����،ج؛ اله��١٠٦-١٠٥ال��لي: أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �، ص -٥١

  .   ٤٣-٤٢أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �، ص  -٥٢
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١٠٥ 

 

م  ٨٧٥هــ/٢٦١ت��� ال�ولة ال�امان�ة إلى ن�� ب� أح�� ب� أس� ب� سامان، وأس�ها في بالد ما وراء ال�ه� عام  -٥٣

  م فاخ�لف معه ٩١٣ه/٣٠١ام  وتعاق�� والی�ها في أس�ته، وت�الها األم�� ن�� ب� أح�� ب� إس�اع�ل ب� ن�� ع

ــ��ه عام  ــ�ر و�ب�ا��� ف��� عل�ه�، فه���ا م� ســـــ ــ�اق إب�ا��� إلى ٩٣٠ه/٣١٨إخ�ته ���ى وم��ـــــ ــار أب� إســـــ م، وســـــ

�غ�اد، و�ع� أن أســــ�� إل�ه األم�� ���� ال�ــــ��ة ث� ��� عل�ه، أقام في ال�ولة ال���ان�ة �ال��صــــل، ث� ن�ح في ه���ة  

ــ� وت�لى ال م، ث� عاد ال��� ف�ها إلى األم��  ٩٤٧ه/�٣٣٥ولة في ��ار� في ج�اد� اآلخ�ة عام اب� أخ�ه ن�ح ب� ن�ـــــ

،  ٥٧   -٥٦،ص٧؛ اب� األث��: ال�ـامـل،ج٣٦٦-٣٦٤، ص١١ن�ح وســــــــــــــ�ـل ع��ـ�ه . اله�ـ�اني: ت��ـلة ـتار�خ ال����،ج

الــــــ�رر  ٢١٤-٢١٢  ��� الــــــ�وادار�:  أی�ــــــ�  اب�  ب��وت  ؛  ��اف�ل�ي،  دوروت��ــــــا  الغ�ر(ت�ق��:  ،  ٥ج)،١٩٩٢وجــــــامع 

  .   ٣٥٤-  ٣٥٢،   ٣٤٨-  ٣٤٧،  ٣٤١،  ٣٣١، ص٢٥؛ال�����: نها�ة األرب، ج٣٨١-٣٨٠ص

  . ٣١٩، ص١١اله��اني: ت��لة تار�خ ال����،ج -٥٤

  . ١٣٥ال��لى: أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �، ص -٥٥

  . ٣١٩، ص١١اله��اني: ت��لة تار�خ ال����،ج  -٥٦

ع�� هللا ب� ��اس، وه� أول ق�ــ� ب�اه الهاشــ���ن في عه� أبي : ی��ــ� إلى ���ــى ب� على ب� ق�ــ� ���ــى  -٥٧

غ�اد، و�قع على شــــــا�ئ نه� ال�ف�ل ع�� م�ــــــ�ه في دجلة . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،  � جعف� ال���ــــــ�ر �ال�ان� الغ��ي ب 

  .  ٣٦١، ص٤ج

  .١٣٩ال��لى: أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي �، ص -٥٨

  .١٣٩، صال��لى: أخ�ار ال�اضي �ا� وال��قي � -٥٩

: أح� أخ�ة األم�� علي ب� ب��ه، و�ان له دور في تأس�� ال�ولة ال���ه�ة  أب� ال��� أح�� ب� ب��ه ب� ف�اخ��و -٦٠

م، ث� على  ٩٤٤ه/٣٣٢م، وعلى واســــــــــ� عام٩٣٨ه/٣٢٦م، ون�ح في ال�ــــــــــ���ة على األه�از عام ٩٣٢ه/٣٢٠عام 

م .  ٩٦٧ه/٣٥٦ال��ــــــــ��في �ا� ��ع� ال�ولة، وت�في عام  م، ول��ه ال�ل�فة ٩٤٥ه/٣٣٤ال�الفة ال��اســــــــ�ة ب�غ�اد عام 

  .  ٢٩٨،  ٢٠٦-  ٢٠٥،  ١٨٥،  ١٦٧،  ١٤٨،   ١٣٤،   ١٢٤،  ٩١- ٩٠،  ٨٧، ص٧اب� األث��: ال�امل،ج

ال����،ج  -٦١ تــــار�خ  ت��لـــــة  ال����� ،ج٣٥٤-٣٥٣، ص١١اله�ـــــ�انى:  ال��ز�:  اب�  األث��: ٤٣، ص١٤؛  اب�  ؛ 

  .٢٠٦، ص٧ال�امل،ج

�في �ا� ســــــــــل�ات واســــــــــعة لعل� القه�مانة م�افأة لها على دورها في والی�ه ال�الفة �ع� ع�ل م�ح ال�ل�فة ال��ــــــــــ�  -٦٢

ت�ــــارب األم�،ج٩٤٤-٩٤١ه/٣٣٣-٣٢٩ال�ل�فــــة ال��قي � ( ان��: م�ــــــــــــــ���ــــه:  . لل���ــــ�  ؛  ٢٧١-٢٧٠، ص٥م) 

  .   ١٧٥؛ اب� الع��اني: اإلن�اء، ص ٣٤٩-٣٤٨، ص ١١اله��انى: ت��لة تار�خ ال����،ج

؛ ال�ه�ي: تار�خ  ٢٢١، ص١٧؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٣٤٩، ص�١١انى: ت��لة تار�خ ال����، جاله� -٦٣

  .  ٦٣٢، ص ٧)،ج٢٠٠٣اإلسالم وو��ات ال��اه�� واألعالم(ت�ق�� د/��ار ع�اد، دار الغ�ب اإلسالمي، ب��وت 

جاءت إلى �غ�اد وت�وج� ز�ة"، ث�  : ی�جع أصــــلها إلى م�ی�ة شــــ��از، و�ان� تع�ف "���ــــ� ال�ــــ��اعل� القه�مانة -٦٤

م� أح� ال��اب، و�ان� ت��ل� اللغ��� الفارســــ�ة والع���ة، وغ��ت اســــ�ها إلى "عل�" �ع� وال�ة ال��ــــ�ــــ��في �ا� ال�الفة،  
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وت�وج� اب��ها م� أبي أح�� الف�ـــــــل ال�ـــــــ��از� �ات� ال��ـــــــ��في، واق���� ب�ل� هي وأســـــــ�تها م� ال�ل�فة واشـــــــ�ه�ت  

؛ اب� الع��اني:  ٣٤٩، ص١١؛اله��انى: ت��لة تار�خ ال����،ج٢٧١-٢٧٠، ص٥: ت�ارب األم�،جب�هائها. م�ـــــــــ���ه

  .   ٢٢١-٢٢٠، ص١٧؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٢٠٤، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج١٧٥اإلن�اء، ص

  .  ١٨٤، ص٢٣؛ ال�����: نها�ة األرب، ج٢٠٦، ص٧اب� األث��: ال�امل،ج -٦٥

ت�ـــــارب األم�،ج  -٦٦ ال����، ج٢٧٦، ص٥م�ــــــــــــــ���ـــــه:  تـــــار�خ  ت��لـــــة  اله�ـــــ�انى:  األث��: ؛  ٣٥٤، ص١١؛  اب� 

  .  ٣٩٠، ص٥؛ اب� أی�� ال�وادر�: ��� ال�رر،ج١٨٧؛ اب� ال�ازروني: م���� ال�ار�خ، ص٢٠٦، ص٧ال�امل،ج

ــ���ه: ت�ارب األم�،ج  -٦٧ ــ�� ا؛ ٣٥٤، ص١١؛ اله��انى: ت��لة تار�خ ال����، ج٢٧٦، ص٥م�ـــــــ ب� ال��ز�: ســـــــ

؛ال�ــافعي: م�آة ال��ــان وع��ة ال�ق�ــان(دار ال��ــاب ١٨٤، ص٢٣؛ ال�����: نهــا�ــة األرب،ج٢٢٧، ص١٧م�آة ال�مــان،ج

  . ٣١٣، ص٢)،ج١٩٩٣اإلسالمي، القاه�ة 

؛ ال�ـافعي: م�آة  ٢٢٧، ص١٧ذ��تـه �ع� ال��ــــــــــــــادر بهـ�ا االســــــــــــــ� م�هـا: ســــــــــــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مـان،ج  -٦٨

  . ٦٣٢، ص��٧ه ال�ه�ي �اس� "خ�ش��" . تار�خ اإلسالم،ج؛ وذ٣١٣، ص٢ال��ان،ج

  .  ٢٢٧، ص١٧س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج -٦٩

ت�ـــــارب األم�،ج  -٧٠ ال����، ج٢٧٦، ص٥م�ــــــــــــــ���ـــــه:  تـــــار�خ  ت��لـــــة  اله�ـــــ�انى:  األث��: ؛  ٣٥٤، ص١١؛  اب� 

   ٣٩٠، ص���٥ ال�رر،جاب� أی�� ال�وادار�: ؛ ٢٢٧، ص١٧س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج؛  ٢٠٦، ص٧ال�امل،ج

  .   ١٧٦ب� الع��اني: اإلن�اء، صا -٧١

  .  ٢٧٦، ص٥م����ه: ت�ارب األم�،ج -٧٢

  .٤٣وفاء م��� على: ال�الفة ال��اس�ة، ص -٧٣

تع�دت األسـ�اب وراء ق�ار مع� ال�ولة ب� ب��ه �ع�ل ال�ل�فة ال��ـ��في �ا�، م�ها ��امه �ال��� على أح� رؤسـاء  -٧٤

ــ�عة، وعل�ه ���ات  ــاته ال�ـــ ــ�� قلة م��ـــــ�ـــ ــل، ��ـــ ــ���� ف�ها �ال�ولة ال���ان�ة في ال��صـــ ــ��ة ال�ي اســـ �ات ال�ل�فة ال�ـــ

إلى ر��ة مع� ال�ولة في   -��ا ی�� د. ح�ــ� م����ة  -إلى قلقه م� عل� القه�مانة، و��جع أ��ــا  ةال�ال�ة، ه�ا �اإلضــاف

م�وج  ال��ــع�د�: ؛  ٢٧٦، ص٥ب األم�،جم�ــ���ه: ت�ار إث�ات ســل��ه وتأك��ها على ال���ع ��� ف�ه� ال�ل�فة نف�ــه. 

؛ اب�  ٣٧١، ص٤الـــ�هـــ� ومعـــادن ال��ه�(ت�ق�� م��ـــ� م�ي الـــ�ی� ع�ـــ� ال���ـــ�، ال����ـــة اإلســــــــــــــالم�ـــة ب��وت)،ج

  - ١٦٣٦) ص٢٠٠٨ال��دب�س: االك�فاء في أخ�ار ال�لفاء(ت�ق�� د/صـــــــــالح الغام��، ال�امعة اإلســـــــــالم�ة ال�ـــــــــع�د�ة

  .  ١٨٤؛ ح�� م����ة: تار�خ ال�ولة ال���ه�ة، ص٢٢٧، ص١٧جس�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،  ؛١٦٣٧

�ل -٧٥   . ٣٧٠، ص٦: ف�ء الع�� ���ی�ة م��اة. اب� م���ر: ل�ان الع�ب،جال�َّ

اب� األث��: ؛  ٣٥٥-٣٥٤، ص١١؛ اله�ــ�انى: ت��لــة تـار�خ ال����، ج٢٧٦، ص٥م�ــــــــــــــ���ـه: ت�ــارب األم�،ج  -٧٦

ــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج؛  ٢٠٧-٢٠٦، ص٧ال�امل،ج اب� ال�ازروني: م���ــــ� ال�ار�خ، ص ؛ ٢٢٧، ص١٧ســ

١٨٧   .  
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خالف ع� ال�ولة ����ار ج��ع وصـــــا�ا وال�ه مع� ال�ولة ��ـــــأن عالق�ه �أســـــ�ته، و�ُ��ا�ه وُح�ا�ه و��ادات األت�اك  -٧٧

اب� األث��:    :م� األزمـــات م� ق�ـــل ق�ات الـــ�یل� واألت�اك . لل���ـــ� ان��  والـــ�یل�، وانغ�� في ملـــ�اتـــه، وواجـــه العـــ�یـــ�

  .٢٦٦؛ ع�� الع��� ال�ور�: دراسات في الع��ر ال��اس�ة ال��أخ�ة، ص  ٣٥١،  ٣٤٢-  ٣٤١، ٢٩٩، ص٧ال�امل،ج

ــ� الـ�ولـةت�لى    -٧٨  م ، وع�ل اب� ع�ــه ����ــار، ٩٧٧ه/٣٦٧الــ�ولــة ال���ه�ــة في الع�اق �عــ� وفــاة والــ�ه عــام  ع�ــــــــ

م . اب� األث��:  ٩٨٣ه/٣٧٢واســ���ت والی�ه خ�� ســ��ات، وت�في وه� في ال�ــا�عة واألر�ع�� م� ع��ه في شــ�ال عام 

  .٤٠٤،  ٣٧٧، ص٧ال�امل،ج

ســ��الء على ضــ�� والی�ه بالد فارس وال��ل، ون�ح في اال:  أب� على ال��ـ� ر�� ال�ولة ب� ب��ه ب� ف�اخ�ـ�و -٧٩

ــ�هان عام  ــ��فى �ا� بل��ه ر�� ال�ولة ٩٤٢ه/٣٣٠م  م وعلى ال�� عا٩٤٠ه/٣٢٨أصـــ ــي ال��ـــ م، ول��ه ال�ل�فة ال��اســـ

،  ١٢٤،  ٩١-٩٠،  ٨٧، ص٧م . اب� األث��: ال�ــــامــــل،ج٩٧٦ه/٣٦٦م، وت�في في ال���م عــــام  ٩٤٥ه/٣٣٤عــــام  

٣٦٤،  ٢٠٦،  ١٦٧،  ١٤٨.  

؛  ٤٣٧-٤٣٦،  ٤٣٣، ص١١ت��لة تار�خ ال����، ج؛ اله��اني:  ٤١٢-٤٠٥، ص٥م�ـــــــــــــ���ه: ت�ارب األم�،ج -٨٠

  .   ٣٥٠، ص٧اب� األث��: ال�امل،ج

ــ���ه: ت�ارب األم�،ج -٨١ ؛ ح�ــــ� م����ة: تار�خ ال�ولة ال���ه�ة،  ٣٥١، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٤١٣، ص٥م�ــ

  .  ١٣٣ص

  .  ٤١٣، ص٥م����ه: ت�ارب األم�،ج -٨٢

- ٤٤٢، ٤٤٠، ص١١ت��لة تار�خ ال����، ج؛ اله��اني:  ٤١٩-٤١٨، ٤١٣، ص٥م�ـــــــــ���ه: ت�ارب األم�،ج -٨٣

  .  ٣٥٤-٣٥٢، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٤٤٣

الف�ــل ال�لق� �األســ�اذ ال�زارة ل��� ال�ولة ب� ب��ه  �: ت�لى وال�ه أب أب� الف�ح ب� أبي الف�ـل م��� ب� ال��ـ�� -٨٤

م، و�ان  ٩٧١ه/٣٦٠نة ����ة في عه�ه، وخلفه اب�ه أب� الف�ح في ال�زارة �ع� وفاته عامم، ونال م�ا٩٤٠ه/٣٢٨م�� عام

، ص ٥م. م�ــــــــ���ه : ت�ارب األم�، ج٩٧٧ه/٣٦٦شــــــــا�ا ���حا، واســــــــ��� في ال�زارة ح�ى ع�له ع�ــــــــ� ال�ولة عام 

- ٣١٩  ،١٥٠، ص٧؛ اب� األث��: ال�ــامــل، ج٤٢٢،  ٣٢٢، ص١١؛ اله�ــ�اني: ت��لــة تــار�خ ال����، ج٣٧٤-٣٧٣

٣٦٨،  ٣٢٠  .  

  .  ٢٠٦، ص١: م�ی�ة م�ه�رة تقع ن�احي إقل�� ال��ل. �اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، جأص�هان -٨٥

ــل�� ال����ي، دار  ال��اء: -٨٦ ال�ـــــــــ��ن ال�قا��ة العامة   ث�ب فارســـــــــي. دوز�: ت��لة ال�عاج� الع���ة (ت�ج�ة م��� ســـــــ

  . ١٨١، ص٨) ج�١٩٩٧غ�اد

ــاء: -٨٧ اش ت�ــــ���م غ�اء أو مع�فا. دوز�: ت��لة ال�عاج� الع���ة (ت�ج�ة ج�ال ال��ا�، ق�عة ����ة م� الق� ال��ـ

  . ٨٩، ص٩) ج١٩٩٩دار ال���ن ال�قا��ة العامة، �غ�اد

؛ اب� األث��: ٤٤٩، ص١١؛ اله�ـ�اني: ت��لـة ـتار�خ ال����، ج٤٢٥-٤٢٤، ص٥م�ــــــــــــــ��ـ�ه: ت�ـارب األم�، ج  -٨٨

  .   ٣٦٤، ص٧ال�امل، ج
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  .   ٣٦٨، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل، ج٤٥١-٤٥٠، ص١١خ ال����، جاله��اني: ت��لة تار�  -٨٩

ــ�اني -٩٠ ــي ال��ـ ــ�سـ ــ� ال�ـ ــل ب� ن�ـ ، ٥: م�ـــــ���ه: ت�ارب األم�،جه� م�ف� ال�ی� أب� العالء ع��� هللا ب� الف�ـ

؛ اب� الف��ي: م��ع اآلداب في مع�� األلقاب (ت�ق�� م��� ال�ا��، وزارة ال�قافة واإلرشـــــــــــــاد االســـــــــــــالمي ، ٤٤٢ص

  .  ٢٨١، ص٥) ،ج١٩٨٦ن�ه�ا

، م�� وفاة أخ�ه ا:ت�لى ال�ولة ال���ه�ة في الع�اق ل��ة أر�ع وع�ــــ��� عامأب� ن�ـــ� بهاء ال�ولة ب� ع�ـــ� ال�ولة -٩١

،  ٧م. اب� األث��: ال�ــامــل،ج١٠١٣ه/٤٠٣م، ح�ى وفــاتــه في ج�ــاد� اآلخ�ة عــام  ٩٨٩ه/٣٧٩شــــــــــــــ�ف الــ�ولــة عــام  

  .٧٧، ص٨،ج٤٣٦ص

  . ٢٨١، ص٥األلقاب،جاب� الف��ي: مع��  -٩٢

ئ��لق� دال على ال�ال�ة على ال��� أو رئاســــــــة ال���، واســــــــ�ع�ل أ��ــــــــا ��ع�ى ال�الي . أما  األم��: -٩٣ : فه� ال�َّ

اشــــــ�قاق لغ�� م� ال�ئاســــــة، وصــــــار م� األلقاب ال�ي اخ�� بها أكاب� ال�اس وأشــــــ�فه�، و��ــــــ�� إلى رفعة الق�ر وعل� 

ــ�ح األع�ـــــى، ج١١٦، ص١اب. اب� م���ر: ل�ـــــان الع�ب، جال��ت�ة، وغال�ا ما ��ل� على الُ��  ــ���: صـــ ، ٦؛ القلق�ـــ

؛ م�ـــــــ�فى  ٣٠٨،  ١٨٢-١٨٠)، ص١٩٨٩؛ ح�ـــــــ� ال�اشـــــــا: األلقاب اإلســـــــالم�ة( ال�ار الف��ة لل��ـــــــ�، القاه�ة١٤ص

  .٢١٥) ص١٩٩٦ال����: مع�� ال���ل�ات واأللقاب ال�ار���ة ( م�س�ة ال�سالة، ب��وت، 

  . ٢٨١، ص٥لقاب،جب� الف��ي: مع�� األا -٩٤

  . ٤٤٥-  ٤٤٤،  ٤٤٢، ص ٥لل���� ان��: م����ه: ت�ارب األم�،ج -٩٥

أورد القلق�ــ��� رســالة ���ها أب� إســ�اق ال�ــابي ع� ال�ل� صــ��ــام ال�ولة إلى أبي العالء ب� الف�ــل ردا على  -٩٦

  .  ١٠٧-١٠٦، ص٧رسال�ه إل�ه، وأشار ف�ها إلى جه�ده في مقاومة الف�اد . ص�ح األع�ى،ج

م، ث� ٩٩٠ه/٣٨٠قاد أب� العالء ب� الف�ــــــــــــــل مـق�مة ج�� بهـاء ال�ولة إلى م�یـ�ة أرجان واســــــــــــــ��لى عل�هـا عام   -٩٧

م أســ�ه صــ��ــام ال�ولة ث� أف�ج ٩٩٣ه/٣٨٣ه�م�ه ج��ش صــ�ــ�ام ال�ولة ع��ما واصــل الغ�و في أراضــ�ه، وفي عام 

،  ٤٤٧، ص    ٧ث��: ال�ــامــل، ج  ؛ اب� األ١٥٣-١٥٢،   ١١٣-١١٢،ص  ٦ال�وذراور�: ذیــل ت�ــارب األم�،جع�ــه .  

٤٦٢  -٤٦١  .  

  .  ٩٤، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�،ج :ه� أب� ال��� علي ب� م��� ال����ي ال�عل� -٩٨

  .  ٣٤٨، ص١٤اب� ال��ز�: ال�����،ج -٩٩

  . ٤٤٧، ص٧اب� األث��: ال�امل،ج؛  ١١٢، ١٠٧، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�،ج -١٠٠

  .  ١٢٢-١٢١، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�،ج -١٠١

: ت�ــــــ��ل على ســــــ�ع ��ر ب�� ال��ــــــ�ة وفارس، و�ان ��ل� عل�ها في العه� الفارســــــي اســــــ� خ�زســــــ�ان،  األه�از -١٠٢

  .  ٢٨٥-٢٨٤، ص١وصارت تع�ف �األه�از م�� ت�ع��ها لل�ولة الع���ة اإلسالم�ة . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج

  . ١٤٧، ص٦األم�،جال�وذراور�: ذیل ت�ارب  -١٠٣
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١٠٩ 

 

  . ٤٥٨، ص٧اب� األث��: ال�امل،ج؛  ١٤٨ -١٤٧، ص٦ل�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�،ج -١٠٤

�اة -١٠٥ ــَ ، ٤: نه�ان ی��عان م� نه� ���ـــــى، ع�فا �ال�ـــــ�اة ال���� وال�ـــــ�اة ال�ـــــغ�� . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جال�ـ

  .٣٩٩ص

راج -١٠٦ ���ع، و��ــــ���م ال�ــــ�ادون ب�غ�اد خ�ــــ�ة في رأســــها  :�ف�ح ال�ال �ائ� م� ج�� ال��ام، ی��أ صــــ��ه في الال�َّ

ــ��ه. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج ــا�ع ل�ــــــــــ ــع� �األصــــــــــ ــ�ح ٢٣٣-٢٣٢، ص٤ح�ی�ة ذات ثالث شــــــــــ ــ���: صــــــــــ ؛ القلق�ــــــــــ

  .٧٤، ص٢األع�ى،ج

  .٢٨١، ص٥اب� الف��ي: مع�� األلقاب،ج -١٠٧

  .  ١٥١-١٥٠، ص٦ذیل ت�ارب األم�،ج -١٠٨

 . ١١٩، ص���٢س�ان وخ�اسان. �اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ج: م�ی�ة م�ه�رة تقع ب��  ُج�جان -١٠٩

: أســـــــــــ�� إل�ه وال�ه ر�� ال�ولة وال�ة ه��ان وال�ی��ر عام ب� ال��ـــــــ� على ف�� ال�ولة ب� ر�� ال�ولة ب� ب��ه -١١٠

في م، واس���ت والی�ه ح�ى وفاته  ٩٨٤ه/٣٧٣م، وت�لى ال��� في ج�جان �ع� وفاة أخ�ه م��� ال�ولة عام ٩٧٦هـ/٣٦٥

  . ٣٩٤،  ٢٤٣، ص١٤م. اب� ال��ز�: ال�����، ج٩٩٧هـ/٣٨٧ش��ان عام 

  . ٥٩، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١١١

ــ�ر م��� ال�ولة ب��ه ب� ر�� ال�ولة ب� ب��ه -١١٢ : ت�لى م�ی��ي ال�� وأصـــــ�هان ع��ما ق�ـــــ� وال�ه أمالكه أب� م��ـ

م، وت�في ���جان في شـــــــــــ��ان عام  ٩٨١ه/٣٧١م، ث� ضـــــــــــ� ل�الی�ه ج�جان و���ســـــــــــ�ان عام  ٩٧٦هـــــــــــــــــــــــــ/٣٦٥عام 

؛  ٤٤٩، ص١١؛ اله��انى: ت��لة تار�خ ال����، ج١٦-١٥، ص٦م. ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج٩٨٤هــــــــــ/٣٧٣

  .   ٣٠٣-٣٠٢، ص١٤اب� ال��ز�: ال�����، ج

�ه. م����ه: ت�ارب أس�� إل�ه خاله ر�� ال�ولة ب� ب��ه ��ادة ج�� ال�ولة ال���ه�ة، و��ز دوره �علي ب� �امة:   -١١٣

  .  ٤١٩،  ٢٦٣، ص ٧؛اب� األث��: ال�امل،ج٣٢٥، ص٥األم�، ج

  . ٢٦٠ص )٢٠٠٤ال��هقي: تأر�خ ب�ه�(ت�ج�ة وت�ق�� ی�سف الهاد�، دار اق�أ دم��  -١١٤

  . ٥٧، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١١٥

  .٢٦٠ال��هقي: تأر�خ ب�ه�، ص -١١٦

: ت�لى ال�زارة ل���� ال�ولة ب��ه وألخ�ه ف�� ال�ولة، ولق� ��افي ال�فاة، ��ادال�ـاح� أب� القاسـ� إسـ�اع�ل ب�  -١١٧

ــ/٣٨٥و�ـان مه��ــا �ـالعل� والعل�ــاء ولـه العــ�یـ� م� ال��لفــات، وت�في عـام   ،  ١٤م. اب� ال��ز�: ال�����، ج٩٩٥هــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٦-٣٧٥ص

ــ�ة في٦٠، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١١٨ ــ�اســ ــ� ال���ه���(م�لة �ل�ة  ؛ ح�ان الل��د�: ال��ل ال�ــ ع�ــ

  . ٢٢٨) ص٢٠١٥،  ٥، الع�د٢٥ال����ة ��امعة اإلس���ر�ة، ال��ل�

  . ٦٠، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١١٩
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١١٠ 

 

�ق�ع ال�ـــــــ�اء ال�ار إلى ق�ع، و��ضـــــــع عل�ه ورق ال�ع�ع وخل خ�� ول��� م�ل�ح ول� ج�ز، و��ق   ال��ماورد: -١٢٠

� �ه �ع� إخ�اج ل�ا�ه، و�ق�ع ق�عا م��سـ�ة، و���أ ف�ق �ع�ـه و�غ�ى �ال�ع�ع �ال�ـا��ر و��ـقى خال ث� ی�� ح�ـ� ال�� 

و���ك ســـــــــــــــاعــة. اب� ال���� ال�غــ�اد�: ��ــاب ال���خ (تعل�� د/داود ال�ل�ي وم���د ال�الح، الق��وان لل��ــــــــــــــ�، �غــ�اد  

 .    ٩٤-٩٣)، ص٢٠٠٦

� �ع� أن �ق�ع سـ��را و�ع�ل م�ل�ا، ث� �ق�ع ال��� ال�ق�� ال���� ل�ل�، و���ـى �الل� ل�ـ���سـ� أو ال�ـ���سـج: -١٢١

  . ٩٢یل�� ب���� ع��� و�قلى. اب� ال���� ال�غ�اد�: ��اب ال���خ، ص

  .   ٢٦١-٢٦٠ال��هقي: تأر�خ ب�ه�، ص -١٢٢

  . ٦٠، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١٢٣

 .٢٦١ال��هقي: تأر�خ ب�ه�، ص -١٢٤

  . ٦٠، ص٦ال�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�، ج -١٢٥

م، وخاصة �ع� وفاة اب�ه ش�ف  ٩٨٣ه/٣٧٢اخ�ل� أح�ال ال�ولة ��فة عامة �ع� وفاة األم�� ع�� ال�ولة عام  -١٢٦

ه صـــ��ـــام ال�ولة و�هاء ال�ولة على وال�ة فارس، واشـــ�� ال�ـــ�اع ب��ه�ا م�� عام ا م، واخ�لف أخ� ٩٨٩ه/٣٧٩ال�ولة عام

-   ٤٤٦، ص٧؛اب� األث��: ال�ــامــل،ج  ١١٦،  ١١٣  -١١٢، ص٦م . ال�وذراور�: ذیــل ت�ــارب األم�،ج٩٩٠ه/٣٨٠

٤٥١،  ٤٤٧   .  

-٢٥٤ال�ولة ال�فار�ة (ی�جع أصله إلى  :  خلف ب� أبي جعف� ب� أح�� ب� خلف ب� الل�� ب� ف�ق� ب� ماهان -١٢٧

- ٩٢٣ه/٣٥٢-٣١١ت�لى ســ��ــ�ان �ع� وفاة وال�ه أبي جعف�(�ان� ب�� ع��و ب� الل��، و م) إلى ٩٠٣-٨٦٨ه/٢٩٠

- ٩٤٥ه/٣٥٦-٣٣٤ة ـ�اـل�وـلة ال���هـ�ة خالل ف��ة ق�تهـا، ف��ســــــــــــــ� ـله ال�لـ� مع� اـل�وـلة(م)، و�ـاـن� عالقـ�ه ���ـ ٩٦٣

م، وعق� ه�نة مع  ٩٦٥ه/٣٥٤م) ل���ه ال�لع وال�قل�� عام  ٩٧٤-٩٤٦ه/٣٦٣-٣٣٤م) ل�� ال�ل�فة ال���ع � (٩٦٧

��ته و����ة ت�ب��ه  ال�ل� ع�ــــ� ال�ولة تق�ــــي �أن ال ی�ع�ض أح� م�ه�ا ل�الد اآلخ�، واشــــ�ه� خلف ب� أح�� ��ــــ�ء ســــ 

م ل�ــــل�ة ال�ــــل�ان م���د ب� ١٠٠٣ه/٣٩٣لل��ل، وعلى الع�� �ان م��ا للعل� والعل�اء، وخ�ــــع� ســــ��ــــ�ان عام 

ــ������ الغ�ن�� ( م�ـــ���ه: م.  ١٠٠٩ه/٣٩٩م) و��� على خلف ب� أح�� وت�في عام  ١٠٣٠-٩٩٨ه/٤٢١-٣٨٨سـ

؛ اله�ــ�اني: ت��لــة تــار�خ  ١١٦-١١٥، ص٦،ج؛ ال�وذراور�: ذیــل ت�ــارب األم�٣٤١  -٣٤٠، ص  ٥ت�ــارب األم�،ج

ــ�ان (ت�ج�ة م���د ع��  ٤٥١، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٤٠٣، ص١١ال����، ج ــ��ـــــــــ ؛ م�لف م�ه�ل: تار�خ ســـــــــ

القــــاه�ة   ال��ل� األعلى لل�قــــافــــة،  تــــار�خ اإلســــــــــــــالم،ج٢٩٧،  ٢٨٨،  ٢٧٦،  ٢٥٧)، ص٢٠٠٦ال����،  الــــ�ه�ي:  ، ٨؛ 

  .  ٧٩٨ص

ه، وال�ة ����ة وواسعة، تقع ج��ب ه�اة، وت�ع� ع� ��مان مائة وثالث�� ف�سً�ا، وم� : ���� أوله وثان� ِس�ــِ��ان -١٢٨

  .   ١٩١-١٩٠، ص٣أشه� م�نها ُ���. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان، ج

ْ�مان -١٢٩ ــان . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جكــــــــــــَ ــ�ان وخ�اسـ ــ��ـ ــ��ن وال�ة ����ة ب�� فارس وم��ان وسـ ،  ٤: �الف�ح ث� ال�ـ

  .٤٥٤ص
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١١١ 

 

م إلى ٩٨٣ه/٣٧٢ت�لى ال�ولة ال���ه�ة في الع�اق م�� وفاة وال�ه عام �ز�ان ب� ع�ـــــ� ال�ولة: أب� �ال��ار ال� -١٣٠

،  ٤٢٧،  ٤٠٦، ص٧م اب� األث��: ال�امل،ج٩٩٨ه/٣٨٨م، وت�في عام ٩٨٧هـــــــــ/٣٧٦ه ش�ف ال�ولة عام � أن ع�له أخ

٤٩٧   .  

ال���ه�ة، وناب ع�ه� في ع�ان    : �ان م� ح�اب األم�� ع�ـ� ال�ولة، وصـار م� ��ار ق�اد ال�ولةأسـ�اذ ه�م� -١٣١

ــام ال�ولة وال�ة ��مان عام ٩٨٤ه/٣٧٤عام  ــ�� إل�ه صــــــ��ــــ ،  ١٥م . اب� ال��ز�: ال�����، ج ٩٩٢ه/٣٨٢م، ث� أســــ

  .  ١٩٧،  ١١٣، ص١٨؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٤٥٢، ٤١٩، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل، ج  ٧٩-٧٨ص

؛ اب� خلــ�ون: ٤٥٢-٤٥١، ص٧؛ اب� األث��: ال�ــامــل،ج١١٨-١١٦، ص٦ال�وذراور�: ذیــل ت�ــارب األم�،ج  -١٣٢

  .   ٤٣٤، ص٤)،ج٢٠٠٠تار�خ اب� خل�ون (ض�� خل�ل ش�ادة، دار الف��، ب��وت

  .٤٩٥، ص١: �الف�ح وت��ی� ال���، م� أ��ان م�ن ��مان. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جبـَ�   -١٣٣

  .  ١١٩-١١٨، ص٦رب األم�،جال�وذراور�: ذیل ت�ا -١٣٤

  .  ٤٥٢، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج١١٩، ص٦ل�وذراور�: ذیل ت�ارب األم�،جا -١٣٥

، ٧؛ اب� األث��: ال�ـامـل،ج١٢١-١١٩، ص٦ال�وذراور�: ذیـل ت�ـارب األم�،ج:  لل���ـ� م� ال�فـاصــــــــــــــ�ـل ان��  -١٣٦

  .  ٤٥٢ص

� ع�نان، وتقع غ�ب نه� دجلة، وم� أه� م�نها  بالد واســعة ت��ــ� إلى ق��لة ��� ب� وائل ب� ر��عة ب : د�ار ���-١٣٧

ح�ـــــــــــــ� ��فا، وآم�، وم�افارق��، وهي م� ال�الد ال�ي تقع ضـــــــــــــ�� ج���ة أق�ر ب�� نه�� دجلة والف�ات. �اق�ت: مع�� 

  .٤٩٤، ١٣٤، ص٢ال�ل�ان،ج

  في ذ�� أم�اء ال�ام وال����ة (ت�ق�� ���ى ��ادة، وزارة اب� ش�اد(ع� ال�ی�):األعالق ال����ة -١٣٨

  .  ٢١٧، ص١، ج)١٩٧٨ال�قافة،دم��

  .٥٦، ص١: ���� ال���، أع�� م�ن د�ار ��� وأجلها ق�را وأشه�ها . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جآم� -١٣٩

ــ� ب� م�وان ب� ل�� ال�ار���ي ال��د� -١٤٠ : أســـــــــــ� ال�ولة ال��وان�ة في د�ار ��� �ع� وفاة خاله  أب� علي ال��ـــــ

ــ��� في ال��� ٩٩٠ه/٣٨٠"�اد" عام   م . اب� الفارقي: تار�خ الفارقي(ت�ق�� ٩٩٧ه/٣٨٧ح�ى مق�له آخ� عام م ، واســــ

  .   ٧٧،  ٦٠ -٥٩م)، ص١٩٥٩د/ب�و� ع�� الل��� ع�ض، ال��ا�ع األم���ة القاه�ة 

م،  ٩٩٤ه/��٣٨٤ه أهالي م�افارق�� ح�� ال��ــــ� ب� م�وان فق�ر تأدی�ه�، فان��� إلى م�ع� صــــالة الع�� عام   -١٤١

األهالي ال�ــالة خارج ال�ل�، فل�ا اج��ع�ا أغل� ال�اب، وق�ل �ع�ــه� وشــ�د اآلخ���، وســ�ح ب�خ�ل ال��ال��  ح�� اع�اد  

  .  ٤٤٤، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٧٢،  ٦٩-٦٤اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص له، ف�ادت ه���ه وق�ته ب�� ال�اس .

�ان "شـــــ�خ ســـــ�ق ال�عام" �آم�، واشـــــ�ه� ��ـــــ�اع�ه، وصـــــارت له م�انة ����ة ب��ه�، و�ان�ا �أخ�ون  ع�� ال��:  -١٤٢

  . ٣٢٨، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة ،ج٧٥ب�أ�ه في أم�ره� . اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص

  في آم� �ع� ق�له �ان �ع�ل ح�اال في ب�ا�ة ح�اته، ث� ن�ح في ال�ص�ل لل��� أب� �اه� ی�سف اب� دم�ة:  -١٤٣
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١١٢ 

 

ــه�ه عام    ــ��� عاما ح�ى ق�له صـــــــــ ــ��� ح��ه ث�ان�ة وع�ـــــــــ ــ�خ ع�� ال��، واســـــــــ ــ� ب� م�وان ث� لل�ـــــــــ ألبي علي ال��ـــــــــ

؛ اب�  ٣١٨، ص١٨؛ سـ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج١٢٥، ٧٦م . اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص١٠٢٤هــــــــــــــــ/٤١٥

  . ٣٣١، ص٣ش�اد: األعالق ال����ة،ج

؛ ســــــــــــــ�� اب�  ٤٤٥-٤٤٤، ص٧؛ اب� األث��: ال�ــامــل،ج٨١-٧٩،  ٧٧-٧٥ار�خ الفــارقي، صاب� الفــارقي: تــ     -١٤٤

  . ٣٢٩، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج٩٩-٩٨، ص١٨ال��ز�: م�آة ال�مان،ج

ــ�اد: األعالق  ٩٩، ص١٨؛ ســــــــــــــ�� اب� ال��ز� : م�آة ال�مـان،ج٤٤٥، ص٧اب� األث��: ال�ـامـل،ج    -١٤٥ ؛ اب� شــــــــــــ

  .٣٣١، ص٣ال����ة،ج

   . ٨١لفارقي: تار�خ الفارقي، صاب� ا -١٤٦

  .   ٩٩، ص١٨؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٨١اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص -١٤٧

  . ٣٣١، ص٣اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج -١٤٨

، ٩٩، ص١٨ســــــــــــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج ؛  ١٢٦  -١٢٥،  ٨٣  -٨٢اب� الـفارقي: تار�خ الـفارقي، ص  -١٤٩

  . ٣٣٢-٣٣١، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج٣١٨

ــ�ر أح�� ب� م�وان -١٥٠ : �ان أول م� ُلق� في دولة ب�ي م�وان، ل��ه ال�اج� "م�" وال� "شــــــــ�وة"  ال��د� أب� م��ـــ

  .  ٢٠٥، ص١٨ان،ج؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�م���٧٧ه� ال�ولة، اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص

�ان لل�اج� "م�" وول�ه "شـ�وة" دور ���� في وال�ة األم�� م�ه� ال�ولة، وله�ا �افأه� وم��ه� سـل�ات ����ة في   -١٥١

؛ ســـ�� اب� ال��ز�: م�آة ٨٠، ٧٧،  ٧٥دول�ه، وصـــار شـــ�وه ن���ه وأق�ب ال�اس إل�ه . اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص

  .  ٣٣٦، ص٣ألعالق ال����ة،ج؛اب� ش�اد: ا٢٠٥،  ٩٨، ص١٨ال�مان،ج

؛ ســــــــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،  ٤٤٥، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج٨٨-٨٧اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص -١٥٢

  .    ٣٣٧-٣٣٦، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج٢٠٥، ص١٨ج

�اخ: �الف�ح، ح�ـ� م��ع ق��� م� م�افارق��، ی�ع� ع�ها م�حلة واح�ة تق�ر �  -١٥٣ �ـ�ة ف�اسـخ . اب� ح�قل: صـ�رة  الهَّ

  .  ٣٩٢، ص٥؛ �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج١٧٩)، ص١٩٩٢األرض( دار م���ة ال��اة، ب��وت

ــ�� اب� ال��ز� في تأر�خ ال�ادثة في ف�ــــــل ال���ع عام   -١٥٤ م، في ح�� اخ�لف  ١٠١٢ه/٤٠٢اتف� اب� األث�� وســــ

اب� الفـــارقي: تـــار�خ الفـــارقي،  م .  ١٠١٠-١٠٠٩ه/٤٠١-٤٠٠معه�ـــا اب� الفـــارقي وذ�� تـــار��ـــا تق����ـــا ب�� عـــامي  

  .   ٢٠٥، ص١٨؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٤٤٥، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج١٠٢، ٨٨ص

  .  ٣٣٧، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج٨٨اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص -١٥٥

،  ١. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج�الف�ح ث� ال�ـــــــ��ن، م�ی�ة م�ـــــــه�رة �الق�ب م� خال� ، ولها قلعة ح�ـــــــ��ة أرزن: -١٥٦

  .١٥٠ص

  ؛ س�� اب�٤٤٦-٤٤٥، ص٧؛ اب� األث��: ال�امل،ج١٠٣-٩٣،  ٩١ -٨٩اب� الفارقي: تار�خ الفارقي، ص -١٥٧
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  .  ٣٤٩-٣٣٧، ص٣؛ اب� ش�اد: األعالق ال����ة،ج٢٠٩-٢٠٥، ص١٨ال��ز�: م�آة ال�مان،ج 

ــ�ر ب� ل�ل�: -١٥٨  ــ� م��ـــ م، ١٠٠٨ه/٣٩٩ت�لى حل� �ع� وفاة وال�ه األم�� ل�ل� ال���� في ال���م عام  أب� ن�ـــ

وقـ�ل �ـاـن� والیـ�ه في العـام الـ�الي، و�ـان ه� وواـل�ه م� م�الي اـل�وـلة ال��ـ�انـ�ة، ث� ان��ع ال�ـل� م�ه�، و�ـان م��ــــــــــــــ�ر 

م. ���ى  ١٠٣٠ه/٤٢١م، و�ان ح�ا عام١٠١٥ه/٤٠٦اك�ة عام مع�وفا ب���ه ل�ع�ده، واضــــــ�� لله�ب م� حل� ألن�

؛  ٣١٥)، ص١٩٩٠ب� سـع��: تار�خ األن�اكي ال�ع�وف ��ـلة تار�خ أوت��ا(ت�ق�� د/ع�� ت�م��، ج�وس ب�س، ل��ان

؛اب� العـ���: ز�ـ�ة ال�لـ� م� تـار�خ حلـ� (ت�ق�� د/ســــــــــــــامي الـ�هـان،  ٦٧، ص٨،ج٤٥٣، ص٧اب� األث��: ال�ـامـل، ج

  .٢١٠-٢٠٩،  ٢٠٧،  ١٩٨-١٩٧ص  ،١) ،ج١٩٥١دم��

ــ�ق�وا في   -١٥٩ ــام، واســــــــــ ــل ب�ي �الب إلى ب�ي ر��عة ب� عام�، و�ان�ا �����ن ب���، ث� ان�قل�ا إلى ال�ــــــــــ ی�جع أصــــــــــ

ال��ــا�� الق���ــة م� حلــ�.اب� العــ���: ���ــة ال�لــ� في تــار�خ حلــ� (ت�ق�� د/ســــــــــــــه�ــل ز�ــار، دار الف��، ب��وت)،  

  . ٣٧٢، ص٢؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج٥٤٣ص

��ه ال�ل���ن و��� �الب األم�� م��ـــ�ر ب� ل�ل� ��ـــ�� �ل�ه، واســـ����وا �األم�� أبي اله��اء ب� ســـع� ال�ولة   -١٦٠

م، فعق� األم�� م���ر اتفاقا مع ب�ي �الب، ووع�ه� ����ه� إق�اعات  ١٠٠٩هـ/٤٠٠ال���اني، ف�ار لغ�و حل� عام 

- �٣١٥اء، ث� ما�له� ف�ها . ���ى ب� ســع��: تار�خ األن�اكي، صواســعة في حل�، في مقابل ت��ه� م�ــان�ة أبي اله� 

  .  ٢٠١، ١٩٩- ١٩٨، ص١؛ اب� الع���: ز��ة ال�ل�،ج٣١٨

  . ٢٠١، ص١ق�ل أ��ا بلغ ع�ده� أك�� م� ألف . اب� الع���: ز��ة ال�ل�،ج -١٦١

ــالح ب� م�داس ب� ��� ب� ر��عة ب� �الب: -١٦٢ ال��اســـــة عل�ه�،  أح� أم�اء ب�ي �الب ال��ـــــه�ر��، و�ان� له صـ

م م� اله�ب م� قلعة حل� �ع�ما أســـــــــ�ه م��ـــــــــ�ر ب� ل�ل�، وج�ع ب�ي �الب، وت�لي حل�  ١٠١٤ه/٤٠٥وت��� عام 

ــ /٤١٦عام  م، وأســـــــ� بها دولة ب�ي م�داس ال�ي اســـــــ���ت ألك�� م� ن�ـــــــف ق�ن، وق�ل في ر��ع اآلخ� ١٠٢٥هـــــــــــــــــــ

  م .١٠٢٩ه/٤٢٠عام

  . ٥٤٥؛ ���ة ال�ل�، ص   ٢٣٥-٢٣٠،  ٢٠٥ -٢٠٢، ص ١اب� الع���: ز��ة ال�ل�،ج

؛ ع��ـة  ٢٠٣،  ٢٠١، ص١؛ اب� العــ���: ز�ــ�ة ال�لــ�،ج٣١٩-���٣١٨ى ب� ســــــــــــــع�ــ�: تــار�خ األن�ــاكي، ص  -١٦٣

  .٢٩الق�صي: تار�خ ال�ول ال���قلة، ص

: ت�لى ال��� في ع�ان �ع� وفاة األم�� "أبي ال��� ب� م��م"، وســــــاءت ســــــ��ته ب�� علي ب� ه�ال الُ���جاني -١٦٤

ال�اس، وصـادر أم�ال ال��ار، فأرسـل ال�ل� أب� �ال��ار سـل�ان ال�ولة ال���ه�ة في الع�اق، ج��ـا ل��ار��ه، ودس عل�ه 

�ـار ال��ــــــــــــــ�( م���ـة ال����ي،  ؛ أب� الفـ�اء: ال����ــــــــــــــ� في أخ٢٣٤، ص٨أحـ� ال�ـ�م فـاغ�ـالـه. اب� األث��: ال�ـامـل، ج

؛ م���د ق��: ع�ان ال�ار�خ ال�ـــــــــــ�اســـــــــــي ٦٤٦، ص٤؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج١٦٣-١٦٢، ص٢القاه�ة)،ج

  . ٥٣)، ص٢٠١٦واالق��اد� واالج��اعي(ع�� لل�راسات وال���ث، القاه�ة � األولى 

  ، وع�ل" أب� م��� ب� م��م " مع بهاء ال�ولة : �ان�ا م� وج�ه ع�ان، وخ�م�ا ال�ولة ال���ه�ة في �غ�ادب�� م��م -١٦٥
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ــاف إلى والی�ه ��مان في عام ١٠٠٠ه/٣٩٠ب� ب��ه، وواله على ع�ان عام  ا ــ�قل�ا  ١٠١٠ه/٤٠١م ، وأضـــــــــ م، ث� اســـــــــ

���� ع�ان ��ـــــــــ�� ضـــــــــعف ال�ولة ال���ه�ة، و�ل�ا ی��ارث�ن ال��� ف�ها ح�ى ضـــــــــعف� دول�ه�، وتغل� عل�ها ال��ـــــــــاء  

؛ اب�  ٧٧، ص١٥م. لل���ــ� ان��: اب� ال��ز�: ال�����،ج١٠٥٠ه/٤٤٢وخلفه� ال��ارج في ح��هــا م�ــ� عــاموالع��ــ�،  

ال�ــــامــــل،ج   اب� خلــــ�ون،ج٢٢٤،  ١٤، ص٨األث��:  تــــار�خ  ؛ م���د ق��:ع�ــــان،  ٦٤٦،  ١٢٠، ص٤؛ اب� خلــــ�ون: 

  .٥٣-٥٢ص

م.  ١٠٣٧ه/٤٢٨وفاته عام   م ح�ى١٠٢٤ه/٤١٥ت�لى ال��� م�� عام  أب� القاس� علي ب� ال���� ب� م��م: -١٦٦

  .  ١٢٠، ص٤؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون، ج٢٢٤، ١٤، ص٨اب� األث��: ال�امل، ج

م، وت�في ١٠٣٧ه/٤٢٨: ت�لى ع�ـان �عـ� وـفاة واـل�ه أبي الـقاســــــــــــــ� ب� م��م عـام أب� ال��� ب� على ب� م��م  -١٦٧

  .  ٢٣٤، ٢٢٤، ص�٨امل،جم. اب� األث��: ال١٠٤٠ه/�٤٣١ع� ف��ة ����ة م� وفاة أخ�ه ال�ه�ب عام 

،  ٤؛اب� خـل�ون: ـتار�خ اب� خـل�ون،ج١٦٢، ص ٢؛أب� الفـ�اء:ال����ــــــــــــــ�،ج٢٣٤، ص٨اب� األث��: ال�ـامـل،ج  -١٦٨

  .  ٦٤٦ص

؛ اب� ال�رد�: تار�خ اب� ال�رد�(دار ١٦٢، ص٢؛ أب� الف�اء: ال����ــ�، ج٢٣٤، ص٨اب� األث��: ال�امل، ج -١٦٩

  .٦٤٦، ص٤خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج؛ اب� ٣٣٥، ص١)،ج١٩٩٦ال��� العل��ة، ب��وت

 .  ١٣، ص٢، ج١٢٨، ص١: �ال��� ث� ال���ن، أشه� م�ن أذر���ان . �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،جِ◌ب��� -١٧٠

: �الف�ح ث� ال�ــ��ن، م�ل�ة واســعة ت�ــ� الع�ی� م� ال��ن م�ل ت���� وال��اغة وأردب�ل وأرم�ة . �اق�ت: أذر���ان -١٧١

  .   ١٢٨، ص ١مع�� ال�ل�ان،ج

ــالجقةت��ــــ�   -١٧٢ إلى"ســــل��ق ب� تقاق"، و�ان�ا م� ال��ائل ال����ة ال�ع�وفة "�الغ�"، وت�جع ن�ــــأته� إلى  دولة ال�ـ

�ء األح�ال االق��ـاد�ة لله��ة م�ها إلى بالد ما وراء ال�ه�، وأقام�ا في بل�ة" ن�ر م��قة ت���ـ�ان، ث� اضـ��وا ��ـ�� سـ 

��ار�"، ث� أذن له� ال�ــل�ان م���د ب� ســ������ الغ�ن�� ع��ر نه� ج���ن، فان��ــ�وا في خ�اســان، وأســ� ال�ــل�ان  

�ـ� ان��: الع�ـاد  م. لل�� ١١٣٨ه/٤٢٩"�غ�ل�ـ� ب� م��ـائ�ـل ب� ســــــــــــــل��ق" الـ�ولـة في ن��ــــــــــــــاب�ر في رم�ــــــــــــــان عـام  

،  ١٣٠-١٢٨، ص١،ج)٢٠١٩وع�ــــ�ة الف��ة (ت�ق�� ع�ــــام عقلة، م�ســــ�ــــة الف�قان ل��ن    األصــــفهاني: ن�ــــ�ة الف��ة

،  ) ١٩٨٦أخ�ار األم�اء وال�ل�ك ال�ــل����ة(ت�ق�� د/م��� ن�ر ال�ی�، دار إق�أ ، ب��وت   ؛ ال��ــ��ي: ز��ة ال��ار�خ١٣٣

في ،ال�اون��: راحة ال�ــــــــ�ور وأ�ة ال�ــــــــ�ور ٢٣٧-٢٣٦،  ٢٢٧-٢٢٦، ص٨؛ اب� األث��: ال�امل،ج٤٠،  ٢٦-٢٣ص

،  ١٤٧-١٤٥، ص)٢٠٠٥تار�خ ال�ولة ال�ــــل����ة (ت�ج�ة إب�ا��� ال�ــــ�ار�ي وآخ���، ال��ــــ�وع الق�مي لل��ج�ة القاه�ة 

؛  ٢٨،  ٢٦،  ١٧-١٦)، ص١٩٥٩؛ ع�� ال���� ح�ــــ���: ســــالجقة إی�ان والع�اق(م���ة ال�ه�ــــة ال��ــــ��ة ١٥٨،  ١٥٣

؛ ح�ـــ� أح�� م���د ٥٢،  ٤٦)، ص١٩٦٥: تار�خ الع�اق في الع�ـــ� ال�ـــل��قي(م��عة اإلرشـــاد، �غ�اد،  ح�ـــ�� أم��

  .٥٤٠-٥٣٩، ٥٣٦و�ب�ا��� ال����: العال� اإلسالمي في الع�� ال��اسي، ص

  : ع� ال�ل�ان �غ�ل�� م�س� دولة ال�الجقة، و�ان م���ا ب�ل�ةب�غ� أرسالن إس�ائ�ل ب� سل��ق ب� �قاق -١٧٣
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١١٥ 

 

ث� ��� عل�ــــه ال�ــــــــــــــل�ــــان م���د ب� ســــــــــــــ������ الغ�ن�� في ��ــــار� عــــام  ن�ر ��ــــا  ر� في بالد مــــا وراء ال�ه�، 

، ٨؛ اب� األث��: ال�امل،ج٢٧، ٢٥،  ٢٣م وســــ��ه في قلعة في اله�� . ال��ــــ��ي: ز��ة ال��ار�خ، ص١٠٢٩هــــــــــــــــــ/٤٢٠

  .   ٢٣٧،  ١٧٤ص

  .   ١٧٧،  ١٧٥-١٧٤، ص٨؛ اب� األث��: ال�امل،ج٥٦ال����ي : ز��ة ال��ار�خ ، ص  -١٧٤

،  �١ال�ــــــــــ� ث� ال�ــــــــــ��ن، م�ی�ة ����ة م� م�ن أذر���ان تقع �الق�ب م� ت����. �اق�ت: مع�� ال�ل�ان،ج  ُأْرم�ة: -١٧٥

 .  ١٥٩ص

  . ١٧٩، ص٨اب� األث��: ال�امل،ج -١٧٦ 

ال��اسي، ؛ ح�� أح�� م���د و�ب�ا��� ال����: العال� اإلسالمي في الع��  ٣١٦، ص٨اب� األث��: ال�امل،ج  -١٧٧

  . ٥٥٤ص

ــي: -١٧٨ ت�لى ال�زارة ل��ة قار�� على ال�الث�� عاما لل�ـــــل�ان أل� أرســـــالن وم�  أب� علي ال��ـــ� ب� علي ال��سـ

�ع�ه الب�ه ال�ـــــل�ان مل��ـــــاه، و�ان مه��ا �العل� والعل�اء و���اء ال��ارس وال��ـــــاج� واألر��ة، وم� أه� آثاره ال��رســـــة 

  . ٣٠٤،  ٣٠٢،   ١٦م . اب� ال��ز�، ال�����، ج ١٠٩٢هـ/٤٨٥ال��ام�ة ب�غ�اد، وت�فى عام 

ـــع� اـل�وـلة ��اه�ئ��  -١٧٩ : أحـ� �ـ�ار ال�ـ�م في دوـلة ال�ــــــــــــــالجـقة، وع�ـل أوال مع اـل�وـلة ال���هـ�ة ث� ان�ـقل ل�ـ�مة  ســـــــ

، ٩م . اب� األث��: ال�امل،ج١١٠٠ه/٤٩٣ال�ــــــــالجقة، وواله ال�ــــــــل�ان أل� أرســــــــالن ال�ــــــــ��ة في �غ�اد، وت�في عام 

  .  ٢٧-٢٦ص

؛ ســــــــ�� اب� ال��ز�: ٤٢٢-٤٢١، ص٨؛ اب� األث��: ال�امل، ج٢٠٦-٢٠٥، ص١٦اب� ال��ز�: ال�����، ج -١٨٠

  .   ٣٤٦، ص١٩م�آة ال�مان،ج

: أو اإلســ�اع�ل�ة ال�ــ���ة ف�قة شــ���ة ت��ــ� إلى إســ�اع�ل ب� جعف� ال�ــادق ب� علي ب� أبي �ال�،  ال�ا���ة -١٨١

ــ�هان م�� عه� ال�ـــــــــل�ان  وســـــــــ��� �ال�ا���ة الع�قاده� �أن ل�ل �اه� �ا��ا   ول�ل ت��ل تأو�ال، و��أ �ه�ره� في أصـــــــ

ه  ٤٨٣م)، وأسـ� ال��ـ� ب� ال�ـ�اح دول�ه� في قلعة أل��ت في عام  ١٠٩٢-١٠٧٢ه/٤٨٥-٤٦٥ال�ـل��قي مل��ـاه(

  ١٩٢-١٩١، ص١)،ج١٩٧٦م. ال�ــــــــــــــه�ســـــــــــــــ�اني:ال�لـل وال��ـل(ت�ق�� م��ـ� ��الني، م��عـة ال�ل�ي القـاه�ة ١٠٩٠/

)،  ١٩٥٩؛م��� �امل ح�ـ��: �ائفة اإلسـ�اع�ل�ة(م���ة ال�ه�ـة ال��ـ��ة٣٧-٣٦، ص٩ال�امل،ج اب� األث��: ؛١٩٥،

  .   ٦٣-٦٢ص

  .٨٣ح��� أم��: تار�خ الع�اق في الع�� ال�ل��قي، ص -١٨٢

ــ� الع�ی� م�ها، �ان م�ها قلعة  ا  -١٨٣ ــان�ها، وح�صـــــــــ� على ضـــــــ ــ��الء على القالع ل��ـــــــ ه��� ف�قة ال�ا���ة �االســـــــ

،  ٩هي تقع �الق�ب م� ق�و��، وقلعة ��� وقه�ـــــــــــــ�ان. لل���� ان��: اب� األث��: ال�امل،ج  وقلعة أل��ت و  أصـــــــــــــ�هان

  .   ٣٩-٣٨ص

  .   ٤٠-٣٩، ص٩اب� األث��: ال�امل،ج  : تقع على �ع� خ��ة ف�اسخ م� أص�هان.قلعة خال��ان -١٨٤ 
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١١٦ 

 

ــل����ة، وت�لى ال��صـــل   جاولي ســقاوو: -١٨٥ ــار م� ��ار األم�اء ال�ـ ــاه، وصـ ــل�ان م��� ب� مل��ـ م� م�ال�� ال�ـ

،  ١٩؛ســـــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج١٦٥، ١٦٢، ص٩م . اب� األث��: ال�امل،ج١١١٦ه/٥١٠وفارس وت�في عام 

  .  ١٦،ص٢٠،ج٥٣٥ص

قلعة " شــــاه دز" �أصــــ�هان، ال�ي ب�اها : أول م� رأس ف�قة ال�ا���ة، و�ان مق�ه أح�� ب� ع�� ال�ل� ب� ع�اش -١٨٦

ــل��قي م��� ب�  ــل�ان ال�ـــ ــ�ة، ح�ى ق�له بها ال�ـــ ــ�ة ســـ ــاه، و�ل� تا�عة له� ل��ة اث��ي ع�ـــ ــل��في مل��ـــ ــل�ان ال�ـــ ال�ـــ

؛ ال��ـــــــــ��ي: ز��ة  ١٠١، ص١٧م وأعاد القلعة إلى ســـــــــ���ته�. اب� ال��ز�: ال�����،ج١١٠٧ه /٥٠٠مل��ـــــــــاه، عام  

  .  ١٦٨ال��ار�خ، ص 

،  ١٩؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٤٠، ص٩؛ اب� األث��: ال�امل،ج  ٦٤، ص��١٧ز� : ال�����،جاب� ال -١٨٧

  .   ٥١٢ص

  .   ١٦٨ال����ي: ز��ة ال��ار�خ، ص -١٨٨

  .٨٤؛ ح��� أم��: تار�خ الع�اق في الع�� ال�ل��قي ، ص١٠١ع�� ال���� ح����: سالجقة إی�ان والع�اق، ص  -١٨٩

ــ��ات( -١٩٠ ــ���ت على م�� خ�� ســــــــــ م)، فاز  ١١٠٤-١١٠٠ه/٤٩٧-٤٩٣دارت ب�� األخ��� خ�� معارك اســــــــــ

م، وق�ــــ�� ب��ه�ا  ١١٠٤ه/٤٩٧ب���ارق �أر�عة م�ها، وان��ــــ� م��� في ال�ام�ــــة، وعق� ال�ــــلح ال�هائي ب��ه�ا عام 

ــامـــل، ج ؛ال�اونـــ��: راحـــة  ٧١-٧٠،  ٦٦-٦٥،  ٥٠-٤٦،    ٣٢-٣١،  ٢٦-٢٥، ص٩أمالك الـــ�ولـــة . اب� األث��: ال�ـ

 . ٢٢٨ال��ور، ص

  .   ٣٢، ص٥؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج٤٧، ص٩اب� األث��: ال�امل،ج -١٩١

  . ١٦٤ال����ي: ز��ة ال��ار�خ، ص -١٩٢

؛ اب� خلــ�ون: تــار�خ اب�  ٥٢١، ص١٩؛ ســــــــــــــ�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مــان،ج٤٨، ص٩ال�ــامــل،جاب� األث��:    -١٩٣

  . ٣٢، ص٥خل�ون، ج

  . ٣٣، ص٥؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج٤٨، ص٩اب� األث��: ال�امل،ج -١٩٤

ــ��ها دو ق�و��:   -١٩٥ ــ�عة وع�ـــ��� ف�ســـ�ا م� م�ی�ة ال��، وضـ لة  �الف�ح ث� ال�ـــ��ن، م�ی�ة م�ـــه�رة تقع على �ع� سـ

، ٨؛ اب� األث��: ال�ــامــل،ج٣٤٢، ص٤م . �ــاق�ت: مع�� ال�لــ�ان،ج١٠٤٢ه/٤٣٤ال�ــــــــــــــالجقــة إلى أمالكهــا م�ــ� عــام  

  .  ٢٥٨-٢٥٧ص

  .   ٥٢١، ص١٩س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان، ج -١٩٦

أورد اب� األث�� ه�ی� االســـــــــــ���، واخ�لف معه اب� خل�ون وذ��ه�ا �اســـــــــــ� "��ـــــــــــ��" و" أف����" . اب� األث��:   -١٩٧

  .٣٣، ص٥؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج٤٨، ص٩امل،جال�

  .  ٤٨، ص٩؛ اب� األث��: ال�امل،ج١٦٤ال����ي: ز��ة ال��ار�خ، ص -١٩٨



  مآدب الدعوات وأثرها على السلطة السياسية في العراق وخراسان                                    شرين شلبي العشماوي

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٣ج –العاشر العدد                               �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١١٧ 

 

؛ ع�� ال���� ح����: سالجقة  ٧١-٦٦،٧٠-٦٥،  ٥٠-٤٦،   ٣٢-٣١،  ٢٦-٢٥، ص٩اب� األث��: ال�امل، ج   -١٩٩

��: العال� اإلســـــــــالمي في الع�ـــــــــ� ال��اســـــــــي،  ؛ ح�ـــــــــ� أح�� م���د و�ب�ا��� ال�ـــــــــ� ٩٦-٩٥،  ٨٥إی�ان والع�اق، ص

  .  ٦٠٥،  ٦٠٠ص

: �ان م� م�ال�� ال�ـل�ان مل��ـاه، ووصـف �ال�ـ�اعة وح�ـ� ال�أ� في ال��وب، وت�فى وه� في األر�ع�� إ�از -٢٠٠

م� ع��ه، وق� اخ�لف� ال��ـــــادر في ��ا�ة اســـــ�ه ���ـــــ� األلف أو ف��ها، وق� ذ��ها �ال��ـــــ� الع�اد األصـــــفهاني واب� 

ــفهاني: ن�ـــــــــ�ة الف��ة ،ج ال��ز�  ؛ اب�  ٣٤٨، ص١فاع���نا على رأیه�ا لق�ب ع�ـــــــــ�ه�ا م� األح�اث . الع�اد األصـــــــ

  . ٨٢، ص٩؛ اب� األث��: ال�امل، ج٩٠، ص ١٧ال��ز� : ال�����، ج

؛ ال��ــــ��ي: ز��ة  ٩١-٩٠، ص  ١٧؛ اب� ال��ز�: ال�����، ج٣٤٨، ص١الع�اد األصــــفهاني: ن�ــــ�ة الف��ة، ج -٢٠١

  .  ٥٣٦، ص١٩؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان، ج٨١-٨٠،  ٧٨-٧٧، ص٩؛اب� األث��: ال�امل، ج١٦٧ال��ار�خ، ص

  .   ٥٣٧، ص١٩؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان، ج٨١، ص٩اب� األث��: ال�امل، ج -٢٠٢

  .  ٨٢-٨٠، ص٩؛ اب� األث��: ال�امل، ج٩١، ص١٧اب� ال��ز� : ال�����، ج -٢٠٣

  . ١٤٠ن والع�اق، صع�� ال���� ح����: سالجقة إی�ا -٢٠٤

: أح� أه� م�ـــا�خ ال��م ال�ـــل����ة، وت��� ���ـــ� ت�ب��ه، وصـــار م� أق��  شــ�ف ال�ی� م�ف� ��د�ازو ال�ادم  -٢٠٥

م . ال��ــــــــــــــ��ي: زـ��ة  ١١٦٦ه/٥٦١األم�اء في ال�ــــــــــــــل�ـ�ة، و�ـان ت�ـ� �ـ�ادـته ج�� ����، وت�في في ج�ـاد� األولى  

  . ٤١٨، ٣٩٦، ٣٩٣؛ ال�اون��: راحة ال��ور، ص ٤٤٥، ص٩؛ اب� األث��: ال�امل،ج٢٥٧ال��ار�خ، ص

ــ�ة الف��ة، ج  الع�اد  -٢٠٦ ــفهاني: ن�ـــــــ ؛اب� األث��:  ١٣٧، ص١٨؛ اب� ال��ز�: ال�����،ج٤٦٤-٤٦٣، ص٢األصـــــــ

   ٧، ص٢١؛ س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج٣٩٣، ٣٨٧؛ ال�اون��: راحة ال��ور، ص٤٣٧، ٤٣٤، ص٩ال�امل،ج

ــاه:  -٢٠٧ ــل��ان ب� م��� ب� مل��ـــــ م، وجل�  ١١١٧ه/٥١١ول� في رج� عام   مع� ال�ن�ا وال�ی� أب� ال�ارث ســـــ

-  ٣٩٢على الع�ش ع�ة م�ات ول� ��الفه ال��، واسـ��� مل�ه سـ�ة أشـه� و��ـعة أ�ام . ال�اون��: راحة ال�ـ�ور، ص

٣٩٣   .  

  .  ٤٦٤، ص٢الع�اد األصفهاني: ن��ة الف��ة،ج  -٢٠٨

  .   ٧، ص٢١س�� اب� ال��ز�: م�آة ال�مان،ج  -٢٠٩

ال�اون��: راحة ال�ـ�ور، ؛  ٤٣٧، ص��٩: ال�امل، ج؛ اب� األث ٤٦٦، ص٢الع�اد األصـفهاني: ن�ـ�ة الف��ة،ج  -٢١٠

  .    ٣٩٦-٣٩٤ص

  . ٣٩٦، ٣٩٢ال�وان��: راحة ال��ور، ص -٢١١

  . ٤٤٤، ص٩اب� األث��: ال�امل، ج -٢١٢

ــ�ور، ص؛ ٤٤٤، ص٩اب� األث��: ال�امل، ج -٢١٣ ــ�، ج  ؛٣٩٦، ٣٩٣ال�اون��: راحة ال�ـــــ ، ٣أب� الف�اء: ال����ـــــ

   ٣٦ص
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١١٨ 

 

  .٤٨٠، ص٢األصفهاني: ن��ة الف��ة،جالع�اد   -٢١٤

اخ�لف� اآلراء ح�ل ��وف مق�ل ال�ــل�ان ســل��ان شــاه، فق�ل ��� األم�اء عل�ه �ع� ســق��ه ع� ف�ســه، وق�ل   -٢١٥

أ��ــا دخل عل�ه ��د�ازو وت�اه� �أنه جاء ل��م�ه ث� اع�قله، وذ�� رأ� آخ� أن ال�ــل�ان أرســالن ب� �غ�ل ه� ال�� 

؛ ال�اون��: راحة  ٢٥٨ال��ــــــــــــ��ي: ز��ة ال��ار�خ، ص؛  ٤٨٠، ص٢اني: ن�ــــــــــــ�ة الف��ة،جالع�اد األصــــــــــــفه��� عل�ه. 

  . ٣٩٩ال��ور، ص

،  ٢؛ اب� ال�رد�: تار�خ اب� ال�رد�،ج٣٦، ص٣؛أب� الف�اء: ال����ـــــــــــــ�، ج٤٤٤، ص٩ب� األث��:ال�امل، جا -٢١٦

  . ٩١، ص٥؛ اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون،ج١١١، ص١٢؛ ال�ه�ي : تار�خ اإلسالم، ج٦٠ص 

  


