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األول الفصل

األول، يفعرصاالنحالل
اخلالفة وعرضشئون

دور بداية (٢٣٢–٢٤٧ه/٨٤٧–٨٦١م) املعتصم بن جعفر هللا عىل املتوكل عهد يُعترب
واملناظرة، البحث يكره الفكر، محدود اإلرادة، كانضعيف فقد العباسية؛ الدولة يف االنحالل
كان ما إىل هذا واملضاحك، اللينة والحياة واللهو، اللعب وحب والتسييب، التقليد إىل ويميل
الذين األتراك، القادة كبار عىل إدارتها يف واالعتماد الدولة، ألمور وتسييب سذاجٍة من عليه
عليه تآمروا أن بهم بلغ حتى الدولة، مرافق كل إىل نفوذهم وامتد عهده، يف سلطانهم قوي
املعروف الصغري بغا ذلك ِكَرب توىل وقد قتلة، رش فقتلوه املنترص، محمد عهده ويل مع
وقد أبيه، مقتل صبيحة املنترص محمًدا ابنه وولوا به، ففتكوا وباغر ووصيف بالرشابي
عهده يَُطل ولم سًدى، ذهبت جهوده ولكن عرشه، عىل يحافظ أن الجديد الخليفة أراد
أحًدا يولوا أال عىل قادتهم أمر أجمع ثم بعدها، األتراك املتغلبون ه سمَّ أشهر، ستة من أكثر
ثم ،(٢٤٨ (سنة املعتصم بن أحمد املستعني فولوا أبيه، بدم يطالبهم لئال املتوكل أوالد من
فكان القواد، أحد أتامش وزارته وتوىل كله املستعني أمر عىل استولوا أن األتراك يلبث لم
عىل واضطروه حكمه، القواد ملَّ سنوات، أربع حكم إذا حتى والعقد، الحل صاحب هو
عاقًال وكان املتوكل، بن محمد باهلل املعتز بعده وولوا ،٢٥٢ سنة قتلوه ثم نفسه يخلع أن
يف يُروى ما أطرف ومن األتراك، القادة يمكِّنه فلم أبَّهته، للسلطان يستعيد أن أراد حازًما،
أن إال بأس، وعقله ورأيه بسريته يكن «لم قال: الفخري يف طباطبا ابن حكاه ما املقام هذا
الخليفة فكان الخلفاء؛ واستضعفوا اململكة، عىل املتوكل ُقتل منذ استولوا قد كانوا األتراك
املعتز جلس وملا قتلوه. شاءوا وإن خلعوه، شاءوا وإن أبَقوه، شاءوا إن كاألسري، يدهم يف



االنحالل عرص

وكم يعيش كم انظروا لهم: وقالوا املنجمني وأحرضوا خواصه قعد الخالفة، رسير عىل
عمره بمقدار هؤالء من أعَرف أنا فقال: الظرفاء، بعض باملجلس وكان الخالفة؟ يف يبقى
يف يبَق فلم األتراك. أراد مهما قال: يملك؟ وكم يعيش إنه تقول فكم له: فقالوا وخالفته.

ضحك.» َمن إال املجلس
يف يقفون لعلهم األتراك، غري جديد عنٍرص من حرًسا يتخذ أن باهلل املعتز حاول وقد
القادة، قوائم من وبُغا وصيف اسمي بإسقاط وأمر املغاربة، من حرًسا فاتخذ وجههم،
عىل املغاربة الجنود مع وتآمروا عليه يتغلبوا أن استطاعوا ولكنهم األقاليم، إىل بذلك وكتب
جسم خرقوا ثم برجله فجروه الدواء، أخذ قد مريض، وهو حجرته باب عليه فدخلوا خلعه،
ثم ٢٥٥ه/٨٦٩م، رأى َمن بُرسَّ عطًشا مات حتى الشمس يف وأقاموه بالدبابيس املريض
الراشدين، الخلفاء منهج عىل ناهًجا متدينًا وكان الواثق، بن محمد باهلل املهتدي بعده ولَّوا
يف يكون أال هللا من أستحيي إني والفخري): النرباس، تاريَخي يف (كما قال أنه عنه ورووا
حسنة، سريًة بالناس يسري أن أراد وقد أمية، بني يف العزيز عبد بن عمر مثل العباس بني
الرتكي «بايكباك» زعيمهم بقتل فأمر األتراك، نفوذ عىل ويقيض مجدها، للخالفة ويعيد
كبري، عدد الفريقني من وُقتل املغاربة، وبني بينهم الحرب ووقعت األتراك، هاجت ُقتل فلما
نرصته إىل الناس يدعو وهو عنقه، يف واملصحف فيها املهتدي خرج حتى الفتنة واشتدت
ولكن حسنًا، بالء ذلك يف والفراغنة املغاربة الجنود أبىل وقد املتغلبني، األتراك عىل والقضاء
يده يف والسيف الخليفة وانهزم عليهم، يتغلب أن استطاع «بايكباك» أخا «طببغا» القائد
املتوكل بن املعتمد مكانه وولوا قتلة رشَّ وقتلوه األتراك بعض به فلحق دًما، تسيل وجراحه

ضعيًفا. وكان ٢٥٦ سنة
من العاصمة يف ما رأوا ملَّا باألقاليم باالستقالل املطامع أصحاب طمع األيام تلك ويف
عمر ثار ٢٤٩ سنة ففي بالثورات؛ القيام فكرة نفوسهم يف فقويت واالضطراب، الفوىض
من «الرضا إىل ودعا الزيدية إليه واجتمعت الكوفة، يف عيل بن زيد بن الحسني بن يحيى بن
زيد بن الحسن بن إسماعيل بن محمد بن زيد بن الحسن ثار ٢٥٠ سنة ويف محمد». آل
زيد بن محمد أخوه قام ثم ،٢٧٠ سنة إىل جرجان تملَّك كما فتملَّكها، طربستان، يف عيل بن
سنة السامانيون عليه قىض أن إىل يحكمها وبقي أيًضا، الديلم مملكة إليه فضم بعده من
أركان وقلقلت الخليفة، بال أقلقت التي الزنج صاحب ثورة كانت ٢٥٥ سنة ويف .٢٨٧
استطاع طلحة املوفق الخليفة أخا ولكن الخليفة، جيش عىل يفوزوا أن الثوار وكاد الدولة
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الخالفة شئون وعرض األول، االنحالل عرص يف

وتركت سنة، عرشة أربع من أكثر دامت التي الثورة تلك يقيضعىل أن ٢٧٠ه/٨٨٣م سنة
والفساد.1 التدمري من مخيفة وآثاًرا ويالت وراءها

املتوكل، بن املوفق بن أحمد املعتضد األمر توىلَّ ٢٧٩ه سنة باهلل املعتمد مات وملا
فقام مهملة، والثغور خراب والدنيا األمر ويل ولكنه حازًما، عاقًال نبيًال شجاًعا فتًى وكان
السياسة، قوي وكان الثغور، وُضِبطت األموال وكثُرت مملكته، عمرت حتى مْرضيًا، قياًما
أيام أيامه وكانت … الرعية أذى عن عساكره أطماع ملراد حاسًما الفساد، أهل عىل شديًدا
واستوىل شأنه عُظم قد كان الذي الصفار الليث بن عمرو منهم: كثريين، وخوارج فتوق

بعد. ذلك تفصيل سنرى كما العجم2 بالد أكثر عىل
الخلفاء، أفاضل من وكان باهلل، املكتفي ابنه األمر توىلَّ ٢٨٩ سنة املعتضد مات وملا
فتنتهم وكانت القرامطة، خرج أيامه ففي يفلح؛ لم ولكنه عزَّها، للخالفة يعيد أن أراد وقد
بالد يف الساسانية للدولة األمر استقر أيامه ويف جسيًما. بالءً بها اإلسالم لقي عظيمة،
األمر توىل ٢٩٥ سنة املكتفي مات وملا الخالفة، أمالك من كبري جزء فاقتُِطع خراسان،
الخالفة توليه أثار وقد عرشة، الثالثة يتجاوز لم فتًى وكان املعتضد، بن املقتدر بعده
جواز يف واملحدثون الفقهاء وانقسم الرأي، أهل بني االضطراب بعض — بالغ غري وهو —
يلبث لم ولكنه املعتز، بن هللا عبد وتولية بعزله إال االضطراب هذا ينتِه ولم عدمه،3 أو ذلك
يعيدوه أن املظفر «مؤنس» القائد رأسهم وعىل املقتدر، أنصار استطاع ثم وليلة، يوًما إال
ال ضعًفا الخالفة شأن وضُعف القرامطة شأن قوي املقتدر أيام ويف الخالفة، دست إىل
األمر تدير وكانت السياسة، وال الكياسة من شيئًا يعرف ال غرٍّا شابٍّا كان فقد عليه؛ مزيد
وتأخذان الدولة، بشئون تقومان كانتا اللتان فهما (ثمل)، وقهرمانة «شغب» السيدة أمه
الذين هم ياقوت بن ومحمد كمؤنس األتراك، من مواليه كان كما ساٍه الٍه وهو الرِّىش،
تأسيسها؛ منذ العباسية الدولة به مرت عهٍد أسوأ كانت أيامه أن والحق الدولة، يدبرون
الحكم لذة األرشار هؤالء استمرأ وقد املسيطرين، هم كانوا واألرشار والخدم النساء ألن
واإلرساف اللهو إىل — الرشد سن بلغ أن بعد حتى — انرصف الذي الصبي هذا عهد يف

العباسية العصور يف «دراسات والدوري: ٥٥؛ :٢ امُلعرَّب اإلسالمية» الشعوب «تاريخ بروكلمان: انظر 1
الجوزي. لبنديل الفكرية» الحركات و«تاريخ ص٧٥؛ املتأخرة»،

ص٢٢٥. «الفخري»، 2
العزاوي. عباس األستاذ طبعة ص٩٥، «النرباس»، كتاب: يف ذلك تفصيل انظر 3
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االنحالل عرص

الفساد، فاسترشى طويًال، دام قد عهده أن ة األمَّ حظ سوء ومن الشهوات، يف واالنغماس
ووقعت الرش وانترش البالء عم حتى ويتآمرون، يتناطحون والقادة والكتَّاب الوزراء وأخذ
٣٢٠ه/٩٣٢م، سنة الخليفة مقتل كله ذلك خاتمة وكان وخارجها، داخلها البالد يف الفتنة
فرتة بعد إال تلتئم لم وجراح فتن موجة العباسية الدولة عىل وطغت الفوىض، ت عمَّ وبقتله

طويلة.
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الثاني الفصل

الضعفواالنحالل مظاهر بيان يف
ذلك ونتائج الدولة يف

له و٣٢٠ه ٢٣٢ سنة بني ما الفرتة هذه يف العبايس التاريخ دراسة يف ق التعمُّ أن الواقع
بصورٍة اإلسالمي التاريخ م وتفهُّ خاصة، بصورٍة الدولة هذه تاريخ م تفهُّ يف كبري شأن
األثر، عميقة هزات كانت القرن ذلك يف اإلسالمي بالعالم حلت التي الهزات فإن عامة؛
وإن الهزات، تلك نتائج يتحملون اآلن حتى واملسلمون العرب يزال وما النتائج، قوية
أحداث هي الفرتة هذه يف وقعت التي والعقائدية والدينية واالجتماعية السياسية األحداث
ذلك لنا ويتجىل خاص، بشكٍل رته وطوَّ اإلسالمي التاريخ مجرى من كثريًا ت غريَّ خطرية،

اآلتية: الخمس النقاط يف

يف أساسيٍّا عامًال كان قد الدولة، يف الرتكي العنرص من الخلفاء استكثار إن (١)
وقرَّبهم استكثرهم الذي باهلل، الواثق عمل كان وقد الخالفة، دست وقلقلة أركانها، زعزعة
مرافق عىل الغريب ام الهدَّ العنرص هذا تسلُّط نتائجه من كان أحمق، عمًال وسلَّطهم،
سياسية، من أجلها، من العباسية الدعوة قامت التي السامية باملبادئ والتطويح الدولة

ودينية. وثقافية، وإدارية،
أال الدولة، أركان تهديم يف كبري أثر له كان جديد، عنرص العرص هذا يف برز (٢)
أمثال: قصورهم، وجواري وقهرماناتهم، الخلفاء أمهات من الجاهالت، النساء عنرص وهو
عن الغريبات النساء من وغريهن «ثمل» وقهرمانته املقتدر، وأم املعتز، وأم املستعني، أم
والحكم السلطان وحبِّ الخاصة أغراضهن سوى يهمهن كان ما واللواتي العربية، البيئة

واملال.



االنحالل عرص

النساء وسيطرة األتراك من واالستكثار اإلدارة يف الضعف هذا نتائج من كان (٣)
النائية واألقاليم األمصار يف الطامعني مطامع قويت أن الخالفة مقر يف واالنحالل
جسم عن وفصلها ببالدهم، واالستقالل الحكم إىل الطامحني رغبات واشتدت والقريبة،
األقاليم، من كثري الدولة جسم عن فانسلخ املتذمرين ر تذمُّ وقوي العباسية، الدولة
الصفارية، األرسة يد عىل سجستان وانسالخ الرحيم، عبد بن يَْعُفر يد عىل اليمن كانسالخ
أيام مرص وانفصال والسامانيني، الطاهريني بزعامة النهر وراء وما خراسان واستقالل
بزعامة إليها وما بكر وديار الشام وشمايل املوصل وتقلص واإلخشيد، طولون بني
البويهيون بعُد فيما فعل كما نفسه، الخالفة مركز عىل نفر كسيطرة أو حمدان، بني

املغول. ثم والسالجقة
ضعَف وإسماعيلية، وزيدية، جعفرية، من ِفَرقهم اختالف عىل العلويون رأى (٤)
اإلمام قام أن ذلك نتائج من وكان وعلنية، بقوة السليب بحقهم يطالبون فقاموا الدولة،
قوي التي الحركة تلك وطربستان، جرجان يف الزيدية بحركته األطروش زيد بن الحسن
وثار إليها، وما البرصة يف بحركته الزنج صاحب وقام بغداد، إىل امتدت حتى نشاطها

معروف. هو ما أمرهم من وكان حقوقهم، مغتصبي عىل والقرامطة اإلسماعيلية
اليشء بعض أمرهم وضُعف األتراك، األجناد من القادة بني االنقسام قوي حني (٥)
الكتَّاب عنرص هو جديد عنرص برز السياسة، مجال يف قوي عنرص إيجاد الخلفاء وأراد
أمثال البالد، إدارة يف واضح أثر العلم رجال من القوي العنرص لهذا كان وقد والوزراء،
الكتَّاب هؤالء كان وقد مخلد، وبني مقلة، وبني وهب، وبني الفرات، وبني خاقان، بني
فسادها عن يقل ال فساًدا جديد من الدولة أمور ففسدت بينهم، فيما يختصمون الوزراء
األمر، أفسد قد الدولة مرافق عىل والسيطرة األموال بجمع طمعهم ألن األتراك؛ بالقادة

واإلفالس. الخراب نحو بالدولة وسار
الفرتة يف العباسية بالدولة حلت التي الخطرية الضعف مظاهر بعض هي هذه
االنحالل طريق يف بالدولة ري السَّ يف واضح أثر ذات مظاهر نرى كما وهي نؤرخها، التي
املحمدي الديني والرداء اإللهي الثوب ذلك خالفتهم عىل العباسيون يُسِبغ لم ولو فاالنهيار،
عليها قىض أن إىل الصوري املظهر بذلك ولو البقاء تستِطع ولم رسيًعا، أمرها الضمحل

هوالكو.
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الثالث الفصل

الدولة االنحالليفجسم جمايل

العرص، هذا يف وسياسية وفكرية واجتماعية إدارية من العامة األوضاع أكثر تتبدل لم
جديدة مجايل هناك ولكن بارزة، معالم ذا تبدًال األول العبايس العرص يف عليه كانت عما
حقيقة لتبني تبدلت التي األوضاع بعض أمام وقفة من لنا بد وال الحقبة، تلك يف ظهرت
ما أبرز من وإن قبل، من يكن ولم حدث ما أو تطور، من عليها طرأ وما عليه كانت ما
إجماله يمكن عليه، كانت عما لها وتبدُّ الدولة انحالل مجايل من الفرتة هذه يف املرء يلحظ

اآلتية: السبع النقاط يف

ملموًسا انحطاًطا الخليفة مركز وانحطاط الخالفة شأن ضعة (1)

تلك إيجاد يف واضح أثٌر النساء ثم والكتاب، الوزراء ثم األتراك، القواد لتدخل كان لقد
ُخلع، منهم وكثريٌ وُعذِّب، عيناه ُسملت منهم وكثريٌ وأُهني، ُقتل الخلفاء من فكثريٌ الضعة؛
الوزراء، أو القادة يريده من يويلِّ أن إليه ويُطَلب فيطيع، يُؤمر شبًحا الخليفة أصبح حتى
كارًها يكون وقد فيعزله، عنه يرضون ال من يعزل أن ويأمرونه مناقشة، أية دون فيوليه
وكأني قال: الخليفة، مركز حال سوء الرايضتبنيِّ للخليفة كلمة التاريخ لنا ويحفظ لذلك.
وينفرد املال، يف يتحكم حتى تركي عبد أمره يدبر بأن الخليفة هذا «ريض تقول: بالناس
فُسلِّمت شهوتي، بغري قوٌم فيه وأدخلني قبيل، فسد قد األمر هذا أن يدرون وال بالتدبري،
ويريد ليًال، ويقصدونني مرات، اليوم يف ويجلسون عيلَّ، يتسحبون وحجرية،1 ساجيَّة إىل
يف الدماء ى أتوقَّ وكنت املال، بيت له يكون وأن صاحبه دون أضعه أن منهم واحد كل

الحجرية. وكذلك الساجية، الدولة بعُد فيما انظر األتراك. الجنود من فرقة الساجية: 1



االنحالل عرص

باب يف تسحبًا أشد فدبَّره رائق ابن دبَّره ثم أمرهم، هللا كفاني أن إىل عليهم الحبَل تركي
ولهوه.» برشبه وانفرد املال

أن يتربأ وأنه الخالفة، منزلة إليه صارت مما ذرًعا ضاق كان الرايض أن نرى فإننا
منذ كان أمٌر هذا إن فيقول: الدرك، ذلك إىل الخالفة منزلة فأوصل تساهل الذي هو يكون

منه. الخالفة ينجي أن يستطيع ال فهو القديم،

األمراء» «إمارة منصب ظهور (2)

يف رئيس أكرب بموجبها وصار األتراك»، القادة «زعيم لنفسه استخلصها وظيفة وهي
هذا توىلَّ َمن وأول للخليفة، الشكلية املظاهر ويرتك فعًال، أمورها يتوىل اإلسالمية، الدولة
٣٠٤ه، سنة الكبار والقواد هو اتفق فقد األعىل؛ وقائده الجيش آمر رائق ابن هو املنصب
وُخطب ذلك، له فكان اململكة ويدير الجيش، ورئاسة الدولة إدارة بنفسه هو يتوىل أن عىل
أموال عىل يسيطر أن واستطاع للدولة، التابعة املمالك منابر جميع عىل الخليفة مع له
السكة عىل اسمه وينقش الشهر، آخر راتبه يتسلم موظف شبه الخليفة صار بينما الدولة،
٣٣٤ه، سنة بغداد إىل بويه بني دخول حتى األمر هذا استمر وقد األمراء، أمري اسم مع

ذلك. تفصيل سنرى كما

العهد» «والية شأن اضطراب (3)

الرتشيح يكون أن عىل نهائيٍّا األمر استقر أن بعد الظاهري شكلها إال العهد لوالية يبَق لم
يشاءون من األمر يولون الوزراء، وكبار الجيش قادة من املتنفذين بيد الخالفة ملنصب
فهم يريدون، حني يبدلونه ثم يشاءون، من العهد لوالية ون ويسمُّ يشاءون، من ويخلعون
فإذا الخاصة)، (البيعة الخليفة بمبايعة يبدءون الذين وهم الحقيقية، السلطة أصحاب

العامة). (البيعة تبايعه أن للناس أذنوا ذلك، من انتَهوا

للخليفة بعضاملزايا بقيت الخالفة شأن ضعة من الرغم عىل (4)

املزايا بعض بقيت قد األمراء أمري وظهور الخالفة شأن ضعة من الرغم عىل أنه يُالَحظ
عىل إليه والنظر له، ووالئهم املسلمني، جمهور باحرتام تمتعه مثل بالخليفة، الخاصة
حرص ولذلك هللا؛ إىل به ويتوسلون امللمات يف إليه يلجئون األعىل، الديني مرجعهم أنه
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الدولة جسم يف االنحالل مجايل

الشكلية املظاهر من للخليفة يحفظ أن عىل الفعلية، السلطة عىل استحوذ الذي األمراء، أمري
ولهذا الرفيع؛ الديني املنصب هذا تجاه عواطفهم يطعن أو العامة شعور يجرح ال بما
مغلولتني، يداه كانت بينما الخليفة. باسم تصدر كلها واملشاريع والقوانني املراسيم ظلت
الدولة كيان يف التماسك من نوع بقاء يف أثره األمر لهذا كان وقد أمره، عىل مغلوب وهو
كافة يف املسلمني كل ظل فقد مىض؛ فيما إليه أرشنا كما أوصالها، تفكك عىل اإلسالمية
لهم الجامعة القوة هو كأنه الخليفة إىل ينظرون أجزاؤها، املستغلة املتفككة، الدولة أجزاء
عقيدتهم. حمى وحامي الديني إمامهم ألنه الديني؛ وشعورهم آلمالهم، املوحدة جميًعا،

الوزارة منصب نفوذ قوة (5)

يستكتبه أو يريد َمن فيبلغها الخليفة أوامر يتلقى كاتبًا، السابق يف الوزير كان فقد
أو وزيره نفوذ بتعاظم الخليفة يحس كان وحيثما عليه، فيشري يستشريه أو له، فيكتب
صارت فقد الفرتة هذه يف أما ويقتله، يصادره أو منصبه عن يقصيه منه ريبة بأية يشعر
األمراء، أمري نفسه، العسكرية السلطة صاحب نافست وربما سامية، مكانٍة إىل الوزارة
نفسها، الخالفة دار يف يكن لم إن الخالفة، دار جانب إىل ومقر دار لصاحبها ص وُخصِّ
بعض يف وراثيًة فيها الوزارة أصبحت فرتة وُوجدت يشاء، بما ويحكم يريد، بما يترصف
وهب، وبني الفرات، كآل كابر، عن كابًرا واحد، بيت آل يتناقلها كالوراثية، أو البيوتات
من كثري الفرتة هذه يف الوزارة عىل أُضفي وقد ذكرهم، سبق ممن وغريهم متلة، وبني
التي والشارات، االمتيازات وأعىل الرتب، أسمى صاحبها وُمنح واإلطناب، التضخيم ألقاب

الخليفة. خصائص من قبلئٍذ بعضها كان

الجديدة الدواوين من نوع ظهور (6)

«ديوان مثل البالد يف العامة الحالة تطورات اقتضتها التي الجديدة الدواوين من نوع ظهر
عن التحقيق صاحبه يتوىل كان الذي الديوان وهو املصادرات» «ديوان شقيق االستخراج»،
شأن عُظم وقد أعمالهم، عن يُفصلون الذين والقادة، والوزراء للكتاب املصادرة األموال
إىل الدولة وحاجة األمور، واضطراب املصادرات، لكثرة العرص هذا أخريات يف الديوان هذا
والوزراء والقادة العمال ارتشاء وكثرة اإلدارة وسوء النفقات، وكثرة الوارد لقلة األموال

يظهر. فيما املعتمد خالفة يف أُحِدثت التي اإلرث» رضيبة «ديوان ومثل إليهم، ومن
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االنحالل عرص

الدينية واألفكار العقائد أصحاب شأن قوة (7)
والفلسفية واالجتماعية

والخوارج؛ والقرامطة كالزنادقة بقوة األفكار هذه عىل العرصاملايضتحمل يف الدولة كانت
فيها والعقد الحل أهل وانرصاف الخالفة شأن لضعف الصعداء، القوم هؤالء س تنفَّ فقد
الشخصية، مصالحهم إىل واالجتماعية، والدينية والفكرية العقائدية باألمور االهتمام عن
العقائد أصحاب تعرَّض فإذا والسلطان، النفوذ وتقوية القصور، وبناء األموال وجْمع
ألَقوا وإال بهم، وفتكوا عليهم قاموا والربط، الحل أويل مصالح من يشءٍ إىل والحركات

غاربهم. عىل حبلهم
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الرابع الفصل

االنحالل نتائج يف

انقسام األول: رئيسيان؛ خطريان أمران الحني هذا يف العباسية الدولة انحالل من نتج
الخالفة. ملذهب املخالفة واملذاهب العقائد أصحاب أمر قوة والثاني: دويالت. إىل الدولة

األمرين: هذين تفصيل وإليك

وهي الجديدة الدويالت ظهور (1)

الصفارية. الدولة (٤) الزيدية. الدولة (٣) الزيادية. الدولة (٢) الطاهرية. الدولة (١)

األغالبة. دولة (٨) األدارسة. دولة (٧) الساجية. الدولة (٦) السامانية. الدولة (٥)
اإلخشيديني. دولة (١٠) الطولونيني. دولة (٩)

الدولة تتجزأ أن ومجاليه، مظاهره رأينا الذي االنحالل هذا بعد طبيعيٍّا، كان فقد
مستقلة، دولة إال الحقيقة يف هي وما اسًما، بها ترتبط دويالت عنها وتنفصل الكربى
طائل ال الذي الوهمي االسم للخليفة وأبَقوا بخرياتها وتمتعوا ببالدهم، أصحابها استقل
التي الدويالت هذه أوىل أن والحق الديني، واألثر الروحي النفوذ إال له يُبقوا ولم تحته،
الدولة أما الصفارية، الدولة هي الخالفة، دولة عن حقيقيٍّا استقالًال املرشق يف استقلت
العالئق بعض أبقت فقد نؤرخه، الذي العرص قبل ما إىل عهدها يرجع التي الطاهرية،
ابتدعت التي الدول أوىل هي ألنها هنا؛ ها نذكرها وإنما بغداد، يف املركز وبني بينها القوية

االزدهار». «عرص يف بعضها إىل أرشنا وقد االنفصال، بدعة



االنحالل عرص

(٢٠٥–٢٥٩ه/٨٢٠–٨٧٢م) الطاهرية الدولة (1-1)

وهو الخراساني، مصعب بن الحسني بن طاهر األمري هو الدولة هذه س أسَّ َمن أول
مصعب جده وكان ١٥٩ه، سنة مرو أعمال من ببوشنج ُولد إيران، يف عريق بيٍت من
سليمان رس وصاحب كاتبًا ذلك قبل وكان هراة، وعىل عليها واليًا ماهان، بن زريق بن

العباسية. الدولة دعاة أحد الخزاعي كثري بن
قواد أحد وهو أديبًا، شجاًعا وكان الوجوه، أبناء ينشأ كما ببوشنج طاهر نشأ
املأمون فوز يف كبرية يد له وكانت واملأمون، األمني بني الفتنة يف ا هامٍّ دوًرا لعب املأمون،
شهرته وذاعت األمني، عىل النرص له تم ملَّا الحسن بالئه عىل املأمون فكافأه أخيه، عىل
سنة ويف هذه. بأعماله القيام وأحسن بغداد، وجانبي الجزيرة ه فوالَّ مكانته، وسمت
له وحمد سرية، أحسن بالناس فسار املرشق أقىص إىل إليها وما خراسان، أمر ه والَّ ٢٠٥ه
يحيى عن نقًال بغداد، تاريخ يف طيفور ابن قال وأمانته، وعقله دهاءه واألهلون املأمون
وال أحًدا، ماأل وال أحًدا، فيه كان ما جميع يف طاهر حابى «ما قال: املأمون إن أكثم بن
أكثر به ووثق إليه ركن ما جميع يف وفعل يشء، يف قرصَّ وال وني وال وهن وال داهن
عرصه سلف فيمن وكفاتهم الخلفاء نصحاء من أحًدا يعرف ال وأنه وأمله، له ظن مما
الثقة أن ويظهر وإجزائه.» وغنائه ومناصحته طريقته مثل عىل دولته، يف بقي ومن
فقد خراسان؛ يف فرتة أقام أن بعد بنفسه يغرت طاهًرا جعلت بعامله، املأمون وثقها التي
كتب وملا ٢٠٧ه، سنة الخليفة عىل عصيانه وأعلن الدولة، عن االنفصال إىل نفسه طمحت
فيه، أغلظ جوابًا الحسني بن طاهر أجابه عنه، بلغه ما بعض عىل ه ِبغضِّ الخليفة إليه
األمور. وساءت للخليفة، الخطبة يف طاهر فقطع وطاهر، الخليفة بني األمر تطور ثم
املنرب، طاهر فصعد الجمعة صالة مرة حرضت قال: مرو يف املأمون بريد صاحب روى
ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة أصلح اللهم وقال: له الدعاء عن أمسك الخليفة ذكر إىل بلغ فلما فخطب،
غضب، طاهر بخرب وأخربه املأمون إىل الربيد صاحب وصل وملا أولياءك،1 به أصلحت بما
لقي طاهًرا إن ثم ذلك، عن فأحجم إقليمه، يف سلطانه قوة أدرك ولكنه به، يفتك أن وأراد
املأمون أن فيظهر وفاته، سبب يف املؤرخني أقوال اضطراب من الرغم وعىل فجأة، حتفه

فهلك. السم له دس َمن عليه سلَّط قد

.٢٥٥ :٦ األثري وابن ص١٣٠؛ السادس، الجزء طيفور، البن بغداد تاريخ 1
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االنحالل نتائج يف

خراسان الحسني بن طاهر وىل ملا املأمون، «كان ص١٩٩: الفخري، صاحب قال
فقال طاهر، توليته يف الرأي أحمد فرضب وزيره، األحول خالد أبي بن أحمد فيه استشار
ذلك يف الدرك أحمد: فقال الطاعة. ويفارق ويخلع يغدر أن أخاف إني ألحمد: املأمون
يتهدده، كتابًا إليه وكتب أموًرا، عليه املأمون أنكر مدة بعد كان فلما املأمون. ه فوالَّ عيلَّ.
ذلك فبلغ ُجَمع، ثالث الخطبة من اسمه قطع ثم للمأمون، فيه أغلظ جوابًا طاهر فكتب
ما ترى وقد منه، يصدر ما وضمنت طاهر، بتولية أشار الذي أنت ألحمد: فقال املأمون،
وتصلحه األمر لهذا تتلطف لم لنئ فوهللا الطاعة، ومفارقة الخطبة قطع من منه صدر
يأتيك أيام فبعد نْفًسا، ِطب املؤمنني أمري يا أحمد: فقال عنقك. رضبت وإال أفسدته، كما
يحب طاهر وكان مسمومة، كوامخ2 فيها هدايا لطاهر أهدى أحمد إن ثم بهالكه، الربيد

ساعته.» من فمات منها فأكل الكامخ
تلك عىل سيطرتهم قوة من رآه ملا الحكم عن طاهر آل يقيص أال املأمون رأى وقد
تلك عىل بسلطانهم طاهر أبناء احتفظ وقد أبيه، موضع طاهر بن طلحة فوىلَّ البالد،

اإلسالمية. اإلمرباطورية تجزئة يف حدث أول هذا وكان قصرية، غري فرتة الديار
حوادث يف أبيه اسم ملع حني عمره وكان طاهر، بن هللا عبد هو طاهر آل أمراء وأبرز
كرب فلما إليه، ويحسن يحبه وكان املأمون، كنف يف وتربَّى سنة، عرشة ست نحو األمني
أمريها ثار ملَّا مرص إىل به بعث ثم بغداد، رشطة ه والَّ ثم ربعي، بن شيث محاربة ه والَّ
واإلدارة. والسياسة الدهاء من عليه كان ملا نصابه، يف األمن فوضع الرسي، بن هللا عبيد
وطد كما الدولة أركان فثبَّت املرشق، بالد من إليها وما خراسان ه والَّ ٢١٣ه سنة ويف
يدينون كانوا طاهر، آل من جماعة الحكم عىل تتابع ثم فيها. الطاهرية األرسة حكم دعائم
حتى حدودها، ويوسعون ألنفسهم، يستغلونها فعًال، بالبالد مستقلون وهم اسًما للخالفة
أجالهم أن إىل الحكم يف وظلوا نيسابور إىل مرو من عاصمتهم ونقلوا الهند، تخومهم بلغت

بالدهم.3 عىل واستولوا الصفارون
جسم عن املنفصلة الفارسية الدول أوىل هي التي الدولة، هذه أيام انتهت وهكذا
االنفصال، عن وغريهم الفرس من املطامع أصحاب شجعت والتي اإلسالمية، اإلمرباطورية
كانوا ِلما طويًال، عهًدا الحكم يف يستمروا أن وذكائهم بمواهبهم الطاهريون واستطاع

وأفاويه. بهارات فيه طعام الكامخ: 2
أوروبا. طبعة ،٣ والطربي ٤٢؛ :٨ املسعودي يف: ذلك تفصيل انظر 3
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أهل بني محلية مكانٍة من لهم وملا وأهله، للعلم وحب وكفايات مواهب من به يتمتعون
خراسان من ينقله أن عىل طاهر، بن هللا عبد يكره كان الذي املعتصم، عزم وملَّا الديار، تلك
هللا عبد هلك وحني الخفاء، يف قتله عىل عمل بل إرادته، تنفيذ يستِطع لم أخرى والية إىل
ولو تتم. أال من لخشيته فكرته ينفذ لم املصعبي إبراهيم بن إسحق يويل أن الواثق وأراد
ملا اللهو، إىل مياًال اإلرادة، ضعيف — طاهر بن محمد وهو — الطاهريني آخر يكن لم

دولته. عىل ويقيض إمارته عن يقصيه أن الصفار الليث بن يعقوب استطاع
فقد طيبًا؛ عهًدا العموم عىل كان خراسان يف الطاهريني عهد أن نعلم أن ويجب
الخري، وحب اإلدارة، وحسن الثقافة من عظيم جانٍب عىل — هللا عبد وخصوًصا — كانوا
هللا عبد وجمع والسقاية، الري ونظموا املوات، األرض وأحيوا العلماء، وقرَّبوا العلم فنرشوا
الناحية من ومشاكله الري أوضاع دراسة إليهم وطلب الرأي وأهل الفقهاء أئمة من جماعًة

األسف. مع ُفقد ولكن «القني» كتاب له فألَّفوا والقضائية، الفقهية
بل جفاء، صالت — الغالب عىل — بغداد يف بالخليفة الطاهريني صالت تكن ولم
أن جعفر بن قدامة ويذكر املال، لبيت عليهم ما يقدِّمون املركز، مع الصلة حسني كانوا
الطاهريون وكان درهم»، ألف ألف ٤٨» بلغ الطاهريون يدفعه كان الذي الخراج مقدار
يحرصون جعلهم ما وهذا وأهلها، ببغداد صلتهم يقطعون ال بإمارتهم استقاللهم عىل
واليتهم عن ارون الصفَّ أجالهم أن بعد حتى بأيديهم، بغداد يف الرشطة والية استبقاء عىل
ذلك تفصيل سنرى كما وسجستان، وكرمان وجرجان وطربستان والري خراسان يف

بعد.

الطاهريون

طاهر بن الحس% ٢٠٥–٢٠٧ه

عبد اللّٰه بن طاهر ٢١٣–٢٣٠هطلحة بن طاهر ٢٠٧–٢١٣ه

طاهر بن عبد اللّٰه ٢٣٠–٢٤٨ه

محمد بن طاهر بن عبد اللّٰه بن طاهر ٢٤٨–٢٥٩ه
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(٢٠٣–٢٥٣ه) الزيادية الدولة (2-1)

عيل» «آل إىل يميلون ألنهم بدولتهم؛ يقرون ال العباس بني دولة نشأة منذ اليمن أهل كان
لحكمهم يخضعوا لم فلذلك بهم؛ وفتكوا العلويني ظلموا قد العباس» «آل أن ويرون
مستقلة، علوية دولة وتأسيس طاعتهم لخلع الفرص يتحينون وكانوا ا، تامٍّ خضوًعا
محمد هو قوي عربي بقائٍد املأمون إليهم بعث ولذلك تهدأ؛ ال اليمن يف الثورات فكانت
وكان ٢٠٣ه، سنة يف اليمن ه فوالَّ سفيان، أبي بن زياد أبناء أحد الزيادي، إبراهيم بن
زبيد، مدينة واختطَّ تهامة، ففتح اليمن قصد ثم للحج، مكة إىل ه فتوجَّ فاتًكا، قويٍّا إنسانًا
وأرجع الثورة، روح عىل وقىض جميعها، أخضعها حتى اليمن بالد فتح تتمة يف رشع ثم
كامللك صار حتى قوٍة، يف وسلطانه نمو، يف هذا الزيادي أمر زال وما للعباسيني، الخطبة

إليهم. والخراج الهدايا حمل ويف للعباسيني، والئه يف استمر أنه إال املستقل،
إىل فمواليهم وأحفاده أبنائه إىل األمر انتقل ثم ٢٤٥ه، سنة إىل ملكه طال وقد
العربية، الجزيرة يف بغداد عن انفصلت التي الدول أوىل هي الدولة وهذه ٢٥٣ه، سنة
منذ اليمن عىل سيطرة وغريه، العراق حكام من بعدهم ومن العباسيني للخلفاء يَُعد ولم
يف استمرت املذهب، زيدية الهوى علوية دول الزيادية الدولة بعد قامت فقد الحني؛ ذلك

العثماني. الفتح أيام إىل اليمن عىل السيطرة

(٢٥٠–٣٥٥ه) الزيدية الدولة (3-1)

أيام ففي الخالفة؛ يف لحقهم طلبًا بحركاٍت للقيام فرصة كل ينتهزون العلويون كان
العباسيني، عىل ثورة ويعلنونها بحقوقهم، يطالبون قاموا واملأمون»، «األمني بني الفتنة
بالكوفة ثار الذي منصور، بن الرسي الرسايا أبي حركة منها أخرى، حركات لهم وكانت
الحسن، بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد وهو ١٩٩ه سنة طباطبا ابن ومعه
الرسايا أبي موت ثم طباطبا، ابن موت ولوال والحجاز، واسًطا بلغ حتى نفوذه وامتد
محمد منهم ثار املعتصم أيام ويف آخر. شأٌن العلوية الحركة لهذه لكان ٢٠١ه، سنة نفسه
الطالقان إىل أمره وعُظم الكوفة، يف عيل بن الحسني بن عيل بن عمر بن عيل بن القاسم بن
بينه ووقعت كثري، خلق إليه فاجتمع محمد» آل من «الرضا إىل يدعو وهو خراسان، يف
فحبسه املعتصم، إىل وسيق محمد، أُرس ثم وقعات، خراسان أمري طاهر بن هللا عبد وبني
غائبًا، حي أنه ويعتقدون خرب، له يُعرف ولم الهرب من تمكن ثم ٢١٩ه، سنة بسامراء

عدًال. األرض ويمأل يعود وأنه
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قرب وهدم لهم، كراهيته وشدة عيل آلل عداءه يعلن كان الذي املتوكل، أيام ويف
فتمكَّن الحسني، بن عيل بن زيد بن يحيى بن عمر بن يحيى ثار حوله، وما الحسني
نفر حوله فتجمع الفرار، من تمكَّن ثم ببغداد، املطبق سجن يف وحبسه منه املتوكل
سهل حركته عىل وقىض لهدفه الوصول إىل ق يوفَّ لم ولكنه واألعراب، الزيدية من كبري
وبلغت الكوفة، عىل االستيالء من وتمكَّن ثانيًة خرج املستعني أيام ويف هارون. بن
فخرج ٢٥٠ه سنة كانت أن إىل سلطانه وقوي أهلها من كثري إليه فانضم بغداد، دعوته
ودارت الكوفة، ظاهر جمعاهما والتقى املصعبي، إبراهيم بن بالحسني الخليفة إليه وبعث
إسماعيل بن محمد بن زيد بن الحسن أخباره بلغت فلما به، وُمثِّل فُقتل يحيى عىل الدائرة
سارية عىل ثم آُمل، عاصمتها عىل واستوىل بطربستان ثار الحسن بن زيد بن الحسن بن
قوية دولة يؤسس أن وعلم قوٍة من أُوتي بما واستطاع والديلم، طربستان بالد وسائر
بالحق القائم زيد بن ومحمد ٢٥٠–٢٧٠ه، زيد بن الحسن فيها توىل قرن، نحو دامت
ودعاته بعوثه ويرتِّب نفسه، يقوي أن فيها استطاع طويلة فرتًة وحكم ٢٧٠–٢٧٨ه،
تمكَّن ٣٠١ه سنة ويف سنرى. كما عليها، السامانيون تغلب حتى الزيدية دعوته لنرش
سلطان يعيد أن العابدين زين بن عمر بن عيل بن الحسني بن عيل بن األطروش الحسن
الحسن خلفه ثم ٣٠٤ه، سنة إىل وظل والديلم طربستان بالد عىل جديد من الزيدية
٣٥٥ سنة إىل ٣٠٤ سنة من األطروش أوالد ومعه الرحمن، عبد بن عيل بن القاسم بن

الزيدية. الدولة أمر انتهى السنة هذه ويف

(٢٤٧–٢٨٩ه) الصفارية الدولة (4-1)

أنهم ويظهر بعيد، زمٍن منذ فيها أقدامهم وثبَّتوا سجستان يف استقروا قد الخوارج كان
لقي حتى السبيل، وتقطع بالناس، تفتك عصابات إىل انقلبوا قد الثالث القرن أوائل منذ
الخوارج هؤالء ومحاربة أنفسهم، عن للدفاع متطوعة فرًقا فألَّفوا كبريًا، عناءً منهم األهلون
الكناني، النرض بن صالح استطاع وقد إخضاعهم، من الدولة تتمكن لم الذين القساة،
عنها، طاهر آل عامل ويطرد العاصمة، عىل يستويل أن املتطوعة، الفرق هذه قادة أحد
يعقوب وهما ْفر، الصُّ بعمل حداثتهما يف يشتغالن كانا أخوان صالح أجناد بني وكان
من يتقرَّب أن ودهائه بذكائه يعقوب استطاع وقد الليث، بن عمرو وأخوه الليث بن
دابر وقطع الخوارج قتال يف حسن بالءٍ من له كان ِلما الجند، بني مكانته وتسمو صالح
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اسمه ضعيف رجل املتطوعة إمرة وتوىل صالح، مات أن ٢٤٧ه سنة يف وحدث املفسدين.
أن املتطوعة فرأى لإلمرة، يصلح وال شيئًا يساوي ال هذا درهم وكان الحسني، بن درهم
محرم ٦ يف ذلك وكان قيادتهم، توىل أن فلما مكانه، الليث بن يعقوب ويولوا يعزلوه
وما وبوشنج هراة عىل واستوىل والرشاة، الخوارج قتال يف البالء أحسن أبىل ،٢٤٧ سنة
فانترص سجستان بتخوم والديالم الرتك أمراء قتال إىل ته همَّ ه وجَّ ثم ٢٥٣ه، سنة إليهما
٢٥٦ه سنة ويف ومكران، والسند وذابلستان امللتان أمراء له وأذعن ديارهم، من كثرٍي عىل
الحسني، بن عيل فارس ولوايل له، أعطاها قد باهلل املعتز الخليفة وكان كرمان، عىل استوىل
عليها فتغلب سبقه يعقوب ولكن كرمان، احتالل إىل يعقوب يسبق أن عيل حاول وقد
يعقوب وانتهز فارس، إقليم عاصمة شرياز إىل ألجأه حتى يطارده زال وما جنده، وهزم
عىل يوليه أن ويرجوه والءه، له يؤكد الخليفة إىل الهدايا بحالئل فبعث هذا نرصه مناسبة
درهم، ألف عرش خمسة عليه يقرر أن عىل الحسني، بن عيل عنها يعزل وأن فارس، بالد
ه توجَّ ثم عليها، فاستوىل كرمان إىل متوجًها للخليفة بذلك كتابته أثر عىل شخص ثم
وضم ٢٥٥ه، سنة األوىل جمادى يف عليها واستوىل عيل بن الحسني فحارص شرياز إىل
عاصمة نيسابور قصد ٢٥٩ه سنة ويف قدره، وسما ذكره، فارتفع دولته إىل فارس إقليم
يعقوب فانتهز الطاهرية، الدولة انتهت وهكذا طاهر، بن محمد له فاستسلم طاهر آل
فيه يذكر الخليفة إىل كتاب مع سامراء يف املعتمد الخليفة إىل وفد إلرسال الفرصة هذه
عليها، استولوا قد املخالفني والرشاة الخوارج وأن خراسان، أهل حال من إليه تناهى ما
وأنه عليهم، القدوم سألوه قد خراسان أهل وأن أمره، عىل غلب قد طاهر بن محمد وأن
عليها، تأمريه الخليفة من يطلب جاء ولذلك فيها؛ واألمن العدل نصاب وأقر إليهم سار
إن يعقوب: وفد لرئيس فقال أحمد، أبو طلحة املوفق وقتئٍذ الخالفة لشئون املدبِّر وكان
وهو — إياه ه والَّ الذي عمله إىل باالنرصاف يأمره وأنه فعل، ما عىل يعقوب يقرُّ ال الخليفة
وتوطيد عمله يف واستمر لها، يأبه لم يعقوب الرسالة هذه بلغت فلما — فقط فارس إقليم
طربستان إىل بجنده يعقوب سار ٢٦٠ه سنة ويف كلها. وخراسان فارس إقليم يف سلطانه
وهرب وآُمل، ساري مدينتي فافتتح منها، زيد بن الحسن طرد يريد قزوين بحر جنوبي
من منعاه الشديد وبرده اإلقليم قسوة ولكن طربستان، جبال إىل فلحقه أمامه الحسن
وهو أزعجه، بعمٍل فوجئ ولكنه خراسان، إىل فرجع يعقوب، أمام وقوفه يف االستمرار
حركة من يتخوفون أصبحوا سامراء، يف طلحة املوفق رأسهم وعىل الخالفة، رجال أن

29



االنحالل عرص

والري خراسان ُحجاج بغداد يف يجمع أن طاهر بن هللا عبيد املوفُق فأمر ونفوذه، يعقوب
ما عىل يعقوب يولِّ لم أنه فيه يذكر للخليفة، كتابًا عليهم ويقرأ وجرجان، وطربستان
يعقوب األخبار هذه بلغت وملا عليه، والثورة منه بالرباءة ويأمرهم ظلًما، عليه استوىل
استعداًدا جيشه تقوية عىل يعمل فأخذ نفسه، عىل خاف ثم األمر، أول لها، يأبه لم
بتوليه يعقوب إىل ويبعث الواقع، باألمر يعرتف أن فاضطر الخليفة، ذلك وبلغ للطوارئ،
سابًقا، به ُعومل مما غضب قد كان يعقوب ولكن املرشق، بالد من إليها وما خراسان
ولم نفسها، بغداد وعىل أيًضا، العراق عىل االستيالء من له بد ال وأنه الثورة، عىل فعزم
ذلك، املعتمد الخليفة رأى فلما العراق، نحو واتجه جيوشه فجمع عزمه، تنفيذ عن يتأخر
دير من بالقرب الجيشان والتقى القضيب، يده ويف الرسول بردة وعليه بنفسه إليه خرج
واستطاع العبايس، الجيش تغلَّب ثم يعقوب، لجيش األمر أول الغلبة وكانت العاقول،
يف وثبَّته عليه، وخلع مجلسه الخليفة فأحرضه يعقوب أْرس من ينجو أن طاهر بن محمد
مثالب فيه املؤمنني أمري من كتاٌب ٢٦٢ه سنة رجب ١١ يوم يف الناس عىل وُقرئ واليته،

وعزله. وخليفته ورسوله هلل مشاققته وخرب يعقوب،
وجرت جنده، ويقوِّي أموره يرتِّب وأخذ خراسان إىل منهزًما قفل فقد يعقوب أما
بعد باألهواز ٢٦٥ه سنة شوال ١٥ يف مات أن إىل الزنج صاحب رجال مع وقائع له
يعقوب، فإن أمر من يكن ومهما إيران. وجنوبي خراسان يف مملكته أركان ثبَّت أن
وعدم الساذج، وتفكريه الدنيء، منشأه ولكن فبلغها، األمور معايل إىل تطلع عصاميٍّا كان
ولو وحسب، بارًعا، قويٍّا جنديٍّا كان فقد دولته؛ توسيع من تمكِّنه لم بالسياسة معرفته

سامية. منزلٍة إىل بدولته يصل أن الستطاع وحزًما عقًال القوة إىل جمع أنه
فكان القوة من عليه كان ملا (٢٦٥–٢٨٧) عمًرا أخاه الجند بايع يعقوب هلك وملا
الخليفة فريضعنه أخوه، به قام عما إليه واالعتذار الخليفة رضاء طلب أن عمله عمل أول
عسكريٍّا حاكًما اه وسمَّ والسند، وكرمان وسجستان وأصفهان وفارس خراسان عىل ه ووالَّ
جديد، من بغداد وبني بينه فسدت أن األمور عتَّمت ما ولكن له، ترشيًفا وسامراء، لبغداد،
عصيانه، وأعلن فرفض ،٢٧٢ سنة خراسان عن يتنازل أن منه املوفق طلحة أراد حينما
عمرو، بإقالة الخليفة من كتابًا عليهم وقرأ خراسان حجاج املعتمد بأمر املوفق فجمع
عمًرا ولكن عمًرا، وهزم فارس بالد به فتح جيًشا طلحة املوفق وجهز املنابر، عىل وبلغه

املعتمد. تُويف أن إىل وظل حسامه، بحد واليته يسرتد أن استطاع
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لعمرو املرشق بالد واستقرت واليته، يف عمًرا أقر ٢٧٩ سنة يف املعتضد توىل وملا
سبب الوالية تلك فكانت إياها، يوليه أن الخليفة من وطلب النهر، وراء ما بالد يف فطمع
ذلك، ه فوالَّ النهر، وراء ما يوليه أن الخليفة إىل طلب عمًرا أن الطربي روى عليه. القضاء
النهر وراء ما عن الساماني أحمد بن إسماعيل بعزل الخليفة من كتاب بغداد يف وُقرئ
فلما والعهد، الُخَلع إليه يحمل نيسابور يف عمرو إىل رسوًال وأرسل مكانه، عمرو وتولية
وما عمرو: فقال سألت. الذي هذا الرسول: فقال هذا؟ ما قال: عمرو يدي بني العهد ُوضع
أنت الرسول: فقال سيف! ألف بمائة إال ذلك إيلَّ يسلِّم ال أحمد بن إسماعيل فإن به؟ أصنع
جند السامانيون حطَّم ٢٨٧ه سنة ربيع ويف ناحيته. يف العمل لتتوىل اآلن ر فشمِّ سألته،
وبذلك فُقتل، بغداد إىل السامانيون أرسله ثم أسريًا، عمرو ووقع بلخ، مدينة قرب عمرو
السيف سوى يشءٍ عىل تستند ال وهي حكمت، التي العسكرية األرسة هذه عهد انتهى
الدهاء من جانٍب عىل كان بأنه وصفوه فقد أخيه؛ من خريًا كان عمًرا أن عىل والقوة،
بيوت ثالثة له كانت وأنه دولته، موارد بضبط االهتمام شديد كان أنه ورووا واإلدارة،
الجيش، عىل ينفق كان ومنه األخرى، والرضائب الخراج من الوارد املال بيت أولها للمال؛
البالطات نفقات تُرصف ومنه الخاصة، واألمالك ياع الضِّ من الوارد املال بيت وثانيها
امِلنَح تُرصف كانت ومنه والصادرات، املكوس من الوارد املال بيت وثالثهما والحاشية،

رعيته. بني املساواة عىل عامًال حكومته، يف عادًال كان أنه أيًضا عنه ورووا والهدايا.
لم قوية دولة كانت قرن نصف قرابة ظلت التي الدولة هذه أن القول وصفوة
مملكتهم، باستقالل استمتعوا قد كانوا وإن بالخليفة، الصالت كل قْطع أمراؤها يحاول
وُسكَّت الخليفة، اسم مع اسمهم مقرونًا املنابر عىل لهم وُخطب امللك، بألقاب بوا وتلقَّ
وبني وأخيه، يعقوب بني وقعت التي الجفاء فرتات ولوال باسمهم، والدنانري الدراهم

حال. أحسن عىل الدولة هذه لكانت بغداد، العاصمة رجاالت

(٢٦١–٣٨٩ه/٨٧٤–٩٩٩م) السامانية الدولة (5-1)

هرمز، كرسى صاحب جور، بهرام إىل ينتسب أمريًا األرسة، هذه َجدُّ خداه سامان كان
ابنه ى وسمَّ به واتصل بلخ، ووايل األموي األمري القرسي هللا عبد بن أسد يد عىل أسلم
وقد وإلياس، ويحيى وأحمد نوح وهم: بنني أربعة سامان بن ألسد وكان باسمه، األكرب
الخليفة ألمر تلبيًة عباد بن غسان خراسان وايل هم فوالَّ املأمون، دولة يف أقدارهم ارتفعت
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وأرسوشنة، الشاش عىل أمريًا وأحمد سمرقند، عىل أمريًا نوح فكان املقاطعات، بعض عىل
وهراة سمرقند حكم إليه فصار إخوته من أكثر أحمد ر وعمَّ هراة. عىل أمريًا وإلياس
بالد إىل امتد حتى يتسع سلطانه وأخذ فرغانة، بالد إىل إضافة وأرسوشنة والشاش
من استقالًال حكم من أول وهو نرص ابنه فخلفه أحمد مات ٢٦١ه/٨٦٤م ويف الصفد.
تقليًدا إليه يبعث أن املعتمد الخليفة واضطر سمرقند، يف مقره وكان الدولة، هذه رجال

النهر. وراء ما بالد كافة عىل بواليته

سامان

أسد

يحيىأحمدالعباسنوح

(٢) إسماعيل ٢٧٩–٢٩٥ه (١) نرص ٢٦١–٢٧٩ه

(٣) أحمد ٢٩٥–٣٠١ه

(٤) نرص ٣٠١–٣٣١ه

(٥) نوح ٣٣١–٣٤٣ه

(٦) عبد ا=لك ٣٤٣–٣٥٠ه(٧) منصور ٣٥٠–٣٦٦ه

نوح ٣٦٦–٣٨٧ه

منصور ٣٨٧–٣٨٩هعبد ا=لك ٣٨٩-٣٨٩ه
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أن نرص من أهلها فطلب فيها املفسدون وعاث بخارى، اضطربت ٢٧١ه سنة ويف
بالنيابة وحكمها فيها، األمن فوطَّد إسماعيل أخاه إليهم فبعث الفوىض، تلك من ينقذهم
نرص. إىل واملرشق بخارى بالد كافة بوالية املعتمد الخليفة عهد ٢٧٢ه سنة ويف أخيه. عن
أصحاب ظلم من الفالحني وينقذ املحلية، الثورات عىل يقيض أن إسماعيل استطاع وقد
بها، االستقالل إىل فطمع البالد، يف مكانته وقويت الناس فأحبه واستبدادهم، األرايض
٢٧٥ سنة ويف طويلة. مدة دامت وحروب وفتن خطوب نرص أخيه وبني بينه ووقعت
ورجع تصافيا، األخوان التقى وملا أسريًا، فأُخذ نرص، جيش عىل إسماعيل جيش تغلَّب
كان وقد بامُللك، بعده من ألخيه فأوىص ،٢٧٩ سنة مات أن إىل سمرقند إىل حاكًما نرص
يف الدولة أركان فتوطدت واإلدارة، والدهاء السياسة حسن من عظيم جانٍب عىل إسماعيل
الصفار الليث بن عمرو وقىضعىل املرشق، أقىصحدود بلغت حتى نطاقها واتسع عهده،
هو هذا وإسماعيل طربستان، صاحب العلوي يزيد بن محمد قىضعىل كما خراسان، أمري
خصومها، عىل وقىض رقعتها، ع ووسَّ قواعدها س أسَّ الذي وهو الدولة، هذه أمراء أعظم
دولة يد عىل أمرها انتهى حني ٣٨٩ سنة إىل عليها األمراء تعاقب ٢٩٥ه سنة يف هلك وملا

بعد. سنرى كما الخاقانية، واألتراك الغزنوية سبكتكني آل
متانة ولكن إسماعيل، بعد األرسة هذه من كفء أمري يظهر لم أنه نالحظ أن ويجب
االستمرار من وأحفاده أوالده مكَّنت إسماعيل وطدها التي اإلدارة وحسن الساماني الحكم
النهر وراء ما بالد إخضاع لإلسالم تم هؤالء، السامانيني يد وعىل املدة. تلك طول الحكم يف
ميادين يف بغداد تسبقا أن حوارضهم سيدة وسمرقند عاصمتهم بخارى وكادت نهائيٍّا،
وإشاعة التخريب عنارص من الدولة هذه تخلص ولم والتأليف، والحضارة والعرفان العلم
واإلصالح، والعلم العدل قواعد عىل ملكهم لتوطيد أمرائها عناية من الرغم عىل الفوىض
وهو أحدهم، اتهم أن وحدث ولسنيَّتهم، إلسالمهم متعصبني مسلمني السامانيون كان وقد
عن يتنازل أن إىل فاضُطرَّ اإلسماعيلية، مع هواه بأن (٢٩٥–٣٠١) أحمد بن الثاني نرص
األتراك، للمماليك وكان الدولة، يضبط أن يستِطع لم حدثًا فتًى نوح وكان نوح، البنه امُللك
منه، خريًا خلفوه الذين األمراء يكن ولم عليه، كبري نفوذ البالط، عىل سيطروا الذين
يتداخلون والربط، الحل أصحاب قادته وأصبح البالد، يف الرتكي الحرس نفوذ فتعاظم
شأن أضعفت أخرى عوامل حدثت وقد واإلمارة، الوزارة هيبة ويُسِقطون السياسة، يف
نراهم الذين وهم الرشق، يف القرخانيني واألتراك الغرب يف بويه آل ظهور وهي الدولة،
الجرارة الطورانية بقبائلهم السياسة ميدان إىل يربزون اإلسالمي، التاريخ يف مرة ألول

اإلسالمي. العالم مقدرات عىل للسيطرة الوسطى آسيا من القادمة
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عن ينفصل أن السامانيني قواد أحد الرتكي، تكني ألب تمكَّن ٣٥١ه/٩٦٢م سنة ويف
٣٦٦ه/٩٧٧م سنة يف خلفه ثم غزنة، يف مستقلة دويلة ويؤسس السامانية، الدولة جسم
أن محمود ابنه استطاع ٣٨٤ه/٩٩٤م سنة ويف للسامانيني، والءه فأعلن سبكتكني مواله
وكان خراسان، عىل أمريًا بتسميته فكاَفئوه السامانيني عىل قامت التي الفتن بعض يخمد

سبكتكني. بن محمود دولة مبدأ ذلك
عىل االنسيال (القرخانيون) خاينون) (اإليالق األتراك أراد ٣٨٦ه/٩٩٦م سنة ويف
سيل يوقفا أن واستطاعا وابنه، بسبكتكني السامانيون فاستنجد السامانية، األرايض
فاصلة منطقة قطوان، سهول منطقة تكون أن عىل الطرفني بني صلح وُعقد القرخانيني،
وأخذت جيحون، نهر جنوب الواقعة األرايض كافة عىل سبكتكني وتسلَّط الحدودين، بني
دولته أركان بتوطيد محمود ابنه وانشغل ٣٨٧ه/٩٩٧م سبكتكني مات وملا تنمو. دولته
يف فشلوا ولكنهم وابنه، سبكتكني إياه سلبهم الذي الجزء إعادة السامانيون أراد غزنة، يف
كلها خراسان عىل االستيالء من محمود فتمكَّن مشتت، وجيشهم تراجعوا ثم محاولتهم،
بخارى فهاجموا السامانية، الدولة تضعُضَع القرخانيون األتراك انتهز وقد ٣٨٩ه، سنة
السامانية. الدولة عىل قيض وهكذا ٣٨٩ه، سنة يف عليها السيطرة واستطاعوا عاصمتهم،
جسم عن انفصلت متعصبة، سنيَّة دولة كانت أنها الدولة، هذه يف القول وصفوة
أمرائها حمالت وكانت بغداد، بخالفة متصلة روحيٍّا ظلت ولكنها اإلسالمية، اإلمرباطورية
ما بالد األتراك دخل ملا أنه رأينا وقد الخليفة، عني أقرت قوية، حمالت اإلسماعيلية عىل
ه يبرشِّ كتابًا الخليفة إىل وبعث يطردهم أن إسماعيل واستطاع ٢٩١ه سنة النهر وراء

الخليفة. لدى القبول أحسن كتابه ولقي بذلك فُرسَّ األتراك، فتنة عىل بالقضاء
اآلداب أحيت أنها إال متعصبة، سنيَّة دولة كانت السامانية الدولة أن من الرغم وعىل
الشعراء أفرادها ع وُشجِّ للدولة، الرسمية اللغَة الفارسية اللغة وجعلت الفارسية، والثقافة
األدب فيه نشأ الذي العرص هو السامانيني عرص ويُعترب بالفارسية، فألَّفوا والكتاب،
البلعمي العالم الوزير نقل وفيه «الشاهنامة»، الفردويس نَظم ففيه الحديث؛ الفاريس
نصوص أقدم من اليوم هما الكتابان وهذان الفارسية، اللغة إىل الطربي» تاريخ «كتاب

الفاريس. النثر
بعد جديد، من الفرس عند القومي الوعي تفتَّح الوقت هذا ويف …» بروكلمان: يقول
عىل تفوَّقوا الفرس أن ومع طويًال، زمنًا والدينية السياسية العرب سيادة استعبدتهم أن
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فقد العباسية؛ الدولة ابتداء منذ كبريًا، تفوًقا الثقافية النواحي ويف الدولة إدارة يف العرب
عن التنزيل لغة إقصاء املمكن من يَُعد لم إذ بعد؛ فيما للعرب فائدة ذات خدماتهم كانت
— مرة ألول الرشق يف هنا — تذكروا الفرس أن بيد جميًعا، األدب وعن العامة الشئون
لم األرايض أصحاب من الفرس أرشاف أن من الرغم وعىل وعظمته، القومي لسانهم رشَف
من الرغم وعىل وأبطالهم، ملوكهم سري يف القومية بمضافرهم العناية عن يوًما ينقطعوا
الروحي اإلرث هذا تلقيح أن فالحق الشعر، إنشاد فن — شك غري — ينَس لم الشعب أن
«رودكي» ملع الثاني نرص ظل ففي أيديهم؛ وعىل السامانيني، بالط يف إال يتم لم جديد من
أن من الرغم وعىل التفصيل، من يشء عىل أخبار عنه وصلتنا فاريس، غنائي شاعر أول
كانت اصطنعها التي األوزان أن من الرغم وعىل العربية، الكلمات من يخُل لم شعره
إىل منظومته يف دعا فقد العربية، القوالب يف مفرغة بعده من الفرس شعراء جميع كأوزان
وصايا من الرغم عىل مستوحاة، بالحبور ناضجة والغم الهم عن بعيدة الحياة يف فلسفة
رودكي وكان أيًضا، الخمر حيث من بل فحسب، والغناء النساء حيث من ال اإلسالم،
… اإلطالق عىل الفاريس األدب فروع أخصب وهي التعليمية، امللحمة مؤسس ذلك إىل
إسماعيل بالط ويف … أيًضا العلمي أوجها العربية الجغرافية بلغت السامانيني بالط ويف
البلدان وصف إىل الرضائب بحث من فيه استطرد يصلنا، لم كتابًا الجيهاني الوزير ألَّف
جغرافيٍّا ًرا مصوَّ وضع ببلخ، إسماعيل خدمة يف وكان البلخي، زيد أبا إن ثم املجاورة،
سنة قبل الخوارزمي كتاب اقتبسه أساس عىل موضوع قديم إسالمي ألطلس ذيًال وجعله

بطليموس.» جغرافية عن ٨٤٦
بأنه عهدهم فُوصف الكتابة، عىل العلماء وشجعوا عامة، اإلسالمية بالعلوم اعتنَوا لقد
من العلماء فقصدهم بأهله وعنايتهم للعلم حبهم ُعرف وقد العلمية. العصور أزهر من
الفيلسوف الطبيب دولتهم علماء كبار ومن كتبهم. إليهم وقدَّموا منهم، وأفادوا األرجاء
منصور صالح أبي لألمري نسبة باملنصوري املعروف الطبي كتابه ألَّف الذي األشهر الرازي
خزانته أبواب له وفتح فكرَّمه الثاني نوح زار الذي سينا ابن الفيلسوف ومنهم الساماني،

كنوزها. من فأفاد امللكية،

الساجية الدولة (6-1)

هذه ورأس ٣١٨ه، سنة إىل ٢٦٦ سنة من حكمت التي الساجية الدولُة الدول تلك من
يوسف وكان املقتدر، عهد يف وأذربيجان أرمينية عامل الساج أبي بن يوسف هو الدولة
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بغداد عىل فثار عماله يف َمركزه وقوي ٢٦٦ه، سنة وأذربيجان أرمينية توىل حازًما داهية
موارد من كثريًا ينفق أن الخليفة وزير الفرات بن عيل فاضُطر عنها، انفصاله وأعلن
مالية أزمٍة يف الدولة ووقعت يفلح، فلم الساج، أبي ابن ثورة عىل القضاء سبيل يف الدولة
الفرات ابن واتُّهم الرتكي، مؤنس جيش عىل القضاء من الساج أبي ابن وتمكَّن كربى،
جيًشا فأرسل ذلك، من نفسه تربئة وحاول املقتدر، عليه فغضب الساج، أبي ابن بمماألة
ثم الفرات ابن وعزل الخليفة واضطرب يفلح، فلم أذربيجان ثورة عىل للقضاء جديًدا
وقوي الدولة، أموال ومصادرة الساج أبي ابن انفصال من يمنع لم ذلك ولكن سجنه،
معارك املجرية أعدائهم وبني بينهم وجرت والري، وأذربيجان أرمينية يف الساجية نفوذ
أذربيجان بالد عىل الساجية يد يف الحكم استمر وقد كثريًا، ويالتها من البالد القت وحروب

نهائيٍّا. عليهم ُقيض حني ٣١٨ سنة إىل
العباسية: اإلمرباطورية جسم عن وانسلخت الفرتة هذه يف ظهرت التي الدول ومن

العربي املغرب يف األدارسة دولة (7-1)

طالب؛ أبي بن عيل بن الحسن اإلمام أحفاد من هللا عبد بن إدريس العلوي األمري إىل وتُنسب
فاس مدينة وكانت (١٧٢–٣٦٤ه/٧٨٨–٩٧٤م)، قرنني قرابة دام ُملًكا س أسَّ فقد

التاريخ. يف قوية شيعية دولة أول وهي عاصمتهم

األغالبة دولة (8-1)

بالد (أي إفريقية عىل الرشيد هارون ه والَّ الذي األغلب بن إبراهيم األمري إىل وتُنسب
قرن طوال دامت القريوان عاصمتها دولة س وأسَّ استقل أن لبث ما ولكنه تونس)،
وقورشيقة وفرنسة إيطالية يف حمالت لهم كانت وقد (١٨٤–٢٩٧ه/٨٠٠–٩٠٩م)،

ومالطة. ورسدينية

الطولونيني دولة (9-1)

س وأسَّ بها فاستقل مرص، عىل املأمون ه والَّ الذي الرتكي طولون بن أحمد األمري إىل وتُنسب
جليلة. وآثاًرا رائعة حضارة خلَّفت أن بعد ٢٥٤–٢٩٢ه/٨٦٨–٩٠٥م من دامت دولة
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الشجرة الطولونية

(١) أبو العباس أحمد بن طولون ٢٥٤–٢٧٠ه/٨٦٨–٨٨٤م

(٥) شيبان
 ٢٩٢ه

٩٠٤-٩٠٥م

(٢) خمارويه
 ٢٧٠–٢٨٢ه 
٨٨٤–٨٩٥م

(٣) جيش
٢٨٢-٢٨٣ه
٨٩٥-٨٩٦م

(٤) هارونالسيدة قطر الندى
٢٨٣–٢٩٢ه
٨٩٦–٩٠٤م

اإلخشيديني دولة (10-1)

س فأسَّ مرص عىل الرايض الخليفة ه والَّ الذي اإلخشيد طغج بن محمد األمري إىل وتُنسب
٣٢٤–٣٥٩ه/٩٣٥–٩٦٩م. من دامت مستقلة دولة فيها

الشجرة اإلخشيدية

محمد بن اإلخشيد بن طغج ٩٣٥–٩٤٥م

(٢) أنوجور أبو القاسم
٩٤٦–٩٦٠م

(٤) ٭مواله أبو اAسك
كافور بن عبد اللّٰه

٩٦٦–٩٦٨م

٭ هذه النجمة إشارة إىل أن العالقة هي عالقة والء ال والدة.

(٣) عيل
٩٦٠–٩٦٦م

(٥) أحمد ٩٦٨-٩٦٩م
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الخالفة ملذهب املخالفة العقائد أصحاب أمر قوة (2)

القرامطة. (٣) اإلسماعيلية. (٢) العقائدية. الحركات (١)

العقائدية الحركات (1-2)

يف البساطة إىل يميلون سنيِّني» «مسلمني العقيدة حيث من األمويون الخلفاء كان
أيامهم ويف الساذجة، العربية الفطرة عليهم تغلب عرب فإنهم ذلك؛ يف غرو وال اعتقادهم،
مثًال، كاملعتزلة اإلسالم بها جاء التي العقيدة تعقيد أرادت التي الفرق بعض نجمت
«وقف ديمومبني: يقول وعنف. بشدة وحاربوهم أربابها ضد ووقفوا فحاربوها، والجربية
وفاته، بعد محمد خالفة يف عيل بأحقية واعرتفوا الخط، طول عىل األمويني ضد املعتزلة
من به قاموا ِلما وأَجلُّوهم األُول الثالثة الراشدين الخلفاء برشعية اعرتفوا هذا مع لكنهم
الوسط االتجاه هذا إن الخوارج.» وبعض الشيعة4 معتدلة فيه قلَّدهم ما وهذا أعمال،
األول النصف يف نيربج، رأي بحسب املفكرين، قوى توحيد إىل أدى الذي هو مًعا واألموي
محلهم، عيل ذرية إحالل عىل والعمل األموية، الدولة إلسقاط للهجرة الثاني القرن من
الرسول، آل يف حل قد اإللهي النور بأن املفكرين من املتطرفون اعتقد التي الذرية تلك
الصائبة، بالحكمة السيايس، حذقهم إىل باإلضافة يتميزون الذين العباسيني إلحالل بل
العباسية الخالفة تبنته قد املعتزلة مذهب فإن أمرها من يكن ومهما الصحيح، والحكم
من األموي الخليفة لدى العقيدة بساطة فإن حق؛ وهذا املتوكل5 مجيء حتى البداية منذ
وخالفة القرآن من املعتزلة وقفها التي العنيفة وللمواقف املعقدة، للمذاهب وكرهه جهة،

إليهم. ومن الفكرة هذه أصحاب يحارب جعله أخرى، جهة من هللا وصفات الرسول،
املعتزلة فكرة أيدوا فإنهم ذلك؛ غري عندهم الوضع كان فقد العباسيون الخلفاء أما
منذ املناوئة، األفكار أصحاب والحقوا بها، االعتقاد عىل الناس وأجربوا صارًخا، تأييًدا
أهل مذهب عن املنحرفة امليول أصحاب كل عىل ضيَّق الذي (١٩٨–٢١٨ه) املهتدي أيام

مذهب عىل رشٌح فهو تمثيل؛ أصدق البالغة» نهج «رشح صاحب الحديد أبي ابن الرأي هذا يمثِّل أقول: 4
غالتهم. عىل عنيفة حمالت وفيه االعتدال، وأرباب الشيعة معتديل
بغداد. طبعة ص٤٣، والسامر، للشماع والرتجمة كتابه، انظر 5
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من واملتزندقة الزنادقة لتعقيب مخصًصا موظًفا ١٦٧ سنة الكلواذي عمر ى وسمَّ السنة
بهم.6 للفتك وبابكية وُخرَّمية راوندية

كانت املنصور عهد يف «أصبهان» من بالقرب «راوند» يف ظهرت ففرقة الراوندية: أما
يقدِّسون أنهم مذهبهم وخالصة ودنيوية، دينية من الفارسية التقاليد إحياء إىل تهدف
أن زعموا وقد املحرمات، إباحة عىل ويعملون اآللهة، مرتبة إىل ويرفعونهم امللوك

بهم. وفتك تتبعهم ذلك بلغه فلما إلههم، هو املنصور
دعوتها لصاحب نسبة بذلك يت ُسمِّ الراوندية، تشابه أخرى حركة فهي املقنعة: وأما
الصوم وأسقط األلوهية، وادعى ذهب، من قناًعا لوجهه اتخذ الذي الخراساني» «املقنع
وقد اإلباحية، «مزدك» تعاليم إىل ودعا ونساءهم، اآلخرين أموال وأباح والحج، والزكاة

ويبيدهم. عليهم يشدد أن إىل اضطره مما املهدي عهد يف أمرهم فشا
مأخوذ واسمهم أيًضا، اإلباحي «مزدك» إىل مبادئها ترجع طائفة فهي الُخرَّمية: وأما
اإلسالم تعاليم بني مزجوا وقد الفرح، الدين ومعناها الفارسية، دينان» «خرَّم كلمة من
خدايش زعمائهم ومن والحلول، والنساء، املال يف واشرتاكية تناسخ، من واملزدكية،

الُخرَّمي.
التي العقائدية حركات أخطر من حركة كانت وقد بابك، إىل فنسبتهم البابكية: وأما
هذه أن والحق الُخرَّمية،7 للحركة استمرار وهي العباسيني، أيام إيران يف قامت
ثانيًا الفرس إىل امُللك وإرجاع أوًال، اإلسالم هدم هما: رئيسان غرضان لها كان الحركات
اإلسماعيلية حركتا كانت وقد هذا، كتابنا من األول العرصالعبايس تاريخ يف لناه فصَّ كما

بالبحث. خصصناهما فلذلك كبري؛ تأثري لهما حركتني العرص هذا يف والقرامطة

اإلسماعيلية (2-2)

الشيعة حركة ظهور العرص هذا يف الدولة به ُمنيت الذي االنحالل نتائج من كان
القرنني يف وقويت للهجرة الثاني القرن أوائل منذ بالظهور ابتدأت التي اإلسماعيلية

هذه. أيامنا حتى بعد، ما إىل واستمرت والرابع الثالث

.١٥١ :٦ األثري وابن ص١٥٦؛ الجهشياري، انظر: 6
االزدهار. عرص كتابنا: يف النَِّحل هذه تفصيل راجع 7
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الشجرة العلوية
األئمة االثنا عرش

(١) سيدنا أم: ا9ؤمن6 اإلمام عيل بن أبي طالب (عليه السالم) ٦٣ه/٦٨٢م

(٣) الحس6 بن عيل ٦١ه/٦٨٠م(٢) الحسن بن عيل ٥٠ه/٦٦٩م

(٤) عيل زين العابدين نحو سنة ٩٥ه/٧١٦م

(٥) محمد الباقر ١١٤ه/٧٣١م

(٦) جعفر الصادق ١٤٨ه/٧٦٥م

(٧) موىس الكاظم ١٨٣ه/٧٩٩م

(٨) عيل الرضا ٢٠٢ه/٨١٨م

(٩) محمد الجواد ٢٢٠ه/٨٣٥م

(١٠) عيل الهادي ٢٥٤ه/٨٦٨م

(١١) الحسن العسكري ٢٦٠ه/٨٧٤م

(١٢) محمد ا9هدي ا9نتظر (اختفى ٣٢٨ه/٨٧٨م)

إسماعيل ١٤٣ه/٧٦٠م

زيد
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العرشة النقاط يف إجمالها يمكن الظهور من الحركة تلك مكَّنت التي األسباب ولعل
التالية:

واضًحا تقلًصا والديني الزمني نفوذها وتقلص العباسية الخالفة سلطان ضعف (١)
اململكة. أجزاء من كثرٍي عن

بعد إليها الوصول يف يأملون كانوا التي الخالفة إىل الوصول يف عيل» «آل فشل (٢)
حقهم. إعطائهم وعدم لهم «العباسيني» خداع ويبينهم أمية، آل عهد انقضاء

يف إليها الوصول أملوا التي أهدافهم إىل الوصول يف العربية غري العنارص فشل (٣)
نفوذهم يعيدوا أن يف أمًال األموية الدولة هدم عىل عملوا أن بعد الجديدة، الدولة عهد

القديم.
العهد يف يمكِّنهم، لم الذي العربي الحكم يف العربية غري العنارص تلك آمال خيبة (٤)
قبل لهم كانت التي وسلطاتهم تقاليدهم استعادة من العبايس، العهد أوائل يف ثم األموي

اإلسالم.
أحيت التي القديمة والعقائد الحضارات ذكر وإحياء والتدوين الرتجمة انتشار (٥)

العربية. غري املفتوحة األمم عند القومي الغرور
جعل انتشاًرا والرسيانية، اليونانية الفلسفتان وبخاصة القديمة، الفلسفات انتشار (٦)
بعيدة جديدة آفاٍق إىل والتطلع اإلسالم به جاء ما ملناقشة وقلوبهم عيونهم يفتحون الناس

اإلسالم. بساطة عن
والخرافات اإلرسائيليات بانتشار السمحة الحقيقية اإلسالم روح عن البُعد (٧)

غريبة. روحية فكرة كل بسهولة تتقبل العامة جعل مما الفارسية، وغري الفارسية
من عىل والتضييق عليها، ومحاسبتهم الناس عقائد يف عمليٍّا تدخًال الخالفة ل تدخُّ (٨)
أهل وطريقة اإلسالم وهو للدولة الرسمي املذهب عن انحراًفا أو هرطقة أو زندقة يعلن
محاسبتهم يف الناس عىل يضيقان والهادي املهدي أخذ حني وخاصة والجماعة، السنة
القائل املعتزيل مذهب اعتناق عدم عىل الناس يحاسب املأمون أخذ حني أو عقائدهم، عىل

العقيدة. تلك أنكر من المتحان املحنة» «ديوان وبإنشاء ذلك، وغري القرآن بخلق
زراعي مجتمٍع إىل ساذج وتجاري زراعي مجتمٍع من اإلسالمي املجتمع تبدل (٩)
وقد موايل، أو عربًا أهلها أكان سواء مالية، أرستقراطية طبقة ووجود معقد، وتجاري
أحس كما جهة، من بها املحيط بالبؤس وعرب، موايل من العاملة، الفقرية الطبقات أحست
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من التكتالت حصلت فلذلك ملصالحهم؛ حمايًة اتحادهم بوجوب وعرب موايل من األغنياء،
ترمي التي واالجتماعية العقلية الحركات يف الواضح أثرها التكتالت لهذه وكان الجانبني،

وعنارصهم. وعقائدهم ِنَحلهم اختالف عىل املتذمرين أهداف توحيد إىل
العرص يف كانت أن فبعد نواحيها؛ من يشء كل يف املغاالة وظهور الحياة، د تعقُّ (١٠)

يشء. كل يف الغلو وبدا ا جدٍّ العبايس العرص يف تعقدت ساذجة، عربية األموي

الرجال من فئٌة اإلسالمية البيئة يف نشأت أن األسباب هذه نتائج من كان ولقد
وسيلة واتخذتها عيل» آل لحق «االنتصار بفكرة سرتتها بحركة للقيام ذريعة ذلك اتخذت
كانت ألنها فكرتهم؛ لبذر مقرٍّا الكوفة مدينة الرجال هؤالء اتخذ وقد لفكرتها، للدعاية
وألنها نوع، وكل صوب، كل من القديمة الثقافات فيه تجمعت وسياسيٍّا فكريٍّا مركًزا
املتعلقة الروايات من بكثرٍي أسماؤهم أُحيطت الذين العلويني األئمة من نفر مقر كانت
هذه حولهم قامت الذين العلويني تقسيم يمكن أنه ويظهر القديم، يف الحركات هذه بمثل

فريقني: إىل الحركات
والحسينية. الحسنية فريق (٢) الحنفية. فريق (١)

املعروف السالم) (عليه عيل اإلمام بن محمد اإلمام إىل فنسبتها الحنفية: أما
بحركته قام حني الثقفي املختار أن الفرق وأرباب املؤرخون ويذكر الحنفية، بابن
وعىل املنتظر»، «املهدي هو الحنفية ابن أن ادعى ٦٦ه/٦٨٥م سنة الكوفة يف الثورية
الحنفية املهدية الشيعية الحركة فإن الحنفية؛ ابن وموت املختار عىل القضاء من الرغم
لم اإلمام إن «أوالها» قالت ثالثًا، فرًقا بعدها أربابها وانقسم بعدهما برسعة انترشت
إنه «الثانية»: وقالت جوًرا. ُملئت كما عدًال األرض ويمأل سيعود وإنه اختفى، بل يمت
هاشم أبا إن قالت «فرقة» فرق؛ إىل انقسموا ثم بعده، من لألمر هاشم أبي ابنه إىل عهد
و«فرقة» العباس. بني إىل باإلمامة أوىص هذا عليٍّا وإن محمد، بن عيل أخيه إىل أوىص
وأربابها الحنفية الحركة اختفت وقد عيل. آل من معاوية بن هللا عبد أوىصإىل إنه قالت

أصواتهم. وخنقوا عليهم ضيَّقوا ألنهم الحكم عىل العباسيون سيطر أن بعد
بن عيل ابني و«الحسني» «الحسن» اإلمامني إىل فنسبتها الحسينية: الحسنية، وأما
عيل بن زيد منهم: الخالفة عىل جماعات ذريتهما من ثار وقد السالم)، (عليه طالب أبي
تزال ما التي الزيدية الفرقة أئمة من وعيىس يحيى وولداه العابدين، بزين املعروف
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وتبعته إماًما بنفسه نادى الذي العابدين، زين بن عيل بن محمد ومنهم اليمن، يف
عمر بن يوسف الحقها التي املنصورية الفرقة زعيم العجيل منصور أبو منهم جماعات،
فرٍق إىل أتباعه افرتق الباقر مات وملا ١٢٥ه، سنة منصور أبا زعيمها وقتل الثقفي،
املعروف عيل بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن محمد ومنهم لتعدادها، مجال ال
التاسعة تجاوز يومئٍذ سنه تكن ولم املهدي، هو أنه أعلن الذي الزكية النفس بذي
املغرية ادعى محمد مات وملا العجيل، سعيد بن املغرية الدعوة هذه له حبذ وقد عرشة،
مؤازرة وأتباعه هو ورفض الصادق جعفر اإلمام كذَّبه وقد سريجع، وأنه غاب قد أنه
اسمه رجل أتباعه أبرز من وكان لجعفر، اإلمامة إن وقالوا الفكرة هذه إىل الداعني
أول تعترب والتي الخطابية، الفرقة مؤسس الخطاب، أبي بن محمد أو الخطاب أبو
الصادق، لجعفر ثم الباقر ملحمد داعية الخطاب أبي كان وقد قوية، باطنية حركة
(أي أنه زعم ثم بعده، من وصيَّه جعله قد جعفًرا أن وزعم لهما، دعوته يف غال وقد
والنار الجنة إن فقال: القرآن، آيات َل وأوَّ بالتقيَّة وقال املحارم، فأحل ونبي، إله جعفر)
و«التناسخ»، «النور» بنظرية وقال بعينهم، رجال أسماء إال هي ما والصوم والصالة
جعفر بن إسماعيل بن محمد إىل أصحابه تحوَّل ١٣٨ سنة الخطاب أبي ابن ُقتل وملا
مات وملا الخطاب8 أبي ومن إسماعيل ابنه من الصادق جعفر تربأ حتى الصادق،

فرق: ثالث إىل أصحابه انقسم ١٤٨ سنة الصادق جعفر

سريجع. وأنه يمت لم أنه زعمت التي الناووسية فرقة (١)
منهم. املعتدلون وهم الكاظم، موىس ابنه أتباع وهم عرشية، االثنا (٢)

إسماعيل. بن محمد ابنه ثم إسماعيل ابنه بإمامة القائلون وهم اإلسماعيلية: (٣)

يكن لم ألنه استخفاف؛ نظرَة إسماعيل إىل عرشية واالثنا السنيَّة املصادر نظرت وقد
واإلسماعيلية الباطنية املصادر أما والنبل،9 واألمانة االستقامة من جانٍب عىل نظرهم يف
وقد القداح، ميمون هو بعده من خليفته إن وقالت: األلوهية، مرتبة إىل رفعته فإنها

للكيش، والرجال ١٧٥؛ :٩ للمجليس األنوار وبحار ١١٢؛ :٢ حزم وابن ص١٣٦؛ الشهرستاني، انظر: 8
ص٤٤. «سلمان»، عن كتابه يف وماسينيون ص١٨٨؛

ص٥٦. لألسرتابادي، املقال ومنهاج ٢٥٠؛ و٩: ،١٥٤ :٣ الطربي انظر: 9
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هللا؛ عبد وابنه هذا ميمون خليفته أمر يف أيًضا والباطنية والشيعية السنية املصادر اختلفت
أصحاب من وأنه ديصاني، ثنوي رجل ابن هو القداح ميمونًا إن تقول: السنية فاملصادر
من ا رشٍّ كان الذي هللا عبد ابنه خلفه مات ملا وأنه اإلسالم، تكيد التي الغالية العقائد
واستعمل النبوة ادعى وقد الدس، يف وبراعته مكره، وقوة األديان عىل اطالعه لسعة أبيه
إىل الظاهر يف يدعو كان وأنه له، مقر آخر سلمية اتخذ وأنه املحرمات، وأباح الشعوذات

اإلسالم.10 هدم إىل يدعو الباطن يف وهو إسماعيل بن محمد مذهب
وأن الروحي، وتلميذه جعفر راوية كان ميمونًا إن فتقول: الشيعية املصادر وأما
ثنويني وال ديصانيني يكونا لم وأنهما واملجتهدين، الثقات املحدثني من كان هللا عبد ابنه

السنة.11 أهل يقول كما ذلك شابه ما أو
لفقدان عنهما واضحة صورة تعطينا فال اآلن، إىل املعروفة اإلسماعيلية املصادر وأما
الكتب بعض يف عنهما معلومات عىل الباحث يعثر وإنما الكافية، اإلسماعيلية املصادر
تقول: وهي األخرية، اآلونة يف اكتشافها الباحثون استطاع التي الدرزية الكتب أو السنية
أن والحق أساسه،12 هو القداح ميمونًا وأن السابع، الناطق هو إسماعيل بن محمد إن
الرغم عىل معه وضعه تفهم يصعب اختالًفا فيه الروايات واختلفت أمره، غمض قد القداح
خزانة يف املخطوطة اإلسالمية» «الفرق مخطوطة يف نجدها التي املفيدة املعلومات من

ببغداد.13 األوقاف
الباحثني، من بخفاياها العارفون قلَّ ولذلك مخفية؛ فمستورة اإلسماعيلية العقيدة أما
بالنقاط عنها املعروفة املعلومات إجمال يمكن أنه إال املتأخرون، أو املتقدمون ذلك يف سواء

اآلتية: الست

Inter Confessionalism العقيدة يف شمويل مذهب هو اإلسماعييل املذهب إن (١)
أو نرصانية أو صابئية أو مانوية أو مزدكية العقائد يحارب ال متسامح مذهب وهو

لهم. مخالفة إسالمية أو يهودية،

ص١٩٣. وسياسنامة، للبغدادي؛ والفرق ٤٤٦؛ :٢ الزاهرة والنجوم ص١٨٦؛ الفهرست، 10
ص٦٥. آشوب، شهر البن العلماء ومعالم ص١٦٠؛ للكيش، الرجال معرفة كتاب: انظر 11

.De Says exposé de la Religion des Deuzes p. 94 كتاب: انظر 12
خزانة يف موجودة املصنف، املجهول الكتاب هذا من أخرى نسخة عىل مقابلة عنها نسخة خزانتنا يف 13

األرشف. النجف يف الغطاء كاشف آل
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الفاريس الكاتب لنا ذكر وقد األموال، يف اشرتاكي مذهب هو اإلسماعييل املذهب إن (٢)
أحوال بعض للهجرة الخامس القرن يف البحرين زار الذي خرسو14 نارص اإلسماعييل
االشرتاكي. النظام يشبه نظاًما عندهم فرأى األحساء، عاصمتهم زار الذين اإلسماعيلية

وتعليمية وسبعية قرامطة من — فرقه اختالف عىل — اإلسماعييل املذهب إن (٣)
تأويًال، تنزيل ولكل مستوًرا، باطنًا عندهم ظاهر لكل إن أي باطني، مذهٌب وغريها،
مرضوبة أمثال هو إنما والسنة، الكتاب يف ظهر مما عباده به هللا استعبد ما جميع وأن
األئمة هم قليل عدد إال يعرفه ال الباطن هذا وأن العمل15 عليها باطنية، معاني تحتوي

بذلك. يعلمونهم ومن املعصومون
الكيل العقل وإن سبعة، عددها نبوة حلقات إىل البرشية تاريخ مون يقسِّ إنهم (٤)
الناطق النبي هذا يخلف «الناطق» ب يُعرف بعينه شخٍص يف وآخر حنٍي بني يتجسد
الروحية الحقائق الناس يعلِّم نبي وكل «الصامت»، ب منهم واحد كل يُعرف أئمة سبعة
نظام بذلك يقيض كما سلفه، عليه كان مما أكمل بشكٍل وهدايتهم لسيادتهم الالزمية
األنبياء.16 خاتم وهو إسماعيل، بن محمد حلقة هي نبوة حلقة آخر وإن الكوني، التطور
ولهذا يسترت؛ من ومنهم يظهر َمن منهم بل أبًدا، ظاهرين يكونون ال األئمة إن (٥)
الفاطمية»، األئمة «ظهور وبني إسماعيل» بن «محمد بني املستورين األئمة من سلسلة نجد

ردهم وقد رشيًفا، كان سلطانهم إن وقيل ص٩٣–٩٥: ولرتجمتها، ص٨٢ نامه، سفر رحلته يف يقول 14
واسمه إليه إال يكون ال مرجعهم أن إىل ودعاهم والصوم، الصالة من أعفيتكم إني وقال: اإلسالم عن
وقربه الوفاة، بعد يعني إليكم، راجع إني سعيد أبو لهم قال وقد محمد، بنبوة يقرون ولكنهم سعيد، أبو
… بالعدل الناس يحكمون أبنائي من ستة عليه ويحافظ امللك يرعى قائًال: أبناءه أوىص وقد املدينة، داخل
عن خويه دي كتاب انظر الهجرة، بدار القرص هذا (يُعرف ملكهم دار هو قرصمنيف اآلن الحكام ولهؤالء
الرعية، من عشوًرا يأخذون ال وهم ص٣٣)، اليماني، ملك بن ملحمد الباطنية وأرسار ص٤٠؛ القرامطة،
بأكثر يطالبه ال آخر عىل َدين ألحدهم كان وإذا عمله، يتيرس حتى يتعهدونه استدان أو إنسان افتقر وإذا
ما يشرتي حتى املال من يكفيه ما يُعطى صناعة وله املدينة هذه ينزل غريب وكل له، الذي املال رأس من
املالك أحد طاحون أو بيت تخرَّب وإذا يشاء، حني أخذ ما الحكام إىل ويرد وآالت، عدٍد من صناعته يلزم
والطاحون، املنزل ويصلحوا إليه يذهبوا بأن عبيدهم من جماعة أمروا اإلصالح، عىل القدرة لديه تكن ولم
ويدفع مجانًا، للرعية الحبوب تطحن للسلطان مملوكة مطاحن الحسا ويف شيئًا، املالك من يطلبون وال

الطحانني. وأجور إصالحها نفقات السلطان فيه
ص٢٧٠. والبغدادي، ص٧٥؛ النوبختي، تأليف الفرق، كتابَي: انظر 15

ص٧٤. الشيعة، ِفَرق النوبختي: انظر 16
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املستورون األئمة أما املستور، اإلمام بدعوة ون يبرشِّ ظاهرين دعاة وجود من بد ال ولكنه
القداحون وهم روحانيٍّا أبنائه من وصنف جسمانيٍّا، عيل أبناء من صنف صنفان: فهم

لويس:17 برنارد املسترشق األستاذ عن نقًال النَّسب شجرتَي رسم وإليك

محمد بن إسماعيل

العلويون (ا+ستقرون)

أحمد

الحس3

( عيل (ا+علُّ

محمد (القائم)

ميمون

القداحون (ا+ستودعون)

عبد اللّٰه

محمد

الحس3

أحمد

سعيد

ولكن لويس، عند نجدها ومستودعني مستقرين إىل املستورين تقسيم وفكرة
هنا،18 لذكره مجال ال إفساًدا ويفسدها ينقدها إيفانوف األستاذ هو آخر مسترشًقا
العباسية العصور عن «دراسات كتابه يف الدوري العزيز عبد الدكتور رأيهما ناقش وقد

شئت. إذا إليها فارجع قيِّمة مناقشًة املتأخرة»19
ثنوي، مذهب اإلسماعييل املذهب أن إىل القدماء اإلسالمية الفرق مؤرخو يذهب (٦)
األول هو فاإلله النفس، خلق اإلله أن كتبهم يف الباطنية علماء «وذكر البغدادي: فيقول
وها سمَّ وربما و«الثاني»، «األول» وها وسمَّ العالم، هذا مدبِّرا وهما الثاني، هي والنفس
املجوس قول بعينه هو العالم يدبِّران و«الثاني» «األول» إن وقولهم والنفس، العقل

ص١٦٢. والرتجمة، ص٥٠، «اإلسماعيلية»، كتابه: يف لويس برنارد انظر 17
.The Rise of the Fatimides كتاب: من ص١٥٣ انظر 18

ص١٤٢. بغداد، طبع املتأخرة»، العباسية العصور عن «دراسات القيم: الدوري كتاب انظر 19
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عن ت عربَّ الباطنية أن إال محدث، واآلخر قديم، أحدهما صانَعني إىل الحوادث بإضافة
و«أهرمن».» «يزدان» ب عنهما املجوس وعربَّ و«الثاني» «األول» ب الصانعني

الصفا. إخوان رسائل قرأ ملن اآلراء هذه وتتجىل قلت:
ثم جهة، من تنظيمها ُحسن هو اإلسماعيلية الحركة دارس يلحظه أن يجب ما وأهم
أو تجارة من املهن بإحدى يتظاهر «الداعي» كان فقد ثانية؛ جهٍة من لها الدعاية ترتيب
زهده له أظهر وانصياًعا، إليه سكونًا يدعون ممن أحس ما فإذا نجارة، أو كحالة أو طب،
فإذا الفقراء، إىل واإلحسان الخري حب من أمامه أكثر إليه اطمأن فإذا وتقواه، الدنيا يف
بهذه ينىس وال بهم، حاقت التي واملظالم الرسول آل عن يحدِّثه أخذ إليه االطمئنان ازداد
مسلًما املدعو كان فإذا ذلك20 يالئم بما فيخاطبه وعقائده عواطفه يستغل أن املناسبة
استدرجه يهوديٍّا أو صابئًا أو نرصانيٍّا كان وإن عيل، آل ظلم له وأبان اإلسالم، له عظَّم

فكرته. يعتنق يجعله أن إىل بعقائده
العقلية؛ وقواهم املدعوين حسب عىل درجات وكتبهم دعوتهم الدعاة جعل وقد
والبالغ قليًال، هؤالء من أفضل لنفٍر الثاني البالغ وكتاب للعامة، األول البالغ «فكتاب
ثالث دخله ملن والخامس سنتني، املذهب دخل ملن والرابع سنة، املذهب دخل ملن الثالث
األكرب.»21 والكشف املذهب نتيجة فيه والسابع سنني، أربع دخله ملن والسادس سنني،
للدعوة تسهيًال سبع22 من بدًال تسًعا الطبقات جعل إىل اضطروا الزمن بمرور أنه ويظهر

التسع: الطبقات هذه أحوال خالصة وإليك لألذهان، وتقريبًا

إثارة ويحاول يُشوَّش، لئال املدعو عىل آرائه عرض يف ويحذر دعوته الداعي يبدأ (١)
التفكري سعة الداعي) يف (أي فيه يقترص يجعله بشكل اإلجابة وطلب السؤال، روح
ومسائل القرآن ومعاني اآليات، تأويل هو يبدأه، ما وأول العقل، وسمو الصدر ورحابة
عىل كان ومن هلك، بالظواهر ك تمسَّ َمن وأن باطنًا، الرشع لظواهر أن له مبينًا الرشع
هللا بهم بعث الذين األئمة من الباطن علم تقبلوا ما يضلوا لن الناس وأن نجا، الباطنيني

ص١٥. استانبول، طبع للديلمي، الباطنية مذهب بيان انظر: 20
كتبهم، وأسماء اإلسماعيليني املصنِّفني أسماء فيه ل فصَّ فقد ص٢٦٧-٢٦٨، الفهرست، كتاب: انظر 21

وذكر. عبدان واسمه مؤلفيهم زعيم عن وبحث
ص٨٨٢. البغدادي، 22
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أن املدعو عىل وأن علمه، وصاحب هللا ممثل هو وصاحبه الزمان» «إمام وأن البرش، لهداية
واإلخالص الدعوة، أرسار إفشاء وعدم الزمان، لصاحب التام والئه عىل األيمان أغلظ يقسم
«طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ املطلوبة، الرضيبة ودفع خصومها، ومقاومة لإلسماعيلية،
الدعوة لتقبل استعداده وقوة املدعو شخصية تعرُّف يف التفرُّس أي «التفرُّس» أو األزرق»،

وأرسارها.
أحكام ظواهر اتباع بمجرد يكونان ال جنته ودخول هللا رضا أن املدعو يعلم (٢)
ى وتُسمَّ الرشيعة، بحفظ املنصورين األئمة من الباطن علم معرفة من له بد ال بل اإلسالم،

الدعوة. إىل به يأنس ما يعلم املدعو إن أي التأنيس»؛ «طبقة الطبقة هذه
أحاط الذي إسماعيل بن محمد هو خاتمهم وأن سبعة، األئمة بأن يؤمن أن يجب (٣)
يف الشك فكرة بغرس يبدأ فيها إذ التشكيك»؛ «طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ ورسه، هللا بعلم

السابقة. عقائده وزعزعة املدعو قلب
الصامتني الستة واألئمة الناطق، النبي وطبيعة السبعة، النبوات أدوار املدعو يعلم (٤)
التعليق»؛ «طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ األنبياء، خاتم إسماعيل بن محمد وأن خلفوه، الذين

القسم. أخذ أي
الذين عرش االثني والحجج و«١٢»، «٧» العددين أرسار يعلم أن املدعو عىل يجب (٥)
ى وتُسمَّ عرش، االثني األرض جزر يف منترشون الحجج هؤالء وأن إمام، كل دعوة يسريون
سبعة» «العدد تقديس فكرة أخذوا قد القوم أن وأظن الربط»، «طبقة الطبقة هذه
هللا. (١) سبعة: التجليات يجعلون وهم العدد، هذا قدَّست التي الفيثاغورثية من أيًضا
األرض عالم (٧) الزمن. (٦) القضاء. (٥) األساسية. املادة (٤) النفس. (٣) العقل. (٢)
قد أنها نالحظ أن ويمكننا نفسها، اإلسماعيلية عىل السبعية اسم أُطلق وربما والبرش.
الفلسفة عىل كبري حدٍّ إىل القائمة الغنوصية الفلسفة من الفلسفية أفكارها بعض استقت

الحديثة. األفالطونية
وصالة صيام كلمات: من واملقصود اإلسالمية الرشيعة معاني تفسري املدعو يُعلَّم (٦)
بظواهر االكتفاء وأن والعذاب، والنار الجنة معاني: م ويُفهَّ ذلك، وغري وطهارة وحج وزكاة
ال علم وهو منها، املراد الباطن علم يعلمون فإنهم الخواص أما والجهلة، للعوام هو هذه
الفلسفة كتب قراءة عىل الداعي يحثه وهنا والفلسفة، الحكمة كتب عىل اطلع من إال يُؤتاه

التدليس». «طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ الصحيحة، والحكمة القديمة
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هذه ويف وأرساره، املذهب علم أُوتوا الذين الدعاة إال السابعة الدرجة يبلغ ال (٧)
«طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ التوحيد، عقيدة وهدم الثنوي، املبدأ تشبه معلومات الدرجة

التأسيس».
والعقاب، الثواب أو والحرش كالقيامة الكلمات بعض تأويل عىل فيها يطلع (٨)

… الخلع» «طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ واملعجزات،
يشاء، فيما يشاء كما يفكر أن له أُبيح اإلنسان وصلها ما فإذا الكمال، مرتبة هذه (٩)
طبقة الطبقة هذه ى وتُسمَّ يرتئيه، مذهبًا لنفسه يخرتع أو بعينه، مذهب أي يتبع وأن

السلخ.23 أو «املسخ»

املصادر من لكم استخلصناها اإلسماعيلية الطائفة هذه عن معلومات فهذه «وبعد»،
درجَة بعُد تبلغ لم ولكنها والحديثة، القديمة واألوروبية واإلسماعيلية والشيعية السنية
واملصادر العمل، ما ولكن والرشح، املناقشة إىل تحتاج التي النقاط من كثري وفيها التمام،
إىل محتاج وأرسارها الحركة هذه حقيقة م تفهُّ أن وأظن عزيزة، جد واملعلومات تعوزنا
هذه عن املجهوالت تكشف جديدة، مخطوطاٍت عىل العثور من فيه يُتَمكن أطول زمن

وأرسارها. الحركة

القرامطة (3-2)

العالقة وأن ا، جدٍّ ناقصة عندنا التي املعلومات وأن غامض، الفرقة هذه منشأ أن الحق
املعلومات من الحقائق بعض استخالص وسنحاول مضطربة، اإلسماعيلية وبني بينها

اآلن.24 إىل املعروفة

ص١٤٥؛ والشهرستاني، ص١٦٧؛ خلدون، ابن ومقدمة ص٢٥؛ والديلمي، ص٢٨٠؛ البغدادي، انظر: 23
Ivanov: A Gide to Ismaïli Cullerative London 1933, وإيفانوف: ٣٨٨؛ :٨ لإليجي واملواقف

.Ivanov: The Rise of The Fatimide, Caleutta, 1942
كتاب: إليها الرجوع يحسن التي املراجع أفضل من 24

• M. J. de Goeje; Memoire sur les Carmathes de Bahrain, Leiden 1882.
• Lewis: The Origine of Ismaïlism, Cambridge 1940.
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هللا عبد أبو رأسهم وعىل الِفَرق، ومؤرخي القدماء املسلمني املؤرخني من كثري يرى
يف ألَّف للهجرة، الرابع القرن أوائل يف عاش ُسنِّي مؤلف وهو زرَّام) (أو رزام بن
كتب يف الباقية املصادر بعض عنه لنا نقلت ولكن ضاع، قيًما كتابًا اإلسالمية العقائد
القداح ميمونًا وأن واحد، معدٍن من واإلسماعيلية القرامطة حركة أن اإلسالمية، الفرق
يف ا هامٍّ دوًرا لعبا اللذان هما اإلسماعيلية الحركة يف أثرهما رأينا اللذين هللا عبد وابنه
ملحمد يدعو أخذ األهواز، من البرصة إىل صار ملا هللا عبد وأن أيًضا، القرامطة مذهب خلق
العباسيني جنود طارده وملا األهوازي، حسني يُدعى رجل بصحبته وكان إسماعيل، بن
من رجل فأجابه العراق، إىل منها دعاته يبعث وأخذ مقرٍّا، له واتخذها «سلمية» إىل فر
هذا قرمط وأن بقرمط، ب ويُلقَّ األشعث، بن حمدان اسمه ٢٦١ه سنة يف «الطالقان» أهل
بهرام بن الحسن سعيد أبو اسمه رجل ومنهم كثري، فأجابه نحلته، وذاعت أمره، قوي قد
الدعوة مقر البحرين صارت حتى يديه، عىل املذهب قام الذي هو بالبحرين، الخبَّابي

الحركة. ومركز
فالكتَّاب فيها؛ األقوال اختلفت فقد القرامطة، إليها نُسب التي «قرمط» كلمة أما
الخطوات25 قارب إذا مشيته، يف الرجل قرمط قولك: من عربية إنها يقولون العرب
ويقول (ص٤٤٨)، والسمعاني (ص١١٧)، النديم وابن (ص١٧١)، البغدادي ذكر كما
فريى مصدرها؛ يف ويختلفون عربية غري القرامطة كلمة إن املسترشقني من الباحثون
ُعرِّبت، وأنها كرموته»، أو «كرامته من مأخوذة وأنها جنوبية عراقية كلمة أنها إيفانوف
«معلم» ومعناها آرامية إنها آخرون: ويقول القروي،26 أو الفالح ومعناها قرمط، فقيل:
ألن العينني؛28 األحمر معناها «كرميته» وأن نبطية، اللفظة إن آخرون: ويقول رسي27

السواد. أهل من نبطيٍّا كان قرمط حمدان

ودراسات ٧٣؛ :٢ اإلسالمية الشعوب تاريخ بروكلمان: وترجمة ٤١٠؛ ص٣٥٧، الخرضي، ومحارضات
والنوبختي. حزم، وابن والبغدادي، الشهرستاني، وكتب ص١٥٥؛ الدوري،

للخفاجي. الغليل وشفاء واللسان؛ الجوهري؛ صحاح انظر: 25
ص٦٩. إيفانوف، كتاب: انظر 26

.٧٣ :٢ بريوت (الرتجمة)، اإلسالمية الشعوب تاريخ بروكلمان: انظر 27
ونِْحلتهم. الدروز عن كتابه مقدمة يف سايس دي انظر 28
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روايتان: فيه قيل ما فخالصة وتطورها الحركة هذه منشأ أما

بعث هذا أحمد وأن أحمد، ابنه بعده باألمر قام ميمون بن هللا عبد وفاة بعد أنه (١)
سواد من النهرين منطقة يف طريقه، يف لقي وأنه الكوفة، إىل األهوازي الحسني الداعي
يدعو هذا فأقام داره، يف الحسني وأنزل فاستجاب، للمذهب ودعاه قرمط حمدان الكوفة،
حرضته وملا البساتني، وحراسة الحياكة من يعيش وكان املنطقة، أهل له فاستجاب الناس

حمدان. إىل بعده باألمر عهد الوفاة
كثريون، فأجابه عيل آلل يدعو فأخذ الكوفة، قدم األهواز أهل من متعبًدا رجًال أن (٢)
األهلني، من نقيبًا عرش اثني للدعوة ورتَّب لإلمام، ديناًرا منهم كل من يأخذ كان وأنه
«سلمية» يف ونزل الشام إىل رحل أنه ثم الخمس، بدل صالة خمسني أتباعه عىل وفرض

قرمط. حمدان واستخلف

الكوفة يف دعوته ينرش أن استطاع قد األهوازي أن إىل الروايتني هاتني من ونخلص
بقرمط. ب امللقَّ حمدان إىل باألمر عهد سفره أو وفاته عند وأنه وسوادها،

قام وأنه خصبة، وقريحة طموح ذا رجًال كان بأنه هذا حمدان سايس دي ويصف
والبؤس والفوىض التخريب من الزنج لحركة كان وأنه شديدة، وحماسة بهمٍة بالدعوة
أراد قد حمدان أن (٣٣٨ :١ التاريخ (يف الطربي ويذكر قرمط، دعوة نجاح يف كبري أثر
حمدان اتخذ وقد بينهما، يتم لم ذلك ولكن بحركته، قام حني الزنج صاحب مع التحالف
جهٍة من إيران وبني جهة، من بغداد العاصمة بني لتكون لدعوته مقرٍّا «كلواذي» منطقة
األعراب بعض دخلها كما السواديني، األنباط من كثري حمدان دعوة يف دخل وقد ثانية.
نشطاء معاونني إىل حمدان ق وفِّ وقد خالصة، علوية دعوة وظنوها بالدعوة ُخدعوا الذين
الذي عبدان»29 «الفقيه قريبه خطًرا أجلِّهم ومن دعوته، نرش عىل كثريًا ساعدوه أذكياء
يف الحركة عىل باإلرشاف إليه عهد الذي الجنابي، سعيد وأبو للحركة، فقهية كتبًا ألَّف
كرس قد هللا أن وتر عىل رضب حني وخصوًصا فكرته نرش يف سعيد أبو نجح وقد إيران،
يف ق ُوفِّ وملا الحسني، بحقوق طالبوا ألنهم األكارسة وأحب الحسني، قتلوا ألنهم العرب؛
البحرين إىل فذهب الدعوة، لنرش أخرى منطقٍة إىل عبدان وجهه إيران يف الدعوة نرش

ذلك. سنرى كما كبريًا نجاًحا ونجح

.٢٦٥–٢٦٨ النديم البن «الفهرست» يف ومباحثها كتبه عناوين ذكر تفصيل انظر 29
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وبخاصة للدعوة، املنظِّمة األسس فوضع منظًما، حصيًفا عاقًال حمدان كان وقد
«رضيبة اها سمَّ األمر، أول قليلة رضيبة بأخذ ٢٧٧ه سنة ابتدأ وقد املالية، الرتاتيب
«الهجرة» رضيبة اها سمَّ رضيبة بوضع ثنَّى ثم واألطفال، والنساء الرجال عىل الفطر»
بوضع ثلَّث ثم الكوفة،30 بجوار ابتناها التي الهجرة» «دار إلنشاء بالغ كل عىل دينار وهي
يف االشرتاك أراد من كل يدفعها دنانري سبعة وقدرها «البلغة» رضيبة سماها رضيبة

املحبة. عشاء
األعراب، والبدو والصنَّاع الفالحني األنباط، من أكثرهم وكان أتباعه، عدد عظم وقد
َمن وقتل العقيدة يف مخالفيهم عىل الثورة روح فيهم يبث أخذ سلطانهم قوي وملا
إىل بهم ودفع الرشعية، الفروض عنهم وأسقط ألتباعه املحرمات أباح وقد يقبلها، ال
تكن ولم قلوبهم. عىل يسيطر أن املال يف االشرتاكية باملبادئ واستطاع والثورة، االنطالق
ويظهر الدولة، وجه يف السالح وحمل الثورة إىل تدعو كانت بل سلمية، حركة الحركة تلك
الحركة بخطورة بغداد أحست وقد ٢٨٤ه سنة يف كانت بها قاموا مسلحة حملة أول أن
كانت نفسها بغداد ألن ينجح؛ لم ولكنه وجهها يف يقف من إليها الخليفة فبعث وقوَّتِها،

ومؤيديها.31 الحركة أنصار من كبريًا عدًدا تحتوي
الطربي ويذكر والكوفة، واسط بني جنبال يف مسلحة قوية بحركٍة قاموا ٢٨٧ سنة ويف
نفسها السنة ويف املنازل،32 وأحرقوا والصبيان النساء فيهم جمًعا املسلمني من قتلوا أنهم:
الغنوي عمرو بن العباس بقيادة جيًشا املعتضد الخليفة فأرسل البرصة، الحنَّابي هاجم
يف ثاروا ٢٨٨ه سنة ويف َهَجر، إىل سار ثم بجنده، وفتك وأرسه الجنَّابي عليه فتغلب
وقتله، الفوارس بأبي املدعو وهو رؤسائهم أحد أرس من الخليفة جيش وتمكَّن الكوفة،
قال املعتضد، الخليفة وبني هذا الفوارس أبي بني جرت محاورة األثري ابن لنا حفظ وقد
فتعصمكم أجسادكم، يف تحل أنبيائه وأرواح تعاىل هللا روح أن تزعمون هل املعتضد: له
فما فينا هللا روح حلت إن هذا، يا للخليفة: فقال العمل؟ لصالح وتوفقكم الزلل من
فقال يخصك. عما وسل يعنيك ال عما تسأل فال ينفعك، فما إبليس روح حلت وإن يرضك،
العباس وأبوكم مات، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن أقول قال: يخصني؟ فيما تقول ما الخليفة: له

.١٣٦ :٨ األثري ابن انظر: 30
و٣٦٠. ٣٣٨ :١١ الطربي انظر: 31

.٣٦٩ :١١ الطربي 32
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بكر أبو مات ثم ذلك؟ عىل الصحابة من أحد بايعه هل أم بالخالفة طالب فهل حي،
شورى وجعلها عمر مات ثم إليه، يوِص ولم العباس موضع يرى وهو عمر فاستخلف
وقد الخالفة؟ أنتم تستحقون فبماذا فيهم، أدخله وال إليه، يوِص ولم أنفس، ستة يف
ويذكر فُقتل،33 فوًرا يُقتَل أن به الخليفة فأمر … عنها جدك دفع عىل الصحابة اتفق
كانت العامة وأن يوًما، أربعني بعد بالرجوع أصحابه وعد الفوارس أبا أن املسعودي:

يفرقونهم. كانوا ببغداد الرشطة رجال وأن اليوم، ذلك لتشهد تتجمهر
البرصة جهة إىل الجنابي سعيد أبي بن سلمان طاهر أبو سار ٣١٦ه سنة ويف
بالحجاج ففتك الحج طريق إىل متوجًها خرج ثم املدينة، ونهب بأهلها وفتك فوصلها
إليه يطلب املقتدر الخليفة إليه وكتب هجر، إىل وساقهم وجوههم من كبريًا عدًدا وأرس
الكوفة إىل ه فتوجَّ الخليفة، يجبه فلم البرصة، والية وطلب فأطلقهم، األرسى، يُطِلق أن
فخاف بغداد أخباره وبلغت فقهره، بغداد جيش وبني بينه وقائع ووقعت بأهلها، وفتك
عىل وسيطر فدخلها األنبار إىل طاهر أبو سار ثم وقسوتهم، القرامطة فظائع من أهلها

نحلته. يف أهلها من كبري قسٌم ودخل الجزيرة،
الحجاج فنهب الرتوية، يوم فوافاها مكة إىل بجنده طاهر أبو سار ٣١٧ه سنة ويف
الحرام املسجد ومأل وحليها الكسوة وأخذ هجر، إىل وأنفذه األسود» «الحجر واقتلع
عليه ينكر إليه كتب العلوي هللا عبيد املهدي إن حتى لذلك، اإلسالمي العالم فضج بالقتىل،
أهل عىل تَُردَّ لم وإن الكفر، اسم ودولتنا شيعتنا عىل حققت «قد له: ويقول ويلومه ذلك
أرسل ٣٢٢ه سنة ويف منك.» بريء فأنا األسود الحجر تَُردَّ لم وإن منهم، أخذت ما مكة
من بيده ما عىل ليقره الخليفة طاعة إىل يدعوه طاهر أبي إىل رسوًال ياقوت بن محمد
إىل الذهاب من الحجاج ومنع لذلك، يأبه فلم األسود، الحجر يردَّ أن رشيطة عىل البالد
مكة عن بعيًدا األسود الحجر ظل وقد بالكوفة، وُدفن هلك أن إىل فساده عىل وظل مكة

باألحساء. عاصمتهم يف سنة ثالثني قرابة
أن يذكرون فاملؤرخون الشام؛ يف القرامطة عن مرة ألول نسمع ٢٩١ه سنة ويف
إغواء استطاع الكويف)، املهدي بن (زكريا مهدويه بن زكرويه واسمه قرمط دعاة أحد
زعم الذي زكرويه بن يحيى وبايعوا املذهب اعتناق إىل بطونها بعض فأجابه كلب بني
بلغ حتى بهم فسار الصادق، جعفر بن إسماعيل بن محمد بن هللا عبد بن محمد أنه لهم

.١٦٩ األثري٧: وابن ٣٧٢؛ :١١ الطربي 33
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لخمارويه تابعة ذاك إذ وكانت الشام دخلوا ثم مسجدها، وأحرقوا بها ففتكوا الرصافة،
استطاعوا ولكنهم معهم، فاشتبك جف، بن طغج فيها نائبه وكان طولون بن أحمد بن

الشام.34 يف يشتد أمرهم وابتدأ دمشق ويحارصوا جيشه يقهروا أن
العراق؛ يف يضعف أخذ قد نجده الشام، يف يشتد القرامطة أمر أخذ الذي الوقت ويف
يف القداحي حركة عن انفصاله أعلن قد قرمط، حمدان وهو العراق، يف زعيمهم فإن
وأرسل أمره، يف الشك فساوره رسائله، يف مألوفة غري تعابري لديه يالحظ أخذ ألنه سلمية؛
القداحي هللا عبد بن أحمد أن وجد سلمية إىل عبدان وصل فلما األمر، له ليتحرى عبدان
جعفر بن إسماعيل بن ملحمد يدعو ال حسينًا وأن محله، حل قد حسني ابنه وأن مات، قد
قوم هم إنما القداحني أن عبدان فأدرك القداح، هللا عبد ألبيه يدعو وإنما الزمان، صاحب
حمدان علم وملا أنفسهم، إىل للدعوة ذريعة إسماعيل بن محمد اإلمام اسم اتخذوا خداعون

بسلمية. صلتهم فقطعوا الخرب وأخربهم الدعاة جمع باألمر، قرمط
لالختالف نتيجة كان وعبدان حمدان انفصال «أن خويه دي املحقق املسترشق يروي
الداعية أن علم ملا املهدي وأن الشيعي، هللا عبد أبي وداعيته الفاطمي املهدي هللا عبيد بني
أتباعه إىل وكتب بقتله، أمر ضده يتآمر وأخذ املهدي شخصية يف شك قد الشيعي هللا عبد
فهما قد وعبدان حمدان وأن بالسيف، ره فطهَّ ضل قد الشيعي هللا عبد أن املرشق يف
هللا عبيد بسعيد املعروف الدعوة أصحاب رئيس إال ليس املهدي أن الحادثة، هذه من
عن انفصال فلذلك بها؛ ُخدعا قد قصة املستور اإلمام قصة وأن … سلمية من هرب الذي
حمدان واختفاء عبدان مقتل وأن عبدان، ومقتل الغريب، حمدان اختفاء ذلك وتال الدعوة،

املهدي.»35 هللا عبيد تدبري من كانا ربما
انفصال بعد وحيويتها نشاطها من كثريًا فقدت قد القرمطية الحركة أن يف شك وال
عديدة مواهب ذا كان الذي زكرويه بزعامة الشام إىل الحركة انتقلت فقد عنها؛ حمدان
العباس وأبو محمد، القاسم وأبو يحيى، أبناؤه: فخلفه عاجًال، مات ولكنه وهيبة، وذكاء
أنه ادعى الذي يحيى، وهو ألكربهم، الزعامة وكانت األصغر، محمد الفضل وأبو الحسني،
كان أنه وذكر آليات، له وإن معجزات، صاحب وأنه إسماعيل بن محمد اإلمام نسل من
فاستغوى الناحية تلك أهل انهزم محاربوه فيها التي النواحي من ناحية إىل بيده أشار إذا
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املشهور الحسني أخوه خلفه مات وملا عهده، يف القرامطة أمر قوي وقد األعراب.36 بذلك
هللا عبيد بن أحمد أنه وادعى آيته، أنها ادعى وجهه يف كانت لشامة الشامة، بصاحب
فبعث الشام، بالد يف سيطرته اشتدت وقد املنتظر، املهدي وأنه إسماعيل، بن محمد بن
وادي يف الحسني بجيش ففتك األغر أبو قائده بجيٍش ٢٩٠ه سنة املكتفي الخليفة إليه
إليه، يدفعونه خراٍج عىل أهلها فصالحه دمشق إىل الحسني ه توجَّ ثم حلب، قرب بُطنان
حتى أهلها بكافة وفتك القداحني مقر كانت التي وسلمية واملعرة وحماة حمص افتتح ثم
محمد القائد املكتفي إليهم فبعث ببغداد، فاستنجدوا به، الشام أهل وضاق األطفال،
فتفرق وسلمية، حماة بني بالقرامطة التقى كبري، جيٍش رأس عىل الكاتب، سليمان بن
ثم قتلة.37 رش فُقتل بغداد، إىل به وجيء أُرس ثم األمر، أول الشامة أبو وهرب القرامطة
يف وعاث الشام، مدن عىل يغري وأخذ جماعته فجمع األصغر، محمد الفضل أبو أخوه خلفه
الحركة أخذت وهكذا الشام، يف أمره اضمحل أن بعد الصحراء دخل ثم فساًدا، فلسطني

فشيئًا. شيئًا الشام يف تضمحل القرمطية
تدور عقيدتهم أن القرمطية اآلثار من بقي فيما عليه عثرنا ما نجمل أن ويمكننا

اآلتية: األربع النقاط حول

أمورهم وتنظيم مستواهم ورفع الصغرية الصناعات وأرباب الفالحني أحوال تنظيم (١)
لهم. نقابات وإيجاد اآلخر، البعض مع بعضهم وتعاون املالية

وتقاليده. اإلسالمي الدين قيود من االنعتاق (٢)
العموم. عىل النبوات فكرة من االنعتاق (٣)

نجده مما املسترت اإلمام بفكرة واالكتفاء إليها، وما واليونانية املانوية الفلسفة نرش (٤)
للمجريطي.38 الجامعة» و«الرسالة الصفا» إخوان «رسائل يف واضًحا

اقتصادية ألسباٍب معينة بيئٍة يف قامت حركة القرامطة، حركة أن القول وصفوة
لها يُكتب لم ولكن نشاطها، لتعميم سببًا االشرتاكية املبادئ واتخذت وعقلية، واجتماعية

مخربني. بدًوا كانوا َعَمدتها ألن الفوز
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الخامس الفصل

والوزاري اإلداري الوضع

لالضطراب تبًعا مضطربًا متقلقًال هذا االنحالل عرص يف والوزاري اإلداري الوضع كان
يعملون األغراضواملطامع وأصحاب فوىض، والناسيف ضعيفة، فالخالفة الدولة؛ يف العام
الدواوين وأصحاب والوزراء والقواد وتجزئتها، الدولة أركان زعزعة عىل الخفاء يف
ويف الثالث، الفصل من الخامسة الفقرة يف الكالم تقدم وقد بينهم، فيما األمر يتنازعون
يشءٍ عن الجزء هذا من األول الكتاب يف الرابع الفصل من والسادسة الخامسة الفقرتني
اإلدارية وأعمالهم الوزراء عن نبذة نبني أن هنا ونريد والوزارية، اإلدارية الفوىض هذه من

املقتدر. زمن آخر إىل املتوكل عهد منذ أي الفرتة؛ تلك خالل يف وأحوالهم

املتوكل عهد (1)

وزارتَه املعتصم وىلَّ فقد املعتصم؛ عهد منذ ووزيره الخليفة سلطة بني التصادم ابتدأ
قال كثريًا، أموره وعىل الخليفة عىل هذا فتسلَّط مروان، بن الفضل الخالفة، قبل لكاتبه
إىل الخالفة أفضت «فلما ص١٧: الحقائق»، بأخبار والحدائق «العيون كتاب صاحب
يكن ولم بحكمه.» والدواوين والنهي واألمر الخالفة صاحب هذا الفضل صار املعتصم
وملا باألمور،1 جهوًال السرية رديء وكان معرفة، وال عنده علم ال عاميٍّ سوى الفضل
الوزارة، بآداب جاهًال غنيٍّا انًا طحَّ وكان عمار، بن أحمد له َوَزَر الخليفة عليه غضب
العمال بعض من كتاب ورد حتى املعتصم وزارة يف مدة «مكث طباطبا: ابن عنه قال
فلم «الكأل»، عن عمار بن أحمد املعتصم فسأل الكأل» وكثرة الناحية «خصب فيه يذكر
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االنحالل عرص

عن فسأله وأتباعه، خواصه أحد وكان الزيات، امللك عبد بن محمد فدعا يقول، ما يدِر
فهو وجف يبس فإذا الكأل، فهو قليًال طال فإذا بقًال، ى يُسمَّ النبات، أول فقال: «الكأل»
ثم الكتب. عيلَّ يعرض وهذا الدواوين، يف أنت انظر ألحمد: املعتصم فقال الحشيش.
لفضله الزاهر عهدها للوزارة الزيات أعاد وقد جميًال. رصًفا عمار ابن ورصف استوزره،
وكانت املعتصم، بعد واملتوكل للواثق َوَزَر الناس، إىل مبغًضا فظٍّا جبَّاًرا كان ولكنه وعقله،
شيًخا وكان الجرجرائي، الفضل بن محمد الوزارة يف وخلفه الخواتم، أفجع من خاتمته
الخليفة عزله وبلهوه به الناس ضاق وملا بهما، مشهوًرا والغناء األدب إىل منرصًفا ظريًفا
حاسبًا، كاتبًا وكان خاقان، بن هللا عبيد فاستوزر حدثًا. فأريد املشايخ من ضجرت وقال:
الصالت حُسنت عهده ويف ذلك، عىل غطَّى كرمه ولكن العيوب، كثري مخلًَّطا كان أنه إال
عىل األتراك الجند اجتمع الخليفة ُقتل وملا بينهما، تجمع التي للرتكية القادة، وبني بينه

أذًى.»2 أي يصيبه أن من وحرسوه بابه،

املنترص عهد (2)

الخالفة، هيبة ضاعت الخليفة هذا عرص ومنذ االضطرابات، كثري قصريًا عهده كان
الغالب يف الوزارة وكانت املتسلط، والقائد الضعيف الخليفة بني الوزارة حال واضطرب
كادت حتى القيادة وبني بينها قوية الخصومة وكانت القيادة، ضد الخالفة جانب إىل
فقد األمراء، إمرة عهد يف أما املعتمد، زمن إىل املتوكل زمن بعد تزول أن — الوزارة أي —

شأن. وال لها سلطان ال كالخالفة، أصبحت
مطعونًا سخيًفا هذا أحمد وكان الخصيب، بن أحمُد الخالفة قبل كاتبُه للمنترص َوَزَر
املنصب. هذا لتويل الصالح بالرجل يكن ولم مروءة ذا كان أنه إال أحمق، طائًشا عقله، يف

املستعني عهد (3)

وكان يزداد، بن محمد بن هللا عبد صالح أبا ووىلَّ عزله، ثم له وزيًرا الخصيب ابن ظل
األمور فانضبطت التوقيعات، أحسن من وتوقيعاته أجوبته وكانت فاضًال، عاقًال أديبًا
ذرًعا، به ضاقوا األتراك القادة ولكن البالد، أحوال وحُسنت فسادها، بعد اليشء بعض

ص٢٠٧. الفخري، 2
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والوزاري اإلداري الوضع

واحد يجرؤ ال فرتة الوزارة منصب وخال األحوال اضطربت ثم فهرب. بالقتل فتهددوه
شجاع وتارة الجرجرائي، الفضل بن محمد تارة خاللها يستكتب املستعني كان توليه، عىل

الوزارة. باسم يتسمَّ لم أحًدا ولكن القاسم، بن

املعتز عهد (4)

منصب وخال يشء، كل عىل فيه األتراك الجنود استوىل وفتن، فوىض عهد عهده كان
اإلسكايف محمود بن جعفر الفضل أبي إىل عهد ثم األمر، أول يحتله ممن الوزارة،
ثم واألموال، بالعطايا واألجناد الناس يستميل كان ولكنه جاهًال عاميٍّا هذا وكان بالوزارة،
الوزارة يف وظل الكرم، سوى ميزة له تكن ولم شاه، فرخان بن عيىس ووىلَّ عزله املعتز إن
وكان األنباري، إرسائيل بن أحمد جعفر أبا ووىلَّ الخليفة، فعزله األتراك، عليه غضب حتى
واستصفوا فأخذوه األتراك، يعجب فلم األمور، ترصيف أحسن مدبًرا، حاذًقا فاضًال ذكيٍّا
إليهما يلتفت فلم وصيف، بن صالح األتراك متقدم إىل وأمه املعتز فيه فشفع أمواله،
عاد ُفعل ما إرسائيل بن بأحمد ُفعل وملا املهتدي. أيام مسجونًا وظل ورضبه، وحبسه

جديد. من اإلسكايف فوىلَّ املعتز

املهتدي عهد (5)

أرسة من وهو وهب بن بسليمان استبدله ثم وزارته يف اإلسكايف الفضل أبا املهتدي أبقى
الحظ، وحسن واألدب الكتابة يف نابًغا أديبًا وكان الدواوين، يف حذقت نبيلة، نرصانية
كتَّاب أحد وهب، بن سليمان أيوب أبو «كان ص٢١٨): الفخري، (يف طباطبا ابن قال
الرأي، وذوي العلم عقالء وأحد والدستور، الدرج يف وكتابة وأدبًا فضًال ورؤسائها الدنيا
نارضة، دولتهم وكانت وكرمائهم، وفضالئهم وحذَّاقهم الناس رؤساء من وهب بنو وكان

وزيره. وهو املهتدي وخلع املعالم.» واضح املواسم قائم زمانهم يف واألدب

عىلهللا املعتمد عهد (6)

يريد من يعزل فكان والوزارة، الخالفة املتويل عىل هو املوفق أحمد أبو الخليفة أخو كان
يحيى بن هللا عبيد استيزار عىل اآلراء اتفقت املعتمد توىل وملا يريد، من ويويلِّ الوزراء، من
مخلد بن الحسن املعتمد فاستوزر مات، أن إىل اإلدارة وأحسن األحوال فضبط خاقان، بن
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الكبار الكتاب أحد الحسن وكان املوفق، وكتابة املعتمد وزارة له فاجتمعت املوفق، كاتب
ينام فال بتواريخها، ومحموالتها املمالك أصول فيه بيده يحمله صغري دفرت له كان قالوا:
أجاب فيه، كان يشءٍ أي عن الغد يف ُسئل لو بحيث فيه ما ويتحقق يقرأه، حتى ليلة كل
وهب، بن سليمان ووىلَّ عزله املعتمد إن ثم دستور، مراجعة وال توقف، بغري خاطره من
أن يلبث لم ولكن مكانتهم، وَسَمْت وهب آل صيت ذاع عهده ويف فاضًال، عامًلا وكان
والقلم، السيف بني جمع فاضًال وكان مكانه، بلبل بن إسماعيل الصقر أبو وويل ُعزل
مكانته وسمت الرومي، وابن البحرتي مدحه املشكور، الوزير ي ُسمِّ حتى عهده وُحمد
ثم املوفق، أخيه بإشارة قتله، ثم أمواله، واستصفى عزله املعتمد أن إال فضله، وذاع
فاضًال أديبًا أحمد وكان مواله، بيل، القطري شريازد بن صالح بن أحمد تولية إليه طلب
هللا عبيد فويل ،٢٦٦ سنة مات ثم شهٍر من أكثر وزارته يف يلبث ولم بصناعته، عارًفا
أن إىل املعتضد عهد إىل وزارته يف استمر حاذًقا بارًعا فاضًال وكان وهب، بن سليمان بن

.٢٨٨ سنة مات

املعتضد عهد (7)

ويقتل أمواله، يستصفي أن عىل املعتضد عزم مات وملا سليمان، بن هللا عبيد له َوَزَر
بمليوني صكٍّا نفسه عىل وكتب املعتضدي، بدر بالقائد واستعان القاسم ابنه فجاء أوالده،
كان ولكنه الفضالء، األذكياء األفاضل الدهاة من القاسم وكان املعتضد، فاستوزره دينار،

وزيره. وهو املعتضد ومات الرومي، ابن سمَّ الذي وهو سفاًحا جباًرا

باهلل املكتفي عهد (8)

وكتب باهلل للمكتفي البيعة بأخذ القاسم الوزير فقام بالرقة، املكتفي كان املعتضد مات ملا
ألقابًا به ولقَّ الوزارة عىل وأقره املكتفي فحرض والقضيب، الربدة مع أرسله كتابًا إليه
باستيزار الخليفة فأوىص الوفاة، حرضته أن إىل املكتفي عهد عىل الوزارة يف وظل فخمة،
منرصًفا الحساب، يف ضعيًفا كان ولكنه داهيًا أديبًا وكان فاستوزره، الحسن، بن العباس
فيه ما افعلوا وأنتم إليكم، ع أوقِّ أنا األعمال: يف لنوابه يقول وكان وامللذات، اللهو إىل

الخليفة. ُقتل حتى البالد أحوال وساءت عهده، يف األمور اضطربت وقد املصلحة.
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املقتدر عهد (9)

عنه، راضني غري كانوا األجناد ولكن الوزارة، عىل الحسن بن العباَس باهلل املقتدر أقر
اتبعها التي الخرقاء السياسة جراء من ا، جدٍّ العهد هذا يف الدولة إدارة وساءت فقتلوه،
وُعزل وزيًرا، عرش اثني نحو عهده يف الوزارة ويل فقد وعزلهم، وزراء تعيني يف الخليفة

وأُعيد. مراًرا بعضهم
أكثر عىل الغالبة الصفة أن الوزارة إىل الخاطفة النظرة هذه من نرى فنحن وبعد،
كان من وأن والحيل، باملكر الدولة وسياسة والجهل والظلم العسف هي الوزراء هؤالء
مصالح عىل حريًصا لدولته، مدبًِّرا لخليفته، محبٍّا عمله، يف مخلًصا نبيًال قويٍّا فيهم
وساموا تركوه متهتًكا ظامًلا أو سخيًفا أو ضعيًفا منهم كان ومن عزلوه، أو قتلوه األمة،

به. الرعية
وال االنحالل، أسباب ت وعمَّ والفوىضفيها، الرشوة وفشت الدولة إدارة ساءت وهكذا
اعملوا وأنتم ع أوقِّ «أنا أعماله: ورؤساء لنوابه الحسن بن العباس كلمة من ذلك عىل أدل
ولكنها الدولة، مصلحة وال الشعب مصلحة طبًعا املصلحة تلك وليست املصلحة.» فيه ما

جيوبهم. ومصلحة نوابه ومصلحة الوزير مصلحة
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القادة اجليشومشاهري وضع
العرص هذا يف

بعد يضعف أخذ الذي الجيش تقوية فأراد واألجناد، للجندية محبٍّا شجاًعا املعتصم كان
يثق يعد ولم وترفوا فسدوا قد الخراسانيني األبناء من األجناد أن ورأى واملأمون، األمني فتنة
التبت بالد بني الواقعة املناطق يسكنون الذين األتراك هم محلهم يحل من أفضل وأن بهم،
الرجال من وهم غربًا، األوغرية الفنالندية الشعوب وبالد شماًال، وسيربيا رشًقا، والصني
عىل به استعان منهم كبري جيش تكوين إىل فعمد والشجاعة، للحرب بحبهم املمتازين
أبقاه قليًال نفًرا إال العرب الجنود عن به واستغنى الخراسانيني، األبناء نفوذ عىل القضاء
جيشه بهم فكثر واألرشوسينية، الفراغنة من كثريًا وانتخب واليمن، مرص يف العراق خارج
األتراك، لهؤالء مقرٍّا لتكون «سامراء» اختطاط عىل فعزم العاصمة، أهل يضايق أخذ حتى
العطاء يف األجناد هؤالء عىل يسخو املعتصم فكان كان، وهكذا واألرشوسينية والفراغنة
بعده، من الخلفاء تتابع ثم أقدارهم، من ويرفع املذهبة واملناطق الحرير فيلبسهم والكساء،
ذكًرا: أشهرهم ومن عرفنا ما منهم وكان األجناد، هؤالء سلطان قوي حتى خطته، يتتبعون

اإلفشني (1)

عن نيابة والشام مرص توىلَّ عريقة أرشوسنية أرسة من تركي وهو كاوس، بن حيدر
عىل القضاء يف لنجاحه وكان اإلفشني، مكانة عظمت استخلف فلما أمري، وهو املعتصم
له وكان عظيمة، مكافأة وإعطائه شهرته سبب كان محمود، أثر الخرمي بابك ثورة
يف واالستقالل بامُللك وطمع نفسه، الغرور مأل حتى عمورية عىل املعتصم حمالت يف ذكر
صربًا. مات إنه بل وقيل وأحرقه، صلبه ثم حبسه، منه ذلك املعتصم تحقق وملا أرشوسنة،



االنحالل عرص

إيتاخ (2)

جالده، جعله حتى عنده مكانته وعُظمت ١٩٩ه سنة املعتصم اشرتاه الخزر أهل من هو
الواثق عهد يف مكانته وسمت اإلفشني، مع الروم بالد يف حاربت التي الفرق إحدى وأواله
املتوكل عهد يف يظهر خطره وأخذ الخالفة، ودار والحجابة والربيد الجيش توىل حتى

٢٣٥ه. سنة فقتله

أشناس (3)

الفرق، إحدى لقيادة عمورية غزوة يف ه ووالَّ لشجاعته وقرَّبه املعتصم اشرتاه تركي،
رفع ٢٥٥ه، سنة ويف غادرها، حني سامراء عىل أمريًا اه سمَّ ثم العسكرية، مواهبه فربزت
العباس، آل أمراء يجلس كما كريس، عىل حرضته يف أجلسه حتى سلطانًا وزاده قدره،
عرسه إىل ودعا اإلفشني، بن للحسن «أترنجة» ابنته زواج عىل وأرشف حه، ووشَّ وتوَّجه
الواثق عهد ويف الُعرس، إىل الحارضين د تفقُّ بنفسه يبارش الخليفة وكان سامراء، أهل
لقب عليه وضلع جوهر وشاحي حه ووشَّ ٢٢٨ سنة توَّجه أنه حتى سموٍّا مكانته زادت

٢٣٠ه. سنة مات أن إىل سلطان

وصيف (4)

خلفه أشناس مات فلما أيامه، يف ا، جدٍّ مكانته وعُظمت املعتصم اشرتاه تركي غالم هو
ا هامٍّ دوًرا ولعب ويعزله، الخالفة يشاء من يويلِّ أن الغالم هذا بمقدور كان وقد وصيف،
ومصادرة أظافره تقليم املتوكل أراد خطره عُظم وملا العباسيني، من جماعته استخالف يف
طوىل يد واملعتز املستعني فتنة يف له وكانت وقتله، املنترص ابن مع وصيف فتآمر أمواله،

أيًضا.

بغا (5)

املتوكل. قتل مؤامرة يف كبري ضلع له كان املعتصم علماء من هو
يشء كل وأصبحوا ومواردها البالد عىل سيطروا الذين األتراك أولئك من نفٌر هؤالء

أبدوه. إن رأي لهم يُسمع وال لهم، رأي ال أشباًحا الخلفاء ظل بينما الدولة، يف
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السابع الفصل

تلك والثقايفيف العلمي الوضع
االنحالل عهد من الفرتة

طبقة اإلسالم يف ونبغ األول، العبايس العرص يف القوية والعلمية العقلية الحركة نشأت
يف الرئيسية التصانيف فيه وصنَّفوا اإلسالمي، العلم أسس وضعوا األعالم، العلماء من
وحكمة وفلسفية وعربية ولغة وأدب ديٍن من وقتئٍذ املعروفة العلم فنون من فنٍّ كل
أحمد بن الخليل مقدمتهم: يف نذكر جماعة وقادتها الحركة تلك أعالم من وكان وتاريخ،
البرصي، والحسن واألوزاعي، ومالًكا النعمان حنيفة وأبا وسيبويه والكسائي الفراهيدي
مطر، بن والحجاج إسحاق، بن ومحمد عمر، بن وسيف يحيى، بن لوط محنف وأبا
وغريهم، املوصيل وإبراهيم وبشاًرا الوليد، بن ومسلم نواس، وأبا وُحنني، قرة، بن وثابت
واألدبي والعلمي العقيل البناء أسس وضع يف جهدهم ومقدار بفضلهم آثارهم تشهد ممن

االزدهار». «عرص تاريخ يف لناه فصَّ كما املأمون، عرص الفرتة هذه ولؤلؤة اإلسالمي،
استمراريٍّا واألدبي العلمي النشاط ظل فقد نؤرِّخها التي االنحاللية الفرتة يف أما
أجزاء بعض انفصال من الرغم وعىل السيايس، باالنحالل قط يتأثر ولم مزدهًرا،
حمدان؛ بني عهد يف واملوصل الشام شمال كانفصال األم، البلد عن واستقاللها اإلمرباطورية
علمي عرص أزهر الشام تاريخ من الفرتة تلك اعتُربت بل قوية كانت العلمية الحركة فإن
علماء ألكابر مألًفا الدولة سيف الحمدانيني أمري بالط فكان إليه، وصلت رفيع، ثقايف
أيام مرص يف نقول وكذلك لناه، فصَّ ما عىل وفالسفتهم وشعرائهم وأدبائهم املسلمني
من الحقبة تلك يف اإلسالمي العالم يف نبغ وقد السامانيني، أيام املرشق ويف الطولونيني،



االنحالل عرص

مكانة تقل ال العلم فروع كافة يف املؤلفني من طبقة السيايس العبايس االنحالل عرص
حيث من االزدهار) (عرص األول العبايس العرص يف ُوجدت التي الطبقة مكانة عن آثارها
جمع وحسن التأليفي، اإلتقان حيث من فاقتها ربما بل التأليف، وجودة العلمية، الثقة

الزمني. التطور لنصوص تبًعا وتبويبها، املعلومات
ومسلم (٢٥٦ه/٨٩٢م)، البخاري الستة: األئمة نبغ الحديث: علوم ففي
والنَّسائي (٢٧٩ه/٨٩٢م)، والرتمذي (٢٧٥ه/٨٨٨م)، داود وأبو (٢٦١ه/٨٧٥م)،
أركان وطَّدوا الذين األئمة من وغريهم (٢٧٣ه/٨٨٦م)، ماجه وابن (٣٠٣ه/٩١٥م)،
املوثوقة الصحيحة املراجع هي هذا يومنا إىل كتبهم تزال وما وعلومه، النبوي الحديث

وآدابه. ودينه لإلسالم الحافظة
(٨١٥م)، الظاهري وداود (٢٤١ه/٨٥٥م)، حنبل بن أحمد نبغ والترشيع: الفقه ويف
أنس بن ومالك الشافعي إدريس بن ومحمد النعمان، حنيفة أبي تالميذ من جليلة وطبقة
إىل تزال ما تصانيف ذلك يف وصنَّفوا شيوخهم، بها جاء التي الفروع فرَّعوا واألوزاعي،

اإلسالمي. والفقه الترشيع ملباحث األسمى املرجع هذه، أيامنا
الغرسة ثمرات الفرتة هذه يف ظهرت فقد والفلسفة، والحكمة الطب علوم يف أما
والحيوان النبات علوم يف خطوات الفرتة هذه يف العرب وخطا املأمون، بذرها التي الطيبة
والصحة والكحالني، األطباء، بأحوال والعناية واألقرباذين، والعقاقري، والكيمياء، والفيزياء،
من ة أمَّ تبلغه لم أمر وهو السيايس، االنحطاط ذلك من الرغم عىل مدهشة، عناية العامة
املطول»، العرب «تاريخ كتابه: يف حتي، فيليب األستاذ يقول نعلم، فيما السابقة األمم
ثابت بن سنان إىل املقتدر وزير عيىس بن عيل «أوعز أصيبعة: أبي ابن عن نقًال ص٤٤٦
لألدوية خزانة ومعهم البالد يطوفون األطباء من جماعًة يُنِفذ بأن العالم، الطبيب قرة بن
السجون، يف املرىض لزيارة آخرين يُنِفذ وأن املرىض، من يرونهم من ويعالجون واألرشبة
معروًفا يكن لم أمر وهو العامة، بالصحة األمر أولياء اهتمام املعلومات هذه لنا وتُظِهر

آنذاك.» العالم سائر يف
والحكمة العلمية النهضة أئمة فمن الحركة، بتلك قاموا من بعض نذكر أن لنا بد وال
ومحمد الحكمة»،1 «فردوس كتاب صاحب الطربي، (ربان) ربَّن بن عيل الفرتة: هذه يف
املنصوري، الكتاَب منصور للساماني ألَّف الذي (٣٢٠ه/٩٢٥م) الرازي زكريا بن

.٥٠٣ :٢ خلكان وابن ص٢٩٦؛ النديم، ابن فهرس 1
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بن محمد بن محمد والفارابي العرب،2 فيلسوف الكويف الكندي إسحاق بن ويعقوب
وكان (٩٤٩م) الحراني البتاني جابر بن محمد هللا عبد وأبو (٣٤٠ه/٩٥٠م)، طرخان
العرب رياضيي إمام (٢٣٧ه/٨٥٠م) الخوارزمي موىس بن ومحمد العرص، فلكيي أعظم

الجليلة. اآلثار وصاحب
الخلفاء اهتم فقد إليها وما الطبوغرافية وعلوم الشعوب ودراسة الجغرافيا وأما
البالد تخطيط يف املفيد العلم من الصنف هذا إتقان عىل العلماء وحرضوا بها، واألمراء
خرداذبة ابن العلم: هذا أهل من الفرتة هذه يف النابغني ومن وطبوغرافيتها، ودراساتها
الخزانة به ذخرت ما خري من وكتابه واملمالك»، «املسالك كتاب صاحب (٢٣٢ه/٨٤٦م)
طبوغرافية معلومات الكتاب ويف بطليموس، بأبحاث كثريًا استعان وقد اليوم، إىل العربية
الواثق الخليفة أن البلدان، بتقويم الخلفاء عناية عىل يدلنا ومما ا، جدٍّ مهمة وتاريخية
(الصني) ومأجوج يأجوج بالد إىل بعثة ٨٤١–٨٤٦م) (سنة و٢٣٢ه ٢٢٧ سنة بني أرسل

أحوالها. لدراسة
ودرس البلغار بالد إىل فضالن3 بن أحمد الجغرايف الرحالة سار ٣٠٩ه سنة ويف
يف ياقوت لنا حفظ وقد املذكور، الخليفة لرغبة تلبيًة مفصًال، بيانًا عنهم وكتب أحوالهم،
ومن الروسية. البالد عن موثوق جغرايف بيان أقدم يُعترب الذي البيان هذا البلدان» «معجم
الساماني. البالط علماء من كان الذي (٣٢٢ه/٩٢٤م) البلخي زيد أبو الجغرافيني نابغي
املوثوق العلماء كبار من أئمة نبغ فقد واألنساب الرجال وعلم والتاريخ، السرية يف وأما
إسحاق بن ملسو هيلع هللا ىلصملحمد النبي مخترصسرية صاحب (٢١٨ه/٨٢٣م) هشام ابن أمثال بهم
(٢٣٠ه/٨٤٥م) الواقدي كاتب سعد ابن وتلميذه (٢٠٧ه/٨٢٣م) والواقدي (١٥١ه)،
ومحمد األرشاف، وأنساب البلدان فتوح صاحب (٢٧٩ه/٨٩٢م) البالذري وتلميذه
يف النديم ابن له ذكر وقد ،(٢٢٥–٨٣٩) واملدائني (٣١٠ه/٩٢٣م)، الطربي جرير بن
الكلبي بن وهشام منها، اقتُبس ما سوى يبَق ولم ضاعت، كتابًا وأربعني مائتني الفهرست
«األصنام» كتابي سوى منها يبَق ولم ضاعت كتابًا وأربعون مائة وله (٢٠٤ه/٨١٩م)

و«املثالب».

.٢١٢ :٢ زيدان لجرجي العربية اللغة آداب تاريخ 2
.٣٠٥ :٢ زيدان لجرجي العربية اآلداب تاريخ انظر: 3
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رأسهم عىل كبار كتَّاب اسم وملع والشعر، الكتابة فنَّا تقدم فقد األدب يف ما وأما
مالحظته، تجب ومما (٣٢١ه)، دريد وابن (٢٧٦ه)، قتيبة وابن (٢٥٥ه)، الجاحظ
من كان التي الشعوبية فكرة حول قامت التي كالبحوث سياسية أدبية بحوث ظهور
(٣٥٠ه)، األصفهاني حمزة مؤيديها ومن قتيبة، وابن دريد، وابن الجاحظ، مناهضيها
تأييد يف رائعة أدبية ورسائل ومقاالت بحوثًا هؤالء من كلٌّ خلَّف وقد (٤٣٠ه)، والبريوني

نظره. وجهة
الحكيم الشاعر الطائي تمام أبو الفرتة هذه يف أصحابه أئمة من فكان الشعر أما
املؤلف الخليفة املعتز وابن (٢٨٤ه)، األديب العالم الشاعر والبحرتي (٢٣١ه)، العالم
نعرفهم من وهم وغريهم فراس(٣٥٧ه)، وأبو (٣٥٤ه)، الحكيم واملتنبي (٢٦٩ه)، العالم

وشهرة. وآثاًرا وسموٍّا مكانًة
والعرص األموي العرص يف السابق يف عليه كانت عما انحطت فقد الخطابة وأما
ومن واألمني، والرشيد، واملهدي، كاملنصور، الخلفاء، من كثري فيه نبغ الذي األول العبايس
فلم العرص، هذا يف أما صفوان، بن وخالد العباس، بن هللا عبد بن عيل بن كداود غريهم
املكانة. املتوسطي الخطباء من فكانوا غريهم أما الخلفاء، من املكانة بارز خطيٍب من ينبغ
(٢٠٩ه/٨٢٤م)، عبيدة كأبي كبرية جمهرة فيها نبغ فقد وعلومها العربية وأما
(٢٠٧ه/ والفراء (٢١٤ه/٨٢٩م)، األنصاري زيد وأبي (٢١٣ه/٨٢٨م)، واألصمعي

والعروض. والنحو اللغة أئمة كبار من وغريهم ٨٢٢م)،
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العرص هذا االجتامعييف الوضع

عرفنا كما األموي، العرص يف عليه كان ا عمَّ العبايس العرص يف االجتماعي الوضع تطور
مظاهر من تأخذ متحرضة عربية بيئة األموية للدولة االجتماعية البيئة كانت فقد ذلك؛
العبايس العرص يف أما العربي، مزاجها ويوافق طبعها، يالئم ما املفتوحة البالد حضارة
مجاِيل وإليك ظاهًرا، تبدًال األوضاع تلك تبدلت فقد فيه، نبحث الذي العرص وخصوًصا

التبدل: ذلك

األرسة (1)

القوم وكان كالخالصة، أو خالصة، عربية نُُظًما العبايس العرص يف األرسة نُُظم كانت
فيه نبحث الذي العرص وهذا العبايس، العرص يف أما العربي، للدم كبريًا وزنًا يقيمون
بيوت وغريهن رقيقات من األعجميات النساء وغزت األحوال، تبدلت فقد خاصة، بصورٍة
حاشا عربيات، غري كلهن العباسيني الخلفاء فأمهات الوسطى؛ والطبقة العليا الطبقة
كانت والقادة الوزراء وكبار األمراء وُدور العبايس والبالط واألمني، واملهدي، السفاح، أم
الدم ضاع وبذلك وتركيات، وحبشيات، وفارسيات، وأرمنيات، روميات، من بالجواري تعج
األموي، العرص يف العربي بدمها تعتز التي العربية، الطبقة تلك وضاعت النقي، العربي
وخصوًصا الدماء، نقاوة وال األنساب عراقة تهمهم ال الذين الهجناء من طبقة محلها وحلَّت
األخالق، مستوى وسقط مريًعا، انحطاًطا العربية األرسة انحطت فقد االنحالل؛ عرص يف
التي واملوبقات الشهوات يف الناس انغماس لكثرة كثرية وإسالمية عربية تقاليد وضاعت

املجتمع. فتبعها بعيد، درٍك إىل املرأة تدنت وهكذا وغريها. فارس بها جاءتهم
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املسكن (2)

يف وآنيته ومفروشاته هندسته يف العربي البيت وضعية عن دقيقة معلومات عندنا ليست
غناء ذات ليست متفرقة معلومات هي وإنما األول، العبايس العرص وال األموي، العرص
يف عليه كانت كما ظلت العبايس، العرص يف اإلسالمية الدار أو البيت أن ويظهر كبري،
َقدٌم ذلك يف لهم وال بناء أصحاب ليسوا العرب ألن اإلسالمي؛ قبل وما اإلسالمي العهد
منذ واليمن الحجاز يف ُعرفت قد الكثرية الطبقات ذات العالية األبنية كانت وإن راسخة،
البالد دخلوا ملا أنهم الظن وأغلب الحر، من تقي التي الرساديب ُعرفت كما الجاهلية،
أن بعد فاستساغوها ومرص، والعراق الشام يف كانت التي البيوت نمط أعجبهم املفتوحة
بالنساء خاصة محالت جْعل من اإلسالمية البيئة اقتضته الذي التغيري بعض فيها وا غريَّ
«الحرملك» نظام بعُد فيما ُوجد حتى يتطور األمر هذا زال وما الرجال، أمكنة عن بعيدة

و«السالملك».
للواقع، مطابًقا جاء أنه نظن وصًفا العربي البيَت «ديمومبني» املسترشق وصف وقد
السهل من وقالًعا طبقات، عدة ذات بيوتًا الجاهلية منذ العرب بالد «عرفت يقول: حيث
حاالت يف ملجأ األرض تحت املشيدة الغرف وتكون البسيطة، البدو أسلحة ضد تقاوم أن
نجد الوسط، املسلم يسكنها التي للبيوت املتعددة النماذج وبني الحرارة، درجات تطرف
تفتح صغرية صالة الشائعة: هي الواحد الطابق ذات املتوسط، األبيض البحر بيوت أن
تقوده أو املنزل، أفراد أحد منتظًرا عليها يسرتيح دكة الزائر يجد حيث املدخل عىل
وتزينه ماء بركة وسطه يف يحوي الذي املستطيل املنزل فناء إىل ممر خالل عجوز خادم
والشبابيك األبواب تُفتح وعليها الكروم، فيها تتدىل ممرات باملنزل ويحيط شجريات، بضع
اإليوان من مكونة األغنياء بيوت يف وتتسع وتمتد اآلخر، من أوسع وأحدها للغرف، الضيقة
كخزائن تكون التي الرواشن وهي الجدران يف فجوات مكان كل ويف ،T حرف هيئة عىل
غرفة غالبًا توجد حيث السطح إىل يؤدي ُسلَّم الزوايا إحدى ويف رفوف، عليها تصنع أو
الخارج من الجدران أما الصيف، ليايل يف وملجأهن النساء مجال هو والسطح عليا،
املارة أعني عن تماًما فمحجوب الداخل وأما تُفتح، ال نوافذ بضع الغالب عىل فيها فعارية،
برسوٍم والرسام النجار غطَّاها صناديق بضعة قليل واألثاث السطو، حوادث ضد ومحميٌّ
واألبواب، الجدران عىل املعلقات من وعدد والسجاجيد، والحرص املغارس وبعض بسيطة،
اكتسبت عادية أو متقنة كانت سواء وكلها فخارية، وأخرى معدنية وأواٍن شتى وأدوات
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أهمل قد ولكنه ديمومبني، العالمة املسترشق أستاذنا يقول ما هذا نبيًال.1 قديًما شكًال
ثالث من بها تحيط التي الجلوس وغرف الدواوين، يف يُوضع الذي الجلوس ديوان ذكر
أهمل كما والطراريح، والوسائد النمارق ورائها ومن املراتب، عليها ُفرشت وقد جهات
املشاكي، يف تُوضع التي الزيت قناديل أو الشموع، الغالب يف وهو اإلضاءة، نظام ذكر

فيها. معروًفا كان التي البالد يف النفط استُعمل وربما
البداوة، ُدور إىل أقرب فكانت الدنيا الطبقة أما الوسطى، الطبقة ُدور حال هي هذه
طني، من حيطان منها جزء كل يف ُرفع أجزاء، ثالثة أو أربعة ُجزئت قد صغرية ساحة
يسكن «الغرف» هذه ويف غالبًا، كًوى وال شبابيك بال الشجر، أوراق أو بالخوص ُسقفت
يف تسكن فكانت العليا الطبقة أما الغالب. يف وحيواناته ماشيته جانبه وإىل اإلنسان
الطبقتني، ذو ومنها الواحدة، الطبقة ذو منها الخارج، يف حصينة الداخل يف فخمة قصوٍر
البيزنطية، أو الساسانية القصور عن األصل طبق صورة الغالب يف وهي الثالث، أو
الغرف بها أحاطت أربعة، أو إيوانان أو إيوان ولها ماء، بركة فيها ضخمة ساحة لها
فرن فيه ُجعل وربما امه، وحمَّ القرص مستتبعات الغرف جانب وإىل األربع، جهاتها من

النعيم. وأسباب الرفاهية متممات من ذلك إىل وما وأحواض وطاحون

والطيب والرشاب الطعام (3)

اإلسالمية العاصمة انتقال أن يف شك وال العبايس، العرص يف األطعمة عن كثريًا نعرف ال
العربي، املطبخ يف الفارسية األطعمة من كثريًا أدخل قد فارس، من القريب العراق، إىل
والطيوب، واألرشبة األطعمة وصف يف وكتبًا رسائَل الفرتة هذه كتَّاب بعض كتب وقد
وجخطة املهدي، بن وإبراهيم املنجم» بن هارون بن عيل الحسن «أبي كتاب أجلِّها ومن

العهد. هذا بعد أُلِّفت كتٌب وصلنا وإنما كلها، ضاعت وقد الربمكي،
لنا حفظ وقد الفارسية، التقاليد من أكثره وأخذوا وآينًا،2 آدابًا للطعام جعلوا وقد
وصفات الطعام آداب عن قيمة ذات طرًفا ،« «املوىشَّ الثمني كتابه يف الوشاء الكاتب األديب
والدينية والتاريخية األدبية الكتب بعض يف نجد كما (الجنتلمان)، واملؤدبني الظرفاء

ص٢٢٥-٢٢٦. والرتجمة ،Les Institutes musulmanes ديمومبني: انظر 1
بالربوتوكول. اآلن نسميه ما هو أو املرتَّب، والدستور النظام معناها فارسية كلمة «اآليني» 2
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الوزراء «كتاب ففي ومجالسهما؛ والرشاب الطعام آداب من طرًفا تبنيِّ ومعلومات نتًفا
الكتَّاب من تسعة يوم كل يف طعامه إىل يدعو كان الفرات ابن «الوزير أن للجهشياري»
أن ص٢٤١» شياري، للحر الوزراء «كتاب ففي ومجالسهما، والرشاب الطعام آداب من
اختص الذين الكتَّاب من تسعة يوم كل يف طعامه إىل يدعو كان الفرات ابن «الوزير
واحٍد كل إىل ويُقدم يديه، وبني جانبه إىل يقعدون كانوا نصارى أربعة منهم وكان بهم،
الوسط يف يجعل ثم يشء، خري من الوقت يف املوجودة الفاكهة أصناف فيه طبًقا منهم
ما صاحبها بها يقطع سكني فيه طبق وكل األصناف، جميع عىل يشتمل كبريًا طبًقا
حاجتهم ذلك من بلغوا فإذا التفل، فيه يرمي زجاج طست ومعه … قطعه إىل يحتاج
وأُحرضت أيديهم فغسلوا واألباريق الطسوت وُقدِّمت األطباق شيلت كفايتهم، واستوفوا
األلوان تزال فال … الغمر مناديل وحواليها أدم، سفرة تحتها بدبيقي مغشاة املائدة

ساعتني.» من أكثر وتُرفع تُوضع
الخمر، يرشبون الخلفاء من كثري وصار العرص، هذا يف تعاطيه عُظم فقد الرشاب وأما
الساسانية الرشاب مجالس نُُظم العباسيون د وجدَّ منه، يأنفوا فلم عنهم، ذلك وُعرف
الطباخني جانب إىل الكرباء بيوت يف نجد ورصنا الفارسية، الطريقة عىل الندمان وآداب
وكان وريحانه، وفاكهته وآلته بالرشاب العناية عملهم الرشابيني، ون يُسمَّ رجاًال والَخَدمة،
الرغم عىل الدولة كبار من كثري الرشاب عن يتورع ولم الذمة، أهل من الغالب يف الساقون
ينادمون «كانوا الكرباء من جماعة أن الثعالبي روى فقد القضاة! حتى تحريمه، من
وما والتنوخي، قريعة، ابن القضاة: بينهم ومن ورشابه لهوه مجالس يف املهلبي الوزير
عادوا أصبحوا فإذا املصبَّغات، وعليهم يحرضون وكانوا طويلها، اللحية أبيض إال منهم
وكان الكرباء.» املشايخ وحشمة القضاة بأبَّهة ظ والتحفُّ ر والتوقُّ ت التزمُّ من عادتهم إىل
أن من الرغم عىل وأفيون، حشيٍش، من األخرى املخدرات النتشار مقلًال الخمر رشب
املكانة املخدرين لهذين بعُد ترص ولم العاميل3 كالم من يُفهم كما أباحوها قد الحنفية

الخامس. والقرن الرابع القرن أواخر يف لهما كانت التي

ص١٨٦. املخالة، كتاب: انظر 3
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األول الفصل

وأحوال اخلالفة لشئون عرضموجز
إىل املقتدر عهد منذ اخللفاء

الطائع عهد هناية

مقتل عند األول الكتاب يف الخلفاء وأحوال الخالفة لشئون عرضنا يف الكالم بنا وقف
موجة وإن الدولة، عىل طغت التي الفوىض عهد بداية كان مقتله إن وقلنا املقتدر، الخليفة

بعدئٍذ. جرحها يلتئم لم األمة جسم عىل طغت التي والِجراح الفتن
وملا أركانها، وزلزلت الخالفة شأن ضعضعت فاجعة كان املقتدر مقتل أن والحق
فوجد واستُخِلف، السجن من باهلل القاهر محمد منصور أبو أخوه أُخرج املقتدر ُقتل
أن فأراد الدماء، سفك عىل مقداًما مهيبًا وكان األركان، مزعزعة والخالفة خاوية الخزائن
وعذَّبها املقتدر، وأم املقتدر أوالد وأمهات الدولة، رجال من جماعة فصادر األموال يجمع
ووىلَّ كرهوه، حتى الناس يف سريته وساءت أموالها، منها استخرج حتى مؤمًلا عذابًا
الخري، وقلة الرأي، وضعف السياسة وفساِد — مثله — بالبخِل ُعرفا اثنني إىل وزارته
فساءت مقلة، بن عيل وأبو الكرخي، جعفر أبو وهما الدماء، سفك عىل الخليفة وحضِّ
خلع عىل األتراك مقلة ابن حرَّض حتى الفوىض ت وعمَّ األجناد، فساد وعم الدولة، أحوال
إىل الحبس إىل أُعيد ثم عنه، وأُفرج ُحبس ثم عيونه، وسملوا ٣٢٢ سنة فخلعوه الخليفة

٣٣٧ه. سنة يف مات أن
املقتدر، بن باهلل الرايض محمد العباس أبو استُخلف ٣٢٢ سنة القاهر ُخلع وملا
انتقاء وأحسن الخالفة، عز إعادة فأراد وحازًما، قادًرا وسياسيٍّا شاعًرا أديبًا عامًلا وكان
من يشء عهده يف للخالفة كان عبايس خليفة آخر وهو والعقالء، العلماء ووصل رجاله،
منها أشياء، يف الخلفاء «ختم (ص٢٤٦): الفخري تاريخ يف طباطبا ابن قال السلطان،
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عىل خطب خليفة وآخر امُللك، بتدبري انفرد خليفة وآخر شعر، له ن ُدوِّ خليفة آخر أنه
كانت خليفة وآخر العلماء، إليه ووصل الندماء، جالس خليفة وآخر الجمعة، يوم منرب
أعراض كلها وهذه املتقدمني.» الخلفاء قواعد عىل تجري ابه وُحجَّ وَخَدمه وجوائزه مراتبه
دونه األمور يديرون الذين وهم والوزراء القادة بيد فكانت الجواهر أما تحتها، طائل ال
عامة الروم واسرتجع الفساد، وظهر البالد، فتقسمت ه، يغريِّ أن لضعفه هو يقدر «وال
والحق كلمته.»1 وفرَّقوا دولته فأفسدوا القاهر، وزراء وهم َفُجور، كلُّ له وَوَزَر الثغور،
أن منها: أموٍر، يف الفساد هذا ويتجىل بعيد، حد إىل عهده يف فسدت قد الدولة أمور أن
الرايض علم وملا بغداد، عىل االستيالء يف يُطِمعه الرتكي بجكم إىل كتب وزيره مقلة ابن
عُظم ٣٢٢ه سنة يف أنه ومنها بغداد، من بجكم قرب حتى لسانه قطع ثم يده، قطع بذلك
الرايض اضطرب وقد العباسية، الدولة إزالة عىل فعزم أصفهان صاحب مرداويج أمر
قد األقاليم أمراء أن ومنها وقتلوه، له غلمان عليه تآمر أن بعد إياه كفاه هللا ولكن لهذا،
بويه بن الحسن وأخوه بويه، بن عيل يد يف فارس فبالد بالعاصمة، لهم صلة كل قطعوا
يف ومرض ربيعة وديار بكر وديار واملوصل والجبل، وأصفهان الري بالد عىل يسيطر
بيد واملرشق خراسان وبالد طغج، ابن سلطان تحت والشام ومرص الحمدانيني، أيدي

الساماني. أحمد بن نرص
وكان باهلل، املتقي إبراهيم إسحاق أبو أخوه استخلف ٣٢٨ه سنة الرايض مات وملا
عارًفا يكن لم أنه إال الخلق، حسن النقائص عن منزًها والصالة الصوم كثري زاهًدا عابًدا
األتراك نفوذ وقوي عهده، يف اضطرابًا البالد فازدادت امللك، وإدارة السياسة بأساليب
فهرب الديلمي، توزون عليها واستوىل العاصمة يف األمور واضطربت والوزراء، والدياملة
يحلف الخليفة إىل توزون كتب ثم الخالفة، دار ونُهبت وأمواله، بأهله املوصل إىل الخليفة
يقدِّم حلب من إليه قدم طغج بن محمد األمري وكان نفسه، عىل نه ويؤمِّ األيمان أغلظ له
ذلك، الخليفة فأبى ومرص، الشام إىل العراق يرتك أن ويسأله الجليلة، واألموال الهدايا إليه
من طائفة إىل أوعز إنه ثم ظاهًرا، خضوعه وأعلن توزون فتلقاه بغداد، إىل راجًعا قفل ثم
سنة املتقي ومات ،٣٣٣ سنة توزون خلعه ثم عينيه، ويسملوا عليه يقبضوا أن الدياملة

كله. والشام الجزيرة عىل الحمدانيون سيطر املتقي عهد ويف ٣٥٠ه،

ص١١٨. دحية، البن النرباس كتاب انظر 1
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وكان ٣٣٣ه، سنة املكتفي بن املستكفي هللا عبد القاسم أبو استُخلف املتقي ُخلع وملا
إليه وردت حتى الخالفة دست يف يستقر يكد ولم الدولة، عىل املسيطرون هم الدياملة
البغداديني، قلوب وانهلعت ا، جدٍّ الخليفة فاضطرب بغداد، عىل قادم بويه ابن بأن األخبار
السلطة وآلة والسوار الطوق وسلَّمه عليه وخلع الخليفة استقبله بويه بن أحمد دخل وملا
ألقابهم تُرضب أن وأمر الدولة، عماد أخاه ب ولقَّ الدولة، بمعز به ولقَّ اللواء، له وعقد
العنت أشد منهم البغداديون ولقي الناس، ُدور يف البويهيون الدياملة ونزل كة، السَّ عىل
«صارت ص١٢١): العباس، بني تاريخ يف النرباس كتابه: (يف دحية ابن قال واإلرهاق،
عينا فيه ُسِملت الذي الوقت يف املستكفي عمه ابن إىل املتقي) (أي خلعه بعد الخالفة
ُمذلِّها بل الدولة، معز يد عىل وذلك … عيناه وُسِملت البالد، عىل الديلم فاستولت املتقي
من فجذباه الخليفة عىل منهم رجالن دخل البويهيون تملَّك أن وملا الديلمي.» بويه ابن
فاعتُِقل الدولة معز دار إىل ُحِمل ثم األرض، عىل وسحباه عنقه يف ته ِعمَّ ووضعا الرسير،

.٣٣٨ سنة يف ومات ،٣٣٤ سنة يف وُخلع عيناه، وُسِملت فيها
االسم، إال الخالفة من له يكن ولم املطيع، عمه ابَن الدولة معزُّ استَخلف ُخلع وملا
وكان دينار، مائتي يوم كلَّ الخليفة لنفقة الدولة معز أقام وقد بويه، لبني كله واألمر
إىل ثم األهواز، ثم البرصة إىل معه ذهب سافر، أينما الدولة معز ركاب يف يسري املطيع

املوصل.
ويف الفقراء، بيته أهل إىل واإلحسان والعبادة الطاعة عىل املطيع عمل انحرص وقد
سنة كل الكعبة إىل يُنِفذ وكان بذلك، ففرح الكعبة، إىل األسود الحجر القرامطة رد أيامه

اًما. وُخدَّ كثريًا طيبًا النبوية الحجرة إىل يُنِفذ كان كما وفضة، ذهٍب قناديل
أنوجور كان ما الخليفة عن ومنع والشام، بمرص اإلخشيدي كافور استقل أيامه ويف
نفسه فخلع ُفِلج، أن إىل هذه خالفته يف هلل املطيع وظل األموال، من إليه يقدِّمه اإلخشيدي

مات. حتى طويًال يلبث ولم ٣٦٣ه، سنة يف الطائع البنه وعهد
مثل وكان أبوه، استخلفه أن بعد ٣٦٣ه سنة هلل الطائع الكريم عبد بكر أبو بُويع
يحرِّك ال فكان للخليفة، البويهيني امتهان وزاد الخالفة، يف عهده طال صوريٍّا، خليفة أبيه
وأقام خلعه، ثم الرسير، عن وجذبه ٣٨١ه سنة البويهي الدولة بهاء عليه ودخل ساكنًا،
شعره. عيون من بقصيدة الريض الرشيف ورثاه ٣٩٣ه، سنة مات أن إىل فقريًا معتقًال
من وكان باهلل، القادر أحمد العباس أبا البويهيون استخلف ٣٨١ه سنة ُخلع وملا
إليهم، يُصِهر أن الحزم من وأن بويه، آل بيد األمر أن رأى وعقالئهم، الخلفاء أفاضل
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رجع وبذلك دينار، ألف مائة قدره صداٍق عىل الدولة عضد بن الدولة بهاء بنت فتزوج
ذلك، من يشءٍ إىل فتوصل قوَّتها، يعيد أن وحاول رونقها من يشء العباسية للخالفة
ويف العباسية، الحظرية إىل والشام الجزيرة وأُعيدت اليشء، بعض العرب شأن وظهر
(يف دحية ابن قال وأوالدهم، أموالهم عىل الناس واطمأن وأهله، العلم قْدر ارتفع عهده
العباس، بني من خليفة آخر باهلل، القادر العابد الزاهد الخليفة «هو ص١٢٧): النرباس،
وصحب للناس، وخميس اثنني يجلس وكان الشهود، وأشهد نفسه عىل وأسجل حكم
وأكرم سائًال، يَُردَّ ولم درهًما، وال ديناًرا يدخر ولم فيها، ينازع ولم الدنيا ورفض العلماء
الجزيرة وملكت اإلسالم، وقام العرب، وظهرت وبذْله، عطاءه ومنحهم وأهله، الحديث

واألمان.» بالعدل الدنا ومأل األثمان، بأغىل الحديث مصنفات وبيعت والشام،
(يف طباطبا ابن وقال — سبكتكني آل يد عىل — والهند السند ُفتحت أيامه ويف
والدين الخري كثري والسمت، الطريقة حسن خلفائهم، أفاضل «من ص٢٥٤): الفخري،
يف القادر ومكث رونقها.» ونما العباسية الدولة وقار تراجع أيامه ويف … واملعروف

.٤٢ سنة مات أن إىل الخالفة
صحوة هي القادر، عهد يف العباسية الدولة ُمِنحتها التي الصحوة تلك كانت وقد

بعد. ذلك تفصيل سنرى كما الخالفة، عىل السلجوقيون تغلَّب أن إىل النزاع
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االنحالل الضعفوجمايل مظاهر
ذلك ونتائج الدولة يف

املايض؛ الدور يف رأيناها التي االنحالل ومجايل الضعف مظاهر الدور هذا يف استمرت
يف باٍد اإلدارة وانحالل له، حقيقة ال ظلٌّ والخليفة األرجل، متزعزع الخالفة فرسير
الهدامة واملبادئ النَِّحل وأصحاب املسيطرون، هم والقادة والوزراء الدولة، دواوين كل
نالحظ أن بنا يجدر ولكن يشاءون، ما وأقاليمها بالدولة ويفعلون ويمرحون يرسحون

التالية: السبع النقاط يف إجمالها يمكن التي الجديدة املظاهر بعض هناك أن

فقد السابق؛ يف عليه كانت مما أكثر الدور، هذا يف مزريًا انهياًرا الخالفة انهارت (١)
يف أما واملكتفي، املعتضد زمني يف هيبتها بعض استعادت قد أنها السابق الدور يف رأينا
البويهي السلطان لدى موظًفا الخليفة أصبح فقد البويهيني، أيام يف وخاصة الدور، هذا
البويهيني فرتة اعتبار ويمكننا وجوالته، رحالته يف معه ويحمله ى، مسمٍّ راتبًا له يخصص
الخلفاء عيون سمل ظاهرة أن الفرتة هذه يف ونالحظ األمراء، إمارة عهد لفرتة استمراًرا
الخالفة رشائط من أن هو ذلك يف والرس مطردة، شبه أصبحت قد بميٍل وتكحيلهم
لخالفة صالح غري أصبح الخليفة ُسمل فمتى بدني، نقٌص والعمى البدني، النقص عدم
فاتحني، بغداد البويهيني لدخول كان وقد يُخلع، وإال نفسه يخلع أن يجب فلذلك املسلمني،
بحكم يعرتفون ال زيدية شيعة كانوا البويهيني ألن الخالفة؛ ألركان واضحة ضعضعة
سياسية لرضوراٍت إال العبايس الخالفة شبح البويهيون يُبِق ولم الغاصبني، العباسيني
يحيى بن محمد الحسن أبي اإلمام إىل الخالفة نقل البويهي الدولة معز أراد ولقد قدَّروها،
األمصار زعماء «ألن البريوني: يقول عليه، الناس ثورة من قومه كبار فحذَّره الزيدي
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أويل ورأوهم ورسوله، هللا طاعة وأطاعوهم بدولتهم ودانوا العباسية، الدولة اعتادوا قد
(يف األثري ابن يذكره ما هو السبب وإنما الحقيقي، السبب يكن لم هذا أن ويظهر األمر.»1
مع اليوم «إنك أصحابه: له قال ذلك عىل عزم ملا الدولة معز أن من 2(١٤٩ :٧ تاريخه
مستحلني لقتلوه بقتله أمرتهم ولو الخالفة، أهل من ليس أنه وأصحابك أنت تعتقد خليفة
خالفته، وأصحابك أنت تعتقد من معك كان خليفة العلويني بعض أجلست ومتى دمه،

«… لفعلوه بقتلك أمرهم فلو
فيها، الدرجات أدنى إىل الخالفة انحطت التي الفرتات يف حتى وزير للخليفة كان (٢)
هم واختصوا للخليفة «كاتب» بتسمية واكتَفوا الوزارة، منصب ألَغوا البويهيون جاء فلما

الكاتب. هذا تعيني يف وتدخلوا ألنفسهم، الوزارة بلقب
الرشع بذلك جاء كما املال بيت عىل املرشف هو السابق العهد يف الخليفة كان (٣)
ببيت والربط الحل صار فقد بويه بني أيام يف أما اإلسالمي، العهد منذ املتوارث والُعرف
ويذكر غري، ليس املال بيت من املستحقني أحد هو والخليفة البويهي، للسلطان املال
آالف خمسة للمستكفي خصص قد الدولة «معز أن ص٧–١٤٨» التاريخ، «يف األثري ابن
تاريخ يف (كما اليوم يف درهم ألفي إىل للمطيع املبلغ هذا ض خفَّ ثم اليوم»، يف درهم
الراتب قطع ٣٦٠ه سنة البرصة البويهي الدولة معز افتتح وملا ص٢–٨٧)، مسكويه،

السنة.3 يف دينار ألف مائتي تدر ِضياًعا الخليفة وأقطع
أيًضا، شكًال أخذوها بل موضوًعا، الخالفة سلطات بأخذ البويهيون يكتِف لم (٤)
يف مسكويه، ذكر فقد الخالفة؛ سلطات إليهم يفوِّض أن الخليفة من طلبوا بأن وذلك
ما إليك أفوِّض أن رأيت «قد الدولة: لعضد ٣٦٩ سنة يف قال الطائع الخليفة أن تاريخه
جهاتها جميع يف وتدبريها وغربها، األرض رشق يف الرعية أمور من إيلَّ تعاىل هللا وكل

باهلل.»4 مستخريًا ذلك فتولَّ وأسبابي، خاصتي سوى
تقاليدها أخذوا بل وشكًال، موضوًعا الخالفة سلطات بأخذ البويهيون يكتِف لم (٥)
أبواب عىل له تُقرع أن وحده الخليفة حق من كان فقد أيًضا، وشاراتها ورسومها

ص٣٢–٥٣. الجواهر، معرفة يف الجماهر 1
.١٤٩ :٧ األثري ابن تاريخ 2
.١٠٨ :٢ مسكويه تاريخ 3

.٣١٧ :٢ ملسكويه األمم تجارب تاريخ 4
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هذا مثل له يكون أن الدولة معز فأراد الخمس، الصلوات أوقات يف الطبول الخالفة دار
له يكون أن عىل ٣٦٨ه سنة الطائع أجرب الدولة عضد ولكن الخليفة، يقبل فلم الحق

والعشاء».5 واملغرب «الغداء أوقات يف يوميٍّا مرات ثالث ذلك له فكان ذلك،
ما (٤١٢ :٢ تاريخه (يف مسكويه ذكر فقد نفسها؛ الخالفة يف البويهيون طمع (٦)
ففعل الكربى، بابنته هلل الطائع وبني بينه يقع أن ٣٦٩ سنة الدولة عضد «دبَّر ه: نصُّ
مائة صداق عىل والقضاة الدولة أعيان من وبمشهٍد هلل الطائع بحرضة العقد وعقد ذلك،
يف الخالفة وتصري العهد فيُوىلَّ منها ذكًرا ولًدا يُرزق أن عىل فيه األمر وبُني دينار، ألف

البويهية.» الدولة عىل مشتملني والخالفة امُللك ويصري بويه، بني بيت
مقام «الكاتب» وقام الخالفة، دار من أُلغي قد الوزارة منصب أن إىل قبُل أرشنا (٧)
أن ذلك إىل هنا نضيف أن ويجب «بالوزير»، البويهي السلطان واختص الخليفة وزير
أن هذا استتبع وقد الكتَّاب، طبقة من كان أنه مع للوزير، أصبحت قد الحربية الصفة
معروًفا يكن لم مما ذلك إىل وما امللك، ورشف الدولة، كسعد تفخيم ألقاب للوزراء أصبح
نرصاني، أحدهما وزيرين اتخذ الدولة عضد أن هنا إليه نشري أن يجب ومما قبل، من

قبلئٍذ. يحدث لم أمر وهذا

.٣٩٦ :٢ مسكويه تاريخ 5
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دويالتجديدة ظهور

هي: جديدة دويالت الحقبة هذه يف ظهرت
الغزنويني. دولة (٣) الحمدانيني. دولة (٢) بويه. آل دولة (١)

∗∗∗

٤٤٧ه/٩٤٥–١٠٥٥م) إىل ٣٣٤ (من بويه آل دولة (1)

أوليتها (1-1)

هم أوالد ثالثة له وكان الديلم1 ببالد السمك يصيد مغموًرا تركيٍّا بويه شجاع أبو كان
يف جنوًدا ثالثتهم انخرطوا وقد أحمد، الحسني وأبو الحسن، عيل وأبو عيل، الحسن أبو
الفائقة العسكرية مواهبهم وبرزت الزيارية، الدولة صاحب زيار»، بن «مرداويج خدمة

وسكانها الخزر، لبحر الغربي الجنوب يف الواقعة والجبال البقاع وهي جيالن، بالد أيًضا ى وتُسمَّ 1

وقصبتها الجبال سكان وهم والديلم: الجيالن. أيًضا ون ويُسمَّ السهول، سكان وهم الجيل: قسمان؛
وقد والدياملة، الجيالن اسم عليه يُطلق خاص عنرص هم وإنما ُفرًسا، ليسوا والديلم والجيالن روزبار.
ظهر وملا األوىل، الثالثة القرون طوال دينهم عىل أهلها وظل عنه) هللا (ريض عمر أيام بالدهم ُفتحت
سلطان وامتد منهم، كثري فدخله اإلسالم إىل الدياملة دعا طربستان بالد يف األطروش عيل بن الحسن

الزيدية. الدولة عن حديثنا يف قدَّمنا كما الديلم، بالد إىل طربستان من الزيدية
إىل أو مهرنريس وزيره إىل أو الساساني امللك سابور أو جور بهرام إىل املؤرخني بعض نسبهم وربما
٢٧٠؛ :٦ الجوزي البن املنتظم تاريخ انظر: كعبهم. عال أن بعد وجدت إنما النسبة هذه وكل ضبة، بني

.١٩٧ :٨ األثري وابن ٣٧٦؛ :٥ والفخري ٩٨؛ :١ خلكان وابن ص٣٥؛ األتراك، تفضيل حسول: وابن
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حازًما وكان وهمدان)، أصفهان (بني «َكَرج» مدينة عىل عليٍّا فوىلَّ مرداويج، عليهم فاعتمد
عىل مرداويج منه خاف حتى ينبل قدره وأخذ الكرج، أهل فأحبه الترصف، حسن عاقًال
إىل وسار عليه، عصيانه وأعلن يديه، بني املثول رفض عليٍّا ولكن إليه، فاستدعاه نفسه
ويطلب ويستميله يعاتبه إليه فكتب «مرداويج»، قلق واشتد عليها، فاستوىل «أصفهان»
مقابل منه يطلب وال ملكه، ع ليوسِّ واملال بالجند يمده حتى طاعته إىل يعود أن إليه
«وشميكر أخيه إىل كتب عيل، إىل كتب الذي الوقت ويف البالد، تلك يف له الخطبة إال ذلك
بالد قاصًدا أصفهان عن ورحل بذلك، عيل فأحس به، ويفتك عيل عىل ينقضَّ أن زيار» بن
سار ثم «النوبندجان»، بالد عىل استوىل ثم ٣٢١ه/٩٣٣م، سنة عليها فاستوىل «أرجان»
أمواله، عىل واستوىل ياقوت أمريها فهرب «شرياز» إىل سار ثم فامتلكها، «أصطخر» إىل
مقلة، ابن وزيره وإىل باهلل، الرايض الخليفة إىل كتب سلطانه، وقوة ملكه سعة رأى وملا
طلبه إىل فأُجيب درهم، ألف بألف إليه وبعث البالد، من يده يف بما إليه يعهد أن يطلب

واللواء. بالِخْلعة الخليفة إليه وبعث
أخوه وبها «أصبهان» إىل وسار ثائره، ثار «مرداويج» األخبار هذه بلغت وملا
وقطع عليها، لالستيالء «أصطخر» إىل كثيف بعسكٍر يسري أن عىل فاتفقا «وشميكر»،
أن بويه ابن رأى «األهواز» يف النرص لهما تم وملا الخليفة، وبني بويه بن عيل بني الطريق
األهواز، بالد «مرداويج» فتح وملا ٣٢٢ه. سنة يف بينهما الصلح وتم «مرداويج»، يصالح
ساسانية فارسية مملكة وإنشاء العباسية الدولة عىل والقضاء بغداد إىل السري يف فكَّر
أنا يقول: وكان العربي، الفتح قبل الكرسوية الدولة عاصمة وهي «طيسفون»، مركزها
مماليكه فقتله بعدئٍذ، يَُطل لم «مرداويج» عهد ولكن العرب.2 ُملك وأُبِْطل العجم دولَة أُردُّ
بويه، آل أمر وقوي مرشوعه، بموته وانهار ٣٢٣ه، سنة السذَق» «عيد يف إدارته لسوء
يف فكر عليٍّا إن حتى يسمو أمرهم زال وما ٣٢٦ه، سنة وأصفهان الري عىل فسيطروا
ومات الخالفة، ضعف أنس فلما عدته، يعد أخذ ولكنه آئنٍذ، ذلك يفعل ولم بغداد، احتالل
فارس أمري يومئٍذ وهو العباسية، اململكة عىل باالستيالء طمعه عُظم توزون، األمراء أمري
األهواز إىل عيل ه فسريَّ له، عمل ال أحمد الصغري وأخوهما الجبال عىل أمري الحسن وأخوه
بويه بن أحمد فرأى واسط، إىل انهزم الذي الرائقي، بجكم وبني بينه حروٍب بعد فتملكها

.٢٦٨ :٦ الجوزي البن املنتظم تاريخ 2
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األوىل جمادى ١١ يف أراد ما له وكان العاصمة، احتالل عىل واسط عامل مع يتآمر أن
3.٩٤٦ سنة الثاني كانون ٣٣٤ه/١٧ سنة

الدولة معز (2-1)

هذا لصاحبه منهما كلٌّ وحلف عليه، وخلع باهلل املستكفي استقبله بغداد أحمد دخل ملا
أخويه ب لقَّ كما الدولة، معز العراق بصاحب أحمد الخليفة ولقبه بالسلطة، وذاك بالخالفة
النقود. عىل وُكنَاهم ألقابهم تُرضب أن وأمر الدولة، بركن والحسن الدولة، بعماد عليٍّا
ولم غري، ال دينيٍّا رئيًسا الخليفة وأصبح رسميٍّا، سقوًطا العبايس السلطان سقط وهكذا
إقطاعاته يدير كاتب بتسمية البويهي الدولة معز له سمح وإنما هيبة، وال وزن له يَُعد

رأينا. كما وإخراجاته
وكان عيل، آل بعض ويوليها العباسيني عن الخالفة يخلع أن الدولة معز حاول وقد
يمكث ولم تقدَّم، كما فعدل، ذلك من حذَّروه خواصه بعض ولكن متعصبًا، زيديٍّا شيعيٍّا
٣٣٤ه سنة الدولة معز بعدها خلعه شهر، نصف من أكثر بعدئٍذ الخالفة يف املستكفي

بالحمدانيني. واالستنجاد قواده مع عليه، بالتآمر إياه متهًما
لألسباب ذلك عن وعدل الزيديني، العلويني إىل الخالفة ينقل أن الدولة معز أراد وقد
الشيعية، باملواسم االحتفال وأعلن له، ب وتعصَّ الشيعي املذهب أظهر ولكنه قدمناها، التي
أعظم من «وكان :(١٤٩ :٧ تاريخه (يف األثري ابن يقول العبايس. بالخليفة واستهان
العباسيني أن ويعتقدون التشيُّع، يف ويغالون يتشيعون، كانوا الديلم أن ذلك يف األسباب
عىل يحثهم ديني باعث عندهم يكن فلم مستحقيها، من وأخذوها الخالفة، غصبوا قد

هلل».» «املطيع الدولة معز وىلَّ الخالفة عن «املستكفي» نزل وملا الطاعة،
أخفق ولكنه للمستكفي، لالنتقام حمدان بن الدولة نارص جيش قِدم ٣٣٥ه سنة ويف

قتله. ثم املستكفي الدولة معز فسجن حملته، يف
الدولة معز استخلفه فقد «املستكفي»، من خريًا البويهيني مع «املطيع» حال يكن ولم
بهاء يمنع لم ذلك ولكن بذلك، «املطيع» فقبل عدوٍّا، عليه يمالئ وال سوءًا، يبغيه أال عىل
مجلس يف ويهينه أمواله، ويستصفي الخليفة يصادر أن من ٣٨١ه/٩٩١م سنة الدولة

سابًقا. قدمنا ما عىل ويخلعه ويرضبه الخالفة

.٣٤٠ :٦ واملنتظم ٨٤؛ :٢ مسكويه تاريخ 3
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اإلدارة يف بارًعا يكن ولم العراق، يف البويهيني ملك وطَّد الذي هو الدولة ومعز
وكثرت الفقر، وَعمَّ املالية اإلدارة وساءت عهده، يف البالد ففسدت الجندية، يف براعته
ولم إقطاًعا، الجند عىل األرايضفوزَّعها واستخلص األموال، فصادر زمنه، يف الناس نوائب
االستثمار كان غرضهم ألن الري؛ وطرق القرى مشارب فأهملوا زراعة، أصحاب يكونوا
حتى املجاعات ووقعت الفوىض، ت وعمَّ فاستعمروهم الفالحني عىل وتسلطوا غري، ليس
بينهم فيما اختلفوا جنده أن األثايف، ثالثة وكانت والكالب، والسنانري امليتة الناس أكل
كبريًا، عنتًا ذلك من الناس ولقي و«األتراك»، «الديلم» عنرصيهم بني أهلية حروب ووقعت
إىل يميل رأوه ملا الدياملة بيد ٣٣٥ه سنة املعز خلع إىل تؤدي أن الفتنة هذه كادت وقد
والبرصة، واسط بالد فأقطعهم الفتنة، تلك عىل القضاء من تمكنوا األتراك ولكن األتراك،
اضُطر حتى 4 مستطريًا ا رشٍّ منهم الناس ولقي األموال ونهبوا البالد وأخربوا إليها وساروا
األنهار، بثوق وسد بالري فاهتم الخراب، وطأة ليخفف األمر يف نظره يعيد أن الدولة معز
لسد بنفسه وخرج الرفيل، نهر بثق سد ٣٣٤ه سنة ففي أحوالها؛ ونظَّم باألقنية وُعني
إىل وعهد السواد، يف الزراعة شئون بإصالح واهتم النهروانان، بادوريا نهر يف البثوق
فانصلحت بشئونها عارًفا الصناعة، هذه يف فاضًال وكان بذلك، هشام أبي بن الفرج أبي

قليًال. قليًال تنتعش البالد وأخذت األحوال
فدخلها املوصل إىل ه وتوجَّ ملكه، رقعة توسيع الدولة معز أراد ٣٣٧ه سنة ويف
الدولة ُركن أخاه ولكن به، اللحاق وأراد نصيبني، إىل منه الحمداني الدولة نارص وهرب
فاضُطر والري، جرجان باتجاه خرجت السامانية الدولة جيوش بأن يخربه إليه كتب
الدولة معز بني الصالح وكان أخيه، جيش ليمد الحمداني الدولة نارص يصالح أن إىل
املوصل بالد عن درهم آالف ثمانية سنة كل للمعز الحمداني يؤدي أن عىل الدولة ونارص
فهاجم طويًال، االتفاق هذا يستمر ولم الثالثة، بويه آلل ويخطب والشام، كلها والجزيرة
إىل ثم «نصيبني» إىل الحمداني الدولة نارص وهرب ثانية، واحتلها املوصل الدولة معز
الدولة سيف بأخيه يلحق أن الدولة نارص واضُطر الدولة، معز به فلحق فارقني» «ميتا
البويهي الدولة معز بني ٣٤٨ سنة محرم يف جديد صلح ُعقد ثم بحلب، الحمداني
درهم ألف وتسعمائة ألف ألفي يدفع أن الدولة سيف وضمن الحمداني، الدولة وسيف

بعدها. وما ،٩٦ :٢ ملسكويه األمم تجارب تاريخ يف: ذلك تفصيل انظر 4
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مشكلة من ينتهي الدولة معز يكد ولم املوصل، إىل الدولة نارص وعاد الدولة، لنارص
عظيمتان: فتنتان بالعراق وقعت حتى حمدان، بني

عن وامتنع ،٣٣٩ سنة استقالله أعلن الربيدي القاسم أبا البرصة يف عامله أن أوالهما:
بالقضاء انتهت الجانبني بني كثرية وفتن حروب ووقعت الدولة ملعز الخراج تأدية
عىل عزمهم فجددوا الفتن هذه و«هجر» «البحرين» قرامطة انتهز وقد الربيدي، عىل
املهلبي الوزير ولكن البرصة، يحارصوا أن ٣٤١ه سنة يف واستطاعوا البرصة مهاجمة
عظيًما. إفساًدا البالد أفسدوا أن بعد أعقابهم عىل وردهم قاومهم الدولة معز وزير

كان هذا وعمران العراق، يف «البطيحة»، بأرض استقل شاهني بن عمران أن وثانيتهما:
أهلها بني فأقام ٣٢٩ه سنة يف البطيحة إىل وهرب الخراج أموال جمع للخراج، جابيًا
والطيور األسماك من يصيدون ما عىل مقتًرصا بها، متحصنًا واآلجام القصب بني
الربيدي القاسم أبو قام وملا البطيحة، يسلك من عىل الطريق يقطع أخذ ثم واألوز،
جعفر أبا وزيره الدولة معز إليه فبعث الدولة، معز عىل مًعا واتفقا معه، تعاون بثورته
واستمر فشل ولكنه عمران، عىل به يتغلب أن كاد كثيف، جيٍش رأس عىل الصيمري

٤٠٨ه. سنة إىل ٣٢٩ه سنة من بالبطيحة يستقلون ووزراؤه وأوالده عمران
الدولة جسم عن انفصلت التي الدويالت إحدى هي شاهني: بن عمران ودولة
عىل بالقضاء الدولة معز فشل سبب وكان السالجقة، أيام إىل كذلك وظلت العباسية،
فطلب شرياز، يف بالثورة الدولة عماد األكرب أخيه وفاة بعد كذلك انشغل أنه الدولة هذه
وأخذ الصعداء، عمران فتنفس شرياز، إىل ويتوجه البطيحة يرتك أن الصيمري وزيره إىل
ثانيًا جيًشا إليه يُنفذ أن الدولة معز فاضُطر املناطق، تلك يف فساًدا ويعيث قواه يجمع
بغداد بني الطريق قطع ثم وجنًدا، سالًحا منه وغنم شمله وفرَّق عمران به فالتقى
به الناس فضاق ماًال، إليه دفع إذا إال منطقته من العبور أحد يستطع فلم والبرصة
من خريًا نصيبه يكن ولم البطيحة إىل فسار املهلبي وزيره يأمر أن الدولة معز واضُطر
مصالحة إىل الدولة معز واضُطر بنفسه، النجوة إىل املهلبي واضُطر سبقوه، الذين القواد
٤٠٨ه سنة إىل البطيحة يف بعده ومن عمران ملك واستمر البطيحة، إمارة وتقليده عمران
السلجوقية، الدولة عهد انقضاء إىل وإجرام، وسلب فساد بؤرة كلها البطيحة صارت حني

بغداد. خلفاء حوزة إىل عادت ثم
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شجرة إمارة البطيحة يف العراق

عمران بن شاه% ٣٢٩–٣٦٩ه

الحسن بن عمران ٣٦٩–٣٧٢ه

أبو الفرج بن عمران ٣٧٢-٣٧٣ه

ا?ظفر بن عيل (وزير عمران وابنه الحسن (بالتغلب)) ٣٧٣–٣٧٦ه

مهذب الدولة أبو الحسن بن نرص ابن أخت ا?ظفر ٣٧٦–٤٠٨ه

أبو الحسن بن مهذب الدولة ٤٠٨-٤٠٨ه

عبد اللّٰه بن نيس (بالتغلب) ٤٠٨-٤٠٨ه

(٢٥٦–٣٦٧ه) الدولة معز بن الدولة عز (3-1)

سنة اآلخر ربيع ١٣ يف أبيه بعد العراق ويل أحمد، الدولة معز بن بختيار الدولة عز هو
قىض سنة عرشة إحدى سلطنته فكانت ٣٦٧ه، سنة الدولة عضد عمه خلعه أن إىل ٣٥٦ه
عىل عهده يف البالد وكانت الطائع، عهد يف والباقي املطيع، الخليفة عهد يف منها سبًعا
الجند وسلَّط وقواده، وزرائه معاملة وأساء واللعب، اللهو إىل هو انرصف فقد حال؛ رش
«وكان ص٣٠٢–٣٠٧): تاريخه، (يف مسكويه قال األرضني، أصحاب عىل الديلم وكبار
ينرصه، وال يعنيه ال حيث األمور؛ تمشية وزيره يُلِزم وإنما خرج، وال دخل يف ينظر ال
األمر يلبث فال به، واستبدل وزيره عىل أموره وقفت فإذا شيئًا، جنده من أحًدا يمنع وال
يتعهد الوزارة إىل طامح كل وصار كان.» ما أسوأ إىل واالنحالل االلتياث من يعود أن
الذمة وأهل املسلمون لقي عهده ويف وزارته. ينال له األموال وجمع نفقاته بسد لبختيار
تاريخ يف (كما املعايش وانقطعت األسواق بطلت حتى أموالهم، وُصودرت املعاملة أسوأ
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عضد عمه ابن خلعه حني البالد عن الغمة هللا فرَّج أن إىل ص٣٠٢–٣٠٨) مسكويه،
٣٦٧ه. سنة يف قتله ثم الدولة

(٣٦٦–٣٧٢ه) الدولة عضد (4-1)

ركن أبوه كان بويه، بن الحسن الدولة ركن بن فناخرسو شجاع أبو الدولة عضد هو
٣٦٦ه سنة مات فلما واألهواز، وفارس والجبل وجرجان وطربستان الريِّ عىل أمريًا الدولة
السيطرة عىل وعزم أبيه، مملكة عىل سيطر حازًما قويٍّا وكان الدولة، عضد ابنه خلفه
فطرد املوصل نحو سار ثم ٣٦٧ه، سنة يف بختيار عمه ابن وخلع إليها، فسار بغداد عىل
تغلب، أبي طلب يف رساياه وبث الحمدانيني، ملك عىل واستوىل منها، الحمداني تغلب أبا
وديار بكر، وديار ربيعة، ديار عىل الدولة عضد وسيطر الروم، بالد إىل تغلب أبو فهرب
والحجاز والري والجبال والجزيرة والعراق إيران عىل الدولة عضد سيطر وبذلك مرص،
وجرأة حزٍم من به امتاز ما فإن غرو وال املرشق، سيد وأضحى البالد، من إليها وما

ملكه. وطَّد قد وعقل وإدارة
جليلة، وأعمال محاسن الدولة ولعضد وفضل. وحكمة وفري وأدب غزير علٍم مع هذا
ومنها واألعداء، الغارات من لحمايتها قويٍّا سوًرا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة عىل بنى أنه منها:
صنف الذي وهو املشهد، عىل وبنى بالكوفة السالم) (عليه عيل اإلمام منرب أظهر أنه
أحوال تحسنت عهده ويف النحو، يف و«التكملة» «اإليضاح» كتابي الفاريس عيل أبو له
وبحفر القناطر، ببناء أمر الذي وهو الجباية، يف وعدل للري، تنظيم من الزراعية البالد
أخذ ابتداء ر أخَّ الذي وهو وإصالحها.5 بنائها وإعادة املندرسة، واألقنية األنهر من كثرٍي
قبل سلًفا يُؤخذ الخراج وكان الغالل، فيه تنضج الذي املعتضدي النريوز وقت إىل الخراج
الذي وهو والعسكريني.6 اإلقطاعيني من مظاملهم عرض عىل الزرَّاع ع وشجَّ الغالل، إدراك
مساجدها ر فعمَّ فيها، الفتن بتوايل خربت قد وكانت بغداد بعمارة ٣٦٩ه سنة يف رشع
الذين والضعفاء والغرباء والقراء والعلماء واملؤذنني األئمة عىل األموال وأدرَّ وأسواقها
وأطلق منها، دثر ما وجدَّد بعمارتها الخربة األمالك أصحاب وألزم املساجد، إىل يأوون

.٤٠٦ :٢ ملسكويه األمم تجارب تاريخ 5
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البيوتات ألهل الصالت وأطلق مكة، إىل العراق من الطريق وأصلح الحجاج، مكوس
و«الحسني» «عيل» بمشهد ذلك مثل وفعل واملدينة، بمكة املجاورين والضعفاء والرشف
والشعراء والنحاة واملفرسين واملتكلمني الفقهاء عىل الجرايات وأجرى السالم)، (عليهما
يف النرصاني هارون بن نرص لوزيره وأذن واملهندسني، اب والُحسَّ واألطباء والنسابني
العضدي البيمارستان بنى الذي وهو فقرائهم.7 عىل األموال وإطالق واألديرة الِبيَع عمارة
الطِّبابة عىل يرشف وكان دينار، ألف مائة مبلغ عليه ووقف ٣٦٧ه/٩٧٨م سنة يف ببغداد

الفلسفة.8 ويدرِّسون الناس ويداوون الطب يعلِّمون اًال، وكحَّ طبيبًا ٢٤ فيه
بيع رسوم منها ظاملة، رسوًما أيامه أواخر يف أحدث أنه منها: مساوئ، له كانت كما
عضد ومات به، خاصة تجارة ذلك وجعل والقز الثلج عمل من منع وأنه واألمتعة، الدواب

عنده. فُدفن عيل اإلمام مشهد إىل وُحمل ببغداد، ٣٧٢ه سنة شوال يف الدولة

انقراضالدولة إىل وعقبه الدولة صمصام (5-1)

بإجماع أبيه بعد األمر توىلَّ الدولة، عضد ابن املرزبان كاليجار أبو هو الدولة صمصام
يكن لم ولكنه العراق، يف وهو الواليات، يف متفرقني أعمامه وبنو إخوته وكان القواد،
بقيادة األكراد، فانتهز عمومته، وأبناء إخوته وبني بينه الفتنة فوقعت أبيه، مثل حازًما
ولكنهم بغداد عىل االستيالء وحاولوا املوصل، عىل فاستولوا الفرصة هذه دوستك، شجاع
حتى اضطراب يف الدولة صمصام أمر واستمر البويهيني، وبني بينهم الصلح وتم فشلوا،

٣٧٦ه. سنة رمضان يف عليه ويقيض بغداد يدخل أن الدولة رشف أخوه استطاع
تُرك من جنوده ألن فيها؛ عهده يطل فلم ٣٧٦ه سنة بغداد عىل الدولة رشف استوىل

.٣٧٩ سنة يف مات أن إىل متحاربني ينفكون ال كانوا وديلم،
عهد كان السيايس اضطرابه من الرغم عىل الدولة رشف عهد أن ننىس أال ويجب
واإلحسان أهله وحب العلم تعضيد من أبوه به ابتدأ كان ما الدولة رشف رعى فقد علم؛
وإنشاء والتأليف الرتجمة عىل العلماء مساعدة يف باملأمون الدولة رشف اقتدى وقد إليهم،9

الكبري. املرصد

.٣٣٤ :٨ األثري ابن تاريخ 7
.٢٣٥ والقفطي ٣١٠؛ :١ أصيبعة أبي ابن 8

.١٣٦ :٣ أمدروز طبع للروذراوري، األمم، تجارب وملحق ١٦؛ :٩ األثري ابن 9
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يكن ولم الدولة، عضد بن نرص أبو الدولة بهاء أخوه خلفه ٣٧٩ سنة مات وملا
إىل جديٍد من عادوا والديلم األتراك فإن أخيه؛ عهد من خريًا السياسية الناحية من عهده
الدولة بهاء قبض ٣٨١ه سنة ويف بيته، أهل وبني بينه كثرية فتن نشبت ثم التصادم،
القادر ووىل وخلعه، أمواله يف طمًعا الطائع الخليفة عىل الدولة، عضد بن فريوز نرص أبو
مات أن إىل بيته أهل وبني بينه الحروب فيه كثرت مضطربًا عهًدا عهده وكان الخالفة،

وكرمان. وفارس واألهواز العراق عىل سلطانه وكان ٤٠٣ه، سنة
أخوه، ورعاها أبوه، نواتها س أسَّ التي العلمية الحركة استمرت الدولة بهاء عهد ويف
«دار بنى الذي وهو وأهله، العلم يرعى الفاضل العالم أردشري بن سابور وزيره كان وقد
نحو كتبها عدد أن األثري،10 ابن يذكر ضخمة، كتب خزانة فيها وجعل بغداد يف الحكمة»
بغداد زيارته أيام املعري العالء أبو تردد الدار هذه وإىل نفيسة، مخطوطة آالف عرشة

شعره. يف وذكرها
خريًا عهده يكن ولم الدولة، بهاء بن شجاع أبو الدولة سلطان ابنه خلفه مات وملا
الدولة رشف أخوه عليه وثار البالد، فأفسدوا يطيعونه، ال جنوده وكان أبيه، عهد من
ثم العراق، عن ونفاه ٤١٢ه سنة املحرم يف امُللك منه فانتزع الدولة، بهاء بن عيل أبو
إىل وكرمان، فارس الدولة ولسلطان العراق، الدولة لرشف يكون أن عىل األخوان تصالح
ويف الدولة. سلطان بن كاليجار أبو ابنه فخلفه بشرياز ٤١٥ سنة الدولة سلطان مات أن
األجناد، وسيطر سلطان، وجود من السلطنة سدة فخلت الدولة رشف مات ٤١٦ه سنة
قطعوا ثم البرصة صاحب الدولة، بهاء بن طاهر أبي الدولة لجالل األمر أول وخطبوا
أن فوعدهم بغداد إىل وطلبوه األهواز صاحب كاليجار أبي أخيه البن وخطبوا خطبته،
الحروب، من كرمان صاحب الفوارس أبي عمه وبني بينه كان ملا ر تأخَّ ولكنه يجيء،
عقالء فكتب األتراك الجند رش وكثُر فيها، سلطان وجود لعدم ببغداد الفتن فازدادت
٤١٨ه، سنة يف له وخطبوا بغداد إىل يستدعونه الدولة بهاء بن الدولة جالل إىل البالد
أمر فسد ٤٢٦ه سنة ويف عليه. الجند شغب وكثُر طويًال، األمر ضبط يستطع لم ولكنه
سنة إىل البالد، عىل واألكراد األجناد وسيطر بغداد، يف مًعا البويهية والسلطة الخالفة
أخيه ابن خلفه مات وملا شهًرا، إال سنة ١٧ ملك أن بعد الدولة جالل مات حني ٤٣٥ه
عهده يكن ولم الدولة، بمحيي الخليفة به ولقَّ الدولة سلطان بن املرزبان كاليجار أبو

.٢٥٦ :١ خلكان وابن ٧١؛ :٩ األثري ابن 10
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ملًكا وأقام الرحيم، بامللك امللقب فريوز نرص أبو ابنه خلفه ،٤٤٠ سنة مات وملا حسنًا،
بغداد. عىل مستوليًا السلجوقي بك طغرل السلطان قدم حني ٤٤٧ه سنة إىل

العراق عىل وسيطرت قرن قرابة حكمت التي البويهية، الدولة انقرضت وهكذا
قصور فيها لهم كان فقد ألمرائها، مقرٍّا وبغداد لها، عاصمة شرياز واتخذت وفارس
أرجاء عىل سيطر الذي الدولة عضد عهد يف الدولة هذه أوج وبلغ اململكة.11 دار ى تُسمَّ
أن مؤمًال ابنته ويزوجه الطائع، الخليفة ابنة يتزوج أن واستطاع اإلسالمية، اإلمرباطورية
الدولة هذه عهد ويف امللوك. ملك أي بشاهنشاه، ب لُقِّ من أول وهو إليه، الخالفة تصل

عهده. يف الصفا إخوان نبغ كما والحكمة، املعرفة ازدهرت

سالط* بني بويه األحد عرش يف العراق

(١) معز الدولةعماد الدولةركن الدولة

(٢) عز الدولة بختيار فخر الدولة

شمس الدولة

سماء

(١٠) عماد أبو كاليجار

مجد

(٨) مرشفقوام(٩) جالل(٧) سلطان

(٣) عضدمؤيد

(٥) رشف(٤) صمصام(٦) بهاء

أبو عيل خرسوفالدستون(١١) خرسو فKوز

.١٠٥ :١ الخطيب 11
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(٢٩٣–٤٠٢ه) الحمدانيون (2)

حوايل العدوي، الوائيل التغلبي الحارث بن حمدون بن حمدان إىل الحمدانيون ينتسب
القادة من وكان حمدان، بن هللا عبد الهيجاء أبو وهو الدولة، هذه ومؤسس «؟–٣٠٠»
فيها فأقام ٢٩٣ سنة وأعمالها املوصل إمرة باهلل املكتفي ه والَّ العباسية، الدولة يف املقدَّمني

الديار. هاتيك عىل وإخوته هو سلطانه وتوسط
عفا ثم وحبسهم12 وإخوته الهيجاء أبي عىل بالقبض املقتدر أمر ٣٠٣ سنة ويف
املوصل، عىل أمريًا الحسن الدولة نارص ابنه ووىل بغداد، يف الهيجاء أبو وأقام عنهم.
وانقادوا فأخضعهم شوكتهم اشتدت الذين الجاللية األكراد مع وقعات عدة له وكانت

٣١٤ه. سنة لدولته
حمدان، ونرصابنا سعيد اه عمَّ ووليها املوصل، عن نارصالدولة ُعزل ٣١٨ه سنة ويف
وميافارقني، عني، ورأس والخابور وسنجار ونصيبني ربيعة ديار الدولة نارص وويل
٣٢٣ه سنة ويف سلطانه. فعظم املوصل إىل الدولة نارص أُعيد ٣٢٢ه سنة ويف وارزن.13
ذهب فلما حمدان، بن العالء أبا ها ووالَّ املوصل، عن الدولة نارص الرايض الخليفة عزل
إليه فبعث بأمره، يعلم الدولة نارص وكان الخليفة، مال ليطلب جاء إنما أنه مظهًرا إليها
الدولة، نارص فهرب كبري جيٍش يف مقلة ابن وزيره بعث الخليفة ذلك بلغ وملا قتله، من
الرايض الخليفة إىل وكتب الدولة نارص رجع عنها قفل ملا ثم مدة باملوصل الوزير وأقام

عنه. فعفا منه يعتذر
الربيدي هللا عبد أبي بني الفتنة ووقعت املتقي، وتوىل الرايض، الخليفة مات وملا
عىل الربيدي استيالء بعد املوصل، إىل السفر عىل الخليفة واضُطر ذكرنا، كما رائق وابن
سيف أخاه فأرسل الربيديني، عىل يستمده الدولة نارص إىل أنفذ قد املتقي كان بغداد،
من انهزما قد بتكريت رائق وابن املتقي الخليفة فلقي كثيف، جيٍش يف له نجدة الدولة
إن ثم املوصل، إىل ركابه يف وسار عظيمة، خدمًة الخليفة الدولة سيف وخدم بغداد،
وبعث ٣٣٠ه سنة شعبان يف األمراء أمري وجعله الدولة نارص عىل خلع املتقي الخليفة
وكان منها، فأخرجهم واسط، عىل تسلطوا الذين الربيديني مالحقة يف الدولة سيف أخاه

.٣٠ :٨ األثري ابن 12

.٦٨ :٨ األثري ابن 13
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عنده، املال لقلة ذلك من يتمكن لم ولكنه الربيديني، من ألخذها البرصة إىل االنحدار يريد
أن األتراك القادة يستميل الدولة سيف أخذ املال تأخر وملا يستمده، الخليفة إىل فكتب
الرجوع إىل واضُطر ذلك، عىل معه يتفقوا فلم ومرص، الشام عىل لالستيالء معه يسريوا

املوصل. إىل انحدر ثم بغداد، إىل
فيكون اململكة، يقتسما أن حمدان بن الدولة ونارص توزون اتفق ٣٣٠ه سنة ويف
وحمص، والعواصم الشام شمال إليها وما املوصل وللثاني إليها، وما البرصة أعمال لألول
استبدله ثم وحلب، قنرسين عىل أمريًا مقاتل بن عيل بن محمد بكر أبا الدولة نارص وبعث
املؤنس يأنس أمريها وطرد حلب فقدم حمدان، بن سعيد بن الحسني هللا عبد أبي عمه بابن
قدم بذلك، اإلخشيد علم وحني طغج، بن محمد بكر أبي اإلخشيد قبل من عليها املوىلَّ
الخليفة فيها كان وصلها وملا الرقة، إىل الحمداني الحسني فهرب َلِجب، بجيش حلب عىل
ملكه وثبت وأكرمه، فجاءه اإلخشيد، الخليفة واستدعى بدخولها، له يأذن فلم املتقي،
سعيد بن عثمان الفتح أبا حلب وىلَّ بعدما مرص إىل اإلخشيد ورجع ومرص، الشام عىل
نارص أخيه بموافقة فقدمها الدولة سيف واستدعوا الكالبيون إخوته فحسده الكالبي،
الحمدانية الدولة أمر واستمر األول، االستيالء وهو ٣٣٣ه سنة عليها واستوىل الدولة

ودمشق. وحلب املوصل عىل سيطرت حتى يقوى
عنها يؤدي أن عىل والشام، والجزيرة املوصل عىل إمارته يف الدولة نارص وبقي
مرات؛ بالبويهيني صلته يقطع أن أراد أنه من الرغم وعىل لهم، ويخطب للبويهيني األموال
الذي هللا فضل تغلب أبي ابنه مع باتفاقهم خططه عليه يفسدوا أن استطاعوا فإنهم
مع له وجرت ٣٥٦ه، سنة وأطرافها املوصل عىل هو واستوىل وسجنه أبيه عىل حجر
تغلب أبو فغزا املوصل، عىل الدولة عضد بزحف انتهت حوادث البويهي الدولة عضد

٣٦٩ه. سنة بظاهرها وُقتل الرملة إىل منها وانتقل دمشق بظاهر ونزل
اإلخشيد وافاه حتى ٣٣٣ه سنة منذ بحلب استقر أن لبث ما فإنه الدولة سيف أما
ق يوفَّ فلم دمشق، إىل سار ثم جمعهما، وفرَّق الرستن، عند بهما فالتقى كافور، وخادمه
إىل الدولة سيف فهرب حلب، واسرتد اإلخشيد به فلحق حلب، إىل ورجع فتحها، إىل
تكون أن عىل اإلخشيد وبني بينه االتفاق وتم عليها، فاستوىل عاد ٣٣٤ه سنة ويف الرقة.
أن يلبث لم الدولة سيف ولكن لإلخشيد، ودمشق الدولة، لسيف وأنطاكية وحمص حلب
فاكتفى اإلخشيدي، كافور عليه قدم أن بعد مغادرتها إىل اضُطر ثم دمشق، عىل استوىل
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يغزو يفتأ ال الدولة سيف وكان وملًكا، مقرٍّا له واتخذها الشمالية، بسورية الدولة سيف
اآلتي: الشكل عىل الروم لبالد غزواته وكانت وجيشهم، ببالدهم ويفتك الروم

وعاد. فغنم وعرسوس الصفصاف بلدة الدولة سيف غزا ٣٣٣ه سنة يف •
يف الدولة سيف عامل يد عىل والروم املسلمني بني الفداء كان ٣٣٥ه سنة ويف •
اهم فوفَّ ٢٣٠ املسلمني عىل للروم وَفَضل أسريًا، ٢٤٨٠ األرسى عدد وكان الثغور،

ماله. من الدولة سيف
طرسوس، بأهل وأوقعوا مرعش الروم وأخذ فانكرس الروم غزا ٣٣٧ه سنة ويف •

قصيدته: املتنبي يقول ذلك ويف بَْرَزية، حصن فملك الدولة سيف غزاهم ثم

ط��اس��ُم��ه أش��ج��اُه ك��ال��رَّبْ��ِع وف��اؤك��م��ا

ضيقوا ثم وسبى، وغنم كثرية حصونًا وفتح وأوغل غزاهم ٣٣٩ه سنة ويف •
فخربوا رسوج الروم غزا ٤٣١ سنة ويف وقليل، هو إال ينُج فلم جيشه، عىل
بناء وأعاد خربوا ما ر وعمَّ وفتك الدولة سيف فتبعهم وانرصفوا، مساجدها

قصيدته: املتنبي يقول ذلك ويف مرعش،

ك��َرب��ا ِزدت��ن��ا وإن َربْ��ٍع م��ن ف��َديْ��ن��اَك

وأرس بالدمستق وأوقع مرص ديار إىل الدولة سيف خرج ٣٤٢ه سنة ويف •
قصيدته: املتنبي يقول ذلك ويف قسطنطني، ابنه

ُش��ُك��وُل ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن بَ��ْع��َد َل��يَ��ال��يَّ

الروم بجموع جاءه الذي بالدمستق وأوقع الحدث إىل سار ٣٤٣ه سنة ويف •
الدمستق صهر وأرس فهزمهم والخزرية، والصقلب والبلغر والروس واألرمن
فقال رشافة، آخر بيده ووضع بناها حتى الحدث يف وأقام البطريق، نوذس

قصيدته: الطيب أبو

ال��ع��زائ��م ت��أت��ي ال��ع��ْزِم أه��ِل ق��ْدِر ع��ل��ى
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غلط كما الوقعة، هذه يف الدمستق ابن أرس فذكر األثري ابن غلط وقد
وقعة أنها فتوهموا قبلها) والتي الوقعة (هذه الوقعتني هاتني يف املؤرخني بعض

اثنتان. أنهما مع واحدة
واملصيصة وأذنة طرطوس فرسان مع الروم رسول عليه ورد ٣٤٤ه سنة ويف •

قصيدته: الطيب أبو فقال والفداء، الهدنة طلب يف

ُه��َم��اُم األنَ��اِم ُك��لَّ َك��ذا أَراَع

بطريق تل إىل الروم لغزو املتنبي ومعه الدولة سيف سار ٣٤٥ه سنة ويف •
قصيدته: املتنبي فيها وأنشده آمد ووصل بالروم وفتك فأحرقه،

��ج��ع��ان ال��شُّ ش��ج��اع��ة ق��بْ��َل ال��رَّأي

وفرقوا أخذه ما جميع واسرتدوا ردُّوه، الروم ولكن خرشنة بلغ ٣٤٩ه سنة ويف •
قصيدته: املتنبي يقول وفيها منهم، يهرب أن هو واستطاع جنده،

يَ��ن��َخ��ِدُع ال��ن��اِس َه��ذا ِب��أَك��ثَ��ِر َغ��ي��ري

بأهلها ففتك َزْربَة، َعنْي عىل واستوىل الديار، الروم دمستق غزا ٣٥١ه سنة ويف •
وأحرقوا الدولة سيف كنوز الدمستق فأخذ الدولة، سيف وانهزم حلب، دخل ثم
منبج، معركة يف الحمداني فراس أبو أُرس املعركة هذه ويف ومكتبته، الجامع

حلب. إىل الدولة سيف فعاد بالده إىل الدمستق رجع ثم لها، متقلًدا وكان
عدًدا أهلها من وأرس وفتحها، املصيصة الرومي نقفور هاجم ٣٥٤ه سنة ويف •

عظيًما.
بالبطارقة الدولة سيف فسار الدولة، وسيف الروم بني الفداء تم ٣٥٥ه سنة ويف •

الحلبيني. أكابر من وجماعة فراس أبا ففدى الفداء، إىل أرسه يف هم الذين
ابنه فخلفه ميافارقني، إىل ونُقل بحلب الدولة سيف مات ٣٥٦ه سنة ويف •
٣٨١ه/٩٩١م، سنة مات أن إىل بعمل يَُقم ولم رشيف، املعايل أبو الدولة سعد
األمر فتوىل صغريًا سعيد وكان الدولة، سعيد الفضائل أبو ابنه بعده فتوىل
بقيادة جيًشا ز فجهَّ حلب، بتملك الفاطمي، العزيز الخليفة فطمع لؤلؤ، مواله
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أمام انخذل ولكنه كبري بجيٍش فأنجده الروم بملك لؤلؤ فاستنجد منجوتكني،
لم الفاطمي الخليفة ولكن فقبل، منجوتكني لؤلؤ وصالح املرصي، الجيش
ثانية بالروم لؤلؤ فاستنجد حلب إىل يعود أن منجوتكني وأمر بالصلح، يرَض
حلب، إىل الروم ملك وجاء املرصي، الجيش وهزموا عظيم، بجيٍش فقدموا

باإلكرام. الفضائل أبو فاستقبله
ظامًلا وكان لؤلؤ، ابن الدولة مرتىض ابنه فخلفه لؤلؤ مات ٣٣٩ه سنة ويف •

زواله. أهلها فتمنى البالد، أفسد عسوًفا
عليها واستوىل حلب عىل فارس ٥٠٠ يف مرداس بن صالح أغار ٤٠٢ه سنة ويف •
الدولة، سعيد ولدي بأمر القائم لؤلؤ ابن وطرد الحمدانيني، دولة عىل وقىض
الدولة وسيطرت دولتهم انتهت وبذلك رشيف، املعايل وأبو عيل الحسن أبو وهما

املرداسية.

شجرة الدولة الحمدانية يف الشام

سيف الدولة أبو الحسن عيل

سعد الدولة أبو ا-عايل رشيف

سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد

أبو ا-عايل رشيفأبو الحسن عيل

والحمدانيني البويهيني عهد يف واألدب العلم (1-2)

أزهرها يكن لم إن اإلسالم، عصور أزهر من الحمدانيني دولة فيه نبغت الذي القرن كان
ومرص والشام العراق املرشق: يف التعليم ُدور ُوِجدت العرص، هذا ففي واألدب؛ العلم يف
جعفر القاسم أبا أن الحموي ياقوت ذكر فقد الحكمة؛ ُدور ست أُسِّ وفيه واملغرب،
وجعل بلده، يف للعلم داًرا س أسَّ (٣٢٣) الشافعي الفقيه املوصيل حمدان بن محمد بن
دخولها، من أحًدا يمنع ال علم، طالب كل عىل وقًفا العلوم، جميع من كتب خزانة فيها

99



االنحالل عرص

حمدان ابن وكان ووِرًقا، َوَرًقا أعطاه معًرسا وكان األدب يطلب غريب جاءها وإذا
حكاياٍت يميل ثم غريه، وشعر شعره من عليهم فيميل الناس، إليه ويجتمع فيها يجلس
ص١٣٩)، الفهرست، (يف النديم ابن ويذكر به. يتعلق وما الفقه من وُطَرًفا مستطابة،
بالقرص «إحداهما» كتب؛ داَري أنشأ الدولة عضد رجال ومن الكاتب سواد بن عيل أبا أن
القراءة ولزم قصدهما، َمن كلِّ عىل (راتبًا) إجراء فيهما وجعل برامهرمز، و«األخرى»
س أسَّ ٣٨٣ه سنة ويف املعتزلة. مذهب عىل الكالم يدرِّس أستاذ الثانية يف وكان والنسخ،
ونقل ببغداد، الكرخ يف العلم» «دار بويه، بني وزير أردشري، بن سابور نرص أبو الوزير
من الثنني فيها النظر وجعل أصحابها، بخط ومعظمها واملجلدات الكتب آالف إليها

٤٥٠ه/١٠٥٨م.14 عام الدار هذه احرتقت وقد العلويني،
أئمة فيهما يجتمع علم داَري قرصه ومن جامعها من الدولة سيف جعل حلب ويف
تاريخه (يف الفداء أبو يذكر شأنهم. ويرفع أمواله عليهم ويجري عرصه، يف والدين األدب
(٣٣٩ه) املشهور الفيلسوف الفارابي نرص أبي عىل أجرى الدولة سيف أن (٤٥٨ :٢
وإياهم، ويتنافس العلماء مجالس يحرض الدولة سيف كان كما يوم، كل دراهم أربعة
،(٦٥ :١ الوفيات (يف خلكان ابن روى فقد ورضب؛ وثب إىل العلمي النقاش تطور وربما
الدولة، سيف مجلس يف كالم املتنبي وبني بينه فوقع خشنًا، كان النحوي خالويه ابن أن
املجلس من فخرج معه، كان بمفتاٍح وجهه ورضب الطيب أبي عىل خالويه ابن فوثب
أئمًة حلب ومسجد قرصه يف الدولة سيف حلقات ضمت وقد وجهه. عىل يسيل ودمه
جلَّ الذي املتنبي الطيب أبا العربية شعراء سيد منهم نذكر العلم، فنون كل يف فحوًال
صاحب األصفهاني الفرج أبو ومنهم وشعره، وعلمه وأدبه وفضله لقدره يُعرَّف أن عن
كانوا الذين األئمة ومن اللَّسن. الخطيب نباتة ابن ومنهم األشهر، األدبي الكتاب األغاني،
مخرتع (؟–٣٩٢ه) املوصيل جني بن عثمان الفتح أبو الدولة، سيف مجلس يحرضون

والخصائص. الصناعة رس ومؤلف األكرب، االشتقاق مباحث
(؟– األنطاكي الصنوبري أحمد بن محمد بكر أبو الفحل الشاعر العالم ومنهم
شط»، له ما «بحر بأنه كشاجم يصفه الذي الدولة سيف كتب خزانة أمني ٣٣٤ه)15

.٢٤٦ :٨ األثري ابن تاريخ 14
متيز ٥٦–١٩٥٧؛ سنة بدمشق العربي العلمي املجمع مجلة يف آثاره وعن عنه ل املفصَّ بحثنا انظر 15

.٤٣٠ :١
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يف قوية آثاًرا ترك وقد «… العربي األدب يف للطبيعة شاعر أول «إنه ميتز:16 عنه ويقول
ب امللقَّ كشاجم ومنهم ببغداد.17 فنرشه شعره يحب املهلبي الوزير وكان العربي، األدب

… الحمداني فراس أبو ومنهم وحلب، املوصل يف األدب أهل بريحانة
للعلم ملنارصته أوًال العربي التاريخ يف شهرته يف َمدين الدولة سيف أن والحق
األدب حلقة وإن أمرهم، اإلسالم قواد أعيا أن بعد الروم مناضلة يف لجهاده ثم واألدب،

واملأمون. الرشيد ذكرى الذهن إىل لتعيد الشاعر الحمداني األمري رعاها التي

(٣٥١–٥٨٢ه/٨٦٢–١١٨٦م) الغزنوية الدولة (3)

ارتفع الذين السامانيني، موايل أحد الرتكي تكني» «ألب إىل الدولة هذه تأسيس يُنسب
الحرس، لهذا رئيًسا ثم امللكي، الحرس أفراد أحد صار حتى السامانية، الدولة يف شأنهم
عزله الساماني السلطان ألن طويًال فيها يلبث لم ولكنه ،٣٥٠ سنة خراسان إمرة نال ثم
من جموًعا يجمع أن واستطاع الرشق، يف اململكة أطراف إىل فصار خراسان، والية عن
مملكته نواة ٣٥١ سنة وجعلها األصليني حكامها من غزنة عىل ويستويل جيشه أفراد

بشاور. حتى والبنجاب وفارس أفغانستان إقليمي عىل تسيطر سنراها التي
السادسة األرسة هذه ملوك جد سبكتكني وصهره مواله خلفه تكني آل مات وملا

بعده. حكموها الذين عرشة
وابنه سبكتكني، لعبه الذي الدور ذكر السامانية الدولة عىل كالمنا يف أوجزنا وقد

السامانية. الدولة عىل االنسيال أرادوا ملا القرخانيني األتراك سيل وقف يف محمود
«جيحون» منطقة يف أقدامهم يوطدوا أن الحني ذلك منذ استطاعوا أنهم وكيف

هناك. أوجزناه ما تفصيل وإليك «خراسان»، حتى
ودينه لعقله غزنة) (صاحب الدولة نارص سبكتكني18 اسم ملع ٣٦٦ه سنة يف
يكوِّن أن استطاع حتى حوله، واألتراك الغزنويون فالتف وجهاده، وإدارته ومروءته
وصفها كثرية، وحروب معارك بعد اإلسالم فيها فنرش الهند، بالد به غزا عظيًما، جيًشا

.١٢ :٢ اليتيمة 16
.٥٥٠ :٢ حتي 17

وحسن تامة مروءة ذا االعتقاد، حسن الجهاد، كثري ًا، خريِّ عادًال سبكتكني كان :٤٥ :٩ األثري ابن قال 18

والسلجوقية. السامانية مدة جازت طويلة مدة ملكهم ودام بيته يف هللا بارك جرم، وال ووفاء، عهد
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الوليد، لها يشيب حروب الهنود وبني بينه «جرى :(٢٢٧ :٨ التاريخ (يف بقوله األثري ابن
يف فتوحاته يف وتوغل سجستان، يف وبست قصدار عىل سيطر ثم بالدهم.» وكشف
الهند، سهول إىل املؤدية كابل إقليم عن له يتخىل أن جيبال ملكها واضطر البنجاب،
٣٨٧ه سنة إسماعيل ابنه مات أن إىل الكفرة، وهازم اإلسالم ببطل ب لُقِّ حتى فيها فتوغل
فلم الرس عن التخيل إليه وطلب محمود أخوه فنازعه كأبيه، مدبًرا حازًما يكن ولم
الغزنوية، الدولة عرش محمود وتوىل ٣٨٨ه، سنة ذلك فتم التخيل إىل اضطره ثم يقبل،
إليه محمود فأصدر منصور ابنه وخلفه الساماني نوح السلطان مات السنة هذه ويف
أخوه وتوىل ذلك، يتم أن قبل ُخلع منصوًرا ولكن خراسان، عن له التخيل بلزوم أمًرا
الذي امللك عبد طرد من وتمكَّن منصور، عن الدفاع صفة محمود فانتحل امللك، عبد
بيمني به ولقَّ بسلطانه فاعرتف الخليفة وكاتب محمود نفوذ فقوي بخارى، إىل لجأ
إقليم فشملت الدولة يمني مملكة عت وتوسَّ السكة، عىل اسمه بنقش له وأذن الدولة،
النهر وراء وما وبلخ وطخارستان وخراسان العجمي والعراق وملتان والهور البنجاب
نحًوا الهند بالد محمود وغزا ململكته، مقرٍّا «غزنة» مدينة محمود واتخذ وسجستان،
بالد ذخائر عىل محمود وسيطر ناجًحا، موفًقا أكثرها يف كان غزوة عرشة سبع من
٤١٦ سنة سومنات صنم عىل استيالؤه وكان أصنامها وحطَّم الهندوس، وهياكل الهند
«وهذا :(١١٨-١١٩ :٩ تاريخه (يف األثري ابن قال الهند. أصنام أعظم وهو كجرات، يف
جزيل، ماٍل كل َسَدنته ويعطون … إليه يحجون وهم الهند أصنام أعظم كان الصنم
من فيه هو الذي البيت يف اجتمع وقد قرية، آالف عرشة عىل يزيد ما الوقوف من وله
ست عىل مبني فهو «سومنات» فيه الذي البيت وأما قيمته، تُحىص ال ما الجوهر نفيس
الضوء وإنما مظلًما، الصنم بيت وكان بالرصاص، املصفح الساج من سارية وخمسني
وزنتها جرس فيها ذهب سلسلة عنده وكان الفائق، الجوهر قناديل من عنده الذي
َمِرض وفيها ٤٢٠ه، سنة حتى الهند بالد يف ويتوغل يغزو محمود وظل «. َمنٍّ مائتا
محبٍّا فاضًال حازًما عاقًال محمود كان ٤٢١ه. سنة مات أن إىل الغزو عن املرض وأقعده
املمالك، أنحاء من العلماء وقصده العلم، فنون يف الكتب من كثري له أُلِّف وأهله، للعلم
جدد الذي وهو طريق، بكل األموال أخذه سوى عليه يُعاب يشء سريته يف له يكن ولم
محمد البنه بعده بامُللك أوىص الوفاة أدركته وملا خرَّبه، أبوه وكان طوس، مشهد عمارة
الدولة أعيان إليه فكتب ببلخ محمد وكان مسعود، ابنه من أصغر أنه مع الدولة جالل
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خرب بلغه فلما أصفهان يف كان فقد مسعود أخوه وأما فقدمها، «غزنة» إىل يستدعونه
وكان فتحاربا، األخوين بني فسدت أن األمور تلبث ولم خراسان، إىل سار أبيه موت
و«خراسان» «غزنة» ملك له واجتمع ٤٢٢ه سنة يف غزنة عىل فاستوىل ملسعود، الفوز
الجبل». و«بالد و«أصبهان» و«الري» و«كرمان» و«سجستان» و«السند» «الهند» وبالد
محمد، واستوىل مسعود وُخلع فاقتتال محمد وأخوه مسعود اختلف ٤٣٢ه سنة ويف
امُللك يتنازعون األرسة هذه أمراء واستمر محمًدا، عمه وقتل ثار مسعود بن مودود إن ثم
سبكتكني أوجدها التي الغزنوية هيبة وضاعت إمارات إىل دولتهم انقسمت حتى بينهم
واستطاع فارس، وسالجقة الرتكستان، خانات مثل األجانب، عليهم فتسلط محمود، وابنه
سنة يف عليها أتت مسددة، رضبة للدولة بوا يصوِّ أن أفغانستان أصحاب الفوريون

الهور. يف الغزنويني، آخر ومات ٥٨٢ه/١١٨٦م،
عىل الرتكي للعنرص نرص أول كان الدولة هذه ظهور أن نذكره، أن يجب ومما

اإلسالمي. العالم زعامة ميدان يف اإليراني العنرص
حيث من والصفارية السامانية الدولتني؛ عن تختلف ال الدولة هذه أن والحق
جسم يف الضعف دبَّ القوة زالت ما إذا حتى القوة، عىل إال تعتمد ال التي الحكم أساليب
أخذت السالجقة أمام ضعفت حني فإنها الغزنوية؛ الدولة عىل جرى ما وهذا الدولة،

سقطت. حتى تنهار

الغزنويني عهد يف العلم (1-3)

محمود أيام يف «غزنة» ُعدت حتى وأهله، العلم يحبان وأبوه سبكتكني بن محمود كان
علميٍّا معهًدا فيها محمود س أسَّ وقد اإلسالمي، العالم يف والحكمة العلم طالب كعبة
والفالسفة والحكماء العلماء موئل بالطه جعل كما األوقاف، جليل عليه وقف راقيًا،
به امتدح جليًال تاريًخا ملحمود ألَّف الذي «العتبي» العربي املؤرخ منهم نذكر والشعراء،

عهده. وسجل محموًدا،
البريوني محمد الريحان أبو الجليل العالم الفيلسوف املؤرخ محمود، رجال ومن
أن فاستطاع السنسكريتية، يعرف وكان الهندية، الديار يف علمية رحالت بعدة قام الذي
ما «تحقيق القيمني؛ كتابيه يف لنا لها سجَّ التي الهندية، الثقافة مغاليق من كثريًا يعرف

الخالية». القرون عن الباقية و«اآلثار مقولة» من للهند
باألدب عنايته من أكثر به وعني العربي األدب رعى فلذلك سنيٍّا؛ تركيٍّا محمود وكان

العموم. عىل والباطنية اإلسماعيلية حركات أمام قوية وقفًة وقف أنه كما الفاريس،
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شجرة الدولة الغزنوية

سبكتك% (٣٦٦–٣٨٧ه)

إسماعيل ٣٨٧-٣٨٨ه

محمد
٤٢١-٤٢١ه

مسعود
٤٢١–٤٣٢ه

عبد الرشيد
٤٤٠–٤٤٤ه

محمود ٣٨٨–٤٢١ه

مسعود
٤٣٢–٤٤٠ه

بهرام شاه
٥١٢–٥٤٧ه

خرسو شاه ٥٤٧–٥٥٥ه

خرسو ملك ٥٥٥–٥٨٢ه

شFزاد
٥٠٨–٥٠٩ه

أرسالن
٥٠٩–٥١٢ه

مسعود
٤٩٢–٥٠٨ه

إبراهيم ٤٥١–٤٩٢ه

فرخ راذ
٤٤٤–٤٥١ه

مودود
٤٣٢–٤٤٠ه

عيل
٤٤٠-٤٤٠ه

نظم الذي الطويس، الفردويس الشاعر محمود، السلطان رعاهم الذين الرجال ومن
يف كثريًا ده مجَّ أن بعد محمود البالد سلطان إىل وقدَّمها الكربى، الشاهنامة ملحمة له

منها. عديدة مواطن
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الرابع الفصل

واإلدارييف الوزاري الوضع
الثاين عرصاالنحالل

فاضًحا؛ ظاهًرا سوءًا العهد هذا إبَّان اإلسالمية اململكة يف والوزاري اإلداري الوضع ساء
بأهوائهم، يتحكمون واملتغلبون السالطني وكان رأينا، كما ضعاًفا الخلفاء كان فقد
يف أو العاصمة عن استقالًال حكمت التي األَرس يف سواء عادًال، عاقًال سلطانًا نجد وقلما
أحوال وساءت األمور ففسدت عنت، بعده ما عنتًا الناس لقي وبذلك نفسها، العاصمة
الخليفة زمن منذ أي الفرتة؛ هذه يف البارزين للوزراء نعرض أن هنا ها ونريد البالد.

القائم. الخليفة زمن إىل القاهر

القاهر عهد (1)

عامًلا وكان املشهور، الخطاط الكاتب مقلة بن عيل بن محمد األمر أول القاهر استوزر
طمًعا معيبًا تدخًال الدولة شئون يف ل وتدخَّ كثريًا، نفوذه استغل اًعا طمَّ كان أنه إال مدبًِّرا
أحوال اضطربت فقد األكفاء؛ الوزراء من كان فإنه ذلك، من الرغم عىل ولكن املال، يف
مقلة، ابن عزل وملا للمال. محبٍّا سخيًفا، أحمق كان فقد القاهر، عهد يف بعده الوزارة
قبض ثم قليًال، إال يُبِقه ولم وهب، بن سليمان بن هللا عبد بن القاسم بن محمد استوزر

كثريًا. بعده عهده يَُطل ولم ونكبه، عليه

الرايض عهد (2)

استوزره حتى دينار ألف خمسمائة بذل وقد الثالثة، للمرة الوزارة إىل مقلة ابن أُعيد
واستوزر فعزله، الجند عليه شغب أن يلبث لم ولكنه ضعفها، يجمع أن يف طمًعا



االنحالل عرص

الوزارة، من فاستعفى أيامه يف األمور واختلَِّت الحراج، داود بن عيىس بن الرحمن عبد
األمر ازداد عهده ويف الكرخي، القاسم بن محمد جعفر أبا استوزر ثم عليه، فقبض
سليمان الوزارة يف وخلفه وُصودر، أمره، اكتُشف ثم فاختفى، األحوال، واضطربت فساًدا
أن الخليفة واضُطر الجند، لتغلب شيئًا يفعل أن يستِطع فلم مخلد، بن الحسن بن
فكان وإدارتها، اململكة تدبري وكلَّفه األمراء أمري اه فسمَّ األمراء أكرب رائق ابن يستميل
(يف طباطبا ابن قال االسم، إال للوزير وليس ويترصف، ويعزل يويلِّ الوزير فوق يجلس
وال حكم غري من االسم سوى — العهد ذلك يف — للوزير يبَق «لم ص٢٤٨): الفخري،
األعاجم واستوىل منها، األمور وخرجت العباسية الخالفة اضُطهدت األيام تلك ومن تدبري،
شيئًا له وقرروا الخليفة، يد وكفوا األموال وجبوا الدولة، عىل السيوف وأرباب واألمراء
الفتح أبا ويوليه الحسن بن سلمان يعزل أن رائق ابن أشار وقد قارصة.» وبُلغة يسريًا
رجًال الفرات ابن وكان األموال، له يجتذب أن منه ظنٍّا الفرات بن جعفر بن الفضل
مرة الحسن بن سلمان ها ووالَّ الرايض عزله ثم (ص٢٤٩) طباطبا ابن يقول كما متهوًرا

عهده. آخر إىل ثانية

املتقي عهد (3)

أربعة مدة الحسن بن سلمان الوزارة وتوىل الديلمي، توزون عهده يف الخالفة أمور توىل
يشء، األمر من له ليس ضعيًفا وكان ميمون، بن محمد بن أحمد ها ووالَّ عزله ثم أشهر،
إسحاق أبو بعده وكان الربيدي، هللا عبد أبا واستوزر عليه قبض حتى عهده يطل ولم
بعدها، توزون رصفه يوًما، أربعني من أكثر يبَق فلم القراريطي، اإلسكايف إبراهيم محمد
األصبهاني الفرج أبو يقول وفيه سريته، لفساد عهده يطل فلم ثانية، الربيدي أعاد ثم

ومنها: قصيدته

ال��ب��ري��ِدي اب��ُن ال��وزارَة ت��ولَّ��ى ق��د م��ي��دي أرُض وي��ا اس��ُق��ط��ي س��م��اءُ ي��ا

يوًما، خمسني من أكثر يمكث ولم األصفهاني، هللا عبيد بن أحمد ها توالَّ ُخلع وملا
عهده يطل ولم مقلة، بن عيل أبي بن عيل ها وتوالَّ فُعزل جاهًال، أحمق ضعيًفا وكان

ُعزل. حتى
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الثاني االنحالل عرص يف واإلداري الوزاري الوضع

املستكفي عهد (4)

ويف عليه، ُقبض حتى أيامه تطل لم عيل، بن محمد الفرج أبو السامري وزرائه أول
محل وحل لهم، الوزارة وصارت البويهيون، وملك كثريًا، الخالفة أمور اضطربت أيامه

سابًقا. بيَّنا ما عىل يشء، األمر من له يبَق لم الذي الخليفة عيَّنه «كاتب» الوزير

املطيع عهد (5)

أحًدا». يستوزروا «لم والقائم واملقتدر، والقادر، الطائع،
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الخامس الفصل

العهد هذا اجليشيف وضع

قائدان، الجيش يف كان املقتدر قتل فبعد بارزة؛ سيطرة العهد هذا يف الجيش سيطر
بني وكان والحسبة، الرشطة صاحب ياقوت بن ومحمد العام، القائد املظفر مؤنس هما
املوصل عىل واستوىل عصيانه مؤنس وأعلن الدولة أمور فاضطربت تنافس، الرجلني
مؤنس أمر عُظم ثم ياقوت، بن محمد فرده بغداد، عىل االنقضاض وأراد بها، واستقل

طويلة. مدة ياقوت بن محمد وبني بينه الفتن ودامت البالد، فأفسد رشيًرا، وكان
يسريِّ أن فاستطاع بارًعا، داهية وكان رائق، بن محمد هو ثالث قائد اسم وبرز
الدولة معز استوىل أن إىل األمراء، إمرة توىل حتى األمور ويرصف البالد، يف السياسة دفة
آالت الخليفة ومنحه العبايس، الجيش أمر فانحل املستكفي عهد يف بغداد عىل البويهي
العبايس؛ للجيش يُذكر شأن الحني ذلك منذ يبَق ولم األمراء، إمارة إليه وردَّ السلطنة،
الحرس عدا ما العبايس الجيش وانحل جيشها، وتسلَّط البويهية، الدولة سيطرت فقد
قبائلهم إىل رجعوا فقد العرب من فيه كانوا َمن أما الخليفة، جانب إىل أُبقي الذي القليل
فساًدا، فيها يعيثون البالد يف تفرَّقوا فقد العرب غري وأما والعراق، الشام ديار يف

املناطق. ببعض االستقالل عىل ويعملون





السادس الفصل

والثقايف العلمي الوضع
العهد هذا يف

الدول اتخذتها التي العواصم إىل بغداد يف متحًرضا كان الذي العلمي النشاط ع توزَّ
بغداد تُحَرم ولم إيران يف العلمي النشاط قوي البويهيني عهد ففي لها؛ مستقرٍّا املستقلة
الغزنوية عهد ويف رأينا، كما حلب اسم نبغ حمدان بني عهد ويف الدولة، عضد عناية من

سبق. فيما مفصًال ذلك بينَّا وقد العلم، ميادين يف وبخارى غزنة برزت





السابع الفصل

االجتامعي الوضع يف

السكان (1)

األتراك، عنرص هو جديٌد عنٌرص العرص، هذا يف اإلسالمية اإلمرباطورية سكان بني برز
هذا ظهور مبدأ وكان وتاريخها، اإلسالمية األمة حياة يف كبري أثر العنرص لهذا كان وقد
قوًما ٢٢٠ سنة يف استقدم فقد املعتصم؛ زمن منذ العباسية الحياة مرسح عىل العنرص
الديباج ثياب فألبسهم النهر وراء ما بالد من وغريها وأرشوسنة وسمرقند بخارى من
فاضُطر ألًفا،1 عرش ثمانية صاروا حتى عددهم يزيد وأخذ وسلطهم، الذهب ومناطق
يخاطب دعبل قال وعليه، عليهم التهجم من الناس أكثر حتى بغداد، عن بهم يخرج أن

ذلك: يف املعتصم

ال��َخ��ْط��ُب َع��ُظ��َم َوَق��ْد َوأَْش��نَ��اٌس َوِص��ي��ٌف يَ��ُس��ْوُس��ُه��ْم َح��يْ��ُث ال��نَّ��اِس أَْم��ُر َض��اَع َل��َق��ْد
��ْرُب ال��شَّ ِب��َه��ا يَ��َغ��صُّ َق��ْد َش��ْم��ٍس َم��َط��اِل��َع َم��ِغ��ي��ِب��َه��ا ِم��ْن تَ��َرى أَْن َألَْرُج��ْو َوإِنِّ��ي
أَُب َل��ُه َوأَنْ��َت أُمٌّ َل��ُه َف��أَنْ��َت َم��َه��انَ��ٌة َع��َل��يْ��ِه تُ��ْرِك��يٌّ ��َك َوَه��مُّ

يف امُللك «ليكونن ذمٍّ يف وصحابته النبي لسان عىل األحاديث يضعون الناس وأخذ
وغري امُلطرَّقة.»2 امَلجانُّ وجوههم كأن الذين الوجوه الُحمر عزِّهم عىل يغلب حتى ولدي

.٢٣٣ :٢ الزاهرة النجوم 1
«تركستان». مادة البلدان، معجم انظر: 2



االنحالل عرص

أيام إىل يحنون صاروا حتى لهم الناس كره مقدار عىل تدل التي األحاديث من ذلك
يقول: كالبحرتي شاعًرا نسمع ورصنا الفرس سيطرة

َدرِس س��اس��اَن آِل ِم��ن ِل��َم��َح��لٍّ َوآس��ى ال��ُخ��ط��وِب َع��ِن أتَ��َس��لَّ��ى
َوتُ��ن��س��ي ال��ُخ��ط��وُب تُ��ذِك��ُر َوَل��َق��د ال��تَّ��وال��ي ال��ُخ��ط��وُب أَذَك��رتْ��ن��ي��ُه��ُم
ُح��م��ِس ��نَّ��وِر ال��سَّ تَ��ح��َت ِب��ُك��م��اٍة ُق��واُه َوَش��دُّوا ُم��ل��َك��ن��ا أَيَّ��دوا
َوأُسِّ ِس��ن��ٍخ ُك��لِّ ِم��ن ُط��رٍّا ـ��راِف ِب��األَش��ـ أَك��َل��ُف بَ��ع��ُد ِم��ن َوأَران��ي

عرص يف البالد حال سوء رأى ولكنه شعوبيٍّا، القصيدة هذه يف البحرتي وليس
الفرس. عهد عىل فتأسف األتراك

فأخذوا انحطت قد الدولة يف مكانتهم أن رأوا فقد العرص هذا يف الفرس أما
وطاهر الزياري، مرداويج مثل الدولة جسم عن ببالدهم االستقالل إىل قواهم يوجهون
يعلنون وكتَّابهم شعراؤهم وصار بويه، وابن والساماني، الصفار ويعقوب الحسن، بن

األصفهاني. وحمزة الديلمي كمهيار العهد لهذا سخطهم
أنفسهم، عىل فانطووا الفرس، تسلط بعد أيًضا الرتك تسلط رأوا فقد العرب وأما
يحتلون أخذوا قووا فلما لهم، سلطة إيجاد عىل بهم يستعينون قبائلهم إىل ورجعوا
وقد واملزيدين، واملرداسيني والحمدانيني كالعقيليني الدويالت ويؤسسون واملدن القالع

ُحصينة.3 أبي وابن واملعري كاملتنبي بعروبتهم اعتزوا شعراء منهم نبغ
«كالروم» األخرى العنارص بعض وهناك اإلسالمية، اإلمرباطورية سكان هم هؤالء
واالجتماعية الثقافية النواحي يف أما عسكري، نفوذ لهم يكن ولم ونصارى مسلمني من
وغريهما، النحوي جني وابن الشاعر، الرومي ابن منهم نذكر ا، هامٍّ دوًرا لعبوا فقد
يُجلبون وكانوا اإلسالمية الحياة يف ا هامٍّ دوًرا لعبوا وقد وأحباش زنٍج من و«كالسودان»
اإلسالمي البيت يف آثار لهم وكان والبيوت، األرض يف فيخدمون أرقاء أفريقية من
ومشاكل، فتن من أعقبها وما البرصة، يف حركتهم ننىس ال ننىس وما اإلسالمية، والبيئة
والصياغة الجهبذة يمتهنون وكانوا الدولة، أرجاء يف املنترشين و«النصارى» و«كاليهود»

والصيدلة. والطب والحساب والصريفة

العربي. العلمي املجمع يف عليه املعري العالء أبي رشح مع نرشناه الذي ديوانه انظر 3
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االجتماعي الوضع يف

به، الناس وجاهر الخمر، رشب فكثُر بارز، خلقي انحالل السيايس االنحالل تبع
الزنا وفشا قبل، من له كانت التي الهيبة تلك املحتسب وال القايض وال للخليفة يَُعد ولم
يف العرص هذا يف الفقهاء وتناقش األخرى، املوبقات ت وعمَّ وخاصتهم، عامتهم الناس يف
وقال ويُقتل، صاحبه يُرجم الزنا مثل يعتربه أن بعضهم فأراد أمره، يف واختلفوا اللواط،
املسترشق ويقول بغريه.4 كان إذا ويُحدُّ اململوك، بغالمه فعل إذا يُعزَّر بل ال، آخرون:
من أتى اللواط هذا إن :(١٣٥ :٢ الرابع القرن يف اإلسالمية الحضارة كتابه: (يف ميتز
كانت األفغان بالد أن عىل خراسان، من جاءوا الذين العباسيني جيوش مع املرشق
ويذكر الرابع، القرن يف واستقر شاع ثم للهجرة، والرابع الثالث القرن يف بذلك مشهورة
جانب إىل فيه للهو مكان دجلة شاطئ عىل كان «أنه :(٤٨٣ :١ اليتيمة (يف الثعالبي
إال الليلة يف كله لهذا يدفع ال وقاصده غريرة»، «ظبية أو غرير» «ظبي والخمر الخمار
مفصًال ذلك نجد كما ولهوهم، لعبثهم مواطن األديرة بعض ان امُلجَّ اتخذ وقد درهمني،
يف الخمر، ورشب والفسق بالزنا الداء، بهذا البالد عم وقد للشابيش، «الديارات» كتاب يف
أوائل وكرس الفساق، هؤالء ملطاردة الثورة إىل الحنابلة الفقهاء اضطرت درجٍة إىل بغداد
الظاهر الخليفة أمر ٣٢١ه سنة ويف واملجانة.5 اللهو ُدور وتخريب الخمر، ودنان الغناء
ال سواذج أنهن عىل املغنيات الجواري ببيع وأمر األنبذة وسائر والغناء الخمر بتحريم
أراد ما منهن فاشرتى الغناء صنعة يف حاذقة كل له يشرتي َمن وضع ثم الغناء، يعرفن

األثمان.6 بأرخص
األعمال بعض وقوع من املؤرخون به ثنا يحدِّ ما االجتماعي االنحالل مظاهر ومن
العقائد وأصحاب الخوارج عىل الكرامة وامتهان والقسوة التعذيب فظاعات من الوحشية
أن (١٧٩ :٥ باريز (مخطوط الفكرة زبدة صاحب روى فقد الحاكم؛ ملذهب املخالفة
أُلبسا بغداد إىل بهما وجاء مؤنس عليهما قبض حني وابنه القرمطي حمدان بن الحسني
الذهب مروج (يف املسعودي وقال األحمر. الشعر من وقمصانًا اللُّبود من طواًال برانس
ويقول طويل.» وبرنسخز ديباج درَّاعة ألبسوه ببغداد القرمطي ُقبضعىل «ملا :(١٦٩ :٨
وجالجل.» بشفاشج طويًال برنًسا ألبسوه «إنهم ص٥٧): الطربي، عىل ذيله (يف عريب

.١٨ :٣ للسبكي الشافعية طبقات 4

.٢٢٥ :٨ األثري ابن 5

.٢٠٤ :٨ األثري ابن 6
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االنحالل عرص

مسكويه وقال الثعالب.» بأذيال برنًسا ألبسوه «بل :(٢٠٥ :٨ تاريخه (يف األثري ابن وقال
الساج أبي ابن ُهزم وملا النساء.» يلبس كما طويًال برنًسا «بل :(٥٠١ :٦ األمم تجارب (يف
عريب ذكر وقد الفالج، عىل وُحمل وجالجل بشفاشج طويًال برنًسا أُلبس بغداد وأُدخل
الصويف الحالج اتُّهم وملا استاءوا، كذلك رأوه ملا الناس أن الطربي) تاريخ عىل ذيله (يف
األخالقية، امُلثُل ضاعت وقد العقوبات، أفظع من وهي مات، أن إىل حيٍّا ُصلب بالكفر
وُجر وُرضب عيونه، وُسملت م، السُّ وُسقي الخليفة، فأُهني اإلسالمية املبادئ ودرست
من آٍت كله هذا أن يف شك وال وعطًشا.7 جوًعا يموت حتى وُحبس وُشتم وُعذِّب برجله

والنفيس. الخلقي االنحالل

األرسة (2)

دخول وعن األول، العبايس العرص يف األرسة أحوال من يشءٍ عن األول الكتاب يف تكلمنا
وعن اإلسالمي، البيت إىل وتركية وحبشية ورومية فارسية من العربية غري العنارص
البيت أن هنا ها ونضيف الجواري، من الخليط بذلك شأنها واضطراب األرسة انحطاط
تبع وقد يات، ِّ الرسُّ من محدود غري عدد املتعددات، بالزوجات يعجُّ أضحى اإلسالمي
الجواري من كبري بعدٍد العرص، هذا يف الخالفة قرص عجَّ فقد خلفاءهم؛ ذلك يف الناس
العروس: نقط يف حزم ابن قال َجواٍر. أبناء قليًال إال كلهم الخلفاء صار حتى والخصيان
وليها وال الوليد، ابني وإبراهيم يزيد حاشا أََمة، ه أُمُّ َمن األول الصدر يف الخالفة يِل «لم
حال هذا كان وإذا واألمني.»8 واملهدي السفاح حاشا حرة ه أُمُّ َمن العباس بني من
البيئة تلك يف تاهوا فقد والرعاع السوقة أما واألعيان، الوجوه بأرس قولك فما الخلفاء،
كثرن قد العرص هذا يف الجواري أن هنا ها نالحظه أن يجب ومما املضطربة. املنحلة
يف جماعة ونحن أحصينا التوحيدي:9 حيان أبو ويقول والفسق، للهو ُدور لهم وصارت
من وتسعني وخمسة حرة، وعرشين ومائة الجانبني، يف جارية وستني أربعمائة الكرخ
كنا َمن سوى هذا والعرشة، والظرف والحذق الحسن بني يجمعون البدور، من الصبيان

.٤٤٦ :٥ «مسكويه» كتاب يف والقاهر املعتضد تعذيب يف أُجريت التي املشينة الفظائع انظر 7
ص١٢٤. أمني، ألحمد اإلسالم ظهر 8

.١٨٣ :٢ واملؤانسة اإلمتاع 9
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يتظاهر ال ممن نسمعه كنا ما وسوى ورقبائه، وحرسه لعزَّته إليه نصل وال به نظفر ال
حالفه قد هًوى يف العذار خلع أو حال، يف ثمل أو وقت، يف نشط إذا إال والرضب بالغناء
وجود معنى ما وإال األرسة، وفساد املجتمع انحطاط رسَّ هذا نرى ونحن وأضناه.»
ووصفهم التوحيدي، حيان أبو ذكرهم الذين والتسعني الخمسة البدور» «الصبيان هؤالء
وإنه للناس،10 يغنُّون جميًال غالًما وتسعون «خمسة فقال: آخر موضٍع يف حيان أبو
والوقار، التسرت أصحاب وافتضح وخسارة، عيارة الدنيا مأل ممن موصيل غالم بها كان
الساحر وحديثه املبتسم وثغره الحسن بوجهه والكبار الصغار من الناس وأصناف
… عليك ويردك منك يرسقك … الخلوب ودله الحلو ولفظه املديد، وقده الفاتر وطرفه
أسماء يف القوم تفنَّن وقد والبادي.» الحارض فتنة وهو ضالالت، وهدايته حاالت، فحاله
وجميلة وفاتن ووصيف ومؤنس نسيم مثل: املخنثة، األسماء وهم فسمَّ الغلمان هؤالء
انحطاط، بعده ما األرسة ألفراد وانحالًال انحطاًطا كان هذا أن يف شك وال ذكر)، (لغالم
ان ُمجَّ فسقة شعراء بغداد يف نبغ العرص هذا ويف نقله. يف أمني قوله يف ة حجَّ حيان وأبو
وعىل ملستزيد، مزيًدا الحال هذا يف يرتكوا ولم وبذُّوه، وعهره وفسقه نواس أبي عىل غطَّوا
قحة شعرهما مألا اللذان العاهران الفاسقان الشاعران ُسكَّرة وابن حجاج ابن رأسهم

عجيبني. خلق وسوء

املسكن (3)

وطرزه العربي البيت من يشءٍ عن األول الكتاب يف باملسكن الخاص الباب يف تحدثنا
األستاذان ثنا يحدِّ كما لنا، كشفت قد سامراء مدينة حفائر أن هنا ها ونضيف وأوضاعه،
حيث الثالث القرن يف العربي املسكن بناء طريقة عن و«هرتسفيلد» «ساره»، األثريَّان
الدرب أو الشارع وبني بينها يصل واحد مثاٍل عىل تُبنى بسامراء الدُّور «كانت يقول:
العادة، يف طوله ثلثي عرضه يبلغ الزوايا، قائم واسع صحٍن إىل يفيض مسقوف دهليز
غرف أركانها ويف (  ) هكذا وصورتها الكربى القاعة العرض جانب من له ويتصل
ويف املنزلية، والحدائق للسكنى مربعة متجاورات غرف أيًضا بالصحن ويحيط صغرية،
تخلو وال أيًضا، املنزلية للمرافق أماكن عىل تشتمل ثانوية، صغرى أقنية الدُّور معظم

.١٧٤ :٢ واملؤانسة اإلمتاع 10
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أحيانًا وتشتمل آبار فيها يكون ما وكثريًا األرض، تحت ومجاٍر حمامات من قطُّ الدُّور
كلها والدُّور التهوية، بوسائل مهيأة للسكنى رساديب وعىل طارمات ذات صحون عىل
الدُّور أصحاب منها اتخذ مستوية غري بها املحيطة األرض كانت وإذا واحد، طابٍق من
شبابيك وبها غرفة، «٦٠» الواحدة الدار يف الغرف تبلغ وقد بمهارة، مرتفعة مسطحات
سنتمرتًا، و«٥٠» «٢٠» بني اللوح عرض ويرتاوح األلوان، املتنوع الزجاج من بألواٍح تُقفل
(ص٨٣) اإلصطخري ويقول وأفخم.» وأضخم أوسع أنها إال الخالفة قصور كانت وهكذا
«إنها فقال: الرابع، القرن أواخر حوايل وغامرها عامرها الخالفة دار زار رجٍل عن نقًال
وأشجار رياٍض من الوصف حد فائقة القصور هذه زخارف وكانت شرياز، مدينة مثل
تحٍف من املقتدر قرص يف كان ما التحف هذه أروع ومن وتحف، وفرش وأزهار زينة
بركة وسط تقوم وهي درهم، ألف خمسمائة وزنها كان التي الفضية الشجرة أجلُّها
عليها كثرية شاحنات غصن لكل غصنًا، عرش ثمانية وللشجرة املاء، صافية مدورة
وبعضها فضة الشجرة قضبان وأكثر ومفضضة، مذهبة نوٍع كل من والعصافري الطيور
تحرك كما يتحرك األلوان مختلف ورق وللشجرة لها، أوقاٍت يف تتمايل وهي مذهب
الروم رسل الخليفة أدخل وقد ويهدر، يصفر الطيور هذه من وكل الشجر، ورق الريح

شاهدوه.»11 ما جميع من تعجبهم من أكثر منها تعجبهم فكان الدار، هذه إىل

والرشاب الطعام (4)

الرتف أن هنا ونضيف األول، الكتاب يف به الخاص الفصل يف هذا من شيئًا ذكرنا
الثعالبي روى فقد وتقاليد؛ آدابًا لذلك وجعلوا األغنياء، ُسفر عىل ازدادت قد والرفاهية،
وسخ كان ولكنه وأشعارها، وأنسابها العرب أيام حفظ يف آية كان أنه رياش أبي عن
يوسف أبو البرصة وايل دعاه املؤاكلة، سيئ الطعام، عىل رشًها التنظيف، قليل اللبسة
ثم فانتهشها لحم بضعة إىل يده مد األكل يف أخذ فلما يوًما، مائدته إىل اليزيدي
عليه ليأكل طبق له يُهيَّأ أن أمر مائدته حرض إذا ذلك بعد فكان القصعة، إىل ردها
األعيان بيوت دخلت قد الطعامية، والتقاليد اآلداب هذه أن يف شك وال حدة.»12 عىل

ميتز ترجمة معه قارن ،Ester Vorlaüfiger Bericht die ausgrabungen Von Sammarra 14 11

.١٧٣ :٢ ريدة ألبو
.١٢٠ :٢ للثعالبي الدهر يتيمة 12
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فقد العرص؛ ذاك يف أوجَها بلغت قد الطعام بتنويع الغاية أن كما الربجوازية، والطبقة
الباجات تركيب يف كتابًا ألَّف البويهي الدولة عضد كتب خازن مسكويه ابن أن ُروي
غريب بكل الطبخ علم أصول من فيه وأتى األحكام غاية أحكمه وأنه األطعمة، من
الشكل حسن من بل الطعم حسن من ال تفنُّنًا فيها تفنَّنوا فقد الحلوى أما حسن،13
إليه أهدى رجل شكر يف قالها لطيفة مقطوعة (ص١٨) املتنبي ديوان ففي والصورة؛
آدابًا العرص هذا يف نجد أننا وكما بالعسل. مطبوًخا واللوز السكر من مصنوًعا سمًكا
الطريف كتابه يف الوشاء أحصاها وقد بها، يتقيدون والرتف الظرف أهل كان وتقاليد،
أنهم يحدثنا كما الطعام، موائد وآداب الرشاب مجالس آداب لنا ل فصَّ وفيه «املوىش»،
والحرف والفجل الهندباء مثل طعامها عن ويبتعدون األطعمة، من أنواًعا يكرهون كانوا
يمتنعون كانوا أنهم كما أكلها، ملغبَّة والبصل والثوم لرائحتها، والبصل والكرَّاث لنتنها،
نًوى له مما وغريها واألجاص والخوخ والصاب والنبق واملشمش والتمر الزيتون أكل عن
السمسم يأكلون ال كانوا وأنهم املروءة، يف نقص من الحارضين أمام نواه إخراج يف ملا
الشامي والخرنوب والبلوط الباقيل وال بالبعر، يشبهونه ألنهم األسود؛ والزبيب املقيل
كانوا وإنما الرشاب، آداب يف نقًصا الرشاب مجالس عىل أكله يف يرون مما ذلك وغري
وقصب بلخ وسفرجل الشام وتفاح الفستق ومقرش البندق مملوح الرشاب مع يأكلون
وامللح الخراساني، والطني الهندي بالعود مجالسه ويطيبون الورد، بماء املغسول السكر
مجالس إليه تصل لم والرتف الرفاهية من نوًعا كان هذا أن يف شك وال الصنعاني.14

أوروبا. يف عصورها أرقى يف والرشاب اللهو

املعيشة مستوى (5)

فيه، الطبقات أحوال وعن العرص، هذا يف املعيشة مستوى عن حقيقيٍّا شيئًا نعرف ال
طبقات: خمس إىل تقسيمها يمكن الناس أن يف شك ال أنه غري

إليهم. وَمن وعامل وأمري وسلطان خليفة من الحكام (١)
إليهم. وَمن البارزين واملوظفني واملالكني والزراع التجار كبار طبقة (٢)

ص٣٣١. للقفطي، الحكماء أخبار 13
ص١٣٠–١٣٣. الوشاء، تأليف املوىش، 14
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املرتزقة. والجنود السوقة، وكبار والزراع التجار عامة طبقة (٣)
واملحرتفني والكتبة والباعة الحوانيت وعمال السوقة صغار من العامة طبقة (٤)

العلم. ورجال والفالحني
واملتفقهة. واملتصوفة املكدين طبقة (٥)

بذخ حياة يحيوا أن يف سببًا الواسعة مواردهم كانت فقد األوىل الطبقة أهل أما (١)
ما أما والتحف، والطرف والرقيق والحشم بالخدم تعج فقصورهم لهما؛ حد ال وترف
«العروس» قرصه بنى املتوكل إن قالوا يُصدَّق. ال فيشء قصورهم بناء عىل ينفقونه
و«الشيدان» أيًضا، بعرشة و«العزيب» ماليني بعرشة و«الجعفري» درهم، مليون بثالثني
يرويه ما آخر إىل … ماليني بخمسة بح» و«الصُّ أيًضا، بعرشة و«الربخ» كذلك بعرشة

الخليفة. هذا قصور عن العرص مؤرخو
ال مرتفة طبقة كذلك فكانت واملوظفني، واملالك والزرَّاع التجار كبار طبقة وأما (٢)
الجصاص آل هؤالء من نذكر األوىل، الطبقة قصور عن ورياشها قصورها فخامة تقل

مدهًشا.15 ا حدٍّ ثروتهم بلغت الذين الجوهريني التجار
أحوالهم فكانت واملوظفني املالكني وصغار والزراع التجار عامة طبقة وأما (٣)

محدودين. وخدم حسن وسكن جيد، بطعاٍم وأهلهم هم يتبلغون متوسطة
والكتبة والباعة الحوانيت وعمال والباعة السوقة صغار من العامة طبقة وأما (٤)
وكدِّهم؛ تعبهم من الرغم عىل وضنك شدٍة يف يعيشون كانوا فإنهم والفالحني، واملحرتفني
لدينا وليست خرياتها، واستغلت الدولة موارد استنزفت األوىل الثالث الطبقات ألن
تعطينا التي النُّتف بعض عىل عثرنا ولكنا البؤساء، هؤالء موارد مقدار عن معلومات
الفرج كتاب: (يف التنوخي روى فقد به؛ يتبلغون كانوا ما ومقدار حالهم عن صورة
من عمًال وطلب الرابع القرن يف البرصة إىل جاء فقريًا رجًال «أن :(١٥٥ :٢ الشدة بعد
إىل اليوم يف درهم نصف مقابل لحساباته كاتبًا الحانوتي فاستخدمه حانوت، صاحب
األمم تجارب (يف مسكويه ويقول اليوم.» يف درهم إىل األجرة زيدت ثم وكسوته، طعامه
ليعالج آخر إىل باٍب من يدور كان الطبيب أبروتها إن قال ٣٥٢ه: سنة يف (١٩٨ :٢

.١٣٨ :١ الوفيات فوات انظر: 15

120



االجتماعي الوضع يف

كاتب حال هذا كان فإذا مريض.» كل عن درهم ربع أو ونصًفا دانًقا ويأخذ املرىض،
املتجولني! والباعة والفالحني بالعمال قولكم فما والطبيب، الحسابات

حالة؛ رش يف دوًما كانوا ألنهم الطبقة هذه عداد يف وضعناهم فقد العلم رجال أما
التي النُّتف ببعض وإليكم البائسني، هؤالء بأخبار مليئة والطبقات والتاريخ األدب فكتُب

ذكرناه: ما تؤيد
من يعيش الصويف البليغ الفيلسوف الكاتب األديب اإلمام التوحيدي حيان أبو كان
الِعْرشة بعد بينهم اضطررت «ولقد حاله: وصف وإليك والتأليف، والوراقة الكتب نْسخ
الخاصة عند الفاضح ف التكفُّ وإىل الصحراء، يف الخرض أكل إىل كثرية أوقاٍت يف واملعرفة
يَحُسن ال ما وإىل والنفاق، بالسمعة الرياء تعاطي وإىل واملروءة، الدَّين وإىل والعامة،
بشكوى و«املقايسات» و«الصداقة» «اإلمتاع» كتبه مأل وقد بالقلم.»16 يرسمه أن بالحر
من بنوٍع أُصيب أنه يف شك وال — عمره آخر واضُطر والفقر، الحال سوء من الزمان

كتبه. كل يحرق أن إىل — الجنون
أحًدا يجد فال والفقر البؤس يشكو األديب، اللغوي اإلمام القايل عيل أبو وكان
فهاجر األندلس إىل يهاجر أن عزم ثم ليعيش، كتبه يبيع أن اضُطر حتى قوته يعطيه

األموي. الحكم الكريم أمريها بقرب الهنية الحياة ولقي إليها
وقد والحاجة، البؤس يف املثل َمْرضب األبيوردي األديب اللغوي الشاعر الفقيه وكان
الشتاء. يف يلبسها ُجبة رشاء عىل يقدر ال سنتني مكث أنه البغدادي الخطيب عنه حكى
والفن الحكمة وأهل واألطباء والفالسفة العمال ومن اآلدميني من مئات وهناك
الفاجعة بل القصة، بهذه الكالم هذا ونختم مزيد، بعدهما ما وبؤس شظٍف يف عاشوا

فيقول: حيان أبو يرويها التي
نفور واشتد رزقه، وضاق حاله ساءت العلم أهل من شيًخا األيام هذه يف «شاهدنا
سقف إىل حبًال ومدَّ منزله يوًما دخل عليه هذا توىل فلما له، معارفه ومقت عنه، الناس
فيه.»17 وترصفنا حديثه وتناقلنا وتوجعنا جزعنا حاله عرفنا فلما به، واختنق البيت
االتصال من تمكَّن «نوع» نوعني؛ كانوا العلماء أن والحق بالء. بعده ما بالء وهذا

.٣١ :١ للتوحيدي واملؤانسة اإلمتاع 16
ص٢١٩. للتوحيدي، املقايسات 17
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يف فهم الرحماء، األغنياء أو الدولة، رجال بعض أو األمري، أو السلطان أو بالخليفة
من ظروفه تمكِّنه لم و«نوع» قلة. ولكنهم األغنياء، طبقة بلغوا ربما بل ميسورة، حالٍة
يف أو وعنت بؤٍس يف فهم ذلك، يرضوا لم أنهم أو دولته، رجال أو بالخليفة، االتصال

ف. وتقشُّ كفاٍف
بؤساء أو محرتفني شحاذين من املكدون كان واملتفقهة: واملتصوفة املكدين طبقة (٥)
املساجد يتخذون وكانوا وإحسانهم، الناس صدقات من يعيشون مقعدين أو عاجزين
اإلحسان فيها الناس يسألون لهم، محالت والحمامات املساجد وأبواب العامة والطرقات
إىل يرجع أن ل يفضِّ بل الطبقة، هذه إىل يهوي أن من يأنف العربي وكان والتصدق،

يغزو. أو يرسق البادية
املحسنني وإحسان األوقاف ريع من يعيشون كانوا الذين فهم واملتفقهة املتصوفة أما
هذا يف ظهر وقد املحسنني، وأعطيات األوقاف، جامكيات من إليهم يرد بما ويقنعون
الفقيه فيها يجد التي و«املدارس» املتصوف فيها يجد التي «الزوايا» من نوع العرص

ولباسه. ورشابه طعامه
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الشجرة العباسية

(٢٥) الخليفة القادر ٣٨١–٤٢٢ه

(٢٦) عبد اللّٰه أبو جعفر القائم بأمر اللّٰه ٤٢٢–٤٦٧ه

أبو العباس محمد (الذخAة)
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٥١٢–٥٢٩ه

(٣٠) أبو جعفر اGنصور الراشد باللّٰه
٥٢٩-٥٣٠ه

(٣٢) اGستنجد باللّٰه ٥٥٥–٥٦٦ه

(٣٣) أبو محمد الحسن اGستيضء باللّٰه ٥٦٦–٥٧٥ه

(٣٤) أبو العباس أحمد النارص لدين اللّٰه ٥٧٥–٦٢٢ه

(٣٥) أبو نرص محمد الظاهر بأمر اللّٰه ٦٢٢-٦٢٣ه

(٣٦) أبو جعفر اGنصور اGستنرص باللّٰه ٦٢٣–٦٤٠ه

أبو أحمد عبد اللّٰه اGستعصم باللّٰه ٦٤١–٦٥٦ه





األول الفصل

وأحوال اخلالفة لشئون عرضموجز
إىلعهد القادر عهد من اخللفاء

اخللفاء املستنرصآخر

نهايته عند الثاني الكتاب يف الخلفاء وأحوال الخالفة لشئون عرضنا يف الكالم بنا وقف
الطريقة، حَسن الخلفاء أفاضل من كان أنه ورأينا أحمد، العباس أبي القادر الخليفة عن
رسوم فُحييت اليشء، بعض إال يفلح لم ولكنه للخالفة، العزة مظاهر إرجاع أراد وأنه
قلنا. كما املوت صحوة كانت الحياة تلك ولكن عهده، لطول الدولة وقار ورجع الخالفة،
وكان هللا، بأمر بالقائم ب وتلقَّ جعفر هللا عبد ابنه بُويع ٤٢٢ه سنة يف مات وملا
وعدل باملعروف فأمر أبيه، خطوة يتم أن فاستطاع عاقًال، صالًحا كأبيه، الطريقة حَسن
حازًما، هذا يكن ولم البويهي، الدولة جالل عهده يف العراق سلطان وكان الناس. يف
وعاث تبًعا، معها الخالفة أمر فاضطرب السلطنة أمر واضطرب جنوده، عليه فشغب
أن السلطان يستطع فلم الخليفة ممتلكات يف حتى والقرى، البالد يف الفساد الجنود
تسلطن الدولة جالل مات فلما وينهبون، يفسدون البالد يف البدو وانترش يمنعهم،
تكن ولم (الدين)، الدولة بمحيي الخليفة به ولقَّ الدولة، سلطان كاليجارين أبو أخيه ابن
فريوز خرسو ابن فخلفه مات، أن إىل عمه عهد يف حالها من خريًا عهده يف البالد حال
عىل وقىض السلجوقي بك طغرل طرده أن إىل سلفه من خريًا يكن ولم الرحيم، امللك

سلجوق. آل دولة وابتدأت بويه، آل دولة
إن حتى فريوز، خرسو عهد أواخر يف ساءت قد العراق حالة أن ذلك وتفصيل
وأراد نفوذه قوي قد البويهي الدولة بهاء مماليك أحد البساسريي أرسالن الحارث أبا
وملا بذلك، مرص صاحب الفاطمي املستنرص الخليفة وكاتب العباسية الخالفة يزيل أن
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يف بغداد عىل هذا فقِدم به، يستغيث بك طغرل إىل كتب بهذا، بغداد يف الخليفة علم
السرتداد جموعه يجمع وأخذ فرَّ فقد البساسريي أما فريوز، وأرس ٤٤٧ه سنة محرم
بك طغرل واضُطر البساسريي، فتغلب قتلمش عمه ابن بك طغرل إليه فبعث بغداد،
الديار عىل بك طغرل وسيطر البساسريي، وانهزم جمعهما والتقى بنفسه، يقابله أن
وخلع البالد إدارة إليه ففوَّض الخليفة وقابل ٤٤٩ه، سنة بغداد إىل رجع ثم املوصلية،
مرتني، الخليفة يد فقبَّل واملغرب، املرشق بملك به ولقَّ مه وعمَّ وتوَّجه ِخَلع، سبع عليه

الخليفة. احرتام يف وبالغ
البساسريي استطاع بغداد، عن غائبًا بك طغرل السلطان كان بينما ٤٥٠ه سنة ويف
إىل واللجوء الهرب إىل القائم واضُطر العلوي، للمستنرص ويخطب بجنده يدخلها أن
عىل تسلَّط فإنه البساسريي أما ِوفادته. فأكرم عانة حديثة يف العقييل مجيل بن مهارش
للمرصيني خطب حيث والبرصة واسط إىل نفوذه وامتد حسنة سرية بالناس وسار بغداد

أيًضا.
السلطان وبعث منها، البساسريي فهرب بغداد إىل بك طغرل ه توجَّ ٤٥١ه سنة ويف
ويستدعي يشكره بدران بن قريش إىل فورك بابن املعروف محمد بن أحمد بكر أبا اإلمام
جميًعا بغداد ودخلوا الستقباله بك طغرل خرج النهروان إىل الخليفة وصل وملا الخليفة،
رش وقتله به فأمسك البساسريي ملالحقة جيًشا السلطان وأنفذ ٤٥١ه، سنة أواخر يف
أن بعد «الشحنة» اه سمَّ نائبًا فيها وأقام ملكه، عاصمة الري إىل السلطان رجع ثم قتلة،

٤٥٥ه. سنة يف بالري ومات الخليفة بابنة السلطان تزوج
ميكائيل بن داود بن محمد أرسالن ألب شجاع أبو الدولة عضد خلفه مات وملا
الطويس امللك نظام العظيم بالوزير استعان مدبًرا، عاقًال حازًما أمريًا وكان سلجوق، بن
ألب مات وملا أيامهم، يف الدولة وحسنت الخدمة يف امللك نظام فصدَّقه دولته، إدارة عىل
يف القائم الخليفة تُويف حكمه وألوائل ملكشاه، الفتح أبو الدولة جالل خلفه أرسالن

٤٦٧ه. سنة شعبان ١٣
محمد العباس أبي الذخرية بن هللا عبد القاسم أبو حفيده القائم بعد خلف
أبيه، أيام مات «الذخرية» فإن سواه؛ ذكر أعقابه من للقائم يكن ولم القائم الخليفة بن
جده اه سمَّ غالًما أشهر بستة سيدها موت بعد فولدت أرمنية جارية للذخرية وكان
عظيم الخلق، متن النفس، قوي فشبَّ ورعايته، تربيته وأحسن عهده ه ووالَّ هللا عبد
أمور عىل وأرشف بغداد، يف البغاء من املفسدات الفتيات ومنع البالد، إدارة أحسن الهمة،
وجهاد وعفة وحزم فضٍل ذا السرية، حسن كان ألنه األحوال؛ فحسنت بنفسه، الناس
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النواحي يف ووضع اليمن، إىل الصني من وامتدت عهده يف البالد رقعة فتوسعت أيًضا،
إىل سلطانه وامتد منربًا، خمسني الروم بالد من فيها للخليفة وخطب افتتحها التي
إلرشادات واستماعه سياسته وبراعة إدارته لحسن إال كله ذلك وما واملرشق، سمرقند
بركياروق، أربعة: بنون له وكان ملكشاه مات فلما امللك، نظام العالم الصالح الوزير
للسلطنة ولدها يسمي أن الخليفة من أمه فطلبت طفل، وهو ومحمود، وسنجر، ومحمد،
السلطنة تقليد الخليفة إىل وبعثوا بركياروق، سلطنوا امللك نظام جنود أن إال فأجابها،

ذلك. يتم فلم ٤٨٧ه سنة محرم ١٥ يف يديه بني والتقليد فجأة فمات
السرية، طيب األخالق حسن عادًال صالًحا وكان باهلل، املستظهر أحمد ابنه وخلفه
اإلدارة، حسن يكن لم إذ بركياروق؛ السلطان فساد لوال وسكينة، هدوء أيام أيامه وكانت
بالسلطنة، دمشق صاحب أرسالن ألب بن تتش عمه وطمع عهده، يف السلطنة أمر فاختل
أموره واستقامت لربكياروق الجو فصفا العم، مات أن إىل معارك، االثنني بني وجرت
وملا مدبًرا. عاقًال حازًما وكان امللك نظام بن هللا عبد امللك مؤيد العاقل وزيره بإدارة
أفراد بني الحرب نريان واتقدت محمد، وأخيه بركياروق بني الفتن عادت امللك مؤيد مات
ألول الفرنج تحرَّك الفرتة هذه ويف ٤٩٧ه، سنة إىل ٤٩٢ه سنة من السلجوقي البيت آل
محمد أخوه فتسلطن ٤٩٨ه سنة بركياروق مات ثم اإلسالمية، اململكة عىل مغريين مرة
به ولقَّ ملكشاه بن محمد بن محمود والدين الدنيا مغيث ابنه توىل ثم ٥١١ه، سنة إىل
ولم ٥١٢ه، سنة محرم ١٣ يف ببغداد له وخطب املؤمنني»، أمري «يمني املستظهر الخليفة
٥١٢ه. سنة اآلخر ربيع ١٦ يف مات حتى ملكشاه بن محمد بعد طويًال الخليفة يلبث
فقد الرشق أما والغرب، الرشق يف جليلة أحداث الدولة يف حدثت املستظهر عهد ويف
الصليبية. الحروب بوادر فيه بدت فقد الغرب يف أما رهيب، بشكٍل الباطنية فيه ظهرت
٥١٢ه سنة اآلخر ربيع ١٦ يف الفضل منصور أبو باهلل املسرتشد ابنه خلفه مات وملا
وكان محمد، بن محمود السلطان هو عهده يف العراق سلطان وكان فاضًال، رجًال وكان
السلجوقي، البيت زعيم وهو النهر وراء وما خراسان ملك ملكشاه بن سنجر السلطان
ويبينوا خطبهم يف أخيه محاسن يذكروا أن الخطباء من طلب محمد أخوه مات فلما
قصد عىل وعزم الدين، بمعز فاستبدله الدين بنارص ب يُلقَّ وكان الباطنية، قتال يف أعماله
السلطان بني ثم سنجر، وعمه محمود السلطان بني معارك عدة ووقعت والعراق، الجبل
شيئًا استعاد قد املسرتشد الخليفة وكان وأذربيجان، املوصل صاحب مسعود أخيه وبني
دبيس مثل مخالفيه، ملحاربة الجيوش بعض فقاد األولني، العباسيني الخلفاء نشاط من
الحال وأفىض األمر، ذلك يستحسن لم مسعود السلطان ولكن الحلة، صاحب صدقة بن
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ووقع الخليفة جيش ُكرس وملا مسعود، لقتال جيشه الخليفة م فتقدَّ بينهما، الحرب إىل
يتالىف بأن يأمره مسعود إىل كتب سنجر السلطان األخبار هذه وبلغت أسريًا، الخليفة
عىل عودته أمر يهيئ كان وبينما معزًزا، بغداد إىل ويرده الخليفة، إىل ويعتذر الحال
إىل دفع الذي إن ويُقال ٥٢٩ه، سنة يف فقتلوه الخليفة عىل الباطنية هجم حال، أحسن

ص٢٦٥). الفخري، يف (كما مسعود هو قتله
٥٢٩ه سنة القعدة ذي ٢٧ يف املنصور جعفر أبو باهلل الراشد ابنه وبُويع ُقتل وملا
سبقه مسعوًدا ولكن مسعود، لقتال كثيًفا جيًشا ز جهَّ أبيه، بموت الخرب وصول عقب
وأخذ والوجوه العلماء مسعود وجمع املوصل إىل وهرب الراشد فكفَّ بغداد ودخل
يف الراشد قتلوا والباطنة املالحدة من جماعة إن ثم وخلعه الراشد، يف بالقدح خطوطهم

أصفهان.
يف املستظهر بن محمد هللا عبد أبا هللا ألمر املقتفي عمه وىلَّ مسعود خلعه وملا
وبموته ٥٤٧ه، سنة مات أن إىل سلطانه يف مسعود واستمر ٥٣٠ه، سنة القعدة ذي ٨
وإدارة، سياسة ذا يكن ولم محمود، بن ملكشاه أخيه ابن خلفه فقد السالجقة؛ نجم أفل
داره عىل واستوىل بغداد، من السلجوقية شحنة طرد موته، بلغه ملا فإنه الخليفة أما
يف األمراء وتقسم وواسط، الحلة عىل فاستولوا وبعثهم الجنود وجيَّش األموال وجمع
و«حلب» و«املوصل» و«دمشق» و«ماردين» كيفا» «حصن يف السلجوقيني أمالك األقاليم
هذه يف وقامت و«لورستان»، و«فارس»، و«أذربيجان» و«إربل»، و«الجزيرة» و«سنجار»
شادها التي السلجوقية الدولة أسالب تقسمت متعددة دويالت أو دول واألقاليم املدن

الطويس. امللك نظام العظيم ووزيرهم وملكشاه أرسالن وألب بك طغرل
فخلفه مات، حني ٥٥٥ه سنة األول ربيع إىل العراق بأمر مستقالٍّ املقتفي واستمر
املقاطعات وحل الفساد، ومنع املظالم أزال صالًحا السرية حسن وكان املستنجد، ابنه
ولم ملكشاه، بن محمد بن شاه أرسالن بعهدة السالجقة ملك وكان الخراج، إىل وأعادها
فخلفه الحمام، يف ُخنق حني ٥٦٦ه سنة إىل حكمه يف واستمر العراق، يف نفوذ له يكن
عهده ويف حليًما، كريًما عادًال السرية حسن وكان الحسن، محمد أبو باهلل املستيضء ابنه
وخطب ٥٦٧ه، سنة محرم يف الفاطميني عىل أيوب بن يوسف بن الدين صالح قىض

هلك. أن إىل كذلك وظل للمستيضء
القعدة ذي يف املستيضء بن أحمد العباس أبو هللا لدين النارص اإلمام استخلف ثم
أطول وهو مدبًرا، شجاًعا عاقًال بليًغا عادًال حازًما سياسيٍّا ذكيٍّا إماًما وكان ٥٧٥ه، سنة

شهًرا. عرش وأحد سنة ٤٦ حكم فقد عهًدا؛ العباسيني
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وأحسن امللك، له وصفا مدته «طالت ص٢٨٠): الفخري، (يف طباطبا ابن قال
أخبار ليعرف بغداد دروب يف الليل يف يتمىش كان حتى بنفسه الرعية أحوال مبارشة

بالكلية. السلجوقية الدولة انقرضت أيامه ويف الرعية.»
سنة يف ومات الحرص، يفوت ما والعرفان والخري الرب أعمال من للنارص وكان
عىل فاستولوا البالد، عىل والترت املغول كإغارة جسام، حوادث حدثت عهده ويف ٦٢٢ه،
الوقوف يستطيع ال والخليفة فساًدا، بالبالد وعاثوا العراق، إىل الصني من املرشق أقاليم

٦٢٢ه. سنة رمضان يف فمات أجله أدركه أن إىل أمامه
أيامه تطل ولم ٦٢٢ه، سنة يف هللا بأمر الظاهر محمد نرص أبو ولده فخلفه
املنصور جعفر أبو ولده فخلفه ٦٢٣ه سنة ومات خطر، ذو يشء أعماله يف يكن ولم
وتأسيس للعمران محبٍّا فاضًال عامًلا عاقًال جواًدا شهًما وكان ٦٢٣ه، سنة باهلل املستنرص
بالد عىل السيطرة للمغول تم عهده ويف هانئة، والبالد طيبة، أيامه وكانت العلم، ُدور
٦٤٠ه سنة ويف بهم. محدقة والنكبة واجمون، ساكتون والخلفاء العراق، حدود إىل إيران
عىل العباسيني الخلفاء آخر هللا عبد أحمد أبو باهلل املستعصم ابنه فخلفه املستنرص مات

٦٥٦ه. سنة محرم ٢٠ يف ذلك وكان املغويل، هوالكو يد
الجانب، لنيِّ متدينًا، حرٍّا رجًال «كان الفخري: املستعصم وصف يف طباطبا ابن قال
… فيه مطموًعا اململكة بأمور الخربة قليل … والفرج اللسان عفيف العريكة سهل
الكتب بخزانة األوقات وبعض املساخر، عىل والتفرج األغاني بسماع ينقيض زمانه وكان
العلقمي، بن محمد الدين مؤيد وزيره إال األراذل الجهال من دولته أصحاب وكان للتسيل،
الترت، فيها وطمع الدولة، أحوال واضطربت األمور ففسدت نبيًال، عاقًال فاضًال كان فإنه
أن بعد املستنرص الخليفة عهد يف ٦٢٤ه/١٢٢٧م سنة يف هلك قد خان جنكيز وكان
الدولة اضطربت هلك فلما واملغرب، املرشق يف اإلسالمية اململكة بالد أكثر عىل استوىل
خاقاَن جنكيز بن آكتاي انتخاب عىل أمرهم وأمراؤها قوادها أجمع ثم فرتة، املغولية
شريماجون إىل قيادته وىلَّ مقاتل ألف ٣٠ من جيًشا ز فجهَّ ٤٢٦ه، سنة يف عليهم
عليه.»1 فقَضوا الخوارزمية الدولة ملك منكوبرتي الدين جالل السلطان لقتال وبيدشو
وبني جنكيز عليها سيطر التي اإلسالمية البالد عن حاجًزا الخوارزمية الدولة وكانت
أمالك عىل القضاء عليهم سهل الخوارزمية، الدولة عىل سيطروا فلما العباسية، الدولة

ص٢٤٥. للنسوي، الدين جالل السلطان سرية 1
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بردي تغري ابن روى فقد هذا؛ يعرفون كانوا قد املسلمني أن ويظهر العباسية، الخالفة
بمقتل وهنَّئوه دمشق صاحب موىس األرشف امللك السلطان عىل دخلوا الناس بعض «أن
هذه لتكونن وهللا عنه، ترون وسوف وتفرحون، «تهنوني لهم: فقال منكوبرتي، عدوِّه،
بيننا الذي السد مثل إال الخوارزمي كان ما اإلسالم، بالد إىل الترت لدخول سببًا الكرسة
سنة آكتاي خلف الذي (مانكو) خان مانجو فإن كان؛ وهكذا ومأجوج».» يأجوج وبني
بقيادة والثاني الصني، فتح إلتمام كوبالي أخيه بقيادة أحدهما جيشني؛ ز جهَّ ٦٤٩ه
فرشع بغداد، عىل والسيطرة فارس، يف اإلسماعيلية عىل للقضاء هوالكو األصغر أخيه
من املسيحيني وغري املسيحيني واألمراء امللوك ويكاتب العدة ويُِعدُّ جيشه ز يجهِّ هوالكو
عىل السيطرة من ٦٥٣ه سنة يف هوالكو وتمكَّن الخليفة. عىل للقضاء بغداد خالفة أعداء
الخليفة إىل كتب ثم ٦٥٤ه، سنة يف املوت» «قلعة حصنهم واحتالل اإلسماعيلية بالد
فيها يدعوه رسالة ١٢٥٧م سنة أيلول ٦٥٥ه/٢١ سنة الثاني ربيع ٩ يف املستعصم
لم كما بالرسالة يهتم فلم ذلك، إلعالن حرضته إىل والحضور والخضوع االستسالم إىل
جيوش فسارت له، العلقمي ابن وزيره تحذير من الرغم عىل بالده عن الدفاع بأمر يهتم
الساعة تلك يف الخليفة وأراد ٦٥٦ه، سنة بغداد طوَّقت حتى العراق قاصدة املغول
التي بغداد إليه ليُسلم الثالثة أوالده مع هوالكو معسكر إىل بنفسه والذهاب املصالحة
أن بعد ونفسه أهله عىل نه يؤمِّ أن عىل أسبوع، مدة والفساد التخريب الترت فيها أعمل
أيام عرشة إال يمهله ولم منه، ذلك فأخذ هوالكو، إىل اململكة ونفائس الخالفة جواهر قدَّم
عن خرج كان أن بعد ٦٥٦ه سنة صفر من عرش الرابع يف األكرب وابنه هو قتله حتى

كلواذي. باب عىل رفًسا الطريق، يف فقتله الخليفة ومعه بغداد
وصفها، يف املؤرخون أطنب مخيفة أموٌر الترت وفظائع التقتيل من ببغداد حلَّ وقد
يذكر حني ذلك، عن ص٣٦٣)، الخلفاء، تاريخ (يف السيوطي يقوله ما موجز وإليك
نسمة، مليون من يقرب ما وبعده الحصار يف أهلها من ُقتل َمن عدد ُقدِّر قد أنه
والوجوه والتجار املوظفني وكبار اب والحجَّ واألمراء العلماء من أحًدا هوالكو يرتك ولم
قناة، يف أو بٍرئ يف اختفى من إال املدينة أهل من يسلم ولم الحياة، قيد عىل واألرشاف
أثر بغداد لسقوط وكان أذربيجان، إىل نفائسها وأُرسلت وقصورها ُدورها انتُِهبت وقد
بكر أبو واألتابك املوصل صاحب لؤلؤ الدين بدر مثل الغربية آسيا أمراء خضوع يف كبري
انتقلت أن السقوط هذا آثار من كان كما الروم، وسالجقة فارس، صاحب سعد بن

مرص. إىل العباسية الخالفة
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األخرية الفرتة يف وبخاصة بارًزا، فساًدا الفرتة هذه يف العباسية الدولة أمور فسدت
ملا ظ والتيقُّ الدولة كيان تقوية أما األمور، توافه إىل منرصفني الخلفاء كان فقد منها؛
املفكرون هم السالجقة السالطني وكان عنه، معزٍل يف كانوا فقد بالءٍ من يصيبها قد
أقوياء السالجقة كان حني وأمن، رخاء فرتات البالد عاشت وقد والبالد، الدولة بشئون
العظمى. الكارثة كانت أن إىل البالء وعمَّ الحالة فسدت وظلموا ضعفوا فلما منصفني،
عرشة األربع بالنقاط سقوطها حني العباسية الدولة يف االنحالل مظاهر إجمال ويمكننا

اآلتية:

عهد أواخر يف واضًحا ذالٍّ الخالفة وذُلت الفرتة، هذه يف الخليفة مكانة سقطت (١)
الدولة بهاء مملوك البساسريي رأسهم وعىل مماليكهم، الخلفاء عىل وتسلَّط بويه، بني
نفوذ ص٢٧١) املسلمني، تاريخ كتابه: (يف العميد ابن لنا ر صوَّ وقد الدولة. عضد بن
اسمه، فطار واستفحل، بالعراق قدره عظم قد «كان بقوله: الخليفة وضعف البساسريي
للملك يبَق ولم العراق، منابر عىل له وُخطب العجم، أمراء وخافته هيبته، وعظمت
قصد البساسريي أن هللا بأمر القائم الخليفة بلغ ثم االسم، مجرد إالَّ بويه، بن الرحيم
ثم الحديثة، قلعة يف ويسجنه عليه يقيض أن استطاع وقد … عليه للقضاء الخالفة دار
أن ظن وقد أراد، ما له فكان البساسريي، لطرد السلجوقي بك بطغرل الخليفة استنجد
أعادوا فإنهم خاب؛ ظنه ولكن سلطانها، وللخالفة مكانته، له ستعيد السالجقة سيطرة

ليستغلها. األرايض بعض وأقطعوه دونه، باألمر واستبدُّوا االحرتام، مظاهر له
هو ضعف قد املهابة، من شيئًا عليها يضفي كان الذي األجنبي السلطان ألن (٢)
ملا أنهم رأينا وقد البويهي، للسلطان يسمعون ال وكرد دياملة من األجناد وصار نفسه،
أن يقدر فلم الدولة جالل السلطان إىل ذلك الخليفة شكا الخالفة قرى بعض أفسدوا



االنحالل عرص

الخلفاء استعاد السلجوقية وخلفتها البويهية الدولة سقطت وملا لضعفه، شيئًا يصنع
إىل جديٍد من الخالفة عادت ضعفوا فلما أقوياء، السالجقة كان حني هيبتهم، بعض
ينتظر بل بالده، حماية يف نفسه عىل يعتمد ال من كل شأن وهذا والضعف، االنحطاط

عنه. يحميها أن الغريب من
أحدهم عزم ألوانًا، واملذلة املهانة من الَقوا قد الخلفاء وكان السالجقة ضعف وملا
حتى وظلمهم السالجقة تعسف من رآه ما بعد مكانتها للخالفة ويعيد لكرامته يثور أن
فقست األمد، عليهم فطال علينا، فبغوا سلجوق آل إىل أمورنا «فوضنا املسرتشد:1 قال
السلجوقي محمد للسلطان عداءه الخليفة هذا أعلن وقد فاسقون.» منهم وكثريٌ قلوبهم
بغداد، من السالجقة إقصاء عىل ويعمل نفسه يقوِّي الخليفة وأخذ ٥٢٠ه، سنة يف

الخليفة. وأُرس ملسعود، الفوز وكان فتحاربا ملسعود،2 الخطبة ٥٢٩ه سنة يف وقطع
يعيشون قصورهم يف الخلفاء انزوى أن العباسية الهيبة سقوط جرَّاء من كان (٣)
عن نقًال لسرتنج3 املسترشق ويذكر الناس. عن االحتجاب يف وبالغوا ودعة، ترف عيشة
أو املقتفي عهد يف ذلك وكان ٥٥٥ه، سنة حوايل بغداد زار الذي توديال اليهودي الرحالة
صالة يف الناس ليؤم أي واحدة؛ مرة إال قرصه من يخرج ال كان الخليفة أن املستنجد،

الفطر. عيد
فالسلطان وزرائهم؛ أو السالجقة رغبات أمام الوقوف يستطيعون ال الخلفاء كان (٤)
الدولة عميد لرغبة تنفيذًا إال ليشءٍ ال منه، الرغم عىل الخليفة وزير يعزل البويهي
م صمَّ ملكشاه إن بل ملكشاه؛4 لرغبة تنفيذًا شجاع أبا وزيره عزل أنه كما البويهي،
يف التدخل إىل ميًال منه رأى ألنه ٤٨٥ه سنة بغداد من نفسه الخليفة هذا طرد عىل
شئت، بلٍد أي إىل وتذهب بغداد، يل ترتك أن بد «ال له: يقول من إليه فبعث الدخل، أمور
إىل الخليفة فأرسل واحدة. ساعة وال فقال: شهًرا. ولو أمهلني وقال: الخليفة فانزعج
ذلك وُعد ومات، السلطان مرض أن فاتفق أيام، عرشة إىل املهلة يطلب السلطان وزير

للخليفة.»5 كرامة

ص٣١. والخشاب، عزام ترجمة السمرقندي، للعرويض مقالة جهار 1

ص٨٥. األتابكية»، الدولة «تاريخ األثري: ابن 2
ص٣٣٢. العبايس»، العرص يف «بغداد لسرتنج: 3

ص٢٥٩–٢٦١. الفخري، تاريخ انظر: 4
ص١٨١. للسيوطي، الخلفاء تاريخ 5

134



الدولة يف السقوط وأسباب االنحالل مظاهر

ضعف ألن العباسية؛ الخالفة بسقوط مؤذنًا السلجوقية الدولة انحالل كان (٥)
فاستطاع وغربيني، رشقيني من لألجانب مطمًعا العباسية الدولة جعل السالطني،
الرتكستانيون واستطاع فيه، أقدامهم ويوطدوا الشام، عىل يسيطروا أن الصليبيون
أن الخلفاء حسب وقد النهر، وراء ما بالد يف اإلسالمية املمالك عىل يسيطروا أن (الخطا)
عليهم وتسلَّط سلطتهم تَُعد لم زالوا فلما سلطانهم، إليهم يعيد السالجقة سلطة زوال
العبايس النارص أن يف شك وال املرشق، يف السالجقة أمالك ورثوا الذين الخوارزميون
بك طغرل عدوِّه عىل للقضاء تكش بخوارزمشاه استنجد حينما كبريًا ً خطأ أخطأ قد
والتنافس الخصام فعاد الخوارزمية، سلطان تحت جديد من الخلفاء ووقع السلجوقي،
الترت. يد عىل الطرفني بهالك إال التنافس ذلك ينتِه ولم والخوارزمية، الخلفاء بني جديد من
والباطنية اإلسماعيلية جهود قويت أن والسلطنة الخالفة ضعف نتائج من كان (٦)
لعب ولقد العباسية، الخالفة أركان تقويض عىل والعمل سلطانهم فرض يف عموًما
كان وقد ذلك، سنرى كما اإلسماعيلية، نرش يف كبريًا دوًرا مرص يف الفاطميون الخلفاء

الدولة. سقوط إىل أدت التي األسباب أحد هذا
بالد عىل وسيطروا الصليبيون تقوَّى أن والسلطنة الخالفة ضعف نتائج من كان (٧)
الدين لصالح هللا مكَّن حتى البالد تلك يف أقدامهم ووطدوا مرص، بالد من جزءٍ وعىل الشام
هيبتها. بعض اإلسالمية للخالفة ويعيد الفاطميني عىل ويقيض عليهم يقيض أن األيوبي
العربية، العصبية وانحالل الدولة، عن وبُعدهم العرب انخذال نتائج من كان (٨)
ص١٨٣): املقدمة، (يف خلدون ابن يقول السقوط. طريق يف سارت أن األعاجم وسيطرة
املعتصم دولة بعد فسدت كانت العرب عصبية فإن العباس؛ لبني وقع ما «وهذا
والديلم والرتك العجم من باملوايل كان إنما ذلك، بعد واستظهارهم الواثق، وابنه
فلم الدولة، ظل وتقلص النواحي عىل األولياء العجم تغلب ثم وغريهم، والسلجوقية
انقرض ثم حكمهم صار ثم وملكوها، الديلم إليها زحف حتى بغداد، أعمال تعدو تكن
فإن صادقة؛ نظرة وهذه الدولة.» اسم ومحوا الخليفة فقتلوا الترت، أخريًا وزحف أمرهم،
قىض ثم دولتهم أفسد قد الدخالء، هؤالء عىل واعتمادهم عصبيتهم عن الخلفاء تخيل
عليه كانوا الذي بالوضع بغداد سقوط يوم للعرب املخزي الوضع هذا قارنَّا وإذا عليها.
أي تبينَّا وفتحه، العالم غزو إىل وأمويني راشدين من وخلفاؤه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سار حينما
َحتَّى ِبَقْوٍم َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ إليه، وصلوا واجتماعي خلقي سقوط وأي بهم، حاق ذل

الصالحون. عباده يرثها هلل األرض فإن هللا وصدق ِبأَنُْفِسِهْم﴾، َما ُوا يَُغريِّ
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سقوط يف ال فعَّ أثر والفسقة الجهال وتقريبه إدارته وسوء املستعصم لجهل كان (٩)
العلقمي ابن وتحذير بغداد، سقوط أحوال الفخري صاحب لنا وصف وقد الدولة،
الجانب لنيِّ متدينًا، ًا خريِّ رجًال املستعصم «كان فقال: غيِّه، يف االستمرار من للمستعصم
الخربة قليل البطش، ضعيف الرأي، مستضعف كان أنه إال … اللسان عفيف العريكة لنيِّ
وكان األمور، حقائق عىل مطَّلع وال النفوس، يف مهيب غري فيه، مطموًعا اململكة، بأمور
بخزانة يجلس األوقات وبعض املساخر، عىل والتفرج األغاني بسماع أكثره ينقيض زمانه
أرذال من ال جهَّ وكلهم عليه، مستولية أصحابه وكان فائدة، كبري فيه ليس جلوًسا الكتب
الرجال، وعقالء الناس أعيان من كان فإنه العلقمي بن محمد الدين مؤيد وزيره إال القوم
قويت أيامه، أواخر ويف … مساء صباح العزل يرتقب القول مردود اليد مكتوف وكان
ة، همَّ منه ينبِّه ولم عزًما، منه يحرك فلم هوالكو صحبة املغول عسكر بوصول األراجيف
من ظهر يشء، واالستعداد االحتياط من السلطان عن سمع كلما وكان ا، همٍّ عنده أحدث وال
يعرف وال ذلك، يف الحال حقيقة يتصور يكن ولم واإلهمال، التفريط من نقيضه الخليفة
ومفهوم. ا جدٍّ طبيعي أمر فالسقوط ورجاله، الخليفة وضع هذا كان فإذا الدولة.» هذه
من سكانها من كل نظر وجهة واختالف سكانها وتجزيء األمة النقسام كان (١٠)
يف ينخر كالسوس كان قد ويهود، ونصارى وفرس وأحباش وروم وديلم وترك عرب

الفظيع. الهوى هذا وهوت انهارت حتى اإلمرباطورية جسم
وسيطرة العدل، وضياع واإلدارية املالية العباسيني الخلفاء إدارة سوء كان (١١)
والديني الخلقي الوازع وفقدان الذمة، أهل معاملة وسوء واألوباش واألرشار الظاملني

فالسقوط. االنحالل، يف قويٍّا سببًا
قبيل، كل من وغالة وباطنية، قرامطة من الهدامة، العقائدية الفرق لتقوِّي كان (١٢)
الطرق، بكل خصمه تهديم عىل واحد كل وعمل والسيوف، باألقالم الفرقاء هؤالء وتقاتل

وسقوطها. الدولة ضعضعة يف قوي تأثري باألجنبي، باالستعانة ولو
والغلمان يَّات والرسُّ الجواري بانتشار العربيني، والبيت األرسة لفساد كان (١٣)
االجتماعية، ومقوماتها الخلقية، األمة معنويات تقويض يف قوي أثر والخصيان،

السقوط. أسباب أجلِّ من واملقومات املعنويات هذه وتقويض
وكثرة الرضائب، وكثرة الزراعة، أمور وفساد االقتصادية األحوال الضطراب كان (١٤)

سقوطها. عىل والعمل الدولة تهديم يف قوية يٌد والبؤس الفقر وانتشار املصادرات،
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األتابكية. دولة (٣) الخوارزمية. دولة (٢) السالجقة. دولة (١) هي:

∗∗∗

السالجقة دولة (1)

الرتكمان رؤساء أحد أديقاق)1 أو (تقاق دقاق بن سلجوق إىل السالجقة ينتسب
ملوك من فتقرَّب طموح ذا وكان النهر، وراء فيما تركستان سهول الساكنني (الغز)
أن بعد وبخاصة السامانيون وقرَّبه األتراك هابه حتى يسمو، قدره وأخذ السامانيني،
فأخذوا وأرسالن، وموىس ميكائيل أوالد، ثالثة خلف مات وملا مستقرٍّا، مدينته اتخذ
بيغو، وهم: ميكائيل أوالد فربز هلكوا، أن إىل سلطانهم ويعظم بالدهم رقعة عون يوسِّ
االستيالء يف طمعوا ٣٨٩ه سنة السامانية الدولة انقرضت وملا بك، وجفري بك، وطغرل
أن بك طغرل واستطاع ملكهم، وعظم بقاعها بعض يحتلون فأخذوا أراضيها، عىل
وجرجان، وبلخ، ونيسابور، مرو، عىل استوىل ٤٢٩ه سنة ويف خراسان. عىل يستويل
اسم وملع أمامه، بويه بنو وتخاذل وأصفهان، والري، وهمذان، وخوارزم، وطربستان،
الخليفة، عىل أرسالن الحارث أبو البساسريي ثار وملا اإلسالمي. العالم يف السالجقة
ويظهر رغبته، يلبي بك طغرل إليه فكتب إلنقاذه بك بطغرل يستنجد أن هذا رأى
يف الجمعة يوم جوامعها يف له وُخطب بغداد، طغرل ودخل والطاعة، العبودية له

ص١. للحسيني، السلجوقية الدولة أخبار 1
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السالجقة أمر وأخذ بويه، آل عىل وقىض البويهي الرحيم امللك عىل وقبض محرم، ٢٢
أرسالن ألب خلفه بك طغرل مات وملا كله. واملرشق العراق عىل سيطروا حتى يسمو
اململكة حدود ع يوسِّ أن استطاع مدبًرا عاقًال حازًما وكان ميكائيل، بن داود بن محمد
إىل الرشق أقىص من أمالكه وامتدت الرشقية، الرومانية الدولة حساب عىل اإلسالمية
يف وأرسه رومانوس البيزنطي اإلمرباطور هزم أن بعد مرمرة بحر وإىل العرب جزيرة
عهد أرسالن ألب عهد وكان قائمة. بعدها للروم تُقم ولم ٤٦٤ه، سنة مالذكرد موقعة
مؤسس الطويس امللك نظام العظيم العاِلم وزيره وإدارة حزمه بفضل وعلم، ورخاء عز
أن إىل العاقلني، هذين أيام السمو يف الدولة واستمرت الدولة، ومدبر النظامية2 املدارس
هللا وقيَّض الدولة، يدير امللك نظام فظل ملكشاه، الفتح أبو ابنه وخلفه أرسالن ألب مات
الصني حدود أقىص ملكشاه عهد يف الدولة بلغت الباطنية. عىل والقضاء الفتوح إتمام
نظام يعني وكان جورجيا، بالد إىل الروم وبالد العربية والجزيرة الشام وبالد الرشق يف
محمد بن هللا فضل الرىض أبو الدولة كمال هما: آخران فاضالن تدبريه يف أيًضا امللك
صاحب منصور بن محمد سعيد أبو امللك ومرشف والطغراء، اإلنشاء ديوان صاحب
أخذت ملكشاه مات وملا جواد، داهية مدبِّر حازم وكالهما واالستيفاء، الذمام ديوان
الباطنية، أمر واشتداد األربعة، ملكشاه أوالد الختالف االضطراب بعض تضطرب األمور

األتابكية. بدول ُعرفت دويالت إىل الدولة فانقسمت
فروع أربعة إىل السلجوقية اإلمرباطورية تجزأت أوالده، وانقسام ملكشاه موت بعد

وهي: سلجوقية،

وفارس. العراق سالجقة (١)
ودمشق. حلب يف سورية سالجقة (٢)

كرمان. سالجقة (٣)
الصغرى. آسيا يف الروم سالجقة (٤)

ثالثة. بعهوٍد مرت أن بعد وذلك

إىل قدمنا التي اإلسالم» يف والتعليم «الرتبية عن رسالتنا من الثاني الجزء هو مطوًال كتابًا عنه ألَّفنا 2
وقد ،١٩٤٩ سنة باريس يف بالفرنسية ُطبعت وقد الدكتوراه، شهادة لنيل بباريس «السوربون» جامعة

.١٩٤٧ سنة ببريوت للماليني» العلم «دار يف منها األول الجزء ُطبع
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ملكشاه موت عقب األول، العهد (1-1)

١١» وله ومحمد سنة» ١٢» وله بركياروق هم: أوالد أربعة وله ملكشاه مات فقد
من واحٍد لكل وكان سنوات»، ٤» وله ومحمود سنوات»، ٨» وله وسنجر ونصف» سنة
بينهم الخالف فوقع السلطنة، هو يتوىل أن عىل تعمل وحاشية مختلفة أمٌّ األبناء هؤالء
فاستطاعوا أقوى، كانوا بركياروق جماعة أن ويظهر األطراف، بني الفتنة ُشقة عت وتوسَّ
فتوىل ٤٩٨ه سنة بركياروق هلك أن إىل محمد جماعة تغلبت ثم األمر، أول يسيطروا أن
محمد فانترص أخيه، وابن محمٍد بني جديد من الفتنة ووقعت الثاني ملكشاه ابن بعده
الصليبيني أمام اإلسالمي الرشق فيها ضعف عاًما، عرش ثالثة من أكثر دامت حروٍب بعد

الداخل. يف واإلسماعيليني الخارج يف

الثاني العهد (2-1)

عمه فثار محمود، البنه بعده باألمر عهد قد وكان ٥١١ه/١١١٧م سنة يف محمد مات
ولم اململكة، أجزاء واقتسام بتصالحهما انتهت معارك، الجانبني بني ووقعت عليه سنجر
من انتزاعها من الصليبيون فتمكَّن اسمية، سيطرة إال الشام بالد عىل سيطرتهم تكن
والرها، وطرابلس، وأنطاكية، املقدس، بيت يف أربع صليبية إمارات فيها وكوَّنوا أيديهم،
تماًما، انفصلت فقد الصغرى آسيا أما ومرص، دمشق سوى املسلمني بيد يبَق ولم

بكر. وديار وأذربيجان وفارس الجزيرة حال وكذلك مستقلة، أرسة فيها وتكوَّنت

الثالث العهد (3-1)

رأسه عىل «األول» أقسام؛ ثالثة السالجقة فانقسم ٥٢٥ه/١١٣٠م سنة محمود مات
وسلجوق مسعود األخوان رأسه عىل «الثاني» أبيه. بعد به نُودي الذي محمود بن داود
عدة وقعت وقد سنجر، ه وعمِّ محمود بن بك طغرل بقيادة «الثالث» ملكشاه. ابنا شاه
وهو ٥٣٢ه/١١٣٧م سنة العرش عىل مسعود استقر أن إىل األقسام، من كل بني معارك
يف السلجوقية األرسة أخذت ٥٤٧ه/١١٥٢م سنة مات وملا قوي، سلجوقي سلطان آخر

لالزدراد. سائغة لقمة الخوارزميون فوجدها السقوط،
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شجرة األرسة السلجوقية

سلجوق

أرسالن بيغو

أرسالن شاه

موىسميكائيلإرسائيل

قطلمش
(جد سالجقة آسيا الصغرى)

(١) طغرل بك

جد سالجقة سورية

(السالجقة العظام)

داود جعفري بك

قاورد(٢) ألب أرسالن
(جد سالجقة كرمان)

طخارستان (تكش)تتش(٣) ملكشاه

رضواندقاق(٤) بركياروق(٥) محمدسنجرمحمود

ملكشاه

(٧) طغرل األولسلجوق شاه

طغرل الثاني

(٦) محمود(٨) مسعودداودسليمان شاه

داودملكشاه(٩) محمد
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الخوارزمية الدولة (2)

شجرة الدولة الخوارزمية

(١) نوشتك�

(٢) قطب الدين محمد

(٣) أتسز

(٤) إيل أرسالنسليمان

(٥) سلطان شاه محمد

نارص الدين ملكشاهعيل ش@عيل شاهيونس خان(٧) عالء الدين محمد

(٦) عالء الدين تكش

ركن الدينآق شاهخان ملك
غورشاه

جالل الدين
منكوبرتي

قطب الدين
أزالغ شاه

يحيى كوجاي تك� غياث الدينأغوال ملك

أرسالن شاههندوخان

وكان السلجوقي، ملكشاه رجال أحد «توشتكني» الرتكي القائد إىل الدولة هذه تنتسب
إليه فعهد والعقل، والعلم باإلدارة وُعرف محمد، الدين قطب اسمه ولٌد هذا لتوشتكني
السلجوقية الدولة أخذت وملا خوارزمشاه، به ولقَّ خوارزم بإقليم السلجوقي بركياروق
يف يطمع خوارزمشاه الدين قطب أخذ رجالها، وتفرَّق ملكشاه موت بعد االنهيار يف
أتسز ابنه عهد يف إال الفعيل التوسيع يبدأ لم ولكن رقعتها، وتوسيع بواليته االستقالل
يف عليه هذا فقِدم السلجوقي، سنجر عىل عصيانه أتسز أعلن حينما خوارزمشاه بن
شاه سلمان الدولة غياث عليها ووىلَّ خوارزم يف نفوذه ووطَّد شمله وفرَّق ٥٣٣ه سنة
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خوارزم، من فأخرجه الدين غياث وهاجم جموعه يجمع أتسز فأخذ محمد. أخيه ابن
بالجيش يفتكوا أن فاستطاعوا سنجر، محاربة عىل الخطا بالد وملك هو تحالف ثم
عاصمة مرو وعىل النهر،3 وراء ما بالد عىل ويستولوا ٥٣٦ه/١١٤١م سنة يف السنجري
بينهم، جديد من الحرب وقعت ثم صلًحا، منها إخراجهم من سنجر تمكَّن ثم سنجر،
فكان القلم، إىل تعدتها بل السيف عىل والخوارزمية السلجوقية بني الحرب تقترص ولم
الخوارزمية كفة رجحت ثم اآلخر،4 الفريق يهاجمون الذين وأدباؤه شعراؤه فريق لكل
أرسالن إيل مات وملا بالسالجقة، يفتك أخذ الذي أتسز» بن أرسالن «إيل أيام عىل
أقصت التي أمه بمساعدة محمود، شاه سلطان ابنه العرش توىل ٥٦٢ه/١١٧٢م سنة
بني ووقعت أخاه، وطرد الدين عالء فسار تكش، الدين عالء وهو األكرب أرسالن إيل ابن
بلغت حتى وتوسيعها اململكة عىل وسيطرته الدين عالء باستقرار انتهت فتٌن األخوين
ملٍك طرِد عىل به االستعانة فأراد العبايس، هللا لدين النارص الخليفة مسامع أخباره
تكش، ألغراض مواتية الفرصة هذه وكانت بك، طغرل وهو العراق يف سلجوقي آخَر
عليهم. وانترص ٥٩٠ه/١١٩٣م سنة يف الري قرب بالسالجقة والتقى جيًشا فجيَّش
إىل ورجع والري وأصفهان همذان عىل ثم العراق، سالجقة ُمْلك عىل تكش سيطر وهكذا
واستوىل «الخطا» بالد فحارب توسيعها، عىل ويعمل دولته، أركان فيها يوطِّد خوارزم
وفتك اإلسماعيلية وحارب ٥٩٤ه/١١٩٧م، سنة بخارى وهي الكربى، مدنهم إحدى عىل

عاصمتهم. «املوت» قلعتهم عىل وسيطر ٥٩٣ه/١١٩٦م سنة يف بهم
لقبه، ترك الذي محمد الدين قطب ابنه وخلفه ٥٩٦ه/١١٩٩م سنة يف مات وملا
تألب من الرغم عىل والفتح، الغزو يف خطته عىل وسار الدين، عالء أبيه بلقب ب وتلقَّ
٦٠٢ه/١٢٠٥م سنة يف واستطاع الغورية، الدولة ملك الدين شهاب مثل عليه املجاورين
سيطر ٦٠٦ه/١٢٠٩م سنة ويف الغورية. الدولة عن وهراة بلخ مدينتي يقطع أن
وسواحل ومكران كرمان عىل سيطر ٦١١ه/١٢١٤م سنة ويف النهر، وراء ما بالد عىل
بغزنة أحاط ٦١٢ه/١٢١٥م سنة ويف السند. نهر غربي الواقعة والبالد الهندي املحيط
السكة ويرضب ودَّه يخطب أن تكني» «قتلغ صاحبها فاضُطر الغورية، الدولة عاصمة
رسائل عىل لغزنة احتالله أثناء عثر قد الدين عالء أن بالذكر جدير هو ومما باسمه.

.٣٧–٤٠ :١١ األثري ابن 3
.٣٠٩ :٢ الفاريس األدب تاريخ يف «براون» كتاب انظر 4
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هذه فكانت بالخوارزمية، الفتك عىل ملعاونته الغوريني إىل بها بعث النارص الخليفة كان
يريد فسار الخليفة بالد عىل الحمالت لبعض ٦١٤ه/١٢١٧م سنة يف سببًا الرسائل
إىل فرجع املغويل، الخطر قيام من بلغه ملا حملته، إتمام من يتمكَّن لم ولكنه العراق،

الرضورية. االحتياطات التخاذ عاصمته
إىل فاستمر منكوبرتي، جالل ابنه بعده األمر توىلَّ ٦١٧ه سنة الدين عالء مات وملا

الخوارزمية. الدولة عىل وقَضوا الترت حاربه حني ٦٢٨ه سنة

والشاهات األتابكية دولة (3)

واحد بيٍت إىل لنسبتها ال االسم بهذا وُسميت السلجوقية، الدولة زاحمت دول عدة هي
نسبة «األتابكية» بصلة السلجوقي بالبيت متصلة كانت ولكنها واحد، أتابك5 إىل أو
فكان شئونه، بتدبري ويهتم امَللك يربي َمن كل وهو الوالد، األمري ومعناه «األتابك» إىل
تكرمًة «أتابًكا» وه سمَّ أرستهم رجاالت مربي من عظيم شخص برز كلما سلجوق آل
تمكَّنوا ثم واإلمارات الواليات إىل يصلوا أن األتابكية هؤالء استطاع وقد وتعظيًما، له
فمفردها «الشاهات» أما بعدهم، من أبناءهم وأورثوها وإماراتهم بوالياتهم يستقلوا أن
الواليات بعض ولَّوه ثم لهم موًىل كان َمن عىل السالجقة أطلقه وقد األمري، ومعناه «شاه»

عنها. واستقل فيها سلطانه فعظم
انفصلت متعددة دويالت وأسسوا مختلفة مناطق حكموا و«الشاهات» و«األتابكية»
فكان مربيه، معه استصحب إمارة ويل إذا السلجوقي األمري كان فقد السلجوقية؛ الدولة عن
عن منفصًال الخاص، لحسابه عمل وربما للدولة، الفعيل النفوذ صاحب هو املربي ذلك
ذلك أكان سواء يده، تحت بما أمري كل استقل ملكشاه، مات وملا بغداد، سالجقة سياسة
الرتكية القبائل وانتهزت ببعضهم فاشتبكوا جريانهم، عىل لإلغارة وتسابقوا بلدة، أو إقليًما
الدويالت: هذه إىل إملاع ييل وفيما العربية. آسية سهول عىل تغري فأخذت الفرصة، هذه

األرتقية الشاهات دويلة (1-3)

وقد وقواده، ملكشاه مماليك أحد الرتكماني، أكسب بن أرتق إىل الدويلة هذه تنتسب
بها ويستقل ٤٩٥ه، سنة كيفا حصن عىل يستويل أن أرتق بن سقمان الدولة معني استطاع

العهد. ويل عىل واإلرشاف البالد إدارة يتوىل الذي املربي أو الويص عىل يُطلق تركي لفظ األتابك 5
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هذه انقسمت ٥٠٢ه سنة ويف إليها، وما ماردين مدينة دولته إىل ضم ثم بركياروق، عهد يف
فاستمرت الحصن مملكة أما بماردين، واألخرى بالحصن إحداهما مملكتني؛ إىل الدويلة
٨١١ه، سنة إىل فاستمرت ماردين مملكة وأما األيوبيني، يد عىل وانتهت ٦٢٠ه سنة إىل
قيونيل. القره دولة يد عىل سنة، عرشة وإحدى بمائة العثمانية اململكة ظهور بعد أي
عنده كانت الذي الحساس الجغرايف الحيز هذا يف الدولة هذه وجود أن ذكره يجب ومما
منازعات. من بشأنها وقع ما كثرة بسبب املسلمني وحدة أضعفت التي العوامل من كان

ماردين ملوك سلسلة (أ)

٥٠٢–٥١٦ه. أرتق بن غازي الدين نجم
٥٤٧ه. سنة غازي بن تاس تيمور الدين حسام
٥١٧ه. سنة ناس تيمور بن ألبي الدين نجم

٥٨٠ه. سنة ألبي بن غازي الدين قطب
٥٩٧ه. سنة أرسالن بن يوسف الدين حسام

٦٣٧ه. سنة غازي بن أرسالن أرتق الدين نارص
٦٥٨ه. سنة أرسالن أرتق بن غازي الدين نجم

٦٦١ه. سنة غازي بن أرسالن قره
٦٩٣ه. سنة أرسالن قره بن داود
٧١٢ه. سنة أرسالن قره بن غازي

٧٦٥ه. سنة غازي بن صالح
٧٦٩ه. سنة صالح بن أحمد
٧٦٩ه. سنة أحمد بن محمود
٧٧٨ه. سنة صالح بن داود
٨٠٩ه. سنة داود بن عيىس

٨١١–٩٠٨ه. سنة داود بن صالح

كيفا حصن ملوك سلسلة (ب)

٤٩٥–٤٩٨ه. سنة أرتق بن سقمان الدين معني
٥٠٢ه. سنة سقمان بن إبراهيم
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٥٤٣ه. سنة سقمان بن داود الدين ركن
٥٧٠ه. سنة أرسالن قره الدين فخر

٥٨١ه. سنة أرسالن بن محمد الدين نور
٥٩٧ه. سنة محمد بن سقمان الدين قطب
٦١٩ه. سنة محمد بن محمود الدين نارص
٦٢٠ه. سنة محمود بن مودود الدين ركن

(٤٩٧–٥٤٩ه/١١٠٣–١١٥٤م) دمشق أتابكية دويلة (2-3)

امتد وقد ملكشاه،6 تُويف عندما دمشق وايل أرسالن ألب بن تتش مملوك طغتكني سها أسَّ
وقد بغداد، يف الخطبة له وأُقيمت وهمذان، وأذربيجان بكر وديار والجزيرة حلب إىل نفوذه
زنكي، بن محمود الدين نور بزعامة ٥٤٩ه سنة عليها ُقيض أن إىل الدولة هذه استمرت

العادل. امللك ثم الدين صالح حياة يف األفضل امللك فوليها األيوبيني إىل انتقلت ثم

(٥١٦–٦٦٠ه/١١٢٢–١٢٦٢م) املوصل أتابكية دولة (3-3)

الشام، بالد إىل النهرين بني مما سلطانها امتد فقد األتابكية؛ دول أعظم هذه كانت
توىلَّ فلما ملكشاه، مماليك أحد أبوه وكان سنقر، آق بن زنكي الدين عماد هو سها ومؤسِّ
حلب، وأقطعه الدولة، قسيم اه فسمَّ الدولة يف رفيع قْدر سنقر آلق كان السلطنة ملكشاه
٤٨٧ه، سنة يف السلجوقي تتش قتله أن إىل وتكريت والالذقية ومنبج وحماة وأعمالها،
مملكة اسرتجاع من سنقر آق بن زنكي الدين عماد تمكَّن ٤٨٨ه سنة يف تتش ُقتل فلما
والجزيرة املوصل يف مملكته إىل باإلضافة والبرصة واسط عىل فسيطر نجمه وملع أبيه،
سوى فيها املسلمني بأيدي يبَق ولم سورية، يف الصليبيني أمر استفحل وملا ونصيبني،
الصليبيني، براثن من إلنقاذهم الدين عماد إىل املسلمون تطلع ودمشق، وحماة حمص
وبني بينه الحروب وظلت حماة، عىل استوىل كما ٥٢٢ه سنة يف حلب اسرتداد من فتمكَّن
األطراف أصحاب يسلط أن أهدافه من وكان ٥٤١ه/١١٤٦م، سنة ُقتل أن إىل الصليبيني
مع حروبه إتمام من ويتمكَّن مملكته يف الجو له ليصفو السلجوقي مسعود السلطان عىل

.٩٠ :٧ األثري ابن 6
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٥٣٩ه/١١٤٤م، سنة الصليبيني من وينقذها الرها عىل يستويل أن واستطاع الصليبيني،
الصليبي النفوذ نهاية بداية كان سقوطها ألن للمسلمني؛ كبريًا فوًزا عليها استيالؤه وكان
ولكن دمشق، عىل يستويل أن الدين عماد حاول وقد «باركر»7 يقول كما املرشق يف
االستيالء من تمكَّن أن إىل فاشًال8 عنها فريتد عليه دمشق أتابكة يعينون كانوا الصليبيني
القسم عىل غازي الدين سيف ابنه خلفه الدين عماد مات وملا ٥٤٩ه/١١٥٤م. سنة عليها
القسم عىل محمود الدين نور ابنه خلفه كما له، مقرٍّا املوصل واتخذ اململكة، من الرشقي
فحارباهم الصليبيني محاربة عىل األخوان واتفق له، مقرٍّا حلب مدينة واتخذ الغربي
دولته. إىل شملها وضم األتابكية الدولة عىل االستيالء من الدين صالح تمكَّن أن إىل بعنف

(٥٦٦–٦١٧ه/١١٧٠–١٢٢٠م) سنجار أتابكية دولة (4-3)

إىل ٥٦٦ه من مودود الدين قطب بن الثاني زنكي الدين عماد األتابكية هذه س أسَّ
إىل ٥٩٤ه سنة من وظل محمد، الدين قطب ابنه خلفه مات وملا املوصل، يف ٥٩٤ه
عليها استوىل حني ٦١٧ه سنة إىل دولته استمرت وقد شاهنشاه، ابنه خلفه ثم ٦١٦ه،

أيوب. بن موىس األرشف امللك عهد يف األيوبيون

(٥٧٦–٦٤٨ه/١١٨٠–١٢٥٠م) الجزيرة أتابكية دولة (5-3)

بالده فإن املوصل؛ صاحب مودود بن غازي الدين سيف بوفاة ٥٧٦ه سنة يف ابتدأت
عمر، ابن جزيرة ملك شاه وسنجر املوصل، ملك مسعود الدين عز ولديه؛ بني انقسمت

٦٤٨ه. سنة األيوبيون أخذها أن إىل األتابكية هذه استمرت وقد

(٥٣٩–٦٣٠ه/١١٤٤–١٢٣٢م) اإلربل أتابكية دولة (6-3)

عىل حاكًما عيَّنه ملا زنكي، الدين عماد مماليك أحد بكتكني بن عيل الدين زين سها أسَّ
وإربل، وحران سنجار مملكته إىل ضم ٥٤٤ه سنة ويف ٥٣٩ه/١١٤٤م، سنة املوصل

.The Grusades p. 51, Barker انظر: 7
.٣٣ :١١ األثري ابن 8
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بعده من وأبناؤه هو فحكمها إربل، إال له يبَق ولم لسيده، كلها أمالكه عن تنازل أنه إال
املغول. أخضعها حتى

(٤٩٣–٦٠٤ه/١١٠٠–١٢٠٧م) أرمينية أتابكية دولة (7-3)

بلدة يف ٤٩٣ه سنة السلجوقي إسماعيل الدين قطب مملوك القطبي سقمان سها أسَّ
ُمْلكه، عاصمة فجعلها «خالط»، إىل سقمان سلطان وامتد أذربيجان، بالد من «مرند»
أيوب الدين نجم األوحد امللك إىل ٦٠٤ه سنة يف آلت أن إىل أبناؤه عليها تعاقب وقد

املغول. عليها استوىل ثم الخوارزميون عليها استوىل أن إىل األيوبي العادل امللك ابن

(٥٣١–٦٢٢ه/١١٣٦–١٢٢٥م) أذربيجان أتابكية دولة (8-3)

شمال الران إقليم عىل ه والَّ حني السلجوقي مسعود السلطان مملوك ركز إيل سها أسَّ
وبالد أذربيجان جميع عىل استوىل حتى ُمْلكه ع يوسِّ أخذ ثم ٥٣١ه، سنة أذربيجان
إىل أبناؤه خلفه ٥٦٨ه سنة مات وملا ومكران، وتغليس والري وأصفهان وهمدان الجبل
هوالكو جعلت قد البالد هذه مناعة أن ويظهر هوالكو، عليها استوىل حني ٦٢٢ه سنة

فتوحاته. يف عليها سطا التي والنفائس لألسالب مستودًعا يتخذها

فارس(٥٤٣–٦٨٦ه/١١٤٨–١٢٨٧م) أتابكية دولة (9-3)

إىل نفوذها وامتد ٥٤٣ه، سنة شرياز يف الرتكماني سلغر بن مودود بن سنقر سها أسَّ
لجنكيز خضعت ثم سنقر، بن زنكي بن سعد عهد يف العجمي والعراق وأصفهان كرمان

اإلسالمية. املناطق من غريها يف فعل كما تخريبًا فيها يعمل ولم يفسدها فلم خان،
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الخالفة (1)

قصورهم يف الخلفاء انزوى وقد ترشيفية! دينية رئاسة العهد هذا يف الخالفة أصبحت
إىل انرصفوا خلفاء الخالفة عىل وتعاقب واالجتماعية، الدينية مكانتهم استعادة يحاولون
فوجم آخرهم، وقتل عليهم هوالكو قىض أن إىل تعاليمه، وحماية اإلسالمية الشعائر إقامة
وصاروا القيامة، يوم بدنو فريق اعتقد حتى اإلسالمية اإلمرباطورية أرجاء يف املسلمون
خليفة من اإلسالمي العالم خلوَّ وأن هللا، من سخٌط أنه رهيب حدٍث كل إىل ينظرون
٦٥٨ه سنة كانت أن إىل اإلسالم، يحمي خليفة من لهم بد ال وأنه املصري، سوء عىل دليٌل
باهلل الظاهر اإلمام بن أحمد اإلمام فاستقدم مرص، سلطة بيربس الظاهر امللك وتوىلَّ
والعلماء هو وبايعه اإلجالل، بمظاهر واستقبله املغول، مذابح من نَجوا َمن أحد العبايس
مرص يف العباسية الخالفة واستمرت باهلل. باملستنرص ب وتلقَّ بالخالفة، والعظماء واألمراء

العثماني. سليم السلطان عليها قىض أن إىل

الوزارة (2)

وزراء أكانوا سواء العهد، هذا يف الوزراء أكثر أن املرء يالحظها التي الغريبة األمور من
وتعمريًا. وإصالًحا ودينًا خلًقا الناس خرية من كانوا السلطان، وزراء أو الخليفة

الرجال عقالء من وكان محمد، بن محمد الدولة فخر جهري ابن الخلفاء: وزراء فمن
ثانيًة وأُعيد ُعزل وملا الرسالة، فأحسن الروم، ملك إىل هللا بأمر القائم أرسله ودهاتهم،
غريه، يملك يكن لم له ثوًرا ذبح اءً سقَّ أن ويُقال شديًدا، فرًحا بعودته الناس فِرح



االنحالل عرص

عميد ابنه ومنهم الذهب.1 من شيئًا وأعطاه بآلته، بغًال الوزير فأعطاه بلحمه، وتصدَّق
فاضًال رجًال وكان واملقتدي، القائم وزير جهري بن محمد بن محمد بن محمد الدولة
ثم مثله، ُولدت أني وددت ويقول منه يعجب السلطان وزير امللك نظام وكان حصيًفا،
امللك نظام له فشفع الخليفة عزله ثم األمور، إليه وفوَّض املقتدي واستوزره ابنته زوَّجه

وأعاده.
بشئون عامًلا ِنحريًرا فاضًال وكان صدقة، بن عيل بن الحسن عيل أبو ومنهم
ظهري والغرب الرشق صدر الوزراء، سيد الدين، بجالل املسرتشد الخليفة به لقَّ القوانني،
عيل النقباء نقيب ومنهم السواد، وأعمال بالحساب معرفة له وكانت املؤمنني، أمري
الوزير ومنهم الرئاسة، وأسباب بالقوانني عامًلا مرشًعا فاضًال وكان الزيبي، طربزد بن
فاضًال راوية بارًعا أديبًا وكان العلقمي، محمد بن محمد الدين مؤيد الجليل العالم
ذلك وليس خامر، بأنه الناس «اتهمه وقال: مديحه يف طباطبا ابن أطنب وقد خطاًطا،
السلطان فإن الدولة؛ هذه يف سالمته مخامرته عدم عىل األدلة أقوى ومن بصحيح،
كان فلو وحكَّمه، إليه، وأحسن الوزير إىل البلد سلَّم الخليفة وقتل بغداد فتح ملا هوالكو

إليه.»2 الوثوق وقع ملا الخليفة عىل خامر
٤٨٥ه)، (سنة الطويس إسحاق بن عيل بن الحسن امللك نظام السالطني: وزراء ومن
وسمع فيهما وألَّف والفارسية العربية اآلداب يف برع مدبًِّرا ة الهمَّ عايل حازًما وزيًرا وكان
ملكشاه وتسلطن مات وملا رأيه، دون أمًرا يقطع ال أرسالن ألب وكان النبوي، الحديث
حسنات من وكان سنة، عرشين الدولة تدبري عىل فأقام السلطان، كأنه امللك نظام صار
عىل الجرايات وأجرى واملرشق وبغداد اإلسالم يف املدارس س أسَّ َمن أول فهو الدهر،
لعن أزال الذي وهو الجائرة، الرضائب من كثريًا زمانه يف وأسقط واملتصوفة، الفقهاء
للسلطان ن حسَّ قد الكندري امللك عميد وكان املنابر، من عقيدتهم سبَّ ومنع األشاعرة
إىل وأمورهم دسائسهم وأفسد بالباطنية فتك الذي وهو األشعرية، يلعن أن بك طغرل

نهاوند. قرب قتلوه أن
استوزره السلجوقية الدولة وزراء أول الكندري منصور بن محمد امللك عميد ومنهم
ونبل، وأدب وعلم واسعة ثقافة ذا والفارسية، العربية باللغتني فصيًحا وكان بك، طغرل

والسلطان. الخليفة بني بالرتجمة يقوم وكان

ص٢٥٧. الفخري، 1
ص٢٩٦. الفخري، تاريخ 2
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مسعود، الدين غياث السلطان وزير الرازي3 الخازن بن محمد الدين كمال ومنهم
وهدأت. عهده يف البالد اطمأنت وقد وعقًال، تدبريًا الوزراء أحسن من وكان

واضطرب ملكشاه هلك فلما الناس، خري من كانوا األَُول، السالطني وزراء أن والحق
قد الوزارة أن الفساد هذا توابع من وكان األمور، فسدت بعده، السلجوقية األرسة أمر
من تعجبي كثر «قد محمد: السلطان حق عن الكتَّاب بعض يقول ما وإليك انحطت،
ملقصوده، موافًقا يراه ما منها يقتني وإنما وفهوده، الصيد كالب تخريُّ يف يتأنق السلطان
سلطانه ومراتب إليوانه يتخريَّ ال باله فما ووصوله، وانقطاعه وأصوله فروعه عن فيسأل

األماثل!» والصدور األفاضل الكفاة من

الباطنية أحوال (3)

مذهبهم إىل للدعوة رسية طريقة مىض، فيما أمرهم عرفنا الذين اإلسماعيليون، نظَّم
واألمور األرسار من كثرٍي عىل تعتمد الطريقة هذه كانت وقد اإلسالمي، العالم أرجاء يف
ظواهر عىل تعتمد ال تفسرياٍت اإلسالمية واآلثار الكريم القرآن وتفسري املحجوبة،
هذه من كثريًا أن وزعموا والكنايات، واالستعارات، واملجازات، الباطن، عىل بل النصوص،
األئمة، عن السلف عن الخلف تناقلها التي املكتومة باملعلومات إال تُفهم ال النصوص
ال تعاليَم العقيدة هذه يف ألن باطنه؛ يف يحفظ أن عىل يُقِسم ملن إال تُعطى ال وأنها
حلول كفكرة والجماعة، السنة أهل عليه أجمع ما تخالف وأفكاًرا املسلمني، عامة يجيزها
نشوء وفكرة األرواح، تناسخ وفكرة مهديٍّا، رجعته وانتظار «إسماعيل»، يف األلوهية
فيها يتدرج التي التسعة أو السبعة املراتب وفكرة سبحانه، هللا ذات عن متجليًا الكون
تظل أن ينبغي التي األفكار من ذلك وغري املطلق، الكمال درجة إىل يصل حتى املريد

املأمونون. املخصوصون إال دقائقها وبواطن أرسارها عىل يطلع وال الكتمان، طي
لحركتهما مقرٍّا «سلمية» مدينة اتخذا قد ميمونًا وأباه القداح هللا عبد أن رأينا وقد
اإلسماعييل للنشاط بؤرة صارا املقرين هذين وأن «البرصة»، يف األول مقرها بعد الرسية،

اإلسالمي. العالم أنحاء سائر يف
العباسية، الخالفة بهم تأبه لم األمر، أول ضعاًفا الفكرة هذه أصحاب كان وملا
عوار يبيِّنون اإلسالمية، املقاالت وأصحاب العقائد رجال بهم وكلت أو وشأنهم، فرتكتهم

ص١٢٢. للحسيني، السلجوقية الدولة أخبار 3
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وعقلية، رشعية مخالفات من فكرتهم عليه انطوت ما وعىل عليهم ويشنعون عقيدتهم
الزمن لها يتيح حتى دعوتهم نرش عىل الخفاء يف يعملون انزووا قد أنفسهم أنهم ويظهر

قاهرة. قوية تخرج أن
نجاح وكان واحد، معنٍي من ترشبان والفاطمية، اإلسماعيلية الدعوتان، كانت وملا
لنرش لهم مواتية الفرصة أن اإلسماعيليون رأى قويٍّا، والشام ومرص املغرب يف الفاطمية
الدعاة يبعثوا أن الفاطميني عادة من وكان اإلسالم، أرجاء سائر يف لها والدعاية دعوتهم
الذي الدعاة» «داعي هو رئيس مرص يف للدعاة وكان ا، رسٍّ لهم والدعوة مذهبهم لنرش
الدعوة، أرسار عىل ويطلعهم الدعاة، يجمع وكان واملرتبة، املكانة يف القضاة» «قايض ييل
ألن وإيران العراق يف دعوتهم بنرش الفاطميون اهتم وقد اإلسالمية. األقطار يف ويبثهم
أوًال، عقيدتهم نرش هو الفاطميني غرض وكان عيل. آل إىل يميلون والعراقيني اإليرانيني

ثانيًا. العباسيني عىل والقضاء
الخليفة زمن منذ انقسموا قد الدعوة هذه أصحاب أن إليه اإلشارة تجدر ومما
بعده باألمر أوىص املستنرص إن يقول قسم قسمني؛ إىل (٤٨٧ه/١٠٩٤م) املستنرص
املرشق بالد األوىل الفرقة واتخذت املستعيل، البنه بها أوىص إنه بل قال وِقسم نزار، البنه
ذلك وتفصيل واملغرب.4 مرص يف الثانية وبقيت الصبَّاح، بن الحسن برعاية لها مركًزا
املستنرص وأعطاه أحوالها، وتتبُّع الدعوة لدراسة مرص إىل قِدم الصباح بن الحسن أن
أخيه من أوىل نزاًرا ابنه أن املستنرص وفاة بعد ورأى املرشق، يف للدعوة وبعثه أمواًال
أفضل، املستعيل أن الجمايل، بدر وهو املستنرص، وزير ورأى لكفايته، أبيه بوالية املستعيل
الفاطمية انقسمت الحني ذلك ومنذ بفكرته، يستقلَّ أن الحسن واضُطر الرجالن واختلف
ذكي، كاتٌب أنه فهي وأحواله الصباح بن الحسن عن معلوماتنا أما القسمني. هذين إىل
ولكنه متحمًسا، شيعيٍّا وكان ملكشاه، عهد يف اسمه وملع أرسالن ألب خدمة يف نشأ
خدمتهم، من طردوه أمره اكتشفوا فلما ولسنيتهم، السالجقة لتعصب فكرته يكتم كان
اإلسماعيلية الدعوة رئيس عطاش بن امللك عبد وبعثه اإلسماعييل، املذهب اعتناقه فأعلن
يف ليتعمق مرص إىل يسافر أن رأى ثم إليها، فذهب أصفهان إىل داعيًة العراق يف
سنة أصفهان من فخرج القاهرة، يف وعلمائها فالسفتها يد عىل الفاطمية العقيدة دراسة
زي يف متخفيًا البحر ركب ومنها وعكا، وميافارقني أذربيجان طريق عن ٤٦٩ه/١٠٧٦م

.Von Harnnet, Hist de l’Ordre des Assassins p. 75 كتاب: انظر 4
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إىل والدولة الدعوة شئون يف ويتغلغل هناك يسمو قْدره زال وما مرص، بلغ أن إىل تاجر
إن الجمايل: بدر الوزير فقال الجديد، الخليفة تسمية وأُريد املستنرص، الخليفة مات أن
وألنه ألمه، جده ألنه إال ذلك وما املستعيل، وهو األصغر ابنه إىل باألمر عهد قد املستنرص
إن ال، وقال: ذلك يف الصباح بن الحسن وخالفه الدولة، عىل وسيطرته نفوذه إبقاء يريد
عن ينشق أن الصباح بن الحسن اضُطر وهكذا نزار،5 األمري وهو األكرب لالبن الوالية
الحسن حركة قويت وقد الجديدة، الباطنية حركته س ويؤسِّ املرصي الفاطمي املذهب
البنداري: قال البالد، سالمة يهدد خطًرا أضحت حتى السالجقة عهد يف الصباح بن
ساَح — الصباح بن الحسن هو — الري أهل من رجل اإلسماعيلية) (أي بينهم «وكان
كل الفتنة من فأقام وقام، ظهر حتى أمره فخفي الكتابة، صناعته وكانت العالم، يف
بأموٍر والفتك القتل من وبدأ منيعة، وقالٍع حصوٍن عىل قريبة مدينة يف واستوىل قيامة
لم أنه بسبب االستتار عىل استتبعت حتى ودامت أحوالهم، الناس عن وخفيت شنيعة،
امللوك من قبْلهم وَمن (البويهيني) الديلم أيام يف الرسم وكان أخبار، صاحب للدولة يكن
وحال واألداني، األقايص أخبار عندهم يخَف فلم بريد، صاحب من جانبًا يخلوا لم أنهم
ففاوضه داود، بن محمد أرسالن ألب السلجوقية الدولة أمر ويل حتى والعايص، الطائع
كلُّ تخلو ال الدنيا فإن خرب؛ صاحب إىل بنا حاجة ال أنه فأجابه األمر، هذا يف امللك نظام
قواعدهم استحكمت وقد القوم، بظهور إال يشعر فلم … وأعداء لنا أصدقاء من فيها بلد

األجل.»6 األكابر عىل وأجالوا السبل، وأخافوا معاقدهم واستوثقت
املرشق أرجاء يف دعوته وجيزة برهة يف ينرش أن استطاع قد الحسن أن والحق
ويتخذها والقالع، الحصون بعض عىل يستويل أن استطاع كما العراق، إىل فارس من
بدايًة ملكشاه بناها كان التي املوت7 قلعة عىل ٤٨٣ه سنة استيالؤه وكان لرجاله، مقرٍّا
… وقوهستان خوزستان بالد من كثرٍي عىل يستويل أن منه استطاع ومركًزا حركته، لقوة
بها متحصنًا املدن عن متباعًدا الجبال رأس عىل القالع ببناء مغرًما الصباح ابن وكان
فأمرهم املتعصبني األشداء من جماعة حوله ألَّف وقد جماعته، إىل الوصول يسهل لئال

Sykes وكتاب ٢٣٧؛ :١٣ األعىش وصبح ٢٠٣؛ :٢ الفاريس األدب تاريخ يف وبراون ٩٨؛ :١٠ األثري ابن 5
باريس. طبع (املقدمة)، الطويس» امللك ونظام النظامية «املدرسة عن وكتابنا .A؛ Hist of Persia p. 55

ص٦٢. سلجوق، آل دولة تاريخ البنداري: 6
قزوين. من الشمال من فرسًخا ستني عىل روذباد ناحية يف تقع 7

153



االنحالل عرص

تنظيًما الفاطمية الدعوة نظَّم الحسن أن بالذكر جدير هو ومما بمخالفيهم، بالفتك
ثانية» «طبقة بعده من يأتي ثم الدعوة»، «رئيس أو الدعاة» «داعي نفسه ى فسمَّ جديًدا،
وهي الثالثة الدعوة أقاليم من بإقليم منهم واحد كل ويختص الدعاة، كبار طبقة هي
الذين وهم الدعاة» «طبقة هي ثالثة طبقة تليهم ثم و«الشام»، و«قوهستان» «العراق»
وكانوا الدعوة»، «رئيس إرشاف تحت الثالثة األقاليم يف وتفرقوا املوت، قلعة يف تدربوا
«طبقة وهي رابعة» «طبقة تليهم ثم بأرساره، عارفني اإلسماعييل باملذهب متفقهني
خامسة طبقة تليهم ثم نرشها، إليهم يُطلب وال األرسار عىل يطَّلعون الذين وهم الرفاق»
ولكنهم وأصولها، الدعوة أرسار معرفة يف تتعمق لم طبقة وهم الالصقني» «طبقة وهي
الفدائيني» «طبقة هم سادسة» «طبقة تليهم ثم إليهم، يُطلب ما كل تنفيذ يتعهدون ممن
الحسن بهم استعان الذين املتحمسون الشبان وهم الدعاة، داعي من أنفسهم باعوا الذين
أو املستجيبني» «طبقة وهم سابعة» «طبقة تليهم ثم خصومه، وقتل خططه تنفيذ عىل

الدعوة. يف يدخلون الذين العوام
الشبان من يختارهم الحسن كان الذين الفدائيون هم نشاًطا الطبقات هؤالء وأبرز
ومعرفة املتعددة، األسلحة واستعمال والتخفي االحتيال يف البارعني املتحمسني األقوياء
أيام فيها خصومهم وقتل والكنائس املساجد نشاطهم أمكنة أبرز وكان الكثرية، اللغات
يف الواحد فشل ما إذا حتى ثالثة، من يكونوا أن عادتهم من وكان واآلحاد، الُجمع
خصومها من كثري قتل من للدعوة تمكَّن وهكذا العمل، بإتمام اآلخران قام وُقتل، خطته
براعة أن يف شك وال كثري، وغريهم امللك ونظام الوزير والراشد، املسرتشد كالخليفتني
يف ويتفانون لحركتهم بشدة يتحمسون جعلتهم التي هي الشبان هؤالء بإغراء الدعاة

نرشها.
فصًال (٢٠٧ :٢ الفارسية اآلداب تاريخ (يف براون إدوار املسترشق لنا نقل وقد
هؤالء عن وكتب السابع، القرن يف البالد زار الذي بولو8 ماركو اإليطايل الرحالة عن

ماتيوس وعمه نيقوال أبيه مع ورحل ١٢٥٤م، سنة يف البندقية يف ُولد بولو، ماركو الشهري الرحالة هو 8

املغول ملك بعطف يحظى أن واستطاع الوسطى، آسيا غربي وصحراء بدخشان طريق من الصني بالد إىل
ثروات جمع ١٢٩٥م، سنة يف أوروبا إىل عاد وملا الصني، بالد يف األعمال ببعض هذا كلَّفه وقد قاآن، قبالي

واألقىص. األوسط الرشقني؛ عن غريبة وقصًصا مثرية وأخباًرا طائلة
١٣٢٥م. سنة بالبندقية ومات رحلته، أوصاف عىل يحتوي مفيًدا جليًال كتابًا وخلف
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حديقة بإنشاء أمر الصباح بن الحسن اإلسماعيلية، زعيم «إن فيه: قال فصًال الفدائيني
القصور فيها أقام كما املختلفة، الفاكهة بأشجار ومألها جبلني بني واٍد يف غنَّاء، متسعة
صافيًا، وماءً وعسًال ولبنًا خمًرا مألها وفساقي أقنية فيها وحفر بالذهب، وزيَّنها الجميلة
الحسن وإن الراقصات، املغنيات الحسان الجواري فيها حرش وقد الجنة، يسميها وكان
ترتاوح جماعات جماعات الجنة إىل يحملهم ثم بالحشيش، الشبان هؤالء يخدِّر كان
هللا وعد التي الجنة يف أنهم اعتقدوا تحشيشهم من أفاقوا فإذا والعرشة، األربعة بني
وتفانوا بقدرته آمنوا أفاقوا فإذا ثانية، يُخدَّروا أن بعد قرصه إىل يُحملون ثم املتقني،
ويقول الجنة.» دخول إىل بدورهم فيتوقون اآلخرين، عىل رأوه ما ويقصون طاعته، يف
مجرد هو بولو ماركو أورده ما «إن :(٢–١٣٨ اإلسالمية الشعوب تاريخ (يف بروكلمان
نرش وقد مصياف،9 حصن عن بذلك شبيًها شيئًا لنا يورد خلكان ابن ولكن خرافة.»
ودفعوا والكرباء األمراء فخافه العالم، أرجاء كافة يف الفدائيني هؤالء الصباح بن الحسن
من السلجوقية األرسة وانقسام ملكشاه، موت بعد وخصوًصا لرشه، دفًعا الرضائب له
مائة بنحو ملكشاه زمن يف الفدائيني عدد ُقدِّر وقد الشام، يف الصليبيني وظهور بعده،
فتك الذي القوي السلطان ملكشاه زمن يف عددهم هذا كان فإذا رجل10 ألف وستني
امللك نظام وزيره وكان يفلح، فلم «املوت» قلعتهم يحتل أن مرات وحاول مرات، بهم
التهجم من كثريًا «سياستنامة» رسالته مأل وقد بهم، للفتك فرصة يرتك ال أعدائهم أعدى
باألزمنة قولك فما الزمان ذلك يف عددهم هذا كان إذا أقول قتلهم، عىل والتحريض عليه
عىل بركياروق، وهو بعضهم، استعان حتى بينهم، فيما السالجقة اقتتل حني التالية،
الحسن مصالحة إىل اضُطر الذي سنجر أيام نفوذهم ازداد وقد باإلسماعيلية.11 خصومه
الخلفاء فخافهم بعده، من الراشد ابنه ثم املسرتشد الخليفة قتلوا أيامه ويف الصباح، بن

قصورهم. يف
تختلف الباطنية أحوال أخذت ٥١٨ه/١١٢٤م، سنة الصباح بن الحسن مات وملا
وإثارة والنهب، السلب إىل عمدوا اإلسالمية، البالد عىل االستيالء يف فشلوا وملا وضعًفا، قوة
الصليبيني يحاربوا أن سورية، يف الصليبية الحروب أثناء اضُطروا ثم العصابات، حروب

.٥٣٧ :٢ حتي املطول، العرب تاريخ انظر: 9
.Dubeuse La Perse p. 346 10

.٥٦ :٥ خلدون ابن تاريخ 11
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مصياف قلعة احتالل يستعيدوا أن ٥٣٣ه/١١٤٠م سنة يف واستطاعوا مرات، عدة
الدين راشد زعيمهم لنائب مقرٍّا كانت التي — النصريية لجبل الرشقي السفح عىل —
تتش السلطان بن رضوان استمالة استطاعوا أن بعد وذلك ٦٩٢ه/١١٩٢م، سنة سنان
والقدموس كيف حصن عىل االستيالء استطاعوا كما مذهبهم، إىل السلجوقي حلب أمري
وله الصليبيني، خصوم أشد من الجبل» «شيخ ب امللقَّ الدين راشد وكان والعليقة،12
٦٥٨ه/١٢٦٠م سنة مصياث) (مصياد، مصياف املغول فتح وملا معارك، عدة معهم

٦٧٠ه/١٢٧٢م. سنة بالحشاشني قاضية رضبة فأوقع بيربس قِدم
الدين جالل ٦٠٧–٦١٨ه/١٢١٠–١٢٢١م سنة بني اإلسماعيلية زعامة وتوىلَّ
رجال وهم األقوياء، خصومهم مهاجمة عىل قادرين يصبحوا لم أنهم ورأى حسن،
يطلب أن هي وسيلة خري أن فرأى العباسيني، والخلفاء واألتابكية، الخوارزمية، الدولة
عنه سفراء وأرسلهم عليه، كانوا ما وتْرك اإلسالم، شعائر يُظِهروا أن منهم جماعة إىل
يعلنون األتابكية، وإىل خوارزمشاه، محمد بن الدين عالء وإىل بغداد، يف الخليفة إىل
وطلب الِخَلع، عليهم وُخِلعت باالحرتام، رسله فاستُقبلت واإلسالم، الحق إىل رجوعهم
هوا يفقِّ أن اإلسماعيلية، كتب أحرق أن بعد املسلمني، فقهاء بعض من الدين جالل
فإنه طويًال؛ هذه الدين جالل حركة تَُطل ولم الحنيفية،13 بتعاليم اإلسماعيلية جماعة
اكتسح حينما أبوه عليه سار كان عما فرجع محمد، الدين عالء ابنه خلَفه مات، بعدما
ولكن ٦٢٤ه، سنة باإلسماعيلية وفتك ضده منكوبرتي فوقف الخوارزمية، الدولة املغول
زعيمهم هوالكو وأرس بغداد،14 إىل مسريه قبل ٦٥٤ه/١٢٥٦م سنة بهم فتك هوالكو
عىل هوالكو استيالء بعد النهاية يف اإلسماعيلية أمر انتهى وهكذا خورشاه. الدين ركن
بني ما تشتتوا الحني ذلك ومنذ الشامية، قالعهم إال أيديهم يف يبَق ولم املوت، قلعة
مائة حوايل منهم يقيم حيث األخص؛ عىل والهند وزنجبار وعمان وفارس سورية شمايل
خان آغا لسلطة خاضعون اليوم وهم املوىل، أو بالخوجة واحدهم يُعرف ألًفا وخمسني
سلمية مدينة يف موجوًدا منهم قسٌم يزال وال املوت،15 يف دعاة داعي آخر إىل ينتسب الذي

.١٦٦ :١ بطوطة ابن رحلة انظر: 12
.Von Hammar: Hist. de l’ordre des assassins p. 219 كتاب: انظر 13

ص٢٥٧. املرجع، نفس 14
.٥٣٨-٥٣٩ :٢ حتي األستاذ تأليف املطول»، العرب «تاريخ انظر: 15
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الداخلية البالد أحوال

باسم يُعرف منهم آخر صنًفا اليوم سورية يف أن كما سورية، يف ومصياف والقدموس
نصري بن محمد إىل اسمهم يرجع األصل، يف إسماعيليون وهم «العلوية» أو «النصريية»
يف ألف ثالثمائة من نحًوا عددهم ويبلغ التاسع، القرن من الثاني الشطر يف ظهر الذي

الالذقية. محافظة يف ويقيمون سورية،
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الخامس الفصل

اخلارجية األحوال يف

الخارجية. التجارة (٢) الصليبية. الحروب (١)

∗∗∗

الصليبية الحروب (1)

األوىل الحملة (1-1)

١٠٩٥م/٤٨٨ه، سنة يف أوروبا ونصارى املسلمني بني األوىل الصليبية الحملة تبتدئ
أن املسلمون تمكَّن حني أي أقدم؛ عهٍد إىل فريجع والنصارى، املسلمني بني النضال أما
يف املتوسط األبيض البحر حوض أقاليم من الرشعية الروم دولة بيد كان ما عىل يسيطروا
تلك لإلسالم املسيحية تركت فقد أوروبا؛ يف إيربيا جزيرة شبه عىل سيطر وحني الرشق،
شبه استعادة استطاعت حتى استعادتها يف دوًما تفكِّر وكانت حرسة، نفسها ويف الديار
فإن املرشق يف أما األندلس). (بديار العربي املغرب يف اإلسالم عىل وقضت إيربيا، جزيرة
إىل الخطاب بن عمر أيام منذ والروم املسلمني بني كانت التي والغزوات الحروب سلسلة
يف وغورو اللنبي الجنرالني عهد يف ثم الصليبية، الحروب يف األسد قلب ريكاردوس عهد
ورضب األخرية السويس قنال حملة يف ثم األوسط، للرشق والفرنيس الربيطاني االحتالل
عىل رد إال هي ما ١٩٥٦م، سنة واإلنكليزية الفرنسية القوات ِقبل من بورسعيد مدينة

النرصانية. تمضجع ت أقضَّ التي األوىل اإلسالم حمالت
وبني أمية بني أيام منذ الصغرى آسية يف والروم املسلمني بني الحروب تنقطع لم
اشتدت وقد الجانبني، بني سجاًال الحروب هذه وكانت الدولة، سيف عهد إىل العباس
حمالت الدولة لسيف كان فقد فوكاس؛ ونقفور الدولة سيف عهد يف قوًة الحمالت هذه



االنحالل عرص

نقفور الروم إمرباطور استطاع وقد مشابهة، حمالت نقفور لخصمه كان كما قاسية
حمالت هدأت وقد (كريت)1 إقريطس جزيرة من املسلمني طرد ٩٦٤م/٣٢٢ه سنة يف
نقفور اإلمرباطور فُخلع بينهم، األهلية الحرب وقعت حني فرتًة، البيزنطية اإلمرباطورية
ذا جباًرا هذا كان وقد بالدمستق، املعروف John Zimiskes الشمشيق حنا محله وحل
الدفاع لقوة مطمحه إىل يصل ولم مات ولكنه عينيه أمام املقدس بيت وضع مطامع،

اإلسالمي.
إىل محتاجة نفسها وجدت قد البيزنطية، الرومانية اإلمرباطورية أن ويظهر
أن املؤرخني بعض ويذكر ذلك. إىل فعمدت املسلمني ضد الكاثوليكي بالغرب االستعانة
سنة الفالندر كونت بروبرت استنجد Alexés Comnène كومنني» «ألكسيس اإلمرباطور
املقدسة2 األرايض إىل ه حجِّ من عائد وهو ١٠٨٧م سنة يف به مرَّ حينما ١٠٧١–١٠٩٣م
به يستنجد الثاني إربان البابا إىل كتب كما الخصوص،3 بهذا رسالة إليه كتب إنه ثم

املسلمني. ضد حملة لتجهيز
مسلًحا، ا حجٍّ إال تكن لم ٤٨٨ه/١٠٩٥م سنة يف األوىل الصليبية الحملة أن والحق
وبخاصة املرشق، يف النصارى يلقاه ما عىل النصارى عواطف وأثار البابا، عليه ع شجَّ
سنة األول كانون ١٨ يف األحد يوم مونت» «كلري مؤتمر إىل دعا حني وذلك املقدس، بيت
الحملة بإنفاذ قراًرا الكاثوليك أوروبا نصارى من املؤتمرون واتخذ ١٠٩٥م/٤٨٨ه،
البابا يكتِف ولم الحملة، يف ينخرطون «املؤمنون» وأخذ املقدسة، لألرايض األوىل الصليبية
مهد إنقاذ سبيل يف الجهاد إىل داعيًا وإيطالية فرنسة أرجاء يف يطوف راح بل بذلك

املرشكني. من املسيح
الحملة، بهذه املشاركة عىل الناس حض يف ا هامٍّ دوًرا لعبا قد شخصان وهناك
و«غوتيه املقدسة، الحملة لهذه الدعوة يف جنونه جنَّ الذي الناسك «بطرس» وهما
سنة نيسان يف الناسك بطرس خرج املؤمنني جمع تم وملا Gautier sans avoir املعدم»
تموز ٢٠ يف ووصلوها القسطنطينية إىل فساروا صليبي، ألف عرش خمسة ومعه ١٠٩٦

.Rousset: La Premiée Crisade p. 29 كتاب: انظر 1
.Valisiev: L’Empire Byzantin, p. 468 كتاب: انظر 2

األوىل»، الصليبية «الحروب يف: حبيش حسن انظر الرسالة. هذه صحة يف املؤرخني بعض شكَّ وقد 3

ص٣٠٠.
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Gaudfroi بويون» دي «كودفروا كحملة األخرى الحمالت تتابعت ثم ١٠٩٦م سنة
كونت «ريموند» وحملة ،١٠٩٦ سنة األول كانون ٢٣ يف وصلت التي 4de Gouillon
سنة نيسان ١٥ يف «تارنت» أمري النرماندي» بوهيمند «تنكريدو6 وحملة «تولوز»5
ملك األول» «هنري وأخو الفاتح وليم» بن كورتهوز «روبرت الكونت وحملة ،١٠٩٧
الذي «Fouchet «فوشيه واملؤرخ واألساقفة األرشاف من كبري عدد فيها وكان إنكلرتا،
الروم استقبال عن مرشفة وصوًرا حملته أحوال من كثريًا فيه يبنيِّ تاريًخا لنا خلَّف
ووعدها البيزنطي، لإلمرباطور بوالئها الصليبية الحمالت هاته كل اعرتفت وقد للصليبيني،
مملكته. من املسلمون اقتطعها التي األرايض واسرتجاع إليه، عليه تسيطر ما كل بتسليم
الروم ملك عاهدوا ظهورهم عند «اإلفرنج إن دمشق، مؤرخ القالنيس ابن ويقول
هذه خرجت وهكذا «نيقية».»7 ففتحوا يفتحونه، بلد أول إليه يسلِّموا بأن ووعدوه
اإلمرباطور معها أنفذ كما بويون» دي و«كودفروا «تنكريدو» بقيادة الصليبية القوات
السلجوقية، القوات وكرسوا ففتحوها نيقية فحارصوا ثاتيكبوس، بقيادة بيزنطية فرقة
يف شملهم فشتَّت السلجوقي أرسالن قيلج األمري بجيش واصطدموا جنوبًا، ساروا ثم
املسلمني. وكرسوا قواهم تجميع أعادوا ثم ١٠٩٧م سنة ٤٩٠ه/تموز سنة رجب ٢٠
«أحدها» أقسام؛ ثالثة انقسموا ثم فاحتلوها خالية، ووجدوها «قونية» نحو اتجهوا ثم

أرمينية. بالد إىل «والثالث» أنطاكية، إىل «والثاني» قيلقيا، وجهته
اتجاهه أن يف شك وال بويون»، دي «بلدوين بزعامة كانت فقد أرمينية حملة أما
املقدس، بيت «إنقاذ» ل جاءت التي للحملة الرئييس الهدف عن انحراف هو االتجاه ذلك

أرمينية. بالد يف شخصية مطامع له كانت بلدوين ألن إال ذلك وما
فيها محصنة مدينة وكانت وصلها، فقد بوهيمند بقيادة وكانت أنطاكية حملة وأما
الرتكي القائد عليها وكان بها، املحيطة الجبال عىل قائمة وحصن برج أربعمائة من أكثر
أمري بغا وبكر دمشق، أمري بدقاق واستغاث نها حصَّ بمقدمهم علم وملا سيان»، «ياغي
الغوث جاءه أن إىل الصليبيني أمام يصمد أن واستطاع بركياروق، وبالسلطان املوصل،

«كدفري». العرب يسميه 4
طولوشة». «قومس العرب يسميه 5

.Tankrède «تنكري» العرب يسميه 6
ص١٣٥. القالنيس، البن دمشق تاريخ ذيل 7
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بطرس واضُطر الصليبيني عىل األمر واشتد الفريقان والتحم دمشق، أمري دقاق بقيادة
جعلهم مريع، بفشٍل الصليبيون وباء أرجعه، «تانكريدو» ولكن الهرب، إىل الناسك
بدر بن شاهنشاه األفضل أن قوَّتهم يف زاد ومما جديد، من قواهم ويجمعون يرتاجعون
ضد وبينهم بينه اتفاقية لعقد الصليبيني إىل رسوًال بعث قد الفاطمي الوزير الجمايل
الحرية لهم وتكون بأنطاكية هم يستقلوا أن عىل العقيدة، يف له املخالفني السالجقة
ما وأدركوا االتفاقية، بهذه الصليبيون ب رحَّ وقد القدس، يف شعائرهم بإقامة الكاملة
رضوان امللك مسامع األخبار هذه بلغت وملا انقسام. من اإلسالمي العالم عليه ينطوي
بقًوى منجًدا إليه وقِدم الرتكي، سيان لياغي خصومته تناىس حلب، صاحب السلجوقي
السوريني والنصارى األرمن ملعاونة للصليبيني الغلبة وكانت الجيشان والتقى كثرية،

والبارة. واملعرة حلب إىل الصليبيني تقدُّم واستمر حملتهم، يف إياهم
الشماتة «أولهما» لسببني؛ الصليبي االنتصار بهذا الفاطمية الدولة فِرحت وقد
الصليبيني حملة بأن اعتقادهم و«ثانيهما» السالجقة، تؤيد التي العباسية بالخالفة
سيطروا حتى الشامية الديار يف يتقدمون الصليبيون واستمر فقط. القدس هدفها إنما
تموز ١٣ يف املرصي القدس حاكم الدولة افتخار األمري عىل وقَضوا املقدس بيت عىل
دامية، معارك بعد و«غودفروا» «تانكريدو» بقيادة ٤٩٢ سنة شعبان ١٠٩٩ / ٢٣ سنة
تاريخ يف لطخة الوقعة هذه جعل مما الدماء؛8 من ِبركٍة إىل األقىص املسجد فيها استحال
فبعث دمشق، الفظائع هذه أخبار بلغت وقد 9.Grousset املؤرخ يقول كما الصليبيني
والسلطان بالخليفة مستغيثني الهروي سعد إىل الدين زين برئاسة بغداد إىل وفًدا أمريها
قائلهم: قال حتى الكربى النكبة هذه فظاعة للناس رون يصوِّ الشعراء وأخذ السلجوقي،

ال��ن��ح��ي��ُب ل��ل��دي��ن ع��ل��ي��ه ي��ط��ول ض��ي��ًم��ا ب��اإلس��الم ال��ك��ف��ر أح��ل
ح��ب��ي��ُب ودٌم ق��اط��ٌع وس��ي��ٌف م��ب��اٌح وِح��ًم��ى ض��ائ��ٌع ف��ح��قٌّ
ال��ص��ل��ي��ُب نُ��ِص��ب م��ح��راب��ه ع��ل��ى دي��ًرا ج��ع��ل��وه م��س��ج��ٍد م��ن وك��م
ط��ي��ُب10 ف��ي��ه ال��م��ص��اح��ِف وت��ح��ري��ق خ��ل��وٌق ل��ه��م ف��ي��ه ال��خ��ن��زي��ر دُم

.١٩٨ :١١ األثري وابن ٤؛ الفداء أبو 8
.Hist. de Croisdes I, 165 كتابه: انظر 9

ص٥٢٢. الزمان، مرآة الجوزي، ابن 10
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قرنني استمرت داخلية مشاكل بينهم أثار قد للقدس الصليبيني تملُّك أن عىل
ديار يف الوحيدة الصليبية اململكة هي القدس تكن ولم اسرتدادها، للمسلمني تهيأ حتى
كما و«طرابلس»، و«الرها» «أنطاكية» يف أخرى ممالك ثالث هناك لهم كان بل الشام،
فيها أنشأت أوروبية مستعمراٍت إىل الشامي الساحل يف الكربى املدن الصليبيون م قسَّ
الحملة انتهت وهكذا تها.11 ِبُرمَّ أحياء اإليطالية املدن من وغريها و«البندقية» «مارسيلية»

املليون. يقارب رجالها عدد إن يُقال التي األوىل الصليبية

الثانية الحملة (2-1)

طمع الصليبيني، حلوق يف شًجى كان الذي الشام، أمري الزنكي الدين عماد استشهد ملا
قوية وقفًة أمامهم وقف محموًدا ابنه ولكن كالرها، منهم أخذه ما اسرتداد يف هؤالء
وكانت الثانية؛ بالحملة ٥٤٢ه سنة يف إليهم فبعثت بأوروبا فاستنجدوا آمالهم، خيبت
ومعهم الثالث، كونراد امللك بزعامة وأملان السابع، لويس امللك بقيادة فرنسيني من مؤلَّفة
وملا مليونًا،12 الحملة هذه أفراد عدد كان وقد والطليان، الفالمنديني من كبري عدد
بيت يف التَقوا برٍّا املسافرون ووصل وعكا، صور ساحل ٥٤٣ه سنة يف مراكبهم وصلت
إال دمشق أهل يشعر ولم دمشق، إىل السري وعزموا املوت صالة وصلَّوا وا فحجُّ املقدس
وفرَّق وهزمهم اإلسالمي الجيش فلقيهم بدمشق احتاطا الفرنسيس وملك األملان وملك
الجيوش وكانت أتسز، الدين ومعني محمد، بن أرتق الدين مجري بقيادة وكان جموعهم،
فسدَّد محمود، الدين نور بقيادة الحلبية والجيوش غازي، الدين سيف بقيادة املوصلية
ولكنهم مذَر، شذَر أصحابه فتفرق الصليبي، الجيش رأس عىل قاضية رضبات الجميع

دمشق. عن رحلوا أن بعد الشامي بالساحل عبثوا
فخافه بقيادته، إمارتها د ويوحِّ ومرص الشام عىل يسيطر أن الدين نور واستطاع
ابنه خلفه ٥٦٩ه سنة مات فلما السواحل، إىل وتقهقروا حسابًا، له وحسبوا الصليبيون

إسماعيل. الصالح امللك
إذا البالد إدارة املتعذر من أنه رأى مرص، صاحب أيوب بن يوسف صالح ولكن
الحال كان كما والشام) (مرص القطرين توحيد عىل فعزم قوي، واحد رجل يحكمها لم

.٢٧٨ :٣ عيل كرد الشام، خطط 11

.١٩ :٢ عيل كرد الشام، خطط 12
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طربية ففتح مرص، من الشام قصد حني ٥٧٨ه سنة يف ذلك له فتم الدين، نور أيام
آمد وصل حتى الفرات غرب نحو سار ثم وفتحها، وعكا بريوت وحارص والغور، وجنني
الفرنج أن كما دمشق، قصدوا بالقدس املقيمني الفرنج أن وبلغه حلب، ففتح رجع ثم
فرجع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قرب لنبش املنورة املدينة إىل املسري قصدوا والشوبك بالكرك املقيمني
٥٨٣ه سنة ويف نابلس. وفتح ٥٨٠ه سنة الكرك حارص ثم دمشق، عن وطردهم رسيًعا
فأباد طربية، قرب «حطني» يف جمعاهما والتقى إليهم فسار عليه الصليبيون ع تجمَّ
أربعني منهم وقتل جبيل، وصاحب الكرك، وصاحب الكبري، الفرنج ملك وأرس جموعهم
ثم أَرسه. يسلم لم وَمن فأطلقه، قسٌم منهم أسلم آالف خمسة إال منهم يبَق ولم ألًفا،
مدن وأكثر ودبورية وصفورية وحيفا وقيسارية النارصة فتح ثم ففتحها، عكا إىل سار
نازل ثم جميعها. فاستسلمت واللد والجليل وغزة والرملة عسقالن وحارص فلسطني،
فطلبوا الخناق عليهم وضيَّق — وملوكها الصليبية — النرصانية رءوس وفيها القدس
طفل وكل خمسة، امرأة وكل دنانري، عرشة رجل كل يؤدي أن رشيطة عىل فقال: األمان
عدا ما رجل ألف ستون فيها وكان املدينة، وتسلم فقبلوا أُِرس؛ عجز ومن دينارين،
مبينًا فتًحا هذا القدس فتح وكان وقدَّسوه، وأجلُّوه بعهده لهم فوىفَّ واألطفال، النساء
روها ويطهِّ فلسطني من املحتلة األرايض ليفتحوا اليوم مثله العرب عىل هللا أعاد مخلًدا،

الظاملني. الصهيونيني أوضار من
التي قصيدته يف الحلباني املنعم عبد يقول القدس، فتح يوم األغر اليوم ذلك ويف

عنه: هللا ريض الدين، صالح مهنئًا قالها

ال��ُم��خ��اص��ِم ق��يْ��ُد ال��ع��ه��ِد ووف��اءُ ب��ه��م س��اط��يً��ا أح��بُّ��وك ح��ت��ى ل��ه��م وف��يْ��َت
ال��ج��رائ��ِم ب��ارت��ك��اِب ُخ��ذْل��ن��ا ف��ق��ال��وا ف��ت��الَوم��وا ف��ان��ت��َدوا ف��خ��اب��وا ف��خ��اف��وا
ل��ل��ُم��س��ال��ِم راح��ًم��ا س��ل��ي��ٍم ب��ق��ل��ٍب أت��ى إذْ ب��ال��نَّ��ص��ِر ال��دي��ِن ص��الُح وُخ��صَّ
األق��ان��ِم ك��اع��ت��ق��اِد اع��ت��ق��دوه��ا ل��ك ص��ورًة ال��ه��ي��اك��ِل ب��أرج��اءِ ف��خ��طُّ��وا
ال��تَّ��م��ائ��ِم ف��ي ب��ه ي��ْش��ف��ى وي��ك��تُ��ب��ه ب��وص��ف��ه��ا ويَ��رق��ى ق��سٌّ ل��ه��ا يَ��ِدي��ن

الثالثة الحملة (3-1)

أن الروم بالد من األخبار جاءته ٥٨٦ه سنة عكا أسوار عىل الدين صالح كان بينما
فحزن صليبي، ألف مائة ومعهم الشام يف الصليبيني لينجدوا قادمون أوروبا ملوك
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أملانيا ملك باربروس» «فريدريك هم ملوك ثالثة من مؤلَّفة الحملة هذه وكانت الناس
ملك األسد قلب و«ريكاردوس» فرنسة، ملك أوغست» و«فيليب الطريق، يف غرق الذي
يف املسلمني جيوش فتلقتها قربص، ُفتحت أن بعد عكا، إىل الحملة وصلت وقد إنكلرتا،
عسقالن تخريب السلطان ورأى املسلمون فأخالها يافا إىل ساروا ثم عنها، فردوهم عكا
بني ووقعت يقبل فلم الصلح، عىل الصليبيون وراسله القدس، إىل وسار واللد، والرملة
بعد الدين صالح فصالحه الصلح، (اإلنكليز) اإلنكتار ملك طلب ثم معارك، الجانبني
لثالث والبحر الرب يف الجانبني بني الهدنة وُعقدت عكا، عىل االستيالء يف املسلمني فشل
وأرسوف وقيسارية وعكا يافا موانئ الفرنج بيد تستقر أن عىل أشهر، وثالثة سنوات
الهدنة، يف اإلسماعيلية بالد دخول السلطان واشرتط خرابًا. عسقالن وتظل وحيفا،
مناصفة والرملة اللد تكون وأن الهدنة، يف وطرابلس أنطاكية دخول الفرنج واشرتط

برحمته. هللا تغمده بيسرٍي، الهدنة بعد الدين صالح وفاة وكانت ذلك. فتم بينهما

الرابعة الحملة (4-1)

الصليبيون قوي العادل، امللك أخيه وابن أوالده بني األمر واضطرب الدين صالح مات ملا
عىل يده وضع أن العادل امللك عتَّم ما ولكن املسلمني، لغزو جموعهم يجمعون وأخذوا
له وتمَّ والظاهر، األفضل، الدين، صالح أخيه أوالد من وتخلص كلها، األيوبية اململكة
واملرقب األكراد حصن يف الفرنجة ع تجمَّ أن ٥٩٥ه سنة يف وحدث ومرص. الشام ملك
العادل، امللك إليهم فُهرع املقدس بيت إىل خرجوا ٦٠٠ه سنة يف ثم حماة. عىل وأغاروا
والرملة. واللد والنارصة يافا مدن إليهم يسلِّم أن عىل الصلح وتم مهادنته، إىل واضُطروا

الخامسة الحملة (5-1)

األملان الصليبيني من عظيم جمٌع عكا سواحل عىل قِدم ٦٠٢ه/١٢٠٤م سنة ويف
الهون واأليوبيون املجاورة املدن عىل وانثالوا فدخلوها، والهنكر واملجر والنمساويني
الحملة هذه يف وكان كثرية، مغانم املسلمني من الصليبيون غنم وقد بينهم، باملشاكل
بحملة الحملة هذه يت ُسمِّ حتى وأملانية فرنسة من املتحمسني الشبان الصليبيني من كثري
الفرنج وطمعت املسلمني عىل البالء ازداد ٦١٥ه سنة يف العادل امللك مات وملا الشبان.
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واتجهوا دمياط عىل الفرنج استوىل وملا ومرص، الشام ديار من كثرٍي عىل واستولوا فيهم،
لهم يتنازلوا أن عىل الصلح الفرنج إىل وطلبوا أيوب بني عىل األمر عُظم املنصورة نحو
الساحل، من الدين صالح فتح ما وجميع وجبلة والالذقية وطربية وعسقالن القدس عن
سور تخريب لقاء دينار ألف ثالثمائة وطلبوا الفرنج، يرَض فلم والشوبك، الكرك عدا ما
عىل وعزموا صفوفهم األيوبيون فجمع والشوبك. الكرك تسليم من بد ال وقالوا القدس
رجاله. من ألًفا وثالثون القديس ملكهم وأُرس الفرنج عىل النرص لهم وتم عدوِّهم، لقاء
يف الصور وجوه موا وسخَّ سوَّدوا ببعلبك النصارى أن «وبلغني شامة: أبي ابن وقال
للصليبيني ثانية القدس تسليم سبب يكن ولم الفرنج.» عىل جرى ما عىل حزنًا كنيستهم
كان فقد واملعظم؛ الكامل امللَكني بني للخالف بل اإلسالمية، القوى ضعف من آتيًا
يفاجئه أن السادسة الحملة قائد فريدريك اإلمرباطور ملقاتلة ه توجَّ إن يخىش الكامل

شئون. خلقه يف وهلل فريدريك، إىل القدس تسليم ل ففضَّ املعظم؛ امللك

السادسة الحملة (6-1)

كان فقد ١٢٢٨م/٦٢٤ه؛ سنة صقلية صاحب الثاني فريدريك اإلمربور الحملة هذه قاد
القدس استالم عىل األيوبي الكامل امللك فاوض ولكنه حرب، يف يدخل لم سياسيٍّا، داهية
عرش ملدة ذلك إىل فأجابه املسيحيني، عند املقدسة املحالت وهي والنارصة، لحم وبيت
الرساتيق يف الحكم ويكون األقىص، املسجد وال الصخرة لقبة يتعرضوا أال عىل سنوات،

املسلمني. وايل إىل املجاورة
امللك ف ترصُّ سوء عىل الناس قيامة قامت اإلسالمي العالم إىل األخبار هذه بلغت وملا
ذلك من أمره وفسد الكامل امللك عىل دمشق أهل قلوب فحدقت املآتم، وأُقيمت الكامل،
اضطراٍب يف البالد وظلت بالفرنج،13 بعضهم استمد حتى األيوبيني أمور وساءت الحني،

املغويل. الزحف حتى
إىل الصليبيني بأيدي القدس وظلت الجميع، عىل قىض ٦٥٧ه سنة هوالكو جاء وملا

الخوارزميني. بمساعدة ٦٣٧–٦٤٧ه سنة يف أيوب الصالح امللك اسرتدها أن

.١٠٣ :٢ عيل كرد محمد تأليف: الشام، خطط 13
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السابعة الحملة (7-1)

خرج أن بعد فرنسة ملك التاسع، لويس القديس امللك عزم ٦٩٠ه/١٢٧٠م سنة يف
املسلمني من لنفسه وينتقم املقدس بيت يسرتجع أن عىل بالده، إىل وعاد األرس من
يجمعان وأخوه هو فأخذ جسيم، بمبلٍغ إال منهم يتخلص ولم املنصورة، يف أرسوه الذين
يف مات فقد يتم؛ لم ذلك ولكن القدس، واحتالل والشام ومرص تونس لفتح جموعهما
هذه انتهت وهكذا الصليبية. الحروب عىل وُقيض ١٢٧٠م/٦٩٠ه، سنة بالطاعون تونس
خطرية نتائج لها كان وقد ٦٩٠ه، سنة إىل ٤٩١ه سنة من قرنني دامت أن بعد الحروب

اآلتية: بالنقاط بعضها نُجِمل

التي الحضارة سبيل يف والسري التقدم عن املسلمني عاقت الصليبيني حمالت إن (١)
يف بطيئة بخطواٍت ثم األول، العبايس العرص يف رسيعة بخطواٍت إليها يسريون كانوا

والثالث. الثاني العرص
الحضارة مقدار عىل أطلعتهم ألنها جليلة فوائَد الصليبيني الحمالت تلك أفادت (٢)

مًعا. والروم اإلسالم ديار يف والتقدم
كصناعة ومرص، الشام بالد عن كثرية صناعات الحمالت هذه بعد الصليبيون نقل (٣)

والزيوت. واألسلحة والحديد والنسيج الورق
وبيسيني، وجنويني بنادقة من الطليان وبخاصة الصليبيون األوروبيون أفاد (٤)

الحروب. هذه انتهاء بعد حتى املرشق من واالقتصاد التجارة يف ُجىلَّ مادية فوائَد
يف وَمن املسلمني بني املقيت التعصب روح إيقاد الحروب هذه جرَّاء من كان (٥)
اإلسالم بالد منها لقيت وقد تنمحي، الروح هذه كادت أن بعد الذمة أهل من بالدهم

مستطريًا. ا رشٍّ
من كثري لغاتهم فدخلت واملسلمني العرب ثقافة من كثريًا الصليبيون استفاد (٦)
والفن العلم كتب من كثريًا ونقلوا العربية، باآلداب آدابهم وتطعمت العربية، الكلمات
واألقمشة واألزياء واملوسيقى الطبخ علم كتب إىل أرسطو فلسفة رشح من والحكمة،

والنبات. والبقول والزهور
Architecture العمران وريازة البنائية الهندسة أصول من كثريًا الصليبيون نقل (٧)
.Arabesques باألرابسكا زخرفوها التي وكنائس قصوٍر من األبنية من كثرٍي يف ذلك وتجىلَّ
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املسلمون تأثَّر كما ديارهم، إىل ومرص الشام أهل عادات من كثريًا الصليبيون نقل (٨)
والطعام.14 واللباس والتجارة البيوع يف عاداتهم من كثرٍي يف بالصليبيني

الخارجية التجارة (2)

وجزر وأوروبة الروم وبني املسلمني بني الخارجية التجارية الصالت الفرتة هذه يف قويت
موانئ من تقلع واملرشق العراق تجارات وكانت واضحة، قوًة املتوسط األبيض البحر
بحر يف القسطنطينية سواحل إىل — الرشقي الساحل موانئ أكرب — وطرابلس صور

وإقريطس. ورودس قربص وجزر (األسود) تيطس وبحر البندقية، وخليج إيجة
فقد الحمالت، هذه كانت أن بعد أما الصليبية، الحمالت قبل كله هذا كان
موانئ أربع «إن بيكولوتي: ويقول ا، جدٍّ وتوثقت الخارجية، التجارية الصالت ازدادت
ودمشق، الرملة، هي: داخلية مدن وخمس والالذقية، وطرابلس، وبريوت، عكا، هي:
البيسيني، سيما وال الالتني مع التجارة من استفادت قد وحلب، وأنطاكية، وحماة،
وجنوة بيزة األربع، الجمهوريات وهذه إيطاليون، وكلهم والطسقانيني، والجنويني،
من الشام مع اتجر َمن أول هي إيطاليا، تقتسم كانت التي وطسقان، والبندقية
بالدهم. لبُعد عدلوا ثم وإنكلرتا، بلجيكا أهل من تجار بعض وجاراهم الغرب أمم
تجارة مكاتب — ومارسيليا أمالفي — التجار من والفرنسيني الطليان لهؤالء وكان
حاصالت بواسطتها يقايضون الشام يف والداخلية الساحلية املدن ويف اإلسكندرية، يف
صالت زادت قربص، جزيرة البنادقة ثم الجنويون فتح وملا الغرب، حاصالت مع الرشق
صالح وعقد الشام.»15 ساحل من كيلومرتًا ٩٣ بُعد عىل هي التي الجزيرة هذه مع الشام
منح بيزا جمهورية وبني بينه تجارية معاهدة ٥٦٩ه/١١٧٢م سنة صفر ١٥ يف الدين

معينة. رضائب مقابلها منهم وتقاىض امتيازات، عدة البيسيني
مراكز لهم كانت كما الشام، ديار يف كثرية مزايا اإليطالية الجمهوريات ألهل وكان
اإلسالمي الرشق بضائع من كثرٍي عىل الصليبية الحروب بعد األوروبيون واعتاد مرص، يف

ابن وتاريخ الفداء؛ أبي وتاريخ الثاني)؛ (الجزء عيل كرد محمد للمرحوم الشام خطط انظر: 14

Rousset, la Premiére وكتاب: Grausset, Hist. des Croissades وكتاب القالنيس؛ ابن وتاريخ األثري؛
.Vasiliev, L’Empire Pizantin وكتاب Croissade

.٢٦٢ :٤ الشام خطط 15
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ألنها رفيعة بمكانٍة قربص جزيرة وأصبحت الجانبني، بني الصالت فقويت وأغذيته،
النيل. ومنافذ الشام وديار أوروبة بني املتوسطة النقطة

ترتدد أخذت البنادقة مراكب «إن بريوت: تاريخ صاحب يحيى بن صالح املؤرخ قال
تحرض البنادقة مراكب وكانت قليًال، قليًال باملتاجر الصليبية الحروب بعد بريوت إىل
بعد نقلة بريوت إىل له كانتا شونتني16 يف بضائعهم قربص صاحب فريسل قربص، إىل
ذلك.» بطل ثم وكنائس وحمامات خانات فيها ولهم فيها، جماعة للقبارصة وكان أخرى،
يقول دمشق.» نائب يوليهم 17 وشادٌّ ومشارفون وعمال دواوين بريوت ميناء عىل وكان
مرسيليا، من فرنسيون تجار وعليها فرنسية مراكب جاءت ١١٣٦م سنة «يف المنس: األب
جنوة وبذلت الرشق، إىل بسفنها تبعث وآرل كمونبيليه فرنسة مرافئ بعض أخذت ثم
موانئ بني أوًال األعظم املرفأ عكا وكانت الشام، مع التجارة يف األفضلية لها لتبقى جهدها
والسويدية وطرابلس صور مرافئ ثم العامني، القناصل ومركز التجارة وقاعدة الشام
بريوت تقدمت عرش الخامس القرن ومنذ بريوت، ثم مارسمعان ميناء ى تُسمَّ كانت التي
فأهمها بالدهم، إىل ينقلونها الفرنج التجار كان التي البضائع أما الشام، موانئ سائر
وشغوف ومذهبات ومزركشات وقطنية حريرية من واألنسجة والكتان والقطن الحرير
الزجاج وكان ودمشق، وحمص وحماة وحلب املوصل معامل يف يُصنع مما ومناديل
للسكَّر وكان إليهم. يُنقل فكان األوروبيني، إعجاب موضع والطرابليس والصوري العراقي
والعجم الهند من حلب أسواق تستورده مما ذلك وغري والتوابل والبهارات ومصنوعاته
تحمل فكانت املرشق إىل أوروبا من ترد كانت التي السفن أما أوروبا. يف رائجة سوٌق

املقدس.» بيت حجاج من واآلالف الفالندر جوخ
لهم قنصليات يقيمون الحني ذلك منذ بدءوا األوروبيني أن إليه اإلشارة تجدر ومما
يف وكان واندللو» «فرنسيسكو هو للبنادقة كان قنصل أول إن ويُقال الديار، هذه يف
النزالة حملة يف القنصل اسم ورد ما أول «إن المنس: األب ويقول ١٣٨٤ه، سنة دمشق
القومص نائب أوًال دعوه قد وأنهم عرش، الثاني القرن أواسط عكا يف كانت التي الجنوبية
الثاني النصف يف شتى أماكن يف الرتبة هذه انترشت ثم Vicont Vicecong القومس أو

كبري. تجاري مركب هي الشونة: 16
منها ويتقاىض والصادرة الواردة التجارية املراكب عىل يرشف الذي الجمركي املوظف هو امليناء: شاد 17

واملشارف. العامل، ومثله املال، لبيت األموال
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طويل زمٍن وبعد اإليطاليني، عىل أوًال وأُطلق بالقناصل، أصحابها وُعرف القرن، ذلك من
،Les Colonies Francaises en Syrie كتابه: يف Rey ويذكر قنصل.» للفرنسيني صار
الفنادق عىل اإلرشاف لهم كان وأنطاكية وجبيل صور مدن يف فرنسة قناصل «أن ص٧
للنظر خاصة محاكم لها فأقامت األجنبية الجوايل بعض بالغت وقد باسمهم، املوسومة
رعاياهم.»18 من عليه يُحكم َمن عقوبات لتنفيذ سجونًا أقاموا كما التجارية، قضاياهم يف

ص١٤٧. والصليبيون»، الدين «نور حبيش: األستاذ كتاب يف ذلك تفصيل انظر 18
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والثقايف العلمي الوضع

والثقافة بالعلم زاهيًا عهًدا — فيه السياسة اضطراب من الرغم عىل — العهد هذا كان
والقاهرة والقدس ودمشق وحلب واملوصل وبغداد وشرياز مرو بلغت فقد والعرفان؛
واألمراء والسالطني الخلفاء وكان والسادس، الخامس القرنني يف العلم من رفيعة درجات
العطاء ويغدقون مؤلفيها، إىل ويحسنون الكتب ويقتنون ويكرمونهم العلم أهل يشجعون
بل والحكمة، والعربية الدين بعلماء خاصة العناية وتلك اإلحسان هذا يكن ولم عليهم،
قرصه بناء أراد ملا العبايس املعتضد أن رووا وقد والصناعات، الفنون أهل يشمل كان
فذكر ذلك، عن فُسئل أراد ما تقدير من فرغ أن بعد الذرع يف فيه استزاد ببغداد
صناعة كل رؤساء موضع كل يف يرتب ومقاصري، ومساكن ُدوًرا فيه ليبني يريده أنه
كلُّ ليقصد السنية األرزاق عليهم ويجري والعملية، النظرية العلوم مذاهب من ومذهب
ما عناية ذلك يف أن شك وال عنه.»1 فيأخذ يختاره، ما رئيَس صناعة أو علًما اختار َمن
كثرية أعمال للمعتضد كانت وقد وعملية، نظريٍة من والصنائع الفنون ألهل عناية بعدها

والعلم. الفنون ألهل رعايته حسن عىل تدل
أن من فأجلُّ العنرصين هذين يف ُوجدت التي الثقافة ومراكز العلم ُدور أما
مدرسة س أسَّ أنه عنه ُحفظ َمن أول إن ويُقال اإلسالم، بقاع من بقعٍة أية يف تُحىص
نرص األمري «مدرسة ثم البيهقية» «املدرسة بُنيت حيث نيسابور، أهل هم اإلسالم يف
عناية الناس أكثر من أرسالن ألب عهد منذ ووزراؤهم السالجقة وكان سبكتكني»، بن
كانت وقد واملتكلمني، والحكماء والعلماء الفقهاء لتخريج العلم، ومعاهد املدارس، ببناء

.٦٧ :٦ الشام خطط 1
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السلجوقية، تاريخ بها زيَّن التي املسرية تلك الطويس امللك نظام األجل العالم للوزير
تحتاج ما بكل املدارس تلك زوَّد وقد والعراق.2 إيران يف النظامية املدارس تأسيس وهي
وخلفاؤه أوالده ذلك عىل تتابع ثم والحكمة، واألدب الدين يف والعلماء األئمة لتخريج إليه
روبن املسترشق ويقول الكتب. وُدور املدارس والعراق إيران ت عمَّ حتى الوزراء من
عن التعليمية تراتيبها بعض اقتبست األوىل األوروبية والجامعات املدارس «إن ليفي:
العلم أئمة كبار من يُختار واحد كبري مدرِّس املدرسة لهذه كان وقد النظامية.»3 املدرسة
بعد املحارضات لتالوة «معيد» اسم عليهما يُطلق آخران مدرسان ويُعينه العرص، يف
حني حرضه النظامية دروس من درًسا جبري ابن الرحالة لنا وصف وقد الدرس، انتهاء
يف الشافعية إمام الشريازي إسحاق أبو اإلمام فيها: درس فممن 4،٥٨٠ سنة بغداد زار
واستمرت هوالكو نكبة من النظامية نجت وقد املؤرخ، شداد وابن الغزايل، واإلمام عرصه،

بأخبارها.5 نسمع الوقت هذا بعد نَُعد ولم التاسع، القرن إىل رسالتها تؤدي
أن رووا فقد املدارس؛ ست أسَّ فيه بلد أقدم كانت طرابلس أن فيظهر الشام أما
القرن من الثاني النصف يف طرابلس صاحب عمار بن محمد بن عيل القايض األمري
عهده يف البلدة وكانت الشيعي، الفقه لبث حكمة دار أول س أسَّ ،٤٧٢ سنة الخامس

العرص. يف العلماء كعبة
ألهل املدارس س أسَّ الشام عىل استوىل ملا زنكي بن محمود الدين نور إن وقالوا
دمشق، يف والرُّبُط املدارس لهم ويقيم والصوفية الفقهاء يستدعي وأخذ والجماعة، السنة
يف سنجار عالم عرصون أبي بن الدين لرشف حلب يف العرصونية املدرسة بنى وأنه
كما وبعلبك، وحمص ومنبج دمشق يف أخرى مدارس له وبنى ٥٤٥ه/١١٢٧م، سنة
ويذكر بدمشق6 العادلية املدرسة ، املفرسِّ الريايض الحكيم النيسابوري الدين لقطب بنى
مدرسة عرشين من نحو بها كان أنه ٥٨٠ه/١١٨٤م سنة دمشق زار الذي جبري ابن

العرب». عند و«الرتبية الطويس» امللك «نظام عن كتابينا انظر 2
.Reuben Levy. A Baghdad Chronicle p. 193 3

ص١٩٦. الرحلة، انظر: 4
.١٩٤٩ باريس طبع النظامية»، «املدرسة عن كتابنا انظر 5

جعفر األمري بعناية بدمشق العربي العلمي املجمع طبعة للنعيمي، املدارس» تاريخ يف «الدارس انظر: 6
أسعد الدكتور طبعة الهادي، عبد البن املقاصد وثمار دهمان؛ الشيخ طبعة الصالحية وتاريخ الحسني؛

طلس.
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ورباطاتها مارستاناتها أن ذكر كما للعلم، طلبًا فيها يدخل َمن عىل باإلنفاق تقوم
وبلغت للطب،7 مدارس وثالث للهندسة مدرسة بها إن ويقول اإلسالم، مفاخر من كانت
نحًوا كان بغداد مدارس عدد أن يذكر كما حجرة، ٣٦٠ بها الفخرية املدرسة حجرات

واألدب. العلم أنواع لشتى مدرسة «٣٠» من
والدنيا الدين علوم يف األئمة من طوائف الفرتة هذه يف اإلسالمية الدولة يف نبغ وقد

أمثال: املدارس هذه أنتجتهم ممن اإلسالم، مفاخر زالوا وما كانوا
والتعليم التعلم عىل فعكف بغداد قِدم ثم نيسابور، نظامية يف تعلَّم الذي الغزايل: اإلمام
الغزايل عكف امللك نظام الباطنيون قتل وملا سنوات، خمس من نحًوا بغداد نظامية يف
ثم يحاربهم، اإلسالمي العالم وطاف عقائدهم، وانتقد القوم هؤالء أحوال دراسة عىل
نظام بن امللك فخر الوزير لرجاء تلبيًة فرتة، نظاميتها يف مدرًِّسا نيسابور إىل رجع
والتأليف العبادة إىل منرصًفا طوس، رأسه مسقط قاصًدا التدريس اعتزل ثم امللك،

٥٠٥ه. سنة مات أن إىل
صاحب الفيلسوف اإلمام ٤٢٨ه/١٠٣٧م، سنة هللا عبد بن الحسني سينا: ابن الرئيس
واإلشارات. والشفاء القانون وأشهرها واإللهيات، والطبيعيات واملنطق الطب يف التآليف
يُصِلح أن الدين جالل ملكشاه إليه عهد الذي الشاعر الفلكي الريايض الخيام: الحكيم
فضًال جليلة، آثار والرياضيات والفلسفة الفقه يف وله الجاليل، التقويم فوضع التقويم،

رباعياته. عن
الفيلسوف، املفرسين إمام ٦٠٦ه/١٢١٠م سنة عمر بن محمد الدين فخر الرازي: اإلمام
والحكمة والرياضيات التفسري يف وألَّف خوارزم إىل ورحل بالري ُولد قريش، عربي وهو

والتصوف. واألدب
٤٤٠ه/١٠٤٨م سنة الخوارزمي الريحان أبو أحمد، بن محمد البريوني: العالم
وله اليونان، وفلسفة فلسفتها عىل واطلع الهند يف أقام املؤرخ الريايض الفيلسوف

وغريها. مقولة» من للهند ما و«تحقيق و«الجماهر» الباقية» «اآلثار

الرحلة. انظر: 7
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األديب الفيلسوف الشاعر ٤٤٩ه/١٠٥٧م التنوخي هللا عبد بن أحمد املعري: العالء أبو
و«الغفران» و«اللزوم» «السقط» منها: املوجود الكثرية والدواوين اآلثار صاحب األشهر

حصينة». أبي ابن ديوان و«رشح الوليد» و«عبث و«املالئكة»
األديب الشاعر األمري ٤٥٧ه/١٠٦٥م هللا عبد بن الحسن حصينة: أبي ابن األمري

ورشحه. ديوانه العالء أبو جمع وقد مرداس، بني شاعر املعري
واإلمام الكبري، األديب وهو ٥١٦ه/١١٢٢م محمد أبو عيل بن القاسم الحريري: األديب
وغريهما. اإلعراب» و«ملحة الغواص» «درة له املشهورة، «املقامات» صاحب اللغوي،
٥٩٦ه/١٢٠٠م الفاضل بالقايض املشهور السعيد بن عيل بن الرحيم: عبد الكاتب
وتاريخية سياسية وإنشاءات عديدة رسائل له ومرتجمه، وكاتبه الدين صالح وزير

مخطوطة. تزال ال
الشام مؤرخ ٥٥٥ه/١١٦٠م القالنيس ابن التميمي عيل بن أسيد: بن حمزة املؤرخ

دمشق». تاريخ «ذيل له ُطبع محدثًا، شاعًرا كاتبًا أديبًا كان الثقة،
يف تعلَّم رسياني مؤرخ ٦٨٥ه/١٢٨٦م العربي بن هارون بن غريغوريوس: املؤرخ
الدول»، «تاريخ وله حلب، أسقفية وتوىلَّ والالهوت، بالفالسفة واشتغل أنطاكية،

املقدس. الكتاب وتفسري الطب يف وكتب
املؤرخ القايض ٦٣٢ه/١٢٣٤م األسدي شداد بن تميم بن رافع: بن القايضيوسف
السلطانية النوادر آثاره ومن وحلب، والعسكر القدس قضاء الدين صالح ه والَّ األديب،
فيها، درسوا أو املدارس هذه من خرجوا ممن كثري وغريهم الدين. صالح سرية يف
األربعة املذاهب من واحد مذهٍب عىل للفقه منها أنواع، عىل املدارس هذه كانت وقد
كاملدرسة والشافعي الحنفي الغالب، يف وهي املذهبني، مدارس ومن مذهبني، عىل أو
بنتها التي العذراوية واملدرسة شريكوه، الدين أسد دمشق يف بناها التي األسدية
الكربى كاملستنرصية األربعة: للمذاهب مدارس هناك الدين، صالح بنت عذراء السيدة

بمرص.8 والصالحية ببغداد

اإلسالمية. املعارف دائرة يف «مسجد» ومقالة امللك؛ نظام عن كتابنا انظر 8
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العقائدية املذاهب من مذهب وال اإلسالم، يف الفكرية الحركات من حركة تخُل ولم
كما وحلقات، مدارس للقرامطة كانت فقد حركته؛ وتغذي له، ج تروِّ مدارس وجود من

ومراصد. ومكاتب مدارس، للباطنية كانت
تكن «لم ص٨٧): اإلسالمية، الحضارة تاريخ (يف «بارتولد» املسترشق يقول
حرضية، أمور فيها ُدبِّرت بل فحسب، السياسية االغتياالت لتدبري اإلسماعيليني حصون
قاموا علماء عدة القلعة هذه من ونشأ واسعة، شهرة ومرصدها «آملوت» ملكتبة فكانت
الطويس، الدين نصري العلماء هؤالء ومن املغويل، العهد يف إيران يف جليلة بخدماٍت
الدين ورشيد الشيعية، العقائد ويف والرياضة، والهيئة الفلسفة يف املؤلفات صاحب
السلطان بأمر ألَّفه قد التواريخ» «جامع الدين: رشيد وكتاب األصل.»9 اليهودي املؤرخ
التاريخية واألخبار الروايات فيه يجمع أن إليه وطلب محمد، بنده خدا الدين غياث
مغويل رجل هذا عمله يف يعاونه وكان اإلفرنج، إىل الصينيني من األمم بجميع الخاصة
فرنيس، وراهب إيرانيني وعدة كشمري، من بوذي وراهب عاملان، صينيان واثنان مؤرخ

تحريف.10 بدون سمعها كما التاريخية الروايات تسجيل الدين رشيد حاول وقد
الجامعة املساجد من مسجد يكن ولم قديًما، موجودة كانت فقد الكتب ُدور وأما
خزائن من يخلو اإلسالمية العواصم يف للميالد) الثامن (القرن للهجرة الثاني القرن منذ
الجوامع عىل كتبهم يوِقفون العلم أهل من كثري وكان والحكمة، والدين العلم كتب
آالف تحتوي الجوامع هذه كانت وقد وغريهما، املنازي11 نرص وأبي البغدادي كالخطيب
يف اإلسالمي الجامع يف الكتب ُدور بني لنقارن وقفًة هنا ها نقف أن بأس وال الكتب،
روى فقد أوروبة؛ يف الغربية الكتدرائية يف الكتب خزانة وبني للميالد، الثامن القرن
«٣٥٦» التاسع القرن يف «كنستانزا» بمدينة الكاتدرائية مكتبة يف كان أنه متز املسترشق
ويف بقليل، كتاب «١٠٠» عىل يزيد ما ١٠٣٢م سنة «البندكتني» دير مكتبة ويف كتابًا،
يف أما فقط.12 كتابًا «٩٦» ١١٣٠ه سنة «بامربخ» مدينة يف الكاتدرائية كتب خزانة

ص٨٧. بمرص، املعارف دار طبع طاهر، حمزة ترجمة لبارتولد، «الحضارة» كتاب: انظر 9
ُطبع وقد ص٩٩، بمرص، املعارف دار طبع طاهر، حمزة ترجمة لبارتولد، «الحضارة» كتاب: انظر 10
بهوالكو، متعلقة قطعة بباريز ُطبعت كما بلندن، املغول بتاريخ الخاص الثاني الجزء الدين رشيد كتاب

.١٩٤٣ سنة حبيب مجموعة يف بقازان الخامس الجزء يوحنا كارل املسترشق أخريًا وطبع
املنازي. نرص أبي ترجمة يف ،٥٥ :١ خلكان ابن انظر: 11
.٢٨٨ :١ الرتجمة الرابع، القرن يف اإلسالمية الحضارة 12
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والزوايا واملدارس الجوامع يف مدهشة كثرًة الكتب خزائن كثُرت فقد نؤرِّخه الذي العهد
بنى الخوارزمي منصور بن محمد سعيد أبا امللك رشف أن ويُروى والبيوت، والرُّبُط
آثار من كثرية كتب عىل تحتوي وكانت ٤٥٩ه سنة حنيفة أبي مدرسة يف كتب خزانة
خزانة من قسًما ٥٨٩ه سنة النظامية املدرسة إىل نقل النارص الخليفة وأن الجاحظ،
وقفا النجار وابن الساعي ابن املؤرَخني أن كما الطالب، ف ترصُّ تحت ووضعها كتبه

املدرسة. هذه عىل كتبهما
األخرى الدول فإن السالجقة؛ بدولة خاصة الثقافية الحركات هذه تكن ولم
انشغالها من الرغم عىل الثقافية، بالنواحي العناية كثرية كانت واألتابكية كالخوارزمية
والشعراء، والعلماء األدباء من جمهرة الدولتني هاتني رعاية تحت نبغ وقد بالحروب،
خوارزم قصد الذي الجرجاني حسن بن إسماعيل إبراهيم أبا الدين زين منهم: نذكر
خوارزمشاه، الدين قطب إليه هها وجَّ التي الكريمة الدعوة إثر ٥٠٤ه/١١١٠م سنة
الطب كتب من وهو خوارزمشاه» «ذخرية كتاب آثاره ومن مات، أن إىل هناك وظل
األديب بالوطواط املعروف البلخي الجليل عبد محمد الدين رشيد ومنهم والسموم.
يؤلِّف وكان ،٥٢١ سنة خوارزمشاه أتسز أيام الخوارزميني خدم وقد باللغتني، الكاتب
محمد الدين أوحد كان كما الخوارزمية، خصوم السالجقة هجو يف والرسائل القصائد
املدح ويكيل والرسائل القصائد هذه عىل يَردُّ األديب، والشاعر الفلكي العالم األنوري

أتسز. ويهجو السلجوقي سنجر للسلطان
واألدباء، العلماء من جمهرة نبغ ٥٩٦–٦١٧ه سنة خوارزمشاه الدين عالء عهد ويف
ثم بالعربية، كتبه العجم» أشعار معايري يف «املعجم مؤلِّف قبيس بن محمد منهم: نذكر
ثم الخوارزمية، الدولة خدم وقد الري، أهايل من قبيس ابن وكان الفارسية، إىل ترجمه
من بكر أبي ابنه إىل ثم ٦٣٢ه/١٢٢٥م، سنة زنكي بن سعد األتابك خدمة إىل انتقل
الرغم عىل وأهله، العلم يشجعان كانا اللذين منكوبرتي الدين جالل عهد يف ثم بعده،13

السيايس. الوضع اضطراب من
والية إىل ارتقى الذي األديب العالم محمد بن حمزة الدين نرصة العلماء هؤالء ومن
مانجوخان، عهد يف املالية اإلدارة متويل الدين بهاء منها نبغ التي الجويني وأرسة تسا،

ص١٩٥. زاده، شفق رضا للدكتور الفاريس األدب تاريخ انظر: 13
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املشهور املؤرخ األديب العالم الكاتب ملك، بعطا املعروف الدين بهاء بن الدين وعالء
أريب.14 ومؤرخ أديب عالم وكلهم الدين، بهاء بن الدين وشمس كشا»، «جهان مؤلف
والرسم والنقش املباني تزيني من الجميلة الفنون أن إليه اإلشارة تجب ومما
ألَّف وقد ملموًسا، رقيٍّا العرص هذا يف ارتقت قد واملوسيقى، والخط والتصوير والنحت
األسف، مع ُفقد كتابه ولكن املسلمني، مصوري فيه أرَّخ كتابًا املشهور املؤرخ املقريزي
من العرص هذا أمراء مليل نظًرا الجميلة، بالفنون العرص هذا يف املسلمون ُعني ولقد
املستعصمي، ياقوت الخط يف نبغ وممن الفنون، هذه إىل وأتابكية وخوارزمية سالجقة

خطها. يف الرائعة والكتب املصاحف بعض آثاره ومن الياقوتي، الخط يُنسب وإليه

.D’hassacn: Hist. Des Mongols 1, 13–20 كتاب: انظر 14
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املالبس. (٤) األخالق. (٣) السكان. (٢) العاصمة. (١)

∗∗∗

العاصمة (1)

والخراب الكآبة تها وعمَّ نضارتها، بغداد عن فذهبت الفرتة، هذه يف العواصم تعددت
الذي جبري ابن الرحالة لنا رها صوَّ وقد األيام. ونكبات الدهر رصوف من عليها مر ِلما
العباسية الخالفة حرضة تزل لم وإن العتيقة، املدينة «هذه فقال: ٥٨٠ه، سنة يف زارها
شهري إال منها يبَق ولم رْسمها أكثر ذهب قد الهاشمية، القرشية اإلمامية الدعوة ومثابة
النوائب أعنُي والتفات عليها، الحوادث إنحاء قبل عليه كانت ما إىل باإلضافة وهي اسمها،
من ويستدعي البرص، يستوقف فيها حسن فال الطامس، واألثر الدارس كالطلل إليها،
املجلوة كاملرآة منها وغربيِّها رشقيِّها بني هي التي دجلتها إال والنظر، العقَلة املستوفز
الخراب، ه عمَّ فقد الغربي الجانب أما … لبتني بني املنتظم العقد أو صفحتني بني
استيالء مع لكنه محدثة الرشقي الجانب وعمارة أوًال، املعمور وكان عليه، واستوىل
واحدة كل يف مستقلة، مدينة منها محلة كل محلة، عرشة سبع عىل يحتوي عليه، الخراب
الكرخ ثم القرية، فأكربها الجمعة، يُصيل بجوامع منها والثماني والثالثة، الحمامان منها
ثم املنصور، جامع وبها مدينة أيًضا وهي البرصة، باب محلة ثم مسورة، مدينة وهي
الخالفة دار فهي الرشقية وأما … محالت أكرب األربع فهذه مدينة، أيًضا وهي الشارع
حصينة والرشقية األنيقة، والبساتني الرائعة، والقصور املرشفة، املناظر فيها اتُّخذ قد …



االنحالل عرص

السلطان، وجامع الخليفة، جامع ثالثة: الجوامع من وبها الرتتيب، عظيمة األسواق،
الرشقية بني أنه البلد أشياخ أحد لنا ذكر عدة، تُحىص ال وحماماتها الرصافة، وجامع
رخام أنه للناظر فيُخيل به، مسطحة بالقار مطلية وأكثرها حمام، األلفي نحو والغربية
وما بالرشقية، كلها وهي الثالثني، نحو بها واملدارس عندهم، القار لكثرة صقيل أسود

«النظامية».»1 وأشهرها وأعظمها عنها، البديع القرص يقرصِّ وهي إال مدرسة منها

السكان (2)

عنهم حدثناك الذين سكانها هم العهد هذا يف اإلسالمية اإلمرباطورية بالد سكان كان
فالسالجقة الطورانية؛ العنارص هي منهم البارزة العنارص أن إال السابق، العهد يف
يف ديارهم كانت الذين الطورانيني واألتراك الرتكمان من هم واألتابكية والخوارزمية
أشداء قوم وهم األوسط، فالرشق إيران إىل منه انثالوا ثم النهر، وراء مما تركستان
يف عنهم ألَّفها التي رسالته يف أطنب فقد الجاحظ، زمن منذ بذلك ُعرفوا محاربون،
كذلك وهم الحروب، يف األتراك «ومزية يقول: حتى وشجاعتهم مزاياهم وبيان تفضيلهم،
أكراد هذيًال أن كما العجم، أعراب وهم مواٍش، وأرباب فياٍف، وسكان عمد، أصحاب
وال غراس وال والهندسة والفالحة الطب وال التجارات وال الصناعات تشغلهم لم العرب،
وركوب والصيد والغارة الغزو غري هم همُّ يكن ولم غالت، جباية وال أنهار شق وال بنيان،
فخرهم وهي الحروب، يف ولذتهم البالد، وتدويخ الغنائم، وطلب األبطال ومقارعة الخيل
الكرم من والفروسية النجدة تستتبع التي بالصفات اتصفوا وقد وسمرهم، وحديثهم
األتراك لهؤالء كان فقد الجملة وعىل والصرب.» والعزم والحزم الغاية وطلب الهمة وبُعد

نؤرخه. الذي العهد هذا يف كبري سلطان — وخوارزم وديلم تركمان من —
فقد أوروبا أمم من الصليبيون العهد هذا يف اإلسالمية اإلمرباطورية سكان ومن
بني والحروب الفتن من الرغم وعىل بالسكان، فيها اختلطوا قرنني، الشام يف أقاموا
بعيوبه، وترضر مزاياه من وأفاد اآلخر، الجانب يف أثَّر قد الجانبني من كالٍّ فإن الطرفني؛
بني كان إنه جبري ابن يقول الصليبية. الحمالت نتائج عىل كالمنا يف ذلك لنا فصَّ وقد

ص٤٥٣. الرحلة، 1
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مختلطة ومواشيهم استواء عىل الغلة يتشاطرون فهم املقايسة، بحد يُعرف حدٌّ الجانبني
طبقات: ثالث الصليبيون هؤالء كان وقد فيها.2 بينهم يجري حيف ال

من الشام إىل والبنادقة الجنويون التجار يحرضهم كان الذين العبيد طبقة (١)
يسمحون الصليبيون يكن ولم حالة، رش عىل هؤالء وكان وأرمينية، وروسيا جورجيا
املسلمني الجانبني، من األرسى وكان بالعكس، والعكس املسلم، إىل املسيحي الرقيق ببيع
أو رشيًفا األسري يكون كأن خاصة حاالٍت يف إال الرقيق، معاملة يعاملون والصليبيني،

معروفة. شخصية
من الجانبني احرتام موضع هؤالء كان وقد واملوظفني، والزراع التجار طبقة (٢)

وصليبيني. مسلمني
ويرس، ترٍف يف يعيشون كانوا وهؤالء الكنيسة ورجال والنبالء األرشاف طبقة (٣)
قصور عن تقل ال فخمة قصور لهم وكانت ضخمة، ثروات جمعوا وقد إقطاعات ولهم

وفخامة.3 رونًقا املسلمني أمراء

أحقادهم يتناسون كانوا ما كثريًا أنهم واملسلمني الصليبيني أخبار طرائف ومن
حفظ وقد ووالئم، أعراس من العامة الحفالت يف مًعا ويجتمعون الحروب يف وتراثهم
يف وأدبائهم املسلمني فرسان وأحد املعارص، والكاتب الشاعر األديب منقذ بن أسامة لنا
الجانبني، بني االجتماعية الصالت من رائعة صوًرا االعتبار» «كتاب يف الصليبيني أيام
ووصفها صور، يف صليبي لزواج حفالت إحدى حرض أنه جبري ابن الرحالة يذكر كما
العروس باب عند صفني اصطفوا قد والنساء الرجال «إن فقال: دقيًقا، وصًفا لنا
رجلني بني تتهادى العروس خرجت حتى اللهوية اآلالت وجميع واملزامري األبواق وراحت
لباس، وأفخر زي أبهى يف وهي أرحامها، ذوي من كأنهما وشمال، يمنٍي من يمسكانها
عصابة رأسها وعىل لباسهم، من املعهودة الهيئة عىل سحبًا املذهب الحرير أذيال تسحب
يف رافلة وهي منتظم، ذلك مثل لبتها وعىل منسوجة، ذهب بشبكة ت ُحفَّ قد ذهب من
مالبسهم، أفخر يف النصارى من رجالها جلة وأمامها فرت، يف فرتًا تميش وحللها حليها
تقدمهم وقد املالبس، أنفس يف يتهادين النرصانيات، من ونظراؤها أكفاؤها ووراءها

ص٤٥٤-٤٥٥. جبري، ابن رحلة 2

ص١٠٧. منقذ، بن ألسامة االعتبار 3
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وال يتطلعون محاطني طريقهم يف عادوا قد النظَّار من النصارى وسائر املسلمون
يؤاخي املسلمني جمهور وكان بعلها.4 دار يف أدخلوها حتى فساروا عليهم، ينكرون
منقذ: بن أسامة ويحدثنا بشعائره.5 يقوم كل واحدة بقعٍة يف صلوا وربما الصليبيني
لهم، كنيسة أجزائه أحد يف بنَوا أنهم إياه، النصارى أخذ أيام املقدس بيت يف وجد أنه
بني وكانت الصليبيني، من الداوية حماية تحت األقىص املسجد وكان زارها، أسامة وأن
وقصص أخبار أمرائهم ومع معهم له وكانت أكرموه،6 زارهم فإذا مودة، وبينهم أسامة

«االعتبار».7 كتابه يف ذلك ضمن وقد الصحيحة، واملودة الصداقة عىل تدل

األخالق (3)

الدنيا، عىل الناس لتكالب اإلسالمية اإلمرباطورية يف الفرتة هذه الديني الوازع ضعف
من االنسالخ إىل الداعني األديان يف املشككني الباطنية وفشو النفسية، الشهوات وتلبية

مىض. فيما ذلك من طرًفا رأينا وقد وشعائره، اإلسالم تعاليم
الدينية الروح آخر جانٍب من قوَّى قد املالحدة وجود أن إىل هنا ها اإلشارة تجدر
تعلًقا فازدادت الدين، عن وبُعدهم هؤالء فساد رأت حينما املسلمني من جماعة عند
الذين والزهاد الصوفية وهم شعائره، وإقامة ألوامره واالنصياع هللا عبادة يف وغالت به،
واألتابكية. الخوارزمية ظل تحت وبخاصة العبايس، العرص أواخر يف حركتهم قويت
القرشي هوازن بن الكريم عبد الشيخ منهم جماعة املتصوفة هؤالء رأس عىل وكان
عربي، بن الدين ومحيي الغزايل، واإلمام القرشية)، الرسالة (مؤلف ٤٣٧ه/١٠٤٥م

الشريازيان. وحافظ وسعدي، الفارض، وابن والجييل،
رعاها التي الفتوة» «حركة بها تقويمها املصلحون أراد التي األخالق مظاهر ومن
والفساد، الرتف حياة ليرتكوا إليها الشبان ه ووجَّ عليها ع وشجَّ هللا لدين النارص الخليفة
وتهيئهم أجسادهم تقوي التي الجندية فرق يف وينخرطوا النفس، جهاد عىل ويتمرنوا

إليه. صاروا الذي والفساد والتخنث امليوعة تلك بعد العدو للقاء

ص٢٨٨. الرحلة، جبري: ابن 4

ص٢٨٦. الرحلة، جبري: ابن 5
.١٣٤-١٣٥ منقذ، بن ألسامة االعتبار 6

.١١٩ ،٨٧ ص٦٥، منقذ، بن ألسامة االعتبار 7

182



االجتماعي الوضع يف

املالبس (4)

الصليبيون تشبَّه أن الصليبية الحمالت بعد بالغرب الرشق اتصال نتائج من كان
عربيات، أو أرمنيات نرصانيات تزوجوا منهم كثريًا أن كما مالبسهم، يف باملسلمني
أخذ فقد كذلك، مختلًطا أهله ولباس أثاثه أصبح قد املختلط البيت ذلك أن يف شك وال
الجوانب القصرية القبعة حول ووضعوها «الكوفية» استعمال املسلمني عن الصليبيون
الرشقيني، عادات عىل الكريمة واألحجار بالجواهر وتحليتها مالبسهم إطالة إىل وعمدوا
عن ويؤثَر الطربوش تشبه الرأس ألبسة من نوع وهي «الكلوتة»، يلبسون وصاروا
كان ببالده عهده قرب من الرغم عىل كان أنه ١١١٠–١١١٨م) (سنة األول «بُلدوين»
كثريًا املسلمات النساء عن يأخذن الصليبيات السيدات وكانت اإلسالمية،8 األلبسة يؤثِر
بعض إن حتى أذيالهن، ويجرجرن الثياب يطلن فكن زينتهن، وأنماط ألبستهن من
عىل بخمرهن يرضبن أن الحلم، بلغن إذا بناتها عىل تفرض صارت الصليبية األرس
من بالخروج لهم يسمحون كانوا ما إنهم بل سافرات، يخرجن أن ويمنعنهن وجوههن،
لم اللواتي املسلمات حال كان كما والحمام، الكنيسة إىل كالذهاب للرضورة إال البيوت
عادات الصليبيني بعض نقل وربما والحمامات. املساجد إىل بالذهاب إال لهم تسمح تكن
أهل من الوسطى الطبقة نساء أن :Rey روي املؤرخ روى فقد بالدهم؛ إىل املسلمني
إىل بالخروج لهن يُسمح كان ما إنهن بل خالصة، رشقية عيشة يعشن كن البندقية

قصورهن.9 يف ملحقة لوجودها نظًرا الكنائس
يتزينون وصاروا األخرى، واألسلحة السيوف صناعة املسيحيني من الصليبيون وأخذ

والرماح.10 السيوف بصنع مشهورتني والقاهرة دمشق وكانت األسلحة، بهذه
نؤرخه، الذي العرص يف اإلسالمية العربية األمة عن مجملة صورة فهذه بعد؛ أما
عىل ولكنها اآلخر، بعضها من مرشقة النواحي بعض من قاتمة صورة ترى كما وهي
القسمات. ظاهرة اإلسالمية العربية الشخصية فيه بقيت املالمح واضحة صورة حال كل
األحوال تبدَّلت فقد املقبل، الجزء يف لك سنكشفه ما وهذا العرص، هذا بعد فيما أما

أسوأ. إىل سيٍئ من

.Brehier: L’Eglise et l’Orient. p. 61 كتاب: انظر 8
ص١٥٦. والصليبيون»، الدين «نور حبيش، 9

.Rey: Colonies Franҫais. p. 90 كتاب: انظر 10
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