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املقدمة

يتضمن ا، خاصٍّ كتابًا يفردوا لم — ونِحلهم مللهم اختالف عىل — املؤرخون كان ملا
قبل — مختلفة أزمان يف عديدة قرونًا العراق حكمت التي الفارسية الدول عن البحث
قصارى بذلُت الجديد؛ النشوء يحتاجه ما أهم من الدول تلك تاريخ وكان — وبعده امليالد
البحث وبعد الراهنة، الحقائق عىل والوقوف الشئون تلكم مجريات إىل للوصول جهدي
كنُت ما عىل االطالع يل َ تيرسَّ والحديثة، منها القديمة التاريخية الكتب ح وتصفُّ والتنقيب
عليه وقفُت ما بخالصِة وجئت ُقْطرنا، يف الدول تلك شذرات من املهم فاقتطفت أبتغيه،
إىل يرشدوني أن األساتذة من راجيًا للتاريخ، خدمًة عليها عثرت التي الوثيقة املصادر من

سهًوا. أو ً املخترصخطأ هذا يف وجدوا إن الصواب





العيالمية الدولة

األوىل الفارسية الدولة أو

«العيالميني» أو العيالمية» «األمة ب الفرستُعَرف من أمة كانت الِقَدم يف الواغلة العصور يف
لها وكان عيالم»،1 «بالد ب قديًما املسمى «خوزستان» ب اآلن املعروف اإلقليم يف تسكن
مملكتهم وكانت غليم»، «بني ب العرب سماهم وقد الرشق، أمم بني رفيعة منزلة ذاك يوم
أشهرها مدن عدة عىل وتحتوي فارس، وبالد «ميدية» مادي وبالد الكلدان ببالد محاطًة
تتوسع، أحيانًا كانت أنها إال اململكة، تلك عاصمة القديمة2 شوشان أو «شوشن» مدينة

العراق. جنوبي يف التي «أور» مملكة جارتها لسيادة تخضع وآونة تتقلص، وأخرى
لتطمع تكن لم ولكنها القطر، هذا مع روابط عدة لها كانت العراق لجنوب وملجاورتها
العيالميون وآنََس التاريخ، يف الشهرية «أور» مملكة ضعفت ما إذا حتى القوية، جارتها يف
الثالث القرن يف عليها فحملوا الخريات، الكثرية الخصبة بأرضها طمعوا قوًة، أنفسهم يف
مملكة عىل العيالميون استوىل األمتني بني جرت حروب وبعد امليالد، قبل والعرشين
سبني جمبل بن سبني» «إيبي سني أبي ملكها وأرسوا «أور»، عاصمتها ودخلوا «أور»،

وعرفه األهواز»، «بالد العرب اه وسمَّ أيًضا، البختارية» و«جبال و«لورستان» «عربستان» ب ويُعَرف 1

إيران. مملكة من جزء اليوم وهو بوليس»، «ديوس باسم اليونان
الحالية. «ششرت» وهي و«شوشرت»، و«تسثر» و«سسرت» و«السوس» «شوش» ى وتُسمَّ 2
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واستولوا «شوشن»، عاصمتهم إىل أسريًا وساقوه «أور»، مللوك الثالثة3 الساللة ملوك آِخر
صقع أو العراق جنوبي يف مستقلة كانت أن بعد وقرضوها اململكة تلك مدن جميع عىل
حينذاك «أور» مدينة لعاصمتها وكان مبسوطة، وسيادة كبرية سطوة ولها «سومري»، شمر
ومهًدا للدين معهًدا كانت إنها بل الديني، مركزها لِعَظم العراقيني؛ عند رفيعة منزلة
ورفيقته، القمر لإلله املرصود ماخ» «أنون هيكل وفيها والفنون، للصنايع ومركًزا للتجارة

الحادثة. هذه يف خرب الذي
حروب بعد الكلدانيني» «أور مملكة عىل أو العراق جنوبي عىل العيالميون استوىل
القسم قسمني: إىل منقسًما العراق فيه كان الذي الوقت يف الكلدانيني وبني بينهم دامت
املعروف الشمايل والقسم «كلدو»، أو الكلدان» «بالد ب أو أور» «مملكة ب ى املسمَّ الجنوبي
قد كان الجنوبي أن غري بنفسه، مستقل قسم كل وكان بابل»، «بالد ب أو بابل» «مملكة ب

والفنون. والزراعة بالتجارة واشتهر والعمران، باملدنية الشمايل فاق
ولكنها الشمال، عىل االستيالء حاولت الجنوب يف الفارسية األمة تلك أمر تمَّ أن وبعد
من هي التي «الوركاء»، أوروق مدينة دخول من بهجماتها تمكَّنت أن بعد بالفشل عادت
البابلية الدولة أو السامية الساللة لحكم الراضخة «بابل» مملكة من أو الشمالية البالد
كنوزها ونهبت — ٢٤٦٠ سنة ويُرَوى — ٢٤١٦ق.م سنة ساموابي سها أسَّ التي األوىل
إىل الجميع وأرسلت «أوروق»، مدينة شفيعة «نانا» اإللهة تمثال جملتها من وآثارها،

هيكلها. يف التمثال هذا وأودعت «شوشن»،
الدولة ملوك سادس قام حتى الفارسية األمة تلك قبضة يف العراق جنوبي بقي
فحمل (٢٢٨٧–٢٢٣٢ق.م)، حمورابي الجليل امللك السامية الدولة أو األوىل البابلية
دخل حتى طاردهم إنه بل بذلك يكتِف ولم القطر، هذا من وطردهم بجنوده عليهم
وأرجع لسيادته، األمة تلك أخضع أن بعد إال مقره إىل يَُعْد ولم «شوشن»، عاصمتهم

«أوروق».4 مدينة هيكل إىل «نانا» اإللهة تمثال
املستخَرَجة اآلثار إىل املستندة الحديثة التاريخية األبحاث بني من عليه وقفنا ما هذا
استوىل التي السنة يف اختلفوا قد املؤرخني أن غري القديمة، العراقية املدن مواقع من

أورانكور. امللك َسها أسَّ امليالد، قبل الثالث األلف حوايل نشأت الساللة هذه إن يقال 3
— أورق يف مقرها إىل «نانا» اإللهة صورة اسرتجع الذي هو «آشورية» ملك أسوربنيبال أن رواية ويف 4

يف ثانيًة مرًة نهبوه أنهم املحتمل ومن ٦٤٥م، سنة عليهم واستظهر العيالميني حاَرَب حينما — أوروك
أسوربنيبال. فأعاده الغزوات، إحدى
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العيالمية الدولة

نشأتحوايل التي الثالثة الساللة قرضوا إنهم قائل فِمن «أور»؛ مملكة عىل فيها العيالميون
الساللة تلك من ملك آِخر وأرسوا أورانكور، امللك سها أسَّ التي امليالد قبل الثالث األلف
ويزعم ٢٣٠٠ق.م، سنة وقعت الحادثة هذه إن قائل ومن ٢١٥٠ق.م، سنة سني أبي امللك
سنة الغارة هذه كانت آَخرون: ويقول ٢٢٨٥ق.م، سنة اململكة تلك قرضوا أنهم بعضهم

٢٢٩٥ق.م.
امللك إنه يقول فبعضهم الحملة؛ تلك قاد الذي العيالمي امللك اسم يف اختلفوا كذلك

ريمسني. امللك أنه بعضهم ويزعم كوتارناحونتا،5
قرضوا بأنهم القائل قول أرجحية فهو التاريخية، الحوادث سري من يظهر الذي أما
حكموا الذين العيالميني امللوك جملة من وأن ٢٢٩٥ق.م، سنة أور» «مملكة اململكة تلك

ونبورياس. وريمسني حونتا كوتارنا الصقع ذلك
حمورابي امللك فطردهم وجيزة، مدة غري العراق جنوبي العيالمية الدولة تحكم ولم
لسيادته أخضعهم إنه بل الحد، ذلك عند يقف ولم كلَّه، العراَق وملَك شوكته قويت عندما
بل العراق، مللوك العيالميون فيها خضع التي األوىل املرة هذه وليست — تقدََّم كما —
رسجون امللك أن ذلك من مختلفة؛ أزمان يف القطر هذا ملوك لسيادة مراًرا خضعوا إنهم
أناتوم امللك وأن سيادته، تحت أدخلهم قد كان ٢٨٧٢ق.م، سنة ملك الذي السامي األكدي

لحكمه.7 وأخضعهم حاَربَهم ٣٩٠٠ق.م6 سنة ملك الذي

العهدين بني (1)

َدْت ووحَّ شمله جمعت التي األوىل البابلية الدولة عهد يف طويًال دهًرا العراق اعتزَّ أن بعد
العراق شئون واضطربت الدولة تلك سقوط عند األمر انعكس شأنه، وأعلت كلمته
عديدة صغرية دول أو ممالك عدة صارت أي نفسها؛ عىل منقسمة البالد وأصبحت
إىل بيت ومن أخرى إىل ساللة من تنتقل البالد كانت ما وكثريًا بنفسها، قائمة دولة كلُّ

شوندي. وقدورنان ناخوندي، كدر وبعضهم خدورناخونتي، بعضهم اه وسمَّ العومر، كدر 5

«لجش». أو «الكاش» ملوك أحد هو 6

التي السيَّارة الكواكب عبادة من يشء، يف الكلدانيني ديانة عن تختلف حينئٍذ العيالميني ديانة تكن ولم 7

— الشمس — شمشا اإلله كان وقد املدن، يف العظيمة الهياكل لعبادتها وبنوا تماثيل، األمتان لها اتخذت
«أور». مملكة يف يُعبَدون كما العيالميني مدن يف يُعبَدون وغريهما القمر واإلله
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يف طمعهم إىل العيالميون فعاد أعداؤهم، بهم وطمع البالد أهل بني الخالف اشتدَّ ثم آَخر،
يف العراقية املدن عىل الغارة وشنُّوا القطر، هذا أهل عىل مرات عدة الحرب وأعلنوا جارتهم
ومن و«أوروق»، «نبور» املدن تلك ومن بأهلها، وفتكوا املدن بعض ونهبوا مختلفة، أزمان
القطر هذا عىل الغارة شنَّ فإنه ناخونتا، شرتوك امللك العراق عىل أغاروا الذين ملوكهم
نقلها فإنه حمورابي؛ رشيعة جملتها من البالد، من نفيسة غنائم وغنم ١١٩٠ق.م، سنة
الصغرية الدول تلك بعض مع يتفقون العيالميون كان ما وكثريًا «شوشن»، عاصمته إىل
بعض يف وكانوا منهم، القريبة العراق جنوب يف التي املمالك خصوًصا ملوكها، ويعضدون
يواِفق َمن املمالك عروش عىل ويُجِلسون بامللوك، املتعلقة املهمة األمور يف يتدخلون األحيان

يرضونها. اتفاقية معهم يعقد َمن أو ومنافعهم، مصالحهم عىل
اآلشوريون8 عليهم حَمَل كلمتهم، واختلَفْت البالد أهل بني الشقاق استحَكَم وملا
خطرية حوادث خاللها يف جرت قرونًا سيطرتهم تحت وظلوا لسيادتهم، وأخضعوهم
ودامت بالرص نيو َسها أسَّ التي الثانية البابلية الدولة قامت حتى غريبة، وانقالبات
يف شأنه وعال القطر هذا إىل واإلقبال العز وعاد البالد، شعث ْت فلمَّ (٦١١–٥٣٨ق.م)،
كورش بظهور أفلت العز ذلك شمس أن غري — الثاني بختنرص نرص— نبوكد امللك عهد

تقريبًا. سنة ٧٣ عاشت أن بعد الدولة تلك قرض الذي الفاريس

شوكتهم قويت ثم منها، التخلُّص من أخريًا تمكَّنوا ولكنهم البابليني، سيادة تحت اآلشوريون كان 8

بابل بالد لحكمهم أخضعوا عظام ملوك منهم وقام التاريخ، يف اشتهرت عظيمة دولة لهم وصارت
وظلوا القطر ذلك إىل نزحوا قد وكانوا «الكلدان»، أو «بابل» أهل من فرع فإنهم أصلهم أما وغريها.
ضعف ما إذا حتى «الكلدان»، لسيادة خاضعني وظلوا إداريٍّا استقلوا ثم الكلدان، حكم تحت قرونًا
أقطار، عدة أخضعت كبرية دولة لهم صارت حتى طويل زمن يمِض ولم تماًما، استقلوا البابليني أمر

القديم. التاريخ يف عظيًما ذكًرا لها وخلَّدت
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الكيانية الدولة

(٥٣٨–٣٣١ق.م) للعراق الثانية الفارسية الدولة أو

الثاني أرمركورش ظهر ،(٥٥٠ سنة أو ٥٥٢ (سنة امليالد قبل السادس القرن أواسط يف
والعيالميني امليديني1 وأخضع الفرس بقومه فنهض قنبوسيا، ابن األكرب بكورش ب امللقَّ
«فارس» الثالثة: األقاليم هذه عىل إمرباطوًرا وأصبح ملًكا َج فتُوِّ فارس، له دانت أن بعد
«بابل» مملكة تحالفت ذلك أثر وعىل املشهورة، الكيانني دولة َس وأسَّ و«عيالم»، و«ميدية»
كورش ألن الثالثي؛ التحالُف ذلك املمالك تلك يغِن فلم الفاتح، هذا عىل و«لديا»2 و«مرص»
آسيا يف َل وتوغَّ ٥٤٦ق.م، سنة دولتهم وقرض أوًال الليديني عىل الفارسية بجيوشه حمل
الصغرى، آسيا شواطئ عىل كانت التي اإلغريق مستعمرة بالد مملكته إىل وضمَّ الصغرى
مملكة إىل نظره حوَّل ثم و«بلوبحستاك»، األفغان» و«ديار و«مرو» «بخارى» فتح ثم

«أزربيجان» ب أخريًا ُعِرفت التي وهي «ماذي»، ويقال «ماري» بالد أو «ميدية»، أو «مديا» سكان امليديون 1
أقسامها: ومن أيًضا، الجبل» «بالد اإلقليم هذا ى ويسمَّ أيًضا، «مدية» لها ويقال مًعا، العجمي» و«العراق
و«األرمن» و«األفغان» «الفرس» إخوان اآلري الجنس من — امليديون أي — وهم و«حلوان»، روز» «شهر
الفرس لحكمها خضع كبرية قديمة دولة لهم وكان «األكراد»، اآلن بقاياهم ومن اآلريني، من وغريهم

فارس. بالد من جزءًا وصارت كورش عليها استوىل ثم مدة،
وكانت كثرية، بالد فيها كبرية قطعة وهي الغربي»، «األناضول إقليم عىل تُطَلق «ليديا»؛ أو «لديا» 2

عليها استوىل ثم إمارات، عدة فجعلها كورش اململكة هذه عىل استوىل وقد «سارد»، مدينة عاصمتها
الروم. ثم السلوقيون، ثم اإلسكندر،
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البابيل امللك بلطشارصابن للدفاع فخرج بجيشجرار، ٥٣٨ق.م سنة عليها فحمل «بابل»
البابلية. الجنود جميعها يف انكرست معارك عدة وبعد ناهيد، بنو

امللك عاصمة يف نَْت وتحصَّ جيوشه وانهزمت األخرية، املعركة يف بلطشارصقتيًال وقع
وبعد مدن، عدة عىل طريقه يف استوىل أن بعد كورش عليها الحصار فألقى بابل، مدينة
عنوًة، «بابل» عىل كورش استوىل األبطال، دفاع البابليون خالله يف داَفَع طويل حصار

«كرمان».3 إىل وساقهم وأهله نبوناهيد امللك وأرس
لكورش العراقية املدن جميع سلمت «العراق»، عاصمة «بابل» مدينة سقوط إثر وعىل
الكلدانية اململكة أو الثانية البابلية الدولة وانقرضت ٥٣٨ق.م)، (سنة نفسها السنة يف

َم. تقدَّ كما سنة ٧٣ دامت أن بعد الفاتح، هذا يد عىل

والبابليون كورش (1)

أهلها فالقاه ُمصِلح، منقذ دخول — املؤرخون يقول كما — «بابل» مدينة كورش دخل
وتلك والرسور، بالرتحيب واستقبلوه — فاتح كل مع شأنهم — والتصفيق بالتهليل
وواالهم عليهم وعطف وجاَمَلهم والرأفة، والرقة الوالء لهم فأظهر قوي؛ كل مع عادتهم
العلم يف التامة الحرية لهم وأطلق وأميالهم، وعاداتهم دياناتهم احرتام يف وباَلَغ وسايرهم،
فدخل األولني؛ بملوكهم واقتدى حالها، عىل ورشائعها البالد قوانني وأبقى والدين، والعمل

التحف.4 لهم َم وقدَّ القرابني، لآللهة وقرََّب بيده ومسك «بيل» اإلله هيكل
البابليني، قلوب إليه يجذب أن شأنه من ما كلَّ وعمل لنفسه، بابل ملك لقب واتخذ
جميعها مدنه وبقيت يشء، العراق مدن من يسقط لم لذلك بالدهم؛ من شيئًا يخرِّب ولم
كانت ولكنها زاهرة، عامرة عهده يف كانت فإنها «أور» مدينة جملتها من عامرة، زاهرة
هياكلها، بعض لتجديد سعى كورش فإن ذلك ومع العراقية، املدن أصغر من حينذاك
يف أخريًا النقابون وجد وقد — أور إله — القمر اإلله هيكل خدمة سبيل يف بعمل وقام

التدبري. سيئ الرأي ضعيف وكان األَْرس، يف قليلة أيام بعد نبوناهيد ومات 3

هذا وعمله امليالد، قبل والسابع العارش القرن بني ظهر الذي زردشت دين عىل وهو كورش ذلك فعل 4

العنارص الحكومة تسوس بها التي الرشيدة والسياسة الدهاء من عظيم جانب عىل كان أنه عىل يدل
املختلفة.
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أنه عىل منها استدلوا الفاتح، هذا اسم عليها ُكِتب آجرة ١٩٢٣م سنة املدينة هذه أطالل
العراق، مدن يف كانت هياكل عدة َد جدَّ إنه املؤرخني بعض ويقول الهيكل، هذا َد وجدَّ َر عمَّ
نبونا امللك «بابل» مدينة يف جمعها قد كان التي اآللهة تماثيل من موضعه إىل كالٍّ وأرجع

كورش. عىل ه لتَنُْرصَ الحرب أثناء العراقية املدن من هيد
لدياناتهم واحرتامه الشعوب عواطف ومراعاته الرشيدة كورشبسياسته يشتهر ولم
اشتهر كما الزراعة، وتوسيع التجارة بتنشيط اشتهر إنه بل فحسب، وأميالهم وعاداتهم
ثروة وكثرت التامة، بالحرية عهده يف العراقيون تمتََّع لذلك واالنتصارات؛ بالفتوحات
بثَّه وما واألنهار، الرتع من امللك هذا حفره بما أرضهم، يف الزراعة نطاق واتسع بالدهم،
تجنَّدوا أكثرهم إن حتى كثريًا أحبُّوه ذلك أجل ومن البالد؛ أنحاء يف واألمن العدل من
ما عىل عددهم َقلَّ قد حينذاك كانوا البالد سكان إن مع رايته، تحت الحروب يف وقاتلوا

املؤرخني. بعض يقوله
عليها ورضب قوَّاده، أحد فيها نائبًا عنه أناب العراق يف كورش أمر تمَّ أن وبعد
ثم فافتتحها سورية، فتح قاصًدا بجيوشه وسار — سنوية رضيبة — معلوًما خراًجا
اليهود حرية بإطالق أمًرا أصدر فلسطني فتحه إثر وعىل ٥٣٦ق.م، سنة فلسطني افتتح
«أورشليم» وطنهم إىل بالرجوع لهم وأذن بختنرص، امللك عهد من «بابل» يف املأسورين
النوائب، ورضوب املصائب أنواع فيها ذاقوا أعواًما باألرس داموا أن بعد الهيكل، بناء ويف
بالفارسية، الحاكم أي «بها»؛ بلقب بَه ولقَّ يهوياكيم، أحفاد أحد زربابل فلسطني عىل ووىلَّ
السكنى منهم كبرية جماعة واختارت وطنهم، إىل منهم ألًفا الستني نحو العراق من فسار

العراق. يف
الدولة س أسَّ أن بعد ٥٢٩ق.م، الكبري والسيايس العظيم الفاتح ذلك كورش5 ومات
كثرية بالًدا تضمُّ مملكًة ألعقابه وترك الفرس شأن وأعىل العظيمة، الفارسية الكيانية
موته سبب وكان رشًقا، السند نهر إىل غربًا البسفور شواطئ من وتمتد جسيمة، وإمارات
— رسداريا تَْي ضفَّ أحد من قريب محل يف معركة يف فُجِرح آسيا، قلب تدويخ أراد أنه
حكم أن بعد الجرح ذلك أثر من ومات — يكرستس األقدمون يه يسمِّ الذي سيحون نهر

سنة. ٢٩

«شوشن». عاصمته وكانت «كسنجرسوه»، بعضهم اه وسمَّ و«كريوش»، و«قريوش» «قورش» ى ويُسمَّ 5
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األوىل البابليني ثورة (2)

سلوكه وكان (٥٢٩–٥٢١ق.م)، قمبيز6 األكرب ابنه كورش بعد الكيانية الدولة عرش توىلَّ
يحدث ولم واحرتموه، قبله أباه أحبوا كما أحبوه ذلك أجل ومن البابليني، مع أبيه كسلوك

وإدارتها. البالد بنظام يخلُّ ما أو السياسة، جو يكدر ما بالعراق أيامه يف
رسيرها عىل أجلست التي «مادي» بالد مرصقاصًدا من عودته حني قنبيز مات فلما
الداخلية، الفتن فيها وكثرت أمراؤها، بها وطمع الفارسية الدولة شئون اضطربت برديا،7
وأعلنوا فقتلوهم بالدهم يف الذين الفرس عىل فثاروا االنقالب ذلك فرصة البابليون فاغتنم
— تابل ندين — توبيل ندين املدعو هيد نبونا امللك أعقاب أحد عليهم وملَّكوا االستقالل،
االستقالل وأعلن الثالث»، نرص «نيوكد نفسه امللك هذا َب فلقَّ «بابل»، رسير عىل وأجلسوه
تقريبًا سنتني غري يَُدْم لم التام االستقالل ذلك أن غري بالده، عن للدفاع واستَعدَّ التام
فقمع (٥٢١–٤٨٥ق.م)، األول دارا عىل كلمتهم اجتمعت الفرس ألن (٥٢١–٥١٩ق.م)؛
بالد عىل زحف ثم البالد، يف أمره واستتب بامللك، الطامعني األمراء وردع الداخلية الفتن

الفارسية. بجيوشه بابل

األول دارا

امللكان والتقى العراقية، بجيوشه توبيل ندين ملكها ملالقاته فخرج «بابل» عىل دارا حمل
االنسحاب، إىل واضطر العراقي الجيش فانكرس أرايض«آشورية»، يف «دجلة» من بالقرب
انخذل شديدة حرب حدثت وهناك دارا، فلحقه «الفرات»، ساحل عىل ونزل «دجلة» فعرب
فإنه دارا أما فيها، نُوا وتحصَّ «بابل» مدينة عاصمتهم إىل وانهزموا البابليون، آِخرها يف
وَمن ملكها فدافع «بابل»، مدينة عىل الحصار ألقى حتى النرص ذلك بعد باملسري َجدَّ
وَعَددهم، ُعَددهم لكثرة الفرس؛ مقاومة عن عجزوا حتى أياًما املستميت دفاع معه
ب امللقَّ توبيل ندين ملكها وقتل ظافًرا، دارا ودخلها «٥١٩ق.م» سنة عاصمتهم فسقطت

و«قمباسوس» و«قمبوسيوس» و«كمبوزيا» و«قنبوسيا» و«قنباسوس» و«كمبيز» «قامبيز» ى ويُسمَّ 6

«كيكاوس». بعضهم وسماه «كمبوس»، اليونان ويسميه و«قامبوجيا»،
كاهنًا كان أنه ويُرَوى سمرديز، أو سمرديس وآَخرون غاماليس، وبعضهم غوماتو، بعضهم اه وسمَّ 7

الفرس. الحكَّام أحد هو وقيل «ميدية»، يف امُللك فاغتصب
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الحربية املعدات إعداد يف قضاهما تقريبًا سنتني غري يملك لم الذي الثالث، نرص نبوكد
بالده. الستقالل وحفًظا الرصيح، حقه عن دفاًعا

وبعد له، والبدو الحرض وخضع لدارا، العراقية املدن جميع فسلمت «بابل» سقطت
— زبورا — زوبريوس ى املسمَّ قوَّاده أحد ا عامٍّ حاكًما عليها وىلَّ البالد شئون نظم أن
بالتجارة العراقيون واشتغل كورش، عهد يف كانت كما األمور ورجعت مقره، إىل وعاد
األول دارا راية تحت والسعادة األمن بحبوحة يف وعاشوا بالدهم ثروة وزادت والزراعة،
ويجلب الزراعة وينشط التجارة يرقي ما كل يف والولوع العمران، وحب بالعدل املشهور

رعاياه. إىل والسعادة الخري

الثانية البابليني ثورة (3)

لسلطانه فخضع (٤٨٥–٤٦٥ق.م)، رسخساألول ابنه الفرس عرش فتوىلَّ األول دارا مات
الذي زوبريس الفاريس حاكمهم وقتلوا ٤٨١ق.م، سنة عليه ثاروا ثم بدء، بادئ البابليون
الذي امللك اسم وال هذه، ثورتهم سبب يصلنا لم أننا غري — االستقالل وأعلنوا دارا ه والَّ
— مغابريوس بقيادة كثيًفا جيًشا رسخس لهم َز فجهَّ — مملكتهم عرش عىل أجلسوه
عليهم انترص حروب وبعد القائد، هذا عليهم فحمل املقتول، زوربريوس بن — مكامبيز
وأمر اآللهة، هيكل ونهب ذريًعا، فتًكا بأهلها وفتك «بابل» مدينة عاصمتهم عىل واستوىل
كبريًا وأرسعدًدا «رسخس»، خزائن إىل وتماثيله خزائنه وحمل كهنته، رئيس وقتل بهدمه،
البالد أهل واضطهد والعنف، الشدة منتهى واستعمل والرشف، والثروة الوجاهة ذوي من
أو حركة أدنى منهم تَبُْد ولم للفرس، النكبة تلك بعد خاضعني وظلوا للقوة فخضعوا
الثاني10 ورسخس 9،(٤٦٥–٤٢٤) األول أردشري خلفائه وعهد امللك،8 هذا عهد يف ثورة

اليونان. حرب يف انكساره إثر عىل آرتابانوس املدعو قوَّاده أحد قتله يقال األول؛ رسخس 8

حكماء من وعدُّوه وأرتحشيارش، وأرتحشتا أرتحششتا وبعضهم األول، أرتجزرسيس بعضهم يسميه 9
ب يُلقَّ وكان أزردشري، بعضهم اه وسمَّ العربية، إىل كثرية حكًما عنه العرب نقل وقد وعلمائهم، الفرس

درازدست.
الثاني. أكزرسيس بعضهم يسميه 10
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–٤٠٥) مون منه ب امللقَّ الثاني وأردشري ،(٤٢٣–٤٠٥) الثاني11 ودارا ،(٤٢٤-٤٢٣)
بالدهم، إىل وعادوا ففشلوا اليونان بمساعدة امُللك عىل كيخرسو أخوه قاتله الذي (٣٥٨
الثالث ودارا 13،(٣٥٨–٣٣٨) الثالث وأردشري ألًفا،12 عرش االثني رجعة رجعتهم وسميت
الداخلية االضطرابات تحركهم ولم «قودومان»، بعضهم اه سمَّ الذي (٣٣٨–٣٣١ق.م)
عرش َ تبوَّأ الذي الثالث دارا األخري امللك عهد يف خصوًصا الفارسية، الدولة ضعف وال
والفتن االضطرابات توايل من ا؛ جدٍّ ضعيفة الفارسية الدولة فيه كانت وقت يف اململكة

فيها.

الثاني. رسخس خلف الذي صغديان بعد توىلَّ أنه ويُرَوى أوغوس، أو أوخوز واسمه 11

ولقد بالدهم، يف طمًعا اليونان عىل الحرب تعلن كانت ما كثريًا — الكيانية — الدولة هذه أن عىل 12

املخترص. هذا يف لذكرها محل ال القديم، التاريخ يف اشتهرت حروب عدة الدولتني بني قامت
الثالث. دارا آرساس بعد توىلَّ ثم آرساس، خلفه أن ويُرَوى أيًضا، بأوخوس ويُعَرف 13
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اليونانية الدولة وقيام

مملكة عىل املقدوني اإلسكندر حمل حتى الفاريس االستعمار من العراقيون يتخلص لم
الدولة فيه كانت الذي الوقت يف امللك رسير عىل جلس الذي الثالث، دارا عهد يف الفرس
وقلة كفاءته لعدم واضطرابًا ضعًفا امللك هذا فزادها مستمر، اضطراب يف الفارسية
وقائع ثالثة بعد اإلسكندر اليونان بطل يد عىل العظيمة الدولة تلك فانقرضت تجاربه،
التي أسوس1 وقعة والثانية ٣٣٤ق.م، سنة حدثت التي الغرانيق وقعة األوىل مشهورة:
عىل قضت التي وهي ٣٣١ق.م، وقعت التي أربيال2 معركة والثالثة ٣٣٣ق.م، سنة جرت
لهم كان ما جميع الفرس من اإلسكندر فتح أن بعد العراق من وقرضتها الدولة تلك
تلك ومحى العراق، فتح بعد عليها استوىل التي فارس بالد عدا واملستعمرات، البالد من

الوجود. عالم من الدولة
يد عىل األطراف املرتامية املجد العظيمة الفارسية الكيانية الدولة انقرضت أن بعد
قتل بعد فارس بالد لهم دانت ثم أربيال، وقعة بعد لليونان العراق يف األمر وتم اإلسكندر،
مدة وكانت السلوقيني، خلفائه إىل انتقل ثم اإلسكندر، حكم تحت العراق بقي الثالث؛ دارا

بكلكيا. مدينة «أسوس» 1
ا. جدٍّ قديمة وهي الحالية، «أربيل» أو «أربل» هي «أربيال» 2
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إىل اإلسكندر افتتحه أن منذ وذلك ٣٣١–١٢٦ق.م، سنوات ٢٠٥ العراق يف اليونان حكم
الفرس. الربتيني يد عىل اليونانية السلوقية الدولة انقراض

سبق ملا تتمة (1)

للدولة تدفعها بإتاوة مربوطة الكيانية الدولة عهد يف — بابل مملكة — العراق بالد كانت
واإلدارة السياسة دفة يدير مطلق عام حاكم لها وكان الواليات، من كغريها الفارسية
ما عىل يسري قضائي مجلس مدينة لكل وكان املدن، عىل ال العمَّ ويويل مًعا، والحرب
وعاداتها ورشائعها البالد قوانني أبقت قد كانت الدولة هذه ألن البالد؛ رشيعة به جاءت
السلطة لهم وتخول املالكة العائلة من رجاًال اإلياالت عىل تويل الغالب يف وكانت حالها، عىل
قد كانت أنها رواية ويف ساتراب، ى يُسمَّ األقاليم إحدى يتوىل الذي الحاكم وكان التامة،

الفرس. كهنة من أكثُرهم جماعٍة من مؤلَّفة عدلية هيئة ومدينة والية كل يف جعلت
الذي زرادشت أو زورواسرت أو زردشت دين فهو الكيانية للدولة الرسمي الدين أما
هللا، من مرَسل وأنه النبوة َعى وادَّ امليالد، قبل والسابع العارش القرن بني الفرس يف ظهر
سياسية ونظامات دينية بقوانني زردشت جاء وقد سماوي. بكتاب عنده من جاء وأنه
الدينية، وإرشاداته تعاليمه جميع نَه ضمَّ «الزاندافستا» ي ُسمِّ كتابًا لقومه ووضع ومدنية،
القديمة ديانتهم الفرس وترك فارس، بالد يف رسمية رشيعته أصبحت األعوام توايل وعىل
املختلفة الطبيعية القوى عبادة وهي الِقَدم؛ يف الواغلة العصور منذ عليها كانوا التي
أتباعها، يعتقده وما زردشت، رشيعة به جاءت ما ذكر هنا يسعنا وال الشمس. وخاصة
يف ينترش لم الدين هذا أن غري والتحريف، والتحرير التغيري من أخريًا عليها حدث وما
أهل من أحد يعتنقه لم ولذا اعتناقه؛ عىل أحًدا يُجِربوا لم ألنهم الكيانيني؛ أيام العراق
الدولة جاءت حتى البالد، استوطنت التي الفارسية الجالية يف منحًرصا وظلَّ القطر، هذا
الدول لتوايل الفرس من الدين هذا أتباع فكثر الساسانية، ثم الربتية، الدولة ثم اليونانية،
البقية قرضوا كما بالتدريج قرضوه املسلمون العرب جاء فلما البالد، هذه عىل الفارسية
اإلسالمي. الفتح قبل تقريبًا النرصانية قرضتها التي «الوثنية» البابليني ديانة من الباقية
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امليالد بعد ١٢٦ق.م–٢٢٦ العراق يف الثالثة الفارسية الدولة أو

الذي اإلسكندر دولة أنقاض عىل قامت التي اليونانية السلوقية الدولة ضعفت عندما
— أرشك زعيمهم فيهم فنهض ضعفها، فرصة الربتيون1 اغتنم الكيانية، الدولة قرض
ثم السلوقيني، عىل وخرج ٢٥٠ق.م، سنة الربتيني بالد بقومه فاجتاح — أرشاق أيشك،

الربتية.2 الدولة َس وأسَّ ٢٤٨ق.م سنة استقالله أعلن
بما مملكتهم يوسعون أعقابه وظل فيها،3 استقالله أعلن التي السنة يف أرشك ومات
حملوا ثم األطراف، واسعة دولتهم أصبحت حتى السلوقية الدولة بالد من يفتحونه كانوا

قاحلة، بالدهم كانت وملا وجنوبيه، «قزبني» بحر رشقي يف التي الجبلية البالد سكان هم الربتيون: 1
خضعوا قد وكانوا و«مرجبانا»، «هرقانيا» بني الواقعة الجبال يف متنقلني بدوية عيشة يعيشون كانوا
استقلوا ثم للسلوقيني، ثم الكبري، إلسكندر ثم للفرس، ثم للميديني، ثم لآلشوريني، مختلفة لحكومات
عن لهم تمييًزا — الفاء بفتح — بالَفْرس العرب عرفهم وقد كبرية، دولة األعوام توايل عىل لهم وصارت

الحقيقيني. — الفاء بضم — الُفْرس
الحالية، «خراسان» أعني «برتية» وهي األصلية، بالدهم أو األول إقليمهم إىل نسبًة االسم بهذا ُعِرفت 2

َس أسَّ إنه بعضهم يقول أرشك. دولتهم س ومؤسِّ زعيمهم إىل نسبًة األرشكانية»؛ «الدولة ب أيًضا وُعِرفت
نفسها. السنة يف كلها فارس ببالد واستقلَّ ٢٥٥ق.م، سنة الدولة هذه

سنة، عرشة لخمس حكم أنه يزعم بعضهم أن غري الثقات، رواه ما عىل واحدة سنة غري يحكم ولم 3

وقد املعارك، إحدى يف قتيًال مات ثم ملكه، توسيع يف قضاها سنة وعرشين اثنتني ملك أنه آَخرون وذكر
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واليونان»، «الربتيون األمتني بني أعواًما استمرت حروب وبعد ١٤٣ق.م، سنة العراق عىل
تمَّ ثم النوائب، أنواع حينذاك الحروب لتلك ميدانًا صار الذي القطر هذا أهل عىل وجلبت
(١٧٥–١٢٦ق.م)،4 السادس مهرداد ملكهم عهد يف ١٢٦ق.م سنة العراق يف الربتيني أمر
«دجلة» من اليمنى الضفة عىل اليوناني األول سلوقس بناها التي «سلوقية» مدينة واتخذوا
«سلوقية» تجاه مدينة ابتنوا ثم للسلوقيني، لتحزُّبهم بأهلها فتكوا أن بعد لهم، عاصمًة
من بدًال لهم عاصمًة وجعلوها «قطيسفون»، وسموها «دجلة» من اليرسى الضفة عىل

«أكتسيفون». اليونان وسماها «طيسفون»، املدينة هذه العرب ى فسمَّ سلوقية،

الربتيني حكومة شكل (1)

ممالك إىل تنقسم وكانت واألقاليم، األقوام باختالف يختلف الربتية الدولة نظام كان
الربتي للملك ويخضع عليها يحكم ملك منها واحدة ولكل مستقلة، مقاطعات أو صغرية
الصغرية املمالك تلك ومن املتحدة، بالواليات أشبه هذه والحالة فهي «أكتسيفون»، يف املقيم
التي «حطارا» وإمارة البرصة، موقع يف كانت التي «ميشان» إمارة «العراق» يف كانت التي
أي يجاورها، وما املوصل أرض يف كانت التي «حدياب» وإمارة «تكريت»، قرب كانت

إنه قائل وِمن دارا، نسل ِمن إنه قائل فِمن حكومته، وتأسيس قيامه وكيفية نسبة يف الروايات اختلفت
وطنية حكومة تأسيس عىل عزم فلما السلوقيني، ِقبَل من «بلخ» عىل ا عامٍّ قائًدا وكان «طربستان»، من
لقتاله السلوقي فأرسل خوس، آنتيو السلوقي امللك عىل وثار قومه وجمع إليها ه توجَّ «طربستان» يف
يف قتيًال خوس أنتيو ووقع السلوقي الجيش وتمزَّق أرشك انتَرصَ معارك وبعد نفسه، هو سار ثم جيًشا
عليه اشرتطوا أن بعد جميعهم، إليه انضموا أرشك انتصار فارس بالد أمراء رأى فلما األخرية، املعركة
ذلك أثر وعىل الجميع، عىل الرئيس هو ويكون منطقته، يف إداريٌّ استقالٌل منهم واحد لكل يكون أن
عىل بقدومه هجم إنه قائل ومن له. عاصمة «طربستان» مدن من هي التي «الدامغان» مدينة أرشك اتخذ
وحاول عليها، واستوىل «هرقانيا» عىل حمل ثم ،٢٥٠ سنة مكانه وتوىلَّ فقتله ثوكليس أغا السلوقي الوايل
بجيش أرشك سار ذلك أثر وعىل ففشل، الثورة تلك وإخماد إخضاعه ناؤس أنطيوخوس السلوقي امللك
من وطردهم السلوقيني عىل فانترص بخرتيانة، أهل إليه فانحاز والبخرتيانيني، السلوقيني قتال إىل كبري

ومادي. فارس بالد
ضعيفة. والرواية األول، مهرداد السلوقيني من العراق أخذ الذي أن املؤرخني بعض وزعم 4
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املشهورة «الحرية» وإمارة أربيل، وقاعدتها نصيبني وإىل الرشقات إىل وتمتد الزابني بني
سنة التنوخي فهم بن مالك َسها أسَّ عربية حكومة وهي صخري، أبي موقع يف كانت التي

١٣٨م.

الربتيني عهد يف العراق (2)

يشء، كل يف التامة الحرية ألهلها أطلقوا «بابل»، بالد يف الربتية الدولة أمر تمَّ أن بعد
البالد أهل بديانات يتعرَّضوا ولم قبًال، عليه كانت ما عىل ورشائعها البالد قوانني وأبقوا
إداريٍّا استقالًال ولبعضها إداريٍّا، استقالًال املدن لبعض ومنحوا وعوائدهم، بعاداتهم وال
واملجلس القضاة انتخاب يف وحق بلدي استقالل مدينة لكل عهدهم يف فكان وسياسيٍّا،
العراق عىل جعلوا أنهم إال حكمهم، تحت التي األخرى األقطار مدن يف كان كما اإلداري،
يف املقيم الربتي امللك إرشاف تحت املهمة املدن تلك شئون يدير فارسيٍّا ا عامٍّ حاكًما
تمتَّع وبذلك للحكومة، يها تؤدِّ سنوية رضيبة مدينة كل عىل وفرضوا «أكتسيفون»،
ثروتهم، وكثرت بالدهم وعمرت التامة، بالحرية الدولة هذه عهد أكثر يف العراقيون
كان ما إال مذهبية، فتن أو دينية حرب فيها يحدث لم هادئة كانت البالد وأن خصوًصا
عالقة ال مما الديني، االختالف بسبب الفتن من اليهود وبني البالد أهل بني أحيانًا يحدث
من لدين ب تعصُّ وال وآَخر، دين بني فرق عندهم يكن لم الربتيني ألن الدولة؛ برجال له
وملوك امللوك هؤالء بني يحدث كان وما عليه؛ كانوا الذي الرزدشتي دينهم حتى األديان

الرافدين. أبناء عىل بعضرشرها يتطاير كاد التي الحروب يف «سورية»

سورية وملوك الربتيني بني الحروب (3)

عىل التسلُّط حاولوا أقاليم، عدة تضم كبرية دولة سوا وأسَّ العراق يف الربتيني أمر تمَّ ملا
إليهم إرجاعه العراق من ُطِردوا الذين سورية ملوك السلوقيون حاَوَل كما — سورية
فادحة، خسائر الدولتان فيها خرست طواًال أعواًما دامت حروبًا املطامع تلك فسبَّبَْت —

النوائب. ببعض الرافدين أبناء بسببها وأصيب
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يف طمعوا الرومانيون، فيها وقام ٦٤ق.م سنة سورية من السلوقيني انقىضعهد فلما
كانت وأكثرها الحروب بينهم ذلك أجل من فامتدت سورية، يف الربتيون طمع كما العراق
النرصحليف صار ثم األمتني، بني سجاًال األمر أول يف كانت ولكنها النهرين، بني فيما تقع
الربتيني عىل كبري بجيش ١١٤م سنة الروماني اإلمرباطور طريانوس وحمل الرومانيني5
وتوغل عليهم، فانترصوا والعرشين، الرابع أرشاق بعضهم سماه الذي خرسو امللك أيام يف
«خليج إىل «أرمينيا» جبال من «دجلة» سواحل عىل استوىل حتى بالدهم يف اإلمرباطور
العراق، مدن من وغريها و«أكتسيفون» «سلوقية» مدينة عىل واستوىل ١١٥م، سنة فارس»
أخريًا تمكََّن خرسو الربتي امللك أن إال عليها، يقيض وكاد الربتية الدولة أركان وزعزع
بالفشل.6 فعادوا بالده من وأخرجهم الرومانيني عىل وحمل املتفرقة، جيوشه جمع من
أيًضا الروم فانترص ١٦٤م، سنة الدولتني بني الحرب عادت حتى قليلة أعوام تمِض ولم
عنها يرجعوا ولم ١٦٥م، سنة «أكتسيفون» امللك عاصمة وحارصوا «العراق» يف وتوغلوا
الربتيون فاندحر الحرب عادت ١٩٥م سنة دخلت فلما يرضيهم، صلًحا عقدوا حتى
«أكتسيفون» عىل حربًا االستيالء من وتمكَّنوا «العراق»، يف وتوغلوا الرومانيون َم وتقدَّ

فنهبوها.
يعقدون وآونة أمامهم، يندحرون وأخرى الروم عىل ينترصون تارًة الربتيون وظل
أحيانًا يحدث كان ما عدا هذا وحروب، نزاع يف مدتهم أكثر انقضت حتى معهم، الصلح
من وأخرى امللك، عىل لتنازعهم املالكة األرسة بني تارًة تقوم كانت التي الداخلية الفتن من
وأحيانًا قتله، أو امللك خلع إىل ذلك ويؤدي اململكة، أمور وتضطرب النظام فيختل الشعب
الضعف تحكم حتى املتوالية الفتن تلك بسبب الدولة شئون يف يتدخلون الرومانيون كان

عهد يف الرومانيني من وأخذها «أرمينيا»، الثالث أردوان أو الثالث أرطبان الربتي امللك افتتح أن بعد 5

طيربيوس. اإلمرباطور
يرثاتسباط مكانه وأجلس امللك عرش من خرسو امللك أنزل طريانوس الروماني اإلمرباطور أن ويُرَوى 6

مقره إىل عاد ثم شاء، كيف الربتية الدولة بأمور القيرص هذا ف وترصَّ «أكتسيفون»، عىل استوىل عندما
عىل واستوىل العراق دخل حتى الربتيني عىل حمل ثرايان الروماني القيرص أن ويُرَوى ١١٧م، سنة
مات فلما مقره، إىل وعاد املالكة األرسة أفراد من رجًال مكانه ووىلَّ فريوز امللك وخلع «أكتسيفون»

طريانوس. القيرص العرش من فأنزله خرسو توىلَّ ثم العرش، إىل فريوز عاد هذا الروماني القيرص
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وكان أعداؤها، بها وطمع هيبتها وزالت فعاًما، عاًما تنحطُّ وأخذت نظامها، واختلَّ فيها
(٢١٦–٢٢٦م).7 الرابع أردوان ملوكها آِخر

الربتية انقراضالدولة (4)

أنهكتها قد الربتية الدولة فيه كانت الذي الوقت يف العرش عىل الرابع أردوان جلس
١٩٧م، سنة منذ بدأت التي الداخلية والفتن — ذكرها َم تَقدَّ التي — الخارجية الحروب
أعداؤها، بها طمع حتى الدولة، لضعف ملوكها عىل الشعب يثريها وتارًة األرسة بني تارًة
الرومانيون فاغتنم املالكة، األرسة يف املشاغب وكثرت واالضطرابات، الفتن عهده يف فزادت
قراقال الروماني اإلمرباطور وحمل الدولة، أنهكت التي املتوالية االضطرابات تلك فرصَة
أردوان مع صلًحا ٢١٧م سنة يف مرقيانوس خلفه عقد ثم ،٢١٦ سنة النهرين بني ما عىل
سنة الفرس ثار حتى الخارجية الحروب من تسرتيح تكد لم الربتية الدولة ولكن هذا،
ونهض دولته، تأسيس عىل عزم الذي ساسان،8 آل من بابك بن أردشري بزعامة ٢٢٤م
«فارس»، بالد جميع قصرية مدة يف فأخضع «إيران»، غربي يف التي الهضاب من بقومه
الذين واألمراء امللوك من كبرية جماعة حاَلَف ثم امليديني، الفرس من كثري خلق وتبعه
خمسة مدة حكمتهم التي الدولة تلك محو عىل وعزم إليه، فانحازوا الربتيني سلطة تحت
معارك عدة بعد مساعيه فخابت بدء، بادئ الثورة تلك بإخماد الرابع أردوان فهمَّ أجيال،
يف املستقلة ملوكيته أردشري وأعلن جيوشه فاندحرت أردشري، وبني بينه رحاها دارت

ملًكا. نفسه ى وسمَّ «باخرتا»
الدولة جيوش ومزََّق باهًرا، انتصاًرا أردشري انترص سنتني نحو دامت حروب وبعد
امللك عاصمة ودخل حكمهم، تحت التي األقطار من وغريه «العراق» وافتتح الربتية،
والبالد املستملكات من الدولة لتلك كان ما جميع عىل واستوىل ٢٢٦م، سنة «أكتسيفون»
املعركة يف قتل وقيل — «أرمينيا» جبال إىل الرابع أردوان الربتي امللك وانهزم واألموال،

.٢٠٨ سنة العرش عىل جلس أنه رواية ويف 7

الدولة. تلك يف القوَّاد كبار من كان إنه قيل 8
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سنة ٤٧٤ دامت أن بعد «أرشك» سها أسَّ التي الربتيني دولة فانقرضت — األخرية9
األفغان، بالد وأكثر الحديثة «إيران» مدن وضمت امليالد)، بعد امليالد–٢٢٦ قبل ٢٤٨)
و«العراق» الحالية «روسيا» أمالك من متسعة وأقاليم آسيا»، «تركية من كبريًا وقسًما
بالد األحيان بعض يف وملكت «كردستان»، ضمنها يف التي «مادي» وبالد «آشور» وبالد
تحكم لم ولكنها لهم، وتارة للروم تكون تارة كانت ألنها — الجزيرة — النهرين بني ما
حكموا الذين ملوكهم وعدد امليالد)، بعد (١٢٦ق.م–٢٢٦ سنة ٣٥٢ نحو إال «العراق»
من الباحثون وجد وقد الرابع،10 أردوان وآِخرهم السادس مهرداد أولهم ملًكا، ٢٠ العراق
هيكل فوق شيَّدوه قد امللوك هؤالء بناء من قًرصا — لجش — الكاش مدينة يف النقابني

املدينة.11 إلله مرصوًدا كان الذي أنينو

َم تقدَّ ملا تتمة (5)

انقراضها؛ حتى نشأت منذ ملوكها وعدد الدولة هذه مدة يف املؤرخني أقوال اختلفت لقد
إنها قائل وِمن سنة، ٤٨١ عاشت إنها قائل وِمن سنة، ٣٩٧ كانت مدتها إن قائل فِمن
وإن ملًكا، ٣٠ آَخرون ويقول ملًكا، ٣١ ملوكها عدد أن بعضهم ويزعم سنة، ٤٧٤ دامت
الرابع، أردوان وآِخرهم السادس، مهرداد أولهم ملًكا عرشون منهم العراق حكموا الذين
فمنهم ا؛ جدٍّ مختلفة امللوك هؤالء أسماء جاءت وكذلك ملًكا. ١٩ عددهم البعضأن ويروي
َمن ومنهم أردوان، من بدًال أولغاش يذكر َمن ومنهم أرطبان، باسم أردوان ى يُسمَّ َمن
وبينما داخلية. فتنة أو حربية حادثة ِذْكر سياق يف إال امللوك هؤالء من أحد اسم يذكر لم

٢١٠ دام الجزيرة يف فرع لها ظهر وقيل ذلك، بعد «أرمينيا» يف مدة بقيت الدولة هذه أن ويروى 9

األول. شابور امللك عهد يف أيًضا الساسانيون قرضها (٢١٨–٤٢٨م)، سنوات
«أردوان»، مملكة عىل الساسانيون تغلََّب فلما «أشك»، اسمه أخ له كان هذا الرابع أردوان إن وقيل:

٢١٨م. سنة فيها جديدة دولة َس وأسَّ الجزيرة جهة إىل «أشك» ذهب
خطأ. ولكنه الخامس، أردوان آِخرهم أن ويروى 10

برتي، تابوت من قطعة — واملسيب بغداد بني موقع — حصية قرب النازلني األعراب بعض ووجد 11

احتفره الذي امللك نهر الربتيون حفرها التي األنهر ومن ١٩٢٣م، سنة يف األوروبيني أحد منه فاشرتاها
الرابع. أردوان
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ال الفرس تواريخ نرى أردوان، باسم وا ُسمُّ ملوك أربعة تذكر الرومانيني تواريخ نرى
بلقب ملك كل ب يلقِّ بعضهم أن أخرى جهة من ونرى االسم، بهذا يَا ُسمِّ ملكني غري تذكر

والثالثون.12 الواحد أرشاق وآِخرهم األول أرشاق أولهم إن ويقول أرشاق،
الثاني، أشكان ثم األول، أشكان األول أرشك بعد توىلَّ الذي أن املؤرخني بعض ورأى
خرسو، ثم الثاني، بالش ثم فريوز، ثم نريس، ثم هرمز، ثم بالش، ثم بهرام، ثم شابور، ثم
الثاني، نريس ثم كودرز، ثم الثالث، بالش ثم الثاني، خرسو ثم أردوان، ثم بالشان، ثم

الدولة. هذه انقرضت وبه الثاني، أردوان ثم الثاني، كودرز ثم
أفراسياب، ثم األول، أردوان ثم تريداد، أخوه أرشك بعد األمر توىلَّ الذي إن آَخر ويقول
«آشور» وبالد «مادي» بالد منهم وأخذ السلوقيني قاتل الذي األول مهرداد ثم فرهاد، ثم
ساحل عىل وقعت التي الحادثة يف مرتئيوس ده السلوقي امللك وأََرسَ «بابل»، وبالد
تسريدات ثم أرشك أو أرشاق أولهم أن غريه لنا ويروي هائلة. حروب بعد «الفرات»
أبراهاط ثم األول، ميثريدات ثم األول، أبراهاط ثم أبراهاباط، ثم الثاني، أرشاق ثم األول،
ثم سيناطروق، ثم الثاني، أرطبان ثم الثاني، ميثريدات ثم األول، أرطبان ثم الثاني،
ثم أبراهاطاس، ثم الرابع، أبراهاط ثم أورود، ثم الثالث، ميثريدات ثم الثالث، أبراهاط
كوتارز ثم وردان، ثم الثاني، تريدات ثم الثالث، أرطبان ثم أونون، ثم الثاني، أورود
ثم برثاتسباط، ثم خورسو، ثم باقور، ثم األول، أولغاش ثم أوجودرز، ثم «أوكورتارسن»،
بعضهم وذكر الرابع. أرطبان ثم الرابع، أولغاش ثم الثالث، أولغاش ثم الثاني، أولغاش
فرهاد ثم أفراسياب، ثم األول، أردوان ثم ترياد، هو أرشك بعد العرش عىل جلس الذي أن
— الثالث يذكر ولم — الرابع فرهاد ثم هرمز، ثم الثاني، فرهاد ثم األول، مهرداد ثم األول،
أردوان ثم — الثاني وال األول بالش يذكر ولم — الثالث بالش ثم خرسو، ثم فريوز، ثم

الدولة. هذه انقرضت وبه — هذا قبل األول غري يذكر ولم — الخامس
بصورة الدولة هذه ملوك أسماء ضبط من يتمكَّنوا لم املؤرخني إن القول: وخالصة
واختلفت أقوالهم تناَقَضْت ولذلك بالضبط؛ تاريخها معرفة إىل قوا يتوفَّ ولم صحيحة،
ما إىل الباحثون ل يتوصَّ حتى تاريخية آثاًرا ترتك لم الدولة هذه وأن خصوًصا أخبارهم،

الساسانيون كان وكما بالقيارصة، الروم ملوك بوا لقَّ كما اللقب بهذا بون يُلقَّ كانوا فإنهم هذا وعىل 12

إىل تضاف «قيرص» كلمة كانت كما امللك، اسم إىل تضاف كانت «أرشاق» كلمة وإن باألكارسة، بون يُلقَّ
الساساني. امللك اسم إىل تضاف «كرسى» وكلمة الروم، ملك اسم
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ما البحث هذا يف وذكرنا األرجح، هو ما أبحاثنا يف قدمنا فإننا ذلك ومع التاريخ، يحتاجه
ابون النقَّ يستخرجه ما بواسطة ضالتنا عىل فيه نقف يوم من بد وال املؤرخني، عن وصلنا
هذه عاصمة كانت التي «أكتسيفون» أطالل حفروا إذا سيما وال القديمة، املدن أطالل من

الدولة.13

«طيسفون» العرب فسماها «تيسفون»، سموها الربتيني إن يقال أكتزيفون، أو أكتسيفون 13

واتخذوها الربتيون بناها «بغداد»، جنوب يف الرشقية «دجلة» ضفة عىل وموقعها و«طيسفونج»،
العهد، ذلك يف مدينة تبلغه لم ما والثروة والحياة العز من أيامهم يف فنالت «سلوقية»، بعد عاصمًة
سور لها وكان والقصور، العظيمة واملباني الهياكل فيها وتعدَّدت والحصون، املعاقل فيها وكثرت
والهياكل العظيمة والقصور الفخمة املباني من فيها يزيد اآلَخر بعد الواحد الربتيون وبقي حصني،
منهم زحف َمن وأول الروم، يد عىل مراًرا نكبت ولكنها «العراق»، مدن أعظم من صارت حتى الشامخة،
حمل ثم واألرس، والنهب بالقتل واستباحها ١١٥م، سنة عنوة فتحها من وتمكََّن قيرص، ثريانوس عليها
بناء أعاد ثم آثارها، من بقي ما ومحى فافتتحها عنوًة، «سلوقية» فتح أن بعد الروماني فربوس عليها
عليها االستيالء من الروم يتمكَّن فلم القوة، وأسباب واملعاقل الحصون من فيها وأكثروا الربتيون سورها

ميلني. املدينة هذه محيط وكان ذلك، بعد
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٢٣٦–٦٣٧م العراق يف الرابعة الفارسية الدولة أو

الدولة س وأسَّ الربتية، الدولة وقرض «العراق» عىل بابك بن أردشري استوىل أن بعد
عليها ووىلَّ العراقية البالد إدارة نظم التاريخ؛ يف الشهرية األكارسة دولة أو الساسانية،
ولكنه حالها، عىل البالد قوانني وأقرَّ بعاداتهم، وال العراقيني بديانة يتعرض ولم الوالة،
الربتيني وبني بينه قامت التي الحروب أثناء للربتيني مساعدتهم أجل من اليهود اضطهد
كان الذي الوضاح، جذيمة العرب عىل ملًكا يليها وما الحرية عىل وأقرَّ العراق، يف
من كثري هاَجَر هذا خضوعه وبسبب لسيادته، خضع ثم العراق فتح قبل له محاِلًفا
الرضوخ أَبَوا ألنهم الشام بادية ونزلوا الحرية، لحكومة التابعني تنوخ سيما وال العرب

للفرس.
عرشة خمس حكم أن بعد ٢٤١م، سنة أردشري مات حتى هدوء يف العراق وبقي
تجاه «دجلة» عىل بناها «بهرسري»، مدينة «العراق» يف مبانيه ومن ،(٢٢٦–٢٤١) سنة
موقع من بالقرب كبرية قلعة منها وقالع حصون وعدة الغربي، الجانب يف «أكتسيفون»
َد جدَّ فإنه «سلوقية»، مدينة منها املدن من َده جدَّ وما األنهار، من حفره ما عدا «البرصة»

«أرداشري». حنٍي بعد يَْت فُسمِّ بناءها
بعد يفتح ولم التأسيس، دورة يف َسها أسَّ التي الساسانية والدولة الفاتح هذا مات
أعلن التي النهرين بني ما بالد غري — مملكتهم عىل والتغلُّب الربتيني محو بعد — العراق
تلك جميع منه وأخذ سويروس، ألكسندر القيرص عهد يف الروم عىل أجلها من الحرب
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دول أعظم من الدولة هذه صارت حتى جديدة، بفتوحات امُللك خلفاؤه ع وسَّ ثم البالد،
األزمنة. تلك يف األرض

األعظم القسم أدخل الذي (٢٤١–٢٧٢م) األول شابور ابنه األول أردشري بعد وتوىل
صارت التي «تكريت» مدينة «العراق» يف وبنى الفرس، حماية تحت العرب جزيرة من
يف النبوة َعى ادَّ الذي املشهور ماني أيامه يف وظهر النصارى، للبعاقبة مركًزا حنٍي بعد
إىل أسريًا وأرسله قيرص والريانوس الروم ملك أرس الذي هو هذا وشابور فارس، بالد
أذينة أمام أخريًا اندحر ولكنه الدولتني، بني أعواًما استمرت شديدة حروب بعد «بابل»،
الرومانيني باسم منه اسرتدَّ حتى الرومانيني، لسيادة الخاضع «تدمر» ملك العربي الثاني
سنة «سلوقية» مدينة وحاَرصَ «العراق» دخل حتى يطارده وظلَّ الجزيرة، بالد جميع
الرومانية. اململكة يف حدث الختالل والروم؛ العرب جيوش من معه بَمن رجع ثم ٢٦١م،
٢٧٣م، سنة األول بهرام ثم ٢٧٢م، سنة األول — هرمز — هرمزد ابنه بعده وتوىلَّ
الروم، عىل الحرب وأعلن فارس، بالد من مذهبه محو يف وسعى ماني قتل الذي وهو
و«أكتسيفون»، «سلوقية» مدينتي عىل واستولوا «العراق» إىل فطاردوه أمامهم فانخذل
سنة الثالث بهرام ثم ٢٧٦م، سنة الثاني بهرام وخلفه النهرين. بني ما إىل رجعوا ثم
وهو الثاني، بهرام بن نريس نفسها السنة يف فتوىلَّ أشهر، أربعة غري يملك فلم ٢٩٣م،
جعل أيامه ويف الفرات،1 من يأخذ الذي النرس نهَر الكوفة بنواحي العراق يف حفر الذي
الرومانية، واململكة الفارسية اململكة بني أو والروم، العراق بني فاصًال ا حدٍّ «الخابور» نهر
العراق يف يحدث لم املدة هذه كل ويف ٣٠٢–٣٠٩م)، (سنة الثاني هرمزد بعده وتوىل

داخيل. اختالل أو اضطراب

العراقيون والعرب الثاني شابور (1)

عليه وصيٍّا الفرس نصب سنه ولصغر ٣٠٩م، سنة الثاني هرمزد بعد الثاني شابور توىلَّ
طمع حتى اململكة يف االضطرابات وكثرت بدء بادئ األحوال فساءت اململكة، شئون ليتوىل
البحرين من قبائل عدة — منهم العراق يف َمن عىل زيادة — منهم وجاء فيها، العرب

عدة عليه وكان النيل، نهر ي فُسمِّ األمويني، عهد يف العراق أمري يوسف بن الحجاج كراه الذي وهو 1

«نرس». جملتها من قرى
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«إياد» قبيلة وأغارت األطراف، عىل الغارات يشنون وأخذوا «فارس» خليج وعربوا وغريها
معادين — إياد وخصوًصا — أعواًما العرب وظلَّ وغنمت، ونهبت «العراق» سواد عىل
بدأ اململكة زمام وتسلَّم عرش السادسة شابور بلغ فلما يقاتلونهم. ال والفرس للفرس
بالده، من وإخراجهم أذاهم َد فتعمَّ العراق، يف الذين العرب وهم منه، القريبني بأعدائه

شاعرها: فيه قال التي إياد قبيلة وخصوًصا

وال��ن��ع��م ال��خ��ي��ل ح��ول��ه��ا إي��اد ق��ب��اب أص��ب��ح��ت س��اب��ور ب��ن س��اب��ور رغ��م ع��ل��ى

جيوشه وشتتت كبريًا، عدًدا «تميم» ومن «إياد» من فقتل بالعرب، الفتك من فتمكََّن
سابور فطاَرَد وغريها، «البحرين» إىل وبعضهم «الروم» إىل بعضهم ففرَّ العرب، شمل
تميم، ببني و«اليمامة» «البحرين» يف وفتََك الفاريس الخليج فقطع «البحرين»، يف َمن
ديار عىل وحمل عاد ثم هناك، الذين بالعرب وفتك و«القطيف» «األحساء» إىل سار ثم
رؤساء أكتاف ينزع وكان بهم، وفتك و«الروم»، «الفرس» مملكة بني فيما وربيعة بكر
من بالعرب أنزله بما سابور يكتِف ولم األكتاف»، «ذا وه فسمَّ بهم يظفر الذين العرب
العرب دخول بعدم أمًرا الحادثة تلك بعد أصدر إنه بل الجهات، أكثر يف العظيم الفتك
طرف يف «الهفة» مدينة وبنى يُقتَل، إذن بغري دخلها وَمن منه، إذن بغري عاصمته يف
الفرس ونهى إياد، من أرسه َمن فيها وأسكن «العراق»، يف «البطيحة» أنحاء يف السواد
الروم مع فاتفقوا منه، ينتقموا أن «الروم» إىل فروا الذي العرب فأراد مخالطتهم،2 عن
الفرس عىل الخرق فاتسع الجزيرة، عىل معهم وزحفوا األكرب قسطنطني امللك عهد يف
الروم فطاردهم الفرس، آِخرها يف انهزم وقائع، عدة الروم وبني سابور بني وجرت
تأليف إىل الفاريس امللك فاضطر فيها، ما وغنموا «أكتسيفون» عىل استولوا حتى والعرب
أخرجهم حتى املهاجمني يقاتل وظلَّ «أكتسيفون»، اسرتداد من فتمكََّن جديد جيش
مدينة وإرجاع مصالحته إىل الروم اضطر حتى النرص فحالفه وطاردهم «العراق» من
نهر وعرب ٣٦٣م، سنة الفرس عىل حمل يوليانوس الروم عرش توىلَّ وملا له، «نصيبني»
معارك وبعد شابور، جيوش فلقيته «أكتسيفون» من اقرتب حتى البالد يف َل وتوغَّ دجلة

ملكها. وُقِتل الرومانية الجيوش انكرست هائلة

عليه. غضبوا َمن كل إليها ينفون الساسانيون امللوك وصار منفى، ذلك بعد املدينة هذه صارت ولقد 2
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منهم، املدن سكان شمل بل البادية، عرب عىل قاًرصا شابور اضطهاد يكن ولم
وأصدر منهم، كثريًا قتل فإنه العراقية، املدن يف منترشين كانوا الذين النصارى وهم
بعد آَخر بأمر وأردفه ٣٣٩م، سنة وذلك عليهم، التي السنوية الجزية بمضاعفة أمًرا
انتشار ذلك عىل حمله والذي األساقفة، من جماعة قتل ثم الكنائس بهدم قىض سنة
العرب، من والبدو الحرض بني هائًال انتشاًرا «العراق» يف عهده يف املسيحي الدين
القيرص عهد يف سيما ال مذهبهم، من الذين الروم لقيارصة وتحسبهم النصارى وتحزب
النصارى اضطهد َمن أول وهو أيامه، يف أشده االضطهاد بلغ ولذلك الكبري؛ قسطنطني
وسط يف صغرية جزيرة يف الواقعة «آلوس» مدينة بنى الذي وهو الساسانيني، امللوك من
حفر الذي وهو البادية، من قرب ما تحفظ مسلََّحة وجعلها «حديثة»، رشقي «الفرات»
طف يشق «البرصة» موقع ييل مما «كاظمة» إىل «هيت» من أي الكوفة»، «برية يف خندًقا
ذلك ليكون باملسالح؛ ونظمه والحصون القالع عليه وجعل البحر، إىل وينفذ البادية،3
«األنبار» مدينة بناء َد جدَّ وهو العرب،4 هجمات ليمنع أي السواد، من البادية ألهل مانًعا
قرض الذي وهو فراسخ، عرشة بينهما «بغداد» موقع غربي يف «الفرات» عىل كانت التي
اليونان يسميها التي الحرض مدينتها عىل واستوىل التضاعية، العربية الضجاعمة دولة
«سنجار»، من الرشقي الجنوب يف الجزيرة يف الواقعة «حطار» بعضهم ويسميها «أترا»،
عىل وأنفق امللك، دار وجعله «أكتسيفون»، مدينة يف املشهور القرص بنى الذي وهو
٣٨٣م سنة ُخِلع ثم ٣٧٩م، سنة الثاني أردشري أخوه بعده وتوىلَّ طائلة.5 أمواًال بنائه
عىل الهونيون أغار أيامه ويف ٣٨٨م، سنة الرابع بهرام ثم الثالث، شابور مكانه وأُجِلس
ثم كثرية، بالد عىل واستولوا وسورية، النهرين بني ما عىل ثم ٣٩٦م، سنة «أرمينيا»
عدة وبعد هذا، بهرام عليهم فحمل «أكتسيفون»، من اقرتبوا حتى العراق عىل حملوا
من سبوهم الذين السبايا بهرام منهم واسرتدَّ َجْمعهم َق وتمزَّ الهونيون انخذل معارك
وأسكن بالدهم إىل بعضهم فأعاد نسمة، ألف عرش الثمانية نحو وكانوا الروم، بالد

٣٩٩م. سنة وذلك «العراق»، بعضهم

«العراق». ريف عىل العرب أرض من أرشف ما الطف: 3
سابور». «خندق يسمونه اآلن حتى العرب زال وال اليوم، حتى باقية الخندق هذا آثار زالت وال 4

كرسى فيه زاد ثم «دجلة»، من مقربة عىل املدينة وسط يف وجعله سنوات، عدة بنائه يف قىض إنه يقال 5
العجيبة. املباني من صار حتى بعده جاء وَمن رشوان أنو
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ويكرمهم، العرب يحب وكان ٣٩٩م، سنة باألثيم ب امللقَّ األول جرد يزد توىلَّ ثم
بهرام ابنه مرض ملا إنه حتى رفيعة، منزلة عنده األول النعمان «الحرية» مللك وكان
النعمان فربَّاه مائها، وعذوبة هوائها لطيب الحرية يف لريبيه للنعمان طفل وهو أعطاه
له وبنى للملوك، يلزم ما وكل والفروسية والرمي والحكمة الكتابة وعلَّمه تربية أحسن
فاتخذ النصارى، الفرس اضطهد عهده ويف أبوه. مات حتى عنده وبقي فخًما قًرصا
الحرب وأشهروا مذهبهم أبناء بنرصة فتظاهروا للحرب، ذريعة االضطهاد ذلك الروم
أركاديوس الروم ملك وأرسل الصلح، عىل الفريقان اتفق وقائع عدة وبعد الفرس، عىل
رشوط عىل الصلح فتمَّ «أكتسيفون» ب امللوكي البالط يف الوفد فنزل «العراق»، إىل وفًدا
يزد وعقد الفارسية، اململكة يف الذين النصارى عن االضطهاد رفع جملتها: من رضياها،
الكنائس بتجديد لهم وأذن النصارى، عن االضطهاد وأزال سنة، ملائة صلح معاهدة جرد

التامة. الحرية لهم وأطلق االضطهادات، يف ُخربت التي
النعمان ربَّاه الذي وهو ٤٢٠م، سنة جور بهرام أو الخامس بهرام ابنه وخلفه
من عليهم يملِّكون فيَمن اختلفوا الفرس ألن التاج؛ لبس عىل وساَعَده الحرية ملك األول
بالنعمان، بهرام فاستنجد أبيهم، موت عند الفتن بينهم ثارت الذين األول يزدجرد أوالد
عىل بهرام وأجَلَس «أكتسيفون» إىل به وسار العرب، من كبريًا جيًشا لنرصته َز فجهَّ
الحرية ملك منزلة ورفع ا، جمٍّ حبٍّا العرب امللك هذا أحبَّ ذلك أجل ومن اململكة، كريس

عهده. يف العرب شأن فاعتىل دولته، رجال سائر عىل
أخوه فنازعه ٤٥٧م، سنة الثالث هرمزد ثم ٤٣٨م، سنة الثاني يزدجرد بعده وتوىلَّ
مقاتل، ألف بثالثني ملكها فأمدَّه بالهياطلة،6 واستنرص امللك عىل فريوز أو بريوزا األكرب
سنة كانت فلما ٤٦٠م، سنة أخاه قتل أن بعد العرش عىل استوىل حتى أخاه فحاَرَب
من بالقرب «ساباط» مدينة باني بالش فخلفه الروم، مع حربه يف امللك هذا ُقِتل ٤٨٤م
لقباذ الجو فصفى ذلك، أثناء يف مات ولكنه امللك، عىل قباذ أخوه فناَزَعه «أكتسيفون»،
بالد يف الشيوعية ونرش الشيوعي مزدك ظهر أيامه ويف ٤٨٨م، سنة العرش عىل وجلس
ترسي كادت حتى الفارسية اململكة يف مذهبه نرش عىل وساَعَده قباذ امللك وتبعه فارس،
باتِّبَاع الحكومة خدمة يف واملوظفني والحكَّام الوالة جميع قباذ وأمر العراق، إىل الشيوعية

«بلخ». أرض ييل مما األعظم النهر خلف التي البالد هي الهياطلة بالد 6
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منهم كبرية جماعة اتباعه وأَبَى كرًها، وآَخرون طوًعا منهم فريق فاتبعه املذهب، هذا
عدو عمرو بن الحارث كندة «الحرية» عىل ووىلَّ قباذ فعزله «الحرية»، ملك الثالث املنذر
وحبسوه فخلعوه خلعه، عىل الفرس عظماء اتفق للشيوعية قباذ ب تعصُّ زاد فلما املنذر،

جامسب. — زماسب أخاه مكانه وأجلسوا ٤٩٩م، سنة
والربابرة، بالهياطلة ملتِجئًا وسار أخته، بمساعدة الحبس من قباذ فرَّ قليل وبعد
قباذ فزحف مزدك، أتباع إليه وانضمَّ كبريًا جيًشا له َز فجهَّ بملكهم، استنجد وهناك
ورأى قباذ عاد فلما ٤٩٨م، سنة ثانيًة العرش إىل وعاد قهره حروب وبعد أخيه، عىل
باملجوسية، وتظاَهَر تركه الشيوعي، مزدك ملذهب اتِّبَاعه بسبب عليه غضبوا قد الفرس
الخراج يأخذون أسالفه كان أن بعد «العراق»، يف باملساحة الخراج جعل الذي وهو
حاله يكن مهما وقفيًزا، درهًما األرض من الواحد الجريب عىل قباذ فرضب باملقاصمة،
يف درهم مليون وخمسني مائة أيامه يف «العراق» جباية فبلغت الجدب؛7 أو الخصب من
العظيمة واملزارع والحدائق بالبساتني زاهية حينذاك «العراق» بالد كانت حيث السنة،
يف أنهار عدة وحفر والزراعة، التجارة نشط قد كان امللك هذا وأن خصوًصا واألنهار،

«العراق».
الدولة أمور فأصلح ٥٣١م، سنة العادل رشوان أنو كرسى ابنه قباذ بعد وتوىل
اململكة أيامه يف فزهت األول،8 أردشري وضعها التي الرشائع وعدَّل جيوشها ونظَّم
أهل من بالعلماء حافًال أصبح حتى والعمران املدنية نحو «العراق» َم وتقدَّ الفارسية،
والفلسفة، الطب يف النصارى من جماعة فيه ونبغ وغريهم، والفرس األصليني البالد
مائتني عهده يف «العراق» جباية فبلغت بالدهم، برقي وسعدوا الرافدين أبناء ثروة وزادت
كثريًا واجتهد البالد، ثروة إنماء يف جهده بذل امللك هذا ألن درهم؛ مليون وثمانني وسبعة
الناس ورغب األمن، وبثَّ العدل ونرش واملعارف، الري أمور وتوسيع التجارة تنشيط يف
نهر حفر الذي وهو املختلفة، والعلوم اليونانية الفلسفة أيامه يف فانترشت العلوم يف
«دجلة» من يأخذ كان الذي النكرسوي»، «القاطول ب املعروف «سامرا» فوق «الفاطول»
وحفر «أكتسيفون»، بقرب «دن» نهر وحفر «النهروان»، يف ويصب الرشقي الجانب يف
مدينة وهي «أكتسيفون» من بالقرب مدينة وبنى «العراق»، يف وترع أنهار عدة هذا غري

مربًعا. ذراًعا ٣٦٠ أي الجريب ُعْرش والقفيز مربًعا، ذراًعا ٣٦٠٠ الجريب 7
الكريمة. النفس ذو رشوان: أنو ومعنى امللك، واسع كرسى: ومعنى األول»، «كرسى ى ويُسمَّ 8
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العرب تْها فسمَّ الروم، أنطاكية شكل عىل كانت ألنها الجديدة أنطاكية أي «نطيخورسو»
القرص يف وزاد الجديدة، القلعة أي حدثا»، «ماحوزا الكلدان اها وسمَّ املدائن»، «رومية
املنذر وأعاد زخرفته، من وأكثََر «أكتسيفون» ب األكتاف ذو شابور سه أسَّ الذي امللوكي
الشيوعية محو يف واجتهد أتباعه، من وكثريًا مزدك وقتل ملكه، إىل «الحرية» ملك الثالث
أسالفه أيام عليه كانت ا عمَّ أنقصها أي الجزية قانون وعدل مملكته، من أزالها حتى
أو الجزية هذه إن أي «العراق»، عرب وهم البادية أهل منها واستثنى لرعاياه، ترفيًها
العرب عىل يجعلها أن ُعَمر أراَد اإلسالم جاء وملا فقط. املدن أهل عىل السنوية الرضيبة
وأهل العظماء عدا ما الجزية الرعية به ألزم ا عامٍّ أمًرا فأصدر عنهم، عفى ثم أوًال
اثني فجعلها قدره، عىل إنسان كل امللك، بخدمة وَمن والكتَّاب والهرابذة والجند البيوتات
دون عمره كان ن عمَّ وعفى دراهم، وأربعة دراهم، وستة دراهم، وثمانية درهًما، عرش
— أرضار — جائحة غلته أصابت ن عمَّ يُوَضع أن وأمر الخمسني، فوق أو العرشين
عن َف خفَّ التعديل وبهذا واحدة، مرة أشهر أربعة كل يف الجباية وبجمع حائجته، بقدر
مكان قرب وكانوا رشوان، أنو عليهم فحمل القوافل إياد قبيلة غزت أيامه ويف رعاياه،
َد جدَّ ذلك إثر وعىل الجزيرة، إىل فهاجروا «العراق»، من وطردهم بهم ففتك «الكوفة»
تُِغري كانت التي العربية القبائل هجمات لصد جنوًدا فيها ووضع «آلوس»، مدينة سور

البادية. إىل السواد من قرب ما عىل
فتنة إثر عىل ُخِلع ثم ٥٧٩م، سنة الرابع هرمزد بعده اململكة رسير عىل وجلس
الفرس فأجلس كلها الجيوش إليه انحازت الذي بهرام، العام القائد وبني بينه قامت
للنزاع حسًما — الثاني كرسى أو برويز كرسى — ٥٩٠م سنة أبرويز ابنه العرش عىل
الحرب رحى فدارت العرش، يف وطمع عتوٍّا القائد فازداد واالضطرابات، للفتن وتسكينًا
واستوىل انترصبهرام العراق، يف بالنهروان جرت وقائع عدة وبعد أبرويز، امللك وبني بينه
انكساره بعد فرَّ فإنه أبرويز أما ملًكا، نفسه وأعلن العرش واغتصب «أكتسيفون» عىل
وزوَّجه وفادته فأكرم «موريقي»، موريس باإلمرباطور مستنجًدا «القسطنطينية» إىل
من اقرتََب حتى بالجيش أبرويز فسار باألموال، وأمده عرمرًما جيًشا له َز جهَّ ثم بابنته،
َق ومزَّ باهًرا، انتصاًرا أبرويز انترص مدة دامت هائلة معارك وبعد بهرام، فالقاه العراق
ففرَّ نهائيٍّا، انتصاًرا عليه انترص وهناك «أذربيجان»، إىل يطارده وظل بهرام، جيوش
عظيم، باحتفال «أكتسيفون» ودخل امللك عرش إىل أبرويز وعاد الرتك، بالد إىل بهرام

سنوات. أربع بهرام وبني بينه الحروب دامت أن بعد
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اللتني و«ميافارقني» «دارا» مدينتَْي عن للروم أبرويز تناَزَل الفوز هذا إثر وعىل
العطاء وأجزل نفيسة، هدايا موريس اإلمرباطور إىل وأرسل منهم، هرمزد أبوه أخذهما
فعادوا الرومية، العساكر يف األموال وفرَّق لنرصته، جاءوا الذين الروم قواد إىل والصالت
ووداد، وفاق يف الدولتان وأصبحت الروم، مع الصلح معاهدة أبرويز وعقد مقرهم، إىل
عىل الحرب وأشهر املعاهدة تلك ألغى ولكنه موريس، صهر أضحى أبرويز وأن خصوًصا
عىل «فوقا» مكانه وأجلسوا وقتلوه موريس اإلمرباطور خلعوا عندما ٦٠٢م، سنة الروم
بثار أخذًا ٦٠٤م؛ سنة بجيوشه أبرويز عليهم فحمل مملكتهم، يف حدثت أهلية فتنة أثر
الروم مملكة يف الفرس َل توغَّ أن وبعد أعواًما. األمتني بني الحروب ودامت مورس، حميه
ويقضون «القسطنطينية» يفتحون وكادوا ومستعمراتها، ممتلكاتها أكثر عىل واستولوا
يسرتدون وأخذوا الروم، عرش هراقليوس توىلَّ عندما األمر انعكس اململكة، تلك عىل
اقرتب حتى يتقدَّمون والروم يتقهقرون الفرس وظل أخرى، بعد مدينة الفرس من
الدائرة بها دارت طاحنة حرب رحى دارت وهناك «نينوي»، من بجيوشه هراقليوس
نحو تقدَّموا ثم «كركوك»، عىل ثم ٦٢٧م، سنة «نينوي» عىل الروم واستوىل الفرس، عىل
الفرس فانكرس دموية، أخرى حرب حدثت وهناك األكرب»، «الزاب وصلوا حتى «العراق»
الدسكرة،9 إىل هراقليوس وصل حتى يفرون والفرس يتقدمون الروم وأخذ أيًضا، فيها
فخلعوا كرباؤهم فاجتمع أحوالهم، واضطربت الفرس أمر فاختلَّ «النهروان» إىل َم تقدَّ ثم

٦٢٨م. سنة وذلك شريويه، ابنه مكانه وولَّوا أبرويز
هراقليوس وبني بينه الصلح عقد وتمَّ فأجابوه، الصلح يف الروم الجديد امللك ففاَوَض
أبرويز. أباه شريويه امللك قتل ذلك أثر وعىل بالدهم، إىل فعادوا الروم، يريض ما عىل

عىل بدله ووىلَّ ٦١٦م، سنة الحرية ملك الثالث النعمان قتل الذي هو هذا وأبرويز
ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمية الرشيعة صاحب إليه أرسل الذي وهو الطائي، قبيصة بن إياس الحرية
٦ه، لسنة املوافقة ٦٢٨م سنة السهمي حذافة بن هللا عبد مع اإلسالم إىل فيه يدعوه كتابًا
من الرحيم، الرحمن هللا «بسم نصه: وهذا الكتاب سلََّمه أبرويز أمام هللا عبد حرض فلما
ورسوله، باهلل وآَمَن الهدى اتَّبََع َمن عىل سالم الفرس، عظيم كرسى إىل هللا رسول محمد

وغري و«واسط»، «بغداد» بني كانت التي «الدسكرة» غري وهي «شهربان»، قرب كانت بلدة الدسكرة: 9
امللك. نهر عىل كانت التي الثالثة «الدسكرة»

36



الساسانية الدولة

هللا، بدعاية أدعوك ورسوله، عبده محمًدا وأن له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وشهد
أَْسِلْم الكافرين، عىل القول ويحق حيٍّا كان َمن ألنذر كافة، الناس إىل هللا رسول فإني

املجوس.» إثم عليك فإنما أبيَت فإن تَْسَلم،
«اليمن» ب عامله إىل وكتب حامله، إىل وأساء مزَّقه منه انتهى فلما أبرويز فقرأه
وأخربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل هللا عبد وعاد أسريًا، هللا برسول ويأتيه املدينة يغزو أن يأمره
ابنه كتب أبرويز ُخِلع فلما كتابي.» َق مزَّ كما ملكه مزِّق «اللهم فقال: أبرويز، فعل بما

هللا. رسول مقاتلة عن ينهاه «اليمن» ب عامله إىل شريويه
التي والعرب الفرس بني قار» «ذي بوقعة الشهرية املعركة حدثت أبرويز عهد ويف

الفرس. عىل باهًرا انتصاًرا العرب فيها انترص
ملَّكه ٦٢٩م، سنة الثالث أردشري وخلفه فُقِتل أشهر بضعة غري شريويه يملك ولم
رئيس — املدائن أصحاب رئيس وهو بأمره، ليقوم نائبًا له فجعلوا طفل وهو الفرس
كانت الداخلية االضطرابات ولكن األمور، زماَم هذا فتسلََّم جسنس، املدعو — الوزراء
الوليد، بن خالد بقيادة «العراق» عىل فيه املسلمون حمل الذي الوقت يف فيوًما يوًما تزداد
بني فتنة حدوث إىل ذلك آَل حتى الدولة رجال كلمة واختلفت اململكة شئون فاختلَّْت
عىل بجيوشه فحمل القوَّاد، لرئيس آِخرها يف النرص كان امللك، نائب وبني القواد رئيس
ونائبه امللك أردشري وقتل عنوًة احتلها ثم املجانيق، عليها ونصب ها وحاَرصَ «أكتسيفون»
لم ولكنه ٦٣٠م، سنة ملًكا بنفسه ونادى العرش واغتصب الدولة، رجال من وجماعة
ذلك أثر وعىل وقتلوه، الفرس من جماعة عليه وثبت حتى يوًما أربعني من أكثر يلبث
تملك فلم نفسها، السنة يف أبرويز كرسى بنت بوران تمليك عىل الدولة رجال اتفق
فاشتدَّ ٦٣١م، سنة وخنقها بريوز القوَّاد رئيس عليها فاحتال شهًرا عرش ستة غري هذه
وانقسم الفارسية، اململكة يف االضطرابات وعظمت الحكومة رجال بني والخالف الشقاق
وبايََع أبرويز، كرسى بنت وخت آزرميد «أكتسيفون» أهل فبايََع أقسام، ثالثة إىل الفرس
«اصطخر»10 أهل وبايََع خورسو، ميهر اسمه امللوك أوالد من صبيٍّا «خراسان» أهل
حمل أن بعد خراسان حاكم رستم قتََلها وخت، آزرميد قتلت ثم شهريار، بن يزدجرد

كيلومرتًا، ستون وبينهما من«شرياز»، الشمايل الرشق يف واقعة «فارس» يف قديمة مدينة اصطخر: 10
فخمًة وكانت «فارس»، مدينة أي «برسبوليس»، اليونان ويسميها الفارسية، الدولة عاصمة وكانت

١٨ه. سنة املسلمون فتحها البناء، عظيمَة
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أيًضا خورسو ميهر ُقِتل ثم معارك، عدة عقب حربًا «أكتسيفون» ودخل بجيشه، عليها
أركانها وزعزع اضطرابًا الدولة زاد والذي النظام، واختلَّ البالد يف الفوىض فسادت
سنة أي الثالث، أردشري أيام منذ للفتح جاءوا الذين العراق، يف املسلمني العرب ل توغُّ

بكر. أبي األول الخليفة عهد يف الوليد بن خالد بقيادة ٦٢٩م
فُقِتل ٦٣٢م، سنة أبرويز عم ابن حشنشده تمليك عىل «أكتسيفون» أهل اتفق ثم
فُقِتل رشوان، أنو نسل من مهران بن فريوز مكانه وولَّوا تمليكه، من شهر بعد هذا
كبار أحد بأمره فقام طفًال وكان شهريزان، بن سابور بدله وملك أيام بضعة بعد
امللك ُقِتل حتى أشهر ثالثة يمِض ولم البنذوان، بن خرسو زاد فرخ اسمه الدولة رجال
أدرك فلما أعداؤها، بها وطمع املستمرة الفتن تلك بسبب ادياًرا الدولة أمر وزاد ونائبه،
أجلسه الذي شهريار ابن الثالث يزدجرد تمليك عىل اجتمعوا موقفهم خطورة الفرس
عليه، كلمتهم وأجمعوا «أكتسيفون»، إىل منها فاستقدموه «اصطخر»، أهل العرش عىل

الفرس. له فدانت ٦٣٢م سنة «أكتسيفون» فحرض

الساسانية انقراضالدولة (2)

الدولة فيه كانت الذي الوقت يف الفارسية اململكة عرش عىل الثالث يزدجرد جلس
العراق يف املسلمني العرب ل توغُّ ضعًفا وزادها الداخلية، الفتن توايل من ضعفت قد
بكر أبي األول الخليفة وأيام الثالث أردشري أيام منذ الفرس مع الشديدة وحروبهم
من قومه بني القائمة الداخلية الثورات إخماد يف جهده يبذل امللك هذا فكان الصديق،
األمر، عليه ارتبك حتى أخرى، جهة من للفتح جاءوا الذين العرب هجمات ويصد جهة،
وظلَّ العرب، أمام بالعجز يتظاهر وال الضعف يُظِهر ال جلًدا ذلك كل مع كان ولكنه
حامية حربًا أصلوه األخري ويف الوقائع أكثر يف عليه فانترصوا لقتالهم، الجيوش يجهز
إىل «العراق» من الهزيمة عىل أجربوه ثم ٦٣٦م، سنة الشهرية «القادسية» وقعة يف
الخطاب، بن عمر الثاني الخليفة عهد يف عديدة حروب بعد ٦٣٧م، سنة «فارس» بالد
سنوات ٤١٠ حكمته التي «الفرس» دولة منه وانقرضت «العراق» يف اإلسالم دولة وقامت

(٢٢٦–٦٣٧م).
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َم تقدَّ ملا تتمة (3)

وهم — األصليني األراميني بقايا من الساسانية الدولة عهد يف «العراق» سكان معظم كان
املناذرة وعرب وغريهما، وربيعة إياد منها التي العربية والقبائل — والرسيان الكلدان
من وغريهم واألكراد الفرس من شتات الجموع تلك ويتخلَّل يتبعها، وما «الحرية» سكان
امللوك هؤالء تعرُّض عدم بسبب تامة، وحرية رغيد عيش يف الجميع وكان أخرى، أمم
غري قبًال، عليه كانت ما عىل القوانني وإبقائهم وعاداتهم، وآدابهم البالد أهل برشائع
أن بعد «رومية» ملوك القيارصة تنرصُّ منذ العراقيني النصارى باضطهاد بدءوا أنهم
القيارصة إىل النصارى ميل بسبب الكبري، قسطنطني القيرص أيام منذ أي وثنيني، كانوا
والروم، الفرس بني الحرب تقوم كانت عندما خصوًصا لهم، والتجسس مذهبهم أبناء
النصارى رؤساء من كثريًا قتلوا امللوك بعض إن حتى دينهم، ألبناء النصارى فيتجسس
الدين انتشار إن بل الضطهادهم، سببًا وحده ذلك يكن ولم كنائسهم، أكثر وهدموا
الفرس خوََّف فعاًما عاًما أتباعه وازدياد وحرض، بدو من «العراق» عرب بني املسيحي
بتقويته، واجتهدوا لدولتهم رسميٍّا دينًا اتخذوه الذي الزردشتي دينهم عىل القضاء من
لهم، املجاورة الروم لدولة رسميٍّا دينًا أخريًا صار قد كان املسيحي الدين وأن خصوًصا
يتخذون كانوا إنهم حتى الفرس، حكم تحت الذين للنصارى ينترصون الروم وصار
أهل كان فقد كله ذلك ومع الفرس، مع للحرب ذريعة األحيان بعض يف اضطهادهم
يف األجنبي لحكم الراضخة األخرى األمم إىل بالنسبة سعداء الدولة هذه عهد يف العراق

العهد. ذلك
امللوك هؤالء العتناء ا؛ جدٍّ حسنًة فكانت االقتصادية الوجهة من «العراق» حالة أما
كان ذلك أجل ومن وُرِقيِّها، التجارة وتنشيط الزراعة نطاق بتوسيع واهتمامهم بالري
الزراعة بفضل عظيًما مبلًغا حينذاك ثروته بلغت وقد ا، جدٍّ غنيٍّا عهدهم يف «العراق»
بها وتبادلوا وبحًرا، برٍّا بالتجارة أيامهم يف الرافدين أبناء واشتَغَل والصناعة، والتجارة
زراعة إن بل وغريها، و«فارس» و«الهند» و«سورية» «مرص» ک البعيدة األقطار أهل مع
واألنهار،11 الرتع من حفروه ما بفضل العالم؛ يف زراعة أرقى عهدهم يف كانت العراق

الذي «الرصاة» ونهر بهرام، بن نريس امللك احتفره الذي «النرس» نهر حفروها التي األنهر فمن 11

الصغرية األنهار عدا هذا رشوان، أنو احتفرهما اللذان ونهر«دن» «القاطول» ونهر األول، أردشري احتفره
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وقباذ األول ودارا األول أردشري عهد يف خصوًصا عظيمة القطر هذا جباية وأصبحت
الزراعة وإنماء التجارة رقي عىل قاًرصا امللوك هؤالء اهتمام يكن ولم رشوان،12 وأنو
واملراصد املدارس العراق يف فأنشئوا أيًضا، العلوم بنرش اهتموا أكثرهم إن بل فحسب،

ومؤسساتهم. بأنظمتهم القديمة املدنية وخدموا والبيمارستانات،
خراج يأخذون كانوا إنهم أي بالتعديل؛ عهدهم يف فكانت «العراق» خراج جباية أما
الجريب عىل فرضب باملساحة، الخراج جعل فريوز بن قباذ توىلَّ فلما باملقاسمة، األرايض
يُرَوى ما فعىل الجزية أما الجدب، أو الخصب من حاله يكن مهما وقفيًزا درهًما الواحد
قوانني عدل حينما وضعها الذي هو وأنه قباذ، بن رشوان أنو قبل عندهم تكن لم أنها
والجند البيوتات وأهل العظماء خال ما الجزية الناس بإلزام قانونًا أصدر قد وكان دولته،
درهًما، عرش اثني فجعلها قدره، عىل إنسان كل امللك، خدمة يف وَمن والُكتَّاب واملرازبة

دراهم. وأربعة دراهم، وستة دراهم، وثمانية
ودخله أعماله فيه ن تُدوَّ بالخراج ا خاصٍّ ديوانًا مدينة كل يف جعلوا قد وكانوا
ويدير يسوسها حاكم مدينة كل وعىل البالد، أهل من ال وعمَّ وجباة ُكتَّاب وله وخرجه،
الفارسية من «املوهباط» اسم الكبار الوالة عىل أطلقوا وقد جندها، ويرأس إدارتها دفة
ال العمَّ وعىل — الحدود حافظ أي — «مرزبانا» الحدود يتوىلَّ الذي وعىل آباد»، «مه
إليه يعهدون محنَّك لقائد إال الوالية يولُّون ال وكانوا «الرد»، اسم منزلًة أحطُّ هم الذين

والوالية. القيادة أي واإلدارة؛ الحرب
يف صارت التي املدائن» «أكتسيفون مدينة يف الشتاء أيام يقيمون امللوك هؤالء وكان
«فارس»، ب «اصطخر» مدينة يف الباقية الثالثة املواسم ويقضون مدينة، أعظم أيامهم آِخر
أيام منذ «األكارسة» ب وا ُسمُّ وقد «أكتسيفون»، يف أيامهم أكثر يقضون أخريًا صاروا ثم
هذه وعاشت «أكارسة»، وجمعه امللك، واسع «كرسى»: ومعنى قباذ، بن رشوان أنو كرسى
وآِخرهم بابك، بن أردشري أولهم ملًكا ٢٨ فيها وقام (٢٢٦–٦٥١م)، سنة ٤٢٥ الدولة

وما القديمة األنهار من كروه ما وعدا «دجلة»، من يأخذ ما ومنها «الفرات»، من يأخذ ما منها التي
والقالع. املدن من بنوه وما املياه، ومخازن والجسور السداد من أنشئوه

مليون ٢٨٧ رشوان أنو عهد ويف درهم، مليون وخمسني مائة قباذ عهد يف «العراق» جباية بلغت وقد 12

وعرشين مائة — متوالية واالضطرابات مستمرة الفتن كانت حينما — الثالث أردشري أيام ويف درهم،
امللكي. للبالط تُدَفع ماليني ثالثة عدا سنويٍّا، درهم مليون
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عثمان الثالث الخليفة عهد يف ٣١ه لسنة املواِفقة ٦٥١م سنة ُقِتل الذي الثالث يزدجرد
املسلمني، العرب يد عىل الوجود عالم من وُمِحيت الدولة هذه انقرضت وبقتله عفان، بن
و«جورجان»، و«الديلم» «إيران» بالد عىل وتشتمل العالم، دول أكرب من كانت أن بعد
— الجزيرة وبالد «كردستان»، ضمنها يف التي «آشور» وبالد — العراق — «بابل» وبالد

«اليمن». بالد منها العرب بالد من وقسم «فارس»، خليج وجزائر النهرين، بني
االنقسامات غري األطراف املرتامية املجد العظيمة الدولة انقراضهذه سبب يكن ولم
وبني تارة املالكة األرسة بني املستمرة والفتن املتوالية، األهلية والثورات فيها، حدثت التي
مختلفة، أزمان يف الروم وبني بينهم تقوم كانت التي والحروب أخرى، الدولة رجال
فتمكََّن منها الضعف تمكََّن حتى أبرويز عهد يف نارها استعرت التي الحروب أهمها
دولتهم قرضوا فإنهم بالتدريج، بالدها جميع عىل واستولوا محوها، من املسلمون العرب
٦٥١م سنة فارس بالد من قرضوها ثم ١٦ه، لسنة املوافقة ٦٣٧م، سنة «العراق» من

كان. خرب يف ذاك منذ الدولة هذه وأصبحت ٣١ه، لسنة املوافقة
انتقل بل طواًال، أعواًما «العراق» يف للفرس دولٌة الساسانية الدولة بعَد تقم ولم
بني إىل ثم أمية، بني إىل ثم الراشدين، الخلفاء إىل انقراضهم بعد القطر هذا يف الحكم
فيه قامت الذي الوقت يف بغداد يف العباسية الخالفة شأن ضعف ما إذا حتى العباس،
سوا وأسَّ «بغداد» عىل فحملوا هؤالء طمع بويه، بني يد عىل «فارس» بالد يف فارسية دولة
بعد الصفوية الدولة تلتها ثم ٩٤٥م، لسنة املواِفقة ٣٣٤ه سنة يف فارسية دولة فيها

محله. يف ذلك وسنذكر العثماني، العهد يف الزندية الدولة ثم الدهر، من حني
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٣٣٤–٤٤٧ه/٩٤٥–١٠٥٥م العراق يف الخامسة الفارسية الدولة أو

بويه بني دولة بدء (1)

الحسن، عيل وأبو عيل، الحسن أبو إخوة: ثالثة بقيام الدولة هذه ابتدأت تمهيد:
قيل ما عىل نسبه يتصل الذي فناخرسو، بن بويه شجاع أبي أوالد أحمد، الحسن وأبو
أوالده ونشأ «الديلم»،2 بالد سكن قد شجاج أبو أبوهم وكان القدماء،1 الفرس ملوك إىل
دعاة من والثورة العصابات أهل من «الديلم» بالد من خرج َمن مع خرجوا ثم فيها
فلما كايل»، بن «ماكان جيش يف الثالثة اإلخوة فدخل العباسيني، عىل ليفسدوا العلويني
و«جرجان» «طربستان» يف الزيارية الدولة س مؤسِّ بمرداويج التحقوا «ماكان» أمر أدبر
من ناحية منهم واحد كل فتقلََّد وغريها، و«أصبهان» و«همدان» و«قزبني» و«الري»
بالد عىل عيل الحسن أبو وهو أكربهم وكان ٩٣٣م، لسنة املواِفقة ٣٢١ه سنة الجبل
الهمة عايل وكان و«همذان»، «أصفهان» بني العجمي «العراق» يف كانت التي «الكرج»

األول. جور بهرام وزير مهرنريس إىل وقيل الساساني، الثالث يزدجرد إىل يرتفع نسبه أن ويروى 1

ورجالهم أنصارهم إن بل الديلم، من بويه بنو يكن ولم الشيعة، من وكانوا الفرس، من جيل الديلم: 2
الغربي جنوبه من خزر بحر سواحل عىل املمتدة البالد وهي — خراسان وراء الجيالن ومن الديلم من

أيًضا. «البويهية» ب بَْت لُقِّ كما «الديلمية»، ب دولتهم بَْت لُقِّ ولهذا —
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وسار عليه فانتقض وحشة، مرداويج وبني بينه حصلت ثم أخويه، وأتباع أتباعه فكثر
جرجان. — أرجان عىل استوىل ثم وملكها، «أصفهان» إىل

٣٢٢ه/٩٣٤م، سنة إليهم فسار يستدعونه، «شرياز» أهل كاتبه ذلك أثر وعىل
بالد له فدانت «شرياز»، عيل ودخل وانهزم فشل ولكنه الخليفة، عامل ياقوت فقاتََله
الخليفة وكان هذا، عيل إىل عساكره انضمت مرداويج ُقِتل وملا واشتهر، كلها «فارس»
عليه البالد تقرير يطلب مقلة بن عيل وزيره وإىل عيل إليه فكتب باهلل، الرايض يومئٍذ
وملا واللواء، بالُخَلع إليه وبعثوا ذلك إىل فأُِجيب السنة، يف — مليون — درهم ألف بألف
«فارس» ب هو وأقام «كرمان»، أحمد وأخاه «أصفهان»، الحسن أخاه أقطع عيل أمر قوي
الرشق. يف شيعية فارسية دولة أكرب َس أسَّ أن بعد ٣٣٨ه، سنة مات أن إىل ا عامٍّ ملًكا

٩٣٧م، لسنة املواِفقة ٣٢٦ه سنة يف كانت «العراق» عىل البويهيون شنََّها غارة وأول
— يحكم — الرتكي» و«بجكم رائق» «ابن من انهَزَم قد كان الربيدي هللا عبد أبا أن وذلك
فأرسل بويه، بن بعيل مستنجًدا «اصطخر» إىل وسار «بغداد»، ب الخالفة عىل املتغلبني
«بجكم» هناك فالقاه «أرجان»، وصل حتى بجيوشه هذا فسار «العراق»، ألخذ أحمد أخاه
«األهواز»، إىل «بجكم» انهزم معارك عدة وبعد لصده، سار قد وكان «واسط»، مدينة وايل
ففروا فهزمهم «بجكم»، فيها تركهم الذين حاميتها وقاتََل مكرم عسكر إىل أحمد َم فتقدَّ
أثر وعىل «واسط»، إىل «بجكم» وفرَّ عنوًة وملكها «األهواز» إىل أحمد سار ثم «تسرت»، إىل
«بجكم» باختالفهم فعلم الثاني، فهرب الربيدي ابن وبني أحمد بني خالف حدث ذلك
أحمد فشل فلما أحمد، عليها استوىل التي البالد وأكثر «األهواز» واسرتدَّ جيًشا فأرسل
سار فإنه «بجكم» أما «األهواز»، عىل واستوىل فعاد بالجيوش، فأمده عيل بأخيه استنجد
خوًفا األمراء؛ إمارة باهلل الرايض الخليفة وقلَّده عليها، واستوىل «بغداد» إىل «واسط» من
«البرصة»، ب أقام قد أحمد من فرَّ أن بعد الربيدي ابن وكان ٣٢٩ه، سنة وذلك رشه، من
ثم بويه، بن الحسن من لريجعها «الجبل» إىل املسري عىل ويحرِّضه «بجكم» يراسل وصار
بخمسمائة «بجكم» فأمدَّه معه واتفق بويه، بن أحمد من فيسرتدها «األهواز» إىل يسري
أن وينتظر ببجكم يرتبَّص الربيدي ابن وبقي انتظاره، يف «حلوان» إىل هو وسار فارس
عظمت وملا «بغداد»، إىل فرجع «بجكم» ذلك فأدرك عليها، هو فيهجم «بغداد» عن يبعد
— الرتكي توزون األمراء إمارة وتوىلَّ «العراق»، يف االضطرابات وتوالت «بغداد» يف الفتن
من «بغداد» يف يجري ما كلَّ يراقب «األهواز» ب مقيًما أحمد كان — طوسون أو تورون
املتقي الخليفة نكبة فرصة فاغتنم فيها، تقع التي الحوادث عن األخبار ويأخذ األعمال،
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باهلل املستكفي والخليفة توزون فالقاه ٣٣٣ه، سنة «واسط» إىل بجيشه فحمل باهلل
«بغداد» يف الفتن اشتدت وملا الفرص، ب يرتقَّ وظلَّ «األهواز» إىل أحمد فرجع بالعساكر،
وزاد الناس، أموال إىل األيدي وامتدت املال بيت وخال العمال، عىل الجبايات بها وضاقت
الطرق، وُقِطعت األسعار فغلت األعمال عن الناس وتقاَعَد «العراق»، يف األتراك ظلم
بن زيرك األمراء إمارة وتوىلَّ األمن، حبل واضطرب فوىض، العراقية البالد وأصبحت
املصادرات، من خوًفا التجار خصوًصا عنها، بالجالء بغداد أهل وأخذ الرتكي، شريزاد
بأحمد استغاثوا بالخلفاء؛ وغدرهم وظلمهم األتراك تجربُّ وسئموا بالناس األمر وضاق
— «العراق» يف يطمعه كوشه» «ينال املدعو األتراك القواد أحد إليه وكتب ا، رسٍّ بويه بن
فرصة مغتنًما أحمد فنهض — العداوة من بينهما كان ما بسبب لزيرك لبغضه إليه كتب
بَمن زيرك إليه فخرج مرسًعا، «األهواز» من الديلم بجيوشه وسار املحزنة، الفتن تلك
معارك وبعد الفريقان، فالتقى جمعهم، الذين األكراد وقبائل األتراك جيوش من معه
أشهر، ثالثة اإلمارة توىلَّ أن بعد «املوصل» قاصًدا وسار معه، بَمن زيرك انهزم هائلة

الناس. واضطرب شديًدا خوًفا وخاف «بغداد» ب داره يف الخليفة واختفى
ظهر «بغداد» هذا دخل فلما املهلبي، حسن كاتبه قدَّم فإنه بويه، بن أحمد أما
أحمد بانتصار والفرح الرسور له وأظهر داره إىل املهلبي ودعا املستكفي الخليفة

وقدومه.
وذهب عظيم، باستقبال ٣٣٤ه سنة األوىل جمادى شهر يف «بغداد» أحمد دخل ثم
الذهب من طوًقا وألبسه عليه وخلع له وحلف اإلمارة ه فوالَّ به، واجتمع الخليفة دار إىل
يُخَطب أن وأمر لواءً له وعقد اململكة، تدبري إليه وفوَّض الذهب، من بسوارين ره وسوَّ
«ركن الحسن وأخاه الدولة»، «عماد عليٍّا أخاه ب ولقَّ الدولة»، «معز به ولقَّ املنابر، عىل له

والدنانري. الدراهم عىل ألقابهم برضب وأمر الدولة»،

٣٣٤–٣٥٦ه بويه بن أحمد الدولة معز (2)

إليه فاستأمن ببغداد أقام البالد، شئون ورتََّب «العراق» يف الدولة معز أمر استتب ملا
فعقد وأعمالها، «واسط» له وضمن عليها حاكًما وكان «البرصة»، من الربيدي القاسم أبو
له وقدَّر الخليفة، عىل الدولة معز حجر ذلك إثر وعىل (٣٣٤ه)، نفسها السنة يف عليها له
وأول البويهيني، من ذلك فعل َمن أول وهو — درهم آالف خمسة يوم كل النفقة برسم
يف يسعى ورآه وحشة، الخليفة وبينه بينه حدثت قليل وبعد — منهم «بغداد» ملك َمن
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محفل يف الخالفة قرص يف به فاجتمع خلعه، عىل فعزم املغصوبة، الخالفة حقوق إعادة
يريدان فظنهما الخليفة، يد وتناَوَال الديلم كبار من اثنان دخل جلوس هم وبينما حافل،
ماشيًا وساقوه بخناقه وأخذَا عنقه، يف عمامته ووَضَعا رسيره عن فجذباه فمدَّها تقبيلها،
دار يف وظلَّ عينيه، وسملوا واعتقلوه، خلعوه وهناك حال، أسوأ يف الدولة معز دار إىل

٣٣٨ه. سنة يف تويف حتى معتَقًال السلطنة
إىل وسار الخالفة دار من نهض الخليفة، أصحابه ساق ملا فإنه الدولة معز أما
الثمينة، األموال من الخالفة قرص يف ما الديلم ونهب والطبول، البوقات فرضبت داره،
بيشء، الدولة معز يباِل فلم بغداد، فاضطربت الدولة معز عىل ونقموا األهلون فاستاء
له وأخذ بالخالفة، فبايعه املقتدر بن الفضل القاسم أبا وأحرض رجاله جمع إنه بل
معز اغتصب ذاك ومنذ (٣٣٤–٣٦٣ه/٩٤٥–٩٧٣م)، هلل» «املطيع بوه فلقَّ العامة البيعة
التي وإقطاعه أمالكه يدبِّر كاتب غري للخليفة يَبَْق ولم الخالفة، حقوق من بقي ما الدولة
للخليفة يَبَْق ولم تماًما، مسلوبة الخالفة سلطة وأصبحت حاجاته، بها ليسد له تركها
من كانت بعدما البويهيني جهة من الوزارة وصارت املناشري، عىل والتوقيع االسم غري

الخلفاء. جهة
الخلفاء. إال اإلسالم يف قبله أحد يبلغه لم ما بلغ حتى الدولة معز يخدم السعد وظل

بغداد يف الحرب

صاحب — حمدان بن الدولة نارص َز جهَّ املطيع، ومبايعة املستكفي الخليفة خلع أثر عىل
معز استيالء ساءَه ألنه «بغداد»؛ من وطرده الدولة معز لقتال كبريًا جيًشا — املوصل
َز فجهَّ الدولة معز ذلك فبلغ الخالفة، حقوق وسلبه املستكفي وخلعه «بغداد» عىل الدولة
يف الجيشان فالتقى الرتكي، كوشه وينال فيادة بن موىس بقيادة ملالقاته وأرسله جيًشا
جديد جيش تجهيز إىل الدولة معز فاضطر قليًال، َم وتقدَّ الدولة نارص فانترص «عكربا»،
الدولة معز فأرسل شديدة، حروب الفريقني بني فحدثت الخليفة، معه وأخذ بنفسه قاده
إىل عساكره من بفرقة — به التحق الذي — الرتكي شريزاد بن زيرك القائد ذلك أثناء يف
أثر وعىل الدولة»، «نارص باسم بغتًة زيرك عليها فاستوىل الجيوش، من لخلوِّها «بغداد»

معه. وَمن كوشه ينال إليه فانحاز «بغداد»، إىل «سامر» من الدولة نارص َه توجَّ ذلك
نارص فوجدوا «بغداد»، إىل والجيوش الخليفة ومعه فسار الدولة، معز ذلك فبلغ
شطرين؛ إىل املدينة وانقسمت منها، الغربي الجانب فدخلوا فافتتحوها دخلها، قد الدولة
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الدولة معز بيد الغربي والجانب حمدان، بن الدولة نارص قبضة يف الرشقي الجانب
أثنائها يف نهب أياًما، دامت املدينة داخل هائلة معارك عدة الفريقني بني فحدثت البويهي،
من ماليني بعرشة يُقدَّر ما نهبوا إنهم بعضهم قال حتى الناس أموال من كثريًا الديلُم
فحملت «األهواز»، إىل االنسحاب عىل عزم إنه حتى الدولة بمعز الحال وضاق الدنانري،
من فخرج االنسحاب، إىل الدولة نارص واضطر فانترصت، نهائية عنيفة حملة جنوده
جرت ثم ٩٤٦م،3 لسنة املواِفقة ٣٣٥ه سنة محرم يف وذلك مقره، إىل وعاد «بغداد»
من مبلًغا الدولة معز إىل الدولة نارص يحمل أن عىل بينهما الصلح فتَمَّ مراسالت، بينهما

و«الجزيرة». مرض» و«ديار بكر» و«ديار «املوصل» عن سنة كل يف املال

العراق يف االضطرابات

الدولة معز فأرسل «البرصة»، ب الربيدي بن القاسم انتفضأبو (٣٣٥ه) نفسها السنة ويف
«واسط»، يف الجمعان فالتقى للقتال، جيوشه َ فسريَّ الربيدي ابن ذلك فبلغ لقتاله، جيًشا
فخرج ثانيًا، جيًشا َز فجهَّ الهزيمة، خرب وبلغه الربيدي ابن جيش عىل الدائرة فدارت
الربيدي ابن طرد قاصًدا هلل املطيع الخليفة ومعه كبري بجيش «بغداد» من الدولة معز
ابن فاضطر «البرصة»، جيش إليه استأمن «الدرهمية» إىل وصل فلما «البرصة»، من
يف وذلك «البرصة»، معه وَمن الدولة معز فدخل القرامطة، إىل وفرَّ الهرب إىل الربيدي

«بغداد». إىل ورجع املهلبي حسن وزيره عليها وىلَّ شئونها نظم أن وبعد ٣٣٦ه،
إرساله املقرَّر املال إرسال عن حمدان بن الدولة نارص امتنََع ٣٣٧ه سنة كانت وملا
نارص فرَّ «املوصل» من اقرتََب فلما الديلم، بجيوشه الدولة معز عليه فحمل «بغداد»، إىل
عىل عازم هو وبينما قتال، بدون «املوصل» الدولة معز فدخل «نصيبني»، إىل الدولة
لقتال و«الري» «جرجان» عىل الخراسانية الجيوش قدوم بلغه الدولة نارص مطاردة
عن حمدان ابن يؤدي أن عىل بينهما الصلح فتمَّ نارصالدولة، مصالحة إىل فاضطرَّ أخيه،
«املوصل» بالده: جميع يف بويه لبني يُخَطب وأن سنة، كل يف الدراهم من مليونًا بالده

و«الخابور». العني» و«رأس و«الرحبة» و«نصيبني» و«سنجار» و«الجزيرة»

البالد عن الخالفة إىل املقرَّر املال دفع عن امتنع الدولة، معز أعمال بلغته ملا الدولة نارص أن ويروى 3

الحروب. هذه ذلك أجل من وجرت الدولة، معز عليه فحمل يحكمها، التي
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سنوات ثالث من أكثر االضطرابات فانقطعت «بغداد»، إىل الدولة معز فرجع
«البرصة» عىل «عمان» صاحب وجيه بن يوسف ٣٤١ه سنة يف فحمل «العراق»، يف

بالفشل. الرجوع إىل اضطره حتى املهلبي حسن أمريها فقاتََله أياًما، ها وحاَرصَ
املال، من عليه ما تأدية عن حمدان ابن فامتنع ٣٤٧ه، سنة إىل األحوال فهدأت
تصاَلَحا مراسالت وبعد حلب، إىل حمدان ابن فانهزم بالده، ألخذ الدولة معز عليه فزحف
عن الدراهم من مليونني سنة كل يف حمدان ابن يدفع أن عىل مقره إىل منهما كلٌّ وعاد

الدولة. معز إىل بالده
الدولة، نارص عىل الدولة معز نية فسدت حتى الصلح ذلك عىل سنة تمِض ولم
املقرَّر املال إرسال تأخري ذلك يف وحجته املهلبي، وزيره ومعه بجيوشه عليه فحمل
عربية إمارة بجانبه تكون لئال حكومته؛ محو أو إضعافه يريد كان أنه والظاهر —
بدأت ثم «نصيبني»، إىل حمدان ابن فرَّ «املوصل» من بويه ابن اقرتب وملا — قوية
«حلب» إىل الهرب إىل فاضطر حمدان، ابن أمر ضعف حتى بعض عىل بعضهم غارات
أنه ذلك يف وحجته فأبَى الصلح، يسأله الدولة معز إىل وكتب الدولة، سيف أخيه عند
نارص ألخيه التي البالد ضمان يكون أن إىل الدولة سيف فاضطرَّ مرة، بعد مرة خاَلَف
فيها الحكم يكون وأن سنويٍّا، درهم ألف وتسعمائة مليونني بدفع د وتعهَّ باسمه، الدولة
خمس ميض وبعد ٣٤٨ه، سنة يف وذلك مقره، إىل منهما كل وعاد الصلح فتمَّ ألخيه،
بني الحرب فعادت — املال أي — السنوي الضمان دفع عن الدولة نارص امتنع سنوات
«نصيبني» إىل الدولة نارص منها فانهزم «املوصل»، عىل الدولة معز وحمل الفريقني،
الدولة معز وبينما عمر»، ابن «جزيرة إىل منها فرَّ منه اقرتََب فلما الدولة، معز فلحقه
بغتًة «املوصل» عىل الدولة نارص حَمَل إذ عمر»، «ابن جزيرة يف الدولة نارص آثار يتتبع
من فيها ما جميع وغنم كرباءهم وأَرسَ بالديلم وفتك فدخلها وجيوشه، أوالده ومعه
معز وعاد بينهما فتمَّ الصلح، عقد إىل األخري فاضطرَّ الدولة، ملعز التي والذخائر األموال

«بغداد». إىل الدولة
معز عىل «بغداد» يف الجند شغب حتى الحادثة هذه عىل قصرية مدة تمِض ولم
الدولة معز اضطر للجند، كاٍف غري املوجود املال كان وملا مرتباتهم، تأخري بسبب الدولة
ذلك يُْغِنه فلم الوجاهة، أهل من املثرين بعض فصاَدَر بالباطل، الناس أموال أخذ إىل
ويأخذوا ليزرعوها قوَّاده إىل وسلَّمها املالكني وضياع الخالفة ضياع إىل يده فمدَّ شيئًا،
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٣٥٠ه سنة بنى ملا إنه بل للعدل، املخاِلفة األعمال بهذه يكتِف ولم غلتها، من مرتباتهم
عليه ورصف — اليوم السليخ — الشماسية محلة يف املعزية» «الدار ب املعروف قرصه
املال إىل احتاج ثم الحكومة، رجال من جماعة صاَدَر املال، إىل واحتاج دينار مليون نحو
بن الحسن بن هللا عبد فضمنه — بااللتزام — بالضمان القضاء فأعطى أخرى ألمور
«قايض َي وُسمِّ «بغداد»، ب املال بيت إىل يدفعها سنويٍّا درهم ألف بمائتي الشوارب أبي

اإلسالم.4 يف القضاء ضمن َمن أول وهو — بغداد» قضاة
سنة يف «العراق» يف «البطيحة» ب الشاهينية اإلمارة َست أُسِّ الدولة معز أيام ويف
معز وبني بينه حدثت أن بعد الجامدة،5 أهل من شاهني بن عمران َسها أسَّ ٣٣٨ه؛
وتقليده مصالحته إىل اضطرَّ حتى قهره عن الدولة معز وعجز عديدة، حروب الدولة
تحت تقاتله الديلم وظلت ٣٥٤ه، سنة يف الدولة معز عىل خرج ثم البطائح،6 إمارة
٣٥٦ه، سنة يف الدولة معز فمات طويلًة، مدًة الحسن بن العباس الفضل أبي قيادة

ملصالحته. جيشه فاضطرَّ
الحسني عىل عاشورا يوم يف رسمي مأتم «بغداد» يف جرى الدولة معز أيام ويف
الطبَّاخني وبمنع األسواق، جميع قىضبإغالق ٣٥٢ه، سنة يف أصدره بأمٍر عيل، اإلمام ابن
يوم أول وهذا للحسني، العزاء ويُِقْمَن الشوارع يف يلطمن نساء وبإخراج الطبخ، من
إرضاءً ذلك؛ فعل َمن أول هذا الدولة ومعز اإلمام، ابن اإلمام عىل رسمي مأتم فيه جرى

الشيعة. مذهبه ألبناء
ابنه عهده ويل وكان ٣٥٦ه، سنة اآلخر ربيع ١٣ يف «بغداد» ب الدولة معز ومات
وكاتباه سبكتكني، وحاجبه املهلبي، الحسن ووزيره الدولة»، «عز ب ب امللقَّ «بختيار»

العباس. بن محمد الفرج وأبا الحسني بن العباس الفضل أبا

والرشطة الحسبة يعطون صاروا ثم األحيان، أكثر يف بالضمان القضاء يعطون صاروا الحني ذلك ومنذ 4

أيًضا. بالضمان وغريهما
السادس القرن إىل عامرة ظلت «البرصة»، وبني بينها «واسط»، مدينة أعمال من كبرية قرية الجامدة: 5

للهجرة.
وكان ومستنقعات، وطساسيج قرى فيها و«الكوفة»، «البرصة» بني أرض هي البطيحة: أو والبطائح 6

أمية. بني أيام يف خصوًصا كثريًا خراجها
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٣٥٦–٣٦٧ه بختيار الدولة عز (3)

ب امللقَّ بختيار ابنه وكان ٣٥٦ه، سنة اآلخر ربيع ١٣ يف «بغداد» ب الدولة معز مات ملا
ذلك يف منشوره هلل املطيع الخليفة فأصدر بعده، األمر توىلَّ عهده ويل الدولة» «عز ب
أمري شاهني بن عمران مع الصلح عقد فعله يشء وأول الدولة»، «عز بَه ولقَّ عليه وخلع

البطائح.
سيئ الرأي، ضعيف كان بل والتدبري، السياسة يف كأبيه الدولة عز يكن ولم
طمًعا الديلم كبار طرد إنه حتى حكومته، رجال إىل مسيئًا باملالهي، مشغوًال التدبري،
الديلم طائفتني؛ يومئٍذ وكانوا «بغداد» ب عليه الجند شغب ذلك وسبب إقطاعاتهم، يف
البالد أمراء مع حروبه وكثرت األمواُل وقلَِّت تدبريه سوء بسبب الفتن فتوالت واألتراك،
وانقطع أعداؤه، به وطمع هيبته زالت حتى وغريها، و«البرصة» «املوصل» ک له املجاورة
معز بن حبيش أخوه أمريها «البرصة» ب وعىص سريته، لسوء الرتكي سبكتكني عنه
بن العباس الفضل أبا وزيره الدولة عز فأرسل ٣٥٧ه، سنة يف عليه وثار الدولة،
وأرسله «البرصة»، ب التي أمواله وصاَدَر عليه وقبض حبيش عىل الوزير فانترص الحسني

فحبسه. «بغداد» ب الدولة عز أخيه إىل مخفوًرا
حتى الدولة عز لقتاله فسار شاهني، بن عمران البطيحة أمري ٣٥٩ه سنة يف ثار ثم
بالجيش إليها فانحدر «الجامدة»، إىل ينحدر أن الفضل أبا وزيره أمر ثم «واسط»، ب نزل
— الظفر ينتظر «واسط» ب الدولة وعز — الحصار أمد فطال «البطيحة»، وحاَرصَ
عىل وصاَلَحه عمران مع الصلح عقد إىل فاضطر الفضل، أبي عىل وثار الجيش فضجر
٣٦١ه. سنة يف وذلك «بغداد» إىل الجميع فعاد الدولة، عز إىل سنة كل يف يرسله مال

بما مسترصخني املسلمني من كبري فريق «بغداد» إىل جاء (٣٦١ه) السنة هذه ويف
عز فطلب الروم، حرب تريد «بغداد» عامُة فثارت و«نصيبني»، «الجزيرة» يف الروم فعل
إذا الحرب عىل النفقة «تلزمني الخليفة: له فقال الجنود، لتجهيز ماًال الخليفة من الدولة
وإنما يشء، يلزمني فال هذه حايل كانت إذا أما األموال، إيلَّ وتجبى يدي يف البالد كانت
ينفع فلم فعلت.» أعتزل أن شئتم فإذا الخطبة، إال يل وليس البالد، يده يف َمن يلزم
مال، عنده يكن ولم القتل من نفسه عىل فخاف الدولة عز َده وهدَّ احتجاجه، الخليفة
إىل فسلََّمها درهم، ألف أربعمائة فجمعت وثيابه، وأثاثها داره أنقاض بيع إىل فاضطر
مصالحه عىل رصفه املال الدولة عز قبض وملا الخليفة، صاَدَر األمري أن فشاع الدولة، عز

الحرب. عن الناس حديث فانقطع الحرب، عن وتقاَعَد
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واألتراك الديلم بني الفتنة

واألتراك الديلم بني فتنة هناك فحدثت «األهواز»، إىل الدولة عز فسار ٣٦٣ه، سنة دخَلْت
األتراك، رؤساء واعتقل للديلم الدولة عز فانترص الطرفني، بني دموية حرب إىل أدَّْت
بإباحة بالبرصة فنودي الديلم، من «البرصة» يف َمن ذلك وبلغ باألتراك، الديلم ففتك
— الرتكي سبكتكني إقطاع عىل الدولة عز واستوىل كبري، عدد منهم فُقِتل األتراك، دماء

الدولة. معز أبيه حاجب
ونهب األتراك، من معه بَمن فثار — ببغداد يومئٍذ وهو — سبكتكني ذلك وبلغ
يخلع أن هلل املطيع الخليفة من وطلب «بغداد»، حكومة عىل واستوىل الدولة، عز دار
(٣٦٣) السنة هذه يف أصيب قد املطيع وكان الكريم، عبد ابنه إىل الخالفة ويسلِّم نفسه
بَه ولقَّ الكريم عبد البنه وبايََع نفسه فخلع عليه، الحركة وتعذَّرت لسانه وثقل بالفالج،

(٣٦٣–٣٨١ه). البيعة له فتمت هلل»، «الطايع
«واسط»، إىل سار ثم «البرصة»، إىل «األهواز» من سار قد كان فإنه الدولة عز أما
أخذ الدولة، عىل استولوا قد األتراك ورأى وصلها فلما إليها، ه فتوجَّ ببغداد حدث ما فبلغه
إىل سبكتكني ليأتي موته خرب بإذاعة الديلم رجاله فأغرى سبكتكني، عىل املكيدة يدبِّر
فحارصدار الحيلة، هذه تَُفتْه لم سبكتكني أن غري ذلك، ففعلوا عليه، فيقبض للعزاء داره
بَمن «واسط» إىل الذهاب الدولة عز وطلب أهلها فخرج فيها، النار وضع ثم الدولة عز
الحقيقة ويف — الطائع الخليفة ومعهم «دجلة» يف فانحدروا سبكتكني، لهم فأذن معه،
إلرجاعه رجال من جماعة فأرسل معهم، الخليفة خروج سبكتكني فبلغ — طائع أنه
جميع عىل سبكتكني استوىل ذلك أثر وعىل ببغداد، األتراك أمر وقوي «بغداد»، إىل فردُّوه
وثاروا، «بغداد» يف الذين الديلم َس فتحمَّ والثابتة، املنقولة األموال من الدولة لعز كان ما
حزبني: إىل البغداديون وانقَسَم عظيمٌة فتنٌة ذلك جرَّاء من فحدثت األتراك، أموال فنهبوا
أيام بضعة دام قتال وبعد الديلم. أنصار وهم والشيعة األتراك، أنصار وهم السنة
من األحوال هدأت ثم الشيعة، دور وأحرقوا نُة السُّ انترص وأسواقها، املدينة شوارع يف

نفسها.
الدولة عضد عمه بابن استنجد «واسط» مدينة وصل عندما فإنه الدولة عز أما
عزم معه، األتراك فعله وما األول أمر بضعف الثاني علم فلما فارس، ببالد املستقل
وصلها وملا «واسط»، قاصًدا ٣٦٤ه سنة «فارس» عساكر يف فسار لنرصته، املسري عىل
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«بغداد»، من الرشقي الجانب إىل الدولة عضد يسري أن عىل اتَفَقا الدولة بعز واجتمع
ساَرا ثم الجهات، جميع من اها فيحاِرصَ منها، الغربي الجانب إىل الدولة عز ويسري
ا يحاِرصَ أن قبل مات قد سبكتكني وكان باملدينة، أحاطوا حتى الخطة تلك عىل بالجيوش
معارك، عدة وبعد «تكريت»، من بالقرب والتقوا الدولة عضد إليهما فخرج «بغداد»،
ببغداد أحاطوا فلما الديلم، جيوش لصد هذا َز فتجهَّ الرتكي، أفتكني مكانه األتراك ووىل
وقلَِّت األسعار غلت ذلك أثناء ويف شديًدا، دفاًعا ورجاله هو وداَفَع الدفاع خطة اتخذ
فكبسها البغداديني، بيوت كبس إىل واضطر الطعام، إىل أفتكني احتاج حتى األقوات
املدينة يف والسلب النهب وكثر األمن حبل فاضطرب الطعام، من وجده ما كل منها وأخذ
إليه فخرج املدينة، خارج عدوه منازلة إىل أفتكني اضطر وأخريًا فيها، الفوىض وسادت
واستوىل «تكريت»، إىل معه بَمن انهزم هائلة معارك وبعد شديًدا، قتاًال جنوده وقاتلت

«بغداد». عىل الدولة وعز الدولة عضد
عنده، املال وقلة الدولة عز بضعف وعامًلا «العراق» يف طامًعا الدولة عضد كان وملا
فاحتار فيه، وباَلغوا عليه فشغبوا بنفقاتهم، ويطالبوه عليه يثوروا أن عىل الجنود أغرى
بهم االكرتاث بعدم الدولة عضد عليه فأشار املال، من شيئًا يملك ال كان ألنه الدولة؛ عز
ومدبٌِّر، له ناصٌح أنه — رأيه لضعف — الدولة عز فظنه امللك، عن بالتنازل والتظاهر
عز أن املدينة يف فشاع وُكتَّابه، ابه حجَّ ورصف داره باب وأغلق عليه أشار ما ففعل
عىل ففرََّق الدولة، عضد حول والجنود الحكومة رجال فاجتمع امللك، عن تخىلَّ قد الدولة

بامُللك. له فنودي قلوبهم إليه وجلب األموال، الجيوش
ببغداد. الجو له وصفا وإخوته الدولة عز اعتقل حيلته، يف الدولة عضد نجح وملا
«البرصة» عىل متوليًا وكان الدولة، عز بن املزربان ٣٦٤ه سنة يف ثار ذلك أثر وعىل
بما يخربه الدولة ركن إىل فكتب أبيه، نرص منهم يطلب البالد أمراء وكاتََب أبيه، ِقبَل من
يعيد بأن يأمره ابنه إىل وكتب األمر لهذا الدولة ركن فغضب بأبيه، الدولة عضد ابنه فعل
امللك ضبط عىل يقدر ال وأنه الدولة، عز رأي بضعف يُعِلمه فأجابه الدولة، عز إىل امللك
عليه الرد أبوه فأساء كافة، بويه بني من ضاع ربما له «العراق» ترك إذا وأنه وتدبريه،
عىل أقنعه حتى الدولة ركن عىل الوزير فاحتال القاسم، أبا العميد ابن وزيره وحبس
فسار الرشط، هذا عىل فأطلقه الدولة، عز إىل امللك يعيد السجن من أطلقه إذا أنه رشط
انتقاض ذلك وصاَدَف التعنُّت، عاقبة وحذََّره أبيه من الدولة عضد وخوَّف «بغداد» إىل
قتاله عىل الدولة عز ابن راَسَلهم الذين األمراء واتفاق الدولة، عضد عىل العمال بعض
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من الدولة عز فأخرج األمر، عاقبة الدولة عضد فخيش أبيه، نرص عىل كلمتهم واجتماع
زمام الدولة عز واستلم مقره، إىل راجًعا «بغداد» عن وسار منصبه، إىل وأعاده السجن

األمور.
الدولة عز كان الدولة، عضد ابنه ملكه وتوىلَّ ٣٦٦ه سنة الدولة ركن مات وملا
بعضهم أغرى إنه حتى الدولة، عضد عىل بهم ليقوى إليه األمراء اجتذاب يف يسعى
بجنوده وسار منه، «العراق» أخذ عىل فعزم الدولة عضد ذلك فعلم عليه، االنتقاض يف
الدولة عز اندحر شديدة معارك وبعد لصده، «واسط» إىل الدولة عز فخرج نحوه،
سار وأخريًا فائدة، بدون أياًما بينهما الرسل َدِت فرتدَّ الصلح، وطلب «واسط» يف َن وتَحصَّ
ويأمره الطاعة إىل يدعوه الدولة عز إىل وكتب بسالم، ودخلها «بغداد» إىل الدولة عضد
«واسط» من الدولة عز فخرج «املوصل»، إال شاء ُقْطر أي إىل «العراق» من بالخروج

٩٧٧م. لسنة املوافقة ٣٦٧ه سنة وذلك «سورية»، قاصًدا

(٣٦٧–٣٧٣) الدولة ركن بن الدولة عضد (4)

وطوَّقه مجوهر بتاج وتوََّجه الطائع، الخليفة عليه خلع «بغداد» الدولة عضد دخل عندما
لواءين، له وعقد الذهب، من سيًفا وقلَّده — العادة جري عىل — بسوارين ره وسوَّ
عىل له يُخَطب أن وأمر بحرضته، ُقِرئ عهًدا له وكتب ض، مفضَّ واآلَخر ب مذهَّ أحدهما
من الدولة عضد خرج وملا والدنانري، الدراهم عىل ولقبه اسمه يَُرضب وأن بامللك، املنابر
خمسون جملتها من اًال، حمَّ خمسون نقلها فاخرة هدية الخليفة إىل أرسل الخالفة قرص
صينية وثالثني الحرير من ثوب وخمسمائة — مليون — درهم ألف وألف دينار ألف

والخيل. والفرش الثياب من ذلك وغري والند والكافور والعنرب املسك فيها بة مذهَّ
الفرات»، «حديثة ووصل «سورية» قاصًدا «واسط» من خرج ملا فإنه الدولة عز أما
عىل معه فاتفق أنصاره، من وكان مقاتل ألف عرشين يف حمدان بن تغلب أبو وافاه
جيش عىل الدائرة ودارت «بغداد»، عىل فزَحَفا «العراق» من وإخراجه الدولة عضد قتال
بن محمد طاهر أبا وزيره وقتل وقتله الدولة عز وأرس الدولة عضد وانترص حمدان ابن
طويلة ألسباب عداوة الدولة عضد وبني بينه وكانت الدولة»، «نصري ب امللقَّ عيل بن بقية
ملك أن بعد الدولة عضد طلبه وقد الدولة، عضد قتال عىل الدولة عز أغرى أنه أهمها
جثته بصلب فأمر فُقِتل، الفيلة أرجل تحت وألقاه عليه فقبض الدولة، عز وقتل بغداد
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بن محمد الحسن أبو فرثاه ٣٦٧ه، سنة وذلك ببغداد، الطاق بباب داره عند فُصِلبت
مطلعها: التي املشهورة بقصيدته ببغداد، العدول أحد األنباري عمران

اْل��ُم��ْع��ِج��َزاِت إِْح��َدى ِت��ْل��َك َل��َح��قٌّ اْل��َم��َم��اِت َوِف��ي اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي ُع��لُ��وٌّ

الحمداني، نارصالدولة بن حمدان معه كان «سورية» قصد ملا الدولة عز أن ويُرَوى
مغاضبًا وكان — الدولة نارص بن تغلب أبي أخيه من «املوصل» أخذ عىل حمدان فأغراه
حمدان عىل القبض يسأله رسوًال تغلب أبو إليه أوفد «تكريت» وصل فلما — ألخيه
ملكه، إىل ويعيده الدولة عضد ليقاِتل بنفسه إليه سار ذلك فعل إذا وأنه إليه، وإرساله
سار ثم فحبسه، إليه فحملوه تغلب، أبي رسل إىل وسلََّمه حمدان عىل بختيار فقبض
عىل زَحَفا هناك ومن «حديثة»، عند تغلب بأبي واجتمع مقاتل ألف بعرشين بختيار
وَفرَّ قتله، ثم بختيار وأرس الدولة عضد فانترص بينهما، الحرب وانتشبت الدولة عضد
لخيانة تغلب أبي عىل الدولة عضد فنقم «املوصل»، إىل راجًعا بأصحابه تغلب أبو
عضد فأرسل «نصيبني»، إىل تغلب أبو عنها فرحل «املوصل» إىل وسار والوالء، العهد
حتى الدولة عضد جنود فتبعته «نصيبني» من تغلب أبو فخرج طلبه، يف جيوشه الدولة
هناك، ُقِتل وأخريًا «سورية» إىل وسار غريها، إىل ومنها «أررضوم» إىل الهرب إىل اضطر
منذ أي سنة، وسبعني أربع نحو دامت أن بعد «املوصل» من الحمدانيني دولة وانقرضت
عضد استوىل أن إىل ٢٩٣ه، سنة املكتفي خالفة يف حمدان بن هللا عبد الهيجاء أبي والية
األمر تمَّ وملا بالده، وضبط الدولة نارص بن تغلب أبا وطرد ٣٦٧ه، سنة عليها الدولة

«بغداد». إىل هو وعاد محمد، بن طاهر الوفاء أبا عليها جعل فيها الدولة لعضد
«البطيحة»، عىل االستيالء يف طمع «العراق» يف الدولة الدولة عضد أمر تمَّ وملا
يكن لم وملا عمران، بن الحسني فهزمه هللا، عبد بن املطهر وزيره بقيادة جيًشا وأرسل
صاَلَح ذلك أثر وعىل نفسه، فقتل الدولة، عضد عند منزلته سقوط خاف قبًال هزم املطهر

عام. كل منه يأخذه مال عىل الحسني «البطيحة» أمري الدولة عضد
الكاتب الصابي إبراهيم إسحق أبا الدولة عضُد اعتقل (٣٦٧ه) السنة هذه ويف
٣٧١ه، سنة أطلقه ثم فيه فشفعوا الفيلة، أيدي تحت إلقائه عىل وعزم ببغداد، املشهور
الدولة عز وعن الخليفة عن ببغداد اإلنشاء ديوان يف كاتبًا كان إبراهيم أن هو ذلك وسبب
رسائل عنه تصدر وكانت ٣٤٩ه، سنة الرسائل ديوان تقلََّد ثم الدولة، معز بن بختار
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الريض الرشيف رثاه ٣٨٠ه سنة الصابي مات وملا عليه، فحقد يؤمله بما الدولة عضد إىل
أولها: بديعة بقصيدة

ال��نَّ��اِدي ِض��يَ��اءُ َخ��بَ��ا َك��يْ��َف أََرأَيْ��َت اْألَْع��َواِد َع��َل��ى َح��َم��لُ��وا َم��ْن أََرأَيْ��َت

جوامعها ر فعمَّ «بغداد»، عمارة يف الدولة عضد رشع األهوال هدأت أن وبعد
وكانت ٣٦٩ه، سنة وذلك حولها، التي األنهار من اندثر ما وجدَّد وأسواقها ومدارسها
أثناء مراًرا أصابها الذي الغرق ومن واالضطرابات، الفتن توايل من املدينة خربت قد
وعن السداد تحكيم عن أشغلتهم التي والثورات الحروب يف وأهلها حكوماتها اشتغال

خرب. ما كل تعمري
نرش عىل َعهم وشجَّ وأكرمهم املسائل يف وناَظَرهم للعماء صدره الدولة عضد وفتح
الزراعة نطاق توسيع عىل طهم ونشَّ بذلك االشتغال يف الناس َب ورغَّ والفنون، العلوم
وقصدها املال، بيت وامتأل األموال فيها رت وتوفَّ أيامه يف «بغداد» فزهت والتجارة،
أيامه يف ببغداد فاشتهر مختلفة، علوم يف عديدة كتبًا له صنَّفوا العلم رجال من جماعات
مارستانًا ٣٧١ه سنة يف وبنى وغريهم، واألطباء واألدباء والحكماء العلماء من جماعة
من له يلزم ما كل إليه نقل «بغداد»، من الغربي الجانب يف الجرس طرف عىل كبريًا
كان ن وممَّ واملجربون، الون والكحَّ الجرَّاحون وفيهم طبيبًا، ٢٤ له ورتب واآلالت، األدوية
الشيخ املارستان هذا رئيس وكان بكس، بن إبراهيم الطبيب فيه الطب صناعة يدرس
تُعاَلج كانت التي األمراض عاَلَج َمن أول وهو الطبيب، برش بن صاعد منصور أبو
وكان املارستان، لهذا رئيًسا َ ُعنيِّ عمله يف نجح وملا الباردة، وباألدوية الحارة باألدوية

مًعا. ومستشفى للطب مدرسة وهو العضدي»، «املارستان ى يُسمَّ
الطيب بن محمد أبا القايض «بغداد» من الدولة عضد أرسل ٣٧١ه السنة هذه ويف
فساَفَر التاسع، قسطنطني الروم قيرص إىل سفريًا الباقالني» «ابن ب املعروف األشعري
القيرص من الدولة عضد عىل وَرَدْت رسالة جواب يحمل «القسطنطينية» إىل الباقالني ابن

«العراق». يف واألدب العلم رجال أكرب من هذا الباقالني ابن وكان أدبية، مسألة يف
أن عىل الطائع فحمل نسب، فيه لهم ولد يف الخالفة تكون أن الدولة عضد وأراد
بنت بني الزواج بهذا الخليفة فجمع دينار، ألف مائة صداق عىل فتزوََّجها بابنته، يتزوج

الصداق. ذلك مثل عىل قبًال تزوََّجها التي الدولة عز وبنت الدولة عضد
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إىل نعشه فحمل ملكه، اتسع أن بعد ٣٧٣ه سنة «بغداد» ب الدولة عضد وتويف
للعلوم محبٍّا والتدبري والسياسة السرية حسن فاضًال عاقًال وكان عيل، اإلمام مشهد
عدله راية تحت العراقيون وعاش «العراق»، بالد أيامه يف سعدت والعمران، والفنون
لواءين، الخليفة له عقد َمن وأول بابه، عىل الطبل رضب َمن أول وهو وسالم، بهناء

اإلسالم. يف «ملك» ب ى تسمَّ َمن وأول
عمه ألن «العراق»؛ عدا كثرية بالًدا وملك فائقًة شهرًة الدولة عضد اشتهر وقد
كان دولتهم، س ومؤسِّ البيت هذا زعيم هو الذي الدولة»، «عماد ب امللقَّ عيل الحسن أبا
وأمر اململكة رسير عىل وأجلسه وأكرمه عنده وأحرضه له، ولد وجود لعدم تبناه قد
عضد استوىل ٣٣٨ه سنة تويف فلما بعده، «فارس» عىل بامللك إليه وعهد بطاعته، الجنود
لولده وأقطعها ٣٥٧ه، سنة «كرمان» عىل قليل بعد استوىل ثم «فارس»، بالد عىل الدولة
حدثت ثم أيًضا، ممالكه عىل استوىل ٣٦٦ه الدولة ركن أبوه مات وملا الفوارس، أبي
٣٦٧ه «العراق» عىل فاستوىل َم، تقدَّ كما وحشة بختيار الدولة عز عمه ابن وبني بينه
حمدان، لبني كانت التي البالد من يتبعها وما «املوصل» عىل نفسها السنة يف حمل ثم
بأيديهم ما أكثر عىل فاستوىل وحشة إخوته وبني بينه وقعت ثم أيًضا، عليها فاستوىل
مؤدَِّب وكان الشهري، األديب عباد بن الصاحب وزرائه ومن أمره. عظم حتى البالد من
٣٦٠ه. سنة املتوىفَّ باألستاذ، ب امللقَّ العميد بن محمد الفضل أبو مُة العالَّ الدولة عضد

٣٧٣–٣٧٧ه الدولة صمصام (5)

جري عىل الخليفة عليه فخلع كاليجار، أبو الدولة صمصام ابنه الدولة عضد بعد وتوىلَّ
وطرح العراقيني، مع السرية فأساء كأبيه؛ يكن لم ولكنه املنابر، عىل له وخطب العادة
ملا أنه ذلك فمن عليه؛ يثورون كادوا «بغداد» أهل إن حتى الرسوم، من كثريًا عليهم
يف تُنَسج التي والقطن الحرير ثياب عىل رضيبة رضب ٣٧٥ه سنة املال إىل احتاج
يف درهم مليون فبلغت الرضيبة، تلك من سيُجبَى ما بإحصاء وأمر ونواحيها، «بغداد»
وعزموا الخلفاء جامع يف واجتمعوا «بغداد» أهل ثار األمر هذا صدور أثر وعىل السنة،
إلغاء إىل الدولة صمصام واضطرَّ األحوال فاضطربت الجمعة، صالة من االمتناع عىل

الرضيبة. هذه
الدولة رشف أخيه وبني الدولة صمصام بني وحشة حدثت ٣٧٣ه سنة كانت وملا
الدولة صمصام عىل وجنودها «بغداد» أهل رضاء بعدم عامًلا الثاني وكان الفوارس، أبي
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من وزحف االضطراب ذلك فرصة فاغتنم تدبريه، لسوء عليه وشغبهم له وكرههم
ووىلَّ «البرصة» عىل فاستوىل الديلم، من مقاتل ألف عرش بخمسة «العراق» عىل «األهواز»

الدولة. عضد بن طاهر أبا عليها وىلَّ ثم الحسني، أبا أخاه عليها
بن الحسن أبي األمري بقيادة جيًشا لقتاله فأرسل الدولة، صمصام ذلك فبلغ
فانهزم األسدي، عفيف بن دبيس األمري بقيادة جيًشا له الدولة رشف َز فجهَّ دبعش،
عليان طريف أبا الكوفة حماية ٣٧٤ سنة يف وىل ثم قائده، وأرس الدولة صمصام جيش
عضد بن طاهر أبو بالبرصة عىص ٣٧٥ه سنة يف ذلك أثر وعىل الخفاجي، ثمال بن
طاهر، أبي عىل وقبض عليه فانتَرص جيًشا الدولة رشف فأرسل بها، واستقلَّ الدولة
أن عىل بينهما فاستقرَّ الصلح، يطلب أرسل الدولة رشف قوة الدولة صمصام رأى وملا
عنه، نائبًا الدولة صمصام ويكون الدولة، صمصام قبل بالعراق الدولة لرشف يُخَطب
وصل حتى بجيوشه الدولة رشف فسار بينهما، الفتن عادت ٣٧٦ه سنة كانت فلما

عليها. واستوىل «واسًطا»
رشف أخيه إىل امُللك تسليم عىل وأجمعوا الدولة صمصام عىل ببغداد الجند فشغب
من بجماعة فسار الخرق، اتساع الدولة صمصام فخاف يستقدمونه، إليه وكتبوا الدولة،
إىل الرجوع أراد وملا وأكرمه، قلبه طيََّب به التقى فلما أخاه، ليصاِلح «واسط» إىل رجاله
ومعه «بغداد» نحو وسار واعتقله عليه قبض الدولة، رشف منزل من وخرج «بغداد»

٣٧٧ه. سنة رمضان يف وذلك حرب بدون فدخلها املعتقل، أخوه
بكر» «ديار عىل استوىل قد وكان الحميدي»، الكرذي «باذ شوكة قويت أيامه ويف
بعد «باذ» فانترص لقتاله، جيًشا الدولة صمصام فأرسل و«نصيبني»، و«ميافارقني»
طمع حتى أمره وقوي فيها وأقام ٣٧٣ه، سنة يف «املوصل» عىل استوىل ثم معارك عدة
شهراكويه بن زياد بقيادة كثيًفا جيًشا فأرسل الدولة، صمصام فخافه «بغداد»، يف
بأصحابه وانهزم «باذ» فانكرس ٣٧٤ه، سنة يف الحرب رحى بينها فدارت الديلمي،

البويهيني. إىل «املوصل» وعادت

٣٧٧–٣٧٩ه الدولة رشف (6)

وتوََّجه بالسلطنة، إليه وعهد وهنَّأه الطائع الخليفة إليه فركب «بغداد» الدولة رشف دخل
لقب له وصار املنابر، عىل له وُخِطب عهده فُقِرئ وأمر عليه، وخلع سوارين وألبسه
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إىل نظره ه ووجَّ السرية الدولة رشف فأحسن األمراء»، «أمري لقب من بدًال «السلطان»
أهلها، إىل املغصوبة األمالك فردَّ املتوالية؛ الفتن أفسدته ما يصلح ورشع اململكة، أحوال
وأَقرَّ الكويف، عمر بن محمد الرشيف وأموال الرايض، والد أحمد أبي النقيب أموال منها
طرف يف َمْرَصًدا وبنى والفنون، العلوم تشجيع إىل نظره َه وجَّ ثم مراتبهم، الناس عىل
له، فرصدوها الكواكب، برصد وأمرهم الفلكيني فيه وجمع ببغداد، اململكة دار بستان
وقرَّبهم، العلماء السلطان هذا وأكرم ٣٧٩ه، سنة وذلك الكوهي ويجن سهل أبو منهم
أن األوىل «بغداد»: يف وقَعتَا حادثتني غري بالنظام يخل ما بالعراق أيامه يف يحدث ولم
األتراك جنود عىل استطالوا الديلم، من ألًفا عرش الخمسة نحو كانوا الذين عساكره
القتال إىل املنازعة وآَلِت وإصطبل، دار عن منازعة بينهم وحدثت املدينة، يف كانوا الذين
آالف ثالثة ذاك يوم كانوا ألنهم األتراك وانخذل لكثرتهم الديلم فانترص «بغداد»، داخل
ووكَّل الدولة، رشف منهم فارتاب امُللك إىل الدولة صمصام بإعادة الديلم فناَدى رجل،

بذلك. وا همُّ إْن يقتله َمن الدولة بصمصام
لكثرتهم، الديلم من االنتقام عىل قادرين غري أنفسهم ورأوا لقلتهم األتراك انخذل وملا
بهم وفتكوا بمساعدتهم الديلم عىل فانترصوا معهم فاتفقوا السنة، من باألهلني التجئوا
هذه أثر وعىل لبعض، بعضهم وحلف بينهم فأصلح الدولة، برشف فاعتصموا وشتتوهم،
فاعتُِقَل «فارس»، بالد إىل مسجونًا الدولة صمصام أخاه الدولة رشف أرسل الحادثة

هناك.
صار حتى الدولة يف أفرط قد كان الذي «قراتكني» الجيوش قائد أن فهي الثانية، أما
الدولة رشف وزير صالحان بن منصور وبني بينه حدثت الدولة، رشف عىل ثقيًال حمًال
لهم فانبسط يكره، ما وأسمعوه عليه فثاروا الوزير، عىل بالشغب الجنود فأغرى وحشة،
تدبري يف ا رسٍّ ورشع والقائد الوزير بني الدولة رشف فأصلح فسكنوا، والَطَفهم الوزير
أنصاره من جماعٍة وعىل عليه القبض من قليلة أيام بعد تمكََّن حتى القائد من الخالص
الحاجب»، «طغان مكانه ووىلَّ القائد الدولة رشف فقتل الجند فشغب أموالهم، وصاَدَر

٣٧٩ه. سنة ببغداد الدولة رشف وتويف السكون، إىل وأخلد الجيش فسكن
هللا عبد وأبو إبراهيم، طاهر أبو «املوصل» عىل استوىل ٣٧٩ه) (سنة السنة هذه ويف

حمدان. بن الدولة نارص ابنا الحسني
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٣٧٩–٤٠٣ه الدولة بهاء (7)

الخليفة فركب الدولة، عضد بن الدولة بهاء نرص أبو أخوه الدولة رشف بعد األمر وتوىلَّ
وأظهر الخليفة يدي بني األرض نرص أبو فقبََّل بأخيه، يعزيه عليه ودخل إليه الطائع
والعلماء واألمراء الوجوه عنده فحرض قرصه، إىل الخليفة عاد ثم عظيًما، احرتاًما له
وألبسه ذهب، من كبري بطوق عنقه ق وطوَّ خلع سبع الخليفة عليه فخلع نرص، وأبو
الخليفة يدي بني األرض فقبَّل يديه، بني بالسيوف اب الحجَّ ومىش الذهب، من سوارين

الدولة». «بهاءَ الخليفُة بَه ولقَّ عهده فُقِرئ له، أُِعدَّ كريس عىل وجلس
منها هو وسار نارصخواشاذه، أبا «بغداد» عىل استخلف الدولة لبهاء األمر تمَّ وملا
السجن من فرَّ الذي الدولة صمصام وبني بينه وجرت وملكها، ٣٨٠ه سنة «جرجان» إىل

«بغداد». إىل الدولة بهاء وعاد اصطَلَحا ثم عديدة، حروٌب الدولة رشف وفاة بعد
واألتراك، الديلم بني تارًة عديدة، فتن ببغداد حدثت الدولة بهاء غياب أثناء ويف
يُصِلح هو وبينما الفتن، تلك أفسدته ما أصلح عاد فلما والشيعة، نَّة السُّ بني وأخرى
بن الحسن أبو فأغراه املال إىل فاحتاج مرتباتهم، لتأخري عليه الجند شغب إذ فسد ما
وصاَدَف أمواله، يف وأطمعه الطائع الخليفة عىل بالقبض — عنده مقرَّبًا وكان — املعلم
السوء له وأضمر منه فاغتاظ الدولة، بهاء خواص من رجًال حبس قد كان الخليفة أن
سيفه، متقلًِّدا رسيره عىل العادة حسب الخليفة فجلس عنده، الحضور يف إليه وأرسل
عىل وجلس الخليفة يدي بني األرض فقبََّل حاشيته، من جماعة ومعه الدولة بهاء فجاء
َم تقدَّ جلوس هم وبينما الخليفة، عىل بالقبض رجاله بعض أوىص قد وكان كرسيه،
وهو السلطنة دار إىل به وصعدوا كساء يف وه ولفُّ رسيره من وجذبوه الخليفة إىل رجاله
كان ما كلَّ الدولة بهاء وأخذ فحبسوه راجعون.» إليه وإنا هلل «إنا ويقول: يستغيث
الريض الرشيف وكان الحادثة، لهذه «بغداد» فاضطربت الجند، عىل وأنفقه قرصه يف

منها: أبياتًا ذلك يف فقال ببغداد،

َويُ��ْدِن��ي��ِن��ي ال��نَّ��ْج��َوى ِف��ي أَْدنُ��وه إَل��يَّ ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا ال��ُم��ْل��ِك َربُّ َك��اَن َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن
َواْل��ُه��وِن اْل��ِع��زِّ بَ��يْ��َن تَ��َق��اَرَب َل��َق��ْد أَْغ��ِب��ُط��ُه ُك��نْ��ُت َق��ْد َم��ْن أَْرَح��ُم أَْم��َس��يْ��ُت
يُ��بْ��ِك��ي��ِن��ي ��رَّاءِ ِب��ال��ضَّ َع��اَد َم��ا ُق��ْرَب يَ��ا يُ��ْض��ِح��ُك��ِن��ي ��ْراءِ ِب��ال��سَّ َك��اَن َوَم��نْ��َظ��ٍر
��َالِط��ي��ِن ال��سَّ أَبْ��َواِب ُج َوالَّ َض��لَّ َق��ْد ثَ��اِن��يَ��ًة ��ْل��َط��اِن ِب��ال��سُّ أَْغ��تَ��رُّ َه��يْ��َه��اَت
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الطائع وأجَربَ بهم يباِل لم ولكنه الدولة، بهاء عىل ونقموا بعضهم الناس ونهب
إلحضار «البطيحة» إىل الوجوه من جماعة وأنفذ بالخلع، عليه وأشهد نفسه خلع عىل
وخرج «بغداد» إىل فأحرضوه باهلل، املقتدر بن إسحاق األمري بن أحمد العباس أبي
بوه ولقَّ وبايعوه الخالفة قرص وأدخلوه والوجوه والعلماء واألمراء الدولة بهاء الستقباله
القادر قرص إىل املخلوع الطائع حمل البيعة ِت تمَّ وملا (٣٨١–٤٢٢ه)، باهلل» «القادر

مات. أن إىل مكرًما فبقي باهلل،
إرجاع من وتدبريه سريته بُحْسن فتمكََّن شاعًرا؛ أديبًا فاضًال عامًلا هذا القادر وكان

الخالفة. مجد بعض
عىل كبريًة مكتبًة أردشري بن سابور وزيره بنى ٣٨١ه سنة الدولة بهاء عهد ويف
محلة يف بناها املأمون، هللا عبد فيه وزاد الرشيد، هارون أنشأه الذي الحكمة بيت مثال
من فيها وجعل العلوم»، «دار اها وسمَّ «بغداد» من الغربي الجانب يف السورين بني
فكانت العلم، ورجال األئمة بخطوط كلها آالف عرشة من أكثر النفيسة الخطية الكتب
وغريهم عراقيني من والفالسفة واألدباء للعلماء مجمًعا كانت بل «بغداد»، يف مكتبة أشهر
أول بك طغرل مجيء يوم الكرخ محالت من احرتق فيما املكتبة هذه أُحِرقت وقد —

٤٤٧ه. سنة «بغداد» إىل السلوجوقية ملوك
املسيب بن محمد الذؤاد أبو «املوصل» عىل استوىل ٣٨١ه) (سنة السنة هذه ويف
«املوصل»، يف املسيب آل أو املقلد بني دولة أول عقيل بني دولة رأس وهو عقيل، بني أمري
عنده يُِقيم َمن إليه ينفذ أن ويسأله بذلك يُخِربه الدولة بهاء إىل كتب فيها أمره تمَّ وملا
الذؤاد أبو استبدَّ ثم قوَّاده، من قائًدا إليه فأرسل — كنائب — األمور يتوىلَّ أصحابه من
فوصل لقتاله، كثري بعسكر هرمز بن الحجاج جعفر أبا الدولة بهاء فأرسل كلها، باألمور
عدة الدولة بهاء عساكر وبني ذؤاد أبي بني دارت ثم وملكها، ذؤاد أبا وطرد «املوصل»

البويهيني. بفوز انجلت معارك
بعض واستمال «املوصل»، إىل املقلد أخوه سار ٣٨٧ه سنة الذؤاد أبو تويف وملا
من بمليونني وأعمالها «املوصل» منه يضمن الدولة بهاء إىل وكتب الديلمية الجنود
بهاء عاِمل جعفر أبو ا رسٍّ منها فانهزم «املوصل»، عىل حمل ذلك أثناء ويف الدراهم،

فيها. أمره وتمَّ املقلد فدخلها «بغداد»، إىل وسار الدولة
عليها وله أرض«العراق»، من الفرات غربي حماية يتوىلَّ املقلد كان نفسه الوقت ويف
بني جرت الدولة، صمصام أخيه أعوان محاربة يف مشغوًال الدولة بهاء كان وملا نائب،
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رحى فدارت لنائبه، منتًرصا املقلد فسار مشاجرة، الدولة بهاء أصحاب وبني املقلد نائب
جعفر أبا أرسل بذلك الدولة بهاء سمع فلما الدولة، بهاء جنود وبني املقلد بني الحرب
جعفر أبو فراَسَل الحرب، إثارة من خوًفا املقلد بمصالحة وأمر «بغداد» إىل الحجاج
سنويٍّا، الدولة بهاء إىل دينار آالف عرشَة املقلد يحمل أن عىل بينهما الصلح واستقرَّ املقلد
الدولة»، «حسام ب ب ولُقِّ السلطانية الُخَلع املقلد عىل ُخِلعت ثم البالد، يف له يُخَطب وأن
أن غري الحلة»، — و«الجامعني شريين» قرص — و«القرص و«الكوفة» «املوصل» وأقطع

وغريهم. البويهيون وخافه شأنه وعظم قطعه ثم قليًال، إال املال من يحمل لم املقلد
اسمه البويهي الدولة صمصام قوَّاد أحد البرصة عىل حمل ٣٨٦ه سنة يف أيامه ويف
البرصيني من جماعة بمعاضدة عليهم فانتَرصَ الدولة بهاء نوَّاب فقاتََله «لشكرستان»،
دانت وملا السنة، هذه يف ظافًرا البرصة ودخل العلوي، جعفر أبي بن الحسن أبو منهم
من كبرية بجماعة وفتك املثرين أموال فابتزَّ الناس، أموال يف رشه القائد لهذا البرصة
فزحف شهر، من أكثر بالبرصة «لشكرستان» ومكث كبري عدد منها فهاَجَر البرصيني،
بهاء سيادة تحت وكان نرص، بن عيل الحسن أبو الدولة مهذب «البطيحة» أمري عليه

«لشكرستان». منها فرَّ البرصة من اقرتب فلما الدولة،
يقيم أن الدولة بهاء فارتأى هادئة، العراق أحوال وكانت ٣٩٠ه سنة فدخلت
املعروف جعفر بن عيل أبا ببغداد العراق عىل فاستخلف خوزستان» — «األهواز يف
٣٩١ه سنة كانت فلما بغداد،7 من هو وسار العراق»، «عميد ولقبه هرمز» «أستاذ ب
الظلم وأعاد عنوة فدخلها «البرصة»، عىل الكرة فأعاد كبريًا جيًشا «لشكرستان» جمع
أخرى. بالد إىل أهلها من كثريون ففرَّ بعضهم، وقتل الوجهاء أكثر أمالك وصاَدَر والسلب
أبي قوَّاده أحد بقيادة وأرسله قويٍّا، جيًشا الدولة مهذب َز جهَّ ٣٩٤ سنة كانت وملا
أكثر دامت معارك وبعد البرصة، من وطرده «لشكرستان» لقتاِل واصل بن العباس
يف وذلك البرصة عىل العباس أبو فاستوىل معه، بَمن «لشكرستان» انهزم شهرين من
أمر استتب فلما الفريقني، من آالف الخمسة نحو الفتنة هذه يف وقتل ٣٩٥ه، سنة
الدولة مهذب فأرسل باألمور، واستبدَّ الدولة مهذب طاعة خلع بالبرصة العباس أبي
ففَشَل كوال ما بن سعيد أبي بقيادة ثانيًا جيًشا له َز جهَّ ثم ففشل، جيًشا منها لطرده

رجًال العراق عىل ويستخلفون «خوزستان» ب يُِقيمون العراق أصحاب البويهيون امللوك أخذ ذاك ومنذ 7

بغداد. يف يقيم خاصتهم من
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ويف أكثرها، عىل استوىل قتال وبعد «البطيحة»، فقصد العباس أبي أمر وقوي أيًضا،
البرصة. إىل وعاد «البطيحة» فرتك نفسه عىل فخاف البالد عليه اضطربت ذلك أثناء

بلغته فلما «األهواز»، يف مقيم الدولة وبهاء وأطرافها البرصة يف جرى ذلك كل
الجيوش عميد عنده فأحرض أمره، عاقبة خاف بالبرصة واستبداده العباس أبي قوة
العباس، أبو فهزمهم العباس، أبي لقتال ه وسريَّ كبريًا جيًشا له َز وجهَّ «بغداد»، من
بخمسة الدولة بهاء عليه حمل ثم مدًة، الدولة بهاء جيوش وبني بينه الحرب واستمرت
فحمل «األهواز»، ب العباس أبو فطمع بالفشل، وعاد جيشه فاندحر مقاتل، ألف عرش
الهزيمة هذه أثر وعىل بالخرسان، وعاد الدولة بهاء جيوش فدحرته عليه بجيشه
حاَرصَ ثم العباس، أبي عىل فانترص «البرصة» عىل كثرية بجيوش الدولة بهاء زحف
سنة يف وذلك فقتله، العباس أبي عىل وقبض عنوًة عليها فاستوىل أيام، أربعة املدينة

٣٩٧ه.
«األهواز». إىل هو وعاد غالب، أبو الوزير «البرصة» عىل وىلَّ ثم

نائبًا «بغداد» ب جعفر بن عيل أبو — الجيوش عميد ويُرَوى — العراق عميد وبقي
امللك، فخر بَه ولقَّ غالب أبا الدولة بهاء مكانه فوىلَّ ٤٠١ه، سنة مات حتى الدولة بهاء عن
«أرجان»، ب ٤٠٣ه سنة الدولة بهاء مات حتى «العراق» عىل نائبًا «بغداد» ب هذا فظلَّ
ديوانه توىلَّ ْن وممَّ هناك، وُدِفن عيل اإلمام مشهد إىل نُِقل ومنها «بغداد» إىل نعشه وُحِمل
كتاب نثر وهو البهائي، املنشور له صنَّف الذي وهو الكاتب، محمد بن عيل «بغداد» ب

الحماسة.

٤٠٣–٤١١ه الدولة بهاء ابن الدولة سلطان (8)

نائبًا «بغداد» ب امللك فخر فأبقى الدولة، سلطان شجاع أبو ابنه الدولة بهاء بعد وتوىلَّ
سلطان غضب ثم الدولة، بهاء بن طاهر أبا الدولة جالل «البرصة» ووىلَّ «العراق»، عىل
٤٠٦ه، سنة يف عليه بالقبض فأَمَر األمور، بعض يف خاَلَفه ألنه امللك فخر عىل الدولة
محمد أبا «العراق» عىل ووىلَّ هناك فقتله «شرياز»، إىل «بغداد» من مخفوًرا فأرسل
أمور يدير «بغداد» يف مقيًما هذا فبقي الجيوش»، «عميد به ولقَّ سهالن بن الحسن

٤١١ه. سنة إىل «العراق»
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سنة يف محمد بن الحسن الريض الرشيف «بغداد» ب تويفِّ الدولة سلطان أيام ويف
يف الطالبني نقباء نقابة توىلَّ بليًغا، وكاتبًا مفلًقا، وشاعًرا فاضًال، عامًلا وكان ٤٠٤ه،
والحج املظالم يف النظر وهي أبوه، يليها كان التي األعمال إليه ْت ُضمَّ ثم ٣٥٩ه، سنة
قصيدة من باهلل القادر الخليفة إىل يكتب أن دعاه ما املقام سمو من له وكان بالناس،

طويلة:

نَ��تَ��َف��رَُّق َال اْل��َع��ْل��يَ��اءِ َدْوَح��ِة ِف��ي َف��ِإنَّ��نَ��ا اْل��ُم��ؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر َع��ْط��ًف��ا
ُم��ع��رُق اْل��َم��َع��اِل��ي ِف��ي ِك��َالنَ��ا أَبَ��ًدا تَ��َف��اُوٌت اْل��َف��َخ��اِر يَ��ْوَم بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا
ُق ُم��َط��وَّ َوأَنْ��َت ِم��نْ��َه��ا َع��اِط��ٌل أَنَ��ا َف��ِإنَّ��ِن��ي َم��يَّ��َزتْ��َك اْل��ِخ��َالَف��َة إِالَّ

لقتال منها سار ثم أياًما، بها وأقام ٤٠٧ه سنة يف «بغداد» إىل الدولة سلطان وجاء
تَمَّ أن بعد ٤١١ه، سنة يف إال «بغداد» إىل يرجع ولم الدولة، مرشف الفوارس أبي أخيه
الجنود عليه وثارت إال «بغداد» ب تستقر قدماه كادت وما املذكور، أخيه وبني بينه الصلح
«واسط»، إىل الذهاب عىل وعزم باملال فأسكتهم الدولة، مرشف أخيه بوالية ونادوا فيها،
«واسط»، إىل وسار كرًها فاستخلفه «بغداد»، عىل الدولة مرشف يستخلف أن منه فطلبوا
ال أن تحاَلَفا أن بعد كله «العراق» عىل فاستخلفه «خوزستان»، إىل املسري عىل عزم ثم
سهالن، بن استوزر ششرت إىل الدولة سلطان وصل فلما سهالن، أبا منهما أحٌد يستخلف
الدولة مرشف فاغتاظ «العراق»، من وإخراجه الدولة مرشف لحرب بالعساكر ه وسريَّ
قرب بالوزير والتقى والديلم، األتراك من مؤلًَّفا جرَّاًرا جيًشا َز وجهَّ األتراك مع واتََّحَد
حتى الدولة مرشف ه فحاَرصَ «واسط» ب َن وتَحصَّ الوزير انهزم معارك وبعد «واسط»،

«العراق». يف استقالله وأعلن الدولة مرشف فدخلها معه، بَمن الفرار إىل اضطره
يف الحلة أرض يف املزيدية الدولة «العراق» يف َسْت أُسِّ هذا الدولة سلطان أيام ويف
سنة دبيس ابنه بعده وتوىلَّ أسد، بني من مزيد بن عيل الحسن أبو َسها أسَّ ٤٠٣ه، سنة
فانترص ٤١٦ه، سنة يف فتنٌة املقلد األكرب أخيه وبني بينه حدثت ثم منه، بعهد ٤٠٨ه
جالل وبني بينه الصلح وقع وأخريًا فانهزم، أيًضا الدولة جالل وأمدَّه للمقلد عقيل بنو
٤٢٤ه سنة يف حدثت ثم أمره، واستقام واليته يف املقرَّر املال بدفع دبيس َد وتعهَّ الدولة،
عىل التغلُّب من ثابٌت فتمكَّن ثابتًا، البساسريي فأمدَّ فتنٌة، ثابت اآلَخر أخيه وبني بينه
تكن ولم — ملكه إىل وعاد خفاجة بمساعدة ثابت عىل دبيس انترص ثم دبيس، ملك
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الدولة هذه ودامت األعمال، بعض لثابت يكون أن عىل تصاَلَحا ثم — بُنِيت حينئٍذ الحلة
٤٠٣–٥٤٥ه. من أي تقريبًا، سنة ١٤٢

— صدقة بن دبيس بن عيل وآِخرهم مزيد، بن عيل الحسن أبو ملوكها وأول
السلجوقي. مسعود السلطان عهد يف انقرضت

٤١١–٤١٦ه الدولة بهاء بن الدولة مرشف (9)

عىل الثاني استوىل وكيف الدولة، مرشف أخيه وبني الدولة سلطان بني جرى ما َم تقدَّ
دخل الدولة سلطان أخيه جيوش عىل انتصاره بعد ولكنه استقالله، وأعلن «العراق»
أمره فعظم كثريًا، الناس وهابَه الستقباله األهلون فخرج الديلم، من كبري بجيش «بغداد»
واستمرَّ املنابر، عىل بامُللك له وُخِطب — امللوك ملك — بشاهنشاه وُخوِطب شأنه وعال

٤١٦ه. سنة ببغداد تويف أن إىل «العراق» عىل ملكه
محو عىل الدولة مرشف فعزم البالد، يف قرواش استبداد ازداد عهده أول ويف
أسد بني عليه فحرَّك — وغريها واألنبار والكوفة املوصل — منه البالد وأخذ إمارته
برجاله قرواش انهزم معارك وبعد وقاتلوه، قرواش إىل فساروا واملال، بالجند وأمدَّهم
والدلة مرشف فضبط الدولة، مرشف إىل وسلَّموه وأرسوه أدركوه حتى أسد بنو وتبعه
يسأله الدولة مرشف إىل كتب ثم األرس، من انهَزَم قليلة أيام وبعد وأرسه، قرواش بالد

ذلك. فأبى الصفح،
َم. تقدَّ ما غري يُذَكر يشءٌ «العراق» يف الدولة مرشف أيام يف يحدث ولم

٤١٦–٤٣٥ه الدولة بهاء ابن الدولة جالل (10)

التدبري؛ سيئ الرأي ضعيف وكان الدولة، جالل طاهر أبو أخوه الدولة رشف بعد وتوىلَّ
الدولة سلطان أيام منذ عليها وكان — «البرصة» يف يومئٍذ وهو بامُللك بُوِيع ملَّا أنه ذلك من
وخطبوا خطبته وقطعوا طاعته عن فخرجوا فامتنع، «بغداد» إىل قدومه الجيُش طلب —
جالل علم فلما أبيه، بعد فارس ملك الذي الدولة» سلطان بن كاليجار «أبي أخيه البن
فخرج «بغداد» نحو وسار أردشري، بن محمد الفتح أبا «البرصة» عىل وىلَّ بذلك الدولة
وقلََّده الستقباله الخليفة فخرج «بغداد»، ودخل عليهم وانترص فقاتله لريده، جيشها إليه
بسبب ٤١٩ه سنة «بغداد» ب عليه ثار الجيش أن ومنها العادة. به جرت ما عىل السلطنة
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وثيابه نسائه حيل بيع إىل فاضطرَّ املاء، عنه ومنعوا داره يف وحرصوه مرتباتهم، قطع
قرصه فدخل عليه، وشغبوا ٤٢٢ه، سنة ثانيًة عليه ثاروا ثم الجيش، عىل ثمنها وفرَّق
إىل فاضطر دواوينه، وأرباب ُكتَّابه وسلبوا قرصه ونهبوا األتراك فجاءت أبوابه، وأغلق
بن كاليجار «أبي للملك األتراك فخطب «عكربا»،8 إىل منها فسار «بغداد»، من الخروج
خطبة فأعادوا يُِجبهم، فلم «األهواز» ب يومئٍذ وهو يطلبونه إليه وأرسلوا الدولة»، سلطان
فعلوه، ا عمَّ واعتذروا «بغداد» إىل الرجوع وسألوه إليه زعماؤهم وسار الدولة، جالل

يوًما. ٤٣ بعد «بغداد» إىل فعاد
الدولة» «حسام ب ب امللقَّ املقلد جعفر أبي ابن — قرواش له تزلف عهده أول ويف
بجبايتها واستأثر بالبالد قرواش استبدَّ مدة وبعد ملكه، إىل فأعاده له وأخلص —
أسد بني الدولة جالل عليه فأثار األمور، يف الدولة جالل مراجعة عن وامتنع ثانيًة،
هرب معارك عدة وبعد «الكوفة»، قرب بقرواش فالتقوا واملال، بالجند وأمدَّهم وخفاجة،
تلك ويف ٤١٧ه، سنة فيها ن وتحصَّ «املوصل» بلغ حتى فطاردوه «األنبار»، إىل قرواش
يف البويهيون واشتغل البويهية، الدولة بالد داخلية يف واالضطرابات الفتن ثارت األثناء

بالده. إىل وعاد الفرصة تلك قرواش فاغتنم إخمادها،
األتراك شغب فيها وتواَىل «بغداد»، يف الفتن كثرت رأيه وضعف تدبريه ولسوء
النواحي فنهبوا البالد يف األعراب وانترش واللصوص، املفسدون وكثر فيها، أمرهم وعظم
وسلبوا املنصور، جامع إىل وصلوا حتى «بغداد» أطراف وبلغوا الطرق وقطعوا والقرى،
السلب وكثر العراقية، البالد جميع أيامه يف ْت عمَّ الفوىض إن بل املقابر، يف النساء ثياب
حاَوَل حتى بغداد، وخصوًصا العراق يف البويهية الدولة أمر وضعف والقتل والنهب
لم ولكنهم يليها، وما املدينة يف الفوىض وشيوع األمن لعدم وطنهم ترك البغداديون
جماعة إن حتى الجهات، كل يف اللصوص وانتشار الطرق النقطاع سبيًال ذلك إىل يجدوا
القائم، الخليفة — مزرعة — قراح ثمرة ونهبوا الجنود بعض دوابَّ نهبوا األكراد من
أن واضطرَّ الخليفة عىل ذلك فعظم لعجزه، عليهم القبض من الدولة جالل يتمكَّن فلم
فلما ففعلوا، والفتوى القضاء برتك العمل عن باإلرضاب والفقهاء القضاة فأمر يهدِّده،

اإلرضاب. برتك أمر يشء عىل الخليفة يحصل لم

وتُكتَب: «بغداد»، من فراسخ عرشة عىل و«سامرا» «بغداد» بني كانت القديمة، «العراق» بالد من عكربا: 8

وعكربه. وعكربى عكربا
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وأخريًا البرصة، يف واألتراك الديلم بني عظيمة فتن ٤١٩ه سنة يف أيامه يف وحدثت
أرسل ٣٢٠ه سنة كانت فلما منها، الديلم وأخرجوا فيها أمرهم وقوي األتراك انترص
فاستوىل «البرصة»، يأخذ أن وأمره بختيار بقيادة جيًشا الدولة» سلطان بن كاليجار «أبو
أسواق الديلم ونهب الدولة، جالل بن منصور أبا العزيز امللك حاكمها منها وطرد عليها
فأرسل كثرية، نفوس وتلفت ار التجَّ أموال وُصوِدرت أيام سبعة النهب ودام املدينة،
يف عيل أبو إليها فسار ٤٢١ه، سنة يف كبري بجيش ماكوال بن عيل أبا وزيره الدولة جاللة
أسريًا، ووقع عيل أبو اندَحَر بختيار مع قتال وبعد الرشابي، هللا عبد ومعه سفينة ٤٠٠
عىل واستوىل جيشه فانترص ثانيًا، جيًشا َز جهَّ جيشه بمصري الدولة» «جالل علم فلما
القائد فعاد فتفرقوا، الدولة» «جالل عساكر بني نزاع حدث ذلك أثر وعىل «البرصة»،
يف آَخر جيًشا الدولة» «جالل َز فجهَّ كاليجار، ألبي واسرتجعها «البرصة» إىل بختيار
«البرصة» عىل األثناء تلك يف وكان العزيز، امللك ابنه بقيادة وأرسله ٤٢٤ه، سنة
منه اقرتبت فلما عليه، وعىص بها استبدَّ قد وكان كاليجار»، «أبي ِقبَل من القاسم أبو
يف العزيز للملك كمساعد بقي ولكنه حرب، بدون «البرصة» سلََّم الدولة جالل جيوش
بينهما معارك وقوع إىل أدَّى خالف بينهما حدث قليل وبعد «البرصة»، شئون تدبري
املدينة هذه أُعِطيت ثم «البرصة»، من العزيز امللك َطْرد النتيجة وكانت املدينة، داخل
كاليجار». «أبي إىل دينار ألف سبعني سنة كل يف يدفع أن عىل القاسم ألبي بالضمان

تارًة وصار كاليجار، أبي إىل املال تسليم من القاسم أبو امتنع ٤٣٠ سنة كانت فلما
يف كبري بجيش كاليجار أبو عليه فحمل كاليجار، أبي إىل وأخرى الدولة جالل إىل ينحاز
وأعطاها عنوًة عليها فاستوىل شديًدا، حصاًرا «البرصة» حاَرصَ قتال وبعد ٤٣١ه، سنة
مساعًدا معه وجعل دينار، ألف مائة سنويٍّا له يدفع أن عىل امللوك، عز ابنه إىل بالضمان
البويهيني يد من خرجت ثم مدة، قبضته يف «البرصة» وظلت فسانجس، بن الفرج أبا

«العراق». من ملكهم زال حينما
امللوك». «ملك ب ٢٥٩ه سنة يف َب لُقِّ وضعفه الدولة جالل عجز ومع

«القائم بوه ولقَّ هللا عبد جعفر أبي البنه فبُوِيَع باهلل، القادر الخليفة تويف أيامه ويف
يف منه أخذ إنه حتى هللا بأمر القائم عىل الدولة جالل فضيََّق ،(٤٢٢–٤٦٧) هللا» بأمر
إىل دامت وحشة بينهما فحدثت قبُل، ذي من للخلفاء مقرَّرة كانت أمواًال ٤٣٤ه سنة
سنة عرشة ست ملك أن بعد ٤٣٥ه، سنة شعبان ٦ يف «بغداد» ب الدولة جالل مات أن
يف منازعيه أعمامه أبناء مع والحروب بالفتن مشحونة أيامه كانت أو شهًرا، عرش وأحد

أخرى. األمراء ومع تارًة امللك
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٤٣٥–٤٤٠ه كاليجار وأبو املنصور، أبو (11)

فبُوِيع «واسط»، مدينة يف املنصور أبو العزيز امللك األكرب ابنه كان الدولة جالل مات ملا
«بغداد»، إىل القدوم منه وطلبوا والطاعة، بالبيعة الجيوش إليه وكتبت «بغداد»، ب له
امللك مبايعته خرب وبلغ — بخشيش أو إكرامية — البيعة حق تعجيل عليه ورشطوا
باألموال ويعدهم والجند القوَّاد يراسل فأخذ «فارس»، عىل املستويل البويهي كاليجار أبا
الذي البيعة حق َر أخَّ قد املنصور أبو وكان إليه، استمالهم حتى العطاء وكثرة الكثرية
القدوم يسألونه إليه وكتبوا كاليجار، أبي إىل ومالوا عنه فعدلوا عليه، الجند اشرتطه
املنابر، عىل له وخطبوا كاليجار أبي بيعة وأعلنوا املنصور أبي خطبة وقطعوا إليهم،
وبنرص بقرواش مستجريًا ٣٤٥ه سنة يف فسار الغدر، خاف بذلك املنصور أبو علم فلما

«ميافارقني». يف مات حتى الدولة نرص عند مقيًما وبقي مروان، بن الدولة
بينه القواعد واستقرَِّت الجند من استوثق أن بعد فإنه كاليجار، أبو امللك أما
آالف عرشة الخليفة إىل وأهدى الجند إىل طائلة أمواًال أرسل له، البيعة من َن وتيقَّ وبينهم،
فارس بمائة فدخلها «بغداد»، إىل ٤٣٦ه سنة يف سار ثم نفيسة، كثرية تحف مع دينار
الدين»، «محيي به ولقَّ املعتادة املراسم الخليفة له وأجرى القوَّاد، عىل وخلع أصحابه من

بامللك. املنابر عىل له وُخِطَب و«فارس»، «العراق» يف كاليجار ألبي األمر وتمَّ
قرواش فصاَلَح بدران، أخيه وبني قرواش بني حرب حدثت كاليجار أبي أيام ويف
قرواش إقطاع عىل الخفاجي منيع األمري حمل ذلك أثر وعىل «نصيبني»، وأعطاه بدًرا أخاه
سنة يف وذلك كاليجار، أبي للملك فيها وخطب منه فضبطها «الفرات»، سقي عىل التي
وعظم بويه بني من البالد وانتزعوا األتراك، السلجوقيني أمر قوي أيامه ويف ٤٣٥ه،
بك»، طغرل الدين «ركن ب امللقَّ سلجوق بن ميكائيل بن محمد طالب أبي زعيمهم شأن
طغرل وكتب إليه فأجابه ٤٣٩ه، سنة يف الصلح يسأله إليه وكتب كاليجار أبو فخافه
عىل بينهما الحال استقرَّ ثم كاليجار، أبي بمملكة التعرُّض بعدم داود امللك أخيه إىل بك
داود امللك بنت كاليجار أبي بن املنصور ويتزوج كاليجار، أبي بنت بك طغرل َج يتزوَّ أن
٤٤٠ه، سنة كانت وملا ،(٤٣٩) نفسها السنة يف الزفاف ذلك وجرى بك، طغرل أخي
وشهرين سنوات أربع العراق ملك أن بعد الطريق يف فمات كرمان إىل كاليجار أبو سار

أيام. وبضعة
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٤٤٠–٤٤٧ه الرحيم امللك (12)

فاجتمع «كرمان»، طريق يف أبوه مات يوم «بغداد» ب كان كاليجار، أبي بن نرص أبو هو
نرص أبو فأرسل بالطاعة، الجيش له وحلف بامُللك فبايَعوه اإلمارة، دار يف الدولة رجال
ما إىل الخليفة فأجابه الرحيم»، «امللك ب وتلقيبه الخطبة منه يطلب القائم الخليفة إىل
هللا.» بأخصصفات ب يُلقَّ أن يجوز «ال قائًال: عليه إجابته من امتنََع فإنه اللقب؛ إال طلب
بَه فلقَّ اللقب، رفض عىل الخليفة وأرصَّ ذلك، أجل من بينهما والرسائل الرسل فرتدَّدت
وخوزستان العراق بالد له ودانت عليه اللقب هذا وظلَّ الخليفة، إرادة رغم به أصحابه

«األهواز».
الفضل ونهر الصلة نهر حماية مزيد بن عيل بن دبيس األمري أقطع الذي وهو
فانترص دبيس، عىل وزحفوا فغضبوا «واسط»، جند إقطاع من وكانت ٤٤١ه، سنة يف

«واسط».9 إىل راجعني فانهزموا أموالهم، وغنم بهم وفتك عليهم
الرحيم» «امللك عليه فحمل «البرصة»، أمري كاليجار أبي بن عيل أبو عىص أيامه ويف
البرصيون وكان «البرصة»، يف عيل أبو َن وتحصَّ عليه، فانترص وحاَربَه ٤٤٥ه سنة يف
األمري، عىل وثاروا الرحيم» «امللك إىل فانحازوا وظلمه، ه وتجربُّ سريته لسوء كرهوه قد
وىلَّ شئونها دبَّر أن وبعد ٤٤٦ه، سنة يف الرحيم» «امللك إىل املدينة وسلَّموا فطردوه

البساسريي. عليها
من كثري خلق فيها ُقِتل والشيعة، السنة بني كثرية فتن ببغداد حدثت أيامه ويف
التي الفتن قمع من تتمكَّن لم إنها بل الفتن، تلك قمع من الحكومة تتمكَّن ولم الطرفني،
أكرب من هو الذي املذهبي االختالف بسبب وأخرى املناصب، أجل من تارًة تقوم كانت
فتنة بينهما قامت حتى والشيعة نَّة السُّ بني الفتن تنتِه ولم الدولة، هذه انقراض أسباب
سعيد أبو الحنفية مدرس فيهم كثري عدد الطرفني من فيها ُقِتل ٤٤٣ه، سنة يف كبرية
جعفر بن موىس اإلمام ورضيح الفقهاء، دور املحزنة الفتنة هذه يف واحرتقت الرحبي،

بويه. بني ملوك وقبور الخلفاء، وقبور الرشيد، هارون زوجة زبيدة وقرب الصادق،

الذين وهم صدقة، بن دبيس بن عيل البيت هذا من ملك َمن وآِخر ٥٤٥ه، سنة إىل اإلمارة هذه ودامت 9

«سيف ب ب امللقَّ منصور بن صدقة وأشهرهم «العراق»، يف كبري شأن لهم وكان «الحلة»، مدينة بنوا
دبيس. بن وعيل دبيس وابنه الدولة»،
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أمور وانحلت ضعف، عىل ضعًفا تزداد امللك هذا عهد يف بويه بني دولة وأخذت
دولة كانت فيوًما، يوًما تنحطُّ الدولة هذه كانت وبينما وغريها، «بغداد» ب الدولة
ة محادَّ كثرية بالد عىل استولوا قد رجالها وكان فيوًما، يوًما وتقوى ع تتوسَّ السلجوقيني
سياستهم وملوا البويهيني حكم َسِئموا قد العراقيون كان الذي الوقت يف «العراق» رشقي

ُمْلكهم. زواَل وتَمنَّوا
عىل االستيالء يف السلجوقي بك طغرل طمع والضعف االنحالل ذلك أثر وعىل
الفوىض كانت الذي الوقت يف كثرية بالًدا فتح أن بعد «بغداد» نحو َم فتقدَّ «العراق»،
وليس أمرها انحل وقد يشء، كل عن عاجزة والحكومة «العراق»، يف أطنابها ضاربًة فيه
الجيوش. به ز تجهِّ مال عندها وال بالدها، عن الدفاع به تستطيع ما الجند من لديها

من كبري بجيش «العراق» عىل السلجوقي بك طغرل حمل أن النتيجة وكانت
يوم وحدثت العباسية، والخالفة البويهية الدولة مقر «بغداد» عىل فاستوىل األتراك،
يف وذلك والقتل، النهب وكثر املحالت بعض فيها احرتقت عظيمٌة فتنٌة «بغداد» دخوله
سنة عرشة وثالث مائة ملكته أن بعد «العراق» من الدولة هذه وانقرضت ٤٤٧ه، سنة
أرسه الذي الرحيم» «امللك أيام آِخر إىل «بغداد»، عىل أحمد الدولة معز استيالء تاريخ من

ملًكا. عرش أحد «العراق» ملكوا الذين امللوك هؤالء وعدد بك، طغرل
الذين العباسيني الخلفاء إىل ثم السالجقة، إىل بعدهم «العراق» يف الحكم وانتقل
فظلَّ العباسية، الخالفة وقرض بجيوشه املغويل هوالكو حمل ثم ونفوذهم، حقهم أعادوا
السلطان عىل الصفوي إسماعيل الشاه حمل حتى أخرى، إىل دولة من ينتقل «العراق»
«العراق»، من وطرده الرتكمانية، األبيض الخروف دولة ملوك آِخر يعقوب بن مراد

ذلك. ذكر وسيأتي
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٩١٤–٩٤١ه «العراق» يف السادسة الفارسية الدولة

تمهيد

الدين صفي الشيخ بن جنيد بن حيدر بن إسماعيل «إيران» يف الصفوية الدولة َس أسَّ
البيت لهذا وليس املذكور، الدين صفي إىل نسبًة االسم؛ بهذا يَْت وُسمِّ الصويف، األردبييل
بغري الساللة هذه تُعَرف كانت وال غريها، يف وال إيران يف املالكة العائالت إحدى مع قَرابَة
وظل واشتهرت، أتباعها وكثر جنيد عهد عىل أمرها قوي ثم بدء، بادئ التصوف رئاسة
جنيد، بن حيدر شأن عظم حتى فشيئًا شيئًا أتباعهم عىل الزعامة يف يتدرجون أبناؤها
عىل فحمل — الهمة عايل حازًما وكان — الجموع وجمع إسماعيل ابنه نهض مات وملا
النهر»، وراء «ما عىل ثم ٩٠٦ه، «شريوان» عىل ثم عليها، واستوىل ٩٠٥ه «أذربيجان»
َس وأسَّ بكر». «ديار ف «كردستان»، ف العجمي»، «العراق ف «خراسان»، ف «فارس»، فبالد
الذين «فارس» ملوك وأول الصفوية، الدولة ملوك أول وهو األطراف، واسعة مملكة

السالطني. أي — بالشاهات بوا تلقَّ

«العراق» عىل إسماعيل الشاه استيالء (1)

— مراد السلطان يومئٍذ وصاحبه «العراق» يف إسماعيل الشاه فطمع ٩١٤ه، سنة دخلت
الرتكمانية،1 قويونيل» «آق األبيض الخروف دولة ملوك آِخر يعقوب ابن — بك مراد أو
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عىل الشاه فحمل — بارك — مبارك األمري رجاله أحد «العراق» عىل عنه أناب قد وكان
فحاَرصَ الحسن»، «ال املدعو قواده أحد مقدمته يف وأرسل «بغداد»، قاصًدا «العراق»
واحتلَّها املدينة حامية عىل الفاريس القائد وانترص الدفاع، عن أمريها وعجز «بغداد»
فتك دخلها فلما «بغداد»، إىل إسماعيل الشاه َه توجَّ ذلك أثر وعىل نفسها، السنة يف عنوًة
من قسًما وترك فيها، نائبًا عنه واستناب عنها سار ثم والنصارى، نَّة السُّ من بأهلها
أكثر له وخضعت املقدسة، العتبات زار أن بعد مقره إىل وعاد املدينة لحماية جنوده

العراقية. املدن
واألموال، بالجيوش فأمدُّوه واألمراء، بامللوك مستجريًا فرَّ فإنه مراد السلطان أما
جيوش طرد من ٩١٦ه سنة يف فتمكََّن «بغداد»، السرتداد به وسار كبريًا جيًشا فألََّف
أي — سنتني من نحًوا الفرس ملكها أن بعد يتبعها، وما هي إليه فعادت منها، الشاه
انتهى فلما «خراسان»، حروب يف مشغوًال ذاك إذ الشاه وكان — أشهر وبضعة سنة
حتى مراد السلطان وقاتََل عرمرم بجيش عليها وحمل ثانيًة «بغداد» ألخذ تهيَّأ منها
فانقرضت — الثانية املرة وهي — ٩٢٠ه سنة عنوًة «بغداد» عىل واستوىل وطرده، قهره
نحو منها تقريبًا، سنة ٤٤ ملكته أن بعد «العراق» من الرتكمانية األبيض الخروف دولة
الغارة قبل سنوات األربع ونحو األوىل، الشاه إغارة قبل ٨٧٤–٩١٤ه) (سنة األربعني
السلطان وآِخرهم الطويل»، «حسن ب املعروف بك حسن الدولة تلك ملوك وأول الثانية،
األسود الخروف دولة أنقاض عىل «العراق» يف قامت التي وهي هذا، بك مراد أو مراد

الرتكمانية.2 قوبونيل» «قره
والنصارى نة بالسُّ السيف وأعمل القتل أعاد ثانيًة، «بغداد» إسماعيل الشاه دخل وملا
وغاىل وبعده، «بغداد» دخوله قبل له سوا تجسَّ ألنهم بسوء اليهود يمسَّ ولم بهم، وفتك
يف وباَلَغ مملكته، يف رسميٍّا الشيعي املذهب وأعلن وأتباعه، الشيعة ملذهب االنتصار يف

التشيُّع. عىل منهم كثريين أجَربَ إنه حتى نة، السُّ من بقي َمن اضطهاد
— ذلك يتبع وما واملوصل والبرصة بغداد — «العراق» يف الشاه أمر استتبَّ أن وبعد
بناء فأُِعيد أمر ثم مقره، إىل وعاد خان» «إبراهيم رجاله أحد «بغداد» ب «العراق» عىل وىلَّ

فارس. وبالد — العربي والعراق العجمي، العراق — العراَقنْيِ عىل ملًكا ذاك إذ وكان 1

التي األيلخانية، الدولة بعد جاءوا الذين الجالئريني من العراق أخذت التي هي األسود الخروف ودولة 2

هوالكو. زعيمها يد عىل العباسية الدولة قرضت
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كان الذي النهر بكري وأمر ٩٢٦ه،3 سنة الرضيحني عىل التي والقبة الكاظمني حرم
«الفرات» من وجره هوكو، قبل من «العراق» حاكم امللك عطاء الدين عالء احتفره قد
«النهر ب ي فُسمِّ مجراه وسدَّْت فيه تراكمت قد كانت الرمال ألن «النجف»؛ مدينة إىل

الشاهي».4

الكردي الفقار وذو األول طهماسب الشاه (2)

يف طمع األول، طهماسب ابنه مكانه وجلس (٩٠٥–٩٣٠) إسماعيل الشاه مات وملا
كلهور عشرية من موصلو قبيلة رئيس سلطان نخود بن الفقار ذو األمري «العراق»
«بغداد» عىل بالكلهوريني فحمل «لورستان»،5 أطراف عىل مستوليًا كان الذي الكردية،
وأحسن كردية، دولة بها س وأسَّ 6،٩٣٠ سنة يف عليها فاستوىل يوًما، أربعني ها وحاَرصَ
فاحتمى األول، طهماسب من وخاف تقريبًا، كله «العراق» ملك حتى والتدبري السرية
السكة، باسمه ورضب املنابر عىل له وخطب العثماني، القانوني سليمان بالسلطان
حتى يسرتيح يََكْد لم ولكنه سيادته، تحت والدخول خضوعه لعرض وفًدا له وأرسل
الفقار ذو له فاستعدَّ ١٥٣٠م، لسنة املواِفقة ٩٣٦ه سنة األول طهماسب الشاه عليه حمل
أسوارها، لحصانة اسرتدادها عن عجز حتى أياًما الشاه ها فحاَرصَ «بغداد»، يف َن وتحصَّ
وأطمعهما الفقار ذي أخَوْي إغراء من تمكََّن حتى والخداع الحيل الستعمال فاضطر
املدينة، أبواب وفتَحا — مسموًما مات وقيل — وقتَاله أخاهما فاغتاَال واألموال، باملناصب
نحو إال تَُدْم لم التي الكردية الدولة وانقرضت (٩٣٦ه)، نفسها السنة يف الشاه فدخلها

سنوات. ستِّ

زالت ال مئذنًة وبنى «بغداد»، فتح حينما القانوني سليمان السلطان فأتمه الحرم، بناء يتم لم ولكنه 3

هناك. بُنِيت مئذنة أول وهي باقية، اليوم حتى
كراه الذي «لكنهور» يف «الهند» أمراء أحد الدولة آصف إىل نسبًة الهندية»؛ «نهر ب اآلن املعروف وهو 4

١٣٠٩ه. سنة األئمة قبور لزيارة «العراق» إىل مجيئه عند
أيًضا. البختيارية» «جبال ى ويُسمَّ «عربستان»، أو «األهراز» إقليم هو لورستان: 5

٩٣٥ه، سنة «طهماسب» الشاه منه فاسرتدَّها ٩٣٤ه، سنة «بغداد» عىل استيالؤه كان روايٍة ويف 6

ضعيفة. ولكنها
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أعمال فأعاد تقريبًا، كلها العراقية املدن له فسلَّمت «بغداد»، طهماسب الشاه دخل
محمد «بكلو «بغداد» عىل وىلَّ ثم بهم، والفتك نَّة السُّ اضطهاد من السالم دار يف أبيه
يف رجاله وظلَّ مقره، إىل عائًدا هو وسار العراقية، البالد شئون إليه وفوَّض خان»
السلطان حمل مما نفوسهم؛ تشتهيه بما ويحكمون نَّة السُّ أبناء يضطهدون «العراق»
فتح عىل َم فصمَّ نَّة، السُّ مذهبه ألبناء انتصاًرا الفرس؛ من االنتقام عىل القانوني سليمان

منهم. وأخذه «العراق»

الفرس يد من «العراق» خروج (3)

أخذ عىل القانوني سليمان السلطان فعزم ١٥٣٥م، لسنة املوافقة ٩٤٠ه سنة دخلت
كبرٍي بجيٍش العام والقائد األعظم الصدر باشا إبراهيم فأرسل الفرس، من «العراق»
«تربيز» باشا إبراهيم فدخل آَخر، بجيش إثره يف هو وسار األول، طهماسب الشاه لقتال
الفاريس حاكمها هرب منها اقرتب فلما «بغداد»، قاصًدا منها سار ثم باألمان، أوًال
للقائد أبوابها وفتحت املدينة فسلَّمت األرس، من خوًفا بجيوشه؛ خان» محمد «بكلو
قليلة أيام وبعد ٩٤١ه، سنة اآلخرة جمادى شهر يف عظيم باستقبال فدخلها العثماني،
عادة حسب عىل والتقديس والرتحيب التهليل بني ودخلها «بغداد»، إىل السلطان وصل
نفسها، السنة يف «املوصل» مدينة العثمانية الجيوش فتحت ثم فاتح. كل مع العراقيني
«العراق» حكموا أن بعد الصفويني دولة وزالت للعثمانيني، كلها العراقية املدن ودانت
بقي وما ٩١٤ه، سنة يف كانت التي األوىل الغارة بعد سنتني نحو منها تقريبًا، سنة ٢٥

٩٢٠ه. سنة يف حدثت التي الثانية الغارة بعد فهو
عليها وكان للفرس، تابعًة سليمان السلطان مجيء يوم كانت فإنها «البرصة» أما
نفسه عىل فخاف وغريها، «بغداد» سقوط بلغه قد وكان خان، راشد اسمه فاريس حاكم
فَرقَّ والخضوع، الطاعة وعرض السلطان يدي بني للمثول «بغداد» إىل فسار ومنصبه،
السلطان، باسم والنقود الخطبة تكون أن رشط عىل «البرصة»، عىل فأقرَّه السلطان له
إىل خان راشد فعاد الهامة، املسائل يف األتراك «بغداد» والة ألوامر ممتِثًال يكون وأن
فاضطروا بالعثمانيني، رابطة له تكن لم كأن باألمور استبدَّ قليل بعد ولكنه منصبه،
قرب فلما «البرصة»، من راشد لطرد باشا إياس الوزير قيادة تحت جيش إرسال إىل
هذه «وظلت ٩٥٣ه. سنة يف وذلك العثماني، الجيش ودخلها راشد منها انهزم الجيش
إليهم األتراك أعادها ثم أمراؤها بها فاستقلَّ ١٠٠٥ه، سنة إىل األتراك قبضة يف املدينة
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فطرده ١١٠٩ه، سنة يف خان هللا فرج «الحويزة» أمري عليها تغلََّب ثم ١٠٧٨ه، سنة يف
سنة يف الزندي خان كريم عليها تغلََّب أن إىل قبضتهم يف وبقيت ١١١١ه، سنة يف األتراك
الحرب قامت حتى حكمهم تحت وبقيت ١١٩٣ه، سنة يف لألتراك عادت ثم ١١٩٠ه،

١٣٣٣ه.» سنة يف عليها الربيطانيون فاستوىل العامة،
عاد ثم (٩٤٨–١٠٣٢ه)، تقريبًا سنة ٩١ العثمانيني قبضة يف «العراق» وبقي

لألتراك. ثم للصفويني،
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١٠٣٢–١٠٤٨ه «العراق» يف السابعة الفارسية الدولة أو

١٠٢٥ه، سنة يف باشا يوسف الوزير إىل «العراق» إيالة َهت وجَّ قد العثمانية الدولة كانت
فتنٌة أغا بكر «بغداد» رشطة رئيس وبني بينه فحدثت الرأي، ضعيف الوزير هذا وكان
إليه األهلني جلب قد أغا بكر وكان الثاني، عثمان السلطان عهد يف ١٠٢٨ه سنة يف
حتى وعسكرية، إدارية من العراقية، الحكومة شئون جميع عىل واستوىل أتباعه وكثرت
يوسف فُقِتل «بغداد»، نفس يف الحروب إىل الفتنة تلك وآَلْت االسم، غري للوزير يَبَْق لم
اإليالة هت فُوجِّ فيها، تثبيته يطلب السلطان إىل وكتب الوالية، عىل أغا بكر واستوىل باشا
أن إال السلطان من كان فما «العراق»، يف استقالله وأعلن الدولة عىل فانتقض غريه، إىل
بالشاه استنجد أغا، ببكر الحال وضاق «بغداد» ُحوِرصت فلما قتاله، إىل الجيوش أرسل
بالدخول ووعده ١٥٨٦م، لسنة املواِفقة ٩٩٥ه سنة إيران عرش توىلَّ الذي األول عباس
ذلك عىل فواَفَق الشاه، باسم والسكة والخطبة له الحكم يكون أن عىل سيادته تحت

وأنجده. الشاه
إليه هت وُوجِّ باشا، أحمد حافظ العثماني القائد مع أغا بكر اصطلح ذلك أثناء ويف
الفاريس الجيش أن غري السلطان، عساكر ورجعت «بغداد»، عن الحصار وُرِفع اإليالة
مع الصلح معاهدة أغا بكر أبرم أن بعد بغداد من اقرتََب قد كان أغا بكر لنجدة جاء الذي
من تمَّ بما ويخربهم الرجوع منهم يطلب الفرس قوَّاد إىل أغا بكر فكتب العثماني، القائد
مخابرات وبعد الشاه، أمر حسب بغداد دخول عىل وأرصوا ذلك عليه فأَبَوا الصلح، أمر
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عدة الطرفني بني فحدثت أغا، بكر فمنعها «بغداد» دخول الفارسية الجيوش حاولت
«العراق». ديار من أخرجهم حتى الفرس يطارد وظل أغا، بكر آِخرها يف انتَرصَ معارك
١٠٣٢ه، سنة يف «بغداد» عىل بنفسه وزحف غضبًا استشاط بذلك الشاه علم فلما
املدينة، تسليم منه يطلب أغا بكر إىل وكتب منها، اقرتََب حتى كبريًا جيًشا يقود وهو
«بغداد». يدخلون الفرس يدع أالَّ رشوطها من التي الصلح بمعاهدة عمًال أغا بكر فأبَى
كل من عليها وضيََّق شديًدا، حصاًرا ها وحاَرصَ املدينة عىل الشاه حمل وعندها
ضاق حتى األبطال دفاع مداِفًعا أغا بكر فيها كان أشهر، ثالثة الحصار ودام الجهات،

املدينة. يف القحط واشتد عساكره، قوى وخارت الحال به
ا رسٍّ وراَسَل والخداع الحيلة إىل عمد حربًا، «بغداد» فتح عن عجز ملا فإنه الشاه أما
واألموال باملناصب فوعده — «بغداد» قلعة عىل محافًظا وكان — أغا بكر بن أغا محمد
أغا بكر من غفلٍة حني عىل الشاه جيوش فدخلتها ليًال، املدينة أبواب له ففتح خدعه حتى
أصبح فما نفسه، يف كلٌّ واشتغل بيوتهم يف الناس واختفى املدافعون فانهزم واألهلني،
املواِفقة ١٠٣٢ه سنة شوال ٩ يف وذلك معه، بَمن «بغداد» دخل قد والشاه إال الصباح

١٦٢٣م. سنة
عسكريني من الرتكية الحكومة رجال أكثر فقتل بغداد، األول عباس الشاه دخل
محمد الكبري الجامع وخطيب أفندي، نوري القايض منهم الدين، رجال حتى وإداريني
جنوده وارتكبت منهم، املثرين أموال وصاَدَر ذريًعا، فتًكا نَّة بالسُّ وفتك وغريهما، أفندي
ثم قتلة، أشنع قتله الشاه فإن أغا بكر أما وتخريب، ونهب وسلب قتل من املنكرات أنواع
الحكمة من عليه كان ما مع تأتلف ال أفعاًال الشاه هذا وفعل أيًضا، أغا عمر أخاه قتل

والعمران. التقدم وحبِّ السرية وحسن
«املوصل»، لفتح كبري بجيش خان قاسم وزيره الشاه أرسل «بغداد» هدأت أن وبعد
تركي واٍل ذاك إذ وعليها «املوصل»، إىل َه توجَّ ثم «كركوك»، طريقه يف القائد هذا فافتتح
الفرس فدخلها تسليمها، إىل واضطر عجز ثم أياًما عنها فدافع باشا، حسني اسمه
يف مقيًما يومئٍذ الشاه وكان «بغداد»، بأهل فتكوا كما بهم وفتكوا أهلها واضطهدوا
«بغداد»، فتح بعد شهرين مدة يف — البرصة إال — «العراق» يف أمره تمَّ وقد «بغداد»،
آالف خمسة لحمايتها وجعل «بغداد»، إىل عاد ومنها «النجف»، ثم «كربالء» إىل ذهب ثم
«صاري اسمه خاصته من لرجل فيها الحكم ووىلَّ خان، قىل صفي بقيادة فاريس جندي

مقره. إىل عاد ثم والطاعة، السكينة بلزوم العربية القبائل رؤساء إىل وكتب خان»،
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البرصة، عىل بالزحف خان قيل صفي قائده الشاه أمر ١٠٣٦ه سنة كانت فلما
أمرائها قبضة يف حينذاك وكانت شديًدا، حصاًرا ها فحاَرصَ «بغداد»، من عليها فحمل
عباس — الشاه نعي فاَجأَه إذ «البرصة» يهاجم خان قيل صفى وبينما بها،1 املستقلني

مقره. إىل وعاد الحصار فرتك — الصفوي األول
سنة عرشة ست — البرصة عدا — الصفويني قبضة يف العراقية املدن وبقيت
سنة يف العثماني الرابع خان مراد السلطان منها أخرجهم ثم (١٠٣٢–١٠٤٨ه)، تقريبًا
— الفريقان فيها خرس أعواًما استمرت حروب بعد ١٦٣٨م، لسنة املواِفقة ١٠٤٨ه
خان الدين صفي الشاه عهد يف للعثمانيني وعادت عظيمة، خسائر — والفرس األتراك

األول. عباس الشاه حفيد مريزا» «سام املدعو الثاني

العراق الفرسعىل حمالت (1)

الدولة من طلب قوة، نفسه يف وآنس الثاني طهماسب الشاه «إيران» عرش توىلَّ ملا
مندوبًا عنه وأنفذ أسالفه، من أخذتها التي البالد جميع مملكته إىل تعيد أن العثمانية
لم فلما ١١٤٢ه، سنة وذلك الطلب، هذا يف الحكومة رجال مع للمفاَوَضة «األستانة» إىل
«همدان» عىل ثم عليها، فاستوىل «تربيز» عىل الفارسية بجيوشه حمل بيشء، الدولة تُِجبْه
فيها الجيش ثار عثمان، آل عاصمة يف عظيمة فتنة ذلك أجل من فحدثت «كرمنشاه»، ثم
إىل الفتنة امتدت ثم منهم، عدًدا فقتل خيانتهم، إىل الحادث هذا ناسبًا الدولة، رجال عىل
السلطان ابن األول محمود السلطان وبُوِيع ١١٤٣ه، سنة فُخِلع الثالث أحمد السلطان
«العراق» نحو ه توجَّ قد الشاه وكان الفرس، لقتال الجيوش هذا َز فجهَّ الثاني، مصطفى
وبني بينه وحدثت ١١٤٣ه سنة «بغداد» قصد ثم القرى، ونهب الحدود بجيوشه واجتاز
«تربيز»، األتراك اسرتدَّ ذلك أثناء ويف سجاًال، كانت حروب عدة «العراق» أمري باشا أحمد
تقرر وكادت الصلح، وطلب «العراق» من وانسحب الحرب أوقف بذلك الشاه علم فلما
املعاهدة، تلك يف عاَرَض الذي الفارسية للجيوش األكرب القائد خان نادر لوال رشوطه

السلطان أرسل ثم باشا، حسني وآِخرهم أفراسياب وأولهم ١٠٠٥ه، سنة يف األمراء هؤالء استقلَّ 1
وطرد عنوًة «البرصة» فافتتح باشا، مصطفى قره وزيره بقيادة جيًشا ١٠٧٨ه سنة يف الرابع محمد
العثمانيون فطرده ١١٠٩ه، سنة يف خان هللا فرج «الحويزة» أمري عليها تغلََّب ثم األمراء، هؤالء منها

١٣٣٣ه. سنة يف عليها الربيطانيون استوىل أن إىل قبضتهم يف وظلت ١١١١ه، سنة يف منها
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حتى وتقدَّموا الفرس فانترص الدولتني بني الحرب فعادت «العراق»، عىل بجيوشه وحمل
النجدات جاءته حتى مداِفًعا وظل بالسلطان، باشا أحمد فاستنجد «بغداد»، حارصوا
معارك وبعد بالفرس، والتقت ١١٤٤ه، سنة األعرج باشا عثمان األعظم الصدر بقيادة
باشا عثمان سار ذلك أثر وعىل الفرس، وانسحب «بغداد» قرب األتراك انترص دموية
الحرب، وعادت به فالتقوا شعثهم ملُّوا أن بعد الفرس فلحقه «املوصل»، قاصًدا بجيوشه
طلب وعندها «الزور»، مدينة حتى الفرس فتقدَّم جيوشه، وانهزمت باشا عثمان فُقِتل
— «روان وتبقى للفرس، و«تربيز» «همدان» تعاد أن عىل رشوطه فتقرَّرت الصلح الشاه
١١٤٩ه.2 األوىل جمادى منتصف يف الصلح وتمَّ لألتراك، و«العراق» و«رشوان» أريوان»

العراق عىل األوىل خان نادر حملة (2)

توىلَّ الثالث، عباس الشاه ابنه وخلفه ١١٥١ه، سنة الثاني طهماسب الشاه مات وملا
«بغداد» من اقرتب حتى عليه وحمل «العراق» ب فطمع خان، نادر القائد عنه الوكالة
فأرسلت ١١٤٩ه،3 سنة «العراق» إيالة توىلَّ الذي باشا أحمد الوزير عهد يف ها وحاَرصَ
الفاريس الجيش اندَحَر وقائع عدة وبعد الفرس، لقتال كبريًا جيًشا العثمانية الدولة
عىل وانترص «العراق» عىل الكرة وأعاد شعثه لمَّ قليل بعد ولكنه خان، نادر وُجِرح
خان، نادر عليه فانترص ١١٥٢ه، سنة آَخر جيًشا العثمانية الدولة َهِت فوجَّ األتراك،
عىل كانت التي الحدود اعتبار عىل الدولتني بني الصلحية املعاهدة تقرَّرت ذلك أثر وعىل
قد األتراك كان التي البالد جميع وعادت «بغداد»، فاتح الرابع خان مراد السلطان عهد

«العراق». عدا — الفرس — أهلها إىل الفرس من افتتحوها

وعاد أشهر خمسة نحو لها ا محاِرصً وظل ١١٤٥ه، سنة «بغداد» حاَرصَ خان نادر أن رواية ويف 2

استوىل أنه أخرى رواية ويف عنها. ارتحل ثم يوًما، عرشين ١١٤٦ه سنة ها حاَرصَ ثم بالفشل، منها
وأرسل الحصار ورفع ففشل نفسها، السنة يف أياًما «بغداد» حاَرصَ ثم ١١٤٥ه، سنة «كركوك» عىل
(سنة نفسها السنة يف أيًضا بالفشل عاد ولكنه ها، فحاَرصَ «املوصل» إىل كبري بجيش القائد خان نركس

١١٤٥ه).
١١٣٥ه. سنة أبيه موت بعد «العراق» إيالة توىلَّ الذي حسن بن باشا أحمد غري هو 3
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العراق عىل الثانية شاه نادر حملة (3)

«إيران»، عرش الجلوسعىل إىل خان نادر ل وتوصَّ الثالث عباس الشاه الفرس خلع عندما
«طهماسب ب ب ولُقِّ شاه»، «نادر ي وُسمِّ ملًكا نفسه وأعلن الصفوية الدولة وقرض
تعرتف أن العثمانية الدولة من ١١٥٦ه سنة فطلب «العراق» ب نفسه طمعت الثالث»،
«الكعبة» الرشيف الحرم يف ركنًا له ص وتخصِّ خامًسا، مذهبًا وتعتربه الشيعي باملذهب
فرفضت — يرفضونه بالطبع وأنهم الطلب، هذا تخاِلف األتراك سياسة أن يعلم وهو —
عىل وأغار «العراق» عىل فحمل للحرب، ذريعًة الرفض ذلك فاتخذ طلبه، العثمانية الدولة
«الحلة»، وصل حتى الفراتية البالد يف َل وتوغَّ ١١٥٦ه، سنة وذلك و«القرنة» «البرصة»
باشا أحمد الوزير أثنائها يف داَفَع أياًما القنابل برمي يتهدَّدها وظل «بغداد» حاَرصَ ثم
ثم فافتتحها، «كركوك» إىل عنها وسار فتحها عن شاه نادر عجز حتى األبطال، دفاع
أياًما، «املوصل» حاَرصَ ثم لها، املجاورة القرى جميع عىل فاستوىل «املوصل» نحو ه توجَّ
الفريقني بني سجاًال كانت حروب وبعد لقتاله، كبريًا جيًشا العثمانية الدولة فساقت
ويف «كركوك»، األتراك فاسرتدَّ عمر، ابن جزيرة إىل وساروا «املوصل» عن الفرس انسحب
التي أسوارها ملناعة بالخرسان؛ أهلها ه فردَّ «املوصل»، عىل شاه نادر الكرة أعاد ذلك أثناء
عليه ضيَّقوا ثم شاه نادر عىل حملوا ذلك األتراك بلغ فلما الدفاع، عىل لهم عونًا كانت
وكتب «أررضوم»، جهة إىل شاه نادر ه وتوجَّ ذلك وبعد دحروا، ولكنهم «روان»، قرب
يُِجبْه فلم و«بغداد»، و«املوصل» «وان» إياالت تسليم يطلب األول محمود السلطان إىل
العثمانية البالد يف ل التوغُّ عاقبة شاه نادر فخاف لقتاله، الجنود إرسال بغري السلطان
القديمة، الحدود اعتبار عىل معه الصلح تم طويلة مفاوضات وبعد طلبه، عن فعدل

١١٥٩ه. سنة وذلك
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١١٩٠–١١٩٣ه «العراق» يف الثامنة الفارسية الدولة أو

قره وزيره الرابع محمد السلطان أرسل منذ العثمانيني قبضة يف «البرصة» كانت
هللا فرج «الجويزة» أمري عليها تغلََّب ثم ١٠٧٨ه، سنة يف كبري بجيش باشا مصطفى
إىل قبضتهم يف وظلت ١١١١ه، سنة يف األتراك فطرده ١١٠٩ه، سنة يف مطلب ابن خان

١١٩٠ه. سنة
ذوي بني الفتن فيها فقامت «البرصة»، شئون أهملت قد العثمانية الدولة وكانت
فاغتنم «إيران»، مملكة عىل تغلَّب قد الزندي خان كريم فيه كان الذي الوقت يف املطالع،
كبري بجيش خان صادق أخاه وأرسل العثمانيني عىل الحرب فأعلن االضطراب فرصة
كعب بني عشرية ومعه ١١٨٩ه سنة يف «البرصة» فحاَرصَ ١١٨٨ه، سنة أواخر يف
يف ١١٩٠ه سنة يف التسليم إىل اضطرها حتى شهًرا عرش ثالثة الحصار ودام العربية،
من وجماعة بك سليمان «البرصة» متسلم الفرس وأرس األول، الحميد عبد السلطان عهد
كريم عاصمة «شرياز» إىل مخفورين خان صادق وأرسلهم والتجار، والوجوه األرشاف

خان.
«املنتفك»، بالد عىل باالستيالء نفسه ثته حدَّ «البرصة» ب خان صادق أمر استتب وملا
فاستعدَّ «املنتفك»، لغزو كبري بجيش خان عيل محمد أخاه ١١٩٢ه سنة يف فأرسل
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هناك بهم الفرس فالتقى «الفرات»، قرب «الفصيلة» ب واجتمعوا لقتالهم املنتفكيون
وُقِتل الفرس هزيمة عن فانجلت وليلة، يوًما الحرب فاستمرت بالقتال معهم واشتبكوا
وغنم كثري، عدد «الفرات» يف الفرس من فغرق العرب فرسان فلحقهم منهم، كبري عدد
َز جهَّ ١١٩٣ه سنة كانت فلما ظافرين، مواطنهم إىل وعادوا وخيولهم أموالهم العرب
عيل محمد أخيه بقيادة «املنتفك» عىل لالستيالء فارسيٍّا جيًشا أخرى مرة خان صادق
خان الكريم عبد بأخيه واستنجد العربية، كعب بني عشرية معه وأرسل أيًضا خان
يومئٍذ وعليهم حالنة» «أبي يف باملنتفكني والتقت الحملة فسارت الكثرية، بالجنود فأمده
واستعدادهم الفرس كثرة العرب رأى فلما هللا، عبد بن وبويني سعدون بن ثامر األمريان
نفوسهم، أَبَتْها رشوًطا خان عيل محمد القائد عليهم فرشط الصلح، فطلبوا الفشل، خافوا
بني فحدثت للحرب، واستعدوا الرشوط تلك ورفضوا بالذل، الحياة عىل املوت فاختاروا
يُسَمع لم شديدة هجمات فهجموا العرب، فيها استمات هائلة دموية حرب الفريقني
مهدي وأخيه خان عيل محمد القائد وقتل الفرس، بتمزيق املعركة فانتهت بمثلها،
وغنموا كبريًا عدًدا منهم وقتلوا املنتفكيون فلحقهم الفرس من بقي َمن فانهزم خان،
وضيَّقوا فيها حارصوهم وهناك «البرصة»، إىل يطاردونهم وظلوا وخيًال، وسالًحا أمواًال
عىل خان صادق فخاف خان، الكريم عبد موت ذلك أثناء يف وصادف الخناق، عليهم
بعد أصبح وقد األرس، يف فيقع حارصوه الذين املنتفكني العراق وايل يمد أن من نفسه
نفسها السنة يف «البرصة» من معه بَمن ليًال فانهزم له، نارص ال وحيًدا أخيه موت
متسلًما فأرسلت «بغداد»، حكومة إىل بذلك وكتبوا املنتفكيون فدخلها ١١٩٣ه)، (سنة
املرة هذه يف دام أن بعد «البرصة» من الفاريس الحكم وأفل بك، نعمان «البرصة» إىل
ومن األرساء الفرس أطلق املدينة إىل املتسلم وصول أثر وعىل سنوات، ثالث من نحًوا
ثم قليلة، أيام بعد منصبه إىل العثمانية الدولة فأرجعته بك، سليمان املتسلم جملتهم
باشا سليمان «الوزير ب أخريًا ُعِرف الذي وهو «العراق»، والية أشهر بعد إليه َهْت وجَّ

الكبري».
الحرب قامت أن إىل للعثمانيني خاضعًة الحادثة هذه بعد كلها العراقية املدن وبقيت
طال حروب بعد األخرى، تلو الواحدة العراقية البالد منها فانسلخت املشئومة، العامة
أو «البرصة» سقوط وكان النوائب، ورضوب املصائب أنواع البالد أهل عىل وجلبت أمدها
١٣٣٥ه، سنة يف «العراق» عاصمة «بغداد» وسقوط ١٣٣٣ه، سنة يف العراق» «مفتاح
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العراقية الحكومة قامت ثم الربيطاني، االحتالل حكومة العثماني الحكم بعد وقامت
ذكرها. يطول حوادث بعد العربية

َمرَّ ملا تتمة (1)

شوكًة، وأشدها العالم أمم أقدم من الفارسية األمة أن الكريم القارئ عىل يخفى ال
وقد وغريهم، اليونان أو الرومان من األوربيني إخوان أعني اآلرية؛ الشعوب من وهم
وذكاء التمدن ألسباب فطري استعداد لهم وكان األزمنة، أقدم منذ إيران بالد نزلوا
مثل عظام ملوك منهم ونبغ األمم، وساسوا األحكام ووضعوا الدول فأنشئوا ل، وتعقُّ
أزمان يف عديدة طوائف بينهم من وظهر رشوان، أنو وكرسى األكرب ودارا كورش
وعلم بالطب واعتنوا واألطباء، والكتَّاب والخطباء واألدباء والفالسفة العلماء من مختلفة
واملراصد الكبرية املدن وبنوا والفلسفة، العلوم وترجموا والرياضيات، والطبيعيات الفلك
وقوَّاد رشيفة بيوتات فيهم واشتهرت كثريًا، اعتناءً بالري واعتنوا واملستشفيات، واملدارس

محنكون.
العرب، عىل ساد َمن أقدم من بل الغريبة، األمم من العرب خاَلَط َمن أقدم وهم
كان التي الساسانية الدولة أيام يف خصوًصا مناَفسة، األمتني بني كانت ذلك أجل ومن
بالغارات العرب فيقابلهم بالسيف، بالدهم من األحيان أكثر يف العرب يُخِرجون ملوكها
للكتابة دواوينهم يف العرب يستخدمون كانوا أنهم عىل منهم، وينتقمون الفرس مدن عىل
العربي، الشعر ينظم كان وبعضهم العربية، يتقنون ملوكهم أكثر وكان والرتجمة،

ونصريًا. عضًدا واتخذهم شأنهم وأعال العرب قرَّب َمن ومنهم
العصور يف كانوا إذ اإلسالم؛ ظهور عند إال واحد دين يف العرب مع يشرتكوا ولم
يف دخلوا ثم الشمس، وخاصة املختلفة الطبيعية القوى يعبدون ن ممَّ القدم يف الواغلة
حرَّفوا األعوام توايل وعىل امليالد، قبل والسابع العارش القرن بني ظهر الذي زردشت دين
املجوسية عىل وظلوا — مجوًسا صاروا أي — النار عبادة فيها وأدخلوا الرشيعة تلك
الدهر من حني بعد صاروا ثم بالتدريج، بالدهم فتح بعد فاعتنقوه اإلسالم جاء حتى
ما مثل الصادق، جعفر اإلمام إىل نسبًة الجعفري؛ املذهب إىل ينتسبون إسالمية فرًقا

اليوم. العراقية القبائل من كثري عليه
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العراق. يف الفرس حكم مدة

الدولة اسم الحكم مدة

(٢٢٩٥–٢٢٨٧ق.م) العراق جنوبي يف العيالمية، الدولة ٨
(٥٣٨–٣٣١ق.م) كله العراق يف الكيانية، الدولة ٢٠٧

امليالد) بعد (١٢٦ق.م–٢٢٦ كله العراق يف الربتية، الدولة ٣٥٢
امليالد) بعد ٢٢٦–٦٣٧) كله العراق يف الساسانية، الدولة ٤١١
امليالد) بعد ٩٤٥–١٠٥٥) كله العراق يف البويهية، الدولة ١١٠

امليالد) بعد ١٥٠٢–١٥٣٥) كله العراق يف األوىل، الصفوية الدولة ٣٣
امليالد) بعد ١٦٢٠–١٦٣٨) كله العراق يف الثانية، الصفوية الدولة ١٧
امليالد) بعد ١٧٦٨–١٧٧١) كله العراق يف البرصة، يف الزندية الدولة ٠٣

املجموع ١١٤١

واألتراك، واليونان واألكراد كاملغول الفرس غري من العراق يف ملكوا الذين أما
اآلتي: الوجه عىل فمدتهم

الدولة اسم الحكم مدة

(٧٠٠٠–٢٤١٦ق.م) البالد أهل مع املغول، السومريون، ٤٥٨٤
(١٧١٤–١١٥٠ق.م) البالد أهل مع الكردية، الدولةالكوشية، ٥٦٤

(٧٢٩–٦١١ق.م) العرب أو الساميني اآلشوريني، سيادة ١١٨
(٣٣١–١٢٦ق.م) والسلوقيون اإلسكندر اليونانية، الدولة ٢٠٥

امليالد) بعد ١٢٥٨–١٥٠٢) والرتكمان الترت، املغول ٢٢٤
امليالد) بعد ١٥٣٥–١٦٢٠) األوىل العثمانية الدولة ٨٥
امليالد) بعد ١٦٣٨–١٩١٧) الثانية العثمانية الدولة ٢٨٠

املجموع ٦٠٦٠
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الزندية الدولة

اآلتي: الوجه عىل فمدتهم وغريهم البالد أهل من العرب حكم أما

الدولة اسم الحكم مدة

(٢٤٦٠–٢٠١٨ق.م) العربية» أو «السامية األوىل البابلية الدولة ٤٤٢
(٢٠١٨–١٧١٤ق.م) البابليون» أو «الكلدان البالد أهل ٣٦٨
(١١٥٠–٧٢٩ق.م) البابليون» أو «الكلدان البالد أهل ٤٢١

(٦١١–٥٣٨ق.م) سامية» «عراقية الثانية البابلية الدولة ٧٣
امليالد) بعد ٦٣٧–٧٥٠) واألمويون» الزبري وابن الراشدون «الخلفاء املسلمون العرب ١١٤

امليالد) بعد ٧٥٠–٩٤٥) األوىل» «الدورة العباسيون الخلفاء ١٩٥
امليالد) بعد ١١٥٥–١٢٥٨) الثانية» «الدورة العباسيون الخلفاء ١٠٣

املجموع ١٧١٦

١٩١١ سنة إىل ٧٠٠٠ق.م سنة منذ العراق حكمت التي الدول مدة تكون هذا وعىل
اآلتي: الوجه عىل

الفرس مدة مجموع ١١٤١
وبعده اإلسالم قبل العرب ١٧١٦

واألتراك واليونان والرتكمان واألكراد املغول ٦٠٦٠

املجموع ٨٩١٧
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املأخذ

األثري. البن الكامل
الحموي. لياقوت البلدان معجم

الطربي.
الفدا. أبو

فارس. لوجيه الدعاة كتاب
الحيدري. فصيح إلبراهيم املجد عنوان

الطوال. األخبار
خلكان. البن األعيان وفيات

زيدان. لجرجي اإلسالمي التمدن
اإلسالم. قبل العرب

األمم. طبقات
غنيمة. ليوسف املشتاق نزهة

انستاس. لألب العراق تاريخ خالصة
باملراد. الفوز

حيدر. أحمد األمري تاريخ
هللا. لرزق اإلسالم تاريخ

وجدي. لفريد املعارف دائرة
الحلواني. املدني أمني للشيخ السعود مطالع

األندليس. أحمد بن للقايضصاعد األمم طبقات



العراق يف الفارسية الدول تاريخ

أفندي. شاكر تعريب العثماني التاريخ تلخيص
السعدي. لرشد العني قرة
للنبهاني. البرصة تاريخ

املدور. نخلة لجميل العام التاريخ
شري. سعردادي أساقفة لرئيس وآشور بابل تاريخ

اإلسكندري. لعمر مرص تاريخ
الرتكي. مراد تاريخ
رشاد. عيل تاريخ
رفيق. أحمد تاريخ

نعيما. تاريخ

ليوسف املقتطف ويف انستاس، لألب السالم دار يف نُِرشت التي التاريخية املقاالت عدا
الكتَّاب، من جماعة بقلم وغريها البرصية العراق ومرآة العراق جريدة ويف غنيمة، أفندي

الحفريات. عن ثميث املسرت ألقاها التي واملحارضات
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