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الدولة الشاهينية(923ه ـ 979ه)
دراسة تاريخية

م.م عمر محمد احمد

اخلالصت

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد 

المبعكث رحمة لمعالميف كبعد

تعتبر الدكلة الشاىينية التي اسسيا عمراف بف شاىيف مف الدكيالت التي

ظيرت في البطائح  ،كالتي استمرت اكثر مف اربعيف سنة(ِّٗق ػ ّّٕق) ساعده
في ذلؾ طبيعة المنطقة الجغرافية  ،الذم جعميا مق ار لمصكص كالخارجيف عف السمطة

 ،كعمى الرغـ مف محاكالت حكاـ بغداد المتكررة في القضاء عمى ىذه الدكلة ف
كاعادتيا تحت نفكذىـ كارسمكا الجيكش تمك الجيكش كخرج معز الدكلة بنفسو لمقضاء

عمى حكـ بني شاىيف  ،لكينـ فشمكا جميعا كمنك باليزيمة كاضطركا الى االعتراؼ

بسمطة ابف شاىيف .

كقبؿ الحديث عف الدكلة الشاىينية اخترنا اف نتحدث عف البطائح التي

تحصف بيا ابف شاىيف  ،ثـ ذكر عمراف بف شاىيف كتاسيسو دكلتو  ،ثـ كفاتو كانتقاؿ

الحكـ الى اكالده ثـ انقراض ممؾ بف شاىيف .

Conclusion
AL- dawlah AL-shaheenya which foundation by Aumran bin
 andو shaheen consider form states which appearance in albataih
 help him inو)countiune nore than fourty years (329H – 373H
that natural of geography area . who made it site to theifs and
 rulers recurring inو  in spite of trying Baghdad'sو ontlaws
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 then sentو erushing on this state and returning it under thim reing
 and my is aldawlah him self emerge forو armies after armies
 but they all fail and defeat andو crushing on bani shaheen ruly
the impel to confession ibn shaheens power.
ادلقدمت

شيدت القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف ضعؼ مؤسسة الخالفة  ،كسيطرة

االتراؾ ثـ البكيييف عمى مقاليد الحكـ  ،كلـ يبقى لمخميفة سكل السمطة الرمزية فقط ،
مما ادل الى انسالخ الكثير مف الكاليات عف جسد الدكلة العباسية  ،كاصبحت

دكيالت مستقمة بذاتيا عمى الرغـ مف اعترافيا بسمطة الخميفة  ،لكف لـ يبقى لمخميفة

ام سمطة عمى ىذه الممالؾ  ،كمف ىذه الدكيالت الدكلة الشاىينية التي ظيرت في

البطائح  ،اسسيا عمراف بف شاىيف  ،كالتي استطاعت اف تستمر قرابة اربعيف سنة ،

ساعده عمى سيطرتو طبيعة المنطقة كصعكبة السيطرة عمييا  ،مما جعميا مق ار

لمصكص كالخارجيف عف الدكلة عمى مر التاريخ  ،خاصة في اكقات ضعؼ السمطة ،
كلمتعرؼ اكثر عمى الدكلة الشاىينية اخترناىا مكضكعا لبحثنا  ،فتحدثنا في البداية

عف معنى البطيحة لغة كاصطالحا كمكقعيا الجغرافي ثـ عف عمراف بف شاىيف
مؤسس الدكلة الشاىينية  ،ثـ عف كاليو ابنو الحسف بف شاىيف  ،ثـ كالية ابك المعالي

بف الحسف ثـ سيطرة المظفر بف عمي عمى السمطة كقضائو عمى حكـ بني شاىيف.
البطائح لغت واصطالحا

البطائح جمع كمفردىا ً
يحةي :بالفتح ثـ الكسر ،كالبطيحة كالبطحاء كاحد،
البط ى
ى
سميت بطائح كاسط ألف المياه تبطٌحت
كتبطٌح السيؿ إذا اتٌسع في األرض ،كبذلؾ ٌ
(ُ)
ً
اء يك ُّؿ ىم ىكاف
يحةي ىك ٍاأل ٍىبطى يح ىكاٍل ىب ٍ
فييا أم سالت كاتٌسعت في األرض  ،كقيؿ اٍل ىبط ى
ط ىح ي
(ِ)
اسع ًف ً
ً
متَّ ًس وع ك ٍاأل ٍىب ى ً
صى
يو ًدقى ي
اؽ اٍل ىح ى
ط يح ىمسي هؿ ىك ه
ي
ى
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اء يم ٍستىٍن ًقع ىال يي ىرل
اما اصطالحا فيي ارض تقع ىب ٍي ىف كاس ى
ط كى
صرة ،ىك يى ىك ىم ه
الب ٍ
طىرفىاه ًمف سعتو ،كىك م ًغيض م ً
اء ًد ٍجمىة كالفيرات ،)ّ(،كقدرت مساحتيا ثالثكف فرسخا
ى ي ٍ ى ى ى يى ى ي ى
(ْ)
كحد أرض
حد منيا جزيرة العرب ٌ
في ثالثيف  ،تزيد كتقؿ حسب زيادة المياه ٌ ،

(ٓ)
النيركاف(ٔ) ،كىي مغطاة بالقصب
كحد
كحد دجمة بغداد ٌ
ميساف ٌ ،
مصب الفرات ك ٌ
ٌ
الكثيؼ الممتؼ  ،كقد خرجت مف ىذه البطائح أنيار منيا  ،نير المرأة كنير ابف

عمر ،كنير مرة(ٕ).

ككانت سفف البحر قديما تجرم مف بالد اليند فتدخؿ في دجمة البصرة حتٌى
(ٖ)
الصمح(ٗ) ،فتصير إلى دجمة بغداد فتأتي
فتمر حتٌى تخرج فكؽ فـ ٌ
تأتي المدائف ٌ ،
(َُ)
صبت ماءىا في
مرت بيف يدم كاسط  ،حتٌى ٌ
ثـ ٌإنيا خرقت األرض حتٌى ٌ
المدائفٌ ،
(ُُ)
الصميؽ مدينة عمى بحيرة طكليا أربعكف فرسخا ،
ىذه البطائح ،كاىـ مدنيا ٌ
جيدة ٌ
يتٌصؿ ضياعيا بسكاد الككفة يمييا في الكبر الجامدة  ،كىما مف دجمة عمى ناحية

بيدية(ُِ) ،كالحكيزة كتقع في كسطيا(ُّ) ،اما
ادية ك ٌ
كسائر المدف دكنيما كىرار ك ٌ
الز ٌ
الحد ٌ
سكانيا فيـ خميط مف الناس فقد سكنتيا قبيمة يشكر(ُْ) ،كباىمة(ُٓ) ،كبنك

عبس(ُٔ)(ُٕ) ،باالضافة الى اف الحجاج(ُٖ) ،جاء بخمؽ مف زط السند كأصناؼ اخرل
(ُٗ)

كما سكنيا اقكاـ

مف األمـ معيـ عكائميـ كأكالدىـ كجكاميسيـ فأسكنيـ فييا
ى
(ُِ)
(َِ)
اشترىـ اىؿ البصرة فسكف منيـ االلكؼ في المنطقة  ،كقيؿ عف
ا
الزنكج  ،الذيف
اطباع سكاف البطيحة اف عقميـ سخيؼ  ،كلسانيـ قبيح  ،لكنيـ اشداء القتاؿ صبكريف

(ِِ)
الحر كربة بميذة
في المعارؾ  ،ليـ معرفة بطرؽ البطائح  ،اما اجكاءىا فيي شديدة ٌ
ضيؽ كليميا عذاب كماؤىا مالح كتربتيا حيف تجؼ فييا المياه في
ٌ
بؽ ميمؾ كعيش ٌ
غاية الخصب  ،لذلؾ كانت تزرع بالرز ككاف يكثر فييا السمؾ  ،ككتب رجؿ إلى

صديؽ لو كتابان مف الحكيزة يصفيا فقاؿ :كما أدراؾ ما الحكيزة! دار اليكاف كمنزؿ
الحرماف ثـ ما أدراؾ ما الحكيزة! أرضيا رغاـ كسماؤىا قتاـ ،كسحابيا جياـ كسمكميا

سياـ ،كمياىيا سماـ كطعاميا حراـ ،كأىميا لئاـ ،كخكاصيا عكاـ ،كعكاميا طغاـ! ال
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يركم ريعيا كال يرجى نفعيا ،كال يمرم ضرعيا كال يرعى زرعيا ،كلقد صدؽ اهلل قكلو
فييا :كلنبمكنكـ بشيء مف الخكؼ كالجكع كنقص مف األمكاؿ كاألنفس كالثمرات! كأنا

منيا بيف ىكاء كبيء كماء ردمء ،كشباب غمر كشيخ غكم ،يتخذكف الغمر أدبان

كالزكر إلى أرزاقيـ سببان ،يأكمكف الدنيا سمبان كيعدكف الديف ليكان كلعبان .كلك اطمعت
(ِّ)

عمييـ لكليت منيـ ف ار انر كلممئت منيـ رعبان

البطيحت عرب التاريخ

كانت قديما قرل متٌصمة كأرضا عامرة ،فاتٌفؽ في اياـ كسرل أبركيز(ِْ) ،في
(ِٓ)
سنة (ٔق) زاد الفرات كدجمة زيادة عظيمة لـ ير مثميا قبميا ال بعدىا ،كانبثقت
بثكؽ عظاـ فجيد أبركيز أف يسكرىا  ،فغمبو الماء كماؿ إًلىى مكضع البطائح  ،فطفا

ىعمىى العمارات كالزركع فغرؽ عدة طساسيج(ِٔ) ،كانت ىناؾ ،كركب كسرل بنفسو لسد
تمؾ البثكؽ  ،كنثر األمكاؿ ىعمىى األنطاع  ،كقتؿ الفعمة بالكفاية ،كصمب ىعمىى بعض
(ِٕ)

ثـ جاء

البثكؽ فيما يقاؿ أربعيف جسا ار في يكـ  ،فمـ يقدر لمماء ىعمىى حيمة،
(ِٖ)
مدتو ،ثـ كلي نساء
اإلسالـ فاشتغؿ بالحركب  ،ككلي بعده ابنو شيركيو  ،فمـ تطؿ ٌ
(ِٗ)

لـ تكف فييف كفاية،

ثيَّـ دخمت العرب أرض العراؽ  ،كلـ يكف لممسمميف درية بعمارة األرضيف ،فمما
استقرت الدكلة اإلسالمية قرارىا ،استفحؿ أمر البطائح ،
ألقت الحركب أكزارىا  ،ك ٌ
بالسفف  ،ف أركا
العماؿ ٌ
كانفسدت مكاضع البثكؽ  ،كتغمب الماء عمى النكاحي ،كدخميا ٌ
فييا مكاضع عالية لـ يصؿ الماء إلييا ،فبنكا فييا قرل ،كسكنيا قكـ كزرعكىا

األرز،

(َّ)

فمما كلي معاكية ٍبف أىبًي يس ٍف ىياف(ُّ) ،كلى ىع ٍبد المَّ ًو ٍبف دراج(ِّ) ،مكاله خراج
مف األرضيف بالبطائح  ،ما بمغت غمتو خمسة آالؼ ألؼ  ،كذلؾ
العراؽ كاستخرج لو ى
أنو قطع القصب كغمب الماء بالمسنيات،

(ّّ) (ّْ)
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فمما كاف زمف الحجاج غرؽ ذلؾ  ،ألف بثكقا انفجرت فمـ يعاف الحجاج
(ّٔ)

سدىا مضارة لمدىاقيف(ّٓ)،
ىعمى ٍي ًو(ّٕ).
ثـ سعى الحجاج بعد ذلؾ الى استصالح االرض  ،فكتب إًلىى الخميفة الكليد
ألنو كاف اتيميـ بمماألة ابف األشعث

حيف خرج

ٍبف ىع ٍبد الممؾ(ّٖ) يعممو ":أنو قدر لسدىا ثالثة آالؼ ألؼ درىـ فاستكثرىا الكليد ،فقاؿ
لو مسممة ٍبف ىع ٍبد الممؾ(ّٗ) :أنا أنفؽ عمييا ىعمىى أف تقطعني األرضيف المنخفضة
الَّتًي يبقى فييا الماء بعد انفاؽ ثالثة آالؼ ألؼ درىـ يتكلى إنفاقيا ثقتؾ كنصيحؾ
الحجاج فأجابو إًلىى ذلؾ فاستخرج لو نحك خمسيف فرسخا في مثميا ،فحفر النيريف
المسميف بالسبيف كتألؼ االكره

(َْ)

كالمزارعيف كعمر تمؾ األرضيف كألجأ الناس إلييا

ضياعا كثيرة لمتغزز بو ،فمما جاءت الدكلة المباركة كقبضت أمكاؿ بني أمية أقطع
َّ ً
العبَّاس(ُْ) ،ثيَّـ ابتيع ذلؾ مف كرثتو
جميع السيبيف داكد ٍبف عمي ابف ىع ٍبد المو ٍبف ى
بحقكقو كحدكده فصار مف ضياع الخالفة"(ِْ).
عمران به شاهني

نظ ار لطبيعة البطيحة فقد كانت المكاف المالئـ لتحصف الخارجيف عف الدكلة ،

كخاصة في اكقات ضعؼ الدكلة  ،لذلؾ كاف مق ار لمكثير مف ىؤالء الخارجيف عف
الدكلة  ،ككمفت الدكلة الكثير مف الماؿ كالجيد لمسيطرة عمييا  ،كمف ىنا جاء اختيار
عمرف بف شاىيف ليذه المنطقة ،لتككف مق ار لحكمو كدكلتو .
ا

ً
اف بف شاىيف  ،لكف
لـ نجد في المصادر التاريخية معمكمات عف نسب ع ٍم ىر ى
نسبو التنكخي الى بني سميـ(ّْ) ،في ركاية قاؿ فييا ":أِّىني كنت قد لجأت إًلىى
ً
عمراف
البطيحة ،ىى ًاربا مف نكبة لحقتني ،كاعتصمت بأميرىا معيف الدكلة أبي اٍل يح ىسف ى
بف شاىيف الس ً
مم ٌي"(ْْ) ،في حيف قاؿ صاحب كتاب العيكف كالحدائؽ اف ابف شاىيف
ٌ

يزعـ انو عربي مف بني سميـ  ،كالحقيقة ":انو سكادم المنشأ كالمغة"(ْٓ) ،كيبدك اف قكؿ
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التنكخي ىك الراجح اف ابف شاىيف يعكد نسبو الى بني سميـ النو كاف قد لجأ اليو

يتصرؼ في
كالتقى بو(ْٔ) ،ككاف ابف شاىيف مف سكنة منطقة الجامدة ككاف
ٌ
الجباية(ْٕ) ،كحصؿ منيا بيده ماؿ فصرفو  ،كقيؿ كاف عميو دماء  ،فيرب إلى
السٍمطى ً
ص ًب ىك ٍاْل ىج ًاـ(ْٖ)،
البطيحة ىخكفنا ًم ىف ُّ
اـ ىب ٍي ىف اٍلقى ى
اف كممتنعا مف الدكلة  ،ىكأىقى ى
ً
صي ً
كا ٍقتىصر في طعامو عمىى ما ي ً
َّم ًؾ ىكطييي ً
يؽ
ص ىار ىي ٍق ى
طعي الطَّ ًر ى
ى ى ى
كر اٍل ىماء  ،ثيَّـ ى
ى ىى
يدهي م ىف الس ى
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
ص ً
كص،
ىعمىى ىم ٍف ىي ىسمي ي
يحةى ،ىك ٍ
يف ،ىك ىج ىم ى
اجتى ىم ىع إًلى ٍيو ىج ىم ى
ؾ اٍل ىبط ى
اعةه م ىف الصَّيَّاد ى
اعةه م ىف الم ي
اؼ أىف ي ٍقص ىد ،استىأٍمف (إًلىى أىبًي اٍلقى ً
السٍمطى ً
اسًـ
م بً ًي ٍـ ،ىك ىح ىمى ىجانًىبوي ًم ىف ُّ
ٍ ىى
اف ،ىفمى َّما ىخ ى ٍ ي ى
فىقى ًك ى
ام ىد ًة كىنك ً
اٍلب ًر ًيدمِّ)(ْٗ) ،فى ىقمَّ ىده ًحمايةى اٍلج ً
اؿ إًلىى أى ٍكثىًر
اؿ ىي ٍج ىمعي ِّ
الر ىج ى
احي اٍل ىبطىائً ًح ،ىك ىما ىز ى
ي ىى ى
ى
ى ى
كؿ الَّتًي بًاٍلب ًط ً
ً
ِّال ًح ،كاتَّ ىخ ىذ مع ًاق ىؿ ىعمىى التَّمي ً
ب ىعمىى
استى ىع َّد بًالس ى
يحة ،ىك ىغمى ى
ى ى
م ىك ٍ
أ ٍ
ىى
ىص ىحابًو ،ىكقى ًك ى
ى
النك ً
ً
احي(َٓ) (ُٓ).
تٍم ىؾ َّ ى
ً (ِٓ)
ً ُّ َّ
َّ
َّي ىم ًرمَّ ،سنة
،كًز ىيرهي أ ىىبا ىج ٍعفى ور الص ٍ
ىفمى َّما ا ٍشتىد أ ٍىم يرهي ،ىسي ىَّر يمعز الد ٍكلىة ى
(ّّٖق) ،لمحاربتو فى ىس ىار إًلى ٍي ًو ًفي اٍل يجيي ً
ٍس ىر أ ٍ
ىىمىوي
كش ،ىك ىح ىارىبوي ىم َّرةن ىب ٍع ىد ىم َّ ورة ،ىك ٍ
استىأ ى
ً
ً
ؼ ىعمىى اٍليى ىال ًؾ  ،لكف الظركؼ
استىتىىر ،ىكأى ٍش ىر ى
اف ٍب يف ىشاى ى
ىك ًع ىيالىوي ،لكف ع ٍم ىر ي
يف ىرب ىك ٍ
(ْٓ)
(ّٓ)
اد َّ
ب يم ًع ُّز
انقذتو فقد
تكفي ًع ىم ى
الد ٍكلى ًة ٍب ىف يب ىكٍي ًو  ،بًفى ًار ىس  ،ىك ٍ
ب ىج ٍي يشوي  ،فى ىكتى ى
اضطى ىر ى
ى
ً
ً (ٓٓ) ً
َّ
ص ىال ًح ٍاأل ييم ً
اف ىك ىس ىار
َّي ىم ًر ِّ
الد ٍكلى ًة إًلىى الص ٍ
كر بًيىا ،فىتىىر ىؾ ع ٍم ىر ى
م بالتكجو إًلىى ش ىيرىاز ً ،إل ٍ
ً
ً
ً
ً
ىص ىحابً ًو،
يف ًم ًف مخباه ،ىك ىج ىمعى ىم ٍف تىفىَّر ى
اف ٍب يف ىشاى ى
إًلىى ش ىيرىاز ،فخرج ع ٍم ىر ي
ؽ ىع ٍنوي م ٍف أ ٍ
م أ ٍىم يرهي(ٔٓ)،
ىكقى ًك ى
َّي ىم ًرمُّ ،كًز يير يم ًعِّز َّ
الد ٍكلى ًة ميمتو
ىح ىم ىد الص ٍ
كبعد اف اكمؿ أيىبك ىج ٍعفى ور يم ىح َّم يد ٍب يف أ ٍ
ى
ً
ً ً
ىخ ىذتٍوي يح َّمى ىح َّ
ادةه
يف  ،فاصيب بالمرض ىكأ ى
في فارس  ،عاد ى
اف ٍب ىف ىشاى ى
لمحاص يرة ع ٍم ىر ى
(ٖٓ)
فتكفي  ،سنة (ّّٗق)(ٕٓ) ،فبعث يم ًع ُّز َّ
ىع ىي ً
اف
الد ٍكلى ًة إًلىى ًقتىالً ًو ير ٍ
اف  ،ىك يى ىك ًم ٍف أ ٍ
كزىبيى ى
ؽ اٍلب ًط ً
طاكلىو ًعمراف ،كتىحص ً ً
ض ىج ىر
يحة ،فى ى
ضايً ً ى ى
َّف م ٍنوي في ىم ى
ىع ٍس ىك ًرًه ،فىىن ىازلىوي ىكقىاتىمىوي ،فى ى ى ي ٍ ى ي ى ى ى
ً ً
ً ً ً
ىص ىح ىابوي ،ىكقىتى ىؿ
استى ٍ
ير ٍ
اف ىكأى ٍق ىد ىـ ىعمىٍيو طىالنبا لٍم يم ىن ى
ظيى ىر ىعمىٍيو ع ٍم ىر ي
كزىبيى ي
اف ىك ىى ىزىموي ىكأ ٍ
اج ىزًة ،فى ٍ
(ٗٓ)
ِّال ًح ك ى ً
ً
ً ً
ً
م بًيىا،
آالت اٍل ىح ٍر ًب ،فىقى ًك ى
م ٍنيي ٍـ ىك ىغن ىـ ىجم ى
يع ىما ىم ىعيي ٍـ م ىف الس ى ى
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كبمغت قكتو كسيطرتو الى حد افى ى ً
طً
اف ،كبدأكا
ىص ىح يابوي ًفي ُّ
السٍم ى
طم ىع ىك كأ ٍ
ً
ىص ىح ً
السٍمطى ً
اب ُّ
كي ٍ
كف م ٍنوي
اف ،ى
طمييب ى
يقطعكف الطريؽ عمى ام شخص يمر بيـ مف أ ٍ
(ُٔ)
(َٔ)
ً
َّ
اٍل ىب ٍذ ىرقىةى ىكاٍل ًخفى ىارةى ،فىًإ ٍف أ ٍ
ىعطى ي
اى ٍـ ،ىكًاال ى
ض ىريبكهي ىك ٍ
استى ىخفُّكا بًو ىك ىشتى يمكهي
اف اٍل يج ٍن يد ىال يب َّد لىيي ٍـ ًم ىف اٍل يعيب ً
كر
اع الطَّ ًر ي
مما ادل الى ٍانقىطى ى
ص ىرًة  ،ىك ىك ى
يؽ إًلىى اٍل ىب ٍ
ً
ً
اس ىذلً ىؾ إًلىى يم ًعِّز َّ
ص ىرًة ىك ىغ ٍي ًرىىا ،فى ىش ىكا َّ
الد ٍكلى ًة،
ىعمى ٍي ًي ٍـ إًلىى ى
ض ىياع ًي ٍـ ىك ىم ىعايًش ًي ٍـ بًاٍل ىب ٍ
الن ي
اس ى ً
ير ًإلىى ك ً
ب ًإلىى اٍل يميىمَّبً ِّي(ِٔ) سنة (َّْق) ،بًاٍل ىم ًس ً
اف
فى ىكتى ى
ط ليى ىذا الس ىَّب ًب ،ىك ىك ى
ى
ص ًرة ،فىأ ٍ ً
ً
ىم َّدهي يم ًع ُّز َّ
ؽ ىي ىدهي ًفي
ِّال ًح ،ىكأى ٍ
ىج ىن ًاد ىكالس ى
طمى ى
الد ٍكلى ًة بًاٍلقي َّك ًاد ىك ٍاأل ٍ
باٍل ىب ٍ ى
ىص ىع ىد إلى ٍييىا ،ىكأ ى
ً
ً
ؼ إًلىى اٍلب ًط ً
ًٍ
اإل ٍنفىا ً
ب ىعمى ٍي ًو ،فى ٍانتىيىى إًلىى
ضي ى
ؽ ،فى ىز ىح ى
اف ،ىك ىس َّد اٍل ىم ىذاى ى
يحة ىك ى
ى ى
َّؽ ىعمىى ع ٍم ىر ى
َّ ً
ضايً ً
ىص ىح يابوي ،ككاد اف يظفر بو كيقضي عميو لكال تدخؿى ،
اٍل ىم ى
ؽ ىال ىي ٍع ًرفييىا إًال ع ٍم ىر ي
اف ىكأ ٍ
ً
ً
َّ
يم ًة ،ىكىال ىي ٍستىبً َّد بًالظَّفى ًر ىكاٍلفىتٍ ًح،
ير ٍ
اف فقد اراد أ ٍ
ىف ييص ى
كزىبيى ي
يب اٍل يميىمبً َّي ىما أ ى
ىص ىابوي م ىف اٍليى ًز ى
ً
ً
كأى ىش ىار ىعمىى اٍلميىمَّبً ِّي بًاٍليي يج ً
ب إًلىى يم ًعِّز َّ
ِّز
الد ٍكلى ًة يي ىعج ي
اف ،ىفمى ٍـ ىي ٍقىب ٍؿ م ٍنوي ،فى ىكتى ى
كـ ىعمىى ع ٍم ىر ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ب يمع ُّز َّ
الد ٍكلىة بًاٍل ىعتى ًب
ؽ ٍاأل ٍىم ىك ى
اؿ ىكىي ٍف ىع ىؿ ىما يي ًر ي
اٍل يميىمبً َّي ،ىكىيقيك يؿ :إًَّنوي ييطى ًاك يؿ ليي ٍنف ى
يد ،فى ىكتى ى
ً ً ً
َّ
يع ىع ٍس ىك ًرًه ،ىك ىى ىج ىـ
ىف ىي ٍف ىعمىوي ،ىكىد ىخ ىؿ بً ىج ًم ً
اف يي ًر ي
يد أ ٍ
ىكاال ٍست ٍبطىاء ،فىتىىر ىؾ اٍل يميىمبً ُّي اٍل ىح ٍزىـ ،ىك ىما ىك ى
استعد كجع ىؿ اٍل يكم ىن ً
عمىى م ىك ً ً
ضايً ً
ؽ ،كما اف
اف ،لكف عمراف كاف قد قد
اء في اٍل ىم ى
اف ع ٍم ىر ى
ى ى
ٍ ىى
ى ى
ً (ّٔ)
ً
ً
يمة .
ير ٍ
كزىبيى ي
اف تاخر في اليجكـ ل ىي ٍسمى ىـ ع ٍن ىد اٍليى ًز ى
ً
ً
َّ
ِّال ىح،
ض يعكا ًفي ًي يـ الس ى
اء ،ىكىك ى
ىفمى َّما تىقى َّد ىـ اٍل يميىمبً ُّي ،ىخ ىرىج ىعمىٍيو ىك ىعمىى أ ٍ
ىص ىحابًو اٍل يك ىم ىن ي
ً
ً
ً
َّ
ؼ ير ٍ
ص ىر ى
ىص ىح يابوي ،ىكأىٍلقىى اٍل يميىمبً ُّي ىن ٍف ىسوي
كزىبيى ي
اف ىسال نما يى ىك ىكأ ٍ
فىقيتميكا ،ىك يغِّرقيكا ،ىكأيس يركا ،ىك ٍان ى
ً
ً
ً
ً
اضطيَّر يم ًع ُّز َّ
الد ٍكلى ًة إًلىى
اف اٍلقى َّك ىاد ىك ٍاألى ىكابً ىر ،فى ٍ
في اٍل ىماء فىىن ىجا س ىب ى
ىس ىر ع ٍم ىر ي
احةن ،ىكأ ى
ً
طمى ى ً
ؽ مف ًع ٍنًد ًه ًمف أ ٍ ً
ىس ًرًه ًم ٍف
اف ىكًا ٍخ ىكتً ًو ،فىأى ٍ
صالى ىحتً ًو ىكًا ٍ
ٍ
ط ىال ً ى ٍ
ؽ ع ٍم ىر ي
ىى ًؿ ع ٍم ىر ى
اف ىم ٍف في أ ٍ
يم ى
الدكلى ًة اٍلب ى ً
اب م ًعِّز َّ ً َّ ً
أ ٍ ً
استى ٍف ىح ىؿ أ ٍىم يرهي(ْٔ).
الد ٍكلىة ،ىكىقم ىدهي يمع ُّز َّ ٍ ى
م ىك ٍ
طائ ىح ،فىقى ًك ى
ىص ىح ي
لكف ىذا الصمح لـ يدـ طكيال  ،ففي سنة (ّْْق) ،كصؿ خبر الى عمراف
بف شاىيف اف معز الدكلة قد مات  ،بسبب مرض اصابو  ،فصادؼ اف مرت قافمة
فييا عدد كبير مف التجار  ،كفييا ىما هؿ يي ٍح ىم يؿ إًلىى يم ًعِّز َّ
ىى ىك ًاز(ٓٔ) ،فيجـ
الد ٍكلى ًة ًم ىف ٍاأل ٍ
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ً
ىخ ىذ اٍلج ًميع ،ىفمى َّما تعافى م ًع ُّز َّ ً
يف
اس ىؿ ٍاب ىف ىشاى ى
الد ٍكلىة مف مرضو ،ىر ى
ي
عمييـ كأ ى ى ى
اؿ التُّج ً
الصٍم يح
َّار ،مما ادل الى انفساخ ُّ
َّؿ لىوي أ ٍىم ىك ى
ىخ ىذهي لىوي ،ىك ىحص ى
ىما أ ى
ىب ٍي ىنيي ىما(ٔٔ)،

 ،فى ىرَّد ىعمى ٍي ًو
الذم كاف

كبسبب استمرار سيطرة ابف شاىيف عمى البطائح  ،كقطعو طريؽ البصرة

معز الدكلة
كعدـ مقدرة الجيكش التي بعثيا معز الدكلة في القضاء عميو  ،قرر األمير ٌ
الخركج إلى كاسط لمحاربة عمراف بف شاىيف بنفسو ،فجيز جيشا كخرج مف بغداد يكـ
الثالثاء الحادم عشر مف رجب سنة (ّٓٓق) ،كرحؿ إلى كاسط ككاف مريضا

صمـ عمى مناجزتو كأف اليقبؿ منو صمحا كماال أك يرضى منو
كمحمكما ،ككاف قد ٌ
ٌإال بحضكر بساطو  ،ىفمى َّما كص ىؿ إًلىى ك ً
اسطى بعث إليو أبا الفضؿ العباس بف الحسيف
ى ى
ى
(ٕٔ)
يسد األنيار عف البطائح لمحاصرة ابف
الشيرازم  ،مع جيش فابتدأ أبك الفضؿ ٌ
شاىيف(ٖٔ).

كظف
اب ىعمىى اٍل ىح ٍر ًب ٌ ،
استىىن ى
أحس بالضعؼ ،فى ٍ
لكف مرض معز الدكلة زاد عميو ك ٌ
ٌأنو يتماثؿ لمشفاء فيعاكد ،لكف اشتدت بو العمة فرجع إلى بغداد(ٗٔ).
ت ًفي ىم ًع ىدتً ًو ىش ٍي هء ،ىفمى َّما
كعندما كصؿ الى بغداد ٌ
ص ىار ىال ىيثٍيب ي
اشتد مرضو ىك ى
(َٕ)
ىمير ٍاأليمر ً
ً
ظيى ىر التَّ ٍكىبةى،
اء  ،ىكأى ٍ
ىح َّس بًاٍل ىم ٍك ًت ٌ
أى
ىى
كجدد العيد البنو بختيار  ،ىك ىج ىعمىوي أ ى
ىص ىحابً ًو ،فىتييكفِّ ىي منتصؼ
ؽ ىم ىمالًي ىكوي ،ىكىرَّد ىش ٍينئا ىكثً نا
ىعتى ى
ص َّد ى
ؽ بًأى ٍكثىًر ىمالً ًو ،ىكأ ٍ
ير ىعمىى أ ٍ
ىكتى ى
ربيع اْلخر مف سنة (ّٔٓق) ،كيد ًف ىف بًىب ً
اب التٍِّب ًف ًفي ىمقىابً ًر قيىرٍي و
عز
ش ،فقاـ ابنو ٌ
ى
الدكلة بختيار مكانو ،كفي ىذه االثناء سقد مطر غزير ببغداد استمر ثالثة ٌأياـ بميالييا
كمن ع الناس مف الحركة كلـ يتمكف الديمـ مف اطالع رؤكسيـ كمنع سائر الناس مف

كتردد النقباء إلى رؤسائيـ فأرضى كؿ أحد بما سكف إليو كانجمت السماء عف
البركز ٌ
سككف الجند كرضا الكافٌة .فكتب إلى العساكر بمصالحة عمراف بف شاىيف ففعمكا
كعادكا(ُٕ).

39

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

الذولة الشاهينية (923ه ـ 979ه) دراسة

تاريخية ............................................. ..................

بعد اف استتبت االمكر الى بختيار قرر في ىس ىنةي (ّٗٓق) ،التحرؾ لمقضاء
ً
ً
ً
ىف ىي ٍن ىحًد ىر
صي ي
ىم ىر ىكًز ىيرهي أ ىىبا اٍلفى ٍ
ض ًؿ أ ٍ
اف ٍب ًف ىشاى ى
عمى ع ٍم ىر ى
اـ بً ىكاسطى ىيتى ى
َّد ىش ٍي نرا ،ثيَّـ أ ى
يف ،فىأىقى ى
كؼ اٍلب ًط ً
ام ىد ًة ،كطيفي ً
إًلىى اٍلج ً
م اٍل ًم ىي ًاه إًلىى
يحة ،ىكأ ٍىم ىرهي أ ٍ
ى ى
ى
ىف ىي يس َّد أى ٍف ىكاهى ا ٍأل ٍىنيى ًار ىك ىم ىج ًار ى
ى
اٍلب ًطيح ًة ،كيرَّدىا إًلىى ًد ٍجمىةى  ،فىب ىنى اٍلمسنًي ً
ؾ ىعمىٍييىا إًلىى اٍل ًع ىار ً
ؽ،
َّات الَّتًي يي ٍم ًك يف ُّ
السميك ي
ى ى ى ىي ى
ى
ىٍ
ً
ً
فى ى ً
آخ ىر ًم ٍف ىم ىع ًاق ًؿ
اف إًلىى ىم ٍع ًق وؿ ى
ت ًد ٍجمىةي ىف ىخ َّرىب ٍ
َّاـ ،ىكىز ىاد ٍ
ت ىما ىعمميكهي .ىك ٍانتىىق ىؿ ع ٍم ىر ي
طالىت ٍاألىي ي
اٍلب ًطيح ًة كن ىق ىؿ يك َّؿ مالً ًو ًإلىي ًو ،ىفمى َّما نقىص ًت اٍل ًمياه ،كاستىقى ً ُّ
ؽ ،كج يدكا م ىك ً
اف
ٍ
ى ى ىى
اف ع ٍم ىر ى
امت الط ير ي ى ى ى ى
ى ى
ىي ى ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ض ًج ىر َّ
ض ًم ىف
اس م ىف اٍل يمقىاـ ،ىك ىك ًريىكا تٍم ىؾ ٍاأل ٍىر ى
َّاـ ،ىك ى
ٍب ًف ىشاى ى
الن ي
يف فى ًارنغا ،فىطىالىت ٍاألىي ي
ً ً
ب اٍل يج ٍن يد ىعمىى اٍل ىكًز ً
اٍل ىحِّر ،ىكاٍل ىب ِّ
ير،
ؽ ،ىكالضَّفى ًاد ًع ،ىك ٍان ًقطى ً
اع اٍل ىم ىك ِّاد الَّتي أىلفي ى
كىا ،ىك ىش ىغ ى
ً ً
اف ىعمىى م و
اؿ ىيأ ي
ىف يستمركا ،فى ٍ
ىك ىشتى يمكهي ،كرفضكا أ ٍ
صالى ىحة ع ٍم ىر ى
ٍخ يذهي
اضطيَّر ىب ٍخيًتى يار إًلىى يم ى
ى
ًم ٍنوي(ِٕ).
آال ً
ك ىك ً
ؼ ًد ٍرىىوـ ،ىفمى َّما ىأرىل
اف قى ٍد شعر بالخكؼ  ،ىكىب ىذ ىؿ لىوي ىخ ٍم ىسةى ى
ؼ أىٍل ى
اف ع ٍم ىر ي
ى ى
ؼ لىيي ٍـ ىعمىى
ؼ ًد ٍرىىوـ  ،ىكلى ٍـ يي ىسمِّ ٍـ إًلى ٍي ًي ٍـ ىرىىائً ىف ،ىكىال ىحمى ى
اب أ ٍىم ًر ىب ٍختًىي ىار ىب ىذ ىؿ أىٍلفى ٍي أىٍل ى
ٍ
اضطى ىر ى
تىأًٍد ىي ًة اٍلم ً
اؿ ،ىكلى َّما ىر ىح ىؿ اٍل ىع ٍس ىك ير قطع عمراف الطريؽ كخطؼ الكثير مف التجار فى ىغنً ىـ
ى
َّ
اعةي ىكاٍليىٍي ىبةي،
ًم ٍنيي ٍـ الكثير مف الماؿ  ،اما عسكر ىب ٍختًىي ىار ،فقد فسد ىكىازلى ٍ
ت ىع ٍنيي يـ الط ى
ص ىؿ ىب ٍختًىي يار إًلىى بغداد ًفي ىر ىج وب ىس ىنةى (ُّٔق) (ّٕ).
ىكىك ى
كفي سنة (ّّٔق) ،استغؿ االتراؾ فرصة خركج بختيار الى االىكاز  ،لقتاؿ
ابف شاىيف فسيطركا عمى بغداد  ،فتحير بختيار بف معز الدكلة في أمره فيك ال
يستطيع الدخكؿ إلى بغداد ،فقرر اف يراسؿ ابف شاىيف كيطمب منو اف يساعده  ،فانفذ

إليو خمعا كفرسا بمركب ذىب  ،كتكقيعا بإسقاط ما بقي عميو مف ماؿ الصمح الذم

كاف صالحو عميو  ،كخطب إليو احدل بناتو  ،كطمب منو اف يبعث إليو عسك ار في

الماء يستعيف بو عمى حرب األتراؾ  ،كبعث اليو الرساؿ بيد حاجب لو  ،فمما ٌأدل

اليو الرسالة اجابو ابف شاىيف فقاؿ لو ":يا ىذا قد جئتنا فى أمكر غير متكجية عندنا

بأنو ساقط باطؿ
كال الئقة بأحكالنا  ،أما ىذا الديف المتركؾ فالتحمد عمينا بو مع عممنا ٌ
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لكنا نقبؿ ذلؾ  ،كأما الكصمة فأنا رجؿ ال أكاصؿ أحدا مف خمؽ اهلل ٌإال أف
ال يحسف ٌ
إلى الطالبيكف مع ٌأنيـ مكاؿ ،
يككف الذكر مف عندم كاألنثى مف عنده  ،كقد خطب ٌ

ألف نفسي ال تسمح لو كىؤالء أكالد أخى ىـ أكفاء بناتي
فما أجبت أحدا منيـ الى ذلؾ ٌ
ما كاصمت أحدا منيـ  ،كلكف إف شاء أف نتصاىر عمى السبيؿ األخرل فعمت  ،كأما

(ْٕ)
ألف دك ٌابي ىذه السفف ،
الخمعة كالفرس فمست ممف يمبس لباسكـ كال أركب الخيؿ ٌ
يرده  ،كأما عسكرم كانفاذه فميس تسكف رجالي الى
لكف أبا محمد ابني يقبؿ ذلؾ كال ٌ

مر السنيف كالكقائع ،ثـ قاؿ لمرسكؿ :قؿ
مخالطتكـ  ،لكثرة مف قتمكا مف رجالكـ عمى ٌ
كتترزف  ،كال تستعمؿ ىذه الخفة كالنزؽ فقد قصدتني محاربا لى
لو :ينبغي أف تتكقٌر
ٌ

فرجعت عنى منيزما  ،كقصدت األىكاز فرجعت منيزما عمى ىذه الحاؿ كالصكرة مف

سيتأدل الى أف تجيئني كتمكذ بى كتحصؿ عندم ،
أف أمرؾ
ٌ
الفتنة  ،كأنا أعمـ ٌ
كسأذ ٌكرؾ ىذا كتعمـ حينئذ ٌأنى أعاممؾ بالجميؿ كبخالؼ ما عاممتنى بو أنت كأبكؾ

قبمؾ"(ٕٓ).

كلكف تغير الحاؿ ف بعد اف سكنت فتنة االتراؾ كعكدة عز الدكلة الى بغداد
(ٕٔ)

اطمؽ بختيار في سنة (ّْٔ ىػ) عمى عمراف بف شاىيف لقب معيف الدكلة

كفي سنة (ّٔٔق) ،خرج بختيار مع كزيرة كجيشو يريد الزيارة كالتصيد ،

كذىب الى كاسط كىناؾ اتصؿ بابف شاىيف فتكطدت العالقة بينيما بشكؿ كبير،

ككقعت بينيما مصاىرات فتزكج بختيار بابنة عمراف بف شاىيف  ،كتزكج الحسف بف
(ٕٕ)

عمراف بابنة بختيار

كبينما ىك في كاسط اذ كصمت االخبار بتحرؾ عضد الدكلة مف فارس نحك

العراؽ  ،ككصؿ جيشو الى االىكاز  ،فخرج بختيار لمكاجيتو لكف عضد الدكلة تمكف

مف ىزيمة جيش بختيار  ،كرجع منيزما الى كاسط  ،ككاف قد خسر كؿ ما يممؾ ،
(ٖٕ)
عدة زكاريؽ كآالت إلى
كقكاده فى ٌ
فأنفذ عمراف بف شاىيف  ،ابنو الحسف ككاتبو ٌ
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بختيار  ،كحمؿ إليو كالى ابف بقية ماال كثيابا  ،كحمؿ المرزباف بف بختيار إلى أبيو

(ٕٗ)
كتزكدكا(َٖ).
مف األبمٌة  ،ككاف قد ذىب الييا ماال كثيابا فتأثثكا ٌ

فخافكا أف يسير عضد الدكلة إلى كاسط فيقبض عمييـ كال يستطيعكف اليرب

 ،فأصعدكا فى الماء كاخترقكا البطائح  ،فتمقاىـ عمراف بف شاىيف فى عسكره كآالتو ،

كقبؿ يد بختيار كتطاكؿ بختيار لو كعطؼ بو إلى دار ابنو األكبر  ،كىك أبك محمد
ٌ
ألنيا كانت أحسف دار بالبطيحة  ،كأنزؿ محمد
الحسف فأنزلو فييا لمكصمة بينيما  ،ك ٌ
(ُٖ)

بف بقية

عميو فأقامكا عنده أضيافا ثالثة أياـ ،ثـ رحمكا كرحؿ الحسف بف عمراف

معيـ إلى كاسط(ِٖ).

وفاة عمران به شاهني

تكفى عمراف بف شاىيف فجأة يكـ الخميس  ،لثالث عشرة ليمة بقيت مف المحرـ

سنة (ّٗٔق) ،ككاف قد ركب فى غداة ىذا اليكـ لمتنزه عمى عادة كانت لو  ،فمما عاد
ً
يف ىس ىنةن(ّٖ).
إلى داره تش ٌكى دكف ساعة فمات  ،ككانت مدة سيطرتو عمى البطيحة اى ٍرىبع ى
واليت احلسه به عمران
ضًد َّ
الد ٍكلى ًة
عندما تكفي عمراف بف شاىيف ىكلً ىي ىم ىك ىانوي ٍابينوي اٍل ىح ىس يف ،فحاكؿً ىع ي
جاع اٍلب ًطيح ًة ،فىجيَّىز اٍلعس ً
اك ىر ىم ىع ىكًز ً
يرًه اٍل يمطىيِّ ًر ٍب ًف ىع ٍبًد
ى
استغالؿ االكضاع كاستر ً ى ى
ىى
ً
ً
المَّ ًو(ْٖ) ،فىأىم َّد يىـ بً ٍاألىمك ً
ع
اؿ ىكالس ى
ص ىؿ ىش ىر ى
صفى ىر ،ىفمى َّما ىك ى
ِّال ًح ىك ٍاْل ىالت ،ىك ىس ىار اٍل يمطىيِّير في ى
ى ٍ
ٍى
ً
ًفي س ِّد أى ٍفك ًاه ٍاأل ٍىنيا ًر َّ ً ً ً
اع ًفييىا َّ
اء ًت
ض ى
الداخمىة في اٍل ىبطىائ ًح ،فى ى
الزىم ي
اف ىك ٍاأل ٍىم ىكا يؿ ،ىك ىج ى
ى
ى ى
ً
ُّد ً
اف
ض تًٍم ىؾ الس ي
كد ،ىكىبثى ى
اٍل يم يد ي
كد ،فىأ ى
اف ىب ٍع ى
اء فى ىقمى ىعيىا .ىك ىك ى
ؽ اٍل ىح ىس يف ٍب يف ع ٍم ىر ى
ىع ىانوي اٍل ىم ي
ت ب ٍي ىنو كب ٍيف اٍلحس ًف كٍقعةه ًفي اٍلم ً
ً
طيِّر ًإ ىذا س َّد جانًبا ٍانفىتىح ٍ ً
اء
ت ع َّدةي ىج ىكان ى
ى
ى ى ن
ب ،ثيَّـ ىج ىر ٍ ى ي ى ى ى ى ى ى ى
اٍل يم ى ي
ى
ً
ؼ ًفي
استى ٍ
اج ىزةى ،ىكلى ٍـ ىي ٍألى ٍ
يعا قى ٍد أًىل ى
ؼ اٍل يم ىن ى
ظيى ىر ىعمىٍيو اٍل ىح ىس يف ،ىك ىك ى
فى ٍ
اف اٍل يمطىيِّير ىس ًر ن
ص ىاب ىرًة ،فى ىش َّ
ؽ ىذلً ىؾ ىعمى ٍي ًو(ٖٓ).
اٍل يم ى
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(ٖٔ)
اف ىم ىعوي ًفي ىع ٍس ىك ًرًه أيىبك اٍل ىح ىس ًف يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىم ىر اٍل ىعمى ًك ُّ
م اٍل يككًف ُّي  ،فىاتَّيى ىموي
ىك ىك ى
ً
بًمراسمى ًة اٍلحس ًف ،كًا ٍ ً ً
ضًد
ىس ىرًارًه ،ىك ىخ ى
اؼ اٍل يمطىيِّير أ ٍ
ص ىم ٍن ًزلىتيوي ع ٍن ىد ىع ي
ط ىالعو ىعمىى أ ٍ
ىف تىٍنقي ى
يى ى
ىى ى
ىخ ىذ ًس ِّك نينا كقىطىع ىش اريًيف ًذر ً
َّ
اع ًو،
اؤهي ،فى ىع ىزىـ ىعمىى قى ٍت ًؿ ىن ٍف ًس ًو ،فىأ ى
ت بً ًو أ ٍ
الد ٍكلى ًة ،ىكىي ٍش ىم ى
ىع ىد ي
ى ى ى ى ى
اش لىوي ،فى ىأرىل َّ
فى ىخ ىرىج َّ
اح ،فى ىد ىخ ىؿ َّ
اس فى ىأر ٍىكهي ،ىكظىنُّكا أ َّ
ىح ندا
الد يـ ًم ٍنوي ،فى ىد ىخ ىؿ فىَّر ه
ىف أ ى
ص ى
الن ي
الد ىـ فى ى
فىع ىؿ بً ًو ىذلً ىؾ ،فىتى ىكمَّـ ،ك ىكاف بً ً
آخ ًر ىرىم و
ىح ىك ىجنًي إًلىى ىى ىذا ،ثيَّـ
ؽ ،ىكقى ى
اؿ :إً َّف يم ىح َّم ىد ٍب ىف يع ىم ىر أ ٍ
ى ى ى
ى
ً ً (ٖٖ)
(ٕٖ)
ً
ً
ً
كف  ،فى يدف ىف فييىا .
ىم ى
ات ىك يحم ىؿ إًلىى ىبمىده ىك ىازير ى
ض يد َّ
الد ٍكلى ًة ىم ٍف ىحفىظى اٍل ىع ٍس ىك ىر ،كاضطر الى
كبعد مكت قائد الجيشى بعث ىع ي
اؿ يؤِّد ً
ً
و
ىخ ىذ ىرىىائًىنوي (ٖٗ).
يو ،ىكأ ى
صالى ىحة اٍل ىح ىس ىف ٍب ىف ع ٍم ىر ى
اف ىعمىى ىم ي ى
ىم ى

بعدىا دبر عضد الدكلة حيمة لالطاحة بالحسف بف عمراف باالتفاؽ مع كالي

البصرة ككاد ينجح باالطاحة بو لكال تعجؿ الكمناء فتمكف الحسف مف الفرار كالرجكع

الى مقره بمساعدة جنكده(َٗ).
ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ق ِتل الحسه به عِمران
كاف لمحسف بف عمراف اخ يدعى ابك الفرج  ،ككاف ىذا قد ىح ىس ىد اخكه ىعمىى
ًكىاليتً ًو لمبطيحة كمحب ً
الن ً
َّة َّ
اس لىوي ،لذلؾ فكر في القضاء عميو كالتخمص منو  ،كجاءت
ىى ى
ى
ىخ ً
اؿ أىبك اٍلفىرًج ًأل ً
في ىس ىنةي (ِّٕق) ،أ َّ
يو اٍل يح ىس ًف :إً َّف
ىف أ ٍ
ضٍ
ت ،فىقى ى ي
يختنا لىيي ىما ىم ًر ى
ى
الفرصة ٍ
ب ًفي َّ
الد ًار ىنفىنار
أٍ
يختىىنا مريضة  ،ىفمى ٍك يع ٍدتىيىا فىفى ىع ىؿ ىك ىس ىار إًلى ٍييىا ،ككاف أيىبك اٍلفى ىرًج قدى ىرتَّ ى
كنوي ىعمىى قى ٍتًم ًو ،ىفمى َّما ىد ىخ ىؿ اٍل يح ىس يف َّ
ىص ىح يابوي ،ىكىد ىخ ىؿ أيىبك اٍلفى ىرًج
الد ىار تى ىخمَّ ى
يي ىسا ًع يد ى
ؼ ىع ٍنوي أ ٍ
ىعمى ىـ اٍل ىع ٍس ىك ىر
ص ًع ىد إًلىى َّ
الس ٍ
ط ًح ىكأ ٍ
ىم ىعوي ىكبًىيًد ًه ىس ٍيفيوي ،ىفمى َّما ىخ ىال بً ًو قىتىمىوي ،ىكىكقى ىع ًت الص ٍ
َّي ىحةي ،فى ى
ً
بًقى ٍتمً ًو ،كك ىع ىد يىـ ًٍ
ب ًإلىى ىب ٍغ ىدا ىذ
اف فى ىس ىكتيكا ،ىكىب ىذ ىؿ لىيي يـ اٍل ىم ى
اؿ ،فىأىقىُّركهي في ٍاأل ٍىم ًر ،ىك ىكتى ى
اإل ٍح ىس ى
ىى ي
(ُٗ)
َّ
ً
يدهي اٍل ًكىال ىيةى .
اعةى ،ىكىي ٍ
يي ٍ
ب تىٍقم ى
طمي ي
ظ ًي ير الط ى
واليت ابي الفرج

بعد اف تمكف ابك الفرج مف قتؿ اخيو الحسف كتكلي السمطة عمى البطيحة ،

القكاد  ،مما اثار حفيظتيـ  ،كمنيـ
ٌ
قدـ الجماعة الذيف قتمكا اخكه عمى أكابر ٌ
38

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

الذولة الشاهينية (923ه ـ 979ه) دراسة

تاريخية ............................................. ..................

المظفر(ِٗ) ،الذم كاف مف كبار قكاد عمراف الذيف أبمكا معو فى حركبو  ،لذلؾ عمؿ
محرـ أخيو
عمى تحريض القادة كقاؿ ليـ ":قد فعؿ ىذا الرجؿ ما فعؿ مف استحالؿ ٌ
كصبرنا عميو مع كجكب حقٌو كحؽ أبيو كلـ يقنعو سكء فعمو حتى استأنؼ حطٌ منازلنا

كتقديـ أراذلنا كال نأمف أف يتعدل األمر مف بعد إلى إزالة نعمتنا كاطٌراح حرمتنا"،
فاتفقت كممة الجماعة عمى كراىيتو ثـ تكفؿ المظفر بأمر قتمو(ّٗ).

مقتل ابي الفرج

بعد اف اتفؽ المظفر مع قادة الجند عمى قتؿ ابي الفرج  ،بقي ينتظر الكقت

المناسب لمقضاء عميو  ،فصادؼ اف ركب أبا الفرج مف دار اإلمارة إلى بناء استحدثو

فمما رآه أبك الفرج قاؿ لو ":فيـ
فمما عرؼ المظفر قصده إلى المكضع كدخؿ عميو ٌ
فمما
حضرت  ،قاؿ :عممت رككب األمير فأحببت خدمتو" ،كحضر مف أعطاه كتاباٌ ،
جرد المظفر سيفو كثار اليو فضربو  ،فيجـ عمى المظفر حرس
أخذه كتشاغؿ بقراءتو ٌ
ابي الفرج كلكنو قاكميـ حتى تمكف مف قتؿ ابي الفرج  ،ككاف قد أصابتو جراحات فى
يده كضربات فى ذباب سيفو  ،ككاف ذلؾ سنة ثالثمائة كثالث كسبعيف  ،فاسرع إلى

المنصكرة التي بيا دار اإلمارة  ،كأخرج أبا المعالي ابف أبى محمد ابف عمراف  ،كىك
(ْٗ)

السف  ،فأقامو أمي ار كأطمؽ الماؿ كأرضى الجند
صغير ٌ
ّ
استيالء ادلظفر على البطيحت وخلع أبي ادلعايل

كاف ابك المعالي صغي ار في السف  ،لذلؾ تكلى حجابتو كادارة االمكر المظفر

بف عمي  ،فسيطر عمى جميع مفاصؿ الدكلة  ،كطمع في االستقالؿ بأمر البطيحة
كازاحة ابك المعالي  ،ففي سنة (ّّٕق) ،دبر حيمة لمتخمص منو  ،فصنع كتابا عمى

ىف
لساف صمصاـ الدكلة سمطاف بغداد بكاليتو  ،كاعطاه الى صاحب بريد  ،ىكأ ٍىم ىرهي أ ٍ
اد ًع ٍن ىدهي ،فىفى ىع ىؿ ىذلً ىؾ ،كلكي تنطكم الحيمة عمى ابك
ىج ىن ي
اف اٍلقي َّك ياد ىك ٍاأل ٍ
يسممو اليو إً ىذا ىك ى
المعالي  ،جعؿ عمى الرسكؿ أثر السفر  ،بحثى أىتىاهي ىك ىعمى ٍي ًو أىثىير اٍل يغ ىب ًار ،فق أر الكتاب
أمو إلى كاسط  ،ككاف
بحضرتيـ ،كتمقٌاه بالطاعة  ،كعزؿ أبا المعالي كأخرجو مع ٌ
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ادل خمع ابك المعالي الى نياية حكـ بني

شاىيف لمبطيحة بعد حكـ داـ حكالي اثناف كاربعكف سنة.

اخلامتت

ُػ عمراف بف شاىيف ىك مؤسس الدكلة الشاىينية التي ظيرت ظيرت في البطيحة

سنة ِّٗىػ

ِػ استمرت الدكلة الشاىينية قرابة اثنيف كاربعيف سنة مف ِّٗىػ الى ّّٕىػ
ّػ يعتبر حكـ ابف شاىيف العصر الذىبي لمدكلة الشاىينية حيث ضعفت كانقرضت
بعد فتره قصيرة مف كفاتو

ْػ اعترؼ معز الدكلة كعز الدكلة بسمطاف ابف شاىيف بعد اف تمكف مف دحر جنكدىـ
ٓػ اطمؽ بختيار عمى عمراف بف شاىيف لقب معيف الدكلة

ٔػ لجا بختيار الى ابف شاىيف كطمب الحماية منو بعد فتنة االتراؾ ببغداد كمحاكلة
عضد الدكلة السيطرة عمى الحكـ

ٕػ تكفي ابف شاىيف سنة ِّٕىػ

ٖػ تزكج الحسف بف شاىيف مف ابنة بختيار كتزكج بختيار ابنة عمراف بف شاىيف
ٗػ قتؿ ابك الفرج اخية الحسف بف شاىيف بعد اف حسدة عمى سمطانو كمحبة الناس لو

َُػ انتيى حكـ بني شاىيف سنة ّّٕىػ بعد اف خمع المظفر ابك المعالي عف الحكـ
بسبب صغره كعدـ مقدرتو عمى ادارة شؤكف الدكلة .
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اذلوامش
(ُ) ياقوت الحموي  ،أبك عبد اهلل بف عبد اهلل البغدادم (تِٔٔىػُِِٖ/ـ)  ،معجـ
البمداف  ،دار صادر (بيركت ػ َُٔٗ)،صُْٓ

(ِ) النسفي ،أبك حفص عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ ،نجـ الديف (المتكفى:
ّٕٓىػ) ،طمبة الطمبة ،المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى (ببغداد ػ ُُُّىػ
)،صُٕٓ

(ّ) ابن منظور  ،محمد بف مكرـ (تُُٕىػُُُّ/ـ) ،لسان العرب  ،طُ  ،دار
صادر (بيركت ػ بالت)،جِصُْْ

(ْ) الفرسخ :ثالثة أمياؿ ،كالميؿ أربعة آالؼ ذراع .ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف ،
جُصِٔ

(ٓ) ميسان :مدينة كاسعة كثيرة القرل كالنخؿ بيف البصرة ككاسط .ياقوت الحموي ،
معجـ البمداف  ،جٓصِِْ

(ٔ) النهروان :كىي ثالثة نيركانات :األعمى كاألكسط كاألسفؿ ،كيقبؿ مف نكاحي
ينصب ما بقي منو في دجمة
أذربيجاف إلى جانب العراؽ فيسقي قرل كثيرة ثـ
ٌ
أسفؿ المدائف ،ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،جٓصِّٓ

(ٕ) األندلسي  ،أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي (ت ػ

ْٕٖىػ) ،المسالؾ كالممالؾ  ،دار الغرب اإلسالمي ( ،بالـ ػ ُِٗٗ
ـ)،جُصِّْ ؛ النسفي ،طمبة الطمبة  ،صُٕٓ ؛ ِ
الحميرى ،أبك عبد اهلل
محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ (ت ػََٗىػ) الركض المعطار في خبر

األقطار  ،تح :إحساف عباس ،طِ  ،مؤسسة ناصر لمثقافة  ،دار السراج
(بيركت ػ َُٖٗ ـ)،صّٗ
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(ٖ) المدائن :ىي جمع مدف كعددىا سبع مف بناء األكاسرة عمى طرؼ دجمة  ،تتميز
بمطافة ىكائيا كطيب تربتيا كعذكبة مائيا  ،فتحت عمى يد سعد بف أبي كقٌاص
سنة ُٔ ىػ أياـ عمر بف الخطاب ،رضي اهلل عنو .ياقوت الحموي  ،معجـ
البمداف  ،جٓصٕٓ

يستمد مف دجمة عمى الجانب الشرقي.
الصمح :ىك نير كبير فكؽ كاسط
ٌ
(ٗ) فم ّ
ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،جّصُِْ
(َُ) واسط :مدينة تقع بيف البصرة كالككفة بناىا الحجاج سنة ْٖ كفرغ منيا في
سنة ٖٔ  .ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،جٓصّْٕ

(ُُ) األندلسي  ،المسالؾ كالممالؾ،جُصِّٔ

(ُِ) المقدسي  ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد البشارم ،أحسف التقاسيـ في معرفة
األقاليـ  ،طّ  ،مكتبة مدبكلي (القاىرة ػ ُُُُُْٗٗ/ـ) ،صّٓ

(ُّ) القزويني  ،زكريا بف محمد بف محمكد (تِٖٔىػ) ،آثار البالد كأخبار العباد ،
دار صادر لمطباعة كالنشر ( ،بيركت َُٗٔ ،ـ) ،صّٖٓ
ش ُكر بن وائل بف قاسط بف ىنب بف أفضى بف يد ٍع ًم ٌي ابف جديمة بف أسد بف
(ُْ) َي ْ
ربيعة إخكة بكر بف كائؿ  .اليمداني  ،أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف
الحازمي (ت ػ ْٖٓىػ) ،عجالة المبتدم كفضالة المنتيي في النسب  ،عبد اهلل
كنكف  ،صّٔ

صر  ،كيقاؿ يعصر بف سعد بف قيس بف عيالف بف مضر بف بزار
(ُٓ) باهمة بن ْ
أع ُ
معد بف عدناف  .الهمداني  ،عجالة المبتدم  ،صٕ
بف ٌ
طفاف بف سعد بف قى ٍي ً
س ىع ٍيالف ،بطف مف
(ُٔ) َع ْبس بن َب ِعيض بف ريث بف ىغ ى
مضر .الهمداني  ،عجالة المبتدم  ،صِٔ
(ُٕ) األندلسي  ،المسالؾ كالممالؾ،جُصِّٓ
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(ُٖ) الحجاج بن يوسف :أبك محمد الحجاج بف يكسؼ بف الحكـ بف أبي عقيؿ
الثقفي عامؿ عبد الممؾ بف مركاف عمى العراؽ كخراساف ،تكفي سنة خمس

كتسعيف  .ابن خمكان  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر
(تُٖٔىػُِٖٖ/ـ) كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،تحقيؽ :إحساف عباس
 ،دار صادر ( ،بيركت ػُٖٔٗ) ،جِصّٓ

(ُٗ) البالذري  ،احمد بف يحيى بف جابر بف داكد (تِٕٗىػ) ،فتكح البمداف  ،دار
كمكتبة اليالؿ ( ،بيركت ُٖٖٗ ،ـ) ،صّْٔ
الزينكج ،ك ً
ً ً
ُّكداف ك يىـ ُّ
(َِ) ِّ
كزٍن ًج ٌّي  .ابن منظور ،
اح يد يى ٍـ ًزٍن ًج ٌّ
ي ى
الزْن ُج :جي هؿ م ىف الس ً ى ي
ي ى
لساف العرب ،جِصَِٗ
(ُِ) ابن مسكويه  ،أبك عمي احمد بف محمد بف يعقكب (تُِْىػ) تجارب األمـ

كتعاقب اليمـ  ،تحقيؽ :أبك القاسـ إمامي  ،طِ  ،سكرش ( ،طيراف ػ

َََِـ) ،جْصّٗٗ

(ِِ) المقدسي  ،أحسف التقاسيـ  ،صُُٗ

(ِّ) القزويني  ،آثار البالد كأخبار العباد  ،صّٖٓ

(ِْ) كسرى أبرويز بف ىرمز بف كسرل انكشركاف ،ككاف مف أشد ممكؾ الفرس
بطشا ،كأنفذىـ رأيا كأبعدىـ غكرا ،كبمغ مف البأس كالنجدة كالنصر كالظفر ،

كلذلؾ سمي أبركيز ،كتعني :المظفر  .الطبري  ،أبك جعفر محمد بف جرير
(تَُّىػِِٗ/ـ) تاريخ األمـ كالممكؾ  ،طُ  ،دار الكتب العممية (بيركت ػ
َُْٕ) ،جِصُٕٔ

البثىؽ ًش َّ
الن ٍي ًر لً ىي ٍن ىش َّ
ؽ َّ
كس يرؾ شطَّ َّ
كسره
البثٍ ي
اء .ك ى
(ِٓ) بثق :ى
ؽٍ :
الن ٍي ًر ىي ٍبثيقو ىبثٍقان ى
ؽ اٍل ىم ي
ً
ماؤه ىك ىج ٍم يعوي يبثكؽ .ابن منظور  ،لساف العرب  ،جَُصُِ
ىلي ىنبعث ي
الن ً
وجَّ :
اح ىيةي  .ابن منظور  ،لساف العرب ،جِصُّٕ
(ِٔ) الطَّ ُّ
س ُ
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(ِٕ) البالذري  ،فتكح البمداف ،صِٖٔصِٖٖ

(ِٖ) شيرويه ،كاسمو قباذ بف أبركيز بف ىرمز بف كسرل انكشركاف تكلى حكـ بالد
فارس بعد قتؿ ابيو كسرل الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جِصُِٖ

(ِٗ) ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،صُْٓ
(َّ) ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،صُْٓ
(ُّ) ُم َع ِ
ان ٍب ًف ىح ٍر ًب ٍب ًف
س ْف َي َ
اوَي ُة ْب ُن أَِبي ُ
ص ٍّي مؤسس الدكلة االمكية تكفي ىس ىنةى
قي ى

س ٍب ًف ع ٍبًد م ىن ً
يمَّيةى ٍب ًف ىع ٍبًد ىش ٍم ً
اؼ ٍب ًف
ى ى
أى
ً
ً
يف ىك يى ىك ىي ٍك ىمئًوذ ٍاب يف ثى ىم و
يف ىس ىنةن
اف ىك ىس ٍبع ى
ستِّ ى

 .ابن سعد  ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم
البغدادم (تَِّىػ) ،الجزء المتمـ لطبقات ابف سعد  ،تحقيؽ  :عبد العزيز
عبد

اهلل

السمكمي

مكتبة

،

الصديؽ

،

(الطائؼ

،

ُُْٔىػ)،جُصَُْصُْٓ

(ِّ) عبد اهلل بن دراج مكلى معاكية بف أبي سفياف كاله عمى خراج الككفة  .ابن

عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل (تُٕٓىػ) ،تاريخ دمشؽ ،
تحقيؽ  :عمرك بف غرامة العمركم  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،

(بيركت ُٗٗٓ ،ـ)،جِٖصّٓ
(ّّ) المس َّناة :ضفيرةه تيٍبنى لًمسٍَّي ًؿ لترَّد اٍلماء ،سميت مسَّناةن ألىف ًفييا مفاتح لًٍمم ً
اء
ى
يى
ُ َ
ي ى ى يٌ
ى
ى ى
اج إًلىٍي ًو ًم َّما ىال ىي ٍغمًب  .ابن منظور  ،لساف العرب ،جُْصَْٔ
بًقى ٍد ًر ىما تى ٍحتى ي
(ّْ) البالذري  ،فتكح البمداف ،صِٖٔصِٖٖ

قان والدُّهقان :التَّ ً
اج ير .ابن منظور  ،لساف العرب ،جَُصَُٕ
(ّٓ) الد ْ
ِّه ُ
س ً
بف يم ىح َّمود ب ًف قى ٍي و
م قائد جيش الحجاج ككاف
الك ٍنًد ُّ
ش َع ِث :ىع ٍب يد َّ
(ّٔ) ْاب ُن األَ ْ
الر ٍح ىم ًف ي
ً
اؾ ،فقضى عميو ىس ىن ًة أ ٍىرىب وع ىكثى ىمانً ٍي ىف ىجرية.
اف ،فىثى ىار يى ىن ى
قد ىب ىعثىوي ىعمىى س ًج ٍستى ى
الذهبي  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز
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(تْٖٕىػ) ،سير أعالـ النبالء  ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ
شعيب االرناؤكط  ،طّ  ،مؤسسة الرسالة ( ،بيركت ُٖٗٓ ،ـ)،جْصُْٖ

(ّٕ) البالذري  ،فتكح البمداف ،صِٖٔصِٖٖ
ً
الخمِ ْيفَ ُة ،أيىبك ى ً
الممً ًؾ ً
اف
(ّٖ) َ
بف ىم ٍرىك ى
الكلً ٍي يد ي
بف ىع ٍبد ى
العبَّاس ى
ً ً و ً ًً
ِّ ً
ات ًفي ىس ىنةى ًس ٍّ
ت ىكتً ٍس ًع ٍي ىف،
،م ى
الد ىم ٍشق ُّي ،يب ٍكي ىع ب ىع ٍيد م ٍف أىب ٍيو ى

ً
الح ىكًـ األ ىيم ًكمُّ،
بف ى
ىكلىوي إً ٍح ىدل ىك ىخ ٍم يس ٍك ىف

ىس ىنةن  .الذهبي  ،سير أعالـ النبالء  ،جْصّْٖ
(ّٗ) مسمَم ُة ُ ِ
اف ً
الممِ ِك ً
م األى ًم ٍي ير ِّ
اـ ،قىائً يد
الح ىكًـ األ ىيم ًك ُّ
بف ى
بف ىم ٍرىك ى
بن َع ْبد َ
َ ْ َ
الض ٍرىغ ي
الص ٍفر ً
ً
الجيي ٍك ً
مائ وة
اء ،ىك يى ىك الًَّذم ىغ ىاز القي ٍس ى
ط ٍن ًط ٍينًيَّةى ،ىكًفي ىس ىن ًة ى
ب :بً ى
ش ،ىكييمىقَّ ي
ي
الج ىر ىادة َّ ى
ًك ًع ٍش ًرٍي ىف  .الذهبي  ،سير أعالـ النبالء  ،جٓضُِْ

ً
ً
اث ،ك َّ
الزَّراعي.ابن منظور
الح َّر ي
الحفىير في األىرض ،كاح ىدتييا أي ٍك ىرةه .كاألى َّك يار :ى
(َْ) األُ َك ُر :ي
 ،لساف العرب ،جْصِٔ
(ُْ) َداوُد بن عمِ ِّي عبًد ً
ًً
و
بف ىعب و
اهلل ً
طكوة ،ىك ىى ٍي ىب وة،
ىٍ
ُ ُ َ
َّاس اليىاشم ُّي  ،ىك ى
اف ىذا ىبأٍس ،ىك ىس ى
كجبر و
مائ وة ىكثالى وث ىكثىالىثً ٍي ىفى  .الذهبي  ،سير أعالـ
كت ،ىكىبالى ىغ وة  ،تكفي ىس ىنةى ى
ى ى ىي
النبالء  ،جٓصْْٓ

(ِْ) البالذري  ،فتكح البمداف ،صِٖٔصِٖٖ ؛ األندلسي  ،المسالؾ كالممالؾ
،جُصِّْ

صػفىة ٍبػف قػيس ٍبػف عػيالف .الـبالذري
صكر ٍبف عكرمة ٍبف ىخ ى
سميم ٍبف ىم ٍن ي
(ّْ) ىـ بني ُ
 ،أنساب االشراؼ  ،تحقيػؽ محمػد بػاقر المحمػكدم  ،طُ  ،مكسػكعة االعممػي ،
(بيركت – ُّْٗىػ)،جُّصَُّ.

(ْْ) ابو عمي ،الحسف بف أبي قاسـ (تّْٖىػ) ،الفرج بعد الشػدة  ،طِ  ،منشػكرات
الشريؼ الرضي ( ،قـ – ُّْٔىػ)،جُصُّٕ.
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(ْٓ) مؤلف مجهول  ،العيكف كالحدائؽ في أخبار الحقائؽ  ،تحقيؽ عمر السعيدم (
دمشؽ  :المعيد الفرنسي لمدراسات العربية ُّٕٗ ،ـ )  ،ص ُْٔ .

(ْٔ) الفرج بعد الشدة  ،جُصُّٕ.
الجباية :كىك ً
اج األىمكاؿ مف ىمظانيا  .ابف منظكر  ،لساف العرب
است ٍخ ىر ي
(ْٕ) ِ َ َ ى ي ى ٍ
،جُْصُِٗ
ُّ
اجام َّ
الممتؼ . .ابف منظكر  ،لساف العرب ،جُِصٖ
لش َج ُر اٍل ىكثً يير
(ْٖ)ً ٌ
ً ً
اسِم ،عبًد ً
ىىك ًاز كك ً
ً
(ْٗ)ً أَِبي القَ ِ
اهلل ً
اس وط تكفي
ىٍ
صاح ى
بف أىبًي ىع ٍبد اهلل ى
البر ٌ
يدم ى
ب ٍاأل ٍ ى ى ى
ً
يف  .ابف كثير  ،البداية كالنياية  ،جُُصِٖٔ
ىس ىنةي ثمثمائة كتً ٍس وع ىكأ ٍىرىبع ى
(َٓ) الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جُُصِٗٔ ؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمـ ،
جٔصُُٓ ؛ ابن األثير  ،عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
الشيباني الجزرم أبك الحسف عز الديف (تَّٔىػ) الكامؿ في التاريخ  ،تحقيؽ
 :عمر عبد السالـ تدمرم  ،طُ  ،دار الكتاب العربي ( ،بيركت ُٕٗٗ ،ـ)،

جٕصُٖٔ ؛ أبو الفداء  ،الممؾ المؤيد صاحب حماه (تِّٕىػ) ،المختصر

في أخبار البشر  ،طُ  ،المطبعة الحسينية المصرية ( ،بالـ  ،بالت)،

جِصُُِ؛ الذهبي  ،سير أعالـ النبالء  ،جُِصِٗٗ ؛ ابن الوردي ،
عمر بف مظفر بف عمر بف محمد بف أبي الفكارس أبك حفص (تْٕٗىػ)،
تاريخ ابف الكردم  ،طُ  ،دار الكتب العممية ( ،بيركت ،

ُُْٕىػُٗٗٔ/ـ)،جُصِّٗ ؛ ابن كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف
كثير القرشي ثـ الدمشقي (تْٕٕىػ) ،البداية كالنياية  ،تحقيؽ  :عمي شيرم ،

طُ  ،دار إحياء التراث العربي (بالـ ُٖٖٗ ،ـ) ،جُُصُِٓ ؛ ابن خمدون
 ،عبد الرحمف بف محمد بف محمد أبك زيد كلي الديف الحضرمي االشبيمي

(تَٖٖىػ) ،ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف
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ذكم الشأف األكبر (تاريخ ابف خمدكف)  ،تحقيؽ  :خميؿ شحاذة  ،طِ  ،دار

الفكر ( ،بيركت ُٖٖٗ ،ـ)،جّصِٔٓ

(ُٓ) لـ تذكر المصادر تاريخ سيطرة ابف شاىيف عمى البطائح كلكنيا ذكرت في
كفاتو انو اف مدة حكمو لممنطقة اربعيف سنة كبما انو تكفي سنة ّٗٔ ىػ فيذا

ينعي اف بداية سيطرتو عمى المنطقة سنة ِّٗىػ .

(ِٓ) معز الدولة ابف بكيو أبك الحسيف أحمد بف بي شجاع بكيو بف فناخسرك بف
تماـ كأحد ممكؾ الديمـ ،دخؿ العراؽ سنة ثمثمائة كأربع كثالثيف  ،في خالفة
المستكفي تكفي يكـ االثنيف سابع عشر ربيع اْلخر سنة ثمثمائة كست كخمسيف

ببغداد  .ابن خمكان  ،كفيات األعياف ،جُصُٕٕ

(ّٓ) عماد الدولة أبك الحسف عمي بف بكيو بف فناخسرك الديممي صاحب بالد فارس
أكؿ مف ممؾ مف بني بكيو ،تكفي سنة ثمثمائة ك تسع كثالثيف بشيراز .ابن

خمكان  ،كفيات األعياف ،جّصّٗٗ

(ْٓ) ِ
س :كالية كاسعة كاقميـ فسيح ،أكؿ حدكدىا مف جية العراؽ ٌأرجاف كمف جية
فار ُ
السيرجاف كمف جية ساحؿ بحر اليند سيراؼ كمف جية السند مكراف
كرماف ٌ
فتحيا سعد بف ابي كقاص سنة ُٔ ىػ في خالفة عمر بف الخطاب  .البالذري

 ،فتكح البمداف  ،صُِٓ ؛ ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،جْصِِٕ
(ٓٓ) ِشيرُاز :بمد عظيـ يقع في كسط بالد فارس ،بينيا كبيف نيسابكر مائتاف
كعشركف فرسخا .ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،جّصَّٖ

(ٔٓ) الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جُُصِٗٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في
التاريخ  ،جٕصُٖٔ ؛ ابن كثير  ،البداية كالنياية  ،جُُصُِٓ ؛ ابن

خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جّصِٔٓ

(ٕٓ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُٔٓ
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معز الدكلة
قكاد الديمـ ،رفعو ٌ
(ٖٓ) روزبهان بن ونداد خرشيد الديممي مف كبار ٌ
كاعتمد عميو في حركبو قتؿ سنة ثالثمائة كخمس كأربعيف بعد اف خرج عمى
معز الدكلة  .ابن األثير،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصِٓٓ

(ٗٓ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُّٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصُْٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جّصِٔٓ

الخفارة  .ابن منظور  ،لساف العرب ،جَُصُْ
البذْرقة :ي
(َٔ) َ
(ُٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُّٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصُْٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جّصِٔٓ

(ِٔ) المهمبي ،أبك محمد الحسف بف محمد بف ىاركف بف إبراىيـ بف عبد اهلل بف يزيد
بف حاتـ بف قبيصة بف الميمب بف أبي صفرة األزدم الميمبي ككاف غاية في

األدب كالمحبة ألىمو .كاله الك ازرة معز الدكلة سنة ثمثمائة كتسع كثالثيف  ،تكفي

سنة ثمثمائة كاثنتيف كخمسيف  .ابن خمكان  ،كفيات األعياف ،جِصُِْ

(ّٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُّٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصُْٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ْٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُّٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصُْٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ٓٔ) األهواز :كىي جمع ىكز كأصمو حكز  ،كىي سبع ككر بيف البصرة كفارس لكؿ

ككرة منيا اسـ كيجمعيف األىكاز .ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف ،

جُصِْٖ.

(ٔٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُٗٔ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصُُِ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ
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الح ىس ٍي ًف ِّ
معز َّ
اتب ِّ
ككتب لعِّز
الد ٍكلى ًة,
الو ِزْي ُر أ َُبو الفَ ْ
ى
الش ٍي ىرًازمُّ ,ىك ي
بف ي
َّاس ي
العب ي
ض ِل ,ى
(ٕٔ) َ
َّ
مائ وة كاثٍىنتىٍي ًفى ًستٍِّي ىف ,ثيَّـ
سنةى ثىالىثً ى
الد ٍكلى ًة ,ثيَّـ ىكىزىر لىوي ,ثيَّـ عمؿ ك ازرة المطيع ,ىك يع ًز ىؿ ى
ً
ات بً ىرٍم ًي َّ
الدًـ ىب ٍع ىد يم ىد ٍي ىد وة  .الذهبي  ،سير أعالـ
ب ىك يح ًم ىؿ إًلىى ال يك ٍكفى ًة ,فى ىم ى
ينك ى
النبالء  ،جُِصُِٔ

(ٖٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصِٕٓ ؛ أبك الفداء  ،المختصر
،جِصَُٔ ؛ ابف خمدكف  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ٗٔ) الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جُُصَْٕ ؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمـ ،
جٔصِٗٔ ؛ ابن كثير  ،البداية كالنياية  ،جُُصِٓٗ

(َٕ) أبو منصور :بختيار الممقب عز الدكلة بف معز الدكلة أبي الحسيف أحمد بف
بكيو الديممي ،كاف ممكان سريان ،شديد القكل ،قتؿ سنة ثمثمائة كسبع كستيف ،في
المعركة التي جرت بينو كبيف ابف عمو عضد الدكلة  .ابن خمكان  ،كفيات

األعياف ،جُصِٕٔ

(ُٕ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصَٕ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ ،

جٕصِٕٔ ؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابف الكردم  ،جُصِّٖ ؛ ابن خمدون ،
ديكاف ابف خمدكف ،جْصٖٖٓ

(ِٕ) الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جُُصِْٖ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في
التاريخ  ،جٕصِٔٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ّٕ) الطبري  ،تاريخ األمـ كالممكؾ ،جُُصِْٖ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في
التاريخ  ،جٕصِٔٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ
(ْٕ) ِ
الخ ْمع ُةً :خ ىيار اٍلم ً
اؿ  .ابن منظور  ،لساف العرب ،جٔصٖٗ
َ
ي ى
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(ٕٓ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصّْٕ صّٕٗ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ
في التاريخ  ،جٕصِِّ ؛ ابن كثير  ،البداية كالنياية  ،جُُصُّْ ؛ ابن

خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،جْصٓٗٓ

(ٕٔ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصَُْ ،األنطاكي  ،يحيى بف سعيد بف
يحيى (ت ػ ْٖٓىػ) ،تاريخ األنطاکي المعركؼ بصمة تاريخ أكتيخاء  ،تحقيؽ:
عمر عبد السالـ تدمرم ،جركس برس ،طرابمس (لبناف ػ َُٗٗـ) ،صُُٔ

(ٕٕ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُّْ

(ٖٕ) المرزبان بن بختيار :أمير بالبصرة اطمؽ كالده عميو لقب إعزاز الدكلة  .ابن
مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصَُْ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف ،

جّصِّٓ

(ٕٗ) األبمّة :بمدة عمى شاطئ دجمة البصرة العظمى في زاكية الخميج الذم يدخؿ إلى
مدينة البصرة ،كىي أقدـ مف البصرة  .ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف ،

جُصٕٕ

(َٖ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُْٔ

(ُٖ) ابن بقية :الكزير أبك الطاىر محمد بف محمد بف بقية بف عمي ،الممقب نصير
الدكلة ،كزير عز الدكلة بختيار كاف مف جمة الرؤساء ،أكابر الكزراء ،كأعياف
الكرماء قتؿ سنة ثمثمائة كسبع كستيف  .ابن خمكان  ،كفيات األعياف

،جٓصُُٗ

(ِٖ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصُْٕ

(ّٖ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصْْٕ ؛ ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصّٕٔ ؛ أبو الفداء  ، ،المختصر ،جِصُُِ ؛ الذهبي  ،سير
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أعالـ النبالء  ،جُِصِٗٗ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف خمدكف
،جْصٕٕٔصٖٕٔ
ط ِّه ِر ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِه ابك القاسـ كزير عضد الدكلة كقائد جيشو قتؿ نفسو
(ْٖ) ا ْل ُم َ
عندما فشؿ في القضاء عمى الحسف بف عمراف .ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ
 ،جٕصّٕٔ

(ٖٓ) ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصّٕٔ ؛ أبو الفداء  ،المختصر

،جِصُُِ ؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابف الكردم  ،جُصِّٗ ؛ ابن خمدون ،
ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ٖٔ) ُم َح َّمد ْب ِن ُع َمر ٍبف ىي ٍح ىيى ٍبف اٍل يح ىس ٍيف أبك الحسف العمكم :مف أىؿ الككفة سكف
بغداد ،ككاف المقدـ عمى الطالبييف في كقتو تكفي سنة ثالثمائة كتسعيف ببغداد،
ثـ حمؿ إلى الككفة فدفف فييا  .الصفدي  ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد

اهلل (تْٕٔىػ) ،الكافي بالكفيات  ،تحقيؽ  :احمد االرنؤكط كتركي مصطفى ،
دار إحياء التراث العربي ( ،بيركت َََِ ،ـ)،جْصُِٕ

(ٕٖ) كازرون  :بمدة عامرة كبيرة بفارس بيف البحر كشيراز .ياقوت الحموي  ،معجـ
البمداف  ،جْصِْٗ

(ٖٖ) ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصّٕٔ ؛ أبو الفداء  ،المختصر

،جِصُُِ ؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابف الكردم  ،جُصِّٗ ؛ ابن خمدون ،
ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ٖٗ) ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصّٕٔ ؛ أبو الفداء  ،المختصر

،جِصُُِ ؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابف الكردم  ،جُصِّٗ ؛ ابن خمدون ،
ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(َٗ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٔصِْٔصْْٔ
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(ُٗ) ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصّّٗ ؛ أبو الفداء  ،المختصر

،جِصُِّ ؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابف الكردم  ،جُصِٓٗ ؛ ابن خمدون ،
ديكاف ابف خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ِٗ) المظفر بن عمي مف كبار قادة عمراف بف شاىيف تمكف مف ازاحة ابك المعالي
الن ً
ِّيرةى ،ىك ىع ىد ىؿ ًفي َّ
اس  ،تكفي سنة ثالثمائة
كتكلى امارة البطيحة ىكأ ٍ
ىح ىس ىف الس ى
كست كسبعيف  .ابن األثير  ،الكامؿ في التاريخ  ،جٕصّٖٗصُْٔ
(ّٗ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٕصَُُصُُْ؛ابن خمدون  ،ديكاف ابف
خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ْٗ) ابن مسكويه ،تجارب األمـ  ،جٕصَُُصُُْ ؛ابن خمدون  ،ديكاف ابف
خمدكف ،جْصٕٕٔصٖٕٔ

(ٓٗ) ابن مسكويه  ،تجارب األمـ  ،جٕصَُُصُُْ ؛ ابن خمدون  ،ديكاف ابف
خمدكف  ،جْصٕٕٔصٖٕٔ
المصادر والمراجع

 ابن األثير  ،عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم أبك
الحسف عز الديف (تَّٔىػ)

ُ .الكامؿ في التاريخ  ،تحقيؽ  :عمر عبد السالـ تدمرم  ،طُ  ،دار الكتاب
العربي ( ،بيركت ُٕٗٗ ،ـ).

 األندلسي  ،أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي
(المتكفىْٖٕ :ىػ)،
ِ .المسالؾ كالممالؾ  ،دار الغرب اإلسالمي ( ،بالـ ػ ُِٗٗ ـ)

 األنطاكي  ،يحيى بف سعيد بف يحيى (ت ػ ْٖٓىػ)
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ّ .تاريخ األنطاکي المعركؼ بصمة تاريخ  أكتيخاء  ،تحقيؽ :عمر عبد السالـ
تدمرم ،جركس برس ،طرابمس (لبناف ػ َُٗٗـ)

 البالذري  ،احمد بف يحيى بف جابر بف داكد (تِٕٗىػ)،
ْ .أنساب االشراؼ  ،تحقيؽ محمد باقر المحمكدم  ،طُ  ،مكسكعة االعممي ،
(بيركت – ُّْٗىػ).

ٓ .فتكح البمداف  ،دار كمكتبة اليالؿ ( ،بيركت ُٖٖٗ ،ـ)

 التنوخي  ،ابك عمي الحسف بف أبي قاسـ (تّْٖىػ)،

ٔ .الفرج بعد الشدة  ،طِ  ،منشكرات الشريؼ الرضي ( ،قـ – ُّْٔىػ)،

 الحميري ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ( ،ت ػََٗىػ)،

ٕ .الركض المعطار في خبر األقطار  ،تح :إحساف عباس ،طِ  ،مؤسسة ناصر
لمثقافة  ،دار السراج (بيركت ػ َُٖٗ ـ)

 ابن خمدون  ،عبد الرحمف بف محمد بف محمد أبك زيد كلي الديف الحضرمي
االشبيمي (تَٖٖىػ)،

ٖ .ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف
األكبر (تاريخ ابف خمدكف)  ،تحقيؽ  :خميؿ شحاذة  ،طِ  ،دار الفكر ،

(بيركت ُٖٖٗ ،ـ)،

 ابن خمكان  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر (تُٖٔىػُِٖٖ/ـ)
ٗ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،تحقيؽ :إحساف عباس  ،دار صادر ،
(بيركت ػُٖٔٗ)

 الذهبي  ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز
(تْٖٕىػ)،
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َُ .سير أعالـ النبالء  ،تحقيؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب
االرناؤكط  ،طّ  ،مؤسسة الرسالة ( ،بيركت ُٖٗٓ ،ـ)

 ابن سعد  ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم
(تَِّىػ)،

ُُ .الجزء المتمـ لطبقات ابف سعد  ،تحقيؽ  :عبد العزيز عبد اهلل السمكمي  ،مكتبة
الصديؽ ( ،الطائؼ ُُْٔ ،ىػ)

 الصفدي  ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل (تْٕٔىػ)،
ُِ .الكافي بالكفيات  ،تحقيؽ  :احمد االرنؤكط كتركي مصطفى  ،دار إحياء التراث
العربي ( ،بيركت َََِ ،ـ)

 الطبري  ،أبك جعفر محمد بف جرير (تَُّىػِِٗ/ـ)
ُّ .تاريخ األمـ كالممكؾ  ،طُ  ،دار الكتب العممية (بيركت ػ َُْٕ)

 ابن عساكر  ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل (تُٕٓىػ)،

ُْ .تاريخ دمشؽ  ،تحقيؽ  :عمرك بف غرامة العمركم  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ( ،بيركت ُٗٗٓ ،ـ)

 أبو الفداء  ،الممؾ المؤيد صاحب حماه (تِّٕىػ)،
ُٓ .المختصر في أخبار البشر  ،طُ  ،المطبعة الحسينية المصرية ( ،بالـ ،
بالت)

 القزويني  ،زكريا بف محمد بف محمكد (تِٖٔىػ) )،
ُٔ .آثار البالد كأخبار العباد  ،دار صادر لمطباعة كالنشر ( ،بيركت َُٗٔ ،ـ)

 ابن كثير  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ثـ الدمشقي
(تْٕٕىػ)،
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ُٕ .البداية كالنياية  ،تحقيؽ  :عمي شيرم  ،طُ  ،دار إحياء التراث العربي (بالـ ،
ُٖٖٗـ)

 ابن مسكويه  ،أبك عمي احمد بف محمد بف يعقكب (تُِْىػ)
ُٖ .تجارب األمـ كتعاقب اليمـ  ،تحقيؽ :أبك القاسـ إمامي  ،طِ  ،سكرش ،
(طيراف ػ َََِـ)

 المقدسي  ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد البشارم،
ُٗ .أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ  ،طّ  ،مكتبة مدبكلي (القاىرة ػ
ُُُُُْٗٗ/ـ)

 ابن منظور  ،محمد بف مكرـ (تُُٕىػُُُّ/ـ)،
َِ .لساف العرب  ،طُ  ،دار صادر (بيركت ػ بالت)

 النسفي ،أبك حفص عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ ، ،نجـ الديف
(المتكفىّٕٓ :ىػ)،

ُِ .طمبة الطمبة ،المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى (ببغداد ػ ُُُّىػ ).

 الهمداني  ،أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي (ت ػ ْٖٓىػ)،
ِِ .عجالة المبتدم كفضالة المنتيي في النسب  ،عبد اهلل كنكف .

 مؤلف مجهول ،

ِّ .العيكف كالحدائؽ في أخبار الحقائؽ  ،تحقيؽ عمر السعيدم ( دمشؽ  :المعيد
الفرنسي لمدراسات العربية ُّٕٗ ،ـ ).

 ابن الوردي  ،عمر بف مظفر بف عمر بف محمد بف أبي الفكارس أبك حفص (تْٕٗىػ)

ِْ .تاريخ ابف الكردم  ،طُ  ،دار الكتب العممية ( ،بيركت ُُْٕ ،ىػُٗٗٔ/ـ).

 ياقوت الحموي  ،أبك عبد اهلل بف عبد اهلل البغدادم (تِٔٔىػُِِٖ/ـ) ،
ِٓ .معجـ البمداف  ،دار صادر (بيركت ػ َُٔٗ).
999

العدد ()55

ذي القعدة 1437هـ  -اب 2016م

