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 ه"444أخبار البهيهيين من خالل "زين األخبار" للجرديزي "ت: 
 م. م ابتهال دمحم عبد الكريم  
 مركز دراسات البصرة والخليج العربي -جامعة البصرة  

 الملخص
هػػ   كالسعػركؼ ٤٤٤محسؾد الجرديزي الستػؾيي سػش  يعد كتاب أبؾ سعضد عبدالحي الزحاؾ بؽ      

ب كتػػاب يز ػػؽ ار( ػػارا هػػبا الأتػػاب مػػؽ أبػػرز السرػػادر التػػي اعتسػػد عينػػي العديػػد مػػؽ السػػ ر(ضؽ يػػي 
ذكػػر أ( ػػار البػػؾ نضضؽ ك دػػبنؼ  تعػػدما أ(تيػػي الس ر(ػػؾف يػػي أ ػػؾؿ البػػؾ نضضؽ هػػ  كػػا ؾا ذكي أ ػػؾؿ 

لقػػؾؿ تػػلف البػػؾ نضضؽ هػػؼ أاػػراؾ  لػػبا سػػؾؼ يدػػي  هػػبا عربنػػ  اـ اعػػايؼ بضشسػػا ذهػػم الػػ عض مػػشنؼ الػػ  ا
ال حػػف يػػي ذكػػر ا ػػؾلنؼ كمػػؽ أيػػؽ يػػام لقػػم بؾ ػػي كاهػػؼ أ( ػػارهؼ ككنػػد د(ػػ  البػػؾ نضضؽ الػػ  ت ػػداد 

 كأعيشؾا الخالي  بنا 
 البؾ نضضؽ، الداما ضضؽ، الجرديزي، ت داد الأيسات السفتاحن :
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Buyids news through "Zain Al-Akhbar" by Al-Jardizi "T: 443 AH" 

 M. M Ibtihal Muhammad Abdul Karim 

University of Basra - Center for Basra and Arabian Gulf Studies 

Abstract 

     Abu Saeed Abdulhai al-Dahak's book is the book of Abu Said Al-Dahak 

bin Mahmoud al-Jardisi, who died in 443 Ah.  Zain al-Akhbar is one of the 

most prominent sources on which many historians have relied on to mention 

the news and proportions of the Bohemians. After historians differed in the 

origins of the Bohemians, were they of Arab origin or dictionaries, while 

some argued that the Bohemians were Turks. This research will therefore 

highlight their origins, where the title of Boeh came from, their most 

important news, and how the Bohemians entered Baghdad and declared a 

caliphate 
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 المقدمة  
ريزت الذعؾب التي د(يت احػت حوؾمػ  الدكلػ  العربنػ  ايسػالمن  التػي كا ػت (اوػع  ليدكلػ       

كيعينػػؼ مػػؾاطشضؽ مػػؽ الدريػػ  ال ا نػػ   الداسػػا ن  ليتقدػػنسات اايتساانػػ  التػػي يروػػنا ارمػػؾ ضؽ عيػػضنؼ 
 ػاس تاعت ار أ نؼ أ حاب حزارة عر ق  كاراث محسؾد؛ كلنبه ارس اب كغضرها استفاد دعاة بشي الع

الأ ضر مشنؼ لرالح قزضتنؼ حت  ساعدكا يي  جاح مداعي ال ؾرة الع اسن  التي دعت  مؽ استقظاب 
يالروا مؽ آؿ دمحما ككعدت تفرض السدػاكاة بػضؽ السدػيسضؽ يسنعػا  كعيػ  كػ  حػاؿ لػؼ يوتفػي الفػرس 

تخيػ  العشرػر بشغاـ السداكاة البي إقامػي تػي بشػؾ الع ػاس تعػد  جػاح ال ػؾرة؛ يل(ػبت طسؾحػاانؼ اػزداد  
يتذػو  انػار مزػاد عربػي بزعامػ   الفارسي تالخالي  أك اأؾ ؽ إمارات مدػتقي  عػؽ الدكلػ  ايسػالمن ؛ 

كبيغ الرداـ أشده تعد كياة الرشضد بضؽ التنار العربي البي ذكر ػاه كبػضؽ السػلمؾف  ارمضؽ ك أمي زبضدة، 
دػيؼ السػلمؾف لحوسػي لحوؾمػ  الدكلػ  ، كا تنػ  هػبا الرػداـ تسقتػ  ارمػضؽ كا-زانؼ الحػزب الفارسػي  -

 ايسالمن   
كإواي  لأ  هبا يقد اأؾ ػت إمػارات كبػرزت دعػؾات ا فرػالن  ك ضػرة مشنػا عرػبن  كمشنػا ديشنػ         

الز دي  كالتي قامت يي طبرستاف ككا ا  كمشنا مبهبن ، كمؽ الدعؾات التي عنرت هي دعؾة الحركات 
مؽ (الؿ ا( اره ك حض  ابشي يػي ايػػ الػ الد كػاف لنػا كقػ  كبضػر لنبه الحرك  التي (يفنا ز د بؽ عيي 

يقد أحم الشاس القاطشضؽ يي ايػ السشاطق الؾاقع  تالقرب مؽ تحػر قػزك ؽ كمشػاطق  كاجاكب ملهؾؿ، 
الدناسػن  كالتػي اعتبػر مػؽ قبػ  الػ عض  أذربنجاف ايراد البضت العيؾي كأعا ؾهؼ يي مظالبتنؼ تحقػؾقنؼ  

يسالمي ك التي ابتيعت مؽ قب  بشي الع ػاس، يل(ػبت الػدعؾات الز ديػ  اشتذػر مؽ وركر ات الديؽ ا
يي ايػ ال الد كالسشاطق ترؾرة كبضرة حت  ادمجت تالسؾركث الداسػا ي كالفارسػي كاقربػت إلػ  قيػؾب  

الشػػػاس حتػػػ  أ ػػػ حت اسػػػاس اعتشػػػاقنؼ ليسػػػبهم، كمػػػؽ ااقػػػؾاـ التػػػي ا(ػػػبت عيػػػ  عااقنػػػا الػػػبب عػػػؽ 
قػػػادة الػػػدييؼ يػػػي السرػػػادر  يؾ ػػػ  يػػػي ايػػػػ السشػػػاطق هػػػؼ الديالسػػػ ، يبػػػرزت أسػػػسام الحركػػػات الز ديػػػ  الع

كمػػؽ أيػػراد الديالسػػ  الػػبيؽ ا ظػػؾكا  التار خنػػ  كػػلبرز الذخرػػنات التػػي ازعسػػت يضػػؾش ايػػػ الحركػػات، 
احػػت عيػػ  الػػدعؾات الز ديػػ  هػػؼ أكاد بؾ ػػي كالػػبيؽ ابتػػدأ مذػػؾارهؼ كجشػػؾد ايػػراد يػػ اسركف تػػلمر القػػادة  

يسيأػؾا رقػ  كاسػع  مػؽ مفا ػ  الدكلػ  ايسػالمن   مؽ اا اع السػبهم الز ػدي،  ػؼ عػال  جسنػؼ  الأ ضر ؽ
كمشحؾا االقاب الديظا ن  ك الخي  ال سضش  ك اركا قػؾة ا يدػتناف بنػا حتػ  ايبػركا الخاليػ  الع اسػن  

ايسػالمي  ايمارات القائس  يي بيػداف السذػرؽ   كمؽ حؾلنا يي ااعتراؼ تديظا نؼ مؽ يي ك مشايد  
لػػبا اهتسػػت السرػػادر التار خنػػ  بػػبكر ا( ػػارهؼ كحػػركبنؼ، كاعتشػػت بػػبكر التفا ػػض   مػػؽ ينػػ  أ(ػػر  ، 

الدناسػػػن  يمػػػارانؼ الستعام ػػػ ، يسػػػؽ السرػػػادر مػػػا كػػػاف مخترػػػار بػػػبكرهؼ كمػػػؽ السرػػػادر مػػػا رأ  مػػػؽ 
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أبػػؾ سػػعضد عبػػد  ا( ػػارهؼ، كمؾوػػؾع تح شػػا عػػؽ أ( ػػار الدكلػػ  البؾ ننػػ  الػػؾارد يػػي كتػػاب الزػػركرة إيػػراد 
 ق  كالسعركؼ بػ "ز ؽ ار( ار"    ٤٤٤الحي بؽ الزحاؾ بؽ محسؾد الجرد يجزي الستؾي  سش  

مؽ أبرز السرادر التي عؾلػت عيضنػا يػي هػبه الدراسػ  هػؾ كتػاب "اجػارب ارمػؼ كاعاقػم  ككاف       
السيػػؾؾ كارمػػؼ" لػػػ  ق، ككتػػاب "السشػػتغؼ يػػي اػػؾار  ٤24النسػػؼ" لػػػ أحسػػد بػػؽ دمحم مدػػوؾ ي الستػػؾي  سػػش  

ق  795بػ ابؽ الجػؾزي، الستػؾي  سػش :  أبؾ الفرج عبد الرحسؽ بؽ أبي الحدؽ عيي بؽ دمحم السعركؼ 
ككبلػ كتاب: "الأام  يي التار  " لػ عز الديؽ أبػي الحدػؽ عيػي بػؽ دمحم بػؽ عبػد الأػر ؼ السعػركؼ بػػ 

 "ق"  0٤6ابؽ ار ضر، كالستؾي  سش  
يأػاف الس حػف اركؿ مخترػا الجرديػزي كمػا يتعيػق تاسػسي   ح ضؽ رئندػضضؽ، قدست الدراس  إل  م     

كحنااي كاللنفي ليأتاب  ؼ ذكر السؾاون  التي كردت فني كمشنجضتي، كبلػ ذكر ا مقدم  عؽ البػؾ نضضؽ 
كاآلرام التي احد ت عؽ  دػبنؼ  أمػا الس حػف ال ػا ي يأػاف تعشػؾاف "أ( ػار البؾ نضػؾف مػؽ (ػالؿ كتػاب 

 كذكر ا فني اهؼ ار( ار الؾاردة يي كتاب الجر ديزي ك السختر  ببكر البؾ نضضؽ  ر" ز ؽ ار( ا
ككا ػػت مػػؽ أبػػرز السعؾقػػات التػػي كاينػػت الدراسػػ  هػػؾ اا(ترػػار الذػػديد الػػؾارد عػػؽ الجرديػػزي       

كا(تالؼ ألفاعنا م  مرشفات التػار   ار(ػر ، كقػد ايتز اهػا تحسػد    فنسا يخص أ( ار  البؾ نضضؽ 
 كالحسد   رب العالسضؽ ك عستي بنبه الؾر قات عد  أف اشاؿ روا القارئ الأر ؼ  

 المبحث األول: 
 أواًل: الجرديزي: اسمه، كنيته، حياته:

كاف اسػػسي هػػبا اػػؼ كذػػفي مػػؽ عػػدة  ا4يأبػػؾ سػػعضد عبػػد الحػػي بػػؽ الزػػحاؾ بػػؽ محسػػؾد الجرديػػزي       
 لس ر(ضؽ الحديف عشي كالأتات  عؽ سضراي مؾاطؽ يي كتاتي "ز ؽ ار( ار"  فدي؛ يقد أغف  ا

يشؾب شرقي مديش  كاب    ا2يكلق ي الجرديزي  د   إل  مديش  يرديز، كهي كاي  بضؽ غز   كالنشد     
تلي ا دتاف كيشؾب غرب يالؿ آتاد كشرؽ غز ضؽ تالقرب مؽ حدكد كز رستاف عي  رأس الظر ق بضؽ 

  ا٤يغز ضؽ كالنشد 
ػػسي الأتػػاب "ز ػػؽ ار( ػػار"  ك بػػدك أ ػػي عػػائش يػػي      غز ػػ  تلي ا دػػتاف ك كتػػم مرػػشف  يضنػػا  يقػػد سز

انسشػػػا تالدػػػيظاف عبػػػد الرشػػػضد بػػػؽ الدػػػيظاف محسػػػؾد ال ز ػػػؾي، كقػػػد لقػػػم الدػػػيظاف عبدالرشػػػضد بػػػػ "ز ػػػؽ 
 ا٤ي" السي 

حاكلت متريسػ  الأتػاب "عفػاؼ الدػضد ز ػداف" قػدر ايموػاف التعػرؼ عيػ  شخرػن  م لػي كتػاب       
 ار" كالؾقؾؼ يي حنااي إل  أ نا لؼ اؾيق تذو  كام  إل  تااستعا   عي  الأتاب  فدػي أك "ز ؽ ار(

كالتػي  دػػخت  تااعتسػاد عيػ   دػ  الأتػاب السخظؾطػ  يػي موت ػ  الأينػ  السيأنػ  يػي مديشػ  كامبر ػدج 
ق"  كػػػبلػ تااسػػػتعا   تالأتػػػم الستػػػل(رة م ػػػ  كتػػػاب ط قػػػات ا بػػػري لشغػػػاـ الػػػديؽ 9٤6اك  96٤عػػػاـ "
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حسد بؽ دمحم مقنؼ النركي  كأكردت اف  ص الأتاب هؾ  ػحنح الشدػ   ليجرديػزي كيقػار ر ػؾؿ الشقػد أ
 ا7يالسعركي  كعدـ كيؾد الذػ البي لؼ يتدرب إل  أحد مؽ العيسام كالدارسضؽ كالسحققضؽ 

 ثانيًا: منهجية ومحتهى كتاب زين األخبار:  
ابتػػدأ ال ػػاب اركؿ بػػبكر طنسػػؾرث بػػؽ ايشأنػػد اشػػتس  كتػػاب الجرديػػزي عيػػ  ادػػع  عذػػر تاتػػار،       

كالبي يبكر فني أحدا ار غبن  كأساطضر اقزي بتدي  الذناطضؽ عي  بشي ال ذر،  ؼ ذكر  يسذضد بػؽ 
ليسيػػؾؾ الػػبيؽ حوسػػؾا تػػالد يػػارس يػػي العرػػؾر الدػػحنق  حتػػ  ا تنػػ  بػػػ زكبػػؽ  ك ؾ أنػػاف متاتعػػار الػػبكر 

اف احت عشؾاف: "الأنا ضؾف" كالبي اات  اعداده لسيؾؾ تالد اما ال اب ال ا ي يأ  ا0يطنساسم بؽ زكبؽ 
يارس م  ذكر سضرة مختررة لأػ  كاحػد مػشنؼ كابتػدأ بػبكر كنق ػاذ بػؽ دع بؾدكػا ككنوػاكس بػؽ كنق ػاذ 

ككاف ال اب ال الف تعشؾاف: "ميؾؾ الظؾائي"، كال اب الرات    ا5يكا تن  بػػ دارا بؽ داراب  " تا ي سسرقشد"
ميػػػؾؾ الداسػػػا ضضؽ" كابتػػػدأه بػػػبكر أردشػػػضر الجػػػام  بػػػؽ تاتػػػػ كالػػػبي قزػػػ  عيػػػ  ميػػػؾؾ حسػػػ  عشػػػؾاف: "

 ا8يالظؾائػػي يػػي تػػالد يػػارس كاسترسػػ  يػػي ذكػػر ميػػؾؾ الداسػػا ضضؽ حتػػ  ا تنػػ  بػػبكر م ػػاذ بػػؽ يضػػركز 
 ا ػت لػػػ" ؾشضركاف العػادؿ" كمشتننػار بػػػػ يزديػرد بػؽ شػنر ار  كال اب الخػامس ذكػر فنػي ار اسػرة كبدايتػي 

مديشػػػ  مػػرك  ػػػؼ أ(تػػتؼ سػػػضرة هػػبا السيػػػػ قػػػائال:  ا9يكذكػػر فنػػػي افا ػػض  مقتيػػػي عيػػ  يػػػد مػػاهؾ  مرزبػػػاف
حتػ  اآلف، كسػتغ   "كا(تتست تي مسيأ  العجؼ كاستؾل  تعد ذلػ عي  إيراف كهػي ا اػزاؿ يػي ايػدينؼ 

  ا46ي بلػ حت  يـؾ القنام  تسش  هللا اعال " 
امػػا ال ػػاب الدػػادس يأػػاف احػػت ا ػػارة: يػػدكؿ يػػي اػػؾار   (يفػػام كميػػؾؾ ايسػػالـ ك ابتػػدأه بػػبكر      

أسسام أعسامي كعَسااي  الشدم الظاهر ليشبي دمحم ي ي  هللا عيني كآليا كسا ألحق ذلػ تجدكؿ بضَؽ فني 
ؽ كم ػػائينؽ، كذكػػر أبشػػامه كدكاتػػي كأسػػسامها كمؾالنػػي كغزكااػػي  كهوػػبا اسػػتسر يػػي ذكػػر ك دػػاؤه كآتػػائن

التفا ض  الخا   تالشبي ي ي  هللا عيني كآليا حت  سسَ  كزرائي ببكر ك  مؽ: أبػؾ توػر كعسػر بػؽ  
ي الخظاب   ؼ ذكره أف كالد الرسؾؿ ي ي  هللا عيني كآليا اؾياه هللا كعسر الرسؾؿ شنر ؽ، كاؾيضت أم

كعسره أربع  أعػؾاـ  كا سػ  حتػ  ابتػدأ تةشػارة لخاليػ  أبػي توػر كعسػر كع سػاف كايمػاـ أمضػر السػ مشضؽ 
عيي بؽ أبي طالم،  ؼ اكرد يدكار بَضؽ مػؽ (اللػي أسػسام الخيفػام الراشػديؽ الخسدػ  ككشػاهؼ كأ دػابنؼ  

هؼ كسش  ابتدام (الي  كػ  كألقاب كأسسام أمناانؼ  ؼ أسسام حَجابنؼ ككَتابنؼ كاؾقعات أ(تامنؼ كأعسار 
كمدانا كالحق هبا الجدكؿ تجدكؿ آ(ر ذكر  فني حوػاـ بشػي أمنػ  مشتننػار بػبكر مػركاف بػؽ  كاحد مشنؼ 
 ا44يدمحم الحسار 

كال اب الدات  كاف تعشؾاف: "يي أ( ار (يفام كميؾؾ ايسػالـ"، كابتػدأه بػبكر أبػؾ توػر مذػضرا إلػ       
اليػػػ  عسػػػر بػػػؽ الخظػػػاب ك إشػػػارة مخترػػػرة لسعركػػػ  القادسػػػػػن ،  ػػػؼ اراػػػداد م ائػػػ  النسامػػػ ،  ػػػؼ ذكػػػر  (

 ػػػؼ ذكػػػر (اليػػػ  ايمػػػاـ أمضػػػر  ا42ي(اليػػػ  ع سػػػاف بػػػؽ عفػػػاف كذكػػػرا ا ػػػي أكؿ مػػػؽ إ ذػػػام ديػػػؾاف الجشػػػد 
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ايمػػاـ الحدػػؽ الػػػبي اشػػازؿ عػػؽ الحوؾمػػ  رغسػػا عشػػي تدػػبم الحضػػػ  سػػ مشضؽ عيػػي ابػػؽ أبػػي طالػػم ك ال
 ػؼ ذكػر "عرػر كايػ  بشػي أمنػ "  ا4٤يسػيناف ارمػؾي ذلػػ الزمػاف  البي يت عي معاك   بػؽ أبػي كالخداع 

كالبي كاف مختررار يدار يلشار فني إل  ادينؼ معاك   بؽ أبي سيناف ليحوؾم   ؼ اديؼ مركاف الحسار 
ذا ػرار  لنا كسقؾطنا كدكر أبؾ مديؼ يي ذلػ مزيحقا ما أكرده تجدكؿ بَضؽ فنػي أسػسام الخيفػام العَ اسػضضؽ 

لأاميػػ  كأسػػسام أمنػػاانؼ كزرائنػػؼ كأسػػسام أشػػنر القزػػاة يػػي عرػػر كػػ  كاحػػد مػػشنؼ كالأتَػػاب أسػػسائنؼ ا
كالحَجػػاب ك قػػؾش أ(تػػامنؼ كأعسػػارهؼ كسػػشي ابتػػدام الخاليػػ  كعنػػؾدهؼ، كهػػبا الجػػدكؿ ابتػػداه بػػبكر أبػػؾ 

ف السػتسعؽ الع اس الدفاح كا تن  فني بػػػػ القائؼ تلمر هللا،  ؼ ذكر ال اب الخالي  كدكل  بشي الع ػاس كأ
يػػر  أف ار( ػػار الػػؾاردة يػػي هػبا ال ػػاب كػػاف يضنػػا القيضػػ  مػػؽ التفرػػض  عيػػ   يػي كتػػاب "ز ػػؽ اا( ػػار" 

عوػػس مػػا كرد يػػي الرػػفحات الستعيقػػ  بػػبكر (يفػػام بشػػي أمنػػ  كلعػػ  ذلػػػ رايػػ  إلػػ  عؾامػػ  سناسػػن  
 حدم رأيشا 

(راسػاف، كأكرد يػدكار كػامال يػي  كلؼ يشتني ال اب الدػات  إلػ  هشػا كإ سػا أ سيػي بػبكر أ( ػار أمػرام    
اهػػؼ ارحػػداث التار خنػػ  لأػػ  كاحػػد مػػشنؼ، ككا ػػت ار( ػػار  ذلػػػ، كسػػا ذكػػره إمػػارة كػػ  كاحػػد مػػشنؼ مبَضشػػار 

الفرػػ   -كهػػبا الفرػػ   ا47ي ا4٤يمبتػػدأه بػػبكر أبػػؾ مدػػيؼ الخراسػػا ي كمشتننػػ  بػػبكر مػػؾدكد بػػؽ مدػػعؾد
أ( ػػػػار (راسػػػػاف كبػػػػالد يػػػػارس؛ يقػػػػد ذكػػػػر كايػػػػ  فنػػػػي معيؾمػػػػات  ػػػػَرة لسػػػػؽ أراد التعسػػػػق يػػػػي  -الدػػػػات  

الظاهر ضؽ عي  مديش  (راساف كظاهر بؽ الحدضؽ كطيح  بؽ طاهر كعبد هللا بػؽ طػاهر كطػاهر بػؽ 
 ؼ ذكر يتش  يعقػؾب بػؽ اليضػف م سػس إمػارة الرػفار   كعسػرك بػؽ اليضػف   ػؼ  عبد هللا ودمحم بؽ طاهر 

كإمػػارة كػػ  كاحػػد مػػشنؼ، كاعتبػػر إيػػرادات الجرديػػزي احػػدث تالتفرػػض  عػػؽ كايػػ  الدػػاما ضضؽ كأ دػػابنؼ 
منس  يدار لظالم التار   يي هبه الفترة كذلػ ا ي أكرد يي  ناي  ذكره لألمضػر أبػؾ الفػؾارس عبػد السيػػ 
بػػؽ  ػػؾح مػػا  رػػي: "كلأػػؽ هػػبه ار( ػػار عػػؽ يسػػضؽ الدكلػػ  رأيػػت أ  رهػػا رأ  العػػضؽ، مػػاذا يعػػ  ارمضػػر 

؟ ككنػد يػتح القػالع يػي محسؾد رحسي هللا يي النشد أستا ف؟ ماذا يع  يػي الشنسػركز ك(راسػاف ك(ػؾارـز
العػػراؽ؟ كبػػلي طر قػػ  قظػػ  الرػػحاري كعبػػر الينػػايي ك ػػعد الج ػػاؿ كطػػؾ  الظػػرؽ الػػؾعرة السخنفػػ ؟ 

 ػػؼ يػػبكر أبػػي القاسػػؼ محسػػؾد بػػؽ  ا ػػر الػػديؽ ك يحقػػي    ككنػػد حػػارب؟ ككنػػد قنػػر عغسػػام السيػػؾؾ؟
عزه كسيظا ي ك بتي ميأي ككم عداه" مسػا يعشػي ا ػي شػند معغػؼ أحػداث تجسي : "أطاؿ هللا تقامه كأداـ 

أحػدا نا كالتػي يوتشفنػا ال سػؾض أحنا ػا أك أ نػا محاطػ   ايػ الحق   مسا يزعظي  ؾرة كاوح  لسجس  
تالشػػػدرة تدػػػبم قيػػػ  السعيؾمػػػات الؾا ػػػ  إلضشػػػا؛ تدػػػبم عػػػدـ ا تػػػراث الأ ضػػػر مػػػؽ السػػػ ر(ضؽ لألحػػػداث 

تيػ ال قع  الج رافن  أك وناع الأ ضر مؽ السؾارد السعيؾماان  التي اخص هػبا الدناسن  كاايتساان  ل
 الجا م تدػػػػػبم الفؾو  الدناسن  أك لقي   ذاطات التريس  السختر  بنبا الجا م 
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كالتػي ذكػػر يضنػا أ( ػػارار عػػؽ   سػا أكرد عػػدة أ( ػار سناسػػن  احػت عشػػؾاف: "بدايػػ  التػرؾ الدػػاليق "      
 ػؼ مدػعؾد بػؽ يسػضؽ    ز ؾي حت  ذكر كاي  اامضر يالؿ الدكل  دمحم بؽ يسضؽ الدكل ،ارمضر محسؾد ال

 الدكل   ؼ كاي  ارمضر مؾدكد بؽ  ا ر  
أحدها مؽ اا(ر، كسػا أكرد يػدكار  ا40ياما ال اب ال امؽ يبكر فني كنين  استخراج التؾار   ارربع      

هػػػؾ ال ػػػاب التاسػػػ  كالػػػبي ذكػػػر فنػػػي مجسؾعػػػ  مػػػؽ الحػػػؾادث لألانػػػاد كأسػػػ ابنا كايػػػرد لنػػػا تاتػػػار كػػػامالر ك 
كاراناد الذنعن  كؾ ؾؿ رأس ارماـ الحدضؽ إل  دمذق ك ؾـ حسي  كمقت  ز د بؽ عيي كادة الدضدة 
ياطسػ  بشػت رسػؾؿ هللا ي ػػي  هللا عينػي كآلػيا ككقػػت كياانػا ككادة ايمػاـ الحدػػضؽ ك ػـؾ الس اهيػ  كيػػاة 

 ا45ي عيني كآليا أبي طالم عؼ الشبي ي ي  هللا

كال اب العاشر كاف فنسا يختص تلاناد الضنؾد، كال اب الحادي عذػػػر يي أس ابنا، كال اب ال ا ي       
عذػػػػػػر يػػػي أانػػػاد الشرػػػار ، كال الػػػف عذػػػػػػر يػػػي أانػػػاد السجػػػؾس كالراتػػػ  عذػػػػػػر يػػػي شػػػرحنا كال ػػػاب 

ال ػاب الدػات  عذػر يأػاف مخترػػار الخػامس عذػر يػي أانػاد النشػؾد كالدػادس عذػر يػي شػرحنا  كامػا 
كالأنساؾ كالن سائن  كالخر(ضز كال ػز  ا48يتالسعارؼ كار داب، كفني ذكر رحؾاؿ كا داب الترؾ كالخي 

 ال اب ال امؽ عذر كاف يي معارؼ الرـك كالتاس  عذر يي معارؼ النشؾد  كغضرها  
 : البهيهيهن ندبهم وابتداء أمرهم:لثاً ثا

غسػػار كتػػاب ز ػػؽ ار( ػػار ابػػد لشػػا مػػؽ أف  ػػبكر لسحػػ  عػػؽ بشػػي بؾ ػػ  كابتػػدام  قبػػ  الخػػؾض يػػي       
أ نػؼ مػؽ أ ػؾؿ عربنػ  مػؽ (ػالؿ ا تدػابنؼ  أمرهؼ   كالبؾ نضؾف مختيػي حؾلػي  دػبنؼ؛ يػلكرد الرػابي 

كسػا أكردا ابػؽ مػل ؾا "كامػا بؾ ػي تفػتح الػؾاك  ا49يإل  بنراـ بػؽ الزػحاؾ بػؽ اربػنض بػؽ وػ   بػؽ أد 
م التي ايضنا كهي معجس  تا شتضؽ مؽ احتنػا ينػؾ أبػؾ شػجاع بؾ ػي بػؽ يشػا (دػرك بػؽ اسػاـ كسوؾف النا

بؽ كؾهي بؽ شضرز   اا  ر بػؽ شػضر كػبه بػؽ شػضرز   ار بػر بػؽ شػضراف شػاه  شػضريشي بػؽ سدػتاف 
شاه بؽ سدؽ يرك بؽ شركز   بؽ سدػشاذر بػؽ بنػراـ يػؾر السيػػ ابػؽ يزديػر السيػػ بػؽ هرمػز السيػػ 

سابؾر السيػ بؽ سػابؾر ذي اا تػاؼ بػؽ هرمػز السيػػ بػؽ  رسػي السيػػ بػؽ بنػراـ السيػػ   رما ذاه بؽ
بػػؽ بنػػراـ السيػػػ ابػػؽ هرمػػز السيػػػ بػػؽ سػػابؾر السيػػػ بػػؽ ارد شػػضر السيػػػ الجػػام  بػػؽ تاتػػػ بػػؽ ساسػػاف 

هػؾ أبػؾي السيػػ عسػاد الدكلػ  ابػؽ الحدػؽ  ار  ر بؽ تاتػ بؽ ساساف ار بر، تقنػ  الشدػم مذػنؾر، 
ك قؾؿ  ا26يؽ الدكل  كما عز الدكل  كأكادهؼ ميؾؾ الدييؼ كمؽ كلده بؾي بؽ الحدؽ بؽ بؾ ي "عيي كرك

ا ي إيراد ابؽ ما كؾا هبا أ  ح يي ما تعد مادة ليشدات  كالس ر(ضؽ يي اريػاع البػؾ نضضؽ إلػ  أ دػابنؼ 
هػػبا الشدػػم مػػد(ؾؿ كالػػبي رأ  أف  ا2٤يكابػػؽ (يػػدكف  ا22يكابػػؽ ار ضػػر، ا24يالجػػؾزي، ؛ يقػػد اعتسػػده ابػػؽ 

 معيال أف الر اس  عي  قؾـ ا اأؾف يي غضر اه  بيدهؼ   
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كذكػػر القيقذػػشدي عشػػد ذكػػره لػػ الد الػػدييؼ، أكرد: "ؤ كهػػؼ يضػػ  مػػؽ ارعػػايؼ سػػوشؾا هػػبه الػػ الد يعريػػت       
بنػؼ، كبعػض الشػاس يػزعؼ أ نػؼ مػؽ العػرب مػؽ بشػػي وػ   كمػشنؼ كػاف بشػؾ بؾ ػي القػائسؾف عيػ  (يفػػام 

أما الزبضدي يضػبكر يػي اعر فػي ليػدييؼ: هػؼ أ ػحاب الذػؾر ارعػايؼ مػؽ تػالد  ا2٤ي" الع اس ب  دادبشي 
الذػػرؽ  كقػػاؿ كػػراع: هػػؼ التػػرؾ كهػػؼ بشػػؾ الػػدييؼ بػػؽ تاسػػ  بػػؽ وػػ   بػػؽ أد بػػؽ طاتخػػ  بػػؽ النػػاس بػػؽ 

 ا20يتعض ميؾؾ العجؼ يي ايػ الج اؿ يربيؾا بنا "  ، كوعنؼ ا27يمزر، قالي ابؽ الأيبي

يضر  غضر ذلػ كيي، يلكرد: امػا  دػبنؼ يضرافػ  مػؽ بؾ ػي الػ  كاحػد مػؽ ميػؾؾ  ا25يأما ابؽ ط اط ا      
الفرس حت  يتر  بضنؾذا بػؽ يعقػؾب بػؽ إسػحاؽ ابػؽ إبػراخنؼ الخيضػ  ككػبلػ آدـ أبػؾ ال ذػر ، كلندػؾا 

اط ػا اا كهػؾ كنػد مؽ الدييؼ كإ سا سسؾا تالدييؼ ر نؼ سػوشؾا تػالد الػدييؼ   كهشػا يظػرح سػ اؿ ابػؽ ط 
يشتني  دبنؼ إل  كاحد مؽ ميؾؾ الفرس كهؼ لندؾا مػؽ الػدييؼ؟ كمػا  ػح  اريػاع  دػم ميػؾؾ الفػرس 

 إل  الدامن ؟
كك احف يي التار   ايسالمي أر  استحال  قبؾؿ الرأي القاوي تل نؼ مؽ احفاد ارسر السيؾكن        

تػػػػ  ركت تعػػػض السرػػػػادر أ ػػػي أتػػػػا شػػػػجاع كالداسػػػا ن ؛ كذلػػػػػ أ نػػػؼ يستنشػػػػؾف الرػػػضد كالحظاتػػػػ ،  ح
ف كهػػبا ا يتساشػػ  مػػ  الدػػشؽ الدػػائدة عشػػدهؼ ذلػػػ الزمػػا ا28ييشا(دػػرك ا يستيػػػ ديشػػار ؽ يػػي شػػ اتي   

ا حاب الدـ السيأي  ك تبضؽ لشا مسا اقدـ أ نؼ أسرة مػؽ كالتي اقتزي بري  كاقديؼ ارسر الداسا ن  ك 
 حػاؿ -الذاق   ؼ عسيؾا كسرازق  لتلمضؽ حناانؼ السعنذػن   ارعساؿ الديالس  امتنشؾا الرضد كغضرها مؽ 

معغؼ الديالسػ   كعيػ  كػ  حػاؿ ا يسوششػا قبػؾؿ رأي الرػابي أيزػا؛  يسػؽ الس كػد ا ػي مػديؾع تعؾامػ  
سناسن  (رؾ ػا إطػالؽ  ػراحي مػؽ قبػ   سرػاـ الدكلػ  تعػد أف ح دػي عزػد الدكلػ  تدػبم آرائػي 

 كرسائيي 
التار خن  إل  ذكر حاد   غبن  اركي مدتقب  اديؼ بشي بؾ ػي ليدػيظ  أا أف اجس  السرادر  اأاد     

كهي أف أتا شجاع رأ  يي مشام  أ ي يبؾؿ ك خرج مؽ ذكره  ار عغنس  استظالت كعيت حتػ  كػادت 
كاؾلػػد مػػؽ ايػػػ الذػػعم عػػدة شػػعم ، يلوػػامت الػػد نا  ابيػػ  الدػػسام  ػػؼ ا فجػػرت ك ػػارت  ػػالث شػػعم 

لػػ الد (اوػػعضؽ لتيػػػ الػػ الد مدػػيسضؽ طػػائعضؽ ، ييسػػا قػػص هػػبه الرؤ ػػا عيػػ  بشضرا نػػا  ػػؼ رأ  الع ػػاد كا
مػشجؼ ا(بػره أ ػػي يوػؾف لػػي  ال ػ  أكاد يسيأػػؾف اررض كمػؽ عيضنػػا ك عيػؾ ذكػػرهؼ يػي اآليػػاؽ كسػا عيػػت 

  ا29يايػ الشار ك ؾلد لنؼ يساع  ميؾؾ تقدر ما رأ  مؽ ايػ الذعم 
رة العيؾ ضؽ عي  مشظق  طبرستاف كا تزاعنا مػؽ إيػدي كيي قر  عيؾ  جؼ آؿ بؾ ي ا ي تعد سنظ       

الدػػاما ضضؽ ا زػػؾ  أكاد بؾ ػػي احػػت منػػادة ااطركشػػي كاعتشقػػؾا السػػبهم الز ػػدي كحػػاؿ معغػػؼ الػػدييؼ 
كأسػػفار بػػؽ  ا٤4ييالػػبي كػػاف قائػػد أكاد بؾ ػػيا كلضيػػ  بػػؽ الشعسػػاف ا٤6يكقػػادانؼ، كمػػشنؼ ما ػػاف بػػؽ كػػالي 

  ا٤٤يكمرداك ج بؽ ز ار ا٤2يشضرك ي
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كيػي ذكػر سػعؾد  جػؼ عيػي بػؽ بػؾي اكرد ابػػؽ ار ضػر : "(ػرج مػؽ تػالد الػدييؼ يساعػ  اقػدـ ذكػػرهؼ      
لتسيػ ال الد مشنؼ ما اف بؽ كالي كلضي  بؽ الشعساف كأسفار بؽ شضرك ي كمرداك ج بؽ ز ار ك(رج مػ  

مػؽ يسيػ  قػؾاد     كاحد مشنؼ (يق ك ضر مؽ الدييؼ ك(رج أكاد أبي شجاع يي يسي  مػؽ (ػرج ككػا ؾا
كبقػػػي أكاد بؾ ػػػي يشتقيػػػؾف احػػػت أمػػػرة القػػػؾاد الديالسػػػ  إا أف أهيػػػتنؼ (بػػػراانؼ  ا٤٤يمػػػا كػػػاف بػػػؽ كػػػالي " 

العدور   عي  أف يوؾف أمرام يي ينش مػا كػاف بػؽ كػا ي  كبعػد سػؾم العالقػ  بػضؽ مػرداك ج كما ػاف  
ر مػا كػاف لزػعفي كعجػزه كد(ؾؿ اركؿ مديش  طبر ستاف رأ  بشػؾ بؾ ػي وػركرة ا دػحابنؼ مػؽ معدػو

ياسػػتلذ ؾه ك لحقػػؾا تسػػر داك ػػج يلحدػػؽ إلػػضنؼ ك كتػػم لنػػؼ العنػػؾد كمشنػػا اؾلنػػ  عيػػي بػػؽ بؾ ػػي مشظقػػ  
ك كز ػره الحدػضؽ بػػؽ   -أخ مػػر داك ػج -كسػاركا إلػ  الػري كبنػػا حضشمػب كشػسوضر بػؽ ز ػار   ا٤7يالأػرج 

 ػػي يارسػػ  إلػػ  أ(نػػي كشػػسوضر يػػلمره عيػػ  اؾلنػػ  أكاد بؾ  دمحم السيقػػم تالعسضػػد، كحػػدث اف  ػػدـ مػػرداك ج 
تسػشعنؼ مػػؽ السدػػضر إلػػ  أعسػالنؼ إلػػ  أ ػػي كز ػػر كشػسوضر لسػػا قػػرأ كتػػاب مػرداك ج أرسػػ  عيػػي بػػؽ بؾ ػػي 
يدتح ي تالدرع  إل  عسيي، ييسا بيغ ابؽ بؾ ي الأرج أطيػ  كشػسوضر عيػ  الرسػال  ك إشػار عينػي تعػدـ 

سرادر تحدؽ سضرة عيي بؽ بؾ ػي يػي أعسالػي ااخاذ إيرامات متدرع  يتركي  كيي مقاب  ذلػ ركت ال
التػػي اا عنػػا عيػػي بػػؽ  يارسػػ  الشػػاس إلػػ  مػػرداك ج يذػػورك ي عيػػ  اؾلضتػػي إيػػاه كا ػػفضؽ سناسػػ  الزػػ   

بؾ ػػي يػػي مػػد نؼ كقػػراهؼ،  ػػؼ أف عيػػي بػػؽ بؾ ػػي اا ػػ  سناسػػ  اليػػضؽ كإغػػداؽ العظايػػا كالحيػػؼ عيػػ  رعضتػػي 
 يسالؾا  إلني كطاعي  

مػػؽ هػػبه ارمػػؾر كعغسػػت عينػػي هػػبه ارمػػر ية ػػي ا(ػػب يفأػػر يػػي القػػادة الػػبيؽ  كاسػػتؾحش مػػرداك ج      
أ فػػبهؼ مشايدػػضؽ لػػي يػػي السشظقػػ  ذاانػػا يارسػػ  إلػػضنؼ طال ػػا قػػدكمنؼ عينػػي، يخذػػي تعػػض القػػادة مسػػؽ 
إستلمشؾا كا دحبؾا مؽ ما كاف ليسرداك ج عي  أ فدػنؼ يأػاف مػؽ حشأػ  عيػي بػؽ بؾ ػي أف يل(ػب العنػؾد 

داك ج يليػػابؾه يسػػنعنؼ يجبػػ  مػػاؿ كػػرج كاسػػتلمؽ إلنػػي شػػضرزاد كهػػؾ مػػؽ اانػػاف قػػؾاد مػػشنؼ لسغػػاهرة مػػر 
كبنػػا السغفػػر بػػؽ يػػاقؾت يػػي  حػػؾ مػػؽ  الػػدييؼ يقؾ ػػت  فدػػي بػػبلػ كسػػار  بنػػؼ عػػؽ كػػرج إلػػ  ا ػػبناف 

عذػػػػرة آاؼ مقااػػػػ  كعيػػػػ  (راينػػػػا أبػػػػؾ عيػػػػي بػػػػؽ رسػػػػتؼ يارسػػػػ  عيػػػػي بػػػػؽ بؾ ػػػػي إلضنسػػػػا يدػػػػتعظفنسا 
إلضنسا كالد(ؾؿ يي طاع  الخينف  لنسزي إل  الحزرة ب  داد ييؼ يجض اه إل   ك دتلذ نسا يي اا حناز

ذلػ كبرز أبؽ ياقؾت عؽ أ ػبناف  ال ػ  يراسػ  ككػاف يػي أ ػحاتي يضػ  كدييػؼ تسقػدار سػتسائ  ريػ  
ياستلمشؾا إل  عيي بؽ بؾ ي كمؽ معي لسا بي نؼ مؽ كرمي، يزعي قيم أبؽ يػاقؾت كقػؾي يشػاف ابػؽ 

يةف هبا مؽ أبشام ياقؾت كاستؾل  عسػاد الدكلػ  عيػ  ا ػبناف كعغسػا  تتيؾا قتاا شديدا بؾ ي يؾاقعي كاق
يي عضؾف الشاس ر ي كاف يي ادعسائ  ري  هـز بنؼ ما يقارب عذرة آاؼ ريػ ، كبيػغ ذلػػ الخينفػ  

غسا القاهر تاهلل ياستعغسي كبيغ (بر هبه الؾقع  مرداك ج يلقيقي ك(اؼ عي  ما بضده مؽ ال الد كاغتؼ 
 ا٤0يأف شديدا 



 

 "ـه444أخبار البويويني من خالل "زين األخبار" للجرديسي "ت: 

 و. و ابتوال حمند عبد الكريه                                                                                        

 

   و(2222كاىون االول  – 44العدد )  ل  دراشات ااريخي جم 
458 

 

458 

 أخبار البهيهيهن من خالل كتاب زين األخبار: المبحث الثاني
 ذكرى دخهل البهيهيين بغداد: 
هػ "، ٤٤8-292"  ا٤5يكرد أكؿ ذكر لبشي بؾ ي يي كتاب الجرديزي عشد ذكره لخالي  السدتأفي       

أكرد: "هػػؾ أبػػؾ القاسػػؼ عبػػد هللا بػػؽ عيػػي السوتفػػي، كقػػد عػػ  يػػي الخاليػػ  سػػت  عذػػر عامػػا  ػػؼ سػػسيؾا  
 فرا مؽ عشده سسيؾا عضشي السوتفػي  -ككا ؾا ييقبؾ ي تلمضر ارمرام  -يقد أرس  اؾزكف  عضشني ك(يعؾه؛ 

أبؾ الحدضؽ أحسد بؽ بؾ ي هبا حت  كد ترره ك(يعؾه، كقد مات كهؾ عي  هبا الشحؾ، كحضشسا سس  
، ا٤8يالخبر قدـ مؽ ااهػؾاز إلػ  ت ػداد كأتعػد التػرؾ عشنػا ياسػتعا ؾا تػلبي دمحم الحدػؽ بػؽ أبػي الننجػام

يقدـ الحدؽ معنؼ إل  ت داد كحاربؾا أتا الحدضؽ أحسد بؽ بؾ ي كدامت الحرب أربع  أشنر، كهـز ابؽ 
أبػػػؾ الحدػػػضؽ بػػػؽ بؾ ػػػي عيػػػ  ت ػػػداد كقػػػاـ تلعسػػػاؿ الحسػػػدا ي كالتػػػرؾ كريعػػػؾا إلػػػ  السؾ ػػػ ، كاسػػػتؾل  

كارس  العاميضؽ إل  ك  موػاف " كهػبا الدػرد مختيػي عشػد تػاقي السػ ر(ضؽ يػابؽ ار ضػر أكرد  السدتأفي 
عشد ذكره استنالم معز الدكل  عي  ت داد: لسا كاام يشػاؿ كؾشػ  معػز الدكلػ  بػؽ بؾ ػي كهػؾ تػارهؾاز 

يلوػػظرب الشػػاس ب  ػػداد ييسػػا ك ػػ  إلػػ  تايدػػر  ا(تفػػ   كد(ػػ  يػػي طاعتػػي سػػار معػػز الدكلػػ   حػػؾه
شػضر زاد ككا ػت إماراػي  ال ػ  أشػنر كعذػر ؽ يؾمػا ييسػا اسػتتر سػار اااػراؾ إلػ   السدػتأفي تػاهلل كابػؽ 

السؾ ػ  ييسػػا أتعػػدكا عنػر السدػػتأفي كعػػاد إلػػ  ت ػداد إلػػ  دار الخاليػػ  كقػدـ أبػػؾ دمحم الحدػػؽ بػػؽ دمحم 
  ت ػػداد يػػايتس  تػػلبؽ شػػضرزاد تالسوػػاف الػػبي اسػػتتر فنػػي،  ػػؼ ايتسػػ  السنيبػػي  ػػاحم معػػز الدكلػػ  إلػػ

تالسدػػتأفي يػػاعنر السدػػتأفي الدػػركر تقػػدـك معػػز الدكلػػ  كاعيسػػي أ ػػي إ سػػا اسػػتتر مػػؽ اااػػراؾ لضتفرقػػؾا 
تال قتاؿ   كك   معز الدكل  إل  ت داد يشزؿ ب اب الذساسػن  كد(ػ  مػؽ  فنحر  ارمر لسعز الدكل  

السدػػتأفي كبايعػػي كحيػػي لػػي السدػػتأفي كسػػللي معػػز الدكلػػ  أف يػػلذف ابػػؽ شػػضر زاد  ال ػػد إلػػ  الخينفػػ 
تالغنؾر كأف يػلذف أف يدػتأت ي، يلياتػي إلػ  ذلػػ يغنػرا ابشػي شػضر زاد كلقػي معػز الدكلػ  يػؾاه الخػراج 
كي ايػػ  ارمػػؾاؿ ك(يػػ  الخينفػػ  عيػػ  معػػز الدكلػػ  كلق ػػي ذلػػػ الضػػـؾ معػػز الدكلػػ  كلقػػم ا(ػػاه عينػػا عسػػاد 

 ا٤9ي دكلػػ  كلقػػم أ(ػػاه الحدػػؽ ركػػؽ الدكلػػ  كأمػػر أف ازػػرب ألقػػابنؼ ككشػػاهؼ عيػػ  الػػد ا ضر كالػػدراهؼ "ال
كأش ي مادة اار خن   اديتنا اذػاتي مػا أكرده الجرديػزي هػؾ مػا أكرده الزركيػي يػي ذكػر (اليػ  الستقػي 

بشام السحتؾ  قد  ـا ابراخنؼ بؽ السقتدر تاهلل يعفر 908-946هػ/ ٤75-295تاهلل، أكرد: الستقي   ي
بيغ أحسد بؽ مؾيق بؽ الستؾك  أبؾ إسحاؽ (ينف  ا اسي كلي الخالي  تعػد مػؾت أ(نػي الراوػي تػاهلل 

هػ كدامت (اليتي أرب  سشضؽ إا شنرا كأياـ كاف يضنا السدػنظركف عيػ  السيػػ يػي ايػاـ سػيفي ٤29سش 
لرػالح كالتقػ ، يقػؾؿ: مدنظركف عيني، غضر ا ي كيق استبداؿ اشخاص تلشخاص ككاف مؾ ؾيا تا

هػػػا ك (ايػػي الستقػػي ٤٤4 ػػديسي السرػػحي  كيػػي أيامػػي اػػؾل  إمػػارة ارمػػرام ياػػؾزكف ا التركػػي يسػػش  
يخػػرج تاهيػػي مػػؽ ت ػػداد عا ػػستي الػػ  السؾ ػػ  كمشنػػا الػػ  الرقػػ    كاػػؾزكف يػػلمر ك شنػػ   كيػػي سػػش  
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شدي  يقػ ض عينػي اػؾزكف يدتلمشي، ياقدؼ لي تارماف، يركم الفػرات كبيػغ الدػ هػ تعف ال  اؾزكف ٤٤٤
 ا٤6ي ك(يعي، كسس  عضشني، كييم تي ال  ت داد، يدجؽ كهؾ أعس  إل  أف مات "

 ذكر  الجرديزي لتردي الؾو  ااقترادي يي ت داد عذن  د(ؾؿ البؾ نضضؽ ت داد : 
يرد الجرديزي قػائالر : "كيػي عنػد السدػتأفي زادت ارسػعار يػي ت ػداد كافذػي الؾبػام كمػات ك ضػر      

ؽ الشػػاس كحضشسػػا رحػػ  أحسػػد بػػؽ بؾ ػػي مػػؽ ت ػػداد قػػ  الؾبػػام كا خفزػػت ارسػػعار ك ر(رػػ  ال ػػالت مػػ
كااسػػتفادة مػػؽ هػػبا الػػشص اػػلاي بػػؾينضؽ ا شػػضؽ؛ طاكلنسػػا كقػػؾع ال ػػالم كالسجاعػػات يػػي  ا٤4يكك ػػرت " 

ؽ الأ ضػػر مػػ ت ػػداد عذػػن  د(ػػؾؿ البػػؾ نضضؽ ت ػػداد كهػػبا مػػؽ ال ؾابػػت التار خنػػ ؛ يتشػػاكؿ هػػبا السؾوػػؾع 
ريح سػبم ذلػػ إلػ  منػاـ معػز  ا٤2ييي احديد السذوي  كسببنا، يابؽ مدوؾ ي الس ر(ضؽ لأشنؼ ا(تيفؾا  

الدكل  تاقتظاع الديظاف كالسدتتر ؽ كحقؾؽ بضت الساؿ لجشده كقؾاعده ك(ؾا ي، ارمر البي اد  إلػ  
وناع حقؾؽ الران   ؼ ا ي استخرج اامؾاؿ مؽ غضػر محالنػا الذػران ، يرػارت أرض العػراؽ الدػؾاد 

 شام عػػؽ أ  ػػر الػػدكاك ؽ حتػػ  يسعػػت م يقػػ  كزالػػت أيػػدي العسػػاؿ عشنػػا ارمػػر الػػبي اد  إلػػ  ااسػػت
 سػػا أكعػػز أف سػػؾم التػػدبضر هػػبا أد  إلػػ  سػػؾم العام ػػ  ك(ػػراب الػػ الد  ارعسػػاؿ كينػػا يػػي ديػػؾاف كاحػػد  

كيدػاد العدػػور كسػؾم الشغػػاـ؛ ية ػي بشػػي عيػػ  أ ػؾؿ (اريػػ  عػؽ الرػػؾاب  كاوػاي  ابػػؽ مدػػوؾ ي أف 
ح  الػػؾزرام السقتظعػػضؽ كقبػػ  مػػشنؼ ارمػػر لػػؼ يقترػػر إلػػ  ذلػػػ كحدػػم إ سػػا قػػاـ ابػػؽ بؾ ػػي يػػي مدػػام

الذػفاع  يػي كقػت لػؼ يوػؽ مشاسػ ا يػي الؾقػت الػبي اقظػ  فنػي الجشػد ااقظاعػات كػاف  الرشاكي  ؼ قبػ  
: " ػػؼ ا٤٤يالدػػعر مفػػرغ لي ػػالم كالقحػػ ، يتسدػػػ الراتحػػؾف تسػػا يػػي أيػػدينؼ مػػؽ اقظاعػػاانؼ  كسػػا اوػػاؼ

عػػػاانؼ كز ػػػاداانؼ كإسػػػراؼ يػػػي اسػػػؾ ينؼ يتؾسػػػ  يػػػي إقظا ركػػػم معػػػز الدكلػػػ  النػػػؾ  يػػػي امػػػؾر غيسا ػػػي 
كاخػػؾ ينؼ يتعػػبر عينػػي أف يػػب(ر ذ(ضػػرة لشؾائ ػػي أك أف يدتفزػػ  شػػضما مػػؽ ارافػػاع كلػػؼ اػػزؿ م  تػػي از ػػد 
كمؾاده اشقص حت  حر  عيني عجز لؼ يوؽ كاقفا عي  حد مشي ب  يتزاعي ازاعفا متفاقسا كأد  

مػؽ امػؾالنؼ كدا(يػتنؼ السشايدػ  لألاػراؾ مػؽ  ذلػ عي  مر الدشضؽ إل  اي(ػالؿ تالػدييؼ فنسػا يدػتحقؾف 
كقادت الزػركرة إلػ  ارا ػاغ اااػراؾ كز ػادة اقػر بنؼ كااسػتغنار بنػؼ عيػ  الػدييؼ  أي  حدؽ احؾالنؼ  

كبحدم ا رراؼ العشاي  إل  ه ام ككقؾع التقرضر يي أمؾر أكلمػ يدػدت الشنػات كيدػد الفر قػاف امػا 
دييؼ ف الزػػر كالسدػػوش  كاشػػرأبؾا إلػػ  الفػػتؽ ك ػػارت هػػبه السعاميػػ  كأمػػا الػػ اااػػراؾ ف ػػالظس   كالزػػراكة 

لقاحػػا لنػػا كسػػب ا لؾقػػؾع مػػا كقػػ  كال ػػا ي هػػؾ االشػػي حػػدكث ال ػػالم تسجػػرد ا دػػحابنؼ مشنػػا " هػػبا كأكرد 
:  "كقد اسػتؾل   ا ػر الدكلػ  عيػ  الدػفؽ كيعينػا تالجا ػم الذػرقي ييحػق الشػاس تجا ػم ا٤٤يالنسدا ي

ككا ت ارسعار تالذرقي ر(نر  كالقرامظ  مؽ ا حاب  ا ر الدكلػ  يعبػركف ال ربي مجاع  شديدة 
ك جؾلؾف بضؽ الدييؼ كبضؽ ال الت يابتاع ككض  معز الدكل  لي كر دقضق تعد الجند تعذر ؽ الي درهؼ"  

: قاؿ تعزنؼ رأيت امرأة اقػؾؿ أ ػا بشػت ابػؽ قراتػ  كمعػي حيػي كيػؾاهر از ػد عيػ  الػي  ا٤7ي ؼ أواؼ
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يل(بها ك دقضشي شرب  مام؟ يسا يابنا احد كماات كما يتذنا أحد لذ   كػ  إ دػاف بشفدػي ديشار يسؽ 
كالؾاوػػح مػػؽ كػػالـ النسػػدا ي ا ػػي يحسػػ   ا ػػر  " كأمػػره معػػز الدكلػػ  بريػػ  الدػػند كالأػػي مػػؽ الشنػػم

يقػػد أكرد عػػدة  ا٤0يالدكلػػ  كمػػؽ معػػي مذػػوي  ارافػػاع ارسػػعار ك السجاعػػ  التػػي حرػػيت  أمػػا ابػػؽ ك ضػػر
ذكػػر يضنػػا كقػػؾع السجاعػػات يػػي ت ػػداد كا تذػػار اركبمػػ  كأ ػػ  الجػػراد ليسحا ػػض  الزراانػػ  لأشػػي أحػػداث 

 أر(نا يسنعا إل  ما قب  د(ؾؿ البؾ نضضؽ ت داد 
 مراسيم االعتراف باألمراء البهيهيين: 

ن  ك ا ي ار( ار التي كرد يضنا ذكر ليبؾ نضضؽ عشد الجرديزي هؾ يي ذكره ليخينف  الع اسي السظ     
أمػر أعسالي،  ك هػػػػػػػ"، أكرد: "حضشسا اؾل  الخالي  و   أبؾ الحدضؽ أحسد بؽ بؾ ي ك  ٤0٤-٤٤٤ " 

يلقػػامؾا يدػػرا عيػػ  دييػػ ، كأ ػػيح الزػػناع التػػي اخربػػت مػػؽ قبػػ ، كأعنػػر الخضػػر يػػي  أمػػؾر الرانػػ ، 
و  عيي الحدػؽ كري   غاـ الدجؾف كالتعبيم، كقز  عي  العادات الدضم  التي أستشنا اااراؾ، كك  

كوػػ   -الػػبي كػػاف رئندػػا ليتػػرؾ ككػػاف مقنسػػا تالسؾ ػػ  كأاػػ  أيزػػا هػػبه ارعسػػاؿ -بػػؽ أبػػي الننجػػام 
عينػػي ي ايػػ  كايػػػرة كػػاف يرسػػينا كػػػ  شػػنر إلػػ  الخز شػػػ ، كقػػد لقبػػؾا عيػػػي بػػؽ بؾ ػػي تعسػػػادة الدكلػػ  كأتػػػا 

  هؾ مؽ (ي  عي  بشي ك(ال   الركاي  أف السظن   ا٤5يالحدضؽ تسعز الدكل  كحدشار بركؽ الدكل  " 
بؾ ػػي كأعظػػ  لنػػؼ االقػػاب يػػي حػػضؽ يػػر  ك ضػػر مػػؽ السػػ ر(ضؽ أف السدػػتأفي هػػؾ مػػؽ يعػػ  ذلػػػ قبػػ  

 د(ؾلنؼ ل  داد ا ترارهؽ تعد سس  عضشي السوتفي  كمؽ الس ر(ضؽ البيؽ ذكركا ذلػ:
ام يي كالمي:   ابؽ مدوؾ ي: أكرد أ( ار إطالؽ الخي  كارلقاب عيضنؼ يي زمؽ السدتأفي، كمسا ي4 

 ػػؼ لػػ س اامضػػر الخيػػ  ككشػػ  كلقػػم تسعػػز الدكلػػ  كلقػػم ا(ػػؾه أبػػؾ الحدػػؽ عيػػي بػػؽ بؾ ػػي تعسػػاد الدكلػػ  
كا(ؾه أبػؾ عيػي الحدػؽ بػؽ بؾ ػي بػركؽ الدكلػ  كأمػر أف ازػرب القػابنؼ ككشػاهؼ عيػ  الػد ا ضر كالػدراهؼ 

 ا٤8ي كا ررؼ تالخي  إل  دار م  س "

حدػضؽ ييقػي السدػػتأفي تػاهلل ككقػي بػضؽ يديػػي طػؾ ال كأ(ػبت عينػػي   ابػؽ الجػؾزي: أكرد كد(ػ  أبػػؾ ال2 
البنعػػ  ليسدػػتأفي، كاسػػتحيي لػػي ت يػػل اايسػػاف كلخؾا ػػي، كحيػػي السدػػتأفي ربػػي الحدػػضؽ بػػؽ بؾ ػػي 

كلػ س أبػؾ الحدػضؽ الخيػ ، كطػؾؽ، كسػؾر،  كأ(ؾ ي، ككتم ببلػ كتاب، ككقعػت فنػي الذػنادة عيضنسػا، 
م كهػؾ أكؿ ميػؾؾ بشػي بؾ ػي، كلقػم ا(ػؾاه ار بػر عيػي عسػاد الدكلػ ، كعقد لي لؾام، كيعػ  أمضػر ارمػرا

كأ(ػػػػؾه اركسػػػػ  أبػػػػؾ عيػػػػي الحدػػػػؽ ركػػػػؽ الدكلػػػػ ، كأمػػػػر أف ازػػػػرب ألقػػػػابنؼ ككشػػػػاهؼ عيػػػػ  الػػػػد ا ضر 
 ا٤9ي " كالدراهؼ

كاقبػػػ  معػػػز الدكلػػػ  أحسػػػد بػػػؽ الحدػػػؽ بػػػؽ بػػػؾي يػػػي يحايػػػ  عغنسػػػ  مػػػؽ  : "ا76يابػػػؽ ك ضػػػر: أكرد  -٤
ييسػػا اقتػػرب مشنػػا تع ػػ  إلنػػي الخينفػػ  السدتذػػف  تػػاهلل الندايػػ  كاي ػػزاات، كقػػاؿ  الجضػػؾش قا ػػدا ت ػػداد

ليرسػػؾؿ: أ(بػػره إ شػػي مدػػركر تػػي، كإ ػػي أ ػػا مػػا ا(تفضػػت مػػؽ شػػر اااػػراؾ الػػبيؽ ا رػػريؾا إلػػ  السؾ ػػ  
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كبعف إلني يي الخي  كالتحػي كد(ػ  معػز الدكلػ  ت ػداد يػي يسػاد  اركلػ  مػؽ هػبه الدػش  بشزلنػا يػي 
ػػػساسػػػػن ، كد(ػػ  مػػؽ ال ػػد إلػػ  الخينفػػ  ف ايعػػي كد(ػػ  عينػػي السدتذػػف  كالقنػػؾة يػػي معػػز الدكلػػ  تػػاب الذ

  "كالقزام أ(اه أتا الحدؽ تعساد الدكل  ك أ(اه  أتا عيي الحدؽ بركؽ الدكل 
 البهيهي على بغداد: –ذكر التنافس البهيهي 

يخػص تختنػار البػؾ ني الػبي  ػاهر  بلػ مؽ ار( ػار التػي كردت يضنػا ذكػر ليبػؾ نضضؽ هػؾ مػا       
ا  الخينف  الظائ ، يضبكر ا ي أطي  عسي الحدؽ بؽ بؾ ي عي  ايعاؿ س وتأضؽ ياششي البي عاش يدػادر
طال ا العؾف مؽ ابؽ عسػي يشا(دػركا مػؽ تػالد يػارس، يارسػ  الحدػؽ بػؽ بؾ ػي ابػؽ العسضػد ليحػرب يػي 

بعػػد أربعػػ  أيػػاـ   ػػؼ يػػؾرد أف أحػػداث كقعػػت ديػر العػػاقؾؿ كاشػػاعر سػػ وتأضؽ لحػػربنؼ لأػػؽ السشنػػ  كأيتػػي ك 
بػػضؽ تختنػػار كالتػػرؾ يػػي كاسػػ  حتػػ  يػػر التػػرؾ قا ػػديؽ ت ػػداد ك ػػبكر حػػدكث معركػػ  حامنػػ  الػػؾطنس 
كالتػػػي كػػػاف عيػػػ  ا رهػػػا ا دػػػحاب التػػػرؾ مػػػؽ ت ػػػداد الػػػ  السؾ ػػػ  كد(ػػػؾؿ أبػػػؾ شػػػجاع يشا(دػػػرك الػػػ  

ؼ اف عػػػز الدكلػػ  أد(ػػػ  يػػػده يػػػي اقظػػػاع  يػػػبكر:  " ػػػ ا72يكهػػػبا الخبػػػر كارد عشػػػد ابػػؽ الجػػػؾزي   ا74يت ػػداد 
س وتأضؽ، يجس  س وتأضؽ اااراؾ الػبيؽ ب  ػداد، كدعػاهؼ إلػ  طاعتػي يليػابؾه، كراسػ  أتػا إسػحاؽ بػؽ 
معز الدكل  يعيسي تالحاؿ، ك ظعسي أف يعقد لي ارمر، ياستذار كالداي، يسشعتي مؽ ذلػػ، يرػار إلضنػا 

س وتأضؽ، يحػاربؾه يقنػرهؼ كاسػتؾل  عيػ  مػا كػاف ب  ػداد مؽ ب  داد مؽ الدييؼ،  ك ؾبؾا لنا  محارب  
لعػز الدكلػػ ، ك ػارت العامػػ  اشرػر سػػ وتأضؽ، كبعػف سػػ وتأضؽ إلػ  عػػز الدكلػ  يقػػؾؿ لػي: أف ارمػػر قػػد 

كا افػػتح بضششػػا  (ػػرج عػػؽ يػػدؾ، يػػا(رج لػػي عػػؽ كاسػػ  كب ػػداد لنوؾ ػػا أي كاأػػؾف ال رػػرة كااهػػؾاز لػػػ، 
الدكل  يداعده ك دتشجده، يساطيي ببلػ،  ؼ أف الشاس  اركا  تاب حرب، ككتم عز الدكل  إل  عزد

حزبضؽ، يله  التذػػن  يشادكف تذعار عز الدكل  كالدييؼ، كاه  الدش  يشادكف تذعار س وتأضؽ كاراػراؾ، 
كاارػػيت الحػػركب، كسػػفأت الػػدمام، كك دػػت السشػػازؿ، ك أحػػرؽ الأػػرخ حر قػػ   ا نػػا " كهشػػا يتبػػضؽ لشػػا 

يتػػػضؽ؛ يػػػالجرديزي يػػػر  أ ػػػي سػػػ وتأضؽ أعنػػػر العرػػػناف كسػػػرؽ السػػػاؿ ك(ػػػزائؽ التزػػػاد يػػػي مجسػػػؾع ركا
الدالح كأيدد، كسا ذكر ا ي كاف ي ضر عي  بضؾت أه  الرالح فندفأؾف الػدـ ك دػيبؾف أمػؾاؿ الشػاس 
ك عتدكف عي  أعراونؼ كمحارمنؼ  يي حػضؽ يػر  ابػؽ الجػؾزي اف سػ وتأضؽ  ػار يد(ػاؿ تختنػار يػده 

السذوي  كاف طائينرا مبضشار ذلػ مؽ الذعارات التي هتي بنػا الجنذػاف ككا ػت يي إقظاعي أك إف يبر 
الدبم يي مضؾلنؼ كهي الجبنتضؽ الدشن  الستس ي  تد وتأضؽ كالذنع  الستس ي  تعػز الدكلػ  تختنػار كابػؽ 

 ا7٤يعسي أبي شجاع 

أ( ػارا عػؽ تختنػار،  ك ؾرد الجرديزي: "كقدـ أبؾ شجاع ال  ت داد كأقاـ يضنػا، كأسػسعؾا أتػا شػجاع     
عػدة مػرات كلأػؽ دكف يائػدة  كأ ي كاف حقضر الشفس، كون  النس ، (دنس الظ  ، يشرحي أبؾ شجاع 

ككاف أبؾ شجاع ريال يػادة مدػتشضر الػرأي ذكػي الظ ػ  يحػ س تختنػار كاسػتؾلؾا عيػ  أمؾالػي كأعسالػي  



 

 "ـه444أخبار البويويني من خالل "زين األخبار" للجرديسي "ت: 

 و. و ابتوال حمند عبد الكريه                                                                                        

 

   و(2222كاىون االول  – 44العدد )  ل  دراشات ااريخي جم 
462 

 

462 

ؼ كاأػػدر، كبوػػ  كأغيػػق كحضشسػػا ك ػػيت أ( ػػار تا(تنػػار كأبػػي شػػجاع إلػػ  عسنسػػا الحدػػؽ بػػؽ بؾ ػػي اغػػت 
ال اب عيػ   فدػي، كلػؼ يعػ  أذ ػا تػالس ؾؿ بػضؽ يديػي يػي الػ الغ، ككتػم رسػال ، كأرسػ  رسػؾا إلػ  أبػي 
شجاع هؾ أبؾ الفتح بؽ العسضد، كاهتؼ أبؾ الفتح اهتساما تال ػا، يأػي يػد أبػي شػجاع عػؽ تختنػار، كرد 

أتػػػا شػػػجاع ، كريػػػ  أبػػػؾ شػػػجاع إلػػػ   إلنػػػي أمؾالػػػي ككايتػػػي ككتػػػم تختنػػػار رسػػػال  إلػػػ  العػػػؼ يذػػػور يضنػػػا
 ا7٤ييارس "

كا(تيي ابؽ ار ضر م  الجرديزي يي  ق  الخبر الستعيق تدؾم العالق  بػضؽ أبػؾ شػجاع كبختنػار،       
هػػػ لفػػرض سػػنظراي كاا فػػراد  ٤0٤يضػػر  اف أبػػؾ شػػجاع مػػ ض عيػػ  عػػز الدكلػػ  تختنػػار كإ(ؾاػػي سػػش  

كالبي كاف كالنا عيػ  ال رػرة يػي أف يوااػم  دكل  تختنار ب  داد، اامر البي يدعا السرزباف بؽ عز ال
ركؽ الدكل  ، يبكر  ما  ري: ككاف عزد الدكل  قد طس  يػي العػراؽ استزػعي تختنػار كإ سػا (ػاؼ 

ك ظػػالبؾه تػػلمؾالنؼ كايحدػػاف  أتػػاه ركػػؽ الدكلػػ  يؾوػػ  يشػػد تختنػػار عيػػ  أف ي ػػؾركا تػػي ك ذػػ بؾا عينػػي 
ا ذلػػػػ كبػػػال ؾا، ككػػػاف تا(تنػػػار ا يسيػػػػ قيػػػنال كا ك ضػػػرا كقػػػد  نػػػم ريػػػ   ػػػبرهؼ يقابػػػ  اااػػػراؾ يفعيػػػؾ 

ال عض كا(رج هؾ ال اقي كال الد (راب يال ار  يده ال  أ(ب شيم مشنػا  كأشػار عزػد الدكلػ  عيػ  
لنػؼ عيػضنؼ ككعػده ا ػي إذا يعػ  ذلػػ اؾسػ  الحػاؿ بضػشنؼ عيػ  مػا  تختنار بترؾ االتفات الػضنؼ كال يغػ  

 ي  ا ح لي مذفق عيني يفع  ذلػ كاستعف  مؽ ايمارة كأغيق تاب داره ك ػرؼ ير د، يغؽ تختنار ا
 تاتػػي كحجاتػػي يراسػػيي عزػػد الدكلػػ  عػػاهرا تسحزػػر مػػؽ مقػػدمي الجشػػد يذػػضر عينػػي تسقػػاربتنؼ كاظضػػم 
قيؾبنؼ ككاف أك اه سرا اف ا يقب  مشي ذلػ يعس  تختنار تسػا أك ػاه كقػاؿ لدػت امضػرا لنػؼ كا بضشػي 

يز ػد    كقد برئت مشنؼ يتػرددت الرسػ  بضػشنؼ  ال ػ  ايػاـ كعزػد الدكلػ  ي ػر نؼ تػي الذػ م كبضشنؼ معامي
كارس  تا(تنار إلني يظيػم  جػاز مػا كعػده تػي يفػرؽ الجشػد عيػ  عػدة يسضيػ  كاسػتدع  تختنػار كإ(ؾاػي 

يقػػ ض عيػػضنؼ كككػ  بنػػؼ يسػػ  الشػػاس كاعيسنػؼ اسػػتعفام تختنػػار عػػؽ ايمػارة عجػػزا عشنػػا ككعػػدهؼ  إلنػي 
حدػػاف كالشغػػر يػػي امػػؾرهؼ يدػػوشؾا إلػػ  قؾلػػي ككػػاف م زػػي عيػػ  تختنػػار يػػي الدػػادس كالعذػػر ؽ مػػؽ اي

  ا77ي يساد  اآل(رة "
تال رػػرة متؾلنػػا لنػا ييسػػا بي ػػي مػػ ض  ا70ي ػػاف كلػػده السرزبػاف  سػا أكرد: " لسػػا مػػ ض عيػ  تختنػػار       

يػػر  عيػػ  كالػػده ك عسنػػي مػػؽ كالػػده امتشػػ  يضنػػا عيػػ  عزػػد الدكلػػ  ككتػػم إلػػ  ركػػؽ الدكلػػ  يذػػوؾ مػػا 
عزد الدكل  كمؽ أبي الفتح بؽ العسضد ك بكر لي الحضي  التي اسػت عينػي، ييسػا سػس  ركػؽ الدكلػ  ذلػػ 
ألق   فدي عؽ سر ره إل  اررض كاسرغ عيضنا كامتش  مؽ ار   كالذرب عدة أياـ ك مرض مروا لؼ 

 ا75ييدتق  مشي تاقي حنااي " 

أتػا شػجاع كػاف  ك قؾلػؾف: إف  ا78يالظػائ  أتػا الفػتح الأااػم بػبي الأفػايتضؽكأكرد الجرديػزي: كلقػم       
ري  متأبرا م ركرا،  كتبؾا لي يي قرا   : أف العدور  زؿ يي قرر كلؼ يوؽ لي حػق يػي الشػزكؿ، 
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يأتػػم أبػػؾ شػػجاع عيػػ  عنػػر القرا ػػ  الجػػؾاب: يسػػلر وؼ ايػػااي يػػال ادػػتعجيؾف ا  ككا ػػت مواا ػػات 
مشزلنػػ ؛ يقػػد اؾسػ  كػػال الأػػاابضؽ ذات  ا79يأحسػد بػػؽ الحدػػضؽ العتبػي أبػي الفػػتح بػػؽ العسضػد كأبػػي يعفػػر 

  ا06يبضؽ آؿ  بؾ ي كالداما ضضؽ، كالقؾا بضشنؼ السؾدة كارلف  كأزالؾا الؾحذ  " 
 دور البهيهيين في تنصيب الخليفة القادر وعزل الطائع:

كسػػا أكرد الجرديػػزي أسػػف  ذكػػره ليخينفػػ  القػػادر تػػاهلل مػػا  رػػي: " كػػاف أبػػؾ  رػػر بنػػام الدكلػػ  ابػػؽ      
ككا ػػا دائسػػا يتحػػدث عػػؽ مدػػاكئي ك  حػػف عػػؽ عضؾبػػي، ككػػاف دائػػؼ التػػدبضر  دكلػػ  عػػدكا ليظػػائ ، عزػػد ال

ربػي -التػي كا ػت زكيػ  ليظػائ   -وده، كلأؽ لؼ يوؽ قد آف كقت القزام، كقػد موشػت بشػت تختنػار
 رػػر، حتػػ  د(ػػ  قرػػره، كحسػػ  مػػا أراد مػػؽ متاعػػي  ك(ػػرج، كاؾاطػػل مػػ  الرانػػ ، ك(يعػػؾا الظػػائ  يػػي 

  احد  ك سا ضؽ ك ال سائ   كعييت الخالي  شاغرة  ال   كعذر ؽ يؾما ييؼ يوؽ احد يريح شع اف سش
لنا، كأرس  أبؾ  رر بنام الدكل  رسؾار ، يلحزركا احسػد بػؽ إسػحاؽ بػؽ السقتػدر مػؽ تظػائح الػنسؽ، 

  ككاف يشزؿ لد  أمضر النسؽ متشأرا، كقد أيػاض يػي إ رامػي كعقػده معػي العنػؾد كيػي الضػـؾ الػبي ك ػ
 اف قد شرب يي قرر أمضر النسؽ ك اما  سيضؽ كحضشسػا ك ػ  هػبا الخبػر اعػد  فني قا دا بنام الدكل  

لػػي اامضػػر الركائػػم مػػؽ الػػدكاب كالفػػرش كاركا ػػي كالخػػدـ كسػػضره مػػؽ الػػنسؽ إلػػ  ت ػػداد معػػززا مورمػػا  
   ككاف القادر شديد كحضشسا ك   إل  ت داد اسساه يأبؾ  رر بنام الدكل ا: القادر تاهلل، ككاه الخالي

البكام كالسور، مدتشضر الػرأي، كلذػدة موػره كدهائػي سػسؾه: أبػؽ دمشػ ، ككػاف غايػ  يػي الػبكام  كحضشسػا 
استقرت لي امؾر الخالي  أحزر الظائ  لسشادمتي، كأير  امؾرا كاف أكلنػا: أ ػي يعػ  ابشػي أتػا الفزػ  

سام العراؽ عي  هػبا  كمػات أبػؾ الفػؾارس كلنا لعنده، كلق ي: ال الم تاهلل، كاشند حجاج (راساف كعغ
بؽ عزد الدكل  يي ت داد يي يساد  اا(ر سش  ادػ  كسػ عضؽ ك ال سائػ ، كييػس موا ػي بنػام الػديؽ 
كوػػنام السيػػ  ك نػػاث ارمػػ  أبػػؾ  رػػر شػػفضق عزػػد الدكلػػ ، كا(ػػرج الجػػنش الػػبي كػػاف يػػي يػػارس مػػ  

س كعاداه الترؾ    ؼ ذهم إلني أبؾ عيي  سراـ الدكل  كبا النجار مؽ قيع  كبؾؿ كاستؾل  عي  يار 
ابػػؽ أبػػي الفػػؾارس عزػػد الدكلػػ  السيقػػم تقسػػر الدكلػػ ، كحػػاربنؼ  سرػػاـ الدكلػػ  كهػػزمنؼ، يريعػػؾا الػػ  

حت  اخربت ا  ر مدف ااهػؾاز كال رػرة  كيأػر  ت داد، كششت عدة حركب بضؽ تا النجار كأبي  رر 
أبشام تختنار يضنػا، كأف يفأػؾا قضػؾد أبشػام تختنػار يساع  مؽ أه  يارس أف يرعدكا القيع ، يقد ح دؾا 

كأف يخريػػػؾهؼ مشنػػػا، كهوػػػبا يعيػػػؾا، ك(ػػػرج أبشػػػام تختنػػػار، كاوػػػظربت مديشػػػ  يػػػارس تدػػػبم (ػػػركينؼ، 
ك(ػػالي الجػػنش تعزػػي تعزػػا  كأراد تا النجػػار أف يحػػاربنؼ ييػػؼ يدػػتظ ، كا يبػػؾا عينػػي، كم زػػؾا عينػػي 

نام الدكل  أراد أف ي لر لي يا(رج أبشام تختنار مػؽ هػبه كقظعؾا رأسي   كحضشسا ك   هبا الخبر إل  ب
كذهػم إلػ  كرمػاؿ ككػاف زاػنسنؼ، كقػد لقبػؾه بشػؾر الدكلػ ، يت عػي  الشؾاحي ، كهرب ساار بؽ تختنػار، 

بنػػام الدكلػػ  كقتػػ  سػػاار غيسا ػػي يػػي كاشػػنر، كحسيػػؾا رأسػػي كأحزػػركها الػػ  بنػػام الدكلػػ   كحضشسػػا رأ  
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خؾا ييؾد هؾام ال يساف البيؽ قظعؾا رأس سػاار ك ػيبؾهؼ، كأمػر يشػادكا ذلػ اشسلزت  فدي كامر يدي
يي الجنش: إف هبا يزام مؽ يسػد يػده الػ  سػضده، كا يخػاؼ هللا عزكيػ ، ك شدػ  حقػؾؽ سػضده ك وفػر 

 ا04يبشعستي " 

 وندتخلص عدة حهادث من هذا الدرد وهي كالتالي: 
  اؾاطئ بشت تا(تنار زكي  الظائ  م  أبي  ا ر بنام الدكل  بؽ عزد الدكل  لإلطاح  تي الظائ  4 

ا 02يمػػ  أبػػي الحدػػؽ السعيػػؼ   كهػػبا مػػا اػػؼ يعػػال يػػبكره ابػػؽ مدػػوؾ ي كالػػبي رأ  أف ذلػػػ كػػاف تػػالتؾاط  

ادر يػػي مػػ  عػػدـ ذكػػر لتؾاطػػ  زكيتػػي أك أي شػػخص آ(ػػر كا ذكػػر لدػػور القػػ ا0٤يكأكرده ابػػؽ الجػػؾزي 
 ا0٤يالنسؽ كإ سا اكرد ا ي كاف مختبما تال ظنح   كهبا ما أكرده ابؽ ار ضر أيزا 

  ذكػػػر قتػػػ  الخػػػدـ لدػػػالر بػػػؽ تختنػػػار السيقػػػم بشػػػؾر الدكلػػػ   كهػػػبا الخبػػػر كػػػاف مخترػػػررا يػػػدا عشػػػد 2
 الجرديزي 

ابػؽ مدػوؾ ي يػي   ذكر كاي  عند أبي الفز  ال الم تػاهلل ابػؽ الظػائ   ، كهػبه السػادة كردت عشػد ٤
القػادر تػاهلل أطػاؿ  : " كيي يـؾ ااحػد الخػامس مشػي ييػس الخينفػ   ا07يهػػػ، كاكرد ما  ري٤94حؾادث 

هللا تقػػامه ليحػػاج الخراسػػا ن  كاعيسنػػؼ ا ػػي قػػد يعػػ  اامضػػر أتػػا الفزػػ  ابشػػي كلػػي عنػػده كلق ػػي: ال الػػم 
: ييػس عيػ  الدػدة العالنػ  ا00يأكرد  تاهلل، كقرأت عيضنؼ الأتػم السشذػلة بػبلػ " كيػي مراسػنؼ التشرػضم

ب ناب سؾد متقيدا سنفا تحسائ  يي البضت السعركؼ ببضت الر اص، كبضؽ يديي  نر يجػري السػام فنػي 
إلػ  دييػ ، كد(ػ  إلنػػي ارشػراؼ ك القزػاة كالذػػنؾد كالفقنػام كاهػ  (راسػاف العائػػدكف مػؽ الحػج كقػػرئ 

  كلده العند تعده كايقض ي ال الم تػاهلل اعػال  كا يي السجيس عي  رؤكس السأل كتاب بتقيضده أتا الفز
غالم إا هللا كحده ا شر ػ لي، ككاف لي مؽ الدػؽ يػي هػبا الؾقػت  سػا ي سػشضؽ كأربعػ  اشػنر كأيػاـ  

ككتم إل  ال الد تلف يخظم لي تعده عي   دخ  قػررت تحزػراي ككا ػت تعػد إاسػاـ الػدعام لػي: الينػؼ  
ال الم تاهلل اعال  كلي عنده يي السديسضؽ  الينؼ كاؿ مؽ كااه مؽ   كبي ي ارم  يي كلده أبي الفز 

كالدػػداد، كأ(ػػبؿ مػػؽ (بلػػي   الع ػػاد كعػػادي مػػؽ عػػادة يػػي ارقظػػار كالػػ الد، كا رػػر مػػؽ  رػػره تػػالحق
  ">>تال ي كالعتاد  الينؼ  بت دكلتي كشعاره كا بب إل  مؽ  ابب الحق كأ راره

هػػ، كالخبػر كارد ٤59لدكل  يي ت داد يي يسػاد  اآل(ػرة سػش    ذكر السؾت أبؾ الفؾارس بؽ عزد ا٤
 ا05يعشد ابؽ الجؾزي 

اجدر ايشارة أف الجرديزي لؼ يؾيق يػي مراعػاة التديدػ  الزمشػي يػي سػرد ااحػداث ياعتسػد ذكػر      
 ارمرام كالؾام كالحواـ  ؼ اكرد ارحداث الخا   تو  يرد مشنؼ، يعشدما يؾرد حوؼ (يفام بشي الع ػاس

يػػبكر احػػت كػػ  يتػػرة كاحػػد مػػشنؼ اهػػؼ ااحػػداث التػػي يػػرت يػػي عرػػرة كعشػػد ا تقالػػي لدػػرد ارحػػداث 
 الخا   تالداما ضضؽ ية ي يري  اارة أ(ر  إل   فس الزماف كالؾقائ  التي ذكرها مؽ قب  
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 الخالف بين الحدن بن بهيه وعبدالملك بن نهح الداماني: 
الؼ الدناسػػي كالعدػػوري الػػبي  ذػػم بػػضؽ الحدػػؽ بػػؽ بؾ ػػي ك ػػبكر مػػا أكرده الجرديػػزي بػػبكر الخػػ      

" أرسػ  الحدػؽ  ا08يكابؽ العسضد الؾز ر مؽ ينػ  كعبػد السيػػ بػؽ  ػؾح الدػاما ي مػؽ ينػ  أ(ػر ، أكرد
بؽ العسضد إل  أ فناف، كحارب كم ض عي  ابؽ ما ػاف، كأرسػيي إلػ  قيعػ  أر ػاف،  بؽ بؾ ي أتا الفتح 

أ ػػفناف هػبا يػي شػنر ربنػ  اركؿ سػش  أربػ  كأربعػضؽ ك ال سائػػ ،  كلػؼ يػره أحػد مػرة أ(ػر ، ككػاف يػتح
، كقػدـ الحدػضؽ يضػركزاف إلػ  حػدكد ا09يكقرد الحدؽ بؽ بؾ ي  ر اف، كيام الخبر إلػ  توػر بػؽ مالػػ

، كحضشسا سس  عبد السيػ بؽ  ؾح هبه ار( ار، يسن  يضػؾش كأرسػينا إلػ  توػر بػؽ مالػػ، يػي  يايـر
بػػؽ بؾ ػػي كأبػػؾ عيػػي لحػػرب توػػر بػػؽ مالػػػ، كذهبػػؾا إلػػ  طبرسػػتاف، كدعػػا كلػػؼ يرػػسد الحدػػؽ  آزادكار، 

سعضد مالػ أتا الحدؽ دمحم بؽ إبراخنؼ بؽ سصنسجؾر أف يدتعد يي  ندابؾر، كقدمت رسال  الحدؽ ابػؽ 
بؾ ػػي كأبػػي عيػػي الرػػاغا   إلػػ  عيػػي بػػؽ السرزبػػاف ، طيبػػؾا الرػػيح مػػ  أبػػي سػػعضد توػػر ابػػؽ مالػػػ، 

الري ككؾر الج اؿ ك  عاـ مػائتي الػي ديشػار، كهػدايا أ(ػر ، كأف يسػده كوسؽ الحدؽ أف يرسال مؽ 
كا يزاحؼ كشسوضر يي امر طبرستاف، اؾس  عيػي بػؽ السرزبػاف، كاػؼ الرػيح عيػ   ارسسظ  كالسؾائد، 

هبا الشحؾ، كأرس  الحدؽ ماؿ الرػالح كالنػدايا، كحقشػت الػدمام كريػ  العػدام، كاسػتقاـ أمػر (راسػاف، 
ل  إلػ  الحدػؽ ابػؽ بؾ ػي، كلػؼ يروػي هػبا الرػيح الػبي يػتؼ بػضؽ الجػا بضؽ دكف حػد ككتم السظنػ  رسػا

 الدند كقاؿ : ذلػ عظام ينش (راساف ك  عاـ عي  قرار سش  ارب  كأربعضؽ ك ال سائ   
ك دػػػتخيص مػػػؽ هػػػبه السػػػادة  ذػػػؾب الرػػػراع بػػػضؽ الدػػػاما ضضؽ تقنػػػادة توػػػر بػػػؽ مالػػػػ مػػػؽ ينػػػ        

بؾ ي مؽ ين  أ(ر ، كهبه السادة كردت مقتز   يدا عشد الجرديزي كلػؼ  كالبؾ نضضؽ تقنادة الحدؽ بؽ
: " يي هبه الدش  (رج عدور (راسػاف إلػ  الػري كبنػا ا56ياأؽ كبلػ عشد ابؽ ار ضر، يلكرد ما  ري 

يأتػم إلػ  أ(نػي معػز الدكلػ  يدػتسده يلمػده تعدػور  ركؽ الدكل  كاف قد قدمنا مؽ يرياف أكؿ السحـر 
سػػ وتأضؽ كسػػضر مػػؽ (راسػػاف عدػػورا آ(ػػر إلػػ  أ ػػبناف عيػػ  طر ػػق السفػػازة كبنػػا مقػػدمنؼ الحايػػم 

اامضر أبػؾ مشرػؾر بؾ ػي بػؽ ركػؽ الدكلػ   ييسػا بي ػي (بػرهؼ سػار عػؽ ا ػبناف تػالخزائؽ كالحػـر التػي 
ربني يبي ػؾا (ػاف لجػاف ككػاف مقػدـ العدػور الخراسػا ي دمحم بػؽ ما ػاف يؾ ػيؾا إلػ  أ ػبناف يػد(يؾها 

اف مشنا يي طيم بؾ ي يادرؾ الخزائؽ يل(بها كسػار يػي أ ػره، ككػاف مػؽ لظػي مػؽ هللا ك(رج ابؽ ما  
تي أف ااستاذ أتا الفز  بؽ العسضد كز ر ركؽ الدكل  اار  بنؼ يي ايػػ الدػاع  يعػارض ابػؽ ما ػاف 

 كقاايي يا نـز أ حاب ابؽ العسضد عشي كاشت   أ حاب ابؽ ما اف تالشنم  
ف قضت كحػدي كأردت اليحػاؽ تل ػحابي يفأػرت كقيػت: تػاي كيػي ألقػي  ػاحبي قاؿ ابؽ العسضد        

كقػػد اسػػيست أكاده كاهيػػي كأمؾالػػي كميأػػي ك جػػؾت بشفدػػي يرأيػػت القتػػ  أيدػػر عيػػي مػػؽ ذلػػػ يؾقفػػت ك 
عدور ابؽ ما اف يشنم ا قالي كا قاؿ عدوري ييحق تابؽ العسضد  فر مؽ أ حاتي ككقفؾا معي كااػاهؼ 
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ساعػػػػ  يحسػػػػ  عيػػػػ  الخراسػػػػا ضضؽ كهػػػػؼ مذػػػػ ؾلؾف تالشنػػػػم ك ػػػػاحؾا يػػػػا نـز غضػػػػرهؼ يػػػػايتس  معنػػػػؼ ي
يل(بكا مؽ بضؽ قتض  كأسضر كأسر ابؽ ما اف كأحزر عشػد ابػؽ العسضػد، كسػار ابػؽ العسضػد  الخراسا ضضؽ 

إل  أ بناف يا(رج مؽ كاف بنا مؽ أ حاب ابؽ ما اف كأعاد أكاد ركؽ الدكل  كحرمي إل  أ بناف 
أ ا ركؽ الدكل  راس  تور بػؽ مالػػ  ػاحم يضػؾش (راسػاف كاسػتسالي ، يا ػظيحا كاستشقب أمؾالي   ؼ 

عيػ  مػاؿ يحسيػػي ركػؽ الدكلػػ  إلنػي ك وػؾف الػػري كبيػد الجبػػ  تلسػره مػ  ركػػؽ الدكلػ  كأرسػػ  ركػؽ الدكلػػ  
 إل  أ(ني معز الدكل  يظيم (يعا كلؾام  بؾاي  (راساف بؽ مالػ يارس  إلني ذلػ "

 وفاتهذكر مرض الحدن بن بهيه و 
أشار الجرديزي إل  مػرض الحدػؽ بػؽ بؾ ػي ككيااػي يػي الػري يػي الخػامس مػؽ محػـر الحػراـ سػش       

ك(بػر كيػاة  ا54يهػ، تعػدما كزع اركتػي عيػ  أبشائػي كأيزػ  توػ  أسػراره إلػ  أبػي شػجاع يشا(دػرك ٤00
كلػ  إلنػي ركؽ الدكل  كارد عشد الجؾزي وسؽ حؾادث ست كستضؽ ك ال سائ  كلػؼ يػبكر أيزػام ركػؽ الد

كذكػػر ذلػػػ  ا52ي تارسػػرار كإ سػػا أكرد: يؾيػػد عزػػد الدكلػػ  طر قػػا إلػػ  ما ػػاف يخينػػي مػػؽ قرػػد العػػراؽ "
أيزػػا ابػػػؽ ار ضػػػر كأكرد: "يػػػي هػػػبه الدػػػش  يػػػي السحػػػـر اػػؾيي ركػػػؽ الدكلػػػ  أبػػػؾ عيػػػي الحدػػػؽ بػػػؽ بؾ ػػػي 

ابؽ أ(ني معز عي  مسالأي ابشي عزد الدكل  ككاف ابتدام مروي حضؽ سس  تق ض تختنار  كاستخيي 
اؾيي ركؽ الدكل  بؽ عيي بؽ بؾ ي كقد ياكز التدعضؽ سػش ،  كذكره ابؽ ك ضر يلكرد : يضنا  ا5٤يالدكل  "

 ا5٤يككا ت اياـ كايتي  نفا كأربعضؽ سش ، كقب  مؾاي تدش  قدؼ ميأي بضؽ أكاده "

 : (57)نصهرذكر الحرب بين الدامانيين والبهيهيين زمن امارة الرضي أبه القاسم نهح بن م
ػػا      كعػػددا  آ(ػػر مػػؽ قػػؾاد الجػػنش  ا55يكقػػابؾس ا50ييػػؾرد الجرديػػزي إرسػػاؿ أبػػؾ الحدػػضؽ العتبػػي يائقر

الداما ي ال  يرياف لحرب البؾ نضضؽ، كسا يبكر إرساؿ أبؾ شجاع يشا(دركا إل  شقنقي م  ػد الدكلػ  
ؼ مقااػػ " مػػؾزعضؽ عيػػ  آا 5، يأػػاف السػػدد موػػؾف مػػؽ " ا58يالأتػػم طال ػػا السػػدد لسالقػػاة يػػنش اػػاش

ا ػػػدحار اػػػاش كريؾعػػػي إلػػػ  (راسػػػاف كعز سػػػ   يػػػا بضؽ: أربعػػػ  ااؼ ل ال ػػػ ، ارمػػػر الػػػبي أد   الػػػ  
البؾ نضضؽ الد(ؾؿ إل  (راساف يي إ ر السنػزكمضؽ اا أف امػؾت أبػي شػجاع يشا(دػرك حػاؿ دكف ذلػػ 

 ا59ييتؾقي الجنش 

ػػا إلػػ  يا  ػػػي  ا86يكهػػبه السػػادة كردت عشػػد ابػػؽ ار ضػػػر       مػػ  ذكػػر اف م  ػػد الدكلػػ  قػػػد اسػػتساؿ يائقر
 يلياتي اا(ضر لال نزاـ ككي  ببلػ ارمر البي اد  إل  هز س  قؾات الداما ضضؽ 

 سا اكرد الجرديزي (بر ا دحار ااش السدشؾد مؽ قب  أبؾ الفؾارس بػؽ أبػي شػجاع شػضردؿ شػرؼ      
هػػ، كهػبا الخبػر يخػص اا قدػامات التػي حػد ت ٤55 الدكل  كاقتحاـ  ندابؾر مؽ قب  الداما ضضؽ  سش

بضؽ قؾاد ينش الداما ضضؽ  فدي، كإف ما أراد الجرديزي إيرالي هؾ اف البؾ نضضؽ اسػت يؾا الفر ػ  كػي 
كاف مسػػػؽ ذكػػػركا دعػػػؼ البػػػؾ نضضؽ رطػػػراؼ قػػػادة  يػػػبكؾا  ػػػار الحػػػرب دا(ػػػ   ػػػفؾؼ الجػػػنش الدػػػاما ي 
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كبػػػػضؽ اػػػػاش حػػػػركب    –يقرػػػػد سػػػػنجسؾر  -: "كيػػػػرت بضشػػػػي، أكردا84يالدػػػػاما ضضؽ مػػػػا أكرده الشرشػػػػخي 
كاحػػؾؿ اػػاش عػػؽ الدػػاما ضضؽ تدػػبم عزلػػي كقتػػ  الػػؾز ر ابػػؽ العتبػػي، كلجػػا إلػػ  يخػػر الدكلػػ  الػػدييسي، 
يػػػاحتف  تػػػي يخػػػر الدكلػػػ  كسػػػيسي كركػػػاف كذهػػػم هػػػؾ إلػػػ  الػػػري كعػػػ  اػػػاش حتػػػ  سػػػش  ادػػػ  كسػػػ عضؽ 

 ك ال سائ  "
 الخاتمة

ق"  ٤٤٤"أ( ػػار البػػؾ نضضؽ مػػؽ (ػػالؿ "ز ػػؽ ار( ػػار" ليجرديػػزي "ت: مػػؽ (ػػالؿ دراسػػتشا لسؾوػػؾع      
  دتظن  اف  ؾيز اهؼ الشتائج التي اسخزت كاؾ يت الضنا الدراس  كهي كاااي:

البؾ نضؾف طائف  مؽ الديالس ، امتنشؾا الرضد كالحظات  كال ركا تالدعؾة الز دي  يػي تػالد يػارس كمػا  -4
الغػػػركؼ يػػػي لسعػػػاف  جسنػػػؼ تالرػػػعؾد الدناسػػػي يقابػػػ  ذلػػػػ  حؾلنػػػا كا زػػػؾكا احػػػت عيتنػػػا، سػػػاعدت

الحشأ  الدناسػن  كالسقدرة الفر دة التي اجيت عشد عيي بؽ بؾ ي كإ(ؾا ػي يعيتػي يتدػيق الدػيؼ الدناسػي 
 كالعدوري ك فرض رئاستي تفترة قرضرة يدا 

لفػا  يدػضرة كأف كردت أ( ار الدكل  البؾ ننػ  كمػا يخرػنا عشػد الجرديػزي ترػؾرة مخترػرة يػدار كبل -2
 تات  الجرديزي ر( ار تعض الخيفام الع اسضضؽ ك أمرام (راساف كارمػرام الدػاما ضضؽ أيبراػي لإلشػارة 

 عي  ا( ارهؼ كبعض قزاياهؼ؛ يتأاد أف اأؾف ك  كتاتااي يي هبا الجا م وسشن  كلندت رئندن  
ية شػا  جػد أف الجرديػزي اجػرد عػؽ  عي  الرغؼ مؽ اا(تالؼ الدناسػػي بػضؽ الدػػػاما ضضؽ كالبػؾ نضضؽ -٤

السداس كالأتات  تالزػد مػؽ ارسػرة البؾ ننػ  يػي الحػاؿ الػبي  ػراه مػؽ م  ػدي ارسػرة الدػيسا ن ،  مسػا 
ػػا معتػػدا، يسػػ ال عشػػد ذكػػره لتػػردي اركوػاع ااقترػػادي  اتػػاف د(ػػؾؿ البػػؾ نضضؽ ت ػػداد؛ لػػؼ  يجعيػي م ر(ر

راده الأ ضػػر مػػؽ السػػ ر(ضؽ الػػبيؽ كتبػػؾا عػػؽ ايػػػ يقترػػر ذكػػر الخبػػر عشػػد الجرديػػزي يحدػػم كإ سػػا اك 
الفتػػػرة  يزػػػاؼ الػػػ  ذلػػػػػ ا ػػػي أكرد تعػػػض اػػػػؾار   تعػػػض ارانػػػاد التػػػي يحتفػػػػ  بنػػػا الذػػػنع  الز ديػػػػ  

 كالعيؾ ضؽ 
اهتسػػاـ الجرديػػزي بػػبكر ار( ػػار التػػي اخػػص ميػػؾؾ العجػػؼ كبػػالد يػػارس كاغفالػػي عػػؽ ذكػػر كقػػائ   -٤

 ؼ عي  عوس مػا لسدػشاه عشػد مػ ر(ي القػرف الراتػ  ك الخػامس كقرص ار بنام السرا ظ  تالقرآف الأر 
النجػػر ضؽ كػػالظبري كالنعقػػؾبي كالسدػػعؾدي، ككػػلف الأتػػاب ا(ػػتص بػػبكر اا( ػػار الدػػػناسػػػػػػن  يػػي تػػالد 
يػارس كمػا حؾلنػػا أك ا ػي كػػاف ال ػرض مػؽ الأتػػاب كػاف ايتساانػػا لأدػم روػا ارمضػػر الرشػضد حدػػ سا 

الأتػػػاب، كهػػػبه الشقظػػػ  اجعػػػ  الأتػػػاب غضػػػر م هػػػ  ليقنػػػاـ بدراسػػػات  رأت عفػػػاؼ الدػػػضد ز ػػػداف متريسػػػ 
مقار   يي يؾا م كمفا   التار   يػي ايػػ ال قعػ  الج رافنػ  اا فنسػا يخػص الدػاما ضضؽ كأمػرام كايػ  

 (راساف 
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لؼ يراع  الجرديزي التديد  الزمشي يػي  قػ  ااحػداث، كإ سػا سػج  ماداػي التار خنػ  حدػم اأػؾ ؽ  -7
ؿ الخيفػػام الع اسػػػػػضضؽ اك يػػدكؿ أمػػرام (راسػػاف كيػػؾد كيػػدكؿ ارمػػرام الدػػػػػػاما ضضؽ مسػػا يػػداكؿ؛ كجػػدك 

يجع  السعيؾمات يي الأتػاب متشػا رة احتػاج إلػ  ينػد تػالغ يػي إعػادة يسعنػا ك اراضبنػا ليخػركج تسػادة 
 اار خن  مؾحدة 

ة القػرف الراتػ  كالخػامس عا ر الجرديزي يترة مؽ اشد يترات التار   ايسالمي حريار أا كهي يتػر  -0
النجر ضؽ، كهبه الفترة ميضم  تارحداث الستذع   كالتفا ض  الدمنق ، كالرغؼ مؽ دقػ  ارحػداث الؾا ػي  

كبػركز ط قػ  مػؽ الأتػاب  إلضشػا إلػ  أ نػا م يفػ  تالشػدرة؛ لانػاب الأ ضػر مػؽ عسالقػ  الأتاتػ  يػي التػار  ، 
لأ ضػر مػؽ السػ ر(ضؽ عيػ  الأتاتػ  يػي امػؾر الخاليػ  اعتشي بي حرك  التريسػ  كالأالمنػات  كاقترػار ا

كما يخرنا كبلػ ارغفاؿ الأبضر مػؽ لػدف مػ ر(ضؽ ك ضػر ؽ آ(ػر ؽ ليأتاتػ  يػي القزػايا الدناسػن  يػي 
 بيداف السذرؽ ايسالمي ككل نا مدلل  إقينسن  

  الأتػػاب  ػدرة ار( ػػار السخترػ  تػػارمؾر ااقترػادي  كاايتساانػػ  يػي كتػػاب الجرديػزي مسػػا يجعػ-5
   بدراسات مقار   مؽ هبا الجا م غضر م ه  ليعس

 
 الههامش

  462سؾرة آؿ عسراف/ -4
ق، ز ػػؽ ار( ػػار، اػػح: عفػػاؼ الدػػضد ٤٤٤ا غػػر: الجرديػػزي، أبػػؾ سػػعضد عبػػدالحي بػػؽ الزػػحاؾ بػػؽ محسػػؾد، ت: -2

   2٤8؛ ص27ـ، ص2660ز داف، تال غ، السجيس ارعي  لي قاي ، 
ق، معجػػؼ البيػػداف، تػػال ت، تػػال غ، دار 020الػػديؽ  أبػػؾ عبػػدهللا يػػاقؾت بػػؽ عبػػدهللا، ت: ا غػػر: الحسػػؾي، شػػناب -٤

  ٤76، ص٤ـ، ج4959احنام التراث العربي، بضركت، 
 الجرديزي، السردر الدابق  فدي  يمقدم  الستريس ا -٤
 الجرديزي، السردر الدابق  فدي  يمقدم  الستريس ا  -7
 يمقدم  الستريس ا 25-20ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص-0
   7٤-٤5ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -5
   0٤-75ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -8
  8٤-54ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -9

السرزباف: تزؼ السنؼ كالزاي هؾ الفػارس الذػجاع السقػدـ عيػ  القػـؾ كهػؾ معػرب معشػاه حػايل ال  ػؾر، ا غػر: ابػؽ -46
ق السحيػػ ، اػػح: احسػػد دمحم شػػا ر، تػػال غ، دار الفأػػر ، تػػال ت  ٤70دمحم عيػػي بػػؽ احسػػد بػػؽ سػػعضد، ت:  حػػـز ، ابػػؾ

 هامذا    ٤20،ص5،ج
                     96ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -44
  468-97ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -42
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مرػػادر التػػار   اف اكؿ مػػؽ ا ذػػل ديػػؾاف الجشػػد كػػاف  ، كالسعػػركؼ يػػي460ا غػػر: الجرديػػزي، ز ػػؽ ار( ػػار، ص -4٤
، 2ق، ارحوػاـ الدػيظا ن  كالؾايػات الديشنػ ، غ٤76عسر بؽ الخظاب، ا غر: الساكردي، عيي بػؽ دمحم ال  ػدادي، ت: 

  4٤8ـ، ص4900دار التعاكف ليشذر كالتؾز  ، القاهرة، 
  468ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -4٤
بؽ محسػؾد بػؽ سػ وتأضؽ، أبػؾ الفػتح ال ز ػؾي: مػؽ سػالطضؽ آؿ سػ وتأضؽ ت ز ػ ، مؾلػده ككيااػي  مؾدكد بؽ مدعؾد:-47

يضنػا  كػػاف يػػي عنػػد أبنػي قػػد كلػػي منػػادة يػنش زحػػي تػػي الػػ  بيػ  لقتػػاؿ آؿ سػػيجؾؽ، كيعػػ  معػي مػػؽ يػػدبر أمػػؾره" سػػش  
نسا يػػي قتػػ  أبنػػي، كاػػؾل  ق كيػػي  ناتػػي قتػػ  أبػػؾه، يعػػاد الػػ  غز ػػ  كقتػػ  عسػػي دمحما، كبػػؽ عسػػي احسػػد، اشػػترا ٤٤2

الديظش  يي الدش   فدػنا، كسػار سػضرة يػده "دمحمك" يػايتتح ك ضػر مػؽ حرػؾف النشػد  ا غػر: الػبهبي، أبػؾ عبػدهللا شػسس 
هػػػػػػػػػػػػػ، اار   ااسػالـ ككفنػات السذػاهضر كارعػالـ، اػح: عبدالدػالـ 5٤8الديؽ دمحم بؽ احسد بؽ ع ساف بؽ قايساز، ت: 

، دار العيػؼ 7؛ الزركيي، (ضر الػديؽ، ارعػالـ، غ75، ص٤6ـ، ج4985الأتاب العربي، بضركت،  ، دار4ادمضري، غ
  ٤48، ص5ـ، ج4986ليساليضؽ، بضركت، 

  285-467ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -40
  2٤8ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -45
سنالدييالركمػػػي عشػػػد الجرديػػػزي ا كالفارسػػػي كالتػػػار   التػػػؾار   ارربعػػػ : ك قرػػػد بنػػػا التػػػار   النجػػػري كالتػػػار   ال-48

النشدي، كعرؼ بتار   " شواؿ"  د  ر ال  شػ ميػ النشد البي اا   مؽ سناس  الجؾر كسضي  لتدانؼ سيظا ي ييسا مات 
  290ااخب النشؾد اار   كيااي كعضدار كيعيؾا مشي بداي  لتقؾ سنؼ  ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص

 كما تعدها  299لجرديزي، ز ؽ ار( ار، صا غر: ا -49
     ٤54الخي : يريح الجرديزي ا نؼ يشتدبؾف ال  (ي  احد عغسام الترؾ  ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص-26
ق، السشتزع مؽ كتاب التايي، اح: ٤8٤ا غر: الرابي، أبؾ اسحاؽ ابراخنؼ بؽ النالؿ بؽ ابراخنؼ الحرا ي، ت:  -24

  29ـ، ص4955دي، مشذؾرات كزارة ال قاي  كااعالـ، ت داد، دمحم حدضؽ الزبض
ا غر: بؽ ما ؾا، أبؾ  رر عيي بؽ الؾز ر أبي القاسؼ خ   هللا بػؽ عيػي بػؽ يعفػر بػؽ عيػي بػؽ دمحم بػؽ دلػي،  -22

ق، اا سػػاؿ يػػي ريػػ  اارانػػاب عػػؽ الس ايػػي كالسختيػػي يػػي الدػػسام كالأشػػ  كار دػػاب، تػػال اػػح، تػػال غ، دار ٤57ت: 
  ٤52، ص4لأتاب ااسالمي، تال ت، جا

ق، السشػتغؼ يػي اػار   795ابؽ الجؾزي، أبؾ الفرج عبدالرحسؽ بؽ أبي الحدؽ عيي بؽ دمحم القرشي التنسػي، ت: -2٤
  ٤٤4، ص4٤ـ، ج4992، دار الأتم العيسن ، بضركت، 4السيؾؾ كارمؼ، اح: دمحم عبد القادر عظا كآ(ركف، غ

ق، الأام  يي التار  ، تػال اػح، 0٤6ديؽ أبي الحدؽ عيي بؽ دمحم بؽ عبدالأر ؼ، ت: ا غر: ابؽ ار ضر، عز ال -2٤
  207، ص8ـ، ج4900دار  ادر، بضركت، 

ق، كتػاب العبػر كديػؾاف السبتػدأ كالخبػر يػي أيػاـ 868ابؽ (يدكف، عبػدالرحسؽ بػؽ دمحم الس ربػي الحزػرمي، ت:  -27
ار بػر، تػػال اػح، تػال غ، دار احنػػام التػراث العربػي، بضػػركت،  العػرب كالعجػؼ كالبربػػر كمػؽ عا ػرهؼ مػػؽ ذكي الدػيظاف

  ٤97، ص٤تال ت، ج
ق،  ػػػ ح ارعذػػػ  يػػػي  ػػػشاع  824القيقذػػػشدي، أبػػػؾ الع ػػػاس شػػػناب الػػػديؽ أحسػػػد بػػػؽ عيػػػي بػػػؽ أحسػػػد، ت:  -20

  ٤59، ص٤اي ذام، اح، دمحم حدضؽ شسس الديؽ، تال غ، دار الأتم العيسن ، بضركت، تال ت، ج
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 بؽ الدائم الأيبي  احم كتاب ار شاـ  يال احفاهؾ هذاـ  -25
ق، ااج العركس مؽ يؾاهر القامؾس، اح: عيي شضري، 4267الزبضدي، دمحم بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ عبدالرزاؽ، ت:  -28

  2٤7، ص40ـ، ج499٤تال غ، دار الفأر، بضركت، 
الديظا ن  كالػدكؿ ااسػالمن ، تػال اػح، تػال غ، ا غر: ابؽ ط اط ا، دمحم بؽ عيي بؽ ط اط ا، الفخري يي اآلداب  -29

  255دار  ادر، بضركت، تال ت، ص
، حنػاة الحضػػؾاف الأبػػر ، 868ا غػر: الػػدمضري، أبػػؾ ال قػام كسػػاؿ الػػديؽ دمحم بػؽ مؾسػػ  بػػؽ اندػ  بػػؽ عيػػي، ت:  -٤6
  اا  ػػضد ، كأكرد: "ككػػاف أبػػؾه  ػػنادا: لندػػت لػػي معنذػػ٤90، ص4ق، ج4٤2٤، دار الأتػػم العيسنػػ ، بضػػركت، 2غ

 الدسػ" 
ق، اػار   مخترػر الػدكؿ، تػال 087؛  ابػؽ العبػري، غر  ػؾرس السيظػي، ت: 200، ص8ابؽ ار ضر، الأام  ج -٤4

؛ الشػػؾ ري، شػػناب الػػديؽ أحسػػد بػػؽ عبػػد 220، ٤؛ ابػػؽ (يػػدكف، العبػػر، ج204غ، دار السدػػضرة، بضػػركت، تػػال ت، ص
، 20ب، تػػال غ، مظػػات  كؾستاادػػؾماس، القػػاهرة، تػػال ت، جق،  نايػػ  اررب يػػي يشػػؾف ااد5٤٤الؾهػاب بػػؽ دمحم، ت: 

  258-255؛ ابؽ ط اط ا، الفخري، 407ص
ما اف بؽ كالي: ابرز قادة الدييؼ كأشجعنؼ، كهؾ البي اؾل  القناـ تالػدعؾة ركلػد ااطركشػي يػي طبرسػتاف، كاه  -٤2

، ٤عي  أ فدنؼ  ا غػر: ابػؽ (يػدكف، العبػر، ج ابؽ اا(ضر استراتاذ ككاف الديالس  يفزيؾ ي حت  ايتسعؾا الني كيزيؾه
  ٤52ص
لضيػػ  بػػؽ الشعسػػاف: مػػؽ ابػػرز قػػادة الػػدييؼ، اػػؾل  يريػػاف زمػػؽ اامػػارة العيؾ ػػ  يػػي طبرسػػتاف مػػؽ قبػػ  ااطػػركش   -٤٤

  ٤82، ص٤ا غر: ابؽ (يدكف، العبر، ج
تالدػاما ضضؽ كاقااػ  مػ   أسفار بػؽ شػضرك ي: مػؽ وػسؽ قػؾاد ما ػاف بػؽ كػالي، أ(ريػي ار(ضػر مػؽ ينذػي يػالتحق -٤7

ما اف بؽ كالي يا ترر عيني كا عي ال  طبرستاف كا تزعنا مؽ يػده  ػؼ اسػتعادها ما ػاف مشػي ينػرب الػ  يريػاف حضػف 
الػػؾاة الدػػاما ضضؽ  ا فػػر تػػالري كاعنػػر اعدػػفار مػػ  الجشػػد كالقػػادة مسػػا أد  الػػ  الؾ ػػؾب عينػػي مػػؽ قبػػ  قائػػده مػػرداك ج بػػؽ 

نػرب الػ  الػري  ػؼ الػ  قيعػ  السػؾت كقتػ  عيػ  يػد مػرداك ج  ا غػر: ابػؽ الجػؾزي، السشػتغؼ، ز ار تالتعاكف م  ما ػاف ي
   20٤، ص4٤ج

مرداك ج بؽ ز ار: قائد دييسي كاف مؽ وسؽ قادة يػنش ما ػاف بػؽ كػالي ا قيػم الػ   ػي أسػفار  ػؼ اػللي مػ   -٤0
لسيػػ كايتػتح الػ الد كأ(ػب هسػباف كالػديشؾر ما اف لقتيي يقتيي تقيع  السؾت  ؼ ري  الػ  الػري  ػؼ الػ  قػزك ؽ كاسوػؽ يػي ا

ق، سضر أعالـ الش الم، اح: 58٤كقؼ ككاشاف كأ بناف  ا غر: أبؾ عبدهللا شسس الديؽ دمحم بؽ أحسد بؽ قايساز، ت: 
       245-247، ص47ـ، ج499٤، م سد  الرسال ، بضركت، 9شعضم اار  كغ كا(ركف، غ

  407، ص20ري،  ناي  اررب، ج؛ الشؾ 205، ص8الأام  يي التار  ، ج -٤5
 الأرج: مقاطع  يي ايراف اق  وسؽ محايغ  البرز غرب العا س  طنراف يال احفا -٤8
  209، ص8الأام  يي التار  ، ج -٤9
  4٤٤ا غر: الجرديزي، ز ؽ اا( ار، ص -٤6
كااهػػػا، مييػػػػ الحدػػػؽ بػػػؽ أبػػػي الننجػػػام عبػػػدهللا بػػػؽ حسػػػداف بػػػؽ حسػػػدكف الت يبػػػي: كػػػاف  ػػػاحم السؾ ػػػ  كمػػػا  -٤4

ق، ٤٤6السؾ   تعد أف كاف  ائ ار بنػا عػؽ أبنػي،  ػؼ لق ػي الخينفػ  الستقػي تػاهلل  ا ػر الدكلػ  يػي مدػتن  شػع اف سػش  
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كلقم أ(اه أتا الحدؽ عيي بؽ عبػدهللا سػند الدكلػ  يػي ذلػػ الضػـؾ أيزػار، كعغػؼ شػل نسا  ككػاف السوتفػي تػاهلل قػد كلػ  
  2٤4، ص٤غر: الزركيي، ارعالـ،  جأتاهسا عبدهللا السؾ   كأعسالنا  ا 

  ككردت  فس التفا ض  التي أكردها ابؽ ار ضر م  القيض  ٤٤9، ص8ا غر: ابؽ اا ضر، الأام  يي التار  ، ج -٤2
  442، ص 47مؽ التفرض  عتد: البهبي، سضر أعالـ الش الم، ج

  ٤7، ص4ا غر: الزركيي، ارعالـ، ج -٤٤
  4٤٤ ار، صا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( -٤٤

، دار سػركش، 4ق، اجارب ارمؼ كاعاقػم النسػؼ، اػح: أبػؾ القاسػؼ امػامي، غ٤24ا غر: مدوؾ ي، احسد بؽ دمحم، ت: 
  429، ص0ـ، ج2666طنراف، 

  4٤٤، ص0ا غر: مدوؾ ي، اجارب ارمؼ، ج -٤7
، السظ عػ  2كشعػاف، غق، اأسيػ  اػار   الظبػري، اػح: البػرث يؾسػي 724ا غر: النسدا ي، دمحم بؽ عبػدهللا، ت:  -٤0

  474، ص4ـ، ج4904الأا ؾلنون ، بضركت، 
  474، ص4ا غر: النسدا ي، اأسي  اار   الظبري، ج -٤5
ق، البداي  كالشناي ، اح: 55٤ابؽ ك ضر، عساد الديؽ أبؾ الفدام اسساعض  بؽ عر بؽ ك ضر بؽ وؾم القرش، ت:  -٤8

 كما تعدها  2٤7، ص44ـ، ج4988، دار احنام التراث العربي، بضركت، 4عيي شضري، غ
  4٤٤الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -٤9
  447، ص0ا غر: ابؽ مدوؾ ي، اجارب ارمؼ، ج -76
  ٤٤، ص4٤ا غر: ابؽ الجؾزي، السشتغؼ، ج -74
  2٤9، ص44ا غر: ابؽ ك ضر، البداي  كالشناي ، ج -72
  4٤0ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -7٤
  225، ص4٤السشتغؼ، جا غر: ابؽ الجؾزي،  -7٤
 كما تعدها  225، ص4٤ا غر: ابؽ الجؾزي، السشتغؼ، ج -77
  4٤0ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -70
  076-0٤9، ص8ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج -75
تختنػػار مػػؽ السرزبػػاف: كالػػي ال رػػرة  ناتػػ  عػػؽ أبنػػي عػػز الدكلػػ  تختػػار، مػػا أف سػػس  مػػا حػػدث ربنػػي عػػز الدكلػػ   -78

 عزد الدكل  حت  (رج عؽ طاعتي 
  074، ص8ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج -79
أبؾ الفتح بؽ العسضد: هؾ عيي بؽ دمحم بؽ الحدضؽ، مؽ الذعرام ارذكنام، ش   مشرم الؾزارة زماف ركؽ الدكلػ   -06

لأفػايتضؽ "الدػند كالقيػؼ" كاسػتسر يػي كزاراػي حتػ  ادػيؼ الحدؽ بؽ بؾ ي (يفار لؾالده العسضد، كلق ػي الخينفػ  الظػائ  بػبي ا
م  د الدكل  بؽ ركؽ الدكل  الحوؾمػ ، اح ػي القػؾاد كالعدػا ر مػؽ الػدييؼ لأرمػي كطضػم أ(القػي  ا تنػ  تػي ارمػر مقظػؾع 

 ،8ق  ا غػػر: ابػػؽ ار ضػػر، الأامػػ  يػػي التػػار  ، ج٤06ار ػػي مقتػػؾا مدػػسؾلي احػػد  عضشنػػي مػػؽ قبػػ  م  ػػد الدكلػػ  سػػش  
  كسػػػا أكرد الجرديػػػزي عػػػدة أ( ػػػار يػػػي دكر الػػػؾزرام يػػػي إزالػػػ  الؾحذػػػ  ٤27، ص٤؛ الزركيػػػي، ارعػػػالـ، ج057ص

  228، ص4٤5كالعداكة بضؽ البؾ نضضؽ كالداما ضضؽ، ا غر: ز ؽ ار( ار، ص
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ارمضػر  ػؾح كلعيي أبي الحدؽ العتبي، عبدهللا بؽ أحسد الؾز ر الداما ي، يؾوت الني كزارة الدكلػ  يػي أكؿ عنػد  -04
 ق، كلع  الخظل الؾارد عشد الجرديزي راي  ال  عسينات الشق  كالترحند  يال احفا٤07ال ا ي بؽ مشرؾر 

  4٤5ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -02
  4٤9-4٤8ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص  -0٤
  2٤٤-2٤4، ص5ا غر: ابؽ مدوؾ ي، اجارب ارمؼ، ج -0٤
  ٤٤8، ص4٤ي، السشتغؼ، جا غر: ابؽ الجؾز  -07
   07، ص9ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج -00
  ٤70، ص5ا غر: ابؽ مدوؾ ي، اجارب ارمؼ، ج -05
  ٤75، ص5ا غر: ابؽ مدوؾ ي، اجارب ارمؼ، ج -08
  ٤٤6، ص4٤ا غر: ابؽ الجؾزي، السشتغؼ، ج -09
  22٤ -222ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -56
ر بؽ مالػ: اؾل  منادة يضؾش (راساف مؽ لدف ارمضر  ؾح بػؽ  رػر تعػد عػزؿ بػؽ محتػاج، ا تنػ  تػي ارمػر تو -54

مقتػػػؾار يػػػي تخػػػار  عيػػػ  يػػػد الحايػػػم الػػػم اأػػػضؽ رف يشػػػده لػػػؼ يرازػػػؾا تالرػػػيح الػػػبي ابرمػػػي مػػػ  ابػػػؽ بؾ ػػػي  ا غػػػر: 
  222الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص

   742 -744، ص8، جا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار   -52
  228ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -5٤
  2٤5، ص4٤ا غر: ابؽ الجؾزي، السشتغؼ، ج -5٤
  009، ص8ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج -57
  ٤22، ص44ا غر: ابؽ ك ضر، البداي  كالشناي ، ج -50
  228ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -55
حػػد قػػادة الدػػاما ضضؽ، كػػاف لػػي دكر يػػي ا ترػػار البػػؾ نضضؽ يػػي معركػػ  يريػػاف، اػػؾل  أمػػارة هػػراة يػػائق الخا ػػ : ا -58

كمرك مؽ قب  ت را(اف ي(ا ات اراراؾا، قاايي ارمضر الداما ي  ؾح يا أدر كقرد ارمب ال  غضر ذلػ مػؽ ارحػداث، 
    4٤8، ص9ق  ا غر: ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج٤89اؾيي سش  

ق ٤00السعػػػالي أبػػػؾ الحدػػػؽ قػػػابؾس بػػػؽ كشػػػسوضر الز ػػػاري: كلػػػي يريػػػاف كبػػػالد الجبػػػ  كطبرسػػػتاف سػػػش   شػػػسس -59
  456، ص7ق  ا غر: الزركيي، ارعالـ، ج٤88ق كاستعادها سش  ٤54كأ(ريي مشنا عزد الدكل  البؾ ني سش  

عيضنا مؽ قب  ارمضر الداما ي  ػؾح أبؾ الع اس ااش: هؾ  احم ينش (راساف السيقم تحداـ الدكل ، كالؾالي  -86
، 229ق  ا غػر: الجرديػزي، ز ػؽ ار( ػار، ص٤58بؽ مشرؾر  عظػي الػ  البػؾ نضضؽ يؾلػؾه كركػاف كاػؾيي بنػا سػش  

  2٤2ص
  2٤6ا غر: الجرديزي، ز ؽ ار( ار، ص -84
  42، ص9ا غر: ابؽ ار ضر، الأام  يي التار  ، ج -82
ق، اػػار   تخػار ، اػػح: أمػضؽ عبػػد السجضػد البيػػؾي كآ(ػػركف، ٤٤8بػؽ يعفػػر، ت: ا غػر: الشرشػػخي، أبػؾ توػػر دمحم  -8٤
  472، دار السعارؼ، القاهرة، تال ت، ص٤غ
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 قائمة المصادر والمراجع
 اواًل: المصادر:

 القرآن الكريم كتاب هللا عز وجل. -١
  :ق 0٤6ابؽ ار ضر، عز الديؽ ابي الحدؽ عيي بؽ دمحم بؽ عبد الأر ؼ، ت 

 ـ 4900ي التار  ، تال اح، دار  ادر، بضركت، الأام  ي-2
  :ق ٤٤٤الجرديزي، أبؾ سعضد عبد الحي بؽ الزحاؾ بؽ محسؾد، ت 

 ـ 2660ز ؽ ار( ار، اح: عفاؼ الدضد ز داف، تال غ، السجيس ارعي  لي قاي ، القاهرة،-٤      
  ق 795: ، تالحدؽ عيي بؽ دمحم القرشي ابؽ الجؾزي، أبؾ الفرج عبد الرحسؽ بؽ أبي 

، دار الأتػػم 4السشػػتغؼ يػػي اػػار   السيػػؾؾ كارمػػؼ، اػػح: دمحم عبػػد القػػادر عظػػا كآ(ػػركف، غ -٤
 ـ 4992العيسن ، بضركت، 

  :أبؾ دمحم عيي بؽ أحسد بؽ سعضد، ت ،  ق ٤70ابؽ حـز
 السحيي، اح: أحسد دمحم شا ر، تال غ، دار الفأر، تال ت  -7

 ق 020عبد هللا، ت:  الحسؾي، شناب الديؽ أبؾ عبد هللا ياقؾت بؽ 
 ـ 4959معجؼ البيداف، تال ت، تال غ، دار إحنام التراث العربي، بضركت،  -0

  :ق 868ابؽ (يدكف، عبد الرحسؽ بؽ دمحم الس ربي الحزرمي، ت 
مػػؽ  كتػػاب العبػػر كديػػؾاف السبتػػدأ كالخبػػر يػػي أيػػاـ العػػرب كالعجػػؼ كالبربػػر كمػػؽ عا ػػرهؼ  -5

  غ، دار إحنام التراث العربي، بضركت، تال ت  ذكي الديظاف ار بر، تال اح، تال
  :ق 868الدمضري، أبؾ ال قام كساؿ الديؽ دمحم بؽ مؾس  بؽ اند  بؽ عيي، ت 

 ـ 4٤2٤، دار الأتم العيسن ، بضركت، 2حناة الحضؾاف الأبر ، غ -8
  :ق 5٤8البهبي، أبؾ عبد هللا شسس الديؽ دمحم بؽ أحسد بؽ ع ساف بؽ قايساز، ت 

دار الأتػػاب  4ايسػػالـ ككفنػػات السذػػاهضر كايعػػالـ، اػػح: عبػػد الدػػالـ اػػدمري، غ اػػار   -9
 ـ 4985العربي بضركت، 

، م سدػػػػ  الرسػػػػال ، بضػػػػركت، 9شػػػػعضم ارر ػػػػ كغ كآ(ػػػػركف، غ سػػػػضر أعػػػػالـ الشػػػػ الم، اػػػػح:  -46     
 ـ 499٤
   :ق ٤8٤الرابي، أبؾ إسحاؽ إبراخنؼ بؽ النالؿ مؽ إبراخنؼ الحرا ي، ت 
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ؽ كتاب التايي، اػح: دمحم حدػضؽ الزبضػدي، مشذػؾرات كزارة ال قايػ  كايعػالـ، السشتزع م  -44
 ـ 4955ت داد، 

 :ابؽ ط اط ا، دمحم بؽ عيي بؽ ط اط ا 
الفخري يي اآلداب الديظا ن  كالدكؿ ايسالمن ، تال اح، تال غ، دار  ػادر، بضػركت،  -42

 تال ت 
  :ق 087ابؽ العبري، غر  ؾرس السيظي، ت 

 الدكؿ، تال غ، دار السدضرة، بضركت، تال ت اار   مخترر -4٤ 
  ،ق  824أبؾ الع اس شناب الديؽ أحسد بؽ عيي بؽ أحسد، ت:  القيقذشدي 

  ح ارعذ  يي  شاع  اي ذػا، اػح، دمحم حدػضؽ شػسس الػديؽ، تػال غ، دار الأتػم  -4٤
 العيسن ، بضركت، تال ت  

 ق 55٤القرشي،ت:  ضرام إسساعض  بؽ عسر بؽ ك ابؽ ك ضر، عساد الديؽ أبؾ الفد 
 ـ 4988، دار إحنام التراث العربي، بضركت، 4البداي  كالشناي ، اح: عيي شضري، غ -47 

  ابؽ ما ؾا، أبؾ  رر عيي بؽ الؾز ر أبي القاسؼ خ ػ  هللا بػؽ عيػي ابػؽ يعفػر بػؽ عيػي بػؽ
 ق ٤57دمحم بؽ دلي، ت: 

ام كالأشػ  كار دػاب، تػال اا ساؿ يي ري  ااراناب عؽ الس لػي كالسختيػي يػي ارسػس -40
 اح، تال غ، دار الأتاب ااسالمي، تال ت 

  :ق ٤76الساكردي، عيي بؽ دمحم ال  دادي، ت 
 ـ 4900، القاهرة، ليشذر، دار التعاكف 2ارحواـ الديظا ن  كالؾايات الديشن ، غ -45

  ق ٤24مدوؾ ي، احسد بؽ دمحم، ت: ابؽ 
، دار سػػػركش، طنػػػراف، 4القاسػػػؼ امػػػامي، غ اجػػػارب ارمػػػؼ كاعاقػػػم النسػػػؼ، اػػػح: أبػػػؾ -48

 ـ 2666
  :ق ٤٤8الشرشخي، أبؾبور دمحم بؽ يعفر، ت 

، دار السعارؼ، القاهرة، تال ٤اار   تخار ، اح: أمضؽ عبد السجضد البيؾي كآ(ركف، غ -49
 ت 

  :ق 5٤٤الشؾ ري، شناب الديؽ أحسد بؽ عبد الؾهاب بؽ دمحم، ت 
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 تال غ، مظات  كؾستاادؾماس، القاهرة، تال ت  ناي  اررب يي يشؾف اردب،  -26
  :ق 724النسدا ي، دمحم بؽ عبد السيػ، ت 

، السظ عػ  الأا ؾلنونػ ، بضػركت، 2اأسي  اار   الظبػري، اػح: البػرث يؾسػي كشعػاف، غ -24
 ـ 4904

 ثانيا: المراجع:
  :ق 4267الزبضدي، دمحم بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ عبد الرزاؽ، ت 

اهر القػػػامؾس، اػػػح: عيػػػي شػػػضري، تػػػال غ، دار الفأػػػر، بضػػػركت، اػػػاج العػػػركس مػػػؽ يػػػؾ  -22
 ـ 499٤

  الزركيي، (ضر الديؽ 
 ـ 4986، دار العيؼ ليساليضؽ، بضركت، 7ارعالـ، غ -2٤


