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 المحاضرة األولى:

 أصل البويهيون 

االمارة البكييية الى رجؿ فارسي يدعى بػ)بكيو بف فناخسرك( الممقب ابي  يرجع نسب    
ؾ مع جيش شجاع، إذ التحؽ اكالده الثالثة، عمي، الحسف، احمد بجيش بالد الديمـ كذل

سنة سيطر عمى عدة مناطؽ في طبرستاف بعد سقكط االمارة العمكية ماكاف بف كالي الذم 
اثبت عمي بف بكيو كفاءة عالية في القتاؿ كساحات المعارؾ، فاحتؿ مكانة مميزة إذ ىػ، 316
ماكاف بف كالي. كقد تعاكف ماكاف بف كالي كالقائد مردكيج بف زيار عمى قتؿ  القائد عند

االمارة العمكية، كلكنيما اختمفا جيش ايضان احد قيادم  القائد )اسفار بف شيركيو( الذم كاف
عمى اثرىا سيطر ابف زيار عمى ك  دكيج بف زيار عمى ماكاف كىزمو،فيما بعد، فانقض مر 

مدينة الرم كعمى اصفياف كجميع اقميـ طبرستاف كأستطاع اف يؤسس امارة كراثية عرفت 
 باالمارة الزيارية، امتد حكميا حتى بالد االحكاز.

كبعد ىزيمة القائد كاكاف بف كالي انتقؿ بني بكيو لمعمؿ مع جيش مردكيج بف زيار، بعد    
ركاتبيـ، إذ  النخفاضاف اسأذنكا مف سيدىـ القديـ ابف كالي، معمميف سبب تحكليـ ىذا 

ابناء بكيو احسف استقباؿ الف ذلؾ سيعزز مف مكانتو السياسية كالعسكرية  استقبؿ مردكيج
ثـ بدأ  ىػ.318في المنطقة، فقاـ بتعيف عمي بف بكيو عمى كالية الكرج)جكرجيا الحالية( سنة 

نفكذ بني بكيو يظير بالمنطقة الممتدة مف بحر قزكيف شماال الى منطقة الخميج العربي 
راغ السياسي في المشرؽ االسالمي الذم تركتو االمارة الطاىرية جنكبا، فشغؿ البكييكف الف

 كمف بعدىـ الصفاريكف كالسامانيكف.
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 دور عمي بن بويه في تأسيس االمارة البويهية 

بعد أف عيف مردكيج بف زيار عمي بف بكيو عمى كالية الكرج ندـ عمى ىذا التعيف، فأمر   
بف زيار  المذاف لحسف بف محمد الممقب بابف العميد، كاخيو كشمكير كزيره ابي عبداهلل ا

عمى الكرج، لكف  ككاليليمنعا كصكؿ عمي بف بكيو الى مكاف عممو الجديد  كاف في الرم
ر ابف زيار بؿ بالعكس سيؿ البف بكيو في الكصكؿ الى كالية مالكزير ابف العميد لـ ينفذ ا

 الكرج لمكدة سابقة بينيا، فاستقر فييا. 

حراجة مكقفو في كالية الكرج، لككف مردكيج ارسؿ لو قسمان مف  عمي بف بكيو ادرؾ   
الجند ليتقاضكا ركاتبيـ مف ابف بكيو عمى أمؿ أحراجو أماـ الجند لعدـ تمكنو دفع ركاتبيـ 

التالي اضعاؼ مكقفو كمف ثـ يثيركا عميو كقتمو، كلكف عمي بف بكيو ادرؾ مغزل ارساؿ ب
الجنكد، إذ رحب بيـ كاغدؽ عمييـ االمكاؿ كصرؼ ركاتبيـ، كما تقرب الى سكاف كالية 

كليتخمص ابف بكيو مف سمطة ابف مردكيج فكر بمغادرة  .سالكرج فاحبو الجند كعامة النا
إذ اتصؿ عمي بف بكيو  ليدخؿ  في طاعة الخميفة العباسي.ف الكرج إذ سار الى اصفيا

اال تعاكف معا ضد مردكيج بف زيار بكالي اصفياف المظفر محمد بف ياقكت كطمب منو ال
كانتصر عمى اثرىا ق 321كالي اصفياف رفض طمبو فكقعت الحرب بيف االثنيف سنة  أف

  ليو، كسيطر عمى اصفياف.جندم مف معسكر ابف ياقكت ا 600عمي بف بكيو بسبب لجكء 

كقد أدرؾ مردكيج بف زيار خطكرة المكقؼ في اصفياف فحاكؿ استمالة ابف بكيو كالتكدد    
 اليو ككعده بتقديـ الدعـ العسكرم لو كلكف مف جية اخرل ارسؿ قكة عسكرية بقيادة اخيو 
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حسبا ألم ت فكشمكير بف زيار لمباغتة عمي بف بكيو، اال اف عمي بف بكيو غادر اصفيا
تحرؾ ضده، إذ تكجو ىذه المرة الى مدينة ارجاف)تقع بيف شيراز كاصفياف( ككاف كالييا 
آنذاؾ ابك بكر بف ياقكت الذم غادر المدينة فدخميا عمي بف بكيو كسيطر عمييا بدكف 

 قتاؿ.

سمع بتحالؼ مردكيح بف زيار  أف كلكف عمي بف بكيو سرعاف ما غادر مدينة ارجاف بعد   
كر بف ياقكت ضده، إذ تكجو الى مدينة النكبندجاف)تقع في منصؼ الطريؽ بيف كابي ب

 لكنو لـ تكف ىدفو االساس. إذق ك 321ارجاف كسيراز(، فدخميا بدكف قتاؿ ايضا سنة 
مكر النكبدجاف، إذ أ تطمع ابف بكيو لمسيطرة عمى شيراز عاصمة اقميـ فارس بعد اف ضبط

ؿ المدينة لقطع االمدادات عنيا فارسؿ أخاه الحسف تكجو بكؿ قكاتو الى شيراز كحاكؿ عز 
نة مف جية الشرؽ ثـ انقض ية الغربية لممدينة كما عزؿ المديالى الج بقكة عسكرية بف بكيو

ق انتصر فييا عمي بف بكيو كسيطر 322بقكاتو عمى المدينة إذ دارت معركة القنطرة سنة 
لبعده عف نفكذ مردكيج بف زيار.  عمى شيراز كاتخذىا مقرا لحكمو بعد اف شعر باألماف

ـ ػػػػػػ 934ق/322كبعدىا أخذ عمي بف بكيو يراسؿ الخميفة العباسي الراضي باهلل)
كافؽ ف ـ( كطمب منو اعترافا منو بحكـ كالية فارس مقابؿ )ألؼ ألؼ درىـ(940ق/329

 ق.322ارسؿ لو التقميد سنة بسب حاجة الخالفة الى الماؿ، إذ الخميفة عمى ذلؾ 
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 نية:االمحاضرة الث

 سيطرة البويهيون في المشرق االسالمي توسع

بدأ عمي بف بكيو في تقكية سيطرتو عمى جميع اقميـ فارس، كأخذ يستعد لمالقاة     
ىك الذم عينو عمى كالية الكرج، إذ  ردكيج بف زيار الذم عده خارجان عميو الف مردكيجم

المبمغ المتفؽ  بإرساؿاستعد ابف بكيو ألم ىجـك عميو كما أخذ مف جانب آخر يماطؿ 
بكالية فارس، كىذا  لو عميو الى دار الخالفة العباسية كالتي أمف جانبيا بعد ارساليا التقميد

ما ىـ االخير بمياجمة عندفالتقميد ايضا أمف بكاسطتو ابف بكيو جانب مردكيج بف زيار 
عمي بف بكيو ارسؿ اليو الخميفة العباسي كتابا يأمره فيو االلتزاـ بحدكد كاليتو التي اعترؼ 

عمي  كقد سمؾ .ؿ ألكامر الخميفة العباسيثلو بيا الخميفة، فعدؿ مردكيج عف اليجـك كامت
كيو رىينة عند بف بكيو الطرؽ الدبمكماسية مع مردكيج بف زيار، إذ بعث أخيو الحسف بف ب

ابف زيار كبادرة حسف نية لعدـ االعتداء فيما بينيـ، كبيذا أمف عمي بف بكيو عمى نفسو مف 
 قصده الديمـ مف كؿ مكاف. إذ  ،مردكيج كمف الخميفة. كفتحت لو الفرصة لتقكية مركزه

بف زيار مف  االمير عمي بف بكيو، فقد ُقتؿ مردكيج الظركؼق خدمت 323كفي عاـ      
أمر االمارة الزيارية اخيو كشمكير بف زيار الذم كاف  بعده قبؿ بعض جنكده االتراؾ كتكلى

، بأخيواقؿ كفاءة مف مردكيج، إذ مكف مقتؿ مردكيج الحسف بف بكيو اليرب كااللتحاؽ 
كمف جانب آخر فقد تكجو  كبيذا تحرر عمي بف بكيو مف ضغط كالتزامات االمارة الزيارية.

كت بقكة عسكرية الى اقميـ فارس الستعادتو مف سيطرة البكييييف كبدعـ مف الخالفة قاآؿ ي
العباسية بعد أف نكث البكيييكف بعيكدىـ مف انقاذ الخالفة مف ازمتيا المالية، اال أف 
البكيييكف تمكنكا مف افشاؿ ىذا اليجـك كدحر جيش آؿ ياقكت في معركة ارجاف سنة 

 ق.323
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 ثالثة:المحاضرة ال

  الحتالل البويهي لمعراقاـــ    

كر الخالفة العباسية مضطربة في بغداد كاالمارة السامية منشغمة في خراساف كانت أم     
كبالد ما كراء النير، مما أعطى لعمي بف بكيو متنفذا في المناطؽ بات يسيطر عميو، فكاف 
عميو لزامان عميو أف يكسع امارتو اينما شاء ما دامت الفرصة سائحة أمامو. فقاـ بارساؿ 

ف بكيو الى اقميـ كرماف شرقان إذ استطاع احمد دخكؿ االقميـ بعد جيش بقيادة أخيو احمد ب
اف ىرب كالييا فدخؿ سكاف كرماف في طاعة احمد بف بكيو كبخاصة زعماء البمكش اال اف 
احمد بف بكيو أساء معاممة اىؿ كرماف فثاركا عميو كقطعكا يده اليسرل كاصابع يده اليمنى، 

كقؼ بالحكمة فعزؿ اخيو احمد عف حكـ كرماف كعيف كلما رأل عمي بف بكيو ذلؾ عالج الم
شخصا اخر بدال عنو اكثر مركنة كبيذا أمف عمي بف بكيو جية الشرؽ ليتفرغ لمتكجو الى 

 العراؽ.

فتكجو عمي بف بكيو نحك االحكاز الذم يعد ممرا لمدخكؿ الى العراؽ، مما سيؿ االمر      
رد عمى الخالفة العباسية اؿ  عمي بف ق المتم325ىك ىركب ابي عبداهلل البريدم سنة 

بكيو كزيف لو السيطرة عمى العراؽ بعد اف كشؼ لو الكضع المتأـز ىناؾ، ففكر عمي 
التكجو الى االحكاز كمف ثـ احتالؿ العراؽ. كما حاكؿ عمي بف بكيو اف ييادف السامانييف 

بؿ اقركا لو بالسيطرة في خراساف إذ عقد معيـ اتفاؽ يدفع عمي بمكجبو امكاال سنكيو كبالمقا
عمى جرجاف كطبرستاف كالرم مركز االمارة الزيارية ككذلؾ اقميـ الجباؿ. كبعدىا تحركت 

ق كانتصرت عمى قكات االمير التركي بجكـ كمف 326القكات البكييية نحك االحكاز سنة 
 ثـ سيطر عمى االحكاز.
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 غداد:العسكرية الحتالل العراق ودخول ب ــــ المحاوالت

قبؿ البدء في الخكض بالعمميات العسكرية الحتالؿ العراؽ، البد نشير الى منصب أمير   
االمراء الذم كاف احد اسباب الفكضى التي اصابت الخالفة العباسية، ففي المدة 

ق( استحدث الخميفة العباسي الراضي باهلل منصب أمير االمراء 329ق ػػػػػ 322مابيف)
                             الخالفة المالية المستعصية،                                                                     كأجراء منو لحؿ مشكمة

إذ لـ تستطع الخالفة دفع ركاتب الجند ككذلؾ محاكلة منو لمتخمص مف جشع الجند االتراؾ 
ما بينيـ إذ أخذ القكاد يتنازعكف في كقادتيـ، كلكف ىذا االمر زاد امكر الخالفة تعقيدا

فاستغؿ البكيييكف ىذه الحالة الغير مستقرة كاخذكا يميدكف لمحصكؿ عمى ذلؾ المنصب، 
ق تكجو عمي بف بكيو 327الحتالؿ العراؽ كالسيطرة عمى بغداد مقر الخالفة. ففي سنة 

كدة الى االحكاز، الى مدينة كاسط فقاد الخميفة العباسي جيشا بنفسو كتصدل لو كاجبره الع
 كتكررت الحالة ايضا بنفس السنة 

ػػػػ كجرت محاكلة اخرل الحتالؿ كاسط اشرؼ عمييا الحسف بف بكيو بعد اف حاكؿ البريديكف 
االستيالء عمييا، اال اف قكة عسكرية خرجت مف بغداد اجبرت الحسف بف بكيو االنسحاب 

 بعد استكلى عمييا كشمكير بف زيار.الى اصفياف، إذ اعاد البكيييف المدينة الى سمطتيـ 

ق سار احمد بف بكيو الحتالؿ البصرة كقتاؿ البريدييف اال اف قسما مف 331ػػػ كفي سنة 
 الجيش انحاز الى البريدييف  كعادت القكات البكييية منسحبة الى عاصمتيـ شيراز.

بكيو الى ق تكجو احمد بف 332ػػػ كتكررت محاكالت البكييييف الحتالؿ كاسط ففي سنة 
كاسط بعد اف تحالؼ مع البريدييف اال اف قكات الخالفة العباسية تصدت لميجـك بعد معركة 
حاسمة في منطقة )قباب حميد( فانسحب احمد بف بكيو الى منطقة السكس)في ايراف اآلف( 

 بعد اف كقع عدد مف القادة البكييييف اسرل بيد العباسييف.
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عف العراؽ بغية اخفاء تحركاتيـ عف بغداد، كبيذا نجح احمد ػػػػ كقاـ البكييييف بقطع البريد 
ق فتكجو الييـ امير االمراء تكزكف التركي 333بف بكيو السيطرة عمى البصرة ككاسط سنة 

كأجبره عمى االنسحاب الى االحكاز. لكف كفاة تكزكف التركي كتكلي كاتبو جعفر بف شيرزاد 
لمعاكدة الكرة الحتالؿ بغداد، إذ كاف في بغداد  أمرة االمراء فسحت المجاؿ اماـ البكييييف

قائد تركي يدعى )يناؿ ككشة( أخذ يراسؿ احمد بف بكيو كيدعكه لمقدـك الى بغداد 
كاحتالليا، بعد اف سيؿ ليـ الميمة كبيف ليـ نقاط ضعؼ ككىف قكات الخالفة العباسية، 

بكيو الى بغداد كاحتميا في كىذا ما تـ فعال حيث تكجيت القكات البكييية بقيادة احمد بف 
ق. كمف ىذا العاـ بدأ عصر النفكذ البكييي، إذ نزؿ معز الدكلة 334جمادم االكؿ سنة 

البكييي في دار مؤنس الخادـ، كأمر الخميفة العباسي كىك مرغـ بنقش اسماء االمراء 
 فة.البكييييف عمى الدنانير كالدراىـ، إذ استأثر االمير البكييي بالسمطة دكف الخمي

 

 الرابعة:المحاضرة 

 اواًل : محاولة هدم الشخصية االسالمية 

  التجاوز البويهي عمى الخمفاء - أ
عف التعدم  لقد اذل بنك بكيو الخمفاء العباسييف كاذلكىـ كسمبكىـ سمطانيـ كلـ يتكرعكا 

ف الخميفة ، كاف الخالفة فقدت ىيبتيا كضعؼ شأنيا في عيدىـ كاعمى شخصياتيـ احيانان 
، كأما ، ليس لُو مف السمطة اال االسـ، بؿ ظؿ يمثؿ رمزان دينيان اضحى العكبة في ايدييـ

ام احتالؿ الى ام منطقة في ، كما اف دخكؿ نفيذية فكانت بيد االمير البكيييالسمطة الت
العالـ ىك اذالؿ لشعبيا كادراتيا ميما قدمت االعذار لذلؾ االحتالؿ كميما كانت السبؿ 

، دخؿ معز الدكلة احمد بف بكيو عمى الخميفة ئؿ فبعد دخكؿ البكيييف الى بغدادكالكسا
 -333الطاعة كالكالء كتظاىر باحتراـ الخميفة المستكفي باهلل العباسي ليقدـ لُو فركض 
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ـ ، كقبؿ االرض بيف يديو معمنان طاعتُو كخضكعو لمخميفة العباسي 549 -449ىػ/ 433
لكنُو مف ناحية ثانية اعد مجمكعة الجند دخمكا مجمس الخميفة كاخذ ييتفكف باصكات فارسية 

فمد  ى الخميفة متظاىريف بتقبيؿ يديو ، دمكا الغير مفيكمة بالنسبة الغمب الحاضريف ثـ تق
ليـ الخميفة المستكفي باهلل يده فسحبكُه مف يديِو كجركُه الى خارج دار الخالفة ، كاخذكه الى 

 فارؽ الحياة .  معز الدكلة ماشيان كسممت عيناه كسجف تحت التعذيب الى اف

لطريقة المشينة التي رأيناىا تكلى بعد خمع الخميفة المستكفي باهلل مف قبؿ البكييييف كفؽ ا
ـ ، كلما كاف الخميفة الجديد قد جاء 973 -945ىػ / 363 -433الخالفة المطيع هلل سنة 

بِو البكيييكف فقد اصبح العكبة بأيدييـ كلـ يبقى لمخميفة اال االسـ فأصبح ابف بكيو ىك 
ي التاريخ العباسي في حيف الحاكـ المطمؽ ، كعيف لُو كزيرُا كىذِه حالة لـ يسبؽ ليا مثيؿ ف

اصبح لمخميفة كاتبان يتكلى االشراؼ عمى امكره ، كمصاريفو ، كيتكلى االشراؼ عمى 
اقطاعات الخميفة كلـ يكتفي البكيييكف في ذلؾ ، بؿ قطعكا راتب الخميفة العباسي الذم 

القطاع ال يسمـ كاعطكُه اقطاعان في البصرة ليسد بِو نفقاتِو ، ككاف ىذا اكاف يسد بِو نفقاتِو 
ايضان مف تجاكزات البكيييف ، كاالقطاع كما نعمـ ىك بيف البكيييف اخذكُه متى شاؤا كاعادكه 
متى ارادكا ، فضالن عف اف مكرد االقطاع ليس ثابت فيك ليس كالراتب ، الثابت فربما يزيد 

كر ال اك ينقص تبعان لجكدة المحصكؿ اك ردائتِو كما تدخؿ معز الدكلة البكييي في ام
تخصُو فقد طمب مف الخميفة النظر في دارِه كالتجكاؿ بيا ، فسمح لُو الخميفو بذلؾ ، لكنوُ 
ادرؾ خطأ كخطكرة ما طمب مف الخميفة الف تجكؿ بمفردِه مف دكف ام حماية فخرج عمى 
جناح السرعة بعد اف نبيو احد مرافقيِو ، كما حجر معز الدكلة البكييي عمى الخميفة 

اثناء الحرب مع الحمدانييف كبعد انتصارِه عمى الحمدانييف رفع الحجر عف المطيع هلل 
االثنيف ينتمياف الى نفس الخميفة خكفان مف تحالؼ الخميفة مع الحمدانييف عمى الرغـ مف اف 

 المذىب . 
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كقد عبر الخميفة المطيع هلل عف حالتِو المترديو مع البكيييف ) اما االف فميس لي منيا ام  
اال القكت القاصر عف كفائي كىي في ايديكـ كايدم اصحاب االطراؼ فال يمزمني  الخالفة

غزكان كال حج كالشيء مما تنظر االمة فيو ، فأف احببتـ اعتزؿ اعتزلت عف ىذا المقدار 
ايضان كتركتـ كاالمر كمو ( ، كبمغ مف االذالؿ لمبكييييف ليذا الخميفة اف الحاكـ البكييي 

ثيابِو كانقاض دارِه كقبض ثمنيا احمد بف بكيو اجبر الخميفة عمى بيع  بختيار عز الدكلة بف
. 

كنتيجة ليذا التعامؿ المشيف مع الخميفة المطيع هلل اظطر الخميفة الى خمع نفسِو مف  
، ىذا العمؿ حفيظة السمطاف البكييي، فأثار بالخالفة الى ابنِو الطائع باهللكعيد الخالفة 

، كمكقفيـ مف الخميفة الجديد فمنع الخطبة حاكلة جس نبض الناسكاتبع اجراء جديد ىك م
في بغداد لمدة خمسيف يكمان ثـ اضطر الى اعادتيا بعد اف رأل نفكران مف الناس كعدـ 
مكافقتيـ كخكفان مف قياـ امر ال تحمد عقباه بالنسبة لمبكييييف كلما تأكد البكييييكف مف 

بِو حيان كسممكا عينيِو كقتمكه  ، فيتككيف دبركا لو مقتمومكانة الخميفة الطائع هلل لدل المسمم
 .ـ 990ىػ/ 380بعد ذلؾ سنة 

كما شارؾ البكيييكف الخميفة في شارات الخالفة كالتي كانت حكران عمى الخمفاء كمنيا ذكر 
، بالقابِو الضخمة كالدعاء لُو بعد الخميفة مباشرة اسـ السمطاف البكييي في خطبة الجمعة

، ممؾ الممكؾ( كما ، عماد الدكلة، صماـ الدكلةكلةمة العريضة ) عز الدكلة ، ركف الدالطكي
 ، كالسكة كماـ عمى السكة كاسماء اكلياء عيدىـشارككا الخميفة في ضرب اسمائيـ كالقابي

، كما شارككا الخميفة في عممية قرع الطبكؿ عمى باب مف اختصاص الخميفة كحدهنعمـ ىك 
 ، عمى اف تككفيفة بقرع الطبؿ ثالث مرات يكميان كبعد اخذ كشد سمح ليـ الخمدار الخميفة 

 . في داخؿ الدار السطاف البكييي
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كانتزع البكيييكف صالحيات الخميفة بتعييف كلي العيد كحكاـ االقاليـ كالكاليات كاقامكا ىـ 
كما حاكلكا  بتعييف اك تحديد ام كلي عيد يريدكف اك ام شخص يكلكنو الكاليات كىكذا ،

يف عمى الييمنة عمى الخالفة عف طريؽ الزكاج ، كذلؾ بتزكيج بناتيـ مف الخمفاء العباسي
امؿ اف تنجب بناتيـ ذكر يستطيعكف بقكتيـ العسكرية مف تنصيبو كليان لمعيد كيتصرفكف 

ـ ، زكج عز الدكلة 974ىػ/ 364باالمر كامالن تحت اسـ ىذا الخميفة المرتقب ففي سنة 
بف معز الدكلة ابنتو شاىباز مف الخميفة الطائع هلل كجرل الشيء نفسو في سنة  بختيار
ـ ، عندما زكج عضد الدكلة فناخسركا بف ركف الدكلة ابنتو الكبرل مف 979ىػ / 369

كمعيا مف  الخميفة الطائع هلل كفييا ) رزقت ابنو عضد الدكلة الى الخميفة الطائع هلل
ـ ،  عقد بياء الدكلة ابف عضد الدكلة 993ىػ/ 383عاـ ، كفي الجكاىر شيء ال يحصى(

، كبيذا فقد فشؿ اهلل لكنيا تكفيت قبؿ الدخكؿ بياالبنتو سكينة عمى الخميفة القادر ب
البكيييكف بتحقيؽ ىذِه الرغبة كالكصكؿ الى رئاسة الدكلة العباسية عف طريؽ نياية العيد 

 . عمى الرغـ مف محاكالتيـ المتكررة كما رأينا 

كلـ ييتـ البكيييكف بطرؽ الحج كلـ يقدمكا ام حماية لحجاج بيت اهلل الحراـ ، كليذا كانت 
قكافؿ الحجيج تتعرض دائما ليجمات القبائؿ في العراؽ كالجزيرة فضالن عف ىجمات 

 القرامطة المستمرة . 

 

 الخامسة:المحاضرة 

 ثانيًا : المقاومة االسالمية لمسيطرة البويهية 

فة العباسية مكقؼ المتفرج عمى االحداث ، فاسحيف المجاؿ لـ يقؼ الناس في العراؽ كالخال
لمغزاة البكييييف لمتمتع بخيرات العراؽ كالعالـ االسالمي قبؿ كبعد الغزك البكييي الى العراؽ 
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دؤكب لمحيمكلة دكف دخكؿ  بشكؿ ـ ، كانما عممكا945-938ػ/ ى334 -327منذ سنة 
كدة كتنقصيـ الخبرة كالقيادة ، فضالن عف اف البكيييف بغداد لكننا كما نعمـ طاقاتيـ محد

الخالفة كانت تعاني مف ازمة مالية خانقة ، كمف اجؿ تبسيط المكضكع فسكؼ نقسمو الى 
 قسميف: 

 

 البويهي  نفوذمن ال مفاء العباسيينموقف الخ -أ

تصدل الخميفة العباسي المستكفي باهلل لمكجكد البكييي كاف كاف مضطر العتقاؿ احمد بف 
ىػ فيذا ال يعني سككت المطمؽ ازاء ىذا الغزك ، كقبكلو 334لو بغداد بكيو عند احتال

باالمر الكاقع كما يفعؿ مف الزعماء في العالـ عند تعرض زعمائيـ لمكارثة اك االحتالؿ ، 
فقد ظؿ الخميفة المستكفي باهلل يتصؿ بالحمدانييف كيراسميـ مف اجؿ اف يعدكا انفسيـ 

نتاج اتصاالتِو جاءت متاخره اذ تخمص منو البكيييكف قبؿ كقكاتيـ لمكاجية البكيييف لكف 
 يتخمص منيـ بمساعدة الحمدانييف .  اف

كما دبرت )عمـ القيرمانة( كليمة كبرل لقادة الجيش البكييي مف الديمـ كاالتراؾ يتبعو  
 اجتماع مكسع ليتدارس االكضاع العامة في الدكلة العباسية ، ككانت عمـ تيدؼ لاليقاع

بمعز الدكلة البكييي ككبار قادة الجيش البكييي ، اال اف البكييييف عممكا بما كاف يدبر 
 العباسي المستكفي باهلل كقتمِو . ضدىـ ككاف ىذا سببان مباشران لخمع الخميفة

-334كبعد خمع الخميفة العباسي الميتكفي باهلل جاء البكييييف بالخميفة المطبع باهلل ) 
بأيدييـ لكنو كقؼ كقفات قكية ضد كفي ضنيـ انو سيككف العكدة  ـ(،973-945ىػ/ 363

تصرفات البكييييف كسمككيـ ، فقد اعترض عمى قرار معز الدكلة البكييي بتكلية ابك 
العباس عبد اهلل ابف الحسف ابف ابي الشكارب منصب قاضي القضاة كتضميف ىذا 
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ز الحسف ابف احمد القرممي المنصب كما رفض الخميفة طمبان لعز الدكلة بختيار بتجيي
بالماؿ كالرجاؿ كتعيينو عمى بالد الشاـ بحجة طرد قكات المعز العبيدم ، ) قكات الدكلة 
الفاطمية( كعندما تأزمت العالقة بيف معز الدكلة بختيار كسبكتبكيف الحاجب ، اراد 

اكف الحاجب اف يستغؿ تذمر الخميفة مكاقؼ عز الدكلة بختيار كطمب مف الخميفة التع
السقاط عز الدكلة بختيار اال اف الخميفة المطيع هلل رفض ىذا التدخؿ تحسبان كخكفان مف 
انقالب الكضع ضده كمف ثـ يذىب ضحية ىذا الصراع في حيف عمى العكس مف ذلؾ 
استجاب الخميفة الجديد الطائع هلل بطمب سبكتكيف الحاجب كشارؾ شخصيان في ىذِه الخطة 

لحاجب اختار االتراؾ ) لفتكيف( كافؽ الخميفة الطائع هلل ىذا كعندما تكفي سبكتكيف ا
 .االختيار كانعـ عمى القائد الجديد بمقب ) نصير الدكلة (

ثـ ازداد مكقؼ الخميفة العباسي الطائع هلل صالبة في تحدم التسمط البكييي عندما  
راؼ كالقضاة كصمت قكات عضد الدكلة البكييي لمساندة عز الدكلة ، فدعى الخميفة االش

االتراؾ عمى مكاصمة الصمكد كعدـ التعاكف مع قكات عضد الدكلة كما تصدل الخميفة 
ايضان لعضد الدكلة عندما زكر االخير كتابان عمى لساف الخميفة بتكليو عمى العراؽ فقاـ 

بقطع الخطبة لمدة خمسيف يكمان كما اعتقؿ الخميفة الطائع هلل اباالحسف ابف عضد الدكلة 
ـ ابرز قادة الجيش البكييي ، ككاف ىذا ىك السبب المباشر في عزؿ الخميفة الطائع المعم

هلل كما كاف الفالس االمير البكييي بياء الدكلة كعدـ استطاعِو دفع ركاتب الجند كفعؿ بو 
 كما فعؿ الخميفة المستكفي باهلل .

ـ(، كاف 1031 – 1030 -991ىػ/ 422 -381ى الخالفة القادر باهلل ) كعندما تكل 
النفكذ البكييي بدء يضعؼ فاستغؿ الخميفة القادر باهلل ىذا الضعؼ لصالح الخالفة 
العباسية كلصالح الناس في العراؽ عمى كجو الخصكص كفي عمـك بالد المسمميف فتقرب 
لمناس كقرب رجاؿ الديف كجمس لممضالـ كعنى بامكر الناس فككف لديو قاعدة كبيرة تقؼ 
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مات كبيذا اتخذ جممة مف القرارات الميمة كالمؤثرة ضد الكجكد كالتسمط الى جانبو في االز 
البكييي في العراؽ ، فقاـ بتعييف كلي لمعيد دكف تدخؿ لمبكييييف في حيف كاف الخميفة في 
السابؽ ال يستطيع اف يعيف كلي عيد لُو اال بمكافقة السمطاف البكييي كما رفض الخميفة 

صدره بياء الدكلة مف شيراز يكلي فيو ابا احمد حسيف ابف مكسى القادر باهلل طمبان لقرار ا
 المكسكم منصب قاضي القضاة ، كامره الحج كالنظر في المضالـ كنقابة الطالبييف . 

ـ ، بقرع 1027ىػ/418كما رفض الخميفة القادر باهلل جالؿ الدكلة الذم دخؿ بغداد عاـ 
لخميفة القادر باهلل ضد جالؿ الدكلة كاقاـ الطبكؿ عمى بابو خمس مرات يكميان ، كما كقؼ ا

الخطبة البي عمي كاليجار بف سمطاف الدكلة ، كما اصدر الخميفة القادر باهلل قرار بمنع 
اقامة ام نشاطات لممحاكر كالكتؿ المذىبية كمنع المناظرة في مثؿ ىذِه المكاضيع كفي سنة 

خميفة بقرائتِو ، عمى كجكه اىؿ ـ، اصدلر الخميفة المنشكر القادرم كقاـ ال1029ىػ/420
 بغداد مف القضاة كالشيكخ كاالعياف . 

 

 السادسةالمحاضرة 

 .دور العيارين والشطار في مقاومة النفوذ البويهيـــ 

ظير العياريف كالشطار في مختمؼ مناطؽ العالـ االسالمي مف بينيا العراؽ كمصر   
كالشاـ، كيبدكا مف تسميتيـ انيـ يجيدكف الرماية كاصابة اليدؼ كربما تعني بالعياريف 
 كالشطار السرعة كالحركة كاالفالت مف العقاب اك مف القاء القبض عميو بعد انجاز الميمة. 

ركات اباف العصر العباسي إذ حدثت حركات منذ عيد الخميفة كقد ظيرت ىذه الح   
محمد االميف اثناء حصار بغداد إذ استعاف بيـ االميف كابمكا بالء حسنا كلكف كاف ينقصيـ 
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ق في 251الخبرة كالقيادة العامة. كما ظيركا بشكؿ اكثر تنظيما في حصار بغداد سنة 
 عيد الخميفة المستعيف باهلل.

مثؿ ىذه الحركات اثناء االضطرابات الداخمية كضعؼ السمطة المركزية كنالحظ تظير   
كبالتالي اصبحكا قكة يحسب ليا ألؼ حساب، ففي العراؽ اطمؽ عمييـ اسـ العياريف 

، كفي بالد الشاـ اطمؽ عمييـ بالزعار كفي مصر عرفكا باسـ الفتكة اك الفتياف أك كالشطار
جتماعية كسياسية كاقتصادية دكرا في ظيكر ىذه المطاريد اك الحرافيش. إذ ادت عكامؿ ا

 الحركات، فضال عف الغزك االجنبي كتردم االحكاؿ العامة في العراؽ مثال.

ففي العراؽ تبمكرت ىذه الحركة كاستمرت حتى نياية النفكذ السمجكقي في بغداد، فمعب     
اؽ، حتى نظـ ىذه العيار كالشطار دكرا مؤثرا في االحداث السياسية في مختمؼ مدف العر 

الحركة ككضع اسسيا بطرؽ سميمة الخميفة العباسي الناصر لديف اهلل كذلؾ تحت اسـ 
 الفتكة. 

    

 طبيعة الحركة:ـــ 

كمف ىذا نفيـ اف الحركة بحسب اقكاؿ المؤرخيف بدأت بكصفيا حركة تمرد عمى    
جماعات عديدة، إذ االكضاع المعاشية كالفكضى السياسية كاالجتماعية كاستغمت مف قبؿ 

، كلكف لـ يكف لـ يكف لمحركة رأم منظـ اـ ىدؼ بؿ مدفكعيف مف اجؿ السمب كالنيب
 ىناؾ تبايف في اآلراء مف مؤرخيف كمحدثيف حكؿ طبيعة الحركة. 

ػػ يقكؿ ابف الجكزم حيف يصؼ حركة العياريف كالشطار بانيـ )) يسمكف بالفتياف كيقكلكف 
، كال ييتؾ ستر المرأة، كمع ىذا اليتحاشكف مف أخذ  الفتى اليزني كال يكذب كيحفظ الحـر

امكاؿ الناس  كيسمكف طريقتيـ بالفتكة، كيجعمكف لباس السراكيؿ لمداخؿ في مذىبيـ كمباس 
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لعياريف كالشطار قد ظيرت الصكفية لممريد((. كيبدك مف خالؿ رأم ابف الجكزم اف حركة ا
 بكجييف:

انيا حركة اجتماعية منظمة قاـ بيا الضعفاء مف الناس مف كؿ االكؿ اجتماعي: ب 
االجناس فظمت في صفكفيا حتى ابناء العباسييف كالعمكييف، كقد ظيرت في بغداد كالمدف 
الكبيرة، حتى اصبحت مف الصعكبة عمى السمطة كشؼ خيكطيا لسعة المدينة ككثرة 

عدـ المجكف كليذا اطمقكا عمى يذه الحركة مبادئ اخالقية منيا الفقو ك كأف ل سكانيا،
 ككاف قسميـ ىك بحؽ الفتكة كىذا يعني انيا امانة في اعناقيـ. تنظيميـ لقب )الفتكة(

ػػػػ ككصؼ المؤرخ ابف االثير سيرة احد زعماؤىا كىك البرجمي، إذ قاؿ عنو )) كاف فيو فتكة 
ي فقد كصؼ ابف كلو مركءة كلـ يعترض ألمرأة  كال الى مف يستسمـ اليو((. أما التنكخ

حمدكف العيار بانو )) فيو فتكة كضرؼ ... ال يفتش امرأة كال يسمبيا، كلـ يعترض 
ألصحاب البضائع القميمة ػػػػ أم صغار التجار ػػػ التي تككف دكف االلؼ، كاذا أخذ ممف 

 حالتو ضعيفة قاسمو عميو، فترؾ شطر مالو في يديو((.

في سمب التجار كاصحاب الثركة بعض امكليـ اك  كقد داقع العياريف كالشطار عف رأييـ   
كميا بزعميـ، اف ىؤالء االغنياء لـ يدفعكا زكاة أمكاليـ كاف الضعفاء مف العياريف 
يستحقكنيا، كاف أخذ امكاؿ التجار مسمكح بو. اال عنؼ ىجماتيـ عمى االسكاؽ كالتحكـ في 

ياء كما صاحبو مف اعماؿ دكر االثر  ارباب التجارة مف خالؿ فرض الضرائب عمييـ كنيب
حرؽ كقتؿ تشير دكف شؾ الى دخكؿ عناصر دخيمة غير منظمة في حركة العياريف 
كاستغالؿ مبادئ العياريف كسمعتيـ ألغراض دنيئة كمف اجؿ اشباع رغبتيـ الشخصية 
تحت ستار العياريف كالشطار مما أدل الى نشر الفكضى كاعاقة النمك كالتطكر االقتصادم 

الحضارم، مما دعى بعض المؤرخيف الى كصؼ ىذه الحركة بالمصكصية كالصناعي ك 
 .لمحركة كىذا ىك الكجو الثانيكاالجراـ 
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 السابعة:المحاضرة 

 مة الوجود البويهي في العراق:او أما دور العيارين والشطار في مق

مف الكجكد البكييي في العراؽ كانت لمبكييييف قكة عسكرية كبيرة في  ففي الفترة االكلى   
العراؽ كليذا نالحظ اف لمعياريف كاف ليـ نشاط ضعيؼ. كلكنيـ لـ يترككا الحبؿ عمى 

ق 361الغارب لمبكييييف، بؿ استغمكا الضركؼ الداخمية كالخارجية لصالحيـ، ففي سنة 
ب االس  يدعميـ العياريف كالشطار لنجدة اىؿ عندما بمغت التجاكزات البيزنطية مداىا ى

الرىا كالجزيرة الفراتية، إذ اكقع الناس الخسائر الفادحة في ممتمكات البكييييف كاعكانيـ 
آنذاؾ. كتكررت ىياج الناس ضد البكييييف حيث قادىـ في ىذه المرة زعيـ العياريف)الزبد 

دركب كمف اصحاب الدكاكيف في العارم( فتمكف العياريف مف اخذ الضرائب مف سكاف ال
كىذا يعني ق كظيركا جيارا في االسكاؽ 379االسكاؽ. كما نشط العياريف كالشطار سنة 

بركز قكتيـ مف جية كضعؼ قكة البكييييف مف جية اخرل، إذ قامك بقتؿ كؿ مف يقؼ 
ضدىـ مف اعكاف البكييييف كظير تنظيميـ بشكؿ كاضح فاصبح لكؿ درب أمير كلكؿ 

ـ، كتكلى قيادتيـ العيار عزيز البابصرم، إذ طالب العياريف البكييييف بحسف محمة مقد
معاممة الناس كانصافيـ. كلكف البكييييف تصدكا ليذه الحركة  كرصدكا ليا االمكانات 

ـ اشتد أمر العياريف في 994ق ػػػػ 384المالية مف اجؿ الحد مف نشاطيـ. كفي سنة 
ق مما اجبر البكييييف عمى 393ق ك 390العكاـ بغداد، كما تجدد نشاطيـ ايضا في ا

تكميؼ عميد الجيكش البكييية ابي عمي بف ىرمز لمتصدم ليـ كمحاربتيـ لكنو لـ يستطيع 
 القضاء عمييـ.

كفي مطمع القرف الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميالدم، بدأت عكامؿ الضعؼ تدب    
ـ 1017ق ػػػػػ 408بغداد مرة أخرل عاـ  في االمارة البكييية فظيركا العياريف كالشطار في
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كقامكا بمصادرة امكاؿ البكييييف كاالشخاص المكاليف ليـ. كما ازداد  نشاطيـ بشكؿ كاضح 
إذ تحدك السمطة البكييية بشكؿ كاضح كدكف خكؼ فظيركا ـ 1025ق ػػػ 416في سنة 

اعؿ كمدججيف بالسالح، عيانا اماـ الناس ليال كنيارا ككانكا اثناء مسيرىـ ليال يحممكف المش
كفي ىذه السنة ايضا نيبكا امكاؿ الحاكـ البكييي مشرؼ الدكلة، فضال عف امكاؿ 

ـ ازداد نشاط 1026ق ػػ 417االشخاص الذيف يساندكف الكجكد البكييي. كفي سنة 
العياريف في بغداد كاقمقكا االدارة البكييية، إذ انذرىـ الحاكـ البكييي بضركرة الخركج مف 

كلكنيـ بدال مف الخركج قامكا بمياجمة معسكرات الجند البكييي فرد عمييـ البكييييف  البمد
ـ تزعـ حركة 1029ق ػػ 420بحرؽ الدكر التي كاف يحتمي بيا العياركف. كفي سنة 

العياريف كالشطار في بغداد ابك يعمى المكصمي إذ قاد حركتيـ كاتخذ مف منطقة عكبرا مقرا 
الشرطة كقتؿ بعضيـ ككاف يسير مع اتباعو كسيكفيـ مسمكلة لو، حيث ىاجـ ابي يعمى 

 استعدادا ألم طارئ قد يتعرضكف لو.

 رجمي في مقاومة الوجود البويهيبال ـ دورــ

عرفت ىذه الشخصية بشدتيا كقسكتيا في معاممة البكييييف كاالشخاص المتعاكنيف     
معيـ، ككاف ال يصعب عميو أم ىدؼ ميما كاف صعب المناؿ، حتى كلك كاف بقرب دار 
الحكـ البكييي، إذ اضطر الجند البكييي الى اخذ خيكليـ معيـ بعد اف تعرضت 

فنقؿ الحاكـ البكييي دكابو الى داخؿ  اصطبالت الجند الى اليجـك مف قبؿ العياريف،
قي مف بغداد. لكف ىذه االحتياطات لـ تجد نفعا المممكة البكييية كالتي تقع في الجانب الشر 

اماـ نشاط العياريف في بغداد فاقتحمكا دار المممكة البكييية كنيبكا ما خؼ كزنو كغال ثمنو 
كىنا كضح لمعياف عجز البكييييف  فنيبكا الخيكؿ التي ضف البكييييف اناه في مأمف منيـ

كاستبؾ البرجمي كاتباعو مع كفشميـ في مكاجية العياريف الذيف ىاجمكىـ في عقر دارىـ 
ـ 1032ق ػػػػ 424القكات البكييية التي عجزت عف مقاكمتو كىربت مف امامو. كفي سنة
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يي قتؿ أعكاف البرجمي صاحب الشرطة في بغداد  كىذا يعد اكبر تحد لمكجكد البكي
فصاحب الشرطة يمثؿ ما يعرؼ اليـك بكزير الداخمية، كىنا جندت السمطة البكييية كؿ 
طاقاتيا كامكانياتيا لمقضاء عمى البرجمي كاتباعو بعد اف اطاعو الناس كعماؿ البكييييف 
انفسيـ، إذ جرل اشتباؾ عنيؼ قكات البكييييف كالبرجمي حتى تمكنت القكات البكييية مف 

ـ. إذ بمغت مف قكة البرجمي في بغداد اف 1033/1034ق ػػػػ 425ة قتؿ البرجمي سن
 الخطبة كالجباية كانت لو دكف الخميفة كدكف الحاكـ البكييي لمدة خمس سنكات.

كحاكلت السمطة البكييية استثمار انتصارىا عمى البرجمي كاثبات كجكدىا في بغداد،    
عكنة عمى االستقالة، كما عجز الحاكـ لكف نشاط العياريف لـ يتكقؼ، إذ اجبركا صاحب الم

تحمكا دار صاحب المعكنة كاحرقكىا، ثـ البكييي جالؿ الدكلة عف مقاكمتيـ، حيث اق
ـ كقتمكا عددا مف 1037ـ/1036ق ػػػ 438اقتحمكا السجف كاخرجكا اتباعيـ منو في سنة 

 رجاؿ الشرطة.
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