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  تاریخ استالم البحث
٢٣/٦/٢٠١٩ 

  تاریخ قبول النشر
٢٨/٨/٢٠١٩ 

 
من المصادر  )م١٢١٣/هـ٦١٣ت( زديیعد كتاب أخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر اال      

ِالتاریخیة المهمة، تناول فیه المؤلف تاریخ العدید من الدویالت التي أستقلت عن الخالفة العباسیة، 
 یسلط الضوء على المعلومات ومنها الدولة الحمدانیة في الموصل، والبحث الذي بین ایدینا

لموصل في عصر ابي الهیجا، وناصر الدولة التاریخیة التي زودنا بها بن ظافر االزدي عن تاریخ ا
الحمداني، والذي تضمن الجانب السیاسي، فتحدث عن عالقاتهم السیما بالخالفة العباسیة، 

ًفضال عن الجانب االجتماعي . وبالبویهیین والتي غلب علیها الطابع العسكري والمواجهات
   . واالقتصادي

Abook(a,khbar al-dwal al-mungate,a) by Ali bin zafer al,uzdy.A source 
to study the history of Mosul 

 in the era of Abi al-hija,a and Naser al-dawla al-hamadani. 
Asst. prof. Dr.huda Yassin Yousuf 
Mosul studies center 
        Abook a,khbar al-dwal al-mungate,a is one of the important historical 
sources in which the author discussed the history of Many states that 
independent of the Abbasid Caliphate, like the Hamdania,s state in 
Mosul.this research sheds light on the historical information provided by 
Ibn-Zafer al,uzdy about the history of Mosul in the era of Abi al-hija,a and 
Naser  al-dawla al-hamadani included the political side as well as the social 
and economic side.  

 
 

                                         
 الموصلجامعة،  مركز دراسات الموصل، استاذ مساعد، قسم الدراسات االدبیة والتوثیق . 
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- ٢٩٣(تاریخ الدولة الحمدانیةًجانبا من بین المصادر التاریخیة المهمة التي تناولت   

 ،)م١٢١٦/هـ٦١٣ت ة البن ظافر االزديكتاب أخبار الدول المنقطع، )م٩٤٠-٩٠٥/هـ٣٢٩
ودارسة تاریخ الدولة الحمدانیة یعني دراسة جزء من تاریخ الخالفة العباسیة من جهة، ودراسة تاریخ 

وكتاب  . من جهة اخرىدویلة من الدویالت المستقلة في اقلیم من اقالیم الدولة العربیة االسالمیة
 المهمة والذي تناول فیه المؤلف تاریخ العدید من  من الكتب التاریخیة،أخبار الدول المنقطعة

  . ً كما سنوضح ذلك الحقا،الدویالت التي استقلت عن الخالفة العباسیة
ان المادة  ِ ومما تجدر االشارة الیه،.ُبدأ المؤلف كتابه بالحدیث عن الدولة الحمدانیة

صدرت على شكل كتاب  ر،الثغووالمتعلقة بتاریخ الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر 
التي عملت على انتزاعه من  ،)١(، من قبل المحققة  تمیمة الرواف مكون من سبعین صفحةصغیر

مخطوطة  أخبار الدول المنقطعة ومن ثم تحقیقه ونشره وذلك ألهمیة المعلومات التي جاء بها ابن 
مدانیة من كتاب ابن ظافر لقد انتزعت أخبار الدولة الح:((...ظافر االزدي عن هذه الدولة فقالت

 وقیمة ما فیه من مواد ال نكاد نقف علیها من مصدر اخر من المصادر، ومن ،ألهمیة الموضوع
  ...)).ولدى العمل تبین لي أهمیة نص الكتاب...لى تحقیقها بشكل علمي بغیة نشرهاثم سعیت ا

لة الحمدانیة في ومن الجدیر بالذكر، اننا اقتصرنا في هذا البحث على دراسة تاریخ الدو
، وذلك )م٩٦٨/هــ٣٥٨ت (وناصر الدولة الحمداني) م٩٢٩/هـ٣١٧ت(الموصل في عهد ابي الهیجا

وألن بقیة المعلومات  ،ُهألهمیة المعلومات التي ذكرها ابن ظافر االزدي عنًلسعة الموضوع أوال، و
كانت عبارة عن  ،لوك الدولة الحمدانیة في الموصلالتي اوردها ابن ظافر االزدي عن بقیة م

 وفقدت االسرة الحمدانیة نشبت بین االخوة بعد وفاة ناصر الدولة الحمداني. صراعات ومواجهات
ًالذي كان حاكما على حلب، فقد ذكر ابن  )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت( اما سیف الدولة الحمداني .وحدتها

جتماعیة واالدبیة یة واالُظافر االزدي، معلومات مهمة جدا عنه تتعلق بالجوانب السیاسیة والعسكر
، الذي )م٩٦٥/هــ٣٥٤ت( ُالسیما اهتمامه باألدب والشعر وذكر شاعره أبو الطیب المتنبي وغیرها،

 ،)٢(ًكان یشید بانتصارات سیف الدولة، واورد جانبا من الحوارات التي كانت تحصل بین االثنین
  المعارك والغزوات معهم، كما وكان له العدید من،ُوذكر دوره الممیز والبارز في الجهاد ضد الروم

. )٣(همناها لحمایة اراضي الدولة العربیة االسالمیة ضد هجماتبأشار الى  المدن و الحصون التي 
ِولغرض بیان أهمیة المعلومات التي جاء بها بن ظافر االزدي، السیما التي أنفرد بها عن غیره من 

: األول. مهمین آخرین في التاریخ االسالميُالمؤرخین، أرتأینا أجراء مقارنة بینه وبین مصدرین 
ًالذي كان معاصرا البن ظافر ) م١٢٣٨/ه٦٣٠ت(كتاب الكامل في التاریخ، لعز الدین بن األثیر 
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كتاب تجارب : االزدي وزودنا بالعدید من المعلومات المهمة والقیمة عن الدولة الحمدانیة، والثاني
ًوالذي كان معاصرا لفترة حكم الدولة ) م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(االمم وتعاقب الهمم، البن مسكویه 

  .الحمدانیة السیما في الفترة موضوع البحث
. ُأسمه ووالدته :ابن ظافر االزدي: ًأوال، الى عدد من المحاور الرئیسة وهيقسم الموضوع 

: ًخامسا .یةُكتاب اخبار الدول المنقطعة وأهمیته التاریخ :ًرابعا .ُؤلفاتهم :ًثالثا. ن حیاتهنبذة ع: ًثانیا
ًأخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر االزدي مصدرا لدراسة تاریخ الموصل في عصر ابي الهیجاء 

 الجانب االجتماعي -٢ الجانب السیاسي - ١ المحور قسم بدوره الىا، وهذالحمدانيوناصر الدولة 
  .  االزدي كما تمت االستعانة بعدة مصادر ومراجع تعزیزیة لروایات بن ظافر،واالقتصادي

 
، ابو الحسن االزدي، لفقیه العدل المنعوت بجمال الدینهو علي بن ظافر بن حسین ا

  .)٤()م١١٧٢/هــ٥٦٧(المصري المالكي بن العالمة أبي المنصور، ولد بمصر سنة 
 

الحسن األزدي نشأ ابن ظافر االزدي في كنف والده االمام ابي منصور ظافر بن 
ًكان فقیها مالكیا اذ تفقه  ،)م١١٢٣/هـ٥١٧( ولد سنة ي المولد، المصري الدار والوفاة،االسكندران ً

ِ، وكان له حلقة یختلف الیه ًما في الفقه واالصولعلى مذهب االمام مالك بن أنس، وكان اما
ة المجاور) ٥(رسة المالكیةمدال، قدم مصر وتولى التدریس ب، یقراؤن علیه العلمجماعة من المستفیدین

وأنتفع به خلق كثیر وتخرج على یدیه جماعة من الشافعیة  للجامع العتیق بمصر مدة طویلة،
عد ًوالمالكیة، وكان یدرس في أول النهار، ثم یجئ بعد الظهر للمناظرة الى العصر، ویأخذ درسا ب

واخذ . )٦() م١٢٠٠/هــ٥٩٧( ةوأستمر في ذلك الى حین وفاته سن .العصر والمناظرة بین العشائین
ّابن ظافر االزدي الفقه والكالم عن ابیه، وقرأ علیه األصول واألدب، وجود العربیة، وبرع في معرفة 

 ملوك وبخاصةًوحفظ منها كثیرا  ملوك والوزراء من العرب والعجم،التاریخ، ونظر في تواریخ ال
في  لنظم والنثر وكان له الید الطولىبالغة واًوتمیز ابن ظافر االزدي ایضا في مجال ال .)٧(االعاجم

من  )٨()م١٢٥٨/هـ٦٥٦ (فن االدب، كما كان على اطالع بأمثال العرب وأشعارهم وسمع المنذري
 .ا من االبیات والقصائد الشعریة واطلع علیهً عدیدا)٩()م١٢٥٦/هـ٦٥٤(شعره، وذكر له ابن الشعار

الذي أهتم )م١٢٣٧-١٢١٨/هـ٦٣٥-٦١٥( الیوبيعاش ابن ظافر االزدي في زمن الملك الكامل ا
، ویبدو أن المؤهالت )١١(وتولى التدریس بالمدرسة المالكیة بمصر بعد وفاة ابیه، )١٠(بالعلم والعلماء

عزیز الى الخلیفة ًالتي كان یمتلكها ابن ظافر األزدي ومكانته جعلته یصبح رسوال الى الدیوان ال
على حران وأعمالها مدة من ) م١٢٣٧/هـ٦٣٥ت(ك األشرفوولى الوزارة للمل وملوك األطراف،
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بسبب سوء ، )١٣(، ثم صرفه الملك األشرف عن الوالیة وذلك حسبما ذكر ابن الشعار)١٢(الزمن
مدة یظهر على أهلها الحماقة الزائدة عن الحد والصلف، ]حران[فبقي یتوالها((:تصرفه مع أهلها فقال

ع، ولم تحمد سیرته عندهم، فأبلغ الملك األشرف ما كان یعامل وأستطال علیهم بالسفه والكالم الشنی
ل في قبأوتوجه ابن ظافر االزدي الى الحجاز وعاد الى مصر، و ...)).به الناس، صرفه عن الوالیة

ولم یعمر . ُوغیره)١٤(عنه القوصي  النظر فیها، روىأكثرث النبویة وخر عمره على مطالعة االحادیآ
ودفن بسفح  ،)م١٢١٦/هــ٦١٣( سنة ربعین وذلكأنتصف شعبان عن نیف وفقد توفي في م ًطویال،
 الكتبيبن شاكر باستثناء  .على ذكر سنة الوفاة، )١٥(واتفقت معظم المصادر التاریخیة المقطم،

ِ التاریخ االول لوفاته هو اال أن. ِلوفاته )م١٢٣٤/هـ٦٣٢( الذي حدد سنة، )١٦()م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(
عظم المصادر التاریخیة علیه السیما التي كان اصحابها من المعاصرین ، وذلك التفاق ماالصح

، )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(وابن الشعار ،)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( مثل یاقوت الحموي،البن ظافر االزدي
اما الكتبي فلم  كر الشهر الذي حدثت فیه الوفاة،فضال عن انها حددت تاریخ الوفاة بدقة وذلك بذ

 مصدر متأخر نسبیا بالقیاس الى بقیة ِكونهفضال عن  .كر الشهریذكر سوى سنة الوفاة بدون ذ
  .المصادر

) ١٧( یاقوت الحمويُ معاصرهعدید من المؤرخین بأبن ظافر االزدي وبعلمه ومنهم،وقد أشاد 

فقد التقى به )١٨(أما المنذري)). وكان نعم الرجل، له علوم جمة وفضائل كثیرة((...:الذي قال عنه
وقد الخاطر، طلق العبارة، وكان مع تعلقه بالدنیا له میل كثیر الى أهل االخرة كان مت((:وقال عنه

ًمحبا ألهل الدین والصالح مكرما لهم ًایضا وذكر نص كالم المنذري،  )١٩( الكتبيِوأشاد به...)).ً
ُومن المرجح انه نقل ذلك منه ید ج سیال الذهن، ،ًكان فطنا طلق العبارة((...:فقال ،)٢٠(أما الذهبي. ُ

ًرجال نبیها جلی...كان((:فقد أشاد به وبعلمه فقال )٢١(أما أبن الشعار)).التصانیف ًال، ذا فضائل ً
ه الید الطولى في فن وبالغة متظاهرة، ومكان جید من صناعتي النظم والنثر، ول وافرة،
ًكان تیاها معجبا ب((...:ذكر صفاته السلبیة فقالُنفسه  الوقت اال أنه وفي...)).االدب ِنفسه على ً

ِمن یخاطبه، شرس االخالق، تعتریه علة سوداویة ُ ّ((...)٢٢(.  
 

 من الكتب المتنوعة السیما في مجالي التاریخ واألدب وقد ًاعدید  ابن ظافر األزدي،صنف  
ُه تعرب عن الى ان مصنفات  فأشار)٢٤( بأنها حسنة مفیدة، أما ابن الشعار)٢٣(وصفها المنذري

، )٢٦(بدائع البدائة(، وكتاب)٢٥()أخبار الشجعان(ومن هذه الكتب كتاب . ئ عن منهجهب وتنفضله،
 ،))٢٨(الملوك السلجوقیة أخبار(وكتاب ،)مطبوع/)٢٧(ًاو بدائع البدائة في من قال شعرا على البدیهة
 ،)٣٠()مكرمات الكتاب(وكتاب ،)٢٩()أساس السیاسة( ومن الكتب األخرى البن ظافر االزدي كتاب
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غرائب التنبیهات على (وكتاب ،)٣١(وابتدأ بعلي بن ابي طالب) من اصیب ممن أسمه علي( وكتاب
ومن الجدیر بالذكر أن  ،في االدب )٣٣()نفائس الذخیرة(وكتاب ،)٣٢()مطبوع/عجائب التشبیهات

ولم یكمل ولو كمل ما كان في االدب ((: أشار الى الكتاب االخیر وأثنى علیه فقال)٣٤(الكتبي
  ...)). ُمثله
 
ُوالذي ذكره  )أخبار الدول المنقطعة(  من المؤلفات التاریخیة المهمة البن ظافر االزدي كتاب    

 والذهبي ،)٣٧(والمنذري ،)٣٦(الشعار وابن ،)٣٥(یاقوت الحموي :ومنهم عدید من المؤرخین،
ومن الجدیر بالذكر ان اسم . )٤٠()م١٢٨٢/هـ٦٨١(، وابن خلكان)٣٩( والكتبي،)٣٨()م١٣٤٧/هـ٧٤٨(

اقلها ن هذه التسمیة قد تنأویبدو  )الدول المنقطعة( رخین تحت عنوانالكتاب قد ورد لدى هؤالء المؤ
 أما النسخة المطبوعة التي بین ایدینا من الكتاب فقد وردت باسم .حداهما عن االخرأالمؤرخون 

ن الكتاب كانت ، وذلك ألن النسخة المخطوطة التي أطلع علیها المحقق م)دول المنقطعةأخبار ال(
ورد في بدایة الكتاب المحقق، صورة لنسخة مصورة من النسخة االلمانیة أاذ  .تحمل هذا العنوان

ً، وفیما یتعلق بتسمیة الكتاب ایضا، فقد اطلع )اخبار الدول المنقطعة( یظهر فیها عنوان الكتاب
وتعتبر مخطوطة اخبار الزمان في تاریخ بني :((على مخطوطة هذا الكتاب فقال )٤١(صل السامرفی

 لذلك فمن المرجح ان كتاب ...)).فرالعباس أو كتاب اخبار الدول المنقطعة لجمال الدین بن ظا
عدید من النسخ المخطوطة وان هذا ُوجد منه  )أخبار الدول المنقطعةالدول المنقطعة، أو (
 .المخطوطة التي وجدت لهذا الكتابالف البسیط في التسمیة یعود الى اختالف عنوان النسخ الختأ

وذلك  )أخبار الدول المنقطعة( ن اسم الكتاب سیرد في البحث باسما ِومما تجدر االشارة الیه،
  .ًاستنادا الى النسخة المطبوعة التي بین ایدینا

 . الدویالت االسالمیة المستقلة مرتبة على السنینأخبار ،)أخبار الدول المنقطعة( ضم كتاب     
، والدولة )٤٣(الدولة الساجیة بالجبال ،)٤٢(فبدأ بالدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور

الدولة العلویة بأفریقیة ومصر  ،)٤٥(ة بمصر والشاموالدولة االخشیدی ،)٤٤(الطولونیة بمصر والشام
بن ویقصد المؤلف . )٤٨(الدولة العباسیة ً واخیرا،)٤٧(بأفریقیة واالندلس ةودولة صنهاج ،)٤٦(والشام

 لخالفة العباسیة، وهذا ما اكده،، الدول التي انقطعت وأستقلت عن اظافر االزدي، بالدول المنقطعة
أختیار المؤلف لهذه التسمیة یراد به الدول التي انقطعت :((... الذي قال)٤٩(الدكتور علي عمر

 الدولة -من یتناول المؤلف تاریخ الدولة األعن الخالفة العباسیة، فكان المناسب أوأستقلت 
، أشار الى أن بعض الباحثین ومما یذكر ان المحقق)). ذه الدولالتي استقلت عنها ه- العباسیة
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 علیه التسمیة بالدول المنقطعة مع ذكر بهمتأنتقد أو أ ،)٥١(ومنهم تمیمة الرواف) ٥٠(المحدثین
 العباسیة بجانب الدول المنقطعة في هذا الكتاب، وذهبوا الى ان الدولة العباسیة لم تكن قد الدولة

 العنوان من  آخر ال صلة له بما اثیر حولًاًانقطعت في زمان المؤلف، مشیرا الى ان هذا امر
، )م١٢٥٨/ هـ٦٥٦( باسیة كانت على ید التتار في سنةن نهایة الدولة العأل دراسات غیر متأنیة،

ًوطبیعي انها لم تنفصل عن غیرها والحالة هذه، وأشار ایضا الى أن عنوان الكتاب یوحي بالنزعات  ِ
  .)٥٢(االقلیمیة والحركات االنفصالیة عن الدولة العباسیة ابان ضعفها

ًن الكتاب لم یصلنا كامال، وان ما وصلنا من كتاب اخبار الدول أومما تجدر االشارة الیه      
الدولة الحمدانیة بالموصل ًوالذي یتضمن كما أشرنا انفا،، ط القسم الثاني من الكتاب فقالمنقطعة هو

ة بمصر والشام، الدولة الدولة الطولونی ،الدولة الساجیة بالجبال، وحلب ودیار بكر والثغور
دولة ًواخیرا ال ، الدولة العلویة بأفریقیة ومصر والشام، دولة صنهاجة بأفریقیة واالندلس،االخشیدیة
الدلیل على ذلك إشارات ًفقد تناول دوال اخرى لم تصلنا،اما القسم االول من الكتاب . العباسیة

 ودولة االغالبة ،ومن المرجح انها تتعلق بالدولة السلجوقیة.المؤلف في القسم الثاني من الكتاب
  . )٥٣(ُوهذا ماكده محقق الكتاب. وغیرهما
عدید ، وذلك لكونه كتاب تاریخ عام ضم  أهمیة تاریخیة كبیرة)اخبار الدول المنقطعة( ولكتاب      
 التي حكمت العالم االسالمي آنذاك، وأشار الى سیر ملوكها  المستقلة عن الخالفة العباسیة،الدول

ًوحكامها وخلفائها، وأهم االحداث التاریخیة التي حصلت آنذاك، فضال عن ذكر العدید من الجوانب 
ًوقد تمیز هذا الكتاب بالدقة والتفرد والشمول، فضال عن كونه . واالجتماعیةالسیاسیة واالقتصادیة 

ًصدرا دقیقا لفترة زمنیة طویلةم كتاب أخبار الدول المنقطعة  )٥٥(وقد عد أحد الباحثین المحدثین )٥٤(ً
علي بن ظافر االزدي، رائد الحركة  )٥٦(وعدت باحثة اخرى. من أعظم الوثائق في تاریخ الحمدانیین

وكذلك تمیز  ).أخبار الدول المنقطعة( لموسوعیة التاریخیة في العصر االیوبي وذلك بتألیفه كتابا
والقیمة . )٥٧( للباحثینًاومرجع ل مما یجعله مادة غنیة للمؤرخین،الكتاب بالترتیب الدقیق الكام

شكل دقیق ووثقها بغلب االحداث التاریخیة أُالخرى للكتاب تكمن في أن مؤلفه ذكر التاریخیة ا
خیة كبیرة كما سنبین ذلك ُما له قیمة تاریسنة لوقوع الحدث التاریخي، وهذا ذكر الیوم والشهر والف

 ،)٦٠(، والذهبي)٥٩(والكتبي ،)٥٨(عدید من المؤرخین بهذا الكتاب ومنهم المنذريوقد أشاد  .ًالحقا

ًالذین ذكروا انه كتاب مفید جدا، وقال الذهبي أتى فیه ((:عالم النبالءفي كتابه سیر ا، )٦١(ُ
  )).بنفائس
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یمتد تاریخ الدولة الحمدانیة نحو مائة عام اي منذ قیام أمارتهم في الموصل عام   
ودراسة تاریخ الحمدانیین  ،)م١٠٠١/هـ٣٩٢( هم في حلب عام، حتى سقوط امارت)م٩٠٥/هـ٢٩٣(

ودراسة تاریخ خاص بدویلة من الدویالت  ،ن تاریخ الخالفة العباسیة من جهةتعني دراسة قطاع م
المستقلة في اقلیم من اقالیم الدولة العربیة االسالمیة من جهة اخرى، ویرتبط قیام الدولة الحمدانیة 

ت عدید من  فقد اعلن،عف التي مرت بها الخالفة العباسیة في هذا القرناشد االرتباط بحالة الض
ولتان فأعلن الصفاریون والسامانیون استقاللهم في االقالیم الشرقیة، وقامت الد ،الدول استقاللها

  . )٦٢(قالیم الغربیةاالخشیدیة والفاطمیة في األ
عن الدولة )لدول المنقطعةا(  في بدایة القسم الثاني من كتابهتحدث ابن ظافر االزدي

الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور، وكانت للمادة التاریخیة المتعلقة بهذه الدولة بحدود 
أبو الهیجاء، :  ذكر فیها ستة حكام بارزین من حكام الدولة الحمدانیة وهمثالث وخمسون صفحة،

 الغضنفر ابو تغلب بن ناصر الدولة ناصر الدولة الحمداني، سیف الدولة الحمداني، وعدة الدولة
، وابو )م٩٩١/هــ٣٨١ت(، وسعد الدولة أبو المعالي شریف بن سیف الدولة )م٩٧٩/هــ٣٦٩ت(

سب  ابتدأ فیها بالحدیث عن أصل الدولة الحمدانیة ومكانتها، ون.الفضائل شریف بن سعد الدولة
ًواثبتها أوتادا وبیت اربابها من  ،ًماداهذه الدولة من ارفع الدول ع(( :مؤسس الدولة الحمدانیة، فقال

ًانبه بیوت العرب ذكرا، واعالها قدرا ، ثم ذكر جدهم االقرب الذي ینسون الیه وهو مكاید )٦٣(...))ً
ثم وصل نسبهم الى ربیعة بن نزار بن معد بن . المحل حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان

اء كثیرون منهم ابو الهیجا عبد اهللا والمملكة في ن لحمدان  ابنأ ابن ظافر االزدي وأشار. عدنان
  : زودنا بها ابن ظافر االزدي الىویمكن تقسیم المادة التي .)٦٤(اوالده
 

 ،)٦٥( ذكر ابن ظافر االزدياذ،)م٩٠٥/هــ٢٩٣(سنة والیة الحمدانیین على الموصل تبدأ   
 الذي  عبد اهللا بن حمدانهو ابو الهیجاي الموصل  في الدولة الحمدانیة فأول من تولى الحكمأن 

كان شخصیة بارزة مهمة، تولى مناصب مرموقة في الدولة العباسیة ومنها والیة الموصل، وخلع  
وذكر روایة ، )٦٦()م٩٢٩/هـ٣١٧(حكم الى سنة ، و)م٩٢٠/هـ٣٠٨(ِعلیه الخلیفة المقتدر باهللا سنة 

 وعالقته مع الخلیفة العباسي المقتدر. فیة تعامله معهمتاریخیة تبین موقف اهل الموصل منه، وكی
فثاروا على ابي الهیجا،  ،ِفقد اتهمه أهل الموصل بالخروج علیه ).م٩٣٢-٩٠٧/هـ٣٢٠- ٢٩٥(

 ثم كتب الى بني تغلب فجاؤه، فدخل الموصل واوقع بهم، وقتل منهم فوجه ،وهرب من الموصل
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ب ابي الهیجا أنه على الطاعة  فطلب منه الخروج ، فكت في جیش)٦٧( من بغداد مؤنس الخادمِالیه
، بشكل مفصل الى عالقة أبي الهیجا )٦٨(بن ظافر االزدي  وأشار.فخرج الیه ودخل به الى بغداد

ًدفاعا عن هذا الخلیفة، فذكر  ِومن ثم مقتله )م٩٣٣-٩٣٢/هـ٣٢٢-٣٢٠( بالخلیفة العباسي القاهر
باهللا، وأقام یومین، ثم أعاد االجناد   ابا منصور القاهرُهومبایعة أخا خلع االجناد للمقتدر باهللا،

راد الخروج تعلق أ، وكان أبو الهیجا هناك، وعندما المقتدر، وذهبوا الى القصر یطلبون القاهر
بواب القصر وابو الهیجا والقاهر یتخللون أجناد من ُه واستجار به فثبت معه، ودخل األالقاهر بأذیال

جناد فیها، ودخلوا علیهم من بابها  وجرد ابو لى احدى القاعات فحاصرهم األهوا االقاعات حتى انت
ُالهیجا سیفه، وأوقف القاهر وراءه من الباب  على حد قول بن ظافر االزدي  وكثر دخول الناس ،ُ

  . ِ الى مكانهعادخر الدهلیز ثم آالى هزمهم یهم ابو الهیجا وفهجم عل
فكان یرغو كما یرغو البعیر، وكان یصیح :((...لُووصف حالة أبي الهیجا وشجاعته فقا  

فینهزمون بین این فرسي أأموت كما تموت النساء بین جدران الدور وكان یكر على الناس 
جناد على سطوح عن كیفیة مقتل ابي الهیجا، وذلك  بعد صعود بعض األ ثم تحدث. )٦٩(...))یدیه

ِهذه الحادثة ووفاة ابي الهیجا بالیوم والشهر القاعة ورموه من األعلى بالنشاب فمات، وذكر تاریخ 
وقتل ابو الهیجا لثالث عشرة لیلة بقیت من المحرم ((...:ُوالسنة وهذا ما له قیمة تاریخیة كبیرة فقال

وقد . ِبي الهیجا وندمه علیه ثم ذكر حزن الخلیفة المقتدر على ا،)٧٠(...))سنة سبع عشرة وثالثمائة
ًا وأشاد به وذكر أنه كان شجاعا، فاتكا الهیجا أب)٧١(بن ظافر االزديوصف  ً  الى ً، محبوباًكریما، ُ

 كانت اذا أوردت خیولها الماء )٧٢(، فذكر ان القرامطةِتهما یدل على شجاعّجناد، وبین الخلفاء واأل
ِكم تخافین من الماء ابو الهیجا فیه، لهیبته عندهم واشتهاره :((ُنفرت منه، وكانوا یقولون لها ِ ِ

أبا محمد الحسن، وابا الحسن : ِ االوالد الذین تركهم أبو الهیجا بعد وفاته وهمالى  وأشار.)٧٣())ِلدیه
ًعلیا، وابا العطاف خیرا ِثم ذكر أن المملكة والحكم كان البي محمد الحسن وأخیه . )٧٤(زهیرا ، وأبً

ُ وعند مقارنة ما ذكره بن ظافر االزدي مع ما ذكره أبن االث.ّعلي وعقبهما ِ، عن هذه الحادثة )٧٥(یرُ
ُتبین أن بن ظافر االزدي أنفرد عنه بذكر بعض التفاصیل الدقیقة مثل وصف حالة ابي الهیجا 
ُوشجاعته في الدفاع عن الخلیفة، وفي االشارة الى التاریخ الدقیق لمقتل ابي الهیجا، وكذلك في 

ًذكر صفات ابي الهیجا وما ذكرته القرامطة عن شجاعته، وایضا  ِ في ذكر االوالد الذین تركهم ابو ُ
ُ فقد روى التفاصیل الدقیقة لمقتل أبي الهیجا اال أنه لم یشر )٧٦(أما ابن مسكویه. ُالهیجا بعد وفاته

ُالى صفاته وما یدل على شجاعته وما ذكرته القرامطة عنه واالوالد الذین تركهم ُ ِ ِ.  
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دولة أبو محمد الحسن بن عبد كبر وهو ناصر العن الحسن األثم تحدث بن ظافر االزدي   
ومما یذكر ان الخلیفة المقتدر عهد بحكم  .)٧٧(ِاهللا بن حمدان، وأشار الى خدمته للخالفة العباسیة

ُ، غیر انه عاد وعزل ناصر )م٩٣٠/هـ٣١٨( الموصل الى ناصر الدولة الحسن بن ابي الهیجا سنة
صر الدولة حكم دیار ربیعة، وقلد نا.  وعهد بحكمها الى سعید ونصر أبني حمدان،الدولة

على أن یحمل الى الخالفة . رزنأابور، ورأس العین، ومیافارقین، وونصیبین، وسنجار، والخ
 تولي ناصر  بن ظافر االزدي وذكر. )٧٨(العباسیة مال معلوم في كل عام على سبیل الضمان

 في وقت ضعفت ،)م٩٤٠-٩٣٣/هــ٣٢٩-٣٢٢( الدولة الحمداني للموصل في خالفة الراضي باهللا
، فأقدم ناصر الدولة على ِفیه الخالفة العباسیة، وسیطر ابن مقلة وزیر الراضي على امور الخالفة

خیر ضمن الموصل ودیار ربیعة وذلك ألن األ ،)٧٩( سعید وذلك في سنة ثالث وعشرینقتل عمه
ُدون علمه على مال معلوم یحمله الى دیوان الخلیفة الراضي باهللا ، )٨١(بن ظافر االزديّ وبین )٨٠(ِ

وبلغ ذلك أبا علي ((... :ِموقف بن مقلة من هذه الحادثة وذكر تاریخها بالیوم والشهر والسنة فقال
ًبن مقلة فعز علیه، وتجهز في العساكر، وخرج من بغداد وسار قاصدا الى الموصل في یوم  ِ

 الجیش ر الدولة لمواجهةوذكر االجراءات التي قام بها ناص)). الجمعة لخمس من شعبان من السنة
ُوكان ناصر الدولة لدهائه ومكره ال یصافف من یقصده، فلما قصده بن ((:ُالذي بعثه بن مقلة فقال ُ ِ ِ

ِمقلة رفع امواله وخزائنه وحرمه الى قلعة الموصل، وجعل فیها من خواص غلمانه من یدفع عنها ثم  ُ ُ ُ
ُخرج من الموصل في عسكره وأخرج معه كل تاجر في الب ُ ولم یبق بها علوفة وال قوتا اال رفعه ،لدِ ً
قام على بن مقلة، وضاقت وطال الم...الى القلعة، فوصل الیها بن مقلة فأقام بها في حال سیئة

  .)٨٢())قوات وعدم العلوفاتوال لنفاذ األحِعلیه األ
ِالى تحالف ناصر الدولة مع عدة أطراف، وأشخاص وتنقالته  )٨٣(وأشار بن ظافر االزدي  

التي السنة ووثق  .ِبین مدن مختلفة بعد خروجه من الموصل مثل ارمینیة وعدد من مدن الجزیرة
 الى التواریخ بالیوم والشهر والسنة ً أحیانا، ویشیر)م٩٣٤/هـ٣٢٣( ِ هذه الحادثة وهي سنةاوقعت فیه

رة ودیار لموصل والجزی وأنتهى األمر بفرض سیطرة ناصر الدولة الحمداني على ا.ِلهذه التنقالت
ًلیفة الراضي طالبا العفو ومؤكدا، وذلك بعد أن راسل الخربیعة ومضر ُ خضوعه وطاعته فوافق على ً ُ

 بذكر االجراءات التي )٨٤(وأنفرد بن ظافر االزدي، عن ابن االثیر. الضمانِتولیته البالد على سبیل 
 وكذلك تحالف ناصر قام بها ناصر الدولة الحمداني لمواجهة الجیش الذي توجه الى الموصل،

 ایضاً  )٨٥(وأنفرد عن بن مسكویه. ِالدولة مع عدة أطراف وأشخاص وتنقالته بین المدن المختلفة
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بذكر االجراءات التي قام بها ناصر الدولة،وفي ذكر التاریخ الدقیق لتوجه العساكر من بغداد الى 
ِالموصل ردا على قتل ناصر الدولة لعمه ً.  
 سنةن ناصر الدولة والخلیفة بیتدهور العالقة  )٨٦(ثم ذكر بن ظافر االزدي

سیطرة  وأشار ،)٨٧(ِبسبب عدم ایفاء ناصر الدولة بتعهداته المالیة تجاه الخالفة )م٩٣٨/هـ٣٢٧(
وخروج الناصر  )م٩٣٨/هــ٣٢٧( على امور الخالفة في زمن الخلیفة الراضي وذلك سنة )٨٨(بجكم

ِلمواجهته، وذكر تاریخ وقوع هذه الحا وفي سنة سبع وعشرین، خرج (( :التفصیل فقالمن  بشئ دثةِ
ًراضي ومعه بجكم طالبا للموصل وال ِخرج ناصر الدولة جیشه مع ابن عمه الحارث بن سعید فلما أُ ُ

وقع في العسكر أن الجیش أستأمن  فأنهزموا الى ناصر الدولة،  صف الجیش في مقابلة الخلیفة،
معة للیلتین بقیتا من المحرم وصلى الجمعة، ثم خرج من فدخل ناصر الدولة الموصل لیلة الج

حد ُ وتبعه بجكم فدخل في سحر یوم األالموصل، ودخل بجكم یوم السبت، وسار الجیش الى بلد،
ُثم وقع الصلح على مال بذله الحسن ودخل الموصل للیلتین خلتا من ...وسار الجیش الى الخالدیة

ربیع  ادثة بحصول صلح بین الطرفین وذلك في شهروانتهت تلك الح )٨٩())شهر ربیع االخر
 بذكر التاریخ الدقیق لتنقالت ناصر الدولة )٩٠( وأنفرد بن ظافر االزدي عن بن مسكویه.االخر

  .بالیوم والشهر والسنة
 مداني بالخلیفة المتقي هللا للحدیث عن عالقة ناصر الدولة الح،)٩١(ثم انتقل بن ظافر األزدي     

ن سیطر أبو أ للخلیفة العباسي، بعد ، اذ أصبحت الموصل ملجًأ)م٩٤٤- ٩٤٠/هــ٣٣٣- ٣٢٩(
 الى )٩٣(ُعلى بغداد، وهروب المتقي هللا ومعه أمیر االمراء أبو بكر بن رائق)٩٢(الحسن البریدي

/ هـ٣٣٠( ُالموصل واستنجد بناصر الدولة فأنجده، وقتل االخیر بن رائق وذلك في رجب سنة
ِمسیر ناصر الدولة مع اخیه سیف  وذكر. ة المتقي لناصر الدولة االموروفوض الخلیف ،)م٩٤١

ُالدولة وتوجههم الى بغداد وسیطرتهم علیها، واخرجوا الخلیفة وابنه منها على دابتین وكذلك اخرجوا 
القواد والكتاب، وقام البریدیون بعملیات القتل والسلب واستخراج االموال واألستحواذ على دار 

ِحال الخلیفة المتقي عن مسیره الى تكریت  )٩٥( بن ظافر االزديأوضح، و)٩٤(میع ما فیهاالخالفة وج
ِمع جماعة من ارباب دولته، اذ كانوا عراة وفي أسوأ حال، وعندما علم سیف الدولة الحمداني بذلك 

ُأسرع في مسیره، ووصل الى الخلیفة وسأله عن أخیه ناصر الدولة الحمداني، فأخبره انه با ُُ ألثر ِ
ُوشكا الخلیفة الیه ما ناله الجند ِ ثم خرج سیف الدولة من عند الخلیفة وحمل الیه، والى القواد و،ِ
موال والثیاب والطیب، حتى تحسنت احوالهم، وكذلك حمل الیهم الدقیق والكتاب، الكثیر من األ

دي عن بن وقد أنفرد بن ظافر االز. والشعیر والتبن والدواب والسالح ما كفاهم وفضل عنهم
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ُ بذكر حال الخلیفة المتقي هللا عند مسیره الى تكریت، وما حمله الیهِ  سیف الدولة )٩٦(األثیر ِ
  .  الحمداني

 الى تمكن ناصر الدولة وأخیه سیف الدولة من هزیمة البریدیون، ،)٩٧(وأشار بن ظافر االزدي     
ًوجعله أمیرا لألمرا) ةناصر الدول( ُ بمكافأة الحسن بن حمدان، ولقبهثم قام الخلیفة ء، كما خلع على ُ

ُأخیه علي ولقبه ِ ومما یذكر أن هذه األلقاب والكنى من عالمات التقدیر والتشریف ).سیف الدولة( ِ
یضفیها الخلفاء على ذوي المراكز العسكریة أو االداریة العلیا، وهي ذات صفة مدنیة أي أنها تشیر 

ا العلمانیة، على حین أختص الخلفاء باأللقاب ذات الى أسناد هؤالء االشخاص للدولة بصفته
  .)٩٨()( الصفة الدینیة الروحیة باعتبارهم حماة الشریعة وخلفاء رسول اهللا

، بتوزون فصیل عالقة ناصر الدولة الحمدانيبشئ من الت، )٩٩( بن ظافر االزديّبین و
وزون للمتقي باهللا من أجل والمواجهة التي حدثت بین الطرفین، ومن ثم مراسلة ت .)١٠٠(التركي

ُالصلح، وعندما عاد الخلیفة المتقي الى بغداد خلعه وسملت عیناه، وأقام ناصر الدولة في الموصل  ُ
ًوفیما یخص الجانب السیاسي ایضا،  ).م٩٤٥/هــ٣٣٤( الى ان سیطر البویهیون على بغداد سنة

 )م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤( اد على بغدًوتحدیدا عالقة الحمدانیین بالبویهیین الذین هیمنوا
 ،)١٠٢( ظافر االزديسلط بنفقد  .)١٠١(ومعظم االقالیم الشرقیة الممتدة من العراق الى خراسان

 حملوا لواء ینبویهیین، ومما یذكر ان الحمدانی عالقة ناصر الدولة الحمداني بالالضوء على
ذ  ،)م٩٤٥/هــ٣٣٤( داد سنةالمعارضة والتصدي للتسلط البویهي منذ االیام االولى لدخولهم بغ

 ،)١٠٣(توجه ناصر الدولة الحمداني الى بغداد لمحاصرتها وكان ذلك حسبما ذكر بن ظافر االزدي
-٣٣٤( یلميوحاصر معز الدولة بن بویه الد). م٩٤٥/هــ٣٣٤( في جمادي االخرة سنة

  .ُنه انهزم امامهأ، اال )م٩٦٦-٩٤٥/هـ٣٥٦
 ن ناصر الدولة الحمداني ومعز الدولة البویهي، بیوأشار الى حصول مواجهات عدیدة  

ع ناصر الدولة الحمداني ابعد أمتن) م٩٦٤/هـ٣٥٣(ومنها المواجهة التي حصلت بین الطرفین سنة 
الخطة التي اتبعها ناصر الدولة الحمداني والتي تحدث عن عن حمل المال الى معز الدولة، و

على ِسلوب أخر في هزیمته والذي یعتمد آ الى أیلجدم محاربة معز الدولة، وانما كانت تهدف الى ع
ر الدولة ذلك ان ناص:((...فقالاالقتصادي  ، واذا صح التعبیر اسلوب الضغط العامل االقتصادي

ِوالمسیر الیه الستئصاله،  ،ِ، فحمل ذلك معز الدولة على التجهز لقتالهكان یمتنع عن حمل المال ِ
ُفال یرى ان یحاربه بل یرفع امواله ً وحرمه الى القلعة وال یبقى في البلد قوتا وال علوفة البتة ویبقى ُ ُ

 من الموصل خرج ناصر الدولة منها، وسار الى نصیبین  فاذا قرب معز الدولة)١٠٤(ِفي خیله جریدة
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ُ وینزل قصره بالموصل فتقل مادته،ِمد أو الى بلد من بالده، فیأتي معز الدولةآأو الى   وتنفذ ،ُ
ُ بغال ثقله وسرایاه فیبعثُازواده  لتحصیل العلوفات واالقوات من القرى والضیاع، فیفرق عند ذلك ،ِ

ُللتصعلك على عسكر معز الدولة وسرایاه فیقربون من الموصل وهم متفرقون ...ُناصر الدولة اشباله
ج ُفال یجدون سریة اال كسروها وال قافلة اال نهبوها وسلبوها فیغضب معزالدولة ویحمله على الخرو

الخطة التي  بذكر )١٠٦(وانفرد بن ظافر االزدي عن بن األثیر. )١٠٥(...))من الموصل في طلبهم
  .ً البویهي كما أشرنا أنفادم محاربة معزالدولةاتبعها ناصر الدولة الحمداني والتي كانت تهدف الى ع

لى عِ الى تاریخ خروج معز الدولة  البویهي وسیطرته ،)١٠٧(بن ظافر االزدي ثم أشار
ناصر الدولة الى نصیبین ومالحقة معز ، وخروج )م٩٦٤/هــ٣٥٣( الموصل وذلك في رجب سنة

ِجتماع ناصر الدولة بأوالده، وساروا الى الموصل، وتمكنوا من التغلب علیها، اُالدولة له، ومن ثم 
لعة ورفعوا الى الق وأسروا أكثر من  سبعین قائدا ممن تركهم معز الدولة البویهي في الموصل،

مقیدین، وأخذ ناصر الدولة ما كان بحوزتهم من اموال وخرج من الموصل الى حلب، وأقام عند 
فق ن تم الصلح بین ناصر الدولة ومعز الدولة البویهي، واتأ الى ،ِأخیه سیف الدولة الحمداني

 ووافق ًن یعید ناصر الدولة جزءا من االموال التي أستحوذ علیها،أالجانبان على أطالق االسرى، و
  . ورجع معز الدولة الى بغداد،ناصر الدولة على ذلك

 
ِعلى ذكر الجوانب السیاسیة والعسكریة في حدیثه عن ،)١٠٨(لم یقتصر بن ظافر االزدي  

ٕناصر الدولة الحمداني، وانما قدم معلومات تاریخیة مهمة عن الجانب االجتماعي واالقتصادي، 
بأبنة ناصر الدولة ) صورأبا من(یما یخص الجانب االجتماعي، ذكر زواج بن الخلیفة  المتقيوف

ُوزوج المتقي ولده أبا منصور:((فقال ،اق المقدم لها، والنحلة المقدمةواشار الى الصد ،الحمداني ّ 
  ...))درهم، والنحلة مائة الف دینار مائة ، وكان الصداق خمسبأبنة ناصر الدولة

خیر ناصر الدولة الحمداني الى منع األِمن خالل حدیثه عن ، )١٠٩(ن ظافر االزديبذكر و  
 وفیما یخص الجانب .ِیشغلهم عن خدمتهِلممالیكه من الزواج واالشتغال بشراء الدور، الن ذلك 

ِعن أسرة ناصر الدولة الحمداني، وعالقته بأحد ابنائه وذلفقد تحدث االجتماعي  ك في السنوات ُ
ُالذي قبض على اباه ناصر )م٩٧٩/هــ٣٦٩ت( وهو ابنه ابي تغلب فضل اهللا ِن حیاته،االخیرة م

الدولة الحمداني وهو نائم، وذلك عند النصف من لیلة الثالثاء لست بقین من جمادي االولى سنة 
ُوكان قد شاخ وكبر وحمله على فراشه الى قلعة الموصل واعتقله بها، والسبب في . ست وخمسین ُِ

ُ أن والده طالبه بمیراث والدته بن ظافر االزدي هوأوضحذلك كما   فاطمة ابنة أحمد بن علي ُ
ِقله ابنه ووكل بخدمته شخصان وُالكردي، وتوعده بالقتل، واعت ُ  ُصاهما ان ال یكلماه وال یخبرانهوأُ
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لتي ً ذكر أیضا األسباب ا)١١١( ومما یذكر أن بن األثیر.)١١٠(بشئ فقط یحضران له الطعام والشراب
ُدفعت أبي تغلب للقبض على أباه، اال ان ابن ظافر األزدي انفرد عنه بذكر سبب أضافي أخر،  ُ

ُوهو مطالبة ناصر الدولة له بمیراث والدته ُ.  
 التاریخ الدقیق لوفاة ناصر الدولة الحمداني بالیوم والشهر  الى)١١٢(بن ظافر االزديأشار و     

، ومن صلى ِ به الى الموصل، ومن كان في انتظارهوالسنة، وتاریخ وصول التابوت الخاص
صر یوم وتوفي وقت الع((...: ِوالده عند استقبال والدهم المتوفي، فقالأِعلیه،وكیف كان حال 

ابن [ت من ربیع االول سنة ثمان وخمسین، ولما مات سار ابو البركاتلالجمعة الثنتي عشر لیلة خ
تابوت في السابع عشر شهر ربیع االول سنة ثمان ُفحمله الى الموصل ووصل ال] ناصر الدولة

ِوخمسین، وتلقاه أبو تغلب واالخوة مشاة وهم یبكون وینتحبون وصلى علیه ابن حمصة  ُ
االمیر، عدة : سبعة اوالد لناصر الدولة الحمداني وهم )١١٣(ثم ذكر بن ظافر االزدي...)).العلوي

اسم هبة اهللا، حمدان، ابو الفوارس محمد، وابو القالدولة الغضنفر ابو تغلب فضل اهللا، وابو المظفر 
 وأنفرد بن .، وأبو المرجا جابر، وابو البركات لطف اهللا ابو المطاع ذو القرنینوابو طاهر ابراهیم

 بذكر التاریخ الدقیق للوفاة، اما ابن االثیر فقد )١١٥(، وابن مسكویه)١١٤(ظافر االزدي عن ابن االثیر
ُ وبن مسكویه ذكر السنة فقط، كما أنه انفرد عنهم بذكر وقت وصول ذكر الشهر والسنة فقط،

ِالتابوت ومنّ تلقاهُ ومن سار في جنازته، وكذلك أنفرد بذكر عدد االوالد الذین تركهم ناصر الدولة  ّ
  .ِبعد وفاته

معلومة تاریخیة مهمة ، )١١٦( بن ظافر االزديأورد فقد ،أما فیما یتعلق بالجانب االقتصادي    
، بأبنة ناصر الدولة الحمداني )صورأبا من( بن الخلیفة المتقيِذلك من خالل حدیثه عن زواج و

ُوهي ضرب ناصر الدولة، دنانیر بعیار أختاره لم یضرب قط مثله، فقال وضرب ناصر الدولة : ((..ُ
اهللا صل (على نقش السكة بعد محمد رسول اهللا وزاد )١١٧(ا اال السنديلم یضرب قبله ًالسكة عیارا
ومما یذكر ان ناصر الدولة عندما أستقر في بغداد وأصبح ..)).وهو أول من فعل ذلك )علیه وسلم

ًأمیرا لألمراء أخذ یمارس سلطاته، وقام ببعض االصالحات االقتصادیة، فأهتم بالجانب االقتصادي 
دیدة ذات عیار ً منخفضا ولهذا امر بضرب دنانیر جُفكان عیارهاذ وجد الدینار العباسي بأسوأ حال 

، وأمتاز الدینار الحمداني بمیزات اختلفت عن میزات الدنانیر العباسیة، اذ حمل الدینار )١١٨(جید
ومما یذكر أن بن . )١١٩()ِصلى اهللا علیه وسلم(وعبارة ) صل اهللا علیه(الحمداني ألول مرة عبارة 

لدنانیر، اال انهما لم یشرا الى ذكرا ضرب ناصر الدولة الحمداني ل ،)١٢١(، وبن مسكویه)١٢٠(االثیر
  .ُوانه أول من فعل ذلك) صل اهللا علیه وسلم(ُانه زاد على نقش السكة بعد محمد رسول اهللا 
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هذا الجانب وذلك عندما اشار الى االرزاق والرواتب       وزودنا كذلك بمعلومة تاریخیة تخص 
ِ عند مجئ االتراك الیه، ولما دخل ِوكان رزق جیشه:((ِالتي كان یمنحها ناصر الدولة لجیشه فقال

ًمعز الدولة بغداد ستمائة الف دینار في كل شهر واالتراك الواصلین الیه خارجا عن هؤالء ثالثمائة  ِ
 )١٢٢(ًوفیما یتعلق بهذا الجانب ایضا ذكر ابن ظافر االزدي...)).الف وثالثین الف دینار كل شهرین

ِمداني، وأخیه سیف الدولة على موقفهم منه عند مساندتهم مكافأة الخلیفة المتقي لناصر الدولة الح ُ ِ
ِله ونصرته ضد ، وعن ذلك  وأسماؤهم على الدنانیر والدراهملقابهمأ البریدیین، وذلك بكتابة كناهم وُ

ومن الجوانب االخرى التي أشار الیها بن ظافر )).ِوهذه فضیلة لم یسبقهما أحد الیها((... :قال
د ناصر الدولة جانب االداري، وذلك عندما ذكر خمسة كتاب عملوا عنًایضا ال )١٢٣(االزدي

وابو الحسن الباهلي سهلون بن ( )ابو الحسین بن دنجا(ُ ووالده )دنجا بن اسحق(: الحمداني وهم
 وفیما یتعلق بالمعلومات .)وأبو أحمد الفضل بن أحمد الشیرازي(، )وأبو القاسم بن مكرم(، )هاشم

الخلیفة المتقي ِتعلقة بالرواتب التي كان یمنحها ناصر الدولة لجیشه، ومكافأة السابقة اعاله، والم
كتاب ال ، السیماالجانب االداري والمعلومات المتعلقة بِلناصر الدولة الحمداني وأخیه سیف الدولة،

،فقد أنفرد بن ظافر االزدي عن كل من بن د ناصر الدولة الحمداني عننعملوالذین كانوا یخمسة ال
  .ثیر، وبن مسكویه  بذكرهااال

 
ِلمؤلفه علي  بن ظافر االزدي من المصادر التاریخیة ) أخبار الدول المنقطعة(یعد كتاب   

والذي ضم سبعة . ًالمهمة، والذي لم یصلنا كامال، وما وصلنا من الكتاب هو الجزء الثاني فقط
 والثغور، والدولة الساجیة بالجبال، دول، وهي أخبار الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر

والدولة الطولونیة بمصر والشام، والدولة األخشیدیة، والدولة العلویة بأفریقیة ومصر والشام، ودولة 
ًصنهاجة بأفریقیة واالندلس، وأخیرا الدولة العباسیة، تكمن أهمیة الكتاب في كونه ضم عدیدا من  ِ

، وأشار الى سیر ملوكها وحكامها وخلفائها، فضم الكتاب الدول التي حكمت العالم االسالمي آنذاك
وفیما یتعلق بالمعلومات التي زودنا بها . الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وكذلك االدبیة،

بن ظافر االزدي عن الدولة الحمدانیة السیما حكامها ابي الهیجا، وناصر الدولة الحمداني، فقد 
 فتحدث عن عالقتهم بمن عاصرهم من الخلفاء ،لى الجوانب السیاسیةأشار بن ظافر االزدي ا

 والخلیفة المتقي، ثم ذكر ،العباسیین، ومنهم الخلیفة المقتدر، والخلیفة القاهر، والخلیفة الراضي
، والتي )م٩٤٥/هــ٣٣٤( عالقة ناصر الدولة الحمداني بالبویهیین الذین سیطروا علیها في سنة

 كما أوضح بن ظافر االزدي بعض الجوانب االقتصادیة .اعات والمواجهاتغلب علیها طابع الصر
ِفأشار الى العملة التي سكها ناصر الدولة بمناسبة زواج أبنته من ابن الخلیفة المتقي ،واالجتماعیة
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وقد تمیزت تلك المعلومات بقیمتها التاریخیة الكبیرة اذ دون بن ظافر . وغیرها من المعلومات
ُلحوادث التاریخیة وذكر تاریخ وقوعها بالیوم والشهر والسنة، كما أنه أنفرد عن بن االزدي أغلب ا

  . المعلومات التاریخیةالعدید من بذكر ، وبن مسكویه،األثیر
 

دون مكان، دار ( ١محققة كتاب أخبار الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور،ط )١(
 )١٩٨٥حسان للطباعة والنشر، 

 .٢٩—٢٦ُصدر نفسه، صالم )٢(
  .وما بعدها١٥ُالمصدر نفسه، ص  )٣(

كمال الدین أبي البركات المبارك المعروف بابن الشعار، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان  )٤(
بیروت، دار الكتب (١الجبوري،ط كامل سلمان: المشهور بعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، تحقیق

 زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري، ؛٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣مج)٢٠٠٥العلمیة، 
- ٢/٣٧٦ج) ١٩٨٤، مؤسسة الرسالة،بیروت(٣عواد معروف،ط بشار: التكملة لوفیات النقلة، تحقیق

؛ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر ٣٧٧
؛ ٤٤/١٥٥ج)١٩٩٣بیروت، دار الكتاب العربي،(٢تدمري،طعمر عبد السالم  :واالعالم، تحقیق

احسان عباس، : محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن بن شاكر الكتبي، فوات الوفیات، تحقیق
  .٣/٢٦ج)١٩٧٣بیروت، دارصادر، (١ط

وهي المدرسة المسماة بدار الغزل، وهي بجوار الجامع العتیق بمصر، وكانت : المدرسة المالكیة )٥(
جمال الدین ابي .  یباع فیها الغزل وجعلها السلطان صالح الدین االیوبي مدرسة للمالكیةقیساریة

القاهرة، مطابع (المحاسن یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
  .٥/٣٦٥ج)١٩٦٣كوستاتسوماس وشركاؤه، 

  . ٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات، ج )٦(
- ٤/٢٩٠ج/٣؛ ابن الشعار، قالئد الجمان،مج٣٧٧-٣٧٦/ ٢جالمنذري، التكملة لوفیات النقلة،  )٧(

  .٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم، ج ٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات،ج ؛٢٩١
  .٣٧٧- ٢/٣٧٦التكملة لوفیات النقلة،ج )٨(
  ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان، مج )٩(
النشر، دار المعرفة للطباعة و بیروت،(١ط علي بن محمد الصالبي، االیوبیین بعد صالح الدین، )١٠(

  .١/٢٧٣ج)ت.د
  .٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم، ج٣٧٧-٢/٣٧٦المنذري، التكملة لوفیات النقلة، ج )١١(
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شهاب الدین ابو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي، ارشاد االریب الى معرفة االدیب المعروف  )١٢(
 ؛٤/١٧٧٧ج )١٩٩٣بیروت، دار الغرب االسالمي، (١احسان عباس، ط: بمعجم االدباء، تحقیق

بشار عواد : سیر اعالم النبالء، تحقیق ؛ الذهبي،٣٧٧-٢/٣٧٦المنذري، التكملة لوفیات النقلة،ج
؛ ٢٢/٦٠ج)١٩٨٥الكویت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،  (١معروف ومحیي هالل السرحان، ط

    ٣/٢٦؛ الكتبي، فوات الوفیات، ج٤٤/١٥٥الذهبي، تاریخ االسالم، ج
  .٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان،مج )١٣(
الشیخ االمام الفقیه المحدث االدیب، شهاب الدین أبو المحامد أسماعیل بن : الشهاب القوصي )١٤(

هـ، وقدم القاهرة وسمع ٥٧٤حامد بن عبد الرحمن المصري القوصي الشافعي نزیل دمشق، ولد سنة 
ًمن جماعة، وخرج لنفسه معجما هائال في اربع مجلدات، تولى وكالة بیت المال بالش ً ِ ام توفي سنة ّ

أحمد االرناؤوط : صالح الدین خلیل بن ایبك بن عبد اهللا الصفدي، الوافي بالوفیات، تحقیق.هـ٦٥٣
  .٧/١١١ج)٢٠٠٠بیروت، دار أحیاء التراث، (وتركي مصطفى

؛ ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣مج قالئد الجمان،ابن الشعار،  ؛١٧٧٧/ ٤الحموي، معجم االدباء، ج )١٥(
  .٦٠/ ٢٢ الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج؛٢/٣٧٦ج، لوفیات النقلةالمنذري، التكملة

  .٣/٢٦ج،فوات الوفیات )١٦(
  .٤/١٧٧٧ارشاد االریب الى معرفة االدیب،ج )١٧(
  .٣٧٧- ٢/٣٧٦، ج لوفیات النقلةالتكملة )١٨(
  ٣/٢٦فوات الوفیات، ج )١٩(
  ٢٢/٦٠سیر أعالم  النبالء،ج )٢٠(
  .٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣مج قالئد الجمان، )٢١(
  ُالمصدر نفسه والصفحة )٢٢(
  .٢/٣٧٦،ج لوفیات النقلةالتكملة )٢٣(
    ٢٩١-٤/٢٩٠ج/٣قالئد الجمان، مج )٢٤(
الكتبي، فوات ؛ ٤٤/١٥٥؛ الذهبي، تاریخ االسالم،ج٤/١٧٧٧معجم األدباء،ج یاقوت الحموي، )٢٥(

- ٤/٢٩٠ج/٣؛ ومما یذكر أن هذا الكتاب ورد لدى ابن الشعار، قالئد الجمان، مج٣/٢٦ج،الوفیات
  )الشجعان(بأسم  .٢٩١

- ٢/٣٧٦،ج لوفیات النقلةالمنذري، التكملة ؛٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣ابن الشعار، قالئد الجمان، مج )٢٦(
  . ٣/٢٦؛ الكتبي، فوات الوفیات،ج٤٤/١٥٥تاریخ االسالم،ج ؛ الذهبي،٣٧٧

ویبدو أن هذا العنوان هو العنوان الكامل للكتاب اما . ٤/١٧٧٧یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج )٢٧(
  .ُبقیة المؤرخین فقد ذكروه باختصار
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فوات  ؛الكتبي،٤٤/١٥٥تاریخ االسالم،ج الذهبي، ؛٤/١٧٧٧باء،جیاقوت الحموي، معجم االد )٢٨(
- ٢٩٦ص)١٩٧٩بیروت، دار العلم للمالیین،(٤ خیر الدین الزركلي، االعالم، ط٣/٢٦ج الوفیات،

٢٩٧.  
؛ ٢٩١- ٤/٢٩٠ج/٣ابن الشعار، قالئد الجمان، مج ؛١٧٧٧/ ٤ج یاقوت الحموي، معجم االدباء، )٢٩(

  .٦٠/ ٢٢الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج
  .٤/١٧٧٧یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج )٣٠(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣١(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣٢(
  .٣/٢٦الكتبي، فوات الوفیات، ج )٣٣(
  .المصدر نفسه والصفحة )٣٤(
  ٤/١٧٧٧ج،معجم االدباء )٣٥(
  .٢٩١-٤/٢٩٠،ج٣قالئد الجمان،مج )٣٦(
  .٣٧٧- ٣٧٦/ ٢،ج لوفیات النقلةالتكملة )٣٧(
  .٤٤/١٥٥، ج؛ تاریخ االسالم٢٢/٦٠سیر اعالم النبالء، ج )٣٨(
  .٣/٢٦فوات الوفیات، ج )٣٩(
  .١/١٧١وفیات االعیان، ج )٤٠(
  ١١، ص)١٩٧٠بغداد، مطبعة االیمان، (الدولة الحمدانیة في الموصل وحلب،  )٤١(
  .٥٦- ٣ ص،االزدي، أخبار الدول المنقطعة )٤٢(
  .٦٤-٥٨ صُالمصدر نفسه، )٤٣(
  ٧٤-٦٥ صُالمصدر نفسه، )٤٤(
  .٨٨-٧٥ صُالمصدر نفسه، )٤٥(
  .١٨٥-٨٩ صُالمصدر نفسه، )٤٦(
  .١٩٢- ١٨٧ صُسه،المصدر نف )٤٧(
  ..٣٦٦-١٩٣ُالمصدر نفسه، )٤٨(
  .٢ ص،اخبار الدول المنقطعة،محقق كتاب )٤٩(
  .)١١( هامش ٥ ص،مقدمة المحقق علي عمر، أخبار الدول المنقطعة: ینظر )٥٠(
  .٦محققة كتاب الدولة الحمدانیة بالموصل وحلب ودیار بكر والثغور، ص )٥١(
  .٦ ص ،مقدمة المحقق علي عمر، أخبار الدول المنقطعة )٥٢(



  في عصر أبي الهیجاء وناصر الدولة راسة تاریخ الموصلًأخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر االزدي مصدرا لد

   
  

) ٧٠( 

 

تقدیم محمد : ؛ وینظر٣، ٢ ص، مقدمة المحقق علي عمر، اخبار الدول المنقطعة:ینظر )٥٣(
مجموعة من : خریسات، لكتاب جمال الدین ابو الحسن االزدي، أخبار الدول المنقطعة، تحقیق

  www.neelwafurat. com/itemعلى الموقع االلكتروني) ١٩٩٩دولة، دار البدایة، .د(المحققین، 
  . أخبار الدول المنقطعة،ریساتتقدیم محمد خ: ینظر )٥٤(
  .١١السامر، الدولة الحمدانیة، ص )٥٥(
  .٥تمیمة الرواف، محققة اخبار الدولة الحمدانیة، ص )٥٦(
  .٣مقدمة المحقق علي عمر، ص )٥٧(
  ٣٧٧- ٢/٣٧٦التكملة لوفیات النقلة، ج )٥٨(
  .٣/٢٦فوات الوفیات، ج )٥٩(
  .٤/١٥٥تاریخ االسالم، ج )٦٠(
  .٦٠/ ٢٢سیر اعالم النبالء، ج )٦١(
  .٣،٤لحمدانیة، صالسامر، الدولة ا )٦٢(
  .٣االزدي، أخبار الدول المنقطعة، ص ابن ظافر )٦٣(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٦٤(
  .٥- ٤ُالمصدر نفسه، ص )٦٥(
موسوعة ؛ م٩٩١-٩٠٥/ هــ٣٨١-٢٩٣رشید عبد اهللا الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة  )٦٦(

؛ ٢/٩٣، ج١٩٩٢، دار الكتب للطباعة والنشر،١الموصل الحضاریة لمجموعة مؤلفین، الموصل، ط
أیمان عدنان العزاوي، المسكوكات الحمدانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة اآلداب، 

  .٩، ص١٩٨٥جامعة بغداد، 
 ولي دمشق للمقتدر، ثم ،أحد الخدام الذین بلغوا رتبة الملوك في العصر العباسي: مؤنس الخادم )٦٧(

الفة القاهر، وتمكن االخیر من قتل مؤنس ُجرت أمور وحارب المقتدر وقتله، ونصب مؤنس في خ
  . ١٥/٥٦ج سیر اعالم النبالء، ،الذهبي: للمزید ینظر(هـ٣٢١سنة 

  ٦-٥ص ،أخبار الدول المنقطعة )٦٨(
  ٦ص ُالمصدر نفسه، )٦٩(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٧٠(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٧١(
شتهر القرامطة نسبة الى حمدان بن قرمط، والقرامطة انشقت عن الدولة الفاطمیة وا: القرامطة )٧٢(

- ٢١/٢٨،ج٢٣٥- ٢٠/٢٣٢الذهبي، تاریخ االسالم،ج: للمزید ینظر. بثورتهم ضد الخالفة العباسیة
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حسني : دولتهم، وعالقاتهم بالفاطمیین، ترجمة وتحقیق ؛ میكال یان دي خویه، القرامطة نشأتهم،٤٥
  ).١٩٧٨بیروت، دار ابن خلدون، (١ط زینة،

  ٥ص ،نقطعةابن ظافر االزدي، أخبار الدول الم )٧٣(
  .٦، صُالمصدر نفسه )٧٤(
أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم المعروف بابن االثیر الجزري،  )٧٥(

ُالكامل في التاریخ، راجعه وصححه بیروت، دار الكتب (٤محمد یوسف الدقاق،ط: ُ
  .٥٢- ٧/٥١مج)م٢٠٠٦العلمیة،

سید كسروى : وتعاقب االمم، تحقیقأبي علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویه، تجارب االمم  )٧٦(
  ٥/١١٢،١١٣ج)م٢٠٠٣بیروت، دار الكتب العلمیة،(حسن

  ٦ ص أخبار الدول المنقطعة،،ابن ظافر االزدي )٧٧(
  .٢/٩٣ ج،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٧٨(
  .٦ابن ظافر االزدي، أخبار الدول المنقطعة، ص )٧٩(
  .٩٣ص ،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٨٠(
  .٦أخبار الدول المنقطعة، ص )٨١(
  .٧ُالمصدر نفسه، ص )٨٢(
  .٨ُالمصدر نفسه، ص )٨٣(
  .٧/١١٥الكامل في التاریخ، ج )٨٤(
  .١٨٥، ٥/١٨٤ابن مسكویه، تجارب االمم، ج )٨٥(
  .٨ صأخبار الدول المنقطعة، )٨٦(
  .٩٤ ص،الجمیلي، الموصل في عهد االدارة الحمدانیة )٨٧(
ِارت بینهما معارك، وانتزع من یده أبو الحسین بجكم تركي االصل، خرج على ابن رائق، ود :بجكم )٨٨(

ًهـ، فاصبح أمیرا لألمراء في زمن الخلیفة العباسي الراضي باهللا وظل في هذا ٣٢٧امرة االمراء سنة 
 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ .هـ٣٢٩ِالنصب حتى مقتله سنة 

- ١٤/٩ج)١٩٩٢ دار الكتب العلمیة، بیروت،(١محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقیقالملوك واألمم
  .٤٤٧-٤٤٦ص)١٩٧١الكویت، وكالة المطبوعات،(؛ علي ابراهیم حسن، التاریخ االسالمي العام١٢

  .٩ص ،خبار الدول المنقطعةبن ظافر االزدي، أأ )٨٩(
  .٥/٢٢٥ابن مسكویه، تجارب االمم، ج )٩٠(
  .٩ ص،ُالمصدر نفسه )٩١(
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ُى على واسط وهدد بغداد، قام النزاع بینه وبین صاحب االهواز الذي أستول: أبو الحسن البریدي )٩٢(
؛ حسن، التاریخ االسالمي العام، ٢٢٥السامر، الدولة الحمدانیة، (ابن رائق على منصب أمیر االمراء 

  )٤٤٧ص
 كان یلي واسط والبصرة، ثم تولى ابن ،هو محمد بن رائق االمیر الكبیر أبو بكر: أبو بكر بن رائق )٩٣(

الذهبي، سیر اعالم  .م٩٣٥/هـ٣٢٤ُوواله الخلیفة الراضي أمرة االمراء سنة ، رائق للمقتدر شرطة بغداد
  .   ٤٤٥؛ حسن، التاریخ االسالمي العام، ص١١/٥١٨النبالء، ج

  .٢١أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٤(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )٩٥(
  .١٧٢-٧/١٧٠الكامل في التاریخ،ج )٩٦(
  .٢١أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٧(
  .٢٤١ة، صالسامر، الدولة الحمدانی )٩٨(
  .١٠-٩أخبار الدول المنقطعة، ص )٩٩(
ُ وكانت بینه وبین المتقي ،كان رئیس الجیش، وأمیر األمراء وتقلد شرطة بغداد: توزون التركي )١٠٠(

 ودخل توزون من واسط الى بغداد، واقام المتقي عند بنو حمدان ،وحشة فخرج المتقي الى الموصل
واستدعى االخیر الخلیفة الى . ج توزون فهزمهمِ حربه خر، فلما اقبلوا علىواستدعاهم لحرب توزون

ُبغداد بعد ان اعطاه العهود والمواثیق وعندما عاد قبض علیه وسمل عینه ِ ابن الجوزي، المنتظم،  ،ُ
  .٤٤٧حسن، التاریخ االسالمي العام، ص؛ ١٤/٣٩ج

تاریخیة، وحسین الفي قزق، االلقاب االسالمیة دراسة لغویة تاریخیة، مجلة كان ال حسین محافظة، )١٠١(
والبحث مرفوع في المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة . ٧٦، السنة السادسة، ص١٩،ع٢٠١٣باریس،

   org.ivsl.www .على الموقع االلكتروني
  .١٠عة، صطأخبار الدول المنق )١٠٢(
  .ُالمصدر نفسه والصفحة )١٠٣(
  .١١ص) ٢(الزدي، أخبار الدول المنقطعة، هامش رقمابن ظافر ا. جماعة من الفرسان: الجریدة )١٠٤(
  .١١ُالمصدر نفسه، ص )١٠٥(
  .٢٨٣-٢٨٢/ ٧الكامل في التاریخ،ج )١٠٦(
  .١١ ص،ابن ظافر األزدي، أخبار الدول المنقطعة )١٠٧(
  ٩ُالمصدر نفسه، ص )١٠٨(
  .١٣-١٢، صُالمصدر نفسه )١٠٩(
  .١٢ُالمصدر نفسه، ص )١١٠(



  هدى یاسین یوسف الدباغ. د.م.أ

  >>  
  

)٧٣( 

 

  .٧/٣٠١الكامل في التاریخ، ج )١١١(
  .١٣، صأخبار الدول المنقطعة )١١٢(
  .١٣ُدر نفسه، صالمص )١١٣(
  .٧/٣١١الكامل في التاریخ،ج )١١٤(
  .٥/٣٦٤تجارب األمم، ج )١١٥(
  .١٣ ص،أخبار الدول المنقطعة )١١٦(
 بعد مقتل جعفر ، هو السندي بن شاهك، الذي تولى ضرب السكة لهارون الرشید:السندي )١١٧(

ً وكان خالص السندي جیدا، أشد الناس خالصا للذهب ،البرمكي، فضرب دراهم على مقدار الدنانیر ً
؛ تقي الدین المقریزي، رسائل المقریزي، ١٤/١٨٥ ج،الذهبي، تاریخ االسالم: للمزید ینظر. ضةوالف

؛ العزاوي، ١٦٦ص) ت.القاهرة، دار الحدیث، د(رمضان البدري واحمد مصطفى قاسم: دراسة وتحقیق
  )٣(، هامش ٥٢المسكوكات الحمدانیة، ص

  .٥٢ُالمصدر نفسه، ص )١١٨(
  .٥٣ُالمصدر نفسه، ص )١١٩(
  .١٦٤/ ٧اریخ،جالكامل في الت )١٢٠(
  .٥/٢٤٩تجارب األمم،ج )١٢١(
  .٢١، صأخبار الدول المنقطعة )١٢٢(
  .١٣ُالمصدر نفسه، ص )١٢٣(
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