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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
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ا . 
ً
كر آنف

ُ
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ب الهوامش أ
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ُ
ت

، في ألول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر ا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
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 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الب
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ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 احث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 
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َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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 مـراءاأُل ِإمرةيف عصر  والعسـكرّي تـراك السـياسّيدور اأَل

 م(946 -936هـ/ 334 – 324)

  ِإمساعيل حممد اجلبورّي م.

22/8/2020 تأريخ القبول:       19/7/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
ن د تبی  األمـراء، فق ِإمرةعهد  يف يوالعسـکر  يالسـیاس كـراتعن دور األ يمن خالل دراست

الدولة  ين شیرزاد دورًا ونفوذًا واسعًا فباو  يوتوزون الترک يبجکم الترک السیَّماأن لألتراک و  يل
العباسیة من خالل سیطرتهم على مؤسسات الدولة ودورهم فی تولیة الخلفاء وعزلهم. فقد أجج 

 يکم الترکئد بجمنصب أمیر األمـراء التنافس بین أمیر األمـراء وقادته العسکریین. فخرج القا
کان أحد قادته العسکریین وسیطر على بغداد وحصل على  يعلى أمیر األمـراء ابن رائق الذ

تولى منصب أمیر األمـراء وسیطر  يالذ يالعسـکر  يأمیر األمـراء. أما توزون الترک منصب
ین، هلل لإلیقاع بِه وذلک خوفًا من تقربُه لإلخشیدی يلى الحکم وتقرب من الخلیفة المتقع

األمـراء ابن  ، وتولى منصب أمیريلى خلع نفسه وأخذ البیعة للمستکفوبعدها أجبر الخلیفة ع
فقد خاض القائد  يدة کثیرة ، أما عن الدور العسـکر أرزاق األجناد زیا يزاد ف يشیرزاد الذ
نتصر فیها، فعندما حارب ابن رائق الحجریة کانوا مستظهرین اأغلب الحروب و  يبجکم الترک

واز. أما عن ه حتى استطاع أن ینتصر علیهم وأنتصر على البریدیین وطردهم من األهعلی
فدعاُه اإلخشید صاحب مصر أن یقیم  يعندما استنجد بِه الخلیفة المتق يدور اإلخشید اإلیجاب

خالفته هناک لکنُه أبى وعقد صلحًا مع توزون الذی تعهد بحمایته، وبما أن عالقة الخلیفة 
اعات الداخلیة المساعدة من البویهیین لوضع حد للنز  يطلب الخلیفة المتقفقد  وتوزون لم تدم

لى بغداد لکن القائد ستجاب احمد بن بویه لطلب الخلیفة وقرر الدخول إابینه وبین توزون ف
 هاجمُه وتمکن من صده ومنعُه من الدخول إلى بغداد. يتوزون الترک

 .( رزاديش ,نيوديالبر  ,يتوزون الترک)الكلمات المفتاحية: 
 

                                                 

 /وزارة التربية/جمهورية العراق مديرية تربية كركوك . 
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 املقدمة 
األمـراء من المواضیع  ِإمرةُیعد موضوع دور االتـراك السـیاسي والعسـكري في عهد 

األمـراء والسیما في مجال  ِإمرةالمهمة في الدولة العباسیة فقد كان لهم دورًا بارزًا في عهد 
كم وتوزون وابن السیاسیة والحیاة العسكریة فتعاظم نفوذ االتـراك السـیاسي ومنهم، بج

شیرزاد فقد سادت المنازعات والفوضى بین رجال الدولة العباسیة الذین عمل كل منهم 
األمـراء ومحاولة سلب سلطة الخلفاء وتدخلهم في  ِإمرةعلى االستئثار بالسلطة وتولي 

اختیارهم والهیمنة علیهم فقد خرج بجكم التركي على أمیر األمـراء ابن رائق وأنتزع منُه 
األمـراء واستمر في عمله إلى أن قتل. وعند دخول ابن حمدان إلى بغداد بصحبة  مرةإِ 

األمـراء قام القائد توزون التركي رئیس شرطة بغداد بطردهم  ِإمرةالخلیفة العباسي وتقلد 
األمـراء وقبض على الخلیفة وسمل عینیه  ِإمرةمنها وطارد جیوشهم إلى الموصل وتقلد 

في بداًل عنُه. ووقعت الحرب بین البریدین وبجكم التركي واستطاع وخلعُه ونصب المستك
أن یهزمهم ویطردهم من األهواز وبین البحث الدور العسـكري للقائد توزون التركي الذي 
كان یهدف إلى التخلص من سیف الدولة في بغداد وبعد هروب سیف الدولة من بغداد 

ف إلى مصالحة البریدیین في واسط دخلها توزون من دون حرب وكانت َسیاَستُه تهد
 وتفرغ لمحاربة الحمدانیین  وتمكن توزون من مطاردة البریدیین من واسط. 

نتصر توزون على الحمدانیین، وتوجه إلى الموصل ستولى على تكریت، واثم ا
ألخذها منهم، كما أشار البحث إلى دور اإلخشید اإلیجابي عندما علم بما جرى على 

من خروجه من بغداد ووقوعه بید الحمدانیین، فأستنجد المتقي بمحمد بن الخلیفة المتقي 
 طغج اإلخشید صاحب مصر. 

فدعاُه اإلخشید لیقیم خالفتُه هناك لكنُه أبى وعقد صلحًا مع توزون بعد أن تعهد 
بحمایته، وبعد أن صالح توزون مع البریدیین بدأ ینوي إلى مصالحة ناصر الدولة بن 

یأمن جانبهم. وبعد أن تم لُه ذلك تفرغ لمناهضة بني بویة الذي بدأ حمدان والخلیفة ل
خطرهم بالتزاید إال أن عالقة الخلیفة وتوزون لم تدم فقد طلب الخلیفة المتقي المساعدة من 

ستجاب احمد اخلیة والسیما بینه وبین توزون فاالبویهیین من أجل وضع حد للنزاعات الد
خول إلى بغداد لكن القائد توزون التركي هاجمه وتمكن بن بویة لطلب الخلیفة وقرر الد

 من صدِه ومنعة من الدخول إلى بغداد. 
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 شتمل هذا البحث على مبحثين رئيسين: ا
 ياسي والذي تضمن أربع فقرات رئيسة:أواًل: المبحث األول: دور االتـراك السـ

 بجكم التركي ودورُه السیاسي.  - أ
 توزون التركي ودورُه السیاسي.   - ب
 وزون أمیر األمـراء. ت  - ج
 أبن شیرزاد ودورُه السیاسي.  - د

 -ستين:تـراك السسـكري وتضمن فقرتين رئيثانيًا: المبحث الثاني: دور اال 
 بجكم التركي ودورُه العسكري.  - أ

 توزون التركي ودورُه .   - ب
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 املبحث األول
 دور االتـراك السـياسي

 بجكم التركي ودورُه : - أ
كًا ألبي العارض وزیر ماكان بن كالي الدیلمي فطلبُه منُه ماكان كان بجكم مملو 

، ثم فارق بجكم ماكان مع من فارقُه من أصحابه والتحق بمرداویج الدیلمي (1)فأهداه إلیه
 .(6)وكان یعتبر من قتلة مرداویج (5)واألهواز ( 4)وأصفهان (3)وكان یملك الري (2)

                                                 

الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب االملي، أبو جعفر، صلة  تاریخ الطبري لعریب بن سعد  ( 1)
/ مسكویه، أبو علي احمد بن محمد بن یعقوب، تجارب األمم 11/0313ه، 1387، 2بیروت، ط -القرطبي، دار التراث

/ ابن األثیر، أبو الحسن علي بن أبي 5/0443م،2000، 2م إمامي، سروش، طهران، طوتعاقب الهمم، ت: أبو القاس
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین، الكامل في التاریخ ، ت، عمر عبد 

ثیر، أبو الفداء إسماعیل / ابن ك7/072م، 1997ه/1417، 1لبنان، ط –السالم  تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت 
بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم االدمشقي، البدایة والنهایة، ت، عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة 

 /0107/ 15م، 1997ه/ 1418، 1والنشر والتوزیع واإلعالن، ط
علـى مـدائن الجبـل وغیرهـا وخافتـه الملـوك وكـانوا مرداویج الدیلمي، بن زیار ملك الدیلم عناد وتمرد وسـفك الـدماء وحكـم  (2)

بنــو بویــه مــن امــراءه وتنمــر علــى القــادة وكــان مســیئًا لألتــراك الــذین معــه واتخــذ لنفســه تاجــًا مرصــعًا بــالجواهر كتــاج كســرى، 
اهرة ، الــذهبي، شــمس الــدین ابــو عبــد اهلل محمــد بــن احمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز ، ســیر اعــالم النــبالء ، دار الحــدیث ، القــ

 ./  11/455هـ ، 1427
الــري. تقــع علــى جــادة طریــق خراســان واســمها المحمدیــة وســمیت بهــذا االســم ألن المهــدي نزلهــا فــي خالفــة المنصــور  (3) 

وبناهــا وفیهــا ولــد الرشــید واقــام بهــا المهــدي عــدة ســنین وبنــا فیهــا بنــاءًا عجیبــًا ، واهــل الــري خلــیط مــن العجــم وعربهــا قلیــل ، 
هــــ ، 1422، 1مـــد بـــن اســـحاق بـــن جعفـــر بـــن وهـــب بـــن واضـــح ، البلـــدان ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ،طالیعقـــوبي ، اح

1/89  /. 
اصــفهان . مدینــة مــن اعلــى المــدن ومشــاهیرها ، جامعــة الشــتات االوصــاف الحمیــدة مــن طیــب التربــة وصــحة الهــواء  (4)

حمــد بــن محمــود ، اثــار الــبالد واخبــار العبــاد ، دار وعذوبــة المــاء وصــفاء الجــو وصــحة االبــدان ، القزوینــي ، زكریــا بــن م
 ./1/296صادر ، بیروت، 

( االهواز، اخره زاي وهي جمع هوز ، واصله حوز فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظـة غیرتهـا حتـى اذهبـت جملـة الن (5
خـواز فعربهـا النـاس فقـالوا االهـواز تسمى بالفارسیة هرمشیر . وانما كان اسـمها اال فاألهوازلیس في كالم الفرس حاء مهملة 

م ش 1995ش 2الحموو, ش اووالد الووو ع ا وو, قوووو    وول ,ل  ووع قوووو   الدانوو  ش نصاوو  الوتوووا  ش  ا   وول     وودال ش   ،

1/284  / . 

/ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد أبو 0107/ 15/ ابن كثیر، البدایة والنهایة 073-7/72ابن األثیر، الكامل،  ( 6)
د ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي، تاریخ ابن خلدون، المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن زی

 /4/0568م/ 1988ه/ 1408، 2عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، ت، خلیل شحاذة، دار الفكر، بیروت، ط
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رقوا فرقتین ففرقة سارت الى عماد الدولة بن وبعد قتل مرداویج هرب االتـراك ، وافت
. وسار بجكم ومن معُه من االتـراك (1)بویه وفرقة سارت نحو الجبل مع بجكم وهي اكثرها 

 . فكاتبوا الخلیفة الراضي في المسیر إلى بغداد، فأذن لهم فدخلوا بغداد. (2)إلى النهروان
تـراك إلى بلد الجبل، فأمرهم أنها حیلة علیهم فطلبوا أعادة اال (3)فظن الحجریة 

بذلك وأطلق لهم مااًل فلم یرضوا بذلك وغضبوا فكاتبوا أمیر األمـراء  (4)الوزیر ابن مقلة 
وهو بواسط، وكانت البصرة لُه أیضًا، فاستدعاهم وجاءوا إلیه، واستقبلهم أحسن 5أبن رائق  

صورة خاصة وأصبح استقبال وغمرهم باإلحسان وجعل رئیسهم بجكم التركي وخلع علیه ب
األمـراء للمرة األولى سنة  ِإمرةوقلد الخلیفة الراضي باهلل ابن رائق  (6)بجكم أكبر قادته

م( وكان الهدف من أیجاد هذا المنصب إلصالح 938 -936ه/ 326 -324)
                                                 

تاریخ الدولة العباسیة، ت، ج  -المتقي هللالصولي، أبو بكر محمد بن یحیى بن عبد اهلل، أخبار الراضي باهلل و  ( 1)
 /5/0407/ مسكویه، تجارب األمم، 1/062م، 1935هیورث، د ن، مطبعة الصاوي، مصر، 

النهروان. مدینة ذات عمارة قلیلة وبها تمور وبها أماكن بناها األكاسرة، مؤلف مجهول، حدود العالم من المشرق إلى  ( 2)
 ./  16/ 1ه،1423رسیة( السید یوسف الهادي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، المغرب، حققُه وترجمُه) عن الفا

الحجریة، وهم من الغلمان الحجریة بلغ عددهم الوفًا فـي عهـد الخلیفـة المقتـدر وسـموا بالحجریـة ألنهـم یقومـون       فـي  (3)
ل بــن المحســن بــن ابــراهیم الحرانــي ابــو حجــر دار الخالفــة وكــان المعتضــد بــاهلل هــو الــذي انشــأ هــذه الفرقــة ، الصــابي، هــال
   ./1/8م، 1986، 2الحسین ، رسوم دار الخالفة ،ت ، میخائیل عواد ، دار الرائد العربي ، بیروت ، ط

ابن مقلة ، محمد بن علي بن الحسین بن مقلة ابو علي ، وزیر من الشعراء االدباء یضرب بحسن خطه المثـل ولـد فـي  (4)
ــم یلبــث ان غضــب علیــه 316ج فــي بعــض اعمــال فــارس ثــم اســتوزره المقتــدر العباســي ســنة بغــداد وولــي جبایــة الخــرا هـــ ول

هـــ فجـيء بــه مـن بالــد فـارس فلــم یكـد یتــولى االعمــال  320هـــ وسـتوزره القــاهر بـاهلل ســنة 318فصـادره ونفــاه الـى فــارس سـنة 
مرةحتى اتهمه القاهر بالمؤ  هــ فسـجنه 324هـ ثم نقم علیه سـنة 322 سنة هـ وستوزره الراضي باهلل321على قتله فختبأ سنة  اِ 

مدة واخلى سبیله ، ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابي بكـر البرمكـي ، وفیـات االعیـان 
 ./  114-5/113م، 1994، 1وانباء ابناء الزمان ،ت ، احسان عباس ، دار صادر، بیروت، ط

ق ابو بكر امیر من الدهات الشجعان له شعر وادب كان ابوه من ممالیك المعتضد العباسي ابن رائق، محمد بن رائ( (5
هـ 324االمراء والخراج ببغداد سنة  ِإمرةوواله  الراضي  هـ، ثم امارة واسط والبصرة 317وولي شرطة بغداد للمقتدر سنة 

مؤسس الدولة االخشیدیة في مصر والشام  االخشید، محمد بن طغج بن جف، ابو بكروامر ان یخطب له على المنابر ، 
ودعى فیها للخلفاء العباسیین ، تركي االصل مستعرب من ابناء الممالیك ولد ونشأ في بغداد واله الراضي باهلل العباسي 

، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  على مصر والشام والحجاز ولقبه االخشید ألنه فرغاني ، الزركلي 
 ./123/ 6م،  2002، 15قي ، االعالم ، دار العلم للمالیین ، طالدمش

/ ابن خلدون، 7/037/ ابن أثیر، الكامل، 5/0423/ مسكویه، تجارب األمم، 1/062الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
 /4/0569تاریخ، 



 م. ِإمساعيل حممد اجلبورّي       م(946 -936هـ/ 334 – 324) راءاأُلمـ ِإمرةدور اأَلتـراك السـياسّي والعسـكرّي يف عصر        

 396 

األوضاع السیاسیة والمالیة واإلداریة إال أن ما حدث هو العكس إذ زادت مشاكل الخالفة 
 ان الخلیفة النفوذ السیاسي. وأدى إلى فقد

إلى بغداد مكان عملُه الجدید وأستمر في  1وأنتقل أمیر األمـراء أبن رائق من واسط 
، الذي أستغل اضطراب األوضاع فدخل بغداد (2)منصبه  إلى أن أنتزعُه منُه بجكم التركي

 .(3)م(326/937وولى اإلمارة سنة )
األوضاع المتردیة التي تعیشها الخالفة،  وأنشغل األمـراء في هذِه المدة عن إصالح

، (4)ولم یكن للخلیفة سوى مناصرة المتغلب واإلنعام علیه بالخلع والتقلید. وأشار المسعودي
ثم دخلت  " :بقوله ِإمرةنقاًل عن مؤدب الخلیفة الراضي إلى حال الخلیفة واستبداد األمـراء ب

عتراُه هم بین یدیه..... وبیده دینار على الراضي باهلل فوجدتُه خالیًا بنفسِه، وقد ا
ودرهم..... علیها صورة بجكم شاك في سالحِه، وحولهما مكتوب: إنما العز فأعلم لألمیر 

أما ترى صنع هذا األنسان، وما تسمو  "المعظم سید الناس بجكم.... فقال لي الراضي: 
د الخلیفة الراضي باهلل . وهذا هو كان حال الخالفة في عه"إلیه همتُه وما تحدثُه بِه نفسه

وبعد وفاة الخلیفة الراضي باهلل سنة  (5) "وهو ) أخر خلیفة أنفرد بتدبیر الجیوش واألموال
، أجتمع الكوفي (6)م( بقي منصب الخالفة شاغرًا من دون خلیفة جدید940ه/ 329)

كاتب بجكم مع سلیمان بن الحسن وزیر الراضي وغیرهم ممن تقلد الوزارة وأصحاب 

                                                 

لــیم الثالــث ، الحمــوي ، بناهــا الحجــاج بــن یوســف وســمیت واســط ألنهــا متوســطة بــین البصــرة والكوفــة وتقــع فــي االق  (1)   
 ./   5/347البلدان ، 

 /086-1/85الصولي، أخبار الراضي،  ( 2)
/ فوزي، فاروق عمر، محاضرات في تاریخ 5/0484/ مسكویه ، تجارب األمم 0106/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 3)

م، 1973الم، بغداد، م(، مطبعة دار الس946 -861ه/ 334 -247الخالفة العباسیة في عصر الفوضى العسكریة ) 
37 . 
 -المسعودي، أبي الحسن، بن الحسین بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار األندلس، للطباعة والنشر ( 4)

     /4/0245بیروت، 
التنوخي، المحسن بن علي بن أبي الفهم داود البصري، أبو علي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،  ( 5)

دادي،ـ الخطیب، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي، تاریخ بغداد، / البغ1/0300ه، 1391
 /   2/0520م، 2002ه، 1422، 1بیروت، ط -ت، بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي

 /1/0186الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
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اوین والعلویین والقضاة وأفراد البیت العباسي وسائر رجاالت الدولة العباسیة وشاورهم الدو 
فیمن یصلح للخالفة فرشحوا إبراهیم بن المقتدر لهذا المنصب فأحضر إلى دار الخالفة 

م( وعرض علیه القاب فأختار 940ه/ 329وبویع لُه في العشرین من ربیع األول سنة )
 .(1)ایعه الناس وسیر الخلع واللواء إلى بجكم بواسطمنها لقب المتقي هلل وب

 توزون التركي ودورُه السياسي.    - ب
وكان توزون من أصحاب بجكم  (4)وأصله تركي (3)ویكنى أبو الوفاء (2)هو توزون

وبعد قتل بجكم خالف توزون أبا األسوار أحد قادة الدیلم وقد  (5)وأكبر قادتِه العسكریین
دیلم، وكثر عددهم ووحدوا صفوفهم، وأمروا علیهم رجل یدعى أبو أدى ذلك إلى اجتماع ال

 ِإمرةوقد حارب توزون قبل تولیه اإلمارة البریدیین تحت  (6)شجاع جورغیز بن القارهي
 . (7)القائد بجكم

                                                 

والدیني والثقافي واالجتماعي، / حسن إبراهیم حسن، تاریخ اإلسالم السـیاسي 7/091ابن األثیر، الكامل،  ( 1)
 /  3/030ملتزم النشر والطبع، مكتبة النهضة المصریة، 

یسمیه أبو الفداء ) تورون( وهو اسم تركي مشتق من الباطیة ألن الباطیة أسمها بالتركي ترو وبتاء وراء  ( 2)
محمد ابن عمر بن  مضمومتین وواوین ساكنتین،  أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن

شاهنشاه بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة، المختصر في أخبار البشر، الناشر، المطبعة الحسینیة 
 / 2/090، 1المصریة، ط

 / 0226/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 3)
 /   1/0226الصولي، أخبار الراضي،  ( 4)
 / 6/039مسكویه، تجارب األمم ،   ( 5)
 /  039/ 1بار الراضي، الصولي، أخ  ( 6)
/ الهمذاني/ محمد بن عبد الملك بن إبراهیم بن احمد، أبو 039/ 6، 03/ 6مسكویه، تجارب األمم،   ( 7)

الحسن المعروف بالمقدسي، تكملة تاریخ الطبري، ت، البرت یوسف كنعان، الناشر ، المطبعة الكاثولیكیة، 
 / 0121/ 1م، 1958، 1بیروت، ط

 ته./خجخج، لم اجد ترجم 
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وبعد مقتل القائد التركي بجكم خرج توزون مع االتـراك البجكمیة خجخج * 
اد وساروا إلى الموصل قاصدین أبو محمد وصیغون* وكبارهم من بغد (1)ونوشتكین 

وراسلوه في أطالق نفقاتهم ولكنُه لم یطلق لهم ما أرادوا  (2)الحسن الحمداني  ناصر الدولة 
مرة، وقام توزون بمؤ (3)من رواتب، فتقدموا إلى أبن رائق في الشام لقتل أبي الحسین  اِ 

حارب ابي عبد اهلل البریدي  ، وبعدها(4)البریدي حاكم بغداد في ذلك الوقت لكنها فشلت
، وتأمر على (6)، بالرغم من وجود عیالُه وأبنُه رهینة عند البریدي(5)مع سیف الدولة

األمـراء، بعد دخوله إلى بغداد وتلقاُه أهل الدولة  ِإمرةالحمدانیین وحصل على منصب 
یر فدخل إلى الخلیفة وسلَم علیه ونزل دار مؤنس، وخلع علیه السلطان وصیرُه أم

                                                 

نوشـــتكین ، بـــن عبـــد اهلل االمیـــر المظفـــر ســـیف الخالفـــة عضـــد الدولـــة ابـــو منصـــور التركـــي احـــد الشـــجعان  ((1
المذكورین مولده ببالد الترك وحمل الى بغداد ثم الى دمشق فشـتراه القائـد تزبـر الـدیلمي فـر  منـه شـهامة مفرطـة 

ســالم ووفیــات المشــاهیر واالعــالم ،ت، عبــد تــاریخ اال، وصــرامة وشــاع ذكــره فأهــداه للحــاكم المصــري ، الــذهبي
 ./  29/394هـ ، 1413، 2السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بیروت ، ط

  /.صیغون، لم اجد ترجمته 
ناصرالدولة، الحسن بن عبد اهلل بن حمدان التغلبي صاحب الموصل الملك ناصـرالدولة الحسـن بـن عبـد اهلل  (2)

لقمــان اخـو الملــك سـیف الدولــة ابنـا االمیـر ابــي الهیجـاء وكــان اكبـر مــن  بـن حمـدان بــن حمـدون بــن الحـارث بـن
اخیــه ســنًا وقــدرًا وهــو الــذي قتــل محمــد بــن رائــق الــذي تملــك ، الــذهبي ، ســیر اعــالم النــبالء ، ت، مجوعــة مــن 

 ./  16/186هـ،  1405، 3المحققین بأشراف الشیخ شعیب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط
 ./ 125، 1/ الهمذاني، تكملة، 6/050رب األمم، مسكویه، تجا ( 3)
 / 0242/ 1/ الهمذاني، تكملة، 055/ 6/ مسكویه، تجارب األمم، 0228/ 6الصولي، أخبار الراضي،  ( 4)
 /  1/0129/ الهمذاني،  تكملة، 1/0233الصولي، أخبار الراضي، ( 5)
 ( ،علي بن عبد اهلل التغلبي 967-915هـ /356-303سیف الدولة) الربعي ابو الحسن االمیر صاحب م

المتنبي وممدوحه یقال لم یجتمع بباب احد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سیف الدولة من شیوخ العلم 
ونجوم الدهر ، ولد في میافارقین، بدیار بكر، ونشأ شجاع مهذبًا عالي الهمة وملك واسط وما جاورها ومال الى 

هت وتوفي فیها. ودفن في میافارقین وكانت وقائعه مع 333ى حلب فملكها سنة الشام فامتلك دمشق وعالد ال
الروم كثیرة ، وكان كثیر العطایا مقربًا ألهل االدب یقول الشعر الجید الرقیق وقد ینسب الیه ما لیس لُه ، 

 ./  4/303الزركلي ، االعالم ، 
 / 056/ 6/ مسكویه، تجارب األمم/ 1/0240الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
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، وكان توزون قائدًا محاربًا إلى جانب أمیري األمـراء بجكم وناصر الدولة، ومن (1)األمـراء
األمـراء هو منصب شرطة بغداد عند احتالل  ِإمرةأهم المناصب التي توالها قبل تولیه 

، وان القائد التركي توزون كان (2)البریدیین لبغداد، وبدایة عهد أمیر األمـراء ناصر الدولة
موحًا عالي الهمة یحلم أن یكون أمیر األمـراء وتبین ذلك عند قوله ألبي جعفر بن ط

قال لُه أبو جعفر أنا كاتبك فقال لُه وأنت تكتب  "شیرزاد عندما عرض نفسه لكتابتُه عندما
 . (3) "لي ولكن لیس على هذِه الجهة وال األن

 توزون أمير األمـراء.   -جـ
األمـراء، فقد كبس  ِإمرةلتي تقف عائقًا أمام وصولُه إلى قام توزون بإزالة العقبات ا

توزون وخجخج سیف الدولة بمعسكرِه لیاًل بواسط، وتحكما علیه حتى ضاق بهم ذرعًا 
 . (4)وهرب من معسكره متوجهًا إلى بغداد

وبعد أن أنصرف سیف الدولة من واسط، وعاد توزون وخجخج إلى معسكرهما دب 
وجيء باألس  "ا على الرئاسة واتفقوا على أن یكون توزون األمیر بینهما الخالف وتنازعو 

وأن یكون خجخج صاحب الجیش )  "والریحان إلیه علم رسم العجم إذا ترأس واحد منهم
االسفهساالر( وأجبر القادة على قبول هذا االتفاق بغیر رضى منهم. ولكن هذِه االتفاقیة 

ه وأعماه بعد أن علم بخیانته وغدرِه لم تنجح إذ قبض توزون على خجخج وسمل عینا
 . (5)وبهذا تخلص توزون من أكبر منازع لُه على السلطة

األمـراء، وأن الخلیفة كاتبه في اإلیقاع  ِإمرةوكان توزن مرشح الخلیفة لتولي منصب 
، وكتب توزون إلى المتقي بأنُه (6)ببني حمدان. فنفذ ذلك وأخرج سیف الدولة من واسط

                                                 

 / 1/0242الصولي، أخبار الراضي،  ( 1)
 / 1/0226الصولي، أخبار الراضي،  ( 2)
 / 0245/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 3)
/ ابن األثیر، الكامل، ابن األثیر ، 0132/ 1/الهمذاني، تكملة، 072-6/71مسكویه، تجارب األمم،  ( 4)

 /   7/0115الكامل، 
 /0247 -6/73 مسكویه، تجارب األمم، ( 5)
 / 1/0247الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)



 م. ِإمساعيل حممد اجلبورّي       م(946 -936هـ/ 334 – 324) راءاأُلمـ ِإمرةدور اأَلتـراك السـياسّي والعسـكرّي يف عصر        

 400 

، وكان توزون یقصد (1)ولة لیریح اهلل الخلیفة من ناصر الدولة في بغدادأوقع بسیف الد
من هذا القول اإلمارة ولما حصل توزون ببغداد خلع علیه الخلیفة المتقي باهلل وعقد لُه 

، لم تدم العالقة بین توزون (2)األمـراء ِإمرةاألمـراء وهنئُه البریدي بتولي  ِإمرةلواء وقلدُه 
بسبب تأمره علیه وعلمِه على صرفه فقبض توزون على المتقي في شهر  والخلیفة المتقي
م(، وأخذ الخاتم من یده، ) وأستخرج عبد اهلل بن المكتفي باهلل 945ه/ 333صفر سنة )

فألبسه ثیابًا جاء بها معُه ودفع إلیه الخاتم . فصار إلى مضرب األمیر، فعقد لُه األمر، 
، فضربوا بها، فصاح فلم یسمع (4)صحاب الدبادب، المتقي هلل، فصاح فأمر أ(3)وكحل

صیاحُه، بعد أن خلع نفسه وسلم األمر إلى الخلیفة عبد اهلل .... وكانت خالفته ثالث 
 . (5)سنین وأحد عشر شهراً 

وكانت الدولة العباسیة في أیام خلع المتقي مضطربة وكانت السلطة بید أمیر 
شیرزاد وكان كاتبه والمدبر لألمور، وتولى  األمـراء توزون، وقد أستعان بأبي جعفر بن

الوزارة أبو الحسن علي بن محمد بن مقلة، وعلى الشرطة ببغداد أبو بكر محمد بن جعفر 
النقیب، وتقلد القضاء احمد بن عبد اهلل بن إسحاق الخرقي،  والحسبة رجل یعرف 

لحي حاجبًا لُه، باألسمر من أصحاب األمیر، كما أتخذ أبا العباس احمد بن خاقان المف
أبو بكر محمد بن طغج مصر والشام، وولى الحسن بن عبد اهلل بن  6وولى اإلخشید 

حمدان الموصل ودیار ربیعة ودیار بكر، ونوح بن نصر بن احمد الساماني بالد خراسان، 
                                                 

 / 0281/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 1)
 / 1/0133/ الهمذاني/ تكملة، 6/076مسكویه، تجارب األمم،  ( 2)
 -132الكنایة عن سمل العینین، سلطان، طارق فتحي، تاریخ الدولة اإلسالمیة في العصر العباسي)  ( 3)

 / 1/0219م، 2006 -ه1427م(، 946-749ه/ 334
الدبادب. جمع دبدبه وهو شبه الطبل، المطرزي، ناصر بن عبد السید أبي المكارم ابن علي أبو الفتوح  ( 4)

 / 0159/ 1برهان الدین الخوارزمي، المغرب في ترتیب المعرب، دار الكتاب العربي، 
/ محمود شاكر، التاریخ 0134/ 7/ ابن األثیر، الكامل، 0282 -281/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 5)

 / 1/0126اإلسالمي، الدولة العباسیة، المكتب اإلسالمي، 
االخشید، محمد بن طغج بن جف، ابو بكر مؤسس الدولة االخشیدیة في مصر والشام ودعـى فیهـا للخلفـاء  (6)

هلل العباسي على مصـر العباسیین ، تركي االصل مستعرب من ابناء الممالیك ولد ونشأ في بغداد واله الراضي با
 ./6/174والشام والحجاز ولقبه االخشید النه فرغاني ، الزركلي ، االعالم ، 
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، (1)وعلي بن بویه فارس واألهواز، وأصبهان الحسن بن بویه، وكانا یقیمان الخطبة لُه 
، ومن هنا یتبین (2)راك والنساء دورًا بارزًا في خلع المتقي وأخذ البیعة للمستكفيوكان لألت

حال الخالفة وما وصلت إلیه من الضعف والخالف بین أفراد البیت العباسي، وكان 
الخلیفة المستكفي كحال الخلفاء الذین سبقوه أمرُه بأیدي األتراك، وأن توزون الذي أقرُه 

، (3)األمـراء  ضم إلیه غالمًا تركیًا من غلمانِه یقف بین یدیه ِإمرةالخلیفة في منصب 
وكانت سیاسة توزون تهدف إلى الوقوف على أسرار الخلیفة وما یحدث في دار الخالفة 
من أمور. وفي بدایة خالفة المستكفي مات توزون في دارِه ببغداد في محرم سنة 

األمـراء أبو جعفر  ِإمرةفخلفه في  م( وكانت مدة أمارتِه سنتین وأربعة أشهر945ه/334)
 . (4)بن شیرزاد

 أبن شيرزاد ودورُه .   -د
األمـراء موظفًا صغیرًا في دیوان الضیاع الخاصة  ِإمرةكان ابن شیرزاد قبل تولیه 

ولما مات توزون كان ابن شیرزاد  (6)وكاتبًا في دیوان العرض زمن الخلیفة المقتدر باهلل (5)
خارجین عن الطاعة فلما بلغه الخبر عزم على عقد اإلمارة لناصر في هیت یحارب أحد ال

، فحضر ونزل (7)الدولة بن حمدان فأضرب العسكر وعقدوا الرئاسة علیهم البن شیرزاد
بباب حرب في مستهل صفر وأقام هناك في معسكره وخرج إلیه األجناد االتـراك والدیلم 

المستكفي باهلل لیحلف لُه بحضرة القضاة جمیعهم، واجتمعوا علیه، وحلفوا لُه ووجه إلى 
                                                 

/ یحیى، فوزي أمین، نظام السلطنة في الدولة العباسیة، رسالة 085 -1/284الصولي، أخبار الراضي،  ( 1)
 /  041م(،1984ه/ 1404كلیة اآلداب، جامعة الموصل)  –ماجستیر 

/ ابن العمراني، محمد بن 0135 -7/134/ ابن األثیر، الكامل 0106-6/103تجارب األمم،  مسكویه، ( 2)
علي بن محمد، األنباء في تاریخ الخلفاء، ت، الدكتور قاسم السامرائي، نشریات المعهد الهولندي لآلثار 

 / 0175م، 1973المصریة والبحوث العربیة، القاهرة، الیدن، 
 / 00262، 4، المسعودي، مروج الذهب ( 3)
 / 0156، 7/ ابن األثیر، الكامل، 6/0111مسكویه، تجارب األمم،  ( 4)
 /055 -54/ 8التنوخي، نشوار المحاضرة،  ( 5)
 /0182 -181/ 8التنوخي، نشوار المحاضرة،   (6)
/ ابن األثیر، الكامل، 0147 -146/ 1/ الهمداني، تكملة، 0111/ 6مسكویه، تجارب األمم،   (7)
7/0156/ 
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والعدول فأجاب إلى ذلك وحلف لُه ودخل إلیه ابن شیرزاد وعاد مكرمًا یخاطب بأمیر 
وزاد في القابه إمام الحق وأمر أن یكتب لُه ذلك على التراس والطرز  (1)األمـراء
جناد زیادة كثیرة فضاقت كان أمیر األمـراء ابن شیرزاد سیاسیًا فقد زاد أرزاق األ (2)واألعالم

األموال علیه فأرسل إلى ناصر الدولة، یطالبُه بحمل المال ویعدُه برد اإلمارة إلیه، فأنفذ 
إلیه خمسمائة ألف درهم وطعامًا كثیرًا ففرقها في عسكره ولم یؤثر، فقسط األموال على 

ي أیامه زیادة العمال والكتاب والتجار وغیرهم من الناس ألرزاق الجند وزادت الضرائب ف
حملت التجار على الهرب من بغداد. وضاعت هیبة السلطة وعجزت الشرطة عن مالحقة 
اللصوص والمفسدین، وقلد ابن شیرزاد ینال كوشة على واسط واللشكري على تكریت، 
فكاتب ینال معز الدولة بن بویه واستقدمه وصار معُه وأما الفتح اللشكري فأنُه سار إلى 

، دامت خالفة المستكفي باهلل (3)لموصل فقبلُه وأكرمُه وأقرُه على تكریتناصر الدولة با
سنة وأربعة أشهر أستولى بها توزون على السلطة وخلفُه ابن شیرزاد الذي أختفى بعد أن 

 . (4)األمـراء ثالثة أشهر وعشرون یوماً  ِإمرةتولى 
أت بحلول شافیة وبما أن منصب أمیر األمـراء الذي استحدثه الخلیفة الراضي لم ی

لألوضاع المضطربة التي شهدها العراق خالل حقبة التسلط األجنبي ولم یستطیع أن ینقذ 
الخالفة من أزمتها السیاسیة والمالیة بل زادت النزاع بین القادة أنفسهم لالستئثار بالحكم، 

 . (5)وفي خالفة المستكفي استطاع احمد بن بویه من احتالل بغداد
                                                 

 / 6/0112مسكویه، تجارب األمم، ( 1)
 / 076( ابن العمراني، األنباء في تاریخ الخلفاء، 2)
/ السامرائي، خلیل إبراهیم وطارق فتحي سلطان وجزیل عبد 0113-6/112مسكویه، تجارب األمم، ( 3)

م( 1258 -749ه/ 656 -132الجومرد، تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة في العصر العباسي )  -الجبار
الموصل،  الجمهوریة العراقیة  –نشر وطبع وتوزیع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، شارع ابن األثیر 

/ الدلیمي/ عكاب یوسف جمعة، العالقات السیاسیة للخالفة العباسیة مع اإلمارات 130م( 1988ه/ 1408)
 –ة ماجستیر في كلیة اآلداب م( ، رسال1055 -945ه/ 447 -334اإلسالمیة في فترة التسلط البویهي 

 / 014م، 1992ه/ 1412جامعة الموصل، 
 / 6/0114مسكویه، تجارب األمم،  ( 4)
 –م(، دار إسامة للنشر والتوزیع 656ه/132عزام، خالد موسوعة التاریخ اإلسالمي، العصر العباسي ) ( 5)

 / 0188عمان،  –األردن 
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االتراك تقلدوا مناصب هامة في الدولة اضطر الخلفاء الى  تبین مما سبق ان
ابتداعها لیستمیلوا قلوب هؤالء االتراك كمنصب امیر االمراء الذي  اوجده الخلیفة الراضي 
باهلل لإلنقاذ الخالفة من الضعف واالنقسام الذي اصابها اال ان ما حدث هو العكس ، فقد 

 میر وقادته العسكریین . اجج منصب امیر االمراء الصراع بین اال
 املبحث الثاني

 دور االتـراك العسـكري
 بجكم التركي ودورُه السسكري.  - أ

/ 325كان بجكم شجاعًا فأنتصر في أغلب الحروب التي خاضها. ففي سنة )
م( عندما حارب ابن رائق الحجریة، كانوا مستظهرین علیه حتى استطاع القائد بجكم 937

هم وانهزموا وأسر منهم الباقین، وغنم بجكم وأصحابه غنیمة أن یكمن لهم ووضع السیف فی
وكوفئ القائد بجكم بوالیة أمارة بغداد وعقد لُه لواء  (1)كبیرة من دوابهم وسالحهم، وأموالهم

، وعندما وافى القرمطي الكوفة، خرج إلیه ابن رائق ومعه (2)لوالیة المشرق إلى خرسان
بین البریدیین وبجكم وأستطاع أن یهزم البریدیین ووقعت الحرب  (3)القائد التركي بجكم

ویطردهم من األهواز ومعُه مئتین وتسعین غالمًا من االتـراك فعلت منزلته بأعین الجند 
وعندما طالت الحرب بین البریدیین وابن رائق، نفذ أبو عبد اهلل البریدي  (4)منذ ذلك الوقت
ویة فأنجدُه بأخاُه احمد بن بویه لفتح إلى فارس واستنجد بعلي ابن ب (5)من جزیرة أوال

األهواز. وعلم ابن رائق وأصحابه بهذا فطلب ابن رائق من القائد بجكم التقدم لحمایة 
األهواز، فقال بجكم ال أحارب الدیلم وأدفعهم عن األهواز إال بعد أن تكون أمارتها لي 

                                                 

 / 1/086الصولي، أخبار الراضي،  ( 1)
 / 5/0407/ مسكویه،  تجارب األمم، 1/087ولي، أخبار الراضي، الص ( 2)
 / 0460/ 5/ مسكویه، تجارب األمم، 1،88الصولي، أخبار الراضي، ر ( 3)
 /  0463/ 5/ مسكویه، تحارب األمم، 089/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 4)
من بن عبد الحق ابن الشمائل القطیعي أوال: جزیرة بناحیة البحرین بها نخل وبساتین، البغدادي، عبد المؤ  ( 5)

ه، 1412، 1الحنبلي، صفي الدین، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، دار الجیل، بیروت، ط
1/0128 / 
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إضافة إلى انفاقه  ألف سنویاً 130،000حربًا وخراجًا، وضمن بجكم األهواز وكورها بـ 
 .(1)على الجیش الذي عندُه في األهواز

وبعد نفوذ بجكم على األهواز بشهر،  هرب ابن رائق علیه من البریدیین، وأكرمُه 
، وذلك ألنُه لم یحصل على موافقة (2)وخدمة ولم یقبض علیه برغم اإلشارة علیه بذلك

 األمـراء بداًل عنُه.  ِإمرةالراضي بتقلیده منصب 
البریدي محاربة م( استطاع احمد بن بویه وأبو عبد اهلل 937 -ه326ي سنة )وف

بجكم وطرده من األهواز، بعد أن عطلت األمطار نشاب جندِه وتقهقروا وفر بجكم إلى 
 200،000. وأرسل من الطریق إلى ابن رائق أن العسكر یحتاج إلى مال قدره(3)واسط

فأقم في واسط حتى نصل ألیك، وتنفق فیه ألف دینار للصرف على الجیش فإن كان معك 
المال، وأن كان المال قلیاًل فأهرب إلى بغداد خوفًا من شغب الجیش، وعندما علم ابن 

وبدأ ینازع  (4)رائق بذلك عاد من واسط إلى بغداد، ووصل بجكم إلى واسط وأقام فیها
عنُه. وتمكن بجكم من  الملك في بغداد ألسقاط ابن رائق وتنصیب نفسُه أمیرًا لألمراء بدالً 

القیام بحرب تمنع البریدیین من االتفاق مع ابن رائق، وكانت نیته أذالل البریدیین وقطعهم 
وان الخلیفة الراضي باهلل كان یفضل بجكم على أمیر األمـراء ابن رائق  (5)عن ابن رائق

 . (7)عنهُ  متمنیًا اإلخشید بدالً  (6)ویرید أن یجعلهُ  في مكانه وكان یراسلُه بذلك
 ِإمرةوكان ابن مقلة یراسله في ذلك ویعلمه بأن الخلیفة الراضي باهلل یرید أن یقلدُه  

م( وعنده وصولِه إلى 938 -ه326األمـراء، وسار بجكم من واسط إلى بغداد في سنة )

                                                 

 / 0467 -5/466مسكویه، تجارب األمم، ( 1)
 /  064/ 7/ ابن األثیر، الكامل، 5/0468مسكویه، تجارب األمم،  ( 2)
/ ، الذهبي، العبر في خبر من غبر ، ت، أبو هاجر محمد 0472 -5/471األمم، مسكویه، تجارب  ( 3)

 / 2/025بیروت،  -السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة
 / 7/067ابن األثیر، الكامل،  ( 4)
 / 0479-478/ 5مسكویه، تجارب األمم،  ( 5)
 / 5:0481م، / مسكویه، تجارب األم044-43/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
 / 045/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 7)
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هذا عمل  "فقال ابن رائق:  (1)بغداد راسلُه الخلیفة الراضي باهلل محبة فیه وكرهًا البن رائق
وجاء ابن رائق وأصحابه إلى السلطان لیدخل إلیه  (2) "معمول علي وما خفي علي ذلك
وأشار إلى اتفاق الراضي باهلل مع بجكم ضدُه، وسار  (3)فسدت أبواب دار الخالفة بوجهة

م( وعند 938ه/ 326ثم خفي أثرُه، وأنتصر بجكم في سنة ) (4)ابن رائق إلى أوانا 
وهنا البد  (5)لیه الخلع وجعلُه أمیر األمـراء وعقد له لواءوصول بجكم إلى الراضي خلع ع
م( قد عاصرت خلیفتین هما 942-938ه/ 329-326من اإلشارة إلى إمارة بجكم )

الراضي باهلل والمتقي هلل إذ إن المتقي بعد اعتالئه الخالفة عقد لبجكم لواء وجعله أمیر 
 .  (6)األمـراء

فة الراضي باهلل والقائد التركي بجكم بجیش م(  توجه الخلی938ه/ 327وفي سنة )
كبیر إلى الموصل ودیار ربیعه لقتال ناصر الدولة ابن حمدان وذلك لتأخرُه عن دفع المال 

والتقي الجیشان على ستة فراسخ من  (7)الواجب علیه من ضمان البالد التي في یده
وتبعه  ( 8)ار إلى نصیبین الموصل فاقتتاًل قتااًل شدیدًا فأنهزم جیش ناصر الدولة الذي س

                                                 

 /    044-1/43الصولي، أخبار الراضي،  ( 1)
م، 1972مؤلف مجهول، كتاب العیون والحدائق في أخبار الحقائق نشرًه وحققه، عمر السعیدي، دمشق  ( 2)
 / 0315،ق/ 4
 / 0106/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 3)
بلیــدة مــن دجیــل ، كثیــرة البســاتین والشــجر بینهــا وبــین بغــداد عشــرة فراســخ مــن فوقهــا  أوانــا، بــالفتح والنــون:( (4

 ./ 1/128تحاذي عكبرا ، كان بینهما الدجلة واستحالت عنهما ، البغدادي ، مراصد االطالع ، 

، / 7/ ابن األثیر، الكامل، 5/0485/ مسكویه، تجارب األمم، 0106/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 5)
072 / 

 / 0191/ 1الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
 / 15/0109ابن كثیر، البدایة والنهایة،  ( 7)
نصیبین، هي مدینة كثیرة االنهار والبساتین ولها نهر یقال له نهر الهرماس علیه قناطر حجارة قدیمة ( (8

  ./ 1/204رومیة واهلها قوم من ربیعة من بني تغلب ، الیعقوبي، البلدان ، 
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في هذا الوقت ظهر أبن رائق  (2)وكتب إلى الراضي بالفتح (1)بجكم إلیها، ثم أنتقل إلى أمد
واستطاع الدخول إلى بغداد ومعُه ألف جندي من القرامطة الذین هربوا من عسكر الخلیفة 

د في دار ودخل إلى داره المعروفة بدار مؤنس فأقام فیها ولم یتعرض ألح (3)الراضي
( 5)وقام باالستیالء على ما وجد في الخزائن، وأموال بجكم ونهبت دور أصحابهُ  (4)الخلیفة

ولم یقف أصحاب بجكم مكتوفي األیدي، فحاربوه فأنتصر علیهم وقتل من قتل وهرب 
 .(6)الباقین

 توزون التركي ودورُه السسكري.   - ب
ولة في بغداد الذي فكر كان القائد التركي توزن یهدف إلى التخلص من سیف الد

في حربه بعد أن علم باختالفِه مع صاحبه خجخج وبما أن خلو الجو لتوزون بواسط بعد 
سمله خجخج وتوجهه نحو بغداد أدى إلى هروب سیف الدولة من بغداد ودخلها توزون 

ودخل أمیر األمـراء توزون بغداد في شهر رمضان سنة  (7)من دون حرب
 (8)الدولة ودخل إلى الخلیفة وسلم علیه ونزل دار مؤنس م( وتلقاه أهل943ه/331)

وكانت سیاسیة توزون تهدف إلى مصالحة البریدیین في واسط والتفرغ لمحاربة 
وسرعان ما استولى البریدیین على واسط وأنحدر توزون إلى واسط وطردهم  (9)الحمدانیین

                                                 

، 1. هي من مدن دیار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا وهي تقع في االقلیم الخامس، الحموي، البلدان، أمد ( 1)
/ سامي ریحانا ، معارك العرب منذ ما قبل اإلسالم وحتى حرب الخلیج، الخالفة اإلسالمیة، العصر 056

 / 0219، 11م، مجلد2007العباسي الثاني أو سیطرة الترك، 
 / 0505، 3تاریخ، ابن خلدون،  ( 2)
 / 6/014/ مسكویه، تجارب األمم، 0118 -117الصولي، أخبار الراضي،  ( 3)
 / 1/0119الصولي، أخبار الراضي،  ( 4)
 / 1/0119الصولي، أخبار الراضي،  ( 5)
 / 0120 -1/119الصولي، أخبار الراضي،  ( 6)
بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري / ابن تغري بردي، یوسف 076 -75، 6مسكویه، تجارب األمم،   ( 7)

الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دار 
 / 3/0278الكتب، مصر، 

 / 1/0242الصولي، أخبار الراضي،  ( 8)
 / 0243 -1/242الصولي، أخبار الراضي،  ( 9)
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بریدیین كاتبًا لُه دون رضا منها ثم استولى على تكریت واتخذ ابن شیرزاد الذي هرب من ال
 (2)ویقول السیوطي (1) م(944ه/ 332الخلیفة، ثم سیرُه إلى بغداد فدخلها في محرم سنة )

فسار المتقي بأهله إلى تكریت، وخرج ناصر الدولة بجیش كثیر من األعراب واألكراد  "
ثم تالقوا مرة فأنهزم ابن حمدان والمتقي إلى الموصل،  (3)إلى قتال توزون فالتقیا بعكبرة

 ."أخرى، فأنهزم ابن حمدان والخلیفة إلى نصبین
ولما علم توزون بهروب الخلیفة من بغداد وتغیرُه علیه أتفق مع البریدي وزوجُه 
ابنتُه وسار إلى بغداد، ثم سار سیف الدولة الحمداني إلى تكریت أذ كان یقیم الخلیفة 

د أن استدعاُه الخلیفة، وبالقرب من هناك، ولحق بِه أخوُه ناصر الدولة بن حمدان بع
تكریت وقعت الحرب بین الحمدانیین وبین توزون فاقتتلوا ثالثة أیام وأنهزم سیف الدولة 
وانتصر توزون علیهم وغنم توزون واألعراب سوادُه وسواد أخیِه ناصر الدولة، ثم في سنة 

، (4)ت إلى الموصلم( سار الحمدانیین ومعهم الخلیفة المتقي هلل من تكری944هـ 332)
وبعد االنتصار الذي حققه توزون على الحمدانیین في تكریت شجعُه على المسیر إلى 
الموصل ألخذها منهم، وبدأ توزون بمراسلة الخلیفة لكن الخلیفة لم یصغ إلیِه ألنُه لم یثق 

م سار الحمدانیین والخلیفة المتقي إلى نصیبین، ودخل توزن 944هـ /332بِه في سنة 
ولحق بِه سیف الدولة، وأرسل المتقي إلى توزون كتابًا  (5)وصل فسار المتقي إلى الرقةالم

یعبر فیه عن غضبُه علیِه التصالُه بالبریدي، وطلب منُه أن یعقد الصلح مع سیف الدولة 
فتم الصلح وعقد الضمان على ناصر الدولة لما بیده من البالد  "وأخیه ناصر الدولة 

                                                 

 / 0245 -1/243راضي، الصولي، أخبار ال ( 1)
السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین، تاریخ الخلفاء، ت، حمدي الدمرداش، الناشر، مكتبة  ( 2)

 /  1/0285م، 2004ه/ 1425، 1نزار الباز، ط
بعكبرة: بضم العین وتسكین الكاف وفتح الباء. بلیدة من نواحي دجیل بینهما وبین بغداد شمااًل عشرة  ( 3)
 / 1/0128اسخ. البغدادي، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، فر 
/ ابن الطقطقي، محمد بن 0124/ 7/ ابن األثیر، الكامل، 0254 -251الصولي، اخبار الراضي ،  ( 4)

 / 0284بیروت،  –علي طباطبا، الفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة، دار صادر 
ة مشهورة على الفرات بینها وبین حران ثالثة ایام معدودة في بالد الجزیرة النها من جانب الرقة ، هي مدین(5)  

  ./ 59/ 3الفرات الشرقي وتقع في االقلیم الرابع ویقال لها الرقة البیضاء ، الحموي ، البلدان، 
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بثالثة آالف وستمائة ألف درهم، وعاد توزون إلى بغداد وأقام ثالث سنین، كل سنة 
 .(1) "المتقي عند بني حمدان بالموصل، ثم ساروا عنها إلى الرقة فاقموا بها

المتقي من خروجه  م( علم اإلخشید بما جرى على الخلیفة944ه/ 332وفي سنة (
من بغداد ووقوعه بید الحمدانیین، وكذلك تنازع السلطة بین توزون والبریدي، فأستنجد 
المتقي بمحمد بن طغج اإلخشید صاحب مصر فجاء إلى الرقة إذ التقى بالخلیفة ودعاه 
اإلخشید إلى مصر لیقیم خالفته هناك لكنُه أبى وعقد صلحًا مع توزون بعد أن تعهد 

وبعد أن تصالح توزون مع البریدیین بدأ ینوي إلى مصالحة ناصر الدولة بن  (2)بحمایته
حمدان والخلیفة وأن یأمن جانبهم وبعد أن تم لُه ذلك تفرغ لمناهضة بني بویه الذي بدأ 
خطرهم بالتزاید، إال أن العالقة بین توزون والخلیفة المتقي لم تدم، فقد طلب الخلیفة 

یهیین من أجل وضع حد للنزاعات الداخلیة والسیما بینه وبین المتقي المساعدة من البو 
توزون، فاستجاب احمد بن بویه لطلب الخلیفة وقرر الدخول إلى بغداد، لكن توزون 

م( دخل 943ه/ 332وفي سنة )  (3)هاجمُه وتمكن من صده ومنعُه من تحقیق غایته
 (4)الدخول إلى بغداداحمد بن بویه في مواجهة أخرى مع توزون لكنه فشل أیضًا في 

وقامت في بغداد المؤامرات لقتل توزون فقام توزون في القبض على الخلیفة المتقي في 
م( واستولى أصحاب األمیر على عسكرة وجمیع من كانه 945ه/ 333شهر صفر سنة )

 . (5)معه
 
 

                                                 

ابن هارون بن نوما  / ابن العبري، غریغوریوس ) وأسمُه في الوالدة یوحنا(7/0125ابن األثیر، الكامل،  ( 1)
، 3الملطي، أبو الفرج ، تاریخ مختصر الدول، تحقیق، أنطون صالحاني الیسوعي، دار الشرق، بیروت، ط

 / 1/0165م، 1992
 / 0519/ 3ابن خلدون، تاریخ،   (2)
ه/ 447 -334الحمداني، عمر احمد سعید محمود، الصراعات السیاسیة في حقبة التسلط البویهي )  ( 3)

 /  019-18م، 2011ه/ 1432جامعة الموصل،  –كلیة اآلداب  -م( أطروحة دكتوراه01055 -945
 / 019/ الحمداني، الصراعات السیاسیة، 0126 -7/125ابن األثیر، الكامل،  ( 4)
 / 3،3/0520ابن خلدون، تاریخ،  ( 5)
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 اخلامتة 
ذي أوجدُه الخلیفة األمـراء ال ِإمرةِإنَّ لألتراك دورًا سیاسیًا وعسكریًا بارزًا في عهد 

الراضي باهلل فقد بین البحث المنازعات والفوضى بین رجال الدولة العباسیة الذین عمل 
األمـراء فقد خرج القائد بجكم التركي  ِإمرةكل واحد منهم على االستئثار بالسلطة وتولي 

مستكفي األمـراء، وكان الخلیفة ال ِإمرةعلى أمیر األمـراء ابن رائق وأنتزع منُه منصب 
األمـراء ابن  ِإمرةكحال الخلفاء الذین سبقوه أمرُه بأیدي األتراك، كما بین البحث عن تولى 

شیرزاد ودورُه السـیاسي بزیادة أرزاق األجناد زیادة كثیرة وقسط األموال على العمال 
والكتاب والتجار وغیرهم من الناس، وأشار البحث أیضًا إلى دور االتـراك العسـكري فقد 

اض القائد بجكم التركي أغلب الحروب وأنتصر فیها فعندما حارب ابن رائق الحجریة خ
كانوا مستظهرین علیه حتى استطاع القائد بجكم التركي أن ینتصر علیهم ووقعت الحرب 
بین البریدیین وبجكم واستطاع بجكم أن یهزم البریدیین ویطردهم من األهواز، ومن  نتائج 

ـكري للقائد توزون التركي الذي كان یهدف إلى التخلص من سیف البحث أیضًا الدور العس
الدولة في بغداد الذي فكر في حربه بعد أن علم باختالفه مع صاحبِه خجخج وبعد هروب 
سیف الدولة من بغداد دخلها توزون من دون حرب. وبما أن عالقة الخلیفة وتوزن لم تدم 

ین من أجل وضع حد للنزاعات الداخلیة فقد طلب الخلیفة المتقي المساعدة من البویهی
والسیما بینُه وبین توزون فاستجاب احمد بن بویه لطلب الخلیفة، وقرر الدخول إلى بغداد 

 ولكن القائد توزون التركي هاجمه وتمكن من صدِه ومنعِه من الدخول إلى بغداد. 
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The turkish political and military roles In the era of Price of the 

princes (324-334 A.H / 936-946 A.D) 

Lest. Ismail Mohammed Al-Jubouri  

Abstract 
By studying the Turkish political and military roles in the era 

of princes It became clear to me that the Turks, especially the 

Turkish Bejkem ,the TurkisTozon balance and Ibn Sherzad, have a 

wide role and influence in the Abbasid state through their control of 

state institutions and their role in taking over and isolating the 

caliphs. The position of the Emir of the Emirs has fueled the rivalry 

between the prince of princes and his military commanders. By the 

Turkish judgment, obedience to the Emir of Princes Ibn Raeeq was 

a leader of him and he controlled Baghdad and got the position of 

prince of the Princes, but the Turkish military who took over the 

mouth of the Prince of Princes and took control of the rule and 

approached the caliph Al-Mottaki Lillah to catch him and said that 

for fear of his affiliation with The Akhididids then forced the caliph 

to remove himself and the Mustakfi nominated for the caliphate, Ibn 

Sherzad assumed the position of Prince of Princes and increased the 

livelihood of soldiers significantly, as for the military role, the 

Turkish Bejkem fought most wars and won them,. He defeated Ibn 

Raeeq and the Bridies men insppite of the difficulties and expelled 

them from Al-Ahwaz , as for Akhshidi positive role when the caliph 

Mottaki Lillah called for help, Akhshidi told him to be Calip there 

but he refused and Fit contract with Tozon, because of that contract 

did not last , the caliph requsted help from Bowaihies to ending the 

conflicts between him and Tozon . Ahmed Bin Bowaih responded 

and decided to occupy Baghdad but Tozon attacked him firstly and 

prevented from entering Baghdad. 
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