
  دكتر رجبعلي وثوقي مطلق 

  استاديار گروه تاريخ

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد 

  

  روابط آل بويه و حمدانيان

  

  :چكيده

ق به مدت بيست و .اه356 تا 334در دوره ي حكومت معزالدوله بر عراق كه از سال 

ارجي، دو سال طول كشيد بدون اغراق يكي از دل مشغولي هاي اساسي در زمينه ي سياست خ

زيرا حمدانيان همواره به عنوان يك قدرت . موضوع برخورد با دولت حمدانيان بوده است

چنانكه در بسياري موارد روابط . نيرومند و تجزيه طلب، حكومت وي را تهديد مي كردند

لشكركشيهاي مكرر معزالدوله به قلمرو حمدانيان با . طرفين با نوعي تخاصم و دشمني توأم بود

اين در . ق گواه روشني بر اين مدعاست.ا ه353 و347، 337، 334صل، در سالهاي مركزيت مو

حالي بود كه هر دو دولت مدعي تشيع بوده و از لحاظ اعتقادي از يك مرام مشترك پيروي 

با بررسي تاريخ روابط دو دولت، مي توان دريافت كه مطامع سياسي همواره بر . مي كردند

  . مذهب نتوانسته پيوند دوستي را تحكيم بخشداهداف مذهبي ترجيح داشته و 

از آنجا كه دوران حكومت معزالدوله يكي از ادوار حساس در روابط دو دولت مزبور 

به شمار مي رود، مقاله ي حاضر برآن است تا علل اصلي و پيامدهاي حاصل از اين مناسبات را 

  .ريشه يابي نمايد

  

  .ه، ناصرالدوله، تجزيه طلبي آل بويه، حمدانيان، معزالدول: كليد واژه
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  استقرار معزالدوله در بغداد

ابوالحسين معزالدوله وارد بغداد شد و بر خليفه . اه334در يازدهم جمادي االولي 

وي درصدد برآمد تا خليفه را عزل و مقامش را به يكي از سادات . المستكفي دست يافت

افيان از تصميم خود منصرف و خليفه را در اما بنا به توصيه عده اي از اطر. علوي واگذار كند

طبق گفته . المستكفي به پاس اين خدمت به معزالدوله خلعت و لقب داد. جايگاهش ابقاء نمود

  : ابن مسكويه

امير خلعت پوشيد و كنيت گرفت و لقب معزالدوله يافت و «

وله و برادر ديگرش ابوعلي حسن برادرش ابوالحسن علي بن بويه به عمادالد

پس دستور داد كه لقب ها و كنيت هاي ايشان .  ركن الدوله لقب گرفتندبه

   1».بر  سكه هاي دينار و درم ضرب شود

كيفيت آمدن معزالدوله به بغداد و حوادثي كه در اين خالل رخ داده، به تفصيل در 

   2.منابع ذكر شده است

جمادي الثاني معزالدوله بعد از مدتي نسبت به المستكفي مظنون گشت و او را در 

. از خالفت عزل و چشمانش را به ميل كشيد و المطيع هللا را به جاي وي نشاند. اه334

   3. فوت كرد338المستكفي در بغداد در زندان بود تا اينكه در ربيع اآلخر 

  

  )ق.اه 334(جنگ معزالدوله و ناصرالدوله حمداني 
ان تغلبي به بغداد، آمده است در مورد علت حملة ناصرالدوله الحسن بن عبداهللا بن حمد

معزالدوله احمد بن بويه به هنگام استياليش بر بغداد، المستكفي را خلع كرد، «كه، چون 

 برخي علت آن را استقالل طلبي 4».ناصرالدوله به خشم آمد و از موصل روانه عراق گرديد

  5.ناصرالدوله و نفرستادن ماليات ذكر كرده اند

از .  به سامرا آمد334شعبان سال 26ش كه از تركان بودند در ناصرالدوله با ياران خوي

 ابن 6. رمضان به عكبرا رسيد4آن طرف معزالدوله نيز همراه با خليفه المطيع هللا روز پنجشنبه 

   8. المطيع هللا مانند اسيري معزالدوله را همراهي مي كرد7.شيرزاد در بغداد بود
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قريه اي بين بغداد و (رادر ناصرالدوله، به قطرّبل ابوالعطاف جبير بن عبداهللا بن حمدان، ب

در اين زمان ابوجعفر ابن شيرزاد و لؤلؤ و گروهي از ايرانيان به جهت كمك . فرود آمد) عكبرا

 ابن شيرزاد غيبت معزالدوله در بغداد را غنيمت شمرد و به ناصرالدوله پيوست 9.به وي پيوستند

چنين به نظر مي رسد كه چون  10.بود به بغداد بازگشتو با سپاهي كه از ناصرالدوله گرفته 

ناصرالدوله متوجه آمدن معزالدوله از بغداد به سوي سامرا شد فرصت را غنميت شمرد و برادر 

مردم بغداد نيز از  11. خود جابر بن عبداهللا را پيشاپيش به بغداد فرستاد تا آنجا را تصرف نمايد

 12.ر و ابن شيرزاد به نام ناصرالدوله بر بغداد حكومت راندندجاب. جابر بن عبداهللا حمايت كردند

اما روز . جنگ معزالدوله با ناصرالدوله در سامرا و نواحي اطراف آن همچنان در جريان بود

در همان حال . چهارشنبه  دهم رمضان ناصرالدوله به بغداد آمد و در جانب غربي، اردو زد

   13. جهت ادامة جنگ باقي گذاشتحسين بن سعيد بن حمدان را در عكبرا

بعد . ياران معزالدوله از جانب شرقي سامرا به جانب غربي دجله به سوي تكريت رفتند

سپس همة آنها به اتفاق . از غارت آنجا به سامرا برگشتند و آنجا را نيز غارت و چپاول نمودند

 و ناصرالدوله در جانب معزالدوله به جانب غربي بغداد و ابوعبداهللا حسين بن سعيد و تركان

 ناصرالدوله در شماسيه، المطيع هللا را خلع و نام وي را از خطبه 14.شرقي آن موضع گرفتند

 بعضي معتقداند اين حركت 16. و در عوض به نام المستكفي مخلوع خطبه خوانده شد15انداخت

  17.»معنايش الغاي خالفت عباسي و كوشش براي حكومتي مستقل در بغداد بود«

 روز يكشنبه دو شب به آخر ماه رمضان ابوعبداهللا حسين بن سعيد به اردوگاه در

در . معزالدوله آب انداخت و تعدادي از آنها را غرق نمود و بر آالت و ادوات آنها دست يافت

روز پنجشنبه در شب دوم شوال ناصرالدوله پنجاه مرد از مردان ديلمي را كه با او بودند به 

جهت جنگ ) جانب غربي(ه جهت حمايت از سپاهي كه به آن سوي بغداد جانب غربي بغداد ب

 هنگاميكه اين سپاه به خندق معروف قطيعه ي اُم جعفر 18.با معزالدوله فرستاده بود، اعزام نمود

رسيدند به ديلميان همراه معزالدوله گفتند قصد آن دارند كه براي پناه آوردن به ناصرالدوله از 

اما خيانت كرده، سالح بر سپاه . آنها نيز راه را گشوده، عبور دادند. خندق عبور نمايند

   19.ناصرالدوله كشيده آنها را شكست دادند تا آنجا كه ياران ناصرالدوله همگي گريختند
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اعراب سپاه ناصرالدوله در اطراف پراكنده شدند و از رسيدن خواروبار و آذوقه به 

 اردوگاه ناصرالدوله پنج رطل نان يك درهم قيمت در. اردوي معزالدوله جلوگيري مي كردند

   20.داشت ولي در اردوگاه معزالدوله يك رطل نان يك درهم و ربع

نيز، دينار و درهم هايي به نام خويش و به  .اه331شايان ذكر است ناصرالدوله در سال 

 موجوديت  وي با اين عمل خويش21.ضرب نموده بود) برادرش(نام المتقي اهللا و سيف الدوله 

   22.خالفت عباسي را زير سؤال برد

ابن شيرزاد از عامة مردم و عياران بغداد براي جنگ با معزالدوله و ديلميان كمك 

 وي هر روز تعدادي از آنها و تركان را سوار قايق كرده، به محل استقرار اردوي 23.خواست

 ابن شيرزاد، 24. تيرباران كنندمعزالدوله يعني جانب غربي دجله مي فرستاد تا قرارگاه آنان را

معزالدوله نيز بر برادرش ابي . كافور خادم معزالدوله را شكست داد و آن  حادثه را شهرت داد

ابن شيرزاد مجبور شد ابو جعفر . الحسين بن شيرزاد دست يافت و او را زنده به صليب كشيد

   25. نگهداشتالخادم را آزاد كند، اما معزالدوله ابي الحسين را در چنگ خود

به هر حال تالش و كوشش ناصرالدوله علي رغم استعانت از عوام و عياران كارساز 

 در ابتداي 26.دالوري و فداكاري ديلميان موجبات پيروزي معزالدوله را فراهم نمودند. نشد

 گفته شده، 27.جنگ چنان كار بر معزالدوله سخت افتاد كه تصميم گرفت به اهواز برگردد

 سپس در چهارشنبه 28ه درايام محاصره در قطيعه ي اُم جعفر پنجاه و چند قايق ساخت،معزالدول

 ذي الحجه به سوي دجله حركت كرد در حاليكه غالمان معزالدوله با آن دسته از هواداران 27

اما از هر طرف عرصه بر معزالدوله . ناصرالدوله كه با قايق حمله ور شده بودند مي جنگيدند

د اهواز نمود و به ياران خود گفت اگر راه چاره اي داريد تدبير كنيد وگر نه تنگ آمد و قص

 9 صميري و اسفهدوست همراه با 334 در سحر روز شنبه سلخ ذي الحجه 29.به اهواز مي رويم

نفر در جزيره اي كه كنار مخرّم واقع است رفته، سپس تصميم گرفتند از آنجا به كرانه شرقي 

 30.اما آنان توانستند عبور نمايند.  هنگام ينال كوسه اندكي متعرض او شددر اين. عبور نمايند

   31.بدين ترتيب حيله ي معزالدوله چاره ساز شدو پيروزي را براي وي به ارمغان آورد
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بعد از استيالي معزالدوله، طرفداران او در راهها آتش انداخته، باب الطاق و سوق يحيي 

ديلميان فرار و پابرهنه از روي آتش به سوي عكبرا حركت مي مردم از ترس . را غارت نمودند

: سپس اضافه مي كند كه يكي از زنان مي گفت. كردند، در حاليكه تعدادي در بين راه مردند

هستم همراه من زينت آالت و جواهراتي است كه بيشتر از هزار دينار مي بة من دختر ابن قرا

بگيرد و جرعه اي آب به من بنوشاند؟ اما هيچكس ارزد، پس چه كسي است كه آن را از من 

خواسته اش را اجابت نكرد و مرد و كسي او را جويا نشد به خاطر اينكه هركسي در كار خود 

   32.معزالدوله بعد از آن دستور منع قتل و غارت را داد. مشغول بود

رتيب آل بويه بدين ت. ناصرالدوله، ابن شيرزاد و تركان توزوني همگي به عكبرا برگشتند

» سراي خالفت«، به اه335معزالدوله، المطيع هللا را در محرم سال. بر بغداد دست يافتند

   34.سرانجام ناصرالدوله شكست خورده و نااميد از بغداد فرار نمود 33.بازگرداند

 را جهت صلح بة، ابوبكربن قرا335هنگاميكه ناصرالدوله به عكبرا رسيد، در آخر محرم

لذا . ناصرالدوله تصميم مزبور را بدون اجازه ي تركان گرفته بود 35.له فرستادنزد معزالدو

اما ناصرالدوله متوجه شد و با . هنگامي كه تركان متوجه شدند، تصميم گرفتند او را بكشند

 بعد از اين پيروزي بزرگ، هنگامي كه تركان سپاه 36.شتاب به سوي موصل حركت نمود

لذا تكين را به رهبري .  آگاه شدند تصميم به قتل او گرفتندناصرالدوله، از ماجراي صلح

 37. برگزيدند در حاليكه تعداد آنها به پنج هزار نفر مي رسيد، به تعقيب ناصرالدوله پرداختند

   38.معزالدوله فتح نامه هايي براي المطيع هللا و عمادالدوله و ديگران فرستاد

  

  ولهمعزالد ماجراي ترور ناصرالدوله به تحريك

 علي رغم اينكه -معزالدوله بعد از پيشنهاد صلح از جانب ناصرالدوله تصميم به قتل او را

عجيب اين كه مردي كه قصد ترور ناصرالدوله را نموده .  گرفت-وي پيشنهاد صلح داده بود

عيار مذكور .  ناصرالدوله در باب شماسيه مقابل اردوگاه معزالدوله بود39.بود يكي از عياران بود

ناصرالدوله خواب بود و هيچ يك از نگهبانان، حاجبان و . شبانه به خيمه ي ناصرالدوله وارد شد

پس به مكانش نزديك شد محل سر را شناخت، آنگاه . دربانان و خدام متوجه او نشدند
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هنگاميكه به محل خواب . بازگشت تا چراغ و شمعي را كه روي خيمه بود خاموش نمايد

پس . ر بالشت ناصرالدوله وارد نمود به گمان اينكه بر حلقش زده استبرگشت كارد خود را د

ناصرالدوله بيدار شد و كارد را ديد، دستور . بدون اينكه كسي بفهمد از خيمه بيرون شد

شد مردم نزد ) پراكنده(اين خبر ميان مردم شايع . جستجو را داد ولي بر وي دست نيافتند

از سوي ديگر مرد . سالم مانده تبريك و تهنيت مي گفتندناصرالدوله مي آمدند و از اين كه 

. سپس ماجرا را شرح داد. مزبور نزد معزالدوله آمد تا وي را به قتل ناصرالدوله مژدگاني بدهد

معزالدوله گفت به چنين فردي نمي توان اعتماد كرد لذا او را به صميري تسليم نمود تا حبس 

   40.رساندبعد از آن صميري وي را به قتل . كند

  

  ق.اه335حمايت آل بويه از ناصرالدوله حمداني در سال

هنگاميكه ناصرالدوله فرار نمود و تركان نتوانستند بر او دست يابند تصميم گرفتند 

 پس ابن قرابه و 41.اينان جزو ياران توزون بودند. تكين شيرزاي را به اميري خويش برگزينند

ناصرالدوله نيز به محض رسيدن به . ندگان دستگير نمودندمنشيان ناصرالدوله را با تمام بازما

تكين و . ناصرالدوله از موصل به نصيبين عزيمت نمود. جهينه، ابن شيرزاد را بازداشت نمود

ناصرالدوله به سنجار و سپس . تركان به شهر موصل دست يافتند و سپس وي را تعقيب كردند

سرانجام ناصرالدوله به معزالدوله نامه .  مي كردندحديثه رفت باز هم تركان او را همچنان دنبال

ناصرالدوله از حديثه به . معزالدوله سپاهي را فرستاد. اي نوشت و طي آن از وي ياري خواست

در آنجا سپاه معزالدوله بدو پيوست در حالي كه وزير معزالدوله . محل سن آمد

ذهبي مي نويسد . حديثه رفتندآنگاه همه به . ابوجعفرصميري نيز آنها را همراهي مي كرد

هر دو درخواست وي را . ناصرالدوله از برادرش سيف الدوله و نيز از معزالدوله كمك خواست

اجابت كرده، سپاهياني اعزام داشتند كه همه ي آنها در حديثه به هم رسيدند و تركان را 

 جنگ عظيمي با 42.آنگاه ناصرالدوله به موصل برگشت. شكست داده، قتل عام و اسير نمودند

اما اعراب و . تكين و تركان شكست خوردند و شروع به فرار كردند. سپاه تكين درگرفت

پيروان ناصرالدوله آنها را دنبال كرده، بسياري را كشته و تكين را اسير نموده، نزد ناصرالدوله 
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ه يكي از قالع خود آنگاه وي را ب. ناصرالدوله نيز بالفاصله دستور داد تا او را كور كنند. بردند

ناصرالدوله به همراه صميري رو به موصل نمود و در شرق آن اتراق كرد، . برده، زنداني نمود

. سپس سوار بر مركب شد به خيمة صميري رفت و زود بيرون آمد و به موصل مراجعت نمود

ي ديگر آنگاه صميري، ابن شيرزاد را از ناصرالدوله در ازاء هزار خروار گندم و جو و چيزها

 ابوجعفر ابن شيرزاد از جبهه معزالدوله فرار و به ناصرالدوله پيوسته 43.گرفت و عازم بغداد شد

لذا در هنگام تحويل بنا به دستور معزالدوله چشمانش را به ميل كشيده و به زندان . بود

   44.انداختند

  

  صلح نامه ي ناصرالدوله و معزالدوله

دوله و نااميدي كامل از پيروزي، چاره اي جز ناصرالدوله بعد از شكست از معزال

قبل از اين . لذا نمايندة خويش به نام ابوبكر قرابه را نزد معزالدوله فرستاد. تقاضاي صلح نديد

  .تا اينكه پيمان صلح مقرر گرديد. نيز بارها بين طرفين نمايندگان ردوبدل شده بودند

ناصرالدوله باشد اما از موصل و ديار ربيعه از تكريت به باال به اضافة مصر و شام در دست -1

  .پرداخت نشود) مالياتي(چيزي 

ناصرالدوله از مصر و شام آن مقدار از مال كه محمد بن طغج اخشيدي مي پرداخت، -2

 .بپردازد

   45.ناصرالدوله آذوقه و خواربار به بغداد بفرستد و ماليات از آن گرفته نشود-3

ابن تغري  46.ات براي وفاداري به آن قسم خوردمعزالدوله در حضور خليفه و قض

 معزالدوله پيمان بين ناصرالدوله و خليفه المطيع هللا را بعد از 335تصريح مي كند كه در سال 

قراداد صلحي نيز مبني بر . اينكه ناصرالدوله در سال گذشته شكست خورده بود، تجديد كرد

اين قرارداد پيامد سودمندي  47. منعقد گرديداينكه از تكريت تا شام به ناصرالدوله تعلق گيرد

  . براي ناصرالدوله به ارمغان آورد
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 براي امپراتوري آل بويه، سالي پر حادثه اما بسيار خوشايند بود، اه335به هرحال سال 

. اه335ابن كثير اوضاع حكومت آل بويه در ايران و بغداد و مواضع دولت حمدانيان را در سال 

   48.شرح مي دهد

لذا نامه اي از طرف مطيع . معزالدوله اظهار نمود كه قصد موصل را داردره336ر سال د

چندين بار نامه ردوبدل شد .  نامه را به وي رساندابوبكر ابن قرابه. للّه براي ناصرالدوله فرستاد

طبري در  49.سرانجام ناصرالدوله مال را تحويل داد و بدين ترتيب در عمل صلح تحقق يافت

اهللا بن ناصرالدوله را كه  هبة متذكر مي گردد كه در ذي الحجه ، معزالدوله، 336سالحوادث 

   50.به عنوان گروگان نزدش بود خلعت داد و با ابن قرابه به نزد پدرش فرستاد

  

  )ق.اه337(جنگ ناصرالدوله و معزالدوله 
نامه علت فروزان شدن مجدد آتش جنگ در اين سال آن بود كه ناصرالدوله مواد صلح

در نتيجه معزالدوله ناچار شد . را به اجراء درنياورد، خصوصاً از پرداخت ماليات خودداري نمود

هنگام عزيمت معزالدوله، ناصرالدوله نيز از موصل  51.ق به سوي موصل حركت كند.اه337در 

معزالدوله در ماه رمضان موصل را تصرف نمود سپس به ظلم و ستم و غارت . به نصيبين آمد

معزالدوله درصدد بود كه تمام . وال مشغول شد، تا حدي كه مردم او را نفرين مي نمودندام

 ولي حادثه اي رخ داد كه مجبور شد از 52قلمروي ناصرالدوله را در تملك خود درآورد

سپاه « :جريان از اين قرار بود كه برادرش ركن الدوله به وي پيغام داد. تصميم خود برگردد

او .  قصد كرده، همچنين شهر ري از او مدد خواست كه لشگر بفرستدخراسان گرگان را

   53.»ناگزير با ناصرالدوله صلح كرد

ابوالطيب متنبي در مدح سيف الدوله كه جهت ياري رساندن ناصرالدوله آمده بود 

   54.قصيده  غرايي سروده بود
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  )ق.اه337(پيمان صلح ناصرالدوله و معزالدوله 
لدوله به علت موقعيت اضطراري كه در خراسان برايش پيش آمد چنانكه گفته شد معزا

  55.به ناچار تن به صلح داد

 56.ناصرالدوله فضل و حسين و دو پسر خويش را به عنوان گروگان به بغداد بفرستد

. ناصرالدوله به نصيبين رفت و به سيف الدوله نامه نوشت كه جهت تدبير كار به سوي وي آيد

اما سرانجام بين ناصرالدوله و معزالدوله صلح برقرار . گي كامل به رقه آمدندآنگاه بعد از آماد

   58. معزالدوله بعد از انعقاد صلح در ماه ذي الحجه  به بغداد برگشت57.شد

در سال : ابن مسكويه جزئيات اين حادثه را با تفضيل بيشتر بيان مي كند مي نويسد

اما سرانجام طبق .  را به تصرف خويش درآوردق معزالدوله به موصل حمله كرد و آن.اه337

مبني بر اينكه خراج موصل، ديار ربيعه، ديارمضر، رحبه و . قراردادي با ناصرالدوله صلح نمود

شام را به مبلغ هشت ميليون درهم به معزالدوله پرداخت و به نام عمادالدوله و معزالدوله و 

فضل و حسين دو پسر ناصرالدوله را به عنوان معزالدوله . بختيار پسر معزالدوله خطبه بخواند

  . گروگان همراه خويش به بغداد برد

سرانجام مهلبي با ابن قرابه به موصل رفتند از ناصرالدوله مبلغ سه ميليون درهم براي 

او نيز مردم موصل را تحت فشار قرار داده، و با زور آنها . يك سال تعهدات خود طلب كردند

    59.مال كرده بودرا مجبور به پرداخت 

  

  )ق.اه345(نقض صلح از طرف ناصرالدوله 

ناصرالدوله از شورش روزبهان و اشتغال معزالدوله به آن، فرصت را اه345در سال 

شايان . همين امر سبب بروز جنگ مجدد بين طرفين گرديد. مغتنم داشته، به بغداد حمله نمود

وي كه . د عليه معزالدوله طغيان كردق روزبهان بن ونداد خورشي.اه345ذكر است، در سال

مهلّبي . نزد برادرش رفت مشغول جنگ با عمران در بطيحه بود به واسط و سپس به اهواز 

معزالدوله از اين حادثه . وزير معزالدوله نيز آنجا بود و خبر طغيان وي را به معزالدوله رساند

كار بر معزالدوله سخت شد . بودتعجب نمود زيرا روزبهان بسيار مورد احسان او قرار گرفته 
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. معزالدوله در پنجم ماه شعبان به سوي روزبهان حركت كرد. زيرا ديلميان به روزبهان پيوستند

سبب آن بود كه ناصرالدوله كه در غيبت معزالدوله بغداد را . خليفه مطيع هللا نيز بدو پيوست

. مرجا روانه ي بغداد نموده بودخالي ديده بود، سپاهي از موصل به فرماندهي فرزند خود ابوال

  . معزالدوله سبكتكين حاجب را به بغداد برگرداند

در جنگي كه ميان روزبهان و معزالدوله در أربق از نواحي رامهرمز خوزستان درگرفت 

وي . آنگاه براي خواباندن طغيان ناصرالدوله به بغداد بازگشت. عاقبت معزالدوله پيروز شد

ناصرالدوله ترسيد و . ابوالمرجا فرزند ناصرالدوله به محل عكبرا فرستادسبكتكين را به جنگ با 

قابل ذكر است در سال  .ابوالمرجا نيز كه خبر فتح معزالدوله را شنيده بود به موصل بازگشت

ق تركان و ديلميان موصل بر ضد ناصرالدوله آشوب نموده و به قرارگاهش حمله ور .اه347

و مردم توانست بر آنها غالب آيد و عده اي را قتل عام و اسير شدند اما وي به كمك غالمان 

   61.گروهي نيز به سوي بغداد فراري شدند. نمايد

  

  ق.اه347جنگ سال 

ق .اه346ق منعقد شد تا سال.اه335صلحي كه بين معزالدوله و ناصرالدوله در سال

اما اين روند در سال . يداين دوره را مي توان دورة صلح و دوستي طرفين نام. بيشتر دوام نيافت

  :علت آن چند چيز بوده. ق تبديل به خصومت و دشمني گرديد.اه346

ناصرالدوله عليرغم پيمان صلح و مودت ، به قصد دست يابي بر ممالك معزالدوله به بغداد -1

  62.حمله كرد

 با ق طي قراردادي تعهد نمود كه با پرداخت دوهزارهزار درهم.اه346ناصرالدوله در سال-2

 معزالدوله خواستار مال 63.اما پرداخت آن را يك سال به تأخير انداخت. معزالدوله صلح نمايد

 طبق نوشته ي ابن 64.مزبور شد و چون ناصرالدوله سر بر تافت لذا به موصل حمله نمود

مسكويه، طرفين قرار گذاشتند كه ناصرالدوله فوراً دو ميليون درهم بپردازد كه آن را آورد و 

معزالدوله به ناچاراًً از اين تعهد اظهار خرسندي . هد نمود كه هر سال اين كار را انجام دهدتع

لذا تن به قرار . اوضاع وي بسيار پريشان بود. نمود زيرا به ياران خويش اعتماد زيادي نداشت
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 اما چون ناصرالدوله قسط سال بعد را دوباره به تأخير انداخت. مزبور داده به بغداد برگشت

  65.معزالدوله را وادار حمله به موصل كرد)  بوداه346قسط اول مربوط به سال (

وي از . به سوي موصل عازم شد 66ق.ا ه347جمادي اآلخر 14معزالدوله در روز پنجشنبه

 ابن اثير مي نويسد معزالدوله 67.باب الشماسيه به قُطربل رفته، بعد از گرفتن آنجا به موصل رسيد

سپس اضافه مي كند . ي االولي به همراه وزير خود مهلّبي قصد موصل نموددر نيمه ي جماد

دست نيابد از تاكتيك هاي مخصوص خود استفاده  مي  كه ناصرالدوله براي اينكه دشمن بر او

   68.نمود

معزالدوله بعد از تصرف موصل حاجب سبكتكين را بر آنجا گماشت خود به نصيبين 

ه دچار سختي شده بود و چون شنيد كه انبار غالت سلطاني در زيرا به خاطر كمبود آذوق. رفت

 و ابوالمرجي دو هبة اهللاما در بين راه به او خبر دادند كه . آنجا است بدان صوب حركت نمود

پسران ناصرالدوله از ترس فرار . فرزند ناصرالدوله در آنجا اقامت دارند ، لذا به سنجار رفت

معزالدوله مشغول غارت اموال آنها شد كه .  ي خويش را ترك نمودندكردند و اموال و بنه

ناگاه پسران ناصرالدوله برگشته آنها را غافلگير نموده، اموال خود را پس گرفته، پس از كشتار 

 از جمله كسانيكه از طرفدارن معزالدوله كشته شدند يكي ، ابن 69.زياد به سنجار بازگشتند

اهللا او را كشت و شيرزاد و شيرمردي و هبةف به سياه چشم بود كه ملك پسر پادشاه ديلم معرو

.  معزالدوله با تعداد اندكي در برقعيد در سر راه نصيبين ماند70.تعداد زيادي ديگر اسير شدند

با رسيدن سپاه كمكي معزالدوله . آنگاه از بغداد كمك خواست تا سپاه براي وي بفرستند

در حاليكه كل . ناصرالدوله نيز به ميافارقين فرار نمود. مودتقويت يافته، به نصيبين حمله ن

از آن جمله ابوزهير . سپاهش از او جدا و پراكنده شدند و به سوي معزالدوله آمده و امان يافتند

ناصرالدوله از ميافارقين به حلب نزد برادرش سيف . برادر ناصرالدوله بود كه امان خواست

 سيف الدوله به بهترين وجه از او استقبال نمود، او را بوسيد و خود .الدوله رفته، به وي پناه برد

  . كفشش را درآورد

در اين زمان طريف خادم و هزار مرد، دو غالم ناصرالدوله، در كرانه ي شرقي موصل 

هر روز رفت و آمد مي كردند و با كارگزاران معزالدوله زدوخورد مي نمودند، آنها از 
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 علوفه مي ربودند و از ورود همه چيز به موصل ممانعت مي )سبكتكين حاجب(لشگرگاه 

سرانجام شهر را به محاصره گرفتند و در منطقه ي ثرثار مردي از كارگزاران معزالدوله . كردند

در آنجا . آنگاه به حديثه هجوم بردند. معروف به علي بن صقر را اسير نموده، به قلعه بردند

ابوالعالء بن شاذان كه عهده دار ديوان بودند را اسير محرز حاجب وزير ابومحمد مهلّبي و 

 عمرو نقيب، از 71.اما اندكي بعد، محرز را آزاد و ابوالعالء را به قلعه منتقل نمودند. كردند

مدتي بين طرفين رفت و آمد بود . طرف ناصرالدوله به سفارت جهت صلح به نصيبين وارد شد

هنگاميكه عمرو متوجه به . در جهت صلح گرفته نشداما به علت مناقشه ي طوالني، نتيجه اي 

بي نتيجه بودن اين سفارت شد به معزالدوله پناه برد و در درگاه وي اقامت نمود و از آمدن نزد 

با وجود اين بين معزالدوله و سيف الدوله نامه هاي چندي ردوبدل . ناصرالدوله امتناع ورزيد

بر اثر تالش وي . دوله و معزالدوله پرداختوي به ميانجي گري بين برادرش ناصرال. شد

 ناصرالدوله 72.سرانجام پيمان صلح منعقد و معزالدوله از نصيبين به سوي موصل مراجعت نمود

ذهبي نيز . در حلب به خدمت برادرش قيام كرد و در اداره ي امور كشور او را كمك مي كرد

مه هايي ردوبدل و نمايندگاني در رفت تصريح مي كند كه بين معزالدوله و ناصرالدوله بارها نا

اما معزالدوله حاضر به قبول پيشنهاد صلح نبود، زيرا ناصرالدوله بارها خلف وعده . و آمد بودند

معزالدوله . و نقص پيمان كرده بود، تا اينكه ناصرالدوله، برادرش سيف الدوله را واسطه كرد

سرانجام در محرم . مضاء رسيدشفاعت او را پذيرفت و قرارداد صلح بين طرفين به ا

ق ابومحمد الفياضي كاتب سيف الدوله به موصل آمد، قراداد صلح بين طرفين به .اه348سال

در اينجا طرف قرارداد ناصرالدوله قيد شده در حاليكه در منابع ديگر سيف الدوله .  امضاء رسيد

  . آمده است

قيام ( حوادث مزبورعلت كنار آمدن معزالدوله تنگدستي شديدي بود كه پس از

. عالوه انتقال مالياتها به بغداد نيز به تأخير افتاده بود. گريبانگير وي نيز شده بود) روزبهان

هنگامي كه ناصرالدوله از كنار آمدن ايشان خبردار شد از مقابل وي فرار نمود، ضمناً به ياران 

لذا ياران او به . »هرجا مي خواهيد برويد زيرا من براي جنگ نمي ايستم«: خويش گفت

   73.اما معزالدوله دچار مضايق مالي شديدي شده بود. معزالدوله پناه بردند
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هنگاميكه قرارداد امضاء شد معزالدوله برگشت، اما مهلّبي وزير و سبكتكين حاجب را 

. در موصل همراه تمام سپاهيان باقي گذاشت تا مال مزبور را هر چه زودتر دريافت نمايند

 347( دو تن نيز با سپاه، همراه به ابومحمد الفياض كاتب سيف الدوله ملحق شدندباالخره آن

   74).ق.اه

ابوالفراس در ديوان اشعارش سيف الدوله را كه عامل اصلي برقراري صلح بين 

وي اين اشعار را . معزالدوله و ناصرالدوله بود مورد مدح و ناصرالدوله را سرزنش نموده است

. الدوله به موصل حمله و ناصرالدوله را از ديارش اخراج نموده بودزماني سروده كه معز

  . ناصرالدوله به شام نزد برادرش سيف الدوله پناه برد

بيشتر دوام نيافت، زيرا در اين سال بر اثر نقص عهد مجدد . اه352صلح مزبور تا سال

   75.ناصرالدوله، همان داستان تكرار گرديد

الدوله به قصد موصل از بغداد بيرون آمد دستور داد كه شايان ذكر است هنگاميكه معز

همچنين .نامه هاي توبيخ آميز و سرزنش كننده ي شديد الحني بر ضد ناصرالدوله بنويسند

  . جواب نامه هاي آنها را نيز، بدهند

  

   شورش نجا بر ضد سيف الدوله و استمداد او از معزالدوله 
حكومت حران و چند ناحيه ي ديگر را از ق، .اه352سيف الدوله حاكم حلب در سال 

هبة اهللا به مردم ظلم و ستم . جمله ديار مضر به برادرزاده اش هبة اهللا بن ناصرالدوله حمداني داد

مردم در غيابش، در يك زمان كه وي به حلب نزد عمويش سيف الدوله رفته . روا مي داشت

ت تمام مردم را قتل عام و شورش را هبة اهللا برگشت و با قساو. بود، سر به شورش برداشتند

  .ساكت نمود

ق سيف الدوله كه به درد فلج دچار شده بود از شدت درد غش نمود .اه352در سال 

. هبة اهللا بر اثر اين شايعه در حلب شورش كرد. چنانكه مردم حلب گمان كردند او مرده است

له غالم خود نجا را، به تعقيب سيف الدو. ولي هنگاميكه شنيد عمويش نمرده، به حران پناه برد

اما نجا از مردم . چون نجا به حران رسيد، هبة اهللا به موصل نزد پدرش فرار نمود. وي فرستاد



 پژوهش نامه تاريخ

  

166 

آنگاه به . حران، اموال فراواني را به زور دريافت نمود تا حدي كه به مدد آن بسيار قوي شد

روز گشته، نواحي جديدي مانند ميافارقين و سپس بالد ارمنيه رفت با مردم آنجا جنگ نمود پي

اين پيروزيها باد . و اموال فراواني را به دست آورد... ارمنيه، مالزگرد، خالط را تصرف كرد

حتي با معزالدوله كه . نخوت و غرور را در دماغ او انداخت و بر ضد سيف الدوله عصيان نمود

به وي وعده داد كه او را عليه در اين زمان بر موصل و نصيبين تسلط يافته بود مكاتبه نمود و 

سيف الدوله ياري خواهد داد، ولي معزالدوله با ناصرالدوله صلح كرد و خود به بغداد 

سيف الدوله به نجا حمله كرد، او نيز چون توان مقاومت در خود نمي ديد فرار  76.بازگشت

و موقعيت سابق اما بعد از مدتي از سيف الدوله امان خواست كه مورد قبول واقع شد . نمود

   77.خود را باز يافت

  

  )ق.اه353(حمله ي معزالدوله به موصل 

ق بار ديگر بين معزالدوله و ناصرالدوله اختالف افتاد و كار به جنگ .هـ353در سال 

در ماه رجب همان سال معزالدوله غضبناك از بغداد به موصل حمله و آن را . كشيده شد

را ماه جمادي اآلخر ذكر كرده و در همان حال     مي  ابن جوزي، زمان حركت 78.تصرف كرد

   79.نويسد معزالدوله ابتدا نزد خليفه آمد با وي وداع كرد سپس عازم موصل شد

هنگاميكه شرايط مزبور مقرر گرديد، ناصرالدوله مبلغ ده هزار دينار اضافه نمود مشروط 

. نفر را به عنوان جانشين وي بپذيردبر اينكه معزالدوله، پسر ناصرالدوله، ابوتغلب فضل اهللا غض

 علت جنگ 80.اما معزالدوله حاضر به پذيرش آن نشد لذا تصميم لشگر كشي به موصل گرفت

   81.ق را نفرستادن ماليات مقرر از سوي ناصرالدوله مي دانند.اه353سال 

ا سرانجام با وجود اينكه ناصرالدوله در اوايل جمادي اآلخر پانصد هزار درهم مبلغي ر

كه اتفاق كرده بودند به وسيله ابوالحسين باهلي فرستاد و در ازاي آن رسيد و مهر خزانه 

معزالدوله پسر خويش . دريافت نمود، معزالدوله با تجهيز كامل قصد رفتن به موصل نمود

 در اين هنگام سپس باهلي از او درخواست  كرد 82.عزالدوله را در بغداد جانشين خود ساخت



  ها و عوامل پيدايش نخستين مدارس در خراسان  زمينه

  

167 

معزالدوله پس به وي اجازه ي .  تا به نمايندگي نزد ناصرالدوله برود و برگرددكه توقف كند

  . رفتن داد و اعالن نمود كه به ناصرالدوله بگو، هزينه ي سفر ما را آماده كرده و بفرستد

حاجب سبكتكين و گروهي از فرماندهان پيشاپيش . معزالدوله در باب شماسيه اردو زد

در اين زمان باهلي با جوابي كه از .  نيز به دنبال آنها حركت كردمعزالدوله. به موصل رفتند

ناصرالدوله دريافت نموده بود برگشت و مبلغ صد هزار درهم در ازاء هزينه ي سفر پرداخت 

باهلي از تكريت برگشت و معزالدوله نيز به حركت خود ادامه . كرد، اما معزالدوله قبول نكرد

بهرحال . در اين هنگام سرماي شديدي دچار وي شد.  رسيد83داد، تا اينكه به منطقه ي بلد

هنگامي كه به ناصرالدوله خبر رسيد معزالدوله نزديك موصل شده، چون در خود توان مقابله با 

معزالدوله در پايان روز از موصل به شهر نصيبين رفت و ابوالعالء . او را نديد به نصيبين رفت

 غالت را حمل و به جمع آوري اموال مردم بپردازد و صاعدبن ثابت را در موصل گذاشت تا

همچنين بكتوزون، سبكتكين عجمي و وهري و گروهي از تركان و . محصوالت را حمل نمايد

  .ديلميان را براي ضبط شهر باقي گذاشت

ناصرالدوله چون متوجه حركت معزالدوله به نصيبين شد، ابتدا به نصيبين رفت سپس 

در اين زمان . از آنجا به ميافارقين و سپس از آنجا نيز حركت كرد. آنجا را نيز ترك كرد

حاجب به نصيبين برگشت و به معزالدوله گفت كه دشمن هنگامي كه فهميد تو نزديك شده 

معزالدوله بالفاصله از نصيبين به موصل . اي حركت كرده و معلوم نيست كجا رفته است

لذا حاجب و گروهي از فرماندهان را در . نجا بروداز ترس اينكه مبادا ناصرالدوله به آ. برگشت

  . نصيبين گذاشت

ابوتغلب بن ناصرالدوله و برادرش به موصل آمدند و بين آنها و بين كساني كه 

فرزندان ناصرالدوله در موصل قايقهاي . معزالدوله گماشته بود جنگ سختي درگرفت

 زالدوله رسيد تصميم گرفت با يارانش،چون خبر به مع. معزالدوله را كه در آنجا بود سوزاندند

در اين زمان، ناصرالدوله نيز به فرزندان خود پيوست و به .  بني حمدان در موصل آيدبه جنگ

موصل آمد و به بكتوزون و سبكتكين عجمي و لشگر معزالدوله كه قبالً گماشته بود حمله 

 حمايت نمود و به هر يك از آنها ديلميان امان خواستند، ناصرالدوله امان داد و از آنها. بردند
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ولي بكتوزون و سبكتكين و ساير تركان و وهري و . ده درهم بخشيد سپس آنها را برگرداند

صاعد و احمد طويل غالم موسي فياذه را كه از اهواز براي تظلم خواهي نزد معزالدوله آمده 

   84.بودند، اسير كرد

عزالدوله از دارايي به همراه خود در بني حمدان شروع كردند به جمع آوري آنچه كه م

اعم از پارچه ها، سالحها، لباسهاي خز و نيز دويست هزار درهمي كه از . موصل آورده بود

تمام آنها را تصرف، آنگاه همراه با اسراء به سوي قلعه . بغداد براي حاجب فرستاده شده بود

  .حمل نمودند

رسيد كه معزالدوله از نصيبين حركت   در اين بحبوحه به ناصرالدوله و فرزندانش خبر 

معزالدوله به برقعيد رفت در حاليكه از . مي كند لذا موصل را ترك كرده، و به نجا رفتند

در برقعيد، معزالدوله باخبر شد كه ناصرالدوله به جزيره رفته لذا از . ماجراي موصل بي خبر بود

  . آنجا قصد جزيره كرد

ان بن ناصرالدوله جهت امان گرفتن به سوي او روي به معزالدوله خبر رسيد كه، حمد

. همراه حمدان، علوان قشيري نيز بود. معزالدوله نيز بالفاصله به وي امان داد. آورده است

لذا قصد موصل نمود، در راه بود كه به او . معزالدوله به جزيره آمد اما ناصرالدوله را نيافت

لذا به حاجب كه در نصيبين بود نامه . ود را دادندخبر آنچه كه بر يارانش در موصل رخ داده ب

. سپس خود به سوي آن حركت كرد و باروبنه اش را به تكريت فرستاد. نوشت كه به بلد برود

سپس به . حاجب و ابوالهيجا حرب بن ابي العال بن حمدان به گرفتن امان به سوي وي آمدند

ي   نامهوي نصيبيني نماينده ي ناصرالدولهدر اين هنگام ابوالجعفرعل. قصد نصيبين عزيمت نمود

ابوتغلب فرزند ناصرالدوله نيز به . صلح خواهي وي را براي معزالدوله آورد ولي وي نپذيرفت

با اين وجود در مدتي كه در . سوي موصل حركت كرده بود و در ديراالعلي مستقر شده بود

اري نيك و پسنديده از خود نشان آنجا بود هيچگاه متعرض كارگزاران معزالدوله نشد بلكه رفت

  . داد

معزالدوله نيز به موصل . حمدان نيز  به رحبه رفت، در آنجا با الپتگين به جنگ پرداخت

هزار مرد صغير از . ابوتغلب از ديراالعلي خارج شد و معزالدوله به قرارگاه وي، منزل كرد. آمد
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 مسيب و مهيا نيز بكشمرد را اسير .غالمان ابوتغلب، از معزالدوله امان خواست و بدو پيوست

  . كرده، نزد معزالدوله آورده، از وي به عنوان پاداش خلعت و گردن بند و دستبند گرفتند

پرواضح است كه در اين زمان ناصرالدوله هنوز حاكم و فرمانرواي موصل بود اما اينكه 

به وي اطمينان و وثوق چرا قرارداد با ابوتغلب بسته شد شايد از آن جهت بوده كه معزالدوله 

بعالوه در اين . چنانكه قبالً چنين اتفاقي در مورد سيف الدوله به وقوع پيوست. كامل نداشت

زمان ناصرالدوله به سن كهولت رسيده بود و فرزندان وي عمالً قدرت را در اختيار گرفته 

  .چنانكه اندكي بعد از اين حادثه وي توسط فرزندش ابوتغلب زنداني شد. بودند

علي بن عمر نيز قرارداد را . معزالدوله به الپتگين نامه نوشت كه رحبه را ترك كند

سپس معزالدوله به طرف حديثه . امضاء نمود و تعهد كرد كه امضاء ابوتغلب را نيز بگيرد

از طرف ديگر . نماينده ي ابوتغلب نيز با اموالي كه بايد مي پرداخت وارد شد. حركت كرد

   85.ن عجمي رسيدند و به سوي بغداد عزيمت نمودندبكتوزون و سبكتكي

 در سال 86.سرانجام بين آن دو صلح برقرار شد و معزالدوله نااميد به بغداد برگشت

ق ابو تغلب پسر ناصرالدوله اشياء فراواني از مال و لباس، كه هنگام دست يابي بر موصل .اه354

  .ال داشتو دستگيري بكتوزون، گرفته بود براي معزالدوله ارس

شايد در آنها چيزي : وي مالها را پذيرفت ولي لباسها را برگرداند و در اين مورد گفت

بهاي آنها بسيار بود و لي او از سر . خوشايند شما بوده است و من آنها را به شما بخشيدم

   87.بلندنظري آنها را پس نگرفت

ق .اه356ربيع اآلخر سال 17ابوالحسين احمد بن ابي شجاع بويه ملقب به معزالدوله در 

بعد از وفات او .  سالگي در بغداد فوت كرد35سال حكومت در عراق در سن 22بعد از حدود 

 ابن جوزي تصريح مي كند كه 88.پسرش عزالدوله ابوالمنصور بختيار به تخت سلطنت نشست

ش بختيار را ق هنگاميكه دچار بيماري شد، پسر.ا ه344معزالدوله قبل از اين زمان يعني در سال 

   89.به عنوان جانشين معرفي و لقب اميراالمراء بدو داد
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  :يادداشتها

- 19، ص)1376توس، : تهران، (،6ابن مسكويه، تجارب االمم، ترجمه علينقي منزوي، ج-1

، 14 ؛ ابن اثير، عزالدين علي، تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران، ترجمه عباس خليلي، ج118

 ؛ ذهبي، شمس الدين، تاريخ السالم، 166، چاپ دوم، ص) علميتهران، مؤسسه مطبوعات(

 ؛ ابن تغري بردي االتابكي، 25چاپ دوم،  ص.)  ق1413دارالكتاب العربي، : بيروت(، 2ج

: قاهره(، 3جمال الدين بي المحاسن يوسف، النجوم الزاهراه في الملوك مصر و القاهره، ج

حمن بن ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن  ؛ ابن جوزي، ابوالفرج عبدالر285-6، ص)1942

، )بي جا، دارالكتب علميه، بي تا(،14محمد بن علي القرشي، المنتظم في االخبار االمم، ج

تهران، ( ؛ مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين، التنبيه واالشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، 42ص

 .360چاپ دوم، ص) 1365علمي و فرهنگي، 

بيروت، (، 6مادالدين ابوالفداء اسماعيل القرشي دمشقي، البدايه و النهايه، جابن كثير، ع-2

 .212، ص)مكتبه المعارف، بي تا

ابن العماد، ابوالفرج عبدالحي الحنبلي، شذرات الذهب في االخبار من ذهب، تحقيق -3

، 6 ؛ ابن مسكويه، ج184، ص)ق1410دار ابن كثير، : بيروت(، 4عبدالقادر دراالر ناؤوط، ج

، 286، ص3 ؛ ابن تغري بردي، ج26- 7، صص2 ؛ ذهبي، ج168، ص14 ؛ ابن اثير، ج120ص

   .42، ص14 ؛ ابن جوزي، ج212، ص6 ؛ ابن كثير، ج299

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر و ديوان المبدأ و الخبر في االيام العرب و العجم و -4

مؤسسه مطالعات (، 3مه عبدالمحمد آيتي، جالبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان االكبر، ترج

  .333چاپ اول، ص) 1366و تحقيقات فرهنگي، 

پژوهشكده حوزه و : قم(سامر، فيصل، دولت حمدانيان، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، -5

 .144، ص)1380دانشگاه، 

 . 121، ص6ابن مسكويه، ج-6

 .333، ص3ابن خلدون، ج-7
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 بن ابي بكر، تاريخ خلفاء، تحقيق احمد ابراهيم زهوه، سيوطي، جالل الدين عبدالرحمن-8

  .307، ص)ق1427دارالكتاب العربي، : بيروت(سعيد بن احمد العيد روسي، 

مؤسسه االعلمي للمطبوعات، : بيروت(، 9طبري، ابي جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج-9

 .368، ص6 ؛ ابن مسكويه، ج368، چاپ اول، ص)1879

 .333، ص3، ج ابن خلدون- 10

 .144سامر، ص- 11

 .121، ص6 ابن مسكويه، ج- 12

 .121، ص6 ابن مسكويه، ج- 13

 .121، ص6 ؛ ابن مسكويه، ج368، ص9طبري، ج.- 14

 .368، ص9 ؛ طبري ، ج122، ص6 ابن مسكويه، ج- 15

 .368، ص9 طبري، ج- 16

 .145 سامر، ص- 17

  .122، ص6ابن مسكويه ، ج- 18

 .124، ص6 ابن مسكويه، ج- 19

 .28، ص2 ؛ ذهبي، ج123، ص6 ابن مسكويه، ج- 20

 .123، ص6 ابن مسكويه، ج- 21

 .145 سامر، ص- 22

 .123، ص6 ؛ ابن مسكويه، ج333، ص3 ابن خلدون، ج- 23

 .123، ص6 ابن مسكويه، ج- 24

 .369، ص9 طبري، ج- 25

 .145 سامر، ص- 26

 .333، ص3 ابن خلدون، ج- 27

 . 369، ص9 طبري، ج- 28

 .29، ص2 ؛ ذهبي، ج124، ص6 ابن مسكويه، ج- 29
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 .124، ص6 ابن مسكويه، ج- 30

 .334، ص3 ابن خلدون ، ج- 31

  .54، ص14 ؛ ابن جوزي، ج191، ص4 ؛ شذرات الذهب، ج369، ص9 طبري ، ج- 32

 .172 ، ص14 ابن اثير، ج- 33

 .287، ص3 ابن تغري بردي، ج- 34

 . 126 ، ص6 ؛ ابن مسكويه، ج369، ص9طبري، ج - 35

 .126 ، ص6ه، جابن مسكوي - 36

  .35، ص2ذهبي، ج - 37

 . 126 ، ص6 ابن مسكويه، ج- 38

 . 369، ص9طبري، ج.  اين مرد از عياران بود- 39

 .127، ص6 ؛ ابن مسكويه، ج369، ص9طبري، ج - 40

 . 334، ص3ابن خلدون، ج - 41

 .36، ص2ذهبي، ج - 42

؛ ابن مسكويه،  376، ص9 ؛ طبري، ج335، ص3 ؛ ابن خلدون، ج185، ص14 ابن اثير، ج- 43

 .139-40 ، ص6ج

 .35، ص2ذهبي، ج - 44

 .235، ص2؛ ذهبي، ج139، ص6ابن مسكويه، ج - 45

 .139، ص6ابن مسكويه، ج - 46

 .293، ص3 ابن تغري بردي، ج- 47

 .216، ص6ابن كثير، ج - 48

 .191، ص4 ؛ شذرات الذهب، ج145 ، ص6ابن مسكويه،  ج - 49

 .378، ص9طبري ، ج - 50

 .148سامر، ص - 51

 .335، ص3 ؛ ابن خلدون ، ج195، ص14ابن اثير، ج - 52
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 .195، ص14ابن اثير، ج - 53

: بيروت (2متنبي، ابوالطيب احمد بن الحسن، ديوان، شرح عبدالرحمن البرقوقي، ج  - 54

 .379، ص9 ؛ طبري ، ج84- 5، چاپ اول، ص)ق1427دارالكتاب العربي، 

 .195، ص14 ابن اثير، ج- 55

 ؛    ابن اثير، 335، ص3 ؛ ابن خلدون، ج146 ، ص6؛ ابن مسكويه، ج 379، ص9طبري، ج - 56

 .199، ص4 ؛ شذرات الذهب، ج195، ص14ج

دارالكتاب العربي، : بيروت( ابي الفراس الحمداني، ديوان، شرح الدكتور خليل الدويهي - 57

 .105 ص، چاپ اول،)ق1425

 .378، ص9 طبري، ج- 58

 .153-4، ص6ابن مسكويه، ج - 59

 ؛       ابن 239، ص4 ؛ ابن العماد، ج233-4، ص14 ؛ ابن اثير، ج389، ص9ري، ج طب- 60

 .230، ص6 ؛ ابن كثير، ج345، ص3تغري بردي، ج

 .347، ص3ابن تغري بردي، ج  - 61

 .207 ، ص6ابن مسكويه، ج - 62

 . 239، ص14 ؛ ابن اثير، ج390، ص9طبري، ج - 63

 .337، ص3ابن خلدون ، ج - 64

 .216 ، ص6جابن مسكويه،  - 65

 .232 ، ص6 ابن كثير ماه محرم ذكر كرده است، ج- 66

 .232 ، ص6 ؛ ابن كثير، ج207 ، ص6ابن مسكويه، ج - 67

 .239، ص14ابن اثير، ج - 68

 .337، ص3 ؛ ابن خلدون ، ج239- 40، ص14 ؛ ابن اثير، ج207 ، ص6ابن مسكويه، ج - 69

 .209 ، ص6ابن مسكويه، ج - 70

 .211ص ، 6 ابن مسكويه ، ج- 71

 .211-20 ، ص6ابن مسكويه، ج - 72
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   . 21-5 ، ص6 ابن مسكويه، ج- 73

  .234، ص6 ؛ ابن كثير، ج226، ص2 ؛ ذهبي، ج214 ، ص6 ابن مسكويه، ج- 74

  .149  سامر، ص- 75

  .340، ص3  ابن خلدون، ج- 76

  .340، ص3 ؛ ابن خلدون، ج261، ص15 ابن اثير، ج- 77

  .13، ص3  ذهبي، ج- 78

  .155، ص14ج  ابن جوزي، - 79

  .244 ، ص6 ابن مسكويه، ج- 80

  .406، ص9 طبري، ج- 81

  .407، ص9 طبري، ج- 82

، 3ذهبي، ج:  ؛ به نقل از481، ص10 شهر قديمي در كنار دجله باالي موصل، معجم، ج- 83

  .14ص

  .14، ص3 ؛ ذهبي، ج406، ص9 ؛ طبري، ج245 ، ص6 ابن مسكويه،ج- 84

  .406، ص9 ج ؛ طبري،246- 7 ، ص6 ابن مسكويه ، ج- 85

  .253، ص6 ؛ ايضاً ابن كثير، ج237، ص3  ابن تغري بردي، ج- 86

  .    267 ؛ ترجمه فارسي، ص253، ص6 ابن مسكويه، ج- 87

 ابن خلكان، احمد بن محمد و فيات العيان، ترجمه احمد بن محمد سنجري، تصحيح و - 88

 ؛ 227 و 141پ اول، ص، جا)1381دانشگاه اروميه،: اروميه(، 1تعليق دكتر فاطمه مدرسي، ج

  .262، ص6 ؛ ايضاً ابن كثير، ج14، ص3 ؛ ابن تغري بردي، ج290، ص4شذرات الذهب، ج

     .98، ص14  ابن جوزي، ج- 89


