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 امللخص: 
هـ(( عدة مباحث،  453  -401تضمن موضوع البحث الموسوم بـ))األمير نصر الدولة أحمد بن مروان ودوره في ازدهار امارة بني مروان  

ذين  تناول المبحث األّول قسمين األّول منه نبذة تاريخية مختصرة عن دولة بني مروان وموقعها ومدنها وحدودها وبدايات تأسيسها واالمراء ال
  ا قبل أنَّ يتقلد االمارة األمير نصر الدولة والثاني تناولُت فيه حياة األمير نصر الدولة وتناولت فيه اسمه ووالدته ونشأته وزوجاته تولوا حكمه

ه واليتوأوالده ووفاته وذكرت اختالف المؤرخين في عدد سنوات حياته. أمَّا المبحث الثاني فتضمن تولي األمير أحمد بن مروان االمارة وابتداء  
هـ بعد مقتل أخيه األمير الممهد واالعمال التي قام بها مير احمد في تثبيت أركان امارته من تطهير االمارة من الفاسدين  401التي بدأت سنة  

ضم مدينة  والفساق وتعيين وزيًرا له وقاضي ومراسلته للملوك والخلفاء واعالن طاعته للخليفة العباسي ثم تناولت فيه توسيع االمارة المروانية ب
أمد ومدينة الرها إلى االمارة، فضاًل عن ذلك تناولت التطور العمراني في امارة بني مروان في عهد نصر الدولة. وتضمن المبحث الثالث 

روم  عالقة امارة بني مروان في عهد نصر الدولة مع الدول والقوى المحيطة بإمارته وشمل عالقاته مع العباسيين والبويهيين والفاطميين وال
القوى والعشائر الكردية المحيطة به.وتضمن المبحث الرابع عصر نصر   والسالجقة ومع االمارات المحيطة بإمارته كاإلمارة العقيلية ومع 

ه، الدولة وتناولت فيه الحالة االجتماعية لالمارة في عهد نصر الدولة ثم صفات األمير نصر الدولة من عدله، وقصد العلماء والشعراء امارت
لجوء الطامعين في عدله وأمان امارته، وكذلك غيرته ودفاعه عن المسلمين فضاًل عن كرمه وعطفه، كما تناولت فيه الحالة االقتصادية  و 

 المارة بني مروان في عهده، وأخيرًا تضمن هذا البحث الوزراء والقضاة الذين تولوا وظائفهم في عهد األمير نصر الدولة.  
 المفتاحية: أحمد بن مروان، بني مروان، اإلمارة، الدورالكلمات 

 المقدمة:  
 ن.  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدي

هـ((، تناول البحث جانٌب مهم 453  -401ازدهار امارة بني مروان    أمَّا بعد...موضوع بحثي ))األمير نصر الدولة أحمد بن مروان ودوره في
ني  من تاريخ الحضارة اإلسالمية في فترة الخالفة العباسية والتي اتسمت في هذه الفترة بالضعف وتداعي أمور دولتها. وتأثرت مناطق امارة ب

ها الخالفة العباسية من تراجع دور السلطة المركزية مما مهد  مروان كباقي مناطق الشرق اإلسالمي األخرى بالتطورات السياسية التي شهدت
  لظهور االمارات والسيما في الشرق اإلسالمي. ودخلت األقاليم التي كانت تضم أجزاء واسعة من أراضي األكراد مرحلة جديدة شهدت فيه قيام 

األمير احمد بن مروان بعد مقتل أخيه األمير الممهد وشهدت االمارات ومنها امارة بني مروان الكردية، وقدر لهذه االمارة أنَّ وصل الحكم  
 بغداد.   االمارة في عهده نشاًطا سياسًيا وتميز أداؤه بالقوة والحنكة السياسية والتزم بإظهار الطاعة والوالء ولو شكلًيا للخليفة العباسي في

رته سياسًيا واقتصادًيا فكان يبغض المشاكل والقالقل واراقة الدماء واستطاع أنَّ يقود امارته بعيدًا عن الصراعات االقليمية وأن ينهض باما
ويتجنب الحروب بالطرق السلمية ويعمل على حلها والحيلولة دون وقوعها. وتبرز شخصية نصر الدولة أنَّه استطاع النهوض بامارته ودرء 

رى فنأى بدولته عن المخاطر والحروب واستطاع أنَّ يبتعد باالمارة كّل األخطار الخارجية عنها السيما أنَّها كانت تتوسط ثالث قوى اقليمية كب
عن صراعات القوى المحيطة بامارته. ويعد األمير نصر الدولة من اعظم أمراء بني مروان واستمر حكمه اثنتين وخمسون سنة ووطد حكمه 

الدولة. وبلغت امارة بني مروان أوجها االقتصادي والثقافي    على اساس العدل والمساواة وأصبح ذكر إمارة بني مروان مقروًنا بذكر األمير نصر
 في عهده والذي عرف عنه تشجيعه للعمران والبناء وشق الترع وقنوات الري وأصبحت إمارته آمنة ويتصدرها العلماء والتجار.  
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 الخارطة السياسية لحدود بني مروان

 

 الحدود التقريبية لدولة بني مروان 

 ويتضمن قسمني: املبحث األّول :
 م. 1085 -989هـ/ 478 -380األّول نبذة تارخيية خمتصرة عن دولة بين مروان 

، وشمل حكمها باإلضافة إلى ديار بكر مناطق أخرى (1) امارة بني مروان هي امارة كردية ظهرت في منطقة ديار بكر جنوب األناضول  
، كما وامتدت سلطتها إلى بعض مناطق أرمينية. ومن أهم مدنها في ديار بكر والجزيرة هي ميافارقين العاصمة لالمارة وآمد  (2) من الجزيرة

ي الدولة البيزنطينية ومن الجنوب الدولة  وماردين ونصيبين وأرجيش وأرزن وخالط وبدليس في أرمينية. وتحدها من الشمال والشمال الشرق
لهذا  العباسية ومن الغرب والجنوب الغربي الدولة الفاطمية. ترجح البدايات األولى لتأسيس االمارة المروانية إلى جهود عبد هللا بن دوستك و 

اد الحميدية بنواحي الموصل ومن رؤوسائهم  يطلق عليها أيضًا الدولة الدوستكية نسبة إلى مؤسسها األّول عبد هللا بن دوستك وهو من األكر 
ويطلق عليه لقب باد الكردي وقيل هو اسمه، وكنيته أبو شجاع، وكان له بأس وشدة وكان يرعى الغنم، وكان يقيم الوالئم في كثير من 

ويقطع الطريق ويبذل ما تجمع  األحيان ويدعوا إليها الكثير من عامة الناس فظهر عنه اسم الجود فاجتمع عليه الناس وصار يخيف السابلة  
له من النهب في عشائره فكثرت جموعه ثم سار إلى أرمينية فملك مدينة أرجيش وهي أول مدينة ملكها وقوي بها، ولما مات عضد الدولة  

باد الكردي م دخل  983  -هـ373م. وفي سنة  982  -هـ372، سار باد الكردي إلى ديار بكر فملك آمد وميافارقين ثم ملك نصيبين سنة  (3)
، وشغله عن غيره (4) إلى الموصل واستولى عليها وقويت شوكته وحدث نفسه بالتغلب على بغداد وإزالة الديلم منها فخافه صمصام الدولة  

م فأجلت الواقعة عن هزيمة باد وأصحابه وملك 984  - هـ374فجمع العساكر وساروا إلى باد الكردي فخرج إليهم فلقيهم في صفر سنة  
 . (6) هـ على يد بنو حمدان الذين حكموا الموصل وحمل رأسه إلى الموصل 380. وقتل باد الكردي في سنة (5) الموصل الديلم

 ابتداء والية بين مروان: 

م، منذ مقتل  990  -هـ380اطلق المؤرخون األوائل عند سردهم األحداث التاريخية على هذه االمارة لقب دولة بني مروان والتي تبدأ من سنة  
رهم باد الكردي ألنَّ جميع من تولى االمارة فيها هم أوالد مروان بن لكك الحاربختي صهر باد على أخته وكان له منها أربعة أوالد وكان كبي 

 ، وقال ابن تغري بردى في النجوم(8)، وكانوا من قرية كرماص القريبة من اسعرد(7)أبو علي الحسن والثاني سعيد والثالث أحمد والرابع كك
، فلما قتل باد سار ابن أخته أبو علي الحسن بن مروان في طائفة من الجيش إلى حصن كيفا وهو على دجلة وهو  (9) الزاهرة له ثالثة أوالد
. (11)، وكان به امرأة باد الكردي داخله فلما بلغ الحصن قال لزوجة خاله: قد انفذني إليك خالي في مهم فظننته حقاً (10) من أحصن المعاقل

، فلما صعد إليها اعلمها بهالكه واطمعها في التزوج بها فوافقته على ملك الحصن وغيره فملك ما (12) د ابن خلدون: فتحيل في دخولهوعن
والحصون التي حولها جميعًا في أسرع مدة  م، وملكها وملك آمد 990  -هـ 380كان لخاله باد. فسارا من وقتها إلى ميافارقين من خال سنة  
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. استطاع األمير أبو علي الحسن بن مروان في وقت قصير أنَّ يضبط أمور ديار بكر ويحسن إلى أهلها (13)وتزوج من زوجة خاله باد  
دبرت في آمد من قبل شخصين أحدهما هـ نتيجة مؤامرة داخلية 387فعمَّ االستقرار في المنطقة، إالَّ أنَّه لم ينعم بالحكم طوياًل إذ قتل سنة 

. وبعد مقتل األمير أبي علي الحسن بن مروان تولى زمام الحكم أخيه سعيد بن مروان  (14) يدعى الشيخ عبد البر واآلخر صهر ابن دمنة
امرة داخلية قام بها أثنان . وقتل األمير ممهد الدولة أيضًا بمؤ (15) م997-  387والذي لقب بـ)ممهد الدولة( ودخل إلى ميافارقين وملكها سنة  

من أقرب الناس إليه وهما شروة وهو نديم األمير وصاحبه وأقرب الناس إليه وعنده الدولة بأسرها والبالد بأمره وابن فليوس صاحب شرطته 
 . (16) طمًعا في السلطة والحصول  على االمارة

 ثانيًا: حياته

 لثالث لمروان صهر باد الكردي. : هو أحمد بن مروان بن لكك الحاربختي، االبن ااسمه 
 : لم تذكر المصادر التاريخية سنة والدة األمير احمد بن مروان لكنهم ذكروا سنة وفاته واتفقوا عليها. أمَّا بصدد عمر األمير احمد بنوالدته

للزركلي، فقال: ولد مصر الدولة    مروان فقد اختلفت المصادر التاريخية فيه والمصدر الوحيد الذي وجدت فيه سنة والدته هو كتاب االعالم
.أمَّا المؤرخين األوائل فقد اختلفوا في عدد سنين حياته، فعند ابن األثير في الكامل: كان عمره نيفًا  (17)هـ  453هـ وتوفي سنة  367سنة  

. وقال الذهبي: عاش نحو الثمانين (21)، وكذا عند ابن الوردي(20). ومثل هذا القول ذهب أبي الفدا في المختصر  (19) ، وثمانين سنة  (18)
 . (23). أمَّا صاحب بغية الطلب فقد حدد عمر األمير أحمد بن مروان باألشهر، فقال: وتوفي وعمره ست وسبيعًا سنة وثمانية أشهر (22)

أمَّا ابن الجوزي فذكر القولين ولم يرجح أحدهما عن اآلخر، فقال: وعاش سبع وسبعين سنة وقيل ثمانين وولي وعمره اثنين وعشرين سنة  
. وإذا أردنا ترجيح رواية عن رواية فإن رواية المؤرخين  (26) . وكذا في شذرات الذهب  (25) م الزاهرة: عاش سبع وسبعين سنة  . وفي النجو (24)

صره الذين ذهبوا إلى أنَّ عمره نيف وثمانين أو ست وثمانين هي األرجح ألنَّ الفارقي وهو األقرب زمنًا إلى زمن األمير أحمد بن مروان وعا
نَّه من سكنة العاصمة ميافارقين فقد أورد في تاريخه أنَّ باد الكردي كان يصطحب ابناء أخته أثناء قتاله وكان بنو أخته  باإلضافة إلى أ

م فإذا صح كالم 1061  -هـ453م. وتوفي األمير أحمد سنة  990  - هـ380، وأن خاله باد قد قتل سنة  (27)يتبعونه في مصافاته وقتاله  
سبع وسبعين سنة أو أقل بقليل فإن األمير أحمد لم ير خاله باد، وإن كان عمره نيف وثمانين فإنه خرج مع خاله  الذين ذهبوا إلى أنَّ عمره  

 وعمره عشر سنوات وهللا أعلم.  
لم تتطرق المصادر التاريخية إلى نشأة األمير أحمد بن مروان سوى ما ذكره الفارقي أنَّ خالهم باد الكردي كان يصطحبهم معه في    نشأته:

قتاله. فضاًل عن ذلك فإن المصادر التاريخية لم تشر إلى المناصب التي توالها األمير أحمد بن مروان أثناء تولي أخيه األكبر أبو علي  
  أها في الحسن بن مروان االمارة، ولما تولى أخيه الممهد امارة دولة بني مروان كان قريبًا منه إالَّ أنَّه نفاه إلى قرية أسعر وبسبب رؤيا ر 

منامه وهي أنَّه رأى الشمس سقطت في حجره، فقص رؤياه ألخيه، فقال له الممهد: أنَّ هذه رؤياك تدل على أنك تملك الملك فال تريني 
 . (28)وجهك وإال قتلتك وأبعده وأعطاه قرية تسمى اسعرد ولم يلق أخاه مدة حياته

، (29)منهن بنات ملوك، قال ابن الجوزي: وتزوج من بنات الملوك  تزوج األمير نصر الدولة من أربع نساء ثالث    حالته االجتماعية:
فتزوج من الفضلونية بنت فضلون صاحب والية أران وأرمينية العليا ورزق منها باألمير سعيد وشاهنشاه، وتزوج من بنت سنحاريب ملك 

رواش بن المقلد وبنى لها إلى جانب القصر دار  السناسنة والتي كانت زوجة أخيه األمير أبي علي، وتزوج من السيدة بنت شرف الدولة ق
ا بيت السيدة والبستان وأكرمها غاية االكرام، وأما الرابعة فتزوج من الجارية المصرية الفرجية والتي سبب زواجه منها بزعل الفضلونية وتركه

، وخالف المؤرخ ابن (30) ة بنت قرواش فأحتملت األمير نصر الدولة وأقامت عند أبيها وماتت هناك وبقي األمير سعيد عند أبيه وأما السيد
األثير الفارقي فقال: فارسلت السيدة إلى أبيها تشكو األمير نصر الدولة، فأرسل يطلبها إليه فسيرها فأقامت في الموصل، وأرسل قرواش  

( لنفقتها ويطلب مدينة نصيبين إلى األمير نصر الدولة يطلب منه صداق ابنته وهو عشرون الف دينار ويطلب الجزيرة )جزيرة بن عمر
 . (31) ألخيه بدران، ولم يستجب األمير نصر الدولة لطلبه 

خلف األمير نصر الدولة أحمد بن مروان عند موته نيفًا وعشرين ولدًا ذكورًا، وقيل كان ولد له مقدار نيف وأربعون ولدًا ذكورًا،   أوالده:
، وبعده األمير أبو حرب (32) وكان أكبرهم األمير أبو الحسن سعد الدولة محمد الذي كان واليًا على آمد وقد توفي في حياة والده ولم يعقب

م من قبل األكراد البختية انتقامًا وثأرًا لقتله أبيهم 1055  -هـ 447نصر الدولة وجعله والده واليًا على الجزيرة والذي قتل سنة    سلمان بن
 .  (33) األمير موسك بن المجلي زعيم األكراد البختية 
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القاسم نصر وبه كان يكنى وكان ذو عقل  ثم االمير سعيد وزوجه بالست عزيزة بنت زنكي بن آوان صاحب حران والرها، وبعده األمير أبو 
ورأي. وخلف ثالث بنات كبراهن ست الملك ولم تتزوج ، وبعدها زبيدة وكانت زوجة أبي الفوارس أحمد بن شبل وكان في اقطاعة أرزن،  

 .  (34)وبعدها زينب وكان تزوجها ابن عمه 
ر نصر الدولة أحمد بن مروان في التاسع والعشرين من شهر شوال سنة  ذكرت معظم المصادر والمراجع التاريخية إلى أنَّ وفاة األمي  وفاته:

ثالث وخمسين وأربعمائة للهجرة الموافق سنة واحد وستون وألف للميالد ودفن في جامع المحدثة في مدينة ميافارقين. عاش األمير نصر  
، وخالل  (35)كما أشار إلى ذلك الكثير من المؤرخين الدولة في حدود ست وثمانون سنة، قضى منها اثنتين وخمسين سنة في حكم االمارة 

مدة حكمه االمارة والتي كانت حافلة باألحداث لم يروعه فيه مروع وال عدو وال من شغل قلبه يومًا إالَّ نوبة بوقا وناصغلي والتي سوف 
صل له االسم عند الخلفاء وغيرهم من اتطرق إليها في المبحث الثالث بالتفصيل وكيف غنم ما كان معهما دون حرب أو قتال. كما وح 

الملوك ولم يكن اسعد من غيره وصحيح أنَّ غيره من الملوك ملك أكثر منه وكان له أكثر من بالده وارتفاع أمواله ولكن ما تنعم مثل ما 
عت أنَّها كانت ثالث وخمسين . وقيل لندمائه بعد موته: كم كانت دولة نصر الدولة وواليته فقد سم(36)تنعمه وال غيره مثل عيشته ولذته  

 . (37)سنة، فقال له ذلك الرجل: ولم ال تقول مائة وست سنين فإن لياليها كانت احسن من أيامها 
 املبحث الثاني: توليه االمارة وأعماله

 أواًل: ابتداء والية الحكم. 
م بمؤامرة داخلية قام بها اثنان من أقرب معاونيه وهما شروة نديم األمير وحاجبه واليه  1011  - هـ402عندما قتل األمير ممهد الدولة سنة  

ة  األمور بأسرها وقربه األمير ممهد الدولة كثيرًا وأحبه حبًا شديدًا وابن فليوس صاحب شرطته خرج شروة من الدار إلى بني عم ممهد الدول 
ض عليهم وقيدهم وأظهر أن ممهد الدولة أمره بذلك، وفعل ذلك جميعه في ليلة واحدة ومضى إلى ميافارقين العاصمة فجد في المسير فقب

 . (38)ووصلها وقت السحر وبيده المشاعل ففتحوا له ظنًا منهم أنَّه األمير ممهد الدولة فملكها ونزل في قصر بني حمدان وكان دار االمارة  
القاسم  (39)صحاب القالع يستدعيهم وأنفذ انسانًا إلى أرزن  وكتب إلى أ ، فسار الخواجا نحو (40)، ليحضر متوليها ويعرف بخواجه أبي 

، وفي هذه األثناء كان األمير (41) ميافارقين ولم يسلم القلعة إلى القاصد إليه فلما توسط الطريق سمع بمقتل ممهد الدولة فعاد إلى أرزن 
أسعرد مقيمًا فيها بعدما تم ابعاده من قبل أخيه ممهد الدولة. وأرسل الخواجا إلى أسعرد فأحضر األمير نصر الدولة    نصر الدولة في قرية 

زن  فلما استدعاه خواجا، قال له: ديبر تفلح، قال: نعم. وكان شروة قد أنفذ سرية إلى أسعرد ليقبضوا على األمير أحمد فوجده قد سار إلى أر 
. وكان مروان أبو األمراء قد أضر بعد مقتل ابنه األكبر أبو علي الحسن ومقيمًا في أرزن هو وزوجته عند  (42) ره  فعلم حينئذ انتقاض أم

. وقال  (43) قبر ابنهما فأحضر خواجه أبا نصر عندهما وحلفه على القبول منه والعدل وأحضر القاضي والشهود على اليمين وملكه أرزن 
مالي بين يديك فحلف أنَّ يكون تحت حكمه ثم خرج وجمع أهل البلد والعساكر والشهود والقاضي  الخواجا ألبي نصر: أنا أبذل روحي و 

واستحلف األمير أبا نصر ثم استحلفهم، ثم فتح الخواجا أبا القاسم الخزائن واطلق الغالت واألموال وفرق السالح وجمع األكراد من سائر 
ونوا تحت حكم األمير وال يعودون عن اختياره وال يطالبونه بشيء حتى يقتل شروة ويملك النواحي فأجتمع عنده خلق عظيم واستحلفهم أنَّ يك

. تسنم األمير أحمد بن مروان حكم االمارة في جو سياسي مضطرب فكان عليه أواًل أنَّ يقمع التمرد الذي قام  (44)البالد فحلفوا على ذلك  
.ندم شروة على ما كان منه وايقن بالشر وأشار إليه  (45) واعادة ترتيب وضع االمارة  به شروة وابن فليوس والسيطرة على العاصمة ميافارقين  

ارقين ابن فليوس بمكاتبة الروم وااللتجاء إليهم، وقال له: ما يحقن دماؤنا غيرك يا ملك الروم، ونفذ إليه هدايا وتحفًا، ولما سمع أهل مياف
. والتجا شروة إلى ابن دمنة )قاتل األمير أبي علي الحسن  (46) إلى رجاء شروة  بذلك ضاقت صدورهم وكرهوا ذلك، ولم يستجب ملك الروم 

( وكانت تربطه معه مودة وصداقة وجمع شروة ما كان معه من أموال وجواهر في صناديق وأرسل إلى ابن دمنه قائاًل:  بن مروان وحاكم آمد
 أمَّا أنَّ تسير إلي بنفسك أو تسير ما تثق به فسير إليه القائد مرتج صهره، فأجابه بالجميل في كتابه ووعده بما يريد تحت حكمه وسلمه

يعة، وحلف له ابن دمنة وحلف شروة أنَّ يكونا يدًا واحدة. وثبت في قلوب الناس في ميافارقين أنَّ شروة وابن  جميع األموال على سبيل الود
فليوس معولين على تسليم البلد إلى ملك الروم وااليقاع بالمسلمين واستطاع الناس من االمساك بابن فليوس عند خروجه إلى صالة الجمعة 

  - هـ401قات ومثلوا بها، وبقي األمير نصر الدولة محاصرًا ميافارقين، فكاتبه شيوخ ميافارقين فدخلها سنة  وقتله وجر الصبيان جثته في الطر 
. ونزل األمير في دار شروة ألنَّ دار االمارة قد خربت. وبقي شروة متخفيًا إلى أنَّ قبض عليه ونفذه (47)م وبقي شروة مختفيًا  1010
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تل فيه أخيه الممهد فخنقه هناك وصلبه. ثم أمر األمير نصر الدولة بحمل تابوت أخيه الممهد إلى  األمير نصر الدولة إلى الموضع الذي ق
 .(48)أرزن إلى أبيه وأمه ودفن في القبة عند أخيه األمير أبو علي الحسن 

 ثانيًا: دوره في تثبيت أركان الدولة. 
نذ مقتل األمير أبي علي كانت آمد تحت حكم ابن دمنة( وراسل  استقر االمير نصر الدولة في الملك وملك جميع ديار بكر غير آمد )م

. وأستوزر الخواجا أبا القاسم ورد األمور كلها إليه وحصل  (49)الخليفة العباسي وبهاء الدولة بن بويه والملوك وقوي أمره ولم يبق من يناوئه  
يافارقين من الفساق والضارة والمفسدين فقتل جماعة منهم مع شروة  األمير ال يفعل شيئًا إالَّ بأمره ورأيه وأحسن السياسة. وطهر العاصمة م

. وأرتجع األمير نصر الدولة ما أمكنه من الذهب، وولى أبا الحسن بن وصيف ناحية (50) وطرد قسم منهم وهرب اآلخرون من كان مثلهم 
ه القائد مرتج إلى ميافارقين ونفذ معه هدايا وتحف ، وما حولها إلى تخوم الجزيرة. ونفذ ابن دمنه من آمد صهر (52)، وتل فان(51) طنزى  

والسكة   والخطبة  الحمل  من  الممهد  إلى  يؤديه  كان  الذي  القرار  على  آمد  أمر  والخواجا  الدولة  نصر  األمير  وقرر  بالتهنئة،  ومكاتبات 
. وعين القاضي علي بن حامد (54)مة. وعين األمير نصر الدولة أبو محمد بن الحسن بن محمد بن المحور على األوقاف العا(53) والدرهم

. . ولما استكمل األمير من تنظيم بناء الدولة واعاد األمور إلى نصابها عقد العزم على بناء قصر يليق بامارته(55)على قضاء ميافارقين
اس وكان رأيه ان يقوم بتجديد القصر الحمداني الذي كان مقرًا الخوته االمراء السابقين واشار اليه اخرون بتعمير القلعة التي كانت على ر 
ك لالتل واشار اليه الوزير الخواجه ابي القاسم الى مكان اخر يمتاز بالمناعة والقوة واشرافه على المدينة وهو برج الملك ففرح االمير بذ

وشرف غي عمارته فعمره احسن عماره وغرم عليه ماال عظيما وبنى المنظر العتيق الذي يطل على الربض وغرس بستان القصر وعمل  
في القصر واجرى في حيطانه وسقوفه الذهب وعمل فيه ماال يعمل مثله واجرى اليه قناة الماء من راس العين فادخلها الى القصر وعمل  

.  وفي ذي الحجة وقبل العيد بثالثة أيام وصل رسول الخليفة العباسي القادر باهلل مع رسول (56) ل نزهة الناظرينفيه البرك والحمام وحص
العباسي بنصر الدولة   الخلع والتشريف والمنشور بديار بكر أجمع من الخليفة والسلطان ولقبه الخليفة  السلطان البويهي ووصل معهما 

سبع قطع: القباء والفرجية والجبة والعمامة المعمدة سوداء وسوارين من ذهب مرصعة وفرس بمركب    وعمادها ذي الصرامتين وكانت الخلع
مذهب، والتوقيع بجميع ديار بكر وقالعها وحصونها، وقرئ التوقيع بحضرة أهل البلد والشهود واألكابر وبحضور القاضي علي بن حامد، 

ليوم وصل رسول من حاكم مصر الحاكم بأمر هللا أبو علي منصور ومعه من الهدايا . وفي عشية ذلك ا(57) ولبس األمير نصر الدولة الخلع
والتحف واأللطاف الشيء الكثير، وأطلق عليه الحاكم الفاطمي لقب عز الدولة ومجدها ذي الصرامتين، وفي اليوم التالي وصل رسول من  

 لناقة( والقود )الخيل الطويلة العنق العظيمة( ما ال يوصف. ملك الروم بسيل الصقلي ملك القسطنطينية ومعه من التحف والجنائب )ا
وجلس األمير نصر الدولة في يوم العيد وحضر رسول الخليفة والسلطان وجلسوا على يمينه وجلس رسول مصر والروم على شماله وحضرت 

عراء والقّراء وكان يومًا عظيمًا مشهوراً  لبويهي والفاطمي والرومي كان بمثابة اعتراف من هذه . إنَّ وصول رسل الخليفة العباسي وا(58) الشَّ
ن الدول باإلمارة المروانية بقيادة األمير نصر الدولة. وعظم شأن األمير نصر الدولة وكبر أمره وتقررت مملكته، واستقرت سلطته ونظم شؤو 

 االمارة.  
 ثالثًا: توسيع االمارة.  

م على يد الشيخ ابن عبد البر فقدت االمارة المروانية حكمها المباشر على  997 -هـ387منذ مقتل األمير أبو علي الحسن بن مروان سنة 
أمد على الرغم من الخضوع األسمي لإلمارة، فأتفق الشيخ ابن عبد البر مع األمير ممهد الدولة على دفع مائتي ألف درهم باإلضافة إلى  

ًا على أمد، ولما قتل ابن دمنه صهره ابن عبد البر اتفق مع ممهد الدولة على  الخطبة تكون بأسم ممهد الدولة مقابل عفوه عنه واعتباره والي
م  1024 - هـ415. واستمر ابن دمنة واليًا على آمد إلى سنة (59)الشروط ذاتها، ثم جدد االتفاق مع األمير نصر الدولة على نفس الشروط

ر نصر الدولة أثناء قدومه إلى ميافارقين بالخراج السنوي وأكد عزمه  حيث اجتمع القائد مرتج وهو زوج ابنة ابن دمنه ويده اليمنى باألمي
على قتل ابن دمنة وتسليم المدينة إليه وطلب منه مقابل ذلك أنَّ يحافظ على مصالحه وأن يثق به وال يصدق وشاية أحد مع اشراكه في  

كثيرة وعمرها وأموااًل وكان ابن دمنه يحسده على أمالكه فخاف  أموال ابن دمنة واعطائه قسمًا منها، وكان القائد مرتج قد حصل على امالكًا  
. وقتل مرتج ابن دمنه فرأه فراش ابن دمنه فقتله وهرب الفراش إلى ميافارقين، وجاء األمير نصر الدولة إلى آمد فأغلق  (60)مرتج من ذلك

ال له الوزير: ما تباع آمد بفراش وهم يطلبون حقهم وقاتل  بنو مرتج اسوارها وطالبوا بتسليم الفراش مقابل فتح أبوابها، فرفض األمير، فق
أبيهم، فسلمهم الفراش ودخل المدينة. وجلس األمير نصر الدولة في آمد وقرر حالها، وطالب بمال ابن دمنة وودائعه، واسترجع ما نهب  
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األكبر أبا الحسن ولقبه سعد الدولة وكان عزيزًا   من القصر، واحسن إلى الناس ورتبهم واسقط عنهم أشياء كثيرة وعدل فيهم، ورتب بآمد ولده
عنده ورتب معه كاتب يعرف بابن الخمار، ونفذ إلى آمد القاضي أبا عبد هللا الحسين بن سلمة المالكي قاضي ميافارقين وقرنه في قضاء  

 .  (61)البلدين
 السيطرة على مدينة الرها: 

، وضمها إلى امارته إالَّ أنَّ هذه المدينة عادت إلى سيطرة الروم في سنة (62)الرها  ملك األمير نصر الدولة مدينة   1025  - هـ416وفي سنة  
م بسبب أنَّه صالح بن مرداس صاحب حلب شفع عند األمير ليعيد الرها إلى ابن عطير امير الرها السابق وإلى ابن شميل 1030  - هـ422

الرو  ابن عطير ملك  إليهما، فراسل  فقبل شفاعته وسلمها  ابن نصفين،  الرها وهرب  ألف دينار فدخلوا  الرها بعشرين  م وباع حصته من 
 . (63) شميل

 رابعًا: تطور العمراني في الدولة المروانية في عهد األمير نصر الدولة: 
كان عرف األمير نصر الدولة اهتمامه بالبناء واالعمار، فبعد أنَّ استكمل تثبيت أركان امارته شرع في بناء قصر لالمارة والذي سبق ذكره، و 

هذا القصر واسعًا بحيث أنَّ نصر الدولة قد اعتاد أنَّ يسير فيه راكبًا وكان يركب من على الضفة ويسير في القصر ويخرج من الباب 
 ، ومما يدل على سعة القصر وضخامته ذلك العدد الهائل من جواري األمير وخدمه وحرسه إضافة إلى نسائه وأوالده.  (64) الشرقي

. وقام نصر الدولة بتعمير ميافارقين وبنى فيها (65) وبنى األمير نصر الدولة بجانب قصره دار لزوجته السيدة بنت قرواش أمير الموصل
وغيرها وعمرت أحسن عمارة وكان ما بناه نصر الدولة من ظاهر السور وعليه اسمه عشرين موضعًا ومن    الكثير من األبرجة والبدنات

. وبنى حمام العقبة ووقفها على السور وبنى حمام الجديد في صحراء (66)باطن السور داخل ما بناه وعليه اسمه فكان نيفًا وثالثين موضعًا  
. وبنى نصر الدولة النصرية وأحسن عمارتها وبنى فيها قصرًا مليحًا على جانب الشط (67) أيضًا  الشورجات عند الينبوع ووقفها على السور  

اء وعمل فيها األسواق والحمامات والدور، وبنى لكل من أوالد عمه وأوالده دورًا وتدبرها جماعة من الناس، وعمل دوالبًا على الشط ورد الم
ذي عند تل بنان وأحسن بنيته، وعمل على باب الصفر الذي هو بالجامع وركبه على باب إليها وعمل البساتين والبرك، وبنى الجسر ال 

  النصرية وعمل فيه ما يراد وهي أنزه المواضع وأحسنها، وعزم على النصرية من األموال ما ال ُيَعدُّ وال يحصى، وكان األمير نصر الدولة
 .  (68)نو عمه إلى النصرية ويقيمون بها في تلك المروج واألزهار مدة الربيع زمان الربيع يخرج هو وأوالده ونساؤه وجواريه وأصحابه وب

 . (69) م بنى األمير نصر الدولة بيمارستان من ماله 1032-هـ424فضاًل عن ذلك اهتم األمير نصر الدولة في بناء المستشفيات ففي سنة 
م جدد الجامع وبنى منارة جامع الربض من ماله  1023  - هـ414وحظيت المساجد بعناية خاصة من قبل األمير نصر الدولة ففي سنة  

. وعمل األمير نصر الدولة البنكام )ساعة الرمل( بجامع ميافارقين وغرم عليه من ماله، كما عمل البنكام على باب النصرية (70) الخاص  
م عمر نصر الدولة جامع المحدثة وغرم عليه وعلى المصلى من ماله وبناه احسن بنية ووقف عليه الوقوف 1031  -هـ 423.وفي سنة  (71)
لدولة ببناء الجسور والقناطر، فقد وقف نصر الدولة على جسر الحسنية والحميدية وتل بنان وقطينيتا وبابوزين .كما اهتم األمير نصر ا(72)

. وكان األمير نصر الدولة قد نذر أنَّ يبني جسرًا على نهر حوا ومات ولم يفي بنذره فشرع القاضي  (73) واالبراهيمية وغرم عليه مااًل عظيمًا  
. وأولى األمير نصر الدولة اهتمامًا بالغًا بشق الترع والقنوات إليصال الماء إلى  (74) ال األمير وبناه احسن بنيةأبو علي ببناء الجسر من م

. وكان (75)المدن، قال الفارقي: ولم يكن ألهل ميافارقين على قديم الوقت غير ماء اآلبار وعمل في عهد نصر الدولة ثالث قنوات للمياه  
. وبنى األمير نصر  (76) األمير نصر الدولة الشيء الكثير فكان يستعين به األمير في تعمير البلد والقنوات    يزيد من مال الوقف في عهد

الدولة المصنع في بستان الرئيس علي بن منصور بن كك عند برج علي بن وهب وحفره إلى أنَّ ظهر الماء وأحسن عمارته وغرم عليه  
 . (77)كم منها مااًل عظيمًا ولم ير أحسن من بنيته وال أح

 املبحث الثالث: عصر نصر الدولة، وعالقاته مع الدول واالمارات اجملاورة:

أصبحت امارة بني مروان محط اهتمام الدول المجاورة نظرًا ألهمية موقع هذه االمارة من حيث امتدادها الجغرافي الواقع بين ثالث قوى  
بويهيين في الجنوب والخالفة الفاطمية في الغرب والجنوب الغربي والبيزنطينيين في  متصارعة في المنطقة آنذاك وهي الخالفة العباسية وال

  الشمال والشمال الشرقي منها، ولهذا حاولت كّل من هذه الدول الثالث التودد والتقرب إلى االمارة المروانية خصوصًا في عهد األمير نصر 
مارة من أجل ضمها إلى صفها أو كسب صداقتها. وعلى الرغم من الخالفة  الدولة بعد أنَّ نجح في تثبيت سلطته وفرض هيبته على اال

ن كسب  العباسية فقد فقدت قوتها السياسية في ذلك الوقت لكنها بقيت رمزًا للسيادة اإلسالمية، ونظرًا لمكانة الخليفة في العالم اإلسالمي فإ
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. وعندما (78)وا ايجاد ارتباطات شكلية معهم إلضفاء الشرعية على حكمهم  رضاه واعترافه كان يأخذ دورًا في الحسبان من لدن األمراء، وحاول
ن  فرض األمير نصر الدولة سلطته على ارجاء االمارة نالت امارته باعتراف الدول الثالث وأرسلت كّل دولة من يمثلها إلى العاصمة ميافارقي

عباسي بنصر الدولة، كما لقبه السلطان الفاطمي بعز الدولة، وأختار . ولقب من قبل الخليفة ال(79)وأرسلت معم الهدايا والتحف الثمينة  
، وهذا فيه داللة واضحة أنَّ األمير نصر الدولة قد اعطى والئه للخليفة العباسي وأصبحت (80) األمير أحمد بن مروان لقب نصر الدولة  

العباسية واتسمت عالقتها ب الدولة  الود واالحترام. واتسمت عالقة األمير نصر الدولة مع الحاكم  االمارة المروانية تابعة ولو اسمية إلى 
. وبعث (81)م  1012- هـ403الفاطمي في مصر بالود، فعند استالمه االمارة أرسل الحاكم الفاطمي رسوله بالهدايا ولقبه بعز الدولة سنة  

م طلب ابن وثاب النميري المدد من 1035  -هـ427. وفي سنة  (82) األمير نصر الدولة الطباخين إلى مصر ليتعلموا طبخ أنواع األطعمة
. إالَّ أنَّها مرت بفترات من التوتر خصوصًا  (83)األمير نصر الدولة لفتح السويداء وطرد الروم منها وأمده األمير نصر الدولة بعسكر كثيف  

يأ من الشام يريد قصد بالد األمير نصر الدولة، فتهيأ  ، وهو أمير العلويين بالشام وته(84) م، حينما هدد الدزبري  1038  -هـ 430في سنة  
نصر الدولة وراسل قرواش صاحب الموصل وطلب منه عسكر، وراسل شبيب النميري يدعوه إلى الموافقة فأجابه النميري وقطع الخطبة 

العباسية   الود واال(85)العلوية وأقام الخطبة  فقد غلب عليها  الروم  الدولة مع  أمَّا عالقة نصر  الهدايا ففي سنة  .    - هـ403حترام وتبادل 
. ثم ما لبثت هذه العالقة أنَّ توترت ونشب  (86) م بعث ملك الروم بالهدايا إلى األمير نصر الدولة عندما جلس على كرسي االمارة  1012

 هذه المدينة عادت إلى سيطرة  م إالَّ أنَّ 1025  -هـ416الخالف بين الدولتين حول مدينة الرها التي سيطر عليها األمير نصر الدولة سنة 
م وحاول األمير نصر الدولة استعادة هذه المدينة وسير جيشًا إلى الرها لكنه فشل في استعادتها مما اضطره 1030  -هـ422الروم سنة  

لرها من الروم  م جمع ابن وثاب النميري جمعًا كثيرًا من العرب واستنجد من با1034  -هـ426إلى عقد اتفاقية صلح مع الروم، وفي عام  
فسار معهم بجيش كثيف وقصد بالد ابن مروان، وجمع األمير نصر الدولة جموعه وعساكره واستمد قرواش وغيره، فلما رأى ابن وثاب  
ذلك عاد إلى بالده، وأرسل نصر الدولة إلى ملك الروم يعاتبه على نقض الهدنة وفسخ الصلح الذي بينهما فوردت رسل ملك الروم يعتذر 

م ظهر األصفر التغلبي وادعى بأنه من 1047  -هـ 439. وفي سنة  (87) أنَّه لم يعلم بما كان وأهدى إلى نصر الدولة هدية سنية    ويحلف
المذكورين في الكتب واستقوى قومًا وغزا نواحي الروم فظفر وعاد وظهر حديثه وعاود الغزو في عدد أكثر من األّول ودخل نواحي الروم  

وم إلى نصر الدولة يقول له: أنك عالم بما وغنم أضعاف ما غنمه، فكثر جمعه واشتدت شوكته وثقلت على الروم وطأته فأرسل ملك الر 
  بيننا من الموادعة وقد فعل هذا الرجل هذه األفاعيل، فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفنا لندبر أمرنا بحسبه. وتيقن نصر الدولة أنَّ 

الروم باألمير نصر هللا ومعرفة قدره ومكانته   . وبلغ من ثقة ملك(88)هذا الرجل قد أثار الروم عليه وأنه ال قدرة له على الروم فأعتقله وحبسه  
م يسأله أنَّ يسعى في فداء ملك األبخاز الذي كان أسيرًا عند طغرلبك، فأرسل  1049  -هـ441عند الملوك إن أرسل إليه ملك الروم سنة  

غير فداء فعظم ذلك عنده وعند ملك   األمير نصر الدولة شيخ اإلسالم أبا عبد هللا بن مروان إلى السلطان طغرلبك فأطلق ملك االبخاز من
. وعند بروز السالجقة كقوة سياسية مؤثرة  (89) الروم وأرسل ملك الروم عوضًا عن ذلك من الهدايا بالشيء الكثير وعمر مسجد القسطنطينية  

المروانية، ففي سنة   الساحة السياسية اإلسالمية حاول طغرلبك مهاجمة ميافارقين عاصمة االمارة  م نفذ طغرلبك  1042  - هـ434على 
أميرين من أصحابه أحدهما بوقا واآلخر ناصغلي وكانا من كبار األتراك ومعهما عشرة آالف فارس إلى ديار بكر فوصال والجيوش معهما 

ينار على  وأغاروا على البالد ونهبوا ونزلوا على باب ميافارقين وغلقت األبواب أيامًا وطال الخطاب بينهما وبذل لهما مقدار خمسين الف د
ين أنَّ يعودوا فما اجابا إلى ذلك، وأتفق ذات ليلة أنهما شربا وسكرا فجرت بينهما كالم ومشاجرة كبيرة وتضارب كّل واحد منهما صاحبه بسك
كثيرة  فماتا كالهما فوقع في العسكر ضجة كبيرة فسمع األمير نصر الدولة بالخبر فخرج وعسكره فنهبوا ما كان معهم وقتلوا وأسروا جماعة  

. لكن سرعان ما (90) وغنموا أموالهم، وكفاه هللا شرهما، ولم يطرق نصر الدولة في مدة واليته إلى أنَّ مات غير هؤالء، وكفاه هللا شرهما  
تحسنت العالقة بين األمير نصر الدولة وطغرلبك وصار األمير يرسل الهدايا والتحف الثمينة إلى طغرلبك كّل يوم. وعندما أدرك نصر 

دولة بافول حكم البويهيين ودخول حكمهم مرحلة الزوال نجد أنَّه ارتبط سياسيًا مع السالجقة بعد أنَّ كان يخطب للبويهيين، ففي سنة  ال
. وأرسل نصر الدولة  (91) هـ، أرسل طغرلبك إلى نصر الدولة يطلب منه إقامة الخطبة في بالده فأطاعه وخطب له في سائر ديار بكر  441

ايا عظيمة منها الحبل الياقوت األحمر الذي كان لبني بويه اشتراه من الملك العزيز أبي منصور بن جالل الدولة مع هدايا إلى طغرلبك هد
. وبالرغم من العالقة الودية التي كانت تربط بين األمير نصر الدولة وطغرلبك وإقامة الخطبة لطغرلبك (92)كثيرة وأرسل معه مائة الف دينار  

م، وتقديم الهدايا الثمينة لطغرلبك من قبل األمير نصر الدولة إالَّ أنَّ طغرلبك عاود سنة  1049  -هـ441كر منذ سنة  في سائر ديار ب
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م وبعد أنَّ استولى على الموصل فسير عسكره إلى ديار بكر وحاصر الجزيرة التي كان فيها ابن األمير نصر الدولة،  1056  - هـ448
 . (93)مااًل يصلح حاله به ويذكر له ما هو بصدده من حفظ ثغور المسلمين وما يعانيه من جهاد الكفار  فبعث إليه األمير نصر الدولة يبذل

م،  990  - هـ380واتسمت العالقة بين نصر الدولة وجارته الدولة العقيلية التي نشأت في نفس السنة التي نشأت فيه الدولة المروانية سنة  
األمير نصر الدولة وبين أمير دولة بني عقيل وزواجه من السيدة بنت قرواش اتسمت هذه   بالتذبذب، ونتيجة للمصاهرة التي تمت بين

العالقة بالود ودفاع البعض عن اآلخر أنَّ استوجب األمر. وتوترت العالقة بين الطرفين بسبب زواج األمير نصر الدولة من الجارية 
واللجوء عند أبيها األمير قرواش وطلب منه األمير قرواش عشرون الف دينار   المصرية مما سبب نفورًا للسيدة بنت قرواش وتركها ميافارقين

م بتسيير 1030  -هـ421صداق ابنته وجزيرة ابن عمر لنفقتها ومدينة نصيبين ألخيه بدران ولم يقبل األمير نصر الدولة، فقام قرواش سنة  
أي من الجيشين من احتالل المدينتين، فسار بدران العقيلي إلى    جيشين األّول لمحاصرة جزيرة بن عمر والثاني إلى نصيبين، ولم يستطع

األمير نصر الدولة بميارفارقين يعتذر منه وطلب منه مدينة نصيبين فسلم له المدينة وأرسل معه خمسة عشرة الف دينار صداق السيدة 
م عندما هدد ابن وثاب النميري بغزو 1034  -هـ 426. واستمر الود والوئام في العالقة بين الدولتين. ففي سنة  (94) بنت قرواش واصطلحا

م عندما هدد الدزبري وتهيأ  1038  -هـ430. وكذلك في سنة  (95)بالد ديار بكر استنجد األمير نصر الدولة باألمير قرواش وأمده بعسكر  
. وهذه العالقة الودية استمرت إلى سنة  (96) مير نصر الدولة لألمير قرواش وطلب منه عسكرمن الشام لغزو بالد ديار بكر أرسل األ

  - هـ 447م حين قام قريش بن بدران بقتل عمه األمير قرواش وساءت العالقة بين الدولتين وهاجم األمير قريش سنة  1051  -هـ443
نتهز الفرصة وكاتب األكراد البختية والبشتوية وساروا إلى الجزيرة م حينما سمع بمقتل األمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة فأ1055

ولم  ليملكها فأرسل األمير نصر الدولة أبنه نصر ومعه العساكر فالتقوا وقاتلوا قتااًل شديدًا فكانت النصرة البن مروان وجرح األمير قريش  
ش بن بدران أثناء توليه االمارة العقيلية ومحاولته حرب مروان إالَّ  . وعلى الرغم عن ما بدر من األمير قري(97)يستطع من احتالل الجزيرة  

م حصل خالف بينهم على السلطة فقام األمير نصر الدولة بإرسال وزيره أبو نصر بن جهير لعرض 1061  -هـ 453أنَّ بعد وفاته سنة  
. إنَّ الموقع المميز لالمارة المروانية تحتاج إلى أمير (98) وساطته وحل الخالف بينهم وكبادرة حسن نية إلرجاع الود والوئام بين الدولتين  

يقودها يتميز بحنكة والسياسة المرنة لكي يستطيع تجنيب امارته من التجاذبات والصراعات السياسية والعسكرية القائمة آنذاك بين القوى  
 . (99)دًا عالي الهمة حسن السياسة، كثير الحزمالكبرى وهذا ما تميز به األمير نصر الدولة، فقال عنه ابن خلكان: كان رجاًل مسعو 

وأتبع األمير نصر الدولة سياسة سلمية قائمة على حل مشاكله مع الدول المجاورة عن طريق التفاهم والتفاوض، قال ابن الجوزي؛ وكان إذا  
ر أو ما يقع عليه االتفاق، وقال: ادفعوا هذا  قصده عدو يقول كم يلزمني من النفقة على قتال هذا، فإذا قالوا خمسين الفًا بعث بهذا المقدا

.وقال ابن كثير: وكان كثير المهادنة للملوك إذا قصده عدو ارسل له بمقدار ما يصالحه فيرجع (100) إلى العدو واكفه بذلك وأمن على عسكره
كانت عالقة األمير نصر الدولة مع القبائل  . وهكذا آمن الخطر الخارجي على امارته باتباع سياسة المهادنة والمراسلة فقوي أمره و (101)عنه  

الكردية المحيطة بأمارته جيدة، إالَّ أنَّ سياسة األمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة المستبدة تسببت في حدوث قطيعة بين القبائل 
 م.  1055  -هـ447البختية والبشتوية الكرديتين مع امارة نصر الدولة وحدوث حرب بينهما سنة 

 لرابع: عصر نصر الدولةاملبحث ا

 أواًل: الحياة االجتماعية
وستون جارية فكان ال تصل    تزوج األمير نصر الدولة من أربع نساء ثالث منهن بنات ملوك والرابعة الجارية المصرية. وكان له ثلثمائة

. وكان له من المغنيات والراقصات والعماالت وأصحاب (102) نوبة احداهن في السنة إالَّ مرة واحدة، وكان له في كّل ليلة عروس جديدة  
مشتراها ووزن    سائر المالهي ما لم يكن لسواه من سائر الملوك والسالطين، وكان كلما سمع بجارية مليحة أو مغنية مليحة نفذ وبالغ في

. وملك من الجواري والمغنيات ما اشترى بعضهن بخمسة آالف دينار واشترى منهن بأربعة عشر الف دينار، وملك (103) أضعاف قيمتها  
. (104)خمسمائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم، وكان يكون في مجلسه من آالالت والجواهر ما تزيد قيمته على مائتي الف دينار

. وقد سعد نصر (105) ووصف ابن خلدون ترفه فقال: وكان يناغي عظماء الملوك في الترف فيشتري الجارية بخمسمائة دينار أو أكثر  
ر الدولة بما لم يسعد أحد مثله ولقد كان لغيره من السالطين والملوك والبالد واالسم ما لم يكن له مثله ولكن ما تنعموا مثل ما تنعم نص

تنعم تنعمًا لم يسمع بمثله وال نالوا من اللذة ورفاهة العيش ما نال، وال حصل لهم ما حصل له من النعم واألموال واألوالد، وكان  الدولة فأنه  
. أمَّا منهاج ايام نصر الدولة فقد رسم لنا المؤرخ الفارقي صورة حية لها، فقال: أنَّه يجلس (106)معروفًا عنه بكثرة األكل والشرب والنكاح  
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 للجند ويأكل معهم ويشرب إلى الليل ويخلو بنفسه، ويجلس يومًا لبني عمه وأوالده وأقاربه وخاصته فيأكل معهم ويشرب ثم يخرج إلى  يوماً 
المغنيات والراقصات وجماعة أصحاب المالهي إلى بين أيديهم ساعة ثم يتفرقون ويبقى األمير في خلوته مع جواريه، ويجلس يومًا ثالثًا 

رير وليس في المجلس رجل غيره وتحضر حظاياه وجواريه ونساؤه وبناته ويجلس ويشرب وجواريه والعماالت بين يديه إلى  وحده على الس
وقت نومه قريب الصباح ويخلو بصاحبة النوبة.وكان نصر الدولة يركب من غدوه إلى الصيد ويعود ضحوة ويجلس ساعة ويدخل عليها  

ثم يجلس إلى الطعام ويستريح إلى قبل العصر، ويجلس إلى الطعام والشراب بعد أنَّ يكون صلى  الوزير يستأذنه فيما يحتاج إلى أذنه،  
الظهر والعصر في وقتهما ثم يشرب إلى الثلث األّول من الليل ثم ينفض من عنده وتخرج الجواري والعماالت فيغنينه ويشرب ويلعب معهن 

رته، ثم يقوم إلى موضع منامه ويأتيه الخادم بصاحبة النوبة فتبيت عنده إلى السحر، إلى الثلث األخير من الليل وهو بين يديه وهو على مس
.وكان األمير نصر الدولة قد قسم أوقاته فمنها ما ينظر فيه في مصالح دولته (107)ثم يجلس فيدخل الحمام ويخرج ويصلي الصبح في وقتها

 . (109)غم من انشغاله بملذاته فلم تفته مدة واليته صالة الصبح في وقتها. وبالر (108)ومنها ما يتوفر فيه على لذاته واالجتماع بأهله 
 ثانيًا: صفاته. 

 عدالته:  -أ
 اتصف األمير نصر الدولة بصفتين يجب أنَّ تتوفر في كّل من تولى الحكم من أجل ديمومة حكمه والمحافظة عليه وهن العدالة والعزم. 

. وكان ال يرضى بالظلم  (110)وأجمع المؤرخون على عدالة األمير نصر الدولة وحزمه وأن بالده كانت من آمن البالد وأطيبها وأكثرها عداًل  
لى أحد من رعيته، قال الفارقي: جلس أبو حكيم الحديثي وكان عارض الجيش ذات يوم يلعب الشطرنج مع بعض الخدم فتشاجرا إذا وقع ع

فضرب أبو حكم رأس الخادم فشجه، فدخل على األمير والدم على وجهه، وقال: أكون مملوكك ويفعل بّي هذا، فقال: من فعل هذا، فقال:  
م ودخل على األمير مرزبان ابن عم األمير نصر الدولة وزوج بنت عمه فلم يسلم أبو حكيم، فلما علم األمير أبو حكيم، فأمر باحضاره فأنهز 

نصر الدولة بذلك لبس مرزبان السالح فخرج من باب الدرجة ويقال أنَّ األمير من يوم بنى القصر لم ينزل في تلك الدرجة فمن غضبه  
ومضى إلى دار األمير فأستقبله ابن عمه وبنت عمه فأستحى من بنت عمه فرجع وبعد مدة  ذلك اليوم قام من الصفة ونزل من الدرجة،  

. وما ظلم أحد من رعيته طيلة حكم األمير نصر الدولة وال صادر إالَّ سوى الشيخ أبو بكر بن جرى وسبب (111)عفى عن أبي حكيم  
ديه، وقال: أنَّ هذا واطأ صاحب السناسنة وربما سلم إليه البلد،  المصادرة أنَّه كان صديقًا لصاحب السناسنة فقصد األمير بعض من يعا

  فكبس بيته فوجد فيه سالحًا كثيرًا فأتهم بذلك وصودر فبلغت مصادرته أربعمائة الف دينار وأبقى لورثته بعد ذلك ثمانون الف دينار، وإال 
 . (112) لم يعرف أحد أنَّ نصر الدولة أخذ من أحد الدرهم الفرد 

 ماء والشعراء والطامعين في امان بلده: مقصد العل -ب
عندما انتشرت عدالة األمير نصر الدولة وسخائه وجوده قصد العلماء والشعراء امارة نصر الدولة. وأجمع المؤرخون إلى أنَّ امارة نصر 

عراء وخلدوا  . (113)مدائحه في دواوينهم  الدولة كانت مقصد العلماء والزهاد فحمدوا عنده مقامهم، والشعراء فوصلهم، وقد مدحه الشَّ
 وفي أحد الليالي غنى بين يديه بأبيات أبي نؤاس الذي يقول أولها: 

 وهبت النوم للنوام
 وقضيت سواد الليل 
 فما يطمع في النوم

 

 اشفاقًا على عمري  
 باللذات والخمر 
 إالَّ ساعة السكر

 
عراء من كّل البالد  (115). وقصده صريع الوالء  (114) فطرب لها األمير، وقال: هلل دره فكأنه غنى بنا في شعره    ، بقصائد جماعة، وامتدحه الشَّ

عراء القائد أبو الرضا بن الطريق وابن السوداوي (116) وقصده التهامي الشاعر   ، وامتدحه، وامتدح وزيره المغربي، وكان في خدمته من الشَّ
. كان األمير نصر الدولة ملجأ الهاربين والطامعين في عدله وأمان بلده وكان ال يسلم من التجأ إليه مهما بلغت الضغوط (117)وابن الغضبري 

. فقد قصده كّل من الوزير ابن المغربي وسليمان بن فهد عندما هربا ( 118) عليه. وقصده الناس من كّل جانب وحصل كهفًا لمن التجأ إليه 
الم أبداً من  اسلمهما  فقال: ال  بينهما،  الخطاب  الدولة وتردد  فلم يسلمها نصر  فطلبهما  الدولة قرواش  . وفي سنة (119)وصل ونفذ شرف 
ومعها الذخيرة صغيرًا    ، وهو الذخيرة صغيرًا فقصدت السيدة ميافارقين(120) م لجأت السيدة ومعها أبو العباس محمد بن القائم1058  -هـ450

 . (121)وخرج األمير نصر الدولة إلى لقائهم فأنزلهم وأحترمهم وأضافهم ونفذهم إلى آمد وأنزلهم في القصر وتقدم بما يحتاجون إليه
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بيدي صاحب ، خرج على الخليفة القائم بامر هللا واستولى على بغداد، وقام بالخطبة إلى المستنصر الع(122)وسبب خروجها أنَّ البساسيري  
. وعندما سرد سبط ابن الجوزي هذه القصة، قال: وقفت على  (123) مصر، ففر منه الخليفة القائم بأمر هللا ولجأ إلى حديثة إلى بني مهاوش  

 . (124)تاريخ ميافارقين وفيه أنَّ أبا نصر بن مروان الكردي صاحب ديار بكر انزلهم في مقر بآمد وأجرى لهم الجرايات 
 غيرته على المسلمين والدفاع عنهم:  -ت

م غدر السناسنة بحجيج بيت هللا الوافدين من أذربيجان وخراسان وطبرستان فقطعوا الطريق عليهم وأخذوا الحاج 1035  -هـ427في سنة  
معوا بذلك ورأو جده في  فقتلوا منهم كثير وأسروا وسبوا ونهبوا األموال، فسمع األمير نصر الدولة بذلك فجمع العسكر وعزم عزوهم فلما س

 . (125)ذلك راسله ملك السناسنة وبذل اعادة جميع ما أخذ أصحابه واطالق األسرى والسبي فأصابهم إلى الصلح 
 كرمه وعطفه:  -ث

شمل عطف وكرم األمير نصر الدولة حتى الطيور، وبلغه أنَّ الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد، فتقدم بفتح االهراء 
 . (127) . قال الذهبي: كان من كرمه يبذر القمح من االهراء للطيور  (126)وأن يطرح لها من الحب ما يشبعها، فكانت في ضيافته طول عمره  

 ثانيًا: الحياة االقتصادية. 
أحسن األيام ودولته  ازدهرت ميافارقين أيام نصر الدولة وقصدها الناس والتجار وجماعة من كّل األطراف واستغنى الناس في أيامه وكانت 

 . (129)، وتظاهر الناس باألموال ورخصت األسعار في أيامه (128) غير الدول
وكان متقدمًا في جملة   وانتعشت الحياة االقتصادية انتعاشًا كبيرًا في عهد األمير نصر الدولة، فكان في ميافارقين سمسار اسمه ابن البهات

العدول فوصلت قافلة فيها خام كثير واشترى جميعه منهم وأتفق وقت الظهر وحمل القوم فطلبوا خامًا فباعهم من يومه الخام جميعه فقبض 
ن ذلك،  ثمنه فربح فيه خمسمائة دينار ولم يكن وفَّ ثمنه ألصحابه، فسمع األمير نصر الدولة فأستحضره فمضى ومعه المال، فسأله ع

فقال: هو صحيح وقدم المال بين يديه، فقال األمير: وهللا ما أحضرتك ألخذ ولكني أردت أنَّ أعلم صحة الحديث وأن في بلدي من كسب 
ية في يوم خمسمائة دينار، فحلف ابن البهات أنَّ ال تدخل ماله، وحلف األمير أنَّه ال يأخذ منه شيئًا، فأتفق أنَّ في العرض قرية من ناح

. وبلغ من رقي الحياة في ميافارقين وانتعاشها االقتصادي أنَّ بعث (130)لقلعة لتباع فاشتراها ابن البهات ووقفها على حراس الحصون  ا
.وفي أحد األيام التمس األمير نصر الدولة  (131)األمير نصر الدولة الطباخين إلى مصر وأنفق عليهم جملة ليتعلموا فن الطبخ حتى قدموا

نار يصرفها في بعض حروبه، فأحضر له الوزير توزيعًا على أرباب األموال بها، فقال: لو أردت أموال الناس لعولت على  مائة الف دي
ها أصحاب الشرط وإنما أريد ذلك من أموال المتاجرة، فأتاه تاجر بألف دينار، وقال: اسألك يا موالنا قبول هذا البيكار، فأني اكتسب أمثال

. ونذر أول  (132) خذها وال حاجة لي فيها، وأمر أنَّ يتصدق من خزانته بألف دينار شكرًا هلل تعالى على عمارة بلده  في بعض األيام، فقال: 
 يوم ملك أنَّ يتصدق كّل يوم بجريب حنطة في الجامع، ووفى ما نذر، فبقي كذلك إلى سنة سبع أو ثمان وأربعمائة، ثم أنَّه مّل من عنايته

بذلك يومًا، وقال: ربما أنني اشتغل بعض األيام وال أكون قد وفيت بنذري، فتقدم إلى الشيخ أبي محمد بن الحسن بن المحور وكانت  
 حتى  األوقاف بيده وأمره أنَّ يجلس من الغد في الديوان عند خواجا أبا القاسم ويقع اختيارهم على ضيعة يكون ارتفاعها ثلثمائة وستون جريباً 

أوقفها على الفقراء والمساكين ويتصدقون بغلتها في الجامع حتى أكون قد وفيت بنذري، فلما كان من الغد جلس الشيخ أبو محمد بالديوان  
لوا  ند خواجا أبا القاسم ووقع رأيهم على القرية المعروفة بالعطشا غربي ميافارقين فأعلم األمير بذلك فأوقفها على الفقراء والمساكين وحصع

 . (133)يحملون غلتها كّل سنة وتفرق بالجامع ويتصدقون لها
 ثالثًا: الوزراء والقضاة في عهده: 

م الذي لعب دورًا رئيسيًا في  1010  -هـ401لعاصمة ميافارقين أستوزر الخواجا أبا القاسم سنة  عندما استقر األمير نصر الدولة بالملك با
م فضاق صدر األمير نصر الدولة وحزن عليه حزنًا 1019  - هـ410انقاذ امارة بني مروان من تآمر شروة، وتوفى الخواجا أبو القاسم سنة  

م ومرض فأوصى 1027  -هـ418بي ورد جميع األمور إليه. وبقي في الوزارة إلى سنة  . واستوزر بعده أبا القاسم بن علي المغر (134)شديدًا  
بعده الشاعر والكاتب أحمد بن يوسف المغازي،   .واستوزر(135) م  1027  - هـ418( وتوفي سنة  أنَّ يدفن بالكوفة عند قبر االمام علي )

  -هـ 443. وفي سنة  (137). وبقي األمير نصر الدولة بدون وزير  (136)م  1045  -هـ 437وكان فاضاًل، بارعًا، لطيفًا، والذي توفي سنة  
ي بن الدخيل، فلما وصل  . وكان األمير نصر الدولة قد بعث إليه بواسطة القاضي أبي عل(138) م استوزر الشيخ أبا نصر بن جهير  1051

الشيخ أبا نصر إلى ميافارقين استوزره األمير ووصل إليه لعقد الحل وفوضت اليه جميع األشغال ولقبه بكافئ الدولة، فساس الناس أحسن  
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امد، واله . وأما من تولى القضاء في عهد األمير نصر الدولة منهم: القاضي علي بن ح(139)السياسة وأظهر العدل واالحسان إلى الناس  
األمير نصر الدولة قضاء العاصمة ميافارقين عندما استنسب األمر إليه، ثم عزله وولى القاضي أبو القاسم بن الحسين بن المنذر الذي 

م ولي 1018  - هـ409. وفي سنة  ( 140) م  1010  -هـ 401توفي في العام نفسه الذي ولي فيه وعاد وولى القاضي علي بن حامد سنة  
هللا بن الحسين بن سلمة المالكي قضاء ميافارقين وحصل له النظر في الوقوف مع الشيخ أبي محمد بن المحور، وأضاف  القاضي أبو عبد  

م توفي القاضي أبو عبد هللا الحسين بن سلمة المالكي 1037  -هـ429. وفي سنة  (141) له قضاء آمد عندما أنضمت إلى االمارة المروانية  
القاضي أبو مرجى سعادة بن الحسين بن بكر وكان فقيهًا محمودًا، وتولى القضاء في آمد القاضي أبو   وتولى القضاء بعده في ميافارقين 

م عزل األمير نصر  1043  -هـ435. وفي سنة  (142) علي الحسن بن علي اآلمدي المعروف بابن البغل وكان من أكابر القوم وأجلهم  
اب الى أحد أهالي الموصل يلتمس فيه بعض كتب الفقه ولم تكن نسخته موجودة الدولة القاضي أبو مرجى سعادة وسبب عزله أنَّه بعث بكت

في ميافارقين ووصل الخبر إلى األمير نصر الدولة أنَّ القاضي كاتب أهل الموصل وصارت شبهة لدى األمير تجاه القاضي خصوصًا أنَّ  
 مضمون الكتاب من أجل بعض كتب الفقه فعزله األمير  األمير احضر القاضي وسأله عن الكتاب فأنكر بينما اعترف كاتب القاضي أنَّ 

أنَّ أخويه (143) بالحيطة والحذر خصوصًا  أخذه  الدولة وكذلك  األمير نصر  اكتسبها  التي  السياسية  الخبرة  نتيجة طبيعية بسبب  . وهذه 
يليق بمكانة القاضي. وتولى القضاء بعده أبو منصور  األميرين اللذين سبقوه قد تم اغتيالهما نتيجة مؤامرة داخلية، كما أنَّ الكذب واالنكار ال  

م تولى القضاء في ميافارقين بعد 1057  - هـ449. وفي سنة  (144)في شادان الطوسي، وكان فقيهًا عالمًا وأضيف له النظر في الوقوف  
 .  (145)عزل القاضي أبو منصور القاضي أبا القاسم علي بن القاضي أبي علي بن البغل اآلمدي 

 :اخلامتة
في ختام البحث وبعد دراسة سيرة األمير نصر الدولة أحمد بن مروان يمكن أنَّ نلخص أهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها من خالل  

 البحث وهي:  
لسيرة األمير نصر الدولة نجد أنَّه كان أميرًا عاداًل يحب الخير ال يبغي اغتصاب أموال الناس وكان طموحًا يحب   نستدل عن قرائتنا  -1

 التطور العمراني. 
الخارجية   -2 القديمة تبعًا لألحداث  الدول  للتوسع واالنكماش كما هو حال  ثابتة فكانت خاضعة  امارة بني مروان لم تكن  إنَّ مساحة 

 والحمالت العسكرية.  
اتخذ األمير نصر الدولة شأنه شأن األمراء والملوك في تلك الحقبة من الزواج السياسي )المصاهرة السياسية( وسيلة للتقارب مع   -3

 االمارات والدول المحيطة به.  
 نجد أنَّ األمير نصر الدولة قد أبدى احترامًا كبيرًا للخلفاء العباسيين وأظهر الطاعة والوالء لهم من أجل اضفاء الشرعية على حكمه   -4
اته وبين طاعة  إنَّ شخصية األمير نصر الدولة مميزة تختلف عن الشخصيات األخرى فهو جمع بين حب الدنيا واشباع نزواته وشهو   -5

 هللا فكان حريصًا على أداء الصلوات بأوقاتها خصوصًا صالة الصبح. 
شهدت امارة بني مروان أثناء عهده تطورًا اقتصاديًا كبيرًا بحيث ازدهرت العاصمة ميافارقين وأصبحت مقصد التجار والناس من كّل    -6

 األطراف. 
رته باتباع سياسة المهادنة والطرق السلمية والتفاوض وأحيانًا عن طريق نجح األمير نصر الدولة في ابعاد خطر الحروب عن اما  -7

 اقناع عدوه بالمال.  
اتسم الوضع الداخلي إلمارة بني مروان بالهدوء في عهد األمير نصر الدولة ولم تحدث في عهده طوال اثنتين وخمسين سنة من   -8

حذرًا في تعامله مع أدق التفاصيل وجعل من قضية اغتيال اخويه اللذين سبقوه حكمه أي مؤامرة داخلية أو انشقاق فقد كان سياسيًا محنكًا و 
 بالحكم درسًا في الحيطة والحذر حتى مع أقرب الناس إليه.  

 اهلوامش:
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هي بالد كبيرة واسعة وحدها ما غرب من دجلة إلى بالد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين   (1)

، دار  1م(، معجم البلدان، ط1228-هـ 626وقد يتجاوز دجلة إلى سعرت وحيزان، ياقوت الحموي، شهاب الدين أحمد أبي عبد هللا )ت 
 .  330/ 4م،  2008 -هـ 1426لبنان،  -احياء التراث العربي، بيروت

وتسمى جزيرة أقور وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة للشام ومن أهم مدنها الرها وحران والرقة ونصيبين وسنجار، ياقوت   (2)
 .  54/ 3الحموي، الَمصَدُر السابق   

- هـ597زي، أبو الفرج عبد الرحمن علي )ت هو أبو شجاع فنا خسرو بن السلطان ركن الدولة الحسن بن بويه، ينظر: ابن الجو  (3)
تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، داُر الُكتَب الِعلمْية، بيروت،  م(، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،1200

ن، مؤسسة  م(، سير أعالم النبالء، تحقيق مجموعة من المحققي1347- هـ748؛ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت 289/  14
 .  249/ 16، 1980الرسالة، 

-هـ 646صمصام الدولة واسمه ابو كاليجار بن عصر الدولة البويهي، ينظر القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف )ت  (4)
/  2م، 1986 -هـ 1406، دار الفكر العربي، القاهرة، 1م(، انباه الرواة على انباه النحاة، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ط1248
م(، الوافي بالوفيات، تحقيق احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، 1094-هـ 764؛ الصفدي، صالح الدين بن خليل بن ايبك )ت 284

 .  226/ 24م، 2000دار احياء التراث العربي، 
م(، تاريخ الفارقي، تحقيق د. بدوي عبد اللطيف عوض،  1094- هـ 487ُينُظر: الفارقي، احمد بن يوسف بن علي األزرق )ت   (5)

- هـ630؛ ابن األثير، أبي الحسن علي الجزري )ت 61  -60م، ص 1959 - هـ1379الهيئة العامة للمطابع األميرية، القاهرة، 
؛ ابن  444 - 443/ 7، 1971كتور محمد يوسف، داُر الُكتَب الِعلمْية، بيروت، م(، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه الد1232

لبنان،  -م(، تاريخ مختصر الدول، دار الرائد اللبناني، بيروت1286- هـ685العبري، غريغور يوسف ابو الفرج بن آهرون )ت 
 -، داُر الُكتَب الِعلمْية، بيروت1ط م(، تاريخ ابن خلدون،1405-هـ808؛ ابن خلدون، عبد الرحمن )ت 300م، ص1983  -هـ1403
، 2م(، المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعالوي، ط1441- هـ845؛ المقريزي، أحمد بن علي )ت 303/  4م، 1992  -هـ1413لبنان، 

 .  281/ 3لبنان،  -دار الغرب اإلسالمي، بيروت
 .  303/  4ق  ، ابن خلدون، الَمصَدُر الساب444/ 7ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (6)
 . 60الفارقي، الَمصَدُر السابق   (7)
م(، تقويم  1331- هـ732اسعرد، ويقال لها سعرد على جبيل بالقرب من شط دجلة، ينظر: أبي الفدا، عماد الدين اسماعيل )ت  (8)

 .  288م، ص1850البلدان، تحقيق مستشرقين فرنسيين، باريس، 
/  4م(، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة، 4691-هـ 874ابن تغري، يوسف بن عبد هللا )ت  (9)

145  . 
 .  153/ 3وهي قلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة بن عمر من ديار بكر، ياقوت الحموي، الَمصَدُر الَسابْق  (10)
م(، المختصر في أخبار البشر،  1331-هـ 732ن اسماعيل )ت ، أبي الفدا، عماد الدي444/ 7ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق  (11)

 . 184/  2، دار المعارف، القاهرة، 1تحقيق الدكتور محمد زينهم عزب واألستاذ يحيى سيد حسن، ط
 .  379/ 4ابن خلدون، الَمصَدُر الَسابْق   (12)
 .  60الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 13)
 .  302، ابن العبري، الَمصَدُر الَسابْق 445/  7ن األثير، الَمصَدُر الَسابْق ، اب78الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 14)
 .  380/ 4، ابن خلدون، الَمصَدُر الَسابْق 445/  7، ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق 78الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 15)
 .  445/  7، ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق 90الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 16)
/  1،  1972،  2، دار العلم للماليين، ط2الم، طم(، االع1976-هـ 1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي )ت  (17)

256  . 
 النيف: من الواحد إلى الثالثة.  ( 18)
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 . 446/ 7ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق  (19)
 . 258/ 2أبي الفدا، المختصر  (20)
  -هـ1389جف،  ، المطبعة الحيدرية، الن2م(، تاريخ ابن الوردي، ط1341-هـ 742ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر )ت  (21)

 .  510/ 2م،  1969
 .  117/  18الذهبي، الَمصَدُر الَسابْق   (22)
م(، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق د. سهيل زكار، دار 1678- هـ660ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة هللا العقيلي )ت  (23)

 .  1130/  3الفكر، 
 .  70/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر الَسابْق   (24)
 .  156/ 4، الَمصَدُر الَسابْق ابن تغري  (25)
 .  290/  3هـ، 1350م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة، 1678- هـ1089ابن العماد الحنبلي، عبد الحي )ت  (26)
 . 60الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ص( 27)
، ابن الوردي، الَمصَدُر  185/  2، ابي الفدا، المختصر: 445/  7، ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق 94الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 28)

 .  429/ 2الَسابْق 
، ابن  1301/ 3، ابن العديم، الَمصَدُر الَسابْق 356/ 8، ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق 70/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر الَسابْق   (29)

 .  383/  4خلدون، الَمصَدُر الَسابْق 
 . 121الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 30)
 .  178/ 8ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق  (31)
 . 179الفارقي، الَمصَدُر الَسابْق ( 32)
 .  320/ 4، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  493/ 2ابن الوردي، الَمصَدُر السابق    (33)
 .  180 -179الفارقي، الَمصَدُر السابق   ( 34)
، ابن الوردي،  259/  2، أبي الفدا المختصر 352/  8، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  71/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (35)

م(، 1366- هـ768، اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد هللا )ت 118/ 18، الذهبي، الَمصَدُر السابق  510/  2الَمصَدُر السابق  
  -، داُر الُكتَب الِعلمْية، بيروت1مرآة الجنات وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه خليل منصور، ط

 .  57/ 3م، 1997  -هـ1417لبنان، 
 .  178ي، الَمصَدُر السابق   الفارق( 36)
 .  174الَمصدُر َنفَسُه،  (37)
 .  380/ 4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  445/ 7، ابن األثير، الَمصَدُر السابق 91 - 90الفارقي، الَمصَدُر السابق ( 38)
/  1موي، الَمصَدُر السابق  أرزن: وهي مدينة مشهورة قرب خالط ولها قلعة حصينة وهي من أعمر نواحي أرمينية، ياقوت الح (39)

125  . 
الخواجا أبو القاسم كان واليًا على مدينة أرزن في عهد األمير أبو علي الحسن بن مروان وظل في منصبه في عهد ممهد الدولة،  (40)

 .  92الفارقي، الَمصَدُر السابق 
 .  380/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  445/ 7ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (41)
 .  95الفارقي، الَمصَدُر السابق ( 42)
 .  380/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  446/ 7ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (43)
 . 95الفارقي، الَمصَدُر السابق   ( 44)
 . 98 -97الَمصدُر َنفَسُه، ص   (45)
   98الَمصدُر َنفَسُه، ص  (46)
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 .  98الفارقي، الَمصدُر َنفَسُه، ص   (47)
 .  103 -99الَمصدُر َنفَسُه، ص   (48)
 .  446/  7، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  104الفارقي، الَمصدُر َنفَسُه، ص   (49)
 .  104الفارقي، الَمصَدُر َنفَسُه، ص  ( 50)
 .  268 /5طنزى: بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر، الحموي، الَمصَدُر السابق   (51)
 .  412/ 6فافان: موضع على دجلة تحت ميافارقين، ياقوت الحموي، الَمصدُر َنفَسُه،   (52)
 . 104الفارقي، الَمصدُر َنفَسُه، ( 53)
 .  108 -107الَمصدُر َنفَسُه،  (54)
 . 108ُينُظر: الَمصدُر َنفَسُه،  (55)
 108- 107ُينُظر: الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص (56)
 .  108 - 107الفارقي الَمصدُر َنفَسُه،  (57)
 .  109 -108الَمصدُر َنفَسُه،  (58)
 .  124الفارقي، الَمصَدُر السابق   (59)
 .  125الَمصدُر َنفَسُه،  (60)
 .  444/ 7، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  126الفارقي، الَمصَدُر السابق   ( 61)
 .  450/  4الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام، ياقوت الحموي، الَمصَدُر السابق   (62)
 .  380/ 4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق   197 - 196/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (63)
 . 152-151لَمصَدُر السابق  الفارقي، ا (64)
 .  164ابن األثير، الَمصَدُر الَسابْق ، ص  (65)
 .  164الَمصدُر َنفَسُه، ص   (66)
 . 164الَمصدُر َنفَسُه، ص   (67)
 .  142  -141الَمصدُر َنفَسُه، ص   (68)
 .  123الَمصدُر َنفَسُه، ص   (69)
 ،  123الَمصدُر َنفَسُه، ص   (70)
 .  145الَمصدُر َنفَسُه، ص   (71)
 .  167الَمصدُر َنفَسُه، ص   (72)
 .  143الَمصدُر َنفَسُه، ص   (73)
 .  147الَمصدُر َنفَسُه، ص   (74)
 .  167الَمصدُر َنفَسُه، ص   (75)
 .  164الَمصدُر َنفَسُه، ص   (76)
 .  169الَمصدُر َنفَسُه، ص   (77)
،  1م(، األحكام السلطانية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، ط1058-هـ 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري )ت  (78)

 .  44م، ص1989 -هـ1409مكتبة دار قتيبة، الكويت، 
 .  108الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص  (79)
 .  112الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص ( 80)
 .  108الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص  ( 81)
 .  383/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  259/ 2، أبي الفدا المختصر،  356/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (82)
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 .  476/  2، ابن الوردي، الَمصَدُر السابق  220/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (83)
، وابن تغري بردي، الَمصَدُر  188/ 13هونوشكتين بن عبد هللا أمير جيوش المظفر، ينظر ترجمته في الذهبي، الَمصَدُر السابق    (84)

 .  252/  4السابق  
 .  108الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص ( 85)
 .  108الَمصدُر َنفَسُه،  (86)
 .  217 - 216/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (87)
م(، البداية والنهاية، تحقيق الدكتور عبد 1372-هـ774، وابن كثير، عماد الدين ابي الفدا اسماعيل )ت279/ 8صَدر نفسه المَ  (88)

 .  15/702م، 1989 -هـ 1419، دار هجر، القاهرة، 1هللا عبد المحسن تركي، ط
 .  289/ 8ابن األثير،  (89)
 .  161 -160الفارقي، الَمصَدُر السابق   (90)
 .  289/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (91)
 .  383/ 4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق   115/ 8، الصفدي، الَمصَدُر السابق  356/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (92)
 .  383/  4ُر السابق  ، ابن خلدون، الَمصدَ 334/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (93)
 .  313/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  187/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (94)
 .  216/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (95)
 .  282/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  231/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (96)
 .  283  -282/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  321/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق   ( 97)
 .  320/  4، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  355/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق   ( 98)
زمان، تحقيق احسان م(، وفيات األعيان وانباء ابناء ال1282-هـ681ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت  (99)

 .  177/ 1، 1978لبنان،  -عباس، دار صادر، بيروت
 .  70/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (100)
 .  783/ 15ابن كثير، الَمصَدُر السابق    (101)
 .  225/ 4  ، ابن العماد الحنبلي، الَمصَدُر السابق 117/ 18، الذهبي، الَمصَدُر السابق  169الفارقي، الَمصَدُر السابق   (102)
 .  169الفارقي، الَمصَدُر السابق   (103)
 .  356/  8، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  70/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (104)
 .  383/ 4ابن خلدون، الَمصَدُر السابق    (105)
، أبي الفدا،  3/1130لَمصَدُر السابق  ، ابن العديم، ا8/356، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  173الفارقي، الَمصَدُر السابق   (106)

 .  783/ 15، ابن كثير، الَمصَدُر السابق  259/  2المختصر، 
 .  171 -170الفارقي، الَمصَدُر السابق   ( 107)
 .  177/ 1ابن خلكان، الَمصَدُر السابق    (108)
 .  69/ 5بردي، المصدر السابق ، ابن تغري 117/  19، الذهبي، الَمصَدُر السابق  172الفارقي، الَمصَدُر السابق  ص ( 109)
 .  70/ 5، ابن تغري بردي، الَمصَدُر السابق  783/ 15، ابن كثير، الَمصَدُر السابق  118/ 18الذهبي، الَمصَدُر السابق    (110)
 .  150 -149الفارقي، الَمصَدُر السابق   (111)
 . 784/  15، ابن كثير، 177/  1، ابن خلكان، الَمصَدُر السابق  168الَمصدُر َنفَسُه، ص   (112)
، الذهبي،  259/ 2، أبي الفدا، المختصر،177/ 1، ابن خلكان، الَمصَدُر السابق  356/ 8الَمصَدُر السابق    ابن األثير، (113)

 .  4/383، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق   118/ 18الَمصَدُر السابق 
 .  143-139الفارقي، الَمصدُر َنفَسُه، ص   (114)
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عراء الم  (115)  ، والذهبي، الَمصَدُر  6/ 3جيدين، ينظر ابن خلكان الَمصَدُر السابق  هو ابو الحسن علي بن محمد، كان من الشَّ
/  3هو ابو الحسن محمد بن عبد الواحد البغدادي، كان شاعرًا ماجنًا له ديوان مشهور، ينظر: ابن خلكان، الَمصَدُر السابق    (116)

 . 324/  17، الذهبي، الَمصَدُر السابق   63
 . 144-143الفارقي، المصدر السابق  ص  (117)
 . 144 -143الفارقي، الَمصَدُر السابق   (118)
 . 154الفارقي، الَمصَدُر السابق   (119)
، ابن األثير، 164/ 16هو الخليفة العباسي أبو القاسم المقتدي بأمر هللا بن ذخيرة الدين، ينظر: ابن الجوزي، المصدر السابق  (120)

 . 18/318هبي، المصدر السابق ، الذ8/463المصدر السابق 
 .  154الفارقي، الَمصَدُر السابق    (121)
هو أبو الحارث أرسالن بن عبد هللا وكان من مماليك بهاء الدولة البويهي، خرج عن طاعة الخليفة العباسي ثم كاتبه صاحب    (122)

/  8، ينظر: ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   مصر فأمده بأموال وسالح فأقبل في عسكر فوثب على بغداد، ففر منه القائم بأمر هللا
 . 132/ 18، الذهبي، الَمصَدُر السابق   192/ 1، ابن خلكان، الَمصَدُر السابق   196 -190

، سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر 352/  8، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  61/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (123)
، دار الرسالة  1هـ(، مرآة الزمان في تواريخ األعيان، تحقيق محمد أنس الخن وكامل محمد الخراط، ط654ي )ت يوسف بن قزاوغن
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 .  19/105سبط ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (124)
 .  221/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق    (125)
 .  71/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (126)
 .  118/ 18الذهبي، الَمصَدُر السابق    (127)
 .  165الفارقي، الَمصَدُر السابق   (128)
 .  356/  8ثير، الَمصَدُر السابق  ، ابن األ71/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (129)
 .  167الفارقي، الَمصَدُر السابق   (130)
 .  4/383، ابن خلدون، الَمصَدُر السابق  259/  2، أبي الفدا المختصر 356/ 8ابن األثير، الَمصَدُر السابق  (131)
 .  1130/ 3ابن العريم، الَمصَدُر السابق    (132)
 .  115 -114الفارقي، الَمصَدُر السابق   (133)
 .  102الفارقي، الَمصَدُر السابق   (134)
،  469/  2، ابن الوردي، الَمصَدُر السابق  185/ 15، ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق  138و  135الفارقي، الَمصَدُر السابق   (135)

 .  266/ 2الزركلي، الَمصَدُر السابق  
 .  487/  2 ، ابن الوردي، الَمصَدُر السابق 242/  2ابي الفداء، المختصر  (136)
 . 141الفارقي، الَمصَدُر السابق   (137)
، الذهبي،  259/  2، أبي الفداء المختصر: 464/ 8، ابن األثير، الَمصَدُر السابق  290/  16ابن الجوزي، الَمصَدُر السابق   (138)

 .  318/ 5، ابن تغري بردي، الَمصَدُر السابق  608/ 18الَمصَدُر السابق  
 .  152 -151الفارقي، الَمصَدُر السابق   (139)
 .  109ص  الفارقي، الَمصدُر َنفَسُه،  (140)
 .  116الَمصدُر َنفَسُه، ص   (141)
 .  147الَمصدُر َنفَسُه، ص   (142)
 161الَمصدُر َنفَسُه، ص   (143)
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 .  161الَمصدُر َنفَسُه، ص   (144)
 .  167الَمصدُر َنفَسُه، ص   (145)
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