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 :الممخص
أن االىتمام بالمنظومة اإلدارية في الدولة العربية اإلسالمية أمر غاية     

في األىمية ، فتناولت ىذه الدراسة الموسومة )سياسة العزل لدى األمراء 
م ( لتسط الضوء ٘٘ٓٔ-م ٜ٘ٗىـ/ٚٗٗ-ٖٖٗالبويييين تجاه وزرائيم 

رائيم في عمى طبيعة تمك السياسة التي اتبعيا األمراء البويييين تجاه وز 
ظل ضعف سمطة الدولة ، بعد سيطرة القوى الخارجية عمييا وتحكميم بيا 
مما اودى بحياة الكثير من الوزراء  بعد عزليم عن مناصبيم ، وايداعيم 
السجون ومصادرة أمواليم وممتمكاتيم ، كما واغتيل البعض منيم بطرق 

واحد ، تسبب غامضة ، زاد عمى ذلك تعيين وزيرين لألمير البوييي في آن 
في كثرة المكائد لإلطاحة بالخصوم ، أربك ذلك كثيرًا مؤسسات الدولة 

 العربية اإلسالمية .
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Abstract: 

 The interest in the Administrative system in the Islamic 

Arab State is of so important matter. This study entitled ( 

The Separation Policy  at the Bowayheans Princes 

Towards their Ministers 334-777 H. / 945-1055 A.D.) 

sheds light on the nature of that policy which was 

followed by Bowayheans towards their princes under the 

weakness of the power of the State following to the 

control of the external powers on it and seizing it which 

led to the death of many ministers after separating them 

of their posts and bringing them to the jails as well as 

confiscating their funds and properties. Some of them 

were assassinated in an ambiguous way, in addition to 

appointing two ministers for the Bowayhi prince  in the 

same time which caused many of plots to overthrow the 

opponents that confused largely the institutions of the 

Islamic Arab State. 
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 المقدمة 
( ) صحابتو وعمى األمين الصادق( ) محمد نبينا عمى والسالم والصالة اهلل بسم

 : وبعد ، الدين يوم إلى اثرىم وأقتفى ىدييم عمى سار ومن أجمعين
م مستقمين الضعف الذي دب ٜ٘ٗىـ/ٖٖٗفبعد دخول البويييين الى مدينة بغداد سنة      

في كافة مؤسساتيا ، ساعدىم ذلك في السيطرة عمى الخالفة وتحكميم في سمطتيا ، وتعدييم 
الذي لم يبقى لو سوى لقبو فقط ؛ لكيال يفقدوه شرعيتو وقاعدتو عمى صالحيات الخميفة 

الشعبية وطاعة الرعية لو ، فشاركوه الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بيا ومنيا تعيين وزير 
لألمير البوييي وذىب بيم األمر لتنصيب وزيرين في آن واحد ؛ وىي سابقة خطيرة عصفت 

 تصرًا باألمير البوييي دون تدخل الخمفاء .بالوزارة ، وأصبح تعيينيم وعزليم مق
وىذا الموضوع الميم الذ يمكننا من خاللو التعرف عمى السياسة التي أتبعيا األمراء      

البويييين في عزل وزرائيم ومسبباتو ، والتي ألقت بثقميا عمى الدولة العربية اإلسالمية وأثرت 
، فكان عنوان بحثنا الموسوم ىو : )  عمى عمل مؤسساتيا بشكل عام والوزارة بشكل خاص
م( ليسمط ٘٘ٓٔ-م ٜ٘ٗىـ/ٚٗٗ-ٖٖٗساسة العزل لدى األمراء البويييين تجاه وزرائيم 

الضوء عمى تمك السياسة ، وكنا قد بحثنا في دراسة أخرى توقفنا بيا عند دخول البويييين 
بية اإلسالمية حتى لمدينة بغداد وكانت موسومة ب) سياسة العزل والتصفية في الدولة العر 

وزرائيم ال من  تجاه العزل وسياسة البويييين عن نتطرق م( لمٜ٘ٗىـ/ٖٖٗاالحتالل البوييي 
 قريب وال من بعيد .

اتبع ىذا البحث المنيج العممي في تمحيص الروايات التاريخية ، من أجل الحصول عمى      
الروايات التاريخية األكثر صحة والموثوقة ، لالقتراب من الحقيقية التاريخية قدر المستطاع 

 واإللمام بموضوع البحث وتفاصيمو .
ادر ، تضمن المبحث األول قسم البحث الى مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة ، وثبت لممص     

مفيوم العزل لغًة واصطالحًا ، وذكرنا نظره عامة عمى الوزارة عند البويييين ، وبين المبحث 
 الثاني األسباب التي أوجبت عزل الوزراء .

اعتمدنا عمى مصادر أولية ميمة في كتابة ىذا البحث نذكر منيا : كتاب تجارب األمم و      
، وكتاب المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن  م( ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗ)توتعاقب اليمم لمسكويو 

( ، مٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ)ت، وكتاب الكامل في التاريخ البن األثير م(ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘)تالجوزي 
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، وغيرىا من م( ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚ)توكتاب تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم لمذىبي 
 المصادر التي تضمنيا البحث . 

احث العديد من الصعوبات منيا قمة المعمومات التي توضح السبب الحقيقي واجيت الب     
لعزل الوزراء وتناقض المصادر التي تضمنت تمك األسباب ، وعدم وضوح ردة فعل الخمفاء 
العباسيون تجاه ىذه السياسة ، كما وندرة المصادر التي أعطت صورة واضحة جميو عن 

ويييين تجاه وزرائيم ، وغيرىا من الصعوبات ذلمت من سياسة العزل التي اتبعيا األمراء الب
 خالل االطالع الواسع عمى المصادر األولية القريبة من الموضوع .

 المبحث االول ) مفهوم العزل (    
 (ٕ)، " وعزلو أي أفرزه " (ٔ)يقال " َعَزَل الشَّيء َيْعِزلُو َعْزاًل إذ َنحاَّه وَصَرفو " أواًل : العزل لغًة :

. 
وتعني " نحيتو ، ومنو عزلت النائب والوكيل : اخرجتو عما لو من  ثانيًا : العزل اصطالحًا :

 . (ٗ)، أي " عزلو عن العمل الموكل إليو ونّحاه عنو " (ٖ)الحكم "
 نظرة عامة عمى الوزارة عند البويهيين :

أيدييم  ومن م اصبحت زمام األمور بٜ٘ٗىـ/ٖٖٗبعد سيطرة البويييين عمى مدينة بغداد سنة 
ذلك تعيين وعزل موظفي الدولة العربية اإلسالمية ، وجردوا الخمفاء العباسيون من صالحياتيم 
، فاقدموا عمى تنصيب وزراء ليم اسوة بالخمفاء  وأن يكون تعيينيم وعزليم مرتبط بيم ، 

 .(٘)فاضطربت أحوال الخالفة " ولم يبقى ليا رونق وال وزارة "
ي بمكانة مرموقة وشأن كبير لدى األمراء البويييين وشاركوىم تسيير وتميز الوزير البويي

أمورىم بعد أن نالوا ثقتيم ؛ بسبب ما كانوا يتميزون بو من كفاية وخبرة ودراية في مجال 
عمميم إداريًا وعسكريًا ، فكان أغمبيم قد شغل منصب وزير وقائد عسكري في الوقت نفسو 

" لوفور عقمة يداري أمره مع صاحبو ومع  (ٙ)لفضل بن العميدبكل مقدرة وتفاني ، ومنيم أبي ا
عسكره ثم يسوس رعيتو والممالك التي يراعييا ويدبر الجميع تدبيرًا مالئمًا لوقتو موافقًا لزمانو 

"...(ٚ) . 
كما وُأسندت البويييين الوزارة إلى أكثر من وزير ؛ وىي سابقة خطيرة لم يسبقيم بيا 

العباسيون ولم يعقبيم ، مما تسبب بحدوث اضطرابات ومنافسة ، فدفع كل أحد من الخمفاء 
واحد منيم عمى اإليقاع باألخر من أجل التفرد بإدارة األمور ، فنجد أن أول من عين وزيرين 
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 (ٛ)م( ىو  المطير بن عبداهللٕٜٛ-ٜٚٚىـ/ٕٖٚ-ٖٚٙلو ىما األمير عضد الدولة البوييي )
، ولقبوىما بألقاب عالية  (ٓٔ)الذي أنفرد بالسمطة دون شريكة (ٜ)وأبي منصور نصر بن ىارون

، سار بقية األمراء البويييين عمى اتباع اسموب التعيين ذاتو ، وىذا جمب ليم  (ٔٔ)الشأن
الويالت واالضطرابات فانعكست سمبًا عمى شؤون الدولة ووصل تأثيرىا لألمراء البويييون 

بين األخوة وىو ما حدث بين األمير صمصام  أنفسيم ، إذ دب الخالف ونشبت الحروب ما
-ٕٜٛىـ/ٜٖٚ-ٕٖٚم( وأخية األمير شرف الدولة )ٜٜٛ-ٜٜٛىـ/ٖٛٛ-ٜٖٚالدولة )

م(  وذلك في سنة ٕٔٓٔ-ٜٖٚىـ/ٖٓٗ-ٜٖٚم( وأخييم الثالث األمير بياء الدولة )ٜٜٛ
 . (ٕٔ)مٜٜٛىـ/ٜٖٚ

حي ، وان سياسة يتضح مما تقدم أن العزل لغًة ال يختمف كثيًرا عن معناه االصطال
 عزل الوزراء كانت االكثر بروًزا في العصر البوييي بسبب ضعف سمطة الخالفة العباسية .

 المبحث الثاني ) األسباب التي أوجبت العزل (
كانت الصفات والمميزات والكفاية والجيود التي يبذليا الوزير مدعاة الختياره كما كان متعارفًا 

 أن ذلك اختمف كثيرًا لدى األمراء البويييون والذين كانوا يختارون لدى الخمفاء العباسيون ، إال
، مما تسبب ذلك  (ٖٔ)وزرائيم عمى وفق ما يدفعونو من أموال لمحصول عمى منصب الوزارة 

بانتشار الرشوة وتعويض تمك األموال المدفوعة بفرض ضرائب ثقيمة ومصادرات عمى األغنياء 
 ، وىذا يعني خسارة ىذا الجياز اإلداري . (ٗٔ)واصحاب المين وعامة الناس 

 وظيرت لدينا أسباب متعددة ومتنوعة أطاحت بالعديد من الوزراء البويييين نذكر منيا : 
 :  (89)أواًل: العزل بسبب المكيدة

تعرض الكثير من الوزراء البويييين لمعزل من قبل امرائيم فكان لممكيدة الحصة الوافرة      
، ارية والعسكرية لإلفالت من العزلفمم تغفر خبرتو ومقدرتيم وكفايتيم اإلد التي تسببت بذلك ،

م( ، الذي ٜٙٙ-ٜ٘ٗىـ/ٖٙ٘-ٖٖٗوزير معز الدولة البوييي )  (ٙٔ)ومنيم أبو محمد الميمبي
كان ذو خبره كبيرة في معرفة شؤون الوزارة والجوانب المالية وكان أديبًا متمكن وغيرىا من 

، إال أن مكيدة دبرت لو من قبل األغنياء أطاحت بو عن الوزارة (ٚٔ)الميزات التي تحمى بيا 
انو كان قد صادر أمواليم عندما قرر األمير معز  م ؛ والسببٖٜٙىـ/ٕٖ٘وعزل عنيا سنة 

، وترتب عمى ذلك تكاليف كبيرة مما جعل أبو محمد الميمبي  (ٛٔ)الدولة بناء قصر في قطربل
يقدم عمى مصادرات بحق األغنياء والكتاب وكبار الموظفين ، اضمر المصادرون ذلك 
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بب ما وقع عمييم من ضرر ، من ، فعمدوا عمى اإليقاع بو والتخمص منو ؛ بس (ٜٔ)وكادوىا لو
خالل اقناع األمير معز الدولة باحتالل عمان واختيار الوزير أبو محمد الميمبي لقيادة الجيش 
المكمف بذلك فنجحوا بذلك ، وعند وصوليم مدينة البصرة رفض الجنود ركوب السفن بحجة 

يمبي عند األمير معز أنيم غير مستعدين لذلك ، فاستغل ىذا لإليقاع بالوزير أبو محمد الم
الدولة الذي بدورة أمر بإلغاء الحممة وامرىم بالرجوع الى مدينة بغداد وعزل الوزير والقبض 

، وقيل أنو كمف جماعة لدس السم لو بطريق عودتو ودفن في مدينة  (ٕٓ)عميو وصادر اموالو
 ، ورثاه الشعراء وقالو فيو : (ٕٔ)واسط

 لديو السمو فرج تجىير  ال... موجع دعوة الشعراء معشر يا
 عميــو الدموع بعد دماً  تبكي...  فإنيا بالوزيــر القوافــي عزوا
 يديو بين اهلل عفــو والعفو...  وراءه الثناء أمسى الذي مات
 إليو الزمان من نفر كنا...  الذي الحصن بموتو الزمان ىدم

 (ٕٕ)بويو  آل أيام بـــــــــو فجعت...  أنـــــو بويو بنــــو فميعممن
 

لم تشفع مكانة الوزير وامانتو واخالصو في عممة ومكانتو اإلدارية واالجتماعية والفكرية      
، (ٖٕ)من المكيدة التي يضمرىا البعض ممن ال يروق ليم تمك الميزات وال ترضي تطمعاتيم 

سنة  (ٕٗ)وىذا ما حصل مع وزير األمير بياء الدولة البوييي سابور بن أردشير
الذي حممو مسؤولية  (ٕ٘)؛ وذلك بمكيدة من شخص يدعى أبن المعمم الكوكبيمٜٜٔىـ/ٖٔٛ

نقص رواتب الجند واالضطرابات التي حدثت ما بين الديمم واألتراك ، فأمر بياء الدولة بعزلة 
" وعمى أصحابو ، ومصادرة ما كان في دارة من مال  (ٕٙ)مٜٜٔىـ/ٖٔٛوالقبض عميو سنة 

، وذكر أن  (ٕٚ) مى أنيم ال يرجعون من مخيميم إال بتسميمة ..."وثياب وغممان وأقام الجند ع
 . (ٕٛ)الجند قبضوا عميو وسقوه سم فمم يمت وأقدموا عمى خنقة والقضاء عميو 

من أبن  (ٜٕ)ويدل ذلك عمى أن األمير بياء الدولة كان " يسمع ما يقال لو ويفعل بو "      
زير سابور بن أردشير إذ قال : "إن ممكًا قرب المعمم الكوكبي وينفذ ، وىو ما كان يذكره الو 

 . (ٖٓ)رجاًل كما قرب بياء الدولة أبن المعمم ، ثم فعل بو ىذا ، لحقيق بأن تخاف مالبستو " 
استمرت المكيدة تمعب دورًا بارزًا في عزل الكثير من الوزراء البويييين ميما كانت      

مكانتيم وكفايتيم اإلدارية والعسكرية وعدم فسح المجال أمام أرباك األوضاع واضطرابيا ضد 
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الذي تم عزلة وألقي  (ٖٔ)مصالح األمراء البويييين ، فيذا الوزير أبي القاسم العالء بن الحسن 
م بأمر من األمير صمصام الدولة البوييي ٕٜٜه/ٕٖٛسنة  (ٕٖ)لقبض عميو في مدينة شيرازا

البوييي ؛ وذلك بعد أن أتيم بسوء معاممتو ألىل شيراز وعدم قدرتو عمى إدارة شؤونيم وسرقة 
أمواليم وتعسفو ليم ، فشكوا ذلك لو فأودع السجن وجميع كتابو وحاشيتو وأىل بيتو ووضع 

 . (ٖٖ)أبنتو ماتت عمى أثر ذلكعمييم العذاب حتى أن 
وظل الوزير أبي القاسم العالء بن الحسن معتقاًل في مطامير سرية ال يعرف عنو شيء      

، إال بعد أن توسطت لو والدة األمير البوييي صمصام الدولة فافرج عنو وقد ضعف بصره ، 
الوزارة مرة أخرى ، إال أنو خضع لمعالج في دار والدة األمير صمصام الدولة وبرئ ورد الى 

 . (ٖٗ)وصحب األمير الى مدينة شيراز
ويبدو أن ذلك كان سببيا مكيدة أضمرىا لو األمير صمصام الدولة البوييي وكان الوزير      

أبي القاسم العالء بن الحسن قد اتفق عمى أنياء سمطتو ، فوجد ضالتو بالسبب الذي ذكر أنفًا 
 . (ٖ٘)عالء ألنو أمضى في حكم سمطان قد مات "، إذ كان يقول : " ما أعماني إال ال

عمى جماعة من الكتّاب والمتصرفين أمواًل  (ٖٙ)م قبض األبرقوىيٜٜ٘ىـ/ٖ٘ٛوفي سنة      
كانوا قد استحصموىا بطريق غير قانونية فأخذ منيم مااًل يقدر بستة األف درىم ، فأخذو 

يموه بالرشوة وسرقة أمواليم لدى بدورىم يتحينون الفرص ويدبرون المكائد لإليقاع بو ، فات
، كما لم يكتفي ىؤالء بيذا بحسب بل دبروا لو مكيدة أخرى ؛  (ٖٚ)األمير البوييي بياء الدولة

وىي أتيامة عمى أنو وراء قتل أبو عبداهلل بن طاىر ناظر مدينة البصرة في سجنو وأنو كمف 
الى اليروب والتواري عن  بو جماعة دخموا عميو وقتموه ، وعمى أثر ذلك اضطر األبرقوىي

أنظار األمير بياء الدولة  الذي أمر بعزلة عن وزارتو الثانية والقبض عميو وايداعو السجن 
 . (ٖٛ)وأتم لو ذلك

كان األمراء البويييون غالبًا ما يختارون الوزراء ممن يتميزون بخبرتيم وكفايتيم اإلدارية      
؛ وذلك وفقًا لمظروف التي مر بيا األمراء  والعسكرية ، فيكمفون بواجبات عسكرية بحتو

م وزيرًا لألمير ٙٔٓٔىـ/ٚٓٗسنة  (ٜٖ)البويييون أنذاك ، فعندما قمد أبو محمد بن سيالن
ًا م ( كمف بعدىا بسنتين ليكون نائبٕٔٓٔ-ٕٔٓٔىـ/ ٕٔٗ-ٖٓٗالبوييي سمطان الدولة ) 

، ىناك ، لخبرتو وقوتو وحنكتوكرية ؛ وذلك لمقيام بإجراءات عسعن األمير البوييي عمى العراق
فنجح بذلك واستطاع فرض األمن واالستقرار في العراق لصالح البويييون ، إال أن ذلك لم 
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يكن مانعًا يحول دون عزلة إذا ما اختمف وتعارضت سياستو مع البويييين ، وىو ما حصل 
، (ٓٗ)م ٛٔٓٔىـ/ٜٓٗعندما أتيم بانو وراء النزاع والصراع الذي حدث بين الترك والديمم سنة 

مما اضطر لميروب الى مدينة الموصل عاد منيا بعد أن اصمح ما بينو وبين األمير سمطان 
 .(ٔٗ)مٛٔٓٔىـ/ٜٓٗالدولة الذي كاد لو ذلك واضمره ، فمم يمبث طوياًل فعزلة عن الوزارة سنة 

 م عاد أبن سيالن الى وزارتو ومارس أعمالو فييا وحصل عمىٕٓٓٔىـ/ٔٔٗوفي سنة     
، وبعد تكميفو من قبل األمير (ٕٗ)العديد من االمتيازات ومنيا امتياز قرع الطبول أمام داره 
م ( ٕ٘ٓٔ-ٕٔٓٔىـ/ٙٔٗ-ٕٔٗسمطان الدولة بقيادة جيشو لمحاربة مشرف الدولة البوييي )

لخروجو عن سمطتو وطاعتو ، إال أنو وقع أسيرًا بيده فسمل عينيو وسجنو ثم قتمة سنة 
 . (ٖٗ)مٖٕٓٔىـ/ٗٔٗ
وىذا ما يدل ان المكيد تأتي في مقدمة اسباب العزل كونيا االكثر شيوًع من خالل     

 المعطيات التاريخية .
 ثانيًا : العزل بسبب اضطهاد الرعية .

حرص الكثير من المتصدرين والمتزعمين لمسمطة عمى التشديد لمعاممة موظفييم تجاه      
عامة الناس وعدم السماح ليم باضطيادىم واستخدام القسوة ضدىم ، والذي بدوره يتسبب 
بحدوث األزمات السياسية وارباك إداري مما يؤثر سمبًا عمى واقع السمطة بشكل عام ، فنجد 

مراء البويييين ساروا عمى وفق ذلك ، فاألمير عز الدولة بختيار بن معز أن البعض من األ
من وزارتو سنة  (ٗٗ)الدولة البوييي قام بعزل وزيرة أبو الفضل العباس بن الحسين

م ؛ كونو أتبع سياسة االضطياد مع الرعية من عامة الناس وأخذ أمواليم ظممًا ٕٜٚىـ/ٕٖٙ
وجنوده ، وأقدامو عمى حرق سوق الكرخ في مدينة بغداد وجورًا ووزع قسمًا منيا عمى أتباعو 

فمات عمى أثرىا عدد كبير من الناس ولحقت بيم خسائر مادية وبكميات ال تحصى ، فأمر 
 . (٘ٗ)األمير بعزلة عن الوزارة وألقي بو في السجن ، وذكر أنو مات مسمومًا في سجنو

الذ يكان  (ٙٗ)ء نفسو مع وزيرة أبن بقيةأستخدم األمير بختيار عز الدولة البوييي اإلجرا     
من الرؤساء المتميزون وأكابر الوزراء ، إال أن فشمة في الحممة التي كمف بيا الى مدينة 
الموصل من قبل األمير بختيار عز الدولة البوييي ، والخسائر التي لحقت بو من جراءىا 

لضرائب الكبيرة التي احتال وتعويضًا لذلك عمد عمى تعويضيا بأثقال الناس بالمصادرات وا
بجبايتيا ، واتباع القوة والمكيدة واستخدام البطش والتعسف لكل من يعتقد منافستو لو عمى 
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، فاجتمعت ىذه األسباب  (ٚٗ)الوزارة ، حتى قتل العديد من أصحاب الكفاية بالظن والشبية
ل عينيو ولزم وغيرىا عمى عزلة من قبل األمير بختيار عز الدولة ووضعو في السجن وسم

بيتو بعدىا ، وبعد مقتل األمير بختيار عز الدولة ودخول األمير عضد الدولة البوييي مدينة 
بغداد أرسل بطمب أبن بقية ، وحمل عمى جمل وشير بو وأمر بألقائو تحت أرجل الفيمة وقتمو 

 ، وقال فيو أحد الشعراء :(ٛٗ)م ٜٚٚىـ/ٖٚٙوصمبو بعد ذلك سنة 
 المعجزات إحدى أنت لحق...  الممات وفي الحياة في عمو
 الّصـــــالت أيــام نداك وفود...  أقاموا إذ حولك الناس كأن

 لمّصــــــالة قيــــــام وكمّــــــيم...  خطيـــبا فييــــــــم قـــــائم كأّنك
 (ٜٗ)بالــــيبات ..  إلييم كمّدىما... جميعا نحوىم يديك مددت

من خالل ما تقدم نستنتج ان سبب اضطياد الرعية من قبل الوزراء البويييين بالدرجة     
االولى كان مادًيا ، مما حدى بالبويييين الى عزل وزرائيم الذين اضطيدوا الناس حفاًظا عمى 

 قاعدتيم الشعبية . 
 ثالثًا: العزل بسبب المنافسة والعداء .

تسببت المنافسة والعداء بين كبار الوزراء البويييون بآثار سمبية كبيرة ألقت بثقميا عمى      
الوضع العام لمسمطة ، فأخذ كل واحد منيم عمى يجتيد ويثابر من أجل اإليقاع بمنافسة 
والتخمص منو ، مما أدى ذلك لعزل العديد من الشخصيات الميمة ذات المقدرة والكفاية في 

م من ٜٜٙىـ/ٜٖ٘الوزارة سنة  (ٓ٘)يجة لذلك ، فعندما تسمم أبو الفرج محمد بن العباسعممة نت
قبل األمير بختيار عز الدولة البوييي لم يستمر عمييا طوياًل وعزل عنيا وأودع السجن بأمر 
من األمير بختيار عز الدولة ، وتعددت أسباب عزلو وكان السبب األبرز منيا المنافسة 

، الذي كان يكتب  (ٔ٘)تحكم بينو وبين القادة األتراك ومنيم سبكتكين الحاجبوالعداء الذي اس
لألمير من أجل اإليقاع بو مستغاًل الضائقة المالية التي يعاني منيا الوزير أبو الفرج محمد بن 

،  (ٕ٘)العباس ، ونجح بذلك إذ كان األمير بختيار عز الدولة ال يتياون في المسائل المالية
، ثم نقل بعدىا الى سجن مدينة واسط قبل أن ( ٖ٘)بو في سجن مدينة البصرةفعزلو وألقي 

 . (ٗ٘)يستقر بو الحال في سجن مدينة بغداد
كان الدىاء السياسي والخبرة اإلدارية والقدرة عمى تدبير أمور الوزارة غير كافية ليكون      

موظفي األمراء  الوزير البوييي في مأمن من المنافسة والعداء الذي عصف بالعديد من
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م وسجن ٜ٘ٛىـ/ٖ٘ٚلمعزل  سنة  (٘٘)البويييين ، فقد تعرض الوزير أبو ريان حمد بن محمد
، صادف ذلك مع التداعيات الخطيرة واألوضاع الصعبة التي مر بيا الوجود البوييي في 

بو مدينة بغداد ؛ وذلك بسبب الفتن والصراع عمى السمطة بين األمراء أنفسيم ، فأتيم الوزير أ
ريان حمد بن محمد بأنو يتفق سرًا مع األمير شرف الدولة عمى خمع األمير صمصام الدولة 
من قبل الحاجب أبي الفضل المظفر بن محمود الذي كان يضمر لو المنافسة والعداء ، فمم 
يتردد األمير صمصام الدولة من عزلو ثم القبض عميو وعمى جميع أتباعو ومصادرة ما 

وممتمكات ، وُسمم الوزير المعزول لعدوة الحاجب أبي الفضل المظفر بن  بحوزتيم من أموال
 . (ٙ٘)محمود فقتمة وقام بدفنو في داره وىو مقيد اليدين

ىكذا أنيت تمك المنافسة والعداء حياة وزير يتمتع بخبرة إدارية وحنكة سياسية وعسكرية      
 مميزة .
استمرت التيم التي كانت مادة المنافسين ومن في قمبة عداء لغيرة تحصد الوزراء      

م عزل األمير ٕٜٜىـ/ٕٖٛالبويييين وكل من ال تتوافق صفاتو مع مصالح غيره ، ففي سنة 
بياء الدولة بن عضد الدولة البوييي وزيرة أبو القاسم عمي األبرقوىي عن وزارتو األولى 

وأنو عمى  (ٚ٘)أن أتيمو المعمم الكوكبي بعدم جديتو في محاربة العقيمي وسجنو ؛ وذلك بعد
تقارب معيم واتفاق سري ضد السمطة وتأليبو لمعساكر البويييين ، فكان العقيمي قد أحدث 

، فنجح المعمم الكوكبي  (ٛ٘)مٜٜٓىـ/ٖٓٛاضطرابات في مدينة الموصل وتغمب عمييا سنة 
 . (ٜ٘)بو القاسم عمي األبرقوىي والتخمص منوبتمك التيمة وأتم لو عزل الوزير أ

وىنا نجد أن المعمم الكوكبي دأب عمى ألصاق التيم بالوزراء البويييين وبكل من ال      
 . (ٓٙ)يتوافق ويؤيده ، وىذا ما حصل مع الكثير منيم

 رابعًا: العزل بسبب تمكؤ أو االستغالل لممنصب .
لوزراء البويييين عن وزارتيم ؛ ىو التمكؤ وعدم كان من بين األسباب التي دعت لعزل ا     

مباالتيم لما يصدره امرائيم من تعميمات وأوامر واستغالليم لممنصب من أجل تحقيق مآربيم 
وغاياتيم ، فكانت مدعاة لعزليم عن مناصبيم وعدم التياون مع ذلك ، والذي يعكس صورة 

موظفيو مما يتسبب بنياية سمبية عمى ضعف األمير وعدم قدرتو في فرض طاعتو عمى 
 وزوال سمطتو ، وىذا ما كان يخشاه جميع األمراء البويييين .
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الحسين  عن وزارتو األولى  بن العباس الفضل م عزل الوزير أبوٜٚٙىـ/ٖٚ٘ففي سنة      
من قبل األمير بختيار عزل الدولة البوييي ؛ وذلك بعد تمكؤه في دفع ما عميو من التزامات 

لألمير وعدم جديتو في استيفاء الحقوق المالية التي كانت عمى حاشيتو والتجار القريبين مالية 
، وىو ما عده األمير استغالاًل  لممنصب وفعل متعمد ، مما أدى لعزلو ومصادرة  (ٔٙ)منو

جميع أموالو وتعرض ىو وأىمو والقريبين منو لشتى أنواع التعذيب من أجل الحصول عمى 
حصميا أثناء وزارتو ، وبعد التحري والتفتيش عن تمك األموال التي يعتقد انيا األموال التي أست

. وىذا يدحض تمك االدعاءات والتيم  (ٕٙ)في حوزة الوزير لم يجدوا لديو سوى ثالثة أالف درىم
 التي ألصقت بو .

العميد عن وزارتو من قبل  بن الفضل م إذ عزل أبيٜ٘ٚىـ/ٖ٘ٙوالعزل نفسو تكرر سنة      
ألمير عضد الدولة البوييي وتم سجنو وتعذيبو وجز لحيتو وقطع أنفو حتى أنو سممت عينيو ا

؛ وذلك بعد أن تمكن من السيطرة عمى بعض مرافق الدولة الميمة التي كانت تحت سمطة 
، فاستغل منصبو كوزير لو مكانتو وثقمة  (ٖٙ)األمير البوييي وفي قبضتو ومنيا القادة والجنود

ذلك لألمير عضد الدولة عندما أمره تعجيل المسير من مدينة بغداد الى مدينة بينيم فتأكد 
الري ، ماطل وتمكئ بتنفيذ ذلك األمر وأنو يريد البقاء في مدينة بغداد بعد أن اقتنى أمالكًا 

 أنو كان يعذب ويقول : (٘ٙ)، وذكر ياقوت الحموي (ٗٙ)فييا
 المــــخبر بّدل ما لكنو...  المنظر صورتي من ّدل
 يستعبر لي من عمى لكن... ىالك عمى إشفاقا وليس
 يـــخبر وال عني مستخبر...  مسني بما القمب ووالو

 المعبر ذا يسمك أن بد ال...  ساءني بما سرّ  لمن فقل
 

 :قتمو بعد مجمسو حائط عمى ووجد
 اآلفاق فــــــي سار قد بأمان...  الميثاق عرى لي شدّ  ممك
 وثاقي فشدّ  رأيو عن حــــــال...  دىري ولكنّ  رأيو يحل لم

 الميراق دمي من األرض وسقى...  ولحمي عظامي من الوحش فقرى
 المشتاق تحيـــــــة حبيب أو...  قريـــــــــــب من تركتو من فعمى
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يأتي في  العزل بسبب تمكؤ أو االستغالل لممنصب وفي ختام ىذا العرض يتضح لنا ان      
ما مر معنا من الشواىد نياية اسباب العزل من حيث االىمية وكان االقل من خالل 

 .التاريخية
 النتائج

، يمكن  ) سياسة العزل لدى األمراء البويهيين تجاه وزرائهم (بعد اكمال بحثنا الموسوم ب 
 لنا أن نستنتج أموًرا ميمة منيا :

سياسة البويييين تجاه وزرائيم حتى وصل طغى العامل المادي وتحكم بشكل واسع في  -ٔ
بيم االمر الى التضحية بيم من خالل عزليم فمم تسعف ىؤالء الوزراء حبرتيم وكفايتيم 

 التي تميزوا بيا في حمايتيم من سياسة العزل .
جاءت اغمب التيم التي تعرض ليا الوزراء غير مقنعة ونرى انيا تقف خمفيا دوافع   -ٕ

 يييين.شخصية تخدم مصمحة البو 
تعمد البويييين عمى احراج وزرائيم واخراجيم بصفة الضعفاء وعدم الكفاية االدارية  -ٖ

 ليسيل عمييم عزليم اذا ارادوا ذلك في أي وقت .
كان الوزراء أنفسيم عاماًل ميًما في اضعاف منصب الوزير بسبب عدم كفاية  -ٗ

المصمحة من االشخاص الذين تولوا ذلك المنصب ، اذ جاءت بيم عوامل الصدفة و 
خالل التنازالت والضمانات التي اعطاىا بعض الوزراء لمبويييين بشكل مسبق ، فكان 
تولييم لذلك المنصب  قائًما عمى مطامع مختمفة فاصبحوا ضعفاء وحصدوا استياء 
الرعية منيم بسبب فسادىم واستغالليم لذلك المنصب ، حتى انتيى بيم المطاف الى 

 العزل .
زل الكثيرة والمتكرره مضيعة لييبة السمطة في العصر البوييي اصبحت سياسة الع -٘

وفقدان ثقة الناس بالوزراء ومن يعطييم شرعيتيم ، فأصبح الوزير يعزل ويسجن 
 ويصادر بشكل دوري وبأوقات متقاربة .   

  : االحاالت
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م( ، النياية في غريب ٜٕٓٔىـ/ٙٓٙ( ابن األثير الجزري ، مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد )تٔ)
تح : طاىر أحمد الراوي ، ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة العممية ، )بيروت الحديث واألثر ، 

 . ٖٕٓ/ٖم( ، ٜٜٚٔ،
، دار ٖم( ، لسان العرب ، طٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )تٕ)

 .ٖٗٗ/ٔٔم ( ، ٖٜٜٔصادر ، ) بيروت ،
ىـ/ ٖٔٓٔالرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين)ت ( المناوي ، زين الدين محمد المدعو بعبد ٖ)

عبد الخالق ثروت ، ) القاىرة ،  ٖٛ، عالم الكتب ٔم( ، التوقيف عمى ميمات التعاريف ، طٕٔٙٔ
 .ٕٔٗم( ، صٜٜٓٔ

 . ٖٗٗ/ٔٔابن  منظور ، لسان العرب ،  (ٗ)
خري في اآلداب السمطانية والدول م( ، الفٜٖٓٔىـ/ٜٓٚ( ابن الطقطقي ، محمد بن عمي بن طباطبا )ت٘)

 . ٜٕٚ/ٔم( ، ٜٜٚٔ، دار القمم العربي ، )بيروت ، ٔاإلسالمية ، تح: عبد القادر محمد مايو ، ط
( أبي الفضل بن العميد : محمد بن العميد أبي عبد اهلل الحسين بن محمد الكاتب، المعروف بابن العميد، ٙ)

أىل خراسان في إجرائو مجرى التعظيم، وأما ولده أبو الفضل والعميد لقب والده، لقبوه بذلك عمى عادة 
فإنو كان وزير ركن الدولة أبي عمي الحسن بن بويو ،وكان متوسعًا في عموم الفمسفة والنجوم ، وكان ذو 
فضل وأدب والترسل  فمم يقاربو فيو أحد في زمانو ، وكان يسمى الجاحظ الثاني، وكان كامل الرياسة 

م( ، وفيات األعيان وأنباء ٕٖٛٔىـ/ٔٛٙبن خمكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد )تجميل المقدار ،ا
 .ٖٓٔ/٘م( ، ٜٓٓٔ، دار صادر ، )بيروت ، ٔأبناء الزمان ، تح : احسان عباس ، ط

م( ، تجارب األمم وتعاقب اليمم ، تح: ٖٓٓٔىـ/ٕٔٗ( مسكويو ، أبو عمي أحمد بن محمد بن يعقوب )تٚ)
 . ٖٖٗ/ٙم( ، ٕٓٓٓ، سروش ، )طيران ، ٕ، طأبو القاسم إمامي 

( المطير بن عبداهلل : أبو القاسم المطير بن عبداهلل الذي يعد من أشير وزراء بني بويو ، كان وزيرًا ٛ)
لألمير عضد الدولة وقد تميز بقدرتو اإلدارية والعسكرية العالية ، وبعد أن طغت عميو القدرة العسكرية  

وقاد حمالت عسكرية صعبو أكمميا عمى أفضل حال وبجدارة واقتدار ، ياقوت  كمف بميام عسكرية بحتو 
م( ، معجم األدباء ، تح: إحسان ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙالحموي ، أبو عبداهلل شياب الدين ياقوت بن عبداهلل )ت

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٔم( ، ٖٜٜٔ، دار الغرب اإلسالمي ، )بيروت ، ٔعباس ، ط
ي ، من وزراء عضد الدولة البوييي ، كان ذي كفاية بالجوانب ( أبي منصور نصر بن ىارون : النصرانٜ)

اإلدارية ، ومعرفة في شؤون الوزارة ، عين مع أبو القاسم المطير بن عبد اهلل عمى الوزارة ، أبقاه األمير 
عضد الدولة في بالد فارس ، وصحب أبو القاسم المطير بن عبداهلل الى مدينة بغداد ، ياقوت الحموي ، 

 . ٔٓٚ/ٕدباء ،معجم األ
 . ٔٙٗ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٓٔ)
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م( ، نشوار المحاضرة ٜٜٗىـ/ٖٗٛ( التنوخي ، أبو عمي المحسن بن عمي بن محمد بن أبي الفيم )تٔٔ)
 . ٕٙٙ/ٕ؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، ٖ٘ٔ/٘ىـ( ، ٜٖٔٔوأخبار المذاكرة ، د.ط ، ) د .م ،

؛ ابن األثير ، عز الدين أبو الحسن عمي بن أبي الكرم  ٜٚٔ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٕٔ)
، دار الكتاب العربي ، ٔم( ؛ الكامل في التاريخ ، تح: عمر بن عبدالسالم تدمري ، طٕٖٕٔىـ/ٖٓٙ)ت

 . ٕٙٗ/ٚم ( ، ٜٜٚٔ)بيروت ، 
 . ٜٔٛ/ٕ( ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،ٖٔ)
 . ٖٕٕ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٗٔ)
المكيدة : الكيد من المكيدة، وقد كاده مكيدة ، والكيد نوع من الخبث والمكر؛ كاده يكيده كيدا ومكيدة ،  (٘ٔ)

 . ٖٖٛ/ٖابن منظور ، لسان العرب ، 
( أبو محمد الميمبي : ىو الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن ىارون، الوزير أبو محمد الميمبي األزدي ، ٙٔ)

ي صفرة ، تقمد الوزارة لألمير معز الدولة بن بويو، وكان كبير القدر، من أبناء قبيصة بن الميمب بن أب
عالي اليمة ، كامل الرياسة والعقل ، محًبا لمفضالء مقبال عمييم ، الذىبي ، شمس الدين بن أحمد بن 

م( ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ، تح: بشار عّواد ٖٚٗٔىـ/ٛٗٚمحمد بن عثمان )ت
ابن شاكر الكتبي ، صالح الدين  ؛ ٕٗ/ٛم( ، ٖٕٓٓ، دار الغرب اإلسالمي ، )د.م ، ٕمعروف ، ط

م( ، فوات الوفيات ، تح : إحسان عباس ، ٕٖٙٔىـ/ٗٙٚمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن )ت
 . ٖٖ٘/ٔم( ، ٜٗٚٔ، دار صادر ، )بيروت ،  ٔط

 . ٚ٘ٔ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٚٔ)
، دار صادر ٕم قرية  تقع شمالي مدينة  بغداد ، ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ط: وىي  اس قطربل (ٛٔ)

 . ٖٔٚ/ٗم( ، ٜٜ٘ٔ، )بيروت ،
 . ٖٕٕ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٜٔ)
 . ٜٚٔ/ٕ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٕٓ)
 . ٕٓٓ/ٚ؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ،  ٓٛٔ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٕٔ)
 . ٕٚ/ٕٙ؛ الذىبي ، تاريخ االسالم ،  ٕٚٔ/ٕخمكان ، وفيات األعيان ،  ( ابنٕٕ)
م( ، المنتظم في تاريخ المموك واألمم ، ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘( ابن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي )تٖٕ)

م( ، ٕٜٜٔ، دار الكتب العممية ، )بيروت ، ٔتح: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، ط
 . ٖٗ٘/ٔ؛ ياقوت الحموي ، معجم البمدان ،  ٜٔٙ/ٚبن األثير ، الكامل في التاريخ ، ؛ ا ٕٚٔ/ٔ

( سابور بن أردشير : أبو نصر سابور بن أردشير، الممقب بياء الدولة وزير األمير بياء الدولة البوييي ، ٕٗ)
الشعراء ، ابن  كان من أكابر الوزراء، وأماثل الرؤساء، جمعت فيو الكفاية والدراية، وكان بابو محط

؛ الصفدي ، صالح الدين خميل  ٜٕٙ/ٜ؛ الذىبي ، تاريخ االسالم ،  ٖٗ٘/ٕخمكان ، وفيات األعيان ، 
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م( ، الوافي بالوفيات ، تح: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار ٕٖٙٔىـ/ٗٙٚبن أيبك بن عبداهلل )ت
   . ٖٗ٘/ٖم(  ، ٕٓٓٓراث ، )بيروت ، إحياء الت

بي : ىو  أبا الحسن عمي بن محمد بن المعمم الكوكبي ،  استولى عمى أمور األمير بياء المعمم الكوك (ٕ٘)
الدولة جميعيا ، وكان لو دور في تعيين وعزل العديد من الوزراء البويييين ، الذىبي ، تاريخ االسالم ، 

ٛ/ٜ٘ٓ . 
األثير ، الكامل في  ؛ ابن ٕٖٙ/ٗٔ؛  ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٕٕٗ/ٚمسكويو ، تجارب األمم ،  (ٕٙ)

 . ٕٓٓ/ٚالتاريخ ، 
 . ٕٖٙ/ٔٗ( ابن الجوزي ، المنتظم ، ٕٚ)
 . ٕٖٙ/ٗٔ( ابن الجوزي ، المنتظم ، ٕٛ)
 . ٖ٘ٗ/ٚ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٜٕ)
 . ٖ٘ٗ/ٚ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٖٓ)
البويييين ومنيم األمير شرف الدولة  البوييي الذي ( أبي القاسم العالء بن الحسن : أحد وزراء األمراء ٖٔ)

وقدمو وقربو عندما عاد إلى شيراز ، ثم واله ديوان اإلنشاء  ، ثم ووزر لألمير صمصام الدولة بن عضد 
الدولة البوييي ، وكان ذو شأن لديو ، وكمف بميام عسكرية أثبت جدارة في تنفيذىا ، مسكويو ، تجارب 

 .ٕٕٗ/ٕٕي ، الوافي بالوفيات ، ؛ الصفد ٜٕٔ/ٚاألمم ، 
( شيراز : بمد عظيم مشيور معروف مذكور ، وىو قصبة بالد فارس في اإلقميم الثالث ،  تقع في وسط ٕٖ)

بالد فارس ، بينيا وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخا ، وقيل: سّميت بشيراز بن طيمورث ، وذىب 
ينسب ليا الكثير من العمماء ، ياقوت الحموي ،  بعض النحويين إلى أن أصمو شّراز وجمعو شراريز ،

م( ، آثار البالد ٖٕٛٔىـ/ٕٛٙ؛ القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود )ت  ٖٓٛ/ٖمعجم البمدان ، 
 . ٕٕٓوأخبار العباد ، د.ط ، دار صادر ، ) بيروت ، د.ت ( ، ص

 . ٕٕٛ/ٚ؛  ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٖٖ)
 . ٕٜٕ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٖٗ)
 . ٕٙٗ/ٚ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٖ٘)
( األبرقوىي : أبو القاسم عمى بن احمد األبرقوىي ، وزير بياء الدولة بن عضد الدولة بن بويو ، وأبروقو ٖٙ)

لى أبرقوه ىذه ينسب الوزير ، ا لسمعاني ، أبو أسعد بميدة بنواحي أصبيان عمى عشرين فرسخا منو وا 
، ٔم( ، األنساب ، تح: مجموعة من المحققين ، طٙٙٔٔىـ/ٕٙ٘عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت

 ٕٜم( ، صٕٜٙٔمجمس دائرة المعارف العثمانية ، )حيدر آباد ، 
؛ ابن األثير ، الكامل في  ٖٗٚ/ٗٔ؛  ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٜٕٚ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٖٚ)

 . ٖٚٗ/ٚخ ، التاري
 .ٜٕٛ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٖٛ)
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( أبو محمد بن سيالن : الحسن بن الفضل بن سيالن، الوزير أبو محمد ولي وزارة العراق لألمير سمطان الدولة بن ٜٖ)
؛  ٖٖٕ/ٜعضد الدولة البوييي بعد فخر الممك ، وكان فيو شجاعة وىيبة وسخاء ، الذىبي ، تاريخ االسالم ، 

 .ٕٙٔ/ٕٔالوافي بالوفيات ،  الصفدي ،
 .ٕٖٚ/ٜ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٓٗ)
 .ٕٖٚ/ٜ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٔٗ)
 .ٕٖٚ/ٜ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٕٗ)
م( ، البداية ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ؛ ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت ٖٔ/ٗٔ( ابن الجوزي ، المنتظم ، ٖٗ)

 . ٔ/ٕٔم( ، ٜٛٛٔ، دار إحياء التراث العربي ، )د.م،  ٔوالنياية ، تح: عمي شيري ، ط
( أبو الفضل العباس بن الحسين : أبو الفضل  العباس بن الحسين الشيرازي ، كاتب  األمير معز الدولة البوييي ، ٗٗ)

ييي ، كان ظالما عسوفا مجاىرا ناب في الوزارة عن الميمبي ، وتزوج بابنتو ، ثم كتب لألمير عز الدولة البو 
بالقبائح ، وكان جوادا معطاء ، كثير التجمل شديد الوطأة ، الذىبي ، سير أعالم النبالء ، دار الحديث ، )القاىرة 

 . ٕٔٚ/ٕٔم( ، ٕٙٓٓ، 
 .ٖٔٔ/ٚ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٘ٗ)
لممقب نصير الدولة ، وزير عز الدولة بختيار بن معز ( أبن بقية : أبو الطاىر محمد بن محمد بن بقية بن عمي، اٙٗ)

 ٛٔٔ/٘الدولة بن بويو ، كان من جمة الرؤساء ، أكابر الوزراء ، وأعيان الكرماء ، ابن خمكان ، وفيات األعيان ، 
 . ٕٛٚ/ٛ؛ الذىبي ، تاريخ االسالم ، 

 . ٕ٘/ٚ ؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٖ٘ٙ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٚٗ)
 . ٖٛ٘/ٚ؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ،  ٗٙٗ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٛٗ)
م(  ، نياية األرب في فنون األدب ، ٕٖٖٔىـ/ٖٖٚ( النويري ، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد )تٜٗ)

أبو البقاء كمال الدين محمد بن ؛ الدميري ،  ٕٕٗ/٘م ( ، ٕٕٓٓ، دار الكتب والوثائق القومية ، ) القاىرة ،  ٔط
، دار الكتب العممية ، ) بيروت ،  ٕم( ، حياة الحيوان الكبرى ، ط٘ٓٗٔىـ/ٛٓٛموسى بن عيسى بن عمي)ت 

 .ٖٙٔ/ٔىـ ( ، ٕٗٗٔ
( أبو الفرج محمد بن العباس : أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس الشيرازي الكاتب ، كاتب لألمير معز الدولة ٓ٘)

، قمده ديوانو ، ورد إليو ضبط المال مع وزيرة الميمبي ، وناب في الوزارة ، فمما مات األمير معز الدولة تمقب أبو 
رة لألمير عز الدولة بن المعز البوييي ، كان وقوًرا في المجمس ، الفرج بالوزارة من المطيع هلل ، ثم ولي الوزا

  ٕٖٗ/ٕٔراجح الحمم ، ديًنا ، حسن الطريقة ، وافر األمانة ، الذىبي ، سير أعالم النبالء / 
( سبكتكين الحاجب : حاجب  األمير معز الدولة بن بويو ، خمع عميو الطائع هلل وطوقو وسوره ولقبو  نصر الدولة ، ٔ٘)

 . ٕٕٚ/ٛفمم تطل أيامو  ، الذىبي ، تاريخ االسالم ، 
 . ٕٙٔ/ٖ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ٖٗٓ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٕ٘)
 . ٕٙٔ/ٖ( الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ٖ٘)
 . ٖٔٓ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٗ٘)
ياني ، وكان خالو أبو القاسم الواذاري أستاذ دار ( أبو ريان حمد بن محمد : حمد بن محمد أبو الريان الوزير األصب٘٘)

الممك األمير عضد الدولة أبي شجاع ، فمما توفي قمده األمير عضد الدولة ما كان إليو ، فمما أخرج األمير 
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عضد الدولة أبا القاسم المطير بن عبد اهلل وزيرة إلى البطائح ألخذىا عند وفاة عمران بن شاىين استخمف لو أبا 
بحضرتو  ، ولم يكن لو بضاعة في الكتابة وال دربة باألعمال ولكن دبر ذلك بعقمو ، الصفدي ، الوافي  الريان

 . ٕٙٔ/ٖبالوفيات ، 
 . ٜٜ/ٖ( الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ٙ٘)
األمير أبو الذواد محمد بن المسيب بن رافع العقيمي ، تغمب عمى الموصل وسيطر عمييا  سنة العقيمي :  (ٚ٘)

 . ٕٙٙ/ٛم ، وصاىر لولد األمير عضد الدولة ، الذىبي ، تاريخ اإلسالم ، ٜٜٓىـ/ٖٓٛ
؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ٕٙٙ/ٛ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالم ،  ٘ٚٗ/ٚ( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ٛ٘)

٘/ٖٙ . 
 . ٘ٚٗ/ٚ؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ،  ٜٕٛ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٜ٘)
؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ ،  ٖٗٙ/ٗٔ؛  ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٕٕٗ/ٚ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٓٙ)

ٚ/ٖٗ٘ . 
 . ٖٔٓ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٔٙ)
 . ٖٖٓ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٕٙ)
 . ٚٛٛٔ/ٗ؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  ٖٗٗ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٖٙ)
؛ ابن األثير ، الكامل في التاريخ  ٚٛٛٔ/ٗ؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ،  ٖٗٗ/ٙ( مسكويو ، تجارب األمم ، ٗٙ)

 ،ٕ/ٕٗٚ . 
 . ٛٛٛٔ/ٗ( معجم األدباء ، ٘ٙ)
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