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  بویه آل یارتقا و رشد بریدی در  ـهای حمدانی رقابت نقش  وتحلیل
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  چکیده
نخـست  . مدعی امارت و حاکمیت بر بغداد بودنـد         هـ ق، چند گروه عمده     334سال   بویه به بغداد در     ورود آل  ۀدر آستان 

اهواز، ( نزدیک به بغداد     ۀترین منطق  ثروتمندترین و کلیدی   سوم برادران بریدی که بر     و    دوم گروه ترکان   گروه حمدانیان، 
ساز بـه نـام جنـگ کیـل          نبردی سرنوشت  در چنین گردونه رقابتی،    .حاکمیت دیرینه سالی داشتند   ) واسط، بصره و بطائح   

پیمانانشان  به عنوان یاران خالفت با بریدیان و هم      )انترک( میان حمدانیان و متحدانشان       ق هـ330سال در) نزدیک مدائن (
 .  رخ داد که نتایج شگرفی به جای گذاشت )دیلمیان(

  امـا شکـست خانـدان بریـدی در         ؛شـدند  ی وارد بـسیار های   جنگ در) ق.  هـ 332-314( به بیست سال     نزدیکبریدیان  
ای درهـم    جنگ کیل به گونـه     بریدیان در . کلمه بود آخرین شکست آنان به معنای وسیع         با حمدانیان، اولین و    رویارویی
  .  منطقه نداشتند در گونه تحرکی را اجرای هیچ پریشان حال شدند که دیگر توانایی بازسازی نظامی و شکسته و

 334 تـا  324 هـای  ۀ سالفاصل این نبرد هم سرنوشت بغداد را دگرگون کرد و هم به دوران سلطه و اقتدار امیراالمراها در      
 مترصـد   پـیش  ۀ که از یک ده    ،بویه  و سران و سپاهیان آل     را شتاب بخشید   به ویژه سقوط خاندان بریدی       ؛ ق پایان داد   .هـ

همـوار  ) بغـداد (راه را برای رسیدن به دارالخالفـه        ) بریدیان(گونه مزاحمی    تسلط بر بغداد بودند، اینک بدون وجود هیچ       
بویـه بـه عنـوان تنهـا پیـروز           چگونگی حضور آل   کیل و   نبرد پیامدهایترین    یابی به مهم    تپی دس  در  حاضر ۀمقال. دیدند

  . بغداد است در میدان نبرد
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  مقدمه 
   322( راضی دورۀخالفت عباسی در قرن چهارم و در 

 اصالح وضـع موجـود بـا پیـدایش و         برای  ) ق. ـ ه 329 ـ
 امـا ؛   شـد   روبـرو  ) هــ ق   324( امیراالمرایـی    ۀپدید هورظ

 یکـدیگر بـر     امیراالمرایان بـا   های درگیری رقابت و  تداوم
 هایی را بـیش از     بغداد، نابسامانی  حاکمیت بر  قدرت و  سر

سـه   رائـق در   ابـن  که حمدانیان، بریـدیان و     پیش دامن زد  
زمـان    هـم  ،بـه عـالوه   . طلبی جای داشتند   ضلع این قدرت  

خواهان سهمی   دیلم نیز  سرداران سپاهی ترک و    ه و بوی آل
حمدانیان به علت پایگـاه مـستحکمی       . حاکمیت بودند  در

و به سـبب روابـط گـرم و         ) موصل(که در اختیار داشتند     
 ؛صمیمی با خلفا، توجـه آنـان را بـه خـود جلـب کردنـد             

 خلیفه متقی و اطرافیانش بـرای درهـم شکـستن           بنابراین،
 بودنـد،  بـه   چیـره ک بـر بغـداد     کـه اینـ    قدرت بریـدیان،  

ــدانیان ــدند  حم ــده ش ــاه و  .پناهن ــل پایگ ــان در موص  آن
و سایر نیروهای مردمی و سپاهی       ای تشکیل دادند   اتحادیه

  . بغداد به خلیفه و حمدانیان پیوستند نیز از) ترکان(
 قابـل  زیـر بررسی تاریخی دسـتگاه خالفـت نکـات          در

  :توجه است
 درپـی   پیهای   دخالتقدرت نهاد وزارت به علت      ) الف

 مؤدیـان مالیـاتی     به وسـیلۀ   مالیات    نفرستادن سپاهیان و 
 583 /2 :1366 خلـدون  ابن(رو به افول رفته بود       دولت

  .)172:قهـ 1402وعش، ؛ 122 :1989ایوب، 
 اختیارات وسـیع    ۀگستر  نهاد نوپای امیراالمرایی در    )ب

حـل   حاکمیت را  ظهور رقبا نه تنها مشکلی از      با خود و 
 هــا دوچنــدان درگیــری ۀچرخــ در  بلکــه خــود،دنکــر

فراهم  رای دیگر   ها  دخالت گروه  ۀزمین شد و  ساز مشکل
  ).72، 1375 :کرمر( کرد
هـای نظـامی     ماننـد گـروه     سپاهیان مسلط بر بغـداد     )ج

طلبـانی چـون بریـدیان و        قدرت  و 1حجریان ساجیان و 
 و شـهر    مـرج در    بروز هرج و   ساز  گهگاه زمینه  قرمطیان

 .)383-388 /5 :1376 مسکویه ابن( شدند می اطراف آن 
   : زیر پاسخ دهدهای پرسشاست به  این مقاله درصدد

کیـل بـه    نبـرد  بریدیان پـس از    سرنوشت حمدانیان و  .1
  کجا انجامید؟

منطقه  بویه در  این نبرد موضع آل    پس از  به چه علت   .2
  مستحکم شد؟

  
  مکان کیل 

انیان ق میان حمد   . هـ 330ساز سال    نبرد سرنوشت 
 روی   کیـل  روسـتای  در   و  مـدائن   در اطـراف   و بریدیان 

این منطقه در منابع جغرافیایی و تاریخی به صورت         . داد
 کـــال ،)115 :1906 مقدســـی، ؛58/ 6: همـــان( کیـــل

: 1347یعقـوبی،   ( جال، جبل    ،)498 /4: 1399حموی،  (
؛ 151: 1399حموی،  (حبل   و) 228 :تا  صولی، بی  ؛100

ابـوبکر صـولی در     . ده اسـت  آمـ ) 87: 1347اصطخری،  
ق از نبرد جـال در پـایین مـداین            هـ 330حوادث سال   

 جزئیـات بیـشتری ارائـه نکـرده اسـت          اما   ؛سخن رانده 
یاقوت حمـوی آن را بـه کـسر و          . )228 :تا صولی، بی (

سکون الم دانسته و گفته اسـت ایـن همـان اسـت کـه               
  ؛در شـعرش از آن یـاد کـرده اسـت          ) شاعر(حجاج   ابن

 /4: 1399حمـوی،    (2لعن اهللا لیلتی با لکـال     : هبدین گون 
ناحیت  که در است  رسته هم از جبل نام برده        ابن). 498

 سـلطان در آنجـا بـود        ۀ و آشـپزخان    قرار داشـت   میسان
  . )40: 1364 لسترنج، ؛1365:218رسته،  ابن(

اثیر گـزارش جنـگ بریـدی و حمـدانی را بـا              ابن
ــرده  ــر ک ــشتری ذک ــات بی ــا؛جزئی ــ  ام ــه  ۀاز ارائ هرگون

ده کـه   نمـو اشـاره    اطالعاتی در مورد کیل خـودداری و      
 بدون آنکـه    ،نبرد در دو فرسخی مدائن روی داده است       

 اسـت   آشکارتنها  . دنجهت جغرافیایی آن را مشخص ک     
 دو فرسنگ از مدائن فاصله داشـته        که میدان نبرد تقریباً   

 /4 :تـا  العمـاد، بـی    ابـن ؛  104 /14: 1350اثیر،   ابن( است
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    ۳۵ / هيبو لآ ارتقاء و رشد دی دريبر  ـهاي حمدانی رقابت نقش  وليتحل
  

؛ 365: 1371سـیوطی،   ؛  203 /11: 1408کثیر،   ناب؛  168
  ).1804/ 3:1382 تتوی،

نکـه نیروهـای پـشتیبان      ایدر مجموع با توجـه بـه        
الدوله حمدانی در مدائن مـستقر بودنـد، گـزارش           سیف
تـر    مکـان کیـل بـه حقیقـت نزدیـک          ۀمسکویه دربار  ابن

 نبـرد بریـدیان و      ۀصـحن کـه   م اسـت    لّ چراکه مس  ؛است
 بود  زیرا از آنجا   ؛مدائن واقع شده بود   حمدانیان پیرامون   

 یـاری  را بـه     کمکـی که ناصرالدوله حمـدانی سـپاهیان       
  . داشت الدوله گسیل می سیف

  
 ـ شـناخت موقعیـت سیاسـی      و های بروز نبـرد    زمینه

  اجتماعی دربار
 ،) هــ ق   320-295(دوران مقتـدر     دستگاه خالفـت در   

 بـا )   هـ ق329-322(راضی   و ) هـ ق  322-320(قاهر  
ـ  .مـذهبی مواجـه بـود      های نظامی، سیاسـی و     شوبآ ه ب

  امیـران،  ۀ پیچیـد  های  درگیریراضی   دورۀ   خصوص در 
و ظهــور و بــروز  ســاجیه دخالــت ســپاهیان حجریــه و

 . روی دادحنابلــه و قرامطــه هــای مــذهبی ماننــد فرقــه
 ؛کرد کشاکشی دائمی میان عوامل خالفت بروز     بنابراین،  

 بـر سـر     ، بجکـم  ،شا پـرورده  رائق و دسـت    ابن جمله از
 ازی دیگـر    رقبـا  رائق بـا   ابن. قدرت به منازعه پرداختند   

سـرداران دیلمیـان بغـداد و        جمله کـورتکین دیلمـی از     
 وی بـود کـه سـرانجام     ستیز کشمکش و  در  نیز بریدیان

بـه امیراالمرایـی ناصـرالدوله       به قتل رسـید و ایـن امـر        
 .انجامیـد  حمدانی   -حمدانی بر بغداد و درگیری بریدی     

 اطراف بغداد در   های  درگیری کوچکی از    ۀاین تنها گوش  
  . ق و پس از آن بود  هـ330 تا 324های   سالۀفاصل

آنجا که نبرد کیل در عـصر خالفـت متقـی رخ             از
داد، ضروری اسـت بـرای شـناخت مرتبـه و موقعیـت             
سیاسی و اجتماعی وی توضیحاتی ارائه شود تا تـصویر    

 مـرگ   پس از .  آید  خلیفه به دست   ناکارآمدیروشنی از   
دســتگاه  آغــاز خالفــت متقــی، بجکــم در راضــی و در

و مقـام امیراالمرایـی را برعهـده        بـود   خالفت نافذاالمر   
که در هنگـام مـرگ      وی،  دهند   منابع گزارش می  . داشت
 دسـتور داد تـا      ،بـرد  از بغداد به سر می     بیرون   در راضی

 قـضات و  اعیان شهر، علویان، عباسیان، سـران سـپاهی،     
  پــس از شــور و مــشورت،.گــرد آینــدن بغــداد بزرگــا

با لقب المتقی باهللا بـه      ، را    فرزند مقتدر  ،سرانجام ابراهیم 
ــشاندند  ــت ن ــن( خالف ــسکویه،  اب ؛ 28-29 /6 :1376م

ــن ــر،  اب ــن؛ 89 /14 :1350اثی ــر،  اب ؛ 198 /11 :1408کثی
  .)412 :1406خضری بیگ، ؛ 230 :1364غریغوریس، 

وشی که قابل ذکـر     برخی بر این باورند که متقی ر      
ابـن  (  زیـرا کـارش رو بـه پریـشانی بـود         ؛باشد نداشت 

 روزگار که از نخبگان     ، مسعودی .)387 :1367طقطقی،  
حوادثی بر متقی گذشـته     : دارد  چنین اظهار می   ،خود بود 

عباس رخ نداده  که نظیر آن برای هیچ یک از خلفای بنی    
 که  افزاید  می وی همچنین    .)384 :1365مسعودی،  ( بود
 مـسعودی، (  کشور از خود اختیاری نداشـت      ۀدر ادار  او

ــی ــا ب ــورش  ) 340 /4 :ت ــگ و ش ــه جن ــارش ب و روزگ
 امور خالفت ۀ هم.)387: 1367طقطقی،  ابن( گذشت می
مـسمایی    و خلیفه اسـم بـی       قرار داشت   دست بجکم  در

  .)230 :1364 غریغوریس، ؛1800 /3 :1382تتوی، (بود 
همـواره بـه    بود و    دست بریدیان    ۀمتقی همچنین بازیچ  

 او .)230 :1364غریغوریس،  ( شد  آنان تهدید می   وسیلۀ
 بریدیان بـه بغـداد از شـدت         ۀناچار شد در هنگام حمل    

 .به موصل بگریزد و در پناه حمدانیان درآیـد         فشار آنان 
هـای    ق به لحـاظ زمینـه        هـ 330اینک که حوادث سال   

د،  ایـن نکـات جلـب        شـو   تاریخی نبرد کیل بررسی می    
  : کند  میتوجه

 هـ ق به بعـد، جایگـاه        260 حمدانیان از سال   )الف
دیار ربیعه، دیار بکر و دیار      (خود را در موصل و دیارات       

هایی که    فراز و نشیب   ۀ و با هم   نداستحکام بخشید ) مضر
در ارتباط با خلفا داشتند از نظر خلفا بهترین گزینه بـرای            

  /13 :1350اثیـر،    ابـن ( نـد بست پیش رو بود    رهایی از بن  
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  ۱۳۸۹ پاييز ، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۳۶ 
 

  .)326 /3 :1366خلدون،    ابن؛202و198
 پیش بر ثروتمندترین مناطقی     ۀ بریدیان از دو ده    )ب

 مانند خوزستان   ؛آمد  می شمارکه گلوگاه اقتصادی بغداد به      
 مدت چند بار هـم بـه مقـام وزارت           آنطی   حکم رانده و  

ند و به خصوص در بغداد عوامل، هـواداران و          ه بود رسید
کـه تمـامی اخبـار و اطالعـات مرکـز           جاسوسانی داشتند   

 :1376مسکویه،   ابن( گذاشتند خالفت را در اختیار آنان می     
   .)585/ 2 :1374 ،زاده عماد؛221/ 5

ــر رقبــای خــود در راه   آل) ج ــا پیــروزی ب بویــه ب
رسیدن به بغداد بردباری نشان دادند و مترصد حـوادث          

 بــدین ترتیــب، نیرویــشان روز بــه روز ؛بعــدی بودنــد
ای حساب شـده و زیرکانـه         به گونه  یافت و   ش می افزای

کـاهن،   (در آرزوی فتح بغداد و رسیدن به قدرت بودند        
1384: 139(.  
هایی که بـرای خلفـا       قرمطیان به دلیل مزاحمت   ) د

گذشـته را    کروفـر  هایشان  تالش ۀکردند با هم   فراهم می 
آن خطـری بـرای       ولی هر  ؛برای تحرک نظامی نداشتند   

تـضعیف آن    در و رفتنـد  شـمار مـی   دستگاه خالفت به    
ــی ــیدند م ــفهانی،  (کوش ــردی؛ 186-192: 1367اص  ب

   .)366: 1365، مسعودی؛ 224-225/ 3: 1992االتابکی، 
ــه ســبب حــضور پرســابق  ــرادران بریــدی درۀب   ب

بـه  ابوعبداهللا بریـدی     ق  هـ 330در سال  خدمات دولتی، 
  متقی برای دومین بـار بـه وزارت برگزیـده شـد            وسیلۀ

 ؛)312 /3 :1349تغـری،     ابـن  ؛99 /14 :1350یـر،   اث ابن(
چنـدانی   محبوبیـت    ،امیراالمـرا ،  رائق ولی از آنجا که ابن    

، ترکان بـه ریاسـت تـوزون بـر او شـوریدند و              نداشت
ــی ــتند     درهمگ ــدی پیوس ــداهللا بری ــه ابوعب ــط ب  واس

  .)51 /6 :1376مسکویه،  ابن(
 پیوستن ترکان به ابوعبداهللا بریـدی قـدرت وی          با

تاجـایی کـه    ،  )99 /14: 1350اثیـر،    ابـن (ش یافـت  ایافز
را بـا     ابوالحسین، را به فرماندهی برگزید و او       ،برادرش

 سـپاهیان تـرک و دیلـم بـه     ۀتمام سپاهیان خود به اضاف 
 /2 :1366خلـدون،    ابـن ؛   جـا  همان (فرستاد بغداد   سوی
 بیمـاری وبـا شـایع شـده بـود        بغداد گرانی و   در .)628

 که اند مورخان گزارش کرده  . )167  /4 :تا العماد، بی  ابن(
ه بـود   د میـت شـ    خـوردن  موجـب    غـال  و قحط شدت

؛ 316/ 3: 1349 تغـری،   ابن ؛19/ 14: 1412 جوزی، ابن(
  .)360 :1371سیوطی، 
 ابوالحسین بریـدی    حرکت با   ، عباسی ۀ خلیف ،متقی

سپاهیان دیلمی او به سمت بغداد همـراه فرزنـدش و            و
حتـی قاریـان در   . انـه شـد  رورائق برای جنگ بـا او    ابن

 به مردم را    ۀهای باز در دست داشتند، تود      حالی که قرآن  
 /6: 1376 مسکویه، ابن( خواندند جنگ با بریدیان فرامی   

متقی به همراهـی فرزنـد و         فرار ، این کارزار  ۀنتیج. )52
 و  ، مقـر حمـدانیان    ،برخی از یارانش به سـمت موصـل       

اما پـس از     .دابوالحسین بریدی و سپاهیانش بو    پیروزی  
  ابوالحـسین و سـپاهیان       ۀپیروزی، عملکرد چهـار ماهـ     

 بـرای او رقـم     ناگواری ۀاش در بغداد نه تنها آیند      دیلمی
 بلکه برای همیشه خاندان بریدی را نیـز در سـقوط            ،زد

  منابع از عملکرد نادرست بریدیان و      بیشتر. کامل فروبرد 
  :اند دیلمیان با مردم بغداد خبر داده

هر کسی را در دارالسلطان     ) اصحاب بریدی  (دیلمیان -
  . یافتند کشتند

  . غارت کردند را ای مردم بغداد به شکل گسترده -
  .)53 :همان( دیلمیان به حرم خلیفه تعرض نمودند -

 کـشتاری سـنگین و      ،هـا  مورخان از هتک حرمـت    
ـ              ۀغرق شدن بیش از ده هزار نفر و بـه یغمـا رفـتن خان

 انــد کومــت خبــر دادههــای مــردان ح خالفــت و خانــه
 .)639 /2: 1366خلـدون،    ابـن ؛  384: 1365مسعودی،  (

ای از حــضور  دهنـده  هــای تکـان   گـزارش ،منـابع دیگـر  
اند که بر اثر اقـدامات       دیلمیان بریدی در دارالخالفه داده    

 ابوالحـسین   ،به هر حـال   . سایه افکند آنها مرگ بر بغداد     
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 بیـشترآنان   با ترکان نیز بدرفتاری کرد و زنان و فرزندان        
 ، را نــزد بــرادر خــود،تــوزونشــان،  ه ســرکرداز جملــه

 :1350اثیـر،    ابـن (  به گروگان فرسـتاد    ،ابوعبداهللا بریدی 
 هـای   گزارش ).53 /6: 1376،  مسکویه  ابن ؛100 /14

  مـردم بغـداد     بـا  دیگری از عملکـرد ناهنجـار بریـدیان       
 سپاهیان را به دنبال داشت     حکایت دارد که تنفر مردم و     

ــن( ــ اب ــن؛54 /6 :1376سکویه، م ــدون،  اب / 3: 1366 خل
  .)295 /1 :تا قلقشندی، بی؛ 329

ــسین و     ــست ابوالح ــای ناشای ــبب رفتاره ــه س ب
 و تـوزون بـه      ند شورید آنهادیلمیان، ترکان در بغداد بر      

این امر در سرنوشـت     . اتفاق یارانش به موصل گریخت    
حال با توجه به نارضایتی مردم      . بریدیان بس زیانبار بود   

بغــداد و ترکــان از ابوالحــسین و بــا پیوســتن ترکــان و 
توزون به حمدانیان، آنان قدرت یافتند و ناصرالدوله نیز         

 رقیب بزرگ خود را از سر راه برداشت         ،رائق با قتل ابن  
؛ 168/ 4 :تـا  العمـاد، بـی    ابن؛  202/ 11: 1408 کثیر، ابن(

و به اتفاق خلیفه و ترکـان بـه         ) 1805/ 3: 1382 تتوی،
 ابوالحـسین بریـدی بـه دلیـل         .سمت بغداد حرکت کرد   

 و بـه واسـط گریخـت         کرد ناتوانی ناچار بغداد را ترک    
  .)295 /1 :تا قلقشندی، بی(

 استقرار ناصرالدوله در بغداد هنـوز خطـر     وجودبا  
 مـردم بغـداد بـا     . ابوالحسین بریدی از میـان نرفتـه بـود        

 ابوالحـسین بریـدی دچـار     دوبـارۀ   ۀ  رسیدن اخبار حملـ   
  شدند و تـدابیری اندیـشیده شـد تـا از           دوچندانترسی  

سرانجام حمدانیان به کمـک      .دشوورود وی جلوگیری    
 و بریدیان به کمک دیلمیـان در نزدیکـی مـدائن            ،ترکان

 منابع وضعیت جنگ را     بیشتر. روی هم قرار گرفتند   یارو
 :تا بی لی،صو (اند  یکسان گزارش کرده   به صورت تقریباً  

ــن ؛228 ــسکویه،  اب ــدانی،  58/ 6: 1376م : 1961؛  هم
  ).104/ 14: 1350اثیر،  ؛ ابن129

 کیل با افت و خیزهایی بـه مـدت چهـار روز            نبرد
 از(چرخیـد    ادامه داشت و آسیای جنـگ بـا خـون مـی           

: 1380ســامر، ( )الحجـه   ذیسـوم القعـده تــا    ذیام سـی 
یـاران   زیـرا  ؛پیروزی از آن بریدیان بـود     نخست   .)136

ــیف ــی س ــه از صــحن عل ــدۀالدول ــگ گریختن ــا ، جن  ام
ناصرالدوله از مدائن او را پشتیبانی کرد و شکـست بـر            

 ؛228 :تــا صــولی، بــی( ســپاه ابوالحــسین بریــدی افتــاد
عمـاد،    ابـن  ؛365: 1371 سیوطی،   ؛129: 1961همدانی،  

  ).168 /4 :تا بی
  

   نبردۀپیامدهای اولی
 یـاد ن به عنـوان جنـگ کیـل          که در تاریخ از آ     ،این نبرد 

دو طـرف حمـدانی و بریـدی را           قوای هـر   ، است شده
 ؛ اما برای بریدیان بیش از حد گران تمام شد         ؛تحلیل برد 

  :زیرا
 اعضای دیلمـی سـپاه بریـدی بـه حمـدانیان            بیشتر .1

  . پیوستند و در خدمت آنان قرار گرفتند
 . کشته شدندگروهی از سرداران بریدی  .2
ــاران بریــدی .3 یــانس غــالم   از جملــهگروهــی از ی

 محمــد بــن  وبریــدی، ابوعبــداهللا، ابــوالفتح بــن طــاهر
 دبیر سـپاه    ،بریدی و فرج  ) اندرزگر(عبدالصمد با مذکر    

 .)58 /6: 1376مسکویه،   ابن(  اسیر شدند،بریدی
 .  بریدی ورشکسته و پراکنده به واسط گریخت .4

 ؛چیزی بـه جـا نگذاشـت      نیز  این جنگ برای حمدانیان     
  :زیرا

ــیف چ آن .1 ــروی س ــان نی ــرد و   ن ــل ب ــه را تحلی الدول
جا گذاشت که نتوانست فراریـان       ههای فراوانی ب   زخمی

 . بریدی را تعقیب کند
 ناصرالدوله  به وسیلۀ اگرچه مدتی مقام امیراالمرایی      .2

در بغداد حفظ شد، روابط ترکان و حمدانیان به سـردی           
  . دانجامی به فرار حمدانیان از بغداد سرانجامگرایید و 

رکان بر بغداد مسلط شدند و بار دیگر تـوزون بـه            ت .3
  . باالترین مقام امارت رسید
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حمدانیان چون گذشته ناچار موصـل را بـه عنـوان            .4

پایگاه و مقر اصلی خـود حفـظ کردنـد و از مـشکالت              
  . بغداد دور شدند

اعتمـادی بـین خلفـا و حمـدانیان          همچنان موج بی   .5
  . وجود داشت

ای  انی، آنان جبهه  به سبب کثرت افراد خاندان حمد      .6
الدوله راه حلب و      علی سیف  ؛جدید برای خود گشودند   

 خاندان حمدانی دو دولـت      سرانجامدمشق را برگزید و     
 حمدانیان موصـل بـه رهبـری        :در دو پایگاه دایر کردند    

 . الدوله ناصرالدوله و حمدانیان حلب به رهبری سیف
  
   یجهتن

ــ - ــل و ۀنتیج ــزرگ کی ــگ ب ــو  جن ــاأشکــست ت  م ب
که به قول    چنان مهم بود   ینی نیروهای بریدی آن   نش عقب
  . نامه به جهان فرستاد مسکویه، متقی فتح ابن
 در اسرای بریدی را در بغداد به گردش درآوردند و         -

تـوان نیروهـای بریـدی       .دادنـد  مردم  قرار   معرض دید 
 از جنـگ کیـل      پـس چنان درهـم شکـسته شـد کـه           آن

دو سال بعد نیز    نتوانستند به اقدام نمایانی دست زنند و        
 برتـرین امـرای     ،با قتل و مرگ ابویوسـف و ابوعبـداهللا        

 از اهمیت بریدیان کاسته و نقش آنان در تـاریخ           ،بریدی
  .تر شد رنگ رنگ و کم برای همیشه کم

ــ  - ــر شکــست ایــن جنــگ دنبال  اقــدامات ۀشــاید اث
ضدانسانی ابوالحسین بریدی و عملکـرد زشـت یـاران          

که بر مردم چنـان سـتمی       باشد  بوده  دیلمی او در بغداد     
ــا و  ــه علم ــتند ک ــضات  روا داش ــان(ق ؛ 111-113 :هم

 )211 /11 :1408کثیـر،     ابـن  ؛160/ 14 :1350اثیـر،    ابن
فتوا  در یک گردهمایی به قتل ابوالحسین بریدی         بناچار
  . دادند

گاه برای بغـداد     بریدیان پس از نبرد کیل، دیگر هیچ       -
 و نتوانـستند    به شمار نیامدند   نامطلوب   یاعنصری فعال   

زیرا تـوان   ؛  خطری ایجاد کنند   درباریان برای خالفت و  

 مـاه در    ه خصوص که یـازد    ، به بازسازی قوا را نداشتند   
  . حمدانی بودند  کامل سپاهیان ترک وۀمحاصر

آنان پس از نبرد کیل از چند طرف در معرض نیـستی و    
 یوسـف بـن     ، امیـر عمـان    ،نخست. نابودی قرار گرفتند  

طـرف ناخـدای      با لطـایف الحیـل از       که خطرش  ،وجیه
ــا ــشان دور شــد ســوزاندن کــشتی بریــدیان ب  ،دوم. های

 پـیش  اما   ؛معزالدوله که ناقوس مرگ بریدیان را نواخت      
از آنکه معزالدوله آنـان را بـه نیـستی و نـابودی کامـل               

 بــرادر بــه وســیلۀبکــشاند بــا قتــل ابویوســف بریــدی 
 مـرگ   ابوعبداهللا، آنان خود بـا دسـت خـویش      ،تر بزرگ

  . حتمی خاندان خود را رقم زدند
ترکـان   صفوف سـپاهیان بـومی و      به علت آنکه در    -

اثر  در کرد و  الدوله حمدانی اختالف بروز     سیف طرفدار
حمدانیان نه تنها از اطراف مـداین        شدت تحکم ترکان،  

نیـز تخلیـه      شـدند بغـداد را     ناچارعقب نشستند،  بلکه     
ایـن   از پـس    .به سـمت موصـل عقـب نـشینند        کنند و   
 بـا  مغتـنم شـمرد و     الدوله فرصـت را    نشینی سیف  عقب

 در حلب راند و سپاهیان تحت امرش به سمت دمشق و     
ـ     بزرگ شدحلب موفق    فرهنگـی را    -ی  ترین پایگاه ادب

  .گذاری کند پایه
 هـشیارانه بـا صـبر و        پیش از آن  ها   بویه از مدت   آل -

پشتکار برای ورود به بغداد و به دست گـرفتن قـدرت            
اینک با درهم شکستن قـدرت      . کردند شماری می لحظه  

 نظامی بریدیان و از دست رفتن سران و سردارانشان، و          
نشینی حمـدانیان از بغـداد فرصـت خـوبی بـرای             عقب

  .  عراق و شهر بغداد به دست آوردندۀرخنه به درواز
 بویه نیروی غیرمتمرکز امیراالمراها حـذف      با ظهور آل  ـ  
 اجرایی پس از گذشت      و قدرت وزارت و نهادهای     شد

 ۀ در اختیار ایرانیان قرار گرفت و دور       بار دیگر یک قرن   
رشد  شکوفایی فرهنگ و تمدن و بالندگی امت اسالم و        

  . دشتشیع فراهم 
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  ها نوشت پی
هـایی از بازمانـدگان یوسـف بـن          سپاهیان ساجی به دسته   .1

 نبرد با  شود که در    گفته می  ،بزرگ عباسیان   سردار ،الساج ابی
/ 5 :1376مسکویه،   ابن(کشته شد    هـ ق    315 سال مطه در قرا

نـشینان    همچنین شاید نسبت ساجیان بـه سـاج        .)251-245
کپرنشینان امروزی زندگی    نی مانند  هایی از  خانه که در  باشد
بچگـان    سپاهیان حجری غالم .) پاورقی 179:همان(کردند   می
دن شـ   ایشان پس از بـزرگ    . های کاخ خلیفه بودند    اقت ا ۀویژ

تخـت   که نگهبانی تاج و    پیوستند می ای از سپاهیان   به شاخه 
فـداییان سپهـساالران     و دوش آنان بـود    مذهب رسمی بر   و

  ).  پاورقی538 :همان(بودند  خود
کنایـه از   (کـال بـودم      دیـار  آن شبی کـه در     لعنت خدا بر  . 2

  .)سختی آن شب
  

 منابع

 ،الکامـل فـى التـاریخ      ).1350( .عزالدین اثیر، ابن .1
 ترجمـه عبـاس خلیلـى،      لدهاى سیزدهم و چهاردهم،   ج

 . کتب ایران :تهران
المحاسـن   الدین ابى  جمال بردى االتابکى، ابن تغری    .2

 النجوم الزاهره فى ملـوک المـصر و      ).1349( .یوسف
  .  دارالکتب المصریهمطبعۀ: ، قاهره جلد سوم،القاهره

ــن .3 ــى  جــوزی، اب ــن عل ــدالرحمن ب ــ1412( .عب  ـ ه
، االمــم م فــى تــاریخ الملــوک والمنــتظ ).م1992/ق

جلدهاى سیزدهم و چهاردهم، تحقیق محمد و مصطفى        
 . الکتب العلمیه دار: عبدالقادر عطا، بیروت

 لـدهای ج ، العبر .)1366( .خلدون، عبـدالرحمن   ابن .4
مؤسـسه  : ترجمه عبدالمحمد آیتـى، تهـران      دوم و سوم،  

  . مطالعات و تحقیقات فرهنگى
وفیات االعیان   ).تا بی( .خلکان، احمد بن محمد    ابن .5

 سوم، حققـه احـسان عبـاس،        لد، ج و انباء ابناء الزمان   
  . دارصادر :بیروت

،  االعالق النفیسه  ).1365. (احمدبن عمـر   رسته، ابن .6
 . امیرکبیر :تهران چانلو، ترجمه و تحقیق حسین قره

تاریخ فخرى  ). 1367( .بن على  محمد طقطقى، ابن .7
، ترجمـه محمـد   در آداب ملکدارى دولتهاى اسـالمى   

  . علمى و فرهنگى، چاپ سوم: وحید گلپایگانى، تهران
شذرات الـذهب فـى     ). تا بی. (العماد، عبدالحى  ابن .8

: بیـروت  ،جلـدهای دوم و چهـارم     ،  اخبار مـن ذهـب    
  . داراحیاء التراث العربى

 ).م1988/ ـ ق هـ 1408( .الفـداء حـافظ    ابى کثیر، ابن .9
 حـادی العـشر،   ، الجـزء ال   النهایه فى التـاریخ    البدایه و 
 .   المعارفمکتبۀ: بیروت

 ،االمـم   تجـارب ).1376( .مـسکویه، ابـوعلی   ابـن  .10
 :تهرانترجمه علی نقی منزوی،      ،لدهای پنجم و ششم   ج

 . توس
. )1347. (بـراهیم بـن محمـد     اسحق  ابوا اصطخری، .11

بنگـاه  : تهران ، به کوشش ایرج افشار،    مسالک و ممالک  
  . ترجمه و نشر کتاب

ــفهانی، .12 ــن   اص ــزه ب ــسنحم ــاریخ . )1367(. ح ت
امیرکبیر، : شعار، تهران  ترجمه جعفر  ،شاهان پیامبران و 
 . چاپ دوم

سیاسـی   (تاریخ العباسی ). 1989( . ایوب، ابراهیم  .13
  .  العالمیه للکتابکۀالشر: ، بیروت)و الحضاری

ــاریخ ملــل و دول ). 1383( . بروکلمــان، کــارل .14 ت
ــری، ،اســالمی علمــی و : تهــران ترجمــه هــادی جزای

  . گیفرهن
. )1382( .تتوی، قاضی احمد و آصف خان قزوینی       .15

: تهـران  جلد سوم، تصحیح غالمرضا مجد،     ،تاریخ الفی 
  .  فرهنگی وعلمی

اشــکال  ).1368( .جیهــانی، ابوالقاســم بــن احمــد .16
آسـتان  :  مشهد ترجمه علی بن عبدالسالم کاتب،     ،العالم

  . قدس رضوی
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تـاریخ سیاسـی    ). 1362. (حسن، ابـراهیم حـسن     .17
جاویدان، چـاپ   : تهران ترجمه ابوالقاسم پاینده،   ،اسالم
  .  پنجم

معجـم  ).  م 1979 /  ق هــ 1399( .حموی، یـاقوت   .18
داراحیــاء  :بیــروت  تــا چهــارم، اولهایجلــد ،البلــدان

  .  التراث العربی
 ).م 1986/  ق هــ  1406( .شیخ محمد  بیگ، خضری .19

 :بیـروت  به تحقیق شیخ محمد عثمانی،     ،الدوله العباسیه 
  .دارالقلم

  . لغت نامه.هخدا، علی اکبرد .20
، ترجمـه  دولت حمـدانیان ). 1380( .فیـصل سامر،   .21
 پژوهـشکده حـوزه و     :رضا زکاوتی قراگوزلو،  قـم      علی

 . دانشگاه

 تـاریخ   ). 1371. (بکر بن ابى   سیوطى، عبدالرحمن  .22
  . الدین عبدالحمید، مصر ، تحقیق محمد محىالخلفاء

بـار   اخ .)تـا  بـی . (بکر محمد بن یحیی    الصولی، ابی  .23
او تاریخ الدوله العباسیه من     (الراضی باهللا و المتقی هللا      

 ،مـن کتـاب االوراق    )  هجریه 333 الی سنه    322سنه  
الهیئه العامـه لقـصور     :  ناشر ،دن. هیورث. عنی بنشره ج  

  . الثقافه
 فـۀ تاریخ عصر خال  ).  ق  هــ  1402. (یوسف عش، .24

  . دارالفکر: ، دمشقالعباسیه
، یخ مفـصل اسـالم    تار .)1374(. حسین عمادزاده، .25

  .اسالم :تهران

تاریخ المختـصر    ).1364( .ابوالفرج غریغوریوس، .26
 هللا ریاضی، ا  حشمت و   پور ترجمه محمدعلی تاج   ،الدول
 . اطالعات: تهران

معاصـر  ). تـا   بی. (قلقشندی احمدبن علی ابن احمد     .27
االنانه فی معالم الخالفۀ، الجزء االول، تحقیق بعد اسطار         

  .العالم الکتاب: بیروتاحمد سراج، بی چاپ، 

، ترجمـه   بویهیـان  .)1384 (.کلـود و کبیـر      کاهن، .28
 .چاپ اول مولی،: تهران یعقوب آژند،

احیـای فرهنگـی در عهـد       ). 1375( .جوئل کرمر، .29
، )گرائـی در عـصر رنـسانس اسـالمی         انسان( بویه آل

مرکـز نـشر    : ترجمه محمدسعید حنائی کاشانی، تهـران     
  . دانشگاهی

ــسترنج، .30 ــای ل ــاریخى   ).1364( .گ ــاى ت جغرافی
 ترجمـه محمـود عرفـان،       ،سرزمینهاى خالفت شـرقى   

  . فرهنگى، چاپ دومی و علم :تهران
التنبیــه و  ).1365( .علــى بــن الحــسین مــسعودى، .31

علمـى و   :  ابوالقاسـم پاینـده، تهـران      ترجمـه ،  االشراف
  . فرهنگى، چاپ دوم

مــروج الــذهب و معــادن ). تــا بــی( . -------- .32
الــدین  بتحقیــق محمــد محیــى  چهــارم،لــد، جالجــوهر

  . دارالمعرفه: عبدالحمید، بیروت
مــروج الــذهب و معــادن  ).1370. ( -------- .33

:  دوم، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، تهـران         لـد ، ج الجوهر
 . علمى و فرهنگى

احسن التقاسیم  ). 1906( .مقدسی، ابوعبداهللا محمد   .34
  . الطبعه الثانیه مطبعه بریل،: لیدن ،فی معرفه االقالیم

 حدود العالم من المـشرق الـی        .)1362 (.ناشناس .35
  . طهوری :تهران به کوشش منوچهر ستوده، ،المغرب

تکملـه  ). 1961( .همدانی، محمـد بـن عبـدالملک       .36
 تحقیق آلبرت یوسـف کنعـان،      اول، ءجز ،تاریخ طبری 

  . المطبعه الکاثولیکیه، الطبعه الثانیه: بیروت
ــوبی،ی .37 ــن عق ــدان). 1347( .واضــح اب ــه ترج ،البل م

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران محمدابراهیم آیتی،
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