
 

 آل بويه )اصلهم وموطنهم بالد الديلم(:

اعت ، وضمقدمة: كانت احوال الدولة العباسية مضطربة في عيد الخميفة المقتدر
عمى حدود  ةيشنون الغارات المتصموأخذ البيزنطيون  ،ىيبة الثغور عمى حدود الدولة

المقتدر  ةليم بعد ان ضعف الدفاع عنيا، وبعد قتل الخميف ةاخمالعباسية المت ةالدول
لمظفر امير ، الممقب بـ: ام ،استبد باالمور مؤنس الخادم202ىـ/020سنة باهلل 

القاىر، وىذا الخميفة ىو الخر قبض عمية الوزير ابن فعمو  ةالجيوش، واجمس الخميف
غير م وفي عيده لم يبق لمخميفة 209ىـ/ 022وسجنو، وولى الخالفة القاىر سنة 

 جميعيا لالمير بن رائق وليس لمخميفة حكم.، والحكم في بغداد واعماليا

)االىواز( في يد  ، وخوزستانف فكانت البصرة بيد محمد بن رائقاما باقي االطرا
ابن عمي يد وكرمان في  ،ودولة عمي بن بويوبالد فارس في يد عماد الالبريدي، 

 لحسن بن بويو،والجبل في يد ركن الدولة امحمد بن الياس، والري واصبيان 
د ، ومصر والشام في يفي يد بني حمدانوالموصل  وربيعة والموصل وديار بكر

)تونس( في يد ابي القاسم القائم بأمر اهلل ابن الميدي ة وأفريقي ،االخشيد محمد
، وجرجان في يد في يد عبد الرحمن بن محمد الثالثالعموي، واالندلس 

 لحسن القرمطي.الديمم،والبحرين واليمامو في يد بن طاىر سميمان بن ا

، وىم الذن سيمعبون دورًا ظير عمى المسرح السياسي بنو بويووفي ىذه الفترة 
 ميما في حياة الدولة العباسية.

 

 



 ين وموطنهم:ياصل البويه

، وبالد الديمم االصمية ىي المنطقة ن اصميم من الديمم، وبالد الديممالبويييو 
الخرز، ومن جية الغرب شيء من الواقعة بين طبرستان والجبال وجيالن وبحر 

 اذربيجان وبالد ايران.

من نسبيم الى احد المموك الفرس وىو الممك  ، فمنيماختمف الباحثون في نسبيم
 ةفي الحير  بيرام جور، وىو بيرام بن بن يزد بن جرد،الذي نشأ وتربى بين العرب

يرجعون الى  الى العرب، وانيمومنيم من ارجع نسبيم  عاصمة المناذرة في العراق،
حصل بين العرب والديمم،  ، وقد يكون ىذا الرأي تعبيرا رمزيا لمدى التقارب الذيبني

 ليم بالعرب.وال صمة ، والمرجح ان البويييين من الديمم والمرجح

كان صيادًا فقيرًا ، وابوىم بويو عمي وأحمد والحسن ةبني بويو االخو  من  اشتير
الذي اسس بن زيار  مرداويجفي خدمة ة االخو ، واشتغل ىؤالء عمى بحر قزوين

 الزيارية. ةالدول

حتى واله  ةمناصب الدول، وصار يتراس عالية ةعمي بن بويو كفاءظير ا     
وصار اىل الوالية  اىدافيم ويبدو انو حقق في والية الكرج،بن زيار  يجداو مر 

خطره في فشعر بمرداويج  يظيرون لو الحب والوالء، االمر  الذي اثار شكوك
، لكن البويييين تنفسوا الصعداء مرداويجبين بني بويو و  ة، وبدأت المنافسالمستقبل

م ، واغتنم االخوه ىذه الفرصو ، فأستولى الحسن 209ىـ 020بعد قتل مرداويج سنة 
والري وىمذان وشيراز، ونازع احمد بن بويو عميًا بن العباس عمى والية  عمى اصفيان

امالك الخميفة العباسي في العراق، ع يبيا جمواخذ البويييون  كرمان  وأنتصر عميو،
لكن توزون الذي كان  م ىاجم احمد بن بويو مدينة واسط،290ىـ/002ففي سنة 

 ضّد ىجومو وتمكن من ىزيمة جيشو.ك اوقت ذامير االمراء 



 ظام امير االمراء كان يزداد كلالسائد في ذلك الوقت يتمخص بأن نكان الوضع 
يزدادون كل يوم ضبطًا ، بينما كان امراء بني بويو عن ضبط امور العراق يوم عجزاً 

 امراء االمراء. ، حتى تطمعت النفوس الى احالل بني بوية محل وصيتاً  وةوق

، لالمراء اوزون، واصبح شيرزاد امير امير االمراء ت م299ىـ /000في سنة تو 
يا قبل )ينال كوشة( عمي واسطوفي  ،في االحواز وكان معز الدولة )احمد بن بويو(

وييي طالبًا منو القدوم الى االمير معز الدولة الب ةوقد راسل ينال كوش شيرزاد،
في وقت  ،واتساع نفوذىم ان امير واسط شعر بقوة البويييينولعل سبب ، واسط

مختمف ، وسادت الفوضى بسية قد دّب فييا الضعف واالنيياركانت الخالفة العبا
، فقد انتشرت المصوص الذي نشر الرعب وتسمطوا عمى وخاصة بغدادمدن العراق 

، وعادت تمك االفعال الى اضطر التجار الى اليرب من بغداد اموال الناس الى حد
اسط كان يشعر وفساد االمور عمومًا، والمرجع ان ينال كوشة حاكم و انتشار الخراب 

، وت بيدف االستيالء عمياق عدة مراالعر   ويعمم انو ىاجم وباطماع احمد بن بوي
ستقبمو فتقرب من الجديدة، ضمانًا لم ةرك ان من مصمحتو مداراة ىذه القو لذلك اد

 ليم. ةوراسميم واظير االخالص والمعاون البويييين

  ة، وأصبح عاجزّا عن حل االزمظام امرة االمراء منّي بفشل ذريعوالواقع ان ن
لمخالفة  ةالطراف التابعوعن استرداد ىيبة الخالفة في نظر حكام وأمراء ا ةالمستحكم
، وازاء ىذه االحوال نظام جديد غير نظام امرة االمراءالى فتطمعت النفوس ، العباسية

عربية كانت  ةباسي المقتدر باهلل الحمدانيين )وىم اسر الع ةالمتردية استدعى الخميف
ظير في البصرة وضد  عبداهلل البريدي الذي اضد اب امارتيم في الموصل وحمب(

، وفعال ىب الحمدانيون وحاربوا ابا عبداهلل البريدي وأنصاره االتراك، ر االمراءيام
 وعمى الرغم من ذلك بقى الوضع العراق مضطربا حتى دخول البويييين اليو.

 


