االضطرابات الدينية في بغداد في القرنين
()1
الرابع والخامس الهجريين
تأليف :أُنري الؤوست
تأليف :أسامة شفيع السيد

(*)

(**)

بين يدي الترجمة:

لســت أشــك يف أن ســؤالً ســيعرض لقــارئ هــذا املقــال بعــد الف ـراغ منــه ،وهــو :مــا الداعــي
إىل نقلــه إىل العربيــة؟ والحــق أن لهــذا الســؤال مــن الوجاهــة مــا جعلــه ميــر بخاطــري غ ـ َر
م ــر ٍة يف إب ــان الرتجم ــة ،حت ــى ك ــدتُّ أمس ــك ع ــن إمتامه ــا ،منرصفً ــا عنه ــا إىل غريه ــا م ــا
ه ــو أج ــدى وأنف ــع للق ــارئ العريب.والس ــبب يف مرشوعي ــة ه ــذا الس ــؤال أن أُنْ ــري الؤوس ــت
( )*()Henri Laoustمل ي ــزد -يف أك ــر مقال ــه -ع ــى أن (نق ــل) إىل الفرنس ــية م ــا ج ــاء يف كت ــب
التاري ــخ العربي ــة -كاملنتظَ ــم ،والبداي ــة والنهاي ــة ،والكام ــل وغريه ــا -م ــن بع ــض الح ــوادث
(1)	 Henri Laoust ; Les agitations religieuses à Baghdâd aux IVe et Ve siècle de l'Hégire. Islamic civilisation 950-1150: a
Colloquium published under the auspices of the Near Eastern history group Oxford, the Near East center. University of
)Pennsylvania/ Editor D. S. Richards. (pp.169- 185
(*)  -أُنْــري الؤوســت ( :)Henri Laoustمســترشق فرنــي تخصــص يف ابــن تيميــة والحنابلــة بوجــه عــام .ولــد يف (فربايــر ســنة ١٩٠٥م) يف
قريــة فريــن عــى نهــر األســكو ،وتــويف يف روين ،يف (نوفمــر ســنة ١٩٨٣م) .حصــل يف ســنة (١٩٢٨م) عــى الليســانس يف اللغــة العربيــة،
والليســانس يف الفلســفة .ثــم أمــى عا ًمــا يف دمشــق ملحقًــا باملعهــد الفرنــي بهــا .وبعــد حصولــه عــى شــهادة األجريجاســيون يف
اللغــة العربيــة عــن يف (املعهــد الفرنــي لآلثــار الرشقيــة؛ بحــي املنــرة يف القاهــرة) مــن ســنة (١٩٣١م) إىل ســنة (١٩٣٥م) حيــث
توفــر عــى دراســة ابــن تيميــة ،وحصــل عــى الدكتــوراه يف آرائــه السياســية واالجتامعيــة .ثــم عــن مديــ ًرا للمعهــد الفرنــي يف
دمشــق قريبًــا مــن ( ٢٦عا ًمــا) ،ثــم خلَــف ماســينيون يف منصبــه أســتاذًا لعلــم االجتــاع اإلســامي بالكوليــج دي فرانــس بعــد تقاعــده
ســنة (١٩٥٣م) ،وظــل يشــغل هــذا املنصــب إىل أن تقاعــد ســنة (١٩٧٥م) ،مــن أعاملــه( :االنشــقاقات يف اإلســام) ،و(السياســة عنــد
الغــزايل)[ .عبــد الرحمــن بــدوي ،موســوعة املســترشقني ،بــروت :دار العلــم للماليــن( ،ط( ،)٣ .متــوز /يوليــو ( ،)١٩٩٣ص.])١١ ،٥١٠ /
(**) كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،مرص .الربيد اإللكرتوين:
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الت ــي وقع ــت يف بغ ــداد يف القرن ــن الراب ــع
والخامـــس الهجريـــن مـــا لـــه اتصـــال
باالضطرابـــات الدينيـــة ،دون أن يـــورد يف
أثنـــاء ذلـــك -غال ًبـــا -شـــيئًا مـــن التحليـــل
أو االس ــتنباط أو م ــا أش ــبه ذل ــك م ــا ه ــو
ـض الــدروس التــي
مــن قبيلــه ،اللهــم إال بعـ َ
إجـــال يف الخامتـــة ،وأخط ُرهـــا
ً
أجملهـــا
وأجلُّهـــا اإلشـــارة إىل الـــدور املحتمـــل
للشـــيعة اإلماميـــة يف ســـقوط بغـــداد ،ويف
الســـنية ،لـــوال أن
ذهـــاب دولـــة الخالفـــة ُّ
أق ــوى حجج ــه ع ــى إثب ــات ه ــذا ال ــدور مل
تكــن مســتمدة مــا زخــر بــه البحــث مــن
أحـــداث ،وإمنـــا كانـــت تســـتند إىل زيـــادة
النشـــاط العلمـــي واملذهبـــي لهـــم بعـــد
س ــقوط بغ ــداد؛ أي يف حقب ــة أخ ــرى الحق ــة
ع ــى ه ــذه الت ــي توف ــر ع ــى درس ــها ،وإن
كان ذكــر االضطرابــات بــن الســنة والشــيعة
يف عاصمـــة الخالفـــة قبـــل ســـقوطها مـــا
يُقـــ ِّوي يف النفـــس -مـــع أمـــارات أخـــرى-
نســـبة هـــذا الـــدور إىل اإلماميـــة.
مهـــا يكـــن مـــن يشء ،فقـــد قلـــت يف
نف ــي :إن يك ــن ه ــذا البح ــث ناف ًع ــا مل ــن
يريـــد أن يقـــف عـــى طـــ َرف مـــن تاريـــخ
املســـلمني ممـــن يجهـــل العربيـــة ،فـــإن
إعادتـــه إىل العربيـــة مـــرة أخـــرى توشـــك
أن تكـــون رضبًـــا مـــن العبـــث الـــذي ال
طائـــل مـــن ورائـــه ،لـــوال أن َخطَـــ َرت يل
فك ــر ٌة أوح ــت به ــا املقارن ــة ب ــن (حكاي ــة)

الؤوس ــت لألح ــداث ،وم ــا وقف ــت علي ــه يف
املص ــادر العربي ــة .وخالص ــة ه ــذه الفك ــرة
أال ي ــرى الق ــارئ الع ــريب يف ه ــذه الرتجم ــة
مج ــرد (إع ــادة) لنص ــوص عربي ــة تُرجم ــت
إىل الفرنســـية ،فيقـــ ِّد َر أن االشـــتغال بهـــا
أدىن إىل اللعـــب منـــه إىل الجِـــ ِّد ،ولكـــن
يتخذهـــا (مســـبا ًرا) يقيـــس بـــه صحـــة
فهـــم طائفـــة مـــن املســـترشقني ملصادرنـــا
القدمي ــة ،ودقته ــم أو أمانته ــم (العلمي ــة) يف
النق ــل عنه ــا ،ويف تصوي ــر م ــا فيه ــا؛ وذل ــك
أين الحظـــت أن الؤوســـت زاد يف مواضـــع
ـص ،وبــ َّدل يف مواض ــع وغ ـ َّـر ،واخت ــار
ونَ َق ـ َ
وانتقـــى فأخـــذ وتـــرك ،ومـــزج الروايـــة
التاريخي ــة يف مواض ــع باالس ــتنباط الش ــخيص
فأوه ــم أن ــه ج ــزء منه ــا ،وأس ــاء الفه ــم يف
كل ه ــذا م ــع أن ــه
بع ــض املواض ــع كذل ــكُّ ،
جـــرى ههنـــا عـــى وفـــق الطابـــع الســـائد
يف جمي ــع إنتاج ــه ،وه ــو (الع ــرض الواس ــع
التاريخ ــي ،دون التعم ــق النظ ــري واألصال ــة
يف الفهـــم والتفســـر)[ .بـــدوي« ،موســـوعة
املســـترشقني»( ،ص.])٥١١ /
وســـوف يـــرى القـــارئ الكريـــم يف
حواشـــينا عـــى الرتجمـــة مـــن األمثلـــة
عـــى مـــا أســـلفناه مـــا فيـــه مقنـــع،
فأغنـــى عـــن إيـــراده يف هـــذه التقدمـــة
الوجيـــزة ،واللـــه املوفـــق ال رب غـــره.
املرتجم.
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نص الترجمة

(((

مــن املمكــن  -يف تحقيــب تاريــخ اإلســام
العــام  -اعتــدا ُد الســنوات التــي مــرت بــن
اعتــاء الخليفــة القــادر ُسـ َّد َة الحكم يف ســنة
(٣٨١هـ = ٩٩١م) ،وموت الســلطان ملكشــاه
يف ســنة (٤٨٥هـــ = ١٠٩٢م)( ،مرحلــ ًة
انتقاليــ ًة) يف الديــن والسياســة جمي ًعــا.
فاالضطرابــات املتزايــدة التــي هــزت أركان
املدينــة العراقيــة الكبــرة ،مقــ ِّر الخالفــة،
كانــت قــد بلغــت مــن الكــرة حـ ًّدا ال يَســوغ
معــه أن ت ُع ـ َّد حــوادث محليــة يســرة ،فقــد
ٍ
مواجهات شــعبية
اســتعرت نارها واســتحالت
عنيفــة ،ومشــاجر ٍ
ات بــن املتكلمــن والفقهاء.
والحــق أن هــذه االضطرابــات ت َ ِقــف َمــن
أَ َخــ َذ نفســه مبتابعــة ســرها ،واســتخالص
أفضــل ملــا
َ
فهــم
معناهــا ومضمونهــا عــى ٍ
كانــت عليــه العالقــاتُ بــن املذهبــن الســني
والشــيعي يف واقــع الحــال ،وكذلــك لبعــض
((( هـذه قامئـة بالرمـوز املسـتعملة يف هـذه املقالـة :ب :ابـن كثير،
«البدايـة والنهايـة»١٤( ،مج)).القاهـرة .)١٩٣٩ -١٩٣٢( ،ذيـل:
ابـن رجـب« ،كتـاب الذيـل على طبقـات الحنابلـة» ٢( ،مـج)).
القاهـرة .)١٩٥٣ = ١٣٧٢( ،دول :الذهبـي ،كتـاب دول اإلسلام،
حيدرآبـاد ٢( ،مـج) .)١٩٤٥ = ١٣٦٤( .ابـن عقيل :جورج مقديس،
Ibn ʻAqil et la résurgence de l'islam traditionaliste au
 ))XIe siècle)Ve siècle de l'Hégireدمشـق ١٩٦٣م) .ابـن
بطـة :أنـري الؤوسـت)la profession de foi d'ibn Batta ،
دمشـق١٩٥٨ ،م) .ك :ابـن األثري ،كتـاب الكامل يف التاريخ ،بريوت،
(١٤مـج)١٣٨٦( .هــ = ١٩٦٦م) .م :ابـن الجـوزي ،كتـاب املنتظَم،
حيدرآبـاد ٨( ،مـج)( .د.ت .).املـاوردي :أنـري الؤوسـتLa ،
/450-364( pensée et l'action politiques d'al-mâwardî
 :REI .)1058-974سـنة (١٩٦٨م)( ،ص .)٩٢ -١١ /االنشـقاقات:
أنري الؤوست( ،Les Schismes dans l’Islam ،باريس.)١٩٦٥ ،

املشــكالت الناجمــة عــن تشــكيل املذهــب
الســني ،أو عــن طبيعــة الســلطة ذاتهــا.
فاالضطرابـات املتزايدة التي هزت أركان
املدينـة العراقيـة الكبيرة ،مقـ ِّر الخالفة،
كانـت قـد بلغـت مـن الكثرة حـدًّا ال
َيسـوغ معـه أن تُعـدَّ حـوادث محليـة
يسيرة ،فقد اسـتعرت نارها واسـتحالت
مواجهـات شـعبية عنيفـة ،ومشـاجر ٍ
ٍ
ات
بين املتكلمين والفقهـاء.

.

ومنــذ أن وصــل البويهيــون إىل بغداد يف ســنة
(٣٣٤هـ = ٩٤٥م) ،والصدا ُم محتد ٌم بني السنة
والشــيعة ،كــا أن ال َوصايــة التــي كان األمـراء
البويهيــون ميارســونها عــى الخليفــة قد بدت
يف العمــوم -مض َّي ًقــا عليهــا ،تَتَ َك َّنفُهــا ال ِّريَــب،وملــا ويل القــاد ُر الخالفــ َة (-٩٩١/٤٢٢-٣٨١
 ،)١٠٣١تغــر وجــه األمــر ،وكانــت هنــاك
خطــة للدفــاع عــن الســنة ،واســتعادة ســلطة
الخليفــة ،ال بطريــق القــوة املاديــة ،فقــد كان
يفتقــر إليهــا ،ولكــن بتنفيــذ عمــل دبلومــايس
حصيــف ،وببــذل جهود واســعة يف الدعــوة(((.
ويف سـنة ( ،)٩٩٤/٣٨٣ملـا أنشـئت دار العلـم
لسابور بن أَ ْر َد ِشري -التي تُعد أحيانًا أول مدرسة
بنيت يف اإلسلام ،وكانت للدفـاع عن املذهب
الشـيعي -رد الخليفـة على ذلـك بالخطبـة
((( يوجــد يف :ابــن بطــة (رقــم )٢١٣ /تأريــخ مسلســل موجــز لهــذه
االضطرابــات منــذ ســنة ( )٩٤٥ =٣٣٤إىل أن تــوىل القــادر الحكــم.
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يف افتتـاح مسـجد جديـد يف حـي الحربيـة(((.
ويف ســنة ( ،)٩٩٨/٣٨٩وقعــت اضطرابــات
عامــة خطــرة حيــث كان شــيعة بغــداد
يحتفلــون يف حامســة شــديدة مبناســبتني
جليلتــن :عاشــوراء يف ١٠مــن املحــرم،
وغديــر ُخــم يف  ١٨مــن ذي الحجــة،
فقابلهــم أهــل الســنة مبناســبتني أخريــن:
زيــارة قــر مصعــب بــن الزبــر يف  ١٨مــن
املحــرم ،وذكــرى يــوم الغــار يف  ٢٦مــن ذي
الحجــة؛ احتفــالً يف األوىل بانتصــار مصعــب
عــى ثــورة املختــار ،ويف األخــرى بحــادث
مــن حــوادث الســرة ،حيــث كان النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم -منفــر ًدا مــع أيببكــر وهــو يطلــب النجــاة مــن خصومــه(((.
وقــد أفضــت االضطرابــات التــي جــر إليهــا
االحتفــال بهــذه املناســبات إىل وقــوع
مواجهــات مســلحة -ســنة (-)١٠٠٢/٣٩٢
يف طــرق العاصمــة بــن ال َع َّياريــن مــن كال
الحزبــن :حــزب عــي وحــزب العبــاس(((،
فتعــن يف العــام التــايل منــ ُع االحتفــال
الشــعبي بهــذه املناســابات(((.
((( مثــة مالحظــات عــى سياســة القــادر يف :املــاوردي( ،ص،١٣ /
و .)٧٦ -٦٣وانظــر يف هــذه الحادثــة ســنة ( :)٣٨٣م،)١٧٢ /٧( ،
ب.)٣١٢ /١١( ،
((( م ،)٢٠٦ /٧( ،ب ،)٣٢٥ /١١( ،ابــن عقيــل( ،ص ،)٦ ،٣١٥ /ويف
(ص ،)٣٩٠ /أن الخليفــة أصــدر تعليــات سياســية محــددة
لقضاتــه .انظــر :ابــن بطــة( ،رقــم.)٢٢١ /
((( م ،)٢٠ /٧( ،ب ،)٣٣٠ /١١( ،وقــد أخربنــا ابــن الجــوزي بهــذه
املناســبة أنــه كان لــكل مــن الحزبــن -حــزب عــي وحــزب
العبــاسَ -عيَّــارون.
((( م ،)٢٢٢ /٧( ،ب.)٣٣٢ /١١( ،
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ويف ســنة ( ،)١٠٠٣/٣٩٤وقــع حــادث شــديد
الخطــورة ،كشــف عــن اضطــراب ســيايس
عميــق ،وعــن اختــال يف تــوازن القــوى
بــن الخالفــة واإلمــارة .فقــد عهــد األمــر
البويهــي ،بهــاء الدولــة -الــذي اشــتهر بنزوعه
إىل التشــيع -إىل أيب أحمــد املوســاوي (ت
٤٠٠هـــ) -أحــد أحفــاد مــوىس الكاظــم ،وأبرز
شــخصية يف عــامل اإلماميــة  -بتــويل وظائــف
أربــع :قــايض القضــاة ،وأمــر الحــج ،ورئيــس
ديــوان املظــامل ،ونقيــب الطالبيــن ،بيــد
ِــل إســناد الثــاث الوظائــف
أن الخليفــة قَب َ
(((
األخــرة إليــه ،دون وظيفــة قــايض القضــاة .
ويف ســنة ( ،)١٠٠٧/٣٩٨حــدث أمــر آخــر
تنــازع بســببه ُس ـ َّن ُة بغــدا َد وشــيعتُها ،وهــو
يتعلــق مبصحــف ابــن مســعود ،وإعــادة
تقييــم القـراءة عىل وفــق املصحــف العثامين.
وقــد بــدأ األمــر -يف ظــروف غامضــة -بنهــب
مســجد الشــيعة يف بَ َراثا((( ،ويف قول :بالتهجم
م ـرا ًرا عــى أبــرز فقيهــن شــافعيني :القــايض
أيب محمــد األكفــاين ،والشــيخ أيب حامــد
اإلســفرائيني .وقــد كلــف الخليفــة لجنــة
بالنظــر ،فانتهــت إىل أن قـراءة ابــن مســعود
متثــل تحري ًفــا غــر مقبــول للنــص القــرآين(((.
((( م ،)٢٢٦ /٧( ،ب ،)٣٣٣ /١١( ،ابــن بطة)رقــم  .)٢٢٢وترجمــة أيب
أحمــد املوســاوي (ت ٤٠٠هـــ) ،يف ب.)٣٤٢ /١١( ،
((( انظر يف شــأن مســجد براثا( ،EI )2( :ج ،)١ /ابن بطة( ،رقم.)٩٣ /
((( انظــر يف شــأن قضيــة املصحــف :م ،)٨ ،٢٣٧ /٧( ،ب،٣٣٨ /١١( ،
 ،)٩املــاوردي( ،ص ،)٦ ،٦٥ /ك.)٢٠٨ /٩( ،
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ويف ليلــة الخامــس عــر مــن شــهر شــعبان
لســنة (٣٩٨هـــ =  ٢٥أبريــل ١٠٠٨م) ،جهــر
أحــد الشــيعة يف كربــاء بلعــن (الرجــل الــذي
ح ـ َّرق املصحــف) ،يريــد بذلــك -بــا شــك-
الخليفــة عثــان ،الــذي كان الشــيعة ينكــرون
عليــه إقصــا َءه اإلمــام عل ًّيــا ،واضطهــا َده
كل
عبـ َد اللــه بـ َن مســعود ،وأمـ َره بإحـراق ِّ
مــا خالــف نســختَه مــن املصاحــف .وعندئـ ٍـذ
أمــر الخليفــة بالقبــض عــى هــذا املج ـ ِّدف،
وقتلــه((( .ويف االضطرابــات التــي أعقبت ذلك
حيــث ُهتــف باســم الحاكــم الفاطمــي-اضطــر الشــيخ أبــو حامــد اإلســفرائيني إىل
الفــرار مــن بيتــه ،ونُفــي الشــيخ املفيــد،
لســان الشــيعة االثنــا عرشيــة .ثــم ســكنت
األحــوال يف بغــداد بعــد أن تدخــل الخليفــة
واألمــر البويهــي ،بطلب مــن وجهــاء املدينة،
واســتطاع املحتفلــون مــن العامــة مــن كال
الفريقــن [الســنة والشــيعة] -الذيــن كانــوا
قــد ُمنعــوا مــن قبــل مــن إقامــة احتفاالتهــم
يف األماكــن العامــة -أن يعــودوا لســابق
عهدهــم ،رشيطــة اإلمســاك عــن األقــوال
التــي تــؤرث اإل َحــن وتوغــر الصــدور(((.
ويف األعــوام التاليــة -حيــث كانــت األحــوال
يف مجموعهــا أكــر هــدو ًءا بكثــر -حقــق

الخليفــة عــدة نجاحــات مهمــة ،إذ اســتطاع
الحصــول يف ســنة ( )١٠١١/٤٠٢عــى إدانــة
رســمية للفاطميــن ،يف محــارض بديــوان
الخالفــة موقع ـ ٍة مــن ِقبــل كبــار مرجعيــات
اإلماميــة وأهــل الســنة جمي ًعــا(((.
ويف االضطرابـات التـي أعقبـت ذلـك
حيـث ُهتـف باسـم الحاكـم الفاطمي-اضطر الشـيخ أبو حامد اإلسـفرائيني إىل
الفـرار مـن بيتـه ،ونُفـي الشـيخ املفيـد،
لسـان الشـيعة االثنـا عرشيـة.

.

ومـــن املهـــم أن نُلحـــق بهـــذا الســـياق
الســيايس/الديني تلــك الــردو َد التــي ُصنفــت
لدحـــض مذهـــب اإلســـاعيلية ،وأشـــهرها
تصانيـــف املالـــي أيب بكـــر الباقـــاين (ت
٤٠٣هـــ)((( ،واملعتــزيل أيب ســعيد اإلصطخــري
(ت ٤٠٤هـــ)((( ،ومعه ــا أيضً ــا -ب ــا ش ــك-
أبـــو منصـــور البغـــدادي (ت  ٤٢٩هـــ)،
صاح ــب الكتاب ــن :أص ــول الدي ــن وال َفــ ْرق
ب ــن ال ِفــ َرق((( .وق ــد عول ــت جمي ــع كت ــب
املقـــاالت وال ِفـــ َرق الســـنية عـــى هـــذا
الحجـــاج الجـــديل الـــذي طعـــن يف الفكـــر
اإلســـاعييل ويف نســـب الفاطميـــن.
((( ك ،)٢٣٦ /٩( ،م ،)٢٥٦ /٧( ،ب ،)٣٤٥ /١١( ،املاوردي( ،ص.)٧ ،٦٦ /
((( الغ ـزايل« ،كتــاب اإلحيــاء»( ،القاهــرة١٣٥٢ ،هـــ = ١٩٣٣م)/٢( ،
 ،)١٢٤ابــن بطــة( ،رقــم.)٢٢٣ /

((( انظر يف نقد الشيعة لعثامن ،مالحظاتنا يف:
La critique du sunnisme dans la doctrine d'al-Hilli، REI
(١٩٦٧م)( ،ص.)٦٠ -٣٥ /

((( ب.)٣٥٢ /١١( ،

((( م ،)٢٣٨ /٧( ،ابــن بطــة (رقــم )٢١١ /عــن دور الوعــاظ
[الخطبــاء] يف ذلــك العهــد.

((( راجــع يف هــذه املســألة دراســتناLa classification des sectes :
١٩٦١)dans le Farq d'al-Baghdâdî، REIم)( ،ص.)٧ -٤٣ /
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ثــم اندلعــت -ع ِقــب هــذه ال َهـ ْدأة القصــرة-
اضطرابــاتٌ عنيفــة امتــدت بــن ســنتي
( ،١٠١٥/٤٠٦و ،)١٠١٧/٤٠٨ففــي ســنة
( )٤٠٦اعــرك ُســ َّن ُة بغــدا َد وشــيعتُها مــن
جديــد ،ومل تهــدأ ثائــرة النفــوس إال بعــد
أن أذن الوزيــر فخــر امللــك للشــيعة بعمــل
عاشــوراء((( .وتكاثــرت الحــوادث يف ســنة
( ،)١٠١٦/٤٠٧فوقعــت اضطرابــات -ال يُعلــم
أصلُهــا ،ويبعــث القلـ َـق اجتامعهــا -يف رضيــح
اإلمــام الحســن بكربــاء ،ويف أماكــن مقدســة
أخــرى ببغــداد ،ويف مســجد ســا َم َّراء الكبــر،
ووقــع ســلب ونهــب يف املســاجد الثالثــة
الكبــرة مبكــة واملدينــة وبيــت املقــدس(((.
وشـهدت سـنة (- )١٠١٧/٤٠٨التـي جعـل
منهـا ابـن الجـوزي منطلقًـا لحركـة اإلحيـاء
السـنية ،التـي اسـتمرت مـن عصره ،بينما
يشير إليهـا بعـض مؤلفـي املقاالت مـن أهل
السـنة بأنهـا سـنة الفتنـة الكبرى -تشـد ًدا يف
سياسـة الخليفة القادر ،فقد اسـتتاب الشيعة
واملعتزلـة ،وأسـفر إىل األمري محمـود الغزنوي
يسـأله املعونـة يف الدفـاع عن السـنة ،فأجابه
بأنـه سـيجعل -احرتا ًمـا ألمـر الخليفـة -اللعن
على املنابـر لـكل مبتـدع ،وأنـه أمـر بقتـل
جامعـة من دعاة اإلسماعيلية ،كانـوا يقولون
بالطبيعة اإللهية للحاكم ،الخليفة الفاطمي(((.
((( م ،)٢٧٦ /٧( ،ك ،)٢٩٥ /٩( ،ب.)٢ /٧( ،
((( م ،)٢٨٣ /٧( ،ب.)٥ /٧( ،
((( م ،)٢٨٧ /٧( ،ك ،)٣٠٥ /٩( ،ب .)٦ /٧( ،وانظــر يف سياســة
محمــود :ابــن بطــة( ،رقــم .)٢٢٤ ،٢٢٠
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ويف هــذه الظــروف أمــر الخليفــة القــادر
يف ســنة ( )١٠١٨/٤٠٩بقــراءة كتــاب -يف
دار الخالفــة -ينــص عــى املعتقَــد الرســمي
للدولــة((( .وكان مــا يف هــذا الكتــاب
(املعــروف بالقادريــة) -الــذي أراده الخليفــة
معت َقـ ًدا لجميــع املســلمني -قــد ُوصــف بأنــه
مذهــب الســلف ،وهــو مذهــب عقَــدي
محافــظ ،ليــس فيــه يشء مــن ذلــك الطابــع
الشــديد الــذي يكســو الكتــب التــي يعزوهــا
الحنابلــة إىل أيب بكــر الخــال (ت  ٣١١هـــ)،
والببَ َهــاري (ت ٣٢٩هـــ) ،وابــن بطة (ت ٣٨٧
َْ
هـــ) ،ولكنها تأخــذ ببعض آراء هذه املدرســة،
كــذ ِّم الــكالم لــدى املعتزلــة والشــيعة .وعــى
الرغــم مــن أن أحـ ًدا مل يــر مشــكلة الخالفــة،
فقــد أعيــد مــن جديــد إعــان مرشوعيــة
حكــم الخلفــاء األربعــة األُ َول عــى وفــق
ترتيبهــم التاريخــي.
ويف الســنوات األخــرة مــن حكــم القــادر
نعمــت البــاد -بعــد الوثيقــة القادريــة-
بهــدوء نســبي ،فلــم يعكــر صفــ َو النظــام
أي اضطـراب شــعبي .ونجحت
العــام ببغــداد ُّ
الخالفــة -مــن جانــب آخــر -مرتــن يف
التصــدي ملطالبــات م ـرِّف الدولــة :كانــت
األوىل يف ســنة ( ،)١٠٢٣/٤١٤حــن رغب األمري
البويهــي -عند زيارته لبغداد -يف أن يســتقبله
((( يوجــد نــص القادريــة يف أحــداث ســنة ( ،)٤٣٣مــن :م.)١٠٩ /٨( ،
وترجمتهــا الفرنســية يف :ابــن عقيــل( ،ص .)٨ -٣٠٤ /ومالحظتنــا
يف :ابــن بطــة( ،رقــم.)٢٢٥ /
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الخليفــة((( ،واألخــرى يف ســنة ()١٠٢٤ /٤١٥
بعــد أن اســتُحلف [األتــراك واملولــدون]
بحضــور قــايض القضــاة وآخريــن -عــىالطاعــة لــه [مــرف الدولــة] ،دون إذن
ســابق مــن الخليفــة ،فلزمــه أن يحلــف مــرة
أخــرى عىل الطاعــة واملخالصة لهــذا األخري(((.
وكان الخليفـــة القـــادر يتدخـــل -بعـــد أن
يُطلـــب ذلـــك منـــه غال ًبـــا -يف املنافســـة
التـــي طـــال أمدهـــا -بـــداء ًة مـــن ســـنة
( -)١٠٢٥/٤١٦بـــن األمرييـــن البويهيـــن
أيب كاليجـــار وجـــال الدولـــة ،ورمبـــا أدرك
بع ــض النج ــاح أحيانً ــا يف ف ــرض حكم ــه(((.
ويف س ــنة ( ،)١٠٢٩/٤٢٠أم ــر بقــراءة ثالث ــة
را
كت ــب ،نق ــل إلين ــا كت ــاب املن َتظ ــم مخت ـ ً
له ــا ،وفيه ــا مث ـ ُـل م ــا كان يف القادري ــة م ــن
حـــ ٍّط عـــى الشـــيعة واملعتزلـــة(((.
ويف هــذه الســنة نفســها وقــع آخــر الحوادث
الخطــرة يف مســجد بَ َراثــا ،فقــد كان خطيــب
هــذا املســجد يذكــر يف خطبتــه مذه ًبــا
فاحشً ــا مــن مذاهــب الشــيعة [فقُبــض
عليــه يف دار الخالفــة] ،وجــاء [يف الجمعــة
التاليــة] خطيــب آخــر ،فــأىت مبــا وافق الســنة
((( املاوردي( ،ص.)٧٢ /
((( السابق( ،ص.)٣ ،٧٢ /
((( السابق( ،ص.)٤ ،٧٣ /
((( م ،)٤١ /٨( ،وتحليــل هــذه الكتــب الثالثــة يف :ابــن عقيــل( ،ص/
.)٣ -٣٠١

[وأحفــظ الشــيعة] ،فرمــاه العامــة حينئــذ
باآل ُجــ ِّر و َد َّمــ ْوا وجهــه[ .وعــرف الخليفــة
ذلــك فغاظــه وأحفظــه] ،واســتدعى نقيــب
بنــي طالــب ،ونقيــب بنــي العبــاس ،وقــايض
القضــاة ،ثــم أمــر مبكاتبــة البويهيــن ،وجعــل
تبعــة مــا وقــع عــى الخطيــب الشــيعي .عىل
أن االضطرابــات مــا لبثــت أن زادت ،وتوقفت
الخطبــة يف املســجد املذكــور ،و ُخــي مــن
تدخــل العياريــن مــن كال الطرفــن ،ثــم
انتهــت القضيــة بعمــل تســوية ،وعــن
الخليفــة خطي ًبــا للمســجد جديــ ًدا ،وأمــره
بــأن يتحــاىش يف خطبــه مــا عســاه أن يثــر
أي مــن الطائفتــن(((.
حفيظــة ٍّ
وجــاء القائــم بأمــر اللــه فأخــذ بسياســة
القــادر يف الدفــاع عــن الســنة واســتعادة
ســلطان الخالفــة .وقــد ُعرفــت الفــرة
األوىل مــن حكمــه -منــذ توليــه يف ســنة
( )١٠٣١/٤٢٢إىل دخــول الســاجقة بغــداد
يف ســنة ( -)١٠٥٥/٤٤٧بوجــود أزمــة يف
الســلطة شــديدة الخطــورة((( ،وأمســت
اللصوصيــة -وقــد تَقَــ َّوتْ شــوكتها بوجــود
ـؤس،
اضطرابــات عامــة [شــعبية]ُ -جر ًحــا ال يُـ َ
((( م ،)٥ -٤١ /٨( ،ب)٢٦ /١٢( ،؛ املــاوردي( ،ص[ .)٦ ،٧٥ /أقــول:
مــا بــن املعقوفــن زيــادة مــن كتــاب «املنتظــم» ،البــن الجــوزي،
طلبًــا ملزيــد مــن اإليضــاح .وحيثــا ُوجــد هــذان القوســان يف
الرتجمــة فــا بينهــا زيــادة منــي عــى مــا يف األصــل الفرنــي
مأخــوذة مــن املصــادر العربيــة( .املرتجــم)].
((( انظــر يف حكــم القائــم مالحظاتنــا يف :املــاوردي،)٩٢ -٧٧ ،١٣( ،
ك( ،)٢٠ -٤١٨ /٩( ،يف االضطرابــات بــن الســنة والشــيعة يف عــام
توليــه الحكــم).
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الب ُجمــي ،كب ـ ُر العياريــن الــذي كان
وأشــاع ُ ْ
يُدعــى القــايض أبــا عــي ،الذعـ َر يف النفــوس،
ـح ِفعالــه وفــوىض
فاجتمــع عــى النــاس قبيـ ُ
الجنــد األتــراك((( ،وبلــغ االضطــراب حــ ًّدا
منــع قافلــة الحــج العراقيــة مــن املســر(((.
ومــا أ َّرث نــا َر ال ُهيــاج العــام [الشــعبي]،
الناشــئ عــن و َهــن الســلطان ،تلــك النزاعــاتُ
التــي قامــت مرتــن بــن الخليفــة والبويهيني،
وذلــك يف مســألة التلقيــب ( )titulatureيف
ســنة ( ،)١٠٣٨/٤٢٩ومســألة الجــوايل يف ســنة
( .((()١٠٤٢/٤٣٤وقــد كان يف تعيــن ابــن
املســلِمة يف الــوزارة -يف ســنة (-)١٠٤٥/٤٣٧
إمــدا ٌد للخليفــة برجــل ذي همــة وثابــة،
((( دول يف سنتي( ،ص.)٤٢٦ ،٤٢٤ /
((( عىل سبيل املثال :ب ،)٥٠ ،٤٧ ،٣٧ /١٢( ،ومواضع أخرى.
((( انظر يف مسألة التلقيب :م ،)٩٧ /٨( ،ك ،)٦٠ ،٤٥٩ /٩( ،ب/١٢( ،
 .)٤ ،٤٣ويف مســألة الجــوايل :م ،)٤ ،١١٣ /٨( ،ك ،)٥١١ /٩( ،ب،
( ،)٥٠ /١٢ومالحظاتنــا يف :املــاوردي( ،ص[ .)٨٢ -٧٩ /أقول :املراد
مبســألة التلقيــب مــا ذكــره املؤرخــون مــن أنــه اســتقر يف رمضــان
مــن ســنة (٤٢٩هـــ)« :أن يُـزاد يف ألقــاب جــال الدولة شاهنشــاه
األعظــم ملــك امللــوك ،فأمــر الخليفــة بذلــك ،فخُطــب لــه بــه،
ف َن َفــر العامــة ،و َر َمــوا الخطبــاء باآلجــر ،ووقعــت فتنــة»( .ابــن
الجــوزي ،املنتظــم ،تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى
عبــد القــادر عطــا ،راجعــه وصححــه نعيــم زرزور .بــروت :دار
الكتــب العلميــة ،د.ت .)٢٦٤ /١٥ .واملـراد باملســألة األخــرى «أن
الجــوايل افتتحــت يف أول املحــرم ،فأنفــذ امللــك أبــو طاهــر مــن
منــع أصحــاب الخليفــة عنهــا ،وأخــذ مــا اســتخرجوه منهــا ،وأقــام
فيهــا مــن يتــوىل جبايتهــا ،وشــق عــى الخليفــة ذلــك ،وتــرددت
فيــه املراســات ،ومل تنفــع ،فأظهــر العــزم عــى مفارقــة البلــد».
الســابق( ،ص .)٢٨٥ /والجــوايل «تعبــر اصطلــح عــى اســتخدامه
يف ســوريا والعـراق ومــر للداللــة عــى الجزيــة ،كــا كان يطلــق
عــى الرســوم التــي يتــم تحصيلهــا مــن الجامعــات املقيمــة
فيهــا ،وقيــل :هــي جمــع جاليــة ،ويقصــد بهــا غــر املســلمني».
ســهيل صابــان ،املعجــم املوســوعي للمصطلحــات العثامنيــة
التاريخيــة ،مراجعــة عبــد الــرزاق محمــد حســن بــركات.
الريــاض :مطبوعــات مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ،السلســلة
الثالثــة (١٤٢١( ،)٤٣هـــ = ٢٠٠٠م)( .ص( .)٨٨ ،٨٧ /املرتجــم)].
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ومعرفــة دينيــة وثيقة ،وكفايــة إدارية صقلتها
خــر ُة العمــل الطويــل يف الكتابــة للخالفــة(((.
ومما أ َّرث نـا َر ال ُهياج العام [الشـعبي]،
الناشـئ عـن و َهـن السـلطان ،تلـك
اعـات التـي قامت مرتني بني الخليفة
النز ُ
والبويهيين ،وذلـك يف مسـألة التلقيـب
( )titulatureيف سـنة (،)١٠٣٨/٤٢٩
ومسـألة الجـوايل يف سـنة (.)١٠٤٢/٤٣٤

.

وكان هنــاك -يف الســنوات التاليــة ،حــن دنــا
الخطر الســلجوقي -استحياء لهذه املصادمات
الشــعبية التــي اشــتد أُوارهــا -منــذ وصــول
البويهيــن -بــن طوائــف الســنة والشــيعة.
ويف العــام الــذي غــزا فيــه طُغــرل بــك
أصفهــان ،)١٠٤٥/٤٣٧( ،وقعــت مشــاجرات
مــرة أخــرى بــن الســنة والشــيعة يف بغــداد،
وصحبتهــا حــوادث خطــرة بــن الســكان
وأهــل الكتــاب ،ف ُنهبــت بيــوت بعــض اليهود،
وأُحــرق أحــد معابدهــم .ويف واســط ،وقعــت
بعــض الحــوادث أيضً ــا عنــد َدفْــن أحــد
النصــارى ،فانتُهكــت بعــض القبــور ،ونُهــب
((( انظــر طرفًــا مــن ســرة ابــن املســلمة يف :م)١ ،٢٠٠ /٨( ،؛ ب،
()٨٠ /١٢؛ ومالحظاتنــا يف :املــاوردي( ،EI )2( ،)٤ ،٥٣ ،١٥( ،ج/
[ .)٣أقــول :ابــن املســلمة ،)١٠٥٩ /٤٥٠ -١٠٠٧ /٣٩٧( ،عــي بــن
الحســن بــن أيب الفــرج أحمــد ،أبــو القاســم ،املعــروف برئيــس
الرؤســاء :مــن خيــار الــوزراء علـ ًـا وعــدلً  .حســيب نســيب .بــارع
يف العلــوم ،اســتكتبه القائــم بأمــر اللــه العبــايس ،ثــم اســتوزره.
كان ســديد الــرأي ،وافــر العقــل .قتلــه البساســري( ،أرســان بــن
عبــد اللــه) ومثّــل بــه يف إبــان اســتيالئه عــى بغــداد ،ودعوتــه
للفاطميــن( .املرتجــم)].
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أحــد األديــرة((( .ويف ســنة ()١٠٤٧/٤٣٩
وقعــت اضطرابــات أخــرى بــن الســنة
والشــيعة يف بغــداد(((.

الشــيعة -فيــا يقــال -بانتهــاك قــر أحمد بن
حنبــل ،لــوال أن نقيــب العلويــن ثناهــم عــن
هــذا األمــر ،وامتنعــوا لبعــض الوقــت عــن
ذكــر اســم الخليفــة العبــايس يف خطبهــم(((.
والحــق أن إدانــة الفاطميــن يف ســنة
(- )١٠٥٢/٤٤٤التــي متاثــل مــا وقــع يف
ســنة ( ،)١٠١١/٤٠٢ووقّــع عليهــا حينــذاك
كبــار علــاء الســنة والشــيعة -كانــت متثــل
نجا ًحــا للخليفــة غــر منكــور((( .ويف ســنة
( ،)١٠٥٣/٤٤٥وقعــت الفتنــة مــرة أخــرى بني
وست شــائعة يف بغــداد أن
الســنة والشــيعةَ َ ،
املســتنرص عــازم عــى غــزو العــراق(((.

ويف العــام التــايل ،)١٠٥٠/٤٤٢( ،وقــع صلــح
رائــع -مــن حيــث الظاهــر عــى األقــل -بــن
الســنة والشــيعة ،وذهبــوا جمي ًعــا لزيــارة
رضيحــي اإلمــام عــي واإلمــام الحســن .وقــد
اســتغرب ابــن كثــر هــذا الحــدث ،ففــره
بالتقيــة ،بينــا رد الذهبــي الفضــل فيــه
إىل كفايــة صاحــب الرشطــة ،ابــن ال َّن َســوي،
وإىل سياســة ابــن املســلمة((( .عــى أن هــذا
الصلــح مل يــدم إال قليـ ًـا ،ثــم تجــددت الفتنــة
بينهــا يف بغــداد -يف عنــف نــادر -يف ســنة
( ،)١٠٥١/٤٣٤وانتهكــت بعــض القبــور ،وه َّم

ويف هــذه الســنة نفســها -التــي أدان فيهــا
طغــرل بــك األشــاعرة رســميًّا ،بتأثــر مــن
وزيــره الكُنــ ُدري((( -اتخــذ ابــن املســلمة
سياسـ َة مصالحــة ســنية ت ُجمــع عــى املعت َقــد
املأثــور عــن الســلف ،معل ًنــا يف جمــع غفــر
أن (القــرآن كالم اللــه ،وأن أحاديــث الصفــات
ينبغــى أن تــروى كــا بلغتنــا) ،وكان ممــن
حــر هــذا االجتــاع املشــهود -يف قــر
الخالفــة -القــايض أبــو يعــى( .((1ويف هــذه
الحقبــة ثــار البساســري ،متهـ ًـا ابن املســلمة
بالتهيئــة لقــدوم طغــرل بــك إىل بغــداد،،

((( ك ،)٥٣١ /٩( ،ب ،)٥٤ /١٢( ،م.)١٢٧ /٨( ،

((( م ،)١٤٩ /٨( ،ب ،)٣ ،٦٢ /١٢( ،ك.)٨ -٥٧٥ /٩( ،

((( ب.)٥٦ /١٢( ،

((( م ،)١٥٣ /٨( ،ك ،)٢ ،٥٩١ /٩( ،ب.)١٦٣ /١٢( ،

((( م ،)١٣٦ /٨( ،ب.)٥٨ /١٢( ،

((( م ،)١٥٧ /٨( ،ك ،)٥٩٣ /٩( ،ب.)١٦٤ /١٢( ،

((( م ،)١٤١ /٨( ،ب.)٥٩ /١٢( ،

((( م ،)١٥٧ /٨( ،ب ،)٦٤ /١٢( ،ومالحظاتنا يف :املاوردي( ،ص.)٥ ،٥٤ /

((( م ،)١٤٥ /٨( ،ب.)٦١ /١٢( ،

( ((1ابن عقيل( ،ص.)٨ ،٣٤٦ /

ووافــق تــو َيل امللــك الرحيــم تفــي
االضطرابــات الشــيعية التــي تجســدها -يف
كل عــام تقري ًبــا -حــوادث خطــرة .ويف
ســنة ( ،)١٠٤٨/٤٤٠حــال تشــوش األحــوال
دون خــروج قوافــل الحجيــج((( .ويف ســنة
( ،)١٠٤٩/٤٤١اعــرك الســنة والشــيعة،
كل يف منازلــه ،وتدخــل بينهــا
وتحصــن ٌّ
جيــش مؤلــف مــن عشــرتني(((.
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وجــاب الثــوار املدينــة ليطلبــوا مــن الخليفــة
أن يعــزل وزيــره ،ويصــادر أموالــه ،بيــد أن
الخليفــة مل يســتجب لهــم ،وجــدد ثقتــه يف
ابــن املســلمة ،وكســاه حلــة الــرف ،وأمــره
بإمامــة الصــاة يف مســجد املنصــور(((.
ويف ســنة ( ،)١٠٥٥/٤٤٧وقعــت حادثــة
أخــرى أثــارت الــرأي العــام بشــدة ،فقــد
هوجــم -يف مرفــأ بــاب الـ َّزج -قــا َرب محمــل
بالخمــور للبساســري ،وكان الرشيــف أبــو
عــي بــن ُســكَّرة -أحــد منــارصي الحنابلــة
البارزيــن يف بغــداد -هــو مــن قــاد هــذا
الهجــوم مــع (أصحــاب عبــد الصمــد)((( .ويف
غمــرة هــذه الفــوىض واالنقســامات الداخلية
العميقــة ،متكــن الســلطان الســلجوقي طغرل
بــك مــن دخــول بغــداد ،يف رمضــان مــن ســنة
( ٢٤/٤٤٧نوفمــر  ٢٣ -ديســمرب  ،)١٠٥٥بينام
أخــذ البساســري -بعــد رجوعــه إىل الرحبــة-
يف الدعــوة إىل الفاطميــن(((.
ومل تـــزل مســـألة العلـــم مبـــن حمـــل
الســـلطا َن الســـلجوقي عـــى أن يتـــرف
عــى هــذا النحــو موض ـ َع خــاف شــديد إىل
وقتن ــا ه ــذا :أه ــو الخليف ــة أم وزي ــره [اب ــن
املســـلمة] .وقـــد وجـــد كال الرأيـــن مـــن
يؤي ــده م ــن املؤرخ ــن املس ــلمني ،فذه ــب
صاح ــب املنتظ ــم -ووافق ــه الذهب ــي واب ــن
((( م ،)٦٠ ،١٥٩ /٨( ،ب.)٦٥ /١٢( ،
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كثـــر -إىل أن الخليفـــة هـــو الـــذي حـــرض
طغـــرل بـــك عـــى التدخـــل فـــرا ًرا مـــن
التهدي ــد الفاطم ــي((( ،وه ــو زع ــم يصع ــب
التوفيـــق بينـــه وبـــن مـــا نعلمـــه مـــن
النفـــور الـــذي تثـــره القبائـــل الســـلجوقية
مبـــا تحدثـــه مـــن رضوب الفســـاد -فيـــاتغـــزوه مـــن البـــاد.
ويف سـنة ( ،)١٠٥٥/٤٤٧وقعـت حادثـة
أخـرى أثـارت الـرأي العـام بشـدة ،فقـد
هوجـم -يف مرفـأ بـاب الـ َّزج -قـا َرب
محمـل بالخمـور للبساسيري ،وكان
الرشيـف أبـو علي بـن ُسـكَّرة -أحـد
منـارصي الحنابلـة البارزيـن يف بغـداد-
هـو مـن قاد هـذا الهجوم مـع (أصحاب
عبـد الصمـد).

.

وال ميكــن -مــن جانــب آخــر -إغفــال مــا جــاء
يف املنتظــم((( عــن لقــاء النهــروان -حيث كان
ابــن املســلمة قــد تلقــى رســالة باملــي أمــام
الســلطان الســلجوقي -ســواء مــن حيــث
الطريقــة التــي فــر الســلطان بــه مقدمــه،
أم مــن حيــث رد الوزيــر عليــه.
عــى أن طغــرل بــك مل يــر قــ ّط إىل أنــه
رشا مــن الخليفــة ،وإمنــا ذكــر
تلقــى طل ًبــا مبــا ً
أنــه مــا ورد بغــداد إال منرصفًــا عــن األوامــر

((( ابن عقيل( ،ص.)٣٣٤ /

((( ب.)٦٦ /١٢( ،

((( م.)١٦٤ /٨( ،

((( م.)١٦٤ /٨( ،
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الســامية ،وممتثـ ًـا للمراســم العاليــة ،ومتمي ًزا
عــن ملــوك خراســان بالدنــو مــن هــذه
ومنتقم
الخدمــة الرشيفــة [خدمة الخليفــة]،
ً
مــن أعدائهــا ،وســائ ًرا إىل بــاد الشــام لفتحها،
وإصــاح طريــق الحــج .ويف هــذا مــا يُشــعر
أن الخليفــة ووزيــره -بقطــع النظــر عمــن
دعــاه منهــا -قــد رأيــا يف دخولــه بغــداد
رضور ًة ال معــدى عنهــا ،وقــد كان الســلطان
هــو مــن اتخــذ القــرار لحاجــ ٍة يف نفســه.
ومث ــة مالحظ ــات أيضً ــا ع ــى ج ــواب اب ــن
املســـلمة ،فقـــد قـــال للســـلطان :إن اللـــه
تعـــاىل أعطـــاك الدنيـــا بأرسهـــا ،فاشـــر
نفس ــك من ــه ببعضه ــا ،وابت ــغ في ــا آت ــاك
اللـــه الـــدار اآلخـــرة ،وســـأله يف األمـــر
البويهــي [امللــك الرحيــم] أن يجريــه مجــرى
أوالده ،وأال يَــرزأه يف ُملكــه ،فقبــل الســلطان
كل ذلـــك وتعهـــد بـــه.
عـــى أن الســـلطان مل ِ
يـــف بـــيء مـــن
هـــذه العهود ،ومـــا عتَّم حتى قطـــع ِذكْر
امللـــك الرحيـــم مـــن الخطبـــة ،وأرسه [يف
القلعـــة] ،ثم اســـتقر هـــو يف دار اململكة.
ويف الثاين من شـــوال لســـنة (/٤٤٧الخامس
والعرشيـــن مـــن ديســـمرب لســـنة )١٠٥٥
أُعلن رســـميًّا ســـقوط دولة بنـــي بويه(((.
وليــس مــن شــك يف أن الخليفــة القائــم
قــد منــح الســلطان ألقــاب ركــن الديــن،
((( م ،)١٦٤ /٨( ،ب.)٦٦ /١٢( ،

وشاهنشــاه ،وملــك امللــوك ،ولكنــه مل يــأذن
لــه باالجتــاع بــه ،وكانــت هــذه إهانــة كبرية
يف ذلــك الوقــت ،ويف عــرف النظــام ســيايس
كان يعــد االحتفــال بلقــاء الخليفــة أمـ ًرا بالــغ
األهميــة يف إظهــار الســلطة .وبقــي الســلطان
الســلجوقي ثالثــة عــر شــه ًرا يف بغــداد دون
أن يلقــى الخليفــة ،حتــى نــال ذلــك يف ســنة
( ،)١٠٥٨/٤٤٩حــن انتــر عــى البساســري
يف املوصــل ،وكان هــذا أول لقــاء بــن الرجلني؛
أي بعــد انـرام عامــن مــن دخــول القبائــل
الســلجوقية بغــداد(((.
ومثـة مالحظـات أيضً ـا على جـواب ابـن
املسـلمة ،فقـد قـال للسـلطان :إن اللـه
تعـاىل أعطـاك الدنيـا بأرسهـا ،فاشتر
نفسـك منـه ببعضهـا ،وابتـغ فيما آتاك
اللـه الـدار اآلخـرة ،وسـأله يف األمير
البويهـي [امللـك الرحيـم] أن يجريـه
مجـرى أوالده ،وأال يَرزأه يف ُملكه ،فقبل
السـلطان كل ذلـك وتعهـد بـه.

.

وقـــد أخلـــف الســـاجقة مـــرة أخـــرى
عهوده ــم الت ــي بذلوه ــا يف ن ــرة الخالف ــة
واملذهـــب الســـني ،فلـــم يصنعـــوا شـــيئًا
بعـــد مـــا أحـــرزوه مـــن نـــر -ضـــدالباطني ــة يف م ــر وس ــوريا ،وال أ َّمن ــوا ط ــرق
الح ــج م ــا كان يح ــف به ــا م ــن مخاط ــر،
((( انظــر يف هــذه املســألة مالحظــات جــورج مقــديس يف :ابــن
عقيــل( ،ص.)٨ ،٩٧ /
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وكان بأســهم بينهــم شــدي ًدا ،فشُ ــغل األم ـراء
بال ـراع الدائ ــر بينه ــم ع ــن تنفي ــذ سياس ــة
ســـنية منظمـــة ،حتـــى أمـــى قدومهـــم
إىل بغـــداد مصـــدر اضطرابـــات جديـــدة ،ال
س ــببًا يف ش ــيوع الس ــام .وق ــد تج ــى ذل ــك
عندمـــا اضطـــر طغـــرل بـــك إىل الرحيـــل
عـــن العـــراق إىل آ َذ ْربَ ْيجـــان لقتـــال إنـــال.
وقـــد اضطرمـــت الفـــن مـــرة أخـــرى بـــن
الســـنة والشـــيعة يف ســـنة (،)١٠٥٧/٤٤٩
فأحرقـــت دار العلـــم لســـابور ،وكذلـــك
أحرقـــت دار املتكلـــم اإلمامـــي الكبـــر ،أيب
جعف ــر الط ــويس ،فلج ــأ ه ــو إىل النج ــف(((.
وقـــد بلغـــت االضطرابـــات ذروتهـــا يف
بغـــداد ،يف ســـنة ( ،)١٠٥٨/٤٥٠التـــي
ُعرف ــت (بس ــنة فتن ــة البساس ــري) .ولي ــس
يعنينـــا هنـــا أن نأخـــذ يف الحديـــث عـــن
ه ــذه الفتن ــة ،فق ــد توف ــرت ع ــى بحثه ــا
دراســـاتٌ مفصلـــة ،ولكـــن أن نـــرز -مـــن
بـــن هـــذه االضطرابـــات -دور الخالفـــة
والخليفـــة نفســـه((( .وقـــد اســـتوىل
البساســـري عـــى بغـــداد يف أواخـــر ســـنة
(/٤٥٠يناي ــر  ،)١٠٥٩ف َنه ــب ش ــيع ُة الك ــرخ
أكـــر بـــاب البـــرة مـــن أهـــل الســـنة
[تش ــفيًا ألج ــل املذه ــب] ،ونُهب ــت كذل ــك
((( م ،)١٧٩ /٨( ،ب.)٧١ /١٢( ،
((( قصــة فتنــة البساســري يف :م ،)١٩٠ /٨( ،ومــا بعدهــا؛ ك/٩( ،
 ،)٥٠ -٦٣٩ب ،٧٦ /١٢( ،ومــا بعدهــا)؛ ابــن عقيــل( ،ص،٩٠ /
( ،EI )2( ،)١٠٢ج.)١ /
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دار ق ــايض القض ــاة الحنف ــي [أيب عب ــد الل ــه]
الدامغ ــاين ،وهل ــك أك ــر الس ــجالت والكت ــب
ال ُحكميــ ــة ،فبيعـــ ــت علــ ــى العطاريــ ــن،
ونُهبـــــــت دور املتعلقــــــن بالخليفـــــة(((.
وطلــب الخليفــة نفســه ،مــع أهلــه ووزيــره،
الحامي ـ َة مــن صاحــب املوصــل ،قريــش بــن
بــدران العقيــي ،الــذي كان يتخــذ سياســة
انتهازيــة متطلعــة نحو مســتقبل غــر مأمون.
وقــد أســلم ابــ َن املســلمة إىل البساســري،
رش ِقتلــة ،وأىب أن يســلم
فقتلــه هــذا األخــر َّ
الخليفــة ،وإمنــا جعلــه يف حاميــة ابــن عمــه
ُمهــارِش ،صاحــب حديثــة عانــة ،وهــو رجــل
ذو ديــن ،يكــرم ضيفانــه(((.
وت ُبــن املناقشــات التــي دارت حــول مصــر
القائــم مــدى األهميــة التــي كان كال الحزبــن
ينوطهــا مبنصــب الخالفــة ،بوصفــه أعــى
مصــدر لرشعيــة الســلطة .فقــد كان قريــش
ومهــارش يــودان رد الخليفة ،بــرط أن يكون
آم ًنــا ،ورشط البساســري هــو اآلخــر رشوطًــا:
أن يكــون هــو النائــب عــى بــاب الخليفــة،
والقائد العســكري األوحــد(أ) ،ور َّد خوزســتان
((( ب.)٧٧ /١٢( ،
((( ب.)٩ ،٧٨ /١٢( ،
(أ) كــذا يف األصــل ،والــذي يف املنتظــم« :والخــادم دون غــره».
(املرتجــم).
(ب) كــذا يف األصــل ،وليــس يف املنتظــم هــذا الــرط ،وإمنــا فيــه:
«وب َعــثَ مــع رســل الســلطان طغــرل بــك إىل الخليفــة مــن يتــوىل
إحــاف الخليفــة لــه عــى مــا اشــرط»( .املرتجــم).
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والبــرة إليــه عــى قديــم عادتــه ،واجتــاع
رســله مــع رســل طغــرل بــك يف حــرة
الخليفــة(ب) .وقــد قبــل الســلطان هــذه
الــروط ،وحلــف الخليفــة عليهــا((( .وكذلــك
اسـتُعيد يف النهايــة نظــام أمــر األمـراء ،وغــدا
البساســري -يف مواجهــة القوتــن العظميــن
يف ذلــك العــر ،الســاجقة والفاطميــن -هو
الضامــن الســتقالل الخليفــة.
وقــد علمنــا إىل أي يشء آلــت األمــور ،حيــث
رجــع طغــرل بــك إىل بغــداد يف نهايــة ســنة
 ،٤٥١وكان قــد لقــي الخليفــة يف النهــروان،
وجــدد لــه العهــد بنــرة الســنة ،وباســتعادة
ســلطة الخالفــة((( .وقوتــل البساســري وقُتــل،
غــر أن مكرو ًهــا مل يصــب الفاطميــن وال
غريهــم مــن الجامعــات املنشــقة .وقــد أثــار
إرصار الســلطان الــزواج مــن إحــدى بنــات
الخليفــة حنــق هــذا األخــر ،إذ كان يعــده
عــى الرغــم مــا أبــداه مــن قبــول -مجلبــةعــار(((؛ ولذلــك ظــل يف بغــداد تيــار معــاد
للســاجقة ،ليــس بــن العامــة فحســب،
ولكــن بــن مــن كان يف دائــرة الخالفــة أيضً ــا.
ومل يجلـــب حكـــم ألـــب أرســـان (-٤٥٥
 )٧٢-١٠٦٣/٦٥الســـكينة والهـــدوء إىل
العاصمــــة العراقيـــــة الكبيــــرة((( ،غـــر أن
((( م.)٢٠٥ /٨( ،
((( ب.)٩ ،٧٨ /١٢( ،

الرصاعـــات تبدلـــت وجهتُهـــا ،فلـــم تعـــد
تث ــور ثائرته ــا -كالح ــال في ــا م ــى -ب ــن
الس ــنة والش ــيعة ،ولك ــن ب ــن االتجاه ــات
املؤس َس ــة للس ــنة ،ومل تخ ـ ُـل م ــن
املختلف ــة ِّ
عنـــف يف بعـــض األحيـــان.
وقـــد أســـهمت سياســـة نظـــام ال ُملْـــك
التـــي متيـــل إىل األشـــعرية ،وإىل املذهـــبالشـــافعي ،وإىل التصـــوف -عـــى نحـــو
كبـــر يف تأريـــث نـــار االضطرابـــات مـــن
جدي ــد .فف ــي س ــنة ( )١٠٦٧/٤٥٩افتُتح ــت
[املدرس ــة] النظامي ــة الت ــي كان يقص ــد به ــا
كـــا جـــاء يف وثيقـــة تأسيســـها -أمـــران:تدريـــس الفقـــه الشـــافعي ،وتأســـيس
مؤسس ــة وعظي ــة تن ــر مق ــاالت املذه ــب
األشــعري ،مــع مــا تقــوم بــه مــن الوعــظ(((.
وقــد ســاء إنشــا ُء النظاميــة -عــاو ًة عــى
ارتباطــه بوقــوع حادثــة((( -املذهبني الســنيني
اآلخريــن األكــر تأثــ ًرا يف بغــداد :الحنفيــة،
والحنابلــة ،وكان األمــر عــى هــؤالء أشــق.
فأم ــا الحنفي ــة فب ــادروا ب ــرد فعله ــم ح ــن
قـــام أبـــو ســـعيد املســـتويف -وهـــو أحـــد
تجـــار بغـــداد الكبـــار ،وكان يرعـــى العلـــم
والعل ــاء ع ــى م ــا ج ــرت ب ــه ســ ّنة ذل ــك
الع ــر -ببن ــاء مش ــهد أيب حنيف ــة ،وعم ــل

((( انظر يف شأن الزواج :ابن عقيل( ،ص.)٩ ،١١٨ /

((( انظــر يف النظاميــة وافتتاحهــا :م ،)٢٦٤ /٨( .ويف وقفيتهــا خاصــة،
(( ،)٦ ،٦٥ /٩يف ترجمــة نظــام امللــك).

((( انظر يف حكم ألب أرسالن( ،EI )2( :ج.)١ /

((( قصة افتتاح النظامية يف سنة ( )٤٥٩يف :ابن عقيل( ،ص.)٢٠٧ ،٢٠٤ /
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املدرس ــة بإزائ ــه لتدري ــس الفق ــه الحنف ــي،
وق ــد غ ــدت ه ــذه املدرس ــة أه ــم م ــدارس
الفق ــه الحنف ــي ببغ ــداد((( .وأم ــا الحنابل ــة
فكان ــت املعارض ــة لديه ــم أش ــد ،وكان له ــم
تأث ــر يف معظ ــم العام ــة يف بغ ــداد .وبع ــد
وفـــاة القـــايض أيب يعـــى (ت ٤٥٨هـــ) كان
الرشيــف أبــو جعفــر (ت٤٧٠هـــ) -ابــن عــم
الخليفــة -هــو الرجــل األكــر نشــاطًا ومتــر ًدا
ب ــن الحنابل ــة العراقي ــن ،وق ــد أخ ــذ ع ــى
عاتق ــه العم ــل مبذه ــب الحنابل ــة يف الدف ــاع
عـــن الخالفـــة وعـــن املذهـــب الســـني،
فعــارض سياســة نظــام [امللــك] ،وأنكــر عــى
الس ــاجقة انتهاكه ــم صالحي ــات الخالف ــة(((.
ولكنــه مل يوحــد الحنابلــة عــى الرغــم مــن
ذلــك ،وحــورب -يف بالطــة الخالفــة نفســه-
مــن ِقبــل أيب محمــد التميمــي (ت ٤٨٨هـــ)،
الــذي يجســد بوضــوح شــخصية الحنبــي
االنتهــازي املــوايل للحكومــة ،األكــر لي ًنــا ،غــر
أن تأثــره كان واســ ًعا عــى الجامهــر(((.
وقـــد هجـــم جامعـــة مـــن أصحـــاب عبـــد
الصمــد (ت ٣٩٧هـــ) -يف ســنة (-)١٠٦٤/٤٥٦
بعـــد تعيـــن ألـــب أرســـان نظـــا َم امللـــك
وزي ـ ًرا ،وقب ــل تأس ــيس النظامي ــة  -ع ــى [أيب
((( انظر يف رد الفعل الحنفي :م)٢٤٥ /٨( ،؛ ابن عقيل( ،ص.)٧ ،١٨٦ /
((( انظــر يف الرشيــف أيب جعفــر :ابــن بطــة( ،رقــم )٢٥١؛ ابــن
عقيــل.)٥٠ -٢٤٠( ،
((( انظــر يف أيب محمــد التميمــي :ابــن بطة)رقــم ،)٢٦٢ /ابــن عقيــل،
(ص.)٧٤ -٢٦٩ /

343

ع ــي] اب ــن الولي ــد (ت ٤٧٨هـــ) ،امل ــدرس
ملذهـــب املعتزلـــة((( .وليـــس مـــن شـــك يف
أن املعتزلــة كانــوا مقصوديــن بهــذا الهجــوم
مب ــارشة ،ولك ــن كان مقص ــو ًدا ب ــه م ــن وراء
ذلــك أيضً ــا علـ ُم الــكالم ،وال ســيام األشــعري.
وبع ــد إنش ــاء النظامي ــة زادت االضطراب ــات
األكــر خطــورة ،مــا يــدل عــى وجــود توتــر
ب ــن املذاه ــب الس ــنية ،وع ــى ع ــدم الرض ــا
ع ــن السياس ــة النظامي ــة والس ــلجوقية.
وأمـا الحنابلـة فكانـت املعارضـة لديهم
أشـد ،وكان لهـم تأثير يف معظـم العامة
يف بغـداد .وبعـد وفـاة القـايض أيب يعىل
(ت ٤٥٨هــ) كان الرشيـف أبـو جعفـر
(ت٤٧٠هــ) -ابـن عـم الخليفـة -هـو
الرجـل األكرث نشـاطًا ومتـر ًدا بني الحنابلة
العراقيين ،وقـد أخـذ عىل عاتقـه العمل
مبذهـب الحنابلة يف الدفـاع عن الخالفة
وعـن املذهـب السـني ،فعارض سياسـة
نظـام [امللـك] ،وأنكـر على السلاجقة
انتهاكهـم صالحيـات الخالفة.

.

ويف  ١٥مــن جــادى األوىل ،اجتمــع الحنابلــة
بقيــادة الرشيــف أيب جعفــر ،و[أعيــان]
أصحــاب الحديــث بالديــوان العزيــز ،وســألوا
إخ ـراج االعتقــاد القــادري وقراءتــه ،فأجيبــوا
وقــرئ هنــاك مبحــر مــن الجمــع ،وكان
رضا -فيــا روي-
األشــعري ابــن فُــورك حــا ً
((( م ،)٢٣٥ /٨( ،ب.)٩١ /١٢( ،
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فقــال :ال اعتقــاد لنــا إال مــا اشــتمل عليــه
هــذا االعتقــاد .وقــد قــرئ االعتقــاد القــادري
مــرة أخــرى بعــد ثالثة أســابيع؛ أي يف الســابع
مــن جــادى اآلخــرة من ســنة (٤٦٠هـــ = ١٣
مــن أبريــل ســنة .((()١٠٦٨
ويرتبــط بهــذه األحــداث الهجــو ُم األول
عــى ابــن عقيــل (ت  ٥١٣هـــ) -ذي املكانــة
املرموقــة يف تاريــخ املذهــب الحنبــي -الــذي
وقــع يف ســنة ( ،)١٠٦٩/٤٦١وكان ذلــك
بزعامــة الرشيــف الذي رمــى املتكلم الشــاب
بتهمتــن :أوالهــا أنــه يذهــب مذهــب ابــن
الوليــد املعتــزيل ،واألخــرى أنــه يرتحــم عــى
الحــاج((( .والحــق أنــه كان للمعتزلــة دامئً ــا
أنصــار .ومنــذ عهــد الوزيــر ذي النزعــة
الحالجيــة ،ابــن املســلمة ،ومثــة تيــار يتجــه
إىل إعــادة تأويــل [مقــاالت] هــذه الشــخصية
الصوفيــة البــارزة .وعــى الرغــم مــن أننــا ال
نعلــم الظــروف التــي حملــت ابــن عقيــل
عــى أن يجنــح إىل آراء الحــاج ،فإنــه ال ميكــن
التغافــل عــن أنــه كان كثـ ًرا مــا ينقــل يف كتبه
عــن أيب الحســن القزوينــي (ت ٤٤٢هـــ) ،وأيب
بكــر ال ِّدينــوري (ت ٤٤٩هـــ)(((.
((( م ،)٩ ،٢٤٨ /٨( ،ب.)٩٦ /١٢( ،
((( ب ،)٩٨ /١٢( ،ابــن عقيــل( ،ص)٦ -٤٢٤ /؛ ابــن بطة( ،رقم.)٢٥٨ /
((( انظــر يف أيب الحســن القزوينــي( ،ت ٤٤٢هـــ) :م ،)١٤٦ /٨( ،ابــن
عقيــل( ،ص .)٣٩٥ /ويف أيب بكــر الدِّي َن ـ َوري( ،ت ٤٤٩هـــ) :ابــن
عقيــل( ،ص.)٣٩٥ /
(ج) ال ُق َراضَ ــة مــن املــال :رديئه وخسيســه ،ولعــل املراد األمــوال الزائفة،
وبهــذا ترجمهــا الؤوســت( .)des monnaie altérées( ،املرتجــم).

وقــد تجــاوزت مظاهــرة ســنة ()١٠٧٢/٤٦٤
حــدود الحنابلــة ،فلــم يكــن أبــو جعفــر
وحــده هــو مــن دعــا إليهــا ،وإمنــا شــاركه
ذلــك أبــو إســحاق الشــرازي (ت ٤٧٨هـــ)،
شــيخ النظاميــة ،وكانــت مطالبهــم التــي
رفعوهــا إىل الخليفــة سياســية أكــر منهــا
دينيــة ،فطلبــوا قلــع املواخــر التــي كان
الجنــد يــرددون عليهــا ،وتتبــع املفســدات
ومــن يبيــع النبيــذ ،ورضب دراهــم تقــع
املعاملــة بهــا بــدل ال ُقراضــة(ج) .ويبــدو أن
الخليفــة تأثــر لذلــك تأثــ ًرا كبــ ًرا ،كــا أن
الروايــة التاريخيــة تشــر إىل أنــه قبــل هــذه
املطالــب مــن حيــث األســاس ،وإن كان
غــر قــادر عــى اتخــاذ ق ـرار ذي شــأن دون
الرجــوع إىل الســلطات الســلجوقية(((.
ومتثــل توبــ ُة ابــن عقيــل العلنيــ ُة يف ســنة
(- )١٠٧٣/٤٦٥التــي مل تصحبهــا اضطرابــاتٌ
شــعبية باملعنــى املعــروف ،والتــي وقعــت
بتأثــر الرشيــف أيب جعفــر ،وبالتعليقــات
التــي أثارتهــا ،والتوتــر الداخــي الــذي
كشــفت عنــه بــن أهــل الســنة -خصيصــ ًة
مــن خصائــص الحيــاة الدينيــة يف بغــداد يف
العقــود األوىل لهيمنــة الســاجقة .ويف نــص
هــذه التوبــة -الــذي مل يــزل محفوظًــا -تــرأ
ابــن عقيــل مــن مقــاالت املعتزلــة ،ومــن
صحبــة ابــن الوليــد ،وأقــر بــأن الحــاج قُتــل
((( ابن بطة( ،رقم)٢٥٩ /؛ م ،)٢٧٢ /٨( ،ب.)١٠٥ /١٢( ،
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بإجــاع فقهــاء عــره ،وأنهــم أصابــوا يف
ذلــك ،وتــرأ كذلــك مــن كل البــدع ،وأقــر
بــكل مــا ُو ِّجــه إليــه مــن نقــد ،وأكــد أنــه يف
مجــر وال مكــ َره(((.
توبتــه غــر َ
وقــد اســتمرت االضطرابات الدينيــة يف بغداد،
يف أثنــاء حكم ملكشــاه (،)٩٢-١٠٧٢/٨٥-٤٦٥
ومــن أبرزهــا الصــدام -املصحــوب بالعنــف
غال ًبــا -بــن الحنابلــة واألشــاعرة ،ثــم تجــدد
الــراع -بســعي منهــم يقي ًنــا -بــن الســنة
والشــيعة يف النصــف الثــاين مــن هــذا الحكم.
على أن الحـدث األشـد خطـورة هـو مـا
أطلـق عليـه املؤرخـون املسـلمون فتنـة ابـن
القشيري ،وهـي سلسـلة مـن املظاهـرات
واالضطرابـات الشـعبية -التـي صحبها العنف
غال ًبـا -بـدأت يف شـوال لسـنة (/٤٦٩أبريـل
 مايـو  ،)١٠٧٧وانتهـت يف منتصـف صفـرلسـنة (/٤٧٠سـبتمرب  ،)١٠٧٧ولكنهـا امتـدت
بعـد ذلـك يف طائفـة مـن الحـوادث إىل سـنة
مقسـمة أهـل السـنة إىل
(،)١٠٨٣/٤٧٥
ِّ
حزبين ،ومخلِّفـة وراءها مشـكلة سياسـية يف
العالقـة بني الخالفـة والسـلطنة((( .والخطيب
أبـو النرص القشيري -الشـهري بابن القشيري-
هـو ابـن العلَـم الكبير أيب القاسـم القشيري
((( م ،)٦ ،٢٧٥ /٨( ،ب ،)٦ ،١٠٥ /١٢( ،ابــن عقيــل( ،ص،)٤٠ -٢٢٦ /
ابــن بطــة( ،رقــم.)٢٦٠ /
((( حكايــة فتنــة ابــن القشــري يف :م)٧ -٣٠٥ /٨( ،؛ ب،١١٥ /١٢( ،
)٩ -١١٧؛ ذيــل ،)٩ -٢٥ /١( ،ابــن عقيــل( ،ص)٦٦ -٣٥٠ /؛ ابــن
بطــة( ،رقــم ،)٢٦١ /ومل يفــرد لهــا ابــن األثــر ســوى بعــض
األســطر ،انظــر :ك.)٥ ،١٠٤ /١٠( ،
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(ت ٤٦٥هــ) ،وكان -كأبيـه -أشـعريًّا صوف ًّيـا.
قـدم بغـداد بعـد أن واله نظـام امللـك أمـر
الوعـظ يف النظاميـة ،وكان مـن العسير على
أشـعري مثلـه أال يعـرض يف بعـض خطبـه
للمسـائل الخالفيـة بين الحنابلـة واألشـاعرة،
فلما انتهـى إىل مسـألة الكالم النفسي اإللهي
الشـهرية يف املذهب األشـعري -رمى الحنابلةبالتجسـيم ( ،)anthropomorphismeوكان
هـذا مـن أغلـظ التشـنيعات التـي أدت إىل
إدانـة ابـن حنبـل وأصحابـه يف عهـد الـرايض.
عــى أن الحــدث األشــد خطــورة هــو
مــا أطلــق عليــه املؤرخــون املســلمون
فتنــة ابــن القشــري ،وهــي سلســلة
مــن املظاهـرات واالضطرابات الشــعبية
التــي صحبهــا العنــف غال ًبــا -بــدأتيف شــوال لســنة (/٤٦٩أبريــل  -مايــو
 ،)١٠٧٧وانتهــت يف منتصــف صفــر
لســنة (/٤٧٠ســبتمرب .)١٠٧٧

.

والحــق أن التهمــة كانــت بالغــة الخطــورة
حتــى إنهــا انتهــت بانقســام املتكلمــن
كل فريق شــيعتُه.
الســنيني إىل فريقــن ،وتبــع َّ
وكان أشــهر مــن شــايع ابــ َن القشــري أبــا
إســحاق الشــرازي الــذي تدخــل -وقــد
أعلــن متســكه مبذهــب الســلف -بوصفــه
شــيخ النظاميــة((( ،وأبــا ســعد الصــويف (ت
((( انظــر يف أيب إســحاق الش ـرازي( ،ت ٤٧٦هـــ) :م)٨ ،٧ /٩( ،؛ ب،
( ،)٥ ،١٢٤ /١٢ابــن عقيــل( ،ص.)٦ ،٢٠٤ /
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٤٧٧هـــ) الــذي كان قــد أســس رباطًــا شــه ًريا
يف بغــداد((( .وقــد اســتطاع ابــن القشــري
أن يعتمــد أيضً ــا عــى تأييــد نظــام [امللــك]
والشــحنة ،الــذي كان ميثــل قــوة الســلطنة
يف بغــداد ،حيــث تأمتــر الرشطــة بأمــره.
وكان عــى رأس خصــوم ابــن القشــري
الرشيــف أبــو جعفــر ،الــذي كان دامئًــا
يف طليعــة الدفــاع عــن مذهــب الســلف
( ،)traditionومعــه تاجــر حنبــي ،واســع
ال ـراء شــديد التأثــر ،يدعــى أبــا عبــد اللــه
ابــن جــردة (ت ٤٧٦هـــ) ،قــام بكثــر مــن
األعــال الدينيــة ،وكان يطــوي صــدره عــى
حامســة ال تفــر يف املنافحــة عــن الخالفــة
وعــن املذهــب الســني(((.
وكان عـــى رأس خصوم ابن القشـــري
الرشيف أبـــو جعفر ،الـــذي كان دامئًا
يف طليعة الدفاع عن مذهب الســـلف
( ،)traditionومعـــه تاجـــر حنبـــي،
واســـع الرثاء شـــديد التأثري ،يدعى أبا
عبـــد الله ابن جـــردة (ت ٤٧٦هـ).

.

وبــن الفريقــن املتخاصمــن قامــت ســلطات
الخالفــة :فثمــة الخليفــة ِ
املقتدي مــن جانب،
ومثــة الوزيــر فخــر الدولــة ابــن جهــر مــن
جانــب آخــر ،وكان ابنــه عميــد الدولــة قــد
((( انظر يف أيب سعد الصويف أو النيسابوري( ،ت ٤٧٧هـ) :ب.)١٢٦ /١٢( ،
((( راجــع يف أيب عبــد اللــه ابــن جــردة( ،ت ٤٧٦هـــ) :ابــن عقيــل،
(ص.)٨ ،٢٧٧ /

تــزوج مــن إحــدى بنــات نظــام امللك يف ســنة
(٤٦٢هـــ)((( .وقــد اضطُّرت الخالفــة -لحرصها
عــى تجنــب فريــق املحافظــن ،املؤيَّـ ِـد بقــوة
مــن العامــة ،وكذلــك عــى تجنــب الســلطات
الســلطانية -إىل اتبــاع سياســة التهدئــة
والتوفيــق ،وإن مل يخـ ُـل ذلــك مــن صعوبــة.
وتوالت الخطـــوب رسي ًعـــا ،فحدثت بلبلة
شـــديدة يف بغداد ،واعتنق نفـــر من اليهود
والنصارى اإلســـام بعدما ألقى ابن القشريي
بعـــض الخطب يف النظاميـــة ،فأظهر أتباعه
الـــرور والب ِْش لِـــا رأوا من قـــوة تأثريه،
وأنكر أتبـــاع أيب جعفر ذلـــك يف مظاهرات
عنيفة ،وكانوا يقولون( :هذا إســـام الرشاء)
(د) .وقـــد أرســـل أبو إســـحاق الشـــرازي
وف ًدا برســـالة إىل نظـــام [امللك](هـ) .ومىض
((( راجــع يف فخــر الدولــة وعميــد الدولــة ابــن جهــر :ابــن عقيــل،
فهــرس فرعــي( ،ابــن جهــر).
(د) يبــدو الــكالم هكــذا مضطربًــا ،واملــروي يف كتــب التاريــخ أن مثــة
مــن كان يعــن ابــن القشــري( ،ولعلــه نظــام امللــك) ببــذل
األمــوال لليهــود حتــى يســلموا عــى يديــه ،فــكان العامــة
يقولــون« :هــذا إســام الرشــاء ،ال إســام التقــى» ،ولــو كان إســام
اليهــود تأثـ ًرا بوعــظ ابــن القشــري -كــا ذكــر الكاتــب -ملــا كان
لهــذه الكلمــة معنــى( .املرتجــم).
(هـــ) يف (املنتظــم) ،و(البدايــة والنهاية) ،أ َّن أبا إســحاق الشـرازي كتب
إىل نظــام امللــك يشــكو الحنابلــة ويســأله املعونة ،وليــس فيه ذكر
ألي وفــد( ،انظــر حــوادث ســنة ٤٦٩هـــ يف الكتابــن)( .املرتجــم).
(و) جــاء يف «ذيــل طبقــات الحنابلــة» البــن رجــب عنــد ذكــر هــذه
الحادثــة ...« :وأغلــق أتبــاع ابــن القشــري أبــواب مدرســة النظام،
رص باللــه! يــا منصــور -يعنــون ال ُعبيــدي صاحب
وصاحــوا :املســتن َ
(مــر) -وقصــدوا بذلــك التشــنيع عــى الخليفــة العبــايس ،وأنــه
ماملــئ للحنابلــة ،ال ســيام والرشيــف أبــو جعفــر ابــن عمــه».
[«ذيــل طبقــات الحنابلــة» ،])٤٠ ،٣٩ /١( ،فلــم يكن الشــيعة إذن
هــم مــن هتــف  -كــا ذكــر الؤوســت -باســم املســتنرص ،وإمنــا
هتــف باســمه أتبــاع ابــن القشــري مــن األشــاعرة( .املرتجــم).
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ابن القشـــري -مؤيـــ ًدا برشطة الشـــحنة-
ليلقـــي خطبة جديـــدة ضـــد الحنابلة يف
جامـــع ال ُّرصافـــة ،فمىض الرشيـــف -وقد
عجـــز عـــن منعـــه -إىل الخليفة شـــاك ًيا.
ويف السـادس من ذي القعدة لسـنة (١١/٤٦٩
مـن يونيـو  ،)١٠٧٦خطـب ابـن القشيري
خطبـة جديـدة يف النظاميـة ،فأسـلم يهودي،
ف ُحمـل -على ما جرت بـه العادة -على دابة،
وطيـف بـه يف املدينـة ابتها ًجـا [بإسلامه]،
ونُظمـت مظاهـرات معاديـة ،ومتـاأل طلاب
النظامية األشـاعرة عىل الهجوم عىل أيب جعفر
يف مسـجده ببـاب النويب ،غري أنهـم [ملا وصلوا
إىل بـاب املسـجد] رماهـم أتبـاع الرشيـف
باآل ُجـ ِّر ،فالذوا مبدرسـتهم ،فمضى بعض أتباع
ابـن القشيري يشـكون إىل الخليفـة واتهمـوه
بأنـه يسـاند الحنابلـة ،وقـام بعـض الشـيعة
فهتفوا باسـم الخليفة الفاطمي املستنرص(و).
ومل يك ــن للخليف ــة م ــن هــ ٍّم إال اس ــتعاد ُة
الهـــدوء ،فأمســـك الرشيـــف أبـــا جعفـــر
يف قـــره ،ولكنـــه مل مينـــع ابـــن القشـــري
م ــن أن يلق ــي خطب ــة يف مس ــجد الق ــر يف
( ٢٢م ــن ذي القع ــدة لس ــنة  ٢٧/٤٦٩م ــن
يونيــو لســنة  .)١٠٧٦عــى أن ابــن القشــري
مل يســـتطع الـــكالم إال يف حاميـــة حـــرس
الخليفـــة ،وإن كان ذلـــك مل مينـــع وقـــوع
الحادث ــة التالي ــة :فق ــد ق ــام أعم ــى بت ــاوة
اآليـــات القرآنيـــة التـــي تذكـــر كالم اللـــه،
وم ــا نُس ــب إلي ــه م ــن األق ــدام ،واألي ــدي،
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والوجـــه ،معل ًنـــا بذلـــك -يف تحـــ ٍّد ظاهـــر-
متس ــكه بظاه ــر [حرفي ــة] ه ــذه النص ــوص،
غـــر أن الحـــرس أســـكتوه ثـــم طـــردوه.
ويف املحــرم مــن ســنة ( ،)١٠٧٧/٤٧٠رجــع
محمــا
ً
املرســل إىل نظــام امللــك
الوفــد َ
برســالتني مــن الوزيــر :إحداهــا إىل فخــر
الدولــة ،واألخــرى إىل عميــد الدولــة ،وقــد
بقــي نــص أوالهــا ،وفيهــا يدافــع نظــام
امللــك عــن املدرســة النظاميــة ،مظهــ ًرا
َجنــب
إيثــاره للشــافعية والحنفيــة ،وت
َ
الــكالم يف ابــن حنبــل ،ولكنــه اتهــم أتباعــه
بالخــروج عــن مذهبــه ،وبأنهــم مبتدعــة(((.
وقــد عقــد الوزيــر فخــر الدولــة -بأمــر مــن
خاصــا بــن الرشيــف أيب
الخليفــة -اجتام ًعــا ًّ
((( انظــر ترجمــة جــورج مقــديس يف :ابــن عقيــل.)٦١ -٣٥٩( ،
[أقــول :ذكــر ابــن كثــر يف «البدايــة والنهايــة» رســالة نظــام امللــك
إىل فخــر الدولــة يف أحــداث ســنة (٤٦٩هـــ) ،ال يف ســنة (٤٧٠هـ)،
وفيهــا أنــه أنكــر مــا وقــع مــن الفتنــة ،وكــره أن ينســب إىل
املدرســة التــي بناهــا يشء مــن ذلــك .ثــم ذكــر يف أحــداث ســنة
(٤٧٠هـــ) مضمــون رســالته إىل أيب إســحاق الشــرازي ،وقــد
أوردهــا صاحــب املنتظــم بنصهــا ،ومــا جــاء فيهــا ...« :وليــس
توجــب سياســة الســلطان وقضيــة املعدلــة إىل أن منيــل يف
املذاهــب إىل جهــة دون جهــة ،ونحــن بتأييــد الســنن أوىل مــن
تشــييد الفــن» ،ثــم ذكــر أن الغايــة مــن بنــاء النظاميــة إنَّ ــا هــو
صيانــة أهــل العلــم واملصلحــة ،ال االختــاف وتفريــق الكلمــة،
وأن الغالــب عــى أهــل بغــداد مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل
رحمــه اللــه« ،-ومحلــه معــروف بــن األمئــة ،وقــدره معلــوم يفالســنة» ،إىل آخــر مــا قــال .فليــس يف أي مــن الرســالتني مــا يــدل
عــى إيثــار الشــافعية والحنفيــة ،وليــس فيهــا اتهــام أتبــاع أحمد
باالبتــداع ،بــل فيهــا نقيــض ذلــك ،وقــد ذكــر ابــن الجــوزي
وسوا بــه ،وتقــو ْوا معــه.
أن الحنابلــة تداولــوا هــذا الــكالمُ ،
(املرتجــم)]( .ز) بــل كان النــاس يدخلــون عليــه مــدة مديــدة ،ثــم
قيــل لــه :قــد كــر اســتطراق النــاس دار الخالفــة ،فاقتــر عــى
ي،
مــن تُعـ ِّـن دخولــه ،فقــال :مــا يل غــرض يف دخــول أحــد ع ـ ّ
فامتنــع النــاس [انظــر :ابــن رجــب ،ذيــل( .])٤٣ /١( ،املرتجــم).
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جعفــر وخصومــه الثالثــة األساســيني :ابــن
القشــري ،وأيب إســحاق ،وأيب ســعد الصــويف،
غــر أن هــذا االجتــاع مل يثمــر شــيئًا.
وق ــد هاج ــم الرشي ــف بش ــدة نظ ــام املل ــك،
والم فخ ــر الدول ــة ع ــى عج ــزه ع ــن حم ــل
الن ــاس ع ــى احــرام [العقي ــدة ] القادري ــة
التــي مل تعــد ت ُقــرأ بانتظــام يف دور العبــادة.
ث ــم كان أ ْن حب ــس الخليف ــة أب ــا جعف ــر يف
القـــر ،ومنعـــه مـــن تلقـــي الزيـــارات(ز)،
ومل يـــأذن لـــه بالخـــروج إال ليمـــوت عنـــد
أخت ــه يف ( ١٥م ــن صف ــر لس ــنة ٤٧٠هـــ).
وحص ــل م ــن نظ ــام [املل ــك] ع ــى رحي ــل
ابـــن القشـــري [عـــن بغـــداد] .ويف هـــذه
الس ــنة نفس ــها٤٧٠ ،هـــ ،وقع ــت ح ــوادث
أخ ــرى ،فق ــد خ ــرج بع ــض ط ــاب النظامي ــة
بقيـــادة رجـــل يقـــال لـــه اإلســـكندراين
إىل ســـوق الثالثـــاء ،وتكلـــم هـــذا بتكفـــر
الحنابل ــة[ ،ف ُرم ــي بآج ـ َّرة ،فدخ ــل إىل س ــوق
املدرس ــة واس ــتغاث أهله ــا] ،فخرج ــوا مع ــه
إىل س ــوق الثالث ــاء[ ،ونهب ــوا بع ــض م ــا كان
فيـــه] ،ووقـــع الـــر ،ومل تهـــدأ األوضـــاع
لبعـــض الوقـــت -إال بعـــد أن طَـــرد جنـــ ُدالخالفـــة مثـــ َر الفتنـــة((( .وكان الخليفـــة
((( توجـد قصـة اإلسـكندراين يف :ابـن عقيـل( ،ص ،)٧١ ،٣٦٨ /ك،
([ .)١٠٧ /١٠أقـول :مل يـرد يف املنتظـم ذكـر لطـرد مثير الفتنـة
[اإلسـكندراين] ،وإمنـا فيـه أن أهـل سـوق الثالثـاء غَلبـوا بالعـوام،
ودخلـوا سـوق املدرسـة ،فنهبـوا القطعـة التـي تليهـم منـه،
وقتلـوا مريضً ـا وجـدوه يف غرفـة ،وأنفـذ العميـد أبو نصر الديلم
والخراسـانية إىل مؤيـد امللـك ،فدفعـوا العـوام ،وقتلـوا بالنشـاب
بضعة عرش ،...وكان نسـاؤهم عىل باب النويب يلطمن( .املرتجم)].

قـــد منـــع -بعـــد فتنـــة ابـــن القشـــري-
الوعـــاظ مـــن الجلـــوس (للوعـــظ) يف
األماك ــن العام ــة ،ث ــم مل ي ــأذن له ــم بذل ــك
إال جزئ ًّي ــا يف س ــنة ( ،((()٤٧٣ومل يق ــع ص ــدام
إىل س ــنة ( ،)١٠٨٢/٤٧٥ح ــن ق ــدم البك ــري
بغ ــداد ،مأذونً ــا ل ــه م ــن ِقب ــل نظ ــام املل ــك
إللق ــاء الخط ــب يف النظامي ــة ،م ــع تدري ــس
املذهـــب األشـــعري(((.
وتوالـــت الحـــوادث بعـــد ذلـــك ،فشـــ َّن
بع ــض فقه ــاء الحنابل ــة (ومل يبلغن ــا اس ــمه)
هجو ًمـــا ضاريًـــا عـــى النظاميـــة( :تلـــك
املدرس ــة الت ــي أنش ــأها رج ــل م ــن ط ــوس،
فأفس ــد الدي ــن ،وأض ــل املؤمن ــن) ،وجع ــل
يدع ــو الن ــاس إىل هدمه ــا ،فأُخ ــذ م ــن بي ــت
اب ــن عقي ــل ،و ُجل ــد و ُحب ــس.
ووقـــع حـــادث آخـــر يف ( ١٣مـــن شـــوال
س ــنة  ٦/٤٧٥م ــن م ــارس س ــنة  ،)١٠٨٣فق ــد
قامـــت مشـــاحنة بـــن أصحـــاب البكـــري
والقــايض الحنبــي أيب الحســن (ت ٥٢٦هـــ)،
أح ــد أبن ــاء الق ــايض أيب يع ــى اب ــن الفــراء
(ت ٤٥٨هـــ) فنهبـــوا داره ،وأخـــذوا -فيـــا
((( م ،)٣٢٦ /٨( ،ب[ .)١٢١ /١٢( ،أقــول :مــراده بــاإلذن الجــزيئ
الســاح لهــم بالوعــظ دون الخــوض يف املســائل املذهبيــة التــي
تثــر الفــن وتثــر القالقــل .والتقييــد باألماكــن العامــة مــدرج يف
هــذا الســياق مــن الكاتــب ،وال ذكــر لــه يف املنتظــم( .املرتجــم)].
((( هنــاك كلمــة مختــرة بشــأن البكــري ،يف ســنة ( ،)٤٧٥يف :ابــن
عقيــل ،)٥ -٣٧١( ،ك( .)٥ ،١٢٤ /١٠( ،وذكــر ابــن األثــر أن
البكــري كان مؤيــدًا بالديــوان).
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أخــذوا -كتــاب (الصفــات) أليب يعــى -وهــو
يف الثيوديســـيا ( )théodicéeالحنبليـــة،
يف نظريـــة الصفـــات اإللهيـــة -ووضعـــوه
ب ــن ي ــدي البك ــري ،ال ــذي شــ َّنع ع ــى م ــا
في ــه ع ــى رؤوس األش ــهاد ،مت ِه ـ ًـا مؤلف ــه
بالكفـــر(((.
وبعـــد أيـــام وقعـــت ثالـــث الحـــوادث
وأخراهـــا ،فقـــد أراد البكـــري أن يخطـــب
ـب
يف جام ــع املنص ــور ،فع ــارض ذل ــك نقي ـ ُ
الهاشـــميني ،غـــر أن البكـــري تجاهـــل
ذلـــك ،وخطـــب يف ( ٢٥مـــن شـــوال ســـنة
 ١٨/٤٧٥م ــن م ــارس س ــنة  )١٠٨٣يف حامي ــة
الجن ــد الس ــلطاين ،وع ــى الرغ ــم م ــن أن ــه
((( راجــع بشــأن كتــاب الصفــات مالحظــات جــورج مقــديس يف:
ابــن عقيــل( ،ص ،٤ ،٣٤٢ /و ،)٣٧٣وبشــأن أيب يعــى :ابــن بطــة،
(حاشــية[ .)٢٣٢ /أقــول :ههنــا عــدة مالحظــات )١( :أن الســباب
والخصــام كانــا -كــا جــاء يف املنتظــم -مــع أصحــاب القــايض
أيب الحســن ،ال معــه )٢( .أن الذيــن هجمــوا عــى دار القــايض
ونهبوهــا كانــوا ممــن أرســلهم عميــد الدولــة ابــن جهــر بعــد
أن أعلمــه البكــري مبــا وقــع )٣( .أن الــذي شــنع عــى كتــاب
«الصفــات» أليب يعــى هــو العميــد ،ال البكــري ،فقــد جعلــه «بــن
يديــه ،يقرئــه لــكل مــن يدخــل إليــه ،ويقــول :أيجــوز ملــن يكتــب
هــذا أن يُحمــى أو يُــؤوى يف بلــد؟» )٤( .أن مصطلــح الثيودوســيا
(- )théodicéeوهــو مــن وضــع لَيبنيتــس ( -)Leibnitzقــد
اســتخدمه الؤوســت هنــا اســتخدا ًما ت ُ ْع ـ ِوزُه الدقــة؛ ألنــه يشــر
إىل «جــزء مــن امليتافيزيقــا ينصــب عــى دراســة العدالــة اإللهيــة،
ويفــر مشــكلة الــر يف العــامل»«[ .املعجــم الفلســفي» ،مجمــع
اللغــة العربيــة .القاهــرة :الهيئــة العامــة لشــؤون املطابــع
األمرييــة١٣٩٩( ،هـــ = ١٩٧٩م)( ،ص ،)١١٧ /وكتــاب «الصفــات»
[وعنوانــه الكامــل «إبطــال التأويــات ألخبــار الصفــات»] إنَّ ــا هو
كــا جــاء يف مقدمتــه ودل عليــه عنوانــه -يف رشح األحاديــثالصحيحــة املرويــة عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-
مــا يوهــم ظاهــره التشــبيه ،وفيــه تعقبــات عــى كتــاب ابــن
فــورك (األشــعري)« :تأويــل مشــكل الحديــث» ،فــا تعلــق له إذن
بقضيــة «العدالــة اإللهيــة» ،وال «مبشــكلة الــر»( ،املرتجــم)].
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مل يعـــرض يف خطبتـــه البـــن حنبـــل ،فقـــد
هاجـــم الحنابلـــة مـــن جديـــد ،ورماهـــم
بالكفـــر ،ف ُرمـــي باآل ُجـــ ِّر .وملـــا ضـــاق
الخليفــة بهــذه االضطرابــات طــرده ،فجعــل
اله ــدوء يع ــود ش ــيئًا فش ــيئًا ،وم ــا أس ــهم
يف ذل ــك تل ــك الرحل ــة الت ــي ق ــام به ــا أب ــو
إســـحاق الشـــرازي -يف العـــام نفســـه -إىل
نظ ــام املل ــك .و ُج ــددت الخطب ــة م ــن ِقب ــل
الخليفـــة لبنـــت الســـلطان ملكشـــاه(((.
وملــا ضــاق الخليفــة بهــذه االضطرابــات
طــرده ،فجعــل الهــدوء يعــود شــي ًئا
فشــي ًئا ،ومــا أســهم يف ذلــك تلــك
الرحلــة التــي قــام بهــا أبــو إســحاق
الشــرازي -يف العــام نفســه -إىل نظــام
امللــك .و ُجــددت الخطبــة مــن ِقبــل
الخليفــة لبنــت الســلطان ملكشــاه.

.

وق ــد ش ــهدت بغ ــداد قب ــل ذل ــك بس ــنوات
بع ــض االضطراب ــات الش ــيعية ،فف ــي س ــنة
( )١٠٨١/٤٧٣تـــم القضـــاء عـــى تشـــكيل
ش ــبه عس ــكري م ــن (فتي ــان) بزعام ــة رج ــل
يُدعـــى عبـــد القـــادر الهاشـــمي [البـــزاز]،
ورعايـــة شـــخص آخـــر مجهـــول يدعـــى
ابـــن الرســـويل [الخبـــاز] .وقـــد كان هـــؤالء
الفتيـــان يجتمعـــون يف مســـجد بَ َراثـــا،
وق ــد اتهم ــوا بأنه ــم يدع ــون للفاطمي ــن يف
((( ب.)١٢٣ /١٢( ،
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مـــر((( .وتوالـــت الخطـــوب بعـــد ذلـــك،
ووقعـــت شـــجارات داميـــة بـــن الســـنة
والشـــيعة يف ســـنة ( )١٠٨٥/٤٧٨خلَّفـــت
كثــ ًرا م ــن الضحاي ــا((( .وق ــد أعق ــب زي ــار َة
ملكشـــاه ونظـــام امللـــك بغـــدا َد يف نهايـــة
ســـنة ( )١٠٨٦/٤٧٩فـــر ُة هـــدوء نســـبي،
غـــر أن بعـــض الحـــوادث وقعـــت يف عـــام
( ،((()١٠٨٨/٤٨١وأخـــرى بالغـــة الخطـــورة
يف العـــام التـــايل ،حيـــث غصـــت شـــوارع
بغ ــداد -وف ًق ــا لرواي ــة اب ــن الج ــوزي واب ــن
كثـــر -بأكـــر مـــن مائتـــي قتيـــل .وقـــد
ات َّهـــم الشـــيع َة خصو ُمهـــم بأنهـــم يســـبون
الصحاب ــة ،ويكره ــون اإلس ــام يف باطنه ــم(((.
ويف ســـنة ( )١٠٩٠/٤٨٣ادعى رجل بالبرصة
[يقـــال لـــه :تليا] أنـــه املهدي ،ثـــم كتب
يف العـــام التـــايل -إىل واســـط يدعوهـــم،ويقـــول :أنـــا [اإلمـــام املهـــدي] صاحب
الزمان ،آمـــر باملعروف وأنهـــى عن املنكر،
وأهـــدي الخلـــق إىل الحـــق((( .ويف هـــذا
املناخ الشـــديد االضطـــراب قـــدم الغزايل
بغـــداد يف جامدى األوىل ســـنة (/٤٨٤يونيو
 يوليـــو ســـنة ١٠٩١م) ،فكانت الســـنواتاألربـــع التي قضاهـــا فيها -والتـــي متيزت
((( ب[ ،)١٢١ /١٢( ،؟].
((( ب.)١٢٧ /١٢( ،
((( ب.)١٣٤ /١٢( ،
((( ك)١٧٦ ،١٧٠ /١٠( ،؛ ب.)١٣٥ /١٢( ،
((( انظر يف هذا املهدي :ب.)٧ ،١٣٦ /١٢( ،

بوقـــوع سلســـلة مـــن حـــوادث املـــوت
العنيفة -فاتحة أزمة جديدة يف الســـلطة(((.
وميكـــن اســـتخالص بعـــض الـــدروس مـــن
ه ــذه األزم ــات الت ــي مل ت ــزل تح ــدث ب ــن
ســـنتي ( ،٩٩١/٣٨١و١٠٩٢/٤٨٥م) ،والتـــي
مـــا انفكـــت تصبـــغ تاريـــخ العاصمـــة
العراقيـــة الكبـــرة بصبغتهـــا.
ويف هــذا املنــاخ الشــديد االضطــراب
قــدم الغ ـزايل بغــداد يف جــادى األوىل
ســنة (/٤٨٤يونيو  -يوليو ســنة ١٠٩١م)،
فكانــت الســنوات األربــع التــي قضاهــا
فيهــا -والتــي متيــزت بوقــوع سلســلة
مــن حــوادث املــوت العنيفــة -فاتحــة
أزمــة جديــدة يف الســلطة.

.

فعـــدم دقـــة الحلـــول املقرتحـــة ملشـــكلة
العالق ــة ب ــن الخالف ــة واإلم ــارة أو الس ــلطنة
كـــا اســـتطاع املـــاوردي ،والغـــزايل مـــنبعـــده ،إدراكهـــا -تبعـــث دامئًـــا عـــى
الش ــك العمي ــق يف كيفي ــة تفوي ــض الس ــلطة
ومامرس ــتها .فالح ــل املق ــرح ظ ــل سياســيًّا
أكـــر مـــن كونـــه فقه ًّيـــا ،وظـــل الخليفـــة
بعي ـ ًدا ع ــن تقبل ــه ،بابته ــاج قلب ــي ،ق ــدومالس ــاجقة إىل بغ ــداد ،وبعيــ ًدا ع ــن كون ــه
قـــد التمـــس منهـــم هـــذا القـــدوم -يجـــ ُّد
كــا كان يفعــل أيــام البويهيــن -يف مكافحــة((( راجع يف هاتني املوتتني العنيفتني :ابن عقيل( ،ص.)٤٠ -١٣٨ /
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وصايـــة ســـادته الجـــدد ،مؤكـــ ًدا الصلـــة
بـــن بقائـــه والدفـــاع عـــن الســـنة ،التـــي
كان يـــرى أنـــه حارســـها املميـــز ،مـــن دون
ســائر املاملــك اإلقليميــة مهــا تكــن قويــة.
الس ــنة تث ــر
وكذل ــك ظل ــت صياغ ــة ه ــذه ُّ
بعـــض املشـــكالت العويصـــة .ومل تكـــن
السياس ــة الديني ــة للخالف ــة -ك ــا تحدده ــا
القادريــة -متاثــل تلــك التــي اتبعهــا املتــوكل
بوضـــوح شـــديد ضـــد الشـــيعة ،وال أفلـــح
إنشـــاء النظاميـــة قـــ ّط وازدهـــار املذهـــب
األش ــعري املتزاي ــد -ك ــا ي ــدل علي ــه ،ع ــى
نحــو كبــر ،ذيــو ُع كتــب الغ ـزايل -يف توهــن
أم ــر االتج ــاه املحاف ــظ (،)traditionalisme
ـكل
ال ــذي ال يُع ــد الحنابل ــة أنفس ــهم إال ش ـ ً
مــن أشــكاله ،والــذي ســيجد مــاذه -عقــب
ســـقوط الخالفـــة -لـــدى املامليـــك ،الذيـــن
س ــيورثونه العثامني ــن.
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ومل تنجـــح سياســـات الخليفـــة وال انتصـــار
الســاجقة يف القضــاء عــى الشــيعة اإلماميــة،
بـــل ظلـــت لهـــم أهميـــة كبـــرة ،وبقـــي
ع ــى األي ــام تراثه ــم الق ــوي ،مدعو ًم ــا مب ــا
خلَّفـــه عـــر البويهيـــن مـــن مصنفـــات
ال ُكلَ ْينـــي إىل أيب جعفـــر الطـــويس .وليـــس
يس ــعنا -حي ـ َ
ـال ع ــودة اإلمامي ــة ،ب ــد ًءا م ــن
عهـــد النـــارص (،)١٢٢٥-١١٨٠/٦٢٢-٥٧٥
ث ــم اس ــتعادتها حيويته ــا يف عه ــد الخلف ــاء
الثالث ــة األُخ ــر قب ــل س ــقوط بغ ــداد يف ي ــد
املغ ــول -إال نع ــرض لل ــدور املب ــارش ال ــذي
مارســـوه يف إســـقاط الخالفـــة الســـنية،
وهـــو الحـــدث الـــذي طاملـــا عـــدوه مـــن
أمانيهـــم .والحـــق أن اســـتئنافهم النشـــاط
العلمـــي واملذهبـــي -عقـــب ســـقوط
بغ ــداد -يق ــوي يف النف ــس أنه ــم مل يكون ــوا
بُـــ َرآء مـــن اإلســـهام يف هـــذا الســـقوط(((.
((( راجع مالحظاتنا يف االنشقاقات( :ص.)٢٢٧ ،٢٢٣ /

