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 الوظائف العليا يف عهد اخلليفة العبايس النارص لدين اهلل 

 م( دراسة يف آليات االختيار وترتيبات التولية1225-1179هـ /622 -575) 

 

 حممد عبداهلل القدحات  

 ،األستاذ املشارك بقسم التاريخ، بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس

   انـــُعم سلطنة
 

 (ـه11/5/1440يف  للنرش بلوقُ    ،ـه30/12/1439م  للنرش يف  د  )قُ 
 

 .النارص لدين اهلل، عهد التولية، ِخلعة، ديوان اخلليفة، وزارة:  املفتاحية الكلامت

م، وكان توليه عالمة فارقة يف تاريخ 1179هـ /575توَّلى النارص لدين اهلل اخلالفة سنة البحث: ملخص

الل هذه احلقبة، فقد استطاع إنجاز مرشوع حترر اخلالفة العباسية من تبعات السيطرة الدولة العباسية خ

األجنبية، ذلك املرشوع الذي بدأه املسرتشد وأكمل جزًءا منه املقتفي. قامت سياسة النارص عىل إصالح 

اخلالفة  من خالل كّف يد كبار رجال الدولة ومنعهم من التدخل بمقدرات -دار اخلالفة -البيت الداخيل

وصالحيات اخلليفة، كانت اخلطوة األوَّل يف سبيل ذلك ختلص النارص من كبار رجال دولته الذين ورثهم 

من مجلة تركة والده املستيضء، ُثمى بدأ سياسة داخلية واضحة املعامل كانت آليات اختيار رجال الدولة وكبار 

ر كبار رجال دولته عىل الوالء املطلق املقرون املوظفني أبرز معاملها، وقد قامت سياسة النارص يف اختيا

بالكفاءة اإلدارية؛ لذا نجد أنى الكثري ممن توَّل املناصب العليا مل يكونوا من الفئة اخلاصة، بل كانت قدراهتم 

 هي التي أهلتهم لذلك.

كبار رجاالت كام شهدت هذه احلقبة امهتام مؤسسة دار اخلالفة يف إعادة ترسيخ مراسيمها، ومنها تولية    

التي تتوَّل اإلرشاف عىل ترتيبات تلك  "دار الترشيفات "الدولة، وكان ذلك سبًبا يف إعادة تفعيل عمل 

املراسيم يف دار اخلالفة. كانت الرتتيبات تستدعي أن يتوجه أصحاب املناصب: الوزير وقائد اجليش وأمري 

ا أصحاب احلج إَّل دار اخلالفة، حيث جتري مراسيم توليتهم أمام حجر ة اخلليفة، بعد مشافهتم بالتولية. أمى

املناصب األخرى: قايض القضاة واملحتسب وشيخ الشيوخ، وأمراء املدن وكبار قادة اجلند، إضافة إَّل زعامء 

أهل الذمة من اليهود والنصارى فكانت جتري مراسيم تعيينهم يف دار الوزارة بعد أن يشافههم الوزير بأمر 

 .اخلليفة بتوليتهم
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Abstract: Al-Nasir became a Caliph in ( 575 H/1179 AD) and that was a milestone in the history of 
the Abbasid state. He was able to complete the project of emancipation from foreign dominance; the 
project that was initiated by Al-Mustarshid then partially completed by Al-Muqtafi. Al-Nasir’s policy 
was based on inner reform -Dar Al-Khilafah- by stopping senior statesmen from interfering with the 
caliphate and powers of the caliph. One of his initial procedures was disposal of the senior officials 
who were part of the legacy of his father, Al-Mustadi’. Then, he began a long-term internal policy, 
clearly defined, which was based on determining the conditions and criteria of selecting senior 
statesmen officials. 

In this regard, the caliphate re-established the ceremonies and arrangements of appointing, through 
activating the role of Dar Atashreefat which supervised all details in Dar Al-Khilafah. The importance 
of the position and the appointed person necessitated suitable arrangements. Prominent positions with 
political nature or direct contact with the Dar Al-Khilafah had arrangements at Dar Al-Khilafah. 
These include: Minister, Commander of Army and senior officials of Dar Al-Khilafah such as Ustath 
Addar and Hajib Al-Hujjab, where the appointed person was summoned to Diwan Al-Khalifah. After 
verbally appointed, the person was given Khil’ah at the door of "Al-Hujrah Al-Shareefah". Other 
position holders were appointed and rewarded at Dar Al-Wizarah. These include: Qadhi Al-Qudhah, 
Sheikh Al-Shyoukh, Al-Muhtasib, cities princes, and senior commanders of army, as well as leaders 
of the Dhimmis of Jews and Christians.  
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 املقدمة

أسهمت التطورات السياسية التي حّلت بالدولة 

السجلوقية يف أواخر عهدها يف استعادة اخلالفة 

، فبعد وفاة السلطان للكثري من نفوذها العباسية

م (، 1092 /هـ485)ت  السلجوقي ملكشاه

تفككت الدولة السلجوقية، وبدأت عوامل الضعف 

يف أوصاهلا، حيث حلى اخلصام بني  تدب  واالهنيار 

أبنائه وإخوته وأحفاده؛ مما أضعف سيطرة الدولة 

 السلجوقية عىل خمتلف أقاليمها. 

اخلليفة استغل اخللفاء العباسيون وعىل رأسهم 

تلك  م1160-1135 /هـ 555- 530املقتفي 

، 18: ج1995)ابن اجلوزي التطورات لصاحله 

ج املقتفي سياسة داخلية (. يف الوقت نفسه انته96ص

حكيمة كانت يف جمملها هتدف إَّل إعادة اللحمة بني 

) ابن اجلوزي  (1)مؤسسة اخلالفة ورعيتها من جديد

لكن االستقالل احلقيقي  ؛(315، ص17: ج1995

 -575حتقق عىل يد اخلليفة النارص لدين اهلل  

م فقد كان عهده تتوجًيا 1225-1179/هـ622

فتخلىص من بقايا النفوذ لفاء، جلهود من سبقه من اخل

م أرسل 1187 /هـ 583ففي عام السلجوقي، 

يطلب اخلليفة إَّل خطاًبا  الثالثبك  السلطان طغرل

منه إعادة إعامر دار السلطنة ببغداد؛ ليسكنها إذا وصل 

                                                 
للمزيد عن جهود اخللفاء العباسيني يف سبيل استعادة ( 1)

 . (Rashad, 1963, p22-63) نفوذهم وسيطرهتم:

. كانت لغة التهديد واضحة يف اخلطاب، إَّل بغداد

دار ولكن كان رد النارص أقسى، فأصدر أومره هبدم ال

، 10م: ج2010) ابن األثري  وتسويتها باألرض

 . (Levy, 1979 :P225؛ 44ص

رافق ذلك رغبة اخلليفة النارص يف إعادة احلياة إَّل    

إعادة إظهارها كمركز إلدارة بدار اخلالفة العباسية 

أقاليمها التي حتكم من لدن أمراء  وأنى  ،الدولة العباسية

حكام تلك  سيام أنى  وسالطني ما هم إال نواب عنه، ال

، أخذوا يستشعرون يف تلك املرحلة بعودة األقاليم

عادوا من احلياة والقوة من جديد للخالفة ببغداد، ف

جديد إَّل طلب التقليد وخلع التولية من اخلليفة 

)ابن واصل  العبايس إلضفاء الرشعية عىل حكمهم

، 13: ج2003؛ الذهبي، 350، ص5م: ج1957

 .(637ص

النارص يتبع سياسة إعادة بناء اجلبهة  لذا نجد    

الداخلية لدولته، وفرض هيبة الدولة من جديد يف 

املحيط) العراق( قبل التوجه لفرض النفوذ عىل 

األقاليم األخرى. كان اإلصالح اإلداري أفضل 

وسيلة لتحقيق تلك املعادلة، فمن خالل حسن اختيار 

لنهوض رجال دولته، يستطيع تنفيذ سياسته الداخلية ل

 باخلالفة من جديد. 

 

  مشكلة الدراسة وحماورها واملنهج املتبع

تنبع مشلكة الدراسة من أثر األوضاع السياسية   

التي شهدها عهد اخلليفة النارص لدين اهلل يف سياسته 
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ا كبرية يف االستقاللية والتي بذل ألجل حتقيقها جهودً 

جماالت عدة، كان اختيار كبار موظفي الدولة أحد 

خطوط تلك السياسة. وتتلخص أسئلة الدارسة يف 

 اآليت:

يف حتقيق مفهوم استقالل  ما أثر سياسة النارص -

 مؤسسة اخلالفة العباسية؟

كيف استطاع النارص لدين اهلل مواجهة تغلل  -

 احلاشية ) كبار موظفي الدولة(؟

ما هي اآلليات التي ابتدعها لتحقييق هدفه يف  -

خليفة صاحب قرار استعادة دوره املحوري بصفته 

 يف دولته؟

ملاذا حرص النارص عىل إشهار مراسيم تولية كبار  -

 موظفي دولته؟

 

تناول املوضوع عرب املحاور نوألجل بيان ذلك، س

  اآلتية

 .التعريف بشخصية اخلليفة النارص لدين اهلل -

  .آلية اختيار كبار موظفي الدولة -

فرها باملرشحني للوظائف االرشوط الواجب تو -

 .العليا

  .عهود التولية ومضامينه صدور -

 اخلَلع عىل كبار موظفي الدولة. -

 .انتقال امُلعنّي إَّل مقر عمله  -

 .العهد لوالة األقاليم -

 .العزل من الوظيفة -

وقد اّتبع الباحث يف إعداد الدراسة املنهج  

التارخيي القائم عىل تتبع الروايات التارخيية يف 

ا حتليلها، اعتامدً  فرتة الدراسة ُثمى  يفاملصادر األصيلة 

عىل مهارات: التّفسري، والنّقد، واالستنباط، 

واستخدم الباحث هذه املهارت يف حتليل عنارص 

رسم صورة  إَّلالبحث، كل ذلك ألجل الوصول 

واضحة آلليات اختيار أصحاب الوظائف العليا يف 

 دولة اخلليفة النارص لدين اهلل.

 

  اهللالتعريف بشخصية اخلليفة النارص لدين 

هو أبو العباس أمحد النارص لدين اهلل بن املستيضء   

بأمر اهلل أيب حممد احلسن بن املستنجد باهلل أيب عبداهلل 

بن املستظهر باهلل أيب العباس بن املظفر يوسف بن 

املقتفي أيب العباس حممد بن املقتدر، ينتهي نسبه 

: 1970)ابن الكازروين  بالعباس بن عبد املطلب

انت والدته يف رجب سنة . ك(242ص

، 8: ج1951)سبط ابن اجلوزي  م1158هـ/553

 . (635: ص2ق

خطب للنارص بوالية العهد قبل موت والده 

بقليل، ويعود سبب تأخر توليته العهد إَّل الرصاع 

والتنافس بني رجال احلاشية يف بالط اخلالفة. فقد 

األول يدعم األمري أبا  :كانوا منقسمني إَّل فريقني

س ) النارص(، والفريق اآلخر يدعم شقيقه األمري العبا
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 يظهر ذلك واضًحا يف رواية الذهبي: (1)أبا منصور

ف من ولده أيب العباس أمحد، كان املستيضء قد ختوى "

( 2) فاعتقله ومال إَّل أخيه أيب منصور، وكان ابن العطار

 (3)وأكثر الدولة مع أيب منصور، وحظّية املستيضء بنفشة

 . (5)"ونفر يسري مع أيب العباس (4) لصاحب واملجد بن ا

ومع ذلك استطاع ابن الصاحب وبمعونة      

 اخلليفةصاحبة احلظوة عند  -السيدة بنفشة 

ترجيح كفة أيب العباس. بويع النارص لدين  -املستيضء

اهلل البيعة اخلاصة صبيحة ليلة وفاة والده املستيضء يف 

                                                 
 مل نعثر له عىل ترمجة. (1)

ستيضء ( ظهري الدين أبو بكر منصور بن العطار، ويل للم2)

عدة واليات منها الوزارة، وكان متحكاًم يف األمور، يويل 

من يشاء ويعزل من يشاء، وكان شديًدا عىل الشيعة، 

 .(84: ص21: ج1985هـ. )الذهبي، 575تويف سنة 

بنفشة جارية اخلليفة املستيضء بأمر اهلل، وكان كثري امليل ( 3)

ن إليها، واملحبة هلا، وكانت كثرية املعروف واإلحسا

م. )ابن األثري 1201 /هـ598توفيت سنة  والصدقة.

 .(187، ص10: ج2010

( هو جمد الدين هبة اهلل بن عيل بن هبة اهلل بن الصاحب، كان 4)

 حجابة الباب يف أيام املستنجد، وواله شيعًيا، ويل  

املستيضء املنصب نفسه، وأقره النارص يف منصبه. 

بقي عىل ذلك إَّل ارتفعت مكانته يف أوائل أيام النارص، 

. )ابن األثري م1187/هـ583أن ختلص اخلليفة منه سنة 

 .(164: ص10: ج2010

 .686، ص13: ج2003الذهبي  (5)

ابن األثري )  م1179هـ/575مستهل ذي القعدة سنة 

 . (442، ص9ج :2010

 

برسله النارص له األمر ببغداد، بعث  بعد أن استقرى و

ا البيعة إَّل ملوك األطراف مبرشين بخالفته، وطالبً 

منهم، فكان صالح الدين األيويب أول من استجاب 

 (6)له، فقد أرسل الشيخ شهاب الدين الشهرزوري

ليفة رسواًل إَّل بغداد، فاتفق وصوله مع وفاة اخل

العزاء حرض إَّل واجب م املستيضء، وبعد أن قدى 

م: 1974)أبو شامة  الديوان وبايع اخلليفة اجلديد

وبادر صالح الدين بعد علمه باخلرب باخلطبة  ،(15ص

)ابن واصل  للخليفة النارص لدين اهلل يف مجيع بالده

. كام أرسل النارص رسال إَّل (90: ص2ج:1957

)سبط  واملوصل ،(175 ص :1975)الغساين  (7)مهذان

للغاية  (355: ص1، ق8ج، 1952: ابن اجلوزي

 نفسها.

 

                                                 
ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن حييى ابن الشهرزوري  (6)

قايض القضاة الشام يف عهد صالح الدين األيويب، وبعد 

القضاء وفاة صالح الدين استقر ببغداد، فويل هبا 

واملدارس واألوقاف وارتفع شأنه عند النارص لدين اهلل. 

 (.126، ص3الذهبي )د ت(: ج

مدن منطقة اجلبال عىل مقربة من أصفهان.  ىحدإ( 7)

 (.410، ص5: ج1995ياقوت، )
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)اإلربيل حكم النارص قرابة سبع وأربعني سنة 

وهو بذلك أطول خلفاء بني  ،(282ص   :1964

العباس حكاًم. وكان خالل هذه املدة متحكاًم يف أمور 

، 3ج:)الذهبي )د.ت(اخلالفة، يبارش األمور بنفسه 

ر عىل ذلك إَّل أن ُتويف ليلة األحد . واستم(186ص

سبط ابن  م )1225 /هـ 622شوال من سنة  أول

؛ ابن الكازروين 635: ص2، ق8ج :1951اجلوزي 

وكان سبب وفاته حًصا يف املثانة  (.247ص :1970

 2ج:1997)أبو الفداء  أحدث له عرًسا يف البول

 .(14، ص2ج :1996؛ ابن الوردي 232ص

 "النارص لدين اهلل بقوله:وصَف الذهبي اخلليفة  

وكان النّارُص لدين هللى قد مأل القلوَب هيبة وخيفة. 

فكان َيْرَهُبه أهُل اهلند ومرص كام َيْرَهُبُه أهُل بغداَد، 

فأحيا هيبَة اخِلالفة وكانت قد ماتت بموت املعتصم، 

ُثمى ماتت بموته. ولقد ُكنُْت بمرص والشام يف خلواِت 

فإذا جرى ذكره، خفضوا أصواهتم امللوِك واألكابِر، 

 . (886، ص13: ج2003)الذهبي  "هيبة وإجالاًل 

 

  آلية اختيار كبار موظفي الدولة 

يف هذه عىل الرغم من استقاللية اخلالفة العباسية 

دار اخلالفة  نى فإمن سيطرة املتغلبني السالجقة، احلقبة 

بعض آثار املايض، ونقصد بذلك ت تعاين من ظلى 

اشية وكبار رجال الدولة يف صالحياهتا، فقد تدخل احل

مع  يف أحيان كثرية كانت مصالح هؤالء تتعارض

رغبة اخلليفة يف إدارة دولته بكامل احلرية واإلرادة. 

كان الثالثي اخلطري الذي اصطدمت به رغبات اخللفاء 

وقائد اجلند وأستاذ  االستقاللية يتكون من: الوزير

املستنجد باهلل وقد دفع اخلليفة  ،(1)الدار

عندما أراد  ثمنًاحياته  ،م(1170/هـ566)ت

أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج بن لنفوذ التصدي 

قطب الدين قايامز األمري ، و(2)رئيس الرؤساء

هو أبو جعفر أمحد بن  تعيينه لوزير قويب، (3)املقتفوي

                                                 
أستاذ الدار من املناصب اإلدارية التي ظهرت يف بغداد    (1)

الدي. العاشـر املي /منذ منتصف القرن الرابع اهلجري

رعـاية دار اخلـالفة العباسية   وصاحبها مسؤول عن

وصيانتها، وتوفري ما يلزم ساكنيها من أرسة اخلليفة. ومع 

مرور الزمن تطورت مهام أستاذ الدار، فقام إضافة إَّل 

رعاية دار اخلالفة بالسفارة للخلفاء واستقبال الوفود 

، 2006القادمة إَّل ديوان دار اخلالفة )القدحات 

 وما بعدها(. 118ص

اخلليفة عزله منها  أنى  إال الوزارة يف خالفة املستيضء، توَّلى    (2)

ضغط من قيامز، ثم أعيد إليها ب م1171 /هـ 567سنة 

م عزم عىل احلج 1177 /هـ573مرة أخرى. ويف 

فاعرتضه كهل بحجة طلب حاجة، فطعنه فامت من 

 .432، ص9: ج2010فوره. ابن األثري 

ًكا للخليفة املستنجد، وملا توَّل املستيضء عال كان مملو   (3)

شأنه حتى غدا قائد اجلند، ولكن كانت هنايته أن تويف 

م. ابن 1174/هـ570ا يف طريقه للموصل سنة هاربً 

 .217، ص18: ج1992اجلوزي 
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حماواًل من خالله احلد  (2)بن سعيد ابن البلدي (1)حممد 

أستاذ الدار وقيامز إَّل ب ذلكوقد دفع  ا،من نفوذمه

عىل إهناء  عىل التصدي ملحولة اخلليفة، فاتفقا اإلتفاق

فأدخاله احلامم بحجة مرضه، وأغلقا الباب  ته،حيا

ا، ُثمى أحلقا الوزير ابن البلدي خمنوقً  اخلليفة حتى تويف

 البن املستنجداتفقا عىل إسناد اخلالفة بعد أن بسيده، 

برشوط  وكبلوهحلسن املستيضء بأمر اهلل، أيب حممد ا

ا أن جعلته عاجًزا عن احلركة والترصف، فقد رشطً 

يكون عضد الدين وزيًرا، وابنه كامل الدين أستاذ 

الدار، وقطب الدين قيامز أمرًيا للجند )ابن األثري 

 (.358-357ص : ص9: ج2010

عايش النارص تدخالت احلاشية وعانى منها منذ   

ا ُثمى ولًيا للعهد، فقد كان شاهًدا عىل ازدياد أن كان أمريً 

                                                 
( أوضح ابن األثري السبب يف تعيني اخلليفة البن البلدي 1)

عضد الدين  فأحرضه اخلليفة واستوزره، وكان "ا:وزيرً 

،  عظياًم م حتكاًم أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء قد حتكى 

فتقدم اخلليفة إَّل ابن البلدي بكف يده وأيدي أهله 

، 9: ج2010. )ابن اآلثري "وأصحابه، ففعل ذلك

 .(334ص

ُعزل ويف املستنجد وبويع املستيضء ملا تُ ، ( وزير املستنجد باهلل2)

، الذي ن رئيس الرؤساءحممد بن عبداهلل اب وُعني  مكانه

انتقم من ابن البلدي وقتله. وكان يف وزارته قد قطع أنف 

امرأة ويد رجل جلناية جرت، فسلم إَّل أولئك، فقطعوا 

أنفه ثم يده، ثم رضب بالسيوف، وألقي يف دجلة يف ربيع 

 (.348، ص12: ج2003)الذهبي  اآلخر

نفوذ قائد اجليش قطب الدين قيامز والذي أجرب والده 

اخلليفة املستيضء عىل عزل الوزير عضد الدين ابن 

م، وأكثر من ذلك 1171/هـ567سنة  رئيس الرؤساء

فقد متادى قطب الدين يف التضييق عىل ظهري الدين ابن 

رئيس الرؤساء يف الوزارة حتى العطار الذي خلف ابن 

أنه هاجم داره وأحرقها، فالتجأ الوزير إَّل دار اخلالفة. 

مل يكن أمام املستيضء إال االستعانة بالعامة التي كانت 

تبغض قيامز، فهامجته مما اضطره إَّل اهلرب من بغداد، 

ولقي حتفه وهو يف طريقه إَّل املوصل )ابن األثري 

 (. 413، ص9: ج2010

 ابنه م وتوَّلى 1179/هـ575ستيضء سنة تويف امل

النارص، وكان الرصاع بني أقوى رجلني يف دولته من 

مجلة الرتكة التي محلها وأثقلت كاهله، مل يكن أمامه 

ا، وقد أفىض الرصاع إَّل أن خيار إال اإلبقاء عليهم جمربً 

ُيصّفي أستاذ الدار جمد الدين ابن الصاحب الوزير ابن 

حتى بعد وفاته )ابن الطقطقى العطار، بل وهيينه 

هذا املوقف جعل  ،(309، ص307ص :1966

النارص يتخذ سياسة تدرجيية للتخلص من ابن 

الصاحب، فام أن حانت الفرصة حتى أصدر أوامره 

 (.45، ص10: ج2010بقتله ) ابن األثري 

تلك املعطيات كانت حارضة يف ذهن  يظهر أنى 

وكجزء  ه، سياستالنارص، التي كان هلا أثرها الواضح يف

النارص جهاًزا استخباراتيًا استطاع من خطته استحدث 

ليس فقط عىل رجال دولته فرض نفوذه وهيبته،  بوساطته
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عىل العراق واألطراف واألقاليم ببغداد، بل فرضها 

التابعة له، حتى وصفه املؤرخون بيشء من التعجب، 

وكان  " :وهو معارص للخليفة النارص -يقول ابن واصل 

له أصحاب أخبار يف العراق وسائِر األطراف يطالعونه 

بجزئيات األمور وكلياهتا، فكان ال خيفى عليه من األمور 

. (163، ص4م: ج1957) ابن واصل  "إال ما قلى 

وأضاف الذهبي يف هذا املجال أنه ملا دخل رسول 

ُكّل صباح بام  بغداد كانت تأتيه ورقةُ  (1)صاحب مازندران

يل، فصار ُيبالغ يف التّكت م، والورقة تأتيه، َعِمَل يف اّلل

، فصبّحته الورقة  فاختىل ليلًة بامرأٍة دخلت من باب الرس  

، وخرج من بغداد وُهَو ال يشّك أّن اخلليفة  بذلك، فتحريى

اإلمامية يعتقدون أّن اإلمام املعصوم  َيْعَلُم الغيب؛ ألنى 

)الذهبي  "يعلم ما يف بطن احلامل، وما وراء اجلدار

. وقد كان لقوة جهازه (688، ص13: ج2003

االستخبارايت أن غري املطلعني عىل بواطن اآلمور إَّل 

: 2003القول إن النّارص كان خمدوًما من اجلّن )الذهبي 

  (.688، ص13ج

يف الوقت نفسه، استفاد النارص من جهازه 

االستخباريت يف اختيار كبار موظفي دولته، واملتتبع 

ك يلحظ الدقة والتقيص، وابتداع النارص ألخبار ذل

)السيوطي  آليات وأساليَب تتناسب مع املرحلة

                                                 
ون: ( بعد الزاى نون ساكنة، ودال مهملة، وراء، وآخره ن1)

، 3هـ: ج1412اسم لوالية طربستان. ابن عبد احلق 

 .1219ص

ومن  ،(11ص :م1989؛ فوزي 530ص :م1997

النارص كان إذا رغب يف تولية  تلك الوسائل أنى 

شخص، أشاع ذلك من خالل رجال خمابراته، فتكثر 

األقاويل فيه بني أصدقائه وأعدائه، فيكتب له 

له، وبناًء عىل ذلك يوازن بني ار بذلك كأصحاب األخب

)ابن الطقطقى  راء، فيختار الشخص أو يرتكهاآل

 (. 39ص :1966

وفوق ذلك كله، نجده مرتوًيا وحذًرا يف   

االختيار، وهذا ما نلمسه يف اختياره لوزرائه، فقد 

، لكن م منصب الوزارة يف عهده أربعة عرش رجاًل تسلى 

لة منهم إال أربعة والباقي مل يامرس مهام الوزير الكام

فكانت  (2) اكتفى بأن أسند إليهم منصب نائب وزارة 

سياسته يف تعيني الوزراء إخضاعهم لفرتة جتربة، فمن 

َصـُلَح حاله ُرقّي إَّل منصب الوزارة، ومن عجز ُنحيى 

: 1973؛ القزاز 223ص :1997) جمهول  عنها

عهد وقد عرّب ابن جبري عن حال الوزارة يف  ،(111ص

م فقد 1184 /هـ580عندما زار بغداد سنة  النارص

أشار بكل وضوح إَّل حمدودية صالحياته، التي ال 

                                                 
( تعود أول إشارة إَّل ظهور هذا املنصب إَّل عام 2)

حيث استوزر الرايض باهلل أبا الفتح  ،م(938/هـ327)

الفضل بن جعفر بن الفرات عامل اخلراج يف مرص 

والشام، فأناب عنه يف الوزارة ببغداد عبد اهلل بن عيل 

. للمزيد حول 17: ص6م: ج2000كويه النفري، مس

وما  135، ص1986هذا املنصب، انظر: الزهراين 

 .بعدها(
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عرف بنائب إنام له خديم يُ "تتعدى تنفيذ األوامر 

 .(181ص :1981)ابن جبري "الوزارة

اخلليفة النارص مل حيرص تويل  أنى واملالحظ   

ه سياست تكان ومن ثمى املناصب عىل أهل العراق، 

هتدف إَّل االستعانة بمن ثبتت أهليته يف اإلدارة 

وأصول احلكم بغض النظر عن موطنه، وهو بذلك 

يطبق مبدأ وحدة األمة، وأنه خليفة للمسلمني كافة، 

ومن أمثلة ذلك قصة استخدام مؤيد الدين حممد بن 

( يف اإلدارة، فعىل الرغم من أنه ليس من أهل 1القمي)

ته اإلدارية سبقته إَّل بغداد، سمعته وقدرا فإنى بغداد، 

 من حاكم خراسان، فام إن وصل القمي إليها رسواًل 

يبقيه يف حرضته، بعد  حتى أشار الوزير عىل اخلليفة بأنى 

أن أوضح له ما يتمتع به القمي من قدرات إدارية 

وكتابية. اقتنع اخلليفة برأي وزيره، فأمر بأن ال ُيمّكن 

ة واله اخلليفة كتابة من العودة إَّل مرسله، وبعد مد

-327ص: 1966)ابن الطقطقى  اإلنشاء، ُثمى الوزارة

328.) 

                                                 
ا قّمي األصل واملولد، بغدادّي املنشأ والوفاة، كان بصريً      (1)

ا ا بالقوانني عارفً ا بأدوات الّرئاسة، عاملً بأمور امللك، خبريً 

ا باحلساب، وكان يف ابتداء باصطالح الّدواوين، خبريً 

ق بخدمة سالطني العجم، وكان يلوذ ببعض أمره قد تعلى 

وزراء العجم بأصفهان يف حال صباه ومل يبلغ العرشين 

 فأعجب به وزير النارص من عمره: جاء إَّل بغداد رسواًل 

فاستبقاه، ثم رق به احلال إَّل أن توَّل الوزارة للنارص. ابن 

 .328-327، ص1966الطقطقى 

وهناك خطة تكاد تكون متقدمة عىل عرص النارص،  

قائمة عىل إعداد موظفي الدولة املستقبليني وتأهيلهم، 

فقد كان ديوان اخلليفة يراقب من يتوسم فيهم النباهة، 

مجة سعيد فيحضون برعية خاصة ومتابعة: جاء يف تر

مل يزل ملحوًظا بعني اإلكرام،  "بن عيل بن حديدة 

بسوابغ اإلنعام إَّل أن  -جمده اهلل-مشمواًل من الديوان 

-أسامها اهلل وأجّلها-اقتضت اآلراء الرشيفة النارصية 

بيثي  "تأهيله للوزارة، فاستدعي من داره... )ابن الد 

(. وكانت خربة سليامن بن 343، ص3: جم2006

ُخربه  "بن شاويش سبًبا لُيوّليه اخلليفة النارص  أرسالن

بيثي  "وسنه . (355، ص3: جم2006)ابن الد 

عامد الدين حييى بن املرتىض بن  توَّلى  ثمى وللسبب عينه 

يوسف احليل صدرية املخزن والذي كان يتوَّل نظر 

ملا ظهرت كفايته، استدعي، وُرت ب صدًرا  "الكوفة 

، 4م(: ج1965-1962)ابن الفوطي، )"باملخزن

 (.882ص

وقد َجِهَد اخلليفة النارص يف ضبط مهام رجال 

دولته، فلم تعد األمور عىل ما كانت عليها من قبل، 

فأبعد بعضهم عن دار اخلالفة، كام يف حال الوزير، فقد 

أنشأ داًرا للوزارة خارج دار اخلالفة، وحدد النارص 

منها أنه لوزرائه أوقاًتا وآليات للتواصل مع ديوانه، 

 يثق به ليكون صلة الوصل مع الوزير، اختار رجاًل 

فكان عون الدين ظفر بن عبد اهلل احلبيش حيمل رسائل 

) ابن الفوطي  اخلليفة إَّل الوزير، ُثمى يعود باجلواب
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وكذلك سعد الدين  ،(978، ص2، ق4ج: 1962

حممد بن جلدك الذي كان يتوَّل محل مطالعات اخلليفة 

ا أمى  .(28: ص1997) جمهول  ئهالنارص إَّل وزرا

يف كيس  "الوزير فكان يعرض مطالعاته عىل اخلليفة 

حيمله أحد مماليكه الذي يسمح له  "إبرسيم أسود خمتوم

ا، وبعد اطالع اخلليفة عىل بدخول دار اخلالفة راكبً 

كتب الوزير، يربز جوابه، ويبلغ الوزير بذلك بالطريقة 

(. 226ص :1997عينها التي جاءت هبا )جمهول 

وكان هناك موعد اعتيادي يلتقي فيه الوزير باخلليفة 

 :1997)جمهول  بعد انتهاء صالة اجلمعة يف كل أسبوع

 (.223ص

إّن تدابري اخلليفة النارص يف اختيار كبار رجاالت  

كبري يف اختفاء ظاهرة توارث  دولته أسهمت إَّل حد  

ح ، بل أضحت اخلربة والكفاية عوامل الرتجياملناصب

املظفر  أبويف االختيار، فقد كان الوزير جالل الدين 

أحد الشهود  -أول وزراء النارص لدين اهلل  -عبيداهلل 

، ُثمى ترقى يف سلك الوظيفة، فأثبَت أهليته (1)العدول

 :1966فُرقيى إَّل منصب الوزراء ) ابن الطقطقى 

(، وكذلك مؤّيد الدين حمّمد ابن أمحد بن 323ص

                                                 
ظائف الدينية التابعة للقضاء، ( الشهود العدول: من الو1)

وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القايض بالشهادة بني 

  عند األشهادالناس فيام هلم وعليهم من حقوق حمماًل 

ا يف السجالت حتفظ به حقوق وكتبً  ،وأداء عند التنازع

 .284ص، 1987نباري، ألاالناس وأمواهلم. 

ة متواضعة، كان أبوه يبيع اللحم القّصاب من أرس

ببغداد، إال أنه كان صاحب مهة عالية فأكّب عىل 

العلم، حتى برع يف علوم احلساب واملساحات 

) ابن الطقطقى  واملقاسات، ُثمى تبرّص بأسباب الوزارة

 (.324ص :1966

تشدد النارص مع موظفيه، فقد أخضعهم للمراقبة 

 الوقت نفسه كان من خالل عيونه ورجال خمابراته، يف

ُيضّمن عهد التولية وصايا جيب عىل من يتوَّل أمر من 

ال ينبغي ألرباب هذا املقام أن  "أمور الدولة مراعاهتا 

النظَر قبل  ُيَقِدُموا عىل أمر مل ينظروا يف عاقبته، فإنى 

وال ُيطالب  ...اإلقدام خرٌي من الندم بعد الفوات

فإّن املصادرة مكافأة  باألموال من مل خَيُْن يف األعامل،

 "للظاملني، وليكن العفاف والتقى رقيبني عليك

 (. 886، ص13: ج2003)الذهبي 

للخليفة عىل رأس الرشوط التي املطلق كان الوالء 

وملا  ،فر يف املرشحني للوظائف العليااجيب أن تتو

كانت وظيفة أستاذ الدار من أهم وظائف دار احلالفة، 

رعـاية دار  رشاف عىلم تعد وظيفته جمرد اإلفل

اخلـالفة العباسية وصيانتها، وتوفري ما يلزم ساكنيها 

من أرسة اخلليفة، بل تعدت إَّل املشاركة يف احلياة 

ا إَّل خطورة ابن الصاحب وقد أرشنا سالفً  ،السياسية

يف سنوات حكم اخلليفة النارص األوَّل ) القدحات، 

وكان هذا يتعارض مع سياسة  ،(118ص: 2006

يفة النارص االستقاللية، لذلك نجده حيرص عىل اخلل
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حسن اختيار متويل هذه الوظيفة، فكان رشطه األول 

ضمن الفئة القليلة باملرشح الطاعة والوالء، فهو 

هذا املنصب  يول  القريبة من جملس اخلليفة، لذلك مل 

ه اخلليفة يف وظائف أخرى أثبت  إال  بوساطتهامن َخرِبَ

إليه اخلربة التي اكتسبها من والءه للخليفة، مضاف 

وظائفه السابقة، فكان أبو نرص املبارك بن الضحاك 

قبل أن يوليه النارص  (1) يتوَّل النظر بديوان اجلوايل

ا أمى  ،(186ص :1997منصب أستاذ الدار) جمهول 

حييى بن زبادة فكان يتوَّل النظر بديواين البرصة 

ة وواسط، قبل توليه املنصب، وبقـي فيه حتى سن

 ،6: ج1976م ) ابن خلكان 1189/  هـ585

 (. 245ص

هناك قواعد وأصول ثابتة يف العمل وكان     

 اإلدراي، فإذا شغر منصب بسبب الوفاة أو العزل، فإنى 

اخلليفة يسند إدارة شؤوهنا مؤقًتا إَّل أحد كبار رجال 

الدولة حلني تعيني من يشغله، فبعد أن قبض النارص 

نصري الدين بن مهدي العلوي سنة لدين اهلل عىل وزيره 

ض أمر الوزارة إَّل كاتب ديوان م فوى 1207/هـ604

اإلنشاء يف ديوان الوزير حممد بن القمي، إَّل أن واّله 

)سبط ابن اجلوزي  اخلليفة بعد ذلك نيابة الوزارة

 . (533، ص2، ق8: ج1951

                                                 
 التي تؤخذ عىل رقاباجلوايل: مجع جالية، وهي اجلزية    (1)

: 1عىل رأس كل عام. )القلقشندي )د ت( جأهل الذمة 

 .(462ص

ومن قواعد النظام اإلداري يف عهد اخلليفة النارص 

الة سفر أحد كبار موظفي الدولة يف أيًضا أنه يف ح

مهمة رسمية، فال بد أن ُينيب عنه شخًصا يتوَّل مهامه 

 (،513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي حلني عودته 

فكان أمحد بن حممد عيل بن القصاب ينوب عن والده 

: 2006)ابن الدبيثي  يف الوزارة يف حال سفر األخري

 هـ/579وجاء يف حوادث سنة ) ،(370، ص2ج

أّن اخلليفة النارص لدين اهلل أرسل شيخ  ،م(1183

الشيوخ بسفارة إَّل دمشق، فقام شيخ الشيوخ 

باستخالف ابنه األكرب نارص الدين حلني عودته 

 .(132ص :1968)األيويب 

إضافة إَّل كل ما سبق، كان لكل وظيفة رشوٌط     

 خاصة تتناسب مع طبيعتها، وملا كان رجال القضاء

سيًّا من أركان اإلدارة يف الدولة يمثلون ركنًا أسا

العباسية، لذا أولت اخلالفة اهتامًما بالًغا يف اختيار 

قايض القضاة الذي يتوَّل اإلرشاف عىل جهاز 

فكان االنتساب للمذهب الشافعي رشًطا  .(2)القضاء

 . (3) لتويل هذا املنصب 

                                                 
( للمزيد حول ظهور منصب قايض القضاة وتطوره يف 2)

  .(1987العرص العبايس، انظر: )األنباري 

كان اخللفاء يولون القايض املقيم يف  "( يقول السيوطي:3)

ت بلدهم القضاء وبجميع األقاليم والبالد التي حت

حتت أمره من شاء يف كل  ملكهم، ثم ينيب القايض من

. "إقليم ويف كل بلد، وهبذا يلقب بقايض القضاة

 .(477: ص1997)السيوطي 
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فهناك عدد من الرشوط  (1) أما نقيب األرشاف   

املرشح هلذا املنصب، نلمس ذلك  فر يفاجيب أن تتو

 – وجده حني" من أحد عهود تولية نقباء األرشاف:

 حممود الطرائق، سوي اخلالئق، مريض-اخلليفة

 سبب بأمتن الديانة من متمسًكا والشيم، السجايا

 بأحسن والورع التقى من متحليًّا.... معتصم وأوثق

 إَّل واسترشف وبرع، األكفاء بكفايته فاق قد لباس،

)ابن "لعمط كل اخلصال وحماسن اخلالل امدحم

 . (197، ص9: ج2010الساعي 

  

   عهود التولية صدور

كان صدور عهد التولية عالمة تؤهل صاحبها 

ألحد مهام علت مرتبته  امرسة عمله اجلديد، فال حيق  مل

ف  مزاولة عمله قبل صدور أمر اخلليفة، حتى وإن رُشّ

                                                 
األرشاف: هم الذين ينتسبون إَّل بيت النبي، ويطلق    ( 1)

د هذا د  عليهم أهل البيت، ومنذ القرن الرابع اهلجري ُح 

باسيني ) اهلاشميني(. )العلويني(، والع اللقب بالطالبيني

ومن أجل رعايتهم ومحاية مصاحلهم: جعلت هلم الدولة 

وهي موضوعة "نقابة خاصة، عّرفها املاوردي بقوله: 

عىل صيانة ذوي األنساب الرشيفة عن والية من ال 

يكافئهم بالنسب، وال يساوهيم يف الرشف، ليكون عليهم 

، 1989)املاوردي   . "أحبى، وأمره فيهم أمىض

وكان الفرعان خيضعان يف البداية  ،(155-154ص

صار  إذلنقيب واحد، حتى هناية القرن الرابع اهلجري، 

 .(248، ص1945لكل فريق نقيب خاص. )الدوري 

يتوَّل . (281، ص3: ج2006) ابن الدبيثي بالتولية 

كتابة عهد التولية كاتب اإلنشاء بديوان اخلالفة، 

ويمضيه اخلليفة، وخُيتم بَخامته، فقد أورد ابن الساعي 

عرض هذا " نسخة من أحد العهود، ومما جاء فيه:

العهد بمقار العّز امُلقّدس ورشيف العرض، وحماتم 

 الطاعة عىل أهل األرض، حرضة سيدنا وموالنا اإلمام 

فرتض الطاعة عىل سائر األنام النارص لدين اهلل امل

أمري املؤمنني ظاهر اهلل سلطانه، وأعىل بإعالء كلمته 

كلمة احلق وشأنه، فرشفه بالتتويج واإلمضاء، وأوضح 

: 2010)ابن الساعي  "فيه من املراشد كل حمجة بيضاء

 . (203ص  ،9ج

عهود التولية ظلت  وهنا ال بد من التأكيد عىل أنى 

، وهي أحواهلمطة باخللفاء حتى يف أحلك منو

الصالحية التي أبقاها هلم إياها املتغلبون، مستفيدين 

د عىل ذلك الصابئ منها يف رشعنة حكمهم، وقد أكى 

)  "ال يصح عقد القضاء وتوليته إال من اخلليفة "بقوله:

 (.125ص :1964الصابئ 

وحفظ ابن الطقطقى نص تولية النارص لدين اهلل 

حممد القمي، ويالحظ من خالله تركيز اخلليفة وزيره ل

 يف إدارة شؤون الدولة، لذا نجده يقرن الوزير دورعىل 

 بطاعة اهلل: امبطاعة اخللفية، التي قرهن طاعة الوزير

حممد بن برز القمي نائبنا يف البالد والعباد، فمن "

وعّلق  ."أطاعه فقد أطاعنا، ومن أطاعنا فقد أطاع اهلل 

عىل أمهية هذا العهد يف علو مكانة  ابن الطقطقى
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فنُبل القمي هبذا التوقيع يف عيون الناس، " القمي:

)ابن  "وجّلت مكانته وقامت له اهليبة يف الصدور

 .(153ص :1966الطقطقى 

وكان العهد يتضمن املهام املنوطة بصاحب 

والسياسة التي جيب عليه انتهاجها يف ، الوظيفة

، نلمس ذلك من عهد حتقيق مصالح الدولة والرعية

اخلليفة النارص لنقيب نقباء العلويني أيب احلسن فخر 

 ةالدين حممد بن املختـار الكـويف سن

فقد حدد العهد مجلة املهام التي  ،م1206هـ/603

العلويني سواء  جيب عىل النقيب رعايتها فيام خيص  

أن  "يف بغداد وغريها من مدن دار اخلالفة، فبعد 

ده ق، متمسًكا بالديانة، وأنه قلى وجده مريض األخال

نقابة األرسة العلوية بمدينة السالم، وسائر بالد 

)ابن الساعي  "اإلسالم رشًقا وغرًبا وبعًدا وقرًبا

ل السياسة التي  ،(197، ص9: ج2010 ُثمى فصى

رسمها اخلليفة النارص للنقيب اجلديد يف عمله من 

 خالل املرسوم، فقد أمره:

ل العلويني، يكرمهم ويقوم عىل أن يتفقد أحوا -

حاجاهتم، يف الوقت نفسه يعاقب من خرج عن 

 النهج.

أن يتكفل أمر اليتامى وينفق عليهم باملعروف، فإذا  -

 م إليهم أمواهلم.بلغوا احللم سلى 

 النظر يف أمر األيامى، وتزوجيهن من األَْكَفاء. -

  .صون النسب، والتصدي ملدعيه بالتأديب -

بتولية دانيال بن أمٌر عهد اخلليفة النارص وجاء يف    

زعامة طائفة ثيبة لليهود )العازر بن هبة اهلل رأس مَ 

األسباب  ، وكانتم1207 /هـ605سنة  ،(اليهود

يتحىّل به عند أهل  " ا، ملالتي دفعت اخلليفة لتعيينه

: 2010) ابن الساعي  "نحلته ويتصف به واستحقاقه

 . (262-261، ص9ج

صالحيات رأس مثيبة اليهود  هدكام حدد الع 

نفوذه يرسي عىل مجيع طوائف  وحدود عمله، فإنى 

اليهود يف العراق وبالد خراسان وسبأ اليمن وبالد ما 

) ابن بني النهرين ومجيع اليهود يف العامل اإلسالمي 

وأن خيتار  (،262-261، ص9: ج2010الساعي 

إَّل  للجاليات يف املدن املختلفة قضاهتا بعد أن يأتوا

 .(270: ص1997) جمهول بغداد

صات املالية للموظف من مجلة ما وكانت املخصى  

ا يف عهد تولية أمحد وهذا ما نجده واضحً  ،يأيت به العهد

بن مسعود الرتكستاين التدريس بمدرسة مشهد أيب حنيفة 

ص له من فقد تضمن ما ُخص   ،م1207هـ/604سنة 

خلدمة يف كل واملفروض له عن هذه ا "العني والنقد: 

. "وعرشة دنانري (1) شهر من احلنطة كيل البيع ثالثون قفيًزا

 .(233، ص9: ج2010)ابن الساعي 

 

 

                                                 
، 1970كغم قمح. )هنتس  45( القفيز يف العراق يعادل 1)

 .(66ص
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  التولية ِخْلَعة 

متثل ختام عملية التولية، وقد  (1)اخِلْلَعةكانت 

دار الترشيفات"اسُتحدثت مؤسسة إدارية ُعرفت بـ 
"
 

 ،(191-190، ص1، ق4: ج1962)ابن الفوطي 

اإلرشاف عىل كل الرتتيبات واملناسبات مهمتها 

يف دار اخلالفة العباسية بام فيها  تقعالرسمية التي 

مراسيم وترتيبات التولية لكبار املوظفني والقادة 

 العسكريني. 

مراسيم اخللع مل تكن  وال بد من التوضيح أنى   

جتري كلها يف دار اخلالفة، بل اقترص اخللع فيها عىل 

: الوزير، وقائد اجلند، وأمري أصحاب ثالث وظائف

ص مكان قريب من جملس اخلليفة ص  احلج، فقد ُخ 

ا البقية، ، أمى (2) "باب احلجرة"فيه اخللع عليهم بـ  جيري

 يف دار الوزارة. جيريفكان اخللع عليهم 

وإذا فصلنا احلديث، فبعد وقوع االختيار عىل 

الشخص املرشح ملنصب الوزارة، ينتقل بموكب برفقة 

ه ار رجاالت الدولة إَّل دار اخلالفة، ُثمى يتوجى كب

                                                 
( كانت اخِللعة من مكمالت تولية كبار رجال الدولة 1)

ليفة أو امللك أو األمري أو غري واخللعة: ما خيلعه اخل

هؤالء من األعيان من الثياب عىل أحد من الناس، سواء 

يف مناسبات رسمية، أو مناسبات خاصة كاالحتفاالت. 

  .(19، ص1986السامرائي )

 هـ/529يف عهد اخلليفة املسرتشد باهلل )ت ُأنشئ (2) 

، 42، ص1: ج1992ياقوت احلموي )م(. 1134

 .(307ص

بصحبة أستاذ الدار إَّل باب احلجرة الرشيفة ) ابن 

ثم يدخل للسالم  ،(374، ص1: ج2006الدبيثي 

عىل اخلليفة، وبعدها ُيسلىم عهد توليته، وخُيلع عليه 

 /هـ590اخللعة، فيتنحى إَّل دهليز يلبسها، ففي عام 

بتولية حممد بن عيل بن  م صدر أمر اخلليفة1193

ف  "القصاب الوزارة  َمُثَل بباب احلجرة الرشيفة، ورُش 

بخلع مجيلة، ولبس خلعة الوزارة... بمحرض من 

أرباب املناصب والواليات، وأنطي املركوب الالئق 

 :1975)الغساين  "هبذه الوالية، وُسل م إليه عهده

 .(449-448ص

إنه يغادر دار وحال االنتهاء من تولية الوزير، ف 

اخلالفة راكًبا ومجيع ُحّجاب وحاشية دار اخلالفة يف 

خدمته إَّل أن يصل إَّل منتهى الدهليز األول من دار 

؛ جمهول 13، ص1: ج2006)ابن الدبيثي  اخلالفة

، ُثمى يسري واألمراء مشاة بني يديه، (224ص: 1997

، وعهد التولية (4)والكوسات (3)وخلفه ألوية احلمد

                                                 
جد وصًفا دقيًقا له يف املصادر باستثناء بعض اإلشارت. مل ن  (3)

منها ما جاء يف وصف خلعة اخلليفة القائم بأمر اهلل عىل 

وأمر اخلليفة له بثالثة "السلطان ركن الدولة السلجوقي:

ألوية: أحدها لواء احلمد أسود مكتوب بالذهب 

صفراء. وكتب له عهد بوالية  ه بقعةواآلخران أمحران ب

شاهنشاه ملك املرشق "بأرسها وخوطب فيه بـ الدنيا 

 .(192، صم 2001 . )ابن العمراين"واملغرب

( الكوس: الطبل. معرب كوست. وهي طاولة كبرية نظري الكوبة، 4)

 .(140م، ص1980شري يدق فيها يف أثناء احلرب. )أدي
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؛ 272، ص17: ج1995) ابن اجلوزي  مامهمنشور أ

إَّل أن يصل إَّل  ،(9، ص13: ج2003الذهبي 

الوزارة، حيث يكون يف  (1)الديوان وجيلس يف دست

يدخل  .استقباله كبار أرباب الوظائف الديوانية

 الوزير، وجيلس يف الدست يتلقى التهاين من احلارضين

، ُثمى يتقدم (513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

)سبط ابن اجلوزي عراء بقصائد املدح والتهنئة الش

 . (283، ص1، ق8: ج1951

وكانت الرسوم تقتيض أن يكتب الوزير إهناًء  

 )خطابا( للخليفة يتضمن شكر اإلنعام عليه باملنصب

 ،(343، ص3: ج374، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

يتوَّل حاجب باب احلجرة الرشيفة إيصاله إَّل اخلليفة 

ينتظر اجلمع (. ثم 513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

، 1: ج2006)ابن الدبيثي  جواب اخلليفة بالقبول

، فيقرأه الوزير واجلميع (349، ص2: ج513ص

. ومما جاء يف رد (56: ص1997) جمهول  اوقوفً 

-1242 /هـ656-هـ 640اخلليفة املستعصم 

م عىل إهناء الوزير ابن العلقمي بعد أن واّله 1258

عىل خدمتك املشتملة عىل دعاء تواليه،  ُوِقَف  "الوزارة:

وإهناًء تعيد اإلخالص فيه وتبديه، وُعِلَم ما ذكرته، 

وُعِرَف ما أردته، رزقك اهلل تعاَّل توفيًقا بتمسٍك بحبله 

 "وهديه إَّل طريق اإلرشاد وسبله، بكرمه وفضله

 .(225: ص1997)جمهول 

                                                 
 .(63، ص1980أدي شري )( الدست: صدر املجلس. 1)

ومن مكمالت تولية الوزير، اإلنعام عليه باللقب  

 ي يظهر فيه من الصفات ما يدل عىل مكانته، فلامى الذ

عني اخلليفة النارص وزيره أمحد بن الناقد أمر أن 

ب به سلفه اطِ ب باخلطاب نفسه الذي كان خُي اطَ خُي 

املوَّل الوزير األعظم  "الوزير نارص الدين بن مهدي

الصاحب املعظم، العامل املؤيد، املجاهد املظّفر نصري 

م، غرس األنام، عضد الدولة، الدين، صدر اإلسال

بقية األمة، عامد امللك، اختيار اخلالفة املعظمة، حميي 

اإلمامة املكرمة، تاج امللوك، سيد صدور العاملني، 

ملك وزراء الرشق والغرب، غياث الورى، أبو األزهر 

أمحد بن حممد بن عيل بن الناقد، ظهري أمري املؤمنني 

. (450-449ص :1975) الغساين "ووليه املخلص

َب سعيد بن َحديدة )ت م( 1204هـ/601وُلق 

؛ 343، ص3: ج2006 ،)ابن الدبيثي "معز الدين"بـ:

، (568، ص2، ق8: ج1951سبط ابن اجلوزي 

جالل  "وكان لقب الوزير عبيد اهلل بن يونس

 . (202ص: 1975)الغساين "الدين

مراسيم توليته  جتريا الشخص الثاين الذي وأمى  

 يف، إذ كان يتوَّل إمرة احلج أمري احلجفهو بدار اخلالفة 

أصحاب  (2) هذه احلقبة أحد كبار األمراء األتراك

احلظوة عند اخلليفة. فإذا حّل شهر ذي القعدة اسُتدعَي 

                                                 
 األمراء املامليك األتراك إلمرة هـ بداية تويل479( كانت سنة  2

احلج، وكان األمري ختلغ الرتكي أول من تسلم هذا 

 .(262، ص16: ج1995املنصب. )ابن اجلوزي 
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، 12: ج2003)الذهبي  أمري احلاج إَّل دار اخلالفة

فيحظى بلقاء اخلليفة، والذي يشافهه  ،(475ص

ويتجه إَّل باب احلجرة، بالوالية، ُثمى يغادر املجلس، 

فُيكسى كسوة أمري احلج، وُيقدم له فرس عريب بُِعدٍة 

: 1997)الغساين كاملٍة ومركب من الذهب 

التي  (1) ، كام ُيعطى أمحااًل من الكوس(527ص

حيتاجها يف موسم احلج لغايات تنبيه احلاج نزواًل أو 

؛ جمهول 164، ص17: ج1995)ابن اجلوزي رحياًل 

 . (68ص: 1997

الشخص الثالث الذي  اجلند )اجليش(ويعد قائد   

مراسيم تعيينه بدار اخلالفة. يتميز تعيني كبار  جتري

 "أصحاب اجليوش ووالة احلروب "القادة العسكريني

ب عليها الطابع االحتفايل مراسيم تعيينهم غلُ  بأنى 

 األمري جماهد الدين أبو امليامن العسكري، فلام عنيى 

م خلع 1236/هـ634نرصي سنة أيبك اخلاص املست

م له فرس عريب بعدة كاملة،  عليه بدار اخلالفة، وُقد 

متييًزا له عن غريه من األمراء، وُسِمَح له بالركوب من 

، وُرفَِع وراءه أربعة عرش سيًفا حمىلى (2) باب األتراك

وبعد أن استقر يف داره، ُأرِسَل إليه من ديوان  ،بالذهب

                                                 
: 1980دي شري )أ( الكوس: الطبل فاريس معّرب. 1)

 (.140ص

( أحد أبواب السور الداخيل الذي يمتد بني سور دار 2)

: 1997جمهول اخلالفة اخلارجي ودار اخلالفة نفسها. )

 .(2، هامش 75ص

 طبل النوبة يف الصلوات الثالثاألبنية الطبول برسم 

 . (476-475: ص1997)الغساين 

أطلس  (3)قباء "من:  ِخلعة قادة اجليشتتكون     

: 2010) ابن الساعي "(4)بعلمني كبار، ورشبوش 

-549ص :1975؛ الغساين 259-258، ص9ج

) ابن الساعي  (، إضافة إَّل العاممة الكحلية550

يكون . أما مركوبه ف(259-258، ص9: ج2010

، (6) محراء (5) عطى كذلك طوًقا وغاشية ويُ  ،ركابه ذهًبا

، ُثمى (587: ص1997) الغساين  رفع وراءه سيفانويُ 

والسيوف واحلراب  (7) ُيرسل له من املخزن الدربشات 

 .(587، ص550ص :1975) الغساين 

 

                                                 
لبس فوق الثياب. القباء من مالبس البدن اخلارجي، ويُ  (3)

 .290-285، ص1971 دوزي

الرشبوش: قلنسوة طويلة، معربة عن رسبوش، أي غطاء  (4)

 .99ص: 1980 الرأس. أدي شري

فقد أما الفرس  ،ا( نسيج مزخرف ومزركش، حيمل مبسوطً 5)

، 2، ق4: ج1962وطي تكريام له. ابن الفُأعطي له 

 .. تعليق املحقق(2، هامش1024ص

( أشار إَّل مثل ذلك الغساين عند حديثه عن تولية األمري 6)

هـ. 650جماهد الدين أيبك الدويدار الصغري اإلمارة سنة 

 .(587ص: 1975)الغساين 

ابن الفوطي )( الدربشات: رماح صغرية من احلديد. 7)

يق . تعل1، هامش 1024، ص2، ق4: ج1962

 .املحقق(



 97                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

 

أما بقية كبار موظفي الدولة فكانت ترتيبات 

حيث ُيستدعى املوظف يف دار الوزارة،  جتريتعيينهم 

إَّل دار الوزارة، ويشافهه الوزير بالتولية، ومن هؤالء 

، يسلمه الوزير عهد التعيني بعد أن يقرأ قايض القضاة

، 9: ج2010)ابن الساعي  (1)بعضه أمام من حرض

ُثمى حُترض له اخللعة اخلاصة بقايض القضاة.  (،315ص

م 1202هـ/599فلام ُقّلد أمحد بن عيل البخاري سنة 

خلعة سوداء "منصب قايض القضاة، خلع عليه 

، 9: ج2010)ابن الساعي "وطرحة كحلية

م  ُقل د املنصب 1206هـ/603ويف سنة  ،(119ص

فخلع عليه  "عبداهلل بن احلسني بن أمحد الدامغاين 

)ابن  "اخللعة السوداء والعاممة والطرحة الكحلية

ب، ُثمى يقدم له مركو ،(451، ص3: ج2006الدبيثي 

، 17: ج1995)ابن اجلوزي  بغلة بُعدة كاملة

 .(505، ص473ص: 1975؛ الغساين 291ص

يغادر قايض القضاة وبعد استكامل مراسيم التولية، 

رجاالت  من برفقة عدد من كبار (2)إَّل جامع القرص

                                                 
( انظر نص عهد تولية النارص لدين اهلل لقايض القضاة حميي 1)

، 10القلقشندي )د ت(: ج)الدين ابن فضالن. 

 .(301-295ص

نسب هذا اجلامع إَّل القرص املعروف باحلسني الذي اختذه ( يُ 2)

 ،هـ(289-279) اخللفاء العباسيون منذ عهد املعتضد

)سجون(  امع مطامريا هلم. وكان موضع اجلا رسميً مقرً 

هبدمها وشّيد  ،هـ(295-289) فأمر اخلليفة املكتفي

=      ا يصيل به الناس، ثم صار هذاا جامعً مكاهنا مسجدً 

الدولة إضافًة إَّل الفقهاء والعلامء، وبناًء عىل تكليف 

 وقراءة نص عهد مسبق، يقوم أحد العلامء بصعود املنرب

، 4؛ ج451، ص3: ج2006)ابن الدبيثي التولية 

ُثمى يتوجه قايض القضاة إَّل الدار  ،(452ص

، 9: ج2010)ابن الساعي املخصصة إلقامته 

وكان أول ما يقوم به كتابة خطاًبا إَّل  ،(107ص

 :1997)جمهول اخلليفة يظهر فيه غبطته وشكره 

 . (352ص

املراسيم نفسها من وكانت جتري لنقباء األرشاف 

ُيستدعى النقيب اجلديد إَّل دار  إذ ،اخللع والتولية

الوزارة، وبحضور كبار رجال الدولة: كقايض 

القضاة، وأستاذ الدار، وحاجب الباب واملحتسب، 

يشافهه الوزير بالتولية، وُيقرأ عهده، ُثمى خيلع عليه 

، 452-451: ص1997)الغساين  ِخلعة النقابة

ضور النقيب امُلعنّي إَّل دار الوزارة . وعند ح(480ص

يكون برفقة كبار األرشاف وعامتهم لالحتفال هبذه 

املناسبة، فإذا خرج وعليه اخِللعة، عادوا معه إَّل منزله 

: 2006)ابن الدبيثي   بموكب والعهد منشور بني يديه

 (.114، ص3ج

 

                                             
املسجد اجلامع الرسمي للدولة. اخلطيب البغدادي  =

وانظر تفصيل  ،(145، ص109، ص1)د.ت(: ج

هبا اجلامع حتى العرص  احلديث عن املراحل التي مرى 

 .(37-36ص :1997يف هامش. )جمهول  احلديث
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ومن مكمالت تولية نقيب األرشاف ترشيفه باللقب،   

)جمهول هو اللقب الذي يطلق عليه  "الطاهر "فكان 

: 67، ص2: ج2006؛ ابن الدبيثي 148: ص1997

ويف الوقت نفسه كان نقيب األرشاف  ،(114، ص3ج

ببغداد هو املسؤول عن ترشيح نقباء املدن داخل العراق 

والذين  ،(325ص :1966الطقطقي )ابن  وخارجه

 ستدعون إَّل دار الوزارة ببغداد للخلع عليهم وإمتاميُ 

 (.272ص: 1997)جمهول   عملية التولية

من الوظائف الدينية يف  املحتسبوملا كانت وظيفة 

الدولة العباسية، لذلك نجده يشارك أقرانه أرباب 

الوظائف الدينية يف مراسيم التولية، فلام ُويّلَ أبو حممد 

يوسف بن عبدالرمحن ابن اجلوزي منصب احلسبة 

دار الوزارة، م حرض إَّل 1207هـ/604ببغداد سنة 

وطرحة كحلية أحرضت  (1) فخلع عليه: أهبة سوداء

 .(230، ص9: ج2010)ابن الساعي من املخزن 

ا اهتاممً  (2) منصب شيخ الشيوخوأوَّل اخلليفة النارص   

                                                 
 ( األهبة: البزة، وهي اللباس الرسمي. يقول السامرائي:1)

حقيقة األهبة السالح  وهذا استعامل عبايس. ذلك ألنى "

 .(30ص :1987. السامرائي "التام

( شيخ الشيوخ: لقب يطلق عىل متويل اإلرشاف عىل الطرق 2)

ظيفة رسمية، فقد الصوفية ومنتسبيها، واللقب يشري إَّل و

ذكر ابن األثري أنه بعد وفاة شيخ الشيوخ إسامعيل بن أيب 

صار بعده ابنه صدر  ،ه541سعيد يف أيام املستنجد سنة 

: 2010الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ. )ابن األثري 

، 11القلقشندي )د ت(: ج) (،341-344، ص9ج

 .(414، ص2: جهـ1270 ؛ املقريزي365-364ص

ا، فقد أراد من دعم شيخ الشيوخ وإبراز أمهيته، كبريً 

االستفادة من تأثريه الكبري يف فئة واسعة من املجتمع 

م املتصوفة، يف ظل االنتشار الواسع لظاهرة ونقصد هب

التصوف يف العامل اإلسالم، لذلك نجد حرًصا واضًحا من 

من  خُيتارمؤسسة اخلالفة يف اختيار من يتوَّل املنصب، فكان 

بني كبار مشايخ الصوفية ببغداد. يتوجه شيخ الشيوخ املُعنّي 

ع عليه خلعة إَّل دار الوزارة، يشافهه الوزير بالتولية، ُثمى خيل

خيرج ، ثم (228ص :1997)جمهول التولية والترشيف 

شيخ الشيوخ بصحبته كبار الصوفية إَّل مقر إقامته وعمله 

والدة اخلليفة النارص لدين اهلل، فيقام  (3) يف رباط زمرد خاتون

)ابن  احتفال حتييه الصوفية، ُثمى خيتم األمر بالدعاء للخليفة

 .(228ص، 2ج، 2006الدبيثي 

ال سيام مدرسو املدرستني   ملدرسونوشارك ا 

كبار رجال الدولة يف مراسيم النظامية واملستنرصية 

مهنة التدريس  إذا علمنا أنى  ،       ال سياماخللع والتولية

سند لكبار علامء العرص، فغدا منصب التدريس كانت تُ 

يف تلك املدارس منصًبا مرموًقا ترنو إليه أعني الكثري 

بعضهم غرّي مذهبه ليحظى به  ، حتى إنى من العلامء

الواسطي  (4)أبو بكر املبارك بن أيب األزهركالوجيه 

                                                 
سيدة زمرد خاتون والدة اخلليفة النارص سنة ( أنشأته ال3)

هـ ويعرف برباط املأمونية باجلانب الغريب من 579

 .(499-498، ص3: ج2006بغداد. )ابن الدبيثي 

م بغداد مع أبيه يف صباه فأقام هبا إَّل أن دِ من أهل واسط، قَ  (4)

ياقوت )هـ ودفن بالوردية. 612مات يف شعبان سنة 

 (.2266، ص5: ج1992
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ل من املذهب احلنفي إَّل الذي حتوى  الرضير النحوي

يتوَّل أي منصب  أن الرشط الواقف  الشافعي؛ ألنى 

) أبو  من مناصبها من هو عىل غري املذهب الشافعي

: 4ج :1976؛ ابن خلكان 10، ص1974شامة 

كام حتّول عمر بن عبداهلل بن أيب  ،(153-152صص

من املذهب احلنبيل  ،م(1204هـ/601السعادات ) ت

) ابن الدبيثي  إَّل املذهب الشافعي للغاية نفسها

 . (342، ص4: ج2006

ويظهر من خالل ما تناولته املصادر ملوضوع تولية 

من قبل كبار العلامء  يقعاالختيار كان  املدرس أنى 

 القضاة والذين ُينِسبون لديوان اخلليفة بمن وقايض

 للوظيفة. وعند الرشوع يف تعيني يرونه مؤهاًل 

املدرس، فإنه يسري برفقة بعض رجال الدولة والقضاة 

والفقهاء إَّل دار الوزارة، فيخاطبه الوزير بالتولية، 

، 9: ج2010)ابن الساعي  وخُيلع عليه، وُيسّلمه عهده

ثم يسري . (156، ص2006؛ ابن ايب عذيبة 231ص

حيث يكون يف استقباله  املدرس إَّل مدرسته،

، املدرسون وعدد من الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم

ُيفتتح االحتفال بقراءة اخلتمة، ُثمى يعظ  ويقام احتفال

. وإذا ما (46-45: ص1997)جمهول أحد الوعاظ 

أهنى الّدرس، ُألقيت اخلطب والقصائد ترحيًبا به وثناًء 

 .(44-43، ص1960مني، أ) هعلي

عن  مراسيم تعيينهم ال ختتلففوالة املدن أما 

إذا علمنا  خصوًصاتولية القادة العسكريني،  مراسيم

كانوا من أصحاب الرتب والوظائف  أغلبهم أنى 

لذا كان الطابع العسكري هو الغالب عىل  ؛العسكرية

ومهام  ، واخلالف فقط يف طبيعة اخِللعةالتوليةترتيبات 

ُيستدعى األمري امُلعنّي إَّل دار الوزارة، ف التولية،

فيخاطبه الوزير بالتولية، ويسلمه عهده، ُثمى تفاض 

 .(550: ص1997) الغساين  عليه خلعة الترشيف

تتكون خلعة حكام املدن وزعامئها من القباء   

 ،إضافة للعاممة الكحلية اللون، األسود والرشبوش

)  فخر الدين أيبك األنباري بالد اللحف فلام ُويّلى األمري

ع عليه القباء األسود، والعاممة الكحلية، وُقل د لِ ُخ " (1

سيًفا حمىّل بالذهب، وُأمطي فرًسا بمركب ذهب، 

وكنبوًشا إبرسياًم، ومشّدة يف عنق الفرس، وأعطي 

ابن  ؛278، ص9: ج2010) ابن الساعي  "كوسات

عندما . كذلك (34، ص3، ق4: ج1962الفوطي 

م خلع 1183هـ/579ويّل طغرل اخلاص البرصة سنة 

، 1968)األيويب عليه القباء األسود والعاممة 

 .(575: ص1997؛ الغساين 118ص

ونال زعامء الطوائف الدينية من غري املسلمني     

ا من الرعاية التي منحها رعاية الدولة والتي كانت جزءً 

رية العبادة، اخلليفة النارص ألهل الذمة، فقد منحهم ح

كام منحهم حق اختيار من يتوَّل رعاية أمورهم 

اخلاصة، لكن كل ذلك حتت إرشاف دار اخلالفة 

                                                 
ه يف حلف ألنى  ؛بالد الِلحف: من نواحي بغداد، سمي بذلك (1)

 .(176، ص7: ج1992ياقوت )جبال مهذان. 
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ورعايتها، ال سيام يف مسألة اختيار زعامئهم الروحيني. 

يرأس طائفة النصارى املقيمني ببالد اإلسالم 

، وهو اسم لكل من يتوَّل رئاسة الطائفة "اجلاثليق"

يعقدون  إذاب من قبل املطارنة، يكون تعيينه باالنتخ

 .)ماري )داجتامًعا للتشاور يف أمر من يتوَّل اجلثليقة 

. وبعد اإلمجاع عىل شخص معني، (86ت(، ص

يكتبون خطوطهم باملوافقة علــى سجل خاص 

ُثمى  (،157ت(، ص .)ماري )ديسمونــه الشلموت 

 وُينصبخيرج موكب األساقفة إَّل ديوان الوزارة. 

تار بعهد خاليف. يعود املوكب إَّل كنيسة الشخص املخ

درب دينار بسوق الثالثاء، حيث ُيقرأ عهد تولية 

اجلاثليق، ُثمى تقام الصلوات وتقرأ فصول من اإلنجيل 

 . (154، ص111ت(، ص .)ماري )د

دنا الرحالة أما زعيم الطائفة اليهودية، فقد زوى  

ه. اليهودي بنيامني التطييل بمعلومات وافية عن تعين

رأس  "أو  "رأس امَلثيبة "يعرف زعيم طائفة اليهود بـ

. يشرتط يف رأس اجلالوت أن يكون من "اجلالوت

ابن "ويسميه املسلمون -عليه السالم -نسل داود 

يف يده وثيقة تثبت نسبه، وعادة ما  ؛ ألنى "سيدنا داود 

: 1997)جمهول يكون من املتقنني للعلوم واآلداب 

 (.270ص

أن جيري احتفال كبري بمناسبة تعيني كانت العادة 

رأس اجلالوت، فبعد صدور قرار التعيني، يسري رأس 

قرص اخلليفة ومعه أعيان  مثيبة اليهود امُلعنّي  إَّل

طائفته، حاماًل معه اهلدايا للخليفة. وعند وصوله َيمُثل 

بني يدي اخلليفة، فيسلم عهده، ُثمى يضعه عىل رأسهن 

به  حيتفلونه وحوله من أبناء مّلته ومن ُثمى يعود إَّل بيت

 إَّل بيته تصحبه البوقات والطبول ويسريون معه

 .(138ص :1945)التطييل 

ولكن يف عهد اخلليفة النارص لدين اهلل صارت    

فبعد مشافهة الوزير  ،مراسيم تعيينه عند قايض القضاة

رأس مثيبة اليهود بالوالية يسلمه عهد التعيني، الذي 

ه، ُثمى يميض راجاًل يقوم بدوره ب تقبيله ويضعه يف ُكم 

بصحبة أحد ُحّجاب الديوان إَّل جملس قايض القضاة 

، ُثمى (561ص :1975)الغساين إلمتام مراسيم التولية 

ينهض رأس مثيبة اليهود إَّل دهليز ويلبس طرحته، 

ويتوجه إَّل بيته راجاًل يف مجع من اليهود ومجاعة من 

 .(270: ص1997) جمهول أتباع الديوان 

 

  انتقال امُلعّين إىل مقر عمله

بعد انتهاء مراسيم اخللع، ينتقل الشخص امُلعنّي إَّل 

صة لعمله، وعىل رأس هؤالء الوزير، فقد الدار املخصى 

للوزير داًرا مفردة يامرس من خالهلا  أشار الصابئ أنى 

وقد تقلبت ، (111، ص1964، الصابئعمله )

مع زوال الوزارة يف زمن  األحوال هبذه الدار فزالت

 932-1062 /هـ477-334تغلب البوهييني 

(. وملا استعادة الوزارة 268ص1964، الصابئ)

ص للوزارة دار مقابل هذه احلقبة، ُخص   يفمكانتها 
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باب النويب، وظل الوزراء جيلسون هبا حتى زوال 

، 8: ج1951) سبط ابن اجلوزي  اخلالفة العباسية

مجة الوزير حممد بن أمحد . جاء يف تر(450، ص2ق

ابن أمسنا الذي توَّل الوزارة للنارص لدين اهلل خلًفا 

ُثمى  "م 1207/هـ604لنارص بن مهدي العلوي سنة 

ل ابن مهدي من دار الوزارة املقابلة لباب النويب  حو 

املحروس يف رجب من هذه السنة ونقل ابن أمسينا 

 . (220، ص1: ج2006)ابن الدبيثي  "إليها

نواب الوزارة فقد ُخّصَص هلم دار يف ديوان دار  أما

اخلالفة غري تلك املخصصة للوزراء. جاء يف ترمجة 

عبدالباقي بن عبدالعزيز املعروف بالداريج  حممد بن

فويلى ابن الداريج نيابة "م( 1190/هـ586)ت

وجلس حيث  -جمّده اهلل -الوزارة، فركب إَّل الديوان 

) ابن الدبيثي "م الرشيفةجيلس النواب، وأنفذ املراسي

 .(441، ص1: ج2006

وكذلك احلال بالنسبة حلُّجاب دار اخلالفة:     

 (1) حاجب احلُّجاب، وحاجب باب احلجرة الرشيفة

، (236، ص1، ق8: ج1951)سبط ابن اجلوزي 

، 130: ص1997) جمهول وحاجب باب النويب 

: 1997)الغساين ، وحاجب باب املراتب (170ص

توليتهم واخللع عليهم بباب احلجرة ، فبعد (524ص

                                                 
باب احلجرة: موضع بدار اخلالفة فيها خيلع عىل الوزراء،    (1)

وإليها حيرضون يف أيام املواسم للهناء. وأول من أنشأها 

 . 307، ص1: ج1992اخلليفة املسرتشد. احلموي 

الرشيفة ينتقل كل منهم إَّل الدار املخصصة لسكنه. 

فكانت الدار املخصصة حلاجب احلُّجاب تقع بجوار 

، 9: ج2010)ابن الساعي  املدرسة النظامية

. وكانت دار ابن زاغيل بدرب فراًشا سكنًا (150ص

، 9: ج2010)ابن الساعي  حلاجب باب النويب

الدار  صصت لهما أستاذ الدار فقد ُخ . أ(230ص

وكان مقر عمل صدر  .(2) الفردوس املقابلة لباب

)ابن  بدار ابن رئيس الرؤساء بمحلة املسعودة (3) املخزن

 .(230، ص9: ج2010الساعي 

)ابن وكان مقر قايض القضاة عند باب العامة  

ا املحتسب فكان . أمى (107، ص9: ج2010الساعي 

اء يف ترمجة احلسني بن حممد بن عبد مقره بباب بدر. ج

مىض إَّل باب  "القاهر الشطنويف أنه عندما ُعنّي حمتسًبا

                                                 
دوس: هو أحد أبواب دار اخلالفة ببغداد. ( باب الفر2)

  .(248، ص4: ج1995ياقوت )

( كان املخزن يف األصل تابًعا لديوان بيت املال، ويتكون من 3)

عدة خزائن تضم مجيع دخل احلكومة، مثل خزانة 

املالبس، وخزانة النقود وغريها. وهلذا كان له ديوان 

ضع يضبط أمر مجيع مفردات دخل الدولة، ثم تطور و

املخزن، فلم يعد تابًعا لبيت املال الذي اختفى اسمه يف 

الفرتة املتأخرة من عمر الدولة العباسية. واملهم يف األمر 

أن املخزن كام أصبح له اسمه اخلاص هو )املخزن( 

الذي كانت له  "صاحب املخزن"ورئيس خاص اسمه 

 :1973فهد )سطوة تفوق سطوة الوزير. للمزيد انظر: 

 .(296-285ص
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)ابن  "بدر الذي جرت العادة يف قعود املحتسبني

. وكانت الّدكة التي (195، ص3: ج2006الدبيثي 

)الغساين  جيلس عليها بباب بدر تعرف بدكة الدلوية

 .(529: ص1997

 

  العهد لوالة األقاليم

 يفام األقاليم والة للخليفة العباسية كى مل يكن ُح 

هذه املرحلة من عمر اخلالفة العباسية كام كان الوضع 

يف بداية حكم بني العباس، بل كانوا يامرسون 

ا عن أي تدخل من لدن اخلالفة العباسية سلطاهتم بعيدً 

تطوًرا حدث يف طبيعة  السيام يف فرتة ضعفها، إال أنى 

ولئك احلكام واخللفاء العباسيني العالقة بني أ

املتأخرين الذين حاولوا النهوض باخلالفة من جديد 

منذ عهد اخلليفة املقتفي، وتوج األمر يف عهد اخلليفة 

النارص لدين اهلل، فقد استطاع النارص أن يعيد مكانة 

اخلالفة يف نفوس حكام األقاليم وأهلها، بل وصل 

إَّل طلب التقليد األمر إَّل حرص حكام تلك األقاليم 

من لدن اخلليفة، ال سيام حكام بالد الشام، والذين 

 أعلنوا منذ اللحظة األوَّل التبعية للخليفة ببغداد، وأنى 

الدور العسكري الذي يقومون به هو بأمر اخلالفة 

 ونيابة عنه.

كان َقْطُع اخلطبة للعاضد آخر خلفاء الفاطميني يف  

خليفة العبايس م وإقامتها لل1171هـ/567مرص سنة 

 ،(366، ص9: ج2010)ابن األثري  املستيضء بأمر اهلل

قد أعاد الوحدة املذهبية للعامل اإلسالمي يف الرشق، 

)ابن األثري  "دون أن ينتطح فيه عنزان"وتمى هذا 

. لذلك وبعد أن ُأرسلت (365، ص9: ج2010

البشارة بذلك إَّل بغداد، رّد اخلليفة املستيضء بإصدار 

والتقليد لنور الدين عىل مرص والشام، كام خلع التولية 

، 9: ج2010)ابن األثري  عليه وعىل صالح الدين

 .(367ص

حرص والة األقاليم من السالطني وامللوك يف  

احلصول عىل عهد التولية من اخلليفة العبايس، 

العتبارات عديدة، أمهها إضفاء الرشعية عىل 

رص باهتامم حكمهم. قابلت اخلالفة العباسية هذا احل

بالغ، فكان اخلليفة يرسل التقليد واخللع مع كبار 

هت خلليفة النارص توجى ارجال دولته، فبعد أن بويع 

 الرسل إَّل النواحي بإقامة البيعة للنارص لدين اهلل

، 12: ج2003؛ الذهبي 6-5ص: 1968)األيويب 

فقد ُأرسل شيخ الشيوخ صدر الدين إَّل (، 475ص

والري، وُأرسل ريض الدين  البهلوان صاحب مهذان

)ابن األثري  القزويني مدرس النظامية إَّل املوصل

. كذلك ملا بويع للظاهر بأمر (443، ص9: ج2010

اهلل، أرسل اخلليفة حميي الدين يوسف ابن اجلوزي 

باخللع والتقليد إَّل كل من: املعظم، والكامل، 

: 2003)الذهبي  واألرشف، حكام مرص والشام

 .(637، ص13ج
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كانت اخللعة التي ترسل مع التقليد تعني موافقة 

اخلليفة عىل تقليد السلطان يف بالده. وتتكون من: 

أسود ُمبطىن، -عباءة -عاممة سوداء ورداء فضفاض 

ى بالذهب، وسيف حُمىلًّ   بالذهب، له محائل ُموشًّ

اة أيًضا، ُثمى يأيت احلمالن، وهو حصان عليه رسج  ُموشى

، 2، ق8: ج1951جلوزي )سبط ابن ا ُمزيىن

)املقريزي،  . وُيعرف هذا بالترشيف األسود(755ص

ى أيًضا الترشيف ويُ  (،425، ص1، ق1: ج1956 سمى

. يرسله اخلليفة مع (93ص : 1964 ئ)الصاب اإلمامي

أكابر رجال الدولة، فبعد أن بويع اخلليفة النارص لدين 

اهلل أرسل الترشيف وعهد التولية إَّل السلطان صالح 

      لدين األيويب مع شيخ الشيوخ صدر الدين ا

فكان يوم وصوهلام إَّل  "عبدالرحيم وبشري اخلادم 

دمشق كيوم عيد، فتلقاه السلطان بالتعظيم والتبجيل
"
 

 . (51ص :1968)األيويب 

لعة وكان الرسم املعمول به أن يرسَل العهد واخلِ 

م أنه وصل 1239هـ/637مًعا. جاء يف حوادث سنة 

اد رسول من صاحب اليمن، وذكر أن رجاًل إَّل بغد

زعم أنه هاشمي، وقال بأنه رسول من ديوان اخلالفة، 

ولتأكيد زعمه أظهر أنه حيمل خلعة من اخلليفة، فأنكر 

عادة الديوان إذا  "عليه صاحب اليمن، وخاطبه:

رّشف سلطاًنا بخلعة ينفذ له تقليًدا بالبالد لتكون 

. (152ص :1997)جمهول  "واليته رشعية...

يتضمن عهد التولية األوامر التي حيض اخلليفُة 

السلطاَن عىل االلتزام هبا من رعاية أمر الدين وإقامة 

وملا كان " رشائعه. جاء يف عهد تولية صالح الدين:

امللك األجل السيد صالح الدين نارص اإلسالم، عامد 

الدولة: مجال امللة، فخر األمة، صفي اخلالفة... أمره 

اهلل، وأمره أن يتخذ القرآن دلياًل، وأمره بتقوى 

بمحافظة الصالة وحضور اجلامعات، ولزوم نزاهة 

)الذهبي "احلرمات، وأمره باإلحسان وإظهار العدل

 . (478، ص12: ج2003

ُهناك زيادة عىل اخللع املتعارف عليها كانت ُتزاد  

اد وهي طوق والسوار من  ألصحاب الفتوح من الُقوى

وقد ُخّص  ،(66، ص3: ج1995مة )أبو شا الذهب

م 1171/هـ567بذلك سالطني بني أي وب، ففي عام 

 من وصل األستاذ عامد الدين صندل الطوايش رسواًل 

اخلليفة املستيضء إَّل دمشق من دار اخلالفة يف جواب 

البشارة بإعادة اخلطبة للعباسيني بمرص ومعه اخللع 

ضمن والترشيف لنور الدين وصالح الدين، وكان من 

. ويف (227، ص12: ج2003)الذهبي ذلك الطوق 

م أرسل اخلليفة النارص اخللع إَّل 1203هـ/599سنة 

: 1974)أبو شامة  امللك العادل وأوالده فلبسوها

ا يف عام(33ص م(، فقد وصل 1207/هـ604) . أمى

ام ابن املعمودي  إَّل بغداد من دمشق قايض عسكر الشى

م اخللع للعادل رسواًل من امللك العادل، وتسلى 

وأوالده، وكان يف خلعة العادل الطىوق والسواران 

، وأرسل (346، ص6: ج1932)ابن تغري بردي 
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ين السهروردي رسواًل حلمل  معهم الشيخ شهاب الدى

 .(38-37ص :1973) فهد  اخللعة

تبدأ احتفاالت السالطني باخللعة وعهد التولية 

ره بمجرد وصول رسول اخلليفة، الذي يقوم بدو

بوضع الترشيف عىل كتفي السلطان بعد قراءة التقليد، 

ه  فيلبسه السلطان ويسري به يف شوارع بلده وبني خواصى

ففي  ،(350، ص5: ج1957)ابن واصل 

م وبعد أن وصل العهد 1183هـ/579عام

والترشيف من بغداد ركب صالح الدين بموكبه 

ويب )األي "وعليه املالبس النبوية والترشيفات اإلمامية"

وصل  م1208 /هـ604. ويف عام (51ص :1968

لطان العادل، وإَّل  ترشيف من اخلليفة النّارص إَّل الس 

فركب العادل وولداه ووزيره "أوالده ووزيره 

 بالترشيفات إَّل ظاهر البلد، ُثمى عادوا إَّل القلعة

 .(425، ص1، ق1: ج1956)املقريزي 

 بعد وصول رسول اخلالفة حامل الترشيف واخللع

إَّل السلطان، يبادر السلطان بدوره بكتابة خطاب 

ا من ذلك  يتضمن الشكر عىل اإلنعام. أورد األيويب نصًّ

ا عىل ترشيف  وهو ما كتبه صالح الدين األيويب ردًّ

... وما أسعده وقد خصه "اخلليفة النارص لدين اهلل له

برسالة اجلانب املحروس الصدري شيخ الشيوخ رشًقا 

ا، وأمد التي زادها استبشاره سفورً وغرًبا، وسفارته 

ا... وإن كان قد ظهورً واستظهاره واستنصاره قوة 

تناهى يف العبودية إَّل مدى ال مزيد عليه ملستزيد، غري 

 "أنه بالوفد الصدري ارتفع قدره، وانرشح صدره

 (.52-51ص: 1968)األيويب 

وعىل جاري العادة يف مراسم التولية يف اخلالفة  

ه كلام توَّل خليفة جديد كان ال بد من العباسية، فإن

جتديد العهد واخللعة للسالطني وحكام األقاليم 

  .(51ص :1968)األيويب 

 

  العزل من الوظيفة

وفق  جترييف الوقت الذي كانت آلية التعيني 

وفق  حتصلعملية العزل كذلك كانت  رسوم، فإنى 

ا، فعالمة عزل الوزير طبق دواته، ونجد رسوم أيًض 

ذلك عندما عزل الوزير ابن رئيس الرؤساء مثال 

دخل نجاح اخلادم عىل الوزير ابن رئيس الرؤساء "

ذكر أنه قد استغنى عنه، فأمر ومعه خط من اخلليفة يُ 

بطبق دواته، وحل  إزاره، وقيامه من مسنده، ففعل 

؛ الذهبي 197، ص18: ج1995)ابن اجلوزي "ذلك

 (. 225، ص12: ج2003

لكحلية شعاًرا وعالمًة ممي زة وملا كانت الطرحة ا

ملتويل املناصب الدينية ببغداد يف القرنني السادس 

، 3: ج2006)ابن الدبيثي  والسابع اهلجريني

رفعها هو عالمة العزل، ففي سنة  ، فإنى (451ص

م عزل قايض القضاة أبو احلسن عيل 1203هـ/600

بن عبداهلل بن سلامن احليل  تقدم الوزير نصري الدين ا

ارص بن مهدي العلوي إَّل حاجب املجلس برفع ن
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فجاذبه ابن سلامن عليها، وقال: هذه ملكي. "طرحته 

مالك وهلا. فجذهبا. وشافهه الوزير بالعزل بمحرض 

-119، ص9: ج2010)ابن الساعي "من احلارضين

. وأشار (132ص :2005؛ ابن ايب عذيبة 120

إَّل مثل ذلك يف حديثه عن  "كتاب احلوادث "صاحب 

 "زل حممود بن أمحد الزنجاين من تدريس النظامية ع

: 1997)جمهول "وعزل وتوجه إَّل داره بغري طرحة 

 . (17ص

كام ترفع الطرحة يف حال انتقال أصحاب هذه 

املناب الدينية إَّل وظائف ديوانية أخرى. جاء يف خرب 

تولية يوسف ابن اجلوزي منصب أستاذية دار اخلالفة، 

قضاة فرفع طرحته، وانتقل  من منصب قايض النقاًل 

: 1997)جمهول  إَّل الدار املخصصة ألستاذ الدار

. كذلك ملا نقل حممد بن حييى بن فضالن من (226ص

التدريس بالنظامية ليعمل بدار الترشيفات، رفع 

 .(91: ص1997)جمهول  طرحته

وكان عالمة عزل القضاة رفع طيلسانه، فبعد أن  

 بن عبداهلل بن ثبتت هتمة الرشوة عىل القايض عيل

عقد له جملس يف  ،م(1224هـ/621)ت سلامن احليل

دار الوزارة، وبمحرض من الفقهاء أمر الوزير برفع 

 .(132ص: 2005) ابن أيب عذيبة  طيلسانه

أما أصحاب الوظائف اإلدارية األخرى فكان 

عالمة عزهلم خروج املعزول من الدار التي كان سكنها 

خر الدين أبو سعد املبارك عند تعيينه، فعندما ُعزل ف

مي صاحب الديوان، ُأخرج من داره يف امُلطبىق  اخلُرى

 .(237: ص1997)جمهول 

 

 ةـــــاخلامت

بعد النجاحات التي حققها اخلليفة النارص بتحرير 

اخلالفة من سيطرة املتغلبني، نلحظ اهتاممه الواضح يف 

إعادة احلياة لدار اخلالفة وممارسة كامل صالحياته. 

كان أمر تولية كبار موظفي الدولة من أهم تلك 

الصالحات التي كانت قد سلبت منهم قرابة الثالثة 

قرون. مل يرتض اخلليفة النارص بمجرد االستقالل 

السيايس من تدخل األجنبي، بل كان شديد احلرص 

يف التخلص من تدخالت احلاشية وكبار رجاالت 

بذله عىل ومل يتحقق له ذلك إال بجهد مضن  ،الدولة

مدى أول عرشة أعوام من حكمه، بتخلصه من الرتكة 

بدأ يطبق سياسته  إذالتي ورثها من والده املستيضء، 

املناصب العليا يف  وَّلتالصارمة يف اختيار من سي

يف  ،فاء من الرجالدولته، فاملرحلة حتتاج إَّل األكْ 

م نفوذ كبار موظفي يالوقت نفسه عمل عىل حتج

 هاالستخبارايت الذي استحدث دولته، ولعل جهازه

 ورعاه قد أسهم يف إنجاح سياسته تلك.

رسوم تولية كبار كان حرص النارص عىل إظهار 

عالمية للحدث، فقد إلرجال دولته، ينبع من األمهية ا

كان عاماًل مهاًم يف إعادة هيبة اخلالفة يف نفوس العامة 

وجتديد ارتباطهم الروحي بدار اخلالفة العباسية 
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ئها، وتأكيًدا من جهة أخرى عىل الزعامة الدينية وخلفا

حكام األقاليم املستقلة  أنى  خصوًصاللعامل اإلسالمي، 

التي مل يكن يربطها ببغداد غري تبعية  -عن الدولة 

عادوا من جديد إَّل طلب التقيليد وِخلع  -اسمية

التولية من اخلليفة العبايس إلضفاء الرشعية عىل 

 حكمهم. 

ليات االختيار أبعاًدا مهمة يف سياسة كام عكست آ  

اخلليفة النارص الداخلية، فقد أظهرت مؤسسة اخلالفة 

اهتاممها الواضح بمختلف املكونات االجتامعية 

فقد أدرك  ،والدينية سواء كانوا مسلمني أو أهل ذمة

النارص تعاظم حركة التصوف وانتشارها يف العراق، 

ع وتسخريه فأراد السيطرة عىل هذا التيار الواس

ملصلحة الدولة من خالل استحداث منصب شيخ 

الشيوخ، وتعيني املقربني املوالني يف هذا املنصب من 

 زعامء احلركة الصوفية. 

وللهدف ذاته كان االهتامم باألرشاف ال سيام 

العلويني، فقد شهدت بدايات تويل النارص احلكم 

رصاعات شديدة بني السنة والشيعة، لذلك كان 

ا عىل اختيار شخصية جتمع بني حريًص النارص 

االعتدال، واحلزم وهلا تأثري يف اتباعه من العلويني 

 وشيعتهم. 

ا بأهل الذمة ومنحهم كام أولت اخلالفة اهتاممً 

احلرية يف إقامة شعائرهم، واختيار من يرضونه ليكون 

  لطوائفهم: النصارى واليهود.زعياًم 

 قائمة املصادر واملراجع

 ر : املصادأواًل 

الكامل يف  ،ابن األثري، أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين

، 1، حتقيق عبدالسالم تدمري، طالتاريخ

 (.2010)، بريوت، دار الكتاب

التاريخ  ،ابن األثري، أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين

، حتقيق عبدالقادر الباهر يف الدولة األتابكية

 (.1963) ،طليامت، القاهرة، دار الكتب احلديثة

خالصة الذهب املسبوك  ،اإلربيل، عبدالرمحن سنبط قنيتو

، وقف عىل طبعة وتصحيحه خمترص من سري امللوك

 (.1974)، مكي جاسم، بغداد، مكتبة املثنى

مضامر احلقائق  ،األيويب، عمر بن حممد بن شاهنشاه

حتقيق حسن حبيش، القاهرة، عامل  ورّس اخلالئق،

 (.1968) ،الكتب

، ترمجة عزرا رحلة بنيامني ،ّي بن يونهالتطييل، بنيام

 (.1945) ،حداد، بغداد، املطبعة الرشقية

النجوم  ،ابن تغري بردي: مجال الدين أبو املحاسن

، القاهرة، مطبعة الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة

 (.1930)  ،    دار الكتب

، بريوت، الرحلة ،ابن جبري، أبو احلسن حممد بن أمحد

 (.1981) ،مكتبة اهلالل

املنتظم يف  ،ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل

، بريوت، دار الكتب تاريخ امللوك واألمم

 .(1995)، العلمية
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تاريخ بغداد  ،اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل

 ،            دار الكتاب العريب، بريوت أو مدينة السالم،

 ) د. ت(.

 ،أمحد بن أيب بكر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين

، حتقيق إحسان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 (.1972عباس، بريوت، دار صادر. )

بيثي، أبو عبداهلل حممد بن سعيد ذيل تاريخ  ،ابن الدُّ

، حتقيق بشار عواد، بريوت، مدينة السالم بغداد

 (.2006) ،دار الغرب اإلسالمي

اإلسالم تاريخ  ،نالذهبي، حممد بن أمحد بن عثام

، حتقيق، بشار عواد، ووفيات املشاهري واألعالم

 .(2003) ،، بريوت، دار الغرب اإلسالمي1ط

، سري أعالم النبالء عثامن،الذهبي، حممد بن أمحد بن 

، بريوت، 1حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين، ط

 .(1985)  ،مؤسسة الرسالة

العرب يف أخبار من  ،الذهبي، حممد بن أمحد بن عثامن

حتقيق حممد بسيوين، بريوت، دار الكتب ، غرب

 ) د. ت(. ،العلمية

 ،ابن الساعي، أبو طالب عيل بن أنجب البغدادي

حتقيق، حممد عبداهلل  تاريخ ابن الساعي،

 (.2010) ،، عامن، دار الفاروق1القدحات، ط

مرآة الزمان يف  ،سبط ابن اجلوزي، يوسف بن قزأوغيل

اهلند، جملس ، حيدر آباد، 1ط تاريخ األعيان،

 (.1952-1951) ،دائرة املعارف اإلسالمية

تاريخ  ،لرمحن بن أيب بكر: جالل الديناالسيوطي، عبد

، 1، عني بتحقيقه، إبراهيم صالح، طاخللفاء

 (.1997) ،دمشق، دار البشائر

حسن  ،السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر: جالل الدين

، حتقيق حممد املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب 

 (.1967) ،احللبي البايب عيسى مطبعة –العربية 

تراجم  ،أبو شامة، أبو حممد بن عبدالرمحن بن إسامعيل

رجال القرنني السادس والسابع املعروف بالذيل 

، صححه الشيخ حممد زاهد 2، طعىل الروضتني

 (.1974) ،الكوثري، بريوت، دار اجليل

 ،بو شامة، أبو حممد بن عبدالرمحن بن إسامعيلأ

، حتقيق، إبراهيم الروضتني يف أخبار الدولتني

 ،، بريوت، مؤسسة الرسالة1الزيبق، ط

(1995.) 

ن رسوم دار  ،الصابئ، أبو احلسّي هالل بن امُلحسِّ

حتقيق ميخائيل عواد، بغداد، مطبعة  اخلالفة،

 .(1964)  ،العاين

الفخري يف  ،عيل بن طباطبا، حممد بن يابن الطقطق 

، بريوت، اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية

 (.1966) ،دار صادر

ابن شامئل  ابن عبداحلق، عبداملؤمن بن عبداحلق،

مراصد االطالع عىل أسامء  ،القطيعي البغدادي

 هـ.1412 ،، بريوت، دار اجليلاألمكنة والبقاع
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إنسان  ،ابن أيب عذيبة، أمحد بن حممد بن عمر املقديس

، حتقيق إحسان العيون يف مشاهري سادس القرون

 ،، عاّمن، دار ورد1الثامري وحممد القدحات، ط

(2005.) 

اإلنباء يف تاريخ  ،ابن العمراين، حممد بن عيل بن حممد

، دار 1حتقيق، قاسم السامرائي، طاخللفاء، 

 (.2001) ،اآلفاق العربية، القاهرة

 ،ن العباس الغساينالغساين، أبو العباس إسامعيل ب

العسجد املسبوك واجلوهر املحكوك يف طبقات 

، 1حتقيق شاكر عبد املنعم، ط اخللفاء وامللوك،

 (.1975)، بغداد، دار البيان

أبو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن عيل بن حممود بن 

ق عليه ، على تاريخ أيب الفداء ،عمر شاهنشاه

 ،علمية، بريوت، دار الكتب ال1ط ،حممود ديوب

(1997.) 

ين زاق بن تاج الدن ين عبدالرن  ،ابن الفوطي، كامل الدن

، اجلزء تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب

الرابع يف أربعة أقسام، حتقيق مصطفى: جواد، 

 (.1962، )دمشق، املطبعة اهلاشمية

صبح األعشى  ،القلقشندي، أبو العباس أمحد بن عيل

ق عليه حممد ، رشحه وعلّ 1ط يف صناعة اإلنشا،

 ،شمس الدين، بريوت، دار الكتب العلمية

 )د.ت(.

 
 

ابن الكازروين، ظهري الدين عيل بن حممد بن 

خمترص التاريخ من أول الزمان إَّل  ،الكازروين

، حتقيق مصطفى جواد، منتهى بني العباس

 .(1970بغداد، مطبعة احلكومة. )

 األحكام السلطانية، املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب

حتقيق خالد اجلمييل، بغداد،  والواليات الدينية،

 (.1989)، دار احلرية

حتقيق، بشار عواد وعامد  ،كتاب احلوادث ،جمهول

، بريوت، دار الغرب 1عبدالسالم، ط

 (.1997) ،اإلسالمي

جتارب األمم  ،مسكوية، أبو عيل أمحد بن حممد اخلازن

، 1، حتقيق، أبو القاسم إمامي، طوتعاقب اهلمم

 (.2000) ،ان، دار رشوسطهر

اخلطط واآلثار  ،املقريزي، أمحد بن عيل بن عبدالقادر

 ،، دار الطباعةيف مرص والقاهرة، بوالق

 .هـ(1270)

السلوك ملعرفة ، املقريزي، أمحد بن عيل بن عبدالقادر

حتقيق، حممد مصطفى زيادة،  دول امللوك،

 ،القاهرة، مطبعة جلنة التأليف والنرش، القاهرة

(1956.) 

مفرج الكروب  ،مجال الدين حممد بن سامل ،ابن واصل

، حتقيق: مجال الدين الشيال، يف أخبار بني أيوب

 .(1957) ،القاهرة، املطبعة األمريية
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تاريخ ابن  ،ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر

 (.1996) ،بريوت، دار الكتب العلميةالوردي، 

، م األدبـاءمعج ،ياقوت احلموي، أبو عبداهلل الرومي

، بريوت، دار 1إعداد أمحد شمس الدين، ط

 (.1992الكتب العلمية. )

 

 ا: املراجع العربية واملعربةثانيً 

، بريوت، األلفاظ الفارسية املعربة ،أدي شري، السيد 

 (.1980، )مكتبة لبنان

، بغداد، مطبعة املدرسة املستنرصية ،مّي، حسّي أمّيأ

 (.1960) ،شفيق

منصب قايض القضاة يف الدولة  ،لرزاقاألنباري، عبدا 

، العباسية منذ نشأته إَّل هناية العرص السلجوقي

 ،، بريوت، الدار العربية للموسوعات1ط

(1987.) 

رسالة ) عرص اخلليفة املستنرص باهلل. اجلمييل، حسن،

 ،            ماجستري غري منشورة: جامعة املوصل، املوصل

1989.) 

سات يف العصور العباسية درا ،الدوري، عبد العزيز

 .(1945) ،بغداد، مطبعة الرسيان املتأخرة،

املعجم املفصل بأسامء املالبس عند دوزي، رينهارد، 

، ترمجة أكرم فاضل، بغداد، مطبوعات العرب

 (.1971وزارة اإلعالم، )

تاريخ العراق يف العرص العبايس  ،فهد، بدري حممد

 (.1973) ،بغداد، مطبعة اإلرشاد األخري،

، اخلليفة الداهية النارص لدين اهلل ،فوزي، فاروق عمر 

 ،، بغداد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم1ط

(1989.) 

احلياة السياسية يف العراق يف  ،القزاز، حممد صالح

 ،، النجف، مطبعة القضاءالعرص العبايس األخري

(1971.) 

نظام الوزارة يف الدولة العباسية ، الزهراين، حممد مسفر

، بريوت، مؤسسة 1ط هـ(،334-590)

 (.1986) الرسالة.

التكملة للمعاجم العربية من  ،السامرائي، إبراهيم

 ،، عامن، دار الفرقان1، طاأللفاظ العباسية

(1986). 

. معجم يف املواد املجموع اللفيف ،السامرائي، إبراهيم

 ،اللغوية والتارخيية واحلضارية، عامن، دار عامر

(1987.) 

، بغداد، مكتبة بار بطاركة كريس املرشقأخ ،ماري

 )د.ت(. ،املثنى

خطط بغداد يف القرن اخلامس  ،جورج ،مقديس

 ،بغداد، مطبعة املجمع العلمي العراقياهلجري، 

(1984.) 

املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا  ،هنتس، فالرت

، ترمجة كامل العسيل، عاّمن، بالنظام املرتي

 .(1970، )ردنيةمنشورات اجلامعة األ
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 العلمية املجالتا: ثالثً 

منصب أستاذ الدار يف اخلالفة " ،القدحات، حممد

جامعة  ) جملة، "هـ(656- 352العباسية ) 

اململكة العربية السعودية، جملد  ،(امللك خالد

 .(2006)  ،7 ، عدد(4)

دور اخلالفة العباسية يف  " ،مراد وقادر: جزيل ونزار

-570بني القوى اإلسالمية العالقات السياسية 

جملة دراسات ، "م1203-1179 /هـ600

مج اجلامعة األردنية، عامن،  )العلوم اإلنسانية(،

 (.1993)  ،(604 -590. ) 5 ، ع(21)
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