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  والتجارب الجامعة »وظائف دار الخالفة العباسية من خالل كتاب الحوادث
 م« 1323هـ/723السابعة، البن الفوطي ت:   المائة في النافعة

 صالح عبد المولى السيد الشورى 

 مصر. -القاهرة -جامعة األزهر -كلية اللغة العربية -قسم التاريخ الحضارة

 salahalshura@azhar.edu.eg االلكتروني:البريد 

 الملخص: 

يهــده هــلا البحــد الــى دراســة الوظــائف التــي كالــف  ت ــ  بــدار الخالفــة  
العباسية، من خالل كتاب »الحوادث الجامعة« للمؤرخ ابن الفوويي االمتوو   

م(، وتأتي أهميوة هو ا البحوي  وي كونوي القوي الضوو  علو  1323ه/723عام  
الحكم واإلدارة  ي القرن السابع الهجور// الاالوي ع ور جانب مهم من جوانب  

ا  وووووي الفتووووورة موووووا بووووو ن عووووواميا -1228هوووووو /700-626المووووو الد/، وتحداووووودر
م(، وهوووي الفتووورة التوووي كتوووب عطهوووا ابووون الفوووويي  وووي كتابوووي »الحووووادث 1300

الجامعووة«، ث ووي كانوود ريووي دار البال ووة  ووي بغووداد هووي مركوو  الدولووة وقلبهووا 
إل  مجرد مداطة كغ رها من المدن بعد تعرضها للغ و الطابض ، وب ن تحولها  

المغولي. وقد لعب هؤال  الموظفون دوررا مهمًّا  ي ه ه الفترة؛ ليس  قط بحكم 
كونهم قريب ن من دائرة صطع القورار، بوأل ألن بعضوهم كوان اتودخأل  وي قورارا  
البلفوووا ، وثكوووام المغوووول بعووود ضلووول: إموووا بالضوووغط علووو هم إلصووودارها توووارة، أو 

لغائهوووا توووارة أخووورب. وقووود اتبوووع الباثوووي الموووطه  التحل لوووي القوووائم علووو  جموووع إل
الطصوووول المتعلقوووة بوظووووائف دار البال وووة مووون كتوووواب »الحووووادث الجامعووووة« 
رة لعصوور  وتحل لهووا،  ووم مقارنتهووا مووع المصووادر األخوورب، سوووا  كانوود المعاصوو 
المؤلف أو التي جا   بعده، وتحد د عن ه ه الوظائف. وقد توصوأل البحوي 
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ا  وي دار  لعدد من الطتائ  مطها: أن أصحاب ه ه الوظائف قود لعبووا دوررا مهموًّ
البال ة العباسية خالل  ترة البحي؛ األمر ال / كان سببرا  ي قووة الدولوة توارة 
لوقو هم  ي وجي الغ و المغولي، وضعفها تارة أخرب؛ وضلل نتيجة للصراعا  

أهووم موون مطاصووبهم، أو التووي كانوود تبهوور ب ووطهم  ووي سووب أل الوصووول لمطصووب 
 للتقرب للبلفا  العباس  ن.

أم ور  -أسوتاض الودار  -الدويدار  -ابن الفويي  -دار البال ةالكلمات المفتاحية:  
 ال رابي.  -آخور
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"The functions of the Abbasid Caliphate through the 

Book of Collective Accidents and Beneficial 

Experiences in the Seventh Percentage، by Ibn Al-

Fouti T: 723 AH / 1323 AD" 

Salah Abdel Mawla El-Sayed Al-Shoura 

Department of History and Civilization - Faculty of 

Arabic Language - Al-Azhar University - Cairo – Egypt. 

Abstract: 

This research aims to study the functions that were related 

to the Abbasid Caliphate، through the book Al-Hadath Al-

Jami` by the historian Ibn Al-Foti. The importance of this 

research is that it sheds light on an important aspect of 

governance and administration in the Abbasid state in the 

seventh century AH / thirteenth century AD And in which 

the Caliphate House in Baghdad was the center of the 

state and its beating heart، and between its transformation 

into a mere city like other cities after it was exposed to the 

Mongol invasion. These employees played an important 

role in this period، not only because they were close to the 

decision-making circle، but because some of them were 

interfering in the decisions of the caliphs، and the rulers of 

the Mughals after that، either by pressuring them to issue 

it sometimes or to cancel it at other times. The researcher 

followed the analytical method based on collecting texts 

related to the functions of the House of Caliphate from the 

Book of Collective Accidents and analyzing them، then 

comparing them with other sources، whether they are 

contemporary to the era of the author or that came after 

him and talked about these functions. The research 

continued for a number of results، including: That the 

holders of these positions played an important role in the 
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Abbasid Caliphate during the search period، which was 

the reason for the strength of the state at times because 

they stood in the face of the Mongolian invasion، and at 

other times its weakness in the struggles that appeared 

between them in order to reach a position or Closer to the 

Abbasid caliphs. 

Keywords: dar alkhilafa - Ibn Al-Fouti - Al-Dewidar - 

ustadh aldaar - amir Akhor - Al-Sharabi. 
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 مقدمة: 
العالمين رب  محمٍد    ،الحمد هلل  سيِدلا  الخلق،  سيد  على  والسالم  وال الة 

 وعلى من وااله وا بع هداه الى يوم الدين.  ، وعلى آله وصحبه أجمعين
 وبعد،

ا مــــن جوالــــة الح ــــارة ا مهمــــ  اإلداريــــة جالبــــ   شــــر  دراســــة الوظــــائف    
سواء كان ذلك في مجال الحرم، أو المال، أو الجالة العسرري،   ،اإلسالمية
و نظـيم  ، كتسـة أهميتهـا مـن كولهـا مر بحـة بحيـاة البشـر؛ اذ  أو الق ائي

والمنفعــة العامــة  ،الــى  حقيــق ال ــالم العــام، والتــي  هــده شــنون حيــا هم
 لجميع فنات المجتمع.

-132ة العباسـية و زداد دارسة الوظائف اإلدارية أهمية فـي ع ـر الدولـ 
ـــ/656 ــنظم 1258-749هـ ــتقرار ا للـ ــهدت اسـ ــي شـ ــة، والتـ ــفة خاصـ م( ب ـ

اإلدارية بها، وكللك للتباين الواضم بين قوة الخلفاء وسيحر هم علـى شـتي 
فــي ع ــرها العباســي  -ومنهــا أصــحاب الوظــائف اإلداريــة -منــاحي الحيــاة

 م(، وبين فترات من القوة وال عف في846-749ه/ 232-123األول  
م( والــــلي التهــــى 1258-846ه/ 656-232لهايــــة ع ــــرها ال ــــالي  

بدخول المغول الى العراق والق اء على دولتهم التي استمرت زهـاء خمسـة 
 قرون من  اريخ اإللسالية.

ــة العباســية   ــدار الخالف ــد دارســة الوظــائف المت ــلة ب ــي القــرن  –(1 و ع ف
؛ لــيف فقــك بحرــم أك ــر أهميــة -الســابع الهجــري / ال الــد عشــر المــيالدي

كون أصحاب هله الوظائف قريبين مـن دائـرة صـنع القـرار، بـ  ألن بع ـهم 
 

 سوف يأتي الحداي عطها خالل التمه د من ه ا البحي إن شا  هللا. (1ا
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كـــان يتـــدخ  فـــي أوامـــر الخلفـــاء: امـــا بال ـــغك علـــيهم إلصـــدارها  ـــارة، أو 
 إللغائها  ارة أخرى.

  -والســيما المت ــلة بــدار الخالفــة  –كمــا أن دراســة وظــائف هــلا القــرن   
وء عليهــا؛ لكولهــا مــرت بمــرحلتين: مــن الدراســات التــي يجــة  ســليك ال ــ

ــابع  ــرن السـ ــن القـ ــف األول مـ ــي الن ـ ــية فـ ــة العباسـ ــة للدولـ ــة التبعيـ مرحلـ
الهجري، واللي كالف فيه دار الخالفـة فـي بغـداد هـي مركـز الدولـة، وقلبهـا 

وإن الف ــلف عنهــا  -النــابا المــتحرم فــي جميــع أرجــاء العــالم اإلســالمي
والتـي   ـدر -هـا مـن الناحيـة الروحيـةسياسيا اال ألها كالف  دين بـالوالء ل

منها جميع القرارات، وبين  حولهـا الـى مجـرد مدينـة كغيرهـا مـن المـدن بعـد 
 عرضــها للغــزو المغــولي، فبعــد  حولهــا الــى  ابعــة لغمبراطوريــة المغوليــة، 
أصبم حاكمها وموظفوها يـدينون بـالوالء للحـاكم المغـولي القـابع فـي مركـز 

 دولته وعاصمته.

ــد ابــــن الفــــوطي     ــدويعــ ــد بــــن أحمــ ــد بــــن محمــ ــرزاق بــــن أحمــ ــد الــ ، عبــ
ــوفى: ــن 1323ه/ 723المتـ ــديد عـ ــوا بالحـ ــلين اهتمـ ــارخين الـ ــن المـ م  مـ

الوظائف اإلدارية في العراق خالل القرن السابع الهجري،  وذلك لكوله كـان 
خــالل الفتــرة التــي عاشــها فــي -مــن المعاصــرين ألصــحاب هــله المناصــة 

ــرن العــراق فــي أواخــر  ــالوا قــربيين  -هــلا الق أو لقــ  عــن شــيوخه الــلين ك
؛ لـللك لجـد مـا لقلـه -في الن ف األول من القـرن السـابع الهجـري   -منهم

مـــن أخبـــار عـــن أســـباب اختيـــارهم لهـــله المناصـــة، أو طـــرق  ـــوليهم لهـــا 
وعزلهم منها، وكللك عن الدور اللي لعبوه في مختلف الجوالة خـالل هـله 

أو كلهـا  -العالم اإلسالمي؛ قد جاءت فـي االبيتهـاالفترة المهمة من  اريخ  
صـحيحة وصـادقة، وهـو مـا أكد ـه الم ـادر األخـرى التـي   -ان جاز التعبير
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نه كتـة عنهـا  كتبف عن  ـاريخ  لـك الفتـرة، سـواء  مـن المعاصـرين لهـا أو مـع
 من اللين جاءوا بعدها. 

ه ولتيجة ألهمية الحـديد عـن الوظـائف المت ـلة بـدار الخالفـة، ومـ   لـع وَّ ا دع
ابــن الفــوطي فــي مالفا ــه عنهــا؛ فقــد وقــع اختيــاري للحــديد عــن الوظــائف 
المت لة بدار الخالفة العباسية في هلا البحد، اللي جـاء  حـف عنـوان: » 
وظائف دار الخالفة العباسـية مـن خـالل كتـاب الحـوادث الجامعـة والتجـارب 

 . «م1323ه/723النافعة في المائة السابعة، البن الفوطي ت: 

وقــد  ــم  قســيم البحــد الــى  مهيــد، ومبح ــين، وخا مــة ألهــم النتــائ  التــي 
  وص  اليها الباحد، ثم يعقبها قائمة للم ادر والمراجع. 

أما التمهيد، فجاء الحديد فيه عن ابن الفوطي من حيـد: اسـمه ولسـبه   
ومولـــده ولشـــم ه، ومالفا ـــه، ووفا ـــه، والع ـــر الـــلي عـــا  فيـــه، وكتابـــه 

لجامعة. ثم الحديد عن دار الخالفة العباسية:  عريفها، ومرالها، الحوادث ا
 و حورها.

ــوان ــف عنــ ــاء  حــ ــا المبحــــد األول، فجــ ــر أمــ ــلة بق ــ ــائف المت ــ :» الوظــ
و ناول الوظائف التي كالف  وجد داخ  ق ر الخليفة، والوظائف الخليفة«،  

وادار -خـازن مرتبـة الخليفـة  -المتعلقة : أمير آخـور الدويـدار( الكبيـر   الـدو
الوكي    -مهتار الفراشين -فراشي الخليفة  -الشرابي  الشربدار(  -وال غير

 وكي  والد ه(. -وكي  الخليفة

ــف عنـــوان   ــاء  حـ ــالي، فجـ ــد ال ـ ــا المبحـ ــدار أمـ ــلة بـ ــائف المت ـ :» الوظـ
،  وجاء الحديد فيه عن الوظائف المتعلقة بدار الخالفة، فتحدثف الخالفة«
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خـازن  -خـازن الـديوان -حاجـة الـديوان -حاجة البـاب -عن: أستاذ الدار
 مشره دار التشريفات. -كا ة دار التشريفات -دار التشريفات

 الدراسات السابقة:

 ناولــف عــدد مــن الدراســات الوظــائف اإلداريــة فــي الدولــة العباســية، كمــا   
 ناول عدد آخر منها كتاب »الحوادث الجامعة والتجارب النافعـة فـي المائـة 

 ابعة«، ومن هله الدراسات: الس

ــتاذ -1 ــة« ل سـ ــار العربيـ ــى األثـ ــائف علـ ــالمية والوظـ ــون اإلسـ ــاب »الفنـ كتـ
 ،القــاهرة ،لشــر دار النه ــة العربيــة -يرحمــه ه -الــدكتور/ حســن الباشــا

، و حــدث فيــه عــن الوظــائف ب ــفة عامــة مــن حيـــد م1990عــام  ،د.ط
  حورها و دوينها على األثار والتحف اإلسالمية. 

كتاب » ابن الفوطي مارخا« للدكتور/ حمود م ـان ييـال، لشـر وزارة   -2
، و حدث فيه عن الجوالة التاريخية 2014األردن، عام    -عمان  –ال قافة  

 في كتابات ابن الفوطي.

ــتاذ  -3 ــا« ل سـ ــهر مباليهـ ــعها وأشـ ــين موضـ ــية  عيـ ــة العباسـ »دار الخالفـ
ــة المجمــع الع ــدكتور/ م ــحفي جــواد، بحــد منشــور بمجل ــي، ال لمــي العراق

عــن دار  -كمــا يت ــم مــن العنــوان -م، و حــدث فيــه1965، عــام12العــدد
 الخالفة من حيد موضعها و حورها وأشهر المبالي بها.

ــدكتور/  -4 ــدين ه العباســي«، لل ــة الناصــر ل ــة فــي دول »الوظــائف اإلداري
صادق حسن السودالي، بحد منشور بمجلة المورد العراقية، العدد ال ـالي، 

 م.1974د ال الد، عام المجل
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ــي  ــة العباســـ ــد الخليفـــ ــي عهـــ ــة فـــ ــائف اإلداريـــ ــن الوظـــ ــه عـــ ــدث فيـــ و حـــ
م(، ولـــم يتحـــدث فيـــه عـــن جميـــع 1225-1179ه/622-575الناصـــر 

 الوظائف المت لة بدار الخالفة، اال عن من ة أستاذ الدار والحاجة.

»من ة أستاذ الـدار فـي الخالفـة العباسـية« للـدكتور/ محمـد عبـد ه   -5
دحات، بحـــد منشـــور بمجلــة الملـــك خالـــد للعلــوم التربويـــة، الســـعودية، القــ

 م.2006ه/1427المجلد الرابع، العدد السابع، 

»العوامـــ  المـــاثرة فـــي اقت ـــاد بغـــداد مـــن خـــالل كتـــاب ابـــن الفـــوطي  -6
للدكتور/ خالد أحمد  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة«

، عـام 1صالم، بحد منشور بمجلة األلبار للعلوم اإللسالية، العـراق، العـدد
 م. 2015

ــة  -7 ــوم دار الخالفــــ ــي رســــ ــا فــــ ــا وأثرهــــ ــيين و غيرهــــ ــم العباســــ »عواصــــ
ــدكتور طــائف كمــال األزهــري، 847-749ه/232-132العباســية  م(« لل

 . م2008بحد منشور بمجلة كلية األداب، جامعة طنحا، عام 

وهله الدراسات لم  تحـدث ب ـفة خاصـة وشـاملة عـن الوظـائف المت ـلة   
ــ   عرضــها للغــزو المغــولي،  ــي أواخــر عهــدها قب ــة العباســية ف ــدار الخالف ب
ومقارلته بالوظائف التي استمرت بعـد  حـول العـراق للسـيحرة المغوليـة عـام 

 م(.  1258ه/656 
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 متهيد 
: ابن الفوطي وعصره   أوالا

 ونسبه ومولده: امسه 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد (2 ، كمال الدين(1 هو أبو الف     

محمـد بـن محمـود بـن أحمـد بـن محمـد بـن أبـي ، بن عمر بـن أبـي المعـالي
ــا  ــن العبـــــــــــــــــ ــ  بـــــــــــــــــ ــالي الف ـــــــــــــــــ ــروزي (3 المعـــــــــــــــــ  ( 4 ، المـــــــــــــــــ

 

ما البدايوووة 1372هوووو/774 :  ،ابووون كا ووورا أبوووو الفووودا  إسوووماع أل بووون عمووور بووون كا ووور (1ا
 ،1ط ،ب ووووووووورو  ،دار إثيوووووووووا  التوووووووووراث العربوووووووووي ،شووووووووو ر/ ي علووووووووو ،تحق ووووووووو  ،والطهايوووووووووة

 ،محمد بن عبد هللا بن محمد ، ابن ناصر الدانا122، ل 14، جم1988ه/1408
توضوووويم الم ووووتبي  ووووي ضووووبط أسووووما  الوووورواة وأنسووووابهم وألقووووابهم ما 1438/ه842 : 

م، 1999 ،1ط ، ب وورو  ،مؤسسووة الرسووالة ،العرقسوسوويمحموود نعوويم  ،تحق وو  ،موكطوواه
 .128، ل7ج

أثموود بوون علوو  بوون  ، ابوون ثجوورا128، ل7، جتوضوويم الم ووتبيابوون ناصوور الوودان:  (2ا
مؤسسووة ، لسووان الم وو ان ما1448/هووو852:   ،محموود بوون أثموود بوون ثجوور العسووقالني

 .10، ل4، جم1971هو /2،1390، طب رو  ،األعلمي للمطبوعا 
 ما1362/هووو764: ،  محموود بوون شوواكر بوون أثموود الملقووب بصووال  الوودانا ابوون شوواكر (3ا

، 2م، ج1947، 1، طب ووورو  ،دار صوووادر ، إثسوووان سبوووا ، تحق ووو ،  ووووا  الوريوووا 
ما 1362/هووو764  : ،صووال  الوودان خل ووأل بوون أابوول بوون عبوود هللا، الصووفد/ا 319ل

 ب ورو  ،إثيوا  التوراثدار  ،أثمد األرناؤوط وتركي مصوطف   ،تحق    ،الوا ي بالوريا 
، 7، جتوضويم الم وتبي ،ابن ناصور الودان: 319، ل 2، جم2000  /هو1420  ،1ط

 . 128ل
نسووبة إلوو  مداطووة موورو إثوودب موودن خراسووان األربعووة بجانووب نيسووابور وبلووخ وهووراة، كووان  (4ا

شهاب الدان أبو عبد هللا ياقو   يطل  عل ها مرو العبم  ومرو ال هاجان. الحمو/ ا
== 
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دَّعي ألهــا مــن أصــول عربيــة؛ وألهــا  نســة الــى (1 األصــ  . كالــف أســر ه  ــع
،المعروه بابن الفوطي، وقد ُعره بهله (3 الشيبالي (2 األمير معن بن زائدة

النســبة، واشــُتهر بهــا لســبة الــى جــده ألمــه وأخوالــه الــلين كــالوا يشــتهرون 

 
== 

، 2، طدار صادر، ب رو   ،معجم البلدانما  1228/هو626:    ،  الحمو/ بن عبد هللاا
. تقوووع مووورو ثاليوووا  وووي دولوووة تركمطسوووتان علووو  الحووودود 311، ل5، جم 1995عوووام 

اإلارانية األ غانية، وت وتهر بصوطاعة السوجاد الفواخر واألوانوي الطحاسوية. يح و  شوامي: 
م، 1993 ،1ط ،ب ووووورو  ،دار الفكووووور العربوووووي ،موسووووووعة المووووودن العربيوووووة واإلسوووووالمية

 .241ل
إبوراييم بون محمود بون ، ابون مفلوما 128، ل7، جتوضيم الم وتبي ابن ناصر الدان:    (1ا

المقصوود األرشوود  ووي ضكوور أصووحاب اإلموووام  ما1479/هووو884 ،  :عبوود هللا بوون محموود
، السووووووعودية ،مكتبووووووة الرشوووووود ، عبوووووود الووووورثمن بوووووون سووووووليمان العايمووووو ن، تحق وووووو ، أثمووووود

 .119، ل2، جم1990 /هو 1،1410ط
أثد األمورا  والقوادة  أبو الول د. ،معن بن زائدة بن عبد هللا بن زائدة بن مطر بن شريل  (2ا

م. 769ه/152الم هورين  ي عهد البليفة العباسي أبو جعفور المطصوور. توو ي عوام 
   ،أبووووو بكوووور أثموووود بوووون علوووو  بوووون  ابوووود بوووون أثموووود بوووون مهوووود/االبط ووووب البغووووداد/ 

 ،دار الغووورب اإلسوووالمي ،تحق ووو  ب وووار عوووواد معوووروف ،خ بغووودادا تووواريم1070هوووو/463
شوومس الوودان أبووو عبوود ، الوو هبي ا 316، ل 15م، ج2002ه/1422 ،1ط ،ب وورو 

تاريخ اإلسالم َوَوريا  ما 1347/هو748  : ،هللا محمد بن أثمد بن عامان بن َقاْيماز
 ،ب وورو  ،ميدار الغوورب اإلسووال ، ب ووار عوووماد معووروف ،تحق وو   ،الم وواه ر َواألعووالم

 .227، ل4، جم 2003  ،1ط
عبوووود  ، ابوووون رجووووب الحطبلووووي اأبووووو الفوووورج319، ل 2ج ،الصووووفد/: الوووووا ي بالوريووووا  (3ا

عبود الوورثمن تحق و ،  ،ضاووأل يبقوا  الحطابلوةما 1392/هوو795:   الورثمن بون أثمود، 
، ل 4، جم2005 /هو1425  ،1ط   ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،بن سليمان العايم ن

449. 
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ا بابن ال ابولي(1 ببيع الفوط ه اللي كـان لسبة الى والد  (2 . كما ُعره أي  
 .(3 يعم  ب ناعة ال ابون و جار ه

، (4 م1244ه/642وقــع شــبه ا فــاق بــين المــارخين علــى ألــه ولــد عــام   
ــا   ــم بــ ــة المستع ــ ــي خالفــ ــر  (5 م(1258-1242ه/656-640فــ أخــ

ــدار  ــة المالصــقة ل ــي منحقــة الخا ولي ــدرب القــوا  ف الخلفــاء العباســيين، ب
 .(6 الخالفة العباسية شرق مدينة بغداد

 

  : ،شوووومس الوووودان أبووووو عبوووود هللا محموووود بوووون أثموووود بوووون عامووووان بوووون َقاْيمووووازالوووو هبي ا (1ا
، عوووووووووام 1ما يبقوووووووووا  الحفووووووووواي، دار الكتوووووووووب العلميوووووووووة، ب ووووووووورو ، ط1347/هوووووووووو748

عبوود الحووي بوون أثموود بوون محموود، أبووو ، ابوون العموواد ا190، ل4م، ج1998ه/1419
 ،تحق و  ، بش را  ال هب  ي أخبار مون ضهوما1678هو/1089 الحطبلي،  :  ،الفال 

 ،ب ووورو  دار ابوون كا ووور،  ، عبووود القووادر األرنووواؤوط ،خوورج أثادااوووي ،محمووود األرنووواؤوط
 .109، ل8، جم 1986 /هو  1406 ،1ط

اُبوني:   (2ا كانود تطت ور ببراسوان.   ةكب ر  عائلةإل  عمأل الصابون، والصابونية  نسبةالصَّ
 ما1166/ ه562:   ،عبوووووود الكووووووريم بوووووون محموووووود بوووووون مطصووووووور التميموووووويالسووووومعاني ا

مجلوس دائورة المعوارف  ،ن ور ،عبد الرثمن بن يح   المعلموي وي وره  ،تحق    ،األنساب
 .247، ل8، جم1962 /هو1382، 1ط ،العامانية، ث در آباد

 .109، ل8، جش را  ال هب، ابن العماد: 190، ل4ال هبي: يبقا  الحفاي، ج (3ا
، ل 2،الصووووووفد/: الوووووووا ي بالوريووووووا ، ج190، ل4الوووووو هبي: يبقووووووا  الحفوووووواي، ج (4ا

 .449، ل 4ج ،ضاأل يبقا  الحطابلة،ابن رجب: 319
ثمد المستعصم باهلل بن المستطصر باهلل بن الباهر بن الطاصر بون المستضوي ، أأبو    (5ا

ل م، وقتوأل بعود دخوو 1242ه/640. تول  البال وة عوام آخر خلفا  بطي العبا  ببغداد
، 818، ل18م. الووووو هبي: تووووواريخ اإلسوووووالم، ج1258ه /656المغوووووول بغوووووداد عوووووام 

 .343، ل17الصفد/: الوا ي بالوريا : ج
ضكر ابن الفويي أني ولد  ي مططقة الباتونية، وأني عاش بها الفترة األول  من ثياتي.   (6ا

== 
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 نشأته وحياته: 
ــده    ــراء، فوال ــد ابــن الفــوطي ألســرة مــن أهــ  الوجاهــة وال  ــدين -ول  ــاا ال
 كان أحد الوجهاء -أحمد

، (1 واألييان المقربين من األمراء وأربـاب الوظـائف العليـا فـي مدينـة بغـداد 
ئ  نشنة أبناء األييان من حيد اهتمامهم بـالعلم، فقـد اهـتم والـده  لللك ُلشِو

صــغره  بح ــوره مجــالف العلمــاء والوعــا  والزهــاد، وال ــوفية، فحفــ  منــل 
ــري  ــات الحريــ ــوطي(2 مقامــ ــن الفــ ــد بــ ــن محمــ ــاهر بــ ــد القــ ــد عبــ ــي يــ   (3 علــ

 
== 

 ، ن وورمحموود الكوواظم، تحق وو ، مجمووع ااداب  ووي معجووم األلقووابراجووع: ابوون الفووويي: 
، 6، ج459، ل3ه، ج1416، عووووام 1، طوزارة الاقا ووووة واإلرشوووواد اإلسووووالمي، إاووووران

 .655ل
 .13، ل 1، جمجمع ااداب  ي معجم األلقابمحمد الكاظم: مقدمة تحق    (1ا
م( 1122-1073ه/516-446ا محمووود الحريووور/ البصووور/  هوووي مقاموووا  أدبيوووة ألفهوووا (2ا

الوووو /  ،هووووي موووون أشووووهر المقامووووا  التووووي تطتمووووي إلوووو   وووون موووون  طووووون الكتابووووة العربيووووةو 
، وهو نوو  مون القصول القصو رة تحفوأل بالحركوة التما ليوة، بديع ال مان الهم اني ابتكره
. للم يوووود راجوووووع:  م مؤلفهووووا بالصووووطعة األدبيوووووة التووووي تعتموووود علوووو  السوووووجع والبووووديعويلتوووو

ما شوووووور  مقامووووووا  1222ه/619ال ري ووووويا أثموووووود بوووووون عبوووووود المووووووؤمن ال يسووووووي،  : 
م، 1992، 1الحريور/، تحق و  محموود أبوو الفضوأل إبووراييم، المكتبوة العصورية، ب وور ، ط

 ، وما بعدها.4ل
ان أبو محمد عبد القاهر بو  (3ا ن محمود بون علوي بون عبود هللا بون عبود الع يو  بون مو   الدم

ا للقووورآن، ، ثا بووور ا،  اضوووالر كوووان إماموووا،  قوووة، أدابووور  الفوووويي البغوووداد/ الحطبلوووي األداوووب.
م، ابوون الفووويي: 1258ه/656. ُقتووأل بعوود دخووول المغووول بغووداد عووام ا بالعربيووة عالموور 

 481، ل7،ابن العماد: ش را  ال هب، ج623، ل6مجمع ااداب، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 (1 خال والده.

فــــدر  عليــــه علــــم  (2 كمــــا ح ــــر مجلــــف محيــــي الــــدين بــــن الجــــوزي   
بدراســة الشــعر واألدب العربــي، فح ــر مجلــف  -أي ــا–، واهــتم (3 الحــديد

. ومن اللين ح ر مجلسهم العلمـي (4 الشاعر واألدية فخر الدين الخفاجي
ــدادي ــن البغـ ــو الحسـ ــداد أبـ ــي بغـ ــده (5 فـ ــع والـ ــه مـ ــردد عليـ ــان يتـ ــلي كـ   ؛الـ
 

 .623، ل6بن الفويي: مجمع ااداب، جا (1ا
اوسوف بون عبود الورثمن بون علوي بون محمود بون علوي بون عب ود هللا، مح وي الودان، أبووو  (2ا

ن وأ  ،م1184ه/580ولود عوام  ،. كان ُيكطوي بوأبي محمودالبغداد/، الحطبلي  المحاسن،
توول  عل  يري  السداد واألخالق الحم دة والتدان والطبوغ العلموي؛ األمور الو / جعلوي ا

م. سووبط 1258ه/656أموور عوودد موون المطاصووب العلميووة واإلداريووة ببغووداد. تووو ي عووام 
مورآة ما 1256/هوو654  : ،شمس الدان أبو المبفور اوسوف بون ق ْ ُأويلوي  ابن الجوز/ا

 ،دم ووو  ،دار الرسوووالة  ،تحق ووو  مجموعوووة مووون المحققووو ن ،ال موووان  وووي توووواريخ األسيوووان
، 14الووووووووو هبي: تووووووووواريخ اإلسوووووووووالم، ج ،117ل  ،22ج ،م 2013 /هوووووووووو1434، 1ط

 .854ل
، 2، جالمقصوود األرشوود ، ابوون مفلووم:449، ل4، جضاووأل يبقووا  الحطابلووةابوون رجووب:  (3ا

 .120ل
بتي بوون (4ا البفوواجي البغووداد/   بوور الوودان أبووو الحسوون علووي بوون محموود بوون صوودقة بوون السووم

شوعرا  الوداوان  وي  ، وكان والده منا  اضالر ا، عالمر ا  ق هر ا أدابر كان شيبر   الف يي الطاسخ.
، 3م.ابوون الفووويي: مجمووع ااداب، ج1258ه/656. تووو ي عووام الطاصوورالبليفووة أيووام 
 .87ل

ال وويخ  ،الطحووو/ ال اهوود الكاتووب ،الف يووي المحوودث ،علووي بوون محموود بوون وضووا  البغووداد/ (5ا
ا للفقووي الحطبلووي  ووي المدرسووة المستطصوورية ببغووداد. كمووال الوودان أبووو الحسوون ، كووان مدرسوور

،  ابون مفلوم: 204، ل4م. ابون الفوويي: مجموع ااداب،ج1273ه/672تو ي عوام  
 .262، ل2المقصد األرشد، ج
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 . (1 ليدر  عليه الفقه الحنبلي

وما أن بلغ ابن الفوطي الرابعة عشر مـن عمـره حتـى وقـع أسـير ا فـي يـد    
، وظ  في األسر حتـى (3 م1258ه/656بعد دخولهم بغداد عام   (2)المغول

، الـلي قربـه (4 استحاع الهروب، ثم صار الى الوزير ل ـير الـدين الحوسـي

 

 .204، ل4ابن الفويي: مجمع ااداب،ج (1ا
لمططقوة الواقعوة  وي وسووط آسويا بو ن نهور/ اسوويحون هوم ببائوأل رعويوة كانود تعووي   وي ا (2ا

ممتودة ثتو  أقصوو  وجيحوونا مون الغورب ثتو  ثودود الصو ن الجبليوة مون جهوة ال ورق 
كوووواَن المغووووول موووون أصوووولب المقوووواتل ن وأكاوووورهم شراسووووة، وقوووود . و ال وووومال ال وووورقي اسوووويا

ضلووول البوووروف الصوووعبة التوووي ن وووأوا   هوووا وأيضوووار وعوووورة أراضووو هم،  قووود  علووو  سووواعدهم
دة، وكووانوا يووأكلون كووألم اسووكطوا الجبوو ل والبوورار/ المقفوورة، ومووواين الالوووج واألموواكن المتجمووم

الح وانوا  ويقواتلون بهوا إلدخوال  الح وانا ، وكانوا البسوون جلوودن مالم تة  ثت   شي   
 :  ،الرعوووب  وووي نفوووو  أعووودائهم. الهمووو انيا رشووو د الووودان بووون  ضوووأل الووودان الهمووو اني

مراجعووة  ،نقلووي للعربيووة محموود صووادق ن ووأ  وآخووران ،ما جووامع التووواريخ1318ه/718
 ؤاد  ،50ل  ،1ج،د.  ،1القاهرة ط ،ن ر دار إثيا  التراث العربي  ،يح ي الب اب

 ،1ط ،ب ووووورو  ،دار الطهضووووة العربيوووووة ،عبوووود المعطوووووي الصوووووياد: المغووووول  وووووي التووووواريخ
 .32ل  ،م1980

، ل 14، ابووون كا ووور: البدايوووة والطهايوووة، ج190، ل4الووو هبي: يبقوووا  الحفووواي، ج  (3ا
ما  1469/ه874:   ،وسوووف بووون تغووور/ بووورد/ بووون عبووود هللا،ابووون تغووور/ بووورد/ اا123

ثققووي ووضووع ثواشوويي: دكتووور محموود محموود ، الصووا ي والمسووتو   بعوود الوووا يمطهووأل ال
 .255، ل7م، ج1984، 1، طاله ئة المصرية العامة للكتاب ،أم ن

ا كوان رأسور ، نصو ر الودان أبوو عبود هللا الطوسوي الف لسووف ،محمد بن محمد بون الحسون  (4ا
ل هوالكوو، الو / قربوي علوم الرصد والرياضيا  والفلل. كما كوان وزيوررا لبوان المغوو    ي

مطي وجعلي وزيررا لي، وقود اسوتطا  بفضوأل ثكمتوي السويطرة علو  هوالكوو ثتوي ق وأل: إنوي 
م. الصوفد/: 1273ه/672. توو ي عوامال اركب وال يسوا ر إال  وي وقود يوأمره بويكان  

== 
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والفلسـفة، وأصـبم منه، وجعله  حف رعايتـه، فـتعلم علـى يديـه علـوم الفلـك 
 .(1 من أقرب  الميله

الكيفية التي فر بهـا ابـن   -المتوفرة لدى الباحد    –ولم يعِرد في الم ادر    
الفوطي من األسر، أو السبة في  وجهه لحو ل ير الدين الحوسـي، حتـى 
ا من اإلشـارات الـى  ان ابن الفوطي لفسه لم يلكر ذلك صراحة، ب  ذكر عدد 

ون الت ريم عـن كيفيـة ذلـك، ولكـن يبـدو ألـه يوجـد أله  مرن من الهرب د
نه كـــان متعاطفـــا معـــه مـــن المغـــول الـــلين مرنـــوه مـــن الهـــرب، و قديمـــه  مـــع

ا(2 منه المهارة والجد في  ح ي  العلـم  للحوسي اللي وجد  (3 ؛ فجعلـه خازلـ 
ــد ــة دار الرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (4 لمرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
== 

، ل 7، ابوووووون العموووووواد: شوووووو را  الوووووو هب، ج150-147، ل1الوووووووا ي بالوريووووووا ، ج
591-593. 

، 18، الصووووووفد/: الوووووووا ي بالوريووووووا ، ج190، ل4لحفوووووواي ، ج الوووووو هبي: يبقووووووا  ا (1ا
 .251ل

للم يود عوون هووروب ابون الفووويي موون األسور وعالقتهووا بطصوو ر الودان الطوسووي ، اطبوور:  (2ا
، ابووون 139، ل3، ج19، ل1، جمجموووع ااداب  وووي معجوووم األلقووواب ابووون الفوووويي:

الفويي مؤرخا، ، ثمود مضان سيال: ابن 449، ل4، جضاأل يبقا  الحطابلةرجب: 
 .36؛35، ل2014، عام 1ن ر وزارة الاقا ة ، عمان، األردن، ط

 سيأتي الحداي عن ه ه الوظيفة تفص الر خالل الحداي المبحي األول. (3ا
م، 1258ه/657هوووي دار أن وووأها الووووزير نصووو ر الووودان الطوسوووي بمداطوووة مرايوووة عوووام  (4ا

لتطجويم وي رهوا مون العلووم، وألحو  بأمر من هوالكو زسيم المغول؛ لدارسة علوم الفلل وا
بهووا مكتبووة ضووبمة يقووال: إنهووا ضوومد أربعمائووة ألووف مجلوود، جمعهووا موون مبتلووف أنحووا  
الدولووووة اإلسووووالمية،  كانوووود بماابووووة أول مجمووووع علمووووي ث يقووووي  ووووي العووووالم  ووووي القوووورون 

 ،العموووووووور/  أثموووووووود بوووووووون يح وووووووو  بوووووووون  ضووووووووأل هللاالوسووووووووطي. للم يوووووووود راجووووووووع: العموووووووور/ا 
== 
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ا لهــا مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات(1 بمرااــة ــ  اســتحاع ، (2 ، التــي ظــ  خازل
ــي  ــادرة ف ــات ل ــة مــن مالف ــي هــله المرتب ــا يوجــد ف ــى م خاللهــا االطــالع عل

، كمـــا اســـتحاع اال  ـــال بعـــدد كبيـــر مـــن (3 مختلـــف التخ  ـــات العلميـــة
 .(4 العلماء واألدباء وأرباب الفنون من أه  العلوم المختلفة

 
== 

كاموووأل سووولمان  :تحق ووو  ،ممالووول األمصوووار  ووويمسوووالل األبصوووار  ام1348هوووو/749: 
، 200، ل9، ج م2010 ،1ط ،ب ورو  ،دار الكتوب العلميوة  ،الجبور/ ومهد/ الطجم

مقاربووة  ووي شبصوو تي و كووره، معهوود  -سووه أل الحسوو طي: البواجووة نصوو ر الوودان الطوسووي
 .165-135م، ل2005، عام1المعارف للدراسا  الفكرية، ب رو ، ط

. يقوال: إن أعبم وأشوهر بوالد أضربيجوان ،بالفتم، والغ ن المعجمة: بلدة م هورة عبيمة  (1ا
الوووو / بطاهووووا هووووو البليفووووة األمووووو/ مووووروان بوووون محموووود؛ ث طمووووا كووووان واليووووا علوووو  أرم طووووي 
وأضربيجان. لعبد ه ه المداطة دوررا كب ررا  ي التاريخ المغولي؛ إض كاند مون المودن التوي 

م، كموا 1258ه/656ا للحكم عقب سيطرة المغول عل  بغوداد عوام اتب ها هوالكو مقرًّ 
ا لكا ووور مووون العلموووا  والتجوووار. يووواقو  الحموووو/: معجوووم البلووودان، ج ، 5أصوووبحد مقصووودر

. وللم يووود عوووون الحركووووة العلميووووة بالمداطووووة راجوووع: محسوووون راشوووود يووووريم: الحركووووة 93ل
جلووة جامعووة ض/ العلميووة  ووي مداطووة مرايووة  ووي القوورن السووابع الهجوور/، بحووي مط ووور بم

، نووووال نووواظم محموووود، 66-50م، ل2013، عوووام 5، العووودد8قوووار، العوووراق، المجلووود 
الحركة العلمية بمداطة مراية  وي القورن السوابع والاوامن الهجوري ن، بحوي مط وور بمجلوة 

، عووووووووووووام 17الرك للفلسووووووووووووفة واللسووووووووووووانيا  والعلوووووووووووووم االجتماسيووووووووووووة، العووووووووووووراق، عوووووووووووودد
 .441-389م،ل2015

، 4، ابوووون رجووووب: ضبووووأل يبقووووا  الحطابلووووة، ج190، ل4لحفوووواي، جالوووو هبي: يبقووووا  ا (2ا
 .449ل

، 2، ابووووون مفلوووووم: المقصووووود األرشووووود: ج251، ل18الصوووووفد/: الووووووا ي بالوريوووووا ، ج (3ا
 .120ل

 .449، ل 4ابن رجب: ضاأل يبقا  الحطابلة، ج (4ا
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يِه العلم على يد كبار العلماء، سواء من أه      وبعد اقامته في مرااة و علقِو
ــاء بشــيخها ل ــير الــدين  ــا لاللتق ــالوا يفــدون اليه ــة أو مــن الــلين ك المدين
ا لهـا، عـاد ابـن  الحوسي، أو لالطالع على مرتبة دار الرصد التي كان خازلـ 

أعــاده اليهــا م، حينمــا 1280ه/ 679الفــوطي الــى بغــداد مــرة أخــرى عــام 
الــلي أصــبم واليــا للعــراق مــن ِقبــ  المغــول عــام ( 1 عــالء الــدين الجــويني

. وبعد عود ه الى بغداد ُعهد اليه باإلشراه على خزالـه (2 م1259ه/657
ــا (3 كتـــــــــــة المدرســـــــــــة المستن ـــــــــــرية  ، التـــــــــــي ظـــــــــــ  يعمـــــــــــ  بهـــــــــ

 

ا علوو  عوال  الوودان الجووويطيأبووو مطصووور عطوا ملوول بون محموود بوون محمود،  (1ا ، كوان ثاكموور
ر و  بالرسيوة وعموارة العودل و الو  ،ببورة بواألمورمون أهوأل الكوان  ي عهد المغوول. العراق  
قطووب الوودان أبووو  واألدبووا . ال ووون طياثسووان إلوو  العلمووا  كمووا كووان موون أهووأل اإلالووبالد، 

دار الكتووووواب  ،ضاوووووأل مووووورآة ال موووووان ما1325/هوووووو 726: ،  الفوووووتم موسووووو  بووووون محمووووود
، ابووووووون شووووووواكر:  ووووووووا  224ل، 4، جم1992/هوووووووو1413، 2،طاإلسوووووووالمي، القووووووواهرة

 .452، ل2الوريا ، ج
 .315، ل2ابن الفويي: مجمع ااداب،ج (2ا
وبلغ ما ، نهر دجلة ئيابغداد عل  شهي مدرسة أن أها البليفة العباسي المستطصر ب (3ا

م.وكاند  1233ه/631، وتم ا تتاثها  ي ثفأل مه ب عام ألف داطار  700 هانف  علأُ 
ة األربعوووة. كموووا كانووود ت وووتمأل علووو  مكتبوووة ضوووبمة مبصصوووة لدراسوووة المووو اهب الفقهيووو

محموود بوون  اابوون بطويووةضوومد مئووا  ااالف الكتووب القديمووة والطووادرة . للم يوود راجووع: 
يرائب األمصوار   يتحفة الطبار ا م1377هو/779 :  عبد هللا بن محمد بن إبراييم،

 أكاديميوووووة المملكوووووة ،عبووووودالهاد/ التووووواز/  ،ثققوووووي ووضوووووع  هارسوووووي ،وعجائوووووب األسوووووفار
، مصووووطفي جووووواد، وأثموووود 62، ل2ج ،م1997هووووو /1417 ،1ط ،المغربيووووة، الربوووواط

سوسة: دل أل خارية بغداد المفصأل قديمرا وثداارا، مطبعوة المجموع العلموي العراقوي، د. 
، نوواجي معووروف: توواريخ علمووا  المستطصوورية، مطبعووة العوواني، 187م، ل 1958ط، 

 وما بعدها. 2، ل2م، ج1995، عام 1العراق، ط
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 . (1 حتى وفا ه

 مؤلفاته:  
مــر بنــا أن ابــن الفــوطي منــل صــغره قــد اهــتم بــالعلم واألخــل عــن كبــار      

ل األكبر فـي حيا ـه العلميـة عنـدما ا  ـ  بشـيخه  علماء بغداد، وكان التحوو
ل ير الدين الحوسي، اللي التقى به بمرااة بعـد فـراره مـن األسـر، كمـا زاد 

ا لمرتبـة دار الرصـد بمدينـة مرااـة؛ فقـد  اهتمامه بـالعلم عنـدما أصـبم خازلـ 
أ يم له االطالع على العديد من الكتة التي كالف  وجد بهـله المرتبـة، كمـا 

، فـم يم لـه (2 زادت معارفه عندما  ـولى خزالـة مرتبـة المدرسـة المستن ـرية
مرة أخرى األخل عـن علمـاء هـله المدرسـة  والمشـايخ الـلين كـالوا يقومـون 

 

، ل 18/: الوووووا ي بالوريووووا ، ج، الصووووفد190، ل 4الوووو هبي: يبقووووا  الحفوووواي، ج (1ا
250. 

ثوودث خووالف بوو ن المووؤرخ ن  ووي الوودور الوو / لعبووي المغووول  ووي توودم ر التووراث العلمووي  (2ا
الو / كووان اوجود  ووي مكتبووا  بغوداد ، ومطهووا خ انوة الكتووب التووي كانود ملحقووة بالمدرسووة 
المستطصوورية،  فووي ثوو ن اتهمهووم الووبعض بتوودم رها و ثووراق العداوود موون هوو ه الكتووب ماووأل 

، والقلق وطد/ وابون تغور/ -ال / كوان معاصوررا لودخول المغوول إلو  بغوداد-بن الساعي ا
ماوووأل   -وموووطهم المعاصووورين للسووويطرة المغوليوووة علووو  بغوووداد –بووورد/، ضهوووب عووودد آخووور 

نصوو ر الوودان الطوسووي الوو / لووم اتحوودث عوون هوو ا التوودم ر؛ ريووم ثدااووي عوون كا وور موون 
 ووي أ طووا  الغوو و المغووولي لبغووداد، الوث ووية والفبووائع التووي تحوودث عطهووا، والتووي ثوود د 

وكوو لل ابوون الفووويي الوو / عوواش  ووي بغووداد بعوود يوو و المغووول لهووا،  قوود ضكوور أنووي كووان 
ا لمكتبووة المدرسووة المستطصوورية، التووي كووان اوجود بهووا آالف موون الكتووب، ممووا يعطووي  خازنور
أن المكتبووة كانووود ال تووو ال موجوووودة بمبطويهوووا وكتبهوووا. للم يووود راجوووع: محمووود مف ووود آل 

ن: الحياة الفكرية  ي العراق  ي القرن السابع الهجر/، الودار العربيوة للمطبوعوا ، ياس 
 وما بعدها.   100م، ل 1979، عام 1بغداد، ط
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ــلهبي أن عــدد مشــايخ ــللك ذكــر ال ــا، ل ــد بلــغ  بالتــدريف به ــن الفــوطي ق اب
خمسمائة شيخ، وأله قد وضع معجم ا للمشـايخ والعلمـاء الـلين سـمع مـنهم 

 .(2 أو السماع منهم (1 أو لق  عنهم؛ سواء باإلجازة

لللك بدأ مرحلـة جديـدة مـن حيا ـه العلميـة؛ لهـ  فيهـا بالتـملي ، فوضـع    
ا مــن المالفــات فــي مختلــف التخ  ــات العلميــة، لكــن براعتــه  األهــم عــدد 

مجمـع ،  ومـن مالفا ـه: كتـاب »(3 كالف في علم التاريخ والتراجم واأللسـاب
«، وكتــاب»  لخــيص مجمــع األداب فــي معجــم األســماء علــى معجــم األلقــاب

األداب«، وكتاب » درر األصداه في ارر األوصاه«، وكتاب» لظم الـدرر 
التـاريخ علـى الحـوادث الناصعة في شعراء أه  المائـة السـابعة«، وكتـاب » 

، وكتـاب » ـلكرة مـن ق ـد الرصـد«، وكتـاب »الحـوادث (4 حتى خراب بغداد«

 

 ،اإلجووازة : هووي إضن ال وويخ لتلم وو ه بروايووة مروياتووي ولووو لووم يسوومعها مطووي أو يقرأهووا عليووي (1ا
أبووو شووهبة : الوسوويط كقولهووا: أجوو   لوول أن توورو/ عطووي الكتوواب الفالنووي. محموود محموود 

محمووود لطفووووي  ،102ل  ،د.  ،1ط ،عوووالم المعر وووة ، وووي علووووم ومصوووطلم الحووووداي
 ،ن وووور المكتووووب اإلسووووالمي ،كتبوووويا ،باليتووووي ،امصووووطلحاتي ،الصووووباغ: الحووووداي الطبووووو/ 

 .173ل  ،م1990 ،6ط  ،ب رو 
ال هبي: معجم محد ي ال هبي، تحق  ، روثية السوويفي، دار الكتوب العلميوة، ب ورو ،   (2ا

 .102م، ل 1993، عام 1ط
، 2، ابوون مفلووم: المقصوود األرشوود، ج449، ل4ابوون رجووب: ضاووأل يبقووا  الحطابلووة، ج (3ا

 .120ل
ورد ضكره به ا االسم عطد الصفد/  ي أسيان العصر وأعوان الطصر، تحق و  علوي أبوو   (4ا

. أمووا ابوون تغوور/ 63، ل3م، ج1998، عووام 1د وآخوورون،  دار الفكوور، ب وورو ، طزيوو
، لتواريخ مون الحووادث مون آدم إلو  خوراب بغودادبرد/  ي المطهأل الصا ي  و كره باسوم ا

  .256، ل7ج
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ــف  ــاب »الما لــ ــابعة«، وكتــ ــة الســ ــي المائــ ــة فــ ــارب النافعــ ــة والتجــ الجامعــ
كتــاب »ذيــ  الجــامع المخت ــر فــي عيــون التــواريخ وعيــون  «،والمختلــف

المالفـات  ، وايرهـا مـن(1 السير« وهو مخت ـر لكتـاب شـيخه ابـن السـاعي
 . (2 التي ال يزال بع ها مخحوط ا وبع ها  م  حقيقه ولشره

وأمام هله المالفات العلمية واألثار الفكرية التي  ركهـا ابـن الفـوطي، فقـد   
ابـن الفـوطي أثنى عليه عدد كبير من كبار المارخين، فقال عنه الـلهبي: »

 ،...العالم البارع المتفـنن المحـدث المفيـد مـارف األفـاق مفخـر أهـ  العـراق 
قال عنه ال فدي: . و (3 «  له ذكاء مفرط وخك منسوب رشيق وف ائ  ك يرة

ــابة الفيلســـوه » ــاري النسـ ــة اإلخبـ ــدث المـــارف العالمـ ــام المحـ ــيخ اإلمـ الشـ

 

ابن  ،لي بن أنجب بن عامان بن عب د هللا، ال يخ تاج الدان، أبو الحسن وأبو يالبع (1ا
ا ، إخبارياا  اضالر ، خازن كتب المستطصرية. كان أدابر الساعي البغداد/، المؤرخ ، عالمور

م، وقد قارب الامان ن من عمره. ال هبي: 1275ه/674بالتاريخ واألنساب. تو ي عام 
 .159، ل20، الصفد/: الوا ي بالوريا ، ج278، ل 15تاريخ اإلسالم، ج

، ابون 191، ل4ج للم يد عن مؤلفا  ابن الفويي، راجع: الو هبي: يبقوا  الحفواي،  (2ا
 العماد: ش را 

هوو/ 1067 :  ،، ثاجي خليفة امصوطفي بون عبود هللا القسوططط طي109، ل8ال هب، ج
 ،د.ط ،بغووووداد ،مكتبووووة الماطووووي ،ما ك ووووف البطووووون عوووون أسووووامي الكتووووب والفطووووون 1665
 ،أسووما  المووؤلف ن وآ ووار المصووطف نو هديووة العووار  ن ، البابوواني: 279، ل1م، ج1941

، 566، ل1م، ج1951 عووام ،د.ط ،اسووتانبول ،وكالووة المعووارف الجل لووةيبووع بعطايووة 
محمد رضا ال ب بي: مؤرخ العراق ابن الفويي، مطبعة المجمع العلمي، العراق، د.ط، 

 ما بعدها.20، ل2م، ج1958
 . ابتصرف(.191، ل4يبقا  الحفاي، ج (3ا



 

1090 

، الــى ايرهــا مــن األقــوال التــي  ــدل علــى مرالتــه العلميــة الكبيــرة (1 «األديــة
التــي وضــعته فــي م ــاه كبــار مــارخي العــالم اإلســالمي، خاصــة مــارخي 

 القرن السابع الهجري/ ال الد عشر الميالدي.

 وفاته: 
 (2 وبعد هله الحياة العلميـة، أصـية الشـيخ ابـن الفـوطي بمـرل الفـال     

، وقـد قـع خـاله بـين المـارخين (3 أشهر حتى  ـوفي  اللي ألزمه بيته سبعة
ه/ 723في السنة التي  وفي فيها، فلكر بعا المارخين أله  ـوفي: عـام 

عــن عمــر ينــاهز احــدى وثمــالين ســنة، وهــو مــا عليــه االبيــة  ،(4 م1233

 

 .205، ل18الوا ي بالوريا ، ج (1ا
ب أثود شوقمي الجسوم، هوو مورض عصوبيم اتصوف بانعودام سبارة عن شولأل يضور :  الفال   (2ا

 ياطوت  عطو ؛ار ثالة مرضيمة خط ورة جودًّ  وُيَعدم الحركة  ي أثد شقي البدن اليم ن واليسار، 
ار  الحسوو ن . للم يوود راجووع: ابوون سوو طا ا م واكأل صووحيمة كا وورة وقوود تووؤدم/ إلوو  المووو  أثيانوور

 ،تحق و  ،قانون  ي الطوبما ال1036/ ه428  : ،بن عبد هللا بن س طا، شرف الملل
، 2م، ج1999ه/1420 ،1ط ،ب وووورو  ،دار الكتووووب العلميووووة ،محموووود أموووو ن الضوووواو/ 

موووون توووواريخ يووووب الووووطفس واألعصوووواب عطوووود العوووورب ، محموووود األتاسووووي: 138-136ل
 .264م، ل2014، عام1، دار الكتب العلمية، ب رو ، طوالمسلم ن

، 2مفلووم: المقصوود األرشوود، ج، ابوون 452، ل4، جضاووأل يبقووا  الحطابلووةابوون رجووب:  (3ا
 .120ل

، 18، الصووووووووفد/، الوووووووووا ي بالوريووووووووا ، ج191، ل4الوووووووو هبي: يبقووووووووا  الحفوووووووواي، ج (4ا
ضاوووووأل يبقوووووا  ، ابووووون رجوووووب: 123، ل14، ابووووون كا ووووور البدايوووووة والطهايوووووة، ج250ل

 .452، ل4، جالحطابلة



 

 

 

1091 

 –، ودفـن (1 المارخين، خاصة المعاصرين له أو القـربيين مـن  ـاريخ وفا ـه
وِليزيوةب -يرحمه ه  .  (3 ببغداد (2 الشُّ

 ثانيا: عصر ابن الفوطي: 
عا  ابـن الفـوطي فـي القـرن السـابع الهجـري/ ال الـد عشـر المـيالدي،    

وكالف هله الفترة من أصعة الفترات التي مرت بهـا الدولـة اإلسـالمية، فقـد 
الشـــرقية للعـــالم اإلســـالمي لنكبـــة مـــن أشـــد النكبـــات التـــي  الجهـــة عرضـــف 

 عرضــف لهــا عبــر  اريخهــا، وهــي الهجمــات المغوليــة التــي  حركــف صــوب 
 .(4 العراق إلسقاط الخالفة العباسية

 

، 4لسووووان الم وووو ان، ج م ،1234ه/724ضكوووور ابوووون ثجوووور العسووووقالني أنووووي تووووو ي عووووام (1ا
 . 10ل

د وون   هوا جماعوة موون مطهوا كانود تعوود مقوابررا للصوورية، و  مقبورة ببغوداد بالجانوب الغربووي (2ا
، يووواقو  الحموووو/: معجوووم البلووودان، 176، ل8. السووومعاني: األنسووواب، ج الصوووالح ن

 .374، ل3ج
، 4، جضاووأل يبقووا  الحطابلووة، ابوون رجووب: 123، ل14ابوون كا وور: البدايووة والطهايووة، ج (3ا

 .109، ل8ا  ال هب، ج، ابن العماد: ش ر 452ل
أبوووو ا ابووون األ  ووورللم يووود عووون توسوووعا  المغوووول وثوووروبهم  وووي العوووالم اإلسوووالمي راجوووع:  (4ا

 :  ،الحسووووووووون علوووووووووي بووووووووون أبووووووووووي الكووووووووورم محمووووووووود بووووووووون محموووووووووود بووووووووون عبووووووووود الكووووووووووريم
دار الكتوواب  ،عبوود السووالم توودمر/  تحق وو : عموور ،االكامووأل  ووي التوواريخم1232هووو/630

مووا بعوودها، الهموو اني: جووامع  50، ل10، جم1997هووو/ 1،1417ط،العربووي، ب وورو 
السووو د البووواز العريطوووي: المغوووول، دار الطهضوووة العربيوووة، القووواهرة،  ،50ل ،1ج،التوووواريخ

مووووا بعوووودها، رجووووب عبوووود الحلوووويم: انت ووووار اإلسووووالم بوووو ن  20م ، ل1981، عووووام 1ط
 ما بعدها. 30د. ،  ،1ط  ،مصر ،دار الطهضة العربية ،المغول
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م فـــي وقـــٍف كالـــف الخالفـــة 1244ه/642فقـــد ولـــد ابـــن الفـــوطي عـــام   
عنهـا العديـد العباسية  عالي فيه مـن ال ـعف وااللقسـام، بعـد أن الف ـلف 

من الواليات التي كالف  ابعة لها، ولم  عد مهيمنـة اال علـى أجـزاء محـدودة 
مــن العــراق، كمــا كالــف  عــالي مــن الخالفــات الملهبيــة، وال ــراعات بــين 

، وقـد وقـ  الخلفـاء العباسـيون موقـ  المتفـرا (1 األمراء وأربـاب الوظـائف
اهتمــامهم بشــنون  ب ــعفهم وعــدم-أمــام هــله الخالفــات، بــ  الهــم أســهموا 

في أن يرولوا السبة الرئيف وراء هلا السقوط المدوي بعد دخـول   -دولتهم
 . (2 م1258ه/656المغول بغداد؛  وإسقاط دولتهم عام 

وقد ُقدر البن الفوطي وهو لم يرد يبلغ الرابعة عشرة من عمره أن يرـون    
هـو وعـدد شاهدا على سقوط بغداد في يد المغـول، بـ  الـه وقـع فـي األسـر 

مـــن أفـــراد أســـر ه، حتـــى  ـــم  حريـــره وعود ـــه الـــى العـــراق مـــرة أخـــرى عـــام 
، ليرون شـاهدا مـرة أخـرى علـى التحـور الح ـاري فـي (3 م1280ه/  679

 .(4 العراق، خاصة بعد استقرار المغول و حول العديد منهم للدين اإلسالمي

  

 

 ي ب كر نماضج له ه الصراعا  خالل  طايا ه ا البحي إن شا  هللا.سوف يقوم الباث (1ا
جعفوور ثسوو ن خصووباك: العووراق  ووي عهوود المغووول اإلالبووان ن، مطبعووة العوواني، بغووداد،  (2ا

، محمووود صوووالم القووو از: الحيووواة السياسوووية  وووي العوووراق  وووي عهووود 12م، ل1968، 1ط
،  وواروق 68م، ل 1970، 1السوويطرة المغوليووة، مطبعووة القضووا  بووالطجف، العووراق، ط

، 1عمر  وز/: البال ة العباسية، السوقوط واالنهيوار، دار ال وروق، عموان، األردن، ط
 . 252، ل2م، ج2009عام

 .315، ل2ابن الفويي: مجمع ااداب،ج (3ا
 .25، ل 1محمد الكاظم: مقدمة تحق   مجمع ااداب،ج (4ا
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 كتاب احلوادث اجلامعة: 
وأخير ا قب  أن لترك ابن الفوطي والحديد عن حيا ه ومالفا ـه ال بـد مـن    

ــي المائـــة  ــة فـ ــارب النافعـ ــة والتجـ ــه: »الحـــوادث الجامعـ ــن كتابـ ــديد عـ الحـ
الســابعة«، فيعــد هــلا الكتــاب مــن أهــم الكتــة عــن  ــاريخ العــراق فــي لهايــة 

فيـه  ع ر الخالفة اإلسالمية، وبداية السـيحرة المغوليـة عليهـا، فقـد  حـدث
ابن الفوطي عن مرحلة مهمة من  اريخ العـراق، وهـي المرحلـة األخيـرة مـن 
 اريخ الدولة العباسية وأحوالها السياسية واإلدارية قبي  سقوط بغداد في يد 

ا–م، كما  حدث 1258ه/656المغول ولهاية الدولة العباسية عام   -أي ـ 
يحرة المغوليــة، عــن أحــوال العــراق السياســية واإلداريــة فــي بدايــة عهــد الســ

فلكر العديد من الوظائف وأشهر من  والها في عهد السيحرة المغولية حتى 
م، وهــي الســـنة التــي  وقــ  فيهـــا ابــن الفــوطي فـــي 1300ه/700ســنة 

 كتابه:» الحوادث الجامعة«.

ويعلق م حفي جواد على مدى أهمية هلا الكتـاب فيقـول:»  حفـة مـن     
باهر من آثار السلف العظـام، وعمـ  صـالم مـن  حف القرون الخالية وأثر  

أعمال حملة العلم والعرفان، ودرة واسحة في قالدة التـاريخ العراقـي بـ  لـور 
شعشــعالي منيــر لع ــر ذلــك التــاريخ المظلــم،  ــاريخ عــزت فيــه التــواريخ... 

ا فمكمله، ويزيده ف ـال ا فاحش  ا لق    حرقـه لحـوادث    كان  اريخ العراق لاق  
ا أو األقحـــار الم جـــاورة، فهـــو كتـــاب ال يســـتغني عنـــه عراقـــي اذا كـــان قارئـــ 

ــاقي  ــون وبـ ــاب المدرسـ ــون والُكتـ ــ  المارخـ ــع، فكيـ ــة متتبـ ــدئ ا، وال أديـ مبتـ
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الحبقات الخاصة؟، فإله رائق األسلوب بديع األلفا ، جلاب المحالعة واضم 
 .(1 التحقيق«

حبوعــات والكتــاب الــلي حققــه م ــحفي جــواد ولشــر ه المرتبــة العربيــة للم  
بغداد في أوائ  القرن العشرين، وقد أعاد  حقيق هلا الكتاب مهـدي الـنجم، 

وهــي  –م 2003ولشــر ه دار الكتــة العلميــة، بيــروت، الحبعــة األولــى عــام 
مـن  -الحبعة التي سوه يتم االعتماد عليها خالل هله البحـد ان شـاء ه

م، ولكـن يبـدو 1228ه/ 626، ويبدأ الكتـاب بسـنة (2 ألواع كتة الحوليات
أن الكتاب يعود الى قب  هـلا التـاريخ، ولكـن المخحـوط الـلي ُع ـر عليـه قـد 
ُفقد جزء منه، فقد أشار ابن الفوطي فـي أك ـر مـن موضـع مـن الكتـاب الـي 

م؛ ممـا ياكـد أن الكتـاب يبـدأ 1228ه/626حوادث  عود الى مـا قبـ  عـام  
ــام ــام 1203ه/600بعـ ــيف عـ ــدأ626م، ولـ ــلي يبـ ــام الـ ــو العـ بـــه  ه، وهـ

 .(3 المخحوط اللي ُع ر عليه
 

 .ز( بتصرف -مقدمة تحق   كتاب الحوادث الجامعة،  لاه  (1ا
هووي ُتعطووي بكتابووة التوواريخ علووي يريقووة السووط ن مرتبووة ثسووب السووطوا  موون األقوودم إلوو   (2ا

وكانود مبتلوف الحووادث تعودد  وي كوأل سوطة بعطواوين ماوأل: ا وي سوطة كو اا أو   ،األثدث
ب ن الحووادث المتعوددة التوي تحودث  وي نفوس السوطة  أما  الصلة  ،ا م جا   ي سطة ك اا

 كانوود  ووي الغالووب تبوو ن بطريقووة سووهلة وهوو  إضووا ة كلمووة او  هوواا أ/  ووي نفووس السووطة. 
ن ر مرك  زااد للتراث  ،للم يد راجع: عبدالع ي  الدور/ : ن أة علم التاريخ عطد العرب

در التواريخ ، سو ده إسوماع أل كاشوف: مصوا23؛ 22ل  ،م2000عام   ،1ط  ،والتاريخ
 .87ل  ،م1983 ،د. ط ،دار الرائد العربي ، ب رو  ،اإلسالمي ومطاه  البحي ريي

، 160، ل1للم يوووود راجووووع: محمووووود رضووووا ال وووووب بي: مووووؤرخ العوووووراق ابوووون الفوووووويي، ج (3ا
مصطفي جواد: مقدمة تحق   كتاب الحوادث الجامعة، لاط(، محمد الكاظم: مقدمة 

 .25، ل 1تحق   مجمع ااداب،ج
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 ثالثا: دار اخلالفة العباسية:
دار الخالفـة اسـم ُأطلـق علــى المنحقـة الواقعـة علــى ال ـفة الغربيـة لنهــر   

، فقد كالف محاطة بسور ضخم على شر  ل ف دائرة به عـدد مـن (1 دجلة
األبواب. وكالف منحقة دار الخالفة   م عددا مـن الق ـور وملحقا هـا مـن 
أبنيــة وبســا ين للخلفــاء العباســيين ولســائهم، وكبــار رجــال الدولــة المقــربين 
ــحاب  ــار، وأصـ ــار التجـ ــاه وال ـــراء وكبـ ــاب الجـ ــالت ألربـ ــن الخليفـــة، ومحـ مـ

 .(2 األمالك

ومـن أشــهر المنشــتت التــي كالــف  وجــد بهــا: ق ــر الحســني الــلي اهــتم    
م(، 901-892هــ/289-279 (3 بعمار ه الخليفة العباسي المعت ـد بـا 

، وقـد بلـغ ا سـاع (4 وق ر الفـردو ، والتـاا، وايرهـا مـن الق ـور الفخمـة
 

، 2، ياقو  الحمو/: معجم البلدان، ج416، ل1البط ب البغداد/: تاريخ بغداد، ج  (1ا
 . 4ل

مصطفي جوواد: دار البال وة العباسوية: تع و ن موضوعها وأشوهر مبان هوا، بحوي مط وور   (2ا
 . 98، ل1965، عام12بمجلة المجمع العلمي العراقي، العدد

كوأل بون المعتصوم محمود بون الرشو د أبوو العبوا  يلحوة بون المتو   ،أثمد بن المو   بواهلل  (3ا
ه. واسوتبلف بعود عموي المعتمود  وي رجوب سوطة 242العباسوي. ولود  وي أيوام جوده سوطة 

م. 901/ه289شووداد الويووأة. تووو ي عووام  ا،ا مه بووا، شووجاعر . وكووان ملكوور م892/ه279
تووواريخ ما 1176/ه571:   ،أبوووو القاسوووم علوووي بووون الحسووون بووون يبوووة هللاابوون عسووواكر ا

هووووو 1415 ،1ط ،ب وووورو  ،دار الفكوووور ،و/ اعموووورو بوووون يرامووووة العموووور  ،تحق وووو  ،دم وووو 
 . 676، ل6، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج197ل  ،71، جم1995/

للم يووود عووون دار البال وووة وتفاصووو أل المط وووج  التوووي كانووود توجووود بهوووا، راجوووع: البط وووب  (4ا
جموووال الووودان أبوووو الفووورج عبووود  ، ابووون الجووووز/ا416، ل1البغوووداد/: تووواريخ بغوووداد، ج

 ،المطوتبم  وي تواريخ األموم والملووك ما1200/ ه597:   ،من بن علي بن محمودالرث
== 
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 يـر ا منحقة دار الخالفة، وك رة مـا كـان يوجـد بهـا مـن منشـتت وسـران أنَّ ك
من اللين قاموا بزيارة بغداد بالغوا في ا ساعها وك رة ما كان يوجد بهـا مـن 

م( الــلي قــال عنهــا: » 1217ه/614منشــتت، م ــ  ابــن جبيــر  المتــوفى 
ــوم فهــي ــة، دار الي ــللك وكفاهــا الخالف ــاال   شــرف ا ب  مــع الخليفــة ودور! واحتف

 جـزء الديار  لك من  وللخليفة  ...أزيد  أو  الربع  لحو  في  منها   قع  آخرها هي
ــر، ــد كبيــ ــل قــ ــا ا خــ ــاظر فيهــ ــرفة المنــ ــور المشــ ــة والق ــ ــا ين الرائقــ  والبســ
 .(1 األليقة«

  

 
== 

دار الكتوووب العلميووووة،  ،محمووود عبوووود القوووادر عطووووا، مصوووطف  عبوووود القوووادر عطوووواتحق ووو  
، يوووواقو  الحمووووو/: معجووووم البلوووودان، 143، ل5م،ج1992 /هووووو1412، 1ط ،ب وووورو 

 .159-157، مصطفي جواد: دل أل خارية بغداد، ل4، ل2ج
دار ب وورو  للطباعووة ، رثلووة ابوون جب وور، بوون أثموود بوون جب وور الكطوواني األندلسوويمحموود ا (1ا

 ا بتصرف(. 202، د. ، ل1، طب رو  ،والط ر
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 املتصلة بقصر اخلليفة.  (1) املبحث األول : الوظائف
 أمري آخور:   -1
هي كلمة مركبة من لفظين أحدهما: عربـي وهـو األميـر، واألخـر: فارسـي   

، فكــان يحلــق هــلا االســم  (2 وهــو آخــور والتــي  عنــي المعلــف أو اإلصــحب 
على القائم على أمر الدواب  من خيـ  وبغـال وإبـ  وايرهـا مـن اإلصـحبالت 

 . (3 الخاصة بالخلفاء واألمراء

وقي ثـــم التقلـــف بعـــد ذلـــك الـــى وظهـــرت هـــله الوظيفـــة فـــي الع ـــر الســـلج
ــر  ــي م ـ ــم األيـــوبيين فـ ــيين، ثـ م( 1170/1250-ه/648-567العباسـ

، التـي (4 م(1517- 1250ه / 923  -648ومنها الى دولة المماليك    

 

ا، وضلوول بسووبب التووداخأل بوو ن اختصاصووا  هوو ه  (1ا سوووف اووتم ترت ووب هوو ه الوظووائف هجائيوور
الوظوائف خاصووة  وي نهايووة عصوور الدولوة العباسووية، وقود اتبووع الباثووي  وي هوو ا المووطه   
ال / قام بي الدكتور ثسن الباشا  ي كتابي: »الفطون اإلسالمية والوظوائف علو  اا وار 

 ب ترت ب المعجم.    العربية«، ث ي رتب ه ه الوظائف ثس
ماصوبم األع و   وي 1418/هوو821:   ،أثمد بون علوي بون أثمود الفو ار/ القلق طد/ ا  (2ا

، 5ج 430؛429، ل5د. ، ج ،1ط ،ب ووورو  ،دار الكتوووب العلميوووة ،صوووطاعة اإلن وووا
محمووووود سوووووليم  ،ترجموووووي ،: تكملوووووة المعووووواجم العربيوووووةريطهوووووار  ب تووووور آن ُدوز / ،433ل

 .    61، ل1م، ج1979 ،1ط ،العراقلاقا ة واإلعالم، وزارة ا ،وجمال خياط ،الطعيمي
مع وود ما1369/هووو771  : ،توواج الوودان عبوود الوهوواب بوون تقووي الوودان السووبكيالسووبكي ا (3ا

م، ل 1986ه/1407، عوام 1، طمؤسسة الكتب الاقارية، ب رو  ،  الطعم ومب د الطقم
 .    433، ل5، القلق طد/: صبم األع  ، ج36

ون اإلسووالمية والوظووائف علوو  اا ووار العربيووة، دار الطهضووة العربيووة، ثسون الباشووا: الفطوو (4ا
 .   175، ل 1، د.  ، ج1القاهرة، ط
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ار فعف فيها مرالة صاحة هله الوظيفة حتى أصبم من األمـراء الُمقـدمين، 
 .(1 وأصبم له  حرم في ك ير من السالطين المماليك

وقــد  حــور الــدور الــلي كــان يقــوم بــه صــاحة هــله الوظيفــة فــي لهايــة     
الع ر العباسي،  فلم  عد قاصرة على مجرد مراعـاة خيـول ودواب الخليفـة، 
بــ  ُأســندت اليــه ك يــر مــن المهــام األخــرى كالســفارات الدبلوماســية، وحمــ  

 رسائ  الخليفة الى األمراء والوالة.

ــي حـــوادث    ــن الفـــوطي فـ ــر ابـ ــد ذكـ ــام فقـ ــة  1233ه/631عـ أن الخليفـ
ــدين ســنقرجاه  ــدر ال ــى مدينــة الموصــ  األميــر آخــور ب المستن ــر أرســ  ال
ــا الرومــي  ــدين لال ــدر ال ــر ب ــى األمي ــة ال ــة مــن الخليف الظــاهري، ومعــه هدي

وأعحـاه لقـة الملـك المسـعود، وأذن لـه بـمن يـلكر اسـمه بجالـة   (2 األ ابري
 . (3 اسم الخليفة على المنابر

 

 .169، ل11القلق طد/: صبم األع  ، ج (1ا
صواثب الموصوأل،  الملول المسوعود، أبو الفضائأل بدر الدان لؤلؤ بن عبود هللا األتوابك م   (2ا

ي أقوووام بتووودب ر أسوووتاضه نوووور الووودان  كوووان مووون أجوووألم الملووووك. يالووود أيماموووي بالموصوووأل ألنوووم
، وبعود و واة نوور الودان اسوتول  أرسالن شاه بن ع م الودان مسوعود بون موودود بون زنكو 

م، وق وأل: 1258ه/ 656علي المداطة، وأقره البليفة المستطصر أم ررا عل ها. تو ي عام
شمس الودان أبوو عبود هللا محمود بون أثمود بون عاموان بون ل هبي ا. ا1259ه/657عام

محمود السوع د بسو وني  ،تحق و  ،العبر  ي خبر من يبر ما1347/هو748  :  ،َقاْيماز
، ابون تغور/ بورد/ 268، ل3م، ج1985 ،1ط ،ب ورو  ،دار الكتوب العلميوة  ،زيلول

الطجوووم ما 1469/ه874:   ، وسوف بوون تغور/ بوورد/ بون عبوود هللا البواهر/ الحطفووياا
دار الكتوووب  ،محمووود ثسووو ن شووومس الووودان ،تحق ووو  ،والقووواهرة ال اهووورة  وووي ملووووك مصووور

 .70،ل7م، ج1992 ،1ط ،ب رو  ،العلمية
 .251، ل7، ابن العماد: ش را  ال هب: ج57الحوادث الجامعة، ل (3ا
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كما كان أمير آخور من األمراء اللين يمرن أن ُيسند اليهم والية بعا     
م أسـند الخليفـة المستن ـر بـا  1239ه/637الواليات المهمة، ففي عـام

ــة خوزســتان1242-1225ه/622-640  ــدر  (1 م( والي ــر آخــور: ب أِلمي
 .(2 الدين سنقرجاه الظاهري؛ بعد ورود الخبر بوفاة واليها

ــك وكــان يوجــد   ــ  فل ــاألمير؛ م  ــر آخــور ل مــراء أو الحاجــة الخــام ب أمي
الدين برتمر الـلي كـان مسـنوال عـن الخيـول الخاصـة بحاجـة األميـر عـالء 

 .(4 ببغداد (3 الدين الحبرسي

  

 

العووراق؛  ا البلووي  العربووي وجوو   موون ثوودود ووار  ؛ وجطوبوور  يحوودها شوورقرا بووالدالد هووي بوو (1ا
وهووي بووالد  موودن بووالد الجبووال. العووراق وسووواد بغووداد وواسووط؛ وشووماالر ا أجوو ا  موون ويربوور 

 و  هوووا أنهوووار عبيموووة وميووواه جاريوووة عوووامرة وأكاووور نعموووة مووون كوووأل الوووبالد المتصووولة بهوووا.
محقوو   ،ثوودود العووالم موون الم وورق إلوو  المغووربا م982هووو/372بعوود  :تووو   ،مجهووولا

 ،القوواهرة  للط وور، الاقاريووةالوودار  ،سوو د اوسووف الهوواد/ال ،ومتوورجم الكتوواب عوون الفارسووية
(. وتقووووع  ووووي دولووووة إاووووران ثاليووووا. يح وووو  شووووامي: 149م، ل2002/هووووو 1423، 1ط

 .258موسوعة المدن ، ل
 .100ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
الطبرسوي. كوان مون المقورب ن عطود أبو شجا  عال  الدان بن عبد هللا التركي الباهر/م   (3ا

ا ثسوووون السوووو رة. تووووو ي عووووام  :البلفووووا  البوووواهر والمستطصوووور والمستعصووووم، كووووان كريموووور
، 2. ابون الفوويي: مجموع األلقواب، جد ن  ي م هد موس  الكواظمم، و 1252ه/650

 .638، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج286ل
 .158ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (4ا
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 مكتبة اخلليفة:  (1) خازن  -2
ــع    ــري/ التاســ ــد الهجــ ــرن ال الــ ــى القــ ــازن الــ ــة الخــ ــور وظيفــ ــود ظهــ يعــ

 ، و حورت هـله الوظيفـة منـل عهـد الدولـة اإلخشـيدية فـي م ـر(2 الميالدي
م(، وأصبم صاحبها مسنوال  عن خزالة  ق ـر 968-934ه/323-358 

الخليفة أو األمير وما يوجد بها من ممتلكات، وقـد بلـغ مـن أهميـة الخـازن 
ِر وظيفته أن أصبم له عدد من األعوان والمساعدين  .  (3 و عحعوُّ

ــتهم عــام     م  بــمن 749ه/132اهــتم الخلفــاء العباســيون منــل لشــمة دول
 كــون لهــم مرتبــات خاصــة بهــم فــي ق ــورهم، يقتنــون فيهــا ألفــف الكتــة 

 .(4 وألدر المخحوطات 

 

َ نَ خوازن: موأخوض مون  (1ا ي. الهوورو/ ا أثورزه  ووي خ انوة، واخت نوي لطفسو ضا والن ال وي  إ خووَ
 ،تهوو اب اللغووةا م980هوو /370محمود بوون أثمود بوون األزهور/ الهوورو/، أبوو مطصووور   

، 7.جم2001، 1ط  ،ب رو  ،دار إثيا  التراث العربي  ،محمد عوض مرعب  ،تحق  
 ،لسووان العووربما 1311هووو/711:  ،محموود بوون مكوورم بوون علوو  ، ابوون مطبووور ا95ل

 .    139، ل13، جهو 1414 ،3ط، ب رو  ،دار صادر
 .    447، ل1ثسن الباشا : الفطون اإلسالمية، ج (2ا
سووو دة كاشوووف: مصووور  وووي عصووور اإلخ ووو دا ن، مطبعوووة جامعوووة  وووؤاد األول، القووواهرة،  (3ا

 .   151م، ل1950
عن أشهر المكتبا  الباصة بالبلفا  العباس  ن، راجع: كوركيس عوواد: خو ائن الكتوب   (4ا

للهجرة، مطبعة المعوارف، بغوداد، 1000القديمة  ي العراق مط  اقد العصور ثت  سطة 
، خيووال محمووود الجوووهر/: مووون توواريخ المكتبوووا   ووي البلووودان 103م، ل 1948د.يووو، 

 .  131م، ل1992د.ط،  العربية، مط ورا  وزارة الاقا ة، دم  ،
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ي المرتبـات وكالف وظيفـة الخـازن مـن أهـم الوظـائف التـي كالـف  وجـد فـ  
ا وفنيـا مـن حيـد طريقـة  الخاصة بالخلفاء، فهو المسنول عن المرتبة اداريـ 
 ر ية الكتة وفهرستها حسة ك   خ ص من التخ  ات العلمية والعم  

، وقد جمـع السـبري المهـام التـي يقـوم بهـا خـازن المرتبـة، (1 على صيالتها
 ع ها، وحبرها عندخازن الكتة: وحق عليه االحتفا  بها، و رميم شفقال: »

لها للمحتــاا لاحتياجهــا للحبــك، وال ــنة بهــا علــى مــن لــيف مــن أهلهــا، وبــ
 -الــلين ي ـعة علــيهم  ح ــي  الكتــة اليهـا، وأن يقــدم فــي العاريـة الفقــراء

 .  (2 .«على األانياء
ومن الواضم أن خازن مرتبة الخليفة لم يرـن يقـ  فـي مهار ـه وكفاء ـه    

عــن خــازن المرتبــات العامــة والكبــرى فــي الدولــة اإلســالمية، اذ كــان يــتم 
االستعالة به في  ر ية و نظيم المرتبات الكبـرى بعـد الشـائها، فبعـد افتتـاح 

ــدي ــة بالمدرســة المستن ــرية، اســتعان ل ــير ال ــة الملحق ــة الكت ــن خزال ن ب
خـازن  (4 لائة الوزارة ب ياء الدين أحمد بـن عبـد العزيـز بـن دلـف  (3 الناقد

 

، محمووووود مجاهووووود الهاللوووووي: بحووووووث 452، ل1ثسووووون الباشوووووا: الفطوووووون اإلسوووووالمية،ج (1ا
م، 1999، 1ودراسوووووا   وووووي المعلوموووووا  والمكتبوووووا ، المكتبوووووة األكاديميوووووة، القووووواهرة، ط

 .   34ل
 .  88؛87مع د الطعم مب د الطقم، ل  (2ا
، نصوو ر زهوور بوون أبووي السووعادا أثموود بوون محموود بوون علووي بوون أثموود بوون الطاقوود أبووو األ (3ا

 وي  الزم ابون شوب ب الواسوطي الطحوو/ ثتو  بور الكوريم، حفظ القرآن الدان. كان متقطرا ل
ا موون المطاصووب للبلفووا  العباسوو  ن: البوواهر، الكتابووة والباليووةعلووم الطحووو و  . تووول  عووددر

م. راجع: الصفد/: الوا ي بالوريا ، 1254ه/643والطاصر، والمستطصر. تو ي عام 
 .153، ل2، ابن تغر/ برد/: المطهأل الصا ي، ج43، ل8ج

أثموود بوون عبوود الع يوو  بوون ُدلووف بوون أبووي يالووب بوون ُدلووف، كووان والووده موون كبووار علمووا   (4ا
== 
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واعتبرهـا ور بهـا أحسـن  ر يـة   ح ـرمرتبة دار الخالفـة لتنظـيم شـنولها، ف
 .(1 ليسه   ناولها وال يتعة مناولها ؛مف ال  لفنولها

وادار  -3
ّ
 ) الدويدار( الكبري والصغري: الد
بهي كلمة مر     واة  من لفظين:  ةكو لتي يرتـة منهـا. ا أحدهما عربيو وهو الدو

، كالف  حلق هله الوظيفـة (2 الدواة  وال الي فارسيو وهو دار، ومعناه ممسك
. وقــد ظهـــرت وظيفـــة (3 علــى الشـــخص الموكــ  بـــدواة الســلحان أو األميـــر

 (4 وبيينالـــدوادار خـــالل ع ـــر الدولـــة العباســـية، ومنهـــا التقلـــف الـــى األيـــ
 .(5 والمماليك

 
== 

م. 1261ه/660بغداد، ومن المقرب ن من البلفة المستطصر العباسي، تو ي بعد عام 
 .   143، ل4ابن الفويي: مجمع األلقاب، ج

 .   59ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
معجووم األلفواي الفارسووية  ، السوو د أد/ شو ر:434ل ،5القلق وطد/: صووبم األع و ، ج (2ا

 .    68، لم1988 ،2ط ،القاهرة  ،دار العرب المعربة، 
 .    434، ل5القلق طد/: صبم األع  ، ج (3ا
 .    519، ل 2ثسن الباشا، الفطون اإلسالمية، ج (4ا
 تطووووور  وظيفووووة الوووودوادار بدرجووووة كب وووورة خووووالل عصوووور المماليوووول،  قوووود اتسووووعد وزاد  (5ا

تبليوغ الرسوائأل  م، وكو لل/ الحاجوة، و نهوا  ظالموتهو  لاالستئ ان  اختصاصاتي، ومطها:  
وااليوال  علوو   ،وتقوديم الم وواورة علو  موون يحضور إلوو  البواب ال ووري  ،عون السوولطان

الرسوووائأل الوووواردة عووون يريووو  األشوووبال المبتصووو ن بالحموووام ال اجوووأل الووو / كوووان يوووأتي 
ا أبلوووغ بوووي بالرسوووائأل السوووريعة إلووو  السوووالي ن،  ووو ضا ا يلوووع عل هوووا ووجووود   هوووا أموووررا مهموووًّ

السلطان، ولم يكن للسلطان دويدار واثود، بوأل كوان لوي عودد كب ور مون الدوااداريوة، تقوأل 
رتبوتهم ثسوب عودد الجطوود الو ان كووانوا يبضوعون لسويطرتهم أو ي ور ون علو هم. للم يوود 
== 
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ــة الســـابعة للهجـــرة عـــدد مـــن      ــان للخلفـــاء العباســـيين خـــالل المائـ وكـ
ة، لعــة بع ــهم دور ا فــي السياســة العامــة للدولــة، ومــنهم األميــر الدواداريــ

ــدين الحبرســــي المتوفى  ــالء الــ  بالدويــــدارم( المعــــروه 1252ه/650عــ
ا مــن الخليفــة الظــاهر    ــولى الخالفــة لمــدة عــام (1 الكبيــر، الــلي كــان مقربــ 

م( والمستن ـر ثـم المستع ـم ، فكـالوا دائمـي ااـداق 1225ه/622واحد  
م ألعم الخليفة المستن ـر 1234ه /632الهدايا والعحايا عليه، ففي عام  

 .(2 تهبا  عليه بمحد الدور القريبة من ق ر الخالفة  كريما له ولمرال

  (3 م  ـــزوا عـــالء الـــدين الحبرســـي مـــن ابنـــة1227ه/ 625وفـــي عـــام   
  

 
== 

ب وود الووطقم، عوون وظيفووة الوودوادار  ووي العصوور المملوووكي اطبوور: السووبكي : مع وود الووطعم وم
، خل وووووأل 55، ول35، ل6،ج119، ل4، القلق وووووطد/: صوووووبم األع ووووو ،ج27ل

ما زبودة 1487ه/ 893 /،  :ير  الدان المصور ،   الباهر/    بط اه خل ألالباهر/ا  
ك وووف الممالووول وبيوووان الطووورق والمسوووالل، اعتطوووي بتصوووحيحي، بووووليس روايوووس، مطبعوووة 

 .   116؛115م، ل 1893باريس،  رنسا، 
بووووون الحسووووون بووووون المستضوووووي . ولووووود سوووووطة  -الطاصووووور -أبوووووو نصووووور محمووووود بووووون أثمووووود (1ا

م، 1225ه/622م، وتول  البال ة بعد و اة والده البليفة الطاصر عام 1175ه/571
ه. الووو هبي: تووواريخ اإلسوووالم، 622م تسوووتمر خال توووي سووووب عوووام واثووود. توووو ي سوووطة ولووو
 ،جووووالل الوووودان السوووو ويي ،، السوووو وييا عبوووود الوووورثمن بوووون أبووووي بكوووور747، ل13ج

مكتبوة نو ار مصوطف   ،ثمود/ الودمرداش ،تحق و  ،ما تاريخ البلفا 1505ه/  911 :
 .  324م، ل2004ه/1425  1ط ،القاهرة ،الباز

 .  46الحوادث الجامعة، لابن الفويي:  (2ا
؛ إض تو  ووووووود عوووووووام  (3ا ضكووووووور ابووووووون الفوووووووويي أن هووووووو ه ال وجوووووووة لوووووووم تووووووودم ثياتهوووووووا يوووووووويالر

م وهي صغ رة السن، وقد ثضر عدد كب ر من العلما  والفقها  وأرباب 1237ه/635
== 
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وقد بالغ الخليفـة فـي  كريمـه فـملعم   (1 األمير بدر الدين لالا حاكم الموص 
 .(2 عليه ليلة ُعرسه بمائة ألف دينار

ــور    ــاء الق ــ ــارة وإلشــ ــين للعمــ ــن المحبــ ــدين مــ ــالء الــ ــر عــ ــان األميــ وكــ
والمتنزهــات، فقــد قــام ببنــاء دار لــه بشــرق مدينــة بغــداد علــى شــاطئ لهــر 

ارل دجلة، وعم  فيها بستال ا ار  فيه النخي  والشـجر  ، وقـد بلغـف (3 والنـو
 هله الدار من جمالها أن الخليفة المستع م طلة منه أن يتنـازل لـه عنهـا

 .  (4 اال أله لم يسمم له، فلما  وفي األمير عالء الدين أخلها

 
== 

 . 91المطاصب للصالة عل ها ود طها. الحوادث الجامعة، ل
الملوووول األشوووورف إسووووماع أل بوووون  سووووانيا، الغ649، ل13الوووو هبي: توووواريخ اإلسووووالم، ج (1ا

اني  ووووي  المحكوووووك والجوووووهرالمسووووبوك العسووووجد ما 1400/هووووو803:،  العبووووا  الغسووووم
، 1، طبغوداد ،دار البيوان ، تحق  : شاكر محموود عبود الموطعموالملوك،    يبقا  البلفا 

 .591، ل م1975 /هو 1395
 و 638، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج205ل ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، (2ا
هووووي شووووجرة معموووورة دائمووووة البضوووورة يصووووأل ارتفاعهووووا إلوووو  ع وووورة أمتووووار يامقووووة اللووووون  (3ا

واألزهار، خ طة الملمس يعمها ثامض ماأل الليمون. لها عداود مون الفوائود  وي مجوال 
ارا . ابوون البيطووتقووو/ القلووب اورائحتهوو ،قووو/ العصووب والمفاصووأل هووي ت :عووالج األمووراض

الجوووامع لمفوووردا   ما1248ه/646:  : ضووويا  الووودان أبوووي محمووود عبووود هللا بووون أثمووود
، 4، جم2001/ه 1422، عوووام 1، ب ووورو ، طدار الكتوووب العلميوووة، األدويوووة واألي يوووة

، جووابر سووالم القحطوواني: موسوووعة جووابر لطووب األع وواب، مكتبووة العبيكووان ، 470ل
 .  560-558ل ،2ج ،م2009، عام 2ط

 .205الحوادث الجامعة ، ل ابن الفويي: (4ا
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ــر   ــدار األخــر فهــو األمي ــك أمــا الدوي ــدين أيب ــان ُيعــره مجاهــد ال ــلي ك ، ال
، الــلي كــان مــن أشــد المقــربين مــن الخليفــة العباســي (1 بالدويــدار ال ــغير

ال  المستن ر األمر اللي دعا بدر الدين لالا حاكم الموص  بـمن يرسـ  رسـو 
م الــى الخليفــة ببغــداد يحمــ  العديــد مــن التحــف 1234ه/ 632منــه عــام 

، وبعـد (3 من مجاهـد الـدين أيبـك  (2 والهدايا؛ ليعرل أن  تزوا ابنته ال الية
موافقة الخليفة على عرل الزواا و جهيز العرو ؛  م الزواا بعد عـامين 

بغداد لتزه من العرل اللي  قدم به حاكم الموص ، فح رت العرو  الي 
، فـــي حفـــ  مهيـــة ح ـــره الخليفـــة (4 م1236ه/ 634الـــى زوجهـــا عـــام 

 .(5 والوزير والق اة وجميع أرباب المناصة
والمتتبع لحياة مجاهد الدين أيبـك يالحـ  ألـه لـم يرـن قريبـا مـن الخليفـة    

المستن ــر، ومــن بعــده المستع ــم اال للــدور المهــم الــلي لعبــه فــي  ــاريخ 
عباســـــية، خـــــالل الن ـــــف األول مـــــن القـــــرن الســـــابع وأحـــــداث الدولـــــة ال

 

 أعجووب بووي البليفووة المماليوول موون جطوود/ مجوورد كووان الصووغ ر الدويوودار أن الوو كر سووب  (1ا
 مطي. وقربي

ابدو أن األم ر بدر الودان لؤلوؤ ثواكم الموصوأل كوان اريود تو  و  عالقتوي بوالمقرب ن مون   (2ا
البليفة العباسوي، لو لل نالثوظ أنوي زوج ابطتوي الكبورب مون الدويودار الكب ور عوال  الودان 
الطبرسي، والاانية من الدويدار الصغ ر مجاهد الدان أابل،  قود ضكور ابون الفوويي  وي 

ن األم وور ركوون الوودان إسووماع أل بوون بوودر الوودان لؤلووؤ قوود م أ1235ه/633ثوووادث عووام 
ثضر إل  بغداد ل يارة اختي زوجة الدويدار عال  الدان الطبرسي. الحووادث الجامعوة، 

 . 76ل 
 .71ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (3ا
 .15، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج85ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (4ا
 .85ه ا االثتفال راجع: ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل عن تفاص أل (5ا
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الهجري/ال الد عشر الميالدي، فقد كان له العديد من االلجازات في المجال 
 الح اري:  

دور ا فــي صــد الهجمــات   -مجاهــد الــدين -فقــد لعــة الدويــدار ال ــغير     
عـام  (1 المغولية عـن الدولـة اإلسـالمية، فعنـدما حاصـر المغـول مدينـة اربـ 

ــة 1236/ه634 ــرريين لمواجهـ ــادة العسـ ــن القـ ا مـ ــدد  ــة عـ ــ  الخليفـ م، أرسـ
التتـــار، مـــنهم األميـــر مجاهـــد الـــدين ومعـــه مماليرـــه ومجموعـــة كبيـــرة مـــن 

 . (2 الجنود

ــام     ــيمهم 1258ه/656وفــــي عــ ــادة زيــ ــدما ضــــرب المغــــول بقيــ م عنــ
الح ار حول مدينة بغداد خرا اليهم األمير مجاهـد الـدين ومعـه   (3 هوالكو

ــة، وحــدثف  ــود الخالف ــر مــن جن مجموعــة مــن األمــراء ي ــاحبهم جمــع افي
معركة بين الحرفين أظهر المغـول الهزيمـة فـي بـدايتها وهربـوا مـن المعركـة 
ــدأ  ــ ، وب ــيهم اللي ــى جــن عل ــبعهم الجــي  اإلســالمي حت ق ــدا وُخدعــة، فتت

ا كبير ا منهمالجنود في اال  .(4 ستراحة؛ فحم  عليهم المغول  وقتلوا عدد 

 

قلعوووة ثصووو طة، ومداطوووة كب ووورة،  وووي  ضوووا  مووون األرض واسوووع بسووويط، ولقلعتهوووا خطووودق  (1ا
عم وو ، وسووور المداطووة اطقطووع  ووي نصووفها، وهووي علوو  تووألم عووال موون التووراب، و ووي هوو ه 

، 1م البووودان، ج. يووواقو  الحمووو/: معجوووالقلعووة أسوووواق ومطووازل للرسيوووة، وجوووامع للصووالة
 .69. وتقع ثاليا  ي شمال دولة العراق . يح   شامي: موسوعة المدن، ل138ل

 .15، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج89ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (2ا
ا، ضا همة عالية، ا مدبرر ا ثازمر خان، ملل التتار، كان شجاعر  هوالكو بن تولي بن جطك  (3ا

م. الو هبي: 1265ه/664. هلول عوام ومهابوة، ونهضوة تاموة، وخبورة بوالحروبوسطوة  
 .   147، ل8، الصفد/: الوا ي بالوريا ، ج105، ل15تاريخ اإلسالم، ج

عن تفاص أل ه ه المعركة ودور مجاهد الدان أابل بها، راجوع: ابون الفوويي: الحووادث   (4ا
== 
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ولتيجة للدور اللي قام به ضد المغول في أثناء محاولتهم دخول بغداد؛    
قــام هوالكــو بقتلــه مــع مــن قــتلهم مــن العباســيين بعــد دخولــه المدينــة عــام 

ل ـبوها علـى بـاب ، ثم قحع رأسه وعلقهـا علـى سـارية  (1 م1258ه/656
ــ ــا  ألهلهـــاالمدينـ ــد قـــول العديـــد مـــن  ة  رهيبـــا  ل ـــاحبها، و خويفـ علـــى حـ

 .(2 المارخين

كمــا لعــة دور مهــم فــي الجالــة العلمــي  م ــ  فــي  شــجيع العلمــاء علــى   
التــملي ، األمــر الــلي دعــا ابــن الســاعي الــى  ــملي  كتــاب لــه أطلــق عليــه 
ــه يـــوم دخولـــه علـــى ابنـــة حـــاكم  ــد علـــى طلـــة الولـــد«، أهـــداه اليـ »الحـ

. كــللك الشــاء مدرســة ببغــداد ُأطلــق عليهــا المدرســة المجاهديــة (3 الموصــ 

 
== 

  : ،ضووأل محمووود البطووواكتيأبوووو سووليمان داود بووون أبوووي الف،البطووواكتي ا233الجامعووة، ل
تاريخ البطاكتي =   ،ما روضة أولي األلباب  ي معر ة التواريخ واألنساب1329/هو730

، 450م، ل2007 ،1ط ،المركوو  القووومي للترجمووة ،محموود عبوود الكووريم علووي ،تعريووب
عقد ا م1451/ هو855:   ،بدر الدان ،أبو محمد محمود بن أثمد بن موس ا  الع طي

محمووود محمووود أمووو ن، اله ئوووة : تووواريخ أهوووأل ال موووان، ثققوووي ووضوووع ثواشوووييالجموووان  وووي 
 .169، ل1م،ج1987 /ه1407 ،1المصرية العامة للكتاب، ط

شومس الودان أبوو عبود هللا محمود ، الو هبي ا253ابن الفوويي: الحووادث الجامعوة ، ل  (1ا
 ،تحق وو  ،ما سوو ر أعووالم الطووبال 1347/هووو748  : ،بوون أثموود بوون عامووان بوون َقاْيموواز

 ،ب ووورو  ،مؤسسوووة الرسووالة ،مجموعووة موون المحققووو ن ب شووراف ال ووويخ شووع ب األرنوواؤوط
 . 371، ل23م، ج1985هو/ 1405 ،3ط

، 23، الوووو هبي: سوووو ر أعووووالم الطووووبال ،ج253ل ابوووون الفووووويي: الحوووووادث الجامعووووة ، (2ا
 .170، ل1، الع طي: عقد الجمان، ج371ل

 .159، ل20الصفد/: الوا ي بالوريا ، ج (3ا
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ــه؛  ــبة لــــ ــام لســــ ــا عــــ ــم افتتحاهــــ ــي، و ــــ ــلهة الحنبلــــ ــر المــــ ــك لنشــــ وذلــــ
 . (1 م1239ه/637

ت  –مجاهـد الـدين  -هله المرالة التي  متـع بهـا الدويـدار ال ـغير   رع قـد أعثـه
؛ فقد دبر (2 حقد بعا أرباب المناصة م   الوزير مايد الدين ابن العلقمي

م 1255ه/653عـامماامرة للتخلص منه وإثارة ا ة الخليفة عليه، ففي  
 والمبايعــة المستع ــم الخليفــة لخلــع يــدبر ألــه ال ــغير الدويــدار الــى ُلســة
 الدويـدار الحبرسي عالء بن  ومحمد  العلقمي  ابن  الوزير  وكان  الكبير،  لولده
 الـدين  لمجاهـد  الشـائعة  هـله  خبـر  وصـ   فعنـدما  ذلـك،  أشاع  من  هما  الكبير
ــم عنــده مــا أن المعتبــرة باأليمــان وأقســم منهــا، الــزع  ــه، ُلســة بمــا عل  الي
 منهما، استوح  ذلك وراء من هما  الكبير  والدويدار  الوزير  أن  علم  وعندما
 الــوزير وفعــ  السـالح،  حــف وبـا وا اليــه عسـاكره وجمــع لفسـه علــى وخـاه
ا ا للقتال،  ذلك  م    أي    الـى ينتقـ  الخـاله بيـنهم وبـدأ  وبات الجميع مستعد 
 ،(3 عظـيم عـالم وجـرح ك يـر خلـق فيها ُقت  حتى والحرقات؛ باألسواق  العوام
 برســولٍ  بعــد الســيحرة، عــن  خــرا قــد األمــور أن المستع ــم وجــد وعنــدما

 لــدار مراســالت بينهمــا ح ــر وبعــد يديــه، بــين للح ــور للدويــدار ال ــغير

 

 .109ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (1ا
محمووود بووون محمووود بووون علوووي بووون أبوووي يالوووب الووووزير الكب ووور، المووودبر، مؤيووود الووودان بووون  (2ا

م، بعود  ال وة أشوهر 1258ه/656. توو ي عوام  ال ويعي، الرا ضويالعلقمي، البغداد/،  
م. الووو هبي: سووو ر 1259ه/657مووون دخوووول المغوووول بغوووداد، وق وووأل: توووو ي أوائوووأل عوووام 

-151، ل1، الصوفد/: الوووا ي بالوريووا ، ج 363-361، ل23ج ،أعوالم الطووبال 
153   . 

 .215ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
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األرل بــين يــدي  قعبــَّ  عليــه لظــره ووقــع الخليفــة دخــ  عنــد فلمــا الخالفــة،
 لسـة مـا صـحة ببالنـا خحـر مـا:  لـه  وقال  الجلو ،  في  له  أذن  ثم  الخليفة،
 قلــده ثــم ولديــه، وعلــى عليــه أمــام الخليفــة فخلــع فبرــى لفســك، فحيــة اليــك
 األرل فقبـ  مجاهـد الـدين  لسـيفنا،  سـيفنا  هـلا:  وقـال  يديـه،  بين  كان  سيفا
 ختمة ك  بعد يقولوا أن  المستن رية  في  المدرسين الخليفة  وأمر.  أخرى  مرة
 المـامنين أميـر مـولى الخـام أيبك الدين مجاهد األمير  أن:  خالصته  كالم ا
 - عـالى– ه وفقـه اليـه، لسـة ممـا شـيء ومالكه مواله عند عليه ي بف  لم

 وأوزعهــم والئــه، فــي واإلخــالم المــامنين أميــر بحاعــة للتمســك والخالئــق
 .(1 وإلعامه العميمة مراحمه شرر وإياه

 الشرابي) الشربدار(: -4
مــن لفظــين: أحــدهما شــراب وهــو مــا يشــرب مــن مــاء  ةمركبــهــي كلمــة     

وايره، فحلفوا األلف فيـه اسـت قاال. وال ـالي دار، ومعنـاه ممسـك ، والمعنـى 
راب«  . (2 »ممسك الشو

وكان الشـرابي يختـار مـن أكـابر األمـراء المـا منين، وكالـف مهمتـه  قـديم   
ة من السرر والفواكه، في أوالي لفيسـة مـن الـلهة أو ألواع األشربة للخليف

 

وموا ثوودث ريووي موون مراسوال  بوو ن البليفووة والدويوودار راجووع:  عون تفاصوو أل هوو ا البووالف (1ا
، الغسوووووواني: العسووووووجد المسووووووبوك، 215؛214ابوووووون الفووووووويي: الحوووووووادث الجامعووووووة، ل

 .619؛618ل
 .440، ل5القلق طد/: صبم األع  ، ج (2ا
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، وكان  حف يديه مجموعة كبيـرة مـن الغلمـان المسـنولين (1 ال يني الفاخر
 . (2 عن اعداد هله األشربة

 (3 وكان من أهم من  ولى هله الوظيفة هو: شره الـدين اقبـال الشـرابي   
-1225ه/640-622الـــــلي كـــــان شـــــرابيا للخليفـــــة المستن ـــــر بـــــا  

ا فـــي العـــراق خـــالل المائـــة الســـابعة 1242 م(، وقـــد لعـــة اقبـــال دور ا مهمـــ 
ــد مــن  ،للهجــرة ــولى العدي ــه يت ــه جعلت ــه ب ــة وثقت ــه مــن الخليف ــدو أن قرب فيب

المناصة، ومنهـا: ألـه ُأسـند اليـه قيـادة الجيـو  العباسـية واإلشـراه علـى 
 . (4 قاد ها
ــام      ــ  عــ ــة اربــ ــول مدينــ ــر المغــ ــدما حاصــ ــ  1236ه/634فعنــ م أرســ

ا بـه عـدد مـن القـادة الـى المدينـة، كـان علـى رأسـهم اقبـال  المستن ر جيشـ 

 

 ريمووا يحتوورز أن ثقووي ثوودد السووبكي مهمووة ال وورابي  ووي العصوور المملوووكي،  قووال:»ومن (1ا
 ويووا. محرمووا يسوو يي أن و يوواه. يقوو ره أو اطجسووي إليووي شووي  صووولو  موون لمبدومووي يسوو يي
   هوا الط بوة والرائحوة و يابوي، أوانيي  ي الطبا ة عل  ويحا ظ. قاتالر  سما سقاه  إن  ويحي

 .106أمكطي« مع د الطعم، ل ما
 . 9، ل4القلق طد/: صبم األع  ، ج (2ا
 .421، الغساني: العسجد المسبوك، ل 128ل ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، (3ا
نسووبة إلوو   -أبووو الفضووائأل، شوورف الوودان، إببووال الحب ووي المستطصوور/  ووم المستعصوومي (4ا

عطوودما كووان يفووالر صووغ ررا ثملتووي أمووي إلوو   -البليفووة المستطصوور والمستعصووم العباسوو  ن
وصار  لوي البليفة العباسي الباهر،  سألي ما اسمل قال: إببال  سر بي وقربي مطي.  

م. ابون الفوويي: الحووادث 1255ه/653مكانة  ي البال وة العباسوية ثتو  توو ي عوام  
 .370، ل23ج،، ال هبي: س ر أعالم الطبال 222الجامعة، ل
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الشـــرابي، وعنـــدما علـــم المغـــول بوصـــولهم هربـــوا منهـــا  ـــاركين ك يـــر ا مـــن 
 .(1 أسلحتهم

ر اإلاــداق وكــان اقبــال الشــرابي مــن أصــحاب ال ــروات الكبيــرة؛ فكــان ك يــ  
ــام  ــي عـ ــن الخليفـــة، ففـ ــة عـ ــام أو ليابـ ــه الخـ ــن مالـ ــات مـ ــا والهبـ للعحايـ

مـن   (2 م، استدعى الخليفة المستن ر شمف الـدين بـا كين1232ه/630
الب ــرة وجعلــه واليــا علــى اربــ  وأمــره بالتوجــه اليهــا، وفــي طريقــه لهــا لــزل 
ا وأمحــاه  علــى اقبــال الشــرابي بــالقرب مــن المدينــة فخلــع عليــه وقلــده ســيف 

ا، وكوسات  .    (4 وأعالم (3 فرس 
م عندما وص  األمير اسـماعي  بـن بـدر الـدين 1235ه /633وفي عام    

عنـد   (5 بالبدرية  ح رلالا لزيارة أخته زوجة األمير عالء الدين الحبرسي،  
 

 .15، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج89ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (1ا
كووان مملوكووا لعائ ووة  المبفور شوومس الوودان.بواتك ن بوون عبوود هللا الرومووي الطاصوور/، أبووو  (2ا

 ووم ع طووي ، وأقووام بتكريوود موودة، العباسووي بطوود البليفووة المسووتطجد بوواهلل، وخوودم  ووي الجووي 
،  عمرها وبط  وخراجها وثربهاالبصرة البلفة المستطصر واليا عل  البصرة، وأسطد إليي 

قووف  ووي جميووع مدرسووة للحطابلووة ومدرسووة لعلووم الطووب، وو  بهووا وأن ووأ ،اا محكموور لهووا سووورر 
. الووو هبي: تووواريخ 1242/ه640. توووو ي عوووام ا، وانت ووور العلوووم  وووي أيامووويالمووودار  كتبووور 

، خ ر الدان ال ركلي، األعالم، دار العلم للمالا ن، ب ورو ، 315، ل14اإلسالم، ج
 .40، ل2م، ج2002، عام15ط

طحووا ، اودقم بأثوودها علو  ااخوور المون هوي سبووارة عون مووا ي وبي التوور  وكانود تصووطع  (3ا
. وهي ت بي الطبول  ي عصرنا الحالي. القلق طد/: صبم األع  ، ب يقا  مبصول

 .8، ل4ج
 .454، الغساني: العسجد المسبوك، ل54ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (4ا
أثووود األبوووواب التوووي كانووود توجووود بسوووور دار البال وووة ببغوووداد. يووواقو  الحموووو/: معجوووم  (5ا

== 
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ــدين  ــال الشــرابياشــره ال ــى ،قب ــه وعل ــع علي ــع  فخل  ووصــله ،أصــحابهجمي
 .(1 بلهة ك ير وخي  و حف وهدايا

ــام    ــلحان 1236ه/634وفـــي عـ ــ  السـ ــاهم وصـ ــدين أرســـالن شـ ــور الـ  لـ
ليابــة  (3 الفتــوة بلبــا شــرفه وعنــدما ح ــر عنــد اقبــال الشــرابي ، (2 الزلكــي
 عبـد هالعـالم  ح ـرلفسـه    . وفـي العـام(4 عن الخليفة وخلع عليـه  ووكالة

مدر  المالكية بالمدرسـة المستن ـرية بالبدريـة عنـد شـره   (5 يالشرمساح
 

== 

 .251، ل2البلدان، ج
 .77ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (1ا
الوو / اطتهووي نسووبي إلوو  السوولطان نووور الوودان أرسووالن شوواه بوون عموواد الوودان زنكوو ، هووو  (2ا

ا  شهرزور، ا عل كان والده ملك .عماد الدان زنك المجاهد الكب ر   م أصبم هو ثاكمور
شوووهاب الووودان أثمووود بووون عبووود الطووووير/ا . 1244ه/642توووو ي عوووام  .عليوووي بعووود و اتوووي

دار الكتوووب والو وووائ   ،نهايوووة األرب  وووي  طوووون األدبما 1332ه/ 733 :  ،الوهووواب
 .309، ل29ه، ج1423، عام 1ط ،القومية، القاهرة

يموووة وجم وووأل الطبوووا ، واإلااوووار هوووي مالبوووس كوووان ارتوووداها مووون اسوووتجمع األخوووالق الكر  (3ا
وال وووجاعة واالعتمووواد علووو  الوووطفس، وقووود اهوووتم البليفوووة الطاصووور بطبوووام الفتووووة مطووو  عوووام 

لووي بوون أنجووب بوون عامووان بوون ه، وجعووأل لووي مراسوويم واثتفوواال . ابوون السوواعيا ع604
ما الجوووامع المبتصووور  وووي ع وووون التوووواريخ وع وووون السووو ر، 1275ه/674،  عب ووود هللا

، عووووام 1تحق وووو ، مصووووطفي جووووواد، ن وووور، المكتبووووة السووووريانية الكا وليكيووووة، بغووووداد ، ط
 .221م ، ل1934

 .84ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (4ا
ة ا نسوووبة إلووو  قريوووالمغربوووي األصوووأل ال ارمسووواثي عبووودهللا بووون عبووود الووورثمن بووون محمووود (5ا

المولووود  (338، ل3شرمسوووا  مووون قووورب دميووواط. يووواقو  الحموووو/: معجوووم البلووودان، ج
رثووووأل إلوووو  بغووووداد  .كووووان إمامووووار عالمووووار علوووو  موووو هب مالوووول .اإلسووووكطدر/ المط ووووأ والوووودار

بأهلي وولده وصحبي جماعة من الفقها   تلقاه البليفوة المستطصور   م1235ه/633سطة
== 
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 وألعـم عليـه بلبـا  الفتـوة ليابـة ووكالـة عـن الخليفـة ،قبـال الشـرابياالدين  
ا . وفــي الســنة لفســها، وخــالل الحفــ  المهيــة الــلي ُعقــد بمناســبة (1 أي ــ 

زواا  الدويدار ال غير األمير مجاهـد الـدين أيبـك أمـر الشـرابي أحـدع خدمـه 
لقــاء الــلهة علــى األميــر الشــاب مجاهــد الــدين؛ فــملقى عليــه أربعــة أاله بإ

األميــر ركــن الــدين . وفــي العــام لفســه أرســ  (2 دينــار مــن الــلهة الخــالص
ه، ومعــه رجلــين مــن  ســماعي  بــن بــدر الــدين لالــا صــاحة الموصــ ا خادمــع

قــد  لــادر طــائر بهديــة: يبــارة عــن قبــال الشــرابياالــى شــره الــدين أ باعــه 
أن أمـر و  ،وأمر بتعليقه  جـاه بـاب البدريـة الشرابي فقبله، ركن الدينصرعه  

ين ــر عليــه ألفــا دينــار، ثــم خلــع علــى الخــادم والواصــلين صــحبته وأعحــاهم 
 .  (3 دينار ثالثمائة آاله

وكــان لقــرب شــره الــدين اقبــال الشــرابي مــن الخليفــة وثقتــه بــه فكــان لــه   
م عندما أعلن 1239ه/637سلحة المحاكمة والعفو ليابة عنه، ففي عام  

ه بع حِ وصـع  الع ـيان والخـروا علـى الخليفـة المستن ـر  (4 قحة الـدين سـنجر

 
== 

م. ابون الفوويي: الحووادث الجامعوة، 1270ه/669تو ي سطة    باهلل بالترث ب واإلببال.
ه 799 :  ،برهووان الوودان اليعموور/  ،، ابوون  رثووونا إبووراييم بوون علوو  بوون محموود78ل

محمود األثمود/  ،تحق   ،ما  الداباج الم هب  ي معر ة أسيان علما  الم هب1396/
 .499، ل1د.  ، ج ،1ط ،القاهرة ،دار التراث ،أبو الطور

 .82ة، لابن الفويي: الحوادث الجامع (1ا
 .84ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
 .15، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج87ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
 . كوانسطجر بن عبود هللا المستطصور/ األم ور قطوب الودان البغوداد/ المعوروف باليواي   (4ا

علمتووي القوورآن والبووط،  لمووا بويووع ،  لطاصوورللبليفووة امملوكووا الموورأة تعوورف بعائ ووة تربيووي 
== 
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م، ، وهربوا الى بالد الشام، فقـام الجنـود بـالقبا علـيهجماعة من المماليك
ــيال  الــى بغــداد عنــد بــاب البدريــة مقيــدين بالسالســ ،  فــي و وح ــروا بهــم ل

يــا  :فلمـا ح ــروا قـال بإح ـارهم،مــر أجلـف الشـرابي و صـباح اليـوم التــالي 
ون ن  خــأولمــن خحــر لــك  ،ســنجر أي شــيء ســولف لــك لفســك الخسيســة

 مالخحـ :وقال ،فبرى واعتلر؟ دلاك من سد هأو عليك الخليفة وقد رباك وحن  
عنــك وعــن الجماعــة و  ــدق علــيرم  اقــد عفــ :فقــال لــه ،منــا والعفــو مــنكم

ليف الح  والعفو ببعيد   :ثم قال  .رجلهمأبرفع السالس  من    أمرو   بمرواحرم،
 .(1 المامنينعن أمير 

وقــد بلــغ مــن مرالــة شــره الــدين اقبــال أن المماليــك كــالوا يحلبــون منــه   
ح ــر جماعــة مــن م 1242ه/ 640زيــادة روا ــبهم ومعايشــهم، ففــي ســنة

قبال الشرابي للسالم على عاد هم وطلبوا الزيادة االمماليك عند شره الدين  
د مـا لزيـدكم بمجـر  :قـال، فلحوا في الحلـةأوبالغوا في القول و   ،في معايشهم

فنفـروا وخرجـوا  ،ظهـر خدمـة يسـتحق بهـاأقولكم ب  لزيد منكم من لزيـد اذا 
ووضـعهم فـي السـجن سـبعة أيـام   ،معلنين الع يان حتى  م القبا علـيهم

 .(2 ثم عفا عنهم

 
== 

مون أثود جواريوي. توو ي عوام وزومج  ،مطها وثبي عطوده يليي،  قبلإالمستطصر تقربد بي  
، الصوووووفد/: الووووووا ي 385، ل3م. ابووووون الفوووووويي: مجموووووع ااداب، ج1270ه/669

 .288، ل15بالوريا ، ج
 .110؛109لحوادث الجامعة، لابن الفويي: ا (1ا
 .136؛135ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
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شــديد الوفــاء  -بحرــم من ــبه القريــة مــن الخليفــة–وكــان اقبــال الشــرابي   
يــا فــي الــدور الــلي للخليفــة المستن ــر حتــى بعــد وفا ــه، وقــد ظهــر ذلــك جل

لعبــه فــي الحفــا  علــى الوحــدة داخــ  الدولــة العباســية بعــد وفــاة الخليفــة، 
و ولية ابنه المستع م دون وقـوع خالفـات داخـ  بيـف الخالفـة، والتـي كـان 
مــن شــملها أن  ــادي الــى ســقوط الدولــة فــي الوقــف الــلي كالــف  عــالي فيــه 

لي الــلي بــدأ يحــرق الدولــة العباســية مــن المخــاطر، والســيما الخحــر المغــو 
 . (1 أبواب الخالفة

ا دوُر مهــُم فــي المنشــتت العمراليــة، فقــد قــام    وكــان إلقبــال الشــرابي أي ــ 
بإلشــاء العديــد مــن المبــالي، منهــا: المدرســة الشــرابية المنســوبة اليــه التــي 

ا(2 بناهــا ببغــداد بمدينــة مرــة وأوقــ  عليــه الك يــر مــن  (3 ، كمــا بنــي رباطــ 

 

للم يد عن الدور ال / لعبي ال رابي  ي تولية المستعصم، راجع: اإلربليا عبد الرثمن   (1ا
ما خالصوووووة الووووو هب 1317ه/717بووووون إبوووووراييم بووووون ق طتوووووو، بووووودر الووووودان اإلربلوووووي،  :

المسوووبوك مبتصووور مووون سووو رة الملووووك، تصوووحيم وتووودق  ، مكوووي السووو د جاسوووم، مكتبوووة 
-129حووووادث الجامعووووة، ل، ابوووون الفوووويي: ال289، د. ، ل1الماطوووي، بغوووداد، ط

، الغسووووووواني: العسووووووجد المسوووووووبوك، 230، ل14، الوووووو هبي: تووووووواريخ اإلسووووووالم، ج132
، عوووام 1، نووواجي معوووروف: ثيووواة إببوووال ال ووورابي، مطبعوووة اإلرشووواد، بغوووداد، ط521ل

 .38م، ل 1966
، 13، ابوووووون كا وووووور: البدايووووووة والطهايووووووة، ج36ابوووووون الفووووووويي: الحوووووووادث الجامعووووووة، ل (2ا

 .151ل
الرباط  ي األصأل مط أة عسكرية كاند تبطو  لي ويم   هوا المجاهودون للتعبود واالسوتعداد   (3ا

للقتال. تم تطور الهدف مطها  أصوبم الربواط مجورد موأوب لي ويم بوي المطقطعوون للعبوادة. 
م، 1990 ،د.ط ،القوووووواهرة ،دار الطهضووووووة العربيووووووة ،ثسوووووون الباشووووووا: اا ووووووار اإلسووووووالمية

مكتبووة  ،طلحا  العمووارة والفطووون اإلسووالمية، عاصووم محموود رزق: معجووم مصوو133ل
== 
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ــاجين ــه الفقــراء والمحت ــاه بمنحقــة (1 األمــوال ليقــيم ب ا للمي ــر عينــ  . كمــا حف
 .(2 عرفات وأجرى ماءها لينتفع الحجاا بها

كما كان له عدد كبير من المساعدين والوكالء اللين كالوا يساعدوله فـي   
وال ـياع واألراضـي   (3 القيام بمهمته، وكـللك لغشـراه علـى ثرو ـه الحائلـة

ــا، ــان يمتلكهـ ــي كـ ــدو  التـ ــن عبـ ــين بـ ــنهم: حسـ ــون (4 ومـ ــن ، وعـ ــدين بـ الـ
 وايرهما. ،(5 سرينة

  

 
== 

 .115م، ل2000 ،1ط ،القاهرة ،مدبولي
، 23، الووووو هبي: سووووو ر أعوووووالم الطوووووبال ، ج36ابووووون الفوووووويي: الحووووووادث الجامعوووووة، ل (1ا

 .370ل
محمووود بووون أثمووود بووون علوووي، تقوووي الفاسووويا ، 36ابووون الفوووويي: الحووووادث الجامعوووة، ل (2ا

دار الكتوب ، ا  الغورام بأخبوار البلود الحورامشوف ما1478/هوو832،  : الدان، أبو الط ب
، نوواجي معووروف: المدرسووة 441، ل1م، ج2000ه /1421، 1، ب وورو ، طالعلميووة

ومووا  111، ل 1965، 1ال وورابية ببغووداد وواسووط ومكووة، مطبعووة اإلرشوواد، بغووداد، ط
 بعدها. 

 .59ناجي معروف: ثياة إببال ال رابي، ل (3ا
، توووووو ي عوووووام عووووو م الووووودان أبوووووو عبووووود هللا الحسووووو ن بووووون عبووووودو  بووووون محمووووود البغوووووداد/ (4ا

 .162، ل1م. ابن الفويي: مجمع ااداب، ج1255ه/653
عبد الرثيم بن أبي أثمد عبد الوهاب بون علوي بون علوي بون سوك طة، عوون الودان، أبوو   (5ا

كموا قضا  الحووائ ،  لي  ي ن إببال ال رابي وكان مقصداولي وكالة شرف الدا  .محمد
م. ابوووون الفووووويي: مجمووووع 1241ه/639تووووو ي ضا موووورو ة وتووووودد، وثسوووون ع وووورة.كووووان 

 .295، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج272، ل2ااداب، ج 



 

 

 

1117 

 مهتار الفراشني:   -فراشي اخلليفة  -5
الفـــرا  هـــو القـــائم بخدمـــة الفـــر  مـــا يتعلـــق بـــه مـــن مهمـــة الخدمـــة    

 (1 بالق ــر، و نظيــ  مــا يتعلــق بــه مــن أثــاث وأشــياء أخــرى كن ــة الخيــام
للحرام وحاشيتهم فـي أثنـاء سـفرهم وفـي المرـان الـلي سـينزلون بـه، وكـان 

 . (2 يوجد بق ر الخليفة عدد من الفراشين اللين يحترفون هله المهنة

ان لهـــاالء الغلمـــان والفراشـــين شـــخص مســـنول عـــنهم يحلـــق عليـــه وكـــ   
، وهو الـلي يشـره علـى الفراشـين الـلين يقومـون بمهمـة فراشـة (3 المهتار
 .(4 الق ور أو خارجها الخالفة، وما يتعلق بللك، سواء داخ  هله ق ور

  

 

ضكوور القلق ووطد/ أن الفراشوو ن  ووي العصوور المملوووكي كووان لهووم مهووارة كب وورة  ووي مهطووتهم  (1ا
ثتووم  إن الواثوود مووطهم ضلوول ة عبيمووة  ووي ايوولهووم در ب البيووام،  وو كر أن خاصووة  ووي نصوو

ة  ربمووا أقووام البيمووة العبيمووة ونصووبها وثووده بغ وور معوواون لووي  ووي ضلوول، ولهووم معر ووة تامووم
ابلووغ الحمووأل مطهووا إض كووان  ؛ب وودم األثمووال التووي تحمووأل  ووي المواكووب علوو  ظهووور البغووال

 .11، ل4. صبم األع  ، جنحو خمسة ع ر ضراعا
 .805-803، ل 2ثسن الباشا: الفطون اإلسالمية، ج (2ا
كلمووة  ارسووية، وتعطووي األم وور أو ، وهووي  ووي األصووأل ضكووره بعووض المووؤرخ ن باسووم مهتوور (3ا

الوووالي،  ووم ايلقوود بعوود ضلوول علوو  ال ووبل المسووئول عوون بعووض الوظووائف الموجووودة 
تاني: بقصوور البال ووة؛ ماووأل: الفراشوو ن والطبوواخ ن وي وورهم. للم يوود راجووع: بطوور  البسوو

، عووام 2محوويط المحوويط= قووامو  مطووول للغووة العربيووة، ن وور مكتبووة لبطووان، ب وورو ، ط
، 147لمعجوووووم األلفوووواي الفارسوووووية المعربوووووة، : السوووو د أد/ شووووو ر، 866م، ل1987

 .  124، ل10ج ،: تكملة المعاجم العربيةريطهار  ب تر آن ُدوز / 
 .11، ل4، ج600، ل3القلق طد/: صبم األع  ، ج (4ا
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مــن خــالل مــا ذكــره ابــن الفــوطي فــي الحــوادث الجامعــة يت ــم ألــه كــان    
د ه ، والـلي لـم (1 هناك فـرا  قريـة مـن الخليفـة، وهـو الفـرا  الخـام بسـُ

يقت ــر دوره علــى مجــرد اإلشــراه علــى فــرا  الخليفــة فقــك، بــ  أصــبم لــه 
مرالــة كبيــرة ودور واضــم فــي دار الخالفــة العباســية؛ اذ كــان يحمــ  أوامــر 

المعـروه (2 ليفة الى أرباب المناصة، خاصة الوزير م   عمر بن جلـدكالخ
 .(3  برز على يده من الخليفـة الـى الـوزير  كالف المحالعات؛ اذ  المحالعا يب

كما كان يحم  الهبات التي ُينعم بهـا الخليفـة علـى بعـا األشـخام، ففـي 
ــة 1247ه/ 645عــام ــدك بهدي ــن جل ــة المستع ــم عمــر ب م؛ أرســ  الخليف

دواة ف ـة ملببـة مـدورة لوزيره مايـد الـدين بـن العلقمـي: وهـي يبـارة عـن  
م؛ أرســـله مـــرة أخـــرى 1250ه/648. فـــي ســـنة (4 م منـــة بديعـــة ال ـــنعة

ــارة  ــاخرةبهديـــة: يبـ ــة مـــن األقـــالم الفـ ــالي (5 عـــن مجموعـ ــام التـ . وفـــي العـ

 

د (1ا جلووس ؛ ريقووال: تسووتعمأل مجووازار بمعطوو  الرتبووة والمطصووب قوود و   وورش االسووتراثة،ة: السووُ
. وتطل  أيضا عل  األماكن الباصة بجلو  البليفة مباشرة عل   الن  ي سدة الوزارة

 .49، ل6، جتكملة المعاجم العربيةكرسي البال ة، والسرير البال بي. دوز/: 
 البليفوووة ربووواب الدولوووة، خووودمألووو  إمووون البليفوووة  كوووان يحموووأل الرسوووائألعمووور بووون جلووودك،  (2ا

عوام  وكانود و اتوي  وي شوهر رمضوان ،المستعصم باهلل،  م ابطي المستطصر  ،  مالطاصر
. ابون الفوويي: الحووادث عون تسوع ن سوطة 1256ه/654م وق أل: عام  1255ه/653

 .   621المسبوك، لالعسجد ، الغساني: 217الجامعة، ل 
 .621، الغساني: العسجد المسبوك، ل217لجامعة، لابن الفويي: الحوادث ا (3ا
، 562، الغسووواني: العسوووجد المسوووبوك، ل174ابووون الفوووويي: الحووووادث الجامعوووة، ل (4ا

 ه.646لكطي ضكرها  ي ثوادث عام 
 .194ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (5ا
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م: أرسله مـرة ثال ـة بهديـة يبـارة عـن بغلـة فقبلهـا الـوزير 1251ه/  649
 .(1 وخلع على عمر بن جلدك

ا     كمـا كـان يقــوم بحمـ  أمــر الخليفـة بتوليــة أحـد األشــخام من ـب ا اداريــ 
م؛ ذهــة عمــر بــن جلــدك الــى بيــف 1244ه/642ففــي عــام ،داخــ  الدولــة

ا  محيي الدين يوسف بـن الجـوزي ليخبـره بتوليـه من ـة أسـتاذ الـدار عوضـ 
 .(2 عن مايد الدين بن العلقمي 

كبيــرة بعــد ســيحرة المغــول علــى وقـد اســتمر فــرا  الخليفــة يتمتــع بمرالــة   
، الــلي كــان منــل صــغره أحــد (3 بغــداد، م ــ  عبــد الــرحمن المعــروه بالشــيخ

الفراشين ، ثم أحد  (4 الفراشين المخت ين بسدة الخليفة العباسي المستع م
ــاألردو ــلحان  ،(5 بـــــــــــــــ ــن الســـــــــــــــ ا مـــــــــــــــ ــ  ــبم مقربـــــــــــــــ ــم أصـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــ

 

 .201ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
، الووو هبي: سووو ر أعوووالم الطوووبال ، 159، ل 26ابووون الفوووويي: الحووووادث الجامعوووة، ل (2ا

 .   176، ل23ج
ا روميا للبليفة المستعصوم،  قورب ابطوي مون البليفوة   (3ا ا، وكان أبوه مملوكر كان يسمي قراجر

أظهوور التصوووف وال هوود  ثتوو  أصووبم أثوود الفراشوو ن بسوودة البليفووة مووع صووغر سووطي، وقوود
ل لل ُعرف بال يخ عبد الرثمن. كما كان قريبرا ومالزمرا للسلطان أثمد بن أبغوا، الو / 
كووان يسووتع ن بووي  ووي كا وور موون أموووره الباصووة،  كووان بماابووة المعوو ن والم وو ر لووي. ولووم 
يعوووورف توووواريخ و اتووووي علوووو  وجووووي الدقووووة ولكطووووي تووووو ي مسووووجونرا بدم وووو . ابوووون الفووووويي: 

 .215، ل4، جضاأل مرآة ال مان ، ال ون طي:298عة، ل الحوادث الجام
 .298ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (4ا
بضوووم الهموووو ة ، كلمووووة مغوليووووة تعطووووي المعسووووكر، أو المحلووووة التووووي ي وووويم ريووووي السوووولطان.  (5ا

، 2: رثلوووة ابووون بطويوووة، جابووون بطويوووة .200، ل3العمووور/: مسوووالل األبصوووار، ج
 . 227ل
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األمــور المهمــة كــان يســتعين بــه فــي ك يــر مــن ، الــلي (1 أحمــد بــن أبغــا
 . (2 كالسفارات مع دولة المماليك

وكان في بعا كان األحيان يتمتع مهتار الفراشين ب روة كبيرة م   عبد   
المتوفى   فاخر   بن  ال روة 1250ه/648الغني  ك ير  كان  اللي  م(، 

 .  (3 وخمسين دينارا مائة  زيد علىلفقته في الشهر وااللفاق؛ فكالف 

 الوكيل:   -6
مــن يفــول اليــه أمــر شــخص ، أو عتمــد عليــه فــي  ــدبير أمــرمــن يُ هــو   

، وكالف  حلق على من يوكله السلحان وينوب عنـه ينوب عنه فيهو قاصر،  
للقيام في بعا أعماله، وقد ظهرت هله الوظيفة منل فترة مبررة من  ـاريخ 

 

ه، 680بوون أبغووا بوون هوالكووو، خلووف أبيووي  ووي ثكووم المغووول عووام  تكووودارهووو بيكوودر أو  (1ا
عن الديانوة المغوليوة لو لل ق وأل: إنوي اعتطو  المسويحية،  وم تحوول للودان   كان يَ ر راض  

؛ إض أعلون أخيوي  اإلسالمي، وأيل  عل  نفسي اسم أثمد، ولكن ثكمي لوم يسوتمر يوويالر
ضووووة أولووووي األلبوووواب، م. البطوووواكتي: رو 1284ه/683أريووووون الحوووورب عليووووي وقتلووووي عووووام

 :الوووووووودان إسوووووووووماع أل بوووووووون علووووووووي بوووووووون محموووووووووود ،   عمووووووووادا الفوووووووودا بووووووووو،  أ467ل
 ،1ط ،المطبعووووة الحسوووو طية المصوووورية ،ا المبتصوووور  ووووي أخبووووار الب ووورم1331هوووو/732

 .16، ل4د. ، ج
، 4، جضاوووووأل مووووورآة ال مووووووان ، ال وووووون طي:298ابووووون الفوووووويي: الحووووووادث الجامعوووووة، ل  (2ا

 .215ل
، 14، الووووووو هبي: تووووووواريخ اإلسوووووووالم، ج196ابووووووون الفوووووووويي: الحووووووووادث الجامعوووووووة، ل  (3ا

 .580،الغساني: العسجد المسبوك، ل603ل
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ره صـــــاحبها باســـــم الوكيلـــــدر(1 الخالفـــــة العباســـــية منـــــل عهـــــد ( 2 ، وعـــــُ
 . (4 ، واللي أصبم المسنول عنها يتمتع بسلحات واسعة(3 السالجقة

 

 .1342، ل3ثسن الباشا: الفطون اإلسالمية، ج (1ا
هي وظيفة ظهر   ي عهد السالجقة، كانود أعلو  مكانوة مون الحاجوب، ألن صواثبها   (2ا

كان دائم المالصقة للسلطان ليعرف أخالقي ويبائعوي، ويودرك موا ارضويي وموا يغضوبي، 
 :  ،اأبوووو ثامووود محمووود بووون محمووود األصوووفهاني وموووا يحبوووي وموووا ابغضوووي. عمووواد الووودان

 ،مصووووووووور ،العربيوووووووووةشوووووووووركة يبوووووووووع الكتوووووووووب  ،ل سووووووووولجوق آدولوووووووووة ا م1200هوووووووووو /597
ثسوووو ن أمووووو ن: توووواريخ العوووووراق  ووووي العصووووور ، ومووووا بعووووودها 86ل ،م1900هووووو/1318

 .186م، ل 1965السلجوقي، مط ورا  المكتبة األهلية، بغداد، د.ط، 
وقوود بوودأ السووالجقة اتحولووون للوودخول  ووي التركمانيووة،  اقطوو ااطحوودر السووالجقة موون قب لووة  (3ا

خاصوة بعود أن  رضووا  ،أكبور قووة  وي العوالم اإلسوالمي  اإلسالم والتوسع ثتو  أصوبحوا
سوويطرتهم علوو  بووالد  ووار  وتغلبوووا علوو  الغ نوووي ن والبووويه  ن، وتويلوووا داخووأل أراضووي 

وبو لل أعطووا د عوة قويوة للجهواد ضود الوروم   ؛الدولة الب  نطية واصوطدموا بجوي  الوروم
قووودرة  لعووودم؛ ونتيجوووة ية وووي أراضوووي البال وووة العباسووو البوووويه  نالووو ان عوووا وا  سوووادار أيوووام 

اسووتمر نفوووض السووالجقة ثتوو   ،بووالحرب ضوودهم البال ووة وعوودم اكتووراث أموورا  البووويه  ن 
ه 447عوام  استطا  يغرل بول الو سيم السولجوقي أن يسوقط الدولوة البويهيوة  وي بغوداد

الدولوة الم هب السطي إل   وأعاد ،التي كاند تطت ر بها  يقضي عل  الفتنو   ،م1055/
 ،وموووا بعووودها 9ل ،ل سووولجوق آدولوووة : األصوووفهاني عمووواد الووودان .أخووورب مووورة سوووية العبا

 ،3ط ،دار الطفوووووووائس ،تووووووواريخ السوووووووالجقة  وووووووي بوووووووالد ال وووووووام: محمووووووود سوووووووه أل يقووووووووش
 .11ل ،م2009ه/1430

، يح وو  ثموو ة الوزنووة: 186ثسوو ن أموو ن: توواريخ العووراق  ووي العصوور السوولجوقي، ل  (4ا
ر مكتبوة الاقا وة الداطيوة، القواهرة، مداطة مرو  ي عهد السالجقة ثت  عصر سطجر، ن 

 .73م، ل2007، عام1ط
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يفــة مــن المناصــة المهمــة فــي الدولــة العباســية كــان من ــة وكيــ  الخل   
خالل القرن السابع  الهجري/ ال الـد عشـر المـيالدي، وكالـف هنـاك مراسـم 
لتولية أحد األشخام لهلا المن ة، ومنها أن يقوم الخليفة باختيار وكليـه 

والحاضـرين علـى  (1 في يوم المبايعـة بالخالفـة، ويـتم اشـهاد قاضـي الق ـاة
وفي أثناء قيـام النـا  بمبايعـة الخليفـة   (2 م1226ه/  623عامذلك، ففي  

أن ُيشـهد الحاضـرين علـى  وليـة   (3 المستن ر با  أمـر الـوزير ابـن القمـي
أميـر ان :  الـدين لقاضـي الق ـاة  فقال الوزير مايـد  ابن الناقد الوكالة عنه،

مـن  :يتجـددالمامنين قد وك  أبا األزهر أحمد هلا وكالة جامعة فـي كـ  مـا  
 

يكوواد اوجوود اتفوواق بوو ن البوواثا ن علوو  أن هوو ه الوظيفووة ظهوور  ألول موورة  ووي العصووور  (1ا
(، ث طموووا جعووأل عليوووي م808-786هووو/193-170العباسووي،  ووي عهووود هووارون الرشووو دا

أبو اوسف صاثب اإلمام أبي ثطيفة. ويعد مطصب قاضي القضواة مون أر وع   ألول مرة
بسوولطة متسووعة؛ إض كووان يقوووم  المطاصووب القضووائية  ووي الدولووة اإلسووالمية؛  كووان اتمتووع

كموووا كوووان يقووووم  ،بمهموووة اإلشوووراف الكاموووأل علووو  القضووواة  وووي واليوووا  الدولوووة اإلسوووالمية
وهووو بوو لل ي ووبي وزيوور العوودل  ووي عصوورنا الحووالي.  ،بمتابعووة األثكووام التووي يصوودرونها

، عبوووود الوووورزاق األنبووووار/: مطصووووب قاضووووي 35ل  ،4ج ،القلق ووووطد/: صووووبم األع وووو 
 ،1987عووام  ،1ط ،ب وورو  ،الوودار العربيووة للموسوووعا  ،باسوويةالقضوواة  ووي الدولووة الع

 .127-125ل 
الكووازرونيا ظه وور الووودان علوو  بووون محموود البغووداد/، المعوووروف بووابن الكوووازروني،  :  (2ا

ما مبتصوووور التووووواريخ، تحق ووووو ، مصووووطفي جوووووواد، ن ووووور وازرة الاقا وووووة ، 1297ه/697
 .264م، ل1970العراق، د.ط، 

تووول   أبوو الحسون الكاتوب البليوغ. ،محمود بون محمود بون عبود الكوريم، مؤيوود الودان القموي (3ا
ا، ، سائسور ا، مط ئا مرتجالر كان كاتبا بليغر ليفة الطاصر والباهر والمستطصر.  الوازرة  للب

م. ابون الفوويي: مجموع ااداب، 1232ه/630توو ي عوام    ا، شداد الويأة.ا، جبارر وقورر 
 .346، ل22، ال هبي: س ر أعالم الطبال ، ج486، ل6ج
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المــامنين؟ قــال: ر فقــال القاضــي: أهرــلا يــا أميــ، بيــع وإقــرار وعتــق وابتيــاع
 .(1 لعم

ــام    ــي عـ ــم، ففـ ــد المستع ـ ــي عهـ ا فـ ــ  ــدث أي ـ ــا حـ ــو مـ ــهاد هـ ــلا اإلشـ وهـ
ــد 1242ه/ 640 ــن الناقــ ــد بــ ــين أحمــ ــام بتعيــ ــة قــ ــه الخالفــ ــد  وليــ م وبعــ

ــام (2 وكــــيال لــــه وكالــــة جامعــــة وأشــــهد الحاضــــرين علــــى ذلــــك . وفــــي عــ
وكــــيال   بهـــاء الـــدين عبــــد الوهـــاب بـــن المحهـــرم  عـــين 1244ه/ 642

ا لـــه  علـــى ذلـــك قاضـــي الق ـــاة عبـــدالرحمن بـــن اللمغـــالي،وأشـــهد (3 محلقـــ 
ــالي( ــي (4  اللمفـــ ــار،وعلـــ ــد النيـــ ــن محمـــ ــدول ،(5 بـــ ــهود العـــ ــد الشـــ   (6 أحـــ

  

 

، 13اعي، جورد هوووو ا الببوووور عطووووود الوووو هبي  وووووي توووواريخ اإلسوووووالم نقووووال عووووون ابوووون السووووو (1ا
 .640ل

 .510، الغساني: العسجد المسبوك، ل131ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
، 13، ابووووون كا ووووور: البدايوووووة والطهايوووووة، ج153ابووووون الفوووووويي: الحووووووادث الجامعوووووة، ل (3ا

 .192ل
اللمغووواني،  اللمفووواني وق وووأل: أبوووو الفضوووأل، الووورثمن بووون عبووود السوووالم بووون إسوووماع أل بووودع (4ا

، توول  التودريس بالمدرسوة المستطصورية، وم وهد أبوي 1168ه/564، ولد سوطة  الحطفي
م. 1251ه/649. توو ي عوام ان م كور الس رة  وي أثكاموي ونقضوي و برامويثطيفة، وك

 .56، ل1، الع طي: عقد الجمان،ج620، ل14ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج
كوووان أوال مؤدبوووار  .الحسووون بووون الطيوووارعلوووي بووون محمووود بووون الحسووو ن، صووودر الووودان أبوووو  (5ا

عبيموة، وواله م ويبة ال و وخ  لمكانوةللمستعصم باهلل،  لموا صوار  إليوي البال وة ر عوي 
م بعوود دخووول المغوول بغووداد. الو هبي: توواريخ اإلسووالم، 1258ه/656ُقتووأل عوام  ببغوداد،

 .192؛191، ل1، الع طي: عقد الجمان، ج670، ل14ج
رو ووون بووالتقوب وثسوون البلوو  يسوواعدون القاضووي  ووي هووم مجموعووة موون األشووبال مع (6ا

== 
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 .(1 التولية بيده قراراللي كتة 

وفي أثناء  ولي أحمد بن الناقد وكالة الخليفة  قام باإلشراه على بنـاء     
بعا المنشتت، ففي أثناء  وليـه من ـة الوكالـة قـام باإلشـراه علـى بنـاء 

. كمـا عهـد لـه بـالنظر (2 المدرسة الشرابية التي بناها اقبـال الشـرابي ببغـداد
 .(3 في أوقافها

ولكن لم  كن سلحة الوكي  محلقة، بـ  كـان يجـة عليـه اسـتنلان الخليفـة   
م، عنـدما أراد عبـد 1255ه/653األمور، ففـي عـام  قب  الشروع في بعا
 مـــن عقـــاره شـــيءبيـــع  وكيـــ  الخليفـــة المستع ـــم  (4 الـــرحمن بـــن الحبـــال

 
== 

مهمتوووي بال وووهادة بووو ن اديوووي، وترشووويم مووون يعووورف عوووطهم العدالوووة لتوووولي المطاصوووب التوووي 
تتعل  بالعدل ب ن الطا . وهم أشبي به ئة المحلفو ن  وي عصورنا الحوالي. للم يود راجوع: 

ي ، جعفر ثس ن خصباك: العراق  299-284األنبار/: مطصب قاضي القضاة، ل
 . 71عهد المغول اإلالبان ن، ل

 .510، الغساني: العسجد المسبوك، ل153ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
 . 36ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
ابدو أن إببال ال ورابي كوان اريود أن تكوون لهو ه المدرسوة مكانوة متم و ة بو ن ي رهوا مون   (3ا

الموودار  ببغووداد،  قوود وضووع شووريرا مهمووا  ووي الوقووف البووال بهووا،  قوود شوورط أن يكووون 
المسئول عن أوقا ها من اتم تع  طي  ي مطصوب وكالوة البليفوة. ابون الفوويي: الحووادث 

 .36الجامعة، ل
العطايووا كووان كا وور كووان آيووة  ووي الوو كا  والفططووة، . ن ثموو ة بوون الطبووالعبوود الوورثمن بوو (4ا

. الغسووووواني: العسوووووجد ربعووووو ن سوووووطةأوقووووود جووووواوز م 1258ه/656عوووووام توووووأل قُ  .والهووووودايا
 .640المسبوك، ل 
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القمــي مايـد الـدين مـالك وقفهـا أن هــله : افقيـ  للخليفـة اسـتمذله فـي ذلـك،
 .(1 اليهمامالك األهله ع يجم بإعادةمر مف؛ ابنتيهعلى  

بين   الجمع   في  الحق  الخليفة  لوكي   أخرى،    وكان  وظيفة  وأي  الوكالة 
الخليفة   ووكالة  الدار  أستاذ  من ة  بين  جمع  اللي  الناقد  بن  أحمد  م   

المستع م،  (2  المستن ر الخليفة  وكالة  بين  جمع  اللي  المحهر  وابن   ،
 .  (3  واإلشراه بدار التشريفات

كما كان لوكي  الخليفـة أن يعـين وكـيال  للخليفـة بـديال عنـه حتـى يتـولى     
فـي من ـة  الـدين أحمـد بـن الناقـد ل يرهو من ب ا أخر، فعندما  م  عيين 

ــوزارة ــة الـ ــدة( 4 ليابـ ــي ذي القعـ ــام  فـ ــن عـ ــاب م؛1231ه/629مـ ــاه  ألـ  أخـ

 

 .221ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
 .26ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
 .153، ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل264الكازروني: مبتصر التاريخ، ل (3ا
إن أهم ما ُاالثظ عل  الوزارة  ي أواخر عصور الدولوة العباسوية أن البلفوا  العباسو  ن   (4ا

ا للووووزارة مطووو  عهووود البليفوووة الطاصووورا ا جداووودر -1179ه/622-575قووود اسوووتحد وا تقل ووودر
 م(، وهو1258-1242ه/ 656-640م( ثت  نهاية عهد البليفة المستعصما1225

ا للوووزارة، وموون أ بوود كفووا ة  ووي هوو ا  أنهوم لووم اتبوو وا وزرا  بصووورة دائمووة بووأل اتبوو وا نوابوور
المطصووب تووم ترق تووي لمطصووب الوووزير، وموون عجوو  عطهووا تووم تطح تووي.  ولعووأل السووبب  ووي 
ضلل كما ارب أثد الباثا ن يعود إل  سياسية الفردية التي كوان اطتهجهوا بعوض البلفوا  

ة بمن ثولهم ثت  اتوول  هو ا المطصوب الحسوا  والبط ور العباس  ن، أو إل  عدم الاق
ا اتمتووووع بالحصووووا ة  الوووو / الووووي مطصووووب البال ووووة، أو عوووودم اعتقووووادهم أن هطوووواك شبصوووور
والمقدرة التوي تل و  بهو ا المطصوب السواميامحمد عبود هللا القودثا : الحيواة االجتماسيوة 

م، 2005 ، عووووام1 وووي بغوووداد  وووي العصووور العباسوووي األخ ووور، دار الب ووو ر، األردن، ط
(. كموووا أن الووووزير لوووم تعووود لوووي الصوووالثيا  المطلقوووة التوووي كوووان اتمتوووع بهوووا مطووو  86ل

ظهووور هوو ا المطصووب   ووي العصوور العباسووي األول ، بووأل إنووي أصووبحد سوولطاتي مق وودة، 
== 
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 .(1 الوزارةهو لمن ة ليابة  فرغليت وكالة الخليفةجمال الدين عبد ه في 
ا بها، وكان من مهمته    ومن المالح  أن والدة الخليفة كان لها وكيال خاص 

المن ة:  اا   هلا  اللين  ولوا  ومن  عنها،  ليابة  األعمال  ببعا  القيام 
النيار بن  عبيد  عام   (2  الدين  المستع م  الخليفة  لوالدة  وكيال   ُعين  اللي 

  .  (3  خلع الهدايا والهبات ليابة عنهام، وكان يقوم ب1244ه/ 642
 

== 

م( الوو / زار 1217ه /614ولوويس أدل علوو  ضلوول ممووا نقلووي ابوون جب وورا المتووو   عووام 
ولويس م( عطدما قوال:» 1225-1179ه/622-575بغداد  ي عهد البليفة الطاصر ا

نما لي خديم يعورف بطائوب الووزارة، يحضور الوداوان المحتوو/ علو  أمووال إلي ال وم وزير  
(. كموووا يعلووو  202، لرثلوووة ابووون جب ووور«.االبال وووة وبووو ن اديوووي الكتوووب   طفووو  األمور

صووواثب كتووواب التووواريخ المطصوووور/ علووو  ثوووال الووووزير  وووي عهووود البليفوووة المستطصووور 
و وووووي كوووووأل األثووووووال هوووووو نائوووووب وزارة ال م(، ريقوووووول:» 1242-1225ه/640-622ا

هوووو / 644،  : أبوووو الفضوووائأل محمووود بووون علوووي بووون نبيووو «. الحموووو/ا مطلووو  الووووزارة
، تحق ووو ، ان  وووي ثوووادث ال موووانالتوواريخ المطصوووور/ = تلبوويل الك وووف والبيوو" 1246

م، 1981، د.ط، دم وووو  ،مطبوعووووا  مجمووووع اللغووووة العربيووووة ، دكتووووور أبووووو العبوووود دودو
، ابوووووون الفووووووويي: 250. وللم يوووووود راجووووووع: الكووووووازروني: مبتصوووووور التوووووواريخ، ل95ل

، محموود عبوود هللا القوودثا : الحيوواة االجتماسيووة  ووي بغووداد 128الحوووادث الجامعووة، ل
ي: الوظووائف اإلداريووة  ووي دولووة الطاصوور لوودان هللا ، صووادق ثسوون السووودان70-86ل

العباسوووي، بحوووي مط وووور بمجلوووة الموووورد العرابيوووة، العووودد الاووواني، المجلووود الاالوووي، عوووام 
 .93م، ل 1974

 .46ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
سووطة  رجوب . توو ي  ويأبوو الحسون عب ود هللا بون محمود بون الحسوو ن بون الطيوار اليعقووبي (2ا

م. الووووووووووو هبي: المبتوووووووووووار مووووووووووون تووووووووووواريخ ابووووووووووون الجووووووووووو ر/ا المتوووووووووووو   1247ه /645
م( المسوووم  اثووووادث ال موووان وأنبائوووي وريوووا  األسيوووان األكوووابر مووون 1338ه/739عوووام

، 1أبطائوووويا، تحق وووو  ودراسووووة، خضوووو ر سبووووا ، ن وووور دار الكتوووواب العربووووي، ب وووورو ، ط
 .520، ل14، وتاريخ اإلسالم، ج211م، ل1988

 .150الحوادث الجامعة، لابن الفويي:  (3ا
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 املتصلة بدار اخلالفة.  (1)املبحث الثاني: الوظائف 
 :(2) أستاذ الدار  -1
 عد من الوظائف المهمة فـي الدولـة العباسـية، عرفهـا القلقشـندي بملهـا:   

علــى الــلي يتــولوى قــبا مــال الســلحان أو األميــر وصــرفه، و مت ــ   حلــق 
 . (3 أوامره فيه

علــى مــن يتــولى شــنون دار الخالفــة ولفقا هــا،  -أي ــا–وكالــف  حلــق     
وأمور األسرة العباسية المق ورة في دار الخالفة كإخوان الخليفـة وأعمامـه 

. كمـا كـان يقـوم (4 الخليفـةعائلـة    وأبناء أعمامـه، وأقـرب األقـربين اليـه مـن
، فهـو بم ابـة (5 بمهمة العم  على مراعاة األداب العامة داخـ  دار الخالفـة

 

ا، وضلوول بسووبب التووداخأل بوو ن اختصاصووا  هوو ه  (1ا سوووف اووتم ترت ووب هوو ه الوظووائف هجائيوور
 الوظائف، خاصة  ي نهاية عصر الدولة العباسية.   

اختلف العلما   ي ه ه الوظيفة من ناثيوة شوكأل الكلموة وأصولها مون الطاثيوة اللغويوة ،   (2ا
  -إسوتاضدار -أسوتاض الودار -مون الطورق : اسوتدار  من ناثية ال وكأل،  كوان تكتوب بعودد

أستاضاادار، ومن ناثيوة االشوتقاق اللغوو/،  القلق وطد/ كوان اورب أنهوا كلموة تتكوون مون 
دار، ومعطاهووا الممسوول  -والاانيووة ،ومعطاهووا األخوو   سووتإ - إثووداهما لفبتوو ن  ارسوو ت ن:

ار والمعطو   ، أديمد ال ال األول  وهي المعجمة  ي الاانية وهوي المهملوة  صوار إسوتدم
. ب طمووا رأب الووبعض أنهووا كلمووة 430؛429، ل5. صووبم األع وو ، جالمتووولمي لذخوو 

عربية مكونة من » أستاض« بمعط  الس د أو الكب ر، والدار وتعطي الب د. ثسن الباشا: 
 .40؛39، ل 1المية ، جالفطون اإلس

 .429، ل5صبم األع   ، ج (3ا
 ، لااب(.9ابن الساعي: الجامع المبتصر ، مقدمة المحق ، ج (4ا
 .40، ل1ثسن الباشا: الفطون اإلسالمية، ج (5ا
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ــديوان الملكــي أو الق ــر الجمهــوري فــي الع ــر الحــالي . ومــع (1 رئــيف ال
الــدور المهــم الــلي كــان يقــوم بــه أســتاذ الــدار؛ فقــد أصــبحف هــله الوظيفــة 

 .(2  وجد في بيوت الوزراء واألمراء، لم  عد قاصرة فقك على بيوت الخلفاء

أما عن  اريخ ظهور هلا المن ة فـال يرـاد ُيعـره علـى وجـه الدقـة متـي   
دو من استقراء ، ولكن يب(3  ظهر هل المن ة، أو ما هي مالبسات ظهوره؟

أقــوال المــارخين ألــه ظهــر خــالل القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــيالدي، 
فمول ذكر لهلا المن ة ورد في كتاب: » جارب األمم و عاقـة الهمـم« عـام 

ــه فـــي عـــام 963ه/352  ــوزير أبـــو 963ه/352م(؛ فـــلكر ألـ ــرا الـ م خـ
ــي ــد المهلبـ ــتاذ (4 محمـ ــادم أسـ ــرا الخـ ــه فـ ــو  ومعـ ــد الجيـ ا ألحـ ــد  داره،  قائـ

 .  (5 والمستولي على خاصة أمره

 

 .337، ل 2ناجي معروف: تاريخ علما  المستطصرية، ج (1ا
 .40، ل1ثسن الباشا: الفطون اإلسالمية، ج (2ا
محمووود عبووود هللا القووودثا : مطصوووب أسوووتاض الووودار  وووي البال وووة العباسوووية، بحوووي مط وووور  (3ا

بمجلووووووة الملوووووول خالوووووود للعلوووووووم التربويووووووة، السووووووعودية، المجلوووووود الرابووووووع ، العوووووودد السووووووابع، 
 .   180م، ل2006ه/1427

 .بوو  صوووفرةأمووون ولوود المهلووب بووون  يبوووو محموود المهلبوو، أالحسوون بوون محمووود بوون هووارون  (4ا
. تووو ي شووهرأوزارتوي  ووالث ع ورة سووطة و ال وة   وويربقوو   ،اسوتوزره معوو  الدولوة بوون بويوي

، الوووو هبي: توووواريخ اإلسووووالم، 9، ل7م. ابوووون الجوووووز/: المطووووتبم، ج963ه/352سووووطة 
 .   29، ل8ج

 /هووووو421 :  ،مسووووكوييبوووون أبووووو علووووي أثموووود بوووون محموووود بوووون يعقوووووب ابوووون مسووووكويي ا (5ا
، 6م، ج2000 ،2ط ،يهووووووووران ،سووووووووروش ،أبووووووووو القاسووووووووم إمووووووووامي ،تحق وووووووو  ،ما1030

 .238ل
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ولكن هله الوظيفة لم  كن ضمن الوظائف اإلدارية، ب  كالف قاصرة علـى   
ــة  ــه، ولكــن مــع  حــور األحــداث التاريخي مجــرد مراعــاة الشــنون المنوطــة ب

فـي  العباسـية، خاصـةأصبحف هله الوظيفة ذات مركـز حسـا  فـي الدولـة 
بعــا خلفــاء هــلا الع ــر فيــه  ضــعفالع ــر العباســي ال ــالي الــلي شــهد 
 . (1 زيادة لفوذ أرباب الوظائف اإلدارية

وقد  ناول ابن الفوطي الدور اللي قـام بـه أسـتاذ دار الخالفـة فـي العـراق   
خالل القرن السابع الهجري، متحدث ا عن اللين  ولـوا هـله المن ـة والـدور 

ــة  وليتـــه وعزلـــه ــه، وطريقـ ــاموا بـ ــ ،(2 الـــلي قـ ــا ســـوه يـ ــو مـ ــه وهـ تم  ناولـ
 بالتف ي  التالي:

كــان أســـتاذ الـــدار لـــه دار مخ  ـــة إلقامتــه، وكالـــف  وجـــد فـــي الجهـــة   
. وكـان مـن مظـاهر (3 المقابلة ألحد أبواب دار الخالفة، وهو بـاب الفـردو 

 وليــة هــلا المن ــة ألــه يــتم دعو ــه الــى دار الخالفــة؛ ويــتم  عينيــه أســتاذ ا 
عيــين أو بمجــرد المشــافهة، ففــي عــام برتابــة خحــاب للت الخالفــة: امــالــدار 
أسـتاذ دار الخالفـة قـام   (4 م وبعد وفاة المبارك بـن ال ـحاك1229ه/627

 

 .   87محمد عبد هللا القدثا : الحياة االجتماسية  ي بغداد، ل (1ا
، 132، 131، 129، 123، 84، 58، 44، 26راجوووووووووع الحووووووووووادث الجامعوووووووووة، ل  (2ا

133 ،153 ،159 ،184 ،222 ،235   . 
، وانبوووور أيضووووا، ابوووون السوووواعي: 151، ل44ابوووون الفووووويي: الحوووووادث الجامعووووة، ل (3ا

 .   285الجامع المبتصر، ل 
يبووة هللا بوون الضووحاك األسوود/ القرشووي  بوونمحموود ، عضوود الوودان أبووو نصوور المبووارك  (4ا

بال ووة عووام . تووول  العداوود موون المطاصووب الداوانيووة ثتوو  أصووبم أسووتاضرا لوودار الالبغووداد/
م، ابوووووون السوووووواعي: الجووووووامع المبتصوووووور، 1229ه/627م، تووووووو ي عووووووام1208ه/605

== 
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الخليفة المستن ر با  بدعوة أحمد بن الناقد الى دار الخالفة وخلـع عليـه 
 .(1 وأصدر أمر ا بتعينه أستاذ ا لدار الخالفة

طريــق ارســال أحــد المقــربين مــن الخليفــة والمشــافهة  و ــتم التوليــة عــن    
ــام  ــع األول عــ ــهر ربيــ ــي شــ ــا، ففــ ــوب بهــ ــر مرتــ ــود أمــ ــة دون وجــ بالتوليــ

ــا ي1244ه/642 ــروه بالمحالعـــــ ــدك المعـــــ ــن جلـــــ ــر بـــــ ــة عمـــــ  م ذهـــــ
الـــدين يوســـف بـــن الجـــوزي  محيـــىم( الـــى بيـــف 1255ه/ 653 المتـــوفى

ا عن مايد الدين ب ن العلقمي، الـلي ليخبره بتوليه من ة أستاذ الدار عوض 
ــه الــى من ــة الــوزارة ــتم (2  ــم لقل ــوزارة وي ــتم دعو ــه الــى دار ال . أو كــان ي

م، اسـتدعى 1231ه /629 كليفه بالقيام بمن ة أستاذ الدار، ففـي عـام  
و ـم  ،لائة الوزارة أحمـد بـن الناقـد مايـد الـدين بـن العلقمـي الـى دار الـوزارة

 كليفــه للقيــام بمن ــة أســتاذ الــدار، ثــم ركــة فــي جمــع افيــر ودخــ  الــدار 
 .  (3 المخ  ة لمقره في الجهة المقابلة لباب الفردو 

ا للـوزارة،    وكان أستاذ الدار في االة األحيان يتولى بعـدها الـوازرة أو لائبـ 
د ، وبعــ(4 م أصــبم أحمــد بــن الناقــد لائبــا للــوزارة1231ه /629ففــي عــام 

 
== 

 .   415، ل1، ابن الفويي: مجمع ااداب، ج285ل
، 14، الو هبي: تواريخ اإلسوالم، ج159، ل 26ابن الفويي: الحووادث الجامعوة، ل  (1ا

 .   43، ل8، الصفد/: الوا ي بالوريا ، ج403ل
، الووو هبي: سووو ر أعوووالم الطوووبال ، 159، ل 26جامعوووة، لابووون الفوووويي: الحووووادث ال (2ا

 .   176، ل23ج
 .   44ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
 .   450، الغساني: العسجد المسبوك، ل 44ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (4ا
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م ُلق  مايد الدين بن العلقمي من أسـتاذية الـدار 1245ه/643وفا ه عام  
 .   (1 الى من ة الوزارة

كمــا كــان أســتاذ الــدار ُيختــار مــن بــين أربــاب المناصــة اإلداريــة، فمايــد   
. كمـا كـان يمرـن ل ـاحة (2 الدين بن العلقمي كان مسنوال  لـدار التشـريفات

فـة أخـرى، فمحمـد بـن الناقـد مـع  وليـه هلا المن ـة الجمـع بينـه وبـين وظي
ــدار  ــتاذ الــ ــة أســ ا من ــ ــ  ــه أي ــ ــند اليــ ــد أســ ــة، فقــ ــة الخليفــ ــة وكالــ من ــ

 .    (3 م، في عهد الخليفة المستن ر با 1229ه/ 627عام

وهو    –ومن المهام التي كان يقوم بها أستاذ الدار بجالة عمله األصلي  
القيام بمتابعة األعمال والمنشتت العمرالية،    :  -متابعة شنون دار الخالفة 

فمايد الدين بن العلقمي كان مشرف ا على بناء المدرسة المستن رية، فكان 
 .  (4  المتولي لعمار ها ومتابعة شنون الشائها 

كما كان يقـوم فـي بعـا األحيـان بمهمـة  وزيـع األمـوال المقـررة للفقـراء    
م أســند 1229ه/627رجــة عــام  والمحتــاجين ليابــة عــن الخليفــة، ففــي

الخليفــة المستن ــر الــى أســتاذ الــدار أحمــد بــن الناقــد هــله المهمــة؛ فخــرا 

 

صووارم الوودان إبووراييم بوون محموود  ، ابوون دقموواقا44ابوون الفووويي: الحوووادث الجامعووة، ل (1ا
دراسوووة ، ن هوووة األنوووام  وووي تووواريخ اإلسوووالم ما1406/هوووو 809: ،  اووودمر العالئووويإبووون 

 .   155، لم1999هو/1،1420،طب رو ، المكتبة العصرية، سم ر يبارة  ،وتحق  
 هللا. سيأتي الحداي عن ه ا المطصب تفص الر ب ضن (2ا
، 23، الووووو هبي: سووووو ر أعوووووالم الطوووووبال ، ج26ابووووون الفوووووويي: الحووووووادث الجامعوووووة، ل (3ا

 .   176ل
 .   7، ل14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج58ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (4ا
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ــررة مــن  ــع الرســوم المق ــام بتوزي ــاألموال مــع مجموعــة مــن المــوظفين، وق ب
 . (1 الخليفة لفقراء بغداد ومحتاجيها

يقوم      كان  ا–كما  فعند   -أي   الخالفة،  عند  وليه  للخليفة  البيعة    بمخل 
م اجتمع أرباب الدولة   1242ه /640وفاة الخليفة المستن ر با  عام  

بن   الدين  مايد  الدار  أستاذ  فجلف  الخالفة،  المستع م  ابنه  على  ولي 
وهم  البيعة  لص  الحاضرين  ويلقن  الجديد  للخليفة  البيعة  يمخل  العلقمي 

 .    (2  يقومون بترديدها خلفه

محاسب     في  الحق  الدار  ألستاذ  والحرم  وكان  القالون  عن  الخارجين  ة 
دع أحد التجار1248ه/646عليهم بالسجن، ففي عام من صندوق له   م فعقع

، وبعد خمسة عشر  مر وحار فكره في من فعله شر  عليه األ مف  ،ألف دينار
له  يوم ا   صغيرين  أظهر  مملوكين  واألأن  هندي  حبشي  حدهما  قاما  خر 

حتى ب ربهما  فقام  المال،  وأخلا  خزالته  واح را    بالجريمة،  اعترفا  برسر 
عدا  المال   دينارما  فمائة  الدارأالى    هماحمل،  بن   ستاذ  الدين  محيي 

 .(3  مر بحبسهمامفبللك  قرامف الجوزي، فسملهما عن السرقة

  

 

 .   511، الغساني: العسجد المسبوك، ل131ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
 .   27الجامعة، لابن الفويي: الحوادث  (2ا
 .   184ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
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 الباب:(1) ـ حاجب2
ُ ععدُّ وظيفة الحاجة من الوظائف المهمة في النظام اإلداري في الدولة      

الخليفة،  أو  بالسلحان  مباشرة  المت لين  من  الحاجة  كان  اذ  اإلسالمية؛ 
فهو اللي يتلقى األوامر من السلحان إلبالاها ألرباب الوظائف كافة، وكان 

 . (2  على الجميع  نفيل هله األوامر

السلك اإلداري       التي كالف  تعدد في  الوظائف  الحاجة من   عد وظيفة 
للدولة اإلسالمية، فقد  عدد الُحجاب داخ  الدولة بتعدد األماكن التي كالوا 

 التي كالوا يتولون اإلشراه عليها. يعملون بها، أو المواقع

كالوا يتعلق عملهم بدار الخالفة حجاب األبواب،    ومن الُحجَّاب اللين     
اللين كان لهم دوٌر مهمٌّ وماثر    (3 فهم المسنولون عن أبواب دار الخالفة

 في مجريات األحداث في العراق خالل المائة السابعة للهجرة.

 

 ،وثجبي: ستره ،اا وثجابر الستر. ثجب ال ي  يحجبي ثجبر هو    الحجابمطع، و   ثجب:  (1ا
، 1. ابوون مطبووور: لسووان العوورب، جوالحاجووب: البووواب ،وثجبووي: أ/ مطعووي عوون الوودخول

أن  . وقود تحودث ابون خلودون عوون الحجابوة وظهورهوا ومهوام الحاجوب  قووال: »289ل
والعباسووية بموون يحجووب السوولطان عوون  األمويووةهوو ا اللقووب كووان مبصوصووار  ووي الدولووة 

«. اعبودالرثمن بون محمود العامة ويغل  بابي دونهم أو يفتحي لهم عل  قودره  وي مواق توي
 ،عبد هللا محمد الودروي  ،تحق   ،ما مقدمة ابن خلدون 1405ه/808 ،   ،بن محمد

 .232، ل 1م ، ج2004 ،1ط ،دم   ،توزيع دار يعرب
 .183ثس ن أم ن: تاريخ العراق  ي العصر السلجوقي، ل  (2ا
بوووواب التموووورا البوووواب  -كووووان لوووودار البال ووووة العباسووووية تسووووعة أبووووواب هووووي: بوووواب الغربووووة (3ا

 -بوواب الطصوور -بوواب العامووةا عموريووة( -ا العتبووة( الطوووبيبوواب  -بوواب بوودر -القووائمي(
، 2بووواب الباصوووة. يووواقو  الحموووو/: معجوووم البلووودان، ج -بووواب المراتوووب -بووواب البسوووتان

== 
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وكالف مهمته فـي األصـ   نح ـر فـي العمـ  المنـوط بـه وهـو اإلشـراه     
منهـا، ولكـن بجالـة عملـه   و نظـيم الـداخلينخالفة  على حماية أبواب دار ال

األصلي، فكان يقوم في بعا األحيان باإلشراه على المنشـتت التـي كالـف 
أمـره  (2 حينما كان حاجب ا لباب النـوبي (1 الدوامي  الدولة، فععِليو بن قوم بها  

أحــد ألهــار  (3 الخليفــة باإلشــراه علــى بنــاء  ربــة وربــاط علــى لهــر ييســى

 
== 

. للم يوود عوون هوو ه األبووواب وموقعهووا وأسووباب تسووم تها راجووع: مصووطفي جووواد: 251ل
أسوووار بغووداد، ، عبوود هللا عبوود الوورثيم السوووداني: 158؛157دل ووأل خاريووة بغووداد، ل 

م، ل 1979بحووي مط ووور بمجلووة المووورد، العووراق، المجلوود الاووامن، العوودد الرابووع، عووام 
85. 

علووي بوون يبووة هللا بوون الحسوون، كووان القووب بتوواج الوودان.  تووول  عوودد موون المطاصووب  ووي  (1ا
م. 1258ه/656خال ووة المستطصوور بوواهلل  ووم ابطووي المستعصووم، تووو ي  ووي أواخوور عووام 

 .238، ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل 280ريخ، لالكازروني: مبتصر التا
مي بوو لل نسووبة لرجووأل ُيعوورف بسووع د الطوووبي كووان يجلووس بجانبووي، وكووان  (2ا بوواب الطوووبي سووُ

ا–ُيعورف  العتبووة التوي تقبملهووا الرمسوأل والملوووك إضا ببوواب العتبوة؛ إض كانوود توجود بوي  -أيضوَ
، 251، ل2معجووووم البلوووودان، ج. للم يوووود راجووووع: يوووواقو  الحمووووو/: بغوووودادإلوووو  قوووودموا 

، عبد هللا عبد الرثيم السووداني: 158؛ 157مصطفي جواد: دل أل خارية بغداد، ل 
 .85أسوار بغداد، ل 

تجوورب أثود الروا وود الطهريووة القديمووة بووالعراق التووي تصوب  ووي نهوور دجلووة، وكانوود السووفن  (3ا
ييم بون محمود األصوطبر/ا أبوو إسوحاق إبورا  دجلوة،تطتهوي بطهور ريي من الفرا  إلو  أن 

 ،دار صووووادر ،ما المسووووالل والممالوووول957هووووو/346 : ،الفارسووووي، المعووووروف بووووالكرخي
موسوووعة الموودن والمواقووع  ووي ، ب وو ر اوسووف  رنسوويس: 84، لم2004،د.ط ،ب وورو 
م. 2017، عوام 1ط ، أعده للط ر، جطان ب  ر اوسف، زياد أيمن ب  ر، لطدن، العراق

 .1074، ل 2ج
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. كما كان يقوم علي بن الدوامي باإلشراه علـى العمـارة المسـتجدة (1 العراق
، وذلـك عنـدما كالـف (2 في المنحقة التي كالف  جـاور قبـر معـروه الكرخـي

 .(3  قوم الدولة بتجديدها وزيادة المنشتت بها

م عندما أمر الخليفة المستن ر 1237ه/635وفي جمادى األخرة عام     
بمدينــة بغــداد، وأســند مهمــة اإلشــراه علــى العمــ  بتجديــد الســور المحــيك 

ا  علــي بــن لــبعا أصــحاب المناصــة، كــان مــنهم الــدوامي الــلي كــان حاجبــ 
 .(4 لباب النوبي

 -االـة األحيـان-كما كان حاجة البـاب وخاصـة بـاب النـوبي يتـولى فـي   
  (5 مسنولية الشحنة

 

 .100ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
. كوان أبوواه نصوران  ن،  أسولما. معروف بن   روز الكرخي، أبو محفوي. أثود السوادا   (2ا

، 9ه. الوو هبي: سوو ر أعووالم الطووبال ، ج201، وقبووأل: 200سووطة ود وون بهووا مووا  ببغووداد 
 :  ،سووووووراج الوووووودان عموووووور بوووووون علووووووي بوووووون أثموووووود ال ووووووا عياابوووووون الملقوووووون ، 339ل 
 ،القواهرة ،مكتبوة البوانجي ،نوور الودان شورية ،تحق   ،ما يبقا  األوليا 1401/هو804

 .281؛280م، ل1994ه/1415 ،2ط
 .100ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
 .    408، الغساني: العسجد المسبوك، ل97ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (4ا
مووأخوضة موون ال ووحن، تقووول   -بكسوور ال وو ن و تحهووا والكسوور أشووهر-ال ووحطة  ووي اللغووة  (5ا

مون  البلودةشوحطة  ، ويقوال:شحن البلد بالب أل: مذه. وبالبلد شحطة من الب وأل أ/ رابطوة
، 13اابووووون مطبوووووور: لسوووووان العووووورب، ج لطان ووووو هم الكفايوووووة لضوووووبطها مووووون أوليوووووا  السووووو

(. هوووي وظيفوووة اسوووتحد ها السوووالجقة ويعووو ن صووواثبها مووون جانوووب البليفوووة أو 234ل
 هوووو المسوووئول عووون إدارة المداطوووة  ؛السووولطان، ويمتوووع شوووايلها بسووولطا  بوليسوووية و داريوووة

والمحا بة عل  أمطها واستقرارها، ومالثقة البوارج ن علو  القوانون ومعاببوة المسو ئ ن، 
== 
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في بغداد، فكان له سلحة معاقبة الخارجين على القـالون، ففـي   (1 والشرطة
ــاء1239ه/ 637عــام  ــالوا  م، هــرب مجموعــة مــن الل ــوم الغرب ــي ك ف

 لقبــوه وخرجــواأن الحــبف الملحــق بــدار لائــة الــوزارة أحمــد بــن الناقــد، بعــد 
الـى دار حاجـة بـاب   القـدر  فسـاقهمن،  ال يعلمون أين يق دو  هم و ليال    منه

عـــن حـــالهم  وســـملوهملكرهم الغلمـــان مفـــ ،النـــوبي  ـــاا الـــدين بـــن الـــدوامي
 وعنـدما فقب ـوا علـيهم ؛قد هربنا من حبف الـوزير  :وقالوا  ،فاستجاروا بهم

ــاب حبســهم ــممر  لهــى حــالهمأو  ،عــره حاجــة الب ــن الناقــد، ف ــى اب بقحــع ال
 .(2 رجلهم من خالهأيديهم و أ
وكان في بعا األحيان يتم  ولية من ة حاجة الباب ألحد العلماء بناء    

 (3 م طلة الشيخ قحة الـدين محمـد1244ه/642على طلة منه،ففي عام
 

== 

ي أشبي بوظيفة وزيور الداخليوة أو رئويس ال ورية  وي عصورنا الحوالي. ثسو ن أمو ن:  ه
،  اضأل البالد/: الحياة السياسية ونبم 201تاريخ العراق  ي العصر السلجوقي، ل

م، 1969الحكووووم  ووووي العووووراق خووووالل القوووورن البووووامس الهجوووور/، دار األداووووب، بغووووداد، 
 .255ل

لبليفووووة أو الووووالي  وووي اسوووتتباب األمووون وثفووووظ ال ووورية: الجطوووود الووو ان يعتمووود علووو هم ا (1ا
وما إلو  ضلول مون األعموال التوي تكفوأل سوالمة  ،وال بض عل  الجطاة والمفسدان  ،الطبام

الجمهووور ويمووأن طتهم. ثسوون إبووراييم ثسوون: توواريخ اإلسووالم السياسووي والووداطي والاقووا ي 
، ناصووووور 375ل  ،1ج ،م1996 ،14ط ،مكتبوووووة الطهضوووووة المصووووورية ،واالجتمووووواعي

 ،م1990 ،1ط ،القووواهرة ،دار ال وووروق  ،نصووار/: تووواريخ أنبمووة ال ووورية  وووي مصووراأل
 .7ل

 .122ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
 ،علووي البغووداد/ قطووب الوودان أبووو المعووالي محموود بوون عبوود الوورزاق بوون عبوود الوهوواب بوون (3ا

كا وور الووتالوة لووي، ولمووا تووو ي  الكووريم،كووان ثا بووا للقوورآن  يعوورف بووابن سووك طة الصووو ي.
== 
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يرتــف بمجــرد الحلــة بــ  بــلل قحعــة  ، ولــم(1 أن يتــولى حجابــة بــاب المرا ــة
. وظـ  فـي هـلا المن ـة مـدة يبـدو ألهـا (3 مقابـ  ذلـك (  2 األرلكبيرة مـن  

ليسف بالحويلة حتى طلـة أن يـتم اعفـامه مـن هـلا المن ـة، ويعـود لمهنـة 
 .(4 التدريف مرة أخرى 

وكان صاحة هلا المن ة يتم  وليته في حفـ  مهيـة؛ حيـد يـتم مخاطبتـه 
  (5  ةـوالكراثـ بسـملةالسـيوه والو ركـة يخلـع عليـه و ثـم يُ   بتولي هلا المن ـة

  

 
== 

ه. ابوون 644. تووو ي عووام والطبوور  ووي وقفووي شوويخ ال وو وخ قوورم علوو  م وويبة ربوواطوالووده أُ 
 .523، الغساني: العسجد المسبوك، ل 425، ل 3الفويي: مجمع األلقاب، ج

هو أثد أبواب دار البال ة ببغداد، كان من أجألم أبوابها وأشر ها، وكوان ثاجبوي عبويم   (1ا
ا ثرمور  ، كموا كوانياليوة األ موان ع يو ة الوجوود بجانبويوكانود الودور  .ا و  األمورالقدر ون

، مصوطفي جوواد: دل وأل 312، ل1. ياقو  الحموو/: معجوم البلودان، جلمن يأو/ إليي
 .158؛157خارية بغداد، ل 

كان باب المراتب من أهم أبواب دار البال ة العباسية، وه ا يفسر مدب ثرل ال يخ   (2ا
لوو  تووول  هوو ا المطصووب ثتوو  أنووي بوو ل هوو ه القطعووة الكب وورة موون األرض قطووب الوودان ع

التووي وصوولد إلوو  ثوود أنهووا ت ووبي القريووة الصووغ رة، وهوو ه األهميووة هووي التووي أشووار إل هووا 
عبوويم القوودر ونا وو   -يقصوود بوواب المراتووب -وكووان ثاجبووييوواقو  الحمووو/ ث طمووا قووال: 

 .   312، ل1. معجم البلدان، جاألمر
 .172ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (3ا
 .   524، الغساني: العسجد المسبوك، ل172ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (4ا
وجد الباثي صعوبة  ي تحداد معطي الكرا ة ث وي تفورد ابون الفوويي بهو ا الكلموة عطود   (5ا

ويوووة ثدااوووي عووون هووو ه الوظيفوووة  وووي العوووراق، وبعووود عطوووا   وووي البحوووي  وووي المصوووادر اللغ
والتاريبيووة؛ وجوود  أنهووا  ت وو ر إلوو  معطووي أثوود الطباتووا  وهووو نبووا  الكراتووة الم ووهور. 
== 
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 .  (1 يديهبين 

 حاجب الديوان:   -3
ــان    ــلي ك ــة، وال ــدار الخالف ــديوان الملحــق ب ــا هــو ال ــديوان المق ــود هن وال

، وكـان هـلا الـديوان فـي األصـ  هـو ديـوان (2 ُيعـره بالـديوان العزيـز النبـوي 
 .(4 اإللشاءباسم ديوان  ، واللي ُعره في الع ر العباسي(3 الرسائ 

ا   -العزيز  -وقد كان حاجة ديوان دار الخالفة    مـن الوظـائف المهمـة جـد 
بالنســـبة للنظـــام اإلداري للدولـــة، فهـــو بم ابـــة أمـــين الســـر علـــى أســـرارها، 

 
== 

أثود أعضوا  مجموع  وؤاد  -وبعد البحي عار  عل  مقال لذب أنستا  مار/ الكرملوي
بجريوودة العر ووان بعطوووان الكرا ووة العباسووية والبسوولمة،  قوود أشووار إلووي  -األول للغووة العربيووة

ا  التوووي ت ووور  معطوووي الكرا وووة  قوووال: أنهوووا تصوووطع مووون أنوووي وقوووع علووو  أثووود المبطويووو
اإلبرسويم علو  شووكأل نبتوة الكورا  تكووون قصو رة أو يويلووة بموجوب موا ي ووا ، قود توضووع 
علي المطكب ت ريفرا للرجأل، أو توضع عل  عوود يويوأل أو قصو ر و وي أعواله كورة مون 

أثموور، ضهووب يسووار بهووا بوو ن الرجووأل الُم وورف بهووا، تكووون بلووون  ن أثموور وأبوويض والعووود 
اهوداها البليفوة العباسوي لمون ارضو  عطووي. للم يود راجوع: مقالوي بمجلوة العر وان، لبطووان، 

 .       12؛11م، ل 1945ديسمبر عام 
 .171ابن الفويي: الحوادث الجامعة ، ل (1ا
ا كر القلق طد/ أن ه ا الداوان ُعرف بالع ي  لبضوعي للبليفة نفسي. أما عن تسم تي  (2ا

العباس ون إل  الطبي؛ ألنهم اطسبون البال ة العباسية إل  العبا  بن  بالطبو/  قد نسبي
 .32، ل6، ج469، ل5. صبم األع   ج عبد المطلب عم الطبي

،أبوووووو زيوووووود شووووولبي: توووووواريخ 32، ل6، ج469، ل5القلق وووووطد/: صوووووبم األع وووووو  ج (3ا
     .98م، ل2008 ،د. ط ،القاهرة ،مكتبة ويبة ،الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي

، أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة اإلسالمية ، 469، ل5القلق طد/: صبم األع   ج (4ا
 .    98ل
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المحلع علي خفاياها، األمين على أسرار الحرم بها، وياكد القلقشـندي هـله 
ا ال حاجبـ   أن يقـيم لديوالـه»ينبغي ل احة ديوان اإللشـاء   األهمية، فيقول:

ن أحـــدا مـــن ســـائر النـــا  أن يـــدخ  اليـــه، مـــا خـــال أهلـــه الـــلين هـــو  يمرـــو
فمــن الواجــة كتمهــا  ؛يجمــع أســرار الســلحان الخفيــة بهــم، فإلــه (1 معــلوق 

ومتى أهم  ذلك لم يامن أن يحولع منها على ما يرون بإظهاره سبة سقوط 
 .(2 مر بته«

ومن المهام التي يقوم بها حاجة الديوان خالل القرن السابع الهجـري/     
ال الــد عشــر المــيالدي، لقــ  أوامــر الخليفــة بعــزل بعــا أربــاب المناصــة، 

لـديوان عنـد قاضـي الق ـاة عبـد م ح ـر حاجـة ا1235ه/633ففي عام  
، وشــافهه بــالعزل مــن من ــبه كقاضــي للق ــاة، الــلي (3 الــرحمن بــن مقبــ 

، وأي ــا مــن التــدريف بالمدرســة (4 م،1226ه/624كــان قــد  ــواله عــام 

 

معوووو وق ومعوووو وق أ/ مالصوووو  ومووووالزم، تقووووول: عوووو ق بووووي أ/ الزمووووي والصووووقي. اابوووون  (1ا
مجوود الوودان أبووو يوواهر محموود (، الف روزآبوواد/ ا250، ل10مطبووور: لسووان العوورب، ج

تحق و : مكتوب تحق و  التوراث  وي  ،القامو  المحويطما1414/ هو817  :  ،بن يعقوب
،  8ط ،ب وورو  ،مؤسسووة الرسووالة  ،محموود نعوويم العرقُسوسووي ،ب شووراف مؤسسووة الرسووالة

 .   909م، ل2005 /هو1426
 .    171، ل1صبم األع   ج (2ا
عبوودالرثمن بوون مقبووأل بوون الحسوو ن بوون علووي، قاضووي القضوواة، أبووو المعووالي، الواسووطي،  (3ا

: ابوون أخوو  العلووم عوون العداوود موون علمووا  الموو هب ال ووا عي مووطهمبواسووط.  ال ووا عي. ولوود
م، عوووون عمووووور اطووووواه  1241ه/639. تووووو ي عوووووام البوووووقي، وعلووووو  المج وووور البغوووووداد/

، الصوفد/: الووا ي بالوريوا ، 494، ل  14السبع ن سطة. ال هبي: تاريخ اإلسوالم، ج
 .    171، ل18ج

 .    505ساني: العسجد المسبوك، ل، الغ494، ل 14ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج (4ا
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ــام  (1 المستن ــــــرية ــا عــــ التــــــي كــــــان قــــــد  ــــــولى مهمــــــة التــــــدريف بهــــ
 . (2 م1233ه/631

 ـ  خازن الديوان:   4   
و قــع علــى خــازن الــديوان مســنولية كبيــرة؛ اذ كالــف مهمتــه الحفــا  علــى   

، الـــلي أصـــبم فيمـــا بعـــد يحلـــق علـــى ديـــوان دار (3 أســـرار ديـــوان اإللشـــاء
يختــار لــه أهــ  العلــم وال قــة الخالفــة  الــديوان العزيــز(، وكــان هــلا المن ــة 

ه؛ 1258ه/656واألمالة؛ وذلك الطالعها على أسـرار الدولـة، ففـي عـام  
بعد دخول المغول بغداد قام هوالكو بتنظيم شنون اإلدارة في العراق، فجعـ  

ا  (5 امــام مســجد قمريــة (4 العــالم المقــرد عبــد ال ــمد بــن أبــي الجــي  خازلــ 
 .(6 للديوان

 

 .    505، الغساني: العسجد المسبوك، ل80ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (1ا
 .   494، ل 14، ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج69ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
، ب وورو ،  تحيووة الطبووراو/: توواريخ الووطبم والحضووارة اإلسووالمية، الوودار المصوورية اللبطانيووة (3ا

 .   147، د. ، ل 1ط
عبد الصمد بن أثمد بن عبد القوادر بون أبوي الجوي ، اإلموام المقورج، المجوود، ال اهود،   (4ا

وقورأ ، أجاز لوي أبوو الفورج بون الجووز/ . القدوة، مجد الدان، أبو أثمد الحطبلي، البغداد/
م. الوو هبي: 1277ه/676. تووو ي عووامالقوورا ا  السووبع علوو  الفبوور الموصوولي وجماعووة

 .   615، ل7، ابن العماد : ش را  ال هب، ج314، ل15تاريخ اإلسالم، ج
، بطواه البليفوة المستطصور بالجانب الغربوي مون بغوداد علو  شوايئ دجلوةهو مسجد يقع   (5ا

موسوووووعة الموووودن والمواقووووع  ووووي م، ب وووو ر اوسووووف  رنسوووويس: 1228ه/ 626بوووواهلل عووووام
 .  247، ل2، جالعراق

 .  238ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل  (6ا
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 يفات: ـ خازن دار التشر 5
ا فـي دار الخالفـة العباسـية،     كالف هله الوظيفة من الوظائف المهمة جد 

 فكان خازن هله الدار

مح  ثقة الخليفة، فكان ي احبه في سفره وإقامتـه، كمـا كـان يتـولى حمـ   
 . (1 األخبار واألوامر من الخليفة الى الوزير وباقي أرباب المناصة

ــدين وكــان ممــن  ــولى هــله الوظيفــة فــي ا  لقــرن الســابع الهجــري، ســعد ال
ا بـــدار (2 م(1228ه/ 626محمـــد بـــن جلـــدك  المتـــوفى ، الـــلي كـــان خازلـــ 

، اذ كان ي ق به ويحلعـه علـى أسـرار (3 التشريفات في عهد الخليفة الناصر
 .(4 دولته

 كاتب دار التشريفات: -6
 عــد وظيفــة الكا ــة مــن الوظــائف القديمــة فــي النظــام اإلداري فــي الدولــة   

؛ اذ كان يتخل اإلسالمية؛ فقد ظهرت ب ورة اير رسمية منل عهد النبي  
 . (5 مجموعة من الكتاب اما لكتابة الوحي أو لكتابة العهود والمواثيق

 

 .  25ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل  (1ا
 لم أعار عل  ترجمة تفص لية لي ريما تيسر لي من مصادر.   (2ا
رجووووب موووون عاشوووور الاال طوووو ن اوووووم و العبووووا  أثموووود بوووون المستضووووي  بووووأمر هللا ولوووود أبوووو (3ا

م، 1179ه/575بويووع لووي عطوود مووو  أبيووي  ووي مسووتهأل ض/ القعوودة سووطة  ه/، 553سووطة
م. 1225ه622ويالوووود موووودة خال تووووي ثتوووو  بلغوووود سووووبع وأربعوووو ن سووووطة. تووووو ي سووووطة 

  . 323-317، الس ويي: تاريخ البلفا ، ل185، ل 3ال هبي: العبر، ج
 .  25ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل  (4ا
أبووو الحسوون علووي بوون ا ابوون األ  وورللم يوود عوون الكتابووة وتطورهووا مطوو  عهوود الطبوووة، راجووع:  (5ا

== 
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وقد  عددت وظيفة الكا ـة بتعـدد المرـان الـلي كـان يتـولى وظيفـة الكتابـة   
وكا ـــة لـــديوان  (1 بـــه، فكـــان يوجـــد كا ـــة لـــديوان الرســـائ ، وكا ـــة للســـلة

وايرها، ومن هاالء الُكتاب : كا ة دار التشـريفات الملحقـة بـدار   (2 العرل
ا له بالكفاءة مـن  أهـ  العلـم، فقـد الخالفة، اللي كان يتواله من كان مشهود 

ــن  ــو القاســم ب ــ : العالمــة الشــيخ أب ــولى هــلا المن ــة بعــا العلمــاء م   

 
== 

ا، الماوأل السوائر  وي م1232هو/630 ،  ،أبي الكرم محمد بن محمد ال  باني الج ر/ 
وبوودو/ يبانووة، دار نهضووة أدب الكاتووب وال وواعر، قوودم لووي وعلوو  عليووي، أثموود الحووو ي 

، ومووا بعوودها، القلق ووطد/، صووبم األع وو ، 37، ل1، د.  ، ج1مصوور، القوواهرة، ط
، صووووبحي الصووووالم: الووووطبم 96، أبووووو زيوووود شوووولبي، توووواريخ الحضووووارة، ل82، ل1ج

ه، 1417، 1ن ووأتها وتطورهووا، مط ووورا  ال ووري  الراضووي، يهووران، ط -اإلسووالمية 
 .303ل

هووو الووداوان المسووئول عوون اإلشووراف  –داوووان ال مووام  هووو الموظووف الوو / اتووول  رئاسووة (1ا
كاند من الوظائف التي ال اتم إسطادها إال ألهوأل الاقوة و  -عل  دواوين الدولة العباسية

، وهوو بمط لوة بحكم وظيفتوي يطلوع علو  أسورار إدارة الدولوةمن البلفا  والحكام؛ إض كان  
ريخ علما  المستطصرية، سكرت ر مجلس الوزرا   ي عصرنا الحالي. ناجي معروف: تا

، إاطووا  ثسوون البهجووي: توواريخ المغووول ويوو و الدولووة اإلسووالمية، مركوو  338، ل2ج
 .224م، ل2017، 1الكتاب العربي، عمان، األردن، ط

هووو الووداوان المسووئول عوون الج وووش العباسووية ، وكاتووب هوو ا الووداوان هووو المسووئول عوون  (2ا
بوووواتهم، وعمليووووة تسووووليم الجطووووود تطبوووويم سووووجال  الجطووووود وكتابووووة أسوووومائهم، وصوووورف مرت

والتعبئووة الباصووة بهووم، وق ووأل: إن هوو ا الووداوان كووان  ووي األصووأل هووو داوووان الجطوود الوو / 
، وق ووأل: أن أول موون أيلوو  عليووي داوووان ظهوور  ووي عهوود البليفووة عموور بوون البطوواب

دار  ،العرض هو البليفة هارون الرش د. للم يد راجع: شوقي أبو خل أل: هارون الرش د
 .  131م، ل1990 ،1ط ،ب رو  ،اصرالفكر المع
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ا للملهة الشافعي بالمدرسة المستن رية وعـدد (1 ف الن ، اللي كان مدرس 
 .  (3 بجالة  وليه الكتابة بدار التشريفات (2 من المدار 

بـن مجد الـدين علـي  م عين الخليفة المستن ر،  1237ه/635وفي عام  
ا عـن شـمف الـدين عبـد العزيـز   (4 أبي الميامن كا ب ا بدار التشـريفات عوضـ 
 .  (6 اللي أصبم مشرف ا بها (5 بن خليد

  

 

حمووود بووون يح ووو  بووون علوووي بووون الفضوووأل بووون يبوووة هللا، مح وووي الووودان أبوووو عبووود هللا بووون م (1ا
تفقووي علوو  والووده العالمووة أبووي   ضووالن، البغووداد/ الف يووي ال ووا عي موودر  المستطصوورية.

هووا.  القاسووم يح وو  بوون  ضووالن. وبوور   ووي الموو هب. ورثووأل إلوو  خراسووان ونوواظر علما
، 57، ل14م. الووووو هبي: تووووواريخ اإلسوووووالم، ج1233ه/631 وووووي شووووووال سوووووطة توووووو ي 

 .132، ل5الصفد/: الوا ي بالوريا ، ج
والمدرسووووة الطباميووووة، ومدرسووووة  ،تووووول  ابوووون  ضووووالن التوووودريس بالمدرسووووة المستطصوووورية (2ا

األصحاب التي كاند مبصصوة ألصوحاب المو هب ال وا عي. ابون الفوويي: الحووادث 
 . 57، ل14بي، تاريخ اإلسالم، ج، ال ه65، ل59الجامعة، ل

 .65ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
ان أبو الحسن عليم بن أبي الميوامن بون امسو طا الواسوطيم مج  (4ا الكاتوب . توو ي عوام  د الدم

 .479، ل4ه. ابن الفويي، مجمع ااداب، ج681
إال أن والووده محموود المتووو    -ريمووا تيسوور لووي موون مصووادر -لووم أعاوور علوو  ترجمووة لووي (5ا

ه، كوووان مووون العلموووا  المهتمووو ن بعلوووم التووواريخ. الغسووواني: العسوووجد المسوووبوك، 629عوووام
 .450ل

 .92ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (6ا
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 مشرف دار التشريفات:   -7
التشريفات    دار  في  التي  وجد  اإلدارية  الوظائف  الوظيفة من  كالف هله 

بالدار،  بجالة الخازن والكا ة، وكان صاحبها المسنول عن ك  ما يوجد 
 .(1  خاصة األمور المالية المتعلقة بها

ويبدو أن مشره دار التشريفات كالف له سلحات واسعة، فكان من حقه   
على   بالقبا  أوامر  سنة  أحاصدار  ففي  الرفيعة،  المناصة  أصحاب  د 

م ا فق مشره دار التشريفات مايد الدين بن العلقمي مع  1231ه/629
لائة أبيه    (2 أستاذ الدار أحمد بن الناقد على القبا على أحمد بن القمي

في الوزارة؛ فقام ابن العلقمي بإصدار أوامره لبعا رجال الشرطة بالقبا  
فلم يفلف منهم ،  (3  على مايد الدين بن القمي وابنه وأفراد عائلته ومماليره

 الى دار الخالفة فحبسا فنقال ليال  ، فمما ابن القمي وولده  صغير وال كبير
ولسامه  ،هناك بنا ه  وممالي  وأما  لقلهموأخوه  فتم  وأصحابه  أحد   الى  ره 

 

 .1094، ل 3ثسن الباشا: الفطون اإلسالمية، ج (1ا
ا، أل أثمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم القمي البغداد/ مولدر  بر الدان أبو الفض (2ا

ا ألبيوووووي مؤيووووود الووووودان القموووووي  وووووي الووووووازرة  وووووي خال وووووة يعووووورف ببداونووووودزادة . كوووووان نائبووووور
، 2م. ابوووووووون الفووووووووويي: مجمووووووووع ااداب، ج1231ه/629المستطصوووووووور. تووووووووو ي سووووووووطة 

 .553ل
أثموود بوون القمووي لووم يصوور  ابوون الفووويي  ووي الحوووادث عوون السووبب ورا  ال ووبض علوو   (3ا

ووالده، وه ه المعاملة الس ئة التي ثد د لي من ابن الطاقود وابون العلقموي، ولكطوي صور  
 والحرموة القوومة مون أبيوي وزارة  وي الدان  بر من ب لل  ي مجمع ااداب  قال: » ظهر

 األاوود/، قطووع موون الغريووب الفبيووع إلوو  مطووي وبلووغ التأداووب، ثوودم  ريووي جوواوز مووا والطقمووة
 .554؛553ل  ،2ج «مطي ضلل وازداد ااضان، وصلم
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م مات أحمد ثم أبوه  1232ه/  630، وفي عامالخالفة  األماكن داخ  دار
                      .(1 في السجن

دار     في  اإلشراه  الدوامي  علي التشريفات:  وممن  ولى  ، (2  بن ببة ه 
عام   عنها  المستن ر  عزله  الدين 1232ه/630اللي  شمف  وكللك  م، 

 . (3  م1237ه/ 635العزيز بن خليد اللي ُعين مشرف ا بها عام عبد 

  

 

:   ،ا محموووووووود بوووووووون علووووووووي بوووووووون يبايبووووووووا المعووووووووروف بووووووووابن الطقطقوووووووو ابوووووووون يبايبوووووووواا (1ا
عبود القوادر  ،تحق و  ، ي ااداب السلطانية والدول اإلسالمية  الفبر/   ما1709/هو709

، ابووووون 312، لم1997ه/1418 ،1ط ،دار القلوووووم العربوووووي، ب ووووورو  ،محمووووود موووووااو
 .658، 13ال هبي: تاريخ اإلسالم، ج، 44؛43الفويي: الحوادث الجامعة، ل

 .51ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (2ا
 .92ابن الفويي: الحوادث الجامعة، ل (3ا
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 نتائج البحث
فبعد االلتهاء ـــ بعون من ه وف له ــ من هلا البحد اللي جاء  حف     

الجامعة  عنوان:   الحوادث  كتاب  العباسية من خالل  الخالفة  دار  »وظائف 
ت:   السابعة،  المائة  في  النافعة  «.  وصلف    م1323ه/  723والتجارب 

 الدراسة الى عدة لتائ  يمرن اجمالها في األ ي: 

عامة،   ب فة  اإلسالمي  التاريخ  مارخي  كبار  يعد من  الفوطي  ابن  أن   *
والقرن السابع الهجري ب فة خاصة، فقد  ميز بمله كان معاصر ا ل حداث  

خاصة عنها  كتة  عام   التي  لبغداد  المغول  ازو  أعقبف  التي  الفترة 
م، و حول العراق من  بعيته للدولة العباسية الى السيحرة  1258ه/656

 . المغولية

أصعة   من  كان  الميالدي،  عشر  ال الد  الهجري/  السابع  القرن  أن   *
الخالفات  من  فكالف  عالي  العباسية،  الخالفة  بها  مرت  التي  الفترات 
وال راعات السياسية، وكللك  عرضها لهجمات المغول اللين  حركوا صوب  
على   بدورها  العرسف  ال راعات  هله  العباسية.  الخالفة  إلسقاط  العراق 

من به    المناصة في  يستمر  ال  بع هم  فكان  ك ر  غييرهم؛  فقد  اإلدارية، 
فترة طويلة ، وكللك حدوث ال راعات و دبير الماامرات، م   ابن العلقمي  
مشره دار التشريفات اللي دبر ماامرة مع أستاذ الدار ابن الناقد للتخلص  

ابن القمي الدين  التي دبرها الوزير  ،من الوزير مايد  الماامرة  ابن   وكللك 
 العلقمي للتخلص من الدويدار ال غير األمير مجاهد الدين أيبك.

المتعلقة   الوظائف  بين  والتعقيد  التداخ   مدى  الدراسة  خالل  من  ظهر   *
الدولة   ماضي  العدد  الئم  ك يرة  دوائر  على  فكالف  شتم   الخالفة،  بدار 

دور  يقوم ب  –أك ر من حاضرهاـ فكان اللي يتولى من ب ا في دار الخالفة  
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الخليفة   قرارات  ابالغ  بدور  يقوم  كان  الخليفة  فرا   م    أخرى  وظيفة 
أن  المفترل  من  كان  اللي  الدور  وهو  المناصة،  أصحاب  لباقي  وأوامره 
يقوم به الكا ة أو حاجة الخليفة، كللك حاجة باب دار الخالفة اللي كان 

 يقوم بدور المسنول عن الشرطة واألمن الداخلي لمدينة بغداد.

أ بال راء *  يتمتعون  كالوا  العباسية  الخالفة  دار  في  المناصة  أصحاب  ن 
على   اإلشراه  في  يساعدهم  لمن  يحتاجون  جعلهم  اللي  األمر  الفاح ، 
والهبات  الهدايا  اعحاء  في  اإلسراه  وكللك  يملكولها،  كالوا  التي  األمالك 
عل الدلالير  آاله  ين رون  كالوا  الهم  حتى  واأل باع،  الخدم  على  ى الك يرة 

سماعي   ااألمير ركن الدين  الحيور، فهلا اقبال الشرابي عندما أرس  اليه  
قد صرعه    لادر  طائر  هدية يبارة عن  بن بدر الدين لالا صاحة الموص 

من جاء بالهدية    ن ر عليه ألفا دينار، ثم خلع على  أن يُ ، أمر  ركن الدين
 . ثالثمائة آاله دينار
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 (1) قائمة املصادر واملراجع
 أوال: املصادر: 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم     ابن األثير

   م1232هـ/630 ،ت ،الجزري  بن عبد الواحد الشيبالي 

التاريخ  -1 في  عمر  ،الكام   السالم  دمري    حقيق:  الكتاب   ،عبد  دار 
 . م1997هـ / 1417   ،1ط ،العربي، بيروت

أدب    -2 في  السائر  أحمد الم    عليه،  وعلق  له  قدم  والشاعر،  الكا ة 
  .، د. ت1الحوفي وبدوي طبالة، دار له ة م ر، القاهرة، ط

ــي،  ــدين اإلربلــ ــدر الــ ــو، بــ ــن قينتــ ــرابيم بــ ــن ابــ ــرحمن بــ ــد الــ ــي  عبــ اإلربلــ
 م 1317ه/717ت:

خالصة اللهة المسبوك مخت ر من سيرة الملوك،   حيم و دقيق،    -3 
 .، د.ت1بغداد، ط مري السيد جاسم، مرتبة الم ني،

بالكرخي  اسحاقأبو  األصحخري   المعروه   ، الفارسي  محمد  بن   ، ابرابيم 
والممالك    -4   م957هـ/346  ،ت د.ط    ،المسالك  بيروت  صادر   ، دار 

 م.  2004

 م  870هـ /256ت:  ،البخاري  محمد بن اسماعي  البخاري 

 

 تم ترت ب ه ه القائمة هجائيا بعد استبعاد ابن وو أبو وو ال من أسما  وألقاب المؤلف ن.( 1ا
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الجامع المسند ال حيم المخت ر من أمور رسول ه صـلى ه عليـه   -5
محمــد زهيــر بــن لاصــر  ، حقيــق ، وســلم وســننه وأيامــه   صــحيم البخــاري 

 .هـ1422 ،1ط ، دار طوق النجاة  ،الناصر

 محمد بن عبد ه بن محمد بن ابرابيم اللوا ي ، أبو عبـد ه،   ابن بحوطة
   م1377/ هـ779 :ت

ــة  -6 ــة األم ــار وعجائــة األســفار فــيالنظــار  حف حققــه ووضــع  ،ارائ
 ،1ط ، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط ،الهــادي التــازي  عبــد ،فهارســه
 .م1997هـ /1417
 730 ت: ،أبـــو ســـليمان داود بـــن أبـــي الف ـــ  محمـــد البنـــاكتي   البنـــاكتي

  م 1329/هـ

 ـاريخ البنـاكتي     ،واأللسـابروضة أولي األلباب فـي معرفـة التـواريخ   -7
 م. 2007 ،1ط ،المركز القومي للترجمة ،محمد عبد الكريم علي ، عرية

: ت: ضــــــياء الــــــدين أبــــــي محمــــــد عبــــــد ه بــــــن أحمــــــدابــــــن البيحــــــار  
  م 1248ه/646

، 1، بيــروت، طدار الكتــة العلميــة، الجــامع لمفــردات األدويــة واألاليــة -8
 .م2001/ ه 1422عام  

: ت ، وسف بن  غري بردي بـن عبـد ه الظـاهري الحنفـي ي  ابن  غري بردي
 م 1469/ه874

حققـه ووضـع حواشـيه: دكتـور ، منه  ال افي والمستوفى بعد الوافيال  -9
 م. 1984، 1، طالهينة الم رية العامة للكتاب ،محمد محمد أمين
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محمد حسين شمف   ، حقيق  ،والقاهرة  النجوم الزاهرة في ملوك م ر  -10
 دار الكتة  ،الدين

 م. 1992 ،1ط ،بيرت ،العلمية 

ــر   ــن جبيـــ ــالي األلدلســـــيابـــ ــن جبيـــــر الكنـــ ــن أحمـــــد بـــ ــد بـــ ، ت:  محمـــ
   م 1217ه/614

 ، د.ت.1، طبيروت ،دار بيروت للحباعة والنشر، رحلة ابن جبير -11

: ت ،جمال الـدين أبـو الفـرا عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  ابن الجوزي 
  م 1200/ ه597

محمــد عبــد القــادر عحــا،  حقيــق  ،المنــتظم فــي  ــاريخ األمــم والملــوك -12
 /هــ  1412، 1ط ،دار الكتـة العلميـة، بيـروت ،م حفى عبـد القـادر عحـا

 . م 1992

 م 1665هـ/ 1067ت:  ،حاجي خليفة  م حفي بن عبد ه القسحنحيني

 ،بغــداد ،مرتبــة الم نــي ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــة والفنــون  -13
 م. 1941  ،د.ط

أبـــو الف ـــ  أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  ابـــن حجـــر 
  م 1448/ هـ852: ت ،العسقاللي

 ، 2، طبيـــــروت ،ماسســـــة األعلمـــــي للمحبوعـــــات، لســـــان الميـــــزان -14
 .م1971 هـ/1390

: ت  ،شهاب الدين أبو عبد ه ياقوت بن عبد ه الرومي الحموي   الحموي 
 . م1995، 2ط دار صادر، بيروت ،معجم البلدان -15م  1228/ هـ626
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ــوي   ــ الحمــ ــن لظيــ ــي بــ ــن علــ ــد بــ ــائ  محمــ ــو الف ــ ـــ / 644، ت: أبــ هــ
 لخـيص الكشـف والبيـان فـي حـوادث   -16التاريخ المن وري     م 1246
 ،محبوعــات مجمـع اللغــة العربيــة ، العبــد دودو دكتــور أبـو،  حقيــق، الزمـان
 م.1981، د.ط، دمشق

ت  ،أبو برر أحمد بن على بن ثابف بن أحمد بـن مهـدي الخحية البغدادي  
   م1070هـ/463

 ،دار الغـــرب اإلســـالمي ، حقيـــق بشـــار عـــواد معـــروه ، ـــاريخ بغـــداد -17
 م 2002ه/1422 ،1ط ،بيروت

 ،ت ،زيــد أبـو خلــدون  ابـن محمــد، بـن محمــد بـن الــرحمن  عبـد ابـن خلــدون 
  م 1405ه/808

 وزيــع دار  ،عبــد ه محمــد الــدروي  ، حقيــق ،مقدمــة ابــن خلــدون  -18
 م.2004 ،1ط ،دمشق ،يعرب

ــاهري   ــ  الظـ ــ خليـ ــن خليـ ــاه بـ ــاهري  شـ ــر ،  الظـ ــدين الم ـ ــر  الـ  ي، ت:اـ
 م  1487ه/ 893

زبـــدة كشـــف الممالـــك وبيـــان الحـــرق والمســـالك، اعتنـــي بت ـــحيحه،  -19
 م.1893بوليف روايف، محبعة باريف، فرلسا، 

 809: ، تصــارم الــدين ابــرابيم بــن محمــد بــن ايــدمر العالئــي ابــن دقمــاق 
 م  1406/هـ

ــارة ،دراســـة و حقيـــق، لزهـــة األلـــام فـــي  ـــاريخ اإلســـالم -20  ، ســـمير طبـ
 م1999/ هـ1،1420، طبيروت، المرتبة الع رية
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مـازاللهبي    ،شمف الدين أبو عبـد ه محمـد بـن أحمـد بـن ع مـان بـن قعايه
  م 1347/هـ748 ت:

فيــات المشـــاهير وعاألعــالم -21 وع بشــار عـــوواد  ، حقيــق  ، ــاريخ اإلســالم وع
 . م 2003  ،1ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ، معروه

مجموعـة مـن المحققـين بإشـراه الشـيخ  ، حقيـق ،سير أعالم النبالء  -22
 .1985هـ/ 1405  ،3ط ،بيروت ، ماسسة الرسالة ، شعية األرلاموط

، عــــــــام 1طبقــــــــات الحفــــــــا ، دار الكتــــــــة العلميــــــــة، بيــــــــروت، ط -23
 م1998ه/1419
دار  ،محمـد السـعيد بسـيولي زالـول ، حقيق ،العبر في خبر من ابر  -24

 م. 1985عام  ،1ط ،بيروت ،الكتة العلمية

ــام -25 ــاريخ ابـــن الجـــزري  المتـــوفى عـ م( 1338ه/739المختـــار مـــن  ـ
المسمى  حوادث الزمان وألبائه وفيات األييان األكـابر مـن أبنائـه ،  حقيـق 

 م،1988، 1ودراسة، خ ير يبا ، لشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط

لميـة، معجم محدثي اللهبي،  حقيق، روحية السويفي، دار الكتـة الع  -26
 م.1993، عام 1بيروت، ط

: ت الحنبلـي،بن رجة   عبد الرحمن بن أحمد  أبو الفرا  ابن رجة الحنبلي  
  م 1392/ هـ795

الحنابلة  -27 طبقات  الع يمين  ،ذي   سليمان  بن  الرحمن  مرتبة    ،عبد 
 .  م2005 /هـ1425  ،1ط ،الريال ،العبيران

 م   1275ه/674، ت هلي بن ألجة بن ع مان بن عبيد ابن الساعي  ع
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ــواريخ وعيـــون الســـير،  حقيـــق،  -28 ــامع المخت ـــر فـــي عيـــون التـ الجـ
، عـام 1بغـداد ، ط الكاثوليريـة، السـريالية م ـحفي جـواد، لشـر ، المرتبـة

 م. 1934

 654 ت: ،شمف الدين أبو المظفر يوسف بـن ِقزهُأوالـي سبك ابن الجوزي 
  م 1256/هـ

 ، حقيــق مجموعــة مــن المحققــين ، مــرآة الزمــان فــي  ــواريخ األييــان -29
 . م 2013 /هـ1434، 1ط ،دمشق ،دار الرسالة 

ــبري   ــبري الســـ ــدين الســـ ــي الـــ ــن  قـــ ــاب بـــ ــد الوهـــ ــدين عبـــ ــاا الـــ  ت: ، ـــ
  م 1369/هـ771

، عـام 1ط ،ماسسة الكتة ال قافيـة، بيـروت ،  معيد النعم ومبيد النقم  -30
 م،1986ه/1407

 ه562: ت ،عبــــد الكــــريم بــــن محمــــد بــــن من ــــور التميمــــيالســــمعالي  
 م 1166/

 ، عبد الرحمن بـن يحيـى المعلمـي اليمـالي وايـره، حقيق    ،  األلساب  -31
ــر  ــاد ،لشـ ــدر آبـ ــة، حيـ ــاره الع ماليـ ــرة المعـ ــف دائـ ـــ1382، 1ط ،مجلـ  /هـ
 . م 1962

 ت: ،ســينا، أبــو علــي، شــره الملــكالحســين بــن عبــد ه بــن ابــن ســينا   
 م 1036/ ه428

 ،دار الكتة العلميـة ،محمد أمين ال اوي  ، حقيق ،القالون في الحة  -32
 م. 1999ه /1420 ،1ط ،بيروت
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 911ت: ،جــالل الــدين الســيوطي ،الســيوطي  عبــد الــرحمن بــن أبــي برــر
 م  1505ه/

 ،م حفى البازمرتبة لزار  ،حمدي الدمردا  ، حقيق ، اريخ الخلفاء -33
 م 2004ه/1425،  1ط  ،القاهرة

: ، تمحمــــد بــــن شــــاكر بــــن أحمــــد الملقــــة ب ــــالح الــــدينابــــن شــــاكر  
  م 1362/هـ764

، 1، طبيــروت ،دار صــادر ، احســان يبــا ،  حقيــق، فــوات الوفيــات -34
 م.1947

 م 1222ه/619الشريشي  أحمد بن عبد المامن القيسي، ت: 
 حقيــق محمــد أبــو الف ــ  ابــرابيم، المرتبــة شــرح مقامــات الحريــري،  -35

 م.1992، 1الع رية، بيرت، ط

 م  1362/هـ764 ت: ،صالح الدين خلي  بن أيبك بن عبد ه ال فدي   

أييـان الع ـر وأعــوان الن ـر،  حقيــق علـي أبــو زيـد وأخــرون ، دار  -36
 م1998، عام 1الفكر، بيروت، ط

ــوافي بالوفيـــات -37 ــد  ، حقيـــق ،الـ ــحفىأحمـ ــاموط و ركـــي م ـ دار  ،األرلـ
 . م2000 /هـ1420 ،1ط بيروت  ،احياء التراث

: ت ،امحمـــد بـــن علـــي بـــن طباطبـــا المعـــروه بـــابن الحقحقـــ ابـــن طباطبـــا 
  م 1709/هـ709

عبـد القـادر  ، حقيـق ،الفخري في األداب السلحالية والدول اإلسالمية  -38
 م. 1997ه/1418 ،1ط ،دار القلم العربي، بيروت ،محمد مايو
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ــاكر ــة ه  ابــــــن عســــ ــن ببــــ ــن بــــ ــن الحســــ ــم علــــــي بــــ ــو القاســــ : ت ،أبــــ
 م  1176/ه571

 ،دار الفكـــر ،عمـــرو بـــن ارامـــة العمـــروي  ، حقيـــق ، ـــاريخ دمشـــق  -39
 .م 1995/هـ 1415 ،1ط ،بيروت

   م1200هـ /597ت  ،أبو حامد محمد بن محمد  األصفهاليالدين  عماد

ــلجوق آدولـــة  -40 ــة  ،ل سـ ــع الكتـــة العربيـ ــركة طبـ ــر  ،شـ ـــ 1318م ـ هـ
 .  م1900/

ــن العمــاد   ــو الفــالحاب ــن محمــد، أب ــن أحمــد ب ــد الحــي ب  الحنبلــي، ت: ،عب
 م 1678هـ/1089

خرا   ،محمود األرلاموط  ، حقيق  ،شلرات اللهة في أخبار من ذهة  -41 
 /هــ1406 ،1ط ،بيـروت دار ابـن ك يـر،   ،  عبد القـادر األرلـاموط  ،أحادي ه
 .م 1986

 ،ت ،أحمــــد بــــن يحيــــى بــــن ف ــــ  ه القرشــــي ، شــــهاب الــــدين  العمــــري 
   م1348هـ/749

كامـ  سـلمان الجبـوري   : حقيـق  ،ممالك األم ار  فيمسالك األب ار    -42
 . م2010 ،1ط ،بيروت  ،دار الكتة العلمية  ،ومهدي النجم 

 هـــ855: ت ،الــدين بــدر ،موســى بــن أحمــد بــن محمــود محمــد أبــو  العينــي
   م1451/
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. د. أ: حواشــيه ووضــع حققــه الزمــان، أهــ   ــاريخ فــي الجمــان عقــد -43
 /ه1407 ،1ط للكتــــاب، العامــــة الم ــــرية الهينــــة أمــــين، محمــــد محمــــد
 م.1987

ــالي  الي الغســــــ ــا  الغســــــــو ــن العبــــــ ــماعي  بــــــ ــره اســــــ ــك األشــــــ ، الملــــــ
 م 1400/هـ803:ت

والملــوك،  فــي طبقــات الخلفــاء المحرــوك والجــوهرالمســبوك العســجد  -44 
 /هـــ 1395، 1، طبغــداد ،دار البيــان ،  حقيــق: شــاكر محمــود عبــد المــنعم

 . م1975
ــي   ــةالفاســ ــو الحيــ ــدين، أبــ ــي الــ ــي،  قــ ــن علــ ــد بــ ــن أحمــ ــد بــ ، ت: محمــ
 م 1478/هـ832

، 1، بيــروت، طدار الكتــة العلميــة، شــفاء الغــرام بمخبــار البلــد الحــرام -45
 م.2000ه /1421

ــوأ ــدا  ب ــي بــن محمــود بــن محمــد ، ت عمــاد  الف ــن عل ــدين اســماعي  ب  :ال
   م1331/ هـ732

 د.ت.  ،1ط ،المحبعة الحسينية الم رية ،المخت ر في أخبار البشر -46

 ،برهـان الـدين اليعمـري  ،ابن فرحون  ابرابيم بن على بن محمـد بـن فرحـون 
 م  1396ه/799ت: 

محمــد  ، حقيــق ،علمــاء المــلهةالــديباا المــلهة فــي معرفــة أييــان  -47
 د. ت.  ،1ط  ،القاهرة ،دار التراث ،األحمدي أبو النور
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ه/ 723، ت:عبـــد الـــرزاق بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن الفـــوطي 
 م  1323

السـابعة،  حقيـق مهـدي  المائة  في  النافعة  والتجارب  الجامعة  الحوادث-48
 م. 2003النجم، ولشر ه دار الكتة العلمية، بيروت، الحبعة األولى عام 

وزارة ، لشــر محمــد الكــاظم،  حقيــق، مجمــع األداب فــي معجــم األلقــاب-49
  ه.1416، عام 1، طال قافة واإلرشاد اإلسالمي، ايران

ــادي ــن يعقــــــوب   الفيروزآبــــ ــد بــــ ــاهر محمــــ ــو طــــ ــدين أبــــ ــد الــــ  ت: ،مجــــ
  م 1414/هـ817
  حقيق: مرتة  حقيق التراث في ماسسـة الرسـالة  ،القامو  المحيك  -50

،  8ط ،بيــــروت ،ماسســـة الرســـالة  ،محمـــد لعـــيم العرقُسوســــي ،بإشـــراه
 م. 2005 /هـ1426

  م 1418/هـ821: ت ،أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي   

 ،1ط ،بيـروت ،دار الكتـة العلميـة  ،صبم األعشى في صناعة اإللشا  -51
 د.ت. 

ــابن  الكــــازرولي  ظهيــــر الــــدين علــــى بــــن محمــــد البغــــدادي، المعــــروه بــ
 م  1297ه /697الكازرولي، ت: 

ــة  -52 ــر وازرة ال قافــ ــواد، لشــ ــحفي جــ ــق، م ــ ــاريخ،  حقيــ ــر التــ مخت ــ
 م.1970واإلعالم، العراق، د.ط، 

: ت ،أبــو الفــداء اســماعي  بــن عمــر بــن ك يــر القرشــي الب ــري  ابــن ك يــر 
 م 1372/ ه774
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 ،دار احيــاء التــراث العربــي ،علــي شــيري  ، حقيــق ،البدايــة والنهايــة -53
 ه1408 ،1ط ،بيروت

 م. 1988/ 

 م(982هـ/372بعد  ،  وفى مجهول

ومتــرجم الكتــاب عــن  محقــق،حــدود العــالم مــن المشــرق الــى المغــرب  -54 
ــدار  ،الســيد يوســف الهــادي  ،الفارســية  ــةال  1ط ،القــاهرة  للنشــر، ال قافي

 م. 2002/ هـ 1423،

ــن مســرويه   ــن يعقــوب اب ــي أحمــد بــن محمــد ب ت:  ،مســرويهبــن  أبــو عل
 م  1030 /هـ421
 ،ســرو  ،أبــو القاســم امــامي ، حقيــق ، جــارب األمــم و عاقــة الهمــم -55

 م. 2000 ،2ط ،طهران

  م 1479/هـ884 ، ت:ابرابيم بن محمد بن عبد ه بن محمدابن مفلم  

عبـد الـرحمن ،  حقيـق، المق د األرشد في ذكر أصـحاب اإلمـام أحمـد  -56
 .م1990 /هـ 1،1410، طالسعودية ،مرتبة الرشد ، بن سليمان الع يمين

ــن  ــن الملقــ ــافعي ابــ ــد الشــ ــن أحمــ ــي بــ ــن علــ ــر بــ ــدين عمــ ــراا الــ ت:  ،ســ
 م  1401/هـ804

 ،القـاهرة ،مرتبة الخـالجي  ،لور الدين شرية  ، حقيق  ،طبقات األولياء  -57
 . م1994ه /1415 ،2ط

 م 1311هـ/711:ت ،محمد بن مررم بن على ابن منظور  

 . هـ 1414 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب  -58 
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ت: محمــد بــن عبــد ه بــن محمــد بــن أحمــد بــن مجاهــد  ابــن لاصــر الــدين 
 م 1438/ ه842

 ،م وضيم المشتبه في ضبك أسـماء الـرواة وألسـابهم وألقـابهم وكنـاه  -59
ــق ــي  ، حقيـ   ،1ط ، بيـــروت ،ماسســـة الرســـالة  ،محمـــد لعـــيم العرقسوسـ
 م. 1999

 م  1332ه/ 733ت:  ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابالنويري   

 ،دار الكتة والوثائق القوميـة، القـاهرة  ،لهاية األرب في فنون األدب  -  60
 ه.1423، عام 1ط

هـــ 370محمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي، أبــو من ــور ت الهــروي   
   م980/

ــة -61 ــلية اللغـ ــق ، هـ ــة ، حقيـ ــول مرعـ ــد عـ ــراث  ،محمـ ــاء التـ دار احيـ
 .م1،2001ط ،بيروت ،العربي

 م  1318ه/718ت  ،الهملالي  رشيد الدين بن ف   الدين الهملالي

مراجعــة  ،لقلــه للعربيــة محمــد صــادق لشــمت وآخــران ،جــامع التــواريخ -62
 د.ت.  ،1القاهرة ط ،لشر دار احياء التراث العربي ،يحيي الخشاب

 م  1325/هـ 726: ، تقحة الدين أبو الفتم موسى بن محمد اليوليني 

ــ   -63  ــانذيـــــ ــرآة الزمـــــ ــاهرة ،مـــــ ــالمي، القـــــ ــاب اإلســـــ ، 2، طدار الكتـــــ
 .م1992/هـ1413
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 ثانيا: املراجع:
  دكتور(أحمد مختار عمر

 هـــ /1429 ،1ط ،بيــروت ،عــالم الكتــة،معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة -1
 .م2008

 اينا  حسن البهجي دكتورة(

 اريخ المغول واـزو الدولـة اإلسـالمية، مركـز الكتـاب العربـي، عمـان،   -2 
 م.2017، 1األردن، ط

 البابالي

طبـع بعنايـة وكالـة  ،أسماء المـالفين وآثـار الم ـنفينو هدية العارفين   -3 
 م1951 ،د.ط ،استالبول  ،المعاره الجليلة 

 بشير يوسف فرلسيف دكتور(

، أعـــده للنشـــر، جنـــان بشـــير والمواقـــع فـــي العـــراقموســـوعة المـــدن  -4  
 م.2017، عام 1ط يوسف،  زياد أيمن بشير، لندن، 

 بحر  البستالي 

محـــيك المحـــيك  قـــامو  محـــول للغـــة العربيـــة، لشـــر مرتبـــة لبنـــان،  -5
 م. 1987، عام 2بيروت، ط

 جابر سالم القححالي دكتور(

 م.2009، 2موسوعة جابر لحة األعشاب، مرتبة العبيران، ط -6 
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 جعفر حسين خ باك دكتور(

ــداد، ط -7  ، 1العـــراق فـــي عهـــد المغـــول اإليلخـــالين، محبعـــة العـــالي، بغـ
 م.1968

 حسن ابرابيم حسن دكتور(

واالجتماعي  -8   وال قافي  والديني  السياسي  اإلسالم  مرتبة    ، اريخ 
 م. 1996  ،14ط ،النه ة الم رية

 حسن الباشا دكتور( 

 م.1990 ،د.ط ،القاهرة ،دار النه ة العربية ،األثار اإلسالمية -9 
العربية،  النه ة  دار  العربية،  األثار  على  والوظائف  اإلسالمية  الفنون 

 ، د.ت. 1القاهرة، ط

 حسين أمين دكتور( 

األهلية،    -10  المرتبة  منشورات  السلجوقي،  الع ر  في  العراق   اريخ 
 م. 1965بغداد، د.ط، 

 ييال  دكتور( حمود م ان 

، عام  1ابن الفوطي مارخا، لشر وزارة ال قافة ، عمان، األردن، ط  -11
2014 . 

 خيال محمد الجوهري دكتور(

ال قافة،   -12  وزارة  منشورات  العربية،  البلدان  في  المرتبات  من  اريخ 
 م. 1992دمشق، د.ط، 
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 خير الدين الزركلي

 م. 2002م، عا15األعالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط -13

 رجة عبد الحليم دكتور( 

المغول  -14  بين  اإلسالم  العربية  ،التشار  النه ة   ، 1ط  ،م ر  ،دار 
 د.ت.

 رينهارت بيتر آن ُدوِزي 

 ،وجمال خياط  ،محمد سليم النعيمي  ، رجمه  ، كملة المعاجم العربية  -15 
 م. 1979 ،1ط ،العراقوزارة ال قافة واإلعالم، 

 أبو زيد شلبي دكتور(
اإلسالمي ار   -16  والفكر  اإلسالمية  الح ارة    ،القاهرة  ،مرتبة وببة  ،يخ 

 م. 2008 ،د. ط

 سهي  الحسيني دكتور( 

مقاربة في شخ يته وفكره، معهد   -الخواجة ل ير الدين الحوسي  -17 
 م.2005، عام1المعاره للدراسات الفكرية، بيروت، ط

 السيد أدي شير

المعربة،    -18  الفارسية  األلفا   العرب  معجم    ،2ط  ،القاهرة    ،دار 
 . م1988

 السيد الباز العريني دكتور(

 م. 1981، عام  1ة، طالمغول، دار النه ة العربية، القاهر  -19
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 سيده اسماعي  كاشف دكتورة(  

فيه  -20 البحد  ومناه   اإلسالمي  التاريخ  ــ    ، م ادر  العربي  الرائد  دار 
 م. 1983 ،د. ط ،بيروت

القاهرة،  -21 األول،  فااد  جامعة  محبعة  اإلخشيديين،  ع ر  في  م ر 
 م. 1950

 شوقي أبو خلي  دكتور( 

 م. 1990 ،1ط  ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،هارون الرشيد  -22 

 صبحي ال الم دكتور(
اإلسالمية    -23  الراضي،    -النظم  الشري   منشورات  و حورها،  لشم ها 

 ه. 1417، 1طهران، ط

 عاصم محمد رزق دكتور( 

اإلسالمية  -24  والفنون  العمارة  م حلحات  مدبولي  ،معجم   ، مرتبة 
 م. 2000 ،1ط ،القاهرة

 األلباري دكتور(عبد الرزاق 

الع ر    -25  لهاية  حتى  العباسة  الدولة  في  الق اة  قاضي  من ة 
 م. 1987عام  ،1ط ،بيروت ،الدر العربية للموسوعات ،السلجوقي

 عبدالعزيز الدوري دكتور(  

العرب    -26  عند  التاريخ  والتاريخ    ،لشمة علم  للتراث  زايد  مركز    ،لشر 
 م.2000عام  ،1ط
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 فاروق عمر فوزي دكتور( 

الخالفة العباسية، السقوط وااللهيار، دار الشروق، عمان، األردن،    -27 
 م.2009، عام1ط

 فاض  الخالدي دكتور( 

الخامف   -28  القرن  خالل  العراق  في  الحرم  ولظم  السياسية  الحياة 
 م. 1969الهجري، دار األدية، بغداد، 

 فتحية النبراوي دكتورة(

لدر الم رية اللبنالية، بيروت،  اريخ النظم والح ارة اإلسالمية، ا  -29 
 ، د.ت.1ط

 فااد عبد المعحي ال ياد دكتور(

 م. 1980 ،1ط ،بيروت  ،دار النه ة العربية ،المغول في التاريخ -30 

 كوركيف عواد دكتور( 

سنة     -31  حتى  الع ور  اقد  منل  العراق  في  القديمة  الكتة  خزائن 
 م.1948للهجرة، محبعة المعاره، بغداد، د.طـ،  1000

 محمد األ اسي دكتور( 

، دار الكتة من  اريخ طة النفف واألع اب عند العرب والمسلمين  -32 
 م. 2014، عام1العلمية، بيروت، ط
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 محمد رضا الشبيبي دكتور(

مــارف العــراق ابــن الفــوطي، محبعــة المجمــع العلمــي، العــراق، د.ط،  -33 
 م.1958

 محمد صالم القزاز دكتور(

ــة، محبعــة  -34  ــي عهــد الســيحرة المغولي ــي العــراق ف ــاة السياســية ف الحي
 م.1970، 1الق اء بالنجف، العراق، ط

 محمد عبد ه القدحات دكتور(

ــر، دار  -35  ــر العباســـي األخيـ ــداد فـــي الع ـ ــة فـــي بغـ الحيـــاة االجتماييـ
 م.2005، عام 1البشير، األردن، ط
  دكتور(محمد لحفي ال باغ

ــديد الن -36  لشــــر المرتــــة  ،كتبــــه  ،بالاتــــه ، م ــــحلحا ه ،بــــوي الحــ
 .م1990 ،6ط ،بيروت ،اإلسالمي

 محمد مجاهد الهاللي دكتور(

بحـــوث ودراســـات فـــي المعلومـــات والمرتبـــات، المرتبـــة األكاديميـــة،  -37 
 م.1999، 1القاهرة، ط

 محمد محمد أبو شهبة 

  .د.ت ،1ط ،عالم المعرفة ،الوسيك في علوم وم حلم الحديد -38 
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 محمد مفيد آل ياسين  دكتور(

الحياة الفكرية في العـراق فـي القـرن السـابع الهجـري، الـدار العربيـة    -39
 م.1979، عام 1للمحبوعات ، بغداد، ط

 م حفي جواد، وأحمد سوسة دكتوران(

دليــ  خارطــة بغــداد المف ــ  قــديم ا وحــدي  ا، محبعــة المجمــع العلمــي  -40 
 م.1958راقي، د. ط،  الع

 لاجي معروه دكتور(

، عـــام 1 ـــاريخ علمـــاء المستن ـــرية، محبعـــة العـــالي، العـــراق، ط -41 
 م.1995
 م.1966، عام 1حياة اقبال الشرابي، محبعة اإلرشاد، بغداد، ط-42

، 1المدرسة الشرابية ببغداد وواسك ومرة، محبعـة اإلرشـاد، بغـداد، ط-  43
 م.1965

 لاصر األل اري دكتور(

ــر -44 ــي م ــ ــرطة فــ ــة الشــ ــاريخ ألظمــ ــروق  ، ــ ــاهرة ،دار الشــ  ،1ط،القــ
 م.1990

 يحيى حمزة الوزلة  دكتور(

ــة  -45  مدينــة مــرو فــي عهــد الســالجقة حتــى ع ــر ســنجر، لشــر مرتب
 م.2007، عام1ال قافة الدينية، القاهرة، ط
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 يحيى شامي دكتور(

 ،1ط ،بيروت ،دار الفكر العربي ،موسوعة المدن العربية واإلسالمية  -46 
 م.1993

 ثالثا: األحباث واملقاالت:
 ألستا  ماري الكرملي 

 م.1945العرفان، لبنان، ديسمبر عام مقال بمجلة -1

 صادق حسن السودالي دكتور(

الوظائف اإلدارية فـي دولـة الناصـر لـدين ه العباسـي، بحـد منشـور   -2 
 م.1974بمجلة المورد العراقية، العدد ال الي، المجلد ال الد، عام 

 عبد ه عبد الرحيم السودالي دكتور(

أســوار بغــداد، بحــد منشــور بمجلــة المــورد، العــراق، المجلــد ال ــامن،  -3 
 م.1979العدد الرابع، عام

 راشد طريم دكتور( محسن

الحركــة العلميــة فــي مدينــة مرااــة فــي القــرن الســابع الهجــري، بحــد  -4 
 م.2013، عام 5، العدد8منشور بمجلة جامعة ذي قار، العراق، المجلد 

 محمد عبد ه القدحات دكتور(
من ة أستاذ الدار في الخالفة العباسية، بحد منشـور بمجلـة الملـك   -5 

ــة ــوم التربويـــ ــد للعلـــ ــابع، خالـــ ــدد الســـ ــع ، العـــ ــد الرابـــ ــعودية، المجلـــ ، الســـ
 م.2006ه/1427
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 م حفي جواد دكتور(

دار الخالفة العباسية:  عيين موضعها وأشـهر مباليهـا، بحـد منشـور   -6 
 م.1965، عام12بمجلة المجمع العلمي العراقي، العدد

 لوال لاظم محمود دكتور( 

وال ــامن الهجــريين،  الحركــة العلميــة بمدينــة مرااــة فــي القــرن الســابع -7 
بحد منشور بمجلة الرك للفلسفة واللساليات والعلـوم االجتماييـة، العـراق، 

 م.2015، عام 17عدد

 


