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 يفي مقر حكم الخالفة العباسیة الجدید في الجانب الشرق التى شیدت مهمةأحد األبنیة ال بةوْ ـالنَّ بیت  :الملخص

- ٤٢٢(في عهـد الخلیفـة القـائم بـأمر اهللا في األغلب ، وأسس البیت "دار الخالفة": رف باسمعُ  يوالذد، من بغدا

، التـى كـان یعقـد بهـا مجـالس الخلفـاء "دار السـالم"بجـوارنهر دجلة  ئعلى شاط، ویقع )م١٠٧٥- ١٠٣١/هـ٤٦٧

، فكـان مخصًصـا وقد اتفق هذا المعنى مع دور البیت، "الدولة والجماعة من الناس"في اللغة  بةوْ ـالنَّ  وتعني كلمة

 ،والفقهــاء، الــوزراء، والقضــاة كبــار رجــال الدولــة مــنوالتــى كــان یحضــرها  ،المهمــة فــي الخالفــةلعقــد االجتماعــات 

مـن أهمهـا القـرارات التـى أصـدرها و الخارجیـة، الداخلیـة و الخالفـة مـور نـوقش بـه أو  والشهود، واألشراف، واألعیان،

مراسـم العــزاء وأقــیم بـه ، شـهد الكثیـر مــن األحـداث السیاسـیة والدینیــة واالجتماعیـة واالقتصـادیة والثقافیـة، و الخلفـاء

  . ، وظل دوره قائًما حتى سقوط الخالفة العباسیةعند وفاة أحد الخلفاء أو أفراد األسرة العباسیة

  . بغداد –االجتماعات –الخالفة العباسیة –بةوْ ـالنَّ  –یتب: الكلمات الدالة
 

Al- Nawba House and its role in the Abbasid Caliphate Court 
  

 Shereen al- Ashmawy  
Lecturer of Islamic History- Faculty of women-Ain Shams University- Egypt  

Shereen.Shalby@women.asu.edu.eg  
Abstact: Al-Nawba House is one of the most important buildings that were    
Constructed in the new headquarters of the reign of the Abbasid caliphate, in the    
Estern side of Baghdad, which was known as "the Abbasid Caliphate court".   

The house was mostly established in the age of the caliph "Al-Kaem B-Amr Allah" 
(422- 467CE- 1031-1075AD). It was situated by the Degla River, close to "Dar al- 
Salam", where the meetings of the caliphate were held. 

The word "Al-Nawba" in the Arabic language, refers to the country and the groups 
of People; this meaning suits the role of the house, that it was specialized for holding 
the important meetings in the caliphate. 
    All the outstanding people, as ministers, judges, jurists, witnesses, noble men, and 
rich people, all of them used to attend the important meetings at the caliphate. There, 
the internal and external affairs of the caliphate were discussed, mostly the decisions 
that were issued by the caliphs.  
    The house also witnessed a lot of events, political, religious, social, economic, and 
cultural. Besides, the funeral ceremonies of the caliphate were held there for the     
death of the caliphs or anyone of the Abbasid family. However, the role of the house 
remained until the downfall of the Abbasid Caliphate.                                                        
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 يمـن بغـداد، منـذ تأسیسـه فـ يعلى مقر الخالفـة العباسـیة الجدیـد فـي الجانـب الشـرق" دار الخالفة"أطلق اسم 

، كـان مـن ١، واشتملت على العدید من القصور والـدور)م٩٠١- ٨٩٢/هـ٢٨٩- ٢٧٩( عهد الخلیفة المعتضد باهللا

 بینها 

في اللغة الدولة والجماعة من الناستعني  بةوْ ـكلمة النَّ و، ٣ النَّـْوبة٢بیت
٤

 .  

ت، ومع الهـدف مـن وقد اتفق هذا المعنى مع دور البی، إلیه جمع من الناس يویقصد به بیت الدولة الذى یأت

أمــور الخالفــة اقشــة ، ویــتم فیهــا عــرض ومنلعقــد االجتماعــات - كمــا تبــین مــن الدراســة - ا، فكــان مخصًصــانشــائه

الكثیــر مــن األحــداث السیاســیة والدینیــة واالجتماعیــة  والتصــدیق علــى قــرارت الخلفــاء، وشــهد، الداخلیــة والخارجیــة

الثالــث  /يحتــى القــرن الســابع الهجــر  يلحــادى عشــر المــیالدا/يواالقتصــادیة والثقافیــة، منــذ القــرن الخــامس الهجــر 

   .العباسیةالخالفة دار لبحث دوره في ، ولهذا خصصنا هذه الدراسة يعشر المیالد

اكتفى بعض المؤرخین بكتابـة األحـداث التـى عقـدت و المصادر العربیة،  في بة باهتمام كبیروْ ـالنَّ  لم یحظ بیت

بعـض  همكتابـات وضـحتولـم ، واكتفى البعض اآلخر باإلشارة إلیهكان بهدف االختصار، لعل ذلك ، و ذكرهبه دون 

  . موقعه في دار الخالفة العباسیة، وتحدید لهدف من انشائه، وتاریخ تأسیسه، كاالمهمة عنهالبیانات 

حیـث لـم یـرد ذكـره فـي ، )م١٠٧٥- ١٠٣١/هــ٤٦٧- ٤٢٢(عهـد الخلیفـة القـائم بـأمر اهللا  يأسس فونرجح أنه 

ام ا طـوال فتـرة حكمـه، منـذ عـقبـل عهـده، ومـن ناحیـة أخـرى تـردد اسـم البیـت كثیـرً  - المتاحة بین أیـدینا - المصادر

ـــ٤٢٩ ــ ــــام ١٠٣٨/هـ ــى عـ ــ ــــ٤٦٦م حتـ م١٠٧٤/هــ
٥

ــدریجیً ،  ـــم قـــــل دوره تـــ ـــام ، اثــ ـــت عــ ـــه كانــ ــ ـــارة وردت عن ـــر إشــ وآخــ

                                                

القصر الحسني، والتـاج، والثریـا، ودار الشـجرة، ودار المثمنـة ودورهم، كالخالفة على العدید من قصور الخلفاء العباسیین  اشتملت دار ١

تهم، ومخازنهـــا وبســـاتینها، ودور رجـــال دولـــتهم المقـــربین، و ودار المربعـــة، ودار الخیـــل، ودار الریحـــانین،  ضـــمت مجالســـهم ودواویـــن دولـــ

وعرفـت  ولهـذا فهـى دارا اسـما ومدینـة حقیقـة واقعـا، وكانت تمثل ثلـث مسـاحة بغـدادباإلضافة إلى أبنیة لمصالح أخرى ومحالت تجاریة، 

 ،)٢٠٠١ ،دار الغــرب اإلســالمي: بیــروت(١ج، تــاریخ مدینــة الســالم، الخطیــب البغــداديأبــو بكــر أحمــد بــن ثابــت . ا باســم الحــریمأیًضــ

، ططفــى جــوادم؛ ٤٢٣-٤٢٠، ٢٥١ –٢٥٠،  )١٩٩٥، دار صــادر: بیــروت( ٢ج ، معجــم البلـدانبــن عبــد اهللا الحمــوي،  ؛ یـاقوت٤١٦

  .٩٨ ):١٩٦٥(١٢ عددي، العراق يمجلة المجمع العلم، "دار الخالفة العباسیة"

 ٧ج وجــامع الــدرر، كنــز الــدرر ي، الــدوادار  أبــو بكــر بــن أیبــك .غلــب علــى المكــان مســمى بیــت، وذكرتــه بعــض المصــادر باســم دار ٢

دار : بیـروت( ٢٣ج فـي فنـون األدب، نهایـة األرب ي، النـویر شـهاب الـدین أحمـد ؛  ٣٤٩، )١٩٧٢دار إحیاء الكتب العربیة، : القاهرة (

   .١٦٤، )٢٠٠٤، الكتب العلمیة

أبـو الفضـل ؛ ٢٦٩، )٢٠٠٦ي، دار الغـرب اإلسـالم: بیـروت( ١ج، ذیـل تـاریخ مدینـة السـالمي، بـن الـدبیثأبو عبد اهللا محمد بن سعید  ٣

  .١٩١ ،)١٩٩٥وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، : طهران ( ٥، ج في معجم األلقابمجمع اآلداب ي، ابن الفوطعبد الرزاق بن أحمد 

قام به مرة بعد مرة، والنوب أطلقـت علـى جماعـة النحـل بمعنى وجمعها نوب، وتناوب األمر  الواووسكون تشدید وفتح النون، ب :بةوْ ـالنَّ  ٤

ابـن محمـد بـن مكـرم ؛ ٣٠٨، ٥معجـم البلـدان، ج ، تیـاقو . ترعى ثم تنوب إلى موضعها فشـبه ذلـك بنوبـة النـاس والرجـوع مـرة بعـد أخـرى

القــاموس ي، الفیروزابــادمحمــد بــن یعقــوب ؛ ٣١٩-٣١٨، )١٩٩٩ي، دار إحیــاء التــراث العربــبیــروت ، ( ١٤ج ، لســان العــرب، منظــور

، مكتبة الشـروق: اهرة الق( المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، ؛١٣٤، )١٩٨٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة( ١ج ، المحیط

٩٦١، )٢٠٠٤.  

  .٢٦٤، )١٩٩٥ ،دار الكتب العلمیة: بیروت( ١٥جفي تاریخ الملوك واألمم، المنتظم ي، ابن الجوز أبو الفرج عبد الرحمن  ٥
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ـــ٦٤٠ ــة المستنصـــر بـــاهللا ، م١٢٤٢/هـ ــاء ، )م١٢٤٢- ١٢٢٦/هـــــ٦٤٠- ٦٢٣(عـنــد وفـــاة الخلیفــ ـــة آخـــر الخلفــ ووالی

)م١٢٥٨ - ١٢٤٢/هـ٦٥٦ - ٦٤٠(المستعصم باهللا 
١ .  

ر الخالفـة، فقـد تبـین مـن بعـض اإلشـارت الـواردة فـي كتابـات المـؤرخ ابـن بة فـي داوْ ـالنَّ  موقع بیتأما بالنسبة ل

، "بةوْ ـركـب مــن شــاطئ دجلـة عنــد بیــت النَّــ:"واتضــح ذلـك مــن قولــه، یقـع علــى شــاطئ نهـر دجلــةكــان أنــه  يالجـوز 

م، وأوضح أن الماء فاض إلى ١٠٧٤/هـ٤٦٦مرة أخرى عند حدیثه عن فیضان دجلة عام  هذا الموقع وأشار إلي

ویكاد "دار السالم"بة كان قریبا منوْ ـإلى أن بیت النَّ  يابن الجوز أیًضا ألمح ، و ٢دار الخالفة من خالل البیت لداخ

ا في رواق الصحن، بها، وتحدیدً "سریره"لوجود مجلس الخلیفة أو مهمةیكون مالصقا لها، وهى من دور الخالفة ال

ـــدار اســــم صــــحن الســــالم ــى الـ ــذا ا، ٣ولــــذا غلــــب علــ ــلطان طغرلبــــك وأشــــار إلــــى هــ ــد زیــــارة الســ - ٤٢٩(لموقــــع عنــ

ا أنه بعد انتهاء مراسم استقبال الخلیفة القائم بأمر م، موضحً ١٠٥٧/هـ٤٤٩لبغداد عام ) م١٠٦٣- ١٠٣٨/هـ٤٥٥

بة خشــیة خروجهــا مــن وْ ـبیــت النَّــ ٤اهللا لــه فــي صــحن الســالم، تقــرر نقــل األعــالم مــن ســطح الصــحن إلــى روشــن

ا ار موقع البیت وبمعنى أدق بیت الدولة بالقرب من صحن السالم، كان مخططً ونرجح أن اختی، ٥األبواب فتنكس

  .٦لضمان سهولة المراسالتفاء، لس الخلاا من مجله لیكون قریبً 

ماتبقى للخلفاء العباسیین من سلطان في دار الخالفة، وكانوا قد  بةوْ ـالنَّ عكست االجتماعات التى شهدها بیت 

ومن بعدها دولة السالجقة ) م١٠٥٥- ٩٤٦/هـ٤٤٧- ٣٣٤(منذ سیطرة الدولة البویهیة فقدوا الكثیر من إمتیازاتهم 

على الخالفة العباسیة، وأصبح الخلیفة أشبه ما یكون بالموظف، یخصص له ) م١١٥٤- ١٠٥٥/ـه٥٤٩- ٤٤٧(

لفـــاء ، والتشـــریفات إلرضـــاء الـــرأي العـــام، وظـــل الخ٨، وأبقـــوا لـــه حـــق اصـــدار عهـــود التولیـــة، ومـــنح األلقـــاب٧راتًبـــا

                                                

  .٣٤٩، ٧، ج ي، كنز الدررالدوادار  ١

  .١٥٥، ١٦، ج٣١٣، ١٥المنتظم، ج  ٢

مـن بغـداد، وأشـارت  يفـي محلـة عیسـاباذ بالجانـب الشـرق) م ٧٨٥ –٧٧٥/هــ١٦٩ –١٥٨( يفي عهد الخلیفة المهـد قصر السالم يُبن ٣

  دار السـالم وصـحن السـالم عنـد الحـدیث عـن مجـالس الخلفـاء، منـذ عهـد الخلیفـة: باسـم يا فـي العصـر العباسـي الثـانإلیه المصادر كثیرً 

ائع هللا  ا صـــالة ، وأقیمـــت بـــه أیًضـــ)م١٢٤٣-١٢٢٦/ هــــ٦٤٠-٦٢٣(حتـــى عهـــد المستنصـــر بـــاهللا ) م٩٩١-٩٧٤/هــــ٣٨١ – ٣٦٣(الطـــ

ي، ؛ ابن الجوز ٤١٤، ١تاریخ مدینة السالم، جي، الخطیب البغداد. الجنازة بإمامة الخلفاء ومراسم العزاء للعدید من أفراد األسرة العباسیة

ــــدان، ج ، ؛ یــــــاقوت١٦٨، ١٤٥، ٦٣، ١٩، ١١، ١٦، ج ٣٥٠، ٣١٣، ١٥، ج ٣٤٨، ٢٦٩، ١٤المنــــــتظم، ج  ــ ــــم البل  -١٧٢، ٤معجــ

، )٢٠١٣، الرسـالة العالمیـة: دمشـق( ١٨ج فـي تـواریخ األعیـان،  مـرآة الزمـاني، سـبط ابـن الجـوز أبو المظفر یوسف بن قزأوغلـي ؛ ١٧٣

  .٣٢٣، ١٢٩، ٢٢، ج ٢٧٣، ١٥٢، ١١١، ٢٠، ١٩، ج ٥١٢،  ٣٧٦، ٤٩

، ١٢، ج ٢٢٣، ٥لسـان العـرب، ج ، ظـورابـن من. أى الخـرق فـي الحـائط لیـدخل منـه الضـوء والهـواء، الكـوة الشـرفة أو بمعنى :روشن ٤

  .  ٨٠٦،  ٣٤٧المعجم الوسیط، ؛ مجمع اللغة العربیة، ١٩٨

 .٢١، ١٦المنتظم، ج  ٥

؛ سبط ابن ١٨، ١٨، المنتظم، ج يابن الجوز . من خالل بیت النَّـْوبة كما سنوضح -في بعض األحیان -فاءتم تنظیم مقابلة الخل ٦

  .١٩٧، ١٩ ، ج٤٩٧، ١٨، مرآة الزمان، ج يالجوز 

 . ٢٥، )١٩٦٥مطبعة اإلرشاد، : بغداد(، تاریخ العراق في العصر السلجوقي حسین أمین ٧

عرفت منذ العصر الجاهلي ووسم بها النبى صلى اهللا علیه وسلم أصحابه، ومنح العباسیون البویهیین العدید منها، مثل : األلقاب ٨

، )١٩٨٦دار الرائد العربي، : بیروت(الل بن المحسن الصابئ، رسوم دار الخالفة أبو الحسین ه. عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة
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یتمتعون بنفوذهم الدیني، والتف حولهم الفقهاء والقضاة والوعاظ حتى قیل إنهم كونوا حزبَّا یؤید الخلفاء، وبواسـطة 

هذا النفوذ استرجع الخلفاء بعض سلطانهم، وحافظوا على احترام الرأي العام وتأییده، وظل الخلیفة أمیر المؤمنین 

  .١العالم السنيالذي تهفو إلیه قلوب المسلمین في أرجاء 

المكــان الــذى حافظــت فیــه الخالفــة العباســیة علــى هیبتهــا ومــا تبقــى لهــا مــن  - فــي رأینــا - بةوْ ـالنَّــوكــان بیــت 

زاد به : "قیل عن عهده أنه –الذى رجحنا أن البیت أسس في عهده - سلطاتها، خاصة وأن الخلیفة القائم بأمر اهللا

ن الرسمي الذى أعلنت فیه قرارات الخلفاء، وعكس هذا الهدف من ، وصار البیت المكا٢"وقار الدولة ونمت قوتها

  .تشییده

أصــدرها الخلفـاء، وذكرتهـا المصــادر  ي، مـن أهمهــا القـرارات التـمهمـةبة العدیـد مـن األحــداث الوْ ـشـهد بیـت النَّــ

مــن الــوزراء،  ، واهــتم بحضــور االجتماعــات بــه كبــار رجــال الدوـلـة٣"بةوْ ـالنَّــ خــرج توقیــع الخلیفــة إلــي بیــت:"بعبــارة

وقیــل فــي  والشــهود، واألشــراف، واألعیــان، وصــار حضــورهم مــن المراســم المعتــادة فــي البیــت، ،والقضــاة، والفقهــاء

أحد الموظفین بتسجیل أسماء الحضور عند یقوم وكان ، "اجتمع هناك من طبقات الناس من جرت به العادة:"ذلك

 ه، مما یشیر إلى أنـ٥أدوات وأوراق الكتابة المخصصة لهوهى تشتمل على ، ٤روصولهم إلى البیت في دواة الوزی

  . وزیر مكان ثابت لمجلسه في البیت، ولهذا عقدت أغلب االجتماعات برئاسته كما سنوضحللكان 

، ومـن الـراجح أنـه فاألقـلووضـع نظـام لترتیـب جلـوس الحضـور فـي البیـت، وكـان یـتم حسـب مكـانتهم األعلـى 

.. وصـل " :بقولـه يالـوزیر علـى شـكل دائـرة، وقـد أشـار إلـي ذلـك ابـن الـدوادار كبـار رجـال الدولـة حـول یلتـف كان 

 - حـدى االجتماعـاتإفـي  - القضـاة ي، ولهـذا اعتـرض قاضـ٦"وجلست الصدور حوله على قـدر مـراتبهم.. الوزیر 

فى ، و ٧ا ببغدادفي هذا المكان ألنه كان ضیفً  يعندما جلس أحد القضاة في مكان أعلى منه، وُنظم جلوس القاض

  .یكرمون بمكان جلوسهم في البیتكانوا هذا إشارة إلى أن بعض الضیوف 

                                                                                                                                       
١٣٢-١٣١، ١٢٨ . 

؛ محمد بن علي بن طباطبا، الفخري في ١٥٦، )٢٠٠٨مكتبة الثقافة الدینیة، : القاهرة(البیروني، األثار الباقیة من القرون الخالیة  ١

عبد العزیز الدوري، دراسات في العصور العباسیة ؛ ٢٨٨-٢٨٧) ت .ر صادر، بدا: بیروت (اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة 

مكتبة النهضة : القاهرة(؛ عبد النعیم حسنین، سالجقة إیران والعراق ٢٥٨-٢٥٧، ٢٥٥، )١٩٤٥مطبعة السریان، : بغداد(المتأخرة 

 .٢٧-٢٦؛ حسین األمین، تاریخ العراق في العصر السلجوقي، ١٤، )١٩٥٩المصریة، 

  . ٢٩٢محمد بن علي بن طباطبا، الفخري،  ٢

  .٣١٠، ١٩ج ، ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٢٦٤، ١٥، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٣ 

أبو  ؛١٧٦، ١٦٥، )٢٠١٩، يالفرقان للتراث اإلسالم: لندن(١ج وعصرة الفطرة، نصرة الفترة ي، العماد األصفهانمحمد بن حامد  ٤

  .٢٦، ٢١، )١٩٨٠، دار اآلفاق الجدیدة: بیروت( تاریخ دولة آل سلجوق، ي، البندار إبراهیم الفتح بن على 

تشتمل على سبع عشرة آلة تبدأ بحرف المیم، مثل المزبر وهو القلم، والمقلمة، والمدیة وهي السكین، والمحبرة، ومنها اآللة  :الدواة ٥

ي، القلقشندأحمد بن على . لورق الذى یستخدم في الكتابةالمهرق وتعنى القرطاس أو الكاغد، وهو أحد أنواع ا يالسادسة عشرة وه

    . ٤٨٥، ٤٨٢، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٤٤، ٤٤٠، )١٩٨٥، المصریة العامةالهیئة : القاهرة( ٢ج في صناعة اإلنشا، صبح األعشى 

  . ٣٤٩، ٧كنز الدرر، ج  ٦

   .١٦٢، ١٩، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٨٧-٨٦، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٧
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ـــدور  ـــت النَّ ـــأمر اهللاوْ ـبی ـــائم ب ــة الق ـــى عهـــد الخلیفـ - ٤٢٢(القـــائم بـــأمراهللا عهـــد بـــرز دور البیـــت فـــي : بة ف

والخارجي، وشهد الكثیر من األحداث، فبالنسبة لشئون الخالفة  يعلي الصعید الداخل )م١٠٧٥- ١٠٣١/هـ٤٦٧

بعـض االجتماعـات التـى كما عقد بـه الدینیة والسیاسیة،  اختصاصاتهلداخلیة أصدر الخلیفة عدة قرارات تتعلق با

  .االجتماعیة احیةبالن تتعلق

ـــراًرا   ـــة قــ ــدرها الخلیفــ ـــى اصــ ـــرارات التــ ــن القــ ــة، ومــ ـــل الذمـــ ـــام و یخــــص أهــ ـــب عــ ــــار فـــــي رجــ ـــبس الغی ـــه بلــ ـــزمهم فیــ ألـ

، وللتصـدیق علـى هـذا القـرار وتنفیـذه اجتمـع فـي ١عـن المسـلمین م، وهو من المالبـس التـى تمیـزهم١٠٣٨/هـ٤٢٩

، وقــرئ علــیهم قـرار الخلیفــة، وعلــل فیــه ي، والمسـیحي، والیهــوديالبیـت عــدد كبیــر مــن كبـار رجــال الــدین اإلســالم

وذكر  ،٢سبب اتخاذه له، وهو إحیاء ما كان متبعا مع أهل الذمة منذ عهد الخلفاء الراشدینبأمر اهللا  الخلیفة القائم

واســتدعى ، بةوْ ـجمــع األشــراف والقضــاة والشــهود والوجــوه إلــى بیــت النَّــ:"فقــالتفاصــیل هــذا الموضــوع  يابــن الجــوز 

    . ٧"٦وٕالزام أهل الذمة إیاه، ٥"العیار"وخرج توقیع الخلیفة في أمر، ٤ورأس جالوت الیهود، ٣جاثلیق النصارى

أصدرها الخلیفة القائم، وتتعلق بتعیین كبار رجال الدولة،  التى البیت العدید من القرارات السیاسیةأیًضا شهد 

بة وْ ـالنَّــ وصــار بیــت، ٨وهــو تقلیــد اعتــاد فیــه الخلفــاء علــى مــنح التشــریفات للملــوك، واألمــراء، والقضــاة، واألشــراف

الـذى یـتم فیـه دعـوة جمـع كبیـر مـن النـاس بصـورة تشـبه  يالمكان الرسـم - كما ظهر من الدراسة - ألكثر من قرن

                                                

م، ١٠١٢/هـ٤٠٣م، وعام  ٨٤٩/هـ٢٣٥عام : اعتاد الخلفاء على اتخاذ هذا القرار من حین آلخر، مثلما حدث في األعوام التالیة ١

  .  ٢٤٣، ١٦، ج٩٢، ١٥ج  ،٢٢٢، ١١ج المنتظم، ي، ابن الجوز  :للمزید انظر. م ١٠٨٥/هـ٤٧٨وعام 

كتاب الصلح الذى كتبه إثر وصوله إلي الجابیة بعد فتح بیت المقدس ألزم الخلیفة عمر بن الخطاب النصارى بمالبس خاصة فى  ٢

. هو حزام یشده النصرانى على وسطه والزنار". وال نتشبه بالمسلمین في لباسهم... ونشد الزنانیر فى أوساطنا:" م وفیه٦٧٣/ هـ١٦عام 

؛ مجمع اللغة ١٧٤، ١٦٧، )١٩٩٥ ،الفكر دار: بیروت( ٢ ج، تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكرعلي أبو القاسم علي بن الحسن 

    . ٤٠٣العربیة، المعجم الوسیط، 

رفائیل أبو . ، ویخول إلیه الرئاسة على جمیع النصارى ورعایة مصالحهم وٕادارة األوقاف المخصصة لهمرئیس األساقفةهو  :جاثلیقال ٣

؛ مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط ، ٥١) ١٩٦٠مطبعة شفیق، : بغداد(اسحق، أحوال نصارى بغداد في عهد الخالفة العباسیة 

١٠٧ . 

أبو الریحان محمد بن . هو حاكم الیهود وكبیرهم وله الرئاسة الدینیة علیهم، ویرجعون إلیه في جمیع أمورهم: رأس جالوت الیهود ٤

دار الكتب العلمیة، : بیروت( ١الوردي، ج ؛ زین الدین عمر ابن الوردي، تاریخ ابن ١٥٦البیروني، األثار الباقیة من القرون الخالیة، 

٧٥) ١٩٩٦. 

، وهو من المالبس المشهورة لتمییز أهل الذمة هو والزنار بربطه الغیاروالصواب  يورد خطأ في كتاب المنتظم البن الجوز  :العیار ٥

  . ٦٦٨المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ؛ ٢٦٤، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز . على الوسط 

 .٢٦٤، ١٥المنتظم، ج  ٦

مرآة ي، سبط ابن الجوز . مثل بةوْ ـأهل الذمة دون اإلشارة إلى اجتماعهم في بیت النَّ الخاص بذكرت بعض المصادر قرار الخلیفة  ٧

دار الغرب : بیروت( ٩، ج واألعالم ووفیات المشاهیرتاریخ اإلسالم ي، الذهبشمس الدین محمد بن أحمد ؛ ٤٢٤، ١٨الزمان، ج 

 .٤٣، )١٩٩٠ ،مكتبة المعارف: بیروت( ١٢، ج البدایة والنهایة، ابن كثیرأبو الفداء إسماعیل ؛ ٣٥٤، )٢٠٠٣ي، ماإلسال

  .١٩٧ ،)١٩٩٩، اآلفاق العربیة: القاهرة(اإلنباء في تاریخ الخلفاء ي، ابن العمرانمحمد بن على  ٨
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، ویقــوم اـلـوزیر بقـــراءة قــرار الخلیفــة أو توقیعـــه بتعیــین أحــد رجـــال فــي بعــض األحیـــانالحتفــال ویحضــره الخلیفـــة ا

  .  ١الذى یدعى إلیه األمراء يأصبح المقر الرسم، و اكتسب البیت شهرة كبیرةو ، واأللقابومنحه الخلع ، الدولة

ین الــوزراء ومــنحهم األلقــاب والخـلـع، ففــى عیــد أصــدر الخلیفــة القــائم بــأمر اهللا العدیــد مــن القــرارات بشــأن تعیــ

وقـرئ ، بةوْ ـ، فحضـر إلـي بیـت النَّـ٢الوزیر رئیس الرؤسـاء ابـن الُمسـلمةتقرر تكریم  م١٠٥٢/هـ٤٤٣ األضحى عام

، كما عقد في البیت اجتماعا ٣وخلع علیه، "جمال الورى، وشرف الوزراء:"توقیع الخلیفة أمام الحضور وفیه لقب بـ

 ة وحضرهالوزیر ابن الُمسلموكان برئاسة م، ١٠٥٣/هـ٤٤٤في ذى القعدة عام ٤ القضاة ابن ماكوالقاضى لتكریم 

    .٥إلضفاء الهیبة على المكان الوزیر قرار الخلیفة بصوت عالٍ رأ القضاة، والفقهاء، والشهود، واألعیان، وق

م، وشرفها بالحضور ١٠٦٣/ه٤٥٤عام ٧یوم وقفة عرفات ٦ابن جهیركما شهد البیت مراسم والیة الوزیر 

وظل ابن جهیر فى منصبه حتى عزل ، ٩قرار تعیینهبقراءة  ٨الكاتب ابن الموصالیاام الخلیفة القائم بأمر اهللا، وق

، ثم أعاده الخلیفة إلى الوزارة بعد عدة أشهر في ربیع األول عام م١٠٦٨/هـ٤٦٠القعدة عام  يمنه في ذ

، وحظي ١٠من الناس لتهنئته بعودته شهدت حضور جمعألماكن التى بة من اوْ ـوكان بیت النَّ م، ١٠٦٩/هـ٤٦١

                                                

  . ١٦٠، ١٩ج ، ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز ١ 

م، وظل وزیرا له حتى وفاته عام ١٠٤٥/هـ٤٣٧ا للخلیفة القائم ثم واله الوزارة عام عمل كاتبً  :الحسن بن عمربن  يأبو القاسم عل ٢

  .  ٤٢ -٤١، ١٦، ج ٣٠٢، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٥٩/هـ٤٥٠

  . ٧٤٩، ٩، ج ي، تاریخ اإلسالم؛ الذهب٣٣١، ١٥، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٣

م، ١٠٢٩/ هـ٤٢٠ولى القضاء بمدینة البصرة ثم واله الخلیفة القادر باهللا قضاء القضاة عام: بن جعفر يأبو عبد اهللا الحسین بن عل ٤

تاریخ مدینة السالم، ج ي، الخطیب البغداد. م١٠٥٥/هـ٤٤٧وأقره الخلیفة القائم بأمر اهللا، وظل في منصبه حتى وفاته في شوال عام 

  . ٣٥٢ –٣٥١، ١٥المنتظم، ج ي، ؛ ابن الجوز ٦٣٦-٦٣٥، ٨

  . ٣٣٥، ١٥، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٥

ولد ونشأ بالموصل وعمل بالتجارة، واشتهر بوالیته منصب الوزارة لفترة طویلة، فتوالها في  :أبو نصر فخر الدولة محمد بن محمد ٦

ائم بأمر اهللا ومن بعده م، ثم أسندت إلیه في عهد الخلیفة الق١٠٥٤/ هـ٤٤٦في دیار بكر ومیافارقین عام  يدولة ابن مروان الكرد

 يتاریخ الفارقي، الفارق أحمد بن یوسف .م١٠٩٠/هـ٤٨٣بالموصل عام  يوتوف، باهللا، واستقر آخر عمره في میافارقین يالخلیفة المقتد

ي، ؛ الذهب٢٩٠، ٧١-٧٠، ١٦المنتظم، ج ،  ي؛ ابن الجوز ٢٢٧، ٢٢٠ -٢١٩، ٢١٦، ١٧٧ ،)١٩٥٩، المطابع األمیریة: القاهرة(

 . ٥٢٧، ١٠اإلسالم، ج  تاریخ

، ابن األثیرأبو الحسن على بن أبى الكرم ؛ ٢٥، ي، تاریخ دولة آل سلجوق؛ البندار ١٧٦، ١، ج ي، نصرة الفترةالعماد األصفهان ٧

 . ١٦٩، ٣، ج ي، مجمع اآلداب؛ ابن الفوط٣٥٩، )١٩٨٧دار الكتب العلمیة، بیروت، : بیروت( ٨ج ، الكامل في التاریخ

م ولمدة خمس ١٠٤٠/هـ٤٣٢أحد الكتاب المعروفین، تولى رئاسة دیوان اإلنشاء ببغداد منذ عام : عالء بن الحسن بن وهبأبو سعد ال ٨

ا وأسلم والمستظهر، كما ناب في الوزارة عدة مرات، وكان نصرانیً  يالقائم والمقتد: عاصر خاللها ثالثة من الخلفاء وهم ا،وستین عامً 

العماد محمد بن حامد  .م ١١٠٤/هـ٤٩٧في جمادى األولى عام ي مى في آخر عمره وتوفم، وأصابه الع١٠٩١/هـ٤٨٤عام 

 بن عبد اهللا الحموي، ؛ یاقوت١٢٤ -١٢٣، )١٩٥٥ ي،العراق يالمجمع العلم: العراق( ١جوجریدة العصر، خریدة القصر ي،  األصفهان

  . ٥٢٦ -٥٢٥، )١٩٩١، دار الكتب العلمیة : بیروت( ٣ج، معجم األدباء

  .٢٦ -٢٥، ي، تاریخ دولة آل سلجوق؛ البندار ١٧٦، ١نصرة الفترة، ج ي، لعماد األصفهانا ٩

 .١١٢ –١١١، ١٠٦، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ١٠



  الخالفة العباسیةدار  ودورهبة وْ ـالنَّ في بیت 

 
 

١٦٥ 
 

، م١٠٧٠/هـ٤٦٢بیت عام الفي تقرر تكریمه أیًضا ، و ١بمكانة كبیرة في الخالفةابن جهیر عمید الدولة ابنه 

 المراسم المعتادة مع كبار رجال الدولة، وهى قراءة توقیع الخلیفة الذى كتبه الكاتب ابن الموصالیاله أقیمت و 

  .٢ومنحه الخلع

  من العباسیین والطالبیین، وتمت مراسم والیتهم ومنحهم٣الخلیفة القائم عدة قرارات بشأن تعیین النقباء أصدرو 

عمر : العباسیین وهما نقابة ٤يشهد مراسم والیة اثنین من أسرة  الزینب، و بةوْ ـفي بیت النَّ  الخلع واأللقاب 

ا الصالة والخطبة في المساجد م، وأسندت إلیه أیضً ١٠٥٤/هـ٤٤٦ ، وتوالها فى جمادى اآلخرة عام٥يالزینب

، ولقبه الخلیفة ٩م١٠٦١/هـ٤٥٣عام ٨وتوالها في رجب٧يطراد الزینیو ، ٦الجامعة، ولقب بالرضا ذى الفخرین

    .١٠بالكامل ذى الشرفین

في جمادى اآلخرة  قابةالن سندتمراسم والیة نقابة الطالبیین برئاسة الوزیر ابن الُمسلمة، وأُ كما عقدت فیه 

، وحضر مراسم والیته قاضى القضاة أبو عبد اهللا ١١طالب يبن أباعبد اهللا  يم إلى أب١٠٥٨/هـ٤٥٠عام

                                                

ا كان من كبار رجال الدولـة فـي عهـد القـائم بـأمر اهللا ونـاب عـن والـده فـي الـوزارة، وسـافر كثیـرً  :أبو منصور محمد بن محمد بن جهیر ١

حفید الخلیفة القائم بأمر اهللا، وكان وكیله في زواجه من  -يالخلیفة المقتد -سار إلى نیسابور مع عدة الدینو ولة السالجقة، إلى درسوًال 

للخلیفــة ، وتوالهــا أیًضــا بــاهللا يوتــولى عمیــد الدولــة الــوزارة بعــد والــده للخلیفــة المقتــدم، ١٠٧٢/هـــ٤٦٤ابنــة الســلطان ألــب أرســالن عــام 

، ١؛ خریــدة القصــر، ج ٢٢٩ –٢٢٨، ١نصــرة الفتــرة، ج ي، العمــاد األصــفهان. م١١٠٠/هـــ٤٩٣فــي شــوال عــام  يوفالمســتظهر بــاهللا ،وتــ

  .٥٠٩، ٢٧٤، ٢٧٢، ١٦٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ١٤٠، ١٦المنتظم، ج  ي،؛ ابن الجوز ٨٩

   .٣٧، ي، تاریخ دولة آل سلجوق؛ البندار ٢٠٦، ١نصرة الفترة ،ج ي، العماد األصفهان ٢

أجلهم بیتا  العباسیین والطالبیینویختار الخلیفة من ، تهدف والیة النقباء إلى صیانة األنساب المنتسبة إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم ٣

 نیةاألحكـام السـلطاي، المـاوردعلي بن محمـد  أبو الحسن .، ویقال لنقیب العباسیین الهاشمیین، ولنقیب الطالبیین العلویینوأكثرهم فضًال 

 ،مكتبة ابن تیمیة: القاهرة( ٨ج ، األنسابي، السمعان عبد الكریم بن محمد ؛١٢١،)ت.، بدار الكتب العلمیة: بیروت( والوالیات الدینیة

١٧٤ ،)١٩٨٠.   

 يزینبـبن عبد اهللا بن العبـاس، وبیـت ال ي، وقیل إنها كانت زوجة اإلمام إبراهیم بن محمد بن علينسبة إلى زینب بنت سلیمان بن عل ٤

  . ٣٤٦ –٣٤٥، ٦األنساب، ج ي، السمعان. قدیم ومعروف في العراق

 إلـى العبـاس ابـن عبـد لـم نقـف علـى ترجمـة لـه، ووجـدنا نسـب األسـرة كـامًال  :يبن أبى تمام عمر بن محمد بن محمد بن عـل يأبو عل ٥

  .٣٨٧ ،٤تاریخ مدینة السالم، ج ي، الخطیب البغداد. للمزید انظر. المطلب في ترجمة والده

  . ١١٧، )١٩٩٦دار الكتب العلمیة، : بیروت( ٥، ج ذیل تاریخ بغداد: ابن النجارأبو عبد اهللا محمد بن محمود  ٦

 عـن الخالفــة إلــى ولـى نقابــة العباسـیین بالبصــرة قبـل والیتــه لهـا ببغــداد، وسـافر رســوالً  :يالكامـل أبــو الفــوارس طـراد بــن محمــد بـن علــ ٧

دار إحیــاء التــراث : بیــروت(١٦ج بالوفیــات، الــوافى ي، الصــفدصــالح الــدین بــن أیبــك . م١٠٩٨/هـــ٤٩١ عــام يالعدیــد مــن الــبالد، وتــوف

 . ٢٤١ –٢٤٠، )٢٠٠٠ي، العرب

 . ٤٥ –٤٤، ٤مجمع اآلداب، ج ي، ابن الفوط. وقیل في شهر صفر ٨

  . ٦٩، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٩

، ج ي، الـوافى؛ الصـفد٩، ١٠، جي، تـاریخ اإلسـالم؛ الـذهب٤٥، ٤ج  ،دابي، مجمـع اآل؛ ابـن الفـوط٣٥٦، ٨، ج ، الكاملابن األثیر ١٠

٢٤٠، ١٦ .  

ا فــي ورد اســمه مختصــرً و ولــم نقــف علــى ترجمــة لــه . تــولى نقابــة الطــالبیین فــي الكوفــة والمظــالم والحــج قبــل والیتــه النقابــة فــى بغــداد ١١
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أبو ، ثم توالها ٢ذى العزین يومنحه لقب المرتض، وجمع من األعیان، وقرأ الوزیر قرار الخلیفة بوالیته ١يالدمغان

، وأضیفت ٤أیًضا بالبیت مراسم والیتهأقیمت م، و ١٠٦٤/هـ٤٥٦دة عامالقع يفي ذ٣ بن عبید اهللاالغنائم المعمر 

  .٦المناقب وخلع علیه يولقبه الخلیفة بالطاهر ذ، ٥إلیه المظالم وأمور الحج

والد  ٧"يالمبارز عبد اهللا الدیلم يعل"ومنهم، ومنحهم الخلع، بعض القادة وآبائهممراسم تكریم  بةوْ ـالنَّ شهد بیت 

  . من القادة ، ومن الراجح أنه كان٨"الوفاء ازاذویه المرشد أبو"القائد

بة مراسم والیة أمراء القبائل العربیة في الكوفة والموصل والِحلة، ففي وْ ـالنَّ بیت باإلضافة إلى ذلك عقدت في 

بعد والیته علیهم في هذا ١٠خفاجة يوبن٩أمیر الكوفة" رجب بن منیع"م خلع فیه على١٠٦٣/هـ٤٥٥القعدة عام  يذ

  .  ١١وكـُتب له عهد بما یحكمه من البالد، امهذا الع

، أمیــر الموصــل الخلــع فــي البیــت، فلــم یــتمكن مــن الحضــور ١٢"مســلم بــن قــریش"مــنحوفــى العــام التــالي تقــرر 

  . ٢م١٠٧٠/هـ٤٦٢أمیر الحلة عام  ١"دبیس بن مزید"ىا عل، كما ُخلع فیه أیضً ١٣أرسلت إلیهف

                                                                                                                                       
 .٥٩، ١٩مان، ج مرآة الز ي، ؛ سبط ابن الجوز ٣٨، ١٦المنتظم، جي، ابن الجوز . المصادر

فـي رجـب عــام  يم، وتـوف١٠٥٦/ هــ٤٤٧تقلــد قضـاء القضـاة للخلیفـة القـائم بـأمر اهللا فـي ذى القعــدة عـام  :محمـد بـن عـلي بـن حمویـه ١

  . ٢٥١، ٢٤٩، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م ١٠٨٥/ هـ ٤٧٨

  . ٥٩، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ٢

. م١٠٩٧/هــ٤٩٠عـام  يولـى نقابـة الطـالبیین لمـدة اثنتـین وثالثـین سـنة وعـدة أشـهر، وتـوف :يحسـینالمعمر بن محمد بن المعمـرین ال٣ 

 .٤١، ١٧المنتظم، ج ي، ابن الجوز 

  .١٦٩، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٨٩، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٤

  .١١١، ٤٣، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز . رللمزید انظ ،أسند الخلفاء والیة المظالم والحج لبعض نقباء الطالبیین ٥

  .  ٩١، ١٢، ج، البدایة؛ ابن كثیر١١، ١٠، ج ي، تاریخ اإلسالم؛ الذهب٣٧١، ٨، ج ، الكاملابن األثیر ٦

  . ١٩١ –١٩٠، ٥، ج ي، مجمع اآلدابابن الفوط ٧

ـــوفمنابرهـــا وقـــا ىأســـندت إلیـــه حمایـــة منطقتـــى نهـــر الملـــك ودجیـــل، وتـــولى الكوفـــة وخطـــب لـــه علـــ ٨ عـــام  يد العدیـــد مـــن المعـــارك، وت

  . ٤٩٩، ١٩٠، ١٢٤، ٥مجمع اآلداب، ج ي، ؛ ابن الفوط٢٤٧-٢٤٦، ٨الكامل، ج ، ابن األثیر. م١٠٥٢/هـ٤٤٤

/ هــ٤٥٢م، وعزلـه السـلطان طغرلبـك عـام ١٠٤٦/هــ٤٣٨تـولى إمـارة بنـى خفاجـة والكوفـة وسـقى الفـرات عـام  :رجب بن منیع بن ثمـال ٩

؛ سـبط ابـن ٣٥٣، ٨الكامـل، ج ، ؛ ابن األثیر٣٠٦، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٦٣/ هـ٤٥٥ة أخرى عام م، ثم توالها مر ١٠٦٠

  .   ١٥١ -١٥٠، ١٩مرآة الزمان، ج ي، الجوز 

أقاموا فـي البحـرین مـدة، ثـم انتقلـوا إلـى العـراق وملكـوا الكوفـة وهم عقیل بن كعب بن عامر بن صعصعة،  يینسب بنو خفاجة إلى بن ١٠

  .   ٣٤٣ – ٣٤١، ١صبح األعشى، جي، القلقشند. موصل والجزیرةوال

  . ١٥١، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ١١

م، ١٠٦١/هـ٤٥٣تولى إمارة بنى عقیل في الموصل بعد وفاة والده عام : يالعقیل شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قریش بن بدران ١٢

 ،ابـن األثیـر. م، وقیل كانت وفاته فـى العـام السـابق١٠٨٥/هـ٤٧٨عام  يا دیار ربیعة ومضر وحلب، وتوفم، وتولى أیضً ١٠٦١/هـ٤٥٣

  . ٤٣٥، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب٤٣٧ – ٤٣٦، ٣٥٥، ٨الكامل، ج 

 .١٦٠، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ١٣
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المخصــص فــي دار الخالفــة لعقــد اإلجتماعــات، وٕاتمــام مراســم بة كــان المكــان وْ ـاتضــح ممــا ســبق أن بیــت النَّــ

تعیین كبار رجال الدولة في العراق، ومنحهم الخلع واأللقاب، وصار ذلك مـن العـادات المتبعـة فـي الخالفـة، وقـد 

ـــع فــــي البیــــت كـــان ــنح الخل ــات  - فــــي بعــــض األحـیــان - الحظنـــا أن مــ ــاء األزمــ ــین وٕانهــ بغــــرض إســــتمالة المعارضـ

حیـــث بـــدأت تظهـــر بـــودار األزمـــة ، ا لـــذلكا واضـــحً قائـــد األتـــراك فـــي بغـــداد، نموذًجـــ يالبساســـیر كـــان ، و السیاســـیة

راسله الخلیفة والطفه، " :، ولهذام١٠٥٥/هـ٤٦٦ الحجة عام يفي ذ ٣تسبب فیها في الخالفة السیاسیة الكبیرة التى

 ي، وقــد فســر البساســیر "ولــم یعبــر.. بةوْ ـفوقــف بــإزاء بیــت النَّـ... بة ویخلــع علیــه وْ ـفاسـتقر أنــه یحضــر إلــى بیــت النَّـ

وعكـس هـذا فـي ، ٤البیـت، وأرجعـه إلـى خالفـه مـع الـوزیر رئـیس الرؤسـاء ابـن المسـلمةدخول للخلیفة سبب رفضه 

بة، حیث عهد إلیه الخلیفة قراءة قراراته، والتى من وْ ـرأینا الدور والمكانة التى كانت للوزیر بصفة عامة في بیت النَّ 

  .دخول البیت بسبب خالفه مع الوزیر ابن المسلمة يع، ولهذا رفض البساسیر بینها منح الخل

 دور - فــي بعــض األحیــان –ا مراسـم زواج كبــار رجــال الدولــة، ممـا یوضــح أنــه كــان لـهبة أیًضــوْ ـبیــت النَّــأقـیم ب

المحرم عام فى  ٦عمید الرؤساء يبابنة الكاتب العراق ٥ياجتماعي، فعقد به زواج الوزیر محمد بن الحسن الشیراز 

  .٧، وحضر مراسم الزواج الوزیر ابن المسلمة وجمع من األعیانم١٠٥٤/هـ٤٤٦

التـى ال تتناسـب مـع طبیعـة العمـل بـه، كـان  بیت بعض االجتماعات االستثنائیةالباإلضافة إلى ذلك عقد في 

عبد الوهـاب ٩اهد، وفیه أجاز شهادة الش٨م١٠٣٩/هـ٤٣١لس لقاضى القضاة ابن ماكوال عام امجأحد المن بینها 

  . ٢ا لمكانة والدها واحترامً ، وأقیم المجلس في البیت تقدیرً ١يابن قاضى القضاة الماورد

                                                                                                                                       

ا علیهـا حتــى وفاتــه عــام والًیــم، وظــل ١٠١٥/هــ٤٠٦ولــي إمـارة الحلــة عــام  :أمیــر عــرب العــراق ينـور الدولــة دبــیس بــن مزیــد األســد ١

  .  ٣١٣، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب٤٢٥، ٨الكامل، ج ، ابن األثیر. م ١٠٨٢/هـ٤٧٤

  . ٢٢٢، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ٢

ه صـار یـدعى لـه ا حتـى أنـبالد فارس، وكـان قائـد األتـراك فـي بغـداد وقـوى أمـره كثیـرً بینسب إلى بسا  :يأبو الحارث أرسالن البساسیر  ٣

مــع  يوتحـالف البساسـیر  -يعلـي حـد قـول ابـن العمرانـ -ا مـع الـوزیر ابـن المسـلمة وصـارا عـدوینعلـى المنـابر فـي العـراق، واختلـف كثیـرً 

القعـدة  يم إلـى ذ١٠٥٩/هــ٤٥٠القعـدة  يالخالفة الفاطمیة في مصر، وتمكن من إقامة الدعوة الفاطمیة في بغداد لمدة سنة كاملة مـن ذ

م، وانتقم البساسیرى من الوزیر ابن المسلمة وقتله، ثم أنهى السلطان السـلجوقى طغرلبـك تمـرد البساسـیرى وقتلـه فـي ١٠٦٠/هـ ٤٥١عام 

، ١؛ یــاقوت معجــم البلــدان، ج٣٤٨، ١٥المنــتظم، ج ي، ؛ابــن الجــوز ١٩٨ -١٨٨اإلنبــاء،  ي،ابــن العمرانــ. م١٠٦٠/هـــ٤٥١الحجــة  يذ

٤١٢ .  

   .٦٥، ١٢البدایة، ج  ،؛ ابن كثیر٤٨٨، ١٨مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٣٤٥- ٣٤٤، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٤

له إلــى مدینــة شــیراز، وتــولى الــوزارة فــي خوزســتان مــدة، وجــاء إلــى بغــداد بعــد عــام  :أبــو العــالء محمــد بــن الحســن ٥ / هـــ٤٤٠یرجــع أصــ

ذیـل ي، ابـن الـدبیث. م١١٠٧/هــ٥٠٠واسط وأقام بها حتى وفاته عـام  م، وحظى بقبول لدى كبار رجال الدولة، ثم انتقل إلى مدینة١٠٤٨

  . ٨٢٩ ،١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، الذهب ؛٢٧٠-٢٦٨، ١تاریخ مدینة السالم، ج 

 يأدیب معروف، ألف كتاب الخـراج، واشـتغل بالكتابـة للخلیفـة القـائم بـأمر اهللا لمـدة سـت عشـرة سـنة، وتـوف: أبو طالب محمد بن أیوب ٦

  . ٧١٤، ٩تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب١١، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٥٦/ـه٤٤٨عام 

  . ٢٦٩، ١، ج ي، ذیل تاریخ مدینة السالمابن الدبیث ٧

  .٢١٨، ١ذیل تاریخ بغداد، ج ، ابن النجار. م ١٠٣٩/هـ٤٣٠وقیل في شعبان عام ٨ 

 .٢١٩، ١ذیل تاریخ بغداد، ج ، ابن النجار ٩
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حلـت دولـة السـالجقة محـل الدولـة البویهیـة فـي السـیطرة  :بة في العالقات العباسـیة السـلجوقیةوْ ـبیت النَّ دور 

، وأقیمــت الخطبــة لــه )م١٠٦٣ - ١٠٣٨/هـــ٤٥٥ - ٤٢٩(، منــذ عهــد الســلطان طغرلبــك ٣علــى الخالفــة العباســیة

ــت ٤م١٠٥٥/ه٤٤٧ببغـــداد منــــذ رمضــــان عـــام  ــار المحــــدد بوْ ـالنَّـــ، وشــــهد بیــ ــن االجتماعـــات فــــي اإلطــ ة العدیــــد مــ

، العباسیة السلجوقیة ا في العالقاتا كبیرً ، وزیر طغرلبك، دورً ٥يولعب عمید الملك الكندر الختصاصات الخلیفة، 

المعتـادة  ٦لیتسـلم خلـع الخلیفـة، جـاء م١٠٥٥/هــ٤٤٧عـام ه، كـان أولهـا فـي نـ عبیت مرات عدیدة رسوالً الوحضر 

  . ٧المهداة إلى طغرلبك

اهتمت دولة السالجقة منذ سیطرتها على العراق بمصاهرة الخالفة العباسیة، بهدف استقرار نفوذهم في بغداد، 

، وكانـت ٨یجة لحاجته إلى قوة السـالجقةوالوصول إلى النسب العربي، ووافق الخلیفة القائم بأمر اهللا على هذه الز 

مــع اـلوزیر ابـن المســلمة وكبـار رجــال  ياجتمــع الكنـدر ، و م١٠٥٦/هــ٤٤٨المحــرم عـام أولـى هـذه المصــاهرات فـي 

ابنة  ١٠على أرسالن خاتونالقائم بة لحضور عقد قرآن الخلیفة وْ ـفي بیت النَّ ٩الدولة من األمراء، والقضاة، والعدول

، وكتــب اـلوزیر ابــن المسـلمة إلــى الخلیفــة یعلمـه باجتمــاع الكثیـر مــن رجـال الدولــة فــي ١١شـقیق الســلطان طغرلبـك

                                                                                                                                       

إلـى بغـداد  يلـد بالبصـرة ثـم انتقـل مـع والـده قاضـى القضـاة المـاوردوُ  :بـن محمـد بـن حبیـب المـاوردى يلوهاب بن علأبو الفائز عبد ا ١

م، وكـان والـده أحـد وجـوه فقهـاء الشـافعیة ولـه العدیـد مـن المؤلفـات فـي ١٠٤٩/ هـ٤٤١عبد الوهاب شابا في المحرم عام  يوأقام بها وتوف

 – ٢١٨، ١ذیــل تــاریخ بغــداد، ج ، ؛ ابــن النجــار٤١، ١٦المنــتظم، ج ي، ابــن الجــوز . م١٠٥٨/ هـــ٤٥٠فــي عــام  يأصــول الفقــه، وتــوف

٢١٩   .  

  . ٦٠، ١٢؛ ابن كثیر، البدایة، ج ٢٩٢، ٨؛ ابن األثیر، الكامل، ج ٣٢٢، ١٥، المنتظم، ج يابن الجوز  ٢

 د محمود وأحمد إبراهیم الشریف، العالمحسن أحم؛ ٤٠عبد النعیم حسنین، سالجقة إیران والعراق، ؛ ٢٩٢الفخري، : ابن طباطبا ٣

 . ٥٦١، )ت. دار الفكر العربي، ب: القاهرة (في العصر العباسي  ياإلسالم

- ١٤٢ ،١ج ، نصرة الفترة، يالعماد األصفهان؛ ٣٤٩ –٣٤٨، ١٥المنتظم، ج ي، ؛ ابن الجوز ١٩٠ – ١٨٩اإلنباء،  ي،ابن العمران ٤

 . ٤٩٣ – ٤٩٢، ١٨مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ؛٣٢٣-٣٢٢، ٨ابن األثیر، الكامل، ج ؛ ١٤٤

/ هـ٤٥٦تولى الوزارة للسلطان طغرلبك ثمانى سنوات وعدة أشهر، وقتل بعد وفاة طغرلبك في عام  :أبو نصر محمد بن منصور ٥

  . ٨٥، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب١٨٧ -١٨٥، ١نصرة الفترة، ج ي، م العماد األصفهان١٠٦٤

وأیة  راحة الصدور ي،الراوندنجم الدین محمد . ى مجموعة من الهدایا القیمة من الدیباج والحریر والجواهر والغلماناشتملت عل ٦

  .    ١٧٠ ،)١٩٦٠،المجلس األعلى للثقافة :القاهرة( السرور في تاریخ الدولة السلجوقیة

  .١٣، لجوقي، تاریخ دولة آل س؛ البندار ١٤٥، ١ج  نصرة الفترة،ي، العماد األصفهان ٧

دار الفكر : القاهرة(وفاء محمد علي، الزواج السیاسي في عهد الدولة العباسیة ؛ ٤١-٤٠عبد النعیم حسنین، سالجقة إیران والعراق،  ٨

 . ٩٠-٨٩ ،)١٩٨٨، يالعرب

  . ٤٩٧، ١٨، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٩

م بأمر اهللا على صداق مائة ألف دینار، وقبل زواجها كانت ستتزوج تزوجها الخلیفة القائ :خدیجة بنت داود بن میكائیل بن سلجوق ١٠

؛ ١٩٠اإلنباء، ي، ابن العمران. الخلیفة تزوجهاوبسبب وفاة ابنه الذخیرة عهده، ودارت في ذلك عدة مراسالت،  يالذخیرة ابن الخلیفة وول

  . ١٨٤ –١٨٣، ١٣، ج يالوافي، الصفد

؛ ابن ١٤٧ –١٤٦،  ١نصرة الفترة، ج ي، ؛ العماد األصفهان٥ –٤، ١٦، ج ي، المنتظموز ؛ ابن الج١٩٠، اإلنباء ي،ابن العمران ١١

  .٤٩٨-٤٩٧، ١٨، مرآة الزمان، ج ي؛ سبط ابن الجوز ٣٢٧، ٨األثیر، الكامل، ج 
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مقابلـة بعض منهم لحضور عقد الزواج، وفى هذا إشارة إلى دور البیت في تنظیم الالخلیفة أسماء  اختاربیت، فال

  .لفاءالخ

القعدة  ياألحداث في بغداد في أول ذآخر تطورات  بةوْ ـالنَّ في بیت مع الوزیر ابن المسلمة  يالكندر  كما ناقش

  . ٢واحتالله لها في الثامن من الشهر نفسهي، ، قبل أیام قالئل من وصول قوات البساسیر ١م١٠٥٨/هـ٤٥٠

م، بسـبب رفـض الخلیفـة زواج ابنتـه ١٠٦١/هــ٤٥٣عـام فـي سـاءت  لم تلبث العالقات العباسیة السـلجوقیة أن

ـــین الـــدولتین، وكـــان بیـــت النَّـــأز  تلـــك المصـــاهرةمـــن طغرلبـــك، ونشـــأت بســـبب  ـــرة ب شـــهد بة المكـــان الـــذى وْ ـمـــة كبی

وحلهـا مـن خـالل رسـل طغرلبـك والخلیفـة ، ومناقشتها، لعرض األزمة، االجتماعات بینهما، وأقیم به ثالث جلسات

  .القائم بأمر اهللا

دار  رســـول طغرلبـــك إلـــى٤ابـــن صـــاعد ي، بعـــد وصـــول القاضـــ٣أقیمـــت الجلســـة األولـــى فـــي المحـــرم مـــن العـــام

: رفضه لطلب السلطان، واجه رًدا الذًعا من الرسولالخلیفة القائم بأمر اهللا لما أعلن الخالفة لطلب المصاهرة، و 

بأن هذا  هرفضسبب وعلل الخلیفة ، ٥"بة بكالم یشبه التهدد إن لم تقع اإلجابةوْ ـأخذ ابن صاعد یتكلم في بیت النَّ و "

، ٧عنهـا ي، وهـو زواج ابنـة عربیـة سـلیلة األسـرة الحاكمـة مـن أجنبـ٦األمر لـم یحـدث مـن قبـل مـع أحـد مـن الخلفـاء

، لحل أزمـة النسـب غیـر ٨من هذا الزواج التفاخر بین األتراك بزواجه من عربیةهدف وقیل إن السلطان طغرلبك 

ر لكى یضط، إنهاء المشكلة بطلب مهر مبالغ فیهبأمر اهللا  قائموحاول ال، ٩العربي والوصول إلى منصب الخلیفة

فلم تنجح هذه الحیلة، فقرر إرسال رسـله إلـى طغرلبـك إلبالغـه برفضـه، واسـتمرت ، السلطان إلى إلغاء المصاهرة

  .١٠ا من المهر وبعض الهدایا القیمة مع وزیره الكندرى وكبار األمراء إلى بغداداألزمة قائمة وأرسل طغرلبك جزءً 

                                                

  . ٦٣، ١٩، ج ٤٩٧، ١٨مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ١

  .  ٣٤٥ – ٣٤٢، ٨الكامل، ج ، ألثیر؛ ابن ا٣٨ – ١٦، ٣١المنتظم، ج ي، ابن الجوز . للمزید انظر ٢

   .١١٢، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٣

عام  ي، وتوفى في الر ينیسابور والر  يمن أسرة معروفة بوالیة القضاء تواله في مدینت :أبو سعد یحیى بن محمد قاضى القضاة ٤

 –٤٨٤ ،)١٩٨٩ة،دار الكتب العلمی: بیروت(نیسابور المنتخب من السیاق لتاریخ ي، الصریفینإبراهیم بن محمد . م١٠٦٨/ هـ٤٦٠

  .١٢٥، ١٠تاریخ اإلسالم، جي، ؛ الذهب٤٨٥

  . ١١٢، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٦٥، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٥

؛ ابن ١١٢، ١٩ان، ج مرآة الزمي، ؛ سبط ابن الجوز ١٦٤، ١نصرة الفترة، جي، ؛ العماد األصفهان٦٥، ١٦المنتظم، ج ، ابن الجوزي ٦

 . ٨٦، ١٢، ج ، البدایةكثیر

   . ١٠٥، )١٩٨٦، دار المشرق: بیروت(تاریخ الزمان ، ابن العبريغریغوریوس أبو الفرج بن هارون  ٧

  .١٩٨، ، اإلنباءابن العمراني ٨

  .  ٢٤٣، )٢٠٠٩ر النفائس، دا: بیروت(؛ محمد سهیل طقوش، تاریخ الدولة العباسیة  ٧٠حسین أمین، العراق في العصر السلجوقى، ٩

اشترط الخلیفة إقامة السلطان طغرلبك في بغداد بشكل دائم، وطلب ثالثمائة ألف دینار للمهر، ومدینة واسط وبعض اإلقطاعات  ١٠

، ج الكامل، ؛ ابن االثیر١٦٤، ١نصرة الفترة، ج ، ؛ العماد االصفهانى٦٦ – ٦٥، ١٦المنتظم، ج ، ابن الجوزى. للمزید انظر .األخرى

 . ١١٣ – ١١٢، ١٩مرآة الزمان، ج ، ؛ سبط ابن الجوزى٣٥٧،  ٨
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ى األولــى مــن نفــس العــام برئاســة الــوزیر العباســي ابــن بة الجلســة الثانیــة فــي جمـادوْ ـولهـذا عقــدت فــي بیــت النَّــ

، وعرضـوا الموضـوع ٢لبیـت فـي دواة الـوزیرإلـى اومن معه من األمراء بتسـجیل حضـورهم  ي، وقام الكندر ١دارست

وقوبل برفض الخلیفة الذى هدد بمغادرة بغداد، ثم دارت العدید من المناقشات وباءت جمیعها بالفشل، مرة أخرى، 

طغرلبك األمر بالقوة، وأصدر عدة قرارات اجتماعیة واقتصادیة إلرغام الخلیفة على الموافقة، منهـا أنـه لهذا واجه 

 ٤عمیــد العــراق ي، كمــا كتــب طغرلبــك إـلـى النهاونــد٣مغــادرة دار الخالفــة - زوجــة الخلیفــة - طلــب مــن ابنــة أخیــه

  .٥اإلقطاعات المخصصة للخلیفة القائم بأمر اهللابعض بمصادرة 

رسـائل طغرلبـك، وكـان  يم، وفیـه عـرض النهاونـد١٠٦١/هـ٤٥٣بة عام وْ ـاالجتماع الثالث ببیت النَّ  أقیم لذلك

إشــارة إلــى الحالــة الســیئة التــى كــان وفــى هــذا ، ٦"أمــا اإلقطاعــات فبــین أیــدیكم:"ا وعلــق بقولــهالخلیفـة القــائم حاضــرً 

اضـطر للموافقـة  غرلبـك علـى الخلیفـة،نهایـة العـام، وبسـبب الضـغوط التـى فرضـها طلعلیها، وظلت األزمـة قائمـة 

، وأرغمتـه عوامـل الضـعف والخـوف خشـیة أن یتخلـوا عنـه أو ینقلبـوا ٧م١٠٦٢/هــ٤٥٤على زواجـه مـن ابنتـه عـام 

إلى البیت  يأرسل طغرلبك وزیره الكندر ، ثم م١٠٦٣/هـ٤٥٥بغداد في صفر عام في مراسم الزواج ، وتمت ٨ضده

فرفض ، ٩زوجته والسیدة أرسالن خاتون زوجة الخلیفةمع بغداد ته مغادر لفة في ربیع األول لطلب اإلذن من الخلی

  .، وكان هذا آخر االجتماعات بینهما قبل وفاة طغرلبك١٠ضطر للموافقةثم اُ  في البدایة اإلذن بسفر خاتونالقائم 

م بـــأمر اهللا، عقـــدت بقــرار مــن الخلیفــة القــائمهمــة، بة فــي شـــوال مــن العــام نفســه جلســة وْ ـا بیــت النَّــشــهد أیًضــ

وسیطرته المالیة على  - عمید العراق - ١١يالقضاة الدامغانى، للحد من سوء إدارة أبو سعید القاین يوحضرها قاض

                                                

م ١٠٦٢/هـ٤٥٤الحجة عام  يم إلى ذ١٠٦١/هـ٤٥٣تولى الوزارة لمدة سنة وعدة أشهر من ربیع األول  :أبا الفتح منصور بن أحمد ١

  .٣٠٨، ١١٤ -١١٣، ١٩زمان، ج مرآة الي، ؛ سبط ابن الجوز ١٧٠، ٧٦، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٧٤/هـ٤٦٧عام  يوتوف

  . ١١٧، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٢١، ي، تاریخ دولة آل سلجوق؛ البندار ١٦٥، ١نصرة الفترة، ج ، العماد األصفهاني ٢

 - ٣٥٧، ٨، ج ، الكامل؛ ابن األثیر١٦٦ -١٦٥، ١نصرة الفترة، ج ي، ؛ العماد األصفهان٦٩ – ٦٧، ١٦، جي، المنتظمابن الجوز  ٣

  .١١٩ –١١٧، ١٩، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٣٥٨

 عن ضمان م وهو یلي الوزیر في المكانة، وكان مسئوالً ١٠٦١/ هـ٤٥٣واله طغرلبك هذا المنصب عام  :أبو أحمد بن عبد الواحد ٤

مرآة  ي،، سبط ابن الجوز ٣٦٠ ،٨الكامل، ج ، ابن األثیر. م١٠٧٦/هـ٤٦٩عام  يكل عام، وتوفى النهاوند يخراج بغداد بمبلغ سنو 

  .  ١٢٨، ١٠ج  تاریخ اإلسالم،ي، ؛ الذهب ١٢٠،٣٢١، ١١٤، ١٩الزمان،ج 

. المالیة، ولما أصر الخلیفة على رفض زواجه من ابنته أمر بتخفیضهابأمر اهللا قیمة مخصصات الخلیفة القائم  زیادةطغرلبك بقام  ٥

  .   ١٢٤ – ١٢٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ١٦٧، ١نصرة الفترة ، ج  ي،؛ العماد األصفهان١٩٧اإلنباء، ي، ابن العمران

   .١٢٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٢٣تاریخ دولة آل سلجوق، ي، ؛ البندار ١٦٨، ١نصرة الفترة، ج ، العماد األصفهاني ٦

  .  ١٦٨، ١ج  نصرة الفترة،ي، ؛ العماد األصفهان٧٢، ١٦، ج المنتظم ي،ابن الجوز  ٧

حسن أحمد محمود وأحمد إبراهیم الشریف، العالم اإلسالمي في العصر العباسي،  ؛٤٤النعیم حسنین، سالجقة إیران والعراق،  عبد ٨

 . ٩٤الزواج السیاسي في الخالفة العباسیة،  ي،وفاء محمد عل؛ ٥٦

 .  ٢٧تاریخ دولة آل سلجوق،  ي،؛ البندار ١٧٨، ١ نصرة الفترة ، ج، ؛ العماد األصفهاني٨١، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٩

  . ١٥١، ١٤٨ –١٤٧، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز  ١٠

ا، ولجمع هذا بدفع ضمان بغداد بمبلغ مائة وخمسین ألف دینار، وقیل بمائة وثمانیة وخمسین ألفً  يكلف السلطان طغرلبك القاین ١١

بین الناس، وكان قبل  يعمید العراق السابق، ولهذا ساءت سیرة القاین يى ألغیت في فترة النهاوندلجأ إلى فرض الكثیر من الضرائب الت
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بهـدف االسـتئثار حسابات اإلقطاعات المخصصة للخلیفة، وكان السلطان طغرلبـك واله هـذا المنصـب قبـل وفاتـه 

قـد كنـت تنظـر فـي :"فأرسل إلیـه الخلیفـة، ١لخزانة السلجوقیةبجمیع السلطات في العراق وضم موارده المالیة إلى ا

، ولهــذا تقــرر أن یحضــر "وٕاال فــاخرج مــن هــذا البلــد...هـذا البلــد مــن قبــل ملــك مضــى لســبیله، فإمــا أن ترفــع یــدك 

 ثم تقرر ،القضاة بمبلغ ثالثین ألف دینار يإلى البیت لمحاسبته على ما لدیه من األموال، فأقر أمام قاض يالقاین

السیاسیة بین  بة الكثیر من العالقاتوْ ـعكس بیت النَّ . ٢أفرج عنه بعد عدة أشهرو اعتقاله ألنه لم یكن معه المبلغ، 

، )م١٠٧٢ – ١٠٦٣/هـــ٤٦٥ – ٤٥٥(الخلیفـة القـائم بـأمر اهللا ودولــة السـالجقة فـي عهـد الســلطان ألـب أرسـالن 

أمر بعودة ابنة الخلیفة إلـى بغـداد و الصبغة الشرعیة، السلطان على إقامة الدعوة له ببغداد لصبغ والیته ب حرصو 

  .٣م١٠٦٤/هـ٤٥٦بعد وفاة زوجها طغرلبك، وأرسل رسله لذلك في شهر ربیع اآلخر عام 

مــن وهــو  ،"محمــد بـن عبــد الـرحمن"بیـنهم مــنكـان بة لعــرض رسـائل الســلطان، و وْ ـالنَّـ اجتمعـت الرســل فـي بیــت

ا، فاحتج علي حاضرً الدامغاني  القضاة ابن يیر ابن جهیر، وكان قاض، وعقدت الجلسة برئاسة الوز ٤كبار القضاة

ا في بغداد، وفى رأینا كانت مكانته في االجتماع، حیث كان ترتیبه أعلى منه بوصفه ضیفً  يترتیب جلوس القاض

روج مــن لــذا عوقــب بــالخ، ومــن الواضــح أنــه أســاء التعبیــري، ا، ولــم ُیقبــل احتجــاج ابــن الــدامغانا أیًضــالكبیــرة ســببً 

، ولم توضح المصادر لماذا أبعد عـن المجلـس "بة بمعزل من المجلسوْ ـیجلس فى روشن بیت النَّ : "وأن، المجلس

محمـد بـن عبـد الـرحمن  ي، ثـم ألقـى القاضـبالبیـت ومن الـراجح أنـه كـان الیـزال لدیـه عمـًال ؟ بیتالفقط ولیس عن 

رسلة باسم الخلیفة القائم بأمر اهللا والوزیر ابن جهیر، خطبة تحدث فیها عن ألب أرسالن، وقام بتسلیم الرسائل الم

   .٥وكتب الخلیفة إلى السلطان وشكره على إعادة ابنته، وقرر إقامة الدعوة له فى منابر الخالفة

اهتمام ألب أرسالن بتوطید عالقته فیها م، وظهر ١٠٦٤/هـ٤٥٦بة بعض االجتماعات عام وْ ـعقد فى بیت النَّ 

حیــث أیــد رأى الخلیفــة عنــدما اعتــرض علــى ســوء إدارة المــوظفین التــابعین لدولــة الســالجقة فــي  القــائم بــأمر اهللا،ب

في بغـداد، وكـان الخلیفـة  ٧الشحنة، الذى كان یتولى وظیفة ٦ي، وٕایتكین السلیمانيالنهاوند:، وهمالعباسیةالخالفة 

                                                                                                                                       
  .٣٦٠ ،٨الكامل، ج ، ؛ ابن األثیر١٧٩، ١نصرة الفترة، ج ي، العماد األصفهان. ي عن مطبخ الوزیر الكندر والیته مسئوًال 

 . ٢٤٢محمد سهیل طقوش، تاریخ الدولة العباسیة،  ١

  . ١٦١، ١٥٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، الجوز  سبط ابن ٢

  . ٩١، ١٢، ج ، البدایة؛ ابن كثیر٣٦٧ –٣٦٦، ٨، ج ، الكامل؛ ابن األثیر٨٦، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٣

الـرئیس، وهـو مـن أكـابر عصـره، وكـان لـه قبـول كبیـر  يعـرف بالقاضـ :النسـوى يمحمد بن عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن علـأبو عمرو  ٤

 إلـى الخالفـة، واله الخلیفـة القـائم بـأمر اهللا القضـاء فـي خـوارزم وفـراوة ونسـا ولقبـه بأقضــى ا مـا بعـث رسـوالً ك والسـالطین، وكثیـرً عنـد الملـو 

المنتخـب ي، الصـریفین. م ١٠٨٥/هــ٤٧٨القضاة، وله العدید من المؤلفات في الفقه والتفسیر، وقام ببناء مدرسة في خوارزم، وتوفى عـام 

 ٤ج ، طبقـــات الشـــافعیة الكبـــرى:  يالســبكأبـــو نصــر عبـــد الوهـــاب ؛ ٣٠٧، ١٠تـــاریخ اإلســـالم، ج ي، ؛ الــذهب٧١، مــن تـــاریخ نیســـابور

  .  ١٧٧ –١٧٥، )١٩٦٤، دار إحیاء الكتب العربیة: القاهرة(

  . ١٦٢، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٨٧ – ٨٦، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٥

، ٨الكامــل، ج ، ابــن األثیـر. م ١٠٨١/ هــ٤٧٤عــام  يم، وتـوف١٠٦٤/ هـــ٤٥٦الشــحنة فـي بغــداد عـام  ينتـولى األمیـر إیتكــین السـلیما ٦

  . ٣٥٧، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ٣٥٦

لسـان العـرب، ج  ،ابـن منظـور. وظیفة یولیها السلطان في بلد ما لضبط األمن به، وشحن البلد في اللغة بمعنى مأله بالخیـل :الشحنة ٧

  . ٤٧٤المعجم الوسیط،  مجمع اللغة العربیة، ؛٤٧، ٧
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جمـادى اآلخـرة برئاسـة الـوزیر ابـن قد أمر بحضورهما إلي البیت وتوجیه اللوم لهما، فعقدت لذلك جلسة في شهر 

للخلیفـة، ثـم قـام بمصـادرة بعـض مخصصـات الـوزیر، فأیـد  يا، فاشتكى لـذلك النهاونـدا الذعً جهیر ووجه لهما نقدً 

   .١الخلیفة باالمتثال ألوامر يالخلیفة موقف الوزیر، ولما بلغ ذلك السلطان ألب أرسالن أمر النهاوند

بة وْ ـالدولة البیزنطیة من أسباب عقد العدید من االجتماعات في بیت النَّ  كانت انتصارات دولة السالجقة على

/ هــ٤٥٦لإلعالن عن هذه االنتصارات واالحتفال بها، وقراءة خطاب السـلطان المرسـل، ففـي شـهر رمضـان عـام 

اءة ، وقــام الــوزیر ابــن جهیــر بقـــر ٢حققـــه ألــب أرســالن يم، عقــد بالبیــت اجتمــاع بعــد االنتصــار الكبیــر الــذ١٠٦٤

لم یحضره  يالنهاوندإال أن الخطاب بین الحضور، وعلى الرغم من أهمیة هذا االجتماع بالنسبة لدولة السالجقة، 

بیت لعقد مصالحة بینهما، خاصة بعدما أید ألب أرسالن موقف الخلیفة اللخالفه مع الوزیر، لذا تقرر حضوره في 

  .٣التودد وامتثل ألوامر السلطان وأظهري، فحضر النهاوند - كما سبق أن أوضحنا - والوزیر

 يبة، تتعلــق بتوقــف موســـم الحــج مــن بـــالد المشــرق اإلســـالموْ ـنوقشــت فـــي بیــت النَّـــ مهمــةهنــاك مســألة دینیـــة 

والعـراق بســبب مشـاكل الطریــق إلـى مكــة، وعقـد لــذلك العدیـد مــن االجتماعـات فــي البیـت، وكــان الحـج توقــف لمــا 

م بحــل هــذه األزمــة، ١٠٥٥/هـــ٤٤٧رلبــك عنــد دخولــه بغــداد عــام ، وقــد وعــد الســلطان طغ٤یقــرب مــن نصــف قــرن

، وطلب من أبى سعید لهاوزیر السلطان ألب أرسالن، بإیجاد حل ٦كما اهتم نظام الملك، ٥ا من أهدافهوكانت هدفً 

رمضــان عـــام  بة فــيوْ ـابــن جهیــر عــدة مــرات فـــي بیــت النَّــ حلهــا، فــاجتمع مـــع الــوزیر –عمیــد العــراق - يالقــاین

بعد وصول قافلة حجاج خراسان إلى العراق، وتقرر االهتمام بأعداد الخفراء من القبائل العربیة م ١٠٦٥/ه٤٥٧

ومعــه بعــض الحجــاج، لكــنهم لــم یتمكنــوا مــن أداء  يوســار نقیــب العباســیین الكامــل طــراد الزینبــ، ٧لتــأمین الحجــاج

                                                

 .١٦٧ –١٦٦، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ١

م للدولـة البیزنطیـة فـى أرمینیـة، وتحـیط بهـا الجبـال مه، وكانت قلعة حصینة ومعقل "يآن"نجح السلطان ألب أرسالن في دخول مدینة  ٢

معجم البلدان، ، ؛ یاقوت٩٥-٩٣، )١٩٨٦، اقرأ دار: بیروت( زبدة التواریخي، سینالح على بن ناصر .للمزید انظر. الشامخة والحصون

  .٣٧٠-٣٦٩، ٨الكامل، ج ، ؛ ابن األثیر٥٩، ١ج 

  . ١٦٦، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٣

را مـا ف الحـج، ولهـذا كثًیـعلي قوافل الحجاج القادمین من المشرق اإلسالمى والعراق فى طریق مكة إلـى توقـ غارات األعرابأدى تكرر  ٤

  ١٠١٩/هــ٤٠٩لـم یحـج أحـد مـن العـراق أو مـن خراسـان فـي هـذا العـام فـي كتابـات المـؤرخین، وذلـك فـي الفتـرة مـن عـام : انتشرت عبارة 

حــل هـذه المشـكلة عــام ) م١٠٣٠- ٩٩٨/هــ٤٢١- ٣٨٨( يم، وقــد حـاول السـلطان محمـود بــن سـبكتكین الغزنـو ١٠٦٢/هــ٥٥٤إلـى عـام 

، ٨-٧، ١٢البدایـة، ج ، ابـن كثیـر. للمزیـد انظـر. بدفع مبلـغ ثالثـین ألـف دینـار لألعـراب، ومـع ذلـك ظلـت األزمـة قائمـة١٠٢٢/هـ ٤١٢

٨٤، ٦٩-٦٧، ٦٥-٦٤، ٦١ – ٥٨، ٥٦-٥٢، ٥٠-٤٩،  ٤٧، ٤٥، ٤٠، ٣٧-٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٦-٢٥، ٢٣، ٢٠-١٩، ١١-

٨٨.   

   .٣٢٢، ٨، ج ، الكامل؛ ابن األثیر٣٤٨، ١٥، ج ي، المنتظم؛ ابن الجوز ١٨٩، ي، اإلنباءابن العمران ٥

ا للسـلطان ألـب أرسـالن ومـن من أهم وزراء السالجقة، تولى الوزارة لمدة قاربت على الثالثین عاًمـ :يالطوس يالحسن بن عل يأبو عل ٦

درسة النظامیة ببغداد، وتـوفى عـام ا بالعلم والعلماء وبببناء المدارس والمساجد واألربطة، وقام ببناء المبعده للسلطان ملكشاه، وكان مهتمً 

  . ٣٠٢،٣٠٤، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٩٢/هـ٤٨٥

  . ١٧٥، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٧
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١٧٣ 
 

أخـو وقاد الحسین  ،١للعودة إلى بغدادالحج، بسبب غدر الخفراء بهم واستیالئهم على أمتعتهم وأموالهم فاضطروا 

  .٢ا آخر، ونجحوا في أداء الحج في هذا العامأبى الغنائم نقیب الطالبیین فریقً 

ـــ ـــت النَّـ ـــتقبل بیــ ـــتوفوْ ـاسـ ــوًال ٣يبة أبـــــا ســــعد المســ ـــى رســ ـــالن فــ ـــب أرسـ ـــلطان ألــ ـــن السـ ــىشــــهر  عــ ـــادى األولـــ  ٤جمــ

یفـة القـائم بـأمر اهللا، باإلضـافة إلـى بعـض م، وأرسل معـه مجموعـة مـن الهـدایا القیمـة إلـى الخل١٠٦٧/ه٤٥٩معا

الرسائل التى تتعلق بتوطید العالقات بین الدولتین، وعكست هذه الرسائل المكانة التـى صـارت للـوزیر ابـن جهیـر 

بــدال مـــن " الــوزیر األجـــل:"لــدى الســلطان ألـــب أرســالن، حیــث قـــرر تغییــر أســـلوب مخاطبتــه فــي الرســـائل، بكتابــة

القعـدة مـن  يالـوزیر ابـن جهیـر وطلـب خلعـا مـن السـلطان، فأرسـل إلیـه فـي شـهر ذ تجـرأ ولهذا، ٥"الرئیس األجل"

ا فـى ٦العام نفسه خلعا قیمة وقـام بارتـدائها ، بیـت لالحتفـال بهـذه الخلـعال، فكتب الوزیر إلیـه وشـكره، وعقـد اجتماعـ

ل أن خلـع الســلطان وعكـس هـذا األمـر تطـور عالقتـه بالسـلطان ألـب أرسـالن، فلـم یحـدث مـن قبـ ،وهنـأه الحضـور

  . ٧على أحد الوزراء العباسیین، بل كان الوزیر هو الذى یحمل خلع الخلیفة إلي السلطان يالسلجوق

بة، ولم یكن یدرك وْ ـلهذا حرص ابن جهیر على إعالن ذلك بین الناس والتفاخر به بین جمع كبیر فى بیت النَّ 

 يه بالسالجقة، ألنـه كـان علـى حـد قـول سـبط ابـن الجـوز أنه قد یخسر وظیفته بسبب كراهیة الخلیفة لتطور عالقت

یمیل إلى إحكام سیطرته علـى األمـور  –كعادة الوزراء - ا بمباشرة أمور الخالفة بنفسه، بینما كان ابن جهیرمهتمً 

م، وكتــب إلیــه أن مــن أســباب ١٠٦٨/هـــ٤٦٠ولهــذا قــرر الخلیفــة القــائم عزلــه مــن الــوزارة بعــد عــام فــى ذى القعــدة 

وسـألت لبسـها فـي الـدار العزیـزة والتجمـل ...ألب أرسالن تطلب خلعة مـن غیـر اسـتئذان ...ك كتبت إلى أن:"عزله

هذا ما ال یجوز اإلذن فیه، ألنه إنما یتجمل بما یلبس مما یخرج من الدار، ال بما یجىء إلیها، فلم : بها، فقیل لك

لـك علـى مضـض، وجمعـت النـاس فـي بیـت  فأذنـا...تفعل وعزمت على مكاتبة ألب أرسالن وسؤاله أن یشفع فیك

  . ٨ثم أعید للوزارة بعد عدة أشهر، فتقرر عزله ،"بة ولبستها وهنیت بهاوْ ـالنَّ 

                                                

  . ٩٢، ١٢، ج ، البدایة؛ ابن كثیر١٧٥، ١٩، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٩١، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ١

  . ٩٢، ١٢، ج ، البدایة؛ ابن كثیر١٧٥، ١٩ج ن، ي، مرآة الزماسبط ابن الجوز  ٢

 عن ضبط الدیوان والنواحى المالیة به، واهتم شرف الملك ببناء المدارس بمرو كان مسئوالً : يشرف الملك منصور بن محمد المستوف ٣

المنـتظم، ج ي، ابـن الجـوز . م١١٠١/هــ٤٩٤بأصبهان عام  ي، وتوفيا قیمة، وبنى ببغداد مدرسة لتدریس المذهب الحنفوأوقف علیها كتبً 

  . ٤٦٦، ٥صبح األعشى، ج ي، ؛ القلقشند٧٢، ١٧

  . ٣٤تاریخ دولة آل سلجوق، ي، ؛ البندار ١٩٥، ١نصرة الفترة، ج ي، العماد األصفهان. وقیل فى صفر ٤

؛ سبط ابن ٣٤ل سلجوق، تاریخ دولة آي، ؛ البندار ١٩٥، ١نصرة الفترة، ج ي، ؛ العماد األصفهان١٠٠، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٥

  . ١٩٤، ١٩، ج ي، مرآة الزمانالجوز 

كانت عبارة عن فرجیة طمیم، وهو ثوب واسع، طویـل األكمـام یصـنع عـادة مـن الجـوخ ، والطمـیم بمعنـى قمـاش متـین، وعمامـة مذهبـة  ٦

: يدوز رینهـارت ؛ ٦٧٩وسـیط، المعجـم المجمـع اللغـة العربیـة، ؛ ١٩٦، ١٩مرآة الزمـان، ج ي، سبط ابن الجوز . ومركب ذهب على فرس

  . ٣٤، ٨، ج ٧٥، )١٩٨٠ ،دار الرشید للنشر: بغداد( ٧ج ، تكملة المعاجم العربیة

  . ٥٩، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٧

مــرآة ، بهــذه التفاصــیل يوانفــرد ســبط ابــن الجــوز ، ١٠٦، ١٦المنــتظم، ج . إلــى هــذا الســبب دون ذكــر بیــت النوبــة يأشــار ابــن الجــوز  ٨

  .٢٠٨، ٢٠١، ١٩٠،  ١٩لزمان، ج ا
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بشــأن الثقافیــة فـي بغــداد، فعقـد بــه عـدة اجتماعــات  بة بعـض األمــور التـى تتعلــق بالناحیـةوْ ـنـوقش فــي بیـت النَّــ

وقیـل ، ١وسـمیت لهـذا باسـمهي نائها لتدریس المذهب الشافعالمدرسة النظامیة، وكان الوزیر نظام الملك قد أمر بب

  .٢لیتولى التدریس بها  يأبى إسحاق الشیراز  يا للفقیه الشافعبناها خصیصً 

ا في المدرسة بأمر بنائها، وبعد انتهائه منها عقد اجتماعً  - عمید العراق - يفعهد الوزیر نظام الملك إلى القاین

حضـور االجتمـاع والتـدریس  يم، ورفض أبو إسحاق الشیراز ١٠٦٧/هـ٤٥٩القعدة عام  يحضره جمع كبیر في ذ

، ٤، فتـولى التـدریس بهـا فقیـه آخـر٣بإجبـار النـاس علـى تـرك دورهـم وهـدمها ألجـل بنـاء المدرسـة يبهـا، لقیـام القـاین

، لهــذا ٥"إســحاقي لمــن َبنیــت هــذه المدرسـة إال ألبــ:"والمــه وقــال لـه يولمـا بلــغ ذلــك اـلوزیر نظــام الملــك وبــخ القـاین

بة إلیجـاد حـل لموقـف أبـي إسـحاق، ووصـل األمـر إلـى الخلیفـة القـائم وْ ـجتمـاع ببیـت النَّـاإلـى عقـد  ياضطر القاین

أقــیم اجتمــاع آخــر فــي البیــت برئاســة الــوزیر ابــن ، و ٦وأقنعــه بالتــدریس بهــا يفكتــب إلــى الفقیــه أبــى إســحاق الشــیراز 

التـى خصصـها الـوزیر  األوقـافإقـرار وفیه تـم ، العدول ، وحضره القضاة والشهودم١٠٧٠/هـ٤٦٢جهیر في عام 

   .٨بكتابة كتاب الشرط الخاص بهاوقاموا ، ٧كان من بینها سوق المدرسة وعدة ضیاعنظام الملك للمدرسة، و 

، إثــر ٩م١٠٧٠/هــ٤٦٢قیمــت ببغـداد عـام أخـالل االحتفـاالت التـى  بة بإعتبـاره بیــت الدولـةوْ ـالنَّـ بـرز دور بیـت

، خلع طاعته للخالفة الفاطمیة ١رأمیرها محمود بن نص لب إلى تبعیة الخالفة العباسیة، حیث قررعودة مدینة ح

                                                

م، واهـتم الـوزیر نظـام  ١٠٦٥/هــ ٤٥٧الحجـة عـام  ي، وبدء فـي بنائهـا فـي ذيهى أول مدرسة بنیت في اإلسالم وتقع على نهر الُمَعل ١

ي، بـن الجـوز ؛ سـبط ا ٣٠٤، ١٦المنـتظم، ج ي، ابـن الجـوز . ا في قراءة القرآن والوعظ واللغة العربیةا دروسً الملك بأن یخصص بها أیضً 

 .  ٤٧٩، ٦كنز الدرر، ج ي، ؛ الدوادار ١٧٧، ١٩مرآة الزمان، ج 

، ولـه العدیـد مـن المؤلفـات منهـا يولد بفیروزاباد بفـارس واسـتقر ببغـداد وبلـغ مكانـة كبیـرة فـي الفقـه الشـافع :بن یوسف يإبراهیم بن عل ٢

أبــو  ؛٢٢٩-٢٢٨، ١٦المنــتظم، ج ي،ابــن الجــوز . م١٠٨٣/هـــ٤٧٦ا بالمدرســة النظامیــة حتــى وفاتــه عــام طبقــات الفقهــاء، وظــل مدرًســ

  . ٣١ -٢٩، )١٩٦٨، دار صادر: بیروت( ١جوأنباء أبناء الزمان،  وفیات األعیان، ابن خلكانالعباس أحمد بن محمد 

ابـــن . يفرانــهــدم ألجــل بنـــاء المدرســة العدیــد مـــن الــدور بعــدة منـــاطق ببغــداد مثــل مشـــرعة الزوایــا والفرُضــة وبـــاب الشــعیر ودرب الزع ٣

 . ١٧٨ -١٧٧، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ، سبط ابن الجوز ٩١، ١٦المنتظم، ج  ي، الجوز 

ابـن . افي المكانة، تولى التـدریس بالمدرسـة النظامیـة عشـرین یوًمـ يأبا إسحاق الشیراز  يكان یضاه: ابن الصباغ يهو الفقیه الشافع ٤

  .  ٢١٨ -٢١٧، ٣وفیات األعیان، ج ، خلكان

 -١٩٦، ١٩مـــرآة الزمـــان، ج ي، ؛ ســـبط ابـــن الجــوز ٣٨٠، ٨الكامــل، ج ، ؛ ابـــن األثیـــر١٠٣ -١٠٢، ١٦المنــتظم، ج ي، ابــن الجـــوز  ٥

١٩٧.   

  . ١٩٧، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز . اكتفى الفقیه بالتدریس فقط ٦

  . ٢٢١، ١٩، ج نتظمالمي، سبط ابن الجوز  ٧

ابـن . للمزیـد انظـر. واشـترط وجـود واعـظ ونحـوى ومقـرئ القـرآني، خصصـة للمـذهب الشـافعتم التـأكید فیـه علـى أن المدرسـة وأوقافهـا م ٨

  . ٣٠٤، ١٦المنتظم، ج ي، الجوز 

وذكــر الــبعض اآلخــر أنــه كــان فــي العــام  يوابــن العــدیم والمقریــز  يســبط ابــن الجـوز ومــنهم اتفـق بعــض المــؤرخین فــي تحدیــد هــذا العــام  ٩

زبــدة : ابـن العـدیمأبـو القاسـم عمـر بــن أحمـد ؛ ٢٢٣، ١٩مـرآة الزمــان، ج ي، ؛ ســبط ابـن الجـوز ٣٨٧، ٨الكامـل، ج ، ابـن األثیـر. التـالى

ي، المقریـز أحمد بن على ؛ ١٤١، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب١٧، )١٩٥١، المعهد الفرنسى: دمشق( ٢ج من تاریخ حلب، الحلب 

  . ٣٠٢، )١٩٩٦جنة إحیاء التراث، ل: القاهرة( ٢ج بأخبار األئمة الفاطمیین الحنفا، اتعاظ الحنفا 
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، لذا وضعت مظاهر الزینة على باب البیـت، ٢وٕاقامة الخطبة باسم الخلیفة القائم بأمر اهللا والسلطان ألب أرسالن

ا كــان یحــدث مــن قبــل مــع العدیــد مــن ومــن الــراجح أنــه عقــد بــه اجتماعــا لقــراءة الرســائل الــواردة مــن حلــب، مثلمــ

  . ٣أشار إلى قراءتها في دار الخالفة دون أن یحدد المكان يالرسائل خاصة أن سبط ابن الجوز 

ا لعقـد العدیـد مـن سـببً  –كما أوضحنا مـن قبـل –كانت انتصارات السلطان ألب أرسالن على الدولة البیزنطیة 

، اجتمــع فــي ٤م الــذى حققـه الســلطان عنـد مدینــة مالزكـردمهــتصـار البة، ولهـذا بعــد االنوْ ـاالجتماعـات فــي بیـت النَّــ

ُجمـع النـاس :"بقولـه يم، وأشـار إلـیهم ابـن الجـوز ١٠٧١/هـ٤٦٣الحجة عام  يالبیت الكثیر من رجال الدولة في ذ

  . ٥، وانتشرت مظاهر االحتفال في جمیع أنحاء بغداد"بة وقرئت كتب الفتحوْ ـفي بیت النَّ 

عنـد وصـوله إلـى بغـداد فـي رجـب عـام ٦بة مراسم استقبال مؤید الملك ابن الوزیر نظام الملكوْ ـأقیم في بیت النَّ 

م، وحدث هذا ألول مرة، وكان من االجتماعات التى عقدت فیه بصفة استثنائیة، حیث كان كبار ١٠٧٤/هـ٤٦٦

تــاد فــي النظــام ، ولكــن علــى غیــر المع٧الشخصــیات یســتقبلون بمراســم اســتقبال رســمیة عقــب وصــولهم إلــى بغــداد

ا عــن عــدم تنظــیم اســتقبال لــه، النشــغال كبــار رجــال الدولــة بة، اُســتقبل مؤیــد الملــك تعویًضــوْ ـالمتبــع فــي بیــت النَّــ

                                                                                                                                       

بة إلـى أمـه، التـى كانـت مـن بنـى كـالب، وتـولى الحكـم فـي عرف أیضً  :محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ١ ا باسم ابـن الزوقلیـة نسـ

، ١٩مـــرآة الزمـــان، ج ي، ســـبط ابــن الجـــوز . م ١٠٧٥/هــــ٤٦٧عــام  يوتـــوف) م١٠٧٥-١٠٦٥/هــــ٤٦٧-٤٥٧(حلــب لمـــدة عشـــر ســنوات 

، ٢؛ زبدة الحلـب، ج ٥٣٧) ١٩٨٨، دار الفكر: بیروت( ١في تاریخ حلب، ج بغیة الطلب، ابن العدیمقاسم عمر بن أحمد أبو ال؛ ٢٢٣

 .  ٢٥٥، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب٤٢

، يإلسـالممن حلقات الصراع بین الخالفة الفاطمیة والخالفـة العباسـیة حـول منـاطق النفـوذ فـي العـالم امهمة یمثل هذا الموضوع حلقة  ٢

منـذ ذلــك العـام ولـم تعــد مـرة أخــرى، وقیـل إن ضـعف الخالفــة الفاطمیـة مــن  اوكانـت حلـب تتبــع الخالفـة الفاطمیـة ثــم أسـقطت تبعیتهــا لهـ

ابـن  .الوزیر العباسي ابن جهیر يناحیة وقوة دولة السالجقة من ناحیة أخرى كانت وراء اتخاذ الحلبیین هذا القرار، باإلضافة إلى مساع

اتعـاظ ي، المقریـز  ؛١٤١، ١٠تـاریخ اإلسـالم، ج ي، ؛ الـذهب٢٢٣، ١٩مـرآة الزمـان، ج ي، ؛ سـبط ابـن الجـوز ٣٨٧، ٨الكامـل، ج ، األثیر

  .٣٠٢، ٢الحنفا، ج

  . ٢٢٣، ١٩مرآة الزمان، ج  ٣

لطان بـالهجوم بجـیش كبیـر وحقـق السـ) م١٠٧١ -١٠٦٨/ هــ٤٦٣-٤٦٠(  Romans1Vرومـانوس الرابـع  يبـدأ اإلمبراطـور البیزنطـ٤ 

ا باســـم منـــازجرد، وأســـر رفـــت أیًضـــا عنـــد مالزكـــرد، وهـــى مدینـــة مشـــهورة فــي أرمینیـــة بـــالقرب مـــن خـــالط، وعُ ا كبیـــرً ألــب أرســـالن انتصـــارً 

نصـرة الفتـرة، ج ي، العمـاد األصـفهان.اإلمبراطور البیزنطى في المعركة، ثم أفرج عنه بعدما وعد بدفع جزیة سـنویة كـل عـام، للمزیـد انظـر

ـــدان، ج ، ؛ یـــاقوت١١٤ – ١١٠زبـــدة التـــواریخ، ي، الحســـین ؛٢٢٦ –٢١٢، ١  –٣٨٨، ٨الكامـــل، ج ، ؛ ابـــن األثیـــر٢٠٢، ٥معجـــم البل

  . ١٩٠ -١٨٨راحة السرور، ي، ؛ الراوند٣٨٩

  . ٢٣٩، ١٩مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ١٢٨، ١٦المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٥

م، ثم عزل منها بعد عـام، ثـم توالهـا للسـلطان محمـد ١٠٩٣/هـ٤٨٧لسلطان بركیاروق عام تولى الوزارة ل: عبد اهللا أبو بكر مؤید الملك ٦

م، وكـان فـي ١١٠١/هــ٤٩٤م لمدة عامین تقریبا، وقتل فـي الحـرب الـدائرة بـین السـلطان محمـد وأخیـه بركیـاروق عـام ١٠٩٩/هـ٤٩٢عام 

  .٦٦٨، ٤٨٢، ٤٨٠، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ذهب؛ ال٥١٦،  ٥١٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز . الخمسین من عمره

ا فــي مراسـم االســتقبال الرسـمیة خــروج موكـب كبیــر یضـم كبــار رجـال الدولــة فـي مقــدمتهم الـوزیر، وأشــار إلـى ذلــك سـبط ابــن كـان متبًعـ ٧

مــرآة ي، ابــن الجــوز ؛ ســبط ٥٢، ١٧، ج ٥٢، ١٦المنــتظم، ج ي، ابــن الجــوز . ، للمزیــد انظــر"خــرج النــاس علــي طبقــاتهم" :بقولــه يالجــوز 

  . ٢٢٢، ١٣٧، ١٩ج  ،الزمان



  الخالفة العباسیةدار  ودورهبة وْ ـالنَّ في بیت 
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، وبسـبب اعتــراض مؤیـد الملــك علـى عــدم اتبــاع ١بفیضـان نهــر دجلـة وآثــاره السـیئة علــى جوانـب الحیــاة فـي بغــداد

  . ٢ر في البیتالمراسم المعتادة معه استقبله الوزیر ابن جهی

وتعـد هـذه ، بة أو بیـت الدولـة فـي عهـد الخلیفـة القـائم بـأمر اهللاوْ ـاتضح مما سبق جانـب مهـم مـن دور بیـت النَّـ

بـه علـى صـعید  مهمـةأهـم فتـرات البیـت وأزهاهـا، فلـم یخـل عـام تقریبـا مـن عقـد االجتماعـات ال - فـي رأینـا - الفترة 

    . وفي كافة المجاالت يوالخارج يالخالفة الداخل

، ثــم قــل دوره مهمــةعقــد بالبیــت العدیــد مــن االجتماعــات ال :بة حتــى ســقوط الخالفــة العباســیةوْ ـبیــت النَّــدور 

إلى إقامة دور أخرى في دار الخالفة  - في رأینا - المصادر العربیة ویرجع هذایرد ذكره إال قلیًال في ولم ، اتدریجیً 

 - كمـا سنوضـح - سـقوط الخالفـة، واقتصـر دورهحتـى ا باقًیـبة وْ ـحلت محله في بعض اختصاصاته، وظل بیت النَّـ

  .على إقامة مراسم العزاء عند وفاة أحد الخلفاء أو من أفراد األسرة العباسیة

عدة اجتماعات، كانت ) م١٠٩٤- ١٠٧٥/هـ٤٨٧ - ٤٦٧(بأمر اهللا  يلیفة المقتدالخبة في عهد وْ ـشهد بیت النَّ 

مراء القبائل العربیة في العراق ومنحهم الخلع بعد صدور قرارات الخلیفة أغلبها مراسم تعیین كبار رجال الدولة، وأ

منصور عمید الدولة ابن الوزیر ابـن  يم أسند الخلیفة منصب الوزارة إلى أب١٠٧٦/هـ٤٦٨ففى شوال عام ، بذلك

فیـه  ت اتبعـتبكتابة توقیع الخلیفة بذلك، وُنظم اجتماع في البی - الكاتب المعروف - ، وقام ابن الموصالیا٣جهیر

 المراســـم الرســـمیة المعتـــادة مـــن حضـــور جمـــع كبیـــر مـــن كبـــار رجـــال الدولـــة واألعیـــان، وقـــرئ قـــرار الخلیفـــة أمـــام

  . ٤وُمنح الوزیر عمید الدولة الخلع القیمةالحضور 

بة كــان فــي بعــض األحیــان بهــدف إظهــار الــوالء والطاعــة للخلیفــة وْ ـومــن المالحــظ أن الحضــور إلــى بیــت النَّــ

ا،  رســمیً بغـداد واســتقباله اسـتقباالً إلـى یـت الدولــة، ولهـذا بعـد وصــول مؤیـد الملـك ابــن الـوزیر نظـام الملــك بوصـفه ب

  .  ٦ثم غادر، "٥خدم"م، و١٠٧٧/ هـ٤٧٠على الذهاب إلى البیت في صفر عام أیًضا حرص 

األغلـب بعــد وفـاة أحــد  بة مراسـم والیــة بعـض أمــراء القبائـل العربیــة فـي العـراق، وكانــت تـتم فــيوْ ـأقـیم ببیـت النَّــ

األمراء إلضفاء الصفة الشرعیة على والیة األمیر الجدید، لذا تقرر بعـد أشـهر قالئـل مـن وفـاة أمیـر الِحلـة دبـیس 

مراســم والیتــه، خاصــة بعــد وٕاقامــة إلــى البیــت  ١حضــور ابنــه منصــور ٧م١٠٨٢/ هـــ٤٧٤بــن مزیــد فــي شــوال عــام 

                                                

اة الكثیـرین، ومـن اسـتطاع الهـروب إلـى الجانـب الغربـى كـان أقــل  ١ تسـبب فیضـان نهـر دجلـة هـذا العـام فـي سـقوط العدیـد مـن الـدور ووفـ

سـبط ابـن ". ین والخـرابقـد علمـت العـذر فـي تـرك تلقیـك مـن كثـرة الطـ:" ا وقیل لمؤید الملك بن نظام الملك في سبب عـدم اسـتقبالهتضررً 

  .٢٧٩ -٢٧٦، ١٩مرآة الزمان، ج ي، الجوز 

، ١٩، ج ي، مـرآة الزمـان؛ سـبط ابـن الجـوز ٢٣٩ –٢٣٨، ١نصـرة الفتـرة، جي، ؛ العمـاد األصـفهان١٥٧، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٢

٢٧٩  . 

  . ١٧١، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٣

  . ٣١٠، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٤

  . ٣٠، ٤تكملة المعاجم العربیة، ج،  يدوز . بمعنى أظهر الطاعة والخضوع ٥

  . ٣٣٣، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٦

  . ٤٢٥، ٨، ج ، الكاملابن األثیر ٧
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فتم إعداد محضر رسمى وأجل التوقیع علیه مـن قبـل القضـاة  ،٢وصوله إلى بغداد في طریق عودته من أصبهان

م فـي ١٠٨٢/هـــ٤٧٥والنقباء واألشراف لوقـت االجتمـاع، الـذى حـدد فـي یـوم السـبت الموافـق منتصـف صـفر عـام 

ساعة مبكرة من الیوم وبعد حضور الجمیع غاب األمیر منصور الضطراره للسفر إلى الحلة، بسبب سوء األحوال 

  .     ٣والده، فأرسلت الخلع إلیه هناك إثر وفاة

/ هـــ٤٧٩إلـى البیـت فـي جمـادى اآلخـرة عـام  ٤تقـرر بعـد وفـاة األمیـر مسـلم بـن قـریش حضـور ابنـه محمـدكمـا 

  . ٦، وُمنح الخلع المعتادة٥، وعقدت به مراسم والیته برئاسة الوزیر أبى شجاعم١٠٨٦

بة، وْ ـعـدة اجتماعـات فـي بیـت النَّـ) م١١١٨ - ١٠٩٤/هــ٥١٢ – ٤٨٧(أقیم فى عهد الخلیفة المسـتظهر بـاهللا 

بـأمر اهللا كـان السـلطان السـلجوقى  ياألزمات التى واجهت الخالفة، فقبل وفاة الخلیفة المقتـد وخصصت لمناقشة

في زیارة لبغداد إلتمام مراسم والیته الرسمیة من قبل الخالفـة، وقـام ) م١١٠٥ - ١٠٩٤/هـ٤٩٨ - ٤٨٧(بركیارق 

 ،م دون استكمالها١٠٩٤/هـ٤٨٧حالت وفاته في المحرم عام و اق الخاصة به والتوقیع علیها، بإعداد األور  يالمقتد

وأسرع في الیوم  يا له، فأخفى خبر وفاة المقتدولما ولى الخلیفة المستظهر باهللا اختار عمید الدولة بن جهیر وزیرً 

لجـیش وضـمن والءهـم بمـنحهم بعـض التالي بإتمام مراسم والیة السلطان، خشیة وقـوع أیـة اضـطرابات مـن قـوات ا

  . ٧هذه األزمة سار الوزیر إلى بیت النوبة واجتمع مع الخلیفة وأبلغه بتطورات األمورلاألموال، وبعد تداركه 

التـــى الدینیـــة المهمـــة إثبـــات نســب الفـــاطمیین إلـــى النبـــي صــلى اهللا علیـــه وســـلم مـــن الموضــوعات  ىكــان نفـــو 

األسلحة التى استخدمتها الخالفة العباسیة في عدائها الشهیر مع الخالفة  بة، ویعد من أهموْ ـعرضت في بیت النَّ 

نسـبهم، وقـام بـالتوقیع علیهـا لتأكیـد صـحتها القضـاة والفقهـاء  يا مـا قـاموا بكتابـة محاضـر بنفـالفاطمیة، ولهذا كثیـرً 

عملـه بـین النـاس  بصـحة نسـبهم وانتشـر بحكـم ي، ولهـذا عنـدما تكلـم التـاجر حامـد األصـفهان٨واألشراف فـي بغـداد

، وأصــدر أوامـره بعقــد يوف حتــى تُـالتــاجر وظـل معـتقًال  ىهـذه األزمــة بقـوة، وقـرر القــبض علـالخلیفــة ببغـداد، واجـه 

                                                                                                                                       

ي، ابـن الجـوز . م ١٠٨٦/ هــ٤٧٩عـام  يتـولى الِحلـة عـدة سـنوات ثـم تـوف :أبو كامل بهاء الدولة منصور بن دبیس بن مزید األسـدي ١

 . ٤٥٠، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب٢٥٢، ٢٢٠، ١٦المنتظم، ج 

/ هــ٤٧٤القعـدة عـام  يبعد وفاة والده فـي ذ) م١٠٩٢ -١٠٧٣/ هـ٤٨٥ -٤٦٥(ملكشاه  يسافر األمیر منصور إلى السلطان السلجوق ٢

  . ٤٢٥، ٨لكامل، ج ، اابن األثیر. م، لیقره على والیته على الحلة١٠٨٢

  . ٣٦٤ –٣٦٣، ١٩، ج ي، مرآة الزمانز سبط ابن الجو  ٣

محمــد عــام  يتــولى الرحبــة والرقـة وحــران، وأســندت الموصــل والجزیــرة إلــى عمــه إبــراهیم بــن قــریش، وتــوف :محمــد بــن مســلم بــن قــریش ٤

  . ٤٨٤، ١٠تاریخ اإلسالم، جي، ؛ الذهب٤٠٤ –٤٠٣، ١٩مرآة الزمان، ج ي، سبط ابن الجوز . م١٠٩٦/ هـ٤٨٩

م حتـى عـزل فـي رمضـان ١٠٨٣/هــ٤٧٦بـأمر اهللا منـذ عـام  يتـولى الـوزارة للخلیفـة المقتـد: يبـن الحسـین الـروذراور أبو شـجاع محمـد  ٥

. م١٠٩٥/هــ٤٨٨عام  يم، وقام بتألیف العدید من المؤلفات منها كتاب الذیل على تجارب األمم البن مسكویه، وتوف١٠٩١/هـ٤٨٤عام 

ـــاریخ اإلســـالم، ج ي، ؛ الـــذهب٤٧٣ -٤٧٢، ٤٢٩، ١٩مـــرآة الزمـــان، ج ي، ز ؛ ســـبط ابـــن الجـــو ٥٠٥، ٨الكامـــل، ج ، ابـــن األثیـــر ، ١٠ت

٦٠٦.   

 . ٤٠٤، ١٩، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٦

  .١٢، ١٠، ١٧، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٧

 . ٣٣٦، ٨٣ – ٨٢، ١٥المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١٠٥٢/ هـ٤٤٤م و١٠١١/ هـ٤٠٢حدث ذلك عامى  ٨
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م، بهـدف تغییـر مـا أشـیع عـن الفـاطمیین، ولهـذا تقـرر أن ١٠٩٥/هــ٤٨٨اجتمـاع فـي البیـت فـي ربیـع اآلخـر عـام 

هاشـم المنسـبیین إلـى  يالخالفـة، كمـا حضـر االجتمـاع بنـ يیحضـره جمـع كبیـر مـن النـاس، لیسـاهموا فـي نشـر رأ

نسب الفاطمیین، وقرىء توقیـع الخلیفـة أمـام الحضـور ووصـف فیـه  يصلى اهللا علیه وسلم لیثبتوا بالدلیل نف يالنب

  .١الفاطمیین باإللحاد والكفر

بة وْ ـنوقشت في بیت النَّ وكیفیة مواجهتها، من األزمات التى  قضیة الحملة الصلیبیة األولى على أنطاكیةوتعد 

بركیـارق، وبرئاسـة الـوزیر  يم، وعقـد بـه اجتمـاع بـدعوة مـن السـلطان السـلجوق١٠٩٨/ هـ٤٩١عام في ربیع اآلخر

، وقـــاموا ببحـــث كیفیـــة المســـاعدة إلنهـــاء الحصـــار ٢وحضـــره بعـــض األمـــراء فـــي العـــراق، عمیـــد الدولـــة ابـــن جهیـــر

مالبــث أن خابــت اآلمــال بعــد نجــاح الحملــة الصــلیبیة فــي احــتالل  ، وتقــرر االســتعداد للقتــال ثــم٣الصــلیبي للمدینــة

    .٤أنطاكیة

   ٥وأصبحت تقام في باب الُحجرة، مراسم تعیین كبار رجال الدولة یتقلصالخاص بإقامة بة وْ ـالنَّ بدأ دور بیت 

ح یــاقوت ، فـي حـین أوضـ٦فـي عهـد المسـتظهر بـاهللا يمـن كتابـات ابـن الجــوز  يوظهـر هـذا الـرأ، فـي دار الخالفـة

هــو مــن اهــتم بتخصــیص بــاب ) م١١٣٥ - ١١١٨/ هـــ٥٢٩ – ٥١٢(المسترشــد بــاهللا  يأن الخلیفــة التــال يالحمــو 

فــي رأینــا قلــة ظهــور بیــت النوبــة فــي  یفســر، وهــذا ٧الحجــرة الســتقبال الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة ومــنحهم الخلــع

  .المصادر العربیة منذ عهد الخلیفة المسترشد باهللا

                                                

 . ١٧، ٣، ج الحنفاي، اتعاظ المقریز  ١

  . ٤٣، ١٧، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٢

م، ثم نجحوا في احتاللهـا ١٠٩٧/هـ٤٩٠استمر الحصار الصلیبي ألنطاكیة لمدة تسعة أشهر، وكان قد بدأ منذ أواخر شهر شوال عام  ٣

؛ ٤٩١، ١٩مـرآة الزمـان، ج ، ي؛ سـبط ابـن الجـوز ١٦ –١٤، ٩الكامـل، ج ، ابـن األثیـر. للمزید انظر. م١٠٩٨/ هـ٤٩١في شعبان عام 

  .  ١٣٨ –١٣١، ٢زبدة الحلب، ج ، ابن العدیم

  . ٤٩٠، ١٩، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٤٣، ١٧، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٤

لیفـة بأنهـا دار عظیمـة الشـأن عجیبـة البنیـان، وأشـیر إلیهـا فـي عهـد الخ يبدار الخالفة ووصفها یاقوت الحمـو  مهمةهى احدى الدور ال ٥

، مما یوضح أنها أسست في عهده، وجاء ذكرها عندما انتقد الخلیفـة الـوزیر ابـن جهیـر )م١٠٧٥-١٠٣١/هـ٤٦٧-٤٢٢(القائم بأمر اهللا 

ا بــدال مـن بیــت م لدخولـه إلیهـا بــدون اسـتئذان وكـان ذلــك مـن أسـباب عزلــه، ومـن الواضـح أنهــا اسـتخدمت رسـمیً ١٠٦٨/هـــ٤٦٠فـي سـنة 

 – ١١١٨/ هـــ٥٢٩ -٥١٢( سســت فــي عهــد الخلیفــة المسترشــد بــاهللالمســتظهر بــاهللا، بینمــا ذكــر یــاقوت أنهــا أُ النوبــة منــذ عهــد الخلیفــة 

ومن الراجح أنه اختلط علیه أمر تأسیسها مع اهتمام المسترشد بتنظیم إقامة مراسم تعیـین كبـار رجـال الدولـة بهـا، وأقیمـت بهـا ) م١١٣٥

ـــات ــك العدیــــد مــــن االجتماعـ ــ ـــوز . بعــــد ذل ــن الجـ ــ ، ١٠٦، ١٨، ج٢٩٩ ،٢٧٥، ٢٦٩، ٢٠٥ –٢٠٤، ١٧، ج١٠٦، ١٦المنــــتظم، ج ي،اب

، ٢٤٧، ٢٠، ج ١٩،٢٠١ج مــرآة الزمــان، ي، ؛ ســبط ابــن الجــوز ٣٠٧، ١معجــم البلــدان، ج، یــاقوت ؛٢٢٢، ٢١٩، ٢١٣، ٢١٣، ١٧٦

  .١٤٦ –١٤٥، ٢٢، ج٢٧٧، ٢١ج 

وا ومنحــوا الخلـع ومــنهم أبـو القاســم بـن الحصــین صــاحب اجتمـع بعــض رجـال الدولــة فـي بــاب الحجـرة فــي عهـد المســتظهر بــاهللا، وكرمـ ٦

 يم، والـراجح أنـه تـولى المخـزن فـي ذلـك الوقـت حیـث عـزل ابـن الخـزر ١١١١/هــ٥٠٥عـام  يم، وابـن الخـزر ١١٠٦/هــ ٥٠٠المخزن عام 

  .  ١٦٣، ١٢٣، ١٠٠، ١٧المنتظم، ج ي، ابن الجوز . م١١١٨/هـ٥١٢منه عام 

 .٣٠٧، ١معجم البلدان، ج  ٧
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بیت في عهد المسترشد باهللا عند الحدیث عن انضـمام بعـض األمـراء مـن دولـة السـالجقة إلـى الوقد ورد ذكر 

، وألهمیة هذا الموضوع ١)م١١٥٢ - ١١٣٤/ هـ٥٤٧ - ٥٢٨(مسعود  يالخلیفة أثناء خالفه مع السلطان السلجوق

وُمنحـوا  ٢وكرمـوا فیـه م، وحضـره هـؤالء األمـراء١١٣٥/ هــ٥٢٩بة في رجب عـام وْ ـتقرر تنظیم اجتماع في بیت النَّ 

وألهمیة الموضوع ، بة ولیس باب الحجرة بوصفه بیت الدولةوْ ـومن الراجح أنه تم اختیار بیت النَّ ، ٣الخلع واألموال

شارك فیها هؤالء األمراء مع المسترشد  مهمة وجدیته بالنسبة للخالفة العباسیة، خاصة أنه سینتهى بخوض معركة

  .٤القعدة من العام نفسه يفرت عن مقتل الخلیفة في مدینة مراغة في ذوأس، باهللا ضد السلطان مسعود

الـذى حـرص ) م١١٣٦ - ١١٣٥/ هــ٥٣٠ - ٥٢٩(آلت الخالفة بعد وفاة المسترشد باهللا إلى ابنه الراشد بـاهللا 

 على إبراء ذمة والـده المالیـة قبـل إقامـة الصـالة علیـه ببغـداد، وقـرر إعـادة األمـالك التـى صـودرت مـن النـاس فـي

بیـت فـي الكانت وراء هذا القرار، وألهمیة هذا الموضوع تقرر عقد اجتمـاع  ي، ومن الراجح أن كثرة الشكاو ٥عهده

ــن ذ ــام  يفــــي الخــــامس مــ ــــ٥٢٩الحجــــة عــ ــوب١١٣٥/ هـ ــره الخلیفــــة الراشــــد بــــاهللا، وحاجــــب بــــاب النــ ابــــن  يم حضــ

  .٧النظر في المظالمالمختص ب، ٦الصاحب

بة وقــام ابـن الصــاحب وْ ـحضــر النـاس بیــت النَّـ:"بقولـه يإلــیهم ابـن الجــوز شـهد هـذا االجتمــاع جمـع كبیــر أشـار 

... وأوعــز بــرده..النــواب فــي األیــام المسترشــدیة يتقــدم بتصــفح مــا كــان یجــرى علــى أیــد:"بقــراءة قــرار الخلیفــة وفیــه

ــى ثوابـــه ــائقهم ومــــا كتــــ.. لیحظـــى اإلمــــام الشـــهید بزلفــ ـــاس فیهــــا حجـــج النــــاس ووثـ ــاب الحجــــرة أكی ــن بــ ــرج مـ ب وأخــ

  . ٨"أنه قد أبرأ أمیر المؤمنین مما یستحقه في ذمته.. وشهد الشهود..علیهم

، فیـأتى فـاءبتنظـیم مقابلـة الخل - فـي بعـض األحیـان - بة یختصوْ ـباإلضافة إلى هذه االجتماعات كان بیت النَّ 

اسـتقبالهم، وقـد  یحـدد أسـماء مـن یوافـق علـى، و ویـتم إبـالغ الخلیفـة، من یرید لقاءه إلى البیـت ویطلـب اإلذن بـذلك

  .زواج الخلیفة القائم بأمر اهللا من أرسالن خاتونمراسم أثناء  - كما أشرنا - حدث ذلك

                                                

عض األمراء اللذین وصفوا بالكبار لمكانتهم في دولة السالجقة، اللجـوء إلـى الخلیفـة المسترشـد بـاهللا إثـر هـزیمتهم أمـام السـلطان طلب ب ١

وســنقر، وجـاءوا إلــى دار الخالفــة وقــاموا بتحـریض الخلیفــة علــى حـرب الســلطان مســعود، واشــتركوا ، وقــزل ،وهــم یــرنقش البـازدار ،مسـعود

ـــرب ـــن الجـــــ. معــــه فــــي الحـ ــاد األصــــفهان٢٩٤ -٢٩٣،  ٢٩١، ١٧المنــــتظم، ج ي، وز ابـ ـــرة الفتـــــرة، ج ي، ؛ العمــ ؛ ١٩٨ – ١٩٦، ٢نصـ

؛ ٢٨٢ – ٩،٢٨١الكامـــل، ج ، ؛ ابـــن األثیـــر٢٠٨ -٢٠٧زبـــدة التـــواریخ، ي، ؛ الحســـین١٦٤-١٦٣تـــاریخ دولـــة آل ســـلجوق، ي، البنـــدار 

  .  ٣٥٥، ١١تاریخ اإلسالم، ج ي، الذهب

  .٢٩٤ ،١٧، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٢

 .٣٥٥، ١١، ج ي، تاریخ اإلسالم؛ الذهب٢٨١ ،٩،ج ، الكاملابن األثیر ٣

  .٢٨٣ – ٢٨٢، ٩، ج ، الكاملابن األثیر ؛٢٩٩ – ٢٩٨، ٢٩٥ – ٢٩٤، ١٧ج المنتظم، ، يابن الجوز  ٤

بـو الخطـاب عمـر أ؛ ٤٤٤، )١٩٩٩ ،مؤسسـة حمـادة ودار الكنـدى: األردن( ٢ج ، أخبار الدول المنقطعة، ابن ظافرعلي بن منصور  ٥

  . ١٤٠، )٢٠٠١، مكتبة الثقافة الدینیة: القاهرة(النبراس في تاریخ خلفاء بنى العباس ، ابن دحیةابن الحسن 

م حتـى عـام ١١٢٠/هــ٥١٤بـدار الخالفـة ببغـداد لمـدة عشـرین عـام منـذ عـام  يا لبـاب النـوبعمـل حاجًبـ :هبة اهللا بن محمد بن الحسن ٦

ذیــل ي، ؛ ابــن الــدبیث٥، ١٨المنــتظم، ج ي، ؛ ابــن الجــوز ٢١١اإلنبــاء، ي، ابــن العمرانــ. م١١٤٣/ هـــ٥٣٨عــام  يم، وتــوف١١٤٠/هـــ ٥٣٤

  . ٦٩٩، ١١تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب٢٠٥، ٣تاریخ مدینة السالم، ج 

  . ٤٧، ٢٧، ج ١٩، ١٩، ج ي، الوافي؛ الصفد٢٥٦-٢٥٥، ١٦، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٧

  . ٣٠١، ١٧المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٨
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، ففـى )م١١٦٠- ١١٣٦/ هــ٥٥٥ – ٥٣٠(بـاهللا  يوبرز دور البیت في هذا الموضوع في عهد الخلیفة المقتف

وحضـر معـه  –لسـابق للخلیفـةالـوزیر ا - ١بـن طـراد الزینبـي يجاء إلى البیـت علـم ١١٤١/هـ٥٣٦ربیع األول عام 

 ي، وجمع كبیر من األمراء والخدم والخواص السالجقة، وطلبوا اإلذن بمقابلة الخلیفة المقتف٢وزیر السلطان مسعود

والسلطان مسعود، وتتعلق بطلب قبول شفاعتهم ) م١١٥٧- ١٠٩٧/هـ٥٥٢- ٤٩٠(إلبالغه رسائل السلطان سنجر

  . ٣نهبن طراد الزینبي والعفو ع يفى الوزیر عل

ا ، م بعــد أن تعــددت مســاوئه١١٣٩/هـــ٥٣٤عــام الزینیــي اـلـوزیر أصــدر المقتفــي أوامــره بعــزل  وكــان مــن بینهــ

ومعارضته لـه فـي كثیـر مـن األمـور، فـاحتمى الـوزیر بـدار السـالجقة ببغـداد منـذ ، عالقته الوطیدة بدولة السالجقة

، وقـد ســمح ٤لطلــب العفـو عنـه دون جـدوى ياعا مـن اعتقالـه، ومنـذ ذلــك الوقـت ُبـذلت الكثیـر مـن المسـعزلـه خوفًـ

 يالخلیفة بمقابلة وزیر السلطان مسعود فقـط، وتحـدث معـه بشـأن عـودة الـوزیر إلـى بیتـه والعفـو عنـه، وقبـل المقتفـ

  . ٥بة بالدخول إلیه وتحیتهوْ ـألمراء السالجقة المنتظرین ببیت النَّ لو  يالوساطة السلجوقیة، ثم أذن للزینب

علــى إقامــة مراســم یتــردد بعــد ذلــك فــى المصــادر العربیــة ألكثــر مــن قــرن، واقتصــر دوره  بةوْ ـالنَّــظـل اســم بیــت 

عند وفاة أحد الخلفاء أو من أفراد األسرة العباسیة، وذلك منذ عهد الخلیفة القائم بأمر اهللا حتى وفاة الخلیفة  العزاء

  .آخر الخلفاءباهللا المستنصر باهللا ووالیة المستعصم 

 أم نساء، وقد ذكرت المصادر أسماء للعدید من أفراد األسرة العباسیة سواء كانوا رجاًال  بةوْ ـالنَّ بیت أقیم العزاء ب

، وعـزاء ابنتـه زوجـة السـلطان ٧م١٠٦١/هــ٤٥٢الخلیفـة القـائم بـأمر اهللا عـام  ٦البعض منهم، فـأقیم فیـه عـزاء والـدة

ة مـن أبنـاء الخلیفـة المسـتظهر بـاهللا، كـان أولهـم أقیم بـه العـزاء لثالثـ، و ٨م١١٠٣/هـ٤٩٦طغرلبك التى توفیت عام 

، ثم أبا القاسم وهو أصغر أبناء المستظهر باهللا وشقیق الخلیفة ٩م١١٣١/هـ٥٢٥عام  يالذى توف يأبا الحسن عل

                                                

مـن أسـرة توارثـت والیـة نقابـة العباسـیین فـى بغـداد، تـولى الـوزارة للخلیفـة المسترشـد بـاهللا منـذ عـام  :بن طراد بـن محمـد يأبو القاسم عل ١

/ هــ٥٣٤م، حتـى عـزل منهـا عـام ١١٣٦/ هــ٥٣٠منـذ عـام  يا له طوال فترة خالفته، ثم توالها للخلیفـة المقتفـم وظل وزیرً ١١٢٢/ هـ٥١٦

ـــاریخ ي، ؛ الـــذهب٣٤، ١٨، ج ٢٠٥، ١٧المنـــتظم، ج ي، ابـــن الجـــوز . م١١٤٣/هــــ٥٣٨عـــام  يزم داره وتفـــرغ للعبـــادة، وتـــوفم، فلـــ١١٣٩ ت

  . ١٠٥ – ١٠٤، ٢١، ج يالوافي، ؛ الصفد ٦٨٧، ١١اإلسالم، ج

ا لألمیر قراسـنقر كاتبً تدرج في العدید من الوظائف، فتولى منصب االستیفاء، ثم عمل  :يهو أبو العز مجد الدین عز الملك البروجرد ٢

العمــاد . فــي نفــس العــام يم، ثــم عزلــه وســجنه وتــوف١١٤٤/هـــ٥٣٩م حتــى عــام ١١٣٩هـــ٥٣٣وتــولى الــوزارة للســلطان مســعود منــذ عــام 

  . ٣٣٣، ٩الكامل، ج ، ؛ ابن األثیر٢٣٠، ٢١٥زبدة التواریخ، ي، ؛ الحسین٢٢٩، ٢نصرة الفترة، ج ي، األصفهان

  . ١٨، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٣

 .١٠٥، ٢١، ج ي، الوافي؛ الصفد٣١٥، ٩، ج ، الكامل؛ ابن األثیر١٨،  ٤، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٤

  . ١٨، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٥

ي، ؛ سـبط ابـن الجـوز ٦٣، ١٦المنـتظم، ج ي، ابـن الجـوز . علـم اوقیـل أیًضـ، وقیل بدر الدجى، كانت جاریة أرمینیة تعرف بقطر الندى ٦

  . ٢٤٥، ١٠تاریخ اإلسالم، ج ي، ؛ الذهب١١١، ١٩ة الزمان، ج مرآ

  . ١١١، ١٩، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٦٤، ١٦،ج ي، المنتظمابن الجوز  ٧

   . ١٦٣، ١٢،ج  ، البدایة؛ ابن كثیر٨٣، ١٧،ج ي، المنتظمابن الجوز  ٨

  . ٢٣٧، ٢٠، ج ي، مرآة الزمانسبط ابن الجوز  ٩
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 ٥٥٣، وتــوفى عـــام يا مــن أخـــوة الخلیفــة المقتفـــ، وأبـــا إســحاق وهـــو أیًضــ١م١١٥٧/هـــ٥٥٢عـــام  ي، وتــوفيالمقتفــ

اسم العزاء برئاسة الوزیر، وحضرها كبار رجال الدولة، واسـتمرت فـى أغلـب األحیـان لمـدة ، وتمت مر ٢م١١٥٨/هـ

ا حتـى یصــدر بـن المسـتظهر اســتمر لمـدة ثالثـة أیــام، وكـان العـزاء یظــل قائًمـ يیـومین، عـدا عــزاء أبـو الحسـن علــ

  .  ٣ا بانتهائهالخلیفة توقیعً 

وفاة بعض سالطین السالجقة، وكان من بینهم السلطان  ا الخالفة بإقامة مراسم العزاء بالبیت عنداهتمت أیضً 

  . ٤م١١٥٢/هـ٥٤٧مسعود، وحضره الوزیر وكبار رجال الدولة فى رجب عام 

فــى مراســم عــزاء العدیــد مــن الخلفــاء العباســیین، وأصــبح المقــر الرســمى لــذلك منــذ وفــاة  بةوْ ـالنَّــبــرز دور بیــت 

فأقیم به العزاء ، م١٢٤٢/ هـ٦٤٠اة الخلیفة المستنصر باهللا عام م حتى وف١١٣٨/ هـ٥٣٢الخلیفة الراشد باهللا عام 

، ٦، وهذا علي غیر المعتاد حیث كانت جمیع مراسم عزاء الخلفاء تستمر ثالثة أیام٥اا واحدً للخلیفة الراشد باهللا یومً 

  . ٧ فةم بعد عامین من خلعه من الخال١١٣٨/ هـ٥٣٢وقد یكون ذلك بسبب وفاة الراشد باهللا فى رمضان عام 

، بةوْ ـالنَّــ تــتلخص مراســم العــزاء عنــد وفــاة أحــد مــن الخلفــاء فــى حضــور الــوزیر وكبــار رجــال الدولــة إلــى بیــت

أرباب "، و٩"أرباب المناصب والناس على طبقاتهم"، وتارة أخرى بـ٨"الصدور واألكابر"وذكرتهم المصادر تارة باسم 

                                                

  . ٥٧، ٣، ج ، ذیل تاریخ بغداد؛ ابن النجار١٢٢، ١٨، ج مي، المنتظابن الجوز  ١

  . ١٢٦، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٢

، ٢٠، ج ي، مـــرآة الزمـــان؛ ســـبط ابـــن الجـــوز ٥٧، ٣، ج، ذیـــل تــاریخ بغـــداد؛ ابـــن النجـــار١٢٦، ١٢٢، ١٨، ج ي، المنـــتظمابــن الجـــوز  ٣

  .١٦٣، ١٢، ج ، البدایة؛ ابن كثیر٤١٨، ٢٣٧

  . ٤١٨، ٢٠، ج ي، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوز ٨٤، ١٨، ج نتظمي، المابن الجوز  ٤

  . ١٦٤، ٢٣، ج ي، نهایة األرب؛ النویر ٣٠٥، ٩، ج ، الكاملابن األثیر ٥

، ج ي، مـرآة الزمـان؛ سـبط ابـن الجـوز ٢٣٣، ٢، ج ي، ذیل تاریخ مدینة السـالم؛ ابن الدبیث١٩١، ١٤٠، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٦

، ٢٣٣، )١٩٧٠المؤسســة العامــة للطباعــة والنشــر، : بغــداد(مختصــر التــاریخ ي، ابــن الكــازرونین علــى بــن محمــد ظهیــر الــد؛ ١٠، ٢١

  .١٢١، ١، ق )١٩٦٩دار الطباعة الحدیثة ،: البصرة( ٤ج ، تاریخ ابن الفرات، ابن الفراتناصر الدین محمد عبد الرحیم ؛ ٢٣٨

ان مسعود، واتفق أمراء العراق والموصل مع الراشد على قتالـه، فسـار السـلطان مسـعود ساءت العالقات بین الخلیفة الراشد باهللا والسلط ٧

إلــى الموصــل، فــاتفق  يم وحاصــرها، واضــطر الراشــد إلــى مغادرتهــا مــع عمــاد الــدین زنكــ١١٣٦/هـــ٥٣٠القعــدة عــام  يإلــى بغــداد فــى ذ

ــ ، ابــن األثیــر. ذلــك الفقهــاء والقضــاة والشــهود ببغــداد علــى خلــع الراشــد، وشــهد علــى يبــن طــراد الزینیــ يالســلطان مســعود مــع الــوزیر عل

  . ٣٠٥، ٢٩٢ –٢٩١، ٢٨٩ –٢٨٨، ٩الكامل، ج 

م، وفـى عـزاء ١١٦٠/ه٥٥٥عـام  يوكـان تـوف) م١١٧٠ -١١٦٠/هــ٥٦٦ -٥٥٥(فـى عـزاء الخلیفـة المسـتنجد بـاهللا وردت هذه العبـارة  ٨

؛ ابن ٢٣٨مختصر التاریخ، ي، ابن الكازرون. م١٢٢٦/هـ٦٢٣ عام يوتوف) م١٢٤٢ – ١٢٢٦/هـ٦٤٠ -٦٢٣(الخلیفة المستنصر باهللا 

  . ٣٤٩، ٧كنز الدرر، ج ي، أیبك الدوادار 

 . ٢٣٣مختصر التاریخ، ي، ابن الكازرون. م١١٦٠/هـ٥٥٥باهللا عام  يعند وفاة المقتفت هذه العبارة ذكر  ٩
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، البیضـــاء رة إلـــى كثـــرة المعـــزیین، وكـــانوا یرتـــدون ثیـــاب العـــزاء، إشـــا٢"بةوْ ـالنَّـــمضـــى العـــالم إلـــى بیـــت "، و١"الدولـــة

  . ٣لمدة شهرا –فى بعض األحیان - ویستمرون فى ارتداؤها

، كمـا كـان حضـور كبـار ٤مـن تـالوة القـرآن الكـریم وختمـهفى أیـام العـزاء طقوس العزاء اإلسالمیة المعتادة تتم 

لم یكتف هؤالء بحضور العزاء بل كانوا یقومون بإلقـاء دروس الفقهاء من أهم المراسم المتبعة فى عزاء الخلفاء، و 

كان الفقهاء یجلسون فى مكان و ، بةوْ ـالنَّ الوعظ فیه، وأصبح العزاء بذلك حلقة علمیة مستمرة أیامه الثالثة فى بیت 

 )م١٢٠١/هـــ٥٩٧ت ( يكــان للمــؤرخ والفقیـه ابــن الجــوز ، و یمیـزهم فــى البیــت، لیتسـنى للحضــور رؤیــتهم وسـماعهم

ذلك فى كتاباته، فقال عنـد حضـوره  يوبارز فى عزاء الخلفاء، وقد أوضح ابن الجوز مهم وأحفاده من بعده مكان 

فتقــدم إلـى بـالكالم فـى العـزاء، ووضــع كرسـى لطیـف، فتكلمـت فـى بیــت :"م١١٦٠/هــ٥٥٥بـاهللا عـام  يعـزاء المقتفـ

ا فـى أیامـه م، وتكلـم أیًضـ١١٧٠/هــ٥٦٦د باهللا عـام ، كما اهتم بحضور عزاء الخلیفة المستنج٥ "ثالثة أیام بةوْ ـالنَّ 

  . ، ومن الراجح أنه كان یتحدث فى الوعظ والفقه٦الثالثة

، ٨بیـتالم فـى ١٢٢٥/هــ٦٢٢فـي عـزاء الخلیفـة الناصـر لـدین اهللا عـام  ٧يا محیي الدین بن الجـوز شارك أیضً 

، ١١ م١٢٤٢/هــ٦٤٠ستنصـرباهللا عـام فـى عـزاء الخلیفـة الم  ١٠، كمـا تحـدث ابنـه جمـال الـدین٩ وألقى دروس وعـظ

 ي، وكـانوا ینشـدون أبیـات التعـاز بةوْ ـالنَّـ باإلضافة إلى ذلك كان حضور الشعراء مـن مراسـم عـزاء الخلفـاء فـى بیـت

  . ١٢عند وفاة الخلیفة، وفى الیوم الثالث یهنئون الخلیفة الجدید بوالیته

یتجــدد مــع اجتمــاع كبــار رجــال الدولــة والفقهــاء دور ثقــافي ألكثــر مــن قــرن، وكــان  بةوْ ـالنَّــوصــار بــذلك لبیــت 

ا م لظــل دوره قائًمـــ١٢٥٨/هـــ٦٥٦والشــعراء واألعیــان أثنــاء العـــزاء، وفــى رأینــا لـــوال ســقوط الخالفــة العباســیة عـــام 

  .سنوات عدیدة

                                                

  . ٢٣٣، ٢ذیل تاریخ مدینة السالم، ج ي، ن الدبیثاب). م١١٨٠-١١٧٠/هـ٥٧٥ -٥٦٦(عند وفاة المستضىء بأمر اهللا كتبت العبارة  ١

  . ٢٥٩مختصر التاریخ، ي، ابن الكازرون.  )م١٢٢٦ -١٢٢٥/ هـ٦٢٣ -٦٢٢(عند وفاة الظاهر بأمر اهللا  ذكرت هذه العبارة٢ 

  . ٢٣٨مختصر التاریخ، ي، ابن الكازرون. م ١١٧٠/هـ٥٦٦وفاة المستنجد باهللا عام بعد حدث هذا  ٣

  . ٣٤٩، ٢٧٢، ٧، ج ي، كنز الدررابن أیبك الدوادار ؛ ٢٦٧، مختصر التاریخي، نابن الكازرو  ٤

 . ١٠، ٢١مرآة الزمان، ج ي، ؛ سبط ابن الجوز ١٤٠، ١٨المنتظم، ج ي، ابن الجوز  ٥

  . ١٢١، ١، ق ٤، ج ، تاریخ ابن الفرات؛ ابن الفرات١٩١، ١٨، ج ي، المنتظمابن الجوز  ٦

 عـن الخالفـة إلـى مصـر والشـام، رسـوالً كثیـرًا سـافر ، و كـان مـن كبـار العلمـاء: يالحنبلـ يمن بن علأبو المحاسن یوسف  بن عبد الرح ٧

م، واستمر فى وظیفته حتى قتـل هـو وأوالده فـى الغـزو ١٢٤٤/هـ٦٤٢وأسند إلیه منصب أستاذ دار فى عهد الخلیفة المستعصم باهللا عام 

  .  ٨٥٤،  ٦٧٠، ٣٤٧، ١٤الم، ج تاریخ اإلسي، الذهب. م١٢٥٨/هـ٦٥٦التترى لبغداد فى صفر

  . ٢٧٢، ٧، ج ي، كنز الدررابن أیبك الدوادار  ٨

  . ٦٣٣، ١٣، ج ي، تاریخ اإلسالمالذهب ٩

 عـن الخالفـة كان من كبار األعیان فـى بغـداد، وتـولى وظیفـة الحسـبة، وسـافر رسـوًال  :أبو الفرج عبد الرحمن بن محیى الدین یوسف ١٠

  . ٨٢٣، ١٤تاریخ اإلسالم، ج ي، الذهب. م١٢٥٨/ هـ٦٥٦والده عام  إلى العدید من البالد، وقتل مع

  . ٣٤٩، ٧، ج ي، كنز الدررابن أیبك الدوادار  ١١

  . ٢٥٩، ٢٣٨، ي، مختصر التاریخابن الكازرون؛ ٢٣٣، ٢، ج ي، ذیل تاریخ مدینة السالمابن الدبیث ١٢
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  :الخاتمة

ــوع مــــن خــــالل دراســــتنا ل ـــبیــــت موضــ ــیة فــــى بغــــداد منــــذ القــــرن ال ودوره فــــى دار بةوْ ـالنَّـ خــــامس الخالفــــة العباســ

  : من النتائجعدد ، توصلنا إلى يالثالث عشر المیالد/يحتى القرن السابع الهجر  يالحادى عشر المیالد/يالهجر 

ویقصد به بیت ، في اللغة الدولة والجماعة من الناستعني  بةوْ ـالنَّ ، بینت الدراسة أن كلمة بةوْ ـالنَّ بالنسبة لبیت  - 

 ١٠٣١/هـ٤٦٧ –٤٢٢(عهد الخلیفة القائم بأمر اهللا حنا أنه أسس فى ورج، إلیه جمع من الناس يالدولة الذى یأت

  كان یعقد فیها والتى ، على شاطئ نهر دجلة بالقرب من دار السالموحددنا موقعه فى دار الخالفة،  )م١٠٧٥

 عقــد االجتماعـات فــى دارالمختصـص ببیـت الدولــة كـان هــو  بةوْ ـالنَّــ، وتبــین مـن الدراســة أن بیـت الخلفـاءمجـالس 

المكان الذى حافظت فیه الخالفـة العباسـیة علـى هیبتهـا، ومـا تبقـى ، وتتمثل أهمیته في أنه أصبح الخالفة ببغداد

  .لها من سلطاتها، وصار المقر الرسمي الذى أعلنت فیه قرارات الخلفاء، وعكس هذا الهدف من تشیید البیت

وبحضـور جمـع  ،ب االجتماعـات تعقـد برئاسـة اـلوزیرأغلـ، فكانـت بةوْ ـالنَّـالدراسة المراسم الخاصة ببیـت  أبرزت - 

نظـام إداري لتنظـیم األمـور ، ووضـع كبیر من كبار رجال الدولة من القضاة والفقهـاء واألشـراف والشـهود واألعیـان

ترتیب جلوسهم حسب مكانتهم بأحد الموظفین بتسجیل أسماء الحضور، و ، فكان یقوم بةوْ ـالنَّ التى تعرض فى بیت 

  .أن هیئة الجلوس كانت على شكل دائرة یتوسطها الوزیر رجحناقل، و األعلى فاأل

، فأوضحت الدراسة أنه كان المكان الرسمي المخـتص بممارسـة سـلطات الخلفـاء، بةوْ ـالنَّ أما بالنسبة لدور بیت  - 

تداء المالبس وعقد به االجتماعات التى تختص بسلطة الخلفاء الدینیة، منها قراراتهم بشأن أهل الذمة وٕالزامهم بار 

لم،  التــي تمیــزهم عــن المســلمین، والتأكیــد علــى نفــي إثبــات نســب الخالفــة الفاطمیــة إلــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســ

ومحاولة حل أزمة حصار الحملة الصلیبیة األولى ألنطاكیة، كما شهد االجتماعات التى تختص بسـلطة الخلفـاء 

 ن كبار رجال الدولة في بغداد من الوزراء والقضاة، والنقباء،الشرعیة في اصدار القرارات السیاسیة الخاصة بتعیی

أمــراء القبائــل العربیـة فــى الكوفــة والموصــل  ةوالیــ، هــذا باإلضــافة إلـى وتكــریم القضـاة والقــادة والعلـویین، والكتــاب،

، تشبه االحتفالفى البیت بصورة  الخلع واأللقابتقلیید الوالیة و منحهم وسالطین دولة السالجقة، وكان یتم  والحلة،

وظـل بیـت بهدف إنهاء األزمات السیاسیة،  - في بعض األحیان - ، وكان منح الخلعویحضرها كبار رجال الدولة

   .ثم حلت دار الحجرة محله، قرابة قرنالمختص بهذا األمر  دولةمقر ال بةوْ ـالنَّ 

 –فـى بعـض األحیـان - هكان لـ، و فاءبتنظیم مقابلة الخلكان المكان المختص  بةوْ ـالنَّ أوضحت الدراسة أن بیت  - 

یتعلـق بـاألمور ، كمـا أقیمـت بـه بعـض االجتماعـات التـى وعقد بـه مراسـم زواج كبـار رجـال الدولـة، دور اجتماعي

أقیمت اجتماعات  - في بعض األحیان - ، وشهد البیتإبراء ذمة الخلیفة المسترشد باهللا المالیةومنها  االقتصادیة،

  .القضاة، ومراسم استقبال بعض الضیوف يقاضالس مثل عقد مجاستثنائیة، بصفة 

وشـهد البیـت الكثیـر مـن  فى العالقات بین الخالفة العباسـیة ودولـة السـالجقة، بةوْ ـالنَّ  أظهرت الدراسة دور بیت - 

االجتماعات التي تعددت واختلفت موضوعاتها، بین محـاوالت دولـة السـالجقة سـلب المزیـد مـن سـلطات الخلفـاء، 

ى زواج الســلطان طغرلبـك مــن ابنــة الخلیفـة القــائم بــأمر اهللا، وهـو أمــر لــم تشـهده الخالفــة مــن قبــل، كاإلصـرار علــ

، كما أعلنـت الخالفـة رفضـها بةوْ ـالنَّ واضطر الخلیفة على الموافقة بسبب التهدیدات التى تمت من قبلهم فى بیت 

یـة الخاصـة بإقطاعـات الخلیفـة والـوزیر، لسـوء حسـاب المـوظفین المعینـین ببغـداد مـن قبـل السـالجقة، لألمـور المال

وشــهد البیــت العدیــد مــن االجتماعــات بهــذا الشــأن، وحاولــت دولــة الســالجقة فــرض ســیطرتها علــى وزراء الخالفــة 



  الخالفة العباسیةدار  ودورهبة وْ ـالنَّ في بیت 

 
 

١٨٤ 
 

العباســیة، وقابــل الخلفــاء هــذا األمــر بعــزل هــؤالء الــوزراء، ودار بالبیــت بعــض االجتماعــات التــى هــدفت اصــالح 

عـراق إلـى مكــة، وانشـاء أول مدرسـة ببغـداد وهـى المدرسـة النظامیـة، كمـا عبــرت طریـق الحـج مـن بـالد المشـرق وال

  .       الخالفة العباسیة عن سعادتها بانتصارات دولة السالجقة على الدولة البیزنطیة واحتفل بها في البیت

اد األسـرة العباسـیة، إقامـة مراسـم العـزاء عنـد وفـاة الخلفـاء أو أحـد أفـر اختص ب بةوْ ـالنَّ أوضحت الدراسة أن بیت  - 

  .استمر تأثیره ما یربو على قرن من الزمان يدور ثقافه من خالل مراسم العزاء صار لو 
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  المصادر والمراجعائمة ق

  :  المصادر العربیة - أوًال 

  . ١٩٨٠جدیدة، دار اآلفاق ال: ، بیروتتاریخ دولة آل سلجوقي، الفتح بن على بن محمد البندار أبو إبراهیم  - 

دار الغـــرب : ، تحقیـــق بشـــار عـــواد، بیـــروتتـــاریخ مدینـــة الســـالم، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن ثابـــت الخطیـــب البغـــدادي - 

  . ٢٠٠١ ،اإلسالمي

دار إحیــاء : القـاهرة، تحقیـق سـعید عاشـور، كنـز الـدرر وجـامع الغـرري، أبـو بكـر بـن عبـد اهللا بـن أیبـك الـدوادار  - 

   .١٩٧٢الكتب العربیة، 

، ترجمـة راحـة الصـدور وأیـة السـرور فـى تـاریخ الدولـة السـلجوقیةي، الراونـد ر نجم الدین محمـد بـن علـىأبو بك - 

  . ٢٠٠٥، المجلس األعلى للثقافة: إبراهیم الشواربي، عبد المنعم حسین، فؤاد الصیاد، القاهرة

داء عبــد اهللا القاضــي، ، تحقیــق أبــو الفــالكامــل فــي التــاریخ، ابــن األثیــرمحمــد علــي بــن أبــي الكــرم أبــو الحســن  - 

  . ١٩٨٧، دار الكتب العلمیة :بیروت

  .ت.، بدار الكتب العلمیة: ، بیروتاألحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي - 

الكنـدي   دار :، تحقیـق عصـام هزایمـة، األردنأخبـار الـدول المنقطعـة، ابـن ظـافر أبو الحسن علـي بـن منصـور - 

١٩٩٩.  

  . ١٩٨٦، دار اقرأ: ، تحقیق محمد نور الدین، بیروتزبدة التواریخي، على بن ناصر الحسینأبو الحسن  - 

دار الرائد العربي، : أبو الحسین هالل بن المحسن الصابئ، رسوم دار الخالفة، تحقیق میخائیل عواد، بیروت - 

١٩٨٦ .  

، تحقیــق مدیحــة الشــرقاوي، خلفــاء بنــي العبــاسالنبــراس فــي تــاریخ ، أبــو الخطــاب عمــر بــن الحســن ابــن دحیــة - 

  .٢٠٠١،الثقافة الدینیة :القاهرة

  . ٢٠٠٨مكتبة الثقافة الدینیة، : أبو الریحان محمد بن البیروني، األثار الباقیة من القرون الخالیة، القاهرة - 

مكتبـة : ى، القـاهرة، تحقیق عبد الرحمن بن یحیـاألنساب، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور السمعاني - 

  .١٩٨٠، ابن تیمیة

الهیئــة المصــریة العامــة : ، القــاهرةصــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــا، لقلقشــندياأبــو العبــاس أحمــد بــن علــي  - 

   .١٩٨٥ ،للكتاب

: ، تحقیـق د إحسـان عبـاس، بیـروتوفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،بن خلكاناأبو العباس أحمد بن محمد  - 

  .١٩٦٨دار صادر 

، تحقیـق محمــد بهجـة األثــري، خریــدة القصـر وجریــدة العصـر، محمــد بـن حامــد العمـاد األصـفهانيأبـو عبـد اهللا  - 

  . ١٩٥٥المجمع العلمي العراقي : العراق

  .  ٢٠١٩، يالفرقان للتراث اإلسالم: ، تحقیق عصام مصطفى عقلة، لندننصرة الفترة وعصرة الفطرة - 

دار الغــرب  :، تحقیــق بشــار عــواد، بیــروتذیــل تــاریخ مدینــة الســالم، ن الــدبیثيابــ أبــو عبــد اهللا محمــد بــن ســعید - 

  .٢٠٠٦اإلسالمي، 

دار : ، تحقیـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، بیـروتذیـل تـاریخ بغـداد، أبو عبد اهللا محمد بن محمـود ابـن النجـار - 

  .١٩٩٦، الكتب العلمیة

  . ١٩٩٠مكتبة المعارف، : ، بیروتوالنهایةالبدایة ، الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر وأب - 
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، تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك واألمــم، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن ابــن الجــوزي - 

  .١٩٩٥، دار الكتب العلمیة: بیروت

 :طهران ، تحقیق محمد الكاظم،أبو الفضل عبد الرازق بن أحمد ابن الفوطي، مجمع اآلداب في معجم األلقاب -

  .١٩٨٦، يوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالم

 :بیروت ، تحقیق محب الدین العمروي،تاریخ مدینة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا ابن عساكر - 

     .١٩٩٥دار الفكر، 

الفكــر  دار : ، تحقیـق سـهیل زكــار، بیـروتبغیـة الطلــب فـي تـاریخ حلــب، القاسـم عمــر بـن أحمـد ابــن العـدیم وأبـ - 

١٩٨٨ .  

  .١٩٦٧الفرنسي،  المعهد: ، تحقیق د سامى الدهان، دمشقزبدة الحلب من تاریخ حلب - 

، تحقیــق إبــراهیم الزیبــق، مــرآة الزمــان فــي تــواریخ األعیــان، أبــو المظفــر یوســف بــن قزأوغلــي ســبط ابــن الجــوزي - 

  .  ٢٠١٣دار الرسالة العلمیة،  :دمشق

دار  :، تحقیق محمود الطناحي، القاهرةطبقات الشافعیة الكبرى، ي السبكيأبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكاف - 

  .١٩٦٤ إحیاء الكتب العربیة،

، تحقیق محمد أحمد عبد العزیز، المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابوري، الصریفین إبراهیم بن محمد بن األزهر - 

    .١٩٨٩،دار الكتب العلمیة: بیروت

الهیئـة العامـة : ي، تحقیـق د بـدوى عبـد اللطیـف عـوض، القـاهرةتـاریخ الفـارق ي،أحمد بن یوسف بن على الفارق - 

  . ١٩٥٩، للمطابع األمیریة

، تحقیق جمـال الـدین الشـیال، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي - 

  .١٩٩٦، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي :القاهرة

  . ١٩٩٦دار الكتب العلمیة، : ر ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، بیروتزین الدین عم - 

: ، تحقیـق بشـار عـواد، بیـروتواألعـالم تـاریخ اإلسـالم ووفیـات المشـاهیر، شمس الدین محمد بن أحمد الـذهبي - 

  . ٢٠٠٦دار الغرب اإلسالمي، 

الهیئــة المصــریة العامــة : القــاهرة ،نهایــة األرب فــي فنــون األدب ،شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــویري - 

  .١٩٨٥للكتاب 

دار إحیــاء التــراث  :، تحقیــق أحمــد األرنــاوؤط، بیــروتالــوافي بالوفیــات، الصــفدي بــن أیبــكخلیــل صــالح الــدین  - 

  .٢٠٠٠، العربي

المؤسسـة العامـة : ، تحقیق مصـطفى جـواد، بغـدادمختصر التاریخ ،ظهیر الدین علي بن محمد ابن الكازروني - 

  . ١٩٧٠، عة والنشرللطبا

دار المشـــرق،  :، ترجمـــة إســحاق أرملــة، بیــروتتــاریخ الزمــان، ابــن العبــريبــن هـــارون الفــرج  وأبــ غریغوریــوس - 

١٩٨٦.  

  . ١٩٧٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب: ، القاهرةالقاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي -

دار األفـاق  :، تحقیق قاسـم السـمرائى، القـاهرةاإلنباء في تاریخ الخلفاء ،محمد بن علي بن محمد ابن العمراني - 

  . ١٩٩٩العربیة 

  . ت.دار صادر، ب: محمد بن علي بن طباطبا، الفخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیة، بیروت - 



  الخالفة العباسیةدار  ودورهبة وْ ـالنَّ في بیت 

 
 

١٨٧ 
 

 ار إحیاء التراثد :، تصحیح أمین عبد الوهاب، بیروتلسان العرب، محمد بن مكرم بن بن أحمد ابن منظور - 

  . ١٩٩٩العربي، 

دار الطباعة : البصرة، تحقیق حسن الشماع، تاریخ ابن الفرات، ابن الفرات ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم - 

  .١٩٦٩الحدیثة، 

  . ١٩٩١دار الكتب العلمیة،  :بیروت دباء،یاقوت بن عبد اهللا الرومى الحموي، معجم األ -

  . ١٩٩٥صادر، دار : بیروت، معجم البلدان  -

  :المراجع العربیة - اثانیً 

دار الفكر العربي ط : القاھرة، في العصر العباسي يحسن أحمد محمود وأحمد إبراهیم الشریف، العالم اإلسالم - 

  . ت.الخامسة، ب

  . ١٩٦٥مطبعة اإلرشاد، : ، تاریخ العراق في العصر السلجوقي، بغدادحسین أمین - 

  .١٩٦٠مطبعة شفیق، : رى بغداد في عهد الخالفة العباسیة، بغدادرفائیل أبو اسحق، أحوال نصا - 

  .١٩٤٥مطبعة السریان،: بغداد، عبد العزیز الدوري، دراسات في العصور العباسیة المتأخرة - 

  . ١٩٥٩مكتبة النهضة المصریة، : عبد النعیم حسنین، سالجقة إیران والعراق، القاهرة - 

  . ٢٠٠٩دار النفائس، : عباسیة، بیروتمحمد سهیل طقوش، تاریخ الدولة ال - 

  . ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولیة: القاهرة، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  - 

  . ١٩٨٨، يدار الفكر العرب: القاهرة، وفاء محمد علي، الزواج السیاسي في عهد الدولة العباسیة - 

   :المراجع العربیة المترجمة: اثالثً 

  .١٩٨٠، دار الرشید :ي، العراقالمعاجم العربیة، ترجمة محمد سلیم النعیم تكملةي، رینهارت دوز  - 

   :الدوریات: ارابعً 

  . ١٩٦٥ ،المجلد الثانى عشر: ي، العراقدار الخالفة العباسیة، مجلة المجمع العلمى العراق، مصطفى جواد - 

  

  

  

  

  

  

  


