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 الملخص:

م، على تقريبهبارزة؛ فحرصوا اجتماعية ة مكانن ا لهم ممدينية راسخة، ومن منزلة علماء ما لل السالجقةعرف سالطين 

االستعانة بهم، واإلفادة منهم في تسيير أمور الدولة وتوجيه دفتها.  ويتبين لراصد الحياة السياسية واإلغداق عليهم، ووإكرامهم، 

مخالطين لسالطين الدولة، ومشاركين لهم  –منذ نشأة الدولة وإلى زوالها  –في العهد السلجوقي أن جملة من علماء خراسان كانوا 

هذا اإلقليم وتعد الوزارة والسفارة من أبرز وأهم األدوار السياسية التي تصّدى لها علماء ارتها، وحاملين عنها همومها.  في إد

فيه جملة من  أن تتوافرقلد هذا المنصب ففيما يخص الوزارة، فقد اشترط سالطين السالجقة فيمن يت. براعة واقتداركل بالكبير 

، وتلك صفات ال تكاد تجتمع إال في العلماء، ويأتي على رأسهم والصيانة وجودة العقل وحسن السياسةالشروط، من أهمها الديانة 

  .نهض بأعباء الوزارة على أكمل وجه، وأسهم أيما إسهام في االرتقاء بدولة آل سلجوقالذي ظام الملك الطوسي العالم والوزير ن

عقل، ونفاذ الكفاية، ورجاحة اللجماعة من علماء خراسان ممن ُعرفوا بأسند سالطين السالجقة أعمال السفارة  وبالمثل، فقد

ن ملم تكن جهود أولئك العلماء لتقف عند حمل الكتب بين السالطين وغيرهم من الحكام، بل ُوجد بينهم و  البصيرة، وسعة الحيلة.

للُمرسل إليه النصح راجياً له الخير، ومن محض من كان ي، وبقصد وأد الفتنة سعى بالصلح بين المتخاصمين من األمراءكان ي

    أن يفرغ من تبليغ رسالته.بعد  ّذكرهمويُ هم ليحّدثخرج للناس كان ي

 ، الوزارة، السفارةالعلماء، العصر السلجوقي، خراسان، األدوار السياسية مفتاحية:الكلمات ال
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The political role of the scholars of Khorasan in the Seljuk era 

 (429 - 552 AH / 1037 - 1157 AD)   "Ministry - Embassy: A Model" 

 

Abstract: 

The Seljuk sultans knew what the scholars had of a firm religious position, and what they had of 

a prominent social position, so they were keen to bring them closer, honor them, bestow upon 

them, seek help from them, and benefit from them in managing the affairs of the state and directing 

its affairs.  It becomes clear to the observer of political life in the Seljuk era that a group of 

Khorasan scholars were in contact with the sultans of the state, participating in its management, 

and bearing its concerns.  The ministry and the embassy are among the most prominent and 

important political roles that the scholars of this great region have tackled with skill and aptitude. 

With regard to the ministry, the Seljuk sultans stipulated that whoever holds this position must 

meet a number of conditions, the most important of which are religion, maintenance, quality of 

mind and good politics, and these are qualities that hardly meet except in scholars.  Similarly, the 

Seljuk sultans assigned the functions of the embassy to a group of Khorasan scholars who were 

known for their competence, soundness of mind, insight, and resourcefulness. The efforts of these 

scholars did not stop at carrying books between the sultans and other rulers, rather there was some 

who sought reconciliation between the disputing princes with the intent of burying sedition, some 

who gave advice to the addressee hoping for his good, and some who used to go out to people to 

talk to them and remind them after he had finished with convey his message. 
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 المقدمة:. 1

علماء الأولئك يبذله كان من قبل أهالي البالد؛ لما حفاوة بالغة مبكرة موضع محبة كبيرة و كان علماء خراسان منذ عهود

من جهود في تعليم الناس بأمور دينهم، وما يقومون به من أعمال طيبة في خدمة أبناء مجتمعهم؛ ولهذا فقد كان السالطين واألمراء 

شديدي الحرص على استقطاب هؤالء العلماء، وتزيين مجالسهم بهم، واإلنعام عليهم، واألخذ بمشورتهم، واالعتماد عليهم في 

ليقّربوا العلماء إليهم مجاراة للعامة فحسب،  (3)، أو الغزنويين(2)، أو السامانيين(1)حكام خراسان الطاهريينم يكن دواوين الدولة.  ول

 –رى كما ت –فالعلم   ها.فيمشاركاً و، طال  واكتساب المعارفإللبل كان معظمهم كثير الميل إلى مجالسة العلماء واألدباء، محباً 

 سدة رفيعة تُحنى لها الجباه، وحكم عدل يخضع له الكبراء والملوك العظماء:

 إن الملوك ليحكمون على الورى          وعلى الملوك لتحُكُم العلماءُ 

ا آلت األمور للسالجقة ساروا على نهج من سبقوهم من سالطين وأمراء خراسان في تشجيعهم للعلم ورعايتهم لمو

ليهم ويسندون إ ويوقرونهم، ويكرمونهم، ويجزلون صالتهم، ويستشيرونهم، ويقضون بأحكامهم، ،سونهمكانوا يجالللعلماء؛ ف

ق إيماناً منهم بعمي؛ ورئاسة المدن الجسيمة كإدارة الدواوينمختلف المناصب السياسية كالوزارة والسفارة، ويكلّفونهم المهام 

 علمهم، وسداد رأيهم، وحسن تدبيرهم.   سعةتدينهم، و

 

                                                           
 – 050هـ/502 – 502: دولة قامت في خراسان في أيام الخليفة العباسي المأمون، ومؤسس هذه الدولة هو طاهر بن الحسين بن مصعب )الطاهريون (1)

 522الحسين ) م(، أحد كبار قادة جيوش المأمون.  ولقد تعاقب على حكم هذه الدولة خمسة أمراء؛ وأشهرهم صيتاً وأعظمهم أثراً هو عبد هللا بن طاهر بن055

مؤسس الدولة  –الصفار بن الليث م(.  سقطت الدولة الطاهرية في عهد آخر أمرائهم، محمد بن طاهر بن عبد هللا، بعد أن دخل يعقوب 088 - 050هـ/530 -

عتنى به: أبو صهيب ، اتاريخ األمم والملوكم(، 253هـ/320)ت  بن رستم الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير م.  انظر:025هـ/522نيسابور سنة  –الصفارية 

تاريخ الدول اإلسالمية بالجداول م(، 2001هـ/2308دحالن، أحمد زيني )ت ؛ 2222 – 2228، الرياض: بيت األفكار الدولية، د. ت( –الكرمي )عّمان 

تاريخ اإلمارات اإلسالمية م، السامرائي، فراس سلي ؛222 – 220م(، 5028)دمشق: دار العراب ودار نور حوران،  عبد الغني، تحقيق: عارف أحمد المرضية

   وما بعدها 52م(، 5022 )عّمان: الرضوان للنشر والتوزيع، بالمشرق اإلسالمي

 - 020هـ/522 - 521قامت دولة السامانيين في بالد ما وراء النهر في منتصف القرن الثالث الهجري في أيام الخليفة العباسي المعتمد ) :ونالساماني( 2)

.  ويعد األمير إسماعيل بن أحمد الساماني قاعدة ملكهم(، وكانت سمرقند 025 – 028هـ/522 – 512م(، وأول حكامها هو نصر بن أحمد الساماني )025

مرقند إلى بخارى.  وخلف م( أعظمهم شأناً وأفخمهم أمراً، وفي عهده بلغت الدولة السامانية أقصى اتساعها، ونقل العاصمة من س202 - 025هـ/522 - 522)

تاريخ م(، 222هـ/380النرشخي، أبو بكر محمد بن جعفر )ت م.  انظر: 222هـ/302إسماعيل المذكور ثمانية أمراء، وظلت دولتهم قائمة حتى سقطت سنة 

النويري، شهاب الدين أحمد وما بعدها؛  222 )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 3بدوي ونصر هللا مبشر الطرازي، ط  عبد المجيد، ترجمة وتحقيق: أمين بخارى

وما بعدها؛  500: 52 ترحيني )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، عبد المجيد، تحقيق: نهاية األرب في فنون األدبم(، 2333هـ/233)ت  عبد الوهاببن 

 .    وما بعدها 22، تاريخ اإلمارات اإلسالميةالسامرائي، 

في منتصف  وذلكالغزنويون: نسبة إلى عاصمتهم ومقر سلطانهم مدينة غزنة، وُيقال لها أيضاً دولة بني سبكتكين.  قامت الدولة الغزنوية في بالد المشرق  (3)

 وعدة ملوكها ستة عشرالقرن الرابع الهجري/منتصف القرن العاشر الميالدي، وورثت ما كان تحت يد بني سامان، وطالت أيامها ودامت أكثر من مئتي سنة، 

لهند.  وفتوحاً في بالد املكاً، وأولهم ناصر الدين سبكتكين، وأشهرهم يمين الدولة محمود بن سبكتكين.  وكانت هذه الدولة من أحسن دول اإلسالم وأكثرها جهاداً 

وما  253، تاريخ اإلمارات اإلسالمية؛ السامرائي، 252 – 253 ،تاريخ الدول اإلسالميةدحالن، وما بعدها؛  22: 51، نهاية األربالنويري، انظر مثالً: 

 بعدها.  
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 أهداف الدراسة:. 1.1

خالل مدة توليهم لعصر السلجوقي ااستجالء الدور السياسي الذي اضطلع به علماء خراسان في  تهدف الدراسة إلى 

 والسفارة.، الوزارة منصبي

 

 أهمية الدراسة:. 2.1

إن عالقة علماء خراسان الوثيقة بسالطين السالجقة، وما ترتب على تلك العالقة من تقليدهم المناصب العلية، وتكليفهم بالمهام 

الجسيمة، لم تحظ بما يليق بها من االهتمام من قبل الباحثين، والذين دارت رحى معظم جهودهم حول إبراز دور العلماء في الحياة 

فاً، وقلَّ التركيز على أدوارهم في الحياة السياسية، وهذا ما أغرى بالوقوف على تلك العالقة، والكشف عن العلمية تدريساً وتألي

مالمحها، وإضاءة جوانبها، وال سيما فيما يتعلق بأدوارهم في مجالي الوزارة والسفارة؛ لما لذلك من أهمية في مجال الدراسات 

جانب مشرق من سيرة عظماء سلف هذه األمة، وما كانوا عليه من اإلخالص في  التاريخية، هذا فضالً عن تنبيه الناشئة إلى

العمل، واالجتهاد في سبيل االرتقاء بأمتهم، وتحقيق عزتها.  ويُضاف إلى ذلك التذكير بأدوار مثل أولئك العلماء فيه تحفيز علماء 

ومصلحة األمة هاجسهم؛ إذ ال قيمة ر الدولة باعثهم، التفاني في خدمة الدولة، والمجتمع، وأن يكون استقراهذا العصر بضرورة 

 .للقول دون تتويجه بالعمل

 

 منهج الدراسة: .3.1

، القائم على جمع المادة العلمية من مصادرها التاريخية المتنوعة، ومن ثم تحليلها التاريخي الدراسة المنهجاتبعنا في هذه  

 وتمحيصها ونقدها لتحقيق أهداف الدراسة.

 

 الدراسة:محتوى . 4.1

 افيةجغرعن فُخصص إلعطاء لمحة ؛ أما التمهيدإلى تمهيد ومبحثين أساسيين.  تقسيمهااستدعت طبيعة هذه الدراسة 

منصب م أثناء توليهفتناول الدور السياسي للعلماء ؛ خراسان وتاريخ انضوائها تحت جناح الدولة السلجوقية، وأما المبحث األول

فارة للسالطين الس السياسي خالل فترة توليهم مهمةناول المبحث الثاني دور أولئك العلماء الوزارة خالل العصر السلجوقي، فيما يت

 ثم ُذيلت هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. ، السالجقة
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 اإلطار الجغرافي والتاريخي إلقليم خراسان:تمهيد: 

وأما أصل هذه اللفظة، . (2)بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف ثم سين مهملة وألف ونون (1)تُنطق خراسان

ِريَّة و)أسان( كأنه أصل الشيء ر  خُ فقد وقع فيه اختالف.  فهناك من يزعم أنها مركبة من كلمتين: ) ( وهو اسم للشمس بالفارسية الدَّ

ه ال؛ إلن )خُ  كل  : بهاالمقصود أن  غيرهمزعم و، (3)ومكانه    .(5)، وقيل غير ذلك(4)و)أسان( تعني سهل ،( تعني كلر  س 

 (6)كانت خراسان في أوائل القرون الوسطى تُطلق بوجه عام على كافة األقاليم اإلسالمية الواقعة شرق المفازة الكبرىو 

في الشمال الشرقي، خال سجستان ومعها  وقعكل بالد ما وراء النهر التي تتمإليها  حتى حد جبال الهند؛ أي أنها كانت تضم

حيث أصبحت ب.  وبمرور الوقت، بات هذا المدلول الواسع إلقليم خراسان أضيق تعريفاً وأدق تحديداً؛ (7)قوهستان في الجنوب

الغرب مفازة غزية ونواحي جرجان،  من الشرق نواحي سجستان والهند، ومن اخراسان تقتصر على تلك البالد التي يحيط به

من الشمال بالد ما وراء النهر وشيء من بلد الترك، ومن الجنوب مفازة فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان و

   .(8)وطبرستان والري وما يتصل بها

                                                           
م( 120هـ/22وذلك بعد أن أنفذ إليها األحنف بن قيس )ت نحو  م(188 – 138هـ/53 – 23)فتح المسلمون خراسان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  (1)

، انتفض أهلهاخراسان والتاثت األمور في  عمروبعد وفاة الخليفة م.  182هـ/52على رأس جيش عقب انتصار المسلمين على الفرس في موقعة نهاوند سنة 

فتولّج خراسان وعلى مقدمته األحنف بن م( 122هـ/22عامر )ت  بن عبد هللارة م( عامله على البص121 – 188هـ/32 – 53)بن عفان  فانتدب الخليفة عثمان

م(، 025هـ/522)ت  بن جابر البالذري، أبو العباس أحمد بن يحيىفنخع أهلها بالطاعة، واستقامت عصاتهم.  انظر مثالً: قيس، وبثَّ العساكر في كورها، 

 .128، تاريخ األمم والملوكالطبري، ؛ 228 – 212م(، 2202هـ/2802 ؤسسة المعارف،أنيس الطباع )بيروت: م عبد هللا، تحقيق: فتوح البلدان

 .882(، م2020باريس: دار الطباعة السلطانية، ) تقويم البلدانم(، 2332هـ/235)ت  علي بن محمودأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن  (2)

، تحقيق: فريد الجندي )بيروت: دار الكتب العلمية، د. معجم البلدانم(، 2552هـ/151)ت الرومي  عبد هللاياقوت بن  عبد هللاشهاب الدين أبو  ( الحموي،3)

 802: 5ت(، 

  802: 5، معجم البلدان( ياقوت، 4)

؛ 328هـ(، 2305)ليدن: مطبعة بريل،  مختصر كتاب البلدانم(، 222هـ/380الهمذاني )ت نحو  بن إسحاق ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمدانظر مثالً:  (5)

 ،(م2202بيروت: مؤسسة الرسالة، ) 5ط  ،: بشير فرنسيس وكوركيس عوادرجمةت، بلدان الخالفة الشرقية ،لسترنج، كي ؛802: 5، معجم البلدانياقوت، 

 .81 – 82م(، 2228هـ/2828)الفيوم: رياض الصالحين،  خراسان وما وراء النهر: بالد أضاءت العالم باإلسالم؛ الطاهر، عبدالباري محمد، 822 – 821

فازة هذه الم المفازة الكبرى: صحراء بإيران، تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، من بحر قزوين شماالً إلى جبال مكران جنوباً.  وُيقدر طول (6)

 .   312 – 310، دان الخالفةبلميل؛ وأما عرضها فيختلف باختالف بقاعها.  انظر: لسترنج،  000بنحو 

 .853، بلدان الخالفة( لسترنج، 7)

بن  ؛ الحميري، أبو عبد هللا محمد523م(، 2252مطبعة بريل،  :)ليدن مسالك الممالكم(، 222هـ/381إبراهيم بن محمد )ت أبو إسحاق ( األصطخري، 8)

تقويم ؛ أبو الفداء، 522م(، 2228، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: مكتبة لبنان، األقطارالروض المعطار في خبر  م(،2822هـ/200بن عبدالمنعم )ت  عبد هللا

 . 882، البلدان
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، (5)، وهراة(4)، ومرو(3).  وأعظم كور خراسان أربع: نيسابور(2)عظام وأعمال جسام (1)تشتمل خراسان على كورو

وخراسان عمدتها مدائن أربع، كأنما هي قوائمها المبنية عليها، يقول تاج الدين السبكي: "وفي أربا  خراسان المذكورة .  (6)وبلخ

وهي: مرو، ونيسابور، وبلخ، وهراة، هذه مدنها العظام، وال مالم عليك لو قلت: بل هي مدن اإلسالم، إذ هي كانت ديار العلم 

 ". (7)على عظمتها إذ ذاك... على اختالف فنونه، والملك والوزارة

                                                           
 ياقوت،( كور: مفردها كورة، وهي لفظة فارسية، والكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى، وال بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها. 1)

 . 28: 2، معجم البلدان

 . 320 م(،2225)بيروت: دار مكتبة الحياة،  صورة األرضم(، 222هـ/312ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي )ت  (2)

إقليم  ي منربغالجزء الفي ومن أسمائها: َنَشاُوور، أو أبرشهر، أو إيرانشهر.  تقع نيسابور  بفتح النون، وسكون الياء، وفتح السين، وضم الباء:نيسابور:  (3)

ومهرجان، وسنكان، وزوزن، وكندر، وترشيز، ومزنيان،  ،يرة مثل: بوزجان، ومالين، وسلومككور كثعامرة، و حدود واسعة ورساتيق هاول، راسانخ

الها أموفعمرت وكبرت وعظمت  نقلت العاصمة إلى نيسابور، كانت دار اإلمارة بخراسان إما في مرو أو في بلخ، فلما قامت الدولة الطاهريةو.  وأسفرايين

وليس بخراسان مدينة أشد عمارة، وأدوم تجارة، وأكثر سابلة، وأعظم قافلة من نيسابور، ويرتفع منها من أصناف ثياب القطن واإلبرسيم ما .  عند قطونهم بها

؛ 313 – 515 ،صورة األرضن حوقل، با .  انظر مثالً:بلدان اإلسالم وبعض بالد الشرك لكثرته وجودته وإليثار الملوك والرؤساء لكسوتهأكثر ُينقل إلى 

القاهرة: مكتبة مدبولي، ) 3، ط في معرفة األقاليم أحسن التقاسيمم(، 220هـ/300المقدسي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت 

 . 858، بلدان الخالفة؛ لسترنج، 308 – 305: 2، معجم البلدانياقوت، ؛ 321 – 328، م(2222هـ/2822

ويقال لمن ينتسب إلى مرو: مروزي .  العظمى، وهي أشهر مدن خراسان وقصبتهاالشاهجان، أو مرو يقال لها مرو بفتح الميم، وسكون الراء: ومرو:  (4)

على  -الفرس  آخر أكاسرة –وفي مرو قُتل يزدجرد بن شهريار .  مرو الشاهجان هذه غير مرو الروذ أو ما يقال لها أحياناً مرو الصغرىو.  على غير قياس

تتبع مرو مدن وقرى كثيرة، مثل: خرق، وهرمزفرة، وسنجان، و.  ومرو هي مقر معظم والة خراسان.  يد  طحان أعجمي في عهد الخليفة عثمان بن عفان

 ،الغالت، كثيرة األعناب والحبوب والحمامالمدينة طيبة، معتدلة الهواء، حسنة الثرى، كثيرة الخيرات، وافرة و.  والطالقان، ودندانقان، ومرو الروذ، وماهيان

 ،أحسن التقاسيممعظم البلدان.  انظر مثالً: المقدسي، أن بطيخهم ُيقدد وُيحمل إلى  مرو واعتدال هوائهم ومن صحة تربة ،وأسواقها من أنظف أسواق األمصار

       . 238 – 235، الروض المعطار؛ الحميري، 231 – 235: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 522 – 520

عة ومن المدن التاب  بفتح الهاء والراء: والنسبة إليها هروي.  وتقع هراة في الجزء الجنوبي من إقليم خراسان، وأما اليوم فهي جزء من أفغانستان. هراة: (5)

ر ، وهي من أكثكثيرة، ومياه غزيرة، وخيرات عظيمةمدينة فيها بساتين هراة و .  وكوارانلهراة، نذكر مثالً ال حصراً: مالين، وخيسار، واستربيان، وأوفة، 

   كل جانب، وبها نهر جار على باب المدينة وعليه قنطرة، وعلى أبوابها مياه جارية وبساتين.ويلتف بهراة ربضها من .  بالد خراسان عمارة وأحسنه وجوه أهل

في المدينة واألسواق دائرة به، وهذا المسجد كبير الفناء حسن البناء، وليس  والمسجد الجامعوبناء المدينة من الطين، وهي مقدار نصف فرسخ في مثله.  

ودار اإلمارة خارج المدينة بمكان ُيدعى خراسان أباذ بينه بخراسان كلها وغيرها من البالد المصاقبة لها مسجد أعمر بالناس على دوام األيام من مسجد هراة.  

؛ 822 – 821: 2، معجم البلدانياقوت،  321، صورة األرض؛ ابن حوقل، 312، مسالك الممالكاألصطخري،  انظر مثالً: وبين المدينة ثالثة فراسخ. 

 882، بلدان الخالفة؛ لسترنج، 228، الروض المعطارالحميري، 

يحون: عشرة فراسخ، ويقال لنهر ج ن نهر جيحونالمدينة متبعد و، تقع بلخ في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم خراسان بفتح أوله، وسكون ثانيه:بلخ:  (6)

طخارستان، والختل، وبنجهير، وبذخشتان، وعمل باميان  ها:ويتصل ب ،في بساط من األرض، وبينها وبين أقرب الجبال إليها نحو أربعة فراسخهي و، بلخ نهر

يرتفع الصابون والسمسم  هامن، وإلى جميع خراسان وإلى خوارزممدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة، ُتحمل غلتها  من أجلّ  وبلخ.  بهالحق وما يُ 

، يمأحسن التقاسانظر: المقدسي،  وغيرها كثير من السلع.   والسمن وعسل الشمسي من العنب والتين ولب الرمان واألرز والجوز واللوز والزبيب والعنجد

 .   21، المعطارالروض ؛ الحميري، 212 – 210: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 305 – 302

، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي طبقات الشافعية الكبرىم(، 2320هـ/222أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت تاج الدين السبكي،  (7)

 .352: 2 )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(،
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 – 924وأما فيما يتعلق باإلطار التاريخي لهذا اإلقليم، فإن خراسان قد خضعت خالل مدة الدراسة لحكم السالجقة ) 

من قبيلة قنق، وهي واحدة من قبائل الترك المعروفة باألوكوز م(.  ومما هو معلوم، فالسالجقة ينحدرون 7751 – 7301هـ/552

.  وأما سبب تسميتهم بالسالجقة، (2)في أواسط آسيا (1)يُقال لهم الُغّز في لغة العرب، وأصلهم من سهوب تركستان نأو مأو األغوز، 

، (4)سلجوق بجماعته إلى بالد اإلسالمم ارتحل 485هـ/015وفي نحو سنة   .(3)فهذا راجع إلى انتسابهم إلى جدهم سلجوق بن دقاق

 موطناً له ولقومه.  (5)واتخذ من نواحي مدينة جند

ولما أقام سلجوق بنواحي جند حالف السامانيين، وفتح هللا قلبه لإلسالم على مذهب أهل السنّة والجماعة، ثم تجّرد لقتال 

: أرسالن )إسرائيل(، (7)ن األبناءسلجوق ثالثة م.  وكان ل(6)الكفار الترك وطرد عمال ملكهم من تلك الديار إلى أن صفت للمسلمين

 .(9)، فساروا بسيرة والدهم في محاربة الترك الوثنيين وحماية المسلمين اآلمنين(8)ئيل، وبيغو )موسى(وميكا

                                                           
قسمين: تركستان الغربية أو الروسية والتي كانت تُعرف ببالد التتر، ثم ُعرفت ببالد ما وراء النهر،  تركستان: اسم جامع لجميع بالد الترك، وتنقسم إلى (1)

لبالد موطن اوتركستان الشرقية أو الصينية، وهي والية مستقلة عن الصين.  وتحتضن بالد تركستان في الوقت الحاضر جمهوريات آسيا الوسطى، وكانت هذه 

)بيروت:  2، ط م(1194 – 1031هـ/590 – 429تاريخ السالجقة في خراسان وإيران والعراق )ريخ.  انظر: طقوش، محمد سهيل، األتراك الذين عرفهم التا

  .    08(، 0م(، هامش رقم )2372هـ/7901دار النفائس، 

العبادي، ؛ 78 – 71(، م7449)بيروت: دار النهضة العربية،  دورهم السياسي والحضاري معالمالسالطين في المشرق العربي: شبارو، عصام محمد،  (2)

   . 783 )بيروت: دار النهضة العربية، د. ت(، في التاريخ العباسي واألندلسيأحمد مختار، 

 242 )بيروت: دار صادر، د. ت(، الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالميةم(، 7034هـ/134ابن الطقطقا، محمد بن علي بن طباطبا )ت  (3)

، اعتنى بتصحيحه: محمد اقبال )الهور: كلية أخبار الدولة السلجوقيةم(، 7225هـ/222الحسيني، صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر بن علي )ت بعد  (4)

 78م(، 7415)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  دولة السالجقة؛ حسنين، عبدالنعيم محمد، 242، الفخري؛ ابن الطقطقا، 2م(، 7400فنجاب، 

اقوت، ظر: يجند: بالفتح ثم السكون، ودال مهملة: مدينة عظيمة في بالد تركستان، قريبة من نهر سيحون، وأهلها مسلمون ينتحلون مذهب أبي حنيفة.  ان (5)

 .   742: 2، معجم البلدان

اعتنى به: حققه و، الكامل في التاريخم(، 7200هـ/203)ت بن محمد  محمدأبي الكرم بن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن ؛ ا2، أخبار الدولةالحسيني،  (6)

 Zaporozhets, V.M., The Seljuks (Hannover: The European Academy؛ 2: 8م(، 2372عمر عبدالسالم تدمري )بيروت: دار الكتب العلمية، 

of Natural Sciences, 2012), 112 – 114.   

راحة م(، 7231هـ/230زعم نجم الدين الراوندي أن لسلجوق ابن رابع اسمه يونس.  انظر: الراوندي، نجم الدين أبو بكر محمد بن علي بن سليمان )ت  (7)

 .  792م(، 2335، ترجمة: إبراهيم الشواربي، عبدالنعيم حسنين، فؤاد الصياد )القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، في تاريخ الدولة السلجوقية الصدور وآية السرور

البداية م(، 7010هـ/119؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 2: 8، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 2، أخبار الدولةالحسيني،  (8)

 السالجقة في التاريخ والحضارة؛ حلمي، أحمد كمال الدين، 7870م(، 2339الرياض: بيت األفكار الدولية،  –، اعتنى به: حّسان عبدالمنان )عّمان يةوالنها

.  وهناك بعض االختالف اليسير في اسم بيغو؛ فالبعض يلحقه بأكبر أبناء سلجوق: إسرائيل، والبعض 22م(، 7415هـ/7045)الكويت: دار البحوث العلمية، 

يزعم أن أسماء أبناء سلجوق إضافة إلى ذلك، فهناك من .   2، أخبار الدولة؛ الحسيني، 792، راحة الصدوريلحقه باألبن اآلخر: موسى.  انظر مثالً: الراوندي، 

آثار البالد وأخبار م(، 7280هـ/282)ت  بن محمود القزويني، زكريا بن محمدتدل على تأثرهم باليهودية أو بالمسيحية وذلك قبل تحولهم إلى اإلسالم.  انظر مثالً: 

 Dietrich, Richard, “The Names of Seljuk’s Sons Evidence for Pre-Islamic Religion of؛ 581)بيروت: دار صادر، د. ت(،  العباد

Seljuks” Turkish Historical Review (2018): 55 – 70. 

بيروت: دار ابن كثير،  –)دمشق  دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبيالصالبي، علي محمد،  (9)

     .22م(، 2331هـ/7928
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التمس السالجقة  (1)م(7303 – 488هـ/927 – 088)وفي أثناء حكم السلطان الغزنوي يمين الدولة محمود الغزنوي 

، فأمر بهم فقطعوا جيحون، وفّرقهم في نواحي (3)وبمواشيهمبعد أن ضاقت األرض بهم  (2)األذن منه في عبور نهر جيحون

   .(4)ووضع عليهم الخراجخراسان، 

وبعد وفاة السلطان محمود الغزنوي استفحل خطر السالجقة وغلظ أمرهم.  وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والتضحيات 

على  لكسر شوكتهم والحفاظ (5)م(7393 - 3073هـ/902 – 927)الجسيمة التي بذلها السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 

استطالوا عليه  (6)م(7320 – 7308هـ/955 – 924)خراسان، إال أن السالجقة بزعامة كبيرهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق 

وسحقوا جيوشه  غير مرة.  ولما رأى السلطان مسعود أن عساكره ال تعود في كل مرة إال بالخيبة والخسار، صّمم  أن يسير إليهم 

، وانكسر (7)م جرت الوقعة الُعظمى، والحادثة الكبرى، على باب دندانقان7393هـ/907وفي سنة بنفسه على رأس جيش كثيف.  

 الغزنوي شر كسرة، واستّحر القتل في أكثرهم، وولّى بقيتهم وعلى رأسهم السلطان مسعود األدبار،فيها الجيش 

                                                           
ء ملوك اإلسالم ن عظمامحمود بن سبكتكين: أبو القاسم، كان ُيلقب بسيف الدولة، ثم لقبه الخليفة القادر باهلل بيمين الدولة وأمين الملة، وبه اشتهر.  وهو م (1)

ليه سجستان. وكانت له في غزو الهند وحزمائهم وعقالئهم وعلمائهم.  انتزع الملك من أخيه إسماعيل، وأزال دولة السامانيين وتملك خراسان بالكامل، ثم ضم إ

م تحول ث فصول ذكر تفصيلها يطول.  ومناقب السلطان محمود كثيرة، وسيرته من أحسن السير.  وُعرف عن السلطان محمود أنه كان على مذهب أبي حنيفة،

وفيات األعيان وأنباء م(، 2505هـ/102مد بن محمد )ت إلى المذهب الشافعي، وله ولع بالحديث.  انظر ترجمته في: ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أح

 الدولة الغزنوية؛ مفتاح، علي محمد فريد، 202 – 221: 2(، 223رقم ) ترجمةم(، 2222هـ/2322، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: دار صادر، أبناء الزمان

 .555 – 520م(، 5052هـ/2885)الرياض: دار الوفاق،  في عهد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين

كان ُيعرف في السابق باسم نهر أوكسس، ثم سماه العرب جيحون، وفي أواخر العصور الوسطى بطل استعمال هذه التسمية وصار ُيدعى ب نهر جيحون:  (2)

   . 822، بلدان الخالفةانظر: لسترنج،  "أمويه" أو "أمودريا".

   . 52، دولة السالجقة؛ حسنين، 223، راحة الصدور( الراوندي، 3)

  . 2: 0 ،الكامل في التاريخ( ابن األثير، 4)

لطان ه السالسلطان مسعود بن محمود الغزنوي: الناصر لدين هللا، أبو سعيد، مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوي: حارب أخاه محمداً الذي خلف والد (5)

ل ظهورهم حروب محمود، وقلعه من السلطنة، وسمله وسجنه، وحكم مسعود على خراسان والهند، وغيرها من البلدان.  ثم جرت بينه وبين بني سلجوق في أو

الذهبي، شمس الدين أبو م أطاع الجيش أخاه المسمول محمد، وقتل أخاه مسعوداً وعاد إلى السلطنة.  انظر: 2082هـ/833وخطوب يطول شرحها.  وفي سنة 

 )بيروت: دار الغرب اإلسالمي،، تحقيق: بشار عواد معروف تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالمم(، 2380هـ/280) بن عثمان عبدهللا محمد بن أحمد

، تحقيق: أحمد فياتالمنتخب من الوم(، 2313هـ/218)ت بن عبدهللا الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك ؛ 238: 2(، 202، ترجمة رقم )م(5003هـ/2858

  . 523: 52(، 353، ترجمة رقم )م(5000هـ/2850 األرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث العربي،

أعظمهم و أول ملوك السلجوقية :محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق طغرلبك ،أبو طالب ،السلطان الكبير ركن الدين: بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك (6)

يه ظلم ، إال أنه كان فالصدقاتثر يك، ويصوم االثنين والخميسو ،واتعلى الصلشديد االحتمال، كثير الكتمان، يحافظ  ،حليماً كريماً عاقالً كان ملكاً  . شأناً 

وفي بالري ت، إال أنه لم يهنأ بزواجه إال قليالً، ووعمل العرس ،دبغداإلى طغرلبك وأقبل  فقبل الخليفة على كره منه، خطب ابنه الخليفة القائم بأمر هللا، . وعسف

؛ 202 – 208: 0، الكامل في التاريخابن األثير، . انظر: داودجغري بك فن عند قبر أخيه قل إلى مرو ودُ ونُ  ،وعمره سبعون سنة ،م2013/هـ 822سنة 

 .20: 2 ،لوافي بالوفياتالصفدي، ا

 قوت،دندانقان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال أخرى، ونون مفتوحة: بلدة من نواحي مرو على عشرة فراسخ منها، وهي بين مرو وسرخس.  انظر: يا (7)

 .  283: 5، معجم البلدان
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.   وبهذا النصر المؤزر الذي تحقق للسالجقة في موقعة دندانقان خابت (1)وغنم السالجقة من معسكر السلطان ما جاوز حد الكثرة

 داد خراسان، وصارت كلها خالصة لطغرلبك وأتباعه.   آمال السلطان مسعود تماماً، وانقطع حبل رجائه في استر

خراسان، وصار للسالجقة دولة وطيدة األركان راسخة البنيان، طمع  ضولما انقطع دابر الغزنويين عن كامل أر 

قليلة وبالفعل، فقد تمكن السالجقة في غضون أعوام .  (2)السلطان طغرلبك في توسيع أطراف مملكته إلى ما هو أبعد من خراسان

، (3)م(7315 – 7307هـ/921 – 922من الخليفة العباسي القائم بأمر هللا )من إخضا  معظم بالد المشرق، ودخلوا بغداد بطلب 

، طويل ال حاجة لنا ببسطه هنافي خبر وذلك ، (4)على الخالفة كلمتهم فرضواما بقي من رسوم الدولة البويهية الشيعية، و واوأزال

  أنه ال يتصل بموضو  هذا المبحث.  وبخاصة 

ومما يحسن ذكره، أن السالجقة قد اتخذوا في أول أمرهم من نيسابور بخراسان عاصمة لدولتهم، ثم تحولوا عنها بعد 

، ولكن خراسان عادت لتسترد مكانتها السياسية في عهد آخر سالطينها العظام (6)، ومن ثم إلى همذان(5)تمددهم غرباً إلى الري

 ، والذي جعل مرو مقراً لعزه وكرسياً لملكه.   (7)م(7751 – 7778هـ/552 – 577ر بن ملكشاه )سنج

                                                           
.  وللوقوف على تفاصيل أكثر حول تلك المعركة، راجع: البيهقي، أبو الفضل 23: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 25 – 22، أخبار الدولةالحسيني،  (1)

 . 102 – 102، ترجمة: يحيى الخشاب وصادق نشأت )القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، د. ت(، تاريخ البيهقيم(، 2022هـ/820محمد بن الحسين )ت 

 . 30 – 52، دولة السالجقةحسنين،  (2)

ابن القادر باهلل أبي العباس أحمد.  أمه أم ولد أرمنية اسمها بدر الدجى.  كان مليحاً وسيماً، قوي النفس، دّيناً ورعاً،  الخليفة القائم بأمر هللا: أبو جعفر، عبدهللا (3)

يه م، وهو من كاتب طغرلبك يستنهضه بعد أن غلب عل2030هـ/855متصدقاً.  له يد في األدب والكتابة، وفيه عدل وسماحة.  تولى القائم بأمر هللا الخالفة سنة 

ائم وتوفي القأرسالن التركي البساسيري وقهره، فقدم طغرلبك من الري إلى بغداد، وجرت خطوب وحروب، وردَّ طغرلبك الخليفة إلى مقره معززاً مكرماً.  

ج أحاديثه وقّدم له واعتنى ، خرّ سير أعالم النبالءم(، 2380هـ/280)ت  بن عثمان الذهبي، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمدم.  انظر: 2022هـ/812سنة 

 .  822 – 822: 22(، 5202ترجمة رقم )م(، 5001هـ/2852به: محمد أيمن الشبراوي )القاهرة: دار الحديث، 

حتى نهاية تاريخ إيران بعد اإلسالم: من بداية الدولة الطاهرية ؛ إقبال، عباس، 2030 – 2051، 2058 – 2055، البداية والنهايةراجع مثالُ: ابن كثير،  (4)

 – 530م(، 2220هـ/2820، ترجمة: محمد عالء الدين منصور )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، م(3252هـ/3131 -م 050هـ/502جارية )االدولة الق

 . 80 – 31، دولة السالجقة؛ حسنين، 580

البالد وأعالم المدن، قريبة من قومس وجرجان، والنسبة إليها رازي على بفتح أوله، وتشديد ثانيه: قصبة بالد الجبال، مدينة مشهورة من أمهات الري:  (5)

المنيرة والبرود  لبالد الثيابغير القياس.  والمدينة كثيرة الفواكه والخيرات، متشابكة البناء، كثيرة العمارة، ويخترقها نهر يقال له روذة.  ويرتفع من الري إلى ا

 . 522 – 520، الروض المعطار؛ الحميري، 235: 3، معجم البلدانواألكسية.  انظر: ياقوت، 

، هاروأن حسنة جليلة المقدار، لها أشجار وغالّتفي عراق العجم.  وهي ، كور الجبلمن مدن مدينة قديمة، كبيرة للغاية، بفتح الهاء والميم والذال: همذان:  (6)

، انظر: ابن حوقلومازالت همذان محالً للملوك، ومعدناً ألهل الدين والفضل.  .  فرط البرد، إال أن شتاءها مثيرة األغنام واأللبان واألجبانكرخيصة األسعار، 

   .  221، الروض المعطار؛ الحميري، 822 – 822: 2، معجم البلدان؛ ياقوت، 300، 301، صورة األرض

معز الدين، أبو الحارث، سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسالن.  سكن سنجر خراسان، واتخذ من مرو عاصمة له.  وُخوطب سنجر السلطان سنجر بن ملكشاه:  (7)

حاً كريماً حيياً شفوقاً ناص بالسلطان، واستقام أمره، وأطاعته السالطين، وُخطب له على أكثر منابر اإلسالم، ودام سلطاناً نحو أربعين عاماً.  وكان مهيباً وقوراً 

م، وكان عمره حين مات ثالثاً وسبعين سنة، وُدفن في قبة بناها لنفسه بمرو وسماها 2222هـ/225كثير الصفح، وكانت البالد آمنة في زمانه.  توفي سنجر سنة 

، تحقيق: محمد عبد القادر ألممالمنتظم في تاريخ الملوك وام(، 2502هـ/222دار اآلخرة.  انظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 

 – 501: 22(، 2502، ترجمة رقم )الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 252: 20م(، 2222)بيروت: دار الكتب العلمية،  5عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط 

502. 
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 المبحث األول: دور العلماء في تولي الوزارة     

تعتبر الوزارة ثاني المناصب في نظام الحكم اإلسالمي من حيث األهمية.  وللوزارة في تاريخ دولة اإلسالم شأن عظيم 

وقدر كبير، وربما فاق الوزير مكانة وشهرة في بعض األحيان الخليفة أو السلطان.  وكان يُطلق على من يشغل الوزارة، أو 

.  وتأتي أهمية الوزارة (1)ه بزرك، أو الصدر، أو الدستور، أو السيد األكبر، أو الوزيرالصدارة، في الدولة السلجوقية اسم: خواج

كون الوزير يرأس جميع أعمال الدواوين، ويشرف على جميع أعمال الدولة، وهو ما يعني أن منصب الوزير السلجوقي آنذاك 

 .  (2)يعادل ما يُعرف في العصر الحديث برئيس الوزراء

نصب وعظيم أثره، فقد كان سالطين السالجقة يشترطون فيمن يتربع على كرسي الوزارة جملة شروط؛ منها ولخطورة هذا الم

 أن يكون متديناً، عالماً، خبيراً، حسن السيرة، صافي السريرة، عارفاً بقواعد الملك، واقفاً على مستقبل الدولة، قارئاً لسير الملوك،

علو منصب الوزير وسعة سلطاته فقد صار هدفاً ترنو إليه العيون، وتهفو إليه النفوس، إلى .  ونظراً )3(ومسلحاً بتجارب العصور

الوزراء بواسطة أعدائهم الذين على ، وأفضى إلى حياكة المؤامرات حوله، ودس الدسائس فيهوهذا ما أدى إلى احتدام المنافسة 

 . (4)كانت أنفسهم تستشرف له وتطمع به

من أوائل العلماء الذين تولوا منصب الوزارة  (6)الكندري (5)ملك أبو نصر محمد بن منصورويعد الفقيه واألديب عميد ال

"، وأثنى (7)السلجوقية ومشاهيرهم.  وصفه الذهبي في "أعالم النبالء" بقوله: "كان أحد رجال الدهر سؤدداً وجوداً وشهامة وكتابة

، (9)"، وقالوا عنه أنه صاحب نظم ونثر(8)لجقية أحد قبله وال مثلهعليه صاحب "خريدة القصر وجريدة العصر" فقال: "ما وزر للسَّ 

 ومن جيد نظمه قوله:

 الموت مّر ولكني إذا ظمئت          نفسي إلى المجد مستحل لمشربه 

                                                           
، السالجقة في التاريخ؛ حلمي، 83م(، 2208، ترجمة وتعليق: أحمد كمال الدين حلمي )الكويت: جامعة الكويت، الوزارة في عهد السالجقة( إقبال، عباس، 1)

520 . 

 .    215م(، 2205هـ/2805)بيروت: دار الكتاب اللبناني،  إيران والعراق في العصر السلجوقيحسنين، عبدالنعيم محمد،  (2)

 . 81، لوزارة( إقبال، ا3)

   . 213، إيران والعراق( حسنين، 4)

مد أنه مح ( وقع اختالف بين المؤرخين وأصحاب التراجم حول ما إذا كان اسمه محمد بن منصور أو منصور بن محمد.  فمن أمثلة الذين يكتبون اسمه على5)

.  وأما الذين يكتبونه على أنه 2038، والنهايةالبداية ابن كثير،  ؛82: 2، الوافي بالوفيات، الصفدي، 02: 20تاريخ اإلسالم، بن منصور نذكر: الذهبي، 

 . 200: 0، الكامل في التاريخ، ابن األثير، 25: 21 المنتظم،منصور بن محمد فنذكر: ابن الجوزي، 

جم معاقوت، ( كندر: بضم الكاف، وسكون النون، وضم الدال: قرية من نواحي نيسابور من أعمال طريثيث، وهي غير قرية كندر القريبة من قزوين.  ي6)

 . 280: 8، البلدان

 .  332: 23، أعالم النبالء( الذهبي، 7)

، تحقيق: عدنان خريدة القصر وجريدة العصرم(، 2502هـ/222( األصفهاني، عماد الدين أبو عبدهللا محمد بن صفي الدين محمد بن نفيس الدين حامد )ت 8)

 . 15: 0م(، 2222هـ/2822محمد آل طعمة )طهران: مرآة التراث، 

 . 332: 23، أعالم النبالء. الذهبي، 25: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 9)
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 ( 1)رئاسة باض في رأسي وساوسها          تدور فيه وأخشى أن تدور به

 :(2)ومن شعره لما تحقق قتله

 ن منافستي          فالموت قد وسع الدنيا على الناسإن كان بالناس ضيق ع

 (3)مضيت والشامت المغبون يتبعني          كل بكأس المنايا شارب حاسي

.  وعمل (4)لقد بدأ الكندري حياته العلمية بدراسة علم الفقه، فخاض ُعبابه، واستقصى أطرافه، حتى بلغ فيه درجة رفيعة

، ثم سما به الحظ درجة فاستأثر به السلطان طغرلبك كاتباً له، بمشورة (5)عيان ورؤساء نيسابورالكندري فيما بعد وكيالً ألحد أ

؛ ألن الكندري كان على حداثة سنه عالماً (6)من رئيس الشافعية بنيسابور وأحد أعيانها الشيخ الموفق هبة هللا بن محمد البسطامي

.  ومما يُذكر في هذا السياق، أن السلطان طغرلبك حين دخل على الخليفة العباسي القائم بأمر (7)متمكناً من اللغة العربية والفارسية

.  وإلى جانب دوره في الكتابة، فقد ذكر (8)م( قام عميد الملك الكندري بدور المترجم بينهما7315 – 7307هـ/921 – 922هللا )

                                                           
 . 50 (،م2200هـ/2320)القاهرة: شركة طبع الكتب العربية،  دولة آل سلجوق تاريخم(، 2582هـ/183البنداري، الفتح بن علي األصفهاني ) (1)

زيره و( كان السلطان طغرلبك قد أوصى قبيل وفاته بأن يجلس على عرش السلطنة من بعده ابن أخيه سليمان بن جغري بك.  ولما توفي السلطان أمضى 2)

قبة، فدعى فسه، فخاف الكندري العاإال وأن أقبل في عساكره إلى الري يريد الحكم لن –األخ األكبر لسليمان  –الكندري البيعة لسليمان، فما كان من ألب أرسالن 

أمر  لسلطان حتىأللب أرسالن وخطب له.  ويقال إن الوزير نظام الملك نِفَس على الكندري الوزارة، فأخذ يوغر صدر السلطان ألب أرسالن عليه، ولم يزل با

؛ حسنين، 50 – 52، دولة آل سلجوق ؛ البنداري،202 – 201 ،راحة الصدوربالقبض عليه، ثم قتله بعد حين في حبسه بمدينة نسا.  انظر مثالً: الراوندي، 

 .81 – 88 دولة السالجقة،

 .  330: 23، أعالم النبالء( الذهبي، 3)

السالجقة تاريخهم هـ(.  نقالً عن: أبو النصر، محمد عبدالعظيم، 2388)طهران: د.ن،  تجارب السلف( نخجواني، هندوشاه بن سنجر بن عبدهللا صاحبي، 4)

 .  222م(، 5002)القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  السياسي والعسكري

 . 12، الوزارة( إقبال، 5)

امي، أبو عمر البسط( الشيخ الموفق أبو محمد هبة هللا بن محمد: من بيت عريق في العلم واإلمامة والفضل والزعامة، فوالده هو القاضي اإلمام ركن اإلسالم 6)

س ورئي وجده ألمه شمس اإلسالم أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي.  عاش الموفق هبة هللا في أتم عز، وأثبت دولة، حتى صار مقدم أصحاب الشافعي،

هيم بن محمد بن م.  انظر: الصريفيني، أبو إسحاق إبرا2082هـ/880الطائفة.  سمع عن أبيه، وجده، وجم غفير من مشايخ عصره.  توفي الموفق هبة هللا سنة 

 . 828م(، 2202هـ/2802، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز )بيروت: دار الكتب العلمية، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورم(، 2583هـ/182األزهر )ت 

هرة: دار اآلفاق العربية، ، تحقيق: قاسم السامرائي )القااإلنباء في تاريخ الخلفاءم(، 2208هـ/200( ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد )ت 7)

 .  12، الوزارة؛ إقبال، 50: 21، المنتظم؛ ابن الجوزي، 202م(، 2222هـ/2822

   .50: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 8)
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يترقى في مدارج دولة بني سلجوق، حتى اتخذه السلطان طغرلبك  ، ومازال الكندري(2)للباب (1)الحسيني أنه عمل مدة حاجباً 

 .(3)وزيره وموضع سره، يصدر عن رأيه ويمشي على مشورته

ونظراً لما حظي به الكندري من العلم والكفاية ووفور العقل والدراية، فقد لبث في منصب الوزارة ما يزيد على ثمان 

الوزير الكندري من رتبة عالية وشهرة ذائعة فقال: "كان حصيفاً فصيحاً رجيحاً  .  وصف البنداري ما بلغه(4)سنوات بال مزاحم

نجيحاً متسلطاً بمكانه، متمكناً من سلطانه، يُرجى ويُخشى، ويُقصد ويُغشى، والسلطان بأذنه وبصره يبصر ويسمع، وبأذنه وبصره 

 ". (5)يرفع ويضع، وله البهجة المهيبة، واللهجة المصيبة

خذ على عميد الملك الكندري أنه كان شديد التعصب على الشافعية، كثير الوقيعة في اإلمام الشافعي، حتى ومما كان يُؤ

أنه خاطب السلطان طغرلبك في لعنهم على منابر خراسان، فأذن له في ذلك، فلعنهم وأضاف إليهم الرافضة، فّشق ذلك على 

ن، ففارقوها سنيناً، إلى أن انجلت المحنة بمقدم نظام الملك الطوسي الذي الشافعية وأئمتهم، حتى نبا بهم المقام في بالدهم خراسا

 . (6)أغمد سيف الفتنة

إدارة الدولة العالم الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي؛ حيث في  بارزور اضطلعوا بدومن أشهر العلماء الذين  

من أشهر الوزراء في اإلسالم إن لم يكن أشهرهم قاطبة.  ولقد  بلغ من الشرف منتهاه، ومن سنام المعالي أعاله، حتى صار واحداً 

اعتنى بتعليمه والده منذ نشأته، فأنكبَّ الصغير على الدرس، وجدَّ في التحصيل، حتى حفظ القرآن وهو ابن إحدى عشرة سنة، 

.  وكان نظام (7)لعربية طرفاً صالحاً وسمع الحديث كثيراً، وأشتغل بعلم القراءات، وبالتفقه على مذهب الشافعي، وأخذ من اللغة ا

 .           (9)، مطلعاً على سير الملوك، ملماً بصناعة الحساب، متمكناً من صناعة اإلنشاء(8)الملك عالماً بالتواريخ

                                                           
ي اإلسالمية ف( الحاجب: من يقوم بين الحاكم وبين الناس، ويطلب لهم األذن في الدخول عليه واالتصال به.  انظر: الجعيد، وداد عوض، "خصائص النظم 1)

كلية أصول الدين والدعوة  –، جامعة األزهر المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيقالنظام السياسي: الخالفة، الوزارة، الكتابة، الحجابة"، 

 .    250م(: 5021) 50، ع 2بالزقازيق، مج 

   .53، أخبار الدولة( الحسيني، 2)

 .  53، أخبار الدولة( الحسيني، 3)

 .  10، الوزارة( إقبال، 4)

  .2 ،دولة آل سلجوقالبنداري،  (5)

، التاريخ السياسي والفكري للمذهب السّني.  وللمزيد من المعلومات عن محنة شافعية خراسان، انظر: بدوي، 220: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 6)

 وما بعدها.  200

 .2021، البداية والنهاية؛ ابن كثير، 325: 8، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 321: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 7)

ه فحسب، اطالع ( يتضمن كتاب سياست نامه للوزير نظام الملك قدراً كبيراً من األخبار والروايات التاريخية، والتي ال تدل على سعة ثقافة الوزير وعمق8)

 قدرته على استخالص المواعظ والعبر من تجارب السلف لتفادي الوقوع في األخطاء.      بل تدل على فهمه التام للتاريخ، و

 . 582 – 580م(، 2222هـ/2822)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  نظام الملك؛ محبوبة، عبدالهادي محمد، 323: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 9)
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ولم تمنعه كثرة انشغاالته بشؤون الوزارة ومتاعبها من االقبال على العلم، والتودد إلى العلماء، حتى بات أهل الدين  

.  ولقد أجاد تاج الدين (2)، وصار بابه مقصد الفضالء ومجمع العلماء(1)والعلم مستظلين بفيء عطفه، وراتعين في فيض نعمه

ا: "ومجالسه معمورة بالعلماء، مأهولة باألئمة وبالّزهاد؛ لم يتفق لغيره ما اتفق له من السبكي في وصف مجالس الوزير فقال عنه

ازدحام العلماء عليه، وترددهم على بابه، وثنائهم على عدله، وتصنيفهم الكتب باسمه، يحضر سماطه مثل أبي القاسم القشيري، 

بكي واصفاً تواضع الوزير نظام الملك في تلك المجالس، ".   ويضيف الس(3)وأبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، وغيرهم

فيقول: "إن جلس بين العلماء جلس وعليه سيماء الوقار، وله من التأدب معهم ما شهدت به في التواريخ واألخبار، يتضاءل بين 

 ". (4)العلماء، ويتنازل وإن كان منزله أعال من نجم السماء

، (5)م على العلماء والمتصوفة؛ إذ جعل ألرباب العلوم حقوقاً ال تُؤخر ورسوماً ال تُغيروكان الوزير نظام الملك كثير اإلنعا 

، وزاد بعضهم فقال أن ما يصرفه ينوف على ست مئة (6)حتى قيل إن مجمو  ما كان ينفقه عليهم في كل سنة ثالث مئة ألف دينار

.  ونظام الملك هو من بنى المدارس النظامية في عدد من (7)ألف مثقال ذهب غير الذي ينفقه من خاصة أمواله ومحصوالت غالله

، وعّمر الحرمين، وابتا  الكتب بأوفر األثمان ووقفها على أهل العلم، مما جعل سوق العلم في أيامه (8)األمصار، ووقف الوقوف

 . (9)رائجة، والنعم على أهله داّرة

ال أنه كانت له أعمال مشهورة ومواقف مشهودة في إطفاء ومما يُحسب للوزير الهمام أنه على كونه شافعي المذهب؛ إ

نار التعصب المذهبي الذي كان فاشياً في زمانه؛ إذ كان باب مجلس نظام الملك مفتوحاً للجميع؛ يقصده الفقهاء من كل األطياف 

ر افالقلوب، وتقليم أظ .  ومما يشير كذلك إلى عدم تعصبه، وحرصه على رأب الصد ، وتأليف(10)المذهبية دون تعصب أو تمييز

 جاء فيه: "ورد كتابك بشرح أطلت فيه الخطاب، (11)الفتنة، ما ورد في كتاب بعث به نظام الملك إلى أبي إسحاق الشيرازي

                                                           
 . 28، دولة آل سلجوق( البنداري، 1)

   .28، دولة آل سلجوق( البنداري، 2)

 .  323: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 .  320: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 4)

 . 21، دولة آل سلجوق( البنداري، 5)

 .  12، أخبار الدولة( الحسيني، 6)

، تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا )مكة المكرمة: اإلعالم في أعالم بيت هللا الحرامم(، 2203هـ/220( النهرواني، قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد )ت نحو 7)

 . 222المكتبة التجارية، د. ت(، 

)ت  بن عليعلي بن محمد الجرجاني، دق بالمنفعة. ( الوقوف: جمع وقف، والوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتص8)

 . 525م(، 5025اوي )القاهرة: دار الفضيلة، ، تحقيق: محمد صديق المنشمعجم التعريفات، م(2823هـ/021

 . 322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 9)

   .55: 22، المنتظم( ابن الجوزي، 10)

الكتب، ( أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي.  كان واحد عصره علماً وزهداً وعبادة وسخاء.  صّنف جملة من 11)

شر، حسن المحاورةـ مثل: "التنبيه"، و"المهذب"، و"اللمع"، و"المعونة"، وغيرها، وكانت له اليد البيضاء في النظم.  وكان أبو إسحاق طلق الوجه، دائم الب
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وليس توجب سياسة السلطان وقضية المعدلة إلى أن نميل في المذاهب إلى جهة دون جهة، ونحن بتأييد السنن أولى من تشييد 

 ".   (1)م ببناء هذه المدرسة إال لصيانة أهل العلم أو المصلحة، ال لالختالف وتفريق الكلمة...الفتن، ولم نتقد

وإلى جانب ما تقدم، فقد نهض الوزير العالم نظام الملك بأعباء الوزارة وتكاليفها على أكمل وجه وأتم ما ينبغي؛ حيث 

لسالجقة وعظمائهم: عشرة أعوام في خدمة السلطان ألب أرسالن شغل منصب الوزارة نحو ثالثين عاماً الثنين من كبار سالطين ا

 – 7312هـ/985 – 925م(، وعشرين عاماً في خدمة السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن )7312 – 7320هـ/925 – 955)

ايته.  رعايته وكفم(.  وما بقاؤه طوال كل تلك المدة الطويلة في الوزارة إال دليل على ثقتهما بحسن إدارته ودرايته وعظيم 7342

ولم تكن وزارة نظام الملك في عهد السلطان ملكشاه مجرد وزارة، بل أنها كانت فوق السلطنة، فمملكة السلطان اتسعت اتساعاً لم 

يسبقه ولم يعقبه أحد غيره، ومع ذلك لم يكن له مع نظام الملك غير االسم واألبهة واالنشغال بصيده وملّذاته، وأما نظام الملك فهو 

 .  (2)من كان يأخذ ويعطي، ويقّرب ويبعد في المملكة

وُعرف عن الوزير نظام الملك بعد نظره وحسن سياسته االقتصادية.  فهو من قام بتفريق اإلقطاعات على الجند بعد أن  

كانت األموال تُجبى كلها إلى الديوان، كما كان معموالً به منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، ثم تُفرق على األمراء 

السلجوقية رأى نظام الملك بثاقب نظره أن يُسلم إلى كل ُمق ط ع قرية أو أكثر أو أقل، بحسب مقدار  واألجناد.  فلما اتسعت المملكة

.  وحين ُسئل عن سبب إقدامه على تلك الخطوة قال: "أنه إذا تسلّمها، وليس له غيرها، عّمرها، واعتنى بها، بخالف ما (3)إقطاعه

عّدد  أحد الباحثين المعاصرين ثالث فوائد عظيمة لهذا اإلجراء االقتصادي:  ". (4)إذا شمل الكل ديوان واحد؛ فإن الخرق يتسع

أولها ضبط وتنظيم مصروفات خزينة الدولة، وثانيها توفير فرص العمل لألجناد عندما تنعدم الحاجة إليهم وإشغالهم فيما فيه فائدة 

 .      (5)تلك االقطاعات وتنميتها وحسن استغاللها لهم خاصة والقتصاد البالد عامة، وثالثها عمارة للبالد نتيجة استثمار

وبالفعل، فقد كان لهذه السياسة االقتصادية غير المسبوقة أثراً حميداً في عمارة البالد، وزيادة الغالت؛ وهو ما أغرى 

 . (6)الملوك بعده أن تقفو أثره

                                                           
م، وصلّى عليه الخليفة المقتدي بأمر هللا، وأكثر الشعراء مراثيه.  انظر 2003هـ/821يحكي الحكايات الحسنة، وينشد األشعار المليحة.  وتوفي ببغداد سنة 

 .    502: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 532 – 550: 21، المنتظمترجمته في: ابن الجوزي، 

.  زعمت باحثة يابانية أن الوزير نظام الملك كان يستهدف توحيد صفوف أتباع المذهبين الشافعي والحنفي بغية التصدي 220: 21، المنتظمن الجوزي، ( اب1)

 الوزير المشار إليه أعالهللحنابلة وإضعافهم!  ومع ما ُعرف عن الوزير من اعتناقه للمذهب الشافعي، إال أن هذا االتهام يعوزه الدليل، ولعل ما جاء في كتاب 

 Shimoyam, Tomoko, “Religion and Politics in Seljuk Period”. Sophia Journal أنظر: ألبي إسحاق الشيرازي ما يكفي لدحض هذه الفرية.

of Asian, African, Middle Eastern Studies (January 2016): 160.       

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 2)

 . 322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 4)

مجلة مركز صالح عبدهللا كامل ( الغامدي، محمد سعيد، "الوزير السلجوقي نظام الملك وتحليل فكره ونظامه االقتصادي ومقارنتها بالواقع المعاصر"، 5)

 .  53م(: 5005) 22، ع 1األزهر، مج ، جامعة لالقتصاد اإلسالمي

 .322: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 6)
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تصبو إليه من أهداف حين كانت في عّز قوتها وكامل عافيتها؛  وتتميماً للفائدة، فإن نظام االقطا  قد هيأ للدولة السلجوقية ما كانت

ولكن حين أخذ الضعف والوهن ينخر في جسد الدولة أصبح النظام اإلقطاعي عبئاً ثقيالً عليها وموضعاً للنزا  وباباً من أبواب 

 .  (1)الفساد

ر التي تُشكر له قيامه بمنع أقارب  السلطان ملكشاه من مد أيديهم إلى الخزينة العامة ومن مآثر نظام الملك االقتصادية األُخ 

وأخذ األموال منها دون وجه حق، كما أخبر بذلك البنداري في كتابه: "وكان للسلطان نسباء يدلون بنسبه، ويدلون بسببه، 

قاف والمصالح، ".  وكان نظام الملك إلى جانب ذلك، ينظر في األو(2)ويستطيلون بأنهم ذوو قرابة فقصر أيديهم، ومنع تعديهم

.  ولحرصه على صيانة أموال الدولة وتنميتها، فقد دعا إلى تخصيص خزانتين (3)ويرتب عليها األمناء، وال يدعها مأكلة للخونة

واحدة لواردتها واألخرى لمصروفاتها، على أن تُود  أكثر مداخيل الدولة في الخزينة األولى، وأال يُصرف منها إال عند الضرورة 

.  ومن جملة أعماله االقتصادية التي أدت إلى تحسين (4)إذا أُخذ منها شيئاً اعتبر ذلك قرضاً يجب وفائه ولو بعد حينالقصوى، ف

 .      (5)أحوال العامة المعيشية قيامه بإسقاط المكوس والضرائب

جلس للمظالم، ويعمل ومن الخصال الحميدة التي ُعرف بها الوزير نظام الملك كراهته للظلم، وإحقاقه للعدل، فكان ي

.  ومما يُحكى عن عدله أن امرأة هجمت عليه وقت تناوله للطعام تشكو إليه ظلماً نزل بها، فزجرها بعض (6)بكتاب هللا وسنّة نبيه

.  "(7)الُحجاب، فلقيه الوزير بالكالم الصعب وقال له: "إنما أريدك وأمثالك إليصال مثل هذه، وأما المحتشمون فهم يُوصلون نفوسهم

.  وإلن أعداءه كانوا (8)ومن دالئل عدله وعالئم إنصافه أنه إذا اجتاز بإحدى الضيا  فأفسدها العسكر غرم لصاحبها فيه ما أفسدوا

في هيئة  (9)يعلمون بضعف الوزير أمام شكاية المظلومين وخفضه جناح الرحمة لهم، فقد دّسوا إليه صبي ديلمي من الباطنية

                                                           
 وما بعدها. 321، السالجقة تاريخهم( لمعلومات أوفى عن طبيعة النظام اإلقطاعي وحيثياته ونتائجه، انظر: أبو النصر، 1)

 .  22، دولة آل سلجوق ( البنداري،2)

   .22، دولة آل سلجوق ( البنداري،3)

)بيروت: دار المناهل،  3، ترجمة: يوسف بكار، ط سياست نامهم(، 1092هـ/802الطوسي، قوام الدين أبو علي نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق )ت  (4)

 . 502م(، 5002هـ/2850

 .  320: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 5)

 .320: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 6)

  .323: 8، طبقات الشافعية الكبرىكي، ( السب7)

 .  281: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 8)

ماعيل بن بإمامة إس( الباطنية: المقصود بها فرقة الحشاشين، أو النزاريين، أو الفدائيين، أو المالحدة، وهي إحدى فرق اإلسماعيلية الشيعية، والتي تقول 9)

ة، فذلك لدعواهم بأن لظواهر القرآن الكريم بواطن تجري من الظاهر مجرى اللب من القشور، وأن من ارتقى إلى جعفر الصادق.  وأما سبب تسميتهم بالباطني

 852ر باهلل )ي المستنصعلم الباطن إنحط عنه التكليف الشرعي، واستراح من أعبائه بزعمهم.  وأتباع هذه الفرقة يقولون بإمامة نزار أكبر أبناء الخليفة العبيد

م(، إال أنه ِحيل بينه وبين الخالفة ألسباب ليس هذا موضع بسطه.  وكبير الباطنية ومنظم دعوتها رجل من دهاة العالم وشياطينهم 2028 – 2032هـ/802-

لي به م(؛ كان قد استولى على قلعة آلموت، وغيرها من القالع، في إيران، فاستطار شره واشتدت وطأته، واُبت2258هـ/220ويقال له الحسن الصباح )ت 

يروت: ، تحقيق: رشيد الخيون )بتلخيص البيان في ذكر فرق أهل األديانوبخلفائه وأتباعهم المسلمون السّنة زمناً طويالً.  انظر مثالً: الفخري، علي بن محمد، 

لتاريخ السياسي ؛ بدوي، ا280 ،تاريخ السالجقة في خراسان؛ طقوش، 522 – 521تاريخ إيران بعد اإلسالم، ؛ إقبال، 203 – 205م(، 5025دار مدارك، 

 . 250 – 252، والفكري للمذهب السّني
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، فدعا له وسأل تناولها، فمدَّ الوزير يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده، فُحمل الوزير إلى 1ظاُلمة صوفي مسكين يحمل في يده

 .     (2)خيمته فمات بها، وأما قاتله فأراد أن يهرب فعثر بطنب الخيمة فهبره الحرس بسيوفهم

آل سلجوق، وتصد  أركان دولتهم، ولقد كان لموت الوزير، ومن بعده بقليل السلطان ملكشاه، سبباً في اضطراب أمر 

وانفراط عقدهم وذهاب ريحهم بعد عهود من القوة والتوسع واالتحاد.  ومهما يكن من أمر، فقد تأسف على فقده خلق كثير، وأثنوا 

موتى، أما  تدهور األحوال بعد موت نظام الملك قائالً: "... وتُِرك  الناس بعده( 3)عليه بما يليق.  وصف أبو الوفاء علي بن عقيل

أهل العلم والفقراء ففقدوا العيش بعده بانقطا  األرزاق، فمات العلم، وأما الصدور واألغنياء فقد كانوا مستورين بالغناء عنهم، 

فلما عرضت الحاجات إليهم عجزوا عن تحمل بعض ما عّود  نظام الملك من اإلحسان، فانكشفت أحوالهم، وبانت معايبهم، وضيق 

 ".  )4(ء موتى بالذّم، واآلخرون موتى بالحاجة، وأما هو فحي بعد موته بمدح الناس أليامه...أخالقهم، فهؤال

ومن علماء خراسان الذين ذا  صيتهم ولمع نجمهم في زمن الدولة السلجوقية الوزير مؤيد الملك أبو بكر عبيدهللا ابن 

 – 739هـ/98 – 981والذي تولى الوزارة للسلطان بركياروق بن ملكشاه ) (5)الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي

. وصفه المؤرخ البنداري بأنه رجل (6)م(7778 – 7739هـ/577 – 948م(، ومن ثم ألخيه السلطان محمد بن ملكشاه )7739

هائه، ات أن يلد الزمان مثله في دمتحسراً على مقتله بيد السلطان بركياروق بن ملكشاه: "وهيه فقالعديم النظير، وزاد على ذلك 

 ".  (7)وذكائه ورأيه وحياته، ولطفه وظرفه، ولينه وعطفه

                                                           
تاج العروس من م(، 2220هـ/2502( ُظالمة: جمعها مظالم، وهي اسم ما تظلّمه الرجُل، أو ما ُيطلب عند الظالم.  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني )ت 1)

 .31: 33م(، 5000الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، تحقيق: إبراهيم الترزي )الكويت: المجلس جواهر القاموس

.  ولتفاصيل أكثر حول اغتيال نظام الملك وأسبابه، انظر: البسام، هيفاء عبدهللا، 328: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 302: 21، المنتظم( ابن الجوزي، 2)

 وما بعدها.   535م(، 2200هـ/2800دالعزيز، "الوزير السلجوقي نظام الملك"، )رسالة ماجستير، جامعة الملك عب

علم، حافظاً توى، مكباً على ال( أبو الوفاء علي بن عقيل: من أهل بغداد، شيخ الحنابلة، ومصّنف التصانيف.  كان إماماً مبرزاً، مناظراً فحالً، دّيناً، بصيراً بالف3)

في علم الكالم، كريماً ينفق ما يجده، حسن الصورة، ظاهر المحاسن.  وله كتاب "الفنون" الذي  للحدود، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، له اليد الطولى

م، وشّيعه خلق عظيم يفوت اإلحصاء.  انظر ترجمته في: 222هـ/223لم ُيصّنف في الدنيا أكبر منه.  جاوز اإلمام أبو الوفاء الثمانين من عمره، وتوفي سنة 

 . 500 – 503: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 205 – 222: 22، المنتظمابن الجوزي، 

، تحقيق: محمد أنس مرآة الزمان في تواريخ األعيانم(، 2521هـ/128( سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبدهللا )ت 4)

 .882: 22م(، 5023هـ/2838الخن وكامل محمد الخراط )دمشق: دار الرسالة العالمية، 

ته ورجاحة عقله ي( مؤيد الملك أبو بكر عبيدهللا بن نظام الملك الطوسي: كان وزيراً للسلطان بركياروق بن ملكشاه، ثم تغير عليه السلطان وصرفه رغم كفا5)

، وذبحه يث أخذه بركياروق أسيراً وحسن تدبيره، فالتحق مؤيد الملك بخدمة أخيه السلطان محمد بن ملكشاه.  ُقتل مؤيد الملك في الحرب الدائرة بين األخوين؛ ح

 .   12: 0، خريدة القصرم، وكان له من العمر خمسين سنة.  انظر: األصفهاني، 2202هـ/828بيده صبراً في سنة 

 .850، 322: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 12: 0، خريدة القصر( األصفهاني، 6)

 .05، دولة آل سلجوق( البنداري، 7)
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ويعد من أشهر أبناء نظام الملك، وأكثرهم كفاية، وأشدهم شكيمة، وأمضاهم عزيمة.  ويعد أيضاً أحد أبرز أعالم عصره 

.  ومن شعره (2)زمناً قصيراً  (1)لى منصب رئاسة ديوان اإلنشاءفي البالغة والنظم والنثر، باللغتين العربية والفارسية؛ حيث أنه تو

 :(4)ه في مؤامرة لنزعه من وزارة السلطان بركياروقلعُ بسبب ض   (3)في هجاء أخيه فخر الملك

 ماذا أقول عن أمرئ           جمع المعاير والمعايب                           

 (5)مثالب عادت مناقب والدي          من شؤم منصبه

 ومن شعره بالعربية:

 قالوا أتى العيد مفتر الثغور فخذ          حظ السرور فهذا موسم الطرب

 فقلت والقلب في أيدي الفراق لقى          ومقلة العين تبكي من دم سرب

             (6)كيف السرور لنائي الدار مكتئب          صب بعيد عن األوطان مغترب

، وكان دوماً موضع مديح شعراء عصره، لجزيل عطائه، (7)وكان مجلس مؤيد الملك إبان وزارته محجاً ألهل الشعر واألدب

 . (8)ولطيف عنايته باألدب واألدباء

ومن مشاهير علماء خراسان الذين تقلدوا الوزارة السلجوقية أيضاً شهاب اإلسالم أبو المعالي، وقيل أبو المحاسن، 

 ، والشهاب هذا هو ابن أخي الوزير نظام الملك.(9)وهو ابن الفقيه أبي القاسم عبدهللا بن علي الطوسي عبدالرزاق،

                                                           
ن من انشاء: وُيعرف بديوان الرسائل؛ وهو مسؤول عن تحرير الرسائل السياسية، واألوامر السلطانية، ومكاتبة األمراء والعمال، ويعد هذا الديو( ديوان اإل1)

)القاهرة:  عشىصبح األم(، 2820هـ/052القلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي )ت للمزيد من المعلومات، انظر مثالً: وأهم الدواوين بالدولة.  

 . 28 – 25، الوزارةوما بعدها؛ إقبال،  202: 2م(، 2255هـ/2380دار الكتب المصرية، 

 . 220، 202، الوزارة( إقبال، 2)

جر.  ه السلطان سن( فخر الملك: هو الوزير أبو المظفر علي بن الوزير نظام الملك.  هو أكبر أوالد نظام الملك.  وزر مدة للسلطان بركياروق، ثم وزر ألخي3)

م، 2201هـ/200ة وم عاشوراء من سنقتله واحد من الباطنية، في زي متظلم، فناوله رقعة، فبينما فخر الملك يتأملها، ضربه الباطني بسكينة في مقتله، وذلك في ي

؛ 235: 0، الكامل في التاريخ؛ ابن األثير، 208، 22: 22، المنتظمبنيسابور، وكان لفخر الملك حين قضى نحبه ست وستين سنة.  انظر: ابن الجوزي، 

 . 122: 20، تاريخ اإلسالمالذهبي، 

 .  200 – 22، إيران والعراقن بركياروق، انظر: حسنين، ( لمعرفة تفاصيل أكثر حول النزاع على الوزارة في عهد السلطا4)

 . 220 الوزارة،( إقبال، 5)

 .12: 0، خريدة القصر( األصفهاني، 6)

 . 220، الوزارة( إقبال، 7)

 وما بعدها.  220، الوزارة( لالطالع على نماذج من األبيات التي قيلت في مديح ورثاء الوزير مؤيد الملك، انظر: إقبال، 8)

لس الحديث، اأبو القاسم عبدهللا بن علي بن إسحاق الطوسي: هو أخو الوزير نظام الملك الحسن بن علي.  دخل نيسابور في شبابه؛ لطلب العلم، وحضور مج (9)

 ير مداخل ألخيه في شيء من أمورفطاب له المقام بها فاستوطنها حتى وافه األجل بها.  وكان مواظبا على قراءة القرآن، عفيفاً نَزِهاً، مكباً على فعل الخير، غ
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.  ذكره السمعاني ضمن شيوخه الذين تعلم عليهم (1)ولقد نشأ الوزير نشأة علمية؛ حيث تفقه على إمام الحرمين عبدالملك الجويني 

صاحب جرأة وفصاحة، وأدرجه في عداد فحول المناظرين، وضمن مشاهير علماء وأجازوا له، ووصفه بأنه إمام نيسابور، وبأنه 

.  (3).  وجاء عند السبكي في طبقاته أن شهاب اإلسالم عبدالرزاق اشتغل مدة في التدريس بنظامية عمه الوزير نظام الملك(2)الدين

فضل وأفضال، وقبول واقبال، وبأس ونوال،  وامتدح صاحب "تاريخ دولة آل سلجوق" شهاب اإلسالم، فقال عنه: "... وكان ذا

 ".    (4)متبحراً في علم الشر ، متكلماً في األصل والفر 

يدعو األئمة  -(5)خالل وزارته للسلطان سنجر بن ملكشاه والتي دامت نحو أربعة أعوام –وكان شهاب اإلسالم الطوسي 

.  ومما يُؤسف له أننا ال نجد فيما بين (7)اء في زمانه سوق نافقة، حتى صارت للفقه(6)إلى مجلسه، فيناظرهم، ويظهر كالمه عليهم

أيدينا من مصادر أي إشارة إلى دوره السياسي إبان وزارته سوى ما جاء عند المؤرخ اإليراني خواندمير الذي أنكر عليه سوء 

وهو على رأس الوزارة في مستهل  .  ولم تطل أيام شهاب اإلسالم؛ إذ توفي(8)طريقته وسنّه لقواعد مذمومة وغيرها من أمور

 .  (9)م بمدينة سرخس7727هـ/575سنة 

.  وكان (10)م7721هـ/527وزر للسلطان سنجر نصير الدين أبو القاسم محمود بن المظفر بن أبي توبة المروزي سنة 

نصير الدين مناظراً، فحالً، فقيهاً، مدققاً، كثير الصالة، دائم الصدقات، مواظباً على حضور الجمعة والجماعات، حريصاً على 

 . (12).  وقبل أن يتولى نصير الدين زمام الوزارة كان رئيساً لديوان اإلنشاء في دولة السلطان سنجر(11)مجالس الذكر

                                                           
طبقات الشافعية م.  انظر: السبكي، 2201هـ/822السلطان.  سمع طائفة من كبار العلماء، وروى عنه جماعة.  عاش أبو القاسم خمساً وثمانين سنة، وتوفي سنة 

 .   20: 2، الكبرى

، تحقيق: عبدالحفيظ منصور )بيروت: دار المدار طبقات الشافعيةم(، 2323هـ/228( ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 1)

 .  258: 5م(، 5008اإلسالمي، 

، تحقيق: موفق المنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعانيم(، 2211هـ/215( السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت 2)

 .  2020 – 2022: 5م(، 2221هـ/2822ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عبدهللا عبدالقادر )الرياض: جامع

 .  210: 2، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 3)

 . 588، دولة آل سلجوق( البنداري، 4)

 .  323، الوزارة( إقبال، 5)

، تحقيق: منيرة ناجي سالم )بغداد: رئاسة ديوان الكبير التحبير في المعجمم(، 2211هـ/215السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور )ت  (6)

 .  885: 2م(، 2222األوقاف، 

   .582، دولة آل سلجوق( البنداري، 7)

، ترجمة: حربي أمين سليمان )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دستور الوزراءم(، 2232هـ/285( خواندمير، غياث الدين محمد بن همام الدين )ت 8)

 .   521م(، 2200

 . 2020: 5، المنتخب من معجم( السمعاني، 9)

 . 302، الوزارة( إقبال، 10)

 .  2202: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 11)

 .302، الوزارة( إقبال، 12)
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".  ولم (1)فقال: "... وكان أوزر الفضالء، وأفضل الوزراء، ولم يزل لألفاضل جامعاً، ولألراذل قامعاً...امتدح البنداري وزارته، 

 .  (2)ن مجالسة العلماء، ومناظرتهم، وإفحامهم، لدقة نظره وحسن إيرادهعتعزل هموم الوزارة ومتطلباتها نصير الدين 

في الدين، فإنه كان من أوسع الوزراء علماً، وأغزرهم أدباً، وإلى جانب ما ُعرف به نصير الدين المروزي من التبحر 

وأجملهم سيرة، وأحسنهم طريقة، وكان كثير العطف على العلماء واألدباء، دائم اإلحسان إليهم، فكانوا يخّصونه بمؤلفاتهم، حتى 

م صرف السلطان سنجر نصير 7702هـ/522.  وفي سنة (3)أن أحدهم أهداه كتاباً سّماه "البصائر النصرية"، نسبة إلى الوزير

؛ وهذا ما دفع أحدهم إلى القول متحسراً: "وعزل العالم وولي (4)الدين المروزي عن الوزارة، وأقام مكانه أبا القاسم الدركزيني

 ".(5)جهوله، وصرف ذلك الفاضل بهذا الناقص، وراج المغشوش بكساد الخالص

م، وُسجن في إحدى 7702هـ/503ن أبا القاسم قُبض عليه في سنة وجاء عند السمعاني في "التحبير" أن نصير الدي

.  ونسب المؤرخ اإليراني خواندمير سبب مقتل الوزير نصير الدين، وكان (6)القال  على نهر جيحون، ثم قُتل بها في السنة نفسها

له عند السلطان سالف خدمته  ، ولم يشفع(7)معه ولده شمس الدين علي، إلى وشاية كاذبة ودعاية ظالمة من بعض خاصة سنجر

 وال سابق حرمته. 

خالصة القول: احتل الوزير، أو الصدر، المرتبة الثانية خلف السلطان من حيث األهمية في منظومة الحكم السلجوقي.  

همها أ فر فيه جملة من الشروط، مناعظم هذا المنصب وكبير مسؤولياته، فقد اشترط السالجقة فيمن يتواله أن تتوإلى ونظراً 

متانة الدين وغزارة العلم وطول التجربة، ولم يكن من هو خير من العلماء لشغل هذا المنصب الكبير.  ولقد خّرجت خراسان 

بعض الوزراء الذين كانوا على درجة رفيعة من العلم واألدب، وفي مقدمتهم نظام الملك الطوسي الذي نعتقد أنه لم يأِت أحد قبله، 

ل علمه وسداد رأيه وحسن سياسته.  وكما اتضح من الصفحات السابقة، فإن معظم هؤالء الوزراء لم تثنهم وال حتى بعده، في مث

كثرة أشغالهم وضيق أوقاتهم من العناية بالعلم، ومن مجالسة أقرانهم من العلماء، وإكرامهم وتكريمهم، وهو ما كان له أثر طيب 

 في خدمة الحياة العلمية وإنعاشها.     

 

                                                           
 .582، دولة آل سلجوق( البنداري، 1)

   .528: 2، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 2)

 .302، الوزارة؛ إقبال، 552: 51، نهاية األرب؛ النويري، 582، دولة آل سلجوق( البنداري، 3)

تي ُتقدر سلجوق، وال( أبو القاسم الدركزيني: ُملقب بقوام الدين، وأما اسمه واسم أبيه فهو محل اختالف واسع بين المؤرخين.  اشتهر طوال خدمته لدولة بني 4)

نيران الفتن، واستباحته للدماء، وتشريعه للمنكرات.  قبض عليه السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه بخمس عشرة سنة، بنسجه لخيوط المؤامرات، ونفخه في 

  .م، فأمر بشنقه، فسقط إلى األرض لثقله، فهبره الجنود بسيوفهم، ثم أرسلوا إلى كل من ُقتل له قريب بسبب دسائس الدركزيني قطعة من جسده2233ه/252سنة 

 .  328 – 300، الوزارة؛ إقبال، 232، لجوقدولة آل س انظر: البنداري،

 . 582، دولة آل سلجوق( البنداري، 5)

 .2201: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 6)

. نقالً عن: خواندمير، غياث الدين محمد 202م(،5008( محيسن، "دولة األتراك السالجقة: عصر السلطان سنجر"، )رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، 7)

 221: 5، حبيب السير في معرفة أخبار أفراد البشرم(، 2232هـ/285الدين الحسيني )ت  بن همام
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 الثاني: دور العلماء في تولي مهمة السفارة: المبحث

السفارة مرتبة رفيعة، ومهمة جسيمة، ال ينوء بحملها إال الذين تتحقق فيهم الكفاية، ورجاحة العقل، ونفاذ البصيرة، وسعة  

أدرك سالطين السالجقة ما للسفارة من أهمية عظيمة وأثر بالغ، فلم يجعلوها لمعاقري الخمر، والمّزاحين، الحيلة.  ولقد 

والمقامرين، والثرثارين، والمغمورين، بل جعلوا الرسل ممن خدموا الملوك، ومن ذوي الشجاعة في القول، وممن سافروا كثيراً 

ومن كبار السن من أصحاب القامات واألشكال الحسنة، وال بأس في أن  وطّوفوا في البالد، وممن أخذوا من كل علم بطرف،

يكون الرسول تام الرجولة، شجاعاً، عارفاً بآداب السالح والفروسية والطعان، حتى يحسب الُمرس ل إليه أن الرجال الذين وراءه 

 .  (1)من هذا الضرب

كانت لديهم الكفاية للقيام بها، والقدرة على حمل  وأكثر سالطين السالجقة من االعتماد على نخبة من العلماء ممن

رسائلهم؛ إذ أن قيام العلماء بحمل الرسائل إلى الخلفاء وغيرهم من الملوك واألمراء ال شك أنه سيضفي على السفارة هالة من 

رص ان السالجقة شديدي الحاالحترام والتوقير؛ نظراً لما يحظى به أولئك العلماء عند الحكام من تقدير كبير ومكانة رفيعة.  وك

على إرسال العلماء إلى دار الخالفة ببغداد توقيراً واحتراماً، فهم يستمدون من الخالفة الحقوق الروحية والشرعية لحكم البالد 

 .        (2)الواقعة تحت سلطانهم

تناول فيه وعلى نحو مفصل  ومما يشير إلى أهمية السفارة، أن الوزير نظام الملك ضّمن  كتابه "سياست نامه" فصالً  

أحوال الرسل وأساليبهم وتنظيم مهامهم ومراسيم استقبالهم.  فمما جاء في كتاب الوزير دعوته إلى ضرورة تنبيه حرس الحدود 

م يإلى قدوم الرسول، فإذا اقبل عليهم كلّفوا شخصاً ممن يُوثق به مرافقة الرسول وإيصاله إلى أقرب بلدة، ثم يقوم هذا الشخص بتسل

الرسول إلى أحد الحرس هناك ليرافقه إلى البلدة التي تليها، وهكذا إلى أن يصل الرسول إلى قصر الملك.  ويجب على كل من له 

صلة بالرسول أن يكرم وفادته، ويحسن معاملته، ويُقدم له أطيب الطعام، وال ينصرف الرسول إال وهو راضي وفرح بما وجده 

وصل الرسول إلى بالد ولم يعلم به أهلها، أو أنهم لم يقدموا له شيئاً في مجيئه ووروده، فإن هذا يدخل  من الحفاوة والتكريم.  أما لو

 .(3)في باب الغفلة والتهاون في األمور

ودعا الوزير نظام الملك السفير بأال يقصر مهمته على توصيل الرسالة وتبليغها إلى الملوك فحسب، بل يتوجب عليه 

فر فيها وتنعدم األعالف، وأحوال العمال وأصحاب الواليات، اوالشعاب ومياه األنهار، والمواطن التي تتواستطال  وضع الطرق 

والوقوف على عدد الجيش وسالحه واستعداده، وخوان الملك ومجلسه، وترتيب قصره وبالطه، وُخلق الملك وسيرته، وصالحه 

خفه، وقادة جيشه: أمتمرسون بالحروب أم ال؟ ورعيته: أغنية أم وفساده، وجده وهزله، وعدله وظلمه، وكرمه وشحه، وعقله وس

 .  (4)فقيرة؟ وغيرها من أمور كثيرة وتفاصيل صغيرة، وكل ذلك حتى يكون المُرِسل على بينة من أمره إن أراد المحالفة أو المخالفة

                                                           
 .232، سياست نامه( الطوسي، 1)

 .  213، السالجقة تاريخهم( أبو النصر، 2)

 .235، سياست نامه الطوسي، (3)

 . 233 – 235، سياست نامه( الطوسي، 4)
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د من أفراد األسرة الصاعدية من أبناء وعندما ينعم المرء النظر في أسماء سفراء الدولة السلجوقية، فإنه يلحظ وجود عد   

قد حملوا عبء نقل الرسائل بين سالطين السالجقة وبين الخلفاء ( 1)وحفدة عماد اإلسالم أبي العالء صاعد بن محمد االستوائي

ل بن يوالملوك واألمراء، إلى جانب اشتغالهم بالقضاء والخطابة والتذكير والتدريس.  ويأتي قاضي القضاة أبو الحسن إسماع

في مقدمتهم؛ إذ كان أول من قام من األسرة الصاعدية بالسفارة في عهد الدولة السلجوقية؛ حيث بُعث رسوالً  (2)صاعد بن محمد

.  وقام أيضاً قاضي (4)م7357هـ/990، فاتفق أن مرض بالطريق ثم مات وكان هذا في سنة (3)من السلطان طغرلبك إلى فارس

.  وحمل خطيب نيسابور أبو المعالي  (6)بدور السفير للسالجقة في بالد ما وراء النهر (5)بن صاعد القضاة أبو نصر أحمد بن محمد

رسالة من السلطان سنجر إلى الخالفة ببغداد، فلما وصل إليها أدركته الوفاة بها سنة  (7)أسعد بن صاعد بن منصور

 . (9)، وقيل أن وفاته كانت بنيسابور(8)م7700هـ/521

                                                           
ي اآلفاق، ، وشاع ذكره ف( أبو العالء صاعد بن محمد: االستوائي نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها استوا. بّرَز على اإلخوان فضالً، وطّرَز نيسابور علماً ونبالً 1)

صاعد حنفي المذهب، وإليه انتهت رئاسة  وكان إمام المسلمين على اإلطالق.  سمع منه الكبار، وحضر مجلسه الُحفّاظ، وعقد مجلس اإلمالء سنين.  وأبو العالء

وة عند ذا حظ الحنفية بخراسان.  تولى منصب قاضي القضاة بنيسابور في زمن الدولة الغزنوية، ودام القضاء في أوالده.  وكان أبو العالء صاعد بن محمد

م، وقيل: في السنة التي أعقبتها.  انظر: 2080هـ/832هللا سنة  السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي، ويحمل رسائله إلى الخليفة العباسي ببغداد.  توفاه

م(، 2323هـ/222؛ القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر هللا )ت 520 - 522(، 030، ترجمة رقم )من السياق المنتخبالصريفيني، 

؛ الحربي، 512: 5(، 120م(، ترجمة رقم )2223هـ/2823)القاهرة: دار هجر،  5 ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، طالجواهر المضية في طبقات الحنفية

، ةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيبدر ذعار البدراني، "الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري في نيسابور خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين"، 

 .830م(: 5020و )يوني 82جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع 

ن، ورجالها ( أبو الحسن إسماعيل بن صاعد بن محمد: أكبر أوالد أبيه أبي العالء صاعد سّناً وأبسطهم حشمًة وجاهاً، قاضي القضاة، من مشاهير خراسا2)

 ي قضاء الري ونواحيها، ثم قضاء نيسابورالدهاة، عارف برسوم القضاء، دقيق النظر، مزاحم للصدور، قصير اليد عن األموال، كَيس الطبع، نقي الجانب.  ُول

انظر   ونواحيها.  سّمعه أبوه وهو ابن ست سنوات، وّحدَث عن جماعة، وكان ألبي الحسن مجلس إمالء أعصار يوم الخميس، ويحضره األئمة والمشايخ.

 .   822 – 820: 2، الجواهر المضية؛ القرشي، 182: 2، تاريخ اإلسالمترجمته في: الذهبي، 

السند  فارس: والية واسعة، وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة (3)

اب، ونهر مكران.  وهي خمس كور: إصطخر، وسابور، وأردشير خُرّة، ودارابجرد، وأرجان.  وبفارس من األنهار الكبار التي تحمل السفن، مثل: نهر ط

 .520 – 521: 8، معجم البلدانسيرين، ونهر الشاذكان.  وأما القالع فإن بها زيادة على خمسة اآلف قلعة مفردة بالجبال وبقرب المدن.  انظر: ياقوت، 

 .   231، المنتخب من السياق( الصريفيني، 4)

الفائق أقرانه بوفور حشمته.  كان في صباه من أجمل الشباب، وأجمعهم ألسباب ( أبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد: قاضي القضاة، صدر المحافل، المقدم، 5)

وكان  حنيفة، الفروسية والرمي.  أنتهت إليه رئاسة نيسابور.  سمع من أبيه وجده وعمه وغيرهم.  وأملى األحاديث في الجامع القديم المختص بأصحاب أبي

عصبه لمذهب أبي حنيفة ومبالغته في مطاولة أصحاب المذاهب المخالفة مما أدى إلى إيحاش العلماء منه.  يحضر مجلسه من دبَّ ودرج من الفرق.  ِعيَب عليه ت

 . 223 – 225، المنتخب من السياق؛ الصريفيني، 508: 21، المنتظمم.  انظر ترجمته في: ابن الجوزي، 2002هـ/805توفي بنيسابور سنة 

 . 223، المنتخب من السياق( الصريفيني، 6)

رين.  معاص( أبو المعالي أسعد بن صاعد بن منصور: شرف األئمة، من بيت مشهور بالدين والعلم والفضل، مقبول عند السالطين.  سمع من أبيه وجده وال7)

ر: ن عساكر وغيره.  انظوكانت إليه الخطابة في المسجد الجامع القديم بنيسابور، وكان إليه أيضاً التذكير والتدريس.  ورد بغداد وحّدَث بها، وسمع منه اب

 .   303 – 305: 2، الجواهر المضيئة؛ القريشي، 210، المنتخب من السياقالصريفيني، 

 . 822: 2، تاريخ اإلسالم( الذهبي، 8)

 .  503: 2، الجواهر المضيئة( القريشي، 9)
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وعلى الجملة، فإن أعالم األسرة الصاعدية كانوا دوماً محل اإلكرام واالحترام، عندما يفدون على الخلفاء والملوك واألمراء،  

 . (1)وهذا ما يؤكد مكانة العلماء عامة، ومكانة أبناء هذه األسرة خاصة عند أصحاب السلطان

إلى  (2)لشافعية بنيسابور أبا سهل محمد بن الموفق هبة هللاولما تولى السلطان ألب أرسالن عرش السلطنة بعث رئيس ا 

.  وحّمل  السلطان (3)الخليفة ببغداد، وأمره بمخاطبة الخليفة في إقامة الخطبة للسلطان، فمات أبو سهل في الطريق قبل أن يبلغ بغداد

م(، من أهل بلخ، رسالة إلى الخليفة 7310هـ/925ألب أرسالن شرف السادة أبا الحسن محمد بن عبيدهللا العلوي الحسيني )ت 

 . (4)م.  ولشرف السادة قدم راسخة في صناعة الشعر والنثر مع عناية بالحديث والفقه7329هـ/952القائم بأمر هللا ببغداد في سنة 

خرج من ؛ إذ (5)وممن قاموا بأعمال السفارة نذكر أيضاً شيخ الشافعية، ومجدد الدين، أبا الفتح أسعد بن محمد الميهني

 – 7774هـ/525 – 570) مرو بخراسان، حامالً كتاباً من السلطان سنجر إلى السلطان مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه

 .  (7)لبث أن توفي بهاما بالعراق، فلما نزل بهمذان اعتراه مرض ف (6) م(7707

                                                           
 .  822، الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري( الحربي، 1)

هللا: محمد بن هبة هللا بن محمد، من أعيان نيسابور وأكابرها، كان زائد الثروة، عظيم الحشمة، وإليه أنتهت زعامة الشافعية بعد ( أبو سهل بن الموفق هبة 2)

ب تولى أل أبيه، فأجراها أحسن مجرى.  سمع من مشايخ وقته بخراسان.  واُبتلي هو وأصحابه من الشافعية بمحنة عظيمة في عهد السلطان طغرلبك.  ولما

م، وله من العمر ثالث وثالثين 2018هـ/821رسالن السلطنة خلفاً لعمه طغرلبك قّرَب إليه أبا سهل، والح أنه يستوزره، ثم قُصد سراً، واحتيل في إهالكه سنة أ

من ذكر أن موت أبي سهل  .  هناك822 – 820: 2، طبقات الشافعية؛ ابن كثير، 520 – 500: 8، طبقات الشافعية الكبرىسنة.  انظر ترجمته في: السبكي، 

 .222: 0، الكامل في التاريخمحمد كان بسبب إصابته بالجدري.  انظر: ابن األثير، 

 . 222: 0، الكامل في التاريخ( ابن األثير، 3)

 .   22 – 20: 8، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 15 – 12، المنتخب من السياق( الصريفيني، 4)

، ُولد وتفقه بخراسان، ودّرس بنظامية مرو، ثم -رضي هللا عنه  –ن محمد الميهني: قرشي األصل، من نسل عمر بن الخطاب ( مجد الدين أبو الفتح أسعد ب5)

، وشاع ذكره، انصرف إلى العراق ودّرس في نظاميتها، فانتشر ذكره في األقطار، وقصده طلبة العلم من كل األقطار.  وارتحل إلى غزنة، وأُكرم َموِرُده

م، وقيل في سنة وفاته غير 2233هـ/252لنظر، في تلك الديار، وتخرج به الكبار.  برع أبو الفتح بالفقه، وفاق أقرانه في حدة الخاطر.  توفي سنة بالفضل وا

 .   83 – 85: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 852: 28، أعالم النبالء؛ الذهبي، 50: 2، الكامل في التاريخذلك.  انظر ترجمته في: ابن األثير، 

م، وله من 2232هـ/252( محمود بن محمد بن ملكشاه: ُيكنى بأبي القاسم: تسلطن بعد أبيه، وبقي في الحكم اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر، وتوفي سنة 6)

ى ل الناس، كافاً ألصحابه عن التطرق إلالعمر حين مات نحو سبع وعشرين سنة.  وصفه ابن األثير بأنه كان واسع األناة، طلق اليدين، عاقالً، عفيفا عن أموا

 – 52: 2، الكامل في التاريخشيء منها.  تزوج ببنت عمه السلطان سنجر، وضعفت السلطنة في أيامه، وقلت األموال جداً في خزائنه.  انظر: ابن األثير، 

 .880: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 30

 .852: 28، أعالم النبالء( الذهبي، 7)
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فاء والسالطين في العصر السلجوقي، سفيراً بين الخل (1)م(7729هـ/578وكان أبو سعد محمد بن نصر الهروي )ت 

محظياً عندهم، متقلباً في نعيمهم، مقبول القول لديهم.  وكان على أبي سعد االعتماد من السلطان سنجر الذي كلّفه حمل رسائله 

 .      (2)إلى الخليفة ببغداد غير مرة

ور همته بالوعظ والتذكير.   فاألمير أبو منصوهناك من السفراء من لم يكتِف بتبليغ الرسالة فقط، بل اشتغل بعد أداء م 

قدم بغداد مبعوثاً من السلطان سنجر في إحدى السنين، فأقام بها ثالثة أعوام يعظ، وازدحمت الخلق  (3)المظفر بن أردشير العبادي

عليه، ثم خرج منها إلى خراسان برسالة إلى سنجر، ثم عاد منها إلى بغداد، ولكنه ما لبث أن غادرها برسالة، فتوفاه هللا سنة 

 .    (4)م7752هـ/591

اختصاص بالسالطين والملوك.  قدم  (5)إسماعيل بن أبي صالح أحمد المؤذن النيسابوري وكان لإلمام الشافعي أبي سعد 

 .(6)بغداد رسوالً من السلطان السلجوقي مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه، فدخلها وحّدث  بها بكتاب جمعه والده

ت العلم والحديث.  وورث عن أبيه أبي م( في بي7750هـ/591ونشأ أبو عبدهللا محمد بن أبي سعد إسماعيل المؤذن )ت  

حمل الرسائل بين الحكام؛ إذ كان أبو عبدهللا هذا وجيهاً عند سالطين كرمان من السالجقة،  –المذكور أعاله  –سعد إسماعيل 

      .        (7)وكلّفوه السفارة إلى بغداد مرتين

                                                           
تقلب به بغداد، و ( أبو سعد محمد بن نصر الهروي: زين اإلسالم القاضي البشكاني الهروي.  كان في أول أمره فقيراً، وأّدَب الصبيان في صباه، ثم سار إلى1)

كان السالطين والملوك.  و الزمان، وتولى القضاء بالشام، وغيرها من مدن العجم، ثم ترقت به الحال، ووصل حبله بحبل الخالفة، وصار سفيراً بينهم وبين

قُتل شهيداً مع ابنه  أنألبي سعد اليد الباسطة في النظم والنثر.  وله أشعار يستنصر المسلمين لحرب الفرنج بالشام.  ولم يزل له السير الحثيث في اآلفاق إلى 

؛ 520: 22، تاريخ اإلسالم؛ الذهبي، 53 – 22: 20، قصرخريدة الم.  انظر ترجمته في: األصفهاني، 2558هـ/220بواسطة الباطنية في جامع همذان سنة 

 .  21: 2، الوافي بالوفياتالصفدي، 

 . 501، 223: 22، المنتظم( ابن الجوزي، 2)

يكتب ما كان  ( أبو منصور المظفر بن أردشير العبادي: من أهل مرو.  كان ُيعرف باألمير، وهو من أحسن الناس وعظاً، وأرشقهم عبارة، وألطفهم إشارة. 3)

ي على سعد السمعانيعظ الناس به، فاجتمع له من ذلك مجلدات.  دخل بغداد، فأملى الحديث، ووعظ بجامع القصر وبدار السلطان والمدرسة النظامية.  أثنى أبو 

ستاً وخمسين سنة، وكانت وفاته في سنة براعته في الوعظ، إال أنه أتهمه بأنه رخو في دينه، وذكر أنه وقع على رسالة له في إباحة الخمر.  عاش أبو منصور 

البداية ؛ ابن كثير، 300 – 522: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 222 – 222: 22، تاريخ اإلسالمم.  انظر ترجمته في: الذهبي، 2225هـ/282

 .2022، والنهاية

 .  525: 2، وفيات األعيان( ابن خلكان، 4)

 سعد على أساطين( أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد المؤذن: إمام من األئمة، محدث شهير، ووالده هو أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤذن.  وتفقه أبو 5)

ر، السماع، مقدماً في التذكيوأئمة المذهب الشافعي، وروى عنه كبار المشايخ، مثل محمد بن طاهر المقدسي، وابن عساكر، وخالئق.  كان بارعاً بالفقه، كثير 

: 22، المنتظمحسن النظر، صاحب عقل وتدبير، وفضل وافر، وعلم غزير.  وكانت ألبي سعد قدم عند الملوك السالطين.  انظر ترجمته في: ابن الجوزي، 

 .    82 – 88: 2، طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، 330

 .  22: 2، الوافي بالوفيات( الصفدي، 6)

 .  01: 20، لمنتظمن الجوزي، ا( اب7)
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وكان السلطان سنجر كثيراً االتكال على اإلمام الفاضل، المناظر، صاحب قصب السبق في علم الكالم، أبي الفتح ناصر 

في حمل كتبه إلى الملوك واألمراء.  ولم يزل األنصاري يتنقل من بلد إلى بلد، إلى  (1)بن أبي القاسم سلمان األنصاري النيسابوري

 .     (2)أن نزل به الموت بمرو

في سنة ؛ فوإلى جانب اشتغاله بمهام الوزارة، فقد كان عميد الملك الكندري سفيراً للسلطان طغرلبك إلى بغداد غير مرة

م مضى معظم العساكر السلجوقية إلى خراسان، ولم يبق بالعراق سوى عدد قليل منهم، فبعث السلطان طغرلبك 7352هـ/998

قت، وبقي منهم نفر  وزيره سفيراً له إلى بغداد يطلب من الخليفة القائم بأمر هللا االنفاق على العسكر، وقال له: "إن العساكر قد تفرَّ

".  ولما أراد السلطان طغرلبك مصاهرة الخليفة القائم بأمر هللا (3)يسير، وال بد لهم مما يقوم بهم، وإال لحقوا بالباقين وخال البلد

ب ذلك على الخليفة واستعفى منه، وتمثّل ببيت الشعر الشهير للشاعر أبي الطي أرسل إليه وزيره الكندري ليخطب عليه ابنته، فّشق  

 المتنبي:

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 فتّممه الوزير الكندري:

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

 .(4)فأطرق الخليفة، ولم يجِر جواباً، وهذا ما يبين سعة ثقافة الكندري وسرعة بديهته

سالجقة ممن لم يقنع بأداء الرسالة التي ُحّمل  بها، بل قرن واجب تبليغ الرسالة بواجب بذل النصيحة، مثلما ومن سفراء ال 

 (6)م(7349 – 7315هـ/981 – 921الذي نصح الخليفة المقتدي باهلل ) (5)فعل أقضى القضاة أبو عمر محمد بن عبدالرحمن النسوي

                                                           
ره واحد ر في عص( أبو الفتح ناصر بن أبي القاسم سلمان األنصاري: كان إماماً فاضالً، مناظراً بارعاً في الكالم، حتى حاز قصب السبق على أقرانه، وصا1)

أوقاف الممالك، وقيل إنه كان ال يتورع عن مال الوقف.   زمانه.  صّنَف تصانيف، وروى عنه أبو سعد السمعاني، وولده عبدالرحيم السمعاني.  وكان صاحب

طبقات الشافعية ؛ السبكي، 2202 – 2200: 3، المنتخب من معجمم بإحدى قرى مرو.  انظر ترجمته في: السمعاني، 2222هـ/225توفي أبو الفتح سنة 

   322: 2، الكبرى

 .2200: 3، المنتخب من معجم( السمعاني، 2)

 . 202: 20، مرآة الزماني، ( سبط ابن الجوز3)

 . 2038، البداية والنهاية( ابن كثير، 4)

النسوي: طلب أبو عمر النسوي العلم في الحجاز والعراق ومصر، وصّنَف كتباً في الفقه والتفسير.  وكان لغوياً، محدثاً،  ( أبو عمر محمد بن عبدالرحمن5)

سوي من أكابر الن ى القضاة.  ويعدفقيهاً، درباً بالفتوى، مدرساً، شاعراً.  ُعهد إليه بالقضاء في خوارزم وفراوة ونسا، ولقّبه الخليفة العباسي القائم بأمر هللا بأقض

رزم.  توفي أبو أهل عصره فضالً وحشمة وقبوالً عند الملوك.  وكان سالطين السالجقة يعتمدونه فيما يعّن لهم من المهمات. وله آثار ُوجدت بخراسان وخوا

 .  222 – 222: 8، طبقات الشافعية الكبرىم.  السبكي، 2002هـ/820عمر النسوي سنة 

م بعد وفاة جده الخليفة القائم، 2022هـ/812المؤمنين، أبو القاسم عبدهللا بن أبي العباس محمد بن القائم بأمر هللا، ُبويع بالخالفة سنة  ( المقتدي بأمر هللا: أمير6)

، ُمكرماً ألهلها، ومليح موله من العمر تسع عشرة سنة، وأمه أَمُة اسمها أرجوان، وقيل: َعَلم.  كان متين الديانة، خيراً، قوي النفس، عالي الهمة، محباً للعلو

ة فجأة سنة الثين سنالنظم والنثر، من نجباء بني العباس.  ومن شمائله الحميدة أنه أمر بنفي المغنيات والخواطئ من بغداد.   توفي المقتدي وهو ابن تسع وث

 .       528: 22، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 222 – 220: 20، تاريخ اإلسالمم، وُبويع لولده المستظهر باهلل أحمد.  انظر: الذهبي، 2028هـ/802
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طلب فيها الزواج بابنة الخليفة بأال يقبل بها وأال يخلط نسبه العربي الهاشمي بنسب بعد أن أوصل إليه رسالة من السلطان ملكشاه ي

 .(1)السلطان العجمي التركي

وهناك من العلماء من قاموا بالسفارة بين السالطين وغيرهم من الحكام وذوي الشأن؛ بقصد إصالح ذات البين، ورأب 

الصد ، وتقليم أظفار الفتنة؛ حرصاً على إحالل السلم وتثبيت دعائم األمن واالستقرار في الدولة.  فلما توفي السلطان ملكشاه بن 

إلى  (2)ولدي السلطان: بركياروق ومحمود، مضى حجة اإلسالم أبو حامد محمد الغزالي ألب أرسالن، وذّر الخالف قرنه بين

.  (3)سفيراً من عند الخليفة ببغداد، وقال لها إن الشر  ال يجيز والية ابنها األصغر سناً  –أم محمود بن ملكشاه  –تركان خاتون 

سعى األمير أبو منصور المظفر بن  (5)وبين بدر الحويزي (4)وحين استحكمت الوحشة بين السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد

 . (6)أردشير العبادي بالصلح بينهما وتسكين فورتهما حتى تراضيا

صفوة القول: يتبين مما ورد أعاله أن سالطين السالجقة حرصوا على أال يقوم بمهمة السفارة إلى نظرائهم من الخلفاء 

تدينه، وسالمة نيته، وسعة علمه، وفصاحة لهجته، وحضور بديهته.  وبما أن مثل تلك  والملوك واألمراء إال من يثقون في صدق

فقد وّكل إليهم السالجقة مهمة تبليغ رسائلهم إلى غيرهم من الحكام.  وتدل الشواهد  ؛الصفات وغيرها ال تجتمع غالباً إال في العلماء

الرسائل فحسب، بل ُوجد بينهم من سعى بالصلح بين المتخاصمين أعاله أن بعض أولئك العلماء لم يقصروا أدوارهم على توصيل 

من األمراء ورتق الفتق بينهم، وقام بعضهم بإسداء النصيحة إلى الُمرس ل إليه رجاء الخير له وصالح أمره، وجلس بعضهم ليحّدث 

 الناس ويعظهم بعد أن أنهى الرسالة إلى من بعثه إليه السلطان.    

 

                                                           
 .221: 8، طبقات الشافعية الكبرى( السبكي، 1)

ي، ي المعالي الجوين( أبو حامد محمد الغزالي: زين الدين، حجة اإلسالم، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الشافعي، تلمذ إلمام الحرمين أب2)

تدريس في نظامية بغداد، وكان مجلسه محط رحال العلماء، ومقصد األئمة والفصحاء.  ناظر الفحول، وناطح الكبار، وظهر عليهم ظهوراً ثم والّه نظام الملك ال

لتصانيف اوغيرها من أطار ذكره، وأعلى منزلته.  وللغزالي تصانيف أطبقت اآلفاق شهرة، منها: "إحياء علوم الدين"، "الوسيط"، "البسيط"، "تهافت الفالسفة"، 

 – 15: 22، تاريخ اإلسالمم، وكان له من العمر خمسة وخمسون عاماً.  انظر ترجمته في: الذهبي، 2222هـ/202الجمة عظيمة الفوائد.  توفي بطوس سنة 

قيق: محمود األرناؤوط ، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهبم(، 2120هـ/2002؛ ا ابن العماد، شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد العكري )ت 22

 .   55 – 20: 1هـ(، 2223هـ/2828)دمشق: دار ابن كثير، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن م(، 2335هـ/000بن محمد )ت  أبو زيد عبد الرحمن بن محمدابن خلدون، ولي الدين  (3)

 . 2832: 5م(، 5023هـ/2838بيروت: المكتبة العصرية،  –: درويش الجويدي )صيدا ، اعتنى به وراجعهاألكبرعاصرهم من ذوي السلطان 

م، بأصبهان، 2210هـ/222( ملكشاه بن محمود بن محمد: جده محمد بن ملكشاه.  ملك أصبهان بعد عمه سليمان شاه، فلم تطل مدته، ومات بعد عام في سنة 4)

داد يطلب من الخليفة أن يقطع خطبة عمه سليمان شاه، وُتقام له الخطبة، وإال قصدهم بجمعه، فوضع وزير مسموماً.  وكان ملكشاه لما كثر جمعه أرسل إلى بغ

 522: 2 ،الكامل في التاريخالخليفة ابن هبيرة عليه جارية، ووعدها أموراً عظيمة، فسّمته في لحم مشوي فأصبح ميتاً، فُضربت وأقرت.  انظر: ابن األثير، 

 .201: 25، خ اإلسالمتاري؛ الذهبي، 521 –

 ( بدر الحويزي: لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر. 5)

 .00: 20، المنتظم( ابن الجوزي، 6)
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 الخاتمة:

 هذه الدراسة المتواضعة يمكن أن نوجز أهم النتائج واالستخالصات التي كشفت عنها في النقاط اآلتية: وفي نهاية

 ظهرت الدراسة مدى عناية سالطين السالجقة بطبقة العلماء؛ إذ عملوا على تقريبهم ومجالستهم، وحرصوا على طلب أ

خبراتهم اإلدارية والسياسية في تصريف أمور  مشورتهم واالستما  إلى نصائحهم، واستفادوا من غزير علمهم وطويل

 الدولة، وأسندوا إليهم بعض الوظائف السياسية البارزة، وعلى رأسها الوزارة والسفارة.  

  ،كشفت الدراسة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في شخصية الوزراء والسفراء عند اختيارهم لهذه المناصب الحساسة

مة النية، وسعة العلم، وطول التجربة، وفصاحة اللهجة، وحضور البديهة، وهي شروط ومن أهمها: متانة الديانة، وسال

 ال تجتمع غالباً إال في العلماء الجهابذة المتميزين. 

  أوضحت الدراسة أسماء أهم الشخصيات العلمية وأشهرها التي تولت منصب الوزارة، والسفارة، واضطلعت بدور بارز

ية والخارجية للدولة السلجوقية، ويعد نظام الملك الحسن بن علي الطوسي وعميد الملك أبو في رسم معالم السياسة الداخل

الوزارة خالل العصر السلجوقي، وأما أبرز العلماء الذين  بزر من تولى منصبأنصر محمد بن منصور الكندري من 

أردشير العبادي، وأبو عمر محمد تولوا منصب السفارة فهم: أبو سعد محمد بن نصر الهروي، وأبو منصور المظفر بن 

  .النسوي نمعبد الرحبن 

 :الدراسة توصيات

 اإلسالمية  ةالحضار العلمية الرصينة في مجال تاريخ الدراسات توصي الدراسة بتوجيه الباحثين إلى تقديم المزيد من

 عامة، وجهود علماء االمة العلمية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية خاصة.

  خاصة في بوالعصور التاريخية المختلفة، لعلماء اإلسالم في  الدراسة الباحثين والمهتمين بتقصي الدور السياسيتوصي

ورة علماء هذا العصر بضرلمثل أولئك العلماء فيه تحفيز  إبراز دورإلن  ؛باحثين دراستهالللم يسبق  التيمصار األ

الدولة باعثهم ومصلحة األمة هاجسهم؛ إذ ال قيمة للقول دون  خدمة الدولة والمجتمع، وأن يكون استقرارالتفاني في 

 تتويجه بالعمل.

وختاماً، نسأل هللا عزَّ وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد هلل والصالة 

 والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.         

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            80 

 ISSN: 2706-6495 

 

 ثبت بالمصادر والمراجع: 

 :المطبوعة المصادر :أولً 

اعتنى به: حققه و .الكامل في التاريخ .م(7200هـ/203)ت بن محمد  محمدأبي الكرم ابن األثير، عز الدين أبو الحسن علي بن 

 .م2372بيروت: دار الكتب العلمية، . تدمري عبد السالمعمر 

 .م7421مطبعة بريل،  :ليدن. مسالك الممالك. م(451هـ/092إبراهيم بن محمد )ت أبو إسحاق األصطخري، 

خريدة القصر  .م(7237هـ/541محمد بن صفي الدين محمد بن نفيس الدين حامد )ت  عبد هللااألصفهاني، عماد الدين أبو 

 .م7444هـ/7974طهران: مرآة التراث، . تحقيق: عدنان محمد آل طعمة .وجريدة العصر

بيروت: مؤسسة . أنيس الطبا  عبد هللاتحقيق:  .فتوح البلدان. م(842هـ/214)ت  بن جابر البالذري، أبو العباس أحمد بن يحيى

 .م7481هـ/7931 المعارف،

القاهرة: شركة طبع الكتب العربية، . دولة آل سلجوق تاريخ. م(7295هـ/290البنداري، الفتح بن علي األصفهاني )

 .م7433هـ/7078

القاهرة: . : يحيى الخشاب وصادق نشأترجمةت. تاريخ البيهقي. م(7311هـ/913البيهقي، أبو الفضل محمد بن الحسين )ت 

 .مكتبة االنجلو المصرية، د. ت

القاهرة: دار الفضيلة، . تحقيق: محمد صديق المنشاوي. معجم التعريفات. م(7970هـ/872بن علي )ت علي بن محمد الجرجاني، 

 .م2372

تحقيق: محمد المنتظم في تاريخ الملوك واألمم. م(. 7233هـ/541بن علي بن محمد )ت  عبد الرحمنابن الجوزي، أبو الفرج 

 م.7445. بيروت: دار الكتب العلمية، 2عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. ط 

اعتنى بتصحيحه: . ار الدولة السلجوقيةأخب. م(7225هـ/222الحسيني، صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر بن علي )ت بعد 

 .م7400الهور: كلية فنجاب، . محمد اقبال

بيروت: دار . تحقيق: فريد الجندي. معجم البلدان. م(7224هـ/222)ت  عبد هللاياقوت بن  عبد هللاالحموي، شهاب الدين أبو 

 .الكتب العلمية، د. ت

تحقيق: . الروض المعطار في خبر األقطار. م(7945هـ/433الحميري )ت  عبد المنعمبن  عبد هللابن  الحميري، أبو عبد هللا محمد

 .م7419بيروت: مكتبة لبنان، . إحسان عباس

 .م7442بيروت: دار مكتبة الحياة، . صورة األرض. م(411هـ/021ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي النصيبي )ت 
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام . م(7002هـ/838بن محمد )ت  بن محمدأبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون، ولي الدين 

بيروت:  –صيدا . اعتنى به وراجعه: درويش الجويدي. األكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

 .م2370هـ/7909المكتبة العصرية، 

تحقيق: إحسان . وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. م(7282هـ/287ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت 

 .م7411هـ/7041بيروت: دار صادر، . عباس

القاهرة: . ترجمة: حربي أمين سليمان. دستور الوزراءم(. 7505هـ/492بن همام الدين الحسيني )ت  خواندمير، غياث الدين

 .م7483الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

تحقيق:  .تاريخ اإلسالم ومشاهير الوفيات واألعالم .م(7098هـ/198) بن عثمان محمد بن أحمد عبد هللاالذهبي، شمس الدين أبو 

 .م2330هـ/7929 بيروت: دار الغرب اإلسالمي،. بشار عواد معروف

 .م2332هـ/7921القاهرة: دار الحديث، . خّرج أحاديثه وقّدم له واعتنى به: محمد أيمن الشبراوي. سير أعالم النبالء. - - - - - -

 الدولة تاريخ في السرور وآية الصدور راحة(. م7231/هـ230 ت) بن سليمان علي بن محمدنجم الدين أبو بكر  ندي،واالر

 .م2335 للثقافة، األعلى المجلس: القاهرة. الصياد وفؤاد حسنين النعيم وعبد الشواربي إبراهيم: ترجمة. السلجوقية

مرآة الزمان في تواريخ  م(.7252هـ/259)ت  عبد هللاوغلي بن و المظفر يوسف بن قزأبابن الجوزي، شمس الدين أسبط 

 .م2370هـ/7909دمشق: دار الرسالة العالمية، . تحقيق: محمد أنس الخن وكامل محمد الخراط. األعيان

تحقيق: عبد  .طبقات الشافعية الكبرى. م(7013هـ/117السبكي، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي )ت 

 .القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت. الفتاح الحلو ومحمود الطناحي

 .تحقيق: منيرة ناجي سالم .التحبير في المعجم الكبيرم(. 7722هـ/522السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت 

 .م7415بغداد: رئاسة ديوان األوقاف، 

 الرياض: جامعة. عبد القادر عبد هللاتحقيق: موفق . المنتخب من معجم شيوخ اإلمام الحافظ أبي سعد السمعاني . - - - - - -

 .م7442هـ/7971اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

. تحقيق: محمد ابورلتاريخ نيس المنتخب من السياق. م(7290هـ/297أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن األزهر )ت  الصريفيني،

 .م7484هـ/7934بيروت: دار الكتب العلمية، . عبد العزيزأحمد 

تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي . الوافي بالوفيات. م(7020هـ/129)ت  عبد هللاالصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن 

 .م2333هـ/7923 بيروت: دار إحياء التراث العربي،. مصطفى

عّمان . اعتنى به: أبو صهيب الكرمي .تاريخ األمم والملوك. م(420هـ/073)ت  بن رستم جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن

 .الرياض: بيت األفكار الدولية، د. ت –

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-11-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الثالثالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                            82 

 ISSN: 2706-6495 

 
ط  .بكار يوسف: ترجمة. نامه سياست(. م7342/هـ985 ت) الطوسي علي بن الحسن الملك نظامقوام الدين أبو علي  الطوسي،

 .م2331هـ/7928 المناهل، دار: بيروت .0

 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .(م7218/هـ7384شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد العكري )ت ابن العماد، 

 .هـ7440هـ/7979 دمشق: دار ابن كثير،. تحقيق: محمود األرناؤوط

القاهرة: دار  .تحقيق: قاسم السامرائي .اإلنباء في تاريخ الخلفاء م(.7789هـ/583بن علي بن محمد )ت  ابن العمراني، محمد

 .م7444هـ/7974اآلفاق العربية، 

 .م2372بيروت: دار مدارك، . تحقيق: رشيد الخيون. تلخيص البيان في ذكر فرق أهل األديان الفخري، علي بن محمد.

 .م7853دار الطباعة السلطانية، باريس:  .تقويم البلدان .م(7007هـ/102)ت  علي بن محمودأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن 

ليدن: مطبعة بريل، . مختصر كتاب البلدان .م(457هـ/093الهمذاني )ت نحو  بن إسحاق ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد

 .هـ7032

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية .م(7010هـ/115القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر هللا )ت 

 .م7440هـ/7970القاهرة: هجر، . 2ط . تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو

 .بيروت: دار صادر، د. ت. آثار البالد وأخبار العباد .م(7280هـ/282)ت  بن محمود قزويني، زكريا بن محمدال

دار الكتب الخديوية، القاهرة: . صبح األعشىم(. 7978هـ/827بن علي بن أحمد )ت  لقلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمدا

 .م7475هـ/7000

. اعتنى به: حّسان عبدالمنان .البداية والنهاية. م(7010هـ/119ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 

 .م2339الرياض: بيت األفكار الدولية،  –عّمان 

 .م2339دار المدار اإلسالمي، بيروت: . تحقيق: عبدالحفيظ منصور. طبقات الشافعية. - - - - - -

. 0ط . في معرفة األقاليم أحسن التقاسيم م(.443هـ/083أحمد بن أبي بكر )ت  محمد بن عبد هللاالمقدسي، شمس الدين أبو 

 .م7447هـ/7977القاهرة: مكتبة مدبولي، 

بدوي ونصر هللا مبشر  عبد المجيدترجمة وتحقيق: أمين . تاريخ بخارى م(.454هـ/098بكر محمد بن جعفر )ت نرشخي، أبو ال

 .القاهرة: دار المعارف، د.ت. 0ط . الطرازي

عبد تحقيق: هشام . اإلعالم في أعالم بيت هللا الحرام. م(7580هـ/443النهرواني، قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد )ت نحو 

 .مكة المكرمة: المكتبة التجارية، د. ت. عطا العزيز

 عبد المجيدتحقيق:  .نهاية األرب في فنون األدب. م(7000هـ/100بن محمد )ت  عبد الوهابالنويري، شهاب الدين أحمد بن 

 . بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.ترحيني
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 :والدوريات العربية والمترجمة المراجع ثانياً:

 م.7489وتعليق: أحمد كمال الدين حلمي. الكويت: جامعة الكويت،  رجمةتالوزارة في عهد السالجقة. إقبال، عباس. 

 -م 120هـ/205تاريخ إيران بعد اإلسالم: من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية ). - - - - - - 

 م7443هـ/7973: محمد عالء الدين منصور )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، رجمة، تم(1925هـ/1343

 .م7483هـ/7933 ،عبد العزيزجامعة الملك ، رسالة ماجستير. الوزير السلجوقي نظام الملك. عبد هللاهيفاء  البسام،

لية المجلة العلمية لك .خصائص النظم اإلسالمية في النظام السياسي: الخالفة، الوزارة، الكتابة، الحجابة .لجعيد، وداد عوضا

 .م2372 .28   .7. مج كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق –جامعة األزهر . أصول الدين والدعوة بالزقازيق

 .الصاعديون وأثرهم السياسي والحضاري في نيسابور خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين البدراني. الحربي، بدر ذعار

 .م2378يونيو  .94   .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. مجلة العلوم اإلنسانية والجتماعية

 .م7482هـ/7932بيروت: دار الكتاب اللبناني، . إيران والعراق في العصر السلجوقي. حسنين، عبدالنعيم محمد

 م.7415مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة: . دولة السالجقة .- - - - - -

 .م7484هـ/7934د.م: د.ن، . حسن المقال في مخالفة الروافض لآلل الحسني، محمد بن حسن.

 .م7415هـ/7045الكويت: دار البحوث العلمية، . السالجقة في التاريخ والحضارة حلمي، أحمد كمال الدين.

دمشق: . عبد الغنيتحقيق: عارف أحمد . تاريخ الدول اإلسالمية بالجداول المرضية .م(7882هـ/7039الن، أحمد زيني )ت دح

 .م2379دار العراب ودار نور حوران، 

الكويت: . تحقيق: إبراهيم الترزي. تاج العروس من جواهر القاموس. م(7143هـ/7235الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني )ت 

 .م2333للثقافة والفنون واآلداب،  المجلس الوطني

 .م2375عّمان: الرضوان للنشر والتوزيع، . تاريخ اإلمارات اإلسالمية بالمشرق اإلسالمي .السامرائي، فراس سليم

بيروت: دار النهضة العربية، . السالطين في المشرق العربي: معالم دورهم السياسي والحضاري شبارو، عصام محمد.

 .م7449

: بيروت –دمشق . دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي الصالبي، علي محمد.

 .م2331هـ/7928دار ابن كثير، 

 م.7449هـ/7979وم: رياض الصالحين، الفي. خراسان وما وراء النهر: بالد أضاءت العالم باإلسالم عبدالباري محمد.الطاهر، 

. بيروت: دار 2ط م(. 1194 – 1031هـ/590 – 429تاريخ السالجقة في خراسان وإيران والعراق ) .طقوش، محمد سهيل

 م.2372هـ/7901النفائس، 
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 .بيروت: دار النهضة العربية، د. ت. التاريخ العباسي واألندلسيفي . العبادي، أحمد مختار

ة مركز مجل .الوزير السلجوقي نظام الملك وتحليل فكره ونظامه االقتصادي ومقارنتها بالواقع المعاصر الغامدي، محمد سعيد.

 .م2332. 71  . 2مج . جامعة األزهر. كامل لالقتصاد اإلسالمي عبد هللاصالح 

 .م7485بيروت: مؤسسة الرسالة، . 2ط . : بشير فرنسيس وكوركيس عوادرجمةت. بلدان الخالفة الشرقية .لسترنج، كي

 .م7444هـ/7974القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، . نظام الملك. محمد عبد الهاديمحبوبة، 

 .م2339الزقازيق، رسالة ماجستير، جامعة . دولة األتراك السالجقة: عصر السلطان سنجر. محيسن، سماح محمد

الرياض: دار الوفاق، . في عهد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين الدولة الغزنوية. مفتاح، علي محمد فريد

 .م2327هـ/7992

القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية . السالجقة تاريخهم السياسي والعسكري. عبد العظيمأبو النصر، محمد 

  .م2337واالجتماعية، 
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