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منصب الوزارة وأحواهلا يف العصر العباسي الثاين ( 332-472ه=929-868م)
د .عبد هللا سامل دمحم ابزينة

كلية اآلداب  -جامعة مصراتة

مقدمة:

من اؼبعروف أن كلمة وزير ليست غريبة عن لغتنا العربية ,ولكن منصب الوزارة كمؤسسة ؽبا
صالحيات معينة ,وجدت يف دول أخرى قبل أن تقرر أسسها يف الدولة العباسية ,فصالحيات الوزير
يف البداية مل تكن واضحة ,ومل تبعد كثرياً عن مسئوليات الكاتب يف العصر األموي ,كما مل تكن
الدواوين كلها بيده ,فأبوسلمة اػبالل مثال  -والذي أطلق عليو بعض اؼبؤرخني لقب وزير واعتربه
وعني الوالة والعمال على األقاليم وأرسل
البعض أول وزير عباسي -أنشأ دواوين جديدة يف الكوفةّ ,
اعبيوش ,وقاد بعض العمليات العسكرية ,ولكن أىم ديوانني (اعبند واػبراج) كاان خارج سلطتو ,حيث
أنيطت مسئولياهتا إىل خالد بن برمك(.)1
لقد ظهرت الوزارة مع بداية اػبالفة العباسية ,وأتثرت بنظم وتقاليد الفرس ,فجعلت للوزارة
اختصاصات معينة وقواعد مقننة من أنبها اإلشراف على الشئون اؼبالية ,فالوزير ىو اؼبختص حبساابت
الدولة من دخل وخرج ونفقات ,وىذا يتطلب منو دراية واسعة إبيرادات الدولة ومواردىا االقتصادية يف
ـبتلف األقاليم واألمصار ,كما كان الوزير أيضاً ىو اؼبختص بفن اإلنشاء ,كما كان عليو أيضاً أن يلم
أبصول اآلداب السلطانية ليعرف كيف يعامل اػبلفاء ,وأن يكون دارساً كذلك لعقلية الشعب ليعرف
كيف يسوسهم( , )2وأصبح للوزير العباسي لباس خاص ,عرف ابلسواد ,وىو شعار الدولة العباسية,
وكانت لو دار خاصة عرفت بدار الوزارة جبوار قصر اػبالفة(.)3
وىكذا أصبح للوزارة أايم العباسيني مواصفات متميزة من حيث اؼبظهر واالختصاص والتسمية ,وؽبا
طابع جديد مل يوجد من قبل ,وأما صالحيات الوزير وحدود سلطانو فقد اختلفت تبعاً لشخصية
اػبليفة ووجهتو وشخصية اؼبرشح للوزارة والظروف احمليطة( ,)4وسأتناول يف ىذا البحث اؼبتواضع
( )1فاروق عمر فوزي ,اتريخ النظم اإلسالمية ,دار الشروق (عمان 1951 ,م ) ,ص .154 -153
( )2أضبد ـبتار العبادي ,يف التاريخ العباسي والفاطمي ,دار النهضة العربية ( بريوت ,د.ت ) ,ص .35 -34
( )3اعبشهياري ,دمحم بن عبدوس الوزراء والكتاب ,ربقيق:إبراىيم صاحل ,ىيئة أبوظيب للثقافة والًتاث اجملمع الثقايف ( اإلمارات,
2009م ) ,ص .19
( )4حسام الدين السامرائي :تطور نظام الوزارة منذ خالفة اؼبعتصم ابهلل حىت دخول البويهيني ,بغداد ,ؾبلة جامعة أم القرى لعلوم
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(منصب الوزارة وأحواؽبا يف العصر العباسي الثاين) وسأتطرق فيو إىل جانبني:
أوال :منصب الوزارة والتعريف هبا وبشروطها كمؤسسة استحدثت يف الدولة اإلسالمية ,مل تتح ّدد
اختصاصاهتا إال يف العصر العباسي.
اثنيا :أحوال الوزارة يف ال عصر العباسي الثاين والذي يطلق عليو الباحثون عصر سيطرة اعبند الًتك على
اػبالفة العباسية.
أوال :منصب الوزارة:
يقصد ابلوزارة يف اغبضارة اإلسالمية :ذلك اؼبنصب الذي يقوم متوليو دبعاونة اػبليفة يف شئون اغبكم,
حبيث يلي اػبليفة مباشرة يف سلم وظائف الدولة  ,فالوزارة كما قال ابن خلدون" :ىي أم اػبطط
السلطانية والرتب اؼبلوكية ,ألن اظبها يدل على مطلق اإلعانة ,فإن الوزارة مأخوذة إما من اؼبؤازرة وىي
اؼبعاونة ,أو من الوزر وىو الثقل ,كأنو وبمل مع مفاعلو أوزاره وأثقالو ,وىو راجع إىل اؼبعاونة
اؼبطلقة"(.)1
فالوزارة تشد قواعد الدولة "وكما وبتاج أشجع الناس إىل السالح ,وأفوه اػبيل إىل السوط ,وأحد
الشفار إىل السن ,كذلك وبتاج أجل اؼبلوك وأعظمهم إىل الوزير"( .)2ويف األمثال" :نِعم الظهري الوزير,
وأول ما يظهر نبل السلطان وقوة سبيزه وجوده عقلو يف انتخاب الوزراء ,واستنقاء اعبلساء وؿبادثة
العقالء ,وكان يقال :حلية اؼبلوك وزينتهم وزارئهم ,وجاء يف كليلة ودمنة :ال يصلح السلطان إال ابلوزراء
واألعوان"(.)3
وؼبا كانت قوى اػبليفة البشرية ال تستطيع ضبل ما قلد لوحده ,فال جرم أن يضطر ؼبشاركة معني يتم بو
استقاللو ,حىت قيل :ال تعتقد أن رايسة تقوم بغري وزير ,وكان اليواننيون يعظمون الوزارة ,ويفضلوهنا
على سائر الشئون "فأول ما يظهر من قبل السلطان وقوة سبييزه ,وجوده عقلو يف استنخاب الوزارة,
وانتقاء اعبلساء ..وهبذه اػبالل وبمد يف اػبلق ذكره ,وهبل يف العني قدره وترسخ يف النفوس
عظمتو"( ,)4فالسلطان يعلو ذكره ويرتفع قدره ابلوزير ,إذا كان صاغباً كافياً عادالً ألنو ال يبكن ألي
الشريعة ,جامعة الشارقة ,كلية اآلداب والعلوم ,العدد  39ذو اغبجة1427 ,ىـ ,ج ,18ص 281
( )1ابن خلدون ,عبد الرضبن بن دمحم ,مقدمة ابن خلدون ,دار الكتب العلمية (,بريوت1996 ,م) ص .120
( ) 2األبشيهي ,شهاب الدين دمحم بن أضبد ,اؼبستطرف يف كل فن مستظرف ,ربقيق :مصطفى دمحم الذىيب  ,دار اغبديث (القاىرة,
2002م) ص .132
( )3اؼبصدر نفسو ,ص .132
( ) 4ابن األزرق ,أيب عبد هللا ,بدائع السلك يف طباع اؼبلك ,ربقيق :على سامي النشار ,دار السالم للطباعة والنشر( ,القاىرة,

-2-

منصب الوزارة وأحواهلا يف العصر العباسي الثاين

جملة البحوث األكادميية – العدد السادس

ملك أن يصرف زمانو ويدبّر سلطانو بغري وزير ,ومن انفرد برأيو زل من غري شك( ,)1وصالح السلطان
وفساده الزم عن صالح الوزير وفساده ,فالوزير إذا صلح "صلح اؼبلك" وإذا فسد "فسد اؼبلك"(.)2
ومن أىم شروط الوزارة :األمانة ,فهي من أعظم شروطها يقول اؼباوردي" :واألمانة أن يفي دبا عليو
ويستويف مالو ,وال ىبتزنو لنفسو وال يقبل اؽبدااي اليت تعطي لو حبكم منصبو ,وإال كانت رشوة
مقنعة,وهبب أن يكون قدوة صاغبة يف سلوك العاملني"(.)3
ومن أقوال اغبكماء" :إذا رأيت الوزير هبمع اؼبال لنفسو ,فأبعده ,فال خري فيو ,ألن حب اؼبال يغطي
عن العق ويبنعو من مشاىدة اؼبصاحل"(.)4
ومن شروط الوزير أن يكون صدوقاً يف لسانو عدالً يف دينو ,فمثل السلطان كمثل الطبيب ,ومثل
الرعية كمثل اؼبرضى ,ومثل الوزير كمثل السفري بني اؼبرضى واألطباء ,فإن كذب السفري بطل التدبري,
كذلك الوزير ينقل للملك ما ليس يف الرجل فيقتلو ,فأزقة اؼبلوك يف أكف الوزراء ,قال بعض اغبكماء:
"ال تغًت دبودة األمري إذا غشك الوزير ,وإذا أحبك الوزير فنم وال زبش األمري"(.)5
ومن شروطها أيضاً الكفاية وىي العلم ابألعمال الديوانية والتصرفات ,ووجوه تثمري األموال
واالستخراجات ,فيضع األمور يف مواضعها ,ويرتب األعمال على قواعدىا(.)6
وقبل أن نطبق ىذه اؼبعاين على وزراء ىذا العصر (العصر العباسي الثاين) ,فللنظر أوالً إىل الوزارة يف
العصر السابق للدراسة لكي تكتمل الرؤية عن الوزارة ,وكيف وصلت إىل ما وصلت إليو يف ىذا
العصر.
و كما أشران فإنو من اؼبعروف أن كلمة وزير ليست غريبة عن لغتنا العربية  ,ولكنها كمنصب ؽبا
2007م ) ,ج ,1ص .158 -157
( )1الغزايل ,حجة اإلسالم ,الترب اؼبسبوك يف نصيحة اؼبلوك ,,ضبط :أضبد مشس الدين ,دار الكتب العلمية ( بريوت1988 ,م ),
ص .83
( )2ابن األزرق ,اؼبصدر السابق ,ج ,1ص .160 -159
( )3اؼباوردي,أبو اغبسن على بن دمحم بن حبيب ,قوانني الوزارة ,ربقيق :فؤاد عبد اؼبنعم ,ودمحم سليمان داود ,مؤسسة شباب
اعبامعة (,اإلسكندرية1978 ,م) ص .63
( ) 4الثعاليب ,عبد اؼبلك بن دمحم بن إظباعيل النيسابوري ,ربفة الوزراء ,ربقيق :حبيب على الراوي ,ابتسام مرىون الصغار ,مطبعة
الصايف ( ,بغداد1997 ,م ) ,ص .63
( )5األبشيهي ,اؼبصدر السابق ,ص .133 -132
( )6الثعاليب ,اؼبصدر السابق ,ص .63
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صالحيات معينة ,وجدت يف دول أخرى قبل أن تقرر أسسها يف الدولة العباسية ,فالوزارة اإلسالمية مل
تقرر قواعدىا وتتضح أسسها إال نتيجة التجارب اليت مرت هبا حىت تبلورت يف هناية القرن الثالث
اؽبجري.
فمنصب الوزير حيث انتقلت اػبالفة إىل العباسيني مل يكن موجوداً فـ ــ"بين العباس استخارت تسمية
الكاتب وزيراً"(.)1
لقد كان خلفاء بين أمية يرجعون إىل مستشارين أو أصحاب رأى فيما وبتاجون إليو من األمور,
فهؤالء كانوا يقومون بعمل الوزير ,إال أهنم مل وبملوا ىذا اللقب إال اندراً ,فالكاتب يقوم مقام الوزير يف
الدولة(.)2
وعندما دخل جيش العباسيون الكوفة ,سلم على الداعية أيب سلمة اػبالل وظبوه "وزير آل دمحم" وهبذا
ظهر اؼبنصب قبل إعالن اسم اػبليفة العباسي( ,)3وكان اػبالل من فئة الكتاب,وقد توافرت يف
شخصيتو العديد من صفات الوزير ,فقد كان فقيهاً عاؼباً أبخبار العرب وأشعارىا وابلسري والتفسري(,)4
والتفسري( ,)4وقد كان الكتاب ىبتارون من أىل نسب األمري ,ومن عظماء قبيلتو لصدق أمانتهم,
وخلوص أسرارىم ,وؼبا فسد اللسان وصار صناعة اختص دبن وبسنو "وكانت عند بين العباس
رفيقو"(.)5
فالفًتة اؼببكرة من اتريخ بين العباس حىت هناية عهد اؽبادي(170-169ه)  ,يبكن القول عنها
عموما أن الوزارة فيها مل يكن ؽبا نظام معًتف بو أو صالحيات ؿبددة  ,ولكنها كانت منزلة أو مركزا
رظبيا تضمن حسب الظروف وشخصية اػبليفة  ,وقابليات الوزير وشخصيتو(.)6
وقد فوض بعض الوزراء صالحيات واسعة جداً ,صبعت بني خطيت السيف والقلم حىت إن جعفر بن
وبي دعي ابلسلطان ,أايم الرشيد( ,)7ومع كل ىذه الصالحيات اليت تدل على الثقة فإن اػبالف
( )1اؼبسعودي ,التنبيو واإلشراف,ربقيق :دي غويو ,ليدن ( بريل 1976,م) ص .394
( )2أضبد ـبتار العبادي,اؼبرجع السابق ,ص .34
( )3اعبشهياري,اؼبصدر السابق ,ص .84
( )4فاروق عمر فوزي ,اتريخ النظم اإلسالمية ,ص .154
( )5ابن األزرق ,اؼبصدر السابق ,ج ,1ص .240
( )6فاروق عمر فوزي ,اعبذور التارىبية للوزارة العباسية,دراسة ربليلية نقدية لقراءة سورديل عن الوزارة العباسية ,دار الشئوون الثقافية
الثقافية العامة (بغداد 1986 ,م ) ص 105-104
( )7ابن خلدون ,اؼبقدمة ,ص .238
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سرعان ما يدب بينهما وينتهي األمر ابلوزير إىل العزل ,وقد يؤدي بو ذلك إىل السجن أو القتل,
ومرد ذلك
فالدولة مل تتمكن من ربديد صالحيات واختصاص الوظائف واؼبناصب اؼبستحدثة كالوزارةّ ,
إن الوزارة منصب حديث العهد ابلنسبة للمجتمع اإلسالمي .مل تكتمل أسسو ومل تتحدد صالحياتو,
وال ينسجم مع فكرة التفويض اإلؽبي اليت كفلت للخليفة سلطات دينية وزمنية ال حصر ؽبا(.)1
اثنيا :أحوال الوزارة يف العصر العباسي الثاين.
وأما إذا طبقنا اؼبعاين السابقة من شروط الوزارة على وزراء فًتة العصر العباسي الثاين ,وجدان الفرق
الشاسع إال مانذر منهم ,فقد واجهت الوزارة مع بداية العصر العباسي الثاين عنصراً جديداً ومؤثراً ىو
العنصر الًتكي الذي تزايد تداخلو يف إدارة الدولة وشئوهنا اؼبالية واختيار اؼبرشحني ؼبنصب الوزارة(.)2
فبتسلط األتراك ضعف مركز الوزارة وانتقلت السلطة الفعلية إىل اعبيش( .)3الذين مل يقنعوا بسيطرهتم
التامة اؼبتجربة على اػبلفاء وإمبا عمدوا إىل مد سلطاهنم إىل الوظائف اإلدارية الكربى ويف مقدمتها
الوزارة ,اليت أصبحت يف ىذا العصر ؿبنة شديدة ؼبن يتوالىا ,بسبب ما كان ينتظره من عزل وسجن
ومصادرة ,وتركز عمل الوزراء يف اإلشراف على األموال وؿباولة اغبصول عليها أبي وسيلة لسد
حاجات القادة األتراك ومقدميهم ,وقد حاول األتراك يف ىذا العصر ,االستئثار أيضاً دبنصب الوزارة,
دب بني القادة األتراك من حسد وغريه وتنازع على السلطة(,)4
ولكن التجربة مل تنجح بسبب ما ّ
كذلك ترك القادة الًتك الوزارة ليس تعففاً ونزاىة ,بل ألهنم مل يقدروا عليها ؼبا فيها من أصول إدارية
وإجراءات تتصل ابلسجالت والدواوين ,األمر الذي ال يفهمو العسكريون وال يقدرون عليو ,ففضلوا
تركو لغريىم شرط إشرافهم التام عليو(.)5
مرت مؤسسة الوزارة بتجارب قاسية يف ىذه الفًتة ,حيث كافحت جنباً إىل جنب مع مؤسسة
لقد ّ
اػبالفة نفوذ الًتك الصاعد ,فبمقتل اػبليفة اؼبتوكل على هللا (ت 247ه861/م ) والوزير اػباقاين
آلت اػبالفة للمنتصر ,فعهد ابلوزارة ألضبد بن اػبصيب ابن عبد اغبميد اعبرجرائي الذي كان مقصراً
( )1عادل ؿبي الدين األلوسي ,الرأي العام يف القرن الثالث اؽبجري ,دار الشؤون الثقافية العامة ( بغداد 1987,م) ص -143
.145 ,144
( )2حسام الدين السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص .281
( )3صبحي الصاحل ,النظم اإلسالمية ,ط ,1دار العلم للماليني ( بريوت1965 ,م) ص .219
( )4السيد عبد العزيز سامل ,ودمحم عبد اؼبنعم اعبمل ,اغبضارة اإلسالمية ,دار اؼبعرفة اعبامعية
(اإلسكندرية2002 ,م) ,ص.34
( )5فاروق عمر فوزي ,اتريخ النظم اإلسالمية ,ص.162
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يف عملو  ,متهما يف عقلو( )1حىت إنو قال عن نفسو" :مثلي كمثل الناقة اليت تتزين للنحر"(.)2
وفبا يذكر عنو أنو ركب جواده ذات يوم فتظلم إليو متظلم بقصة ,فأخرج رجلو من الركاب ,وزج هبا يف
صدر اؼبتظلم ,فتحدث الناس بذلك وقال بعض الشعراء:
أش ـ ـ ـ ـكل وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك إنو رّكال
قل للخليفة اي ابن عم ؿب ـ ـ ـ ـ ـ ـمد
()3
ماالً فعند وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرك األم ـ ـ ـوال
أشكلو عن ركل الرجال فإن ترد
()4
والرجل منو يف الصدور ذبول
فلسانو قد جال يف أعراض ـ ـ ـ ـ ـ ـنا
وؼبا ويل اؼبستعني أقر أضبد بن اػبصيب وزير اؼبنتصر ولكنو مل ينعم ابلوزارة أكثر من شهرين حيث
نكبو اؼبستعني وعزلو وصودر وأركب ضباراً وىو يف سلسلة مث نفاه اؼبستعني إىل القرب سنة 248ىـ(.)5
وزا د اضطراب الوزارة بشكل كبري يف خالفة اؼبستعني القصرية اليت ال تزيد عن طبس سنوات ,توىل
الوزارة فيها ستة وزراء ,كان أفضلهم أاب صاحل عبد هللا بن يزداد الذي يعد من أشهر كتّاب عصره,
وأقدرىم يف إدارة أمور الدولة ,فاستطاع أن يضبط األموال ويضيق على األمراء ,فأغضب األتراك حبسن
إدارتو وىددوه ابلقتل ,فهرب إىل بغداد ,ومل يستوزر اؼبستعني بعده أيضاً ,وإمبا كان يعني كتاابً ليقوموا
أبعمال الوزارة(.)6
ويف عهد اػبليفة اؼبعتز ازداد ضعف الوزارة وسقطت ىيبتها ,حيث استوزر أاب الفضل جعفر اإلسكايف
الذي مل يكن لو علم وال دراية أبمور الوزارة( ,)7ومل تنجح ؿباولة الوزير أضبد بن إسرائيل(*) حيث وقفت
( )1ضيف هللا الزىراين ,العجز اؼبايل يف الدولة العباسية320-247 ,ىـ ,ؾبلة أم القرى ,السنة األوىل ,العدد الثاين ,لعام
1409ىـ ,ص.132
( )2الثعاليب ,ربفة الوزراء ,ص.22
( )3اؼبسعودي ,مروج الذىب ومعادن اعبوىر ,ربقيق:دمحم ؿبيي الدين عبداغبميد ,اؼبكتبة العصرة ( بريوت 1980,م ) ج,4
ص.132
( )4الذىيب ,سري أعالم النبالء,ط, 2ربقيق :شعيب االرانؤوط ,مؤسسة الرسالة (بريوت 1993,م) ج ,12ص.553
( )5الذىيب ,اؼبصدر السابق ,ج ,12ص 553؛ حسن إبراىيم حسن ,اتريخ اإلسالم  ,ط, 15مكتبة النهضة اؼبصرية  (,القاىرة
2001,م) ج ,3ص.262
( )6اؼبسعودي ,مروج الذىب ,ج ,4ص 61؛ ابن الطقطقي ,الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ,مطبعة دمحم علي
صبيح ( القاىرة 1962,م ) ص ,224حسن إبراىيم حسن؛ اؼبرجع السابق ,ج ,3ص262؛ ضيف هللا الزىراين ,اؼبرجع السابق,
ص.215
( )7توفيق اليوزبكي ,الوزارة,مطبعة اإلرشاد (بغداد 1970,م) ص.126
(*) أضبد بن إسرائيل بن اغبسن األنباري الكاتب  ,وزير اؼبعتز ,كان ذا مكانة رفيعة عند اؼبعتز فاستوزره سنة 252ىـ ,فنهض أبعباء
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وقفت أطماع األتراك حائالَ دون تنفيذ تنمية اؼبوارد اؼبالية واحملافظة على األموال(.)1
مث ارتفعت مكانة الوزير يف خالفة اؼبهتدي (256-255ىـ) ألن االنسجام والوفاق سادا عالقات
الوزير ابػبليفة ,ولعل ذلك يعود إىل إشراف اػبليفة اؼبباشر على أعمال الوزراء وتوجيهو ؽبم ,مث لرغبة
الوزراء يف ذبنيب أنفسهم ما ينجم عن أتزم عالقتهم ابػبليفة من عزل ومصادرة لقوة شخصية
اػبليفة( ,)2فاستوزر اؼبهتدي ابهلل أاب الفضل جعفر بن ؿبمود اإلسكايف ,وكان قد وزر للمعتز مث
مل يلبث أن عزلو ,واستوزر سليمان بن وىب ,وكان بنو وىب كالربامكة وبنو سهل يتمتعون بنفوذ
كبري يف الدولة( ",)3وكانت دولتهم انضرة وأايمهم مشرقة ,واألدب يف زماهنم قائم اؼبواسم والكرم واضح
اؼبعامل"(.)4
وقد حاول اػبليفة اؼبعتمد (279-256ىـ) أن ىبتار وزيره بنفسو ,غري أن زعماء األتراك حرموه من
ذلك ,وعندما تسلم األمري أبو أضبد اؼبوفق ,قيادة اعبيش ربسنت مكانة الوزير ,وتواصل االنسجام بني
اػبليفة والوزارة( ,)5فانتعشت الوزارة نسبياً الستيزار وزراء على وجو من الكفاءة اإلدارية أمثال عبيد هللا
بن خاقان الذي كان خبرياً أبحوال الرعااي واألعمال ضابطاً لألموال( ,)6ونظراً للظروف الداخلية
واغبروب اليت أؼبت ابلدولة كانت اغبال تستدعي اختيار وزراء أكثر صالحية ,إال أن ىذا األمر مل
يتحقق بنسبة كبرية نظراً لقلة األموال ,وطلب اؼبوفق اؼبزيد من فرض الضرائب على التجار( ,)7فبا
سبب يف عزل الوزير اغبسن بن ـبلد(*) الذي امتنع عن تنفيذ رغبة اؼبوفق(.)8
األمر ,وكان يضرب بذكائو اؼبثل ,ال يسمع شيئاً إال حفظو ,وكانت وزارتو دون ثالث سنني ,قتلو وصيف ابلضرب يف رمضان سنة
255ىـ ,الذىيب ,سري أعالم النبالء ,ج ,12ص.332
( )1ضيف هللا الزىراين ,اؼبرجع السابق ,ص.215
( )2حسام الدين السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص.288
( )3حسن إبراىيم حسن ,اتريخ اإلسالم ,ج ,3ص.263
( )4ابن الطقطقي ,اؼبصدر السابق ,ص.223
( )5حسام الدين السامراين ,اؼبرجع السابق ,ص.282-182
( )6ابن الطقطقي ,اؼبصدر السابق ,ص.203
( )7ضيف هللا الزىراين ,اؼبرجع السابق ,ص.215
(*) اغبسن بن ـبلد بن اعبراح :أبو أضبد وزير من الكتاب لو علم ابألدب ,بغدادي األصل ,كان يتوىل ديوان الضياع للمتوكل
العباسي ,واستوزره اؼبعتمد سنة 263ىـ ,مث عزلو وأعاده وعزلو سنة 265ىـ ,وما زال على غري استقرار حىت طلبو أضبد بن طولون
إىل مصر فحمل إليو فحبسو أبنطالية فمان فيها ,الزركلي ,األعالم ,ج ,2ص.223
( )8التنوخي  ,أبو على احملسن بن أيب القاسم ,نشوار احملاضرة وأخبار اؼبذاكرة ,ربقيق :عبود الشاعبي ,مطابع دار صادر (بريوت,
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أما يف خالفة اؼبعتضد ابهلل واؼبكتفي ابهلل ,فقد ارتفعت مكانة الوزير واسًتد ؾبمل اختصاصاتو,
والسبب يف ذلك إىل مقدرهتما يف اختيار وزير من ذوي الكفاءة واؼبقدرة اؼبالية واإلدارية ,منهم عبيد هللا
بن سليمان بن وىب وابنو القاسم بن عبيد هللا( )1الذي قال قولتو الشهرية" :عقل الكاتب يف قلمو
والكالم اغبسن مصائد القلوب"(.)2
وقد لعب الوزير العباس اغبسن اعبرجرائي دوراً كبرياً يف اختيار ويل العهد ,جعفر بن اؼبعتضد ؼبنصب
اػبالفة ,وقد أقره اػبليفة اؼبقتدر ابهلل على الوزارة بعد مبايعتو ,ومن ذلك يظهر ربسن مكانة الوزير,
حيث ظبح لو أبن يتوىل تصريف أمور الدولة ,وأصبح ىو اؼبسئول عن توجيو اإلدارة واألمور اؼبالية,
وىذا يشري إىل ارتفاع شأن الوزارة(.)3
ولكن ىذا الوزير غلب على اػبليفة لصغر سنو ,ولقلّة اكًتاثو ابعبند ,فقتلو اغبسني بن ضبدان ,ويذكر
ابن العمراين" :نو كان عشق جارية للحسني بن ضبدان وراسلها ,وكانت أم أوالده ,ومقربة عنده,
فاحتقد ذلك عليو"(.)4
ولعلي بن دمحم بن نصر بن بسام (ت303ىـ) الشاعر الكويف( )5ىجاء للوزراء ولو من الوزير العباس بن
اغبسن وابن عمرويو اػبراساين(*) قولو:
لعن هللا الذي قلّد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس الوزارة
والذي ويل ابن عمرويو ببغداد اإلمارة
فوزير شنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح الوجو بطني كالغرارة
مل يزل يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف ابلزور قديباً والعيارة
وأمـ ـ ـ ـري أعجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمي كحمار بن ضبارة
1973م) ,ج,8ص.85
( )1اليوزبكي ,الوزارة ,ص.154
( )2الثعاليب ,ربفة الوزراء ,ص.124
( )3حسام الدين السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص.293
( )4ابن العمراين ,دمحم بن علي  ,األنباء يف اتريخ اػبلفاء ,ربقيق قاسم السامرائي ,دار اآلفاق العربية ( القاىرة 2001,م ) اؼبصدر
السابق ,ص.153
( )5السيوطي,جالل الدين  ,اتريخ اػبلفاء ,ربقيق:صبال ؿبمود مصطفى ,دار الفجر للًتاث (القاىرة 1999,م ) ص.328
(*) دمحم بن عمرويو ,صاحب الشرطة ,تويف آبمد وضبل إىل بغداد = ابن تغري بردي,أبو احملاسن يوسف  ,النجوم الزاىرة يف أخبار
ملوك مصر والقاىرة ,ربقيق:دمحم حسني مشس الدين ,دار الكتب العلمية (بريوت 1992,م ) ,ج ,3ص.174
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منصب الوزارة وأحواهلا يف العصر العباسي الثاين

رحـ ـ ـ ـل اإلسالم عنا بتوليو الوزارة(.)1
وزير بظـ ـلم العاؼبني هب ـ ـ ـ ـ ـاىر
وكيف أتتهم ابلبالء الدوائر(.)2

ربمل أوزار الربية كلهـ ـ ـ ـ ـ ـا
ّ
أمل تر أسباب الذين تقدموا
ومن ىجاء بن بسام أيضاً:
أسها
وزارة العباس من كبسها
تستقلع الدولة مـ ـ ـ ـن ّ
يف ُحلل ىبجل من لبسها
شبّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتو ؼبا بدا مقبال
()3
ثياب موالىا على نفسها .
جارية َر ْعنـ ـاء قد قدَّرت
فبمجيء اؼبقتدر للخالفة عمت الفوضى ,جهاز اإلدارة ,يقول ابن خلدون" :إن وزراء اؼبقتدر مل تكن
تتوفر فيهم خطتا السيف والقلم ,وسائر معاين الوزارة واؼبعاونة"(.)4
مث استوزر اؼبقتدر أبو اغبسن على بن دمحم الفرات ,الذي تقلد الوزارة وعمره يف اػبامسة واػبمسني,
وكان واسع الثراء يبتلك من العني والورق والضياع واألاثث ما وبيط بعشرة آالف(.)5
وبعد أن انتهت فتنة ابن اؼبعتز ,واليت مل يشارك فيها ابن الفرات ,استوزره اؼبقتدر ,وكان ىذا الوزير
حسن الكتابة ,ظاىر الكفاية ,خبرياً ابغبساب واألعمال( ,)6وقد أظهر اعتداالً يف سياستو ,إذ أخفى
كثري من اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبشاركني يف الفتنة ,وأخفى أظبائهم ,واستصدر من اػبليفة عفواً عاماً
عمن خرج عن اػبليفة(.)7
( )1اؼبسعودي ,مروج الذىب ,ج ,4ص.294
( )2اؼبصدر نفسو ,ج ,4ص.301
( )3شوقي ضيف ,اتريخ األدب العريب ,ط, 13دار اؼبعارف (القاىرة 1973,م ) ج ,2ص.211
( )4ابن خلدون ,اؼبقدمة ,ص.238
( )5آدم متز ,اغبضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى,تعريب :اؽبادي أبوريدة  ,اؽبيئة اؼبصرية للكتاب (القاىرة 2008,م )
ص.154
( )6الصايب ,ىالل بن احملسن اغبراين ,ربفة األمراء يف اتريخ الوزراء ,ربقيق:عبد الستار أضبد ,دار اآلفاق العربية ( القاىرة 2003,
 2003,م ) ص.12
( )7مسكويو ,أضبد بن علي ,ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم ,ربقيق :سيد كسروي حسن ,دار الكنب العلمية ( بريوت 2002,م )
ج ,5ص.13
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إال أن ابن الفرات مل يتحرج ومل يتهيب من مد يده إىل خزانة الدولة بل أضاف ىو وأخوه كثرياً من
الضياع السلطانية إىل أمالكهما وعظم دخلها(.)1
فاألزمة اؼبالية اليت نتجت عن إنفاق اػبليفة الحتياطي بيت اؼبال ,وزايدة النفقات يف مقابل اإليرادات,
وعداء مؤنس اػبادم للوزير ودسائس اػباقاين ,الذي أوىم اػبليفة ػبلعو ,قد عملت عن إقصاء ابن
الفرات عن الوزارة( )2وإىل ىتك حرمتو والتوكل بداره ,وسارع اعبند والعوام إىل ُدوره ودور أوالده وأىلو,
فنهبوىا وصودرت أمالكو(.)3
فاستوزر اؼبقتدر دمحم بن عبيد هللا بن وبىي اػباقاين ,يف اليوم الذي عزل فيو على بن الفرات ,وخلع عليو
ومل ىبلع على أحد غريه( )4وكان سيء السرية ,إال أنو كان خبيثاً داىية ,وكان يوقع بكل سؤال ويعد
إبنفاذ كل ؿبال,وكان من عادتو إذا سئل حاجة أن يضرب صدره بيده ,ويقول :نعم وكرامة ,حىت لقب
"دق صدره"(.)5
وقد بدأ وزارتو ابؼبصادرات واؼبضايقات فقبض على ما كان البن الفرات من الضياع واإلقطاع واؼبالك
الغالت واألموال ,يريد بذلك سد حاجة اػبليفة ,وحول من بيت مال اػباصة(*) إىل بيت مال
و ّ
( )
العامة **  ,ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار على سبيل القرض ,ومل يؤد من عوض ذلك سوى
أربعني ألف دينار(.)6
لقد وجو الوزير اػباقاين جل اىتمامو إىل رعاية اغباشية على أمل االستمرار يف الوزارة ,ومل يقدر
الظروف اليت هبا اػبالفة ,فًتك تصريف األعمال وإدارة الدولة البنو الذي كان سكرياً وال قدرة لو على
( )1آدم متز ,اؼبرجع السابق ,ص.158-157
( )2حسام السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص.294
( )3ابن كثري ,عماد الدين أبو الفداء إظباعيل  ,البداية والنهاية ,ربقيق:عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي  ,دار ىجر للطباعة والنشر
 (,القاىرة 1998 ,م) ج ,14ص 774؛ الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.34
( )4اؼبسعودي ,مروج الذىب ,ج ,4ص.304
( )5الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.263 ,280
(*) بيت مال اػباصة :ىو احملل الذي ربمل إليو األموال من أمالك اػبلفاء وحاشيتهم وتنفق يف نفقاهتم وتسد احتياجاهتم إضافة
إىل أهنا اػبزينة االحتياطية للدولة اليت يعتمد عليها يف حالة الطوارئ والعجز اؼبايل = خولة شاكر الدجيلي  ,بيت اؼبال نشأتو
وتطوره ,مطبعة وزارة األوقاف (بغداد 1976,م) ص.181
(**) بيت مال العامة :ىو احملل الذي ربمل إليو األموال من األقاليم لتنفق يف اؼبصاحل العامة = اؼباوردي ,علي بن دمحم البصري ,
األحكام السلطانية والوالايت الدينية  ,دار الكتب العلمية (بريوت 1985,م ) ص.29
( )6دمحم اػبضرك بك ,الدولة العباسية ,مكتبة األعيان (اؼبنصورة ,د.ت ) ص.318
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اإلدارة( , )1ومل يكن الوزير وال ابنو يباشران اإلطالع على ما يصدر أو يرد من اؼبراسالت الرظبية بل
ترك للكتّاب ,على أن تعرض عليهما خالصات هبا( , )2ومل يكن يطلع على تلك اػبالصات إال بعد
فوات األمر الذي وردت فيو الكتب وتبقى الكتب ابغبول والسفاتج(***) يف خزانتيهما ال تفض وال
يعرف حال ما فيها(.)3
وىكذا فاػباقاين وولده استغال مركز الوزارة يف اغبصول على مكاسب مادية خاصة ,وفشا الفساد
ويل على الكوفة يف يوم
اإلداري حيث أخذ يبيع الوالايت غري مراع لألمة عهداً وال ذمة ويقال إنو ّ
واحد تسعة عشر والياُ آخ ًذا من كل منهم رشوة( ,)4وفيو قال بعض معاصريو:
يويل مث ي ـ ـ ـ ـ ـعزل بعد سـ ـ ـ ـ ـاعة
وزير ال يبـ ـ ـل من الرقاعة
()5
فأحظى القوم أوفرىم بضاعة .
الرشا صاروا إليو
إذا أىلُ ّ
إن ما حدث من انتكاس ألداة اغبكم قابلو ىجاء للوزارة ومن ذلك قول بعضهم يف ىجاء اػباقاين
الوزير:
وؼبـ ـ ـ ـال اػبراج س ـ ـ ـ ـ ـقم طويل
عويل
للدواوين – مذ َ
وليت ُ
منك رأي غث وعمل ضئيل
يتلقى اػبطوب حني أؼبت
()6
فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالرتفاع ج ـ ـ ـسم خبيل
إن ظبنتم من اػبيانة واعبور
ويف سنة 301ىـ قبض اؼبقتدر على اػباقاين وابنو( )7وويل على بن عيسى بن داود الوزارة(,)8
وىو أبو اغبسن على بت عيسى بن داود بن اعبراح بن مهاجر حسنبس بن صياركبت بن شهراير
( )1مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص.15
( )2حسام الدين السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص.294
(***) السفتجة :ىي إن تعطي ماالً لرجل لو مال يف بلد تريد أن تسافر إليو  ,فتأخذ منو خطاً أي سفتجة ؼبن عنده يف ذلك البلد
رجاء أن يعطيك مثل الذي سبق أن دفعتو قبل سفرك =ابن منظور ,أبو الفضل صبال الدين دمحم بن مكرم ,لسان العرب ,دار صادر
(بريوت ,د.ت) ج ,2ص.298
( )3ايقوت اغبموي,شهاب الدين أبو عبدهللا معجم البلدان ,دار صادر(بريوت 1995,م) ج ,4ص.322
( )4شوقي ضيف ,اؼبرجع السابق ,ج ,2ص.23
( )5ابن الطقطقي ,اؼبصدر السابق ,ص.198
( )6الطقطقي ,اؼبصدر السابق ,ص 430؛ شوقي ضيف ,اؼبرجع السابق ,ج ,2ص.430
( )7زامباور ,معجم األنساب واألسرات اغباكمة يف التاريخ اإلسالمي ,ترصبة :زكي دمحم حسن بك ,حسن أضبد ؿبمود ,دار الرائد
العريب (بريوت1980 ,م) ,ص.8
( )8ابن العمراين ,اؼبصدر السابق ,ص.157
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البغدادي اغبسين فارسي األصل( )1وكان آل اعبراح من كبار وجوه منطقة ديرقين الذي يبعد كبو ستة
عشر فرسخاً عن بغداد يف حدود شبانية وأربعون ميالً وىو معدود يف اعبانب الشرقي من أعمال
النهروان ,بينو وبني دجلو كبو ميل واحد( , )2ويبدوا أهنم كانوا يبلكون ضياعاً يف بلدة الصافية اليت تقع
تقع قرب ىذا الدير يف أواخر النهروان ليس بعيداً عن النعمانية( ,)3وردبا كانوا يعودون يف أصلهم البعيد
البعيد إىل إحدى أسر اؼبوايل الفرس اليت نزحت إىل ىذه اؼبنطقة(.)4
ألهنم استعربوا سباماً وبلغوا مرتبة متقدمة يف ؾبال الثقافة العربية والكتابة األدبية الرصينة ,ويدل على ىذا
أن الوزير على بن عيسى مل يكن يعرف حىت اللغة الفارسية ,وقد احتاج معز الدولة البويهي إىل من
يًتجم لو كالم الوزير العريب إىل الفارسية ليفهمو ,وذلك حني التقائو بو بعد دخول بغداد سنة
334ىـ945/م(.)5
ووصف على بن عيسى أبنو كان شديد التصوف ,ولو علم بفنون الكتابة وأساليبها وبفن اإلدارة ,ونشأ
يف مالزمة العلماء واألدابء(.)6
أما عن اتصالو ابػبليفة اؼبقتدر ,فكانت عندما اضطربت األمور وفسدة اإلدارة واالقتصاد ,فاستشار
اػبليفة مؤنساً اػبادم الذي أشار عليو إبحضار على بن عيسى من مكة ,وقد مدحو مؤنس بقولو" :أنو
أسد تصرفاً وأشد تعففاً وأظهر كفاية وأكثر أمانة"(.)7
ّ
حاول على بن عيسى إصالح اإلدارة ,وأعاد تنظيم الوزارة واعتمد على عناصر ذات خربة يف تسيري
أمور الدولة ,وأصدر تعليماتو إىل الوالة والكتاب ابعبهد واألمانة ,وكان يبكر إىل دار الوزارة كل يوم
ويعمل فيها إىل ما بعد صالة العشاء( ,)8وأثناء وزارتو األوىل ىذه أقبز كثرياً من اإلصالحات ,إال أنو مل
( )1الصايب ,اؼبصدر السابق,ص.305
( )2ايقوت اغبموي ,معجم البلدان ,ج ,2ص.528
( )3ايقوت اغبموي  ,اؼبصدر السابق ,ج ,3ص.389
( )4ابن حزم ,أبو دمحم على بن سعيد ,صبهرة انساب العرب ,ط ,4ربقيق :عبد السالم ىارون ,دار اؼبعارف (القاىرة1977 ,م),
1977م) ,ص.512
( )5الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.395
( )6ابن اعبوزي ,أبو الفتوح عبد الرضبن بن علي بن دمحم  ,اؼبنتظم يف اتريخ اؼبلوك واألمم  ,ربقيق:دمحم عبد القادر عطا  ,مصطفى
عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية ( بريوت 1992 ,م ) ج ,13ص.141
( )7الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.286
( )8مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص.17
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مل يستطيع الصمود أمام قلة أدب اغباشية وسوء معاملتهم لو ,وكثرة الدسائس واؼبكائد ,فطلب
االستقالة ,وكان اؼبقتدر يواسيو أمام ربرشات اػبدم واغبشم (.)1
كما كان لتدخل والدة اػبليفة واغباشية والقادة اؼبقربني واػبدم يف دار اػبالفة أثر سيء على
اإلصالحات اليت قام هبا الوزير على بن عيسى ,فقد وقفوا من إصالحاتو موافق الرفض وتطاولوا عليو
شتماً وسباً ,وآتمروا ضده إلبعاده من منصب الوزارة ,وعملت القهرمانة على إلصاق التهم بو,
وهتجمت عليو لدى اػبليفة اؼبقتدر ,وأيضاً هتاون اػبليفة يف دعمو لإلصالحات االقتصادية وذلك من
ىم اػبليفة ىو اغبصول
حيث كثرة اإلنفاقات ,اليت كانت دائماً مكلفة ومرىقة ػبزينة الدولة  ,فكان ّ
على األموال ,وتوفريىا لسد احتياجات دار اػبالفة ونتيجة لكثرة نفقات اػبليفة واغباشية كانت اغبالة
اؼبادية تزداد سوءاً(.)2
أُبعد على بن عيسى عن الوزارة سنة (304ىـ916/م) ,وعاد ابن الفرات إىل الوزارة اثنية غري أنو أنبل
التدابري اؼبالية اليت ازبذىا على بن عيسى ,وأسرف يف التقرب إىل اغباشية واعبند بزايدة الرواتب
واؼبخصصات ,فبا تسبب يف حصول أزمة مالية عجز معها ابن الفرات عن دفع أرزاق الفرسان(, )3
كما أوجد لو العديد من اػبصوم جلهم من اغباشية ,وقادة اعبند  ,بسبب استعجالو يف اسًتجاع
دس على
ضياعو وأمالكو اليت كانت صودرت منو يف وزارتو األوىل ,وانضم إىل ىؤالء ابن مقلة الذي ّ
اػبليفة أبن الوزير أخفى عنو بعض األموال(.)4
وكان حامد بن العباس قد تضمن(*) واسط ,وضياعها دبال ىبرجو ,ضمنو إايه على بن عيسى  ,فلما
وِزر ابن الفرات  ,علم أن حامد يربح منها رحباً كثرياً ,فلما انتهت مدة ضمانو أراد أن ىبرجها عنو ,إىل
غريه ,وكان بواسطة (قسم اعبوىري) يشرف للسيدة أم اؼبقتدر على ضياعها بواسط ,ووبضر عند
( )1ابن األثري,أبو اغبسن علي بن أيب الكرم ,الكامل يف التاريخ,ط, 1ربقيق:أبو الفداء عبد هللا القاضي  ,دار الكتب العلمية
(بريوت 1987 ,م ) ج ,6ص.491
( )2ضيف هللا الزىراين ,الوزير العباسي على بن عيسى بن داود بن اعبراح (334-245ىـ945-859/م) مركز حبوث الدراسات
الدراسات اإلسالمية (مكة اؼبكرمة1994 ,م) ,ص.112 ,111 ,26-25
( )3مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج,5ص.25
( )4الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.39 ,37 ,36
(*) التضمني :نظام إقطاعي جبائي أبن تعهد الدولة جبباية اػبراج إىل أشخاص موسورين يقومون بدفعو للدولة مسبقاً مث يقوم
جببايتو أضعافاً مضاعفة من صغار الفالحني = ؿبمود إظباعيل ,اؼبهمشون يف التاريخ اإلسالمي ,دار رؤية للتوزيع والنشر ( القاىرة ,
1004م ) ص.35
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ييسر لو يف نيل الوزارة ,فخاطب (قسم) نصرا اغباجب يف ذلك
حامد فيبسطو ,واتفقا على أن قسيماً ّ
وأطمعو يف حامد ,ومأل يده منو ,وراسل السيدة أيضاً ,ووافق ىذا السعي سوء رأي نصر اغباجب يف
ابن الفرات وخوفو منو ,وكثرة الوشاية فيو وقول الناس إنو قلّد ولده الدواوين وأقاربو األعمال إىل غريىا
من الوشاايت اليت تروج يف حكومة النساء ,فاتفق األمر على إصعاد حامد وتوليتو الوزارة ,وقبض على
ابن الفرات(.)1
وخالل األايم األوىل لوزارتو تبني للجميع جهلو أبمور الوزارة كما ظهر كربه وضعفو ,وقد أشغل الوزير
اعبديد نفسو يف سبلق الناس ومضاحكتهم ومسامرهتم(.)2
يقول الثعاليب" :صرف على بن عيسى عن وزارة السلطان على فضلو وعدلو وسداده وحزمو حبامد بن
العباس على زبلفو ونقصو"(.)3
يذكر اؼبسعودي عند حديثو عن الوزير أضبد بن اػبصيب وزير اؼبنتصر أن الشعراء الذين ىاصبوا
اػبصيب لو غبقوا الوزير حامد بن العباس لرأوا منو قريباً فبا ظهر من ابن اػبصيب ,وذلك أنو خاطب
ـباطب ذات يوم فقلب ثيابو على كتفة ولكم حلقو( , )4وخالل فًتة وزارتو ساءت أحوال الوزارة
بسبب جهلو أبمور الوزارة ألنو كان قبل توليو الوزارة سقاء وابئع سبر عالوة على ما يتصف بو من
أخالق سيئة(.)5
فأمر اػبليفة إبطالق على بن عيسى من ؿببسو وجعلو يتوىل الدواوين  ,شبيو النائب عن حامد ,فكان
وضم إىل حامد وجعلت إليو الدواوين,
على ّ ,
يراجعو يف األمور ويصدر عن رأيو ,فلم يستغن عن ّ
فكاان يتشاركان يف الوزارة ,فأغلب االسم غبامد ,وأكثر العمل لعلي حىت قيل فيهما:
ففي كل يوم لكم آبدة
فقدتكم اي بين اعباحـ ـ ـ ـذة
مىت كان يعرف فيما مضى وزيران يف دولة واحدة(.)6
وفبا قيل أيضاً:
()1
وذا اللقب بال سواد .
ذاك سواد بال وزير
( )1دمحم اػبضري بك ,اؼبرجع السابق ,ص.35
( )2الصايب ,اؼبصدر السابق ,ص.40
( )3الثعاليب ,ربفة الوزراء ,ص.20
( )4اؼبسعودى ,مروج الذىب ,ج ,4ص.132
( )5التنوخي ,نشوار احملاضرة ,ج ,8ص.64
( )6الثعاليب ,اؼبصدر السابق ,ص.30-29
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فلم يكن نصيب حامد من الوزارة إال اللقب واػبلعة يقول ابن بسام الشاعر مستهزائً حبامد بن
العباس:
قد صار أمرك آية
تعزه
اي ابن الفرات ّ
()2
على وزير بداية .
ؼبا عزلت حصـ ـ ـلنا
وؼبا سأل حامد اػبليفة إطالق على بن عيسى واإلذن لو يف استخالفو يف الدواوين قال اؼبقتدر :ما
أظن أن علياً هبيب إىل ذلك ,ويرضى أبن يكون اتبعاً بعد أن كان رئيساً ,فقال حامد حبضرة الناس:
"إمبا مثل الكاتب كمثل اػبياط  ,ىبيط ثوابً بعشرة دراىم وىبيط ثوابً قيمتو ألف دينار فضحك الناس
منو واستنقصوه"( ,)3وقد ضجر اؼبقتدر من ىذا الوضع الشاذ ,وأراد إعفاء حامد ,واستوزار على بن
عيسى ,إال أنو استغفى ,فتسلم ابن الفرات الوزارة للمرة الثالثة سنة "311ىـ923/م " ,فنفي حامد
ودس عليو من قتلو ابلسم( ,)4واتبع ابن الفرات سياسة الشدة ألنو كان يعتقد أن اعتدالو يف
إىل واسط ًّ
وزارتيو السابقتني ,كان وراء إقصائو وإىانتو ,فأطلق يد ولده احملسن يف إرىاب وتعذيب خصومو,
فأظهر احملسن شر عظيم لكثرة ما نكب الناس وصادرىم أبنواع العذاب الستخراج أمواؽبم ,حىت مات
أكثرىم ربت العذاب( )5وقد ذكر الصايب يف ربفة الوزراء قائمة طويلة أبظباء من عذهبم احملسن.
وقام ابن الفرات وابنو ابعتقال على بن عيسى وتعذيبو ومصادرتو ونفيو إىل اليمن ,كما جرت ؿباولة
اغتيالو وىو يف الطريق إىل النفي ,كما أبعد مؤنس اػبادم إىل الرقة(*) وسعى بنصر اغباجب وشفيع
اؼبقتدري حىت أضعف أتثرينبا على اؼبقتدر ابهلل(.)6
ويف سنة 312ىـ قبض اػبليفة على بن الفرات وويل مكانو أبو القاسم عبد هللا بن أيب على اػباقاين,
وىرب احملسن بن الفرات ,واختبأ عند امرأة فظفروا بو ,وضبلوه إىل دار السلطان ,وقطعوا رأسو ,ووضعوه
( )1ابن العمراين ,اؼبصدر السابق ,ص.157
( )2ايقوت اغبموي ,معجم األدابء "إرشاد األريب يف معرفة األديب" ,ربقيق :إحسان عباس ,دار الغرب اإلسالمي (بريوت ,
1993م ) ج,5ص.325
( )3آدم متز ,مرجع سابق ,ص.160
( )4ابن العمراين ,اؼبصدر السابق ,ص.157
( )5دمحم اػبضري بك ,اؼبرجع السابق ,ص.224
(*) الرقة :تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات ,وكانت مركز داير مضر = كي .لسًتنج ,بلدان اػبالفة الشرقية ,الشركة اؼبتحدة
للنشر والتوزيع (بريوت1985 ,م) ,ص.132
( )6الصايب  ,اؼبصدر السابق  ,ص.44 ,41
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بني يدي أبيو ,مث حزوا رأس أبيو وضبلوا الرأسني إىل اؼبقتدر(.)1
إن ما ارتكب حبق الوزير ابن الفرات مع خدماتو للدولة ,وتكرار استالمو منصب الوزارة يعكس مدى
االكبالل والًتدي اليت وصلت إليو العالقة بني اػبليفة والوزير واالكبطاط الذي بلغو منصب الوزارة,
ومدى االستهانة أبرواح كبار اؼبسئولني يف الدولة,كما يعرب عن مدى تدخل قادة اعبند األتراك
واغباشية واغبرم ,وجشعهم وتغليبهم اؼبصلحة الذاتية على اؼبصلحة العامة للخالفة واألمة(.)2
إن قصر نظر اػباقاين ولؤمو أدى إىل ضياع األمور ,وأشرفت بغداد على فتنة عظيمة( ,)3وعجز عن
تصريف شئون الدولة ,وقد صدق حدس اػبليفة اؼبقتدر حني قال" :أبوه خرب الدنيا وىو شر من
أبيو"( ,)4فعجز اػباقاين عن صرف رواتب اعبند ,فدفعها اػبليفة من أموالو اػباصةِ ,
ووجد من يساوم
على الوزير ,فرفع إىل اؼبقتدر رقعة أيب العباس اػبصييب ,يذكر معايب الوزير وعجزه وضياع األموال
وطمع العمال ,مث إن الوزير مرض فوقفت األموال وشغب اعبند فعزلو اؼبقتدر سنة 313ىـ ,وسلمو إىل
وزيره اعبديد أضبد بن عبد هللا اػبصيب  ,الذي تشدد يف مصادرتو ومصادرة كتابو وأخذ أمواؽبم(.)5
ومل يستطع اػبصييب أن يصلح ما أفسده سلفو واألسوأ أنو كان يواصل شرب النبيذ ليالً والنوم ابلنهار
يف أايم وزارتو كلها ,وإذا انتبو يكون ـبموراً ,وكان يًتك الكتب الواردة للدواوين ,ال يطالعها إال بعد
مدة ,ويهمل األجوبة عنها فضاعت األموال وماتت اؼبصاحل ,ووكل األمور لنوابو وأنبل اإلطالع
عليهم ,وترك ق راءة الكتب النافذة والتعليم عليها إىل مالك بن الوليد  ,ويعمل عليو جوامع ـبتصرة
للمهم فبا يرد وينفذ ,فيعرضو عليو إذا انتبو فرّدبا قرأه وردبا مل يقرأه  ,فيقرأه أبو الفرج إسرائيل  ,ويوقع فيو
على حسب رأيو ( ,)6فأشار مؤنس اػبادم بعزلو واستيزار على بن عيسى اعبراح ,فتم ذلك وقبض
عليو(.)7
ويف عام 315ىـ927/م وصل على بن عيسى إىل بغداد قادماً من الشام ,فاستقبلو الناس استقباالً
( )1ابن العمراين ,اؼبصدر السابق ,ص.157
( )2حسام الدين السامراين ,تطور الوزارة ,ص.299
( )3مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج,5ص71
( )4اؼبصدر نفسو ,ج ,5ص71
( )5ابن تغري ,النجوم الزاىرة ,ج ,3ص.240
( )6مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص 81-80؛ حسام السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص 300؛ دمحم اػبضري ,اؼبرجع السابق,
ص.325
( )7ابن األثري ,الكامل ,ج ,7ص 28؛ مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص.84
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حافالً,و كذلك استقبلو اػبليفة وبعث إليو بكسوة فاخرة ,وفرش ومبلغ عشرين ألف دينار ليقوم
إبصالح األوضاع اإلدارية اؼبًتدية ,بسبب تصرفات الوزير أضبد بن عبيد هللا اػبضييب ,فباشر على بن
عيسى مهام الوزارة ,ليصلح الوضع فوجده بغاية السوء فاىتم إبصالح الوضع االقتصادي للدولة,
واىتم بنفسو بكل صغرية وكبرية ,فبدأت األحوال تتحسن إال أن اػبليفة نفسو مل يساعده يف إقرار
إصالحاتو بسبب تزايد تدخلو يف اإلجراءات ,فبا أربك تدابريه اؼبالية( ,)1فاختلت األوضاع وتفاقمت
األزمة اؼبالية ,فقرر االستقالة من عملو ,وأصر على االستقالة ,فلم وبفظ لو اػبليفة صنيعو ,واحتجزه يف
دار اػبالفة(.)2
وويل الوزارة أبو على بن مقلة سنة 318ىـ( ,)3وكانت لو على يد ماىرة يف الكتابة حىت ضرب هبا
مودة,
اؼبثل ,كما كانت ماىرة يف أخذ الرشا على التولية والعزل ,وكان بينو وبني أكرب القواد مؤنس ّ
فكرمو وخلع عليو
فلذلك كان يثبتو يف الوزارة ,وارتفعت مكانة ابن مقلة لدى اػبليفة اؼبقتدر ابهللّ ,
وعلى ولديو ,مث إن اػبليفة أخذ يشك يف إخالص الوزير ,بعد أن الحظ ميلو إىل مؤنس اػبادم الذي
كان مستوحشاً منو ,وأدى ذلك إىل إقصاء الوزير" ,واغتاظ اؼبقتدر حىت عزم على قتل ابن مقلة وكان
السفري علي بن عيسى  ,فكان يداريو إىل أن سكن وقال :ماذنب وزيرك يف شفاعة مؤنس لو  ,ومل
يزل بو حىت انصرف عن رأيو"(.)4
وقد مت خالل ىذه اؼبرحلة تطور مهم يف الوزارة وىو تعيني شخص أو أكثر جبانب الوزير يسلبون منو
اختصاصاتو ,وال يبقون لو أثراً كبرياً يف إدارة الدولة( ,)5ففي وزارة ابن مقلة أصدر اػبليفة اؼبقتدر بتأثري
بتأثري من مؤنس اؼبظفر أمره إىل الوزير ابن مقلة بقبول إشراف على بن عيسى على الدواوين ,واستمر
على على األعمال الديوانية والوزارية إابن وزارة سليمان بن اغبسن بن ـبلد (-318
إشراف ّ
319ىـ931-930/م) فأصدر اؼبقتدر أمره إىل على بن عيسى ابإلشراف على األعمال والدواوين
ودبعاضدة الوزير وأال يًتاخى يف ذلك ,وال يقلد سليمان أحد وال يصرفو وال يعمل شيئاً إال دبوافقة على
بن عيسى "وأن الينفرد سليمان عنو بشئ "(.)6
( )1ابن األثري ,اؼبصدر السابق ,ج ,7ص.28
( )2ضيف هللا الزاىري ,الوزير العباسي على بن عيسى ,ص.35-34
( )3عبد اعببار انجي ,الدولة العربية اإلسالمية يف العصر العباسي  ,مركز إسكندرية ( اإلسكندرية 2003,م ) ,ص.253
( )4مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج, 5ص.116
( )5حسام الدين السامراين ,اؼبرجع السابق ,ص.301
( )6ابن األثري ,اؼبصدر السابق ,ج ,7ص.60
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واستمر على بن عيسى خالل وزارة عبيد هللا بن دمحم الكلوذاين ن فأمره اػبليفة ابإلشراف على األمور
واغبضور مع الوزير يف كل صغرية وكبرية(.)1
مرده أن بعض الطامعني ابلوزارة كانوا يتعهدون للخلفية أبداء
إن إسراف اػبليفة من تولية وعزل الوزراء ّ
()2
مبالغ كبرية من اؼبال مقابل اغبصول على منصب الوزارة .
ونتج عن ذلك اضطراب أمور الدولة اإلدارية واؼبالية لعدم كفاءة الوزراء ,ومنها أيضاً زايدة ح ّدة
اؼبنافسة واؼبساومة على طلب الوزارة ,حىت إنو توىل ىذا اؼبنصب شخصيات ضعيفة مل تستمر يف الوزارة
سوى شهرين فقط مثل اغبسني بن القاسم  ,وعبيد هللا بن سليمان بن وىب فقد توىل الوزارة يف 26
رجب سنة 319ىـ وعزل عنها  29رمضان من نفس السنة ,وفيو قال الشاعر ابن بسام:
وال عقل ,وليس لو سداد
عبيد هللا ليـ ـ ـ ـ ـس لو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعاد
لقول هللا :لو ُرّدوا لعادوا
رددن إىل اغبـ ـياة فعدت عنها
وفيو أيضاً:
يف زمـن القرد للقرود
ال بد اي نفـ ـس من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجود
()3
فخذ ؽبا أىبة الركود
صحبت لك ابلريح اي بن وىب
وبعضهم توىل الوزارة لبضعو أشهر مثل أيب الفتح الفضل بن جعفر بن دمحم بن الفرات فقد توىل الوزارة
يف  28ربيع الثاين سنة 320ىـ ( ,)4وعزل عنها  29شوال سنة 320ىـ( ,)5وأصبح لكل وزير أنصار
أنصار من القواد والكتاب ,وىؤالء يؤمل من الوزير السماح ؽبم ابغبصول على األموال واؼبناصب إن
ىو توىل الوزارة( ,)6ويف ذلك يقوم السلمي يف تضعضع أمر الوزارة:
ال بيان ال عبارة
ال كمال ال صب ـ ـ ـال
()7
أين اآلت الوزارة
ىكذا الرسم لديكم
فهذه اؼبرحلة من خالفة بين العباس تعكس اػبلل السياسي واالضطراب الداخلي فتعدد الوزراء هبذا
( )1مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص .121
( )2اليوزبكي ,اؼبرجع السابق ,ص.158
( )3اؼبسعودي ,مروج الذىب ,ج ,4ص.301 – 300
( )4عبد اعببار انجي ,الدولة العربية ,ص.254
( )5زامباور ,معجم األنساب واألسرات اغباكمة ,ص.8
( )6اليوزبكي ,الوزارة ,ص.143
( )7الثعاليب ,يتيمة الدىر ,ج ,4ص.91
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الشكل يؤكد على مدى ضعف اػبلفاء ونزوؽبم على األىواء وتكالب ذوي اؼبطامع على منصب
الوزراء ,فبا أدى يف النهاية إىل ضعف منصب الوزارة وأصحابو( ,)1وأصبحت الوزارة شبو معطلة ,ومل
يعد ؽبا شأن يذكر يف ىذا العهد ,وىو أمر طبيعي ألن الوزير يستمد قوتو من اػبليفة ,فكان عمل
الوزير يف ىذه الفًتة ؾبرد جباية الضرائب ن وكان نبو أن يس ّد أفواه كبار قادة األتراك ابؼبال ,فإذا وافق
ىواىم رضوا عنو وأبقوه ,وإن خالفهم يف شيء أزالوه وأقاموا غريه(.)2
وسخر عامة الناس من الوزراة كأدىن مهنة يف ذلك العصر( ,)3فقد روي التنوخي" :أنو اجتمع الناس
مرة على قراد معلم يف شارع اػبلد فيقول اؼبعلم للقرد" :تشتهي أن تكون بزازاً(*) ,فيقول :نعم ويؤمي
ّ
برأسو ,فيقول :تشتهي أن تكون عطاراً؟ فيقول ,فيقوم :نعم برأسو ,فيعدد الصنائع عليو فيومئ برأسو
فيقول لو يف آخرىا :تشتهي أن تكون وزيراً؟ فيومئ برأسو ,ال ويصيح ويعدوا بني يدي القراد فيضحك
الناس"( ,)4لقد سقطت حرمة الوزارة حىت مل يكن ؽبا يف نظر العامة ,وال يف نظر متغلّيب األطراف
حرمة( ,)5ففي عهد القاىر تسلم دمحم بن على اغبسن اؼبعروف اببن مقلة الوزارة ,مث اختار القاىرة
لوزارتو دمحم بن القاسم بن عبيد هللا بن وىب ,وذلك بعد مشاركة بن مقلة يف خلع القاىرة ,الذي
أفلت منها ,وسبكن من االختفاء فأحرقت داره بعد أن هنبت ,فحدد القاىر صالحيات الوزير ,وأصدر
توقيعات خبطو يبنعو من النظر يف عدد من األعمال اليت كان الوزراء يبارسوهنا ,وذلك ما يفسر عزلو
للوزير بعد فًتة وجيزه ,حيث اعتقلو حىت وفاتو ,واستقدم عدد من اؼبرشحني للوزارة مث قبض عليهم
وأدخلهم السجن( ,)6وكان القاىر ينظر إىل على بن عيسى اعبراح نظرة إعجاب وتقدير ,فاستدعاه
وفوض إليو النظر يف اإلشراف على أعمال الوزارة(.)7
( )1فتحية النرباوي ,اتريخ النظم واغبضارة اإلسالمية ,دار الفكري العريب (القاىرة1994 ,م),ص.78
( )2الطربي ,دمحم بن جرير  ,اتريخ الرسل واؼبلوك ,ربقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ,دار اؼبعارف ( القاىرة 1960 ,م ) ج,11
ص 160؛ اؼبسعودي ,التنبيو واإلشراف ,ص 317؛ ابن الطقطقي,الفخري ,ص 242؛ عبد اعببار انجي ,اؼبرجع السابق,
ص.185
( )3عادل األلوسي ,الرأي العام ,ص.146
(*) البزاز ,اتجر األقمشة ,شوقي ضيف ,اؼبرجع السابق ,ج ,4ص.60
( )4التنوخي ,نشوار احملاضرة ,ج,1ص.232
( )5دمحم اػبضري بك ,اؼبرجع السابق ,ص.327
( )6مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج ,5ص.154
( )7ابن تغري بردي ,اؼبصدر السابق ,ج ,3ص.239
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ويف عهد الراضي ( 329-322ه) ,استعان يف إدارة شئون دولتو ببعض الوزراء الضعاف الذين كانوا
يبذلون للخليفة كثرياً من اؼبال لريفعهم إىل مرتبة الوزراء وليس أدل على ذلك فبا بذلو أبو على بن مقلة
حني تقلد الوزارة للمرة الثالثة ,فقد دفع للخليفة طبسمائة ألف دينار ,غري أنو مل يتمتع ابلوزارة طويالً,
إذ اثر عليو اعبند  ,وقامت يف البالد فتنة انتهت بعزلو( ,)1وكان من وزراء الراضي أبو جعفر دمحم بن
القاسم الكويف( )2الذي عجز عن النهوض أبعباء الوزارة ,فاستوزر سليمان بن اغبسن بن ـبلد ,فعجز
ىو أيضاً عن إدارة شئون الدولة ,الزدايد نفوذ كبار القواد وتدخلهم يف أمور الدولة ,فبا دعا اػبليفة إىل
استمالة ابن رائق وكان يلي واسط والبصرة ,وسلم إليو األمور ولقبو "أمري األمراء" فازدادت سلطتو,
وأصبح بيده تولية الوالة وعزؽبم  ,وزادت مكانتو وعلت مرتبتو على مرتبة الوزير(.)3
فلم يعد الوزير ينظر يف شيء من أمر النواحي وال الدواوين ,ومل يكن لو غري اسم الوزارة ,كما مل وبضر
يف دار السلطان إال يف أايم اؼبواكب وصار ابن رائق وكاتبو ينظران يف كافة شئون الدولة( ,)4يقول ابن
األثري" :وبطل يومئذ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر يف شيء من أمور النواحي وال الدواوين وال
األعمال ,وال كان لو اسم غري الوزارة فقط ,وأن وبضر يف أايم اؼبواكب دار السلطان بسواد وسيف
ومنطقة ويقف ساكتاً ,وصار ابن رائق وكاتبو ينظران يف األمر كلو"(.)5
واستحوذ ابن رائق على أموال العراق بكاملو ,ونقل أموال بيت اؼبال إىل داره ومل يبق للوزير تصرف يف
شيء ابلكلية ووىي أمر اػبالفة جداً( ,)6على أن نفوذ ابن رائق مل يلبث أن ضعف سنة 326ىـ ,من
جراء منافسة األمراء لو ,فقد حاربو أبو عبد هللا الربيدي ,صاحب األىواز ,كما خرج عليو أحد ّقواده
واظبو جبكم ,ودخل بغداد سنة 327ىـ ,وآلت إليو أمرة األمراء ,مث ربالف ابن رائق والربيدي ضد
جبكم ,وقبح ابن رائق مرة اثنية ابلعودة إىل بغداد وتقلد منصب إمرة األمراء بعد قتل جبكم ,ولكن ابن
رائق قتل ىو اآلخر يف اؼبوصل من قبل األمري انصر الدولة اغبمداين ,حيث تقلد انصر الدولة منصب
أمري األمراء يف بغداد(.)7
( )1حسن إبراىيم حسن ,اؼبرجع السابق ,ج ,3ص.33
( )2زامباور ,اؼبرجع السابق ,ص.8
( )3حسن إبراىيم حسن ,اؼبرجع السابق ,ج ,3ص.27
( )4مسكويو ,اؼبصدر السابق ,ج.199 ,5
( )5ابن األثري الكامل ,ج ,6ص.123
( )6ابن كثري ,البداية والنهاية ,ج ,15ص .95
( )7فاروق فوزي ,اؼبرجع السابق ,ص 64؛ حسن إبراىيم حسن ,اؼبرجع السابق ,ج ,3ص.34
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وخالل فًتة حكم اؼبستكفي ابهلل ,أقدم أمري األمراء (توزون) على منع اػبليفة من تعيني أي شخص
دبنصب الوزراء ,وحرمو من حق ازباذ وزير لو ,وظبح لو أن يستكتب من يدبر لو يف أمر ضياعو فقط,
فبا يشري إىل إلغاء اؼبنصب من بني اؼبؤسسات اإلدارية للدولة خالل ىذه الفًتة اليت ختمت ابلتسلط
البويهي األجنيب على اػبالفة(.)1

خامتة:

من كل ما تقدم عرضو يبكن القول :أن سلطة الوزير خالل ىذه الفًتة كانت تتأثر دبدى قوة
اػبليفة أو ضعفو ,ودبوقف األتراك واغباشية منو ,وبطبيعة األزمات اؼبالية أو اإلدارية اليت كانت تواجو
الدولة العباسية( )2فهذه اؼبرحلة تبني اػبلل السياسي واالضطراب الداخلي فتعدد الوزراء يؤكد على
مدى ضعف اػبلفاء ,وتكالب ذوي اؼبطامع على منصب الوزارة(.)3
فتاريخ الوزارة على النحو السابق يبني أحواؽبا يف ىذا العصر والذي منها :ضعف سلطة الوزير ابؼبقارنة
مع سلطة القائد العسكري الًتكي ,وابت اػبليفة ىبضع لسلطة القائد يف التعيني واإلقالة ,ومع أن
القادة العسكريني طمعوا يف منصب الوزارة ,وقد تقلدىا بعضهم مثل أواتمش وزير اؼبستعني واغبسن بن
ـبلد وزير اؼبعتضد ,إال أن القادة الًتك تركوىا ليس تعففاً ونزاىة بل مل يقدروا عليها ,ؼبا فيها من أصول
إدارية وإجراءات تتصل ابلسجالت والدواوين ,األمر الذي ال يفهمو العسكر وال يقدرون عليو ,مث إن
اؼبنصب خلق بينهم نزاعات وغرية ,ففضلوا تركو لغريىم بشرط إشرافهم التام عليو(.)4
كذلك غدت الوزارة شبو وراثية واكبصرت يف أسر معينة معروفة ,ويالحظ أن معظمهم كانوا من
()5
عائالت فارسية كالربامكة وبين سهل ,وبين طاىر وبين الفرات وبين اعبراح وبين خاقان ,وبين وىب
ألهنم كانوا يتميزون دبعرفتهم آبداب خدمة اؼبلوك وأساليبها ,وال شك أنو وجد إداريون من أصل آخر,
ولكنهم مل يكونوا يبتلكون اؼبهارة ذاهتا اليت تؤىلهم للوصول إىل اؼبناصب اؼبهمة  ,فقد صبع الفارسيون
إىل جانب كفاءهتم التقنية مؤالفة لقواعد العيش اغبسن ,وذلك بفضل اؼبؤلفات حول السلوك اغبسن
( )1اؽبمداين  ,دمحم بن عبد اؼبلك بن إبراىيم  ,تكملة اتريخ الطربي ,ربقيق :ألربت يوسف كنعان ,اؼبطبعة الكاثوليكية (بريوت,
1985م ) ص 86؛ الصويل ,أبوبكر دمحم بن وبيي ,األوراق ( أخبار الراضي ابهلل واؼبتقي ) ربقيق:ج.ىيوارث ,دار اؼبسرية,
(بريوت ,د.ت ) ص151؛ حسام السامرائي :تطور الوزارة ,ص.305
( )2حسام السامرائي ,اؼبرجع السابق ,ص.303
( )3فتحية النرباوي ,اؼبرجع السابق ,ص.78
( )4فاروق عمر فوزي ,اتريخ التنظيم ,ص.162
( )5أضبد ـبتار العبادي ,يف التاريخ العباسي والفاطمي ,ص.36
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اليت خصصها أدهبم التقليدي اؼبروي ألتباع اؼبلوك والعظماء ,فقد عرفوا ابلتايل فن خدمة اؼبلوك
وتوجيهم ومساعدهتم يف اؼبهام اإلدارية اليت مل يتمثلها إال بصورة تدرهبية اؼبؤلفون العرب بعد قراءهتم
للرسائل اليت كتبت حول ذات اؼبوضوع ,وىؤالء انلوا خطوة عند اػبلفاء الذين اختاروا منهم
مساعديهم وكتاهبم ,واختار ىؤالء الكتّاب أعواانً ؽبم ,وابألفضلية صبلة من مواطنيهم كان زبصصهم يف
ىذا النشاط يتنامى دون توقف(.)1
كذلك أيضاً اكبصرت صالحيات الوزير يف اإلشراف على اؼبوارد اؼبالية للدولة وأتمني اغبصول عليها,
وهبذا تقلصت صالحيات الوزير كثرياً ,فهؤالء الوزراء اؼباليون ,عندما يصلون إىل الوزارة بفريق العمل
التابع ؽبم ,وجلهم شخصيات كان نبها األول استغالل الوضع وفرض غرامات على سابقيهم اؼبتهمني,
فالعفة قلما كانت سائدة لدى اؼبوظفني الكبار ,فقد كانوا وبلمون يف معظمهم ابإلثراء(.)2
فظاىرة الرشوة وصبع األموال سواء ابلنسبة للوزير أو موظفيو اليت هبا يستطيعون الوصول إىل الوالية,
ظاىرة تدل على تدىور األوضاع السياسية وضعف سلطة اػبلفاء بسبب سيطرة األتراك وصراعها
اؼبستمر على السلطة يقول أحد الشعراء يف كثرة العزل والتولية:
وكما ُعزلت ففي قريب يعزل
ال ذبزعن فكل وال يعزل
إن كنـ ـ ـ ـت تنـكره فأين األول
إن الوالية ال تدوم لواحد
()3
ودبا يسـ ـ ـ ـ ـ ـوؤك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة يتنقل
وكذا الزمان دبا يسرك اترة
 ومن خصائص الوزارة يف ىذه الفًتة أيضاً ,كثرة عدد الوزراء ,فبا يؤثر سلباً على استقرار األمور,واستتاب األمن يف البلدان(.)4
لقد زبللت ىذه الفًتة فًتات قويت فيها سلطة الوزير ,وكانت لبعضهم أدوار ابرزة ,ولكن ذلك مل
ىبلصهم من غضب اػبلفاء ألتفو األمور ,ومنذ أواخر القرن الثالث اؽبجري ,ازداد نفوذ الوزراء لضعف
معاصريهم من اػبلفاء وقويت اؼبنافسة على منصب الوزراء ,وكان يصاحب ىذه اؼبنافسة تفشي الدس
والرشوة ,وكان نصيب اؼبنصب لن يدفع مبلغاً أكثر من غريه( ,)5فالوزارة تباع وتشًتى ويبذل فيها اؼبال
( )1دومنيك سورديل :اإلسالم ..السياسة ..العقيدة ,ترصبة :على مقلّد ,ط ,2دار التنوير للطباعة والنشر( ,بريوت1998 ,م),
ص.168-167
( )2اؼبرجع نفسو ,ص.48
( )3عادل األلوسي ,اؼبرجع السابق ,ص.148
( )4فتحية النرباوي ,اؼبرجع السابق ,ص.79
( )5عادل األلوسي ,اؼبرجع السابق ,ص.145
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اؼبال وتتدخل الشفاعات والوساطات دون النظر يف بعض األحيان إىل الكفاءة والقدرة على تدبري
األمور(.)1
كذلك تدخل اغبرًن يف تنصيب الوزراء وعزؽبم ,كما فعلت السيدة أم اؼبقتدر عندما طلبت من ابنها
اػبليفة اؼبقتدر عزل الوزير اؼبصلح على بن عيسى اعبراح بسبب اعتذاره عن صرف اؼبال ؽبا دبناسبة
عيد األضحى(.)2
لقد ساءت األحوال العامة وارتبك النظام اإلداري ,فالوزير يتوىل الوزارة عاماً أو عامني مث يعزل أو
يستقيل ولو عدة ماليني من الداننري فضالً عن الضياع واؼبباين ,وقد اكتسب ىذه الثروة ابلرشوة وكبوىا
من أسباب اؼبظلم(.)3
لقد تدىور منصب الوزارة مثلما تدىور منصب اػبالفة يف ىذا العصر حني سيطر زمرة من القادة الًتك
على مقدرات السلطة ومل يبق للخليفة ووزيره شيء يذكر ,كما أنو يف بعض األحيان كان األمراء
هبمدون وظيفة الوزارة ووظيفة الوزير من ذلك ما فعلو ابن رائق الذي قلده اػبليفة وأمر أن ىبطب لو
على صبيع اؼبنابر ,فلم يكن الوزير ينظر يف شيء من أمور النواحي وال الدواوين وال األعمال وال كان لو
غري اسم الوزارة فقط(.)4
ولبلص أخرياً أن سلطة الوزير يف ىذه الفًتة كانت تتأثر دبدى قوة اػبليفة أو ضعفو ودبوقف األتراك
واغباشية منو ,وبطبيعة األزمات اؼبالية أو اإلدارية اليت كانت تواجو الدولة العباسية.

( )1فتحية النرباوي ,اؼبرجع السابق ,ص.80
( )2فاروق فوزي عمر ,اؼبرجع السابق ,ص.163
( )3جرجي زايدن ,اتريخ اؼبدن اإلسالمي ,دار اؽبالل (بغداد1958 ,م),ج,4ص.190
( )4ابن األثري ,اؼبصدر السابق ,ج ,6ص .123
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مصادر ومراجع البحث
أوالً :اؼبصادر:
 -1األبشيهي ,شهاب الدين دمحم بن أضبد (ت854ىـ1450/م)
 -2اؼبستطرف من كل فن مستظرف ,ربيق مصطفى دمحم الذىيب ,دار اغبديث (القاىرة2002 ,م).
 -3ابن األثري ,أبو اغبسن علي بن أيب الكرم الشيباين (ت630ىـ1233/م)
 -4الكامل يف التاريخ ,ط ,1ربقي أبو الفداء عبد هللا القاضي ,دار الكتب العلمية (بريوت,
1987م).
 -5ابن األزرق ,أيب عبد هللا (ت896ىـ1490/م)
 -6بدائع السلك يف طبائع اؼبلك ,ربقيق علي سامي النشار ,دار السالم للطباعة والنشر (القاىرة,
2007م).
 -7ابن تغري بردي ,أبو احملاسن يوسف (ت874ىـ1469/م)
 -8النجوم الزاىرة يف أخبار ملوك مصر والقاىرة ,ربقيق دمحم حسني مشس الدين ,دار الكتب
العلمية (بريوت1992 ,م).
 -9ابن اعبوزي ,أبو الفتوح عبد الرضبن بن علي بن دمحم (ت597ىـ1200/م)
 -10اؼبنتظم يف اتريخ اؼبلوك واألمم ,ربقيق دمحم عبد القادر عطا ,مصطفى عبد القادر عطا ,دار
الكتب العلمية (بريوت1992 ,م).
 -11ابن حزم ,أبو دمحم علي بن سعيد األندلسي (ت456ىـ1063/م)
 -12صبهرة أنساب العرب ,ط ,4ربقيق عبد السالم ىارون ,دار اؼبعارف (القاىرة1977 ,م).
 -13ابن خلدون ,عبد الرضبن بن دمحم (ت808ىـ1405/م)
 -14مقدمة ابن خلدون ,دار الكتب العلمية (بريوت1996 ,م).
 -15ابن الطقطقي ,دمحم بن علي (ت709ىـ1309/م)
 -16الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ,مطبعة دمحم علي صبيح (القاىرة1962 ,م).
 -17ابن العمراين ,دمحم بن علي بن دمحم (ت580ىـ1181/م)
 -18األنباء يف اتريخ اػبلفاء ,ربقيق قاسم السامرائي ,دار اآلفاق العربية (القاىرة2001 ,م).
 -19ابن كثري ,عماد الدين أبو الفداء إظباعيل (ت74ىـ1372/م)
 -20البداية والنهاية ,ربقيق عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,دار ىجر للطباعة والنشر( ,القاىرة,
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1998م).
ابن اؼبعتز ,أبو العباس عبد هللا بن اؼبعتز بن اؼبتوكل (ت296ىـ908/م)
ديوان ابن اؼبعتز ,دار صادر (بريوت1996 ,م).
ابن منظور ,أبو الفضل صبال الدين بن دمحم (ت711ىـ1131/م)
لسان العرب ,دار صادر (بريوت ,د.ت).
كليلة ودمنة ,نقلو إىل العربية عبد هللا بن اؼبقفع ,مكتبة جزيرة الورد (القاىرة2010 ,م).
التنوخي ,أبو علي بن احملسن بن علي (ت384ىـ994/م)
نشوار احملاضرة وأخبار اؼبذاكرة ,ربقيق عبود الشاعبي ,مطابع دار صادر (بريوت1973 ,م).
الثعاليب ,عبد اؼبلك بن دمحم النيسابوري (ت429ىـ1037/م)
ربفة الوزراء ,ربقيق حبيب علي الراوي ,ابتسام مرىول الصفار ,مطبعة الصايف (بغداد,
1997م).
اعبهشياري ,أبو عبد هللا دمحم بن عبدوس (ت331ىـ942/م)
الوزراء والكتّاب ,ربقيق إبراىيم صاحل ,ىيئة أبو ظيب للثقافة والًتاث اجملمع الثقايف (اإلمارات,
2009م).
الذىيب ,مشس الدين دمحم بن أضبد بن عثمان (ت478ىـ1347/م)
اتريخ اإلسالم ووفيات اؼبشاىري واألعالم ,ربقيق عبد السالم تدمري ,دار الكتاب العريب
(بريوت1987 ,م).
سري أعالم النبالء ,ط ,2ربقيق شعيب األرانؤوط ,مؤسسة الرسالة (بريوت1993 ,م).
السيوطي ,جالل الدين (ت911ىـ1505/م)
اتريخ اػبلفاء ,ربقيق صبال ؿبمود مصطفى ,دار الفجر للًتاث (القاىرة1999 ,م).
الصايب ,ىالل بن احملسن اغبراين (ت448ىـ1056/م)
ربفة األمراء يف اتريخ الوزراء ,ربقيق عبد الستار أضبد ,دار اآلفاق العربية (القاىرة,
2003م).
رسوم دار اػبالفة ,ط ,2ربقيق ميخائيل عواد ,دار الرائد العريب (بريوت1986 ,م).
صديق خان ,اؼبال صديق حسن خان (ت1308ىـ1890/م)
لقطة العجالن فبا سبس إىل معرفتو حاجة اإلنسان ,ربقيق الناشر ,دار الكتب العلمية
- 25 -

جملة البحوث األكادميية – العدد السادس

-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57

منصب الوزارة وأحواهلا يف العصر العباسي الثاين

(بريوت1985 ,م).
الصويل ,أبو بكر دمحم بن وبىي (ت333ىـ944/م)
األوراق (أخبار الراضي ابهلل واؼبتقي) ,ربقيق ج .ىيوارث ,دار اؼبسرية( ,بريوت ,د.ت).
الطربي ,دمحم بن جرير (ت310ىـ922/م)
اتريخ الرسل واؼبلوك ,ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم ,دار اؼبعارف (القاىرة1960 ,م).
اؼباوردي ,علي بن دمحم بن دمحم البصري (ت450ىـ1058/م)
األحكام السلطانية والوالايت الدينية ,دار الكتب العلمية (بريوت1985 ,م).
اؼبسعودي ,علي بن اغبسني (ت346ىـ957/م)
التنبيو واإلشراف ,ربقيق دي غويو ,ليدن (بريل1976 ,م).
مروج الذىب ومعادن اعبوىر ,ربقيق دمحم ؿبيي الدين عبد اغبميد ,اؼبكتبة العصرية (بريوت,
د.ت).
مسكويو ,أيب علي أضبد بن دمحم (ت421ىـ1030/م)
ذبارب األمم وتعاقب اؽبمم ,ربقيق سيد كسروي حسن ,دار الكتب العلمية (بريوت,
2002م).
اؽبمداين ,دمحم بن عبد اؼبلك بن إبراىيم (ت521ىـ1127/م)
تكملة اتريخ الطربي ,ربقيق ألربت يوسف كنعان ,اؼبطبعة الكاثوليكية (بريوت1985 ,م).
ايقوت اغبموي ,شهاب الدين أبو عبد هللا (ت626ىـ1228/م)
معجم األدابء "إرشاد األريب يف معرفة األديب" ,ربقيق إحسان عباس ,دار الغرب اإلسالمي
(بريوت1993 ,م).
معجم البلدان ,دار صادر (بريوت1995 ,م).

اثنياً :املراجع العربية:
-1
-2
-3
-4
-5

أضبد ـبتار العبادي :يف التاريخ العباسي والفاطمي ,دار النهضة العربية (بريوت ,د.ت).
توفيق اليوزبكي :الوزارة ,نشأهتا وتطورىا يف الدولة العباسية ,مطبعة اإلرشاد (بغداد1970 ,م).
جواد علي :اؼبفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ,ط ,4دار الساقي (بريوت2001 ,م).
حسن إبراىيم حسن :اتريخ اإلسالم ,ط ,15مكتبة النهضة اؼبصرية (القاىرة2001 ,م).
خولة شاكر الدحيلي :بيت اؼبال نشأتو وتطوره ,مطبعة وزارة األوقاف (بغداد1976 ,م).
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 -10عادل ؿبيي الدين األلوسي :الرأي العام يف القرن الثالث اؽبجري (295-198ىـ-813/
907م) دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد1987 ,م).
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 -13اتريخ النظم اإلسالمية ,دار الشروق (عمان1951 ,م).
 -14فتحية النرباوي :اتريخ النظم واغبضارة اإلسالمية ,دار الفكر العريب (القاىرة1994 ,م).
 -15دمحم اػبضري بك :الدولة العباسية ,مكتبة األعيان (اؼبنصورة ,د.ت).
 -16ؿبمود إظباعيل :اؼبهمشون يف التاريخ اإلسالمي ,دار رؤية للتوزيع والنشر (القاىرة,
2004م).

اثلثا :املراجع املعربة:
-1
-2
-3
-4

آدم متز :اغبضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اؽبجري ,تعريب اؽبادي أبو ريدة ,اؽبيئة اؼبصرية
للكتاب (القاىرة2008 ,م).
دومينيك سورديل :اإلسالم – السياسة – العقيدة ,ط ,2ترصبة علي مقلد ,دار التنوير للطباعة
والنشر (بريوت1998 ,م).
زامباور :معجم األنساب واألسرات اغباكمة يف التاريخ اإلسالمي ,ترصبة زكي دمحم حسن بك,
حسن أضبد ؿبمود ,دار الرائد العريب (بريوت1980 ,م).
كي لسًتنج :بلدان اػبالفة الشرقية ,الشركة اؼبتحدة للنشر والتوزيع (د .ط1985 ,م).
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األوىل ,العدد الثاين (مكة اؼبكرمة1409 ,ىـ).
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