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 :الكزارة : نشأتيا كتطكرىا في العصر العباسي 

ُتَعّد الكزارة مف أكضح المؤسسات الراسخة في النظاـ اإلسالمي بعد الخالفة، كذلؾ ألف الخمفاء ميما كانت 

 –كما يقكؿ ابف خمدكف  –مقدرتيـ اإلدارية، ككفاءتيـ السياسية فالبد ليـ مف معاكنيف كمساعديف، ألف السمطاف 

ثقيالن فالبد لو مف االستعانة بأبناء جنسو، فالكزارة إذف "أـ الخطط السمطانية كالرتب الممككية"، كالكزارة  يحمؿ أمرنا

عند ابف خمدكف مأخكذة مف المؤازرة، أك مف )الِكْزُر( كىك )الحمؿ الثقيؿ(، فالكزير يحمؿ مع السمطاف أكزاره 

ؤرخيف عمى أف الكزارة بمعناىا االصطالحي لـ تكجد إال في كىناؾ شبو اتفاؽ بيف الم .(كأثقالو )المعاكنة المطمقة

عيد العباسييف، فقد كاف الكزير في عيد العباسييف يعتبر رأس الجياز اإلدارم، كقمة ىرمو، كأصبح يشرؼ عمى 

 .دكاكيف الماؿ كالرسائؿ كالخاتـ، كلذلؾ صار اسـ الكزير جامعنا لخطتي السيؼ كالقمـ

مستحدثات اإلسالـ، فقد عرفيا بنك إسرائيؿ كالفرس، كالمقصكد المساعدة كالمعاكنة ليست الكزارة مف ك 

كاالستشارة. فقد عرفت لدل معظـ الدكؿ المنظمة، فاف ممكؾ ما قبؿ اإلسالـ في اليمف كالحيرة كالشاـ كانكا 

كالكافي  -صكاب الرأم. كالزعيـ ألنو زعيـ ب -الراىف ألنو مرتيف بالتدبير.  -يسمكف مف يؤازرىـ أعباء الممؾ: 

 .كالكامؿ ألنو المفركض فيو انو كامؿ الفضائؿ -ألنو يكفي الممؾ ميمات األمكر. 

الحقيقة أف اآلراء حكؿ نشكئيا قد تعددت كثيرا فمف المؤرخيف مف يقكؿ أنيا نشأت   :في صدر اإلسالـ

يشاكر أصحابو في األمكر العامة ـ( )صمى اهلل عميو كسمكاف الرسكؿ  )صمى اهلل عميو كسمـ( اذفي عيد الرسكؿ 

كالخاصة كيخص أبا بكر ببعض األمكر حتى اف العرب الذيف اختمطكا مع الرـك كالفرس قبؿ االسالـ عرفكا االسـ 

 الراشدم.  العصركمنيـ مف قاؿ أنيا نشأت في  عنيـ ككانكا يسمك أبا بكر كزير النبي. 
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  :الكزيراشتقاؽ كممة     
 انو: فقيؿ الكريـ، القرآف مف ايات بعض في كردت التي الكممات معنى اشتقاؽ مف جاء الكزير لفظ اف

 الف الثقؿ بمعنى ىنا: كالكزر ،(ٕ: اية الشرح، سكرة) ،((ِكْزَرؾَ  َعْنؾَ  َكَكَضْعَنا: ))تعالى لقكلة( الِكْزر)مف ماخكذ

 . الدكلة كاثقاؿ أعباء يحمؿ الكزير

 َيْكَمِئذ   َربِّؾَ  ِإَلى  *  َكَزرَ  اَل  َكاَل : ))تعالى لقكلو كالمعتصـ الممجأ: بمعنى كىك( الَكَزر)مف مأخكذ انو كقيؿ

 .كمعرفتو كتدبيره رأية الى يمجأ الخميفة الف ،(ٕٔ-ٔٔ:آية القيامة سكرة) ،((اْلُمْسَتَقر  

 ِمفْ  َكِزيرنا ِلي َكاْجَعؿْ : ))مكسى لساف عمى تعالى كقكلة الظير: معنى كىك( االزر)مف مشتقة انيا كقيؿ 

 (.ٕٖ-ٜٕ: آيو طو، سكرة) ،((َأْمِرم ِفي َكَأْشِرْكوُ * َأْزِرم ِبوِ  اْشُددْ * َأِخي َىاُركفَ * َأْىِمي

 كيعنية ثقمة يحمؿ الممؾ عكف الكزير الف المعاكنة كىي: المؤازرة مف جاءت انيا المؤرخيف بعض كيرل

 .السياسة اعباء عنو كيحمؿ براية،

 عمى يطمؽ ككاف كالقكة، الشده الفرس عند كىك الزكر مف كاصمو معرب فارسي الكزير لفظ اف كقيؿ

 كما. كزرائيا ككزير رؤسائيا رئيس اك( الدكلة عكاؿ كبير) معناىا( دار خـر برزؾ) الساسانييف الفرس عند الكزير

 بعض كيرل. كتدبيره رأيو الى الممؾ كيرجع امره يدبر مف عمى( الممؾ كزير) اسـ يطمقكف كالركماف اليكناف كاف

 ككانك الحكـ في لمفرس مساعديف بمثابة المخميكف فكاف الحيرة امارة الى انتقمت الكزارة اصؿ اف المستشرقيف

 كما الكزير مفيـك اف ىذا خالؿ مف كيبدك. الممؾ بعد الثانية بالمرتبة يأتي بيا القائـ ككظيفة ،(الرديؼ)  يسمكف

 .االخرل االمـ عند مكجكد ىـ عما اختمؼ العباسي العصر في ككظيفةن  لفظان  عرؼ

 المفظة اف كمع سابقان  ذكرنا كما الكريـ القرآف في كردت أذ ،(عربية)كزير لفظة اف ذكره سبؽ مما يتضح

 الفرس قبؿ المصرييف كقدماء اسرائيؿ بني عند عرفت كاف االسالـ في مستحدثة السياسي بمعناىا انيا اال قرآنية

 .الفيمكيي
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 : الكزارة نظاـ ةنشأ

 المصرييف قدماء عند المنصب ىذا عرؼ فقد االسالـ قبؿ ما عصكر في عرفت قديمة الكزير  كظيفة اف 

 بف آصؼ كاف كما الكزير، لمقب مرادفا اعتباره كيمكف العزيز لقب يحمؿ( السالـ عيؿ)يكسؼ فكاف اسرائيؿ، كبني

 .داكد بف لسميماف كزيرا برىنو

 ب الممؾ اعباء في يكازرىـ مف عمى يطمقكف كالشاـ كالحيرة اليمف في االسالـ قبؿ العرب ممكؾ ككاف

 يكفي النو( الكافي)ايضان  كسمكه الرام بصكاب زعيـ النو ،(الزعيـ) اسـ عميو كاطمقكا بالتدبير مرتيف النو ،(الراىف)

 عمييـ) مكسى كزير ىاركف ككاف. الفضائؿ كامؿ يككف اف يجب النو( الكامؿ) احيانان  كلقبكه االمكر ميمات الممؾ

* َأِخي َىاُركفَ * َأْىِمي ِمفْ  َكِزيرنا ِلي َكاْجَعؿْ ))االية في جاء حيث الكريـ القرآف في مرتيف الكممة كردت أذ( السالـ

 اك الِكْزر كليس األزر مف مشتقة ىنا كىي(. ٕٖ-ٜٕ: آيو طو، سكرة) ،((َأْمِرم ِفي َكَأْشِرْكوُ * َأْزِرم ِبوِ  اْشُددْ 

 .العمؿ في كالمؤازرة المسؤكلية في المشاركة عمى تدؿ انيا اخر كبمعنى الكَزرَ 

 عف الكبير المعجـ في الطبراني يذكر اذ كالسالـ الصالة عميو الرسكؿ عصر في الكزير اصطالح كاستعمؿ

 جبريؿ السماء اىؿ مف اثنيف كزراء بأربعة ايدني اهلل اف: ))قاؿ كالسالـ الصالة عميو رسكؿ اف عباس ابف

 تميـ بني خطباء الحد قاؿ ثابت بف زيد اف لمطبرم ركاية كفي((. كعمر بكر ابي االرض اىؿ مف كاثنيف كميكائيؿ،

 عميو لمرسكؿ المستشاريف بمثابة كانكا الصحابة اف عمى المفيـك ىذا كيدؿ( رسكلو ككزراء اهلل انصار نحف)

 .ايضان  كأعكانو كالسالـ الصالة

 مع مناقشاتو في الكزير اصطالح( عنو اهلل رضي) الصديؽ بكر ابك استعمؿ الراشدم العصر كفي 

 غير بصكرة الكزارة العصر ىذا في ظيرت كما(. الكزراء كانتـ االمراء نحف: )فقاؿ السقيفة اجتماع في االنصار

 ك( السالـ عميو) عمي كاف نمايب ،(عنو اهلل رضي) بكر البي كزير بمثابة( عنو اهلل رضي) عمر فكاف مباشرة

 (.عنو اهلل رضي) الخطاب بف عمر لمخميفة كزراء ،(عنو اهلل رضي) عثماف
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 االمراء مف عددا استقدـ ،(عنو اهلل رضي)  عفاف بف عثماف الخميفة اف الحديد ابي ابف عند ركاية كفي

( ثقتي كاىؿ كنصحائي كزرائي كانكـ كنصحاء كزراء امير لكؿ:)  قائال كشاكرىـ امية بني مف معظميـ كالعماؿ

 االصطالح(  السالـ عميو)  طالب ابي بف عمي يستعمؿ الكتاب نفس كفي. لو الكزير بمثابة الحكـ بف مركاف فكاف

(.  عنو اهلل رضي) عثماف مقتؿ عقب الخالفة الصحابة بعض عميو عرض اف بعد قاؿ حيث المفيـك بنفس

 (.اميران  لكـ مني خير كزيران  لكـ فانا غيرم التمسكا)

 ال معاف االسالـ تاريخ مف المبكرة الفترة تمؾ في بو يقصد كاف االصطالح باف تشير الركايات ىذه كلعؿ

 في كرد كما الحكـ في الفعمية المشاركة الى االحياف بعض في تصؿ قد كالعمؿ بالرام كالمؤازرة المشاركة تتعدل

 المشاركة التتعدل قد اك(  عنو اهلل رضي) الصديؽ بكر ابي كمناقشة ثابت بف زيد حديث كفي الكريـ القرآف

 (.السالـ عميو)طالب ابي بف عمي االماـ قكؿ في ما الحكـ في الفعمية

 االمكييف لمخمفاء فكاف العباسي العصر في عمييا ظيرت التي بالصكرة االمكم بالعصر الكزارة تظير كلـ

 مف الكاتب ككاف( كسجالتو ديكانة كصاحب الخميفة سر اميف)  بمثابة الكاتب فكاف لمخمفاء الكتابة يتكلكف كتاب

 كاف كلذا سره كيحفظ الدكلة شؤكف في الخميفة يعاكف اذ ، الكزير بمثابة ككاف االمكم العصر في المكظفيف ابرز

 .احيانا العباسي الكزير ىددت التي االخطار مف مأمف في

 في كالمساعديف المستشاريف بمعنى العباسي العصر بدايات في( الكزراء) اصطالح كركد استمر كقد

 ما لكزرائة الميدم فقاؿ: )لكزارئة الميدم مشاكرة عف ركاية ترد حيث الخميفة، صحابة مف لمدكلة العامة السياسة

 ( .التمطؼ مف فييا عندكـ كما ىرمة ابف حاجة في تقكلكف

 في يعني االكائؿ المؤرخكف استعممو الذم المطمؽ المعنى بيذا( الكزراء) اصطالح باف االشارة مف كالبد 

 تدبير في بيا يستعيف اك يشاكرىا اك الخميفة يستشيرىا التي الصفكة اك النخبة تمؾ كجكد يعنيو ما اكؿ اعتقادنا،
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 كتشاركة بالخميفة تحيط النخبة ىذه كانت كلقد بالعمؿ اـ بالرام المشاركة ىذه اكانت سكاء كاالدارة السياسة امكر

 .القرار صنع في

 -: العباسي العصر في الكزارة

 أكؿ) فيك تقمده، مف أكؿ الخالؿ سممة ابك ككاف ، العباسية لمدكلة االكلى االياـ في المنصب ىذا ظير

 أياه خكليا كاسعة، بسمطة مسؤكلياتو الخالؿ مارس ،(محمد آؿ كزير) بػ لقبكة كلقد ؛(عباسية خميفة ألكؿ كزير

 دخؿ حتى الثكرة اعمنت أف فما الككفة، في دعاتيا كبار مف فيك العباسية، الدعكة تنظيمات في المكيف مركزة

 االمامة كأظير االمر، كدبر محمد، آؿ كزير كسمكه ، الرياسة اليو كسممكا) سممة ابي عمى ىػٕٖٔ سنة دعاتيا

 غامر حتى سمطاتو، الخالؿ جاكز كقد(. عميو كترد منو تنفذ كالكتب بحضرتو، الدكاكيف كصارت....  الياشمية

 . البرمكي خالد الى بمسؤكلياتو كعيد لخيانتو، السفاح العباس ابك فقتمو العمكيف الى العباسييف مف الخالفة بنقؿ

 عيد كقد. الدعكة في خطير كمركز جـ، كأدب كاسعة، بثقافة تمتعكا ممف الخالؿ كسمفة البرمكي، كخالد

. الخالؿ مصير مف تخكؼ البرمكي اف كيبدك. الخالؿ كزارة في الجند كديكاف الخراج ديكاف شؤكف بإدارة لو السفاح

 المنصب ىذا صالحيات كتحديد كضكح عدـ الى يشير مما(. كزير يسمى كال الكزراء عمؿ يعمؿ) أف فطمب

 اف دكف الكتاب مف طائفة استخداـ عمى االكقات بعض في أقتصر المنصكر جعفر أبا أف ننسى كال كمسؤكلياتو،

 مف بكثير أصغر الكزارة مكانو جعمت الدكلة، شؤكف ادارة في ككفاءتو شخصيتة قكة كلعؿ معينان، كزيران  لو يككف

 . حجميا

 ظيرت حتى ، كادارم سياسي استقرار فترة الدكلة شيدت،  ىػ( ٜٙٔ_ٛ٘ٔ) الميدم الخميفة عيد كفي

 اكؿ كاف. يسار بف معاكية منيـ نذكر كمقدرة كفاية الكزراء افضؿ ظير كما ، الكزارة كعظمة الييمنو زمانو في

 كقرر الدكاكيف كرتب الخالفة، حاصؿ لو جمع اف بعد الخميفة ثقة ناؿ قد ككاف الميدم الخميفة استكزره مف

 كفي.  كنفكذه بمركزه اكدت كشاية بسبب الكزارة اعتزؿ أف بعد ىػٓٚٔ سنة تكفى كقد بو الخاصة االدارية القكاعد
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 كميا االمكر إليو كفكض الميدم استكزه المكالي الكتاب كبار مف كىك،  داكد بف يعقكب تقمد الميدم الخميفة عيد

 . السجف كأكدعو الميدم نكبو حتى عميو السعايات فزادت الناس، جميع عمى كقدمو الدكاكيف اليو كسمـ

 ككاف البرامكة أسرة فييا كبرزت. أكثر الكزارة قكاعد رسخت ىػ(ٖٜٔ_ٓٚٔ) الرشيد الخميفة عيد كفي

 . الكزارة الى باإلضافة كميا الدكلة دكاكيف اليو ككانت. اسرتو أفراد مف تقمدىا مف أكؿ يحيى

 بؿ تصرفاتيـ، عف غافال يكف لـ الذم الرشيد الخميفة نبو بشكؿ الدكلة مقاليد عمى االسرة ىذه ىيمنت لقد

 استئثارىـ مف عامان  ٚٔ بعد الحكـ عف فأزاحيـ ، كتسمطيـ نفكذىـ مف الحد ضركرة الى بدقة، يراقبيـ كاف

 . الدكلة ككياف العباسييف كمصالح في يتنا استئشارا كاالمكاؿ بالكظائؼ

 ، ىػ(ٕٛٔ_ٜٛٔ) المأمكف عصر ففي الرشيد، الخميفة عيد في تـ قد الكزارة قكاعد رسكخ كاف كاذا

 رياسة ذلؾ، كمعنى( الرياستيف ذا) يمقب ككاف مقاليدىا، سيؿ بف الفضؿ تقمد اف بعد عظمتيا، أكج الكزارة كصمت

.  كاالمارة المقب لو اجتمع كزير كأكؿ لقب، كزير أكؿ كىك الكزارة، مع يؤمر الفضؿ ككاف التدبير، كرياسة  الحرب

 كما سيؿ، بف الحسف اخاه كاستكزر كمكانتو مركزة عف المأمكف نحاه كقد ، البرامكة نيج ينيج كاف كلكنو

 مكظفي مف ككاف سيؿ، بف الحسف يد عمى فتتممذ ، الكتاب طبقة مف كىك ، خالد ابي بف أحمد بعده استكزر

 .كزارتو

 كتكامؿ ، قكاعدىا كأستقرار الكزارة كظيفة ظيكر في أساسية مرحمة االكؿ، العباسي العصر يحتؿ 

 الكزارة مؤسسة خالليا كانت ، عديدة سنيف خالؿ تطكر بؿ مفاجئة بصكرة يظير لـ ىذا أف كمع ، مقكماتيا

 -: يأتي ما المميزات ىذه اىـ فكاف ، عديدة لتطكرات عرضو

 اتخاذ الى الميؿ عدـ اك التردد بعض ظير كقد كاضح، بشكؿ الكزارة كظيفة تستقر لـ البداية في -ٔ

 ثـ مبيما بدء الكزارة نظاـ اف) الظاىرة ىذه سبب اف كيبدك الكاتب، بكظيفة كاكتفى سمطاتو، تضخـ مف خكفا كزير

 (.تدريجيا كتحدد تطكر
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 العباسييف اف يعني ال ىذا كلكف كالبرامكة كبيرة أسر مف كمنيـ عدة، مكالي الكزارة منصب تكلى -ٕ

 أثر في سائرة العباسية االدارة كانت النظـ مكضكع في كلكف. بيـ تأثركا أنيـ نعـ الفرس مف المنصب أقتسبكا

 . االمكية التنظيمات

 المقدرة ذكم كمف الكتاب طبقة مف كانكا جميعا انيـ اال المكالي طبقة مف كانكا الكزراء اف كمع -ٖ

 . النطاؽ ىذا في الكبيرة االدارية

 تجاكزا أف فكانكا ، الخميفة لسمطة خاضعان  يزاؿ ال انو اال الدكلة في كبير بنفكذ البعض تمتع لقد -ٗ

 نقرر اف يمكف ىذا ضكء كعمى. منصبة عف الكزير كتنحية لصالحيا المكقؼ بحسـ الخميفة سمطة تظير سمطاتيـ

 مف كاصبحت تكامميا مقكمات امتمكت تجربة الكزارم، النظاـ تجربة دكر يمثؿ كاف االكؿ، العباسي العصر اف

 . العباسييف تنظيمات أركاف

 التطكر في اثرت.  سامراء الى بغداد مف الدكلة مركز نقؿ في ، ق(ٕٕٚ_ٕٛٔ) باهلل المعتصـ سياسة اف

 الى الفعمية السمطات كانتقمت ، أنفسيـ الخمفاء عمى الترؾ تسمط اف بعد خاصة ، الكزارة لمؤسسة التاريخي

 الخميفة  تفكيض مف نفكذه كيستمد سمطاتو يمارس الكزير اف ننسى كال.  االدارية المؤسسات مف بدالن  الجيش

 منكطان  منصبة في الكزير بقاء كصار قكتيا، الكزارة فقدت ، التركي التسمط أسر في الخميفة كقع فاذا نفسة،

 مف ىػ،(ٕٙ٘_ٕٚٗ) التسع السنكات فترة في تزكؿ اف المؤسسة ىذه كادت حتى. منو التركي الحرس بمكقؼ

 المكفؽ اخكه تقدـ الذم ق،(ٜٕٚ_ٕٙ٘) المعتمد الخميفة مجئ الى ق،(ٕٚٗ_ٕٖٕ) المتككؿ الخميفة مقتؿ

 . الدكلة شؤكف الدارة

 المباشر االشراؼ سمطة لمكزير كصار الدكلة، سياسة تسيير في أىميتيا لمكزارة رجعت( المكفؽ) عيد كفي

 االقاليـ، مختمؼ في كاالدارييف المكظفيف كبار كتعييف،  االقاليـ مف االمكاؿ كاستحصؿ البالد مالية ادارة عمى

 .العسكرييف القادة بعض اختيار في سمطاتيـ كامتدت
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 الكضع تدىكر(  ىػػػٖٖٗ_ٕٖٗ) االمراء أمير منصب ظيكر كحتى(  ىػػٕٖ٘_ٜٕ٘) المقتدر عيد كمنذ 

 .  كتخاصميـ بأنقساميـ االدارية أالجيزة تسيير في كالكتاب لمكزراء السيء الدكر فيو كزاد لمدكلة، السياسي

 تدىكر،  لمخزينة المالية األكضاع تدىكر رافقيا معقدة سياسية لظركؼ اسيرة الكزارة مؤسسة اصبحت لقد

 العسكرييف معارضة ألسكاف تذىب كانت النفقات ىذه الدكلة، نفقات زيادة بسبب إلنقاذه، المحاكالت كؿ افشمت

 .القرامطو حركة كخاصة لمعباسييف المعارضة العسكرية كالحركات الثكرات إلخماد كتصرؼ كشغبيـ كالجند

 الرعية كانصفت سياسة أحسف الدنيا ساس الذم عيسى بف كعمي عظاـ كزراء مف تخمكا لـ الفترة أف كمع 

 . الكزير ىذا اصالحيات تنقذىا أف مف بكثير اعمؽ كاف الدكلة أسس ضعؼ اف اال كالدكاكيف، الكزارة امر كدبر

 االمكر كضبط تسيير عف الدكلة في االدارية االجيزة عجز نالحظ(  ىػػٖٖٗ_ٕٖٗ) االمراء أمرة حقبة كفي

 ركاتب كدفع الدكلة، نفقات دفع مقابؿ الكضع انقاذ عمى قادران  رائؽ ابف أف خطأن  الراضي، الخميفة ظف كقد المالية

 فمـ سكءان، الكضع زاد رائؽ ابف جانب الى الجيش انضماـ اف كما الدكلة، مرافؽ كؿ في يده يطمؽ اف عمى الجند،

 الى أدل مما كالمكانة النفكس ضعفاء كزارة تكلية جانب الى تدبير كال حكـ غير مف االسـ سكل لمكزير يبؽ

 .  كثيران  الكظيفة ىذه ضعؼ

 ،(ىػٖٖٗ) سنة بغداد الى البكيييف دخكؿ فبعد خاتمة أسكء عمى حصمت الكزارة فأف البكييي العصر كفي

 البكييييف االمراء كزارة محميا كحمت البكييي، العيد في العباسييف كزارة ألغيت لقد الخالفة، احكاؿ اضطربت

 . أنفسيـ

 مره ألكؿ كاتخذكا الكزارة، بكظيفة أنفسيـ كخصكا أمكره يدير بكاتب العباسي الخميفة البكيييكف كخص

 بكافي)  كزرائيـ فسمكا كزرائيـ الى منحكىا التي الفخمة االلقاب اغداؽ استحدثكا كما معان، كزيريف استيزار ظاىرة

 (. الكفاءة كأكحد االكحد، كالكافي الكفاءة،
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 الخميفة جنب الى االدارية مسؤكلياتو ممارسة الى الكزير عاد( ىػػٙ٘٘_ٚٗٗ) السمجكقي العصر كفي 

 بيف المقارنة اف الكزارتيف، نظاـ انو السمجكقي، الكزير جانب الى الخميفة كزير السالجقة أبقى فقد العباسي،

 كاف كظيفتو في الثاني بقاء كاف خاصة الخميفة، كزير مع بالمقارنة السمجكقي الكزير تعاظـ ترينا الكزيريف سمطة

 الدكلة فخر كزيره يعزؿ أف ،(قٔٚٗ)  سنة المقتدل الخميفة مف طمب ممشكاة فالسمطاف السالجقة، برضى رىنان 

 الى كقفكا الكزراء اغمب اف الفترة ىذه خالؿ كنالحظ. لو فاستجاب الممؾ نظاـ السمجكقي بالكزير عالقتو لسكء

 عمي بف الحسف كالكزير ذلؾ في بارزان  دكران  لعب مف كمنيـ السالجقة، السالطيف مع صراعيا في الخالفة جانب

( ،  ىػػٜٕ٘_ٕٔ٘) باهلل المسترشد الخميفة كتيديد بغداد الى القدـك عمى سنجر السمطاف عـز عندما صدقة بف

 ال فرسخان  سرت كلئف عنو، كاقطعؾ عنؾ، كراءؾ ما جميع قطعف ال تحركت لئف كاهلل)  صدقة ابف الكزير إلية كتب

 (.فرسخيف اليؾ سيرف

 في السمجكقي النفكذ مف كتحررىا العباسية الخالفة انتعاش عصر في الكزراء نظاـ كحيكية أىمية تزايدت

 بف محمد كزرائو مف اشتير كقد ،(ىػػٕٕٙ_٘ٚ٘) اهلل لديف الناصر الخميفة عيد في خاصة ،(ىػػٙ٘ٙ_ٙ٘٘)

 اف كمع العصر، ىذا في الكزراء ككالة تشبو كىي الكزارة، في النيابة ظاىرة برزت العصر ىذا كفي القصاب، احمد

 الى الكزير سمطاف كارجعت الخميفة، مف كقربان  ارتباطان  أكثر كاف أنو اال الكزير مف سمطة أقؿ كاف الكزير نائب

 . الكفكد كاستقباؿ الجيكش كاستعراض البيعة، كاخذ الدكاكيف، عمى كاألشراؼ عيدىا سابؽ

 :الكزير صفات

) بقكلة، كمؤىالتو الكزير صفات عف( السمطانية االداب في الفخرم) كتاب صاحب الطقطقي ابف كتحدث

 العكاـ طباع يناسب كشطر الممكؾ طباع يناسب شطر طبعة في يككف اف فيجب كرعيتو الممؾ بيف كسيط الكزير

 ميماتو، مف كالشيامة كالكفاءة مالو، راس كالصدؽ كاالمانة كالمحبة. القبكؿ لو يكجب بما الفريقيف كال ليعامؿ

 شككران  كليكف االعناؽ، بذلؾ ليستميؿ مفضاال يككف اف يستغنى كال ضركرياتو، مف كالحـز كالدىاء كالتيقظ كالفطنة
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 خبيران  يككف كاف(. منو البد مما القكؿ كنفاذ كالتمكف كالكقار كالحمـ االمكر، في كالتثبت كاالناة كالرفؽ لساف، بكؿ

 ينبغي كال صرفيا، كجكه في مقتصدا االمكاؿ، الصناؼ مثمرا الحساب، صناعة في قكيا كاليندسة، التكاريخ عمـ في

 .نكاح كال شرب كال أكؿ في شرىا كال غادرا كال حقكدا كال حسكدا يككف اف

 : الكزارة أنكاع

 كزارة الكزارة مف نكعيف عف( الدينية تكالكاليا السمطانية األحكاـ)  كتابييما في يعمى كابك الماكردم تحدث

 مف لكؿ فاف تنفيذ كزير اك تفكيض كزير يككف اف اليخمك الدكلة كزير اف:كرد عندىمااذ ( تنفيذ) ككزارة( تفكيض)

 :كاالتي كىي يمزمو ككضعان  يخصو حكمان  النكعيف ىذيف

 اجتيادة عمى كامضاءىا براية االمكر تدبير اليو كيفكض االماـ يستكزره الذم كىك: التفكيض كزارة         

 كىك االمامة شركط عمى زائد شرط الى فييا كيحتاج. كحده( النسب)اال االمامة شركط الكزارة ىذه تقميد في كيعتبر

 تنتظيـ كبو الكزارة مدار لشرط ىذا كعمى كالخراج الحرب امرم مف اليو يككؿ بما الكتابة اىؿ مف يككف اف

 الجياد يتكلى كاف المظالـ في ينظر اف كيجكز الحكاـ يقمد كاف بنفسو يحكـ اف التفكيض لكزير كيجكز. السياسة

 لمكزير، ذلؾ كليس االماـ حؽ مف ذلؾ فاف العيد كالية: االكؿ: اشياء ثالثة باستثناء يتكاله مف يقمد كاف بنفسو

 كليس الكزير قمده مف يعزؿ اف لالماـ: كالثالث لمكزير، ذلؾ كليس االمامة مف االمة يستعفي اف لالماـ: كالثاني

 .االماـ قمده مف يعزؿ اف لمكزير

 رام عمى مقصكر فييا النظر الف اقؿ كشركطيا التفكيض كزارة مف اضعؼ فحكميا: التنفيذ كزارة اما

 كيمضي ذكر ما عنيـ كينفذ امر ما عنو يؤدم كالكالة الرعايا كبيف االماـ بيف كسيط التنفيذ ككزير كتدبيره، االماـ

 ما فيو ليعمؿ ممـ حدث مف كتجدد مياـ مف ماكرد عميو كيعرض الجيكش كتجييز الكالة بتقميد كيخبر حكـ ما

 لـ كاف اخص الكزارة باسـ الرأم في شكرؾ فاف ليا مقمد كال بكاؿ كليس االمكر تنفيذ في معيف فيك بو يؤمر



  الرابعةالمحاضرة       المادة : نظم ومؤسسات                  المرحلة : دكتوراه  / تاريخ اسالمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

 عمى النظر مقصكر ىك كانما الحكاـ يقمد اك يحكـ اف لو يجكز كال. اشبو كالسفارة الكساطة باسـ كاف فيو يشارؾ

 .عنو يؤدم اف: كالثاني الخميفة، الى يؤدم اف: احدىما: امريف

  :العصر العباسي األكؿ الكزارة في

ي قكؿ ابف الطقطقي " الكزارة لـ تستمد أصبحت الكزارة زمف العباسييف ظاىرة ثابتة المعالـ. كىذا يظير ف

قكاعدىا كتقرر قكانينيا إال في دكلة بني العباس". كأكؿ كزير في ىذا العصر كاف أبك سممة الخالؿ الذم حصؿ 

 .عمى لقب كزير

فاف الكزارة لـ تتميد قكاعدىا كتقرر قكانينيا إال في الدكلة العباسية كأصبحت ككظيفة رسمية في الدكلة 

فأصبحت كاضحة القكاعد كاستشارة أصحاب اآلراء الصائبة، كليذا لما ممؾ العباسييف تقررت الكزارة  العباسية

كسمي الكزير كزيرا ككاف قبؿ ذلؾ يسمى كاتبا أك مشيرا. ككاف أكؿ كزير زمف السفاح أبك سممى الخالؿ كفكض 

ساللتو مف بعده الذيف عظـ شأنيـ األمكر إليو كسمـ إليو الدكاكيف. ثـ استكزر أبا الجيـ كخالد بف برمؾ ك 

 .كاشتدت سطكتيـ أياـ ىاركف الرشيد

أما عف البداية الحقيقة الستخداـ مصطمح الكزارة، فعندما نجحت الدعكة العباسية في خراساف، كتكجت 

فص معاركيـ ىناؾ بالنصر عمى األمكييف، تقدـ القادة العسكريكف إلى الككفة، كأظيركا أبك سممة الخاّلؿ كاسمو ح

بف سميماف اليمداني )أحد دعاة بني العباس في بداية دكلتيـ( كسممكا إليو الرئاسة كسمكه "كزير آؿ محمد". ثـ 

ـ( كزيرنا لو، فشعر أبك سممو بقكتو كأراد أف تككف  ٗ٘ٚ - ٓ٘ٚىػ / ٖٙٔ - ٕٖٔعينو أبك العباس السفاح ) 

أبك العباس، فشاع ىذا المكقؼ الخكؼ في نفكس لو الكممة األكلى في الدكلة ليستبد باألمكر، كلذلؾ قتمو 

المتطمعيف إلى منصب الكزارة، كجعميـ يرضكف بممارسة كاجباتيـ دكف اتخاذ لقب كزير، فأصبحت مرتبة الكزارة 

 .مرتبة ثانكية ال تتعدل مصاحبة الخميفة في المناسبات العامة، كالنظر في بعض الدكاكيف كديكاف البريد كاإلنشاء

ـ( ييابو العماؿ ٘ٚٚ - ٗ٘ٚىػ/ ٛ٘ٔ - ٖٙٔاف الخميفة العباسي الثاني أبك جعفر المنصكر )كك        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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كالكزراء كيخافكف محاسبتو ليـ، كما أنو لـ يتردد في التخمص مف كزيره أبك أيكب المكرياني حيث كاف يخدعو. 

 بف يسار تدبير كفي عيد الميدم الذم جمس عمى كرسي الخالفة بعد كفاة المنصكر، فكض إلى عبيد اهلل

ا في اهلل ككزيرنا. ككاف لشخصية ىذا الكزير ظيكر أبية الكزارة، كما عمت  المممكة، كَسمـ إليو الدكاكيف، كسماه أخن

 .مكانتو، فأخذ أعدائو يكغركف صدر الخميفة عميو حتى أزاؿ نعمتو كسمطانو ثـ سجنو

 – ٙٛٚىػ/ ٜٔٔ – ٓٚٔد ىاركف الرشيد )كقد كصمت الكزارة إلى أكج مجدىا كقمة سمطانيا في عي      

ـ(، فقبؿ خالفتو كاف اليادم يريد عزلو عف كالية العيد، كلكف يحيى بف خالد البرمكي تمكف مف إقناع ٙٓٛ

اليادم بعدـ فعؿ ذلؾ، فكاف الرشيد يشعر بأنو مديف ليحيى بكصكلو لمخالفة، ففكض إليو تدبير شئكف الدكلة 

"قد قمدتؾ أمر الرعية كأخرجتو مف عنقي إليؾ، فاحكـ في ذلؾ بما ترل مف الصكاب دكف الرجكع إليو قائالن لو: 

 ."كاستعمؿ َمْف رأيت كاعزؿ َمْف رأيت، كأمض األمكر عمى ما ترل

كقد أثبت يحيى كفاءتو، كما تغمغؿ النفكذ البرمكي في شتى إدارات الدكلة: السياسية كالحربية             

حاجبنا لو، كقسـ كالية  -أخا يحيى –د عمى البرامكة اعتمادنا تامنا، فجعؿ محمد بف خالد كاإلدارية، كاعتمد الرشي

أقاليـ الدكلة فجعؿ الفضؿ كالينا عمى القسـ الشرقي، كجعفر كالينا عمى المغرب. إال أف الرشيد عمى الرغـ مف أنو 

ديو، كأنو لـ يعد لو مف الخالفة إال ىك الذم مكف ليـ كأعطاىـ النفكذ، شعر أنيـ يعممكف عمى سمب السمطة مف ي

ىػ قرارات حاسمة أنيت النفكذ ٙٚٔمجرد االسـ فقط، ففزع ليذه الحاؿ التي كصمت إلييا األمكر، فأصدر سنة 

يداعيما السجف، كمصادرة أمكاليـ، كمنع الناس مف  البرمكي، حيث أمر بقتؿ جعفر، كالقبض عمى يحيى كالفضؿ كا 

عمى ما كصؿ اليو نفكذ البرامكة في  األمثمةكمف  .يد الكزارة إلى الفضؿ بف الربيعالحديث عنيـ، ثـ أسند الرش

 :الخالفة العباسية 

سممتؾ  -. بمغ نفكذ الكزير في عيد الرشيد غايتو، فقد أخذ يحيى بف خالد البرمكي كزيرا لو كقاؿ لو: ٔ 

 بيدؾ الحؿ كالعقد في إدارة الدكلة.  -أعطاه خاتمو الخاص.  -اعزؿ كعيف مف أردت.  -أمر الرعية. 
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لحكـ كسيطركا عمى الدخؿ قبض البراكمة عمى ازمة ا -. أ( ثـ خمؼ يحيى جعفر في الكزارة ففي عيده: ٕ

كاف ىاركف الرشيد يطمب البسيط مف الماؿ فال يصؿ  -كشارككا الخميفة في الحكـ كغمبكه.  -كالخرج كبيت الماؿ. 

 إليو اال عف طريؽ البراكمة. 

ب( الحادثة الثانية تدؿ عمى مدل نفكذ جعفر ىي اف رجال مف اقرباء الرشيد طمب مف جعفر ثالث حكائج: 

كتعييف ابنو كالي عمى إحدل الكاليات كقد  -أف يزكج ابنو مف ابنة الخميفة.  -نو مبمغ مف الماؿ. اف يسد ع -

 .جرل الرشيد كاعممو في اليـك التالي بمنفذ جعفر ىذه األمكر في الحاؿ دكف استشارة ا

تصاصات كاف مف المتكقع بعد تجربة الرشيد كالبرامكة )نكبة البرامكة( أف تستقر األكضاع كتتحدد اخ 

الكزير فال ينازع الخميفة في سمطتو، كلكف التجربة تكررت ثانيةن في الصراع بيف األميف كالمأمكف، حيث استغؿ 

بعض الفرس مف ذكم الطمكح الفرصة كانضمكا لجانب المأمكف، كتزعمت ىذا االتجاه أسرة بني سيؿ برئاسة 

ى خُمصت لو الخالفة، فما لبث المأمكف أف اتخذ الفضؿ كالحسف ابني سيؿ المذاف جمعا الفرس حكؿ المأمكف حت

ـَ أخذ  الفضؿ بف سيؿ كزيرنا لو، ككتب لو قائالن: "كقد جعمت لؾ مرتبة َمْف يقكؿ في كؿ شيء فيسمع منو". كمف َث

الفضؿ يستأثر بكؿ شيء دكف المأمكف حتى منعو مف التعرؼ عمى أخبار الدكلة، كلكف المأمكف عالج األمكر 

مجأ إلى القرارات االنفعالية كما فعؿ الرشيد، فتخمص مف الفضؿ بف سيؿ كىك في طريقو إلى بغداد، بحكمة، كلـ ي

 .ثـ جعؿ أخاه الحسف بف سيؿ كزيرنا، ثـ عزلو فقضى بذلؾ عمى نفكذ أسرة بني سيؿ نيائينا

كقد تدىكرت أحكاؿ الكزارة بعد المأمكف، كلـ يعد لمكزراء أم سمطاف، فانحطت مرتبتيـ، كطمع في         

الكصكؿ إلييا غير األكفاء، فكاف أكؿ كزراء المعتصـ عامينا "ال عمـ عنده كال معرفة"، فنظرة كاحدة لسمسمة كزراء 

يـ كفاءة كمقدرة الكزراء السابقيف. كقد حرص القرف الثالث اليجرم تؤكد أف معظـ الكزراء في ىذا القرف لـ تكف ل

الخمفاء العباسيكف طكاؿ كجكدىـ في بغداد عمى أف يككف ليـ كزراء يتكلكف شئكنيـ، كلكنيا كانت كزارة شكمية ال 

تتعدل القياـ بالنظر في ممتمكات الخميفة، كبعض األعماؿ الدينية التي ظمت تابعة لسمطتو كتعييف القضاة كأئمة 
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كبذلؾ لـ يعد لمكزارة العباسية سمطات تنفيذية، كليس معنى ىذا أف الكزارة قد انتيت كنظاـ مف الحياة  المساجد،

 .السياسية اإلسالمية، بؿ المقصكد أنيا انتيت كنظاـ مركزم

  :العصر العباسي الثاني الكزارة في

تتناسب سمطة الكزير في ىذا العصر تناسبا عكسيا مع النفكذ العسكرييف فكمما زادت سيطرة القادة 

كتقمص نفكذىـ، كما ارتبطت سمطة الكزير بمدل  العسكرييف كاتسع نفكذىـ في اإلدارة كمما نقصت سمطة الكزير

 :ٔقكة كضعؼ الخميفة. 

. مما زاد ضعؼ الكزارة في العصر ظيكر كظيفة أمير األمراء التي استحدثيا الخميفة الراضي إذ عيف أميرا 

 في منصب جديد كفكض إليو تدبير المممكة كبذلؾ عمت مكانتة عمى حساب مكانة كمرتبة الكزير.

ىػ  أىـ سنة في تاريخ الكزارة ففي ىذا الكقت دخؿ بنك بكيو بغداد كتحكـ أمراؤىـ ٖٖٗة . كانت سنٕ 

بالسمطة كصاركا يعينكف الكزراء كغيرىـ مف العماؿ، فصارت الكزارة مف جيتيـ كاألعماؿ إلييـ، كقد أحدث 

مى سقكط ىيبة الكزارة في البكيييكف تعديال في نظاـ الكزارة فاتخذ أحد أمرائيـ كزيريف في أف كاحد. مما يدؿ ع

 .عيدىـ ىك ضربيـ لكزرائيـ

 :كقد عانت الكزارة مف سياسيتيف

أ. التضمينات: بسبب عجز خزينة الدكلة اضطر معو الكزراء إلى تعيف شخص ما في منصب أك إقميـ 

عمى أف يضمف لمخزينة مبمغ مف الماؿ. كبمركر الزمف أصبحت التضمينات تستغؿ لمحصكؿ عمى المناصب 

 حككمية ككصؿ األمر إلى أف كاف ىنالؾ أشخاصا عرضكا أمكاليـ مقابؿ شراء منصب الكزير.ال

ب( المصادرات: أم االستيالء عمى أمكاؿ الكزراء ككتابيـ بعد إقصاء الكزيرعف منصبو، حتى أف الكزير  

فراغ بيت  -ى: كاف يفيـ تسممو لمنصب انو ستصادر أمكالو عند عزلو عف منصبو. كيعكد سبب ىذه السياسة إل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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أك حتى بيدؼ االنتقاـ الشخصي مف  -الحاجة إلى إخماد الثكرات.  -الماؿ لعدـ تدفؽ الكاردات مف الكاليات. 

 إلسراؼ الطبقة العسكرية كالبالط.  -الكزراء. 

سمطاف ل. كظمت سمطة كنفكذ الكزير عمى ما ىي مف الضعؼ حتى زمف السالجقة حيف ظيرت كظيفة اٖ

 .ؿ بيؾ السمجكقي التي قضت عمى ما لمكزارة مف نفكذ متبؽالتي حازىا طغر

 تمخيص العكامؿ التي أثرت عمى الكزير في ىذا العصر:

 . مدل ارتباط الكزير بالمحاكر كالتكتالت في الدكلة.ٔ 

 . قكة الخميفة كضعفو.ٕ 

ارية التي كاف عميو أف . األزمات المالية كاإلدٗ. نكعية العالقة بينو كبيف الحاشية كالحريـ في البالط. ٖ 

. االضطرابات كالفتف السياسية التي شيدىا عيده ٙ.مكقؼ قادة الجيش مف الكزير. ٘يكاجييا في فترة استيزاره. 

 .كطبيعة معالجتو ليا

 :أنكاع الكزارة: انقسمت الكزارة في عيد العباسييف إلى قسميف

يفكض إليو النظر في أمكر الدكلة كالتصرؼ كزارة التفكيض: كىي اف يعيد الخميفة بالكزارة إلى رجؿ  -ٔ

كالية  -في شؤكنيا دكف الرجكع إليو. كلكف يطمعو عمى ما قد يقرره فيما بعد كلـ يبقى لمخميفة بعد ذلؾ اال: 

 .برمؾ -برمؾ. كمثاال عمى كزارة التفكيض ىي كزارة آؿ -كسمطة عزؿ مف يكلييـ آؿ -العيد. 

فييا ميمة الكزير تنفيذ اكامر الخميفة كعدـ التصرؼ بشؤكف الدكلة كزارة التنفيذ: كىي التي تككف  -ٕ

مف تمقاء نفسو بؿ كاف يعرض أمكر الدكلة عمى الخميفة كيتمقى اكامره فييا. صالحيات كزير التنفيذ: كلـ يكف 

تمع إليو بيذا سكل كاسطة بيف الخميفة كالكالة كرعيتو في شؤكف الدكلة. ينفذ ما يأمره بو الخميفة كينقؿ ما اس

 .مف الناس كالكالة في شؤكف الدكلة
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 :شركط الكزارة المطمكبة بمنصب كزارة التفكيض كغير مطمكبة بمنصب كزارة التنفيذ

 الحرية: اف يعمؿ مف منطمؽ حر كاف ال يككف عبدا. -ٔ

 . االسالـ: اف يككف مسمما فمـ يحؽ لغير المسمميف تقمد ىذا المنصب مثؿ أىؿ ذمو.ٕ 

الحكاـ الشرعية كالديف االسالمي: عالـ بالديف االسالمي: السنة القراف كىذا منطمؽ اف المسمـ . العمـ باٖ 

 عميو التقيد بالشرعيو االسالمية.

. المعرفة بامرل الحرب كالخراج: أم المعرفة بجبي األمكاؿ كلو خبرة بادارة بيت الماؿ مف مصركفات ٗ 

 .محرب كمحنؾ سياسي كمدبر لمجيشكمدخكالت بيت الماؿ كتسيير الجيكش كيجيزىا ل

 صالحيات كزاره التفكيض: 

مباشرة الحكـ في المظالـ يعطي قرارتو كينيي فييا القضايا فيك إذا القاضي لمنظر في تظممات   -ٔ

 الرعية كالشكاكم.

االنفراد بتفكيض الكاله أم يكلي المكظفيف كيعزليـ دكف الرجكع لمخميفة كيعيف الكالة ككبار رجاؿ  -ٕ

 لدكلة كالمكظفيف.ا

  لو كيقكد الجيكش بنفسو كيجيزىا. تسير الجيكش كتدبير الحركب يتكلى مسألة الجياد كالتحضير -ٖ 

التصرؼ بامكر بيت الماؿ يقبض ما يستحؽ لو كيدفع ما يجب فيو، أم يعرؼ بشؤكف بيت الماؿ.  -ٗ

 كؿ ىذه الصالحيات ليست مكجكدة في كزارة التنفيذ.

كزيرالتفكيض في سمطاتو كالخميفة يكجو سياسة الدكلة كيكلي المكظفيف كيعزليـ كيجبي األمكاؿ تمخيص:  

 .كينفقيا يسير الجيكش كيجيزىا، كيجمس لممظالـ كيفصؿ فييا متى يشاء
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 لكف عمى الكزير أف يطمع الخميفة عمى جميع أعمالو كمنيا:

 تى ال يككف في استبداده بيا كانو خميفة.( أف يطمع الخميفة عمى جميع أعمالو مف تدبير كتقميد حٔ

 ( لمخميفة عزؿ الكزير كأبطاؿ أعمالو متى شاء. ٕ 

 ( ليس لو أف يعزؿ مف قمده الخميفة كلمخميفة أف يعزؿ مف قمده الكزير.ٖ

كحده الحؽ في اف يستعفي مف الخالفة كاف يعيد إلى مف يريد بالخالفة مف بعده كليس  ة( لمخميفٗ 

 .ؾلمكزير شيء بذل

 :الكزارة خالؿ عصر التسمط االجنبي

أزداد نفكذ الكزراء خالؿ العصر العباسي الثاني لضعؼ الخمفاء كاعتماد قكاد العسكر عمى الكزراء لتسير        

 .  أمكر الدكلة نتيجة عجزىـ االدارم كقمة خبرتيـ في السياسة كالحكـ

كقد بمغ التيافت عمى الكزارة في ىذا العصر إلى حد التنافس في دفع الرشاكم كاليبات لقادة العسكر في       

سامراء مف اجؿ تكلي منصب الكزارة ، كمف أبرز كزراء ىذا العصر عمي بف عيسى كحامد بف العباس كابف مقمة ، 

ت ميمة الكزير في أشباع أمير االمراء في كأصبحت الكزارة في اكاخر ىذا العصر نكبة عمى مف يتكالىا أذ انحصر 

 .الحصكؿ عمى االمكاؿ ، ككثيران ما صكدر الكزراء كعذبكا كقتمكا لعجزىـ عف الكفاء بمطالب قادة العسكر

أسترد منصب الكزارة مكانتو في ظؿ البكييييف إذ حرصكا عمى اختيار كزرائيـ مف أصحاب المكانة العممية كالمقدرة 

 . كزراء ىذا العصر أبف العميد كالصاحب اسماعيؿ بف عباد االدارية كمف أشير
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 :  أما في العصر السمجكقي

فقد تعاظـ نفكذ الكزراء الى حد التدخؿ في اختيار السالطيف ، كمف ابرز كزراء ىذا العصر نظاـ الممؾ  

كشاه ، كذلؾ برز الذم أكتي قدرة سياسية كادارية كانت كراء عظمة دكلة السالجقة في عيد الب ارسالف كمم

 . الكزير ابف ىبيرة الذم عرؼ بالعمـ كبراعتو في تدبير امكر الدكلة

 : الكزارة في عيد الدكلة الفاطمية كالمماليؾ

أما في الدكلة الفاطمية فقد تعاظـ نفكذ الخمفاء الفاطمييف االكائؿ عمى حساب الكزراء الذيف كانكا اشبو 

اضفاء الرسـك الجديدة عمى منصب الكزارة إذ قسمكىا إلى نكعيف كزارة بكزارة تنفيذ كقد تفنف الفاطميكف في 

السيؼ ، ككزارة القمـ ، كمف يتكلى المنصبيف عرؼ بذم الرياستيف ، كحيف ضعؼ خمفاء العصر الفاطمي الثاني 

بنو برز نفكذ الكزراء حتى أطمؽ عمى ىذا العصر أسـ عصر الكزراء العظاـ كمف أشيرىـ بدر الديف الجمالي كا

االفضؿ ، كليس ادؿ مف تطاكؿ كزراء العصر الفاطمي الثاني مف أف بعظيـ كاف يجمع الخراج لنفسو كتدخؿ 

 . البعض االخر في تقميد الخمفاء كعزليـ ، كجدير بالذكر اف كزراء مف اىؿ الذمة تكلكا ىذا المنصب

منصب اخر ناظر الخاصة الذم  كفي عيد المماليؾ ضعؼ منصب الكزير البتكار منصب نائب السمطاف كما ظير

 . قضى عمى الكزارة في النياية

 :الكزارة في الغرب االسالمي كاالندلس

أما في الغرب االسالمي فقد عرؼ المنصب في بالد المغرب منذ ظيكر الدكؿ المستقمة كبمغ أكجو في ظؿ 

 . المرابطيف كالمكحديف

المنصب أصبح يقصد بو رئيس الكزراء أما كفي االندلس سمي الكزير في البداية بالحاجب لكف ىذا 

الكزراء فقد كمفكا بمياـ محددة ىي مياـ الكتاب في المشرؽ ، كفي ظؿ أمراء الطكائؼ صار اسـ الكزير يطمؽ 
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عمى كؿ مف يجالس االمراء أما مف ينكب عف االمير فقد عرؼ بذم الكزارتيف ، كقد تكلى الييكد منصب الكزارة 

 . في ىذا العصر

 

 

 

 المصادر كالمراجع تـ اعداد ىذه المحاضرة مف      

 الطبري: تاريخ األهن والولوك -

 الواوردي : األحكام السلطاًية  -

 ابي خلدوى : الوقدهة  -

 د.عبد العسيس الدوري: الٌظن اإلسالهية -

 د. اليوزبكي : دراسات في الٌظن العربية اإلسالهية  -

مقال على الشبكة العنكبوتية  -اإلسالمية.. النشأة والتطورالوزارة في الدولة : . أشرف صالح محمد د   -     -

https://pulpit.alwatanvoice.com/               0 

 مقاؿ عمى الشبكة العنكبكتية  الوزارة في العصر العباسي : -

https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://pulpit.alwatanvoice.com/

