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  حسين محافظةد. 
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ŁÚş×fl~ł“ 
ى إلقاء الضوءهذه الدراسة  دف ى ٔالا إ ي ع لقاب ٕالاسالمية 
ا اللغوية والسياسية والدينية والفكرية. التعرف  ى مضامي سبيل إ

ي بداية تكوين الدولة ٕالاسالمية،  ا  وقد تناولت ٔالالقاب منذ نشو
اءً مرورً  . ولق ا بالعصر ٔالاموي، وان ت الدراسة بالعصر العباس د ان

ا السياسية والفكرية بما يتناسب  ى أن ٔالالقاب أّدت وظيف إ
  ومستوى التطورات الاجتماعية والثقافية للمجتمع العربي ٕالاسالمي.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ى سلطة الدولة  تعد ٔالالقاب أحد أهم املؤشرات الدالة ع

رية ووظائفها السياسية وٕالادارية، كما تعد من أهم املسوغات الفك
م أو إضفاء الشرعية  رير سلط ال استخدمها أصحاب السلطة لت
م  ا، كما استخدموها للتقليل من شأن خصومهم أو أعدا عل
م وإبطال  دف تشويه صور م اجتماعًيا وأخالقًيا  والحط من شأ
دعواهم بحقهم بالسلطة؛ لذلك حظيت ٔالالقاب بعناية فائقة عند 

ر بدقة عن ا للتعب م  متخذ م، وبما يضفي عل م واتجاها رغبا
. وعادًة ما كانت ٔالالقاب تتخذ أسماء وصفات  ّ علو الشأن والتم
. ويمكن القول؛  ي  ودي ي وأخال إيجابية ومحببة من منظور اجتما
ا معظم الشعوب ؤالامم  أن ٔالالقاب ظاهرة حضارية إنسانية عرف

ي الظواهر ح  غدت ظاهرة منذ أقدم العصور، وتطورت كبا
ر الثقافات وتفاعل  راكم والانتشار ع عاملية تمتلك خاصية ال

  الحضارات.
م نماذج عديدة  ولقد عرف العرب هذه الظاهرة، وحملت ثقاف
ي التاريخ ٕالاسالمي نشأت ٔالالقاب الرسمية منذ نشأة الدعوة  ا، و م

ي القرآن الكري وُرِسَم والدولة ٕالاسالمية،  م والسنة لها إطاٌر ُمحّدد 
ي  ى الصعيد الاجتما النبوية الشريفة لتحقق الانسجام ٕالايجابي ع
ن التقاليد العربية املوروثة واملُُثل واملبادئ ٔالاخالقية ٕالاسالمية.  ب
ي سياق تطور ظاهرة ٔالالقاب ٕالاسالمية خضعت لقواعد إجرائية  و
ي كل حقبة تاريخية ابتداًء من نشأة نظام الخالفة  خاصة 

ا من نظم إدارية ومالية وعسكرية. كمؤسسة   للحكم، وما انبثق ع
ن الناس  وشهدت ٔالالقاب الرسمية أو الاجتماعية املتداولة ب
ضروًبا من التنوع والتعدد تولدت بفعل مؤثرات وعوامل اجتماعية 

ر  املؤسسات والنظم ؤالاحداث،  تطور وثقافية نشأت بالتدريج ع
ي لتفاعلها مع الثقافات ٕالانسانية  القديمة أو املعاصرة لها؛ لتشكل 

ن  ا وموضوًعا قائًما بذاته لفت أنظار الدارس ً اية نمًطا مم ال
ن. ولعل هذه الدراسة محاولة م  واملحدث ى  القدماء م للتعرف إ

ا املتداخلة  ى مضامي دف إلقاء الضوء ع طبيعة هذه الظاهرة 
لدراسة. مع ٕالاشارة اللغوية والسياسية والدينية، وهذا هو محور ا

ى تتبع تطور ٔالالقاب وفق تسلسلها  ى أننا سنحافظ قدر ٕالامكان ع إ
ي.    التاري

 
 
 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...األلقاب اإلسالمية، حسين قزق ، حسين محافظة

 ٢٠١٣ مارس –عشر  تاسعالعدد ال – سادسةالسنة ال

א    
٧٢ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

íÇ×Ö]»åæ‚uægÏ×Ö]îßÃÚVğ÷æ_ 
ى جانب الاسم والكنية. واللقب  اللقب أحد أقسام الَعَلم، إ
يق  يع كل ما أشعر برفعة املَُسّم أو ِضَعِته، فاألول نحو الّصّدِ

.  )١(د، والثاني نحو الجاحظ.والرشي ن اللقب والن وربط البعض ب
ن  ي ح وهذا ليس دقيًقا، فالن مرتبط بالناحية السلبية فقط، 

ي قول الشاعر:   يتعامل اللقب مع حال املدِح والذّمِ ، و
لّقُبُه ، والسوءُة اللقُب 

ُ
ن أناجيه ألكرمه   وال أ   أكّنيه ح

ي هذا السياق ي ي قول أبي نجد أن اللقب  . و رتبط باملع السل
  الطيب:

ّ شريُف النسب   )٢(مبارُك الاسم أغّر اللقِب    كريُم الِجّر
ى  فإن املدح هو ٔالامر الظاهر. وقد يتحول اللقب نفسه من الذم إ
املدح، وذلك كلقب أنف الناقة الذي كان يشعر بعض ٔالاقوام 

م ال   حطيئة:باملذّمة، وكانوا يغضبون منه ح قال ف
رهم    ومن يسّوي بأنف الناقة الذنبا   قوم هم ٔالانف ؤالاذناب غ

م. وذكر الجوهري أن اللقب  )٣(فعاد هذا الاسم فخًرا لهم وشرًفا ف
ب. وأما  َبه بكذا فتلقَّ ي ٔالانباز، تقول: لقَّ ي اللغة واحد ٔالالقاب، و

ن املص ْ بالتسك َ فهو اللقب، والجمع ٔالانباز. والن ه النَّ در، تقول: ن
ى من ذلك أن يقال:  رادفان، ؤالاو ما م ا. وُيفَهم من ذلك أ ْ ه ن ين
، فاألول يشمل املدح والذم، والثاني خاص  اللقب أعم من الن

  )٤(بالذم فقط.
ى سبيل التشريف،  اللقبويرى البعض أن  ضربان: "ضرب ع

ر، وهو  ى سبيل التعي ن، وضرب ع  كألقاب الخلفاء والسالط
ي ٓالاية الكريمة "وال تنابزوا باأللقاب". وربط  )٥(املقصود 

ي  ي  ن النعت واللقب، إذ قال: "فالنعت صفة، و القلقشندي ب
ي إجالله ونباهته"،  العادة تأتي من اختيار الشخص بما يؤثره ويزيد 
ي موقع النعت الحسن  ويضيف: "أن العامة استعملت اللقب 

رة استعما لهم إياه، ح وقع الاتفاق والاصطالح وأوقعوه موقعه لك
ي النباهة  ي التشريف وٕالاجالل والتعظيم والزيادة  ى استعماله  ع

ر أخرى إضافة ملا سبق، فقد  )٦(والتكرمة". ويحتمل اللقب تفاس
ى سبيل تعريف الشخص  يكون خالًيا من املدح أو الذم، فيأتي ع

ره، ومنه ت ّن ُيعرف به وال ُيعرف بغ عريف بعض علماء بلقب مع
رد؛ ألنه ال يقصد به تنقص أو ذم، بل  اللغة مثال كسيبويه وامل

  محض تعريف.
ر وتنوعها، فإن اللقب عملًيا هو  رة التفاس وبغض النظر عن ك
ى صفة أو حادثة طبعت  ى الاسم الحقيقي، ويعود إ اسم ُضّم إ

ي الغالب  سم اللقب أو الاسم املضاف ال  يأتياملُسّم بطابع ما، و
، فإن الشخص  الشخص من آخرين. أما بخصوص اللقب السياس
ا  ّ هو الذي يختار لقبه، أو ربما يأتي من فئة أو هيئة منوط  املع
ّ سواء أكان حاكًما (خليفة)، أو وزيًرا،  اختيار اللقب للشخص املع
رز فكرة التوظيف لأللقاب  أو قائًدا عسكرًيا، أو إدارًيا. وهنا ت

ي اختيار اللقب، وذلك  لتؤدي مهمة سياسية وفكرية (إيديولوجية) 
ي إدارة الحياة  ا الضرورة املنهجية  ملا فيه من دقة تقتض

السياسية والاجتماعية والفكرية. وهذا ما سنتعرف عليه عند تتبع 
ي التاريخ.   تطور الظاهرة 

íéÚø‰ý]h^ÏÖúÖê−…^jÖ]…çŞjÖ]V^⁄éÞ^m 
ي صدر  -١   ٕالاسالمنشأة ٔالالقاب 
  لقب الخليفة - ١/١

ي التاريخ ٕالاسالمي هو لقب  إن أول ٔالالقاب ال ظهرت 
"الخليفة"، أو "خليفة رسول هللا"، وكان املقصود به واضًحا، وهو 

م بعد  ارتضاهالشخص الذي  ،  الرسول املسلمون حاكًما عل
وتذكر املصادر  )٧(م).٦٣٤ - ٦٣٢هـ/١٣ - ١١وهو أبو بكر الصديق (

َب بلقب الخليفة أو خليفة رسول التار 
َ
يخية أن أبا بكر َقِبَل أن ُيخاط

وهذا يع أنه ضبط  )٨(هللا، ومنع الناَس من مخاطبته بخليفة هللا.
ى  ي أنه مجرد حاكم يقوم ع مع اللقب وحسم داللته الوظيفية 

خدمًة ملصالح ٔالامة ال ارتضته حاكًما   الرسول تنفيذ منهج 
ي  كما دلت )٩(لها، ى بعد مبايعته البيعة العامة  عليه خطبته ٔالاو

ي ٕالاسالم  )١٠(املسجد الجامع. وتبًعا لهذا اللقب ُعرف نظام الحكم 
ّ ح  ّ ى الحاكم املسلم الس بالخالفة، وظل لقب الخليفة ُيطلق ع

  )١١(اية العصر العثماني.
ر اللغوي لكلمة  ولتأكيد ما أشرنا إليه سابًقا؛ نجد أن التفس

ىخليفة من الوسائل  ي  الفض لتوضيح حقيقة مع اللقب، جاء 
يَفى. وإنه لَخِليفٌة، وَخَلَفه َيْخُلُفه  َي الِخّلِ ِ اللسان: الِخالَفُة: ٕالِامارُة َو
اِلُح َيْبَقى َبْعَد ٕالِانسان، وخَلَف  ُد الصَّ

َ
َخَلفًا: َصاَر َمَكاَنُه. والَخَلُف: اْلَول

بيه َيْخلُ 
َ
ُره. ُفالٌن مكاَن أ ْم َيِصْر ِفيِه غ

َ
ي َمَكاِنِه َول ف ِخالفًة ِإَذا َكاَن ِ

هله وولِده 
َ
ي أ ْحَسَن الِخالفَة، وَخَلَفه ِ

َ
هِله وولِده: أ

َ
ي أ ه ِ وَخَلَفه َربُّ

ِر  ْ ي اْلَخ ْم ِمْنُه، َيُكوُن ِ ِ ْ ومكاِنه َيْخُلُفه ِخالفًة حَسنًة: َكاَن َخِليفًة َعَل
، َوِلَذِلَك  ّرِ

ُه بالِخالفِة. َوالشَّ
َ
ْو ل

َ
   )١٢(ِقيَل: أ

ر اللغوّي يتطابق مع ما أوردته  ن؛ أن التفس مما سبق يتب
رات الفقهية ال  ى عكس التفس املصادر التاريخية ٔالاولية، ع

ى أصول  أرادتوال  )١٣(ظهرت فيما بعد، ربط اللقب أو إرجاعه إ
ى شخص الخليفة والخ  )١٤(الفة.دينية إلضفاء هالة من القدسية ع

ى  ويستنتج أيًضا أن اللقب ال يتجاوز املع اللغوي، وأنه ينطوي ع
مضمون سياس عميق بقدر ما هو مسألة لغوية منحته شكاًل ثابًتا 

  )١٥(من حيث املع والداللة.

ن - ١/٢ ر املؤمن   لقب أم
ى جانب لقب الخليفة، والذي  وأما اللقب الثاني الذي ظهر إ

ن"، وقد ذكرت ارتبط به وصار مرادفً  ر املؤمن ا له، فهو لقب "أم
 - ١٣الروايات أن أول من َحمل هذا اللقب هو عمر بن الخطاب (

م)، وتفيد الروايات أنه جاء بشكل عفوي نطق ٦٤٣ -  ٦٣٤هـ/ ٢٣
ي  ن مع عمر، وقد َقِبَله ملا تضمنه من دقة  به أحد املتحدث

ي اللفظ، ولخلوه من ٕالاطالة امل ستثقلة، الداللة، واختصار 
ر ابن خلدون، ى حد تعب ى "الُهْجَنة" ع رة تنته إ  )١٦(فاإلطالة والك

ي اللقب الذي بدأ يناديه به املسلمون "خليفة خليفة رسول  كما 
ر" ذات الاستعمال  ًبا إذ ضم كلمة "ٔالام هللا"، وهو يؤكد مع ُمحبَّ
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رة الرسول املفضل منذ زمن  ن" املع ى جانب كلمة "املؤمن عن  ، إ
ا. ى  )١٧(صفة الجماعة ووحد ذا الاستخدام إ ر  وربما كان يش

ي بالد الشام والعراق.  ا العسكرية بعد نجاح حركة الفتوحات  قو
ي سياق  ن وانسجما  ر املؤمن وبذا تشارك اللقبان الخليفة وأم

ما املصادر التاريخية ٔالاولية والوثائقية، ى  )١٨(واحد. هكذا أورد ع
ي املخاطبات الرغم من ت م  فضيل الخلفاء الراشدين ذكر أسما

ي، مسبوقة بكلمة عبد هللا أدًبا وتواضًعا. واختيار هذا  )١٩(كما 
ى أنه، أي اللقب، كان منسجًما مع منظومة القيم  اللقب يدل ع
الفكرية ؤالاخالقية السائدة آنذاك، إذ اتسم بالبساطة، وليس 

                                       التفخيم أو التعظيم.               
ى؛ أن هناك لفظة أخرى لها صلة وثيقة  وتجدر ٕالاشارة إ
ى  رت ع ي لفظة "إمام" أو "ٕالامام"، وقد اش ن، و ن السابق باللقب
ا سرعان ما  ن نفسها، إال أ ٔالالسن، وحملت ابتداء داللة اللقب

ي ورمزي خاص متعلق بالخليفة ا ي نسق دال لراشدي وضعت 
ي بن أبي طالب م)، وهو ما ٦٦٠ - ٦٥٥هـ/٤٠ -٣٥( )٢٠(الرابع ع

ي. ي العنوان التا   سنتحدث عنه 

ëçÚù]‚ãÃÖ]»h^ÏÖù]î×ÂÅ]†’Ö]V^⁄nÖ^m 
EPMIMONK{âRRMISPUDÝ 

دخلت ٔالالقاب الرسمية الخاصة بالخالفة والخلفاء ح 
، وقد دار الصراع حول شخص الخليفة  الصراع السياس

ي استعمال اللقب  )٢١(بالذات، وارتدى مظهر الصراع حول ٔالاحقية 
وما تبعها من  ٔالاهليةالرسم للخالفة منذ أحداث الفتنة والحرب 

ى ما يمكن تسميته بفكرة التنافس والاستقطاب  أحداث أّدت إ
ى الحكم. ومنذ  حول اللقب الذي اتخذه زعماء القوى املتصارعة ع

ى مركز الخالفة نشأ ٧٧٩ -  ٦٦١/هـ٦١ - ٤١وصول معاوية ( م) إ
جدال ظاهر حول شرعية الحكم، وقد تشبث معاوية ؤالامويون من 
ن"، ولم يستسيغوا التلقب بأي  ر املؤمن بعده بلق "خليفة" و"أم

ره، م  )٢٢(لقب آخر مثل: ملك أو غ ى الرغم من أن خطا ع
رير شرعية ى ت  السياس طرح أفكاًرا نظرية متنوعة هدفت إ

ى منصب الخالفة وشخص  حكمهم، وإضفاء هالة من القداسة ع
ي املصادر )٢٣(الخليفة.  )٢٤(وقلما نجد ذكًرا ألي لقب آخر لهم 

م معارضوهم من نعوت لتقويم أشخاصهم  باستثناء ما أطلقه عل
م. م والتقليل من مكان دف ٕالاساءة إل   )٢٥(أو أعمالهم 

ي املقابل نجد حركات املعارضة مثل: الخوارج، والشيعة،  و
ر ( عبدوآخرين مثل:  م) يتجهون ٦٩٢ - ٦٨٣هـ/٧٣ - ٦٤هللا بن الزب

ن: ٔالاول  ر،  –باأللقاب اتجاه َلُه الخوارج وعبد هللا ابن الزب ومثَّ
ن أو إمام (عند الخوارج)،  ر املؤمن حيث تلقبوا بلقب خليفة أو أم

ى العادة السابقة. يعة الذين أطلقوا ومّثله الش -وٓالاخر  )٢٦(جرًيا ع
ي ابن أبي طالب الذي  م لقب إمام أو ٕالامام، باستثناء ع ى زعما ع
ما أن أصحاب الاتجاه ٔالاول مارسوا  ن. والفرق بي ى اللقب حاز ع

وأما أصحاب الاتجاه ٓالاخر فلم يكن بمقدورهم  )٢٧(الحكم.
ى زعامة دينية أو  ممارسته؛ لذلك نَحْوا بالتّلقب باإلمام ليدل ع

ى أرض ر  ا متعلقة بممارسة السياسة والحكم ع ر م وحية أك
ي بناء سياق نظري متعلق  )٢٨(الواقع، م وأتباعهم نشطوا  لك

  )٢٩(بالحكم ُعِرف فيما بعد بنظرية ٕالامامة.
ي اللغة نجدها ترتبط  وعند البحث عن أصل لفظة "ٕالامام" 

ي الصالة، ْم  )٣٠(بإمامة الناس  ِ ِ  
مَّ
َ
مَّ القوَم وأ

َ
َي وأ ِ مهم، َو

: تقدَّ
و 
َ
ُْسَتِقيِم أ

ْ
َراِط امل ى الّصِ َ ٕالِامامُة. وٕالِاماُم: ُكلُّ َمِن ائَتمَّ ِبِه قوٌم َكاُنوا َع

ُهْم، َوَيُكوُن 
َ
ُم ل َتَقّدِ

ُ ن. ُيَقاُل: ُفالٌن ِإماُم اْلَقْوِم؛ َمْعَناُه ُهَو املْ َكاُنوا ضاّلِ
ُْسلِ 

ْ
ى: ٕالِاماُم رِئيًسا َكَقْوِلَك إماُم امل

َ
ُه َتَعا َن، َوَيُكوُن الكتاَب، َقاَل اللَّ ِم

ناٍس ِبِإماِمِهْم"، َوَيُكوُن ٕالِاماُم الطريَق الواضَح؛ َقاَل 
ُ
"َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أ

ِذي ُيْقَتدى  : ٕالِاماُم الَّ ٍن". اْلَجْوَهِريُّ ِبِإماٍم ُمِب
َ
ما ل ُ َّ ى: "َوِإ

َ
ُه َتَعا اللَّ

ّي فيه نوع وهذا فيه مع ا )٣١(ِبِه. ى ع ي إطالق اللقب ع لعموم، و
ي الصالة، فهو من يأتم ِبِه  ى ٕالامام  من التخصيص. وقد يدل ع
الة والخليفة وقائد اْلجند  ره، َوِمْنه ِإَمام الصَّ و َغ

َ
اس من َرِئيس أ النَّ
ن، وذلك بحسب السياق الذي وردت فيه. ويرى  )٣٢(َواْلُقْرآن لْلُمسلم

ى الخليفة، أما إذا قيد ابن حزم أن الامام  إذا أطلق انصرف إ
ى ما قيد به من إمام الصالة وإمام الحديث وإمام  انصرف إ

  )٣٣(القوم.

وكانت إمامة الصالة من أهم واجبات الخليفة أو َمن ينوب عنه 
ى حق الوالياتي إدارة  ؛ لذلك صنفت كوظيفة عامة تدل ع

ى إدارة الدولة أو شؤون الوال  ا  )٣٤(ية،ٕالاشراف العام ع لك
ى منصب فخري  استخدمت استخداًما خاًصا عند الشيعة؛ لتدل ع

ّي وأحفاده الذين ُعِرفوا باألئمة، م  )٣٥(ألوالد ع ي التعريف  وزيادة 
م ألقاًبا خاصة مثل: "الحسن  ى أسما م أضافوا إ والتمي بي

ي زين العابدين"، وهكذا. ن الشهيد"، و"ع ا وبذ )٣٦(التقي"، و"الحس
ن  ى إبراز التناقض ب تظهر الرؤية الوظيفية للقب ال تجعله يؤدي إ

ي والحاكم النظري أو املرجع الفخري. وال يخفى ما  )٣٧(الحاكم الفع
ي خدمًة  ي السياس واملجتم ي الو لهذا التوجه من أثر بالغ 
ا  ا، فيكون اللقب جزًءا رئيًسا من دعاي ألغراض تلك الفئة ونزعا

  ضد السلطة القائمة.املوجهة 
م السرية (أي الشيعة) ال قادها  وعندما نجحت دعو
ى زعيمهم إبراهيم  ي إقامة الدولة العباسية أطلقوا ع العباسيون 

ن سنة  ى يد ٔالاموي م لقب ٧٤٩هـ/١٣٢بن محمد بعد قتله ع
"خليفة"  بلقبوأما الخلفاء العباسيون، فقد تمسكوا  )٣٨(ٕالامام،

ن" ر املؤمن م و"أم م أضافوا ألقاًبا خاصة بكل واحد م ر أ ، غ
م. ومما تقدم يستنتج أن لقب ٕالامام كان اللقب  للتفريق بي
ي إقامة  ي طورها السري، وبعد نجاحها  املفضل لحركات املعارضة 
ى صفة  ن" للداللة ع ر املؤمن الدولة فضلت استعمال لقب "أم

  ٕالامام كحاكم رسم للدولة.

ÏÖù]V^⁄Ãe]…íé‰^fÃÖ]h^ 
ي طبيعة  ى تحوالت جذرية  لم يؤّد قيام الدولة العباسية إ
السلطة السياسية ومؤسسة الخالفة، بل أكد العباسيون مبدأ 
وراثة الحكم، وقرنوها باملشيئة ٕالالهية ال اختارت آل البيت 
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ر أن جهاز ٕالادارة توسع،  )٣٩(للحكم، وظائف جديدة مثل  ونشأتغ
ر التقاليد ٕالادارية الوزارة، كما برز د ا، وازداد تأث ور فئة الُكّتاب ف

ا. م  )٤٠(النابعة من الثقافات ٔالاخرى السيما الفارسية م أي  –إال أ
ن  ي مسألة ٔالالقاب، فقد  –العباسي ي  ر نو حاولوا إحداث تغي

ن)، ثم  ر املؤمن ى اتخاذ ٔالالقاب التقليدية (خليفة وأم حرصوا ع
ر استخدموا ألقاًبا خ م حمل أك ى اسم كل واحد م اصة مضافة إ

رة  ي الف م  ّ ألقا ي مواجهة خصومهم، وهذا ما م من مع وداللة 
  م).٨٦١-٧٤٩هـ/٢٤٧- ١٣٢املعروفة بـ العصر العباس ٔالاول (

ي الفكر السياس اصطبغ  ى جديد  ى من وهو ما يؤشر ع
ًرا عن هذا الا تجاه وتكريًسا بالصبغة الدينية، فكانت ٔالالقاب تعب

م  ه عن خطاب سابق دف تمي ي الخطاب السياس العباس  له 
ن. رة فقد أضيف  )٤١(ٔالاموي ر الذي حصل بعد هذه الف وأما التغي

ى ألقاب الخلفاء كلمة "هللا" مثل:  باهلل، والواثق باهلل،  املعتصمإ
ى هللا، كما برز دور مراكز القوى مثل قادة الجيش، أو   واملتوكل ع

ي اختيار ألقاب الخلفاء الذين  الجند وبعض الوزراء، والُكّتاب 
رة العباسية طويلة وجرت العادة  م. وملا كانت الف خضعوا لهيمن
ى عصور (أول وثان ومتأخر)، فإننا سنتحدث عن  ى تقسيمها إ ع
ن من ألقاب  ى، ونموذج نماذج منتقاة من ألقاب الخلفاء ٔالاو

دف ٕالا  ن الخالفة الوزارة وٕالامارة  ى تطور العالقة ب شارة إ
  واملؤسسات التابعة لها. 

ð^Ë×¤]h^ÏÖ_àÚtƒ^´V^⁄ŠÚ^} 
  م)٧٥٣ - ٧٤٩هـ/١٣٦ -١٣٢()٤٢(السّفاح -١

ن  وهذا لقب الخليفة العباس ٔالاول. وقد أثار اللقب إشكالية ب
ذا  ن، إذ اختلفت آراؤهم وتعددت حول حقيقة تلقبه  الدارس

ي حياته، اللقب. وُيرجح " الدوري" الرأي القائل أنه لم ُيطلق عليه 
ن املتأخرين، ى يد املؤرخ وربما خلط املؤرخون  )٤٣(بل جاء بعدها ع

ن  ي (ُقتل سنة  عمهبينه وب م) القائد ٧٥٦هـ/١٣٩عبد هللا بن ع
ًرا  ن وقتل عدًدا كب ى مهمة مالحقة ٔالاموي العسكري الذي تو

م. ى اضطراب والحظ فاروق عمر اختال  )٤٤(م ط اللقب وعزاه إ
ى من نشأة  رة القتل الذي صاحب السنوات ٔالاو الروايات حول ك

اية رّجح رأي الدوري. ي ال   )٤٥(الدولة العباسية، إال أنه 
ي اللغة بمع الكرم.  ومما يدعم هذا الرأي ورود هذه الكلمة 
ي لسان العرب: السّفاح الكريم، ورجل سّفاح أي معطاء،  فقد جاء 
ي كتب  ى الكالم. وجاء  وهو أيًضا الفصيح، ورجل سّفاح أي قادر ع
. ورجٌل َسّفاح: َسّفاٌك للِدماء.  ّبِ ِم كالصَّ ر هذا: وَسْفُح الدَّ اللغة غ

ر تزويج صحيح، ى فجور من غ  )٤٦(واملُساَفحة: ٕالاقامة مع امرأة ع
ى ٔالاخذ ن إال أن البحث ال يميل إ ذا  ورغم أن املعاجم تذكر املعني

، أي سفك الدماء، بل يؤكد املع ٔالاول، الكرم، بدليل ورود  املع
ي، إذ قال:  ي سياق مد ي خطابه ٔالاول بعد توليه الخالفة،  الكلمة 
ي أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا، فأنا السفاح  "... وقد زدتكم 

ر".   )٤٧(املبيح والثائر املب

ي حقه؛ أل ى ذلك، يمكن عدها صفة مدح  ي وع ا وردت 
ديد خاصًة حينما  ي سياق ال سياق الحديث عن العطاء، وليس 
ي مسجد الكوفة حيث أنصار الدعوة  نعرف أنه كان يخطب 
العباسية ومؤيدوها. وهذا املع يتطابق مع ما أورده صاحب كتاب 
ٕالامامة السياسية الذي وضع عنواًنا صريًحا إذ قال: "خروج 

ى أبي العباس ى السّفاح ع ي، ع "، وقصد ثورة عبد هللا بن ع
كما أورد كلٌّ من املقدس ؤالازدي رأًيا  )٤٨(الخليفة أبي العباس.

ا، وأن املقصود بالسفاح هو عبد هللا عم الخليفة، ً  )٤٩(مشا
ا قول حفص ٔالاموي:    واستشهدا بأشعار قيلت بحقه، م
ا َ   وكانت أميُة فـي ُملِكها        تجور وُتكثـِر عدوا

اف َ   لما رأى ُهللا أن قد طغت       ولم يتحمِل الناُس طغيا
ا َ   رماها بسفاح آل الرسول        فجّذ بكفْيه أعيا
ا َ   ولو آمنت قبل وقع العذاب     فقد يقبُل ُهللا إيما

ي صيغة مبالغة  ى وزن فّعال و ى؛ أن كلمة سّفاح ع ر هنا إ ونش
ْفح، وتفي ي الفعل، السَّ ي كل تفيد التعظيم  ي ٕالانفاق. و د ٕالاكثار 

ى أنه مدح من قبل  ى هذا اللقب ع ٔالاحوال فإنه يمكن النظر إ
ى الخليفة ومن عامة الناس، وذم من قبل معار  ن إ املقرب

  الدولة.
  م)٧٧٤ -٧٥٣هـ/ ١٥٨ -١٣٦( )٥٠(املنصور  -٢ 

وهو لقب الخليفة العباس الثاني. وقد ُعدَّ املؤسس الحقيقي 
ى خصومها للدولة؛ ألن ا وأعاد تنظيمها بعد انتصاره ع ه وطد أركا

ا. ي  )٥١(وأعدا ذا اللقب بعد نجاحه  ومن هنا رّجح البعض تلّقبه 
ر السيما ثورة محمد النفس الزكية  ْ ى أعداء الدولة الُك القضاء ع

ي كل من الحجاز ٧٥٧هـ/١٤٠وأخيه "إبراهيم" سنة ( م) 
رة، وله دالالت ولقب املنصور ينطوي  )٥٢(والبصرة. ى أهمية كب ع

ي إطار فكرة  ى أبعاد نظرية سياسية ودينية تقع  ر إ عميقة، فهو يش
ولهذا يعتقد أن  )٥٣("املهدي املنتظر" ذات الطبيعة التنبؤية املتأملة،

ى أعدائه  املنصور نفسه هو الذي اتخذ اللقب تأكيًدا النتصاره ع
ى أرض الواقع، كما أراد توظيف اللقب با ملع الدعائي الذي ع

ن أفكاًرا إيجابية وروًحا تفاؤلية  ي مخيلة الناس ال تخ يحدثه 
إذ كانت شعار الدعوة العباسية "يا محمد يا  )٥٤(بكلمة املنصور،

  )٥٥(منصور".

وأما القصد الواضح أو املباشر من اللقب فهو الشخص الذي 
ى إحراز النصر، ى ع ال ُترد له  أو "الشخص الذي )٥٦(أعانه هللا تعا

ي "أن  )٥٧(راية"، وتأكيًدا لهذا املع يورد السيوطي نقاًل عن الصو
ن  ّ بأبي جعفر؛ ألن العباسي يحبون هذه الكنية؛  كانوااملأمون تك

ي نفوسهم جالل وتفاؤل"، ا كنية املنصور، وكان لها  ي  )٥٨(أل و
وهو منصور أي  )٥٩(لسان العرب أن النصر معناه إعانة املظلوم،

وقع له النصر والتأييد، فهو يستحق النصر من هللا، وهو ُمسّم 
ى شخص بعينه، هو الخليفة، ولكن (أل) الداخلة عليه لها  ر إ يش
ي  ى املع الذي ُنقلت عنه، فهذه ٔالاداة  ر إ ا تش ي أ وظيفة، و
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ى ملح الصفة ٔالاصلية لالسم، ى الاسم أدت إ  )٦٠(ال إذا دخلت ع
ا أ ي معناها.واملراد  ر بما ُنِقلت عنه من صفة، أو ما    ا ُتَذّكِ

وهكذا؛ يصبح املقصود باللقب هنا هو النصر بمعناه التام 
ى التفاؤل ؤالامل أن يظل  والشامل. وعليه؛ يكون النصر محمواًل ع
ى املع ٔالاول أن النصر قد  ي املستقبل، فتكون الداللة ع منصوًرا 

ّ تّم، فيجتمع للكلمة معنيان أ ى امل و قصدان، أحدهما ع
ى التفاؤل. ويمكن القول؛ أن لقب املنصور فيه  ما ع والتمام، وثان
إيحاءات متعددة للصديق وللعدو، فهو الخليفة الذي يؤازره النصر 
ن أو  ن والعلوي ي مواجهة أعداء ٔالامس من ٔالاموي ي املا  كما 

ن له  رهم، أو من الُجُدد املعارض نغ منصور  الحكم، وهو ب والطامع
ي  ى أي عدو محتمل، مما يعطي داللة النصر  ي املستقبل ع كذلك 
ى أن لقب املنصور يجري أيًضا مجرى الاسم  كل ٔالازمان. ويشار إ
ي كشأن ٔالالقاب  ى شخص الخليفة، وهو بالتا ر إ الَعَلم، فهو يش
ر  ي لقب أم ره من الخلفاء، كما  ّ الخليفة عن غ ٔالاخرى وسيلة تم

ن ى الخلفاء قبله وبعده.املؤمن طلق ع
ُ
راك، كونه قد أ   ، من الاش

ر أبي  ويمكن القول؛ أن استعمال هذا اللقب ينّم عن عمق تفك
ي الاختيارات املناسبة للوسائل الكفيلة  جعفر املنصور وحذقه 
ر الناس  ى اتجاهات تفك لتوطيد أركان حكمه ودولته، كما يؤشر ع

ي تلك الحقبة داخل ال م    سلطة وخارجها.وثقاف
  م)٧٨٥ -٧٧٤هـ/١٦٩ -١٥٨( )٦١(املهدّي  -٣

ي سياق متصل  وهو لقب الخليفة العباس الثالث. وقد جاء 
مع لقب املنصور ومكمل له، فقد ذكرت الروايات أن اللقب كان 
من اختيار أبي جعفر املنصور الذي رشحه للحكم من بعده (والية 

امًنا مع تلقيب نفس ه باملنصور بعد القضاء العهد)، وأنه جاء م
طِلق عليه اللقب 

ُ
ى ثورة محمد النفس الزكية الذي كان أول َمن أ ع

ى ثورته وأحقيته بالحكم. ويمكن فهم    )٦٢(إلضفاء الشرعية ع
ى معاجم اللغة،  ى املستوى اللغوي بالرجوع إ داللة هذا اللقب ع

لة فإن كلمة املهدّي اسم مفعول من الهدى الذي هو الرشاد والدال
ِد  ْ َ ى: "أولم  ن. يقال: َهداُه هللا للدين هدى. وقوله تعا والتبي

ُهْم"،
َ
ن لهم. وَهَدْيُتُه الطريق  )٦٣(ل قال أبو عمرو بن العالء: أولم يب

ا  )٦٤(والبيت ِهداَيًة، أي عرفته، فهو َمهدّي، وقد وردت أحاديث ف
ّي بن أبي طالب، ثم انتشرت الكلمة  وشاعت، كلمة املهدّي وصفا لع

: رجل هداه هللا فاهتدى،  ي كل ذلك بمعناها اللغوي والدي ي  و
، وهو ٕالامام  ي سياق تطور الفكر السياس ثم أخذت مع جديًدا 

   )٦٥(املنتظر الذي يأتي فيمأل ٔالارض عداًل كما ملئت جوًرا".
ى مستوى القراءة  ويمكن أيًضا فهم داللة ومغزى هذا اللقب ع

والفكرية انطالًقا من القاعدة القائلة بقوة والرؤية السياسية 
ا متخذ اللقب من جهة، والاستبعاد  رغيب ال يلجأ إل الجذب وال
والنفي للمنافس أو الخصم، من جهة أخرى. فقد أراد املنصور 
ن  ي التأسيس الفكري الدعائي الجاذب لنظرية العباسي الاستمرار 

ي وراث ى ٔالاحقّية  ا ي الحكم، القائمة ع ة النسب النبوي وصبغ
ي الوقت الدينية ررات الكفاية والقوة العسكرية، و ى م ، إضافة إ

ن الذين  نفسه محاولة نزع هذه املقومات عن خصومهم العلوي
ي  عات السلطوية، والذين فشلوا  ي النسب وذات ال شاركوهم 

ى أرض الواقع. رية  )٦٦(إقرارها ع ومما يعزز مثل هذه الرؤية التفس
ما أوردته املصادر من حرص "أبي جعفر املنصور"، وِمْن بعده 
ى استعمال كل الوسائل املتاحة إلثبات معاني فكرة  املهدي، ع
ي بالعدالة وٕالاصالح، واتباع سياسة تتسم بالعفو  املهدي ال تو
ى  والتسامح والكرم، والدفاع عن الدين من خالل إعالن الحرب ع

   )٦٧(دقة.أصحاب نزعة ٕالالحاد والزن
مما تقدم يستنتج؛ أن ٔالالقاب العباسية ذات الصبغة الدينية 
ى وحدة ٔالامة  ي إ م السياس والدا دف تكريس خطا جاءت 
م املختارة  ن مفهوم العدالة واملساواة، كما يستنتج أن ألقا وتمت
ي لتكوين النظرية السياسية  بعناية كانت املقدمة أو ٕالارهاص ٔالاّو

ّنّية    )٦٨(ي الحكم ال تبلورت فيما بعد.السُّ

ð]†Úù]æð]…‡çÖ]h^ÏÖ_àÚtƒç´V^⁄‰^‰ 
  من ألقاب الوزراء/ وزير آل محمد

نشأت ظاهرة تلقيب الوزراء مع نشأة وظيفة الوزارة بعد قيام 
وأول ٔالالقاب ال شاع ذكرها لقب "وزير آل  )٦٩(الدولة العباسية،

ى أبي سلمة الّخ  طلق ع
ُ
الل من ِقَبل قادة  الثورة محمد"، وقد أ

ي تحمل عبء إدارة تنظيم الدعوة  العباسية كناية عن دوره 
ا، وقد ُقِتل بعد أقل من ثالثة أشهر بأمر  )٧٠(العباسية وشؤو

ى يد  مسلم الخراساني القائد  أبيالخليفة العباس ٔالاول، وع
ن آل  ر آل محمد"، أو "أم العسكري للثورة، والذي حمل لقب "أم

ر الوزير نفسه بعد عدة سنوات  )٧١(د"،محم ولقي مص
مة عدم ٕالاخالص للدولة.٧٥٤هـ/١٣٧(    )٧٢(م) ب

ر ثالثة  وبغض النظر عن تفاصيل تلك ٔالاحداث، فإن اللقب يث
أمور: ٔالاول؛ أن مصدر اللقب مشتق من الشعار الذي اعتمدته 
ي طورها السري، وحمل عنوان "الرضا من آل  الدعوة العباسية 

دف التورية والتضليل للسلطة ٔالاموية  )٧٣(أو آل البيت"، محمد
ر  ام وتضليل كث م، وإل ال كانت تتعقب زعماء الدعوة وتنكل 
ي  ي  من الذين ال يؤيدون السلطة الحاكمة، أو يؤيدون أبناء ع
ي فإن هذا اللقب كان يمثل اختياًرا موفًقا  املطالبة بالحكم، وبالتا

ا لصالح الثورة وإلسقاط الدولة نال رضا جميع ٔالاطر  اف، واستقط
ؤالامر الثاني؛ مقدار ٔالاثر السل الذي تركه مقتل الوزير ) ٧٤(ٔالاموية.

ن عدم  ن ا، فقد فضل بعض الوزراء املُعيَّ ى وظيفة الوزارة ذا ع
ى ما  ر وشؤم، قياًسا ع التلقب بلقب وزير مؤقًتا؛ ألنه ُعّد نذير تط

، )٧٥(للقَب،حدث ألول َمْن حمَل ا ر ُمسّم ي  فكانت وظيفة بغ و
ي شعًرا:   ذلك قال سليمان بن املهاجر البج

  )٧٦(إن الوزير وزير آل محمد     أودى فمن يشناك كان وزيًرا
لكلمة وزير مع ما أوردته ؤالامر الثالث؛ تطابق املع الشائع 

ي أصل اشتقاق اللفظة الذي جاء ى ثالثة أوجه أو  معاجم اللغة  ع
 املَِلِك أك

ُ
ي اللسان: والَوِزيُر: َحَبأ ر: الِوزر ؤالازر واملُؤازرة.. وقد جاء 

ُته الَوزاَرُة 
َ
يه، َوَقِد اْسَتْوَزَره، وحال

ْ
ِذي َيْحِمُل ِثْقَله َوُيِعيُنُه برأ الَّ
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صل 
َ
اُه، ؤالا عانه َوَقوَّ

َ
مر: أ

َ
ى ٔالا َ ى. وَواَزَره َع ع

َ
والِوزاَرُة، َواْلَكْسُر أ

َغِة آَزَرُه.  ي اللُّ ي"، اْلَوِزيُر ِ ِ ْه
َ
ي َوِزيًرا ِمْن أ ِ ِيِل اْلَعِزيِز: "َواْجَعْل 

ْ ي التَّ ِ َو
ى ِمَن  ِذي ُيْعَتَصُم ِبِه لُيْن اْشِتَقاُقُه ِمَن الَوَزِر، والَوَزُر الجبُل الَّ

ى  َ ِذي َيْعَتِمُد َع ِك، َوَكَذِلَك َوِزيُر اْلَخِليَفِة َمْعَناُه الَّ
َ

موره اْلَهال
ُ
ي أ يه ِ

ْ
رأ

اِن 
َ
ْلط نه َيِزُر َعِن السُّ

َ
اِن َوِزيٌر أل

َ
ْلط ُئ ِإليه، َوِقيَل: ِقيَل ِلَوِزيِر السُّ ِ َوَيْلَت

ي َحِديِث  ِ ي َيْحِمُل َذِلَك. َو
َ
َْمَلَكِة أ

ْ
ِر امل سند ِإليه ِمْن َتْدِب

ُ
ْثقال َما أ

َ
أ

نتم اْلُوَزَراُء ، َجْم 
َ
مراء وأ

ُ
ِقيفة : َنْحُن ٔالا ِذي ُيواِزُره السَّ ُع َوِزيٍر َوُهَو الَّ

يه 
ْ
ى رأ ر ِإ م

َ
ُئ ٔالا ِ ِذي َيْلَت

ثقال َوالَّ
َ
َله ِمَن ٔالا َفَيْحِمُل َعْنُه َما ُحّمِ

ُه وَمْفَزٌع.
َ
 ل
ٌ
ِرِه، َفُهَو ملجأ ْزُر: الّظهر، والقوة،  )٧٧(َوَتْدِب

َ
ن: ٔالا ي الع و

ى أمر. والّزرع يؤازُر  َبعُضه َبْعضا، إذا  وآَزَرُه، أي: ظاهره وعاونه ع
  )٧٨(تالحق والتّف.

ْزر وامُلؤازرة، تفيد 
َ
ا كلها، أي الِوْزر ؤالا ومما سبق يتضح؛ أ

ى أن  ي الحكم. ويشار إ مع تحمل املسؤولية واملشاركة واملعاونة 
ى  ًرا، إذ أشرف الوزراء ع وظيفة الوزارة تطورت تطوًرا سريًعا وكب

ى أعمال الدواوين ٕالادارية واملال ية، وصار لهم نفوذ واضح ع
م ألقاب متنوعة تقديًرا  )٧٩(الخالفة والخلفاء، طلقت عل

ُ
وأ

ي الدولة واملجتمع. وكان أوَل لقب "ذو  م  م وارتفاع مكان لخدما
ن"، أطلقه املأمون ( ى وزيره ٨٣٣- ٨١٣هـ/٢١٨- ١٩٨الرئاست م) ع

ة (الفضل بن سهل)، كناية عن شمول صالحياته للشؤون ٕالاداري
ى الوزراء عادة  )٨٠(والعسكرية، ومن بعدها صار إطالق ٔالالقاب ع

  )٨١(جارية مثُلها مثُل الخالفة.
  من ألقاب ٕالامارة/ شاهنشاه (ملك امللوك)

ى اللغة والثقافة الفارسية  ي أصوله إ وهذا اللقب يعود 
وكلمة شاهنشاه تع ملك امللوك،  )٨٢(املتعلقة بالحكم وٕالادارة،

اإويمكن النظر  ا لفظة أعجمية معربة  ل ى أ من منظور لغوي ع
ن العربية ٕالاسالمية  ن الثقافت ي سياق التفاعل ب استعملت 
ي  رة ٔالاموية، وبلغ ذروته  اية الف والثقافة الفارسية، الذي بدأ مع 

ن. ن الثالث والرابع الهجري أما استعمال الكلمة كلقب فقد  )٨٣(القرن
رة هيمنة البو ي ف ن (تم  ى بغداد ١٠٥٥- ٩٤٥هـ/٤٤٧- ٣٣٤ي م) ع

مقر الخالفة ومعظم ٔالاقاليم الشرقية املمتدة من العراق ح 
ر البويه املسؤول عن بغداد جالل  )٨٤(خراسان. ى ٔالام طلق ع

ُ
وقد أ

م)، وجاء بصيغة "شاهنشاه ٔالاعظم ملك ١٠٣٧هـ/٤٢٩الدولة (سنة 
ما ُخطب له بذلك امللوك". وقد أثار إشكالية عند عامة الناس عند

ى املنابر، "فنفرت العامة، ورموا الخطباء باآلجر، ووقعت  اللقب ع
فتنة شديدة"، وألجل تسويغه وجعله مقبواًل لدى الناس ُرِؤَي 
ى الفقهاء والقضاة إليجاد حّل لهذا ٕالاشكال، فأف  الرجوُع إ
بعضهم بجواز التلقب بذلك اللقب؛ ألن  املقصود به ملك ملوك 

  )٨٥(ٔالارض.

ى أن لقب الشاه كان لقًبا لحكام منطقة بارتولدوذهب " " إ
ذا اللقب، إال أنه لم  )٨٦(خوارزم، وأن العرب لم يمنعوا التلقب 

ن"  يستعمل كلقب رسم لحكام ٔالاقاليم الشرقية مثل "الساماني
ن  ن تابع ن سّنّي م أرادوا أن يبقوا أمراء مسلم ن"؛ أل و"الغزنوي

م شيعة ال يقيمون وزًنا للخالفة، بينما ا يون كو ستعمله البو
الكهم  ى  رفون بشرعية حكمهم، إضافة إ حقيقًيا للخلفاء، أو ال يع

ى ٔالالقاب املَُفّخمة. ى لقب  )٨٧(ع ى كل ٔالاحوال يمكن النظر إ وع
ى أنه ذروة ما بلغته ظاهرة التلقيب للحكام الذين  شاهنشاه ع

تئثار بالسلطة، ولم يوازه لقب آخر نافسوا الخلفاء، أو حاولوا الاس
رات الالحقة إال لقب "سلطان" الذي اتخذه  رة أو الف ي تلك الف

اية العصر العثماني.   )٨٨(السالجقة وشاع، وظل منتشًرا ح 

₣íÿÛŽi^} 
كان هدف هذه الدراسة هو تحليل مضمون بعض ٔالالقاب 

لوزارة ٕالاسالمية الخاصة بالخليفة أو الحاكم وبعض الوظائف كا
ن لنا أن تحديد طبيعة مضمون تلك ٔالالقاب   وٕالامارة، وقد تب
ي بوضوح تام، إال إذا ُدرس كلُّ لقب أو  ا ال تستقيم أو ال تنج ا وم
ا ملعرفة عوامل وأسباب نشأته  ي إطار الظروف ال تشّكل ف ر  أك
ي كل حقبة تاريخية. ولقد تأكد لنا من تحليل  وتطوره وأهميته 

شة بعض تلك النماذج املتصلة بالحكم أو مؤسسة الخالفة ومناق
ا كانت جزًءا ال يتجزأ من الثقافة العربية ٕالاسالمية خالصة، ولم  أ
تكن ظاهرة طارئة أو مستوردة مما أعطى لأللقاب الرسمية صفة 

  ٔالاصالة وٕالابداع.
ى نمط جديد  رة ع وأظهرت هذه الدراسة أن هناك مؤشرات كث

ي العصر العباس يختلف مضمونه وطبيعته عن  من ٔالالقاب 
طبيعة اللقب املستخدم الذي ساد طوال القرن ٔالاول الهجري 

ر وبدايات القرن الثاني، وعكس هذا  محاوالت جادة الستخدام  التغ
ى منهج سياس وفكري جديد يأخذ  ٔالالقاب كرموز وعناوين دالة ع

ي الحياة الاجتما ن الاعتبار التطور الحاصل    عية والثقافية.بع
ي النموذج  الجديد ليس إدراكه  العباسوالالفت للنظر 

لنواقص سلفه الخطاب الراشدي ؤالاموي وفهمه لحقيقة واقعة، 
ًرا مالئًما وتقديم مقاربات  ر هذا الواقع تفس ى تفس وإنما عمله ع
دف تثبيت نمط محدد يتجاوز السياس  ره  سياسية وفكرية لتغي

ى الدي يقدم ي)  إ رراته وبواعثه بذاته كمجال نظري (إيديولو م
  متكامل.

وأظهرت الدراسة خصوصية النموذج ٕالاسالمي لظاهرة ٔالالقاب 
ى ظاهرة سياسية متحركة،  ر تطورها من ظاهرة لغوية بحتة إ ي س
بالتوازي مع الحراك والصراع حول السلطة لتحول اللقب من 

ى مفهوم إجرائ –مفهوم (لغوي  ) إ ) مرتبط  - ي (سياس سياس دي
ى  بمحددات وتجليات فكرية ونفسية تستقطب الجمهور وتجذبه إ

ها السلطة  أو املعارضة، وتعيد إطالقه بعد  الحاكمةتصورات ُتعدُّ
راته ومستوى تفاعله مع الثقافة السائدة.   التيقن من مدى تأث

ن من خالل دراسة  يوتب ر  نموذ ما ٔالاك الوزارة ؤالامارة أ
ر بما يتوافق مع تنوع الثقافات للشعوب تعر  ًضا للتبديل والتغي

ي إطار ٕالاسالم ودوله املرتبطة بالخالفة؛  ٕالاسالمية ال انضوت 
ا  ا ولغ ليبدو اللقب السياس عند تلك الشعوب منسجًما مع ترا

رها.   ونمط تفك
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
ـى ألفيـة ابـن مالـكهـ)، ٧٦١(ت هشامابن  )١( ، تحقيـق: يوسـف أوضح املسـالك إ

ي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع     . ١/١٣٣الشيخ محمد البقا
ي عبـــــد الـــــرحمن،  )٢( رقـــــو ــــــال ــــــروت، شــــــرح ديـــــوان املتن ، دار الكتـــــاب العربـــــي، ب

  .١/٢٢٧م، ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩
 –، دار الكتــــــب العلميــــــة العقـــــد الفريــــــدهـــــــ)، ٣٢٨ابـــــن عبــــــد ربـــــه ٔالاندلســــــ (ت )٣(

ى،  روت، الطبعة: ٔالاو   . ٦/١٧٧هـ،  ١٤٠٤ب
، تحقيــق: أحمــد لعربيــةالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح اهـــ)، ٣٩٣الجـوهري (ت  )٤(

ن  ــــــروت، الطبعــــــة الرابعــــــة  –عبــــــد الغفــــــور عطــــــار، دار العلــــــم للماليــــــ  ١٤٠٧ب
  .٣/٨٩٧م، ١٩٨٧هـ/

 ). ١١سورة الحجرات، أية ( )٥(
ــــــــي صــــــــناعة ٕالانشــــــــاءهـــــــــ)، ٨٢(ت  القلقشــــــــندي) ٦( ــــــــ  ، دار الكتــــــــب صــــــــبح ٔالاع

روت،    . ٥/٤١٢العلمية، ب
ـــي ) الباشـــا، حســـن، ٧( ضـــة التـــاريخ والوثـــائق وٓالاثـــارٔالالقـــاب ٕالاســـالمية  ، دار ال

، ٕالاسالم وفلسفة الحكم، عمارة، محمد، ٥٩م،  ص ١٩٧٨العربية، القاهرة 
روت ٢ط   .٢٨ – ٢٧م، ص ١٩٧٩، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب

، بغـــــــــــــداد، د.ت. ص املقدمـــــــــــــةابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون، ) ٨( ـــــــــــــ ، ١٩١ – ١٩٠، مكتبـــــــــــــة املث
  .٥/٤١٨ صبح ٔالاعالقلقشندي، 

ن) فــالح ٩( ــي نشــأة الدولــة ٕالاســالمية، حســ ، مركــز دراســات الوحــدة ١، طبحــث 
روت    .٣٥م، ص ٢٠١٠العربية، ب

، دار صـــادر، تـــاريخ اليعقـــوبيهــــ)،  ٢٨٢، أحمـــد بـــن أبـــي يعقـــوب (تاليعقـــوبي) ١٠(
ـروت،  ــري، محمــد بـن جريــر (٢/١٢٧ب ، تــاريخ الرســل وامللــوكهـــ)،  ٣١٠، الط

هيم، دار املعــــــارف بمصــــــر، الطبعــــــة الثانيــــــة  تحقيــــــق محمــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــرا
٣/٢١٠.  

ــي حضــارة ٕالاســالم) جــب، هــاملتون، ١١( ، ٣، تحقيــق إحســان عبــاس، طدراســات 
ــــــــروت  ن، ب تطــــــــور ، الجــــــــالودي عليــــــــان، ١٩١م، ص ١٩٧٩دار العلــــــــم للماليــــــــ

ي ( ا بالخالفة خالل العصر السلجو -١٠٥٥هـ/ ٥٩٠-٤٤٧السلطنة وعالق
ومــا بعــدها،  ١٦٢م، ص ١٩٩٦الجامعــة ٔالاردنيــة،  . رســالة دكتــوراه،م)١١٩٣

ـــا –الدولـــة العثمانيـــة الشـــناوي، عبـــد العزيـــز،  ـــرى عل ، دولـــة إســـالمية مف
رجـــــــــــــــــــاوي، ٧٣،  ١/٥٤م ١٩٩٢مكتبــــــــــــــــــة ٕالانجلـــــــــــــــــــو املصـــــــــــــــــــرية، القـــــــــــــــــــاهرة،  . ال

راطوريـــــة العثمانيـــــة  ، ٔالاهليـــــة للنشـــــر تاريخهـــــا السياســـــ والعســـــكري  –ٕالام
روت    . ١٠١-١٠٠ص م، ١٩٩٣والتوزيع، ب

ـروت، الطبعـة الثالثـة  –، دار صـادر لسـان العـرب، منظـور ابن  )١٢( هــ،  ١٤١٤ -ب
٨٥ – ٣/٨٣ .  

ـــروت  ١٨٣، يعقـــوب بـــن إبـــراهيم (ت يوســـف) أبـــو ١٣( هــــ)، الخـــراج، دار املعرفـــة، ب
 .١٨ -٣م، ص ١٩٧٩

، تحقيـــق: أكـــرم تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـــاطهــــ)،  ٢٤٠) ابـــن خيـــاط العصـــفري (ت١٤(
روت  –، دار القلم ومؤسسة الرسالة، دمشق ٢ي، طضياء العمر  م، ١٩٧٧ب

  .١٥٠، ١٤٧ص 
ن، مرجع سابق، ص  )١٥(   . ٩٧ – ٩٦فالح حس
  .٢٢٧، ص املقدمة) ابن خلدون، ١٦(
  وما بعدها. ٢٩) عمارة، مرجع سابق، ص ١٧(
ي لألمـــــة العربيـــــة) الـــــدوري، ١٨( ، مركــــــز دراســـــات الوحــــــدة ١، طالتكـــــوين التــــــاري

ــــــروت  ن،٩٢م، ص ١٩٨٤العربيــــــة، ب ــــــي نشــــــأة الدولــــــة  ، فــــــالح حســــــ بحــــــث 
 . ٥٥، ٤٥، ص ٕالاسالمية

  .٤٤٧ -  ٥/٤٤٦) القلقشندي، صبح ٔالاع  ١٩(
  . ٣٩،  ٣٦،  ٣٣) عمارة، مرجع سابق، ص ٢٠(
ـــي فلســـفة الحكـــم، الـــدوري) ٢١( ، بحـــث، مجلـــة املســـتقبل العربـــي، الديمقراطيـــة 

  وما بعدها. ٦١م، ص ١٩٧٩)، أيلول ٩العدد (
 

 
  . ٢/٢١٧ تاريخ اليعقوبيعقوبي، ) الي٢٢(
ــي حضــارة ٕالاســالم، هــاملتون، جــب) ٢٣( ، ٣، تحقيــق إحســان عبــاس، طدراســات 

ـــــــــــــــروت  ن، ب ومــــــــــــــــا بعـــــــــــــــدها، الــــــــــــــــدوري،  ٤٥م، ص ١٩٧٩دار العلـــــــــــــــم للماليــــــــــــــــ
ـــي فلســـفة الحكـــم العربـــي ، الجـــابري، محمـــد عابـــد، ٦٣، ص الديموقراطيـــة 

ــــــروت ، مركــــــز دراســــــات الوحــــــد١، طالعقــــــل السياســــــ العربــــــي ة العربيــــــة، ب
  .٣٥١، ٣٠١، ٧٦م، ص ١٩٩٠

 . ٥/٤١٤ صبح ٔالاع) القلقشندي، ٢٤(
ــى ذلـك تلقيــب يزيــد بــن الوليـد (٢٥( م) بالنــاقص؛ ألنــه ٧٤٣هـــ/١٢٦) ومـن ٔالامثلــة ع

 -١٢٧نقــــــــــص مــــــــــن أعطيــــــــــات أهــــــــــل الحجــــــــــاز، وتلقيــــــــــب مــــــــــروان بــــــــــن محمــــــــــد (
ـــى تحمـــل ال٧٤٩ -٧٤٤هــــ/١٣٢ ره وقدرتـــه ع حـــروب. م) بالحمـــار كنايـــة عـــن صـــ

ـــري،  ـــي ٓالاداب ، ٧/٢٩٧ تـــاريخ الرســـل وامللـــوكالط ابـــن الطقطقـــا، الفخـــري 
  .١٣٨، ١٣٦السلطانية ص

،  ١١٨،  ٦٧م،  ص ١٩٧٨، عمــاننشــأة الحركــة ٕالاباضــية) خليفــات، عــوض، ٢٦(
١٧٩،  ١٥٠ .  

  .١٩٦،  ١٩٢، املقدمة) ابن خلدون، ٢٧(
، كامل مصطفى، ٢٨( ن التصوف والتشـيع) الشي دار ٔالانـدلس،  ،٣، طالصلة ب

روت    . ٢/١٢٨م، ١٩٨٢ب
، املصــــدر  ٢٦٣، ص العقــــل السياســــ العربــــي) الجــــابري، ٢٩( ومــــا بعــــدها. الشــــي

  . ٢٣١، ٢/١٩٦نفسه 
  . ٣٤ -٣٢) عمارة، مرجع سابق، ص ٣٠(
  أمم.  – ٢٥ - ١٢/٢٤ لسان العرب) ابن منظور، ٣١(
  .١/٢٧، املعجم الوسيط) ٣٢(
ـــــ بـــــن شـــــرف (ت  النـــــووي) ٣٣( (مـــــع تكملــــــة  املجمــــــوع شـــــرح املهـــــذب هــــــ)،٦٧٦يح

ي)، دار الفكر،    . ١٩/١٩١السبكي واملطي
ن، مرجع سابق، ص ٣٤(  . ١١٩ – ١١٥) فالح حس
، مرجع سابق،  ٣٥(   . ٢/٢٣١) الشي
، محمــــــــد بــــــــن يعقــــــــوب، ٣٦( ــــــــ ي) الكلي ، دار ٔالاســــــــوة للطباعــــــــة ٤، طأصــــــــول الكــــــــا

ن بــــــن  ٢/٥١٤والنشـــــر، طهــــــران. محمــــــد بــــــن ومــــــا بعـــــدها، الــــــديار بكــــــري، حســـــ
ـــي أحـــوال أنفـــس نفـــيسالحســـن،  ، مؤسســـة شـــعبان للنشـــر تـــاريخ الخمـــيس 

روت،    وما بعدها. ٢/٢٨٦والتوزيع، ب
، مرجع سابق، ص ٣٧(   . ١٢٨) الشي
م، ١٩٣٨، تصــحيح عبــد هللا الصــاوي، القــاهرة التنبيــه ٕالاشــراف) املســعودي، ٣٨(

  .١٦٧، الباشا، مرجع سابق، ص ٢٩٣ص 
ي لألمة العربيةالتكوين الت) الدوري، ٣٩(   .٥٧-٥٦،  ٤٣، ص اري
ــي حضــارة ٕالاســالم) جــب، ٤٠( ، ص تــاريخ العــرب، كــاهن، ٥٩ -٥٨، ص دراســات 

٨١  .  
  . ٣٣٥، ص العقل السياس العربي) الجابري، ٤١(
ـــــــي بـــــــن عبـــــــد هللا بـــــــن عبـــــــاس٤٢( ، ) هـــــــو أبـــــــو العبـــــــاس عبـــــــد هللا بـــــــن محمـــــــد بـــــــن ع

، ١عكــــــــاوي، ط ، تحقيــــــــق رحــــــــابتــــــــاريخ الخلفــــــــاءالســــــــيوطي، جــــــــالل الــــــــدين، 
روت    . ١٩١م، ص ١٩٩٢مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، ب

  .٦٥، ص العصر العباس ٔالاول ) الدوري، ٤٣(
 . ٢/٣٥٥، تاريخ اليعقوبي) اليعقوبي، ٤٤(
روت العباسيون ٔالاوائل) فاروق عمر، ٤٥(   .١/١٢٩م، ١٩٧٠، دار ٕالارشاد، ب
ن، الخليل )٤٦( د إبـراهيم السـامرائي، دار ، تحقيـق: د مهـدي املخزومـي، كتاب الع

  . ٣/١٤٧ومكتبة الهالل، 
ري، ٤٧(   . ٤٢٦ – ٧/٤٢٥ تاريخ الرسل وامللوك،) الط
  . ١٥٣ -٢/١٥٢، ٕالامامة والسياسة) ابن قتيبة، ٤٨(
، املطهــر بــن طـاهر،٤٩( ــ بنشـره كلمــان هــوار، طبــع البــدء والتــاريخ ) املقدسـ ، اعت

أخبــار الــدول هـــ)، ٦١٣(ت ، ٔالازدي، ابــن ظــافر  ٦/٧٤م، ١٩١٩ -١٨٩٩بــاريس 
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، تحقيــــق عصــــام هزايمــــة وزمالئــــه، مؤسســــة حمــــادة، دار الكنــــدي، املنقطعــــة

  .٢٨٤م، ص ١٩٩٩إربد 
ـــي٥٠( ، ص تـــاريخ الخلفـــاء، الســـيوطي، ) هـــو أبـــو جعفـــر عبـــد هللا بـــن محمـــد بـــن ع

١٩٣  .  
العــــــــرب وٕالاســــــــالم والخالفـــــــــة ، بليــــــــاييف، ٨٢، صتــــــــاريخ الشــــــــعوب) كــــــــاهن، ٥١(

ىالعربية م، ١٩٧٢، الدار املتحدة للنشر، ١العربية أنيس فريحة، ط ، نقله إ
  . ٢٦٥ص 

ري، ٥٢( ، الفخـري وما بعدها، ابن الطقطقا،  ٧/٥٥٢، تاريخ الرسل وامللوك) الط
  .١٥٩ص 

ي التاريخ العباس) فاروق عمر، ٥٣(   . ٢٩٧، ص أبحاث 
  .٢٨٧، ص العقل السياس العربي، الجابري، ١٦٦، ص دراسات) جب، ٥٤(
، أخبــار الدولـــة العباســـية وفيــه أخبـــار العبـــاس وولـــدههــــ)، ٣ول (ت: ق ) مجهــ٥٥(

ــروت، ص  ، دار الطليعــة، ب ــ تحقيــق: عبــد العزيــز الــدوري، عبــد الجبــار املطل
٢٤٩، ٢٤٥.  

  .٢٠٧) فاروق عمر، مرجع سابق، ص ٥٦(
  .٢٨٧، ص تاريخ الخلفاء) السيوطي، ٥٧(
  . ٣٢٧) السيوطي، املصدر نفسه، ص ٥٨(
  نصر. – ٥/٢١٠هـ،  ١٤١٤، لسان العرب ) ابن منظور،٥٩(
ــــى ألفيــــة ابــــن مالــــكهـــــ)، ٧٦٩) ابــــن عقيــــل (ت ٦٠( ، تحقيــــق: شــــرح ابــــن عقيــــل ع

ـــراث  ـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار ال القـــاهرة، دار مصـــر للطباعـــة،  –محمـــد م
م، ١٩٨٠هــــــــــ/  ١٤٠٠ســـــــــعيد جـــــــــودة الســـــــــحار وشـــــــــركاه، الطبعـــــــــة: العشـــــــــرون 

١/١٨٤.  
ــي ) هــو أبــو عبــد هللا محمــد بــن٦١( ، املصــدر الســيوطي، عبــد هللا بــن محمــد بــن ع

  وما بعدها. ٢٩٠نفسه، ص 
  .٤٦، ص الخالفة العباسية) فاروق عمر، ٦٢(
  ). ٢٦سورة السجدة، أية ( )٦٣(
  . ٦/٢٥٣٣ الصحاح، ) الجوهري ٦٤(
ي العصر الفاطمياملناوي،  )٦٥(   .    ٢٦٢، دار املعارف، مصر، ص الوزارة والوزراء 
ن، ٦٦( ـــروت دعوة العباســـيةالـــ) مـــؤنس، حســـ ، ١٧٠م، ص ١٩٨٤، دار الجيـــل، ب

  . ٣٣٩، ص العقل السياس العربيالجابري، 
مــــــروج الــــــذهب ، املســــــعودي، ١٦٥، ص أخبــــــار الدولــــــة العباســــــية) مجهــــــول، ٦٧(

ــي الــدين عبــد الحميــد، ومعــادن الجــوهر ج ، دار الفكــر ٣، تحقيــق محمــد م
، مرجع سابق ٣/٣٢٢م، ١٩٦٤، ٤ط   بعدها.وما  ١/١١٦، الشي

ن: " )٦٨( ــي كتابــه ُينظــر: محافظــة، حســ نظــام الخالفــة وأحكامهــا عنــد املــاوردي 
ـــــي مجلـــــة دراســـــات ٔالاحكـــــام الســـــلطانية والواليـــــات الدينيـــــة " بحـــــث منشـــــور 

 -٥٧م، ص ٢٠٠٩ –، حزيــران ١٠٦ -١٠٥تاريخيــة، جامعــة دمشــق، العــددان 
٨٩  .  

  . ٢٣٨) ابن خلدون، املقدمة، ص ٦٩(
، تحقيــــق ١هــــ)، الـــوزراء والكتـــاب، ط ٣٣١بـــن عبــــدوس ( ) الجهشـــياري، محمـــد٧٠(

، مطبعـــة مصـــطفى  مصـــطفى الســـقا، إبـــراهيم ٔالابيـــاري، عبـــد الحفـــيظ  شـــل
، القاهرة    .٢٨٥ – ٣/٢٨٤، املسعودي، ٨٧-٨٥م،  ص ١٩٣٨البابي الحل

)٧١ ،   . ١٥٧، ص الُك ؤالالقاب) القم
ج الــــــذهب ومعــــــادن مــــــرو ، املســــــعودي، ٢/٣٥٢ تــــــاريخ اليعقــــــوبي، اليعقــــــوبي )٧٢(

، ٤٥٠ -٤٤٩، ص دراســـــــــات، وانظـــــــــر: جـــــــــب، ٣٠٢، ٢٨٥ -٣/٢٨٤، الجـــــــــوهر
ن،    .٣٦٧ – ٣٦٦، ص الدعوة العباسيةمؤنس، حس

  . ٢١٧، ص أخبار الدولة العباسيةمجهول،  )٧٣(
ن، مــــؤنس )٧٤( ، ص دراســـــات، جــــب، ١٨٩ -١٨٨، ص الـــــدعوة العباســـــية، حســـــ

٤٢١  .  
 

 
ـــــي العصـــــر اوي، ، املنـــــ١٥٥، ص الفخـــــري ابـــــن الطقطقـــــا،  )٧٥( الـــــوزارة والـــــوزراء 

  .١٥ -١٤، ص الفاطمي
  .٢٢١، ص الفخري ، ابن الطقطقا، ٢/٣٥٣ تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي )٧٦(
 وزر. – ٢٨٣/ ٥  لسان العرب) ابن منظور، ٧٧(
ن) الخليــــــل، ٧٨( هــــــــ)، ٣٧٠، ٔالازهـــــــري، محمــــــد بـــــــن أحمــــــد (ت٣٨٢/ ٧، كتـــــــاب العــــــ

ــــراث العربــــي ، تحقيــــق: محمــــد عــــوض مرعــــب،  دــــذيب اللغــــة  –ار إحيــــاء ال
ى،  روت، الطبعة: ٔالاو   .  ١٣/١٦٩م،  ٢٠٠١ب

ي. بارتولد )٧٩( ي)، فاسي ـى الغـزو املغـو ، نقلـه عـن تركستان (من الفتح العربـي إ
  .   ٢٣٠،  ص ١٩٨١الروسية صالح الدين عثمان، الكويت 

، ص الفخـــــــري ، ابـــــــن الطقطقـــــــا ،  ٣٠٢ص  الـــــــوزراء والكتـــــــاب، الجهشـــــــياري  )٨٠(
٢٢١. 

ي النظم، توفيق، اليوزبكي )٨١(   . ٨٢م، ص ١٩٨٨، جامعة املوصل، دراسات 
، ص الجــــذور التاريخيــــة للشــــعوبية، الــــدوري، ٤٧- ٤٦، ص دراســــات، جــــب )٨٢(

٥٤ -٥٣.  
ي لألمة العربيةالدوري،  )٨٣(   وما بعدها.  ٨٤، ص التكوين التاري
 . ٢٠٧ - ٢٠٦، ص تاريخ العربكاهن،  )٨٤(
ـــي تـــاريخ امللـــوك ؤالامـــماملنـــ، الجـــوزيابـــن  )٨٥( ، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر تظم 

ـــروت ،  ، ابـــن ٨/٩٧عطـــا، مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، ب
اية  ر، البداية وال   .١٢/٤٣كث

  .٣٦٣، ص تركستانبارتولد،  )٨٦(
، نشــره ميخائيــل رســوم دار الخالفــةهـــ)،  ٤٤٨، هــالل بــن املحســن (تالصــابي) ٨٧(

  .٩٥ – ٩٤م. ص ١٩٦٤عواد، بغداد، 
ــــالقلقشــــندي،  )٨٨(  ٦٢، صتطــــور الســــلطنة، الجــــالودي، ٥/٤٢٠، صــــبح ٔالاع

  وما بعدها.


