نظاو انىزارة وتطىره
•أصل الكلمة واشتقاقها وتطورها:
•الوزارة فً العصر العباسً االول:
•الوزارة فً العصر العباسً الثانً:
•ممٌزات الوزارة خالل العهد البوٌهً( 447 – 334هـ):
•الوزارة فً فترة السٌطرة السلجوقٌه ( 590 – 447هـ):
•صالحٌات الوزٌر فً العصور العباسٌه المتأخرة :

أصم انىزارة واشتقاقها وتطىرها
•

•
•
•
•
•

أختلف اللغوٌون والمفسرون والكتاب فً أشتقاق لفظ الوزارة على أقوال فقٌل هً مأخوذة من الوزر(بفتح
الواو والزاي) وهو الملجأ الن الملك أو الخلٌفة ٌلجأ الى رأي الوزٌرومشورته  ،وقٌل أنها مأخوذة من االزر
وهو الظهر الن الخلٌفه ٌقوى وٌستند الى وزٌره كما ٌستند البدن الى الظهر وكما ورد فً القرآن الكرٌم ((
واجعل لً وزٌرا من اهلً هارون أخً أشدد به أزري واشركه فً أمري )) وٌرى آخرون أنها مشتقه من
الوزر (بكسر الواو وسكون الزاي)وهو الثقل الن الوزٌر ٌحمل عن الخلٌفة أثقاله ومسؤولٌاته .
تعد كلمة وزٌر عربٌة االصل  ،فقد أستعملها العرب قبل االسالم فً أشعارهم  ،كما سمت بها أبناءهم ،مما
ٌدل على شٌوع الكلمه واستعمالها لدى العرب قبل االسالم .
امافً عهد الرسالة فقد وردت عند االمامٌة على وجه الخصوص  ،بإن النبً (صلى هللا علٌه وآله) لقب علً
بن ابً طالب ( علٌه السالم) بالوزٌر.
وفً العصر االموي (  132 – 41هـ ) وردت كلمة وزٌر فً نصوص متعددة وبمعان مختلفة .كما وردت
فً رواٌة تأرٌخٌة أن محمد بن الحنفٌه سمى المختار الثقفً (( وزٌري وامٌنً )) وتأتً هنا بمعنى المندوب
والممثل .
كما ذكر أن عبد الحمٌد الكاتب تولى الوزارة لمروان بن محمد (132 –127هـ).
والبد من االشارة الى أن هناك من أرجع الكلمه واشتقاقها الى أصل فارسً (ساسانً) وأن نظام الوزارة فً
تطوره قد تأثر الى درجة كبٌرة بظروف البٌئه العربٌة االسالمٌة فً فترة نشوئه الى أن فكرة الوزارة ربما
أقتبست من اٌران  .فقد أشترك الفرس بهذا المنصب وابدعوا فٌه على أن الخلفاء عرب والوزراء فرس .

انىزارة في انعصر انعباسي االول
•

•

•
•
•

•

•

لما انتقلت الخالفة الى العباسٌٌن لم ٌكن منصب الوزٌر موجودا مع معرفة العرب به لذلك فقد ظهر المنصب الى حٌز
الوجود فً الدولة االسالمٌة أول مرة فً العصر العباسً  0فنذكر الرواٌات التأرٌخٌة بأن الجٌش العباسً الذي دخل
الكوفه فً  11محرم سنة 132هـ وسلم على أبً سلمه الخالل فً الكوفه وسماه وزٌر ال محمد وهكذا ظهر المنصب من
الناحٌة العملٌه فلما ملك بنو العباس تقررت قوانٌن الوزارة وسمى الوزٌر وزٌرا وكان قبل ذلك ٌسمى كاتبا أو مشٌرا.
أن مسؤولٌات الوزٌر لم تكن فً البداٌة تبعد كثٌرا عن مسؤولٌات الكاتب فً العصر االموي ولم ٌكن أبو سلمه الخالل
سوى مشاور للخلٌفة ولم تكن الدواوٌن كلها بٌده  ،فقد كان دٌوان الجند مثال وهو أهم الدواوٌن  0ودٌوان الخراج بٌد خالد
بن برمك .
والبد من االشارة اال أن المنصور كان حاذقا قوٌا حازما ٌنظر فً كل صغٌرة وكبٌرة ولذلك كان الوزٌر فً عهده ال
ٌتعدى عمله التنفٌذ وابداء النصح  0ومن أشهر وزراء المنصور أبو أٌوب المورٌانً الذي تقلد الدواوٌن مع الوزارة0
ثم الوزٌر المشهور الربٌع بن ٌونس الذي أشتهر بلباقته وذكائه وحسن سٌاسته وادى دورا كبٌرا فً البٌعه للمهدي وبقى
وزٌرا للمنصور الى أن توفى.
* أما فً عهد المهدي فقد كان عهده عهد أستقرار نسبً من الناحٌة السٌاسٌه  ،وبما أن المهدي كان ٌمٌل الى الترف
واالسراف لذلك طغت شخصٌة بعض وزراءه علٌه  ،مثل ٌعقوب بن داود  ،وابو عبد هللا معاوٌة بن ٌسار الذي بقى فً
الوزارة أربع سنوات وفوض الٌه تدبٌر المملكه وادارة الدواوٌن وكان مستقٌما حكٌما عفٌفا والٌه ٌعود الفضل فً ابتداع
نظام المقاسمه فً الخراج فً أرض السواد على الطرٌقة العٌنٌه ومن وزراء المهدي أٌضا الفٌض بن صالح .
* وفً عهد هارون العباسً ظهرت أبهة الوزارة وتبلور المنصب  ،بعد ثقة الخلٌفة الرشٌد بالبرامكه  ،فقد أستوزر الرشٌد
ٌحٌى البرمكً واعطاءه سلطه واسعه حٌث أشرف على الدواوٌن كافة والتوقٌعات كذلك  0اذ أستعان ٌحٌى بولدٌه الفضل
وجعفر وعن طرٌقهما أمتد نفوذ البرامكه الى كافة مرافق الدولة  0لكنهم سقطوا ونكل بهم الرشٌد سنة 187هـ 0
* أما فً زمن المأمون أصبح الفضل بن سهل نفوذ واسع حٌث تلقب ( ذا الرئاستٌن ) أي الحرب والتدبٌر .وكانت وزارة
الفضل بن سهل وزارة تفوٌض أذ قال له المأمون ( لقد جلعت لك رتبه من ٌقول فً كل شٌىء فٌسمع منه وال تتقدمك
مرتبه أحد ما لزمت ما أمرتك به من العمل هلل ولنبٌه والقٌام باصالح دولة أنت ولً قٌامها ) فسار الفضل بذلك على سٌرة
البرامكه  0وكذلك المأمون تخلص منه سنة ( 203هـ).

انىزارة في انعصر انعباسي انثاني
•

•
•

•

•

مرت الوزارة بتجارب قاسٌه فً هذا العصر حتى انها كادت تزول فً فترة التسع سنوات المضطربه (256 – 247هـ)
أي من مقتل المتوكل الى مجًء المعتمد  0كما أن الوزارة أصبحت منصبا شكلٌا فً فترة أمرة االمراء ( -324
334هـ) فلقد أدى أزدٌاد نفوذ الجٌش فً السٌاسه الى تعاظم سطلة القادة العسكرٌٌن االتراك فضعفت الوزارة واصبحت
وراثٌه أنحصرت فً أسر معٌنه مثل أسرة خاقان واسرة الفرات واسرة ال وهب0
أما صالحٌات الوزٌر خالل هذه الفترة فقد أنحسرت تدرٌجٌا حتى غدت مسؤولٌتهم الوحٌدة االشراف على موارد بٌت
المال وتأمٌن الحصول علٌها0
والبد من االشارة أن القادة العسكرٌٌن االتراك لم ٌتركوا منصب الوزارة تعففا ونزاهه بل أدركوا أن منصب الوزارة بما
فٌه من أصول أدارٌه واجراءات معتمدة تتعلق بالسجالت والدواوٌن ال ٌناسب العسكر وال ٌقدرون على واجباته ومن
أشهر وزراء عصر النفوذ التركً أبو الحسن علً بن محمد بن الفرات  ،وكان ال فرات ٌتمتعون بنفوذ ٌشبه نفوذ
البرامكه وبنً سهل وقد تقلد علً بن الفرات الوزارة ثالث مرات  0ومن الوزراء المشهورٌن أٌضا علً بن عٌسى ال
الجراح وهو من أسرة كتاب تدرجت فً الدواوٌن كذلك حتى أصبح وزٌر للمقتدر0
وان سٌاسة المقتدر الضعٌفة اذ تدخل الجٌش وتدخل الحرٌم ادى الى ظهور وزراء ضعفاء أمثال محمد أبن مقلة وزاد
التصادم بٌن الوزارة وقادة الجٌش الترك مما أضطر الخلٌفه الراضً( 329 – 322هـ ) االستنجاد بمحمد بن رائق
الذي أصبح أمٌر االمراء وساءت منزلة الوزارة فلم ٌعد لهم نفوذ واقتصر عملهم على الظهور فً المواكب الرسمٌه
واالحتفاالت ولم ٌكن الوزٌر ٌنظر فً شٌىء من أمر الدواوٌن أو الوالٌات  0بل صار أبن رائق وكاتبه ٌنظر فً االمور
جمٌعها  0كما أن أمٌر االمراء تدخل فً تعٌٌن الوزراء وعزلهم  0ولكن صاحب االحواز نافس أبن رائق مما أدى الى
ضعف االخٌر حٌث أستطاع قائد عسكري تركً أن ٌحل محله وٌدخل بغداد وٌلقب بامٌر االمراء  ،وكان أسم القائد
الجدٌد بجكم التركً أما محمد بن رائق فقد فر الى الشمال ( الموصل)0
ولكن البرٌدٌن هاجموا بغداد ونهبوها ففر الخلٌفة الى الشمال حٌث ٌحكم الحمدانٌون فطمع الحسن بن حمدان بمنصب
أمٌر االمراء فأغتال محمد بن رائق وحل محله  0ولقب الحسن بن حمدان ( ناصر الدولة ) سنة  330هـ  0فأنتهز
الخلٌفة المتقً فرصة رحٌل ناصر الدولة الى الموصل واستنجد بتوزون القائد الدٌلمً وعٌنه أمٌر االمراء سنة 331هـ
.اال أن توزوز لم ٌتمتع بسلطنه كثٌر حٌث توفً سنة  334هـ.

مميسات انىزارة خالل انعهد انبىيهي( 447 – 334هـ)
•
•
•
•

•

•

•

•

.1أن االمراء البوٌهٌن حرموا الخلٌفة من تعٌٌن وزٌر له وعٌنوا كاتبا بدله الداء شؤونه واقطاعاته
المحدودة0
.2أتخذوا وزراء النفسهم أي أصبح لالمٌر البوٌهً وزٌر وللخلٌفة كاتب فقط0
.3أن أمراء بنً بوٌه أدخلوا تعدٌال مهما فً الوزارة لم ٌكن معروفا من قبل االوهوأتخاذ وزٌرٌن فقد
أتخذعضد الدولة وزٌرا له بفارس واخر جعل مقره بغداد
.4أمتداد صالحٌات الوزٌر البوٌهً لتشمل االمور الحربٌة وقٌادة الجٌوش فضال عن صالحٌاته
السٌاسٌه واالدارٌة0
 .5من وزراء بنً بوٌه المشهورٌن  :أبو محمد الحسن المهلبً أبن أبً صفره حٌث واله معز الدولة
الوزراء سنة 339هـ وبقً فً الوزارة ثالثة عشر سنه وكان مشهورا بمقدرته االدارٌة والعسكرٌة
أٌضا 0ومن الوزراء المشهوٌن أٌضا أبو الفضل محمد بن العمٌد الذي أتخذه ركن الدولة الحسن بن
بوٌه وزٌرا له .وقد تقلد الوزارة بعده أبنه أبو الفتح الذي ورث أباه فً المواهب االدارٌه والقابلٌات
االدبٌه واستوزره مؤٌد الدولة بن ركن الدولة ولقبه ( ذا الكفاءتٌن) لمهارته الحربٌه وكفاءته السٌاسٌه 0
 .6أن منصب الوزارة أصبح موضع مساومات فً نهاٌة القرن الرابع الهجري فبعد وفاة الصاحب بن
عبادة سنة  385هـ كتب قائد الجٌش فً جرجان الى االمٌر البوٌهً فخر الدوله ٌطلب الوزارة مقابل
مبلغ من المال قدره ( )8مالٌٌن درهم فلما سمع ذلك الوزٌر أحمد بن ابراهم دفع ( )9مالٌٌن على أن
ٌحتفظ بمنصبه  ،فقرر االمٌر البوٌهً فخر الدولة أن ٌشركهما فً الوزارة.
 .7عظم شأن االلقاب فً هذه الفترة وكان من ممٌزات الوزارة التلقب بااللقاب الطوٌله الرنانه  ،كـ(
فلك الملك) وتلقب آخر بلقب( ذو السعادتٌن وزٌر الوزراء تاج الملك )وتلقب آخر ( فخر الدولة فلك
االمة كافً الكفاة)
 .8شٌوع مصادرة اموال وامالك الوزراء بعد عزلهم  ،وهً أدارٌه أستغلها البوٌهٌن أبشع أستغالل.

انىزارة في فترة انسيطرة انسهجىقيه ( 590 – 447هـ)
•

•
•
•
•

•

.1ظهور أهمٌة الوزارة ثانٌة فً أدارة شؤون الدولة  0وقد ظهرت أسر توارثت الوزارة أذ اعتمد السلطان
السلجوقً نفسه على وزٌره فً االدارة والسٌاسه التً ال ٌعلم من أصولها شٌئا الن السلطان كان مهتما
بأمور الحرب والجٌش  ،كما عرف منهم بدواتهم وعد تحضرهم 0
.2تشجٌع الوزراء للتألف فً علوم الفقه والكالم للرد على خصومهم العقائدٌٌن وكذلك تشجٌع الوزراء
لتأسٌس المدارس لنفس الغرض.
.3أستمرار الوزراء السالجقه فً قٌادة الجٌوش واالشراف على العسكر  ،كما كان الحال فً فترة النفوذ
البوٌهً.
.4شٌوع مصادرة أموال الوزراء أو حبسهم عند عزلهم .
.5من أشهر وزراء هذه الفترة  :الوزٌر فخر الدولة أبن جهٌر الذي تزوج أبنه نظام الملك وزٌر السلطان
ملك شاه وقد خلفه فً الوزارة أبو شجاع الذي كان سٌاسٌا ماهرا ٌجلس للمظالم بنفسه  ،وكان أبو شجاع
مؤرخا الف كتاب ( ذٌل تجارب االمم لمسكوٌه)  .ومن الوزراء االخرٌن الشرٌف ابو القاسم علً نقٌب
النقباء  ،وكان وزٌرا للخلٌفة.المسترشد ،وأدى الوزٌر أبن هبٌرة دورا كبٌرا فً قٌادة الجٌش والقضاء
على السالجقه فً العراق .
.6ومع القضاء على سلطة السالجقه زاده مكانة الوزراء المركزٌة مع زٌادة نفوذ الخلٌفه العباسً  ،كما
زادت القابه الطنانه  ،أما أختصاصاته فباتت واسعه جدا .

صالحيات انىزير في انعصىر انعباسيه انمتأخرة يمكن أجمانها بما يأتي

•
•
•
•
•
•

.1النظر فً الدواوٌن كلها  ،وتولٌه وعزل صدور هذه الدواوٌن.
.2تبلٌغ القضاة بقرار الخلٌفة بتولٌهم وخلعهم  ،وٌخلع علٌهم فً دار الوزارة
.3تبلٌغ نقباء العباسٌٌن والعلوٌٌن وقراءة عهدهم والخلع علٌهم .
ٌ.4تولى الوزٌر أخذ البٌعه للخلٌفة عند تولٌه واالشراف على المراسٌم الخاصه
بذلك.
.5أستعراض الجٌوش فً المناسبات  ،وقٌادة العسكر لقمع الفتن واالضطرابات
فً االقالٌم التابعه للخالفة .
.6أستقبال أمراء البالد المجاورة أو رسلهم قبل تشرفهم بمقابلة الخلٌفة  ،وقد
ظهر العدٌد من نواب الوزراء الى جانب الوزراء لمساعدة الوزٌر فً تسٌٌر
أموره  .وكان عددهم كبٌـرحتى بلغ فً عهد الناصر تسعة نواب للوزٌر.

