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٣٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٥/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
العاشر باریي القرن الرابع للهجرة/یعد القاضي ابو علي المحسن التنوخي من كتاب واخ

تنقل الخبر التاریخي الذي للمیالد،وقد اتسمت كتاباته باسلوب خاص متمثل بالروایة الشعبیة التي

وقد  ،كافة اذ تناول شخصیات تاریخیة من فئات المجتمع البغداديالفرج بعد الشدة، هضمنه كتاب

تناولتهم ،اعلة في السلم السیاسي للدولةتناول البحث الوزراء بوصفهم فئة سیاسیة مهمة  ف

ومن خالل وصف شخصیاتهم و اعماهم وعالقتهم بالناس بالمنظار الذي نظر به المؤلف الیهم،

تبادلیة  اتوهي عالق ،تهم بالخلفاء خاصةاوعالق تهم ببعضهم،افضال عن عالقسلبا وایجابا ،

یفة.الثانیة بعد الخلیة یاتي بالمرتبةالعربیة االسالمذلك الن الوزیر في الدولة،بینهما

الدنیوي فقد جرى و الدیني ینالخلیفة الذي تتمثل سلطته بالطابعونتیجة الهمیة مكانة

اذ تناول البحث دراسة روایات كتاب ،ي الیهخبناء على نظرة التنو كذلك عن الخلیفة الحدیث

من الحقبة ي العراق في تلكعلما ان الموضوع خاص بالوضع السیاسي ف،الفرج بعد الشدة

والتدخل التركي التاریخ العباسي التي تتمثل بالعصر العباسي الثاني (عصر الفوضى العسكریة ،

واثره )(عصر التسلط البویهي على الخالفة العباسیةوالعصر العباسي الثالثفي الخالفة) ،

.تصادیةالسیاسیة واالقتینالسیما في الحیاو   اوضاع البالدفي السلبي 

موضوعات تقسیم معتمدا كما تناول البحث منهج التنوخي في  كتاب الفرج بعد الشدة ،

، وما الوزارة. لقد ركز البحث على التدویناالسلوب الذي اعتمده فينفسه وعلى وفقالكتاب

الخالفة واشغالها عن تحدي احاط بها من تغییرات نتیجة تدخالت خارجیة اخذت على عاتقها 

وقد اعتمدنا على االساس وهو نشر االسالم في اكبر بقعة من العالم والدفاع عن دولته ، هدفها

.ومن اهللا التوفیقبعض المصادر والمراجع التاریخیة الكمال النقص في المعلومات
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Abstract:
This research deals with the ministers during the look titled ((Al-

faraj bid-Al-shidda)) by Al-Tanokhi .The research sheds light on the Al-

tanokhi biography and his social constitution ,in addition to his

mothoeloyy in his book.Above all,the research declare A-Tanokhi,s style,

the status of ministers and their relation with the caliphes .The main

target of the research consintrates on basing vision in social history which

Al-Tanokhi based on in his book.

سیرتھ::المحور االول 
شیرفي حین ی)١(للمیالد ٩٣٨/ للهجرة ٣٢٧ ولد التنوخي في مدینة البصرة في سنة

للمیالد ٩٤٠للهجرة/ ٣٢٩ الى ان والدته كانت في سنة یاقوت الحموي في كتابه معجم االدباء
واسمه كانت االسبق في الكتابة عنه.مأخوذ من مصادراالول النهولكننا نرجح الرأي ،)٢(

ولقب بالتنوخي نسبة الى قبیلة تنوخ العربیة التي كان ،)٣(التنوخي يلابو علي المحسن بن ع

بعد ذلك ،)٤(ثم هاجرت الى البحرین مع عدد من القبائلوكانت تقیم بالیمن ،ینتسب الیها،

لقسم ا ثم هاجر)٥(الى العراق وسكنوا الحیرة واالنبار قبل االسالم هاجر قسم من قبیلة تنوخ

على المقام فیها.الى الشام وحلفوااالخر من هذه القبیلة 

لد و كما لقب بالبصري نسبة الى البصرة التي ،وتنوخ ثالثة ابطن،نزار واالحالف وفهم

.)٦(یها ولقب ایضا بالبغدادي نسبة الى بغداد التي عاش وتوفي ففیها،

 ٩٤٤للهجرة/ ٣٣٣اما تكوینه العلمي فقد سمع التنوخي الحدیث في البصرة سنة 

.)٨(والحسین بن محمد بن عثمان النسويبكر الصولي ، يواب،من ابي العباس االثرم)٧(للمیالد

قاضیاللمیالد) ٩٥٣ / للهجرة ٣٤٢( المتوفي سنة وكان والده ابو القاسم علي التنوخي

وسقي الفرات ونواحي من الثغور ،وواسط واعمالها)٩(قضاء في البصرة واالحوازتولى ال،

ولقد برع التنوخي محبا للعلم والمعرفة.المحسنلهذا فقد نشأ)١٠(الشامیة وارجان وكورة سابور

ید على واللغة االدب قرا ،)١٢(ومصنفا)١١(كان ادیبا وشاعرا واخباریا و في االدب والشعر
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كما نقل عن مؤدبین وشیوخ اجازوا له .،)١٣(للمیالد) ٩٤٦ للهجرة/ ٣٣٥في سنة ( الصولي

للمیالد) ٩٤٨ للهجرة/ ٣٣٧( الروایة عنهم مثل الحسن بن عثمان النسوي في البصرة  في سنة

وابي جعفر الكرخي الذي كان في ،وابي ریاش احمد بن هاشم القیسي،وابي غالب االجري،

. فقد كان التنوخي یتصف )١٤(للمیالد ٩٥١للهجرة/ ٣٤٠( في سنةالجروالبصرة یعرف ب

وجعله من مشاهیر الكتاب ،جعله ممیزا واكسبه محبة االخرینبالذكاء وسرعة البدیهة مما

.)١٥(العراقیین في القرن الرابع الهجري/العاشر المیالدي 

بیه الذي كان یهتم بالشعراما في الشعر فقد كان للتنوخي دیوان اكبر حجما من دیوان ا

ره :، ومن شع كذلك

)١٦(خرجنا لنستسقي بیمن دعاءه          و كاد هدب الغیم ان یبلغ االرضا

)١٧(قل للملیحة في الخمار المذهب       افسدت نسك اخي التقي المترهب

د وقد كان التنوخي یجید اللغة الفارسیة ،النه  عاش في مدینة االحواز القریبة من بال

اال انه على الرغم من ذلك لم یصنف كتبا بالفارسیة ولم یتحدث بها في فارس واختلط بالفرس ،

.)١٨(انه یجید الفارسیة نالمجالس حتى ان البویهیین لم یكونوا یعلمو 

في   للمیالد ٩٦٠  للهجرة/ ٣٤٩في سنة المنصب   هذا مارس التنوخي القضاء فقد تقلد

هذه  ابو محمد المهلبي وزیر معز الدولة البویهيبعد ان منحه الوزیرالقصر وبابل بسقي الفرات 

للهجرة  ٣٦٣-٣٣٤( ثم وّاله الخلیفة العباسي المطیع هللا،كان صدیقا حمیما لوالدهالمنصب اذ

.اال ان المصادر لم )١٩(القضاء بمناطق عسكر مكرم وایذج ورامهرمزللمیالد) ٩٧٤-  ٩٤٦/

للمیالد ٩٩٤ للهجرة / ٣٨٤وكانت وفاته في سنة .ي هذه المناطق تذكر سنة تولیه القضاء ف

.)٢٠(وهو في السابعة والخمسین من العمر

عالقتھ بالبویھیین:-
نشأت بین التنوخي والبویهیین عالقة اتضحت بوادرها عندما تقلد القضاء في سنة 

نوخي لعضد الدولة االان هذه العالقة توطدت عند مصاحبة الت،للمیالد ٩٦٠ للهجرة/٣٤٩

الى  للمیالد ٩٧٧للهجرة/٣٦٧ البویهیین الذین حكموا العراق من سنة سالطین احد البویهي ،

صحب عضد الدولة التنوخي معه في اول سنة حكمه  فقد ،للمیالد ٩٨١للهجرة/ ٣٧٢ سنة 

ده قضاء وقل ) ،والجزیرة الفراتیة(حاكم الموصلتغلب بن ناصر الدولة الحمداني يلمحاربة اب

.)٢١(جمیع ما فتح مما كان تحت سیطرة ابن حمدان فضال عن حلوان وجزء من طریق خراسان

اال ان هذه العالقة بین االثنین قد ساءت بسبب عدم توسط التنوخي في الصلح بین 

فغضب علیه وامره بعدم مغادرة الخلیفة الطائع هللا وزوجته ابنة عضد الدولة كما امره االخیر ،

 ٩٨١/ للهجرة ٣٧٢ وقد لزم التنوخي داره فعال الى ان مات عضد الدولة في سنة ،داره 
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وقام باكمال كتابه االول نشوار المحاضرة والبدء بكتابة الفرج بعد الشدة في هذه،)٢٢(للمیالد

.)٢٣(الحقبة

منھجھ في الكتاب::المحور الثاني
للمیالد وقد اخذ ٩٨٣/ للهجرة ٣٧٣العام  بدا التنوخي بكتابة مؤلفه الفرج بعد الشدة في

من اخبار الفرج من كتابه االول نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة الذي بدا بكتابته في العام  اكثیر 

، وقد كان)٢٤(للمیالد   ٩٩٠للهجرة /   ٣٨٠للمیالد واكمله في العام ٩٧٠ للهجرة/ ٣٦٠

یضم روایاتمنهاكل باب،ربعة عشر بابااعلى منهجه قائما على اساس تقسیم الروایات 

على كما ان الروایات مقسمة احیانا .تدل على الموضوع نفسهمتشابهة موضوعات   ذات 

كتاب الفرج یضم .و )٢٥(ج عند الحدیث عن موضوع معین اوشخصیة معینة، ب فقرات ا،

وقد  )٢٦(ذكر الشعر فقطالذي یضم الباب الرابع عشر،یقتصر على خمسة اجزاء،والجزء الخامس

التي الحقبة ولم یقتصر على تناول التنوخي في كتابه عصورا مختلفة من التاریخ االسالمي ،

. فقط عصرهالمقاربة لالحقبة عاش فیها هو او 

االسلوب :.اوال
،اريء والباحث الى الخبر التاریخيتشد القاتبع التنوخي في كتابه اسلوبا یتسم بطریقة

لغرض ابراز العبرة ،مت روایاته في اغلبها في نهایتها بالفرج الذي یأتي بعد الشدةفقد اّتس

حداثوقد اخذ روایاته من اال،التاریخیة وهذا من اهم اهداف التنوخي في تالیفه للكتاب

وقد  كما انه یذكر ابیاتا من الشعر تتعلق بالفرج الذي یاتي بعد الشدة،التاریخیة التي وقعت فعال

فقد جاء،االسناد احد مصادره في الكتابةلما كانبع طریقة االسناد اسوة بكثیر من الكتاب و ات

منها  زءافیذكر جفقد تكون الروایة في اجزاء ،حسب طریقة سماعه للروایة،بلدیه باشكال مختلفة 

جد وفي بعض الروایات یو ،)٢٧(ویسند الجزء االخر الى محدث آخر،ویسنده الى احد المحدثین

. واحیانا تاتي تكملة الروایة من )٢٨(باخبار مختلفة عن اآلخراتيمحدثین ،كل منهم ی ةثالث

وقد یلجا في بعض الروایات الى التعریف بالمحدث ،)٢٩(متحدث اخر غیر المتحدث االول

كقوله:((حدثنا ابو علي الحسن بن محمد بن علي بن موسى الكاتب الذي كان زوج ابنة ابي 

في روایات في حین الیلجأ)٣٠(وكان جده محدثا قال...))لبي ،وخلیفته على الوزارة ،محمد المه

لتعریف .الى ا اخرى

باللهجه العامة عربیةالفاظ  انه یلجأ احیانا الى استخدام كذلك ومن اسلوب التنوخي

لفارسیة فضال وفي روایات اخرى یذكر الفاظا من اللغة ا،)٣١(وهذا مما یمّیز روایاته(العامیة)

.)٣٢(عن االسماء الفارسیة  
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مصادر الكتاب:.ثانیا
:اهمهاعلى مصادراعتمد التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة

قد استعان وذكر االحداث ووهي مصادر مهمة النها كانت وسیلة لتدوین االخبارالكتب:. ١

:من اهمهاالتنوخي ببعض الكتب للمادة الخاصة بالوزراء 

.)٣٣(ابي االوراق و الوزراء البي بكر الصوليكت-

.)٣٤(للمیالد ٩٤٢للهجرة/٣٣١ كتاب الوزراء البي عبد اهللا محمد بن عبدوس الجهشیاري-

.)٣٥(ن علي بن الفتح المعروف با لمطوقكتاب مناقب الوزراء ومحاسن اخبارهم البي الحس-

ریة التي تدل على قدوم الفرج بعد االبیات الشعبمجموعة من قد استعان الكاتب  والشعر :. ٢

ومما ذكره التنوخي ،الشدائد.علما ان الجزء الخامس من الكتاب قد اختص باالبیات الشعریة

،ابیاتا البي الفرج االصبهاني  یقول فیها:

واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي        وانا امرؤ بادي االشاجع اعجف

فاآلن اصبر للزمان واعرفواصابني قوم وكنت اصیبهم             

)٣٦(واذا تصبك من الحوادث نكبة           فاصبر لها فلعلها تتكشف

بسماعه للروایات من محدثیه ومن اسالفهم عن طریق االسناد تتمثل و المصادر الشفویة :. ٣

وحضور المجالس ، عن طریق االختالط بهم والتحدث معهم وذلك عامة الناسفضال عن 

ومن ذلك روایة الخلیفة المعتضد باهللا مع الوزیر اسماعیل بن بلبل ، وروایة السواقالعامة وا

.)٣٧(الوزیرین ابوعلي بن مقلة  وابو الحسن بن الفرات 

الحالة السیاسیة في العراق في العصر العباسي::المحور الثالث
ا من فرض ان الواقع السیاسي للعراق كان قد اعطى للخالفة القوة والثبات ومكنه

سیطرتها على الدولة العربیة االسالمیة منذ عصر الرسالة الى نهایة العصر العباسي االول 

الحركات المعارضة للخالفة وفي كل عصورها مما یدل على انها حركات عد د منباستثناء قیام

الخالفة ثم الى ار ویعود االستقر القضاء علیها كان یتم بعون اهللا  ولكن معادیة للعروبة واالسالم

یتم القضاء علیها ،تحدث حركات تمرد ضد الخالفةما كانت واحیانا كافة ارجائهابالى الدولة 

رون  استمرت هذه الحركات ومنها حركات الخوارج حتى عصر الخلیفة العباسي الخامس هاوقد 

.للمیالد) ٨٠٩ -  ٧٨٦/ للهجرة ١٩٣- ١٧٠( الرشید

الخالفة العباسیة عندما بدا النفوذ التركي بالظهور تدب في جسدعوامل الضعفوبدأت 
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وصل هذا العنصر الى الدولة في نهایة عصر الخلیفة العباسي  اذ ،والتغلغل في ادارة الدولة

وجود االتراك . الذي شجع علىللمیالد)٨٤١-٨٣٣للهجرة/٢٢٧ - ٢١٨( الثامن المعتصم باهللا

عاصمة الخالفة الى مدینة سر من راى تحویلو قام بواعطاهم المراتب المتقدمة في الجیش 

مما مكنهم مستقبال من التدخل في ،لضمان سالمتهم من كل ما من شانه ان یهددهم(سامراء)

واضح على نحو بدا عصر النفوذ التركي والفوضى العسكریة و شؤون الخالفة ومضایقة الناس،

وبدا معهللمیالد). ٨٦٢ -٨٦١/للهجرة٢٤٨ -٢٤٧( في عصر الخلیفة العباسي المنتصر باهللا

.)٣٨(االجنبي بتنصیب الخلیفة او عزله حسب مصلحتهمالتدخل

و اخر یفوق االول ولم تتخلص الخالفة العباسیة من قیود السیطرة التركیة اال بظهور عد

في السطوة والحقد وهو النفوذ البویهي الذي جاء للتسلط على الخالفة العباسیة ومقدراتها معلنا 

للمیالد). ٩٤٥ للهجرة /٣٣٤(  ةعن عهد مظلم في تاریخها وتاریخ عاصمتها بغداد وذلك في سن

 ٩٤ ٥- ٩٤٤ / للهجرة ٣٣٤-٣٣٣( في عهد الخلیفة العباسي الثاني والعشرین المستكفي باهللا

وفي هذه المرحلة اشتد التدخل االجنبي في مقدرات الخالفة العباسیة مع دوره في .للمیالد)

.)٣٩(بل وسمل عینیه لحرمانه من اهم شرط من شروط الخالفة و عزله الخلیفةتنصیب

اما التنوخي فقد تناول الوقائع التاریخیة في كتاب الفرج بعد الشدة ودونها في روایات 

واحیانا . وقد تناولت مراحل مختلفة من العصر العباسي ، لها اموضوعتضم الخبر التاریخي

 – ٦٨٤للهجرة/٨٦- ٦٥( ه عن الخلیفة االموي عبد الملك بن مروانمن العصر االموي كحدیث

جعفر بيومطاردة الخلیفة العباسي ا،)٤٠(عن ابن قیس الرقیاتعفا . الذي  للمیالد) ٧٠٥

للقائد العربي معن بن زائدة الشیباني ثم عفوه .للمیالد)٧٧٤-٧٥٤للهجرة/١٥٨- ١٣٦المنصور (

.)٤٢(معاویة الغالبيعن قطن بن  كذلك وعفوه )٤١(عنه

یحاول  اذ ،روي عن الوزیر یحیى بن خالد البرمكي وزیر الخلیفة هارون الرشیدكما

بان المأمون ابن البرمكي یحیى.وتنبؤ)٤٣(یحیى االیقاع بین الخلیفة الرشید وبعض اعوانه

صبح وزیرا وتنبؤه بان الفضل بن سهل سی،الخلیفة الرشید سیصبح في یوم من االیام خلیفة

.وهذا یدل على تمكن البرامكة من االمور السیاسیة في فترة خالفة الرشید،)٤٤(للمامون

/للهجرة ١٩٨- ١٩٣( روي التنوخي في الفرج اخبارا عن خلع الخلیفة االمینكما

القي القبض علیه من قبل الحسین بن علي  اذمن قبل اعوان المامون،.للمیالد) ٨١٣ - ٨٠٨

ماهان وهوابن القائد العسكري علي بن عیسى بن ماهان الذي كان یدافع عن الخلیفة بن عیسى  

.)٤٥(واخراج الناس لالمین من سجنه بعد الشغب الذي حدث نتیجة سجنه،االمین

فقد  فقد وصفه بانه كثیر العفو عن خصومه،اما في اطار حدیثه عن الخلیفة المامون ،

وروي  ،)٤٦(بعد ان كان خصمهالمهدي شقیق والده الرشید،روى عن عفوه عن عمه ابراهیم بن

،وعفوه عن الفضل بن )٤٧(عن عفوه عن ابراهیم بن العباس الصولي احد دعاة بني العّباس
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بینهما .)٤٨(بعد ان كان یالحقه(احد وزراء الخلیفة االمین)الربیع

ي تاجیج العداء بینهما ، فقد ومما تجدر االشارة الیه ان لوزیري االمین والمأمون دور ف

كان الفضل بن سهل وزیر المأمون یحرضه دائما ضد اخیه االمین ، ویحذره من ان االمین 

، وفي الوقت نفسه كان الفضل بن الربیع وزیر االمین یحث االمین )٤٩(سیحرمه من والیة العهد 

المأمون لن یبق علیه ، على خلع المأمون من والیة العهد ((وذلك الن الخالفة اذا افضت الى

، كما كان للوزیرین دور في اشعال )٥٠(فزین له ان یولي العهد من بعده الى ابنه موسى)) 

.)٥١(الحرب بین االمین والمأمون 

قد صورت روایات التنوخي المامون بانه انسان یحب العفو بل ان من ناحیة اخرى فو 

بالغناء بل ان  امولع كان عنه من ناحیة اخرى انهكما یخبرنا .اكثر روایاته عنه وصفته بذلك

محبا للعلم والفنون وقد  كان وانه.)٥٢(ني عصره كان من ندمائهمعاسحق الموصلي اشهر 

.  ) ٥٣( خصص التنوخي العدید من روایاته لوصف المامون

ثاني ال ینالعباسیینتنا لكتاب الفرج نالحظ ان الحالة السیاسیة في العصر ءومن خالل قرا

تمر احیانا باضطرابات ناتجة عن الفوضى التي تعبر عن رد الفعل الطبیعي كانت ،والثالث

یتبعه  الذي ،هذا التالعبللوضع السائد آنذاك وما یتبعه من التالعب بمقدرات الخالفة العباسیة

التي یكون  لةللدو  ةالتابع ةوالقضائی ةوالعسكری ةاالداریالجهزةاختالل في موازین القوى الخاصة با

سلطة الوزیر في الدولة العربیة وغالبا ما كانت . الوزراء یلیهالخلیفة فیها هو الرأس االعلى

،، فكلما كان الخلیفة قویا كانت سیطرته على الوزیر محكمةتتبع سلطة الخلیفةاالسالمیة 

،المسیطر علیهفي حالة ضعف الخلیفة وخضوعه للعنصر االجنبي اما،وتوصف الوزارة بالقوة

تمرد ی اناو  ،الخلیفة الدیني والدنیوي يللسلطة التي تلغي دور یضعف ویخضع كذلك الوزیر  فان

.الوزیر على الخلیفة وقد یتعاون مع اعدائه ضده

منذ عصر الفوضى خفاقاالداري في الدولة اتسم باالمن هذا نستخلص ان الجهازو 

.)في عصر نهضة الخالفة(.اال بستقرار الخالفةطویلة ولم یستقرمدة العسكریة واستمر
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:الوزراء:المحور الرابع
اال ان منصب ،المهمین في الدولة العربیة االسالمیةالدولة یعد الوزراء من رجال 

وشهد هذا العصر اوضاعا مختلفة للخالفة،لي في العصر العباسي، فع على نحوالوزارة ظهر 

للمیالد)عصر النفوذ التركي ٩٤٥ - ٨٦١للهجرة/ ٣٣٤ - ٢٤٧( لثانيا فمنذ العصر العباسي

والفوضى العسكریة بدا الضعف یدب في اركان الخالفة العباسیة نتیجة التدخل االجنبي في 

 ٤٤٧- ٣٣٤( لثافي العصر العباسي الثنفسه وحدث الشيء،شؤونها وسیطرته على مقدراتها

لسلطانفة مهدد وضعیف الكیان نتیجة خضوعه لاصبح الخلی اذ للمیالد) ،١٠٥٥- ٩٤٥للهجرة/

ظهور شهدت باستثناء فترات ،)٥٤(البویهيلسلطانل ؤهوتبع ذلك ضعف الوزیر او والالبویهي ،

خلیفة عباسي قوي یمسك بزمام الدولة وادارتها العربیة ویسیطرعلى امورالبالد فیتبع ذلك قوة 

.)٥٥(الوزیر والوزارة

جوانبها الشدة الجوانب السلبیة في الوزارة اكثر من تصویرهكتاب الفرج بعدوصور

ان الضعف في الجانب السیاسي یؤدي الى االرتباك في الجانب االداري وعدم  ذلك،االیجابیة

.سیطرة الخلیفة على ادارة الدولة كما یجب

لوضع ناتجة عن اوقد ضم كتاب الفرج روایات مختلفة عن الوزراء تعكس حاالت شاذة 

،فضال عن اخبار الوزراء )٥٦(الثاني والثالثینالعباسیینالسیاسي الذي كان قائما في العصر 

نظرا لشمولیة كتاب الفرج الذي لم ،)٥٧(في عصر قوة الخالفة (أي العصر العباسي االول)

مختلفة الى العقد االخیر من حیاةحقبا تاریخیة محددة بل ضمت حقبةتقتصر اخباره على

.ن التنوخي مؤلف الكتابالمحس

:االحكام السلبیة. ١

یتحدث عن الوزیر  الوزراء فهو عدد مناتسمت احكام التنوخي بالسلبیة في الحدیث عن

ابن الفرات في وزارته الثا لثة ،حیث نكب الوزیر ابا علي بن مقلة وحبسه ،ثم اخرجه بعد حین 

وقد كانت وزارة ابن الفرات الثالثة عشرة اشهر .()٥٨(نتیجة تظلمه له عن طریق رسالة ارسلها الیه

ثم ازیح بعدها عن الوزارة واعتقل بامر من الخلیفة  العباسي الثامن )٥٩(،وثمانیة عشر یوما

عشرالمقتدر باهللا عند شخص یدعى شفیع اللؤلؤي الن قواد الجیش رفضوا ان یعتقل في دار 

قبیلأي في نهایة عهد االتراك و )٦٠(الد) للمی ٩٢٤للهجرة/ ٣١٢الخالفة  وكان هذا في سنة 

الخلیفة.شؤون سیطرة البویهیین على العراق وهذا یدل على تدخل قواد الجیش في 

الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات الذي وصفه بانه قلیل الخیر وال  عنكذلك وتحدث 

.)٦١(یراعي ذمما وال یوجب حرمة والیحب ان یصنع خیرا الحد

الذي وزر للخلیفتین (المعتضد باهللا والمكتفي الوزیر القاسم بن عبید اهللاكما تحدث عن 
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 ٢٥٦( على اهللا الذي امر بسجن قصي بن الخلیفة المؤید وعبد العزیز بن الخلیفة المعتمدباهللا) و 

للهجرة ٢٥٥- ٢٥٢( للمیالد) وعبد اهللا بن الخلیفة المعتزباهللا ٨٩٢-  ٨٦٩/ للهجرة ٢٧٩ - 

فور وفاة الخلیفة المعتضد حبسهم في  و وهم ابناء خلفاء وحفدة لخلیفة د)للمیال ٨٦٨-٨٦٦/

ما (مد وفاة ابیه الذي كان وزیرا ایضا، كما قال عنه انه بعد انفراده بالوزارة بع)٦٢(دارفي بغداد

.)٦٣(اتجه الى الشرب والتهوك باللذات واللهویدل على توارث الوزارة احیانا)

صفه بالقسوة والبطش الى درجة ان اناسا كانوا قد هربوا منه الى اما الوزیر ابن بقیة فی

.)٦٥(، بل ان التنوخي نفسه كان قد هرب منه الى البطیحة )٦٤(منطقة البطیحة في واسط 

كما یروي عن ظلم الوزیر محمد بن العباس بن فسانجس والذي تسبب في ظلم التنوخي 

.)٦٦(نفسه وظلم ابا العباس الواسطي

تحدث عن الوزیر اسماعیل بن بلبل الذي اوقع فتنة بین الخلیفة العباسي الموفق كما

للمیالد).مما ادى الى سجن ٩٠١- ٨٩٢للهجرة/٢٨٩- ٢٧٩باهللا وابنه الخلیفة المعتضد باهللا(

.)٦٧(المعتضد باهللا ثم تولیه الخالفة بعد وفاة الموفق باهللا

زاد الذي كان كاتبا لهارون بن غریب جعفر محمد بن یحیى بن شیر  يكما یخبرنا عن اب

الحال خال الخلیفة المقتدر باهللا والذي اصبح وزیرا لبجكم الذي كان من غلمان مرداویج احد قادة 

الدیلم وبعد مقتل بجكم اصبح وزیرا لتوزون التركي وحكم باسمه ثم القي القبض علیه من قبل 

)٦٨(بجكم

 ٣٢٠-٢٩٥( المقتدر باهللا  اءللخلفي وزر والذ علي بن مقلة يالوزیر ابكما تحدث عن 

والراضي للمیالد) ٩٣٣- ٩٣٢/ للهجرة ٣٢٢-  ٣٢٠( و القاهرباهللاللمیالد) ٩٣٢-٩٠٧/ للهجرة

التي حلت به عندما كان محبوسا ،للمیالد) وعن نكبته ٩٤١-٩٣٤للهجرة/ ٣٢٩-٣٢٢باهللا(

ایضا ي عن علي بن مقلة. كما یرو )٦٩(في سجن فارسوتلقى امر تقلده الوزارة في الحبس،

مما نكب خبازا فادى ذلك الى سوء حالته المعاشیة ،انه للمیالد ٩٤٠للهجرة/٣٢٨والمتوفي سنة 

.)٧٠(به الى الرجوع عن ذلك ثم مساعدته على تحسین معاشه احد

ومن ذلك انه سجن ابا الحسن محمد بن القاسم الذي اشتهر بظلمه ،عن الوزیرتحدثو 

بعد ذلكاهر محمد بن الحسن الكاتب وابیه في خالفة القاهر باهللا  اال انه سجنبن ابي الط

حالة تعدد الوزراء ،او خلع وزیر واحالل احیاناومن الطبیعي ان تظهر .)٧١(عقابا على ظلمه

.)٧٢(وزیر اخر محله نتیجة االضطراب السیاسي

احكامه وان كانت سلبیة  مجموعة من ویبدو ان التنوخي كان یتوخى الحذر في اصدار 

خشیة الوقوع تحت طائلة السلطة البویهیة التي عاصرها.
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االحكام االیجابیة : . ٢

البرامكة عن فقد تكلم فیها لم یتجاوز التنوخي االشارة الى مكانة الوزراء وادوارهم االیجابیة

عن عدد كما تكلم ، الوزراء الذین خصهم بالمدح دون الذم كجانب من الجوانب التي مدح فیها

لمراحل حیاة شخص  اخبر یظهر موقعا معینا او امرا غریبا او مفارقة او تتّبعبصیغة الوزراء من 

كما یظهر الموقف الذي یدل على الترابط بین احد الخلفاء ووزیره وهذه ما حتى اصبح وزیرا،

.ناحیة ایجابیة بالطبع

ر جعفر المنصو  يالعباسي الثاني اباحد موالي الخلیفة بن یونسذكر ان الربیعكما 

- ١٥٨( یصبح وزیرا للمهدي ابن المنصورللمیالد)٧٧٤ - ٧٥٤للهجرة / ١٥٨-١٣٦(

- ١٦٩( وحفید المنصور الخلیفة موسى الهاديللمیالد) ٧٨٥- ٧٧٤/ للهجرة١٦٩

مما یدل على الثقة التي حصل علیها هذا الوزیر فوزر )٧٣(للمیالد) ٧٨٦ - ٧٨٥للهجرة/١٧٠

.ب وابنه لال

.)٧٤(یراتحدث عن ابي عبید اهللا وزیر الخلیفة المهدي ویتتّبع امره الى ان یصبح وز كما

 ١٩٣- ١٧٠( عن یحیى البرمكي بوصفه وزیرا للخلیفة العباسي الخامس هارون الرشیدتحدث و 

انه كان یوزع الجواهر واالموال بال حساب وحتى ویصفه بالكرم ،للمیالد) ٨٠٨-٧٨٦/ للهجرة
.)٧٦(.واصبح ندیما للرشید وصدیقه المقرب الذي یتجول معه ویقضي یومه معه)٧٥(

ایضا ووصفه بالكرم ، حیث اراد ابنه جعفر شراء جاریة البرمكيكما تحدث عن یحیى 

اراد صاحبها بیعها لحاجته  الى المال ، مع انها غالیة علیه ، وهي أیضا ترفض ان تباع الن 

مر یحیى ابنه جعفر ان یدفع ثمن الجاریة الى صاحبها دون اخذها منهصاحبها غال علیها ، فیا
)٧٧(.

ان جعفر البرمكي كان مثل ابیه یشیر الى وتاكیدا على اهتمام التنوخي بندماء الرشید 

ان االمر كان ذا اهمیة للخلیفة والقصد منه ابقاء البرامكة في مما یعني،)٧٨(یحیى ندیما للرشید

 تینة،الن الفضل بن الربیع الذي اصبح وزیرا للرشید بعد عزل البرامكة كانوضع معین لغایة مع

له عالقة بهم ،اذ ان الفضل بن یحیى البرمكي كان قد قضى حوائج الفضل بن الربیع بعد ان 

.)٧٩(ها وذلك قبل ایام من عزل البرامكة ءرفض یحیى البرمكي قضا

 ٨٣٣ -  ٨١٣للهجرة/٢١٨- ١٩٨وهو وزیر الخلیفة المأمون (اما الفضل بن سهل ،

في القضاء على احد الخارجین على الخلیفة المأمون اسهم انه عنه روي التنوخيقد ، فللمیالد)

اذ انهم كانوا ،(وقد كانت هذه صفة الموالي من الوزراء او القادة العسكریین)٨٠(في خراسان

اال ان كتاب الفرج لم یذكر  م)حریصین على القضاء على اعداء الخلفاء العّباسیین لكسب ثقته

،اسم هذا الخارجي ابدا ، ولم یذكر السنة التي اعلن عصیانه فیها وهذه من میزات كتاب الفرج  

كما روى ،)٨١(كما یذكر مساعدة الفضل بن سهل لرجل یدعى مسلم بن الولید االنصاري 
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ساعده في القضاء على  قدعن طاهر بن الحسین وهو من كبار قادة المأمون و اخباراالتنوخي

(علما ان مساعدة طاهر بن )٨٢(اخیه الخلیفة االمین ووصفه بانه یفرق المال على الفقراء 

.الحسین للمأمون كانت بمثابة اشعال فتنة بین االخوین ولم تكن مساعدة خالصة)

عن رجل كان یرید  اانه قد عفعنهروي التنوخيقد اما الوزیر ابو الحسن بن الفرات ف

.)٨٣(معاقبته وهو سلیمان بن الحسن بن خلد بعد ان سمع بوفاة ام سلیمان

ذكر ایثار الوزیر علي بن عیسى ،اذ انه كان عطشا فقد  وفي معرض ایجابیات الوزراء

في یوم من االیام والجو حار ،ونزل المطر فجأة فلم یشرب ماء وال شرابا اال بعد ان شرب 

انه قام بقضاء دین العطار الكرخي وكان سببا  كذلك عیسى،كما روى عن علي بن)٨٤(الناس

یأمره بذلكفي التفریج عن كربته بعد ان رأى في الرؤیة ان الرسول محمد (صلى اهللا علیه وسلم)
)٨٥(.

   للوزراء :االجتماعیة واالقتصادیة االوضاع . ٣

ه اخبارا عنتروایاالتنوخي في ذكر السلبي واالیجابي للوزراء فقدینوفضال عن التصویر 

ومن االمثلة تصف احوالهم المعاشیة والسیاسیة والیومیة وعالقتهم بالخلفاء ،الوزراء ،عدد من

 ٢٤٧- ٢٣٢( الذي استوزره الخلیفة المتوكل على اهللالوزیر الفتح بن خاقاننه ذكر على ذلك ا

)٨٦(اال انه انقذ وتكاد یمحیث یذكر انه سقط من على جسر و ،للمیالد) ٨٦١ - ٨٤٧/ للهجرة

.)٨٧(كما یذكر في روایة اخرى ان ابا الحسن عبید اهللا بن یحیى بن خاقان كان وزیرا للمتوكل.

.)٨٨(وفي روایة اخرى یروي عن تدرج صاعد بن مخلد في الوظائف قبل ان یصبح وزیرا

ون ان یكون له د احیانا  في الروایةاسمهونظرا لدورالوزیر في روایات التنوخي فقد ذكر

 في محدثال.وقد یكون )٨٩(((جد ابي الحسن علي بن محمد بن مقلة المه)) : كقوله دور فیها 

((حدثني :في روایاته كثیرا ومن ذلك قولهورد وهذا مما )٩٠(ایضاوزیرا وناقل الخبر االروایة 

اول سنة خمس في شهر ربیع،ویعرف هشام بابي قیراطعلي بن هشام بن عبد اهللا الكاتب ،

وفي روایة اخرى كان ابو الحسن .)٩١())....في وزارته الثانیة  فسمعته یتحدث قال:وثلثمائة ،

وكذلك كان حاجب الوزیر )٩٢(علي بن محمد بن مقلة  ذو دور في االخبار عن احدى الروایات

.)٩٣(ابو محمد المهلبي قبل وزارته محدثا في الروایة

ابعاد التعامل السیاسي ما بین الخلیفة والوزیر من دد التنوخي ومن جانب اخر فقد ح

خلع الوزیر ابن  فقد الروایات كعالقة الوزیر ابن مقلة بالخلیفة المقتدر باهللا ،مجموعة منخالل

وعاد ابن مقلة الى الوزارة عند عودة المقتدر مقلة عن الوزارة عندما خلع المقتدر عن الخالفة ،

قلباهما متحدین نظرا للترابط ودیة و كانتوهذا یدل على ان العالقة بین االثنین)٩٤(الى الخالفة

.القائم بینهما وعدم وجود عداء بینهما 
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كما ان للوزیر دور في ایصال طلبات العامة ودعاواهم الى الخلیفة لینظر فیها ، وهذا 

حیانا للنظر في المظالم كما كما انه یجلس ا،)٩٥(یتبین لنا من خالل روایات التنوخي في الفرج

.)٩٦(كان یفعل الوزیر عبید اهللا بن سلیمان وزیرالخلیفة  المعتضد باهللا

روایات التنوخي عن الوزراء نالحظ ان احكامه علیهم تختلف من وزیر الى ومن خالل

.اخر، ولكن من المؤكد ان قوة الوزارة تتبع قوة الخالفة والعكس

التنوخي معلومات عن الوضع االقتصادي للوزیر من خالل  اورد وفضال عما تقدم ،فقد

فقد  ، ااالقل متوسطفي من الناحیة االقتصادیة او  اجید كانالتي تظهر ان  وضع الوزیر  هروایات

 ظرف.اال ان هذا الوضع قد یتاثر بال)٩٧(یشرفون علیهالضیاعا ولهم عماعدد منهمكان ل

ثم یطلق سراحه في ظرف د معین او ظرف معین ،السیاسي فقد یحدث ان یسجن الوزیر في عه

.)٩٨(اخر 

ان انه الیجب من خالل كتاب الفرج بعد الشدة االما كتب عن الوزراءالرغم معلى و 

مصطلح الوزیرقد ورد ذكره فيان  كماننسى اهمیة دور الوزیر في الدولة العربیة االسالمیة ،

قوله تعالى :وذلك من خالل،مما یدل على اهمیته وضرورتهالقران الكریم

.)٩٩(((واجعل لي وزیرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري))

فالوصف الذي نراه للوزیر في اغلب روایات التنوخي لیس با لضروري ان ینطبق على 

عدة اشخاصمنقول منمنها ما هو ان ، كمامنقول باالسناد فمن هذه الروایات ماهو الواقع ،

من المحتمل ان یكون الخبر ضعیفا. اما اذا رجعنا الى كالم االستاذ عبد العزیز الدوري في ف

توزر اال سیقول ان الخلفاء والملوك ال ت اذ كتاب النظم االسالمیة فاننا نتاكد من صحة كالمنا ،

منه ومن تأوالناصح الصدوق من رجالها ،واالمین العفیف من خاصتها ،الكامل من كتّابها ،

.)١٠٠(وصحة تدبیره في امورهاوتثق بحزمه وفضل رایه ،على اسرارها واموالها ،

اما الخلیفة المامون فهو یشترط في وزیره ان یمتلك صفات تاهله الن یكون جدیرا بهذا 

ذا عفة في خالئقه اني التمست الموري رجال جامعا لخصال الخیر ،((:یقولاذ المنصب 

ان اؤتمن على االسرار  قام بها ،قد هذبته االداب واحكمته التجارب ،، هواستقامة في طرائق

وتكفیه اللحظة وتغنیه اللمحة ،یسكته الحلم وینطقه العلم ،وان قلد مهمات االمور نهض فیها ،

وان ابتلي له صولة االمراء واناة الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء،ان احسن الیه شكر،

یسترق قلوب الرجال بحالوة لسانه وحسن بیانه،ر،الیبیع نصیب یومه بحرمان غدهباالساءة صب

وقد جمع بعض الشعراء هذه االوصاف فاوجزها ووصف بعض وزراء الدولة العباسیة بها فقال ،

من الوافر :

دیهته وفكرته سواء           اذا اشتبهت على الناس االمورب
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ا اعیا المشاور والمشیرواحزم مایكون الدهر یوما     اذ

)١٠١(وصدر فیه للهم اتساع         اذا ضاقت من الهم الصدور))

هذه االوصاف التي یریدها الخلیفة المأمون في الوزیر انما تدل على اهمیة الوزیر وان 

وتدل على تجنب المأمون ان یكون له وزیر التتوفر فیه هذه االوصاف ثانیا مكانته اوال،خطورة 

.فهو یجب ان یكون خیر معین للخلیفة على ادارتهابصالح الوزیر تصلح امور الدولة ،،الن 

ونحن نعلم ومما الیقبل الشك ان الوزارة في عصر المامون كانت قویة بقوة الخالفة ،

الن  ،ولكن هذا الیعني ان تتسّیب الوزارة وترتبك بتغّیر الوضع السیاسي وتنقلب انقالبا كامال

یتسلم منصبا قیادیا في الدولة العربیة االسالمیة یجب ان یكون حریصا علیه الشخص الذي

، وقد كان للوزراء مواقف في مساندة الخلفاء في اداء واجباتهم ، وقائما بواجبه وحافظا لحدود اهللا

نتیجة ،فیه شوكة الخالفة العباسیةكسرتوهو العصر الذيفي العصر العباسي الثاني،ف

ن بالتالعب بقانون الخراج المفروض على و قام الدیلم والسجستانی، بي في مقدراتها التدخل االجن

اال ان الخلیفة المقتدر باهللا وبالتعاون مع االراضي في البلدان التابعة للدولة العربیة االسالمیة ،

.)١٠٢(الوزیر علي بن عیسى استطاع ان یعیدا قانون الخراج الى وضعه الطبیعي

الخاتمة:
ضح لنا من خالل قراءتنا لكتاب الفرج بعد الشدة ان الوزراء قد شغلوا حیزا كبیرا في یت

روایات التنوخي ، فقد كان هدفه من تالیف الكتاب توضیحا مناسبا للقاريء أن بعد الشدة فرجا ، 

اال اننا تناولنا  من الشخصیات التي درسها التنوخي الوزراء، وهم طبقة مهمة في المجتمع 

ي في ذلك العصر، وقد اصدر علیها التنوخي أحكاما مختلفة منها السلبي ومنها االیجابي العباس

، فقد كان التنوخي غالبا ما یقوم بالثناء على الوزیر الفالني ، واحیانا یتناول الوزیر نفسه بالذم 

في روایة اخرى ، اذ كانت عالقات الوزراء قد صورت بثالث صور:

ناس.االولى: عالقتهم بعامة ال

والثانیة :عالقتهم ببعضهم ، مع االشارة الى ان التنوخي قد تناول الوزراء احیانا قبل ان یتسلموا 

منصب الوزارة .

والثالثة :عالقتهم بالخلفاء ، وهذه العالقة قد تاخذ وجها ایجابیا او سلبیا من حیث الطابع 

السیاسي ومكانة الخلیفة فضال عما تعرض له الوزراء من نكبات .

، االت االستقرار او الضعف السیاسيكما تضمن البحث اخبارا عن الخلفاء ووصف لح

فقد كان التنوخي من خالل روایاته یستشهد باحادیث شخصیات تناولتها الروایة .

كما اتضحت معالم منهجیة التحدیث التي اتبعها التنوخي ، واسناد اخبار الى شخص 

ما انه قد یستعین بالشخصیة التي في الروایة حتى واحد اوشخصین اوعدة اشخاص احیانا ، ك
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انها في احیانا قد تكون وزیرا لالخبار عن احداث الروایة ، وقد یكون للروایة اكثر من مصدر 

للخبر یذكرها التنوخي كال على حده  ، وظهر ذلك جلیا في اسلوب التنوخي في الروایات فضال 

ها المتعددة .   عن المصادر التي اعتمدها في الكتاب بانماط

والمراجع:المصادر
اوال.المصادر:

ابن االثیر، عز الدین ابي الحسن بن ابي الكرم الشیباني ، الكامل في التاریخ ، بیروت ، دار . ١

  م.١٩٦٦صادر للطباعة والنشر،

، المنتظم في تاریخ الملوك واالمم، ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي ،ابن الجوزي.٢

  م. ١٩٣٩آباد ، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة ،حیدر 

ابن قطلو بغا ،ابو العدل زین الدین قاسم،تاج التراجم في طبقات الحنفیة،بغداد،مطبعة العاني . ٣

  م .١٩٦٢، 

البغدادي،ابو بكر احمد بن علي ،تاریخ بغداد اومدینة السالم،القاهرة،مطبعة . ٤

  م.١٩٣١السعادة،

  م.١٩٧٨علي ،الفرج بعد الشدة ،بیروت،دار صادر للطباعة والنشر،التنوخي ،المحسن بن. ٥

التنوخي ،المحسن بن علي ،نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة،بیروت، دار صادر للطباعة . ٦

  م.١٩٧١والنشر،

الثعالبي، ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل النیسابوري، یتیمة الدهر في محاسن . ٧

  م.١٩٥٦رة ،مطبعة السعادة،اهل العصر،القاه

الحموي، شهاب الدین ابي عبد اهللا بن عبد اهللا یاقوت البغدادي،معجم االدباء،بیروت ،مطبعة . ٨

  م.١٩٠٧دار المستشرق ،

الذهبي،ابي عبد اهللا شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ، العبر في خبر من غبر، . ٩

  م.١٩٥٨تب العلمیة،تحقیق :  ابو هاجر محمد السعید،بیروت ،دار الك

، یر الدین ، ذیل كتاب تجارب االممابو شجاع محمد بن الحسین،الملقب بظهالروذراوري،. ١٠

  م.١٩١٥القاهرة ، مطبعة شركة التمدن الصناعیة،

الطبري، ابو جعفر،تاریخ الرسل والملوك،بیروت،دار الفكر،د.ت.. ١١

بد اهللا الشهابي الجمالي،نهایة االرب القلقشندي،ابو العباس اخمد بن علي بن احمد بن ع. ١٢

  م.١٩٨٠ في معرفة انساب العرب ،تحقیق: ابراهیم االبیاري،القاهرة ،مطبعة نهضة مصر ،

ابو الطیب صدیق بن حسن ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز االخر واالول ،. القنوجی١٣

  م.١٩٦٣العربیة،تصحیح وتعلیق:عبد الكریم شرف الدین،القاهرة،المطبعة الهندیة 
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الماوردي ، ابي الحسن علي بن محمد بن حبیب ، االحكام السلطانیة والوالیات الدینیة ، . ١٦

  م.٢٠٠٦بیروت ، دار الكتب العلمیة ،

المسعودي،ابي الحسن علي بن الحسین بن علي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،بیروت ، . ١٧

  . ٢٠٠٨المكتبة العصریة ،

  م.١٩١٤حمد بن محمد،تجارب االمم،القاهرة،مطبعة التمدن الصناعیة،مسكویه،ابو علي ا. ١٨

ثانیا.المراجع :
المطبعة العلمیة الدجیلي ، عبد الصاحب عمران ، اعالم العرب في العلوم والفنون ،النجف ،. ١

  م . ١٩٥٦،

  م .٢٠٠٨الدوري عبد العزیز،النظم االسالمیة،،بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،. ١

السامرائي ،خلیل  وآخرون،تاریخ الدولة العربیة في العصر العباسي ، جامعة الموصل ، دار . ٢

  م.١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر،

العمران،جاسم محمد كاظم،ابو علي المحسن التنوخي، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ،كلیة . ٣

  م . ١٩٨٣اآلداب ،  

مة التاریخیة لكتاب نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة الغضنفري، صهیب حازم ، التنوخي والقی. ٤

  م . ٢٠٠٣،  رسالة ماجستیر ،جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، قسم التاریخ ،  

  م . ١٩٥٥فّروخ،عمر ، تاریخ االدب العربي ، بیروت ، دار العلم ،. ٥

  . ١٩٤٩شمیة ، كحالة ،عمر رضا ، قبائل العرب القدیمة والحدیثة ، دمشق ، المطبعة الها. ٦

  م . ١٩٥٧كحالة ،عمر رضا ، معجم المؤلفین ، بیروت ، مكتبة المثنى ،. ٧
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الھوامش:
البغدادي ، ابو بكر احمد بن علي الخطیب ، تاریخ بغداد ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، )١(

یخ الملوك .ابن الجوزي،ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي،المنتظم في تار ١٣/١٥٦م،١٩٣١

  . ١٧٨/ ٧م ،  ١٩٤٠واالمم ، حیدر آباد ، دائرة المعارف العثمانیة ،

) الحموي ، شهاب الدین ابو عبد اهللا یاقوت ، بن عبد اهللا الرومي، البغدادي،معجم االدباء ، بیروت ، دار ٢(

  . ٩٢/ ١٧م ،   ١٩٧٠المستشرق ، 

  .١٥٦/  ١٣) البغدادي ، مصدر سابق ،٣(

 ١٩٨٠بو العباس احمد بن علي،نهایة االرب في معرفة انساب العرب،مصر، مطبعة النهضة،القلقشندي،ا )٤(

  .١٨٩م،ص

ابن  . ٦١١، ٦١٠ ، ٦٠٩/ ١) الطبري، ابو جعفر ، تاریخ الرسل والملوك ، القاهرة ، دار المعارف ، د.ت ،٥(

 ١٩٦٦یروت ، دار صادر ، باالثیر ،عز الدین ابي الحسن بن ابي الكرم الشیباني ، الكامل في التاریخ ،

،٣٤١، ٣٤٠/ ١  .  

  .٨/٨٥م،  ١٩٥٧كحالة ،عمر رضا،معجم المؤلفین،بیروت،مكتبة المثنى،  )٦(

  .٧/١٧٨ابن الجوزي، المصدر سابق ، )٧(

ابن قطلوبغا ، ابو العدل زین الدین قاسم ، تاج التراجم في طبقات الحنفیة ، بغداد ،مطبعة  )٨(

.الذهبي،ابو عبد اهللا شمس الدین محمد بن احمد ١٣/١٥٥،مصدر سابق،.البغدادي٧٥م،ص١٩٦٩العاني،

  .٢/١٦٦بن عثمان،العبر في خبر من غبر ،بیروت ،دار الكتب العلمیة،د.ت،

الثعالبي،ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل النیسابوري،یتیمة الدهر في محاسن اهل  )٩(

  .٢/٣٣٦م،١٩٥٦العصر،القاهرة،مطبعة السعادة،

  .١٤/١٦٣الحموي، المصدر سابق، )١٠(

القنوه جي ، ابو الطّیب صدّیق بن حسن ، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز االخر واالول،تصحیح  )١١(

  .١٠٢، ص ٢م ، ط١٩٦٣وتعلیق:عبد الحمید الكتبي،القاهرة،المطبعة الهندیة العربیة ، 

م  ١٩٥٦العلوم و الفنون ، النجف ، المطبعة العلمیة ،الدجیلي ، عبد الصاحب عمران ، اعالم العرب في  )١٢(

  .٢،١/١٩٤، ط 

  .٢/٥٤٨م ،١٩٥٥) فّروخ ، عمر، تاریخ االدب العربي ، بیروت ، دار العلم ،١٣(

العمران،جاسم محمد كاظم،ابو علي المحسن التنوخي/رسالة ماجستیر،جامعة بغداد،كلیة  )١٤(

  . ٤٠م،ص١٩٨٣اآلداب،

  .     ١١٠/ ١٧السابق ، ) الحموي ، المصدر١٥(

  .٣٣٦/ ٢الثعالبي، المصدر سابق ، )١٦(

) ابن خلكان ،ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر،وفیات االعیان ، بیروت ، مطبعة دار ١٧(

  .٤/١٦١م،١٩٧١صادر،

  . ١١٠/ ١٧) الحموي ، المصدر سابق ، ١٨(

.  ١٠٣، ١٠٢/ ٢م ، ١٩٧٨بیروت،مطبعة دار صادر،التنوخي،ابو علي المحسن ،الفرج بعد الشدة، )١٩(

  . ١٦٠/  ٤. ابن خلكان ،المصدر السابق ،  ١٥٦/ ١٣البغدادي ، المصدر السابق ،

  .١٥٩/  ٤. ابن خلكان ، مصدر سابق ،  ١٥٦/ ١٣البغدادي،مصدر سابق، )٢٠(
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ر صادر ، التنوخي،ابو علي المحسن،نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة،بیروت،مطبعة دا )٢١(

(ترجمة المؤلف) .١/٢٥م،١٩٧١

الروذراوري، ابو شجاع محمد بن الحسین الملقب بظهیرالدین، ذیل كتاب تجارب االمم ، القاهرة ،مطبعة  )٢٢(

  .  ٢١ -٣/١٩م، ١٩١٥شركة التمدن الصناعیة، 

(ترجمة المؤلف). ١/٢٧التنوخي ،النشوار، )٢٣(

(ترجمة المؤلف).١/٢٣المصدر نفسه ، )٢٤(

  .٦٦-٢/٦٠التنوخي،الفرج، )٢٥(

  .٩- ٥/٥المصدر نفسه، )٢٦(

.٢/٧١،٨٨المصدر نفسه، )٢٧(

  .١٠٠-٢/٩٢المصدر نفسه، )٢٨(

  .٢/١١٩المصدر نفسه، )٢٩(

  .٢/٨٥المصدر نفسه، )٣٠(

  .٢/٣٩المصدر نفسه، )٣١(

  .٤/١٣٠.التنوخي،النشوار،٢/١٣٧المصدر نفسه، )٣٢(

  . ١١/ ١التنوخي ، الفرج ، )٣٣(

  . ١١- ١٠/ ١المصدر نفسه ،) ٣٤(

  .١١/   ١) المصدر نفسه ،٣٥(

  .٣٢٦، ٢/١٢٣المصدر نفسه، )٣٦(

  . ٣٢٢، ١٨٢/ ١) المصدر نفسه ،٣٧(

.المسعودي،ابي الحسن علي بن الحسین ، مروج الذهب ومعادن ٩/٢٨٢الطبري،المصدر السابق ،  )٣٨(

.سلطان،طارق فتحي وآخرون، ٤/١٤٠م،١٩٨١الجوهر،بیروت ،دار االندلس للطباعة والنشر والتوزیع،

  . ١٠٢م ، ص  ١٩٨٨للمیالد ، جامعة الموصل ،١٢٥٨-٧٥٠للهجرة/٦٥٦-١٣٢تاریخ الدولة العباسیة

.السامرائي ، خلیل ابراهیم وآخرون ، تاریخ الدولة العربیة في  ٤٥١/ ٨ابن االثیر ، المصدر السابق  )٣٩(

. وینظر الغضنفري ،  ١٥٣ر للطباعة والنشر ، ص العصر العّباسي ، جامعة الموصل ، دار ابن االثی

صهیب حازم ، التنوخي والقیمة التاریخیة لكتاب نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ، رسالة ماجستیر في 

  . ٥٤م ، ص  ٢٠٠٣التاریخ االسالمي ، جامعة الموصل ،كلیة التربیة ،قسم التاریخ،  

  . ٢٨٦ -٤/٢٨١التنوخي ، الفرج ، )٤٠(

  .٤/٥١لمصدر نفسه،ا )٤١(

  .٤/٥٦المصدر نفسه، )٤٢(

  .١١٨، ٤/١١٧المصدر نفسه، )٤٣(

  .٣/٢٤٩المصدر نفسه، )٤٤(

  .٣/١٩٨المصدر نفسه، )٤٥(

  .٣/٣٣٣المصدر نفسه، )٤٦(

.٣/٦٢،٦١المصدر نفسه، )٤٧(

  .٤/٢٩٣المصدر نفسه، )٤٨(



صهیب حازم عبد الرزاق

٣٥٣

م)،  ١٢٥٨-  ٧٤٩ه / ٦٥٦- ١٣٢ة (محمد ، ادریس سلیمان ، نفوذ الوزراء السیاسي في الدولة العباسی )٤٩(

  . ٦٧م ، ص  ١٩٩٦ه / ١٤١٧اطروحة دكتوراه ، كلیة االداب جامعة الموصل ،

  . ٦١) المرجع نفسه ، ص ٥٠(

  . ٦٢) المرجع نفسه ، ص٥١(

  . ٣٧٢/ ٤المصدر نفسه ، )٥٢(

.٣/٣٢٢،٣٢٩،٣٣٣،٣٣٤،٣٣٩،٣٤٠،٣٤٢المصدر نفسه، )٥٣(

  . ٤٥١/ ٨) ابن االثیر ، المصدر السابق ، ٥٤(

  . ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦/  ٨) التنوخي ، النشوار ، ٥٥(

.٤٦،٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٣/ ٢) التنوخي ، الفرج ، ٥٦(

  . ٢٨٢/ ١) المصدر نفسه ،٥٧(

  .١/٣٢٢) المصدر نفسه٥٨( 

  .١/١٢٧، ١٩١٤مسكویه ، ابو علي احمد بن محمد،تجارب االمم،القاهرة،مطبعة التمدن الصناعیة، )٥٩(

  .١/١٢٧فسه ،المصدر ن )٦٠(

  . ٢٧٥/ ٣التنوخي ، الفرج ، )٦١(

  .  ٩/  ٢المصدر نفسه ، )٦٢(

  .  ٨٥/  ٢المصدر نفسه ، )٦٣(

  .١/١٧٤المصدر نفسه ، )٦٤(

  .١/١٧٤المصدر نفسه ، )٦٥(

  .١/٢٣٩المصدر نفسه ، )٦٦(

  . ١٨٥- ١٨٢/ ١نفسه ،المصدر )٦٧(

  . ٤٢، ٤/٢٨المصدر نفسه ، )٦٨(

  . ٢٣٦ - ١/٢٣٢المصدر نفسه ،  )٦٩(

  . ٧٩/ ٣المصدر نفسه ،  )٧٠(

  .   ١/٢٧٧المصدر نفسه ،  )٧١(

  . ٥٢/ ٢المصدر نفسه ،  )٧٢(

  . ٣٢٨/ ٣المصدر نفسه ، )٧٣(

  . ٢٥٩/ ٣المصدر نفسه ، )٧٤(

  . ١٧٢-١٦٦/ ٣المصدر نفسه ،  )٧٥(

  . ٣٣١/ ٤المصدر نفسه ، )٧٦(

  . ٣٤٢- ٣٤١-٣٤٠- ٣٣٩/ ٤المصدر نفسه ،  )٧٧(

  . ١٤/ ٣نفسه ، صدرالم )٧٨(

  . ٣٠٧/ ١المصدر نفسه ، )٧٩(

  . ٢٠٥، ٢٠٤/ ٣المصدر نفسه ، )٨٠(

  . ٨٧/ ٣المصدر نفسه ،  )٨١(

  . ٢٨١/ ١المصدر نفسه ، )٨٢(
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.١٤٢،١٤١/ ٢المصدر نفسه ، )٨٣(

  . ٣٧٨/ ٢المصدر نفسه ، )٨٤(

  . ٢٧٨ -٢٧٦/ ٢المصدر نفسه ، )٨٥(

  . ٣٢٤/ ٣المصدر نفسه ،  )٨٦(

.١/٣٩٢،٣٩١لمصدر نفسه ، ا )٨٧(

  . ٢٧-٢٣/  ٣المصدر نفسه ،  )٨٨(

  . ٣/١٥١المصدر نفسه ،  )٨٩(

  . ٤٣/ ٢المصدر نفسه ،  )٩٠(

.١/٢٣٢،١٨٦المصدر نفسه ، )٩١(

  . ٤/١٣٧المصدر نفسه ،  )٩٢(

  . ٤/١٣٩المصدر نفسه ،  )٩٣(

  . ١٩٦،  ١٩٧/ ٣المصدر نفسه ،  )٩٤(

  . ٢٣٢ ، ٢٣١/ ٣المصدر نفسه ،  )٩٥(

  . ٢/٩٢المصدر نفسه ،  )٩٦(

  . ٣/١٥١المصدر نفسه ،  )٩٧(

  . ٢٣٣،  ٢/٢٥٩المصدر نفسه ،  )٩٨(

  . ٣٠-٢٩) القرآن الكریم ، سورة طه ، آیة ٩٩(

  .١٩٨، ص   ٢٠٠٨الدوري ،عبد العزیز، النظم االسالمیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  )١٠٠(

سن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، االحكام السلطانیة والوالیات الدینیة الماوردي ، ابو الح )١٠١(

  .٢٦، ص٢٠٠٦، بیروت،دار الكتب العلمیة ، 

  .١٢٨نظر الغضنفري ، التنوخي ، ص . وی  ٨/١٢١التنوخي ، النشوار ،  )١٠٢(


