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 البحث ملخص
لأللقاب اإلسالمية في سبيل التعرف إلى مضامينها اللغوية والسياسية  تحاول هذه الدراسة أن تتعرض   

بالعصر  ا  مرور  اإلسالمية،ة تكوين الدولة وقد تناولت األلقاب منذ نشوئها في بداي والفكرية.والدينية 
ة ولقد انتهت الدراسة إلى أن األلقاب أّدت وظيفتها السياسية والفكري العباسي.وانتهاء بالعصر  األموي،

 اإلسالمي.بما يتناسب ومستوى التطورات االجتماعية والثقافية للمجتمع العربي 
In the Islamic Titles Lingual   Historical Study 
 Abstract  
This attempts to expose to the Islamic Littles in order to recgnize 
the gravin the earlyity of the Linguistic، political، intellectual and 
religious 
Titles have been dealt with since its inception in the early of Islamic 
State formation of the Islamic era through the end of the Umayyad 
and Abbasid era. 
The study concluded that the titles had led to political   function 
commensurate with the Level of social and cultural developments 
of the Arab Muslim community. 

  مقدمة
 واإلدارية،السياسية  هم المؤشرات الدالة على سلطة الدولة ووظائفهاأ أحدتعد األلقاب    

و أصحاب السلطة لتبرير سلطتهم أهم المسوغات الفكرية التي استخدمها كما تعد من أ
قليل من شأن خصومهم أو أعدائهم والحط من كما استخدموها للت عليها،إضفاء الشرعية 
بطال يا  وأشأنهم اجتماع لذلك  بالسلطة؛ همحقهم بدعواخالقيا  بهدف تشويه صورتهم وا 
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وبما  واتجاهاتهم،ها للتعبير بدقة عن رغباتهم يذيت األلقاب بعناية فائقة عند متخحظ
جابية يسماء وصفات إأقاب تتخذ لوعادة ما كانت األ والتمّيز.يضفي عليهم علو الشأن 

 .دينيوأخالقي و من منظور اجتماعي  ومحببة
إنسانية عرفتها معظم الشعوب واألمم منذ أقدم ة حضارية هر ن األلقاب ظامكن القول أوي   

التراكم حتى غدت ظاهرة عالمية تمتلك خاصية  العصور وتطورت كباقي الظواهر
 وتفاعل الحضارات.واالنتشار عبر الثقافات 

وفي التاريخ  ،هاوحملت ثقافتهم نماذج عديدة من الظاهرة،ولقد عرف العرب هذه    
 لها إطار   م  س  ور   اإلسالمية،اإلسالمي نشأت األلقاب الرسمية منذ نشأة الدعوة والدولة 

جابي على الصعيد يد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتحقق االنسجام اإلحدّ م  
 ية.اإلسالمل والمبادئ األخالقية ث  العربية الموروثة والم  االجتماعي بين التقاليد 

جرائية خاصة في كل إلقواعد  أللقاب اإلسالمية خضعتاة وفي سياق تطور ظاهر    
وما انبثق عنها من نظم  كمؤسسة للحكم،من نشأة نظام الخالفة  حقبة تاريخية ابتداء  

 إدارية ومالية وعسكرية.
د عدضروبا من التنوع والتبين الناس  االجتماعية المتداولةوشهدت األلقاب الرسمية أو    

يج عبر تطور المؤسسات ت بالتدر ثرات وعوامل اجتماعية وثقافية نشأتولدت بفعل مؤ 
في  لتشكل لها؛ة ر المعاص وأفاعلها مع الثقافات اإلنسانية القديمة تل ،حداثوالنظم واأل

 .منهم والمحدثينالدارسين القدماء  راأنظميزا وموضوعا قائما بذاته لفت مالنهاية نمطا 
إلى طبيعة هذه الظاهرة بهدف إلقاء الضوء على للتعرف  سة محاولةولعل هذه الدرا

مع اإلشارة إلى  الدراسة.وهذا هو محور  والدينية، مضامينها المتداخلة اللغوية والسياسية
  التاريخي.أننا سنحافظ قدر اإلمكان على تتبع تطور األلقاب وفق تسلسلها 

 معنى اللقب وحدوده في اللغة  –أوال 
واللقب يعني كل ما أشعر برفعة  والكنية.إلى جانب االسم  الع ل م،أحد أقسام  اللقب   
ع ت ه،ى أو مّ س  الم   . وربط البعض (1)والثاني نحو الجاحظ والرشيد،يق د  ألول نحو الصّ اف ض 
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في حين يتعامل  فقط،فالنبز مرتبط بالناحية السلبية  دقيقا،وهذا ليس  والنبز.بين اللقب 
 :الحماسيّ  في قولو  والذم ،المدح   اللقب مع حالتي

 (2)والسوءة  اللقب   أ لّقب ه ،أكّنيه حين أناجيه ألكرمه   وال 
 الطيب:وفي قول أبي  السلبي.نجد أن اللقب في هذا السياق يرتبط بالمعنى 

ّرّشى شريف  النسب  (3)مبارك  االسم أغّر اللقب     كريم  الج 
وذلك كلقب  المدح،حول اللقب نفسه من الذم إلى وقد يت الظاهر.فإن المدح هو األمر 

وكانوا يغضبون منه حتى قال فيهم  بالمذّمة،أنف الناقة الذي كان يشعر بعض األقوام 
 الحطيئة:

 (4)قوم هم األنف واألذناب غيرهم    ومن يسّوي بأنف الناقة الذنبا
 األلقاب،ي اللغة واحد . وذكر الجوهري أن اللقب ف(5)فعاد هذا االسم فخرا لهم وشرفا فيهم

والنْبز  األنباز.والجمع  اللقب،وأما النَّب ز فهو  فتلقَّب.لقَّب ه بكذا  تقول: األنباز،وهي 
واألولى من ذلك  مترادفان،وي فه م من ذلك أنهما  نْبزا.نبزه ينبزه  تقول: المصدر،بالتسكين 

 .(6)ثاني خاص بالذم فقطوال والذم،فاألول يشمل المدح  النبز،اللقب أعم من  يقال:أن 
كألقاب الخلفاء  التشريف،"ضرب على سبيل  ضربان:ويرى البعض أن اللقب    

وال تنابزوا {ة الكريمة وهو المقصود في اآلي التعيير،وضرب على سبيل  والسالطين،
 . (7)}باأللقاب

تي من وهي في العادة تأ صفة،فالنعت " قال:إذ  واللقب،وربط القلقشندي بين النعت     
"أن العامة استعملت اللقب  ويضيف: "،اختيار الشخص بما يؤثره ويزيد في إجالله ونباهته

حتى وقع االتفاق واالصطالح  إياه،في موقع النعت الحسن وأوقعوه موقعه لكثرة استعمالهم 
 .(8)على استعماله في التشريف واإلجالل والتعظيم والزيادة في النباهة والتكرمة"

فيأتي  م،ذفقد يكون خاليا من المدح أو ال سبق،للقب تفاسير أخرى إضافة لما ويحتمل ا   
ومنه تعريف بعض  عرف بغيره،على سبيل تعريف الشخص بلقب معّين ي عرف به وال ي  

 تعريف.بل محض  ذم،ألنه ال يقصد به تنقص أو  والمبرد؛علماء اللغة مثال كسيبويه 
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ّم إلى االسم  ها،وتنوعوبغض النظر عن كثرة التفاسير     فإن اللقب عملي ا هو اسم ض 
وفي الغالب يأتي اللقب أو  ما،ويعود إلى صفة أو حادثة طبعت الم سّمى بطابع  الحقيقي،

فإن الشخص  السياسي،أما بخصوص اللقب  آخرين.االسم المضاف السم الشخص من 
ا اختيار اللقب أو ربما يأتي من فئة أو هيئة منوط به لقبه،المعنّي هو الذي يختار 

وهنا تبرز  إداريا.للشخص المعنّي سواء أكان حاكما )خليفة( أو وزيرا أو قائدا عسكريا أو 
وذلك  للقب،( في اختيار اإيديولوجيةفكرة التوظيف لأللقاب لتؤدي مهمة سياسية وفكرية )

 لما فيه من دقة تقتضيها الضرورة المنهجية في إدارة الحياة السياسية واالجتماعية
 التاريخ.يه عند تتبع تطور الظاهرة في إلوهذا ما سنتعرف  والفكرية.

 التطور التاريخي لأللقاب اإلسالمية –ثانيا 
 نشأة األلقاب في صدر اإلسالم -1
 الخليفة لقب-1 – 1

إن أول األلقاب التي ظهرت في التاريخ اإلسالمي هو لقب "الخليفة" أو "خليفة رسول    
وهو الشخص الذي ارتضاه المسلمون حاكما عليهم بعد  واضحا،وكان المقصود به  "،اهلل

 .(9)م(634-632ه/13-11وهو أبو بكر الصديق) السالم، الرسول عليه
بلقب الخليفة أو خليفة رسول وتذكر المصادر التاريخية أن أبا بكر ق ب ل  أن ي خاط ب     
ضبط معنى اللقب وحسم  . وهذا يعني أنه(10)ومنع الناس  من مخاطبته بخليفة اهلل اهلل،

 خدمة-عليه السالم  –داللته الوظيفية في أنه مجرد حاكم يقوم على تنفيذ منهج الرسول 
كما دلت عليه خطبته األولى بعد مبايعته  ،(11)لمصالح األمة التي ارتضته حاكما لها

. وتبعا لهذا اللقب ع رف نظام الحكم باإلسالم (12)البيعة العامة في المسجد الجامع
وظل لقب الخليفة ي طلق على الحاكم المسلم السّنّي حتى نهاية العصر  الخالفة،ب

 .(13)العثماني
الفضلى ولتأكيد ما أشرنا إليه سابقا نجد أن التفسير اللغوي لكلمة خليفة من الوسائل    

نه  اللسان:جاء في  اللقب،حقيقة معنى  لتوضيح ل يف ى. وا  مارة  و ه ي  الخ  الف ة : اإل  ل يفة ،الخ   لخ 
ال ح  ي ْبق ى ب ْعد   ل د  الصَّ : اْلو  ل ف  ار  م ك ان ه . والخ  ل فا : ص  ل ف ه ي ْخل ف ه خ  نسان،وخ  ن   اإل  وخل ف  ف ال 
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ه:  بُّه ف ي أ هل ه وولد  ل ف ه ر  ْر ف يه  غير ه. وخ  ل ْم ي ص  الفة  إ ذ ا ك ان  ف ي م ك ان ه  و  مكان  أ بيه ي ْخل ف خ 
ْنه ، أ ْحس ن  الخ   ل ْيه ْم م  ل يفة  ع  الفة  حس نة : ك ان  خ  ه ومكان ه ي ْخل ف ه خ  ل ف ه ف ي أ هله وولد  الفة ، وخ 

الفة   : أ ْوصى ل ه  بالخ  ل ذ ل ك  ق يل  ، و  ْير  و الشَّر  ي ك ون  ف ي اْلخ 
(14) . 

 األولية،مما سبق يتبين أن التفسير اللغوّي يتطابق مع ما أوردته المصادر التاريخية    
والتي أرادت ربط اللقب أو  ،(15)على عكس التفسيرات الفقهية التي ظهرت فيما بعد

. (16)إرجاعه إلى أصول دينية إلضفاء هالة من القدسية على شخص الخليفة والخالفة
وأنه ينطوي على مضمون سياسي  اللغوي،ويستنتج أيضا أن اللقب ال يتجاوز المعنى 

 .(17)ية منحته شكال ثابتا من حيث المعنى والداللةعميق بقدر ما هو مسألة لغو 
 لقب أمير المؤمنين – 2 – 1
 والذي ارتبط به وصار مرادفا  له، ،وأما اللقب الثاني الذي ظهر إلى جانب لقب الخليفة   

وقد ذكرت الروايات أن أول من حمل هذا اللقب هو عمر بن  مير المؤمنين"،فهو لقب "أ
وتفيد الروايات أنه جاء بشكل عفوي نطق به أحد  (،م643-634ه/  23-13الخطاب )

ولخلوه  ، واختصار في اللفظ،وقد ق ب ل ه لما تضمنه من دقة في الداللة ،المتحدثين مع عمر
فاإلطالة والكثرة تنتهي إلى "اله ْجن ة" على حد تعبير ابن خلدون المستثقلة،من اإلطالة 

(18)، 
وهو يؤكد معنى  ،مسلمون "خليفة خليفة رسول اهلل"كما في اللقب الذي بدأ يناديه به ال

صلى اهلل عليه  -م حبَّبا  إذ ضم كلمة "األمير" ذات االستعمال المفضل منذ زمن الرسول 
. وربما كان (19)إلى جانب كلمة "المؤمنين" المعبرة عن صفة الجماعة ووحدتها ،-وسلم 

كة الفتوحات في بالد الشام يشير بهذا االستخدام إلى قوتها العسكرية بعد نجاح حر 
هكذا  واحد.وبذا تشارك اللقبان الخليفة وأمير المؤمنين وانسجما في سياق  والعراق.

على الرغم من تفضيل الخلفاء الراشدين  ،(20)أوردتهما المصادر التاريخية األولية والوثائقية
. واختيار (21)عا  مسبوقة بكلمة عبد اهلل أدبا  وتواض هي،ذكر أسمائهم في المخاطبات كما 

كان منسجما مع منظومة القيم الفكرية واألخالقية  اللقب،أي  أنه،هذا اللقب يدل على 
                                                     التعظيم.وليس التفخيم أو  بالبساطة،إذ اتسم  آنذاك،السائدة 
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وهي لفظة  السابقين،ة باللقبين وتجدر اإلشارة إلى أن هناك لفظة أخرى لها صلة وثيق   
إال أنها  نفسها،وحملت ابتداء داللة اللقبين  األلسن،وقد اشتهرت على  "،"إمام" أو "اإلمام

سرعان ما وضعت في نسق داللي ورمزي خاص متعلق بالخليفة الراشدي الرابع علي بن 
 .التاليوهو ما سنتحدث عنه في العنوان  (.م660-655ه/40-35) (22)أبي طالب

 م(749-661ه/132-41)الصراع على األلقاب في العهد األموي –ثالثا 
وقد دار  السياسي،دخلت األلقاب الرسمية الخاصة بالخالفة والخلفاء حيز الصراع    

وارتدى مظهر الصراع حول األحقية في  ،(23)الصراع حول شخص الخليفة بالذات
لحرب األهلية وما تبعها من أحداث استعمال اللقب الرسمي للخالفة منذ أحداث الفتنة وا

أّدت إلى ما يمكن تسميته بفكرة التنافس واالستقطاب حول اللقب الذي اتخذه زعماء القوى 
 الحكم.المتصارعة على 

م( إلى مركز الخالفة نشأ جدال ظاهر 779-661ه/61-41ومنذ وصول معاوية )   
لقبي "خليفة" و"أمير وقد تشبث معاوية واألمويون من بعده ب الحكم،حول شرعية 

على الرغم من أن  ،(24)ملك أو غيره مثل:ولم يستسيغوا التلقب بأي لقب آخر  "،المؤمنين
ضفاء هالة  حكمهم،خطابهم السياسي طرح أفكارا نظرية متنوعة هدفت إلى تبرير شرعية  وا 

. وقلما نجد ذكرا ألي لقب آخر لهم (25)من القداسة على منصب الخالفة وشخص الخليفة
باستثناء ما أطلقه عليهم معارضوهم من نعوت لتقويم أشخاصهم أو (26)ي المصادرف

 .(27)أعمالهم بهدف اإلساءة إليهم والتقليل من مكانتهم
عبد اهلل بن  مثل:وآخرين  والشيعة، الخوارج، مثل:وفي المقابل نجد حركات المعارضة    

ومثَّل ه  الخوارج  –ول األ اتجاهين:م( يتجهون باأللقاب 692-683ه/73-64الزبير )
 (،حيث تلقبوا بلقب خليفة أو أمير المؤمنين أو إمام )عند الخوارج الزبير،وعبد اهلل ابن 

الشيعة الذين أطلقوا على زعمائهم لقب إمام  ومّثله-. واآلخر (28)جريا على العادة السابقة
بينهما أن  والفرق اللقبين.ابن أبي طالب الذي حاز على  علىباستثناء  اإلمام،أو 

. وأما أصحاب االتجاه اآلخر فلم يكن بمقدورهم (29)أصحاب االتجاه األول مارسوا الحكم
ْوا بالتّلقب باإلمام ليدل على زعامة دينية أو روحية أكثر منها متعلقة  ممارسته؛ لذلك نح 
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لكنهم وأتباعهم نشطوا في بناء سياق  ،(30)بممارسة السياسة والحكم على أرض الواقع
 .(31)متعلق بالحكم ع ر ف فيما بعد بنظرية اإلمامةنظري 

وعند البحث عن أصل لفظة "اإلمام" في اللغة نجدها ترتبط بإمامة الناس في    
مام : ك لُّ م ن  ائت مَّ ب ه  قوم  ك ان وا  ،(32)الصالة مامة . واإل  وأ مَّ القوم  وأ مَّ ب ه ْم: تقدَّمهم، و ه ي  اإل 

ر اط  اْلم   ل ى الص  ؛ م ْعن اه  ه و  اْلم ت ق د م  ل ه ْم،  ضال ين.ْست ق يم  أ و ك ان وا ع  : ف الن  إ مام  اْلق ْوم  ي ق ال 
، ق ال  اللَّه  ت ع ال ى: ي ك ون  الكتاب  ، و  مام  رئ يسا  ك ق ْول ك  إمام  اْلم ْسل م ين  ي ك ون  اإل  ي ْوم  ن ْدع وا ك لَّ {و 

ي  (33)}أ ناٍس ب إ مام ه مْ  ؛ق ال  اللَّه  ت ع ال ى:،و  مام  الطريق  الواضح  . (34)} و ا  نَّه ما ل ب إ ماٍم م ب ينٍ {ك ون  اإل 
ي ي ْقت دى ب ه   مام  الَّذ  : اإل  ْوه ر يُّ اْلج 
علّي  اللقب علىوفي إطالق  العموم،. وهذا فيه معنى (35)

النَّاس من  فهو من يأتم ب ه   الصالة،وقد يدل على اإلمام في  التخصيص.فيه نوع من 
ئ يس أ و  ة والخليفة وقائد اْلجند و اْلق ْرآن لْلم سلمين غ يره،ر  ْنه إ م ام الصَّال  م  و 

وذلك بحسب  ،(36)
ويرى ابن حزم أن االمام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا  فيه.السياق الذي وردت 

م ف  د انصر  ي  ق   مام الحديث وا   .(37)ام القومإلى ما قيد به من إمام الصالة وا 
 الواليات؛وكانت إمامة الصالة من أهم واجبات الخليفة أو من ينوب عنه في إدارة     

لذلك صنفت كوظيفة عامة تدل على حق اإلشراف العام على إدارة الدولة أو شؤون 
؛ لتدل على منصب فخري ألوالد ةاستخداما  خاصا  عند الشيع استخدمتلكنها  ،(38)الوالية

وزيادة في التعريف بهم والتمييز بينهم أضافوا إلى  ،(39)الذين ع ر فوا باألئمة علّي وأحفاده
 "،و"علي زين العابدين "،و"الحسين الشهيد "،"الحسن التقي مثل:أسمائهم ألقابا  خاصة 

. وبذا تظهر الرؤية الوظيفية للقب التي تجعله يؤدي إلى إبراز التناقض بين (40)وهكذا
. وال يخفى ما لهذا التوجه من أثر (41)النظري أو المرجع الفخريالحاكم الفعلي والحاكم 

فيكون اللقب  ونزعاتها،بالغ في الوعي السياسي والمجتمعي خدمة ألغراض تلك الفئة 
 القائمة.جزءا  رئيسا  من دعايتها الموجهة ضد السلطة 

الدولة  وعندما نجحت دعوتهم السرية )أي الشيعة( التي قادها العباسيون في إقامة   
العباسية أطلقوا على زعيمهم إبراهيم بن محمد بعد قتله على يد األمويين عام 

فقد تمسكوا بلقب "خليفة" و"أمير  الخلفاء العباسيونوأما  ،(42)م لقب اإلمام749ه/132
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ومما تقدم يستنتج  بينهم.غير أنهم أضافوا ألقابا خاصة بكل واحد منهم للتفريق  ،المؤمنين"
وبعد نجاحها في  السري،م كان اللقب المفضل لحركات المعارضة في طورها أن لقب اإلما

إقامة الدولة فضلت استعمال لقب "أمير المؤمنين" للداللة على صفة اإلمام كحاكم رسمي 
 للدولة.
 األلقاب العباسية –رابعا 

مؤسسة لم يؤّد قيام الدولة العباسية إلى تحوالت جذرية في طبيعة السلطة السياسية و      
وقرنوها بالمشيئة اإللهية التي اختارت آل  الحكم،بل أكد العباسيون مبدأ وراثة  الخالفة،

كما برز  الوزارة،ونشأت وظائف جديدة مثل  توسع،غير أن جهاز اإلدارة  ،(43)البيت للحكم
يما وازداد تأثير التقاليد اإلدارية النابعة من الثقافات األخرى ال س فيها،دور فئة الك تّاب 

حاولوا إحداث تغيير نوعي في مسألة  –أي العباسيين  –. إال أنهم (44)الفارسية منها
ثم استخدموا  (،فقد حرصوا على اتخاذ األلقاب التقليدية )خليفة وأمير المؤمنين األلقاب،

ألقابا خاصة مضافة إلى اسم كل واحد منهم حمل أكثر من معنى وداللة في مواجهة 
-132ز ألقابهم في الفترة المعروفة بالعصر العباسي األول )وهذا ما ميّ  خصومهم،

م(. وهو ما يؤشر على منحى جديد في الفكر السياسي اصطبغ  861-749ه/247
فكانت األلقاب تعبيرا عن هذا االتجاه وتكريسا له في الخطاب السياسي  الدينية،بالصبغة 

التغيير الذي حصل بعد هذه  . وأما(45)العباسي بهدف تمييزه عن خطاب سابقيهم األمويين
المعتصم باهلل والواثق باهلل والمتوكل  مثل:الفترة فقد أضيف إلى ألقاب الخلفاء كلمة "اهلل" 

كما برز دور مراكز القوى مثل قادة الجيش أو الجند وبعض الوزراء والك تّاب في  اهلل،على 
  لهيمنتهم.اختيار ألقاب الخلفاء الذين خضعوا 

الفترة العباسية طويلة وجرت العادة على تقسيمها إلى عصور )أول وثان ولما كانت     
ونموذجين من ألقاب  األولى،فإننا سنتحدث عن نماذج منتقاة من ألقاب الخلفاء  ومتأخر(،

  لها.الوزارة واإلمارة بهدف اإلشارة إلى تطور العالقة بين الخالفة والمؤسسات التابعة 
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 خلفاءنماذج من ألقاب ال –خامسا 
 م(753-749ه/136-132)(46)السّفاح – 1
إذ اختلفت  الدارسين،وقد أثار اللقب إشكالية بين  األول.وهذا لقب الخليفة العباسي        

وي رجح "الدوري" الرأي القائل أنه لم يطلق  اللقب.آراؤهم وتعددت حول حقيقة تلقبه بهذا 
وربما خلط المؤرخون  ،((47)) تأخرينبل جاء بعدها على يد المؤرخين الم في حياته،عليه 

م( القائد العسكري الذي تولى 756ه/139بينه وبين عمه عبد اهلل بن علي )قتل عام 
 ،. والحظ فاروق عمر اختالط اللقب(48)مهمة مالحقة األمويين وقتل عددا كبيرا منهم

ة األولى من نشأ وعزاه إلى اضطراب الروايات حول كثرة القتل الذي صاحب السنوات
. ومما يدعم هذا الرأي ورود هذه (49)إال أنه في النهاية رّجح رأي الدوري الدولة العباسية،

ورجل سّفاح أي  الكريم،السّفاح  العرب:فقد جاء في لسان  الكرم.الكلمة في اللغة بمعنى 
وجاء في كتب اللغة غير  الكالم.ورجل سّفاح أي قادر على  الفصيح،وهو أيضا  معطاء،

. ورجل  وس فْ  هذا: ماء. والم ساف حة: اإلقامة مع امرأة على  س ّفاح:ح  الدَّم  كالصَّب  س ّفاك  للد 
، ورغم أن المعاجم تذكر المعنيين إال أن البحث ال يميل (50)فجور من غير تزويج صحيح

بدليل ورود  الكرم، األول،بل يؤكد المعنى  الدماء،أي سفك  المعنى،إلى األخذ بهذا 
"... وقد زدتكم في  قال:إذ  مدحي،في سياق  الخالفة،به األول بعد توليه الكلمة في خطا
 .(51)فأنا السفاح المبيح والثائر المبير" فاستعدوا، درهم،أعطياتكم مائة 

ألنها وردت في سياق الحديث عن  حقه؛يمكن عدها صفة مدح في  ذلك،وعلى    
ن يخطب في مسجد الكوفة وليس في سياق التهديد خاصة حينما نعرف أنه كا العطاء،

وهذا المعنى يتطابق مع ما أورده صاحب كتاب  ومؤيدوها.حيث أنصار الدعوة العباسية 
 "،"خروج السّفاح على أبي العباسقال:اإلمامة السياسية الذي وضع عنوانا صريحا إذ 

. كما أورد كلٌّ من المقدسي (52)على الخليفة أبي العباس علي،وقصد ثورة عبد اهلل بن 
واستشهدا بأشعار  ،(53)وأن المقصود بالسفاح هو عبد اهلل عم الخليفة مشابها،األزدي رأيا و 

  األموي:منها قول حفص  بحقه،قيلت 
ـلـكـ ها        تــجــور وتـ كـثـ ر عــدوان ها  وكانـــت أمـية  فـي م 
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 فلما رأى اهلل  أن قد طغت    ولم يتحمل  الناس  طغيان ها
 ــاح آل اـلــرســول        فـجـّذ بكفـْيـه أعـيان هارمــاهـــا بســف

 ولـو آمـنـت قـبـل وقـع العــذاب     فـقـد يـقـبـل  الـله  إيـمـان ها
ونشير هنا إلى أن كلمة سّفاح على وزن فّعال وهي صيغة مبالغة تفيد التعظيم في  

إنه يمكن النظر إلى هذا وفي كل األحوال ف اإلنفاق.وتفيد اإلكثار في  السَّْفح، الفعل،
وذم من قبل  الناس،اللقب على أنه مدح من قبل المقربين إلى الخليفة ومن عامة 

 الدولة.معارضي 
 م(774-753ه/151-131) (54)المنصور – 2
ألنه وطد أركانها  للدولة؛وهو لقب الخليفة العباسي الثاني. وقد ع دَّ المؤسس الحقيقي    

. ومن هنا رّجح البعض تلّقبه بهذا (55)على خصومها وأعدائها وأعاد تنظيمها بعد انتصاره
اللقب بعد نجاحه في القضاء على أعداء الدولة الك ْثر ال سيما ثورة محمد النفس الزكية 

 . (56)م( في كل من الحجاز والبصرة757ه/140وأخيه "إبراهيم" عام )
فهو يشير إلى أبعاد  عميقة،وله دالالت  كبيرة،ولقب المنصور ينطوي على أهمية    

نظرية سياسية ودينية تقع في إطار فكرة "المهدي المنتظر"ذات الطبيعة التنبؤية 
تصاره على ولهذا يعتقد أن المنصور نفسه هو الذي اتخذ اللقب تأكيدا الن ،(57)المتأملة

كما أراد توظيف اللقب بالمعنى الدعائي الذي يحدثه في مخيلة  أعدائه على أرض الواقع،
إذ كانت شعار الدعوة  ،(58)اس التي تختزن أفكارا إيجابية وروحا تفاؤلية بكلمة المنصورالن

 .(59)العباسية "يا محمد يا منصور"
وأما القصد الواضح أو المباشر من اللقب فهو الشخص الذي أعانه اهلل تعالى على    

لمعنى يورد وتأكيدا لهذا ا ،(61)أو "الشخص الذي ال ت رد له راية" ،(60)إحراز النصر
يحبون ؛ ألن العباسيين كانوا ولي "أن المأمون تكّنى بأبي جعفرالسيوطي نقال عن الص

وفي لسان  ،(62)وكان لها في نفوسهم جالل وتفاؤل" هذه الكنية؛ ألنها كنية المنصور،
منصور أي وقع له النصر والتأييد، فهو  وهو ،(63)العرب أن النصر معناه إعانة المظلوم

ولكن )أل(  ى يشير إلى شخص بعينه، هو الخليفة،وهو م سمّ  من اهلل، يستحق النصر
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فهذه األداة هي التي  ا تشير إلى المعنى الذي نقلت عنه،وهي أنه ظيفة،الداخلة عليه لها و 
والمراد بها أنها ت ذ ك ر بما  ،(64)إذا دخلت على االسم أدت إلى لمح الصفة األصلية لالسم

 .في معناها أو ما ،ن ق لت عنه من صفة
يكون  وعليه؛ والشامل.وهكذا يصبح المقصود باللقب هنا هو النصر بمعناه التام    

فتكون الداللة على  المستقبل،النصر محموال على التفاؤل واألمل أن يظل منصورا في 
أحدهما على المضّي  قصدان،فيجتمع للكلمة معنيان أو  تّم،المعنى األول أن النصر قد 

ويمكن القول أن لقب المنصور فيه إيحاءات متعددة  التفاؤل.نيهما على وثا والتمام،
فهو الخليفة الذي يؤازره النصر كما في الماضي في مواجهة أعداء  وللعدو،للصديق 

د د المعارضين له والطامعين  غيرهم،األمس من األمويين والعلويين أو   بالحكم،أو من الج 
مما يعطي داللة النصر في كل  محتمل،عدو  وهو منصور كذلك في المستقبل على أي

 األزمان.
ا مجرى االسم     فهو يشير إلى شخص  الع ل م،ويشار إلى أن لقب المنصور يجري أيض 

كما  الخلفاء،وهو بالتالي كشأن األلقاب األخرى وسيلة تمّيز الخليفة عن غيره من  الخليفة،
ويمكن    وبعده.ق على الخلفاء قبله كونه قد أ طل االشتراك،من  المؤمنين،في لقب أمير 

القول أن استعمال هذا اللقب ينّم عن عمق تفكير أبي جعفر المنصور وحذقه في 
كما يؤشر على اتجاهات  ودولته،االختيارات المناسبة للوسائل الكفيلة لتوطيد أركان حكمه 

 وخارجها.تفكير الناس وثقافتهم في تلك الحقبة داخل السلطة 
 م(.785-774ه/169-158)(65)المهديّ  – 3
وقد جاء في سياق متصل مع لقب المنصور ومكمل  الثالث.وهو لقب الخليفة العباسي    
فقد ذكرت الروايات أن اللقب كان من اختيار أبي جعفر المنصور الذي رشحه للحكم  له،

ثورة وأنه جاء متزامنا مع تلقيب نفسه بالمنصور بعد القضاء على  (،من بعده )والية العهد
محمد النفس الزكية الذي كان أول من أ طل ق عليه اللقب إلضفاء الشرعية على ثورته 

 .(66)وأحقيته بالحكم
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فإن كلمة  اللغة،ويمكن فهم داللة هذا اللقب على المستوى اللغوي بالرجوع إلى معاجم    
اهلل للدين  يقال: ه داه   والتبيين.المهدّي اسم مفعول من الهدى الذي هو الرشاد والداللة 

قال أبو عمرو بن العالء: أولم يبين لهم. وه د ْيت ه   ،(67)}أولم ي ْهد  ل ه مْ {هدى. وقوله تعالى: 
داي ة ، أي  فهو م هديّ  عرفته،الطريق والبيت ه 

وقد وردت أحاديث فيها كلمة المهدّي  ،(68)
ها اللغوي وهي في كل ذلك بمعنا وشاعت،ثم انتشرت الكلمة  طالب،وصفا لعلّي بن أبي 

 السياسي،سياق تطور الفكر  جديد ا فيثم أخذت معنى  فاهتدى،رجل هداه اهلل  والديني:
 . (69)وهو اإلمام المنتظر الذي يأتي فيمأل األرض عدال كما ملئت جورا"

ا فهم داللة ومغزى هذا اللقب على مستوى القراءة والرؤية السياسية والفكرية     ويمكن أيض 
 جهة،دة القائلة بقوة الجذب والترغيب التي يلجأ إليها متخذ اللقب من انطالقا من القاع

فقد أراد المنصور االستمرار في  أخرى.من جهة  الخصم،واالستبعاد والنفي للمنافس أو 
القائمة على األحقّية في  الحكم،الـتأسيس الفكري الدعائي الجاذب لنظرية العباسيين في 

وفي  العسكرية،إضافة إلى مبررات الكفاية والقوة  دينية،الوراثة النسب النبوي وصبغتها 
الوقت نفسه محاولة نزع هذه المقومات عن خصومهم العلويين الذين شاركوهم في النسب 

 .(70)والذين فشلوا في إقرارها على أرض الواقع السلطوية،وذات النزعات 
ص "أبي جعفر ومما يعزز مثل هذه الرؤية التفسيرية ما أوردته المصادر من حر   

على استعمال كل الوسائل المتاحة إلثبات معاني فكرة  المهدي،وم ْن بعده  "،المنصور
المهدي التي توحي بالعدالة واإلصالح واتباع سياسة تتسم بالعفو والتسامح والكرم والدفاع 

 . (71)عن الدين من خالل إعالن الحرب على أصحاب نزعة اإللحاد والزندقة
نتج أن األلقاب العباسية ذات الصبغة الدينية جاءت بهدف تكريس مما تقدم يست    

كما يستنتج أن  والمساواة،خطابهم السياسي والداعي إلى وحدة األمة وتمتين مفهوم العدالة 
ألقابهم المختارة بعناية كانت المقدمة أو اإلرهاص األّولي لتكوين النظرية السياسية السُّّنّية 

 .(72)يما بعدفي الحكم التي تبلورت ف
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 نموذج من ألقاب الوزراء واألمراء –ثانيا    
 وزير آل محمد – 1
وأول  ،(73)نشأت ظاهرة تلقيب الوزراء مع نشأة وظيفة الوزارة بعد قيام الدولة العباسية   

وقد أ طلق على أبي سلمة الخاّلل من ق ب ل  "،األلقاب التي شاع ذكرها لقب "وزير آل محمد
العباسية كناية عن دوره في تحمل عبء إدارة تنظيم الدعوة العباسية  قادة الثورة
وعلى يد أبي  األول،وقد ق ت ل بعد أقل من ثالثة أشهر بأمر الخليفة العباسي  ،(74)وشؤونها

والذي حمل لقب "أمير آل محمد" أو "أمين آل  للثورة،مسلم الخراساني القائد العسكري 
م( بتهمة عدم 754ه/137سه بعد عدة سنوات )ولقي مصير الوزير نف ،(75)محمد"

 . (76)اإلخالص للدولة
أن  –األول  أمور:فإن اللقب يثير ثالثة  األحداث،وبغض النظر عن تفاصيل تلك    

وحمل  السري،مصدر اللقب مشتق من الشعار الذي اعتمدته الدعوة العباسية في طورها 
التورية والتضليل للسلطة األموية بهدف  ،(77)عنوان "الرضا من آل محمد أو آل البيت"
وإليهام وتضليل كثير من الذين ال يؤيدون  بهم،التي كانت تتعقب زعماء الدعوة وتنكل 

وبالتالي فإن هذا اللقب كان  بالحكم،في المطالبة  أو يؤيدون أبناء عليّ  الحاكمة،السلطة 
ثورة وإلسقاط الدولة واستقطبها لصالح ال األطراف،يمثل اختيارا  موفقا  نال رضا جميع 

 .(78)األموية
 ذاتها،األثر السلبي الذي تركه مقتل الوزير على وظيفة الوزارة  مقدار-واألمر الثاني    

ألنه ع ّد نذير تطير  مؤقتا؛فقد فضل بعض الوزراء الم عيَّنين عدم التلقب بلقب وزير 
وفي  م سّمى،بغير  فكانت وظيفة ،(79)قياسا على ما حدث ألول م ْن حمل  اللقب   وشؤم،

 شعرا :ذلك قال سليمان بن المهاجر البجلي 
 (80)إن الوزير وزير آل محمد     أودى فمن يشناك كان وزيرا  

تطابق المعنى الشائع لكلمة وزير مع ما أوردته معاجم اللغة في أصل  الثالث:واألمر    
والم ؤازرة.. وقد جاء في الو زر واألزر  أكثر:اشتقاق اللفظة الذي جاء على ثالثة أوجه أو 

ر ه، وحال ت ه الو زار ة   اللسان: ق د  اْست ْوز  ين ه  برْأيه، و  ي ع  ي ي ْحم ل  ث ْقل ه و  ب أ  الم ل ك  الَّذ  : ح  والو ز ير 
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ف ي التَّْنز يل   ر ه . و  ق وَّاه ، واأل صل آز  ل ى األ مر: أ عانه و  ر ه ع   والو زار ة ، و اْلك ْسر  أ على. وو از 
ْن أ ْهل ي : "و اْجع ْل ل ي و ز يرا  م  ر  الجبل   "،اْلع ز يز  ، والو ز  ر  اْلو ز ير  ف ي اللُّغ ة  اْشت ق اق ه  م ن  الو ز 

ل ى رْأيه ف ي ي ي ْعت م د  ع  ْعن اه  الَّذ  ل يف ة  م  ك ذ ل ك  و ز ير  اْلخ  ، و  ك  م  ب ه  لي ْنجى م ن  اْله ال  ي ي ْعت ص   الَّذ 
ر  ع ن  السُّْلط ان  أ ْثقال م ا أ سند أ موره و   : ق يل  ل و ز ير  السُّْلط ان  و ز ير  أل نه ي ز  ق يل  ئ  إ ليه، و  ي ْلت ج 

يث   د  ف ي ح  . و  ْمل ك ة  أ ي ي ْحم ل  ذ ل ك  ْن ت ْدب ير  اْلم  ر اء ،ن ْحن  األ مراء وأ نتم  السَّق يفة:إ ليه م   اْلو ز 
ْمع  و ز يٍر و ه و  ا ئ  األ مير إ لى رْأيه ج  ي ي ْلت ج  م ل ه م ن  األ ثقال و الَّذ  ْنه  م ا ح  ر ه ف ي ْحم ل  ع  ي ي واز  لَّذ 

ت ْدب ير ه ، ف ه و  ملجأ  ل ه  وم ْفز ع   و 
: الّظهر العين:. وفي (81) ر ه ، أي: ظاهره  ،األ ْزر  والقوة، وآز 

ه ب ْعضا، إذا   .(82)تالحق والتفّ وعاونه على أمر. والّزرع يؤازر  ب عض 
تفيد معنى تحمل المسؤولية  والم ؤازرة،أي الو ْزر واأل ْزر  كلها،ومما سبق يتضح أنها    

 وكبيرا،ويشار إلى أن وظيفة الوزارة تطورت تطورا سريعا  الحكم.والمشاركة والمعاونة في 
ح على وصار لهم نفوذ واض والمالية،إذ أشرف الوزراء على أعمال الدواوين اإلدارية 

وأ طلقت عليهم ألقاب متنوعة تقديرا لخدماتهم وارتفاع مكانتهم في ،(83)الخالفة والخلفاء
-813/ه218-198أطلقه المأمون)"،وكان أول  لقب"ذو الرئاستينوالمجتمع.الدولة 
، (84)كناية عن شمول صالحياته للشؤون اإلدارية والعسكرية(،الفضل بن سهلعلى وزيره)م(833

 .(85)مثل ها مثل  الخالفةطالق األلقاب على الوزراء عادة جارية ومن بعدها صار إ
 اإلمارة:من ألقاب 

 شاهنشاه )ملك الملوك( – 2- 4
 ،(86)وهذا اللقب يعود في أصوله إلى اللغة والثقافة الفارسية المتعلقة بالحكم واإلدارة   

ى أنها لفظة ويمكن النظر إليها من منظور لغوي عل الملوك،وكلمة شاهنشاه تعني ملك 
أعجمية معربة استعملت في سياق التفاعل بين الثقافتين العربية اإلسالمية والثقافة 

وبلغ ذروته في القرنين الثالث والرابع  األموية،الذي بدأ مع نهاية الفترة  الفارسية،
 .(87)الهجريين

-945ه/447-334أما استعمال الكلمة كلقب فقد تم في فترة هيمنة البويهيين )   
حتى م( على بغداد مقر الخالفة ومعظم األقاليم الشرقية الممتدة من العراق 1055
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. وقد أ طلق على األمير البويهي المسؤول عن بغداد جالل الدولة )عام (88)خراسان
وقد أثار إشكالية عند  ".وجاء بصيغة "شاهنشاه األعظم ملك الملوك (،م1037ه/429

ورموا الخطباء  العامة،"فنفرت  المنابر،ب على عامة الناس عندما خ طب له بذلك اللق
ؤ ي  الرجوع  إلى  ،"ووقعت فتنة شديدة باآلجر، وألجل تسويغه وجعله مقبوال لدى الناس ر 

ألن  اللقب؛فأفتى بعضهم بجواز التلقب بذلك  لهذا اإلشكال، الفقهاء والقضاة إليجاد حلّ 
 .(89)به ملك ملوك األرض المقصود

وأن العرب لم يمنعوا  خوارزم،إلى أن لقب الشاه كان لقبا لحكام منطقة وذهب "بارتولد"    
إال أنه لم يستعمل كلقب رسمي لحكام األقاليم الشرقية مثل  ،(90)التلقب بهذا اللقب

بينما  للخالفة،ألنهم أرادوا أن يبقوا أمراء مسلمين سّنّيين تابعين  "؛"السامانيين" و"الغزنويين
أو ال يعترفون بشرعية  للخلفاء،هم شيعة ال يقيمون وزنا حقيقيا استعمله البويهيون كون

. وعلى كل األحوال يمكن النظر (91)إضافة إلى تهالكهم على األلقاب الم ف ّخمة حكمهم،
أو  الخلفاء،إلى لقب شاهنشاه على أنه ذروة ما بلغته ظاهرة التلقيب للحكام الذين نافسوا 

زه لقب آخر في تلك الفترة أو الفترات الالحقة إال لقب ولم يوا بالسلطة،حاولوا االستئثار 
 .(92)وظل منتشرا حتى نهاية العصر العثماني وشاع،"سلطان" الذي اتخذه السالجقة 

 خاتمة
كان هدف هذه الدراسة هو تحليل مضمون بعض األلقاب اإلسالمية الخاصة بالخليفة أو الحاكم 

ال  األلقاب وميزاتهالنا أن تحديد طبيعة مضمون تلك وقد تبين  واإلمارة،وبعض الوظائف كالوزارة 
تستقيم أو ال تنجلي بوضوح تام إال إذا د رس كلُّ لقب أو أكثر في إطار الظروف التي تشّكل فيها 

                             تاريخية.لمعرفة عوامل وأسباب نشأته وتطوره وأهميته في كل حقبة 
ناقشة بعض تلك النماذج المتصلة بالحكم أو مؤسسة ولقد تأكد لنا من تحليل وم   

ولم تكن ظاهرة  خالصة،الخالفة أنها كانت جزءا ال يتجزأ من الثقافة العربية اإلسالمية 
 األصالة واإلبداع.طارئة أو مستوردة مما أعطى لأللقاب الرسمية صفة 

اب في العصر وأظهرت هذه الدراسة أن هناك مؤشرات كثيرة على نمط جديد من األلق   
العباسي يختلف مضمونه وطبيعته عن طبيعة اللقب المستخدم الذي ساد طوال القرن 

وعكس هذا التغير محاوالت جادة الستخدام األلقاب  الثاني،األول الهجري وبدايات القرن 



    في األلقاب اإلسالمية

  3102لثاني )حزيران(العدد ا                                                           مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 

412 

كرموز وعناوين دالة على منهج سياسي وفكري جديد يأخذ بعين االعتبار التطور الحاصل 
 والثقافية.جتماعية في الحياة اال

والالفت للنظر في النموذج العباسي الجديد ليس إدراكه لنواقص سلفه الخطاب الراشدي    
نما عمله على تفسير هذا الواقع تفسيرا مالئما وتقديم  واقعة،واألموي وفهمه لحقيقة  وا 

ي يقدم يره بهدف تثبيت نمط محدد يتجاوز السياسي إلى الدينيمقاربات سياسية وفكرية لتغ
 متكامل.( إيديولوجيمبرراته وبواعثه بذاته كمجال نظري )

وأظهرت الدراسة خصوصية النموذج اإلسالمي لظاهرة األلقاب في سير تطورها من    
ة ازي مع الحراك والصراع حول السلطبالتو  متحركة،إلى ظاهرة سياسية رة لغوية بحتة ظاه

( مرتبط ديني-هوم إجرائي )سياسي سياسي( إلى مف –اللقب من مفهوم )لغوي لتحول 
ها السلطة عدُّ بمحددات وتجليات فكرية ونفسية تستقطب الجمهور وتجذبه إلى تصورات ت  

تأثيراته ومستوى تفاعله مع  وتعيد إطالقه بعد التيقن من مدى المعارضة،الحاكمة أو 
 السائدة.الثقافة 

ير بما يتوافق يل والتغيللتبد كثر تعرضا  ارة واألمارة أنهما األوتبين من خالل دراسة نموذجي الوز 
 بالخالفة؛مع تنوع الثقافات للشعوب اإلسالمية التي انضوت في إطار اإلسالم ودوله المرتبطة 

 تفكيرها.مع تراثها ولغتها ونمط  ا  ليبدو اللقب السياسي عند تلك الشعوب منسجم
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 حمادة،مؤسسة  وزمالئه،تحقيق عصام هزايمة  المنقطعة،أخبار الدول  ،(هـ 613ابن ظافر )ت األزدي،

 م.1999إربد  الكندي،دار 
إحياء التراث  مرعب، دارتحقيق: محمد عوض  اللغة،تهذيب  (،هـ370محمد بن أحمد )ت األزهري،
 م.2001: األولى، بيروت، الطبعة –العربي 
 عثمان،ربي إلى الغزو المغولي( نقله عن الروسية صالح الدين تركستان )من الفتح الع فاسيلي، بارتولد،
 .1981الكويت 
 م.1978القاهرة  العربية،دار النهضة  واآلثار،األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق  حسن، الباشا،

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي، صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر 
أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  من
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طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
 هـ.1422

بيروت  والتوزيع،ر األهلية للنش والعسكري،تاريخها السياسي  –اإلمبراطورية العثمانية  البرجاوي،
 م.1993
 للنشر،الدار المتحدة  ،1ط فريحة،نقله إلى العربية أنيس  العربية،العرب واإلسالم والخالفة  بلياييف،
 م.1972

   م.1990بيروت  العربية،مركز دراسات الوحدة  ،1ط العربي،العقل السياسي  عابد،محمد  الجابري،
-1055/ هـ 590-447بالخالفة خالل العصر السلجوقي تطور السلطنة وعالقتها  عليان، الجالودي،

 م.1996،الجامعة األردنية  دكتوراه،رسالة  م.1193
بيروت  للماليين،دار العلم  ،3ط عباس،تحقيق إحسان  اإلسالم،دراسات في حضارة  هاملتون، جب،

 م.1979
إبراهيم  سقا،التحقيق مصطفى  ،1ط والكتاب،الوزراء  ،(هـ 331محمد بن عبدوس ) الجهشياري،
 م.1938القاهرة  الحلبي،مطبعة مصطفى البابي  الحفيظ شلبي،عبد  األبياري،

 عطا،مصطفى عبد القادر  عطا،تحقيق محمد عبد القادر  واألمم،المنتظم في تاريخ الموك  الجوزي،ابن 
 بيروت. العلمية،دار الكتب 

دار العلم  عطار،: أحمد عبد الغفور تحقيق العربية،الصحاح تاج اللغة وصحاح  (،هـ393الجوهري )ت 
 م. 1987-  هـ 1407الطبعة الرابعة  بيروت، –للماليين 

الحطيئة، ديوانه، رواية وشرح ابن السكيت، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
 م.1987-ه1407مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، الطبعة األولى 

  د.ت. بغداد، المثنى،مكتبة  ة،المقدم خلدون،ابن 
 م.1978 عمان اإلباضية،نشأة الحركة  عوض، خليفات،

 الهالل.دار ومكتبة  السامرائي،تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  العين،كتاب  (،هـ170الخليل )ت 
لم دار الق ،2ط العمري،أكرم ضياء  تحقيق: خياط،تاريخ خليفة بن  (،هـ 240ابن خياط العصفري )ت

 م.1977بيروت  –دمشق  الرسالة،ومؤسسة 
 العزيز:عبد  الدوري،

 م.1987بيروت  الطليعة،دار  ،5ط اإلسالم،مقدمة في تاريخ صدر  -
 م.1979أيلول  ،9العدد  العربي،مجلة المستقبل  بحث، الحكم،الديموقراطية في فلسفة  -
 م.1984بيروت  ة،العربيمركز دراسات الوحدة  ،1ط العربية،التكوين التاريخي لألمة  -
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مؤسسة شعبان للنشر  نفيس،تاريخ الخميس في أحوال أنفس  الحسن،حسين بن محمد بن  بكري،الديار 
 بيروت. والتوزيع،

لبنان،  –الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 1998-هـ  1419الطبعة: األولى، 

 والنشر،مؤسسة عز الدين للطباعة  ،1ط عكاوي،تحقيق رحاب  الخلفاء،تاريخ  دين،الجالل  السيوطي،
 م.1992بيروت 
 القاهرة، المصرية،مكتبة اإلنجلو  عليها،دولة إسالمية مفترى  –الدولة العثمانية  العزيز،عبد  الشناوي،
 م.1992
 م 1982روت بي األندلس،دار  ،3ط والتشيع،الصلة بين التصوف  مصطفى،كامل  الشيبي،
  م.1964 بغداد، عواد،نشره ميخائيل  الخالفة،رسوم دار  (،هـ 448)ت المحسن،هالل بن  الصابي،
دار  إبراهيم،تحقيق محمد أبو الفضل  والملوك،تاريخ الرسل  (،هـ 310محمد بن جرير ) الطبري،
 م.1968-1960 القاهرة، –المعارف 

 صادر،دار  اإلسالمية، السلطانية والدولفي اآلداب  الفخري ،(هـ 701محمد بن علي ) الطقطقا،ابن 
 م.1966 بيروت،

 1404األولى،  الطبعة: بيروت، –دار الكتب العلمية  الفريد،العقد  (،هـ328ابن عبد ربه األندلسي )ت 
 هـ.

 م.1979بيروت  والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  ،2ط الحكم،اإلسالم وفلسفة  محمد، عمارة،
 .1970بيروت  اإلرشاد،دار  األوائل،العباسيون  عمر،فاروق 
 م.2010بيروت  العربية،مركز دراسات الوحدة  ،1ط اإلسالمية،بحث في نشأة الدولة  حسين،فالح 

 بيروت.دار الكتب العلمية،  اإلنشاء،صبح األعشى في صناعة  (،هـ821)ت أحمد بن علي  القلقشندي،
 والنشر،دار األسوة للطباعة  ،4ط الكافي،أصول  ،(ـه 329أو  328)محمد بن يعقوب  الكليني،
 طهران.
 م.1984بيروت  الجيل،دار  العباسية،الدعوة  حسين، مؤنس،
 –مكتبة الخانجي  ريدة،محمد عبد الهادي أبو  الهجري،الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع  آدم، متز،

 م.1967 بيروت-دار الكاتب العربي  القاهرة،
تحقيق: عبد العزيز الدوري،  وولده،وفيه أخبار العباس  العباسية،أخبار الدولة  (،هـ3ق  :مجهول )ت
 بيروت. الطليعة،دار  المطلبي،عبد الجبار 
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 الدينية( السلطانية والوالياتنظام الخالفة وأحكامها عند الماوردي في كتابه األحكام  حسين: محافظة،
 –كانون الثاني  ،106-105العددان  شق،دمجامعة  تاريخية،بحث منشور في مجلة دراسات 

 م.2009حزيران/
  هـ( 346أبو الحسن علي بن الحسين )ت المسعودي،

 م.1938القاهرة  الصاوي،تصحيح عبد اهلل  التنبيه واإلشراف، -
دار الفكر  ج،3 الحميد،تحقيق محمد محي الدين عبد  الجوهر،مروج الذهب ومعادن  -

 م.1964 ،4ط
 م.1919-1899 طبع باريس هوار،تنى بنشره كلمان اع والتاريخ،البدء  هر،طاالمطهر بن  المقدسي،
 مصر. المعارف،دار  الفاطمي،الوزارة والوزراء في العصر  المناوي،

 هـ. 1414-الطبعة الثالثة  بيروت، –دار صادر  العرب،لسان  منظور،ابن 
دار  البقاعي،ف الشيخ محمد تحقيق: يوس مالك،أوضح المسالك إلى ألفية ابن  ،هـ(761ابن هشام )ت

 والتوزيع.الفكر للطباعة والنشر 
 الفكر.دار  (،المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي (،هـ676النووي يحيى بن شرف )ت 

 م.1988 الموصل،جامعة  النظم،دراسات في  توفيق، اليوزبكي،
 بيروت. صادر،ار د اليعقوبي،تاريخ  (،هـ 282بن أبي يعقوب )ت أحمد اليعقوبي،

 م.1979بيروت  المعرفة،دار  الخراج، (،هـ 183يعقوب بن إبراهيم )ت  يوسف،أبو 
 الـحـواشـــي

                                                           
هـ(، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 761ابن هشام )ت - (1)

 1/133دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 لبنان-الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت  - (2)

 2/176م،  1998-هـ  1419لى، الطبعة: األو 
م، 1979-هـ  1399البرقوقي عبد الرحمن، شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت،  - (3)
1/227 
الحطيئة، ديوانه، رواية وشرح ابن السكيت، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة، - (4)

 15م، ص1987-ه1407بعة األولى مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، الط
بيروت، الطبعة: األولى،  –هـ(، العقد الفريد، دار الكتب العلمية 328ابن عبد ربه األندلسي )ت - (5)

 6/177هـ،  1404
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هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار 393الجوهري )ت  - (6)

 بيروت-العلم للماليين 
 3/897م،  1987-  هـ 1407الرابعة الطبعة 

 11سورة الحجرات  - (7)
 5/412هـ(، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 82القلقشندي )ت  - (8)
الباشا، حسن، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، دار النهضة العربية، القاهرة  - (9)

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2حمد، اإلسالم وفلسفة الحكم، ط، عمارة، م59م، ص 1978
 28-27م، ص 1979بيروت 

، القلقشندي، صبح 191 – 190ابن خلدون ، المقدمة ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د.ت . ص  (10) - 
 5/418األعشى 

عربية، بيروت ، مركز دراسات الوحدة ال1فالح حسين، بحث في نشأة الدولة اإلسالمية، ط - (11)
 35م، ص 2010

، 2/127هـ(، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت،  282اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب )ت - (12)
هـ(، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  310الطبري، محمد بن جرير )

 3/210المعارف بمصر، الطبعة الثانية 
لجالودي عليان، تطور السلطنة وعالقتها بالخالفة خالل العصر ، ا191جب، دراسات ص  - (13)

وما  162م، ص 1996م. رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية ،1193-1055ه /590-447السلجوقي 
دولة إسالمية مفترى عليها، مكتبة اإلنجلو المصرية،  –بعدها، الشناوي، عبد العزيز، الدولة العثمانية 

  73، 1/54م 1992القاهرة، 
تاريخها السياسي والعسكري، األهلية للنشر والتوزيع، بيروت  –، البرجاوي، اإلمبراطورية العثمانية 

 101-100م، ص 1993
هـ،  1414-بيروت، الطبعة الثالثة  –ابن منظور، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  - (14)
 خلف- 3/83-85
 18-3م، ص 1979خراج، دار المعرفة، بيروت هـ(، ال 183أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت  - (15)
، دار 2هـ(، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط 240ابن خياط العصفري )ت - (16)

  150، 147م، ص 1977بيروت  –القلم ومؤسسة الرسالة، دمشق 
 97-96فالح حسين، مرجع سابق ص  - (17)
 227ابن خلدون، المقدمة ص  - (18)
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 وما بعدها. 29رة، مرجع سابق ص عما - (19)
م، 1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية، ط - (20)

 55، 45، فالح حسين، بحث في نشأة الدولة اإلسالمية ص 92ص 
 447-5/446القلقشندي، صبح األعشى  - (21)
 39، 36، 33عمارة، مرجع سابق ص  - (22)
م، 1979، أيلول 9الدوري، الديموقراطية في فلسفة الحكم، بحث، مجلة المستقبل العربي، العدد  - (23)

 وما بعدها. 61ص 
 2/217اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  - (24)
، دار العلم للماليين، 3جب، هاملتون، دراسات في حضارة اإلسالم، تحقيق إحسان عباس، ط - (25)

، الجابري، 63دوري، الديموقراطية في فلسفة الحكم العربي ص وما بعدها، ال 45م، ص 1979بيروت 
، 76م، ص 1990، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1محمد عابد، العقل السياسي العربي، ط

301 ،351 
   5/414القلقشندي، صبح األعشى  - (26)
ه نقص من أعطيات م( بالناقص؛ ألن743-ه126ومن األمثلة على ذلك تلقيب يزيد بن الوليد ) - (27)

م( بالحمار كناية عن صبره وقدرته 749-744ه/132-127أهل الحجاز، وتلقيب مروان بن محمد )
ابن الطقطقا، الفخري في اآلداب السلطانية ، 7/297الطبري، تاريخ الرسل والملوك على تحمل الحروب. 

 138، 136ص
 179، 150، 118 ،67م ص 1978خليفات، عوض، نشأة الحركة اإلباضية، عمان - (28)
 196، 192ابن خلدون، المقدمة  - (29)
 2/128م،1982،دار األندلس،بيروت3الشيبي،كامل مصطفى،الصلة بين التصوف والتشيع، ط- (30)
 231، 2/196وما بعدها. الشيبي، المصدر نفسه  263الجابري، العقل السياسي العربي، ص  - (31)
 34-32عمارة، مرجع سابق ص  (32)

 71سراء سورة اإل (33)-
 79سورة الحجر - (34)
 أمم- 25-12/24ابن منظور، لسان العرب  - (35)
 1/27المعجم الوسيط  - (36)
هـ(، المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، دار 676النووي يحيى بن شرف )ت  - (37)

 19/191الفكر، 
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 119- 115فالح حسين، مرجع سابق ص  - (38)
 2/231ق الشيبي، مرجع ساب - (39)
 2/514، دار األسوة للطباعة والنشر، طهران .4الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ط - (40)

وما بعدها، الديار بكري،                                           حسين بن محمد بن الحسن ، تاريخ 
 وما بعدها . 2/286الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت ، 

 128الشيبي، مرجع سابق ص  - (41)
، الباشا، 293م، ص 1938المسعودي، التنبيه اإلشراف، تصحيح عبد اهلل الصاوي، القاهرة  - (42)

 167مرجع سابق ص 
 57-56، 43الدوري، التكوين التايخي لألمة العربية ص  - (43)
 81يخ العرب ص ، كاهن، تار 59-58جب، دراسات في حضارة اإلسالم ص  - (44)
 335الجابري، العقل السياسي العربي ص  - (45)
،السيوطي، جالل الدين، تاريخ هو أبو العباس عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس- (46)

 191م، ص 1992، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت 1الخلفاء، تحقيق رحاب عكاوي، ط
 65ألول ص الدوري، العصر العباسي ا - (47)
 2/355اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  - (48)
 1/129م، 1970فاروق عمر، العباسيون األوائل، دار اإلرشاد، بيروت  - (49)
 3/147الخليل، كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل -(50)
 426-7/425الطبري، تاريخ الرسل والملوك  - (51)
 153-2/152ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة  - (52)
-1899المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، اعتنى بنشره كلمان هوار، طبع باريس  - (53)

هـ(، أخبار الدول المنقطعة، تحقيق عصام هزايمة وزمالئه، 613، األزدي، ابن ظافر )ت6/74م، 1919
 284م، ص 1999مؤسسة حمادة، دار الكندي، إربد 

 193، السيوطي، تاريخ الخلفاء ص هو أبو جعفرعبد اهلل بن محمد بن علي - (54)
، بلياييف، العرب واإلسالم والخالفة العربية، نقله إلى العربية أنيس 82كاهن، تاريخ الشعوب ص - (55)

 265م، ص 1972، الدار المتحدة للنشر، 1فريحة، ط
 159بعدها، ابن الطقطقا، الفخري ص وما  7/552الطبري، تاريخ الرسل والملوك  - (56)
 297فاروق عمر، أبحاث في التاريخ العباسي ص  - (57)
 287، الجابري، العقل السياسي العربي ص 166جب، دراسات ص  - (58)
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هـ(، أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده، تحقيق: عبد العزيز 3مجهول )ت: ق  - (59)

 249، 245، دار الطليعة، بيروت ص الدوري، عبد الجبار المطلبي
 207فاروق عمر، مرجع سابق ص  - (60)
 287السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص  - (61)
 327السيوطي، المصدر نفسه ص  - (62)
 نصر- 5/210هـ،  1414ابن منظور، ابن منظور، لسان العرب،  - (63)
يق: محمد محي الدين عبد هـ(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحق769ابن عقيل )ت  - (64)

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون  –الحميد، دار التراث 
 1/184م،  1980-هـ  1400

وما  290السيوطي، المصدر نفسه ص ، هو أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن علي - (65)
 بعدها.

 46اسية ص فاروق عمر، الخالفة العب - (66)
 26سورة السجدة  - (67)
 6/2533الصحاح  الجوهري، - (68)
     262المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، دار المعارف، مصر، ص  - (69)
، الجابري، العقل 170م، ص 1984مؤنس، حسين، الدعوة العباسية، دار الجيل، بيروت  - (70)

 339السياسي العربي ص 
، المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق 165ار الدولة العباسية ص مجهول، أخب - (71)

 1/116، الشيبي، مرجع سابق 3/322م، 1964، 4ج، دار الفكر ط3محمد محي الدين عبد الحميد، 
 وما بعدها.

ينظر: محافظة، حسين: نظام الخالفة وأحكامها عند الماوردي في كتابه األحكام السلطانية  - (72)
، حزيران 106-105يات الدينية( بحث منشور في مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان والوال

 89-57م، ص 2009 –
 238ابن خلدون، المقدمة ص  - (73)
، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم 1هـ(، الوزراء والكتاب، ط 331الجهشياري، محمد بن عبدوس ) - (74)

، 87-85م، ص 1938فى البابي الحلبي، القاهرة األبياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصط
 285-3/284المسعودي، 

 157القمي، الك نى واأللقاب ص  - (75)
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 285-3/284، المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 2/352اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  - (76)
 367-366، مؤنس، حسين، الدعوة العباسية ص 450-449، وانظر: جب، دراسات ص 302،
 217مجهول، أخبار الدولة العباسية ص  - (77)
 421، جب، دراسات ص 189-188مؤنس، حسين، الدعوة العباسية ص  - (78)
 15-14، المناوي، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ص 155ابن الطقطقا، الفخري ص  - (79)
 221، ابن الطقطقا، الفخري ص 2/353اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي  - (80)
وزر، والحديث نحن الوزراء ورد في صحيح البخاري، – 283/ 5بن منظور، لسان العرب ا - (81)

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن 
إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

هـ، حديث 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، )مصورة 
 6/ص5، ج 3668رقم 

هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: 370، األزهري، محمد بن أحمد )ت382/ 7الخليل، كتاب العين،  - (82)
  13/169، م2001بيروت، الطبعة: األولى،  –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

بارتولد، فاسيلي. تركستان )من الفتح العربي إلى الغزو المغولي( نقله عن الروسية صالح الدين  - (83)
   230، ص 1981عثمان، الكويت 

 221، ابن الطقطقا، الفخري ص 302الجهشياري، الوزراء والكتاب ص  - (84)
   82م ص 1988اليوزبكي، توفيق، دراسات في النظم، جامعة الموصل،  - (85)
 54-53، الدوري، الجذور التاريخية للشعوبية ص 47-46جب، دراسات ص  - (86)
 وما بعدها.  84الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية ص  - (87)
 207-206كاهن، تاريخ العرب ص  - (88)
بد ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الموك واألمم، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى ع - (89)

 12/43، ابن كثير، البداية والنهاية 8/97القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 363بارتولد، تركستان ص  - (90)
هـ(، رسوم دار الخالفة، نشره ميخائيل عواد، بغداد،  448الصابي، هالل بن المحسن )ت - (91)

 95-94م. ص 1964
 .وما بعدها 62ر السلطنة ص، الجالودي، تطو 5/420القلقشندي، صبح األعشى  - (92)

 


