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 :جامعة دمشق   
 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة:   

 قسم التارٌخ/ عرب وإسالم    
 
 
 

 أطروحة أعدت لنٌل درجة الدكتوراه فً التارٌخ اإلسالمً                                 
 بعنوان                                          

 مظاهر القوة والضعؾ فً العصر األموي                      
 م(057-661/ه14-431)                            
                           

 
 إعداد الطالبة                                                  

 اإلبراهٌم صالح ٌسرى                                               
                          

 إشراؾ األستاذ الدكتور                                                
                علً أحمد                                                       

 
                                                                                   

 للعام الدراسً                                                                                           
 م1741/ 1743                                                                                          

  ھ ٖ٘ٗٔ/ ٖٗٗٔ                      
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 الصفحة العنوان

 8-ٔ فهرس المحتوٌات  

 9 اإلھداء

 ٓٔ بطاقة شكر

 ٖٖ-ٔٔ المقدمة والتعرٌؾ بمصادر البحث ومراجعه 

 ٖٙ-ٖٗ تمهٌد

 9ٗ-8ٖ الفصل األول مظاهر القوة والضعؾ فً مجال السٌاسة العامة:

 8ٙ-8ٖ أوالً:  مظاهر القوة فً مجال السٌاسة العامة:

 
 حرص الخلفاء على وحدة الدولة وسبلمتها:-ٔ 

 توحٌد معاوٌة للدولة: -أ
 جهود عبد الملك بن مروان فً إعادة ضم الدولة: -ب              

 م4ٓٗھ/8٘القضاء على ثورة عبد الرحمن بن األشعث -ٔ
 الحفاظ على الدولة فً عهد ھشام بن عبد الملك: -ج              

 
ٖ8-ٗٙ 
ٖ8-ٗٓ 
ٗٓ-ٖٗ 
ٖٗ-ٗٗ 
ٗ٘-ٗٙ 

  
 التزام الوالة بسٌاسة الدولة وإخبلصهم لها:-ٕ

 م(ٖٙٙ-ٕٙٙھ/ٖٗ-ٔٗعمرو بن العاص) -ٔ
 م(4ٕٙ-٘ٙٙھ/ٖ٘-٘ٗزٌاد بن أبٌه) -ٕ
 م(4ٖٔ-9ٕٙھ/9٘-4ٖالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً) -ٖ
 م(4ٔٗ-4ٓ8ھ/9ٙ-9ٓقره بن شرٌك) -ٗ
-476م(و)041-071ه/16-14) خالد بن عبد هللا القسري -٘

 م(030-011ه/417
 واألندلس: والة المؽرب -ٙ

 
ٗٙ-٘ٓ 
ٗٙ 
ٗٙ-ٗ4 
ٗ4-ٗ9 
ٗ9 
ٗ9 

 
ٗ9-٘ٓ 

 
 توسٌع رقعة الدولة من خبلل الفتوح:  -ٖ

 الفتوح فً الجهة الشرقٌة: -ٔ                   
 الفتوح فٌما وراء النهر: -أ  
 فتوح السند:-ب  
 فتح جرجان وطبرستان: -ج 

 فتح المؽرب: -ٕ                   
 فتح األندلس: -ٖ                   

 
٘ٓ-٘4 
٘ٔ-ٖ٘ 
٘ٔ-ٕ٘ 
ٕ٘-ٖ٘ 
ٖ٘ 
٘ٗ-٘٘ 
٘٘-٘4 

 
 اعتماد نظام الرباط والمثاؼرة لدفع الخطر البٌزنطً: -ٗ

 االھتمام بالتحصٌنات فً عهد عبد الملك بن مروان: -أ                  
 عهد الولٌد بن عبد الملك: -ب 
 عهد سلٌمان بن عبد الملك: -ج                  
 عهد ٌزٌد وھشام بن عبد الملك:-د                  

 
٘8-ٕٙ 
ٙٓ-ٙٔ 
ٙٔ 
ٙٔ-ٕٙ 
ٕٙ 

 
 اعتماد سٌاسة فصل الدٌن عن السٌاسة:-٘

 
ٖٙ-ٙ٘ 



ٖ 
 

 
 رفض بعض الخلفاء سٌاسة العصبٌة القبلٌة-ٙ

 
ٙٙ-ٙ8 

 
 ثانٌاً: مظاهر الضعؾ فً  مجال السٌاسة العامة:

  
4ٓ-9ٗ 

 
 عجز األموٌٌن عن فهم أسس الحكم -ٔ

 
4ٓ-4ٕ 

 
 ظلم األموٌٌن للمؽاربة وعدم مساواتهم بالمشارقة -ٕ

 
4ٕ-4٘ 

 
 سوء معاملة آل البٌت-ٖ

 
4٘-48 

 
 استبثار األموٌٌن بجمٌع مفاصل الحكم-ٗ

 
48-8ٓ 

 
 اعتماد بعض الخلفاء على العصبٌة القبلٌة-٘

 
8ٔ-8ٗ 

 
 عدم احترام المعارضة-ٙ

 
8ٗ-84 

 
 انتشار ظاھرة القتل ظلما  -4

 
84-89 

 
 عدم السكن فً العاصمة دمشق بصورة دابمة-8

 
89-9ٔ 

 
 عدم توطٌن العرب بكثافة فً مناطق الدولة البعٌدة:-9

 فً الجهة الشرقٌة: - أ
 فً الجهة الؽربٌة: - ب

 
9ٔ-9ٗ 
9ٔ-9ٖ 
9ٖ-9ٗ 

 

 :الفصل الثانً: مظاهر القوة والضعؾ فً مجال اإلدارة العامة

 
9٘-ٖٔٙ 

 
 اوالً: مظاهر القوة فً مجال اإلدارة العامة 

 
9٘-ٕٔٔ 

  
 اختٌار والة أكفٌاء إلدارة الوالٌات-ٔ

 
9ٙ-99 

 
 استحداث دواوٌن جدٌدة:-ٕ

 دٌوان الجند -ٔ
 دٌوان الخراج) الجباٌة( -ٕ
 دٌوان الرسابل -ٖ
 دٌوان الخاتم -ٗ
 دٌوان البرٌد -٘
 دٌوان الطراز -ٙ
 دٌوان المستؽبلت -4
 دٌوان الّزمنً -8
 النفقاتدٌوان  -9

 دٌوان الصدقات -ٓٔ                 

 
99-ٔٓٗ 

ٔٓٓ 
ٔٓٔ 
ٕٔٓ 
ٕٔٓ 
ٕٔٓ-ٖٔٓ 
ٖٔٓ 
ٔٓٗ 
ٔٓٗ 
ٔٓٗ 
ٔٓٗ 
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                                                     دٌوان االستخراج-ٔٔ         

 ٙٓٔ-٘ٓٔ تقسٌم ببلد الشام إلى أجناد -ٖ
 

 
 محاولة تعرٌب الحٌاة العامة -ٗ

 
ٔٓٙ-ٔٔٔ 

 
 الحرص على استقبللٌة القضاء-٘

 
ٔٔٔ-ٔٔٗ 

 
 االھتمام بتنظٌم الجٌش فً البر والبحر:-ٙ

 الجٌش البري: -أ                    
 الجٌش البحري) األسطول(  -ب                       

 
ٔٔٗ-ٔٔ9 
ٔٔٗ-ٔٔ4 
ٔٔ4-ٔٔ9 

 
 اعتماد أسس جدٌدة فً اإلدارة:-4

 الحاجب) البواب( -ٔ
 الشرطة: -ٕ
 الحرس: -ٖ
 العٌون) المخبرون(   -ٗ

 
ٔٔ9-ٕٔٔ 
ٔٔ9-ٕٔٓ 
ٕٔٓ 
ٕٔٓ-ٕٔٔ 
ٕٔٔ 

 
 ثانٌاً: مظاهر الضعؾ فً مجال اإلدارة العامة:

 
ٕٖٔ-ٖٔٙ 

 
 عدم مراقبة الوالة-ٔ

 
ٕٖٔ-ٕٔ٘ 

 
 انتشار الفساد فً الهرم اإلداري-ٕ

 
ٕٔ٘-ٕٔ9 

 
 عدم وجود سٌاسة ضراببٌة ثابتة-ٖ

 
ٖٔٓ-ٖٖٔ 

 
 المال العام لصالح الخلفاء والوالةاستخدام -ٗ

 
ٖٖٔ-ٖٔٙ 

 

 الفصل الثالث: مظاهر القوة والضعؾ فً المجال االجتماعً:
 

ٖٔ8-ٔ8ٔ 

 
 أوالً: مظاهر القوة فً المجال االجتماعً:

 
ٖٔ8-ٔٙ8 

 
 )ؼٌر المسلمٌن(النظرة اإلٌجابٌة إلى اآلخر -ٔ

 
ٖٔ8-ٔٗٔ 

 
 النظرة اإلٌجابٌة إلى المرأة:-ٕ

 المرأة قبل اإلسبلم:مكانة  -ٔ
 المرأة فً اإلسبلم: -ٕ

 
ٔٗٔ-ٔٗ٘ 
ٔٗٔ-ٕٔٗ 
ٕٔٗ-ٔٗ٘ 

 
 التؤكٌد على قضٌة المواطنة للحفاظ على وحدة المجتمع-ٖ

 
ٔٗٙ-ٔٗ8 

  
 ظاھرة التعاون والتفاھم بٌن جمٌع أتباع الدٌانات-ٗ

 
ٔٗ9-ٕٔ٘ 



٘ 
 

 
 حرٌة المعتقد -٘ 

 
ٕٔ٘-ٔ٘ٗ 

 
 انتشار الفنون وحرٌة ممارستها-ٙ

 
ٔ٘٘-ٔٙٔ 

 
 االھتمام بالشإون الصحٌة: -4

 البٌمارستانات-ٔ                  
 اھتمام األموٌٌن بالطب واألطباء:-ٕ                  

 ابن أثال:-أ                         
 أبو الحكم الدمشقً:-ب                         
 الحكم الدمشقً:-ج                         

 تٌاذوق:-د                          
 عبد الملك بن أبجر الكنانً:-و                         

 ماسرجوٌه:-ھ                         
 الحفاظ على البٌبة:-ٖ                 
 نشر الوعً الصحً:-ٗ                 
 الرعاٌة الصحٌة للسجناء وذوي االحتٌاجات الخاصة:                   -٘                 

 
ٔٙٔ-ٔٙ8 
ٕٔٙ-ٔٙٗ 
ٔٙٗ-ٔٙٙ 
ٔٙ٘ 
ٔٙ٘ 
ٔٙ٘ 
ٔٙ٘ 
ٔٙٙ 
ٔٙٙ 
ٔٙٙ-ٔٙ4 
ٔٙ4-ٔٙ8 
ٔٙ8 

 
 ثانٌاً: مظاهر الضعؾ فً المجال االجتماعً:

 
ٔ4ٓ-ٔ8ٔ 

 
 النظرة السلبٌة للعنصر ؼٌر العربً)الموالً(:-ٔ

 معنى الوالء وأشكاله:-ٔ                  
 والء الرق:-أ                          
 والء العتق:-ب                          
 والء الرحم:-ج                          

 معاملة الموالً فً الحٌاة العامة:-ٕ                 
 الموقؾ من زواج الموالً:-ٖ                 

 الموقؾ من الموالً فً الحروب والمعارك:-ٗ                 
 انضمام الموالً إلى الثورات المناوبة لؤلموٌٌن:-٘                 
 اتجاه الموالً إلى العلم:  -ٙ                 

 
ٔ4ٓ-ٔ4ٗ 
ٔ4ٓ 
ٔ4ٓ 
ٔ4ٓ 
ٔ4ٓ-ٔ4ٔ 
ٔ4ٔ-ٔ4ٕ 
ٔ4ٕ-ٔ4ٖ 
ٔ4ٖ 
ٔ4ٗ 
ٔ4ٗ 

 
 انتشار ظاھرة المجون واللهو:-ٕ

 خلفاء اللهو والمجون-ٔ                 
 ٌزٌد بن معاوٌة-أ                           

 ٌزٌد بن عبد الملك-ب                          
 الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك-ج                          

 
ٔ4٘-ٔ8ٔ 
ٔ48-ٔ8ٔ 
ٔ48-ٔ49 
ٔ49-ٔ8ٓ 
ٔ8ٓ-ٔ8ٔ 

 

 والضعؾ فً المجال االقتصادي:الفصل الرابع: مظاهر القوة 
 

ٔ8ٖ-ٕٕٗ 

 
 أوالً : مظاهر القوة فً المجال االقتصادي:

 
ٔ8ٖ-ٕٖٔ 

 
 االھتمام بالزراعة وطرق الري كمصدر أساسً لبلقتصاد-ٔ

 
ٔ8ٖ-ٔ89 
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 الحرص على زٌادة اإلنتاج لتحقٌق االكتفاء الذاتً:-ٕ

 المزارعة-ٔ                  
 المساقاة-ٕ                  
 اإلجارة -ٖ                  

 
ٔ89-ٔ9ٗ 
ٔ9ٓ 
ٔ9ٓ 
ٔ9ٓ 

 
 اعتماد سٌاسة ضراببٌة خاصة بمناطق اإلنتاج-ٖ

 
ٔ9ٗ-ٕٓٓ 

 
 االھتمام بالصناعة المرتبطة بالجٌش:-ٗ

 األسلحة البرٌة:-ٔ
 السٌؾ-               
 الرمح-               
 القوس والسهم-               
 األسلحة الوقابٌة -               

 األسلحة البحرٌة:-ٕ      
 الشوانً-ٔ                
 الحرارٌق-ٕ                
 المسطحات-ٖ                
 العشارٌات-ٗ                
 الشلندٌات-٘                

 البطس -ٙ            
 اللتوت-4            

 الدبابٌس-8            
 التوابٌت-9            

 الكبللٌب -ٓٔ           
 الباسلٌق -ٔٔ           

 اللجام       -ٕٔ           

 
ٕٓٓ-ٕٓ4 
ٕٕٓ-ٕٖٓ 
ٕٕٓ 
ٕٕٓ 
ٕٕٓ 
ٕٕٓ-ٕٖٓ 
ٕٖٓ-ٕٓ4 
ٕٓ٘ 
ٕٓ٘ 
ٕٓ٘ 
ٕٓ٘ 
ٕٓ٘ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 
ٕٓٙ 

 
 بعامة الناس:االھتمام بالصناعة المرتبطة -٘

 الصناعة النسٌجٌة -ٔ
 خوص والجرٌد والحصرلصناعة ا -ٕ
 الصباؼة -ٖ
 الصناعات المعدنٌة -ٗ
 الصناعات الخشبٌة -٘
 صناعة الزجاج -ٙ
 صناعة الخزؾ -4
 دباؼة الجلود وخزارتها -8
 الصناعات الؽذابٌة  -9

 صناعة الصابون-ٓٔ
 العطور-ٔٔ

 
ٕٓ4-ٕٔ8 
ٕٓ4-ٕٔٓ 
ٕٔٓ-ٕٔٔ 
ٕٔٔ 
ٕٔٔ-ٕٕٔ 
ٕٖٔ-ٕٔٗ 
ٕٔٗ-ٕٔ٘ 
ٕٔ٘-ٕٔٙ 
ٕٔٙ-ٕٔ4 
ٕٔ4-ٕٔ8 
ٕٔ8 
ٕٔ8 

 
 عدم سٌطرة الحكام على مجمل الصناعات-ٙ

 
ٕٔ8-ٕٕٓ 
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 االھتمام بالتجارة وتسوٌق اإلنتاج:-4

 القروض-ٔ                       
 الصكوك-ٕ                       
 السفاتج)الحواالت(-ٖ                       
 المصارؾ      -ٗ                       

 
ٕٕٓ-ٕٕ٘ 
ٕٕٔ 
ٕٕٔ-ٕٕٕ 
ٕٕٕ 
ٕٕٕ 

 
 اعتماد أسس أخبلقٌة ناظمة للتجارة-8

 
ٕٕ٘-ٕٕ4 

 
 تنشٌط وسابل االتصال مع التجار فً الداخل والخارج:-9

 الطرق البرٌة:-ٔ                     
 الطرق البحرٌة      -ٕ                     

 
ٕٕ4-ٕٖٔ 
ٕٕ4-ٕٕ9 
ٕٕ9-ٕٖٔ 

 
 فً المجال االقتصادي: ثانٌاً: مظاهر الضعؾ

 
ٕٖٖ-ٕٕٗ 

 
 سٌطرة الخلفاء والوالة عل األراضً الخصبة:-ٔ

 اإلقطاع-ٔ                      
 اإللجاء-ٕ                      
 الشراء-ٖ                      
 المصادرات       -ٗ                      

 
ٕٖٖ-ٕٖ9 
ٕٖٖ-ٕٖٙ 
ٕٖٙ-ٕٖ4 
ٕٖ4-ٕٖ8 
ٕٖ8-ٕٖ9 

 
 سٌطرة الخلفاء والوالة على مفاصل التجارة الهامة -ٕ

 
ٕٖ9-ٕٕٗ 

 

 الفصل الخامس: مظاهر القوة والضعؾ فً المجال العلمً:
 

ٕٗٗ-ٕ8ٗ 

 
 أوالً: مظاهر القوة فً المجال العلمً:

 
ٕٗٗ-ٕ4ٗ 

 
 تجذٌر حرٌة الفكر فً المجتمع-ٔ

 
ٕٗٗ-ٕٗ4 

 
 االعتزال:االھتمام المبكر بعلم الكبلم ووالدة فكر -ٕ

 تعرٌؾ علم الكبلم وأساس منشؤه-ٔ                      
 عوامل نشؤة علم الكبلم-ٕ                      

 الجبرٌة-أ                                  
 القدرٌة -ب                                 
 المرجبة-ج                                          

 المعتزلة وبداٌة ظهورھم           -د                                          

 
ٕٗ4-ٕٖ٘ 
ٕٗ4-ٕٗ8 
ٕٗ8-ٕٗ9 
ٕٗ9-ٕ٘ٓ 
ٕ٘ٓ 
ٕ٘ٓ-ٕ٘ٔ 
ٕ٘ٔ-ٕٖ٘ 

 
 بداٌة حركة التدوٌن والترجمة: -ٖ

 التدوٌن فً العصر األموي-ٔ                          
 الترجمة-ٕ                          

 
ٕ٘ٗ-ٕٙٔ 
ٕ٘ٗ-ٕ٘9 
ٕ٘9-ٕٙٔ 
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 االھتمام المبكر بالعلوم اللؽوٌة والدٌنٌة خدمة للتعرٌب: -ٗ
 العلوم اللؽوٌة:-ٔ                                      

 النحو-أ                                            
 الخطابة-ب                                           
 الكتابة-ج                                           
 الشعر-د                                           

 العلوم الدٌنٌة:-ٕ                                     
 علم القراءات-أ                                           

 التفسٌر -ب                                          
 علم الحدٌث-ج                                          
 الفقه-د                                          

ٕٙٔ-ٕ4ٓ 
ٕٙٔ-ٕٙ٘ 
ٕٙٔ-ٕٙٗ 
ٕٙٗ-ٕٙ٘ 
ٕٙ٘ 
ٕٙ٘ 
ٕٙٙ-ٕ4ٓ 
ٕٙٙ 
ٕٙ4-ٕٙ8 
ٕٙ8-ٕٙ9 
ٕٙ9-ٕ4ٓ 

 
 االھتمام المبكر بالعلوم التطبٌقٌة:-٘

 الطب-ٔ                                   
 الكٌمٌاء-ٕ                                   
 الصٌدلة-ٖ                                   
 الفلك)علم الهٌبة(                                      -ٗ                                   

 
ٕ4ٓ-ٕ4ٗ 
ٕ4ٓ 
ٕ4ٔ-ٕ4ٕ 
ٕ4ٕ-ٕ4ٖ 
ٕ4ٖ-ٕ4ٗ 

 
 ثانٌاً: مظاهر الضعؾ فً المجال العلمً:

 
ٕ4ٙ-ٕ8ٗ 

 
 عدم تمكن األموٌٌن من الفصل بٌن االھتمام بالعلوم واالھتمام بالسٌاسة-ٔ

 
ٕ4ٙ-ٕ49 

 
 عدم تخصٌص مبالػ مالٌة لدعم حركة تطوٌر العلوم-ٕ

 
ٕ49-ٕ8ٔ 

 
 وقوؾ معظم الخلفاء األموٌٌن ضد القدرٌة وقتل ؼٌبلن الدمشقً-ٖ

 
ٕ8ٔ-ٕ8ٗ 

 

 :الفصل السادس: مظاهر القوة والضعؾ فً مجال العمران
 

ٕ8ٙ-ٖٔٔ 

 
 :أوالً: مظاهر القوة فً مجال االعمران

 
ٕ8ٙ-ٖٓ4 

 
 سٌاسة البناء والعمران) الهدؾ منها(-ٔ

 
ٕ8ٙ-ٕ89 

    
 فً مجال بناء المدن:-أ   

 مدٌنة القٌروان-ٔ                          
 مدٌنة واسط-ٕ                          
 مدٌنة الرملة-ٖ                          

 
ٕ89-ٕ9ٖ 
ٕ9ٓ-ٕ9ٔ 
ٕ9ٔ-ٕ9ٕ 
ٕ9ٕ-ٕ9ٖ 

 
 فً مجال بناء المساجد والشواھد الدٌنٌة:-ب   

 تجدٌد وبناء بعض المساجد-ٔ                          
 قبة الصخرة فً القدس-ٕ                          
 المسجد األقصى فً القدس-ٖ                          
 الجامع األموي فً دمشق-ٗ                          

 
ٕ9ٖ-ٕ98 
ٕ9ٗ 
ٕ9ٗ-ٕ9٘ 
ٕ9ٙ-ٕ94 
ٕ94-ٕ99 
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 99ٕ-98ٕ                 مسجد الرسول فً المدٌنة -٘                            

 
 فً مجال بناء القصور:-ج  

 قصر المنٌة -ٔ
 قصر عمرة -ٕ
 قصر جبل أسٌس -ٖ
 قصر عنجر -ٗ
 قصر الحرانة -٘
 قصر الموقر -ٙ
 قصر خربة المفجر -4
 قصر الحٌر الؽربً -8
 قصر الحٌر الشرقً -9

 قصر المشتى -ٓٔ                            
 قصر الطوبة-ٔٔ                            
 قصر حمام الصرح   -ٕٔ                            

 
ٕ99-ٖٓٗ 
ٖٓٓ-ٖٓٔ 
ٖٓٔ 
ٖٓٔ 
ٖٓٔ 
ٖٕٓ 
ٖٕٓ 
ٖٕٓ 
ٖٖٓ 
ٖٖٓ 
ٖٖٓ-ٖٓٗ 
ٖٓٗ 
ٖٓٗ 

    
 فً مجال بناء مإسسات الخدمة العامة والمرافق-د   

 
ٖٓ٘-ٖٓ4 
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 :المقدمة

إن العصر األموي من العصور الجدٌرة باالھتمام والدراسة، فهو العصر الذي تلى عصر الرسول والخلفاء      

الراشدٌن، وبه تم تقسٌم المسلمٌن إلى فرٍق سٌاسٌة متصارعة فٌما بٌنها وھذه الصراعات كانت األسباب الربٌسة 

ر تكونت الدولة العربٌة اإلسبلمٌة بكل فً بلورة األحداث فً ھذا العصر وما تبله من عصور، وفً ھذا العص

جزبٌاتها ، وامتدت على مساحة جؽرافٌة واسعة لم تصلها من قبل وحتى فً العصور البلحقة للعصر األموي 

لم تحافظ الدول المتعاقبة على مساحتها فً ظل دولة موحدة، وفً ھذا العصر تم إرساء بعض األسس اإلدارٌة و

باإلضافة إلى منح ھذه الدولة صفة العروبة فً حٌاتها العامة واإلدارٌة من  وإنشاء بعض المإسسات الرسمٌة

خبلل التعرٌب الذي ُطبق فً ھذا العصر، وتخلل الدولة األموٌة بعض الهفوات أو السلبٌات منها سوء المعاملة 

تؽبلل السلطة لبعض الفبات والشخصٌات، وكذلك االستبداد بالحكم واالبتعاد عن الشورى والفساد اإلداري واس

 من قبل الحكام فً مجاالت مختلفة إدارٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وؼٌر ذلك من السلبٌات.

فالعصر األموي إذا  ھو عصر المتناقضات بٌن اإلٌجابً والسلبً، ومن ھنا جاءت الرؼبة فً دراسة ھذه      

ت كافة السٌاسٌة واإلدارٌة المتناقضات فً بحٍث ٌتناول القوة والضعؾ فً العصر األموي، على المستوٌا

واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعلمٌة والعمرانٌة، وتسلٌط الضوء على كل جانب من ھذه الجوانب من أجل إٌضاح 

مكامن القوة وعواملها وتفنٌد الضعؾ ودوافعه، وصحٌح أن ھذا العصر نال الكثٌر من الدراسة لكنها ومع 

ً مجال محدد أو منطقة محددة أو شخصٌة بحد ذاتها ، لم تلِق الضوء اختبلؾ أشكالها بما ھو عام أو ما اختص ف

على العصر األموي فٌما ٌخص القوة والضعؾ فٌه، ومن ھنا جاءت الؽاٌة فً ھذا البحث فً تقدٌم مساھمة 

علمٌة عن العصر األموي وذلك بوضع أحداثه ومعطٌاته وعوامله وتصرفات حكامه فً مٌزان التارٌخ، كما 

 م( .4٘ٓ-ٕٙٙ/ھٕٖٔ-ٌٔٗة ھذا البحث فً تؽطٌة العصر األموي بكامله )تتجلى أھم

وفٌما ٌخص منهجٌة البحث التً اتبعت فٌه فهً قابمة على التحلٌل العلمً النقدي المإسس على االستقراء       

موٌة، والمقارنة بٌن المعلومات بؽٌة الوصول إلى الحقابق التارٌخٌة عن عوامل القوة والضعؾ فً الدولة األ

كومه متسع األطراؾ  وكون ھذا البحث ھو شامل عن العصر األموي فقد واجهت ھذه الدراسة عدة مشكبلت

متشابك األحداث، وٌؽطً مساحة جؽرافٌة واسعة تشمل مساحة الدولة األموٌة فً أقصى اتساع لها، وكذلك 

بحث من سٌاسٌة وؼٌرھا مما سٌتم أحداث جسام ومعطٌات كبٌرة، ونتٌجة تعدد المواضٌع التً ٌتطرق إلٌها ال

التعرؾ علٌه ضمن ھذه الدراسة ، كان البد من تعدد المصادر والمراجع التً ٌجب االعتماد علٌها من كتب 

تارٌخٌة عامة وجؽرافٌة واقتصادٌة وعلمٌة وفٌما تختص باآلثار باإلضافة إلى كتب األدب والسٌر والتراجم ، 

اختص فً دراسة إقلٌم أو شخصٌة وؼٌر ذلك من الدراسات العربٌة  وكذلك تنوع المراجع بٌن العام وما

والمعربة واألجنبٌة، وٌضاؾ إلى ذلك قلة المصادر التً تتحدث عن تفاصٌل العصر األموي وبشكل خاص 

االجتماعٌة واالقتصادٌة والعمرانٌة، إذ تطلبت الدراسة البحث فً ثناٌا الكتب للتوصل إلى معلومات عن ھذا 

ذي استحوذ العامل السٌاسً والحربً فٌه على القسط األكبر من تركٌز المصادر، والحقٌقة إن كثرة العصر ال

المادة العلمٌة وتناقضها وتضاربها كان أحد المشاكل العلمٌة التً واجهت البحث، ففً كل مجال كان الحدٌث عن 

ما دفع إلى تفنٌد دراسة كل مظهر القوة ٌلٌه الحدٌث عن الضعؾ ومن ھنا كان التضارب فً المعلومات  وھذا 

من مظاھر القوة والضعؾ فما ھو قوي فً مجال تخلله مظاھر ضعؾ، وأحٌانا  دراسة مظهر من مظاھر القوة 

ٌحتاج إلى بٌان ضعفه فً اتجاه آخر أي أن التكرار فً بعض المسابل كان لضرورة توضٌح الفكرة فً أكثر من 

 اتجاه.



ٖٔ 
 

ؾ فً عصر كالعصر األموي لٌست من األمور السهلة ، كونه عصر انتقالً من فدراسة مظاھر القوة والضع    

عصر راشدي أرسى قواعد ثابتة فً الحكم إلى عصر بدل الكثٌر من مفاھٌم الحكم ، وكونه عصر امتداد على 

 مستوى المساحة الجؽرافٌة وتؤسٌس دولة حاكمة، ومن ھنا جاءت مستجدات ھذه الدراسة التً ألقت الضوء على

ما ھو قوي فً ھذا العصر فٌما اختص بسٌاسة الحكام وتعاطٌهم فً األمور السٌاسٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة 

 واالقتصادٌة والعلمٌة والعمرانٌة وآثار ھذا التعاطً سلبا  أو إٌجابٌا  على الدولة األموٌة.   

ل وخاتمة ومبلحق وأخٌرا  قابمة : مقدمة وتمهٌد وستة فصواآلتً ولقد جاء تقسٌم ھذا البحث على النحو    

                                                               بؤسماء المصادر والمراجع المعتمدة فً ھذا البحث.     

فتضمنت أھمٌة البحث وأسباب اختٌاره وإشكالٌة البحث من حٌث تقدٌم توضٌح لفحوى الرسالة،  المقدمةأما      

                                               دراسة لبعض المصادر والمراجع المعتمدة فٌه.  باإلضافة إلى

إلى الحكم بعد  -وعلى رأسهم معاوٌة بن أبً سفٌان –الحدٌث عن كٌفٌة وصول األموٌٌن التمهٌد  وتضمن     

الخلٌفة عثمان بن عفان  وانتهت اؼتٌال بعد فً خبلفة اإلمام علً بن أبً طالب   ذروتها صراع أو فتنة بلؽت

 بتؤسٌس الدولة األموٌة.

 وٌقسم فٌها كل فصل إلى شقٌن ٌضع الشق األول القوة فً كفة وٌضع الشق الثانً الضعؾ فً الكفة األخرى: 

: ستبحث فً فقرته األولى  والفصل األول: ٌحمل عنوان مظاهر القوة والضعؾ فً مجال السٌاسة العامة      

معاوٌة بن أبً سفٌان وعبد الملك بن مروان وھشام بن عبد الملك فً الحٌلولة ضد تفكك كمقدرة بعض الخلفاء 

                                                                                                                                  الدولة وانهٌارھا وقمع أٌة محاولة لتفتٌت ھذه الدولة.        

أسماء الوالة الذٌن أقل ما ٌمكن القول عنهم أنهم ألسٌادھم طابعون ولسلطة  الفقرة الثانٌة:وستوضح      

زٌاد بن أبٌه والحجاج الثقفً وخالد القسري  فً العراق   همحكامهم فً أقالٌمهم التً ٌحكمونها ھم  صاؼون، ومن

الفتوح التً  الفقرة الثالثة:فً مصر باإلضافة إلى بعض والة المؽرب الكبٌر. كما تضمنت  بن شرٌكاوقرة 

كانت على أكثر من جبهة شرقٌة وؼربٌة ، وما قدمته الدولة فً سبٌل ھذه الفتوحات سواء أكانت فً ببلد ما 

الذي قدمته الدولة للقواد وراء النهر أو فً جرجان وطبرستان أو فً المؽرب الكبٌر واألندلس ، وماھٌة الدعم 

على محاوالت الخلفاء تحصٌن حدودھم وسد الثؽرات التً  الفقرة الرابعة:واحتوت  الفاتحٌن فً تلك الجبهات.

ٌمكن من خبللها تسلل البٌزنطٌٌن إلى دولتهم ، واعتمادھم سٌاسة الهجوم بؽرض الدفاع عنها منذ خبلفة 

 قوةلتركٌز على تهٌبة الجٌوش لصد ھجوم البٌزنطٌٌن ، إذ تباٌنت إلى عصر األموٌٌن ، مع اوصوال  الراشدٌن 

: ستبٌن قدرة األموٌٌن فً إمكانٌة الفصل بٌن الفقرة الخامسةو  الخلفاء  بٌن التصعٌد والتهاون فً ھذه األمور.

 استطاعة فستتحدث عنالفقرة السادسة: أما   الشرع والحكم ، وعدم خلطهم بٌن الدٌن وأمور تسٌٌر الرعٌة .

بعض الخلفاء  كبح جماح العصبٌة القبلٌة التً تإدي إلى زعزعة االستقرار وجنوح الدولة إلى ھاوٌة االقتتال 

شبح التعصب للقبٌلة معاوٌة بن أبً سفٌان وعبد الملك بن مروان ، وستبٌن كٌفٌة حاربوا وكان من بٌن الذٌن 

         ذلك.      فً تصرفهم 

فالحدٌث  فً السٌاسة العامة: مظاهر الضعؾ حمل عنوانالفصل األول والذي  الثانً من وفٌما ٌخص الشق     

   وكٌفٌة فهمهم لفحواه ومؽزاه.حول استٌعاب األموٌٌن لمفهوم الحكم الذي لم ٌؤلفوه  الفقرة األولىسٌكون فً 

ؼرباء فجاءت  ھم األموٌون: سٌتضح الجفاء الواضح تجاه سكان المؽرب ، والذٌن اعتبر انٌةالفقرة الثوفً     

 ببلدھم.ل هممعاملتهم لهم من ھذا المبدأ ولم ٌنصفوھم فً كل األمور فظلموھم حتى فً طرٌقة فتح
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والتً وإن اختلفت فً المحتوى فهً ال تختلؾ فً السلوك إذ ناصب األموٌون آل البٌت  :ثالثةالفقرة الأما  

                                  بة. العداء فحاولوا إھانتهم والتشفً منهم فً كل مناس

ن بالحكم وعدم ترك األمور ٌم األموٌ: وھً مشابهة لفقرات الظلم السابقة من حٌث تحكّ رابعةالفقرة الوفً    

حكمهم وخبلفتهم  على رؾ مهجور، واعتبارالشورى شورى بٌن المسلمٌن بل االستبداد فً آرابهم واضعٌن 

 استندت على القوة والسلطة .

االتجاه المعاكس من قبل بعض الخلفاء الذٌن انزلقوا فً تٌار العصبٌة القبلٌة  :خامسةالفقرة الوستدرس     

هم ففجرت ھذه السٌاسة الحقد والضؽابن وكانت إحدى ابرز المسببات للثورة على لٌوشدوا على ٌد من ٌوا

وھل  ل الحال بهم،آمٌة وكٌؾ إلى مصٌر من عارض سٌاسة بنً أ ادسةالفقرة الس ستتطرقو  األموٌٌن.

: فستتحدث عن  سابعةالفقرة الأما  انقطعت السبل ببنً أمٌة الحتواء ھإالء بؽٌر أسلوب الفتك والقتل والتشفً.

 ظلم بنً أمٌة وعدم وفابهم للمخلصٌن لهم أو على األقل للذٌن قدموا لهم خدمات جلٌلة ، فهل النزعات الشخصٌة

                                                                                   ؟                                      م ؼٌرھا من األسبابكانت وراء ذلك أ والمزاجٌة 

: فهً تختص بدمشق التً احتضنت األموٌٌن وكانت مركز عزتهم ومجدھم فهل استطاعوا ثامنةالفقرة الوفً    

من الفصل األول: إؼفال األموٌٌن عن دعم  األخٌرة ؾ بادلوھا الوفاء؟  وتتضمن الفقرةمكافؤتها على ذلك وكٌ

ھم سواء ودالببلد المفتوحة والبعٌدة عن مركز الدولة بالجنس البشري الذي ٌرسخ نفوذ العرب فٌها وٌدعم وج

 ؟ربؽأكان ذلك فً الشرق أم فً ال

وٌتطرق الشق األول الذي ٌبحث فً مجال مظاهر القوة والضعؾ فً مجال اإلدارة العامة:   الفصل الثانً:    

 فقد بمهارة لٌنوبوا عن الخلٌفة فً والٌاتهم ، اختٌروا مقدرة الوالة األموٌٌن الذٌن إلى  فقرته األولى:فً   لقوةا

ستبٌن ما أحدثه  الفقرة الثانٌة:أما  استطاعوا ضبط تلك األقالٌم بكل السبل بؽرض السمع والطاعة لخلٌفتهم.  

الفقرة كانت قابمة أصبل  ، مع إظهار أسباب ھذا االستحداث. وفً لدواوٌن جدٌدة ودعم دواوٌن األموٌون من 

حكم كل جند من حاكم ٌحدده الخلٌفة ٌُ  ،سٌتم الحدٌث عن إقلٌم الشام والؽرض من تقسٌمه إلى عدة أجناد الثالثة:

إلى إنجاز  الفقرة الرابعةبٌنما تتطرق  دارة الشام التً تمثل بالنسبة لهم عقر دارھم.كً ٌسهل على الدولة إ

األموٌٌن المسجل لهم بجدارة فً التارٌخ أال وھو تعرٌب الدواوٌن وبالتالً تعرٌب الحٌاة العامة فً الدولة، مما 

ت عن استقبللٌته وعدم حصة تحدث   كان للقضاء الفقرة الخامسةوفً  أسهم فً إنعاش اللؽة العربٌة وانتشارھا.  

تسٌسه من قبل الخلفاء والوالة وال حتى الضؽط على القاضً الذي من واجبه الحكم بما ٌملً علٌه ضمٌره ، 

: تبٌان لما أواله األموٌون للجٌش الذي بواسطته خاضوا الفقرة السادسة وفق شروط ومعطٌات عامة. وفً 

ك جهزوا جٌوشهم البرٌة منها لتحً الببلد ومحتضنً العباد، لذالمعارك وانتشروا فً جمٌع األصقاع فا

فقد توج األموٌون إدارتهم باستحداث أطر جدٌدة فً اإلدارة ، وبها شكلوا  الفقرة السابعةأما فً    والبحرٌة.

           .   لؤلمان قوٌة ا  ھٌكلٌة الدولة وھٌبتها من حجاب وشرطة وحرس واستخبارات، وكل ما ٌوفر لهم أسس

التً تحدثت عن إفراط الوالة فً  الفقرة األولىفقد تجسدت فً مظاهر الضعؾ فً إدارتهم أما فٌما ٌخص     

إخفاء الدوافع األساسٌة لبعض تصرفاتهم.                                  تعمد حرٌة التصرؾ وعدم إعبلم الخلٌفة بكل األمور ،باإلضافة إلى 

إلى الفساد ھذه المعضلة التً تإدي إلى خلخلة وضع الحكم ووضع مبات إشارات  الفقرة الثانٌةتطرق توس

فإذا أصاب الفساد الخلٌفة وبالتدرج  إلى أصؽر عامل فً الدولة فهذا أمر ٌنذر بضعؾ الدولة  االستفهام حولها،

 :الفقرة الثالثة. أما امةالرشاوى وما ٌختبا تحت عباءتها من مفردات ھدّ  ل  ححٌث ت وٌسبب لها االنهٌار السرٌع.

لشعب ، فهً بالنسبة للدولة مورد كبٌر لبٌت المال أو جٌوب افهً بخصوص الضرابب وما تعنٌه للدولة و

، إذ كانت تزاد حسب معٌشٌةالظروفهم لم تراِع الدولة أوضاعهم و إذاالعمال، أما بالنسبة للناس فهً إجحاؾ 
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سٌتم التطرق إلى استخدام المال العام لصالح  الفقرة الرابعة:حاجة الدولة أو باألصح الخلٌفة وعماله.  وفً 

بؤمر من الخلٌفة أحٌانا  أو  الةالخلفاء والوالة والتً تعكس كٌفٌة تسخٌر الضرابب لصالح ھإالء، وكٌؾ كان الو

 لوو تكدٌس األموال  ونوھكذا ٌضمنوبهم إلى جٌ ضمهال ماستخبلص أموال واٍل قبله ونٌحاولأنفسهم من تلقاء 

 بطرق ؼٌر مشروعة.

فسٌتناول قسمه األول من القوة عدة فقرات  أما الفصل الثالث: مظاهر القوة والضعؾ فً المجال االجتماعً:    

تبحث فً طرٌقة تعاطً األموٌٌن مع مواطنٌها ، معتبرٌن أن المواطنة تعنً نٌل اإلنسان جمٌع حقوقه فً وطنه 

التً حملت عنوان النظرة اإلٌجابٌة إلى اآلخر سٌتم التعرؾ  الفقرة األولىبؽض النظر عن انتمابه الدٌنً، ففً 

       ل معظم خلفاء بنً أمٌة.  ب  على  مدى التسامح الذي  عامل به األموٌون أھل الذمة أي ؼٌر المسلمٌن من قِ 

االت الحٌاة المختلفة فً مجشؽلته عن مكانة المرأة فً ھذه الدولة والدور الذي   الفقرة الثانٌةوتم الحدٌث فً 

فهً ستبٌن أن المجتمع ال ٌتكامل وٌتماسك إال باحترام حقوق  الفقرة الثالثةوما وصلت إلٌه من علو شؤنها أما 

إال من خبلل التعاون  تمبٌن فبات المجتمع ال ٌنسجام واال األقلٌات لواجباتهم أٌضا .ضرورة التزام األقلٌات ، و

                 . الفقرة الرابعةت له د  رِ تثناء الن الوطن للجمٌع ، ھذا ما أفِ ببل اس ه كافة بٌن جمٌع أفراد

أوصى بؤنه ال إكراه فً  إلسبلم فالحدٌث سٌكون حول حرٌة المعتقد ألن ا الفقرة الخامسةوفٌما ٌخص     

                    ٌةالدٌن، طالما أن المواطن ٌحترم دٌنه ودٌن ؼٌره وال ٌسًء إلى أحد فً ممارسة شعابره الدٌن

لتبٌن االنفتاح الذي عرفته الدولة األموٌة من خبلل السماح للناس بممارسة الفن  الفقرة السادسةكما جاءت       

الخلفاء والفقهاء والخاصة والعامة من  نالذي اعتبروه وجها  من وجوه الحضارة، باإلضافة إلى موقؾ كل م

الؽناء . ولم ٌؽب عن األموٌٌن دور البٌبة الصحٌة فً مجتمعهم والتً من خبللها ٌستقٌم الجسد والروح ، لذلك 

والتً تحمل عنوان االھتمام بالشإون الصحٌة لتوضح دور األموٌٌن بالمحافظة على  الفقرة السابعةجاءت 

 األطباء واالھتمام بالمستشفٌات ونشر الوعً الصحً.النظافة وأھمٌة التداوي و

 ث عما لحقستتحدّ فقرته األولى للقوة و  األول ،فقد تحدد بمظهرٌنأما مظهر الضعؾ فً المجال االجتماعً     

بل األموٌٌن ولماذا كان من ظلم اجتماعً وسٌاسً واقتصادي من قِ  - وھم المسلمون من ؼٌر العرب -الموالً

الخلفاء األموٌٌن  ا بعضأظهرھ تًالالبلمباالة تبٌن مدى ٌ  الفقرة الثانٌة المظهر الثانً وفً أما ٌهم!ھذا الظلم عل

           .تهم تمادي باللهو وشرب الخمر والمجون الذي لطخ سمعالبهٌبتهم وباآلداب العامة ، من خبلل 

ن امن الفصول له شق هفهو كؽٌر دي:مظاهر القوة والضعؾ فً المجال االقتصا الفصل الرابعوفٌما ٌخص     

تركز على ما قام به  الفقرة األولى للقوة وآخر للضعؾ ، وفٌما ٌخص القوة ھناك عدة عناوٌن ھً: شق  

             األموٌون من أعمال لتشجٌع الزراعة واالستصبلح الزراعً  الذي اعتبروه العماد األول القتصادھم.

 ما نتج عن اھتمام األموٌٌن بالزراعة من  خبلل وفرة اإلنتاج الذي سد  ستتطرق إلى   وفً الفقرة الثانٌة:     

:عن التناسب الطردي للضرابب التً فرضها األموٌون على الفقرة الثالثة حاجة األسواق المحلٌة.   وستتحدث 

عة الخاصة بالجٌش سواء للحدٌث عن الصنا الفقرة الرابعة تْ د  فرِ أُ الناس بالتناسب مع حجم إنتاج أراضٌهم . و

ت :فقد اھتمّ الفقرة الخامسة  ل الفتوح. أماالبري أم البحري والتً مكنتهم من تحقٌق مدھم الجؽرافً من خبل

 الفقرة السادسةوستوضح  بالصناعة بشكل عام التً تؤتً تلبٌة  لمتطلبات المواطنٌن فً جمٌع مناحً الحٌاة.

بؤمور الحكم  ٌن لممارسة أعمالهم  دون التدخل فٌها، إال ما اختصّ مدى الحرٌة التً أعطتها الدولة للصناعٌ

عن دابرة اھتمام األموٌٌن لما لها من دور  فالتجارة فٌها لم تؽبْ  للفقرة السابعةكالطراز والعمبلت.  وبالنسبة 

ت التً ٌجب أن إلى األخبلقٌا الفقرة الثامنةرٌادي فً اقتصادھم ،إذ منحوھا العدٌد من التسهٌبلت .كما ستتطرق 

كون الحدٌث فٌها ٌفس الفقرة التاسعةتتوفر فً التجارة من أجل سبلمة ھذا القطاع وسبلمة نهج الدولة. أما فً 
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   عن التسهٌبلت التً قامت بها الدولة للتجار من أجل سهولة عملهم وإزالة جمٌع العراقٌل أمامهم.               

التً ستبٌن مدى ولع األموٌٌن فً امتبلك تمثل فً فقرتٌن األولى:  أما جانب الضعؾ فً اقتصادهم فقد     

التً ستوضح رؼبة األموٌٌن فً االستحواذ  والفقرة الثانٌةاألراضً بكافة السبل لهم وألسرھم  ولمن واالھم ، 

                                                                    على الرأسمال التجاري  واالھتمام ولو بطرق ؼٌر مباشرة باألعمال التجارٌة.

 كان ال بد   فقرته األولى: ففً القوة وفً أما الفصل الخامس فقد تخصص فً المجال العلمً بقوته وضعفه    

من الحدٌث عن الحرٌة الفكرٌة التً أطلقها األموٌون للناس فً المجادلة والتفكٌر والبحث فً شتى ضروب 

مدى ھذه الحرٌة من خبلل إطبلق العنان للعلماء بالتبحر فً علم  الفقرة الثانٌةالمعرفة المتاحة آنذاك، وستوضح 

الفقرة أما  ونه المنبت األساسً لفكر االعتزال.وأقسامه وك بعهالكبلم إذ سٌتم التحدث عن اسم ھذا العلم ومن

ستتناول قضٌة الترجمة والتدوٌن والتً سٌتضح فٌها انتشارا  لهاتٌن الظاھرتٌن  فً مجاالت متعددة مع  الثالثة:

 وشعرِ  : فالحدٌث فٌها سٌكون حول العلوم اللؽوٌة من نحوِ الفقرة الرابعةما ٌناسب مفاھٌم ذلك العصر .وفً 

باإلضافة إلى العلوم الدٌنٌة المتمثلة بعلم القراءات والتفسٌر وعلم الحدٌث والفقه وكٌؾ خدمت  خطابةِ و وكتابةِ 

على العلوم العملٌة المتمثلة بالطب و الكٌمٌاء والفلك ومدى  الفقرة الخامسةھذه العلوم اللؽة العربٌة. وستركز 

 االھتمام بها. 

عجز األموٌٌن عن التمٌٌز بٌن السٌاسة  الفقرة األولىظ فً بلح  ٌُ س  : فالضعؾ فً االتجاه العلمًأما ما ٌخص    

والعلوم إذ صهروا المصطلحٌن فً بوتقة مصالحهم السٌاسٌة فقط ولم ٌعطوا العلوم حقها فً طرٌقة التعاطً 

ك مما عن عدم الدعم المادي للعلوم سواء باألموال أو باألمكنة وؼٌر ذل الفقرة الثانٌةمعها. وسٌتم الحدٌث فً 

عن وقوع األموٌٌن فً خطؤ تقدٌر أھمٌة الفلسفة المتمثلة  الفقرة الثالثة وستتحدثتحتاجه العلوم من تقنٌات. 

 بالقدرٌة والتً رأوا بها شبحا  ٌهدد عرشهم ، فقاموا بتصفٌة رابدھا ؼٌبلن الدمشقً.

ه من ھفوات ، ففً رٌة وما تخللّ واألخٌر فسٌتطرق للحدٌث عن إنجازات األموٌٌن المعما الفصل السادسأما     

ٌُفر  القسم األول منه والذ   :  عن الدوافع الفقرة األولىد للحدٌث عن قوتهم فً مجال العمارة، سٌتم الحدٌث فً ي 

التً كمنت وراء قٌام األموٌٌن بالعمران على كافة المستوٌات المدنٌة والدٌنٌة ، من حٌث توافر البٌبة والمواد 

إلى أھمٌة إنشاء مدن تلٌق بالعصر وتلبً متطلبات  فقرة بناء المدنستتطرق والٌد العاملة والقوة المالٌة. كما 

فقرة بناء المساجد والمشاهد الدٌنٌة: ثل القٌروان وواسط  والرملة. أما الدولة المدنٌة والعسكرٌة والشخصٌة م

على بنابها فً ھذا العصر وسٌتم الحدٌث  أفستركز على  تطور بناء المساجد ومواصفاتها وخصوصٌتها وما طر

عن قبة الصخرة والمسجد األقصى فً القدس وكذلك الجامع األموي الكبٌر فً دمشق ومسجد الرسول فً 

على عدد ال بؤس به من األوابد التارٌخٌة التً ربما جمعت  سٌتم التعرؾ: ف فقرة بناء القصوردٌنة . أما فً الم

بٌن الفن والذوق الرفٌع باإلضافة إلى تلبٌة المتطلبات الخاصة والعامة وھذه القصور انتشرت فً بوادي الشام . 

: فالحدٌث سٌكون عن المبانً المخصصة للناس افقالفقرة التً تحمل عنوان بناء المؤسسات العامة والمرأما 

وحمامات عامة، باإلضافة إلى المرافق الحكومٌة كدور اإلمارة ودور الرزق وؼٌرھا. ومن  (4)من بٌمارستانات

المآثر األموٌة التً ُتذكر تلك التقانة المعتمدة على ھندسة راقٌة فً مجال الري عبر األقنٌة الفخارٌة وما تتمٌز 

 ھتمام عالً المستوى.به من ا

موا بتعمٌر ببلد الشام على حساب األقالٌم أنهم اھتّ  األولىلدى األموٌٌن فً فقرتٌن  الضعؾ المعماريوتجلى      

---------------------                                                                                                                       

البٌمارستان، بفتح الراء وسكون السٌن، وھً كلمة مركبة من كلمتٌن ، بٌما بمعنى مرٌض أو مصاب ،ورستان بمعنى مكان  (ٔ)

                                              .8٘ٔ،وأصل الكلمة فارسً ، رحاب عكاوي، الموجز،ص دار فهً إذا  دار للمرضى  أو 
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                                                                           أن ما ٌتبٌن: سالفقرة الثانٌة! وفً  كانت محبة الشام لدٌهم ھً الدافع إلى ذلك، أم لدوافع أخرىاألخرى ، فهل 

  ً ع ما بنً فً ببلد فً إقلٌم المؽرب العربً واألندلس وكذلك فً ببلد ما وراء النهر والسند قلٌل  بالمقارنة م ُبِن

لنتابج التً سٌتوصل اسٌتم التركٌز على أھم النقاط الواردة فً ھذا البحث مع استخبلص الخاتمة   الشام. وفً

نسب الخلفاء األموٌٌن ومصورات لفتوحاتهم وصورا  لبعض  ىتحتوي عل حقاتكما سٌرافق البحث مل .إلٌها

باإلضافة إلى خبلصة باللؽة  راجع العربٌة والمعربة واألجنبٌةاآلثار .   وفً الختام قابمة بؤسماء المصادر والم

 االنكلٌزٌة.

 دراسة المصادر والمراجع :

المصادر  كثٌر منلقد تطلب البحث وھو بعنوانه العرٌض " مظاھر القوة والضعؾ فً العصر األموي"  ال     

التً أتٌحت فً سبٌل اإللمام بجوانب الستفادة قدر المستطاع من المصادر والمراجع تمت اوالمراجع، وبالفعل 

البحث كافة، فالمصادر تنوعت بٌن التارٌخ العام والتراجم والطبقات  والتارٌخ االقتصادي واألدب ، باإلضافة 

للكتب التً اختصت بدراسة إقلٌم محدد أو مجال بعٌنه، وكذلك كانت المراجع العربٌة والمعربة واألجنبٌة 

لمحة عن بعض تلك الكتب التً أفادت سٌتم تقدٌم ولذلك   اث الدورٌة والموسوعٌة.متنوعة باإلضافة إلى األبح

فً عرضها االختصاص بدال   سٌعتمدو، البحث بحٌث تستوعب جمٌع فقراته، والبداٌة طبعا  ستكون من المصادر

 من العرض حسب تارٌخ وفاة المإلؾ، ولكن مع مراعاة سنة وفاة المإلؾ فً كل اختصاص :

 التارٌخ العام:  والً :أ 

ولد فً البصرة وعاش  (4) م( تارٌخ خلٌفة بن خٌاط451ه/117خلٌفة بن خٌاط اللٌثً العصفري) ت -     

ثا ، وٌذكر سند الرواٌات وتعدد الرواة حول الحدث حرص المإلؾ على اإلسناد بصفته محدِ وفٌها حتى وفاته 

وھو  بع فً سرد األحداث طرٌقة الحولٌات،اتمنها، و الواحد وال ٌكثر من ذلك وٌبتعد عن الجمع بٌن المتناقض

وانتهى بؤحداث  من أقدم المإرخٌن الذٌن انتهجوا نهج التؤرٌخ حسب السنٌن ، ولقد بدأ كتابه من مولد الرسول

م وأفاد البحث منه فً مسالة تولٌة ٌزٌد بن معاوٌة للخبلفة، وفً الفتوح فً معظم الجهات  8ٗٗھ/ٖٕٓسنة 

كل خلٌفة  هدها عفٌ ل  ٌّ بحر المتوسط عن طرٌق أسطول المؽرب العربً، باإلضافة إلى قوابم ذُ وخاصة فً ال

والتً حوت بدورھا على ذكر عماله على األقالٌم وموظفٌه ومرافق الدولة، كما تطرق إلى حرب الخوارج واھتم  

 بالزراعة فً العراق .        

تحدث الكتاب من آدم حتى وفاة   (1)األخبار الطوال  م(415ه/141)بن داود   الدٌنوري أبو حنٌفة أحمد  -    

عبد الملك  هدالحاصلة فً ع اتمنها الصراعات والتمرد المهم موضوعا  و 84ٔالدٌنوري واحتوى الكتاب على 

فً بن مروان باإلضافة إلى التعرؾ على سلبٌات وإٌجابٌات الوالة كزٌاد بن أبٌه مثبل ، وفً تصرفات الخلفاء، وا

التعرؾ على خلفٌات قتل الحسٌن بن علً بن أبً طالب، وفً تصفٌة أمٌة لخصومهم.  وذكر الثورات التً 

  قامت ضدھم .

وھو مإرخ  ( 3)الٌعقوبً م( تارٌخ175ه/111سحاق)أبً ٌعقوب(بن جعفر العباسً)تإالٌعقوبً،أحمد بن -    
-----------------------------------                                                                                                              

م( تارٌخ خلٌفة بن خٌاط، تحقٌق أكرم ضٌاء العمري، مإسسة الرسالة، 8٘ٗھ/ٕٓٗخلٌفة بن خٌاط اللٌثً العصفري،) ت(ٔ)

                                                                                                                                                                  .     94ٙٔ، ٕبٌروت،نط

 .       888ٔ،لٌدن،ٔم(  ،األخبار الطوال ، تصحٌح فبلدٌمٌر جرجاس، ط89٘ھ/8ٕٕتالدٌنوري أبو حنٌفة أحمد بن داود )( ٕ)

 ٓ،د.تدار صادر،بٌروت تارٌخ الٌعقوبً، (م9ٓ٘ھ/9ٕٕت)الٌعقوبً، أحمد بن أبً ٌعقوب بن جعفر العباسً( ٖ)
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وجؽرافً كثٌر األسفار ولد فً بؽداد  ورحل إلى المؽرب وأرمٌنٌة  ودخل الهند وزار األقطار العربٌة، وٌعتبر 

كتابه تارٌخ الٌعقوبً من الكتب التارٌخٌة الهامة، وھو فً جزأٌن األول فً التارٌخ القدٌم من خلق آدم إلى أٌام 

 مً من مولد الرسول حتى الخلٌفة المعتمد على هللاوالثانً أفرده للتارٌخ اإلسبل العرب قبل مولد النبً 

 ، وٌعتبر الٌعقوبً من أقدم المإرخٌن الذٌن كتبوا فً الدول والعهود، لكنه أھمل ذكر األسانٌد واھتمّ العباسً

من جزبه الثانً فً ما ٌخص  البحثبالجوانب الحضارٌة أكثر من اھتمامه بالجوانب السٌاسٌة، ومع ذلك استفاد 

السٌاسٌة والحضارٌة التً ذكرھا، وبالنسبة للسٌاسٌة فً الصراع بٌن اإلمام علً ومعاوٌة، وفً األمور 

 وقضٌة عبد الملك بن مروان هدالصراعات السٌاسٌة التً تلت تولً ٌزٌد للخبلفة، وما جرى من حروب فً ع

النهر، والحمبلت التً كان والٌة العهد وفً اإلحاطة بشخصٌات الخلفاء ووالتهم ،وكذلك الفتوحات فً ما وراء 

على القسطنطٌنٌة، وفً العصبٌات القبلٌة، ونزاعات األموٌٌن مع آل البٌت،  اإلسبلمً الجٌش العربًٌقوم بها 

باإلضافة إلى   وفً مجال اإلدارة من خبلل حدٌثه عما استحدثه معاوٌة من أمور إدارٌة موتخلصهم من خصومه

األراضً وما ٌخص الزراعة والمنتجات واستحواذ األموٌٌن على  قضاٌا الخراج والضرابب، وعملٌات مسح

االھتمام بعلم الكبلم فً كتابه، إذ تحدث عن القدرٌة، أما  كر لبعض األسواق، ولم ٌؽبْ األراضً الخصبة، مع ذِ 

     ذكره لمدٌنة واسط وبناء قبة الصخرة ومسجد الرسول بالمدٌنة. فً منهالفصل السادس فقد كانت االستفادة 

ولد فً طبرستان على مقربة من  (4) م ( تارٌخ الرسل والملوك111ه/ 347جرٌر )ت لطبري،محمد بنا -    

بحر قزوٌن، وارتحل فً طلب العلم فذھب إلى بؽداد والبصرة والكوفة والشام ومصر، ثم استقر فً بؽداد إلى 

دُ وفاته وألؾ عدة كتب منها تارٌخه ھذا الذي بدأه بنشؤة الخلٌقة وحتى وفاة المإلؾ و ھذا الكتاب من أھم  ٌُع 

مً، وھو كتاب عام وشامل، اعتمد فً كتابته على الحولٌات كما انتهج فً مصادر التارٌخ العربً واإلسبل

أسلوبه تعدد الرواٌات حول الحدث الواحد، وعمد إلى تقدٌم أقوى الرواٌات سندا ، ولقد أفاد البحث فابدة كبٌرة ، 

للمؽرب  إذ رافقه من التمهٌد إلى الفصل السادس ، فقد قدم معلومات عن الفتوح فً المشرق، وذكر بسٌط

) تقع جنوبً دمشق ومرج راھط (1)واألندلس وموارده والحروب والفتن وقضٌة استخبلؾ ٌزٌد، وأحداث الحرة

صفات الخلفاء ووالتهم وتصرفاتهم، باإلضافة إلى التعرؾ على وذكر  كم إلى الشرق من بلدة جوبر(ٕعلى بعد 

خوارج وشٌعة وزبٌرٌٌن وحتى من بنً أمٌة وعلى معاملة األموٌٌن لخصومهم، من  خلفٌات العصبٌة القبلٌة،

أنفسهم، وفً ذكر الحمبلت وقواتها وقادتها، وكذلك توزع العرب فً األقالٌم، وفً تقسٌم أجناد الشام، مع 

اإلشارة إلى الجٌش ومستلزماته، وفً الفصل الثالث أفاد فً معاملة أھل الذمة، وفً المجال الصحً من خبلل 

ر األموي والبٌمارستان، والتطرق إلى الموالً، وإلى لهو الخلفاء، وفً الفصل ذكر بعض األطباء فً العص

فقد تم التعرؾ  الخامسالفصل  فً الرابع تطرق ولو بشكل ٌسٌر إلى الخراج واإلقطاع والصناعة واألسواق، أما

صفٌة بقدر ما من خبلله على بعض أصحاب اآلراء الكبلمٌة، كما أفاد فً تقدٌم معلومات فً العمران لم تكن و

 كانت تبٌن لؤلسباب والظروؾ، وكانت المعلومات المستقاة منه فً الجزء الثالث والرابع والخامس.

وھو مإرخ  (3)م(مروج الذهب ومعادن الجوهر150ه/316المسعودي أبو الحسن علً بن الحسٌن )ت  -    

       -ورحالة من أھل بؽداد أقام فً مصر وتوفً فٌها، وله مإلفات عدٌدة منها ھذا الكتاب ذو الطابع التارٌخً
---------------------------------                                                                                              

          .    98ٙٔ، ٔدار الكتب العلمٌة ،بٌروت ط،م (  تارٌخ الرسل والملوك 9ٕٕھ/ٖٓٔ)تجرٌر    د بنالطبري،، محم (ٔ)

بن عبد اٌم وھً إلى الشمال الشرقً منها،انظر ٌاقوت الحموي، قوالحرة ھً إحدى حرتً المدٌنة وتدعى حرة وا(ٕ)

                                                                                                 . 9ٖٗ،ص ٕدار الفكر، بٌروت،،ج م(معجم البلدان،8ٖٕٔھ/ٖٙٙهللا)ت
،تدقٌق ٌوسؾ البفاعً ،دار إحٌاء  م(،مروج الذھب ومعادن الجوھر9٘4ھ/ٖٙٗالمسعودي أبو الحسن علً بن الحسٌن )ت ( ٖ)

                                                                                                                                                                                               .ٔ،بٌروت،ط التراث العربً
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فً أواخر  الجؽرافً وھو أربعة أجزاء ابتدأه من بدء الخلٌقة وختمه بالخلٌفة العباسً المطٌع هلل، وأفاد البحث

وما لحقها من صراعات وأزمات، ذكرھا فً   لفتنة األولىجزبه الثانً وأوابل جزبه الثالث، من خبلل متابعته ل

   بعض الوالة وأخبارھم، ومن  معرض حدٌثه عن كل خلٌفة من الخلفاء وصفاته وشخصٌته، باإلضافة إلى ذكرِ 

    عث وحروب آل المهلب، وأفاد البحث أٌضا  فً التعرؾ ابن الزبٌر وثورة ابن األش ثورةخبلل ذلك تم التطرق ل

على برنامج معاوٌة الٌومً، وعلى دور أھل الذمة فً الحروب ،باإلضافة إلى الحدٌث عن الؽناء وظاھرة 

المجون واللهو، وفً التعرؾ على بعض أنواع السبلح المستخدم، وفً الصناعة عندما ذكر مبلبس الخلٌفة 

الملك، وتطرق لذكر المعتزلة، والكتابة من خبلل ذكره للكاتب عبد الحمٌد ، وتطرق لبناء الجامع سلٌمان بن عبد 

 األموي، وذكر بناء مروان بن محمد لقصره فً حران.

ولد  (4)م(المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم4177ه/510أبو الفرج عبد الرحمن بن علً)ت ابن الجوزي،-    

على األرجح وتوفً فٌها وكان شؽوفا  لتلقً العلم وكان متعدد م ٙٔٔٔھ/ ٓٔ٘م اابن الجوزي فً بؽداد فً ع

جزءابتدأه منذ بدء الخلٌقة مرورا  بالسٌرة ٕٔاالھتمامات ، كثٌر التصانٌؾ ومنها ھذا الكتاب الذي جاء فً 

ت مع ذكر تراجم م وانتهج فٌه نهج الحولٌا48ٔٔھ/ 4ٗ٘النبوٌة والخلفاء الراشدٌن ثم األموٌٌن وانتهى فً سنة 

للشخصٌات أثناء ذكر سنوات وفاتهم، وتناول فً كتابه جمٌع النواحً السٌاسٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة 

أجزابه الخامس و السادس والسابع من   البحثواالقتصادٌة والفكرٌة باإلضافة إلى ظواھر الطبٌعة، واستفاد 

القبلٌة، وفً مصٌر خالد القسري، باإلضافة إلى صراع  ابن الزبٌر وفً مسؤلة العصبٌة ثورةوالثامن فٌما ٌخص 

ثورة ابن األشعث وبعض أخبار أھل الذمة ، وذكر لهو ٌزٌد بن واألموٌٌن مع آل البٌت ومقتل حجر بن عدي، 

معاوٌة والولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك ، كما ذكر معلومات اقتصادٌة حول حفر  الولٌد بن عبد الملك لؤلنهار فً 

بمعلومات عن صفات  البحث وكذلك ھشام بن عبد الملك وما قام به من ذلك فً مجال الزراعة ،كما أمدالحجاز 

الخلفاء أضؾ إلى ذلك مصادرتهم لؤلراضً وقدم معلومات عن علم الكبلم والعلوم التطبٌقٌة، من كٌمٌاء وفلك، 

 باإلضافة إلى ذكره بناء مدٌنة واسط.

:  المإرخ اإلمام من علماء (1)م(الكامل فً التارٌخ4131ه/637ٌبانً)ابن األثٌر علً بن محمد الش -    

م، ونشؤ فً مكان مولده  لكنه انتقل إلى ٓٙٔٔھ/٘٘٘فً جزٌرة ابن عمر على نهر دجلة سنة النسب واألدب ولد

لػ أحد الموصل وتجول فً الببلد المختلفة ثم عاد إلى الموصل وتوفً فٌها، وله كتب عدة منها ھذا الكتاب الذي ب

عشر جزءا  وھو كتاب عالمً عام وشامل بدأه مع بداٌة الخلق وانتهى به قبل وفاته بعام، واتبع فٌه كؽٌره نظام 

فرز أو التعداد السنوي لؤلحداث ، واستطرد فً تتبع الخبر وإن خرج بذلك عن النطاق الزمنً لتلك السنة،

ألحداث الصؽٌرة ووضعها فً نهاٌة أخبار كل سنة، لؤلحداث الهامُة أثناء ذلك عناوٌن خاصة بها، كما لخص ا

قد فٌه ؼٌره بذلك لكنه حافظ على شبه توازن فً عرض نوما ٌإخذ علٌه عدم اإلسناد فً رواٌته وبذلك وقع فٌما 

رواٌته، واعتمد على من سبقه فً التؤرٌخ مثل الطبري الذي نقل عنه أحٌانا  بشكل حرفً لكنه علق  وزاد علٌه 

فً واإلسهاب حقابق أخرى استخرجها من كتب تارٌخٌة ، ھذا باإلضافة إلى األحداث التً تلت تارٌخ الطبري، 

لمؽرب واألندلس أكثر من الطبري الذي كان اتجاھه شرقٌا  على األؼلب، ولقد أفاد البحث من خبلل ذكر أحداث ا

أجزابه الثالث والرابع والخامس، حٌث خدمه فً التمهٌد وقضٌة الصراع بٌن اإلمام علً ومعاوٌة ، وفً المجال 

      ألحداث التً تلتها والتً رافقتا ابن الزبٌر وما جرى بها من أحداث، باإلضافة إلى ثورةالسٌاسً فً ذكره ل
------------------------------- 

،تحقٌق محمد ومصطفى  م(المنتظم فً تارٌخ الملوك واألممٕٓٓٔھ/94٘ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علً )ت( ٔ)

                                                                                              .            99ٖٔ، ٔعبد الرحمن عطا،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،ط

تحقٌق أبو الفداء عبد هللا القاضً، دار الكتب العلمٌة،  م(الكامل فً التارٌخ،ٕٖٕٔھ/ٖٓٙ)تابن األثٌر علً بن محمد الشٌبانً( ٕ)

 .99٘ٔ، ٕبٌروت، ط
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األشعث ، كما تطرق إلى حروب ابن األشدق وثورة د عمرو بن سعٌالعصبٌة القبلٌة فً مرج راھط وقضٌة 

ھشام بن عبد الملك، وتحدث عن الفتوح فً المشرق والمؽرب واألندلس وحروب  هدالخوارج فً المؽرب فً ع

   الحكم من                         من معلوماته فً الحدٌث عن عجز األموٌٌن عن فهم أسس تمت االستفادة العرب مع بٌزنطة، كما 

 بمعلومات عن عبلقة األموٌٌن بآل البٌت، وبابتعاد األموٌٌن عن الشورى أمد البحثو والٌة العهد، خبلل

باإلضافة إلى ما قدمه عن األموٌٌن من قتلهم للناس ظلما ، وفً تموضع العرب فً الجهة الشرقٌة، كما خص 

والة وما خدم ذلك البحث من صفات الجٌش بمعلومات، ھذا باإلضافة إلى التعرؾ على شخصٌات الخلفاء وال

ذكر أھل الذمة وبعض األمور الخاصة بالصحة والطب، واللهو والمجون، وأفاد فً بعض  وإٌجابٌة وسلبٌة، 

المعلومات االقتصادٌة الخاصة بالضرابب واألراضً والمٌاه والمزروعات، وكذلك فً الصناعة الخاصة 

فً  لرسولبالجٌش وباألسواق، ولم ٌؽب علم الكبلم عنه فقد تطرق إلٌه، وذكر بناء مدٌنة واسط وبناء مسجد ا

 المدٌنة، وبناء بعض القصور.

: ولد فً دمشق  (4)م( البداٌة والنهاٌة4301ه /001ابن كثٌر عماد الدٌن أبو الفداء اسماعٌل القرشً)ت -    

له كتب كثٌرة ومنها  وتعلم فٌها ثم رحل فً طلب العلم إلى بؽداد ومصر، واشتهر بالمعارؾ والعلوم المختلفة،

ذا كتاب عام وشامل، واعتمد فً نهجه طرٌقة الحولٌات كؽٌره من المإرخٌن الذٌن سبقوه فبدأ البداٌة والنهاٌة وھ

ولكنه ٌذكر أو ٌسرد فقط دون التدخل وخاصة فً الحقبة التً سبقته  كتابه ببدء الخلٌقة وختمه فً سنة وفاته.

خبلل ذكر وفٌات كل سنة وذلك  وكانت الفابدة من كتابه تكمن فً ذكره تراجم للشخصٌات من  وٌقول وهللا أعلم،

واستفاد  .بما حوته ھذه التراجم من معلومات تارٌخٌة وعلمٌة وإدارٌة جٌدة ،لكنه أؼفل ذكر األندلس والسند 

وبعض المعلومات عن النزاع بٌن األموٌٌن وآل  -من ثؽر أي فتحة-والمثاؼرة (1)فٌما ٌخص الرباط البحث منه

أسلوب القتل ظلماُ، ومعلومات عن اھتمام األموٌٌن بالصحة والطب، باإلضافة البٌت، وفً اعتماد األموٌٌن على 

منه من الناحٌة االقتصادٌة بشؤن الزراعة  ادإلى ذكره لحاالت اللهو والمجون عند األموٌٌن، كما استف

قد أفاد فً والمحاصٌل الزراعٌة، وكذلك فً الصناعة الخاصة بعامة الناس وباألسواق،  أما فً الناحٌة العلمٌة ف

 ذكر النحو والسٌرة والقدرٌة، وفً إطار العمران ذكر مدٌنة واسط والجامع األموي بدمشق وبعض القصور. 

ه فً دراسة المصادر: فتارٌخ باعات تم بناء  على أسلوب التخصص الذي  توارٌخ البلدانوسٌتم اآلن ذكر      

البلدان وخاصة الفتوح ٌكتسب أھمٌة خاصة بالنسبة إلدارة الدولة واقتصادھا، فمن خبلل أسلوب الفتح وطبٌعته، 

ٌتم وضع األسس التً ٌبنً الفقهاء أحكامهم فٌما ٌخص الفاتحٌن ومعاملة أھل الذمة وفرض الخراج والعشر 

ح فً العصرٌن األموي والعباسً، ألن الدولة تستطٌع من خبلل ذلك والجزٌة، وھذه الحاجة ظهرت بشكل ملّ 

                                                                                                        إرساء قواعد التعامل بٌنها وبٌن األقالٌم الخاضعة لها.  

م 8ٕٓھ/ 84ٔ: ولد سنة (3)م( فتوح مصر والمؽرب407ه/150د هللا)ابن عبد الحكم،عبد الرحمن بن عب -     

فً  مدٌنة الفسطاط المصرٌة، وٌتضح حبه لمصر من تؤلٌفه ھذا الكتاب الخاص بها، مع ذكر لفتح المؽرب 

        واألندلس وإن كان الحدٌث عنهما ال ٌساوي ما تحدث به عن مصر بما أنه أفرد قسما  خاصا  للمؽرب،  وكان
------------------------------                                                                                                   

م( البداٌة والنهاٌة، تحقٌق أحمد عبد الوھاب فتٌح ،دار 4ٕٖٔھ /44ٗابن كثٌر عماد الدٌن أبو الفداء اسماعٌل القرشً )ت(ٔ)

                                                                                                                                                            . 99ٕٔ، ٔة ،طالحدٌث القاھر

 رتباط الخٌل وإعدادھا ،فشّبه ما ُذِكرالرباط معناھا اللؽوي: المنطقة المبلزمة لثؽر العدو، واإلقامة على جهاد العدو بالحرب وإ(ٕ)

دار صادر م(لسان العرب،ٖٔٔٔھ/4ٔٔ)ت،جمال الدٌن محمد بن مكرمباألفعال الصالحة،ابن منظور

                                                                                                                                                         ،          ٖٖٓ،ص4،جٔبٌروت،ط

م( فتوح مصر والمؽرب، ، تحقٌق عبد المنعم عامر ،الهٌبة العامة 84ٓھ/4ٕ٘)تعبد الرحمن بن عبد هللا، ابن عبد الحكم،(ٖ)

                                          ،د.ت. لقصور الثقافة ،القاھرة
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       فتحه من البداٌة إلى نهاٌة العصر  خ  أكثر منه سٌاسٌا ، أما المؽرب فقد  أرّ  تارٌخه عن مصر إدارٌا  وعمرانٌا  

األموي، واعتمد أسلوب اإلسناد فً الرواٌات وذكر أكثر من رواٌة فً أؼلب األحٌان وجمع فً ھذا الكتاب أقدم 

ن إٌجازھا، وأفاد البحث الرواٌات التً تتعلق بفتح مصر وخبلل عصر الوالة  وجاءت أخباره ھامة على الرؼم م

          وعن الوجود نافع ، وموسى بن نصٌر وحسان بن النعمان، نفٌما ٌخص المؽرب من ذكره لعملٌات عقبة ب

فً األندلس، وتحدث فً مصر عن الجانب االقتصادي واإلداري والصحً والعمرانً وذلك من خبلل العربً 

تحدث عن الضرابب واالھتمام بالمشارٌع المابٌة كما  راعٌة فٌها،والٌة عبد العزٌز بن مروان وأعماله الز ذكره 

وعن استحواذ األموٌٌن للقطاعات ولؤلراضً الخصبة، وفً مجال الصحة ذكر عددا   من قبل عمرو بن العاص،

 من الحمامات، وكذلك ذكر األسواق والخانات، وفً العمران ذكر بعض القصور والمساجد.

: ولد الببلذري فً بؽداد ونشؤ فٌها لكنه ( 4)م( فتوح البلدان411ه/101حٌى )تالبالذري أحمد بن ٌ -    

ارتحل إلى مدن العراق والشام  وُعرؾ الببلذري بؤنه رجل موسوعً متعدد الثقافات واسع االطبلع أدٌبا  

ّبر الببلذري فً كتاب فتوح البلدان عن فكرته عن التارٌخ والذي ٌعتبره رسا لة تكتب فٌها وشاعرا  ونسابة، وع 

األمم كل منجزاتها لؤلجٌال التالٌة، ولهذا جاء كتابه سجبل  لمنجزات الدولة التً بدأت بالرسول وحتى إكمال  فتح 

، ھذه المنجزات التً أرست قواعد التنظٌمات والتشرٌعات التً اإلسبلمٌة الببلد التً تؤلفت منها الدولة العربٌة

صادھا وحربها ، وختم كتابه بعرض أحكام أرض الخراج والعطاء وأمر سارت علٌها الدولة فً إدارتها واقت

الخاتم والنقود والخط. واعتمد فً منهجه ترجٌح الرواٌات وبعد رواٌتها ٌدلً برأٌه فً ترجٌح بعضها على 

بعض، وٌورد للخبر الواحد أكثر من رواٌة ، ولقد خدم البحث كثٌرا  فً جمٌع الجوانب التً ذكرھا، ومنها ما 

ذكره  عن الفتوحات فً الشرق فً منطقة ماوراء النهر وفً طبرستان وجرجان وعن دور الحجاج أثناء 

الفتوح، كما عنً بذكر الرباط والمثاؼرة وعن الثؽور الشامٌة والثؽور الجزرٌة، وتحصٌن السواحل والحمبلت 

، وفً التعرؾ على الوقت نفسهفً إخبلصهم وفً تمادٌهم على القسطنطٌنٌة، وعن الوالة فً  اإلسبلمٌة العربٌة

بعض وجوه الفساد اإلداري، وعن سٌاسة الدولة مع أھل الذمة، كما تعرض لفتوح المؽرب وذكر بعض 

الممارسات التً قام بها بعض قادة الفتح، وتطرق إلى معاملة األموٌٌن آلل البٌت، كما استفاد البحث فٌما ٌخص 

األموٌٌن للحواضر التً كانت بدٌبل  ولو مإقتا  عن  العصبٌات القبلٌة حتى فً خراسان ، وذكر بناء الخلفاء

فً تكوٌن صورة عن التواجد العربً فً الجهة الشرقٌة، وكذلك أجناد ببلد الشام، وفً  خدم البحثدمشق، كما 

فً قضٌة الحجر الصحً أفاد البحث التعرؾ علٌها بما فٌها الٌمن ، و فً الشؤن الصحً   فٌما ٌخصالضرابب 

استفاد منه   وفً ذكر الحمامات، وفً االقتصاد كانت االستفادة منه بشكل كبٌر ففً الزراعةعلى المرضى ، 

فً العراق على وجه الخصوص وذلك بحفر األنهار فٌها، وفً الشام وأذربٌجان،  ح األراضًباستصبلالبحث 

صناعة العامة، ومنه من خبلله على الصناعة الخاصة بالجٌش البري والبحري، وال م التعرؾأما فً الصناعة فت

وتحدث عن التجارة وعن إرساء بعض أسسها األخبلقٌة،  ما ذكره عن دار للصباؼة فً مدٌنة الرملة الفلسطٌنٌة،

 ق إلى استحواذ األموٌٌن على األراضً الخصبة.    كما ذكر األسواق، وتطرّ 

ساجد ودور اإلمارة والحصون، وذكر واسط وبناء الم مدٌنة وفً مجال العمران ذكر بناء دور العطاء ، وبناء    

 بعض المدن والقصور فً الجهة الشرقٌة.

ولد ابن عساكر  :(1)م(تارٌخ مدٌنة دمشق4405ه/504ابن عساكر،الحافظ أبً القاسم علً بن الحسن)ت -    
-------------------------------------                                                                                                          

                                                                                                                     . 98ٕٔ بٌروت، دار الكتب العلمٌة، الببلذري ،فتوح البلدان ،تحقٌق محمد رضوان،( ٔ)

م(تارٌخ مدٌنة دمشق، تحقٌق محب الدٌن أبً سعٌد العمروي، 4٘ٔٔھ/4ٔ٘الحافظ أبً القاسم علً بن الحسن)ت ابن عساكر،(ٕ)

  7   99٘ٔدار الفكر، دمشق، 
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وصحٌح أن  بؽداد وخراسان  والحجاز ثم عاد إلى دمشق وتوفً فٌها،وتنقل بٌن م ٘ٓٔٔھ/ 99ٗفً دمشق عام 

فهو كتب فٌه عن الشام شامل  موسوعً،كتابه ٌحمل اسم دمشق إال أنه ٌمكن النظر إلٌه على أنه كتاب 

فٌها حضارتهم بٌن أقصى  بها العرب وازدھرتْ  الببلد التً حطّ  بمواضعها وتراجمها وھو كتاب حضاري ٌشمل

ما وراء النهر وبٌن أطراؾ المحٌط، إذا  فمادته العلمٌة ؼنٌة واسعة  فهو ٌذكر دمشق ببنابها وفضلها الشرق ، فٌ

وحٌاتها العامة وتراجم من دخلها، وٌذكر أطرافا  من الجاھلٌة  ثم ٌذكر السٌرة النبوٌة والعصر الراشدي وٌإرخ 

لخاص باألموٌٌن من خبلل التراجم التً من كتابه ھو الشق ا المهملؤلموٌٌن ومن جاء بعدھم إلى وفاته، و

ٌذكرھا، وكٌؾ ال ودمشق فً عصرھم ھً المركز وھً المكان المرجو لدى كل طالب حاجة أو راؼب 

باالستزادة، ومنها كانت االنطبلقة لؤلموٌٌن فً فتوحاتهم وحروبهم فً الشرق والؽرب، إذا  فتارٌخ دمشق فً 

ولقد كان ابن عساكر محدثا  ومإرخا  انتهج أسلوب اإلسناد قبل ذكر  العصر األموي ھو تارٌخ للدولة العربٌة.

فٌما ٌخص البحث  الحادثة، ولقد ترجم تراجمه حسب أحرؾ الهجاء  وترجم للرجل وللنساء أٌضا  ، ولقد أفاد

ات األموٌٌن مع فبمعلومات عن تصر البحث معاوٌة والولٌد بن عبد الملك، وأمد هدالرباط والمثاؼرة فً ع

طرق لمصٌر حجر بن عدي، وتصفٌة ؼٌبلن القدري، وؼٌره الكثٌر على ٌد الحجاج الثقفً، كما تمعارضة بالال

تم أوصى خٌرا  بؤھل الذمة، ومن خبلل ترجماته للنساء  بن الخطاب ذكر فضل مدٌنة دمشق،  وذكر أن عمر

 وتم التعرؾ فهم االھتمام بالبٌبة،على مكانتهن فً الدولة، وتطرق إلى األنهار فً الشام ومن خبللها ٌُ التعرؾ 

 من خبلله على األسلحة المستخدمة، وكذلك فٌما ٌخص التجارة، كما ذكر العدٌد من األسواق فً دمشق، وتحدث  

علم الكبلم من خبلل تراجم أصحاب  أفاد فً ذكرعن الصوافً واإلقطاع الخاص باألموٌٌن، وفً المجال العلمً 

ً التعرؾ على العلوم الفقهٌة وأصحابها، كما تحدث بإسهاب عن الجامع األموي  فوتمت االستفادة  العلم، اھذ

 وعن قصر الخضراء بدمشق.

:ولد ابن عذارى (4)لبٌان المؽرب فً أخبار األندلس والمؽربام( 4115ه/ 615ابن عذارى المراكشً)ت -    

الهامة فً تارٌخ المؽرب واألندلس، فً المؽرب، وٌعتبر كتاب البٌان والذي كتبه فً أربعة أجزاء من الكتب 

من ھذا الكتاب الجزء األول  المهمه ٌقوم بذكر مصادر معلوماته، وحٌث امتاز ابن عذارى باألمانة العلمٌة ألنّ 

الذي تحدث فٌه عن المؽرب من الفتح العربً إلى آخر الدولة األموٌة أما  ما ٌخص أخبار األندلس فإنها وِجدت 

أٌضا  من الفتح حتى نهاٌة الدولة األموٌة، كما واختلطت أخبار المؽرب واألندلس فً كبل فً الجزء الثانً منه 

الجزأٌن ، واستفاد البحث منه فً التعرؾ على أخبار المؽرب وعملٌات فتحه وكذلك فتح األندلس، باإلضافة إلى 

، وفً التعرؾ على أعمال الوالة فً المنجزات وفً التجاوزات، وفً تؤسٌس دار صناعة السفن فً تونس 

الثورات التً قامت فً المؽرب واألندلس، باإلضافة إلى التطرق إلى محاوالت البٌزنطٌٌن الهجوم على سواحل 

المؽرب، كما أفاد فً معرفة مصٌر موسى بن نصٌر على ٌد سلٌمان بن عبد الملك، وفً انخراط المؽاربة فً 

فً اإلسبلمٌة تبٌن دور العلماء العرب فً نشر الثقافة العربٌة  ، أما فً النشاط العلمً فقد أفاد فًًالجٌش العرب

 المؽرب، وفً ذكر بناء مدٌنة القٌروان.    

ها تحتل الصدارة فً فهً ال تقل أھمٌة عن الكتب التارٌخٌة بل إن   الطبقات والتراجمأما بالنسبة لكتب      

م لهم بل الدراسات التارٌخٌة لما تحوٌه بٌن جنباتها من معلومات ھا مة لٌس فقط على الصعٌد الشخصً للمترج 

         علما  بتصرفاتهم ودوافعهم باإلضافة إلى أنها تضًء جانبا  ھاما  من األحداث السٌاسٌة واإلدارٌة إنها تحٌط

-------------------------- 

والمؽرب، تحقبق ج.سزكوالن وإ.لٌفً م(البٌان المؽرب فً أخبار األندلس 9ٕ٘ٔھ/ 9٘ٙبن عذارى محمد المراكشً)ت( أ) 

                                                                                       .        98ٖٔ ، ٔبٌروت، ط دار الثقافة، بروفنسال،
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 واالقتصادٌة وؼٌر ذلك من األمور المرافقة لهم .     

     ھ/ 8ٙٔ:ولد فً البصرة عام (4)م( الطبقات411ه/137البصري)ت ابن سعد محمد بن منبع أبو عبد هللا-   

ٌ  ق  م  ورحل إلى مكة والمدٌنة ثم است48ٗ ز أسلوبه فً كتابته ر فً بؽداد التً مات فٌها، وھو واسع الثقافة تم

                                                                                     بذكر الخبر عن مجموعة من الرواٌات مع ذكر األسانٌد المجموعة، كما تمٌز برواٌة الترجمة فً قصة

مترابطة مع نقد الرواٌات أحٌانا ، واإلشارة إلى وظابؾ صاحب الترجمة وذكر بعض الحقابق التارٌخٌة وخاصة 

                                                                                                                        العلمٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً ثناٌا تفصٌبلت الترجمة .     

ه ، ففً التمهٌد أمدّ البحثعت فً مختلؾ فقرات ولقد أفاد البحث فً الكثٌر من المعلومات واألخبار التً توز      

ن إلى الحكم، وكذلك فً جهود معاوٌة لتوحٌد الدولة التً بمعلومات عن الصراع الذي انتهى بوصول األموٌٌ

فً معلومات عن  هتشرذمت إثر ذلك الصراع، وفً جهود عمر بن عبد العزٌز فً تحصٌن الثؽور، كما أفاد

 هوأحاط خلفٌات العصبٌة القبلٌة، وفً معاملة األموٌٌن للخوارج، وذكره إقامة عمر بن عبد العزٌز خارج دمشق

حتى على أٌام الرسول الكرٌم، كما أشار فً ثناٌا تراجمه إلى  االقضاة، وبدور المرأة المشهود لهعلما  بصفات 

 البحث لى معاملة الموالً، كما ذكر صفات ٌزٌد بن عبد الملك البلھً، وأمدإاحترام أھل الذمة، باإلضافة 

رع طلحة بن الزبٌر وفً بمعلومات عن الزراعة والمحاصٌل وعلى سبٌل المثال ذكر زراعة القمح فً مزا

الصناعة أٌضا حٌث ذكر منسوجات الٌمن والعراق والشام...وكذلك ذكر التجارة والتجار وفً أسالٌب التجارة، 

واألسواق ومن له أحقٌة بالسوق، وفً ضبط الموازٌن، وفً إقطاعات بنً مروان ،وفً علم الكبلم ذكر واصل 

تدوٌن الحدٌث  فً التدوٌن فً ذكرِ  البحث اره من المرجبة، وأفادق لمقتل سعٌد بن جبٌر باعتببن عطاء وتطر  ا

عمر بن عبد العزٌز بتدوٌنه، وذكر مدونات الحسن البصري  وعبد هللا بن عباس وعروة بن الزبٌر  وأمرِ 

، باإلضافة إلى ذكره الطب من خبلل حدٌثه عن التداوي  ٌثوالزھري، وفٌما ٌخص العلوم الفقهٌة من تفسٌر وحد

 العمران ذكر بناء قصر لكثٌر بن شهاب الحارثً فً اصطخر.وفً 

: وللببلذري كتاب آخر على قدٍر كبٌر (1) م(  أنساب األشراؾ411ه/101البالذري أحمد بن ٌحٌى )ت -    

من األھمٌة  ٌتناول فٌه أشراؾ العرب وٌشرحها، كما ٌتطرق لؤلخبار وٌبحث فً ذلك، فهو من جهة كتاب 

صد الببلذري باألشراؾ النببلء أو قأو شروح واستقصاء، وربما  أخرى كتاب أخبار أو تارٌخ،أنساب ومن جهة 

العرب الخلص، ألن الشرٌؾ ٌطلق على الرجل الماجد أو من كان كرٌم اآلباء، لذلك جاءت ترجماته لؤلشراؾ 

وصول إلى أجداد النبً كذلك إلى ال متعددة إذ بدأه بذكر نسب نوح ثم ذكر العرب وصوال  إلى عدنان واستمر  

بالصعود فً  أثم بد (3)ث عن السقٌفة، وتحد   حتى وصل إلى مولد الرسول اعلى حد جد   مسترسبل  بكل   محمد

وسلسل أبناءه وأبناء أبناءه ، متضمنا  فً ذلك ما شاء من  بن ھاشم  مرة  أخرى فذكر عبد المطلب نسب النبً

انً ھاشم وأبنابه وذكر أبناء عبد شمس بن عبد مناؾ وھكذا ظل متتبعا  حتى األخبار ، ثم صعد فً أبناء الجد الث

عند  تْ د  جِ وُ فٌه أخبار قلما  ُوِجدتھو التراجم الخاصة بالعصر األموي، ولقد  المهم ھناو وصل إلى قرٌش.

.ولقد  ؼٌره، واستخدم فً أسلوبه قاعدة األسانٌد  على طرٌقة المحدثٌن، وأحٌانا  ٌقوم بدمج األسانٌد والرواٌات

أٌضا  ، وتطرق لذكر  تهمووال م، إذ لدٌه استفاضة فً ذكر الخلفاء وما ٌخصههأفاد البحث فً العدٌد من مواقع

 ما تبلھا من حروب و فٌما ٌخص العصبٌات القبلٌة، والفتن ابن الزبٌر وثورة الثورات والفتن والحروب، ومنها 
------------------------------------                                                                                                            

                                             ،د.ت. لطبقات، ،دار صادر ،بٌروتم( ا8ٗٗھ/ٖٕٓابن سعد محمد بن منبع أبو عبد هللا البصري)ت (ٔ)

.                                                   ٓ   99ٙٔ، ٔدار الفكر بٌروت،ط الببلذري،  أنساب األشراؾ ،تحقٌق سهٌل زكار، (ٕ)

لمباٌعة سعد بن عبادة فقال أبو بكر الصدٌق بترشٌح عمر بن الخطاب  (السقٌفة: ھً سقٌفة بنً ساعدة التً اجتمع فٌها األنصارٖ)

                          .ٖٖٕ،صٕأو ابو عبٌدة بن الجراح فقال عمر بترشٌح وانتخاب أبو بكر الصدٌق،الطبري، تارٌخ األمم،ج
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اظ على دولته، وإباحة ٌزٌد بن معاوٌة ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وما قام به للحفالتً واجهت 

المدٌنة، وتطرق لحروب الخوارج، وفٌما ٌخص الوالة تطرق إلى ذكر كل من زٌاد بن أبٌه والحجاج وعبد 

منها وفً التعرؾ على بعض الشإون اإلدارٌة  البحث العزٌز بن مروان وخالد القسري والمهالبة، وأفاد

وفً  عاملة معارضٌهم، وبعض المعلومات عن الدواوٌن،لسلطة، وفً مباثار األموٌٌن ببشؤن است التً المعلومات

االجتماعً أفاد فً التعرؾ على معاملة أھل الذمة، وكذلك النطاق الصحً وذكره للبٌمارستانات التً  المجال

كانت فً العصر األموي ومعاملة أصحاب العاھات ،وفً الحفاظ على البٌبة، وذكر الحمامات وفً الشؤن 

كانت فً التعرؾ على استصبلح األراضً، وكذلك التجارة واحتكار بعض الخلفاء لها، وفً االقتصادي فاإلفادة 

 بمعلومات عن الجبرٌة ، وعن النحو. البحث المجال العلمً أمد

ولد ابن (   4)م(عٌون األنباء فً طبقات األطباء4161ه/664أبوالعباس موفق الدٌن)ت ابن أبً أصٌبعة،-     

م وكان والده ٌعمل طبٌبا  فً دمشق، وتلقى علم الطب عن والده لكنه ٖٕٓٔھ/ ٓٓٙفً دمشق سنة   أبً أصٌبعة

رأى ضرورة االستزادة فسافر إلى القاھرة ثم عاد وعاش فً صرخد وھً إحدى مناطق جبل حوران فً سورٌة 

ألطباء وال ٌشبهه إال كتاب وبقً فٌها حتى وفاته، ولكنه ترك كتابا  ٌعتبر من أھم الكتب التً تحدثت عن طبقات ا

لكنه  ٌتفوق علٌه بوفرة مادته ، إذ بدأه بترجمة كبار األطباء زمن  (1)ابن جلجل طبقات الحكماء واألطباء

اإلؼرٌق والرومان والهنود، والعرب فً الشام ومصر والمؽرب كل بلد على حدا، ولقد أفاد البحث من ھذا 

فً ذكره لؤلطباء الذٌن عاشوا فً العصر األموي، كما أفاد فً الكتاب فً المجال الصحً بشكل خاص  وذلك 

إطار التعرؾ على طرٌقة األموٌٌن بالتخلص من خصومهم بطرٌقة السم التً كان ٌقوم بها األطباء وخاصة 

 بمعلومات عن مدونات فً الطب تعود للعصر األموي.  البحث زمن معاوٌة بن أبً سفٌان، كما زود

تعتبر الجؽرافٌة علما  مساعدا  للتارٌخ لما تحتوٌه كتبها من أخبار مناطقٌة حسب المناطق  الكتب الجؽرافٌة:    

، بطبٌعتها المكانٌة واإلدارٌة والبشرٌة واالقتصادٌة والعمرانٌة، ومن ھنا جاءت فابدتها ھذا البحثالتً ٌشملها 

 ومن تلك الكتب المعتمدة: هذا البحث ل

 : (3)م( المسالك والممالك150ه/316ٌم بن محمد المعروؾ بالكرخً)تاالصطخري أبو اسحاق ابراه -    

ولد فً اصطخر) تقع إلى الشمال الشرقً من مدٌنة شٌراز اإلٌرانٌة( وھو رحالة طاؾ ببلد العرب وبعض ببلد 

لم اإلسبلمً المعروؾ فً زمانه حٌث بدأه بجزٌرة العرب االهند ، ولذلك جاء كتابه شامبل  لمعظم مناطق الع

ولقد خّص كل إقلٌم بمعلومات تتعلق بالحدود والمدن والمسافات  والخلٌج العربً وختمها بببلد ما وراء النهر،

والطرق وتفاصٌل أخرى عن المحاصٌل والصناعة والتجارة وؼٌرھا، وبذلك أفاد البحث فً عدة فقرات منها 

حفر ٌزٌد بن معاوٌة للقنوات فً دمشق  فتح جرجان وطبرستان جؽرافٌا ، وفً ذكر أجناد ببلد الشام، كما ذكر

وتحدث عن حفر األنهار فً العراق وؼٌرھا من أجل الزراعة ، مع ذكره للمحاصٌل الزراعٌة التً اشتهر بها 

 كل إقلٌم، أو منطقة، باإلضافة إلى الصناعة وذكر أماكنها، كما أفاد فً ذكر الطرقات والمدن التجارٌة، وفً 

----------------------------------------------- 

م(عٌون األنباء فً طبقات األطباء، تحقٌق نزار رضا، مكتبة الحٌاة 9ٕٙٔھ/8ٙٙابن أبً أصٌبعة ، أبو العباس  موفق الدٌن)ت(ٔ)

                                                                                                                                 ،د.ت.ٔبٌروت، ط

،تحقٌق فإاد السٌد،  م( طبقات الحكماء واألطباء984ھ/44ٖابن جلجل، أبو داوود سلٌمان بن حسان األندلسً)كان حٌا  سنة(ٕ)

                                                                                                                                                                 ٓ   98٘ٔ، ٕبٌروت، ط، مإسسة الرسالة

الممالك، دار صادر ، بٌروت، نقبل  م( المسالك و9٘4ھ/ٖٙٗ)ت االصطخري أبو اسحاق ابراھٌم بن محمد المعروؾ بالكرخً(ٖ)

                                                                                                                                     ٓ  9ٕ4ٔعن طبعة لٌدن، 
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 الشؤن العمرانً ذكر قبة الصخرة.  

:وكان رحالة وتاجرا  ولد فً (4)م( صورة األرض106ه/366بعد علً)تابن حوقل،أبو القاسم محمد بن -   

ؾ كتابه ھذا بعد مقابلة بؽداد ونشؤ فٌها ورحل إلى عدة ببلد منها المؽرب وصقلٌة ودخل األندلس وجال فٌها، وألّ 

       الذكر  اآلنؾ االصطخري كما ٌذكر ھو ذلك حٌث طلب منه االصطخري أن ٌعٌد النظر فً كتابه المسالك

ع وبالفعل قام ابن حوقل بذلك وجاء كتابه فً كثٌر من المناطق منقول عن كتاب االصطخري، لكنه وسّ وٌتممه 

فٌه، وبشكل خاص بالجناح الؽربً، وقّسم كتابه إلى قسمٌن تحدث فً األول عن دٌار العرب وبحر فارس 

ً القسم الثانً عن األقالٌم الشرقٌة، وأفاد ، بٌنما تحدث ف اإلسبلمٌة األقالٌم العربٌة والمؽرب واألندلس وكل  

وخاصة فً  البحث فً التعرؾ على صفات األقالٌم وأنهارھا واقتصادھا الزراعً من محاصٌل وحفر األنهار

وكذلك تحدث عن شهرة المناطق فً الصناعة، واألسواق وعن  وذكر الخراج فً مصر والعراق، العراق،

 رقها وخاناتها.     التجارة البرٌة والبحرٌة ومدنها وط

،والتً ترد بعناوٌن مختلفة كالخراج واألموال، ال تقل أھمٌة  ) ما ٌسمى الكتب الفقهٌة(االقتصاد أوإن كتب      

 ،عن ؼٌرھا من الكتب فً التعرؾ على الشإون المالٌة وقواعد تنظٌمها فً الدولة، ألن الخراج ھو الدخل

رعٌة وھً الخراج والجزٌة وقسمة األرض حسب طرٌقة فتحها فبعضها ٌذكر موارٌث الدولة المالٌة الش

والعشور الخاصة باألراضً أو بالتجارة، والبعض اآلخر ٌدرس دخل الدولة من الموارد التً استحدثتها 

 ومختلؾ الضرابب التً فرضتها الدول.  كالمكوس

 علٌها تسمٌة الكتب االقتصادٌة لتخصصها بهذا الشؤن ومنها: ق  طلِ إلى بعض الكتب التً أُ سٌتم التطرق 

م ومات فً 4ٖٔھ/ٖٔٔ:ولد فً الكوفة سنة (1)م( الخراج011/ه443ٌعقوب بن ابراهٌم)ت أبو ٌوسؾ،-     

، وھذا الكتاب عبارة عن رسالة أرسلها اإلسبلمٌة مصادر المالٌة فً الدولة العربٌةالبؽداد وٌعتبر كتابه من أقدم 

الخلٌفة العباسً ھارون الرشٌد بناء  على طلبه وذلك لئلفادة منه فً تنظٌم الضرابب على أسس شرعٌة،  إلى

فجاء ھذا الكتاب جامعا  لجباٌة الخراج والعشور واإلقطاعات والصوافً من أٌام الرسول الكرٌم إلى الخلفاء 

فً إعطاء فكرة عن مقادٌر الخراج  الراشدٌن وبعض اإلجراءات فً العصر األموي،  ولقد جاءت اإلفادة منه

الموضوعة على المحاصٌل فً األرض العامرة والؽامرة وعلى األشجار المثمرة وفً إجراءات عمر بن عبد 

د  البحثق إلى إجراءات عبد الملك بن مروان فً الجزٌرة، كما  العزٌز فً تنظٌم الخراج وكذلك تطر   و   ز 

لجزٌرة ، ھذا باإلضافة إلى الجزٌة ومعاملة أھل الذمة اقتصادٌا  ، بمعلومات عن ضرابب العراق والٌمن وا

أي أسالٌب استؽبلل األرض،  ،وبالنسبة للعشور أٌضا ، كما وضح  فً حدٌثه عن المزارعة والمساقاة واإلجارة

 أضؾ إلى ذلك حدٌثه عن اختبلؾ الخراج باختبلؾ طبٌعة األرض ومابها، كما تطرق إلى أرض الصوافً.

:ولد فً خراسان وتنقل بٌن  (3)م( كتاب األموال434ه/111ابن سالم ،أبو عبٌد القاسم بن السالم )ت -    

  ٌ  الخراج والجزٌة والصوافً وكٌفٌة  تْ ط  ز كتابه بمعلومات اقتصادٌة واسعة ؼ  بؽداد ودمشق ومات فً مكة، وتم

---------------------------------------------------                                                                                                               

         .98ٕٔم( صورة األرض ،دار صادر، بٌروت، مطبعة لٌدن، 94ٙھ/ٖٙٙأبو القاسم محمد بن علً)تبعد ابن حوقل،(ٔ)

                                                                              7  949ٔ،دار المعرفة ،بٌروت،م( الخراج 499ھ/8ٌٖٔعقوب بن ابراھٌم)ت أبو ٌوسؾ، (ٕ)

م( كتاب األموال، تحقٌق أبو أنس سٌد بن رجب ، دار الهدى النبوي، 8ٖ8ھ/ٕٕٗابن سبلم ،أبو عبٌد القاسم بن السبلم )ت(ٖ)

                                                                                                                                                           .4ٕٓٓ، ٔط مصر،
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استؽبلل األراضً والعشور وما إلى ذلك من إجراءات، وأفاد البحث فً المعلومات الخاصة عن العشور وإحٌاء 

بلحٌن مثبل ، وتحدث عن طرق استثمار األرض من مساقاة ومزارعة األرض الموات كتقدٌم القروض للف

 وؼٌرھا، باإلضافة إلى الحدٌث عن الؽنابم ومقادٌر الخراج.

:ولد فً (4)م( األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة4754ه/ 157الماوردي،أبو الحسن علً بن محمد)ت-    

تحصٌله للعلم، وجاء كتابه فً قسم كبٌر منه خاص باالقتصاد  م رحل إلى بؽداد إلكمال 94٘ھ/ٖٗٙالبصرة سنة 

والفابدة  ولذلك جاء تصنٌفه مع كتب االقتصاد، وھو ھام فً الحضارة والفقه وخاصة فٌما ٌتعلق بوالة األمر،

جاءت فً عدة فقرات، كفقرة  التعرٌب الذي قام به عبد الملك بن مروان، وفً أمور الضرابب من خراج 

ٌُفرض على أھل الذمة، وكذلك فً تقدٌم معلومات عن استصبلح األراضً ومقدار        وجزٌة وفًء وما 

الذراع الذي ٌقاس به، وما ٌخص المزارعة والمساقاة واإلجارة، وذكر المحاصٌل الزراعٌة التً تشتهر بها كل 

وفً تصنٌؾ فً ما ٌخص الصناعة وخاصة فً كسوة الكعبة، وفً ضبط الموازٌن والمكاٌٌل، ومنطقة، 

 األراضً العشرٌة والخراجٌة ، وسٌطرة األموٌٌن على األراضً الخصبة.

تارٌخٌا  ال ٌتطرق لكتب األدب التً تمثل المعٌن له فً أمور عدة  مرجعا  قلما تجد  لكتب األدبأما بالنسبة      

االت عدة فعلى سبٌل ألنه فً صفحات تلك الكتب األدبٌة وبٌن سطورھا تكمن األخبار المرافقة لؤلدب فً مج

من رواٌة عن شاعر أو خطٌب أو كاتب الكثٌر من المعلومات عن السٌاسة أو البٌبة أو ٌمكن االستنتاج المثال  

                                                                                     :فادت البحثاالقتصاد إلى ما ھناك من أحداث، ومن الكتب األدبٌة  التً أ

:ولد فً البصرة سنة (1)م( البٌان والتبٌن464ه/155الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت -     

م وكان إنسانا  شامل الثقافة والمعرفة فً كل المجاالت ،  مما منحه ملكة الكتابة فً كثٌر من 44٘ھ/ٓٙٔ

فؤودع فً خزابن األدب العربً مجموعة كبٌرة من الكتب المتنوعة األؼراض بٌن األدب   االختصاصات

والفلسفة والتارٌخ والعلوم والكٌمٌاء...وصحٌح أن كتاب البٌان ھو أدبً بامتٌاز إال أن الفابدة منه كانت ال بؤس 

زٌاد، كما ذكر فً المجال العلمً  األدبٌة فً فقرة النحو إذ ذكر عدم فصاحة عبٌد هللا بن نواحًبها فٌما ٌخص ال

صفات خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة واھتماماته العلمٌة، واستفدنا منه فً التعرؾ على الفساد اإلداري وقوة الوالة 

و  بها، ومنهم زٌاد بن أبٌه وخطبته المشهورة بالبتراء، وتحدث عن معاملة الموالً التً أمدتنا بمعلومات ال بؤس  

 لى حفر األنهار فً العراق.إدي اھتمام الحجاج بالزراعة وتفقده الفبلحٌن، باإلضافة فً المجال االقتصا

م ونشؤ 894ھ/8ٕٗ: ولد بؤصفهان سنة(3)(األؼانًم166/ه356األصفهانً،علً بن الحسٌن أبو الفرج)ت-    

تراجمه  لتْ فً بؽداد واستوطن فٌها إلى أن مات، وتطرق كتابه إلى الشعر وأخبار الشعراء والمؽنٌن، وتخلّ 

أخبارا  تارٌخٌة أفاد منها البحث سواء على صعٌد التراجم أو األخبار ومن فوابد البحث ما ذكره عن العصبٌة 

عمر بن عبد العزٌز، كما أفاد بمعلومات عن الموالً من  هدالقبلٌة وإبطال شتم اإلمام علً بن أبً طالب فً ع

لمعاملة المسٌحٌٌن من خبلل ذكر الشاعر األخطل وأخباره، خبلل إدراجه شعرابهم وأخبارھم، وكذلك بالنسبة 

    .كره للشاعرات، أما الفابدة األكبر فقد كانت بالنسبة لفقرة الؽناء والمؽنٌن وأدواتهمكما ذكر المرأة من خبلل ذِ 

---------------------------------------                                                                                                                       

 ( األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، تحقٌق أحمد مبارك البؽدادي، م8٘ٓٔھ/ٓ٘ٗالماوردي، أبو الحسن علً بن محمد)ت(ٔ)

                                                                                                                                                 .989ٔ، ٔدار ابن قتٌبة، الكوٌت ط

 4مكتبة الخانجً، القاھرة،ط م( البٌان والتبٌن، تحقٌق عبد السبلم ھارون،8ٙ8ھ/ٕ٘٘أبو عثمان عمرو بن بحر)ت الجاحظ، (ٕ)

،ٔ998                                                                                                                                         

على أكثر من نسخة لهذا الكتاب منها طبعة  تم االعتماد(األؼانً، لقد ام9ٙٙ/ھٖٙ٘األصفهانً،علً بن الحسٌن أبو الفرج)ت(ٖ)

                                      طبعة الهٌبة العامة المصرٌة كذلك ألكثر من محقق.دار الكتب المصرٌة عبر سنوات متعددة، ومنها 
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وٌضاؾ إلى ذلك ذكره سٌطرة ،  (4)وأخبارھم ومواطنهم فً العصر األموي، وكذلك فً فقرة اللهو والمجون

معلومات عن التدوٌن فً العصر باإلضافة إلى المعاوٌة على بعض األراضً التً تم ذكرھا فً الفصل الرابع، 

             األموي ومن ذلك ذكره كتاب لٌونس الكاتب فً الؽناء.   

 وھً من ٓولد فً بخارى (1) م(461ه /156البخاري،محمد بن اسماعٌل،أبو عبد هللا)ت ،صحٌح بخاري  -   

  م  وحفظ األحادٌث منذ صؽره وجمعها فً كتاب كبٌر وربما زاد 8ٓ9ھ/ 9ٗٔزباكستان( سنة وأ)أعظم مدن

على بعضها عند ذكر حادثة ما تخص الرسول الكرٌم فً الموضع تم االرتكاز عددھا على اآلالؾ، ولقد 

  المناسب مثل أحادٌث  عن الؽناء والطب النبوي والصحة العامة

ومن تلك كافة فً شرح بعض الكلمات والمصطلحات على المستوٌات   اجم اللؽوٌةالمعتم االعتماد على كما    

 المعاجم:

، ولد فً األندلس وتوفً (3) م(4765ه/154علً النحوي األندلسً)ابن سٌدة ،أبو الحسن  ،المخصص -    

ا ، ولقد أفاد البحث فً شرح هفٌها كان إماما فً اللؽة وآدابها ، صنؾ كتابه على أساس المصطلحات وشرح

 المعانً الخاصة بالؽناء والصناعة ومعنى الفقه.  

:ولد بمصر أو فً طرابلس (1) م(4344ه/044ابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرم) ،لسان العرب-    

م وتوفً فً مصر وكان أدٌبا  ولؽوٌا  وناثرا  ومحدثا ،  وٌعتبر كتابه لسان العرب ٖٖٕٔھ/ٖٓٙسنة  الؽرب 

موسوعة شاملة ٌستفٌد منها األدٌب والمحدث واللؽوي وؼٌره، وھو معجم مطول مرتب على أواخر الكلمات، 

                                                          على مختلؾ فقرات البحث. عتْ فً شرح بعض الكلمات التً توز   تم االعتمادوعلٌه 

التذكٌر بؤن ما تم دراسته من مصادر ھً نموذج لكل مإلؾ ولم ٌتم ذكر كل المإلفات لكل مإرخ  والبد ھنا من

 أو مإلِؾ.

والمضمون،،فمنها عت المصادر كذلك المراجع جاءت متنوعة وؼنٌة فً العناوٌن وكما تنو   المراجع العربٌة:   

ل مادته السٌاسٌة شًء من الحضارة ، باإلضافة ث عن العصر األموي بشكل عام سٌاسٌا  ومنها ما تخلّ ما تحد  

ذاتها أو مدن فً العصر اإلسبلمً وكان األموي جزءا  منها، والبعض اآلخر  إلى التً تحدثت عن أقالٌم بحد  

م عنها بعكس اختصاصات المصادر التً تسٌتم الحدٌث التً  ،  ومن تلك الكتبدٍ اختص بجانب أو بمجال محدّ 

 معرفة الطبعة(ومن تلك الكتب : أمكنحسب األقدم، بحٌث تكون المراجع حسب األحدث )إن  الحدٌث عنها 

: وٌتضح من عنوان الكتاب ھدؾ المإلؾ منه تبربة (5)حمدي ،شاهٌن  ،الدولة األموٌة المفترى علٌها-    

لصورة ها تهما  ألصقت بهم، وٌستهل كتابه بباب كامل فً عدة فصول ٌوضح فٌه أسباب ااألموٌٌن مما ٌصف

تها ودواعٌها، ثم ٌسرد مواقؾ األموٌٌن منذ البعثة مرورا  بالخلفاء الراشدٌن وحتى سوؼاالقاتمة عن األموٌٌن وم

    كما ٌحاول إبراز صورة مثالٌة  وما تبلھا مظهرا  اإلٌجابٌة فً تلك المواقؾ من ناحٌة األموٌٌن، األولىفتنة ال
---------------------------------------------------------------------------------------                                                     

ن إذا كان الشخص قلٌل الحٌاء والماجن والماجنة مإمن ال ٌبالً بما ٌصنع و(ٔ) ج  لسان  ال  بما ٌقال له ابن منظور،مجون من م 

                                                                                                                                                  .4ٕٙمختار الصحاح،ص ،و محمد الرازي،ٓٓٗ،صٖٔج

                                                              .  ٕٔٓٓ، ٔم(صحٌح بخاري، تحقٌق محمد زھٌر الناصر،ط8ٙ9ھ /ٕٙ٘هللا)ت  البخاري، محمد بن اسماعٌل ،أبو عبد(ٕ)

خلٌل ابراھٌم جفال، دار إحٌاء التراث  تحقٌق، م(المخصص،٘ٙٓٔھ/8٘ٗعلً النحوي األندلسً)ابن سٌدة ،أبو الحسن (ٖ)

                                                                                                                                                              ٓ 99ٙٔ ،ٔالعربً، بٌروت، ط

                                                                                             ،د.ت.      ٔدار صادر بٌروت،ط م(لسان العرب،ٖٔٔٔھ/4ٔٔابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرم) (ٗ)

                                                                                                                     ،   ٕٔٓٓحمدي ، الدولة األموٌة المفترى علٌها، دار القاھرة  للكتاب،،شاھٌن  (٘)
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    للخلفاء األموٌٌن ووالتهم فً كافة المجاالت منها التزامهم بالدٌن اإلسبلمً وبالشورى ، كما ٌبرر لهم دواعً

المعارضة أو باألحرى اضطرارھم ات لوالٌة العهد التً انتهجوھا، ولضرب سوؼ، كما ٌقدم م األولىفتنة ال

نكر على الخلفاء األموٌٌن انؽماسهم بقضٌة العصبٌة القبلٌة، وأن كما ٌُ  لذلك، وٌظهر حسن معاملتهم للموالً،

أ األموٌٌن من تبذٌر األموال، والتسلط على األراضً، وذكر بعض ما قام به ھً التً أثارتها، وبر    األحداث 

 على الصعٌد اإلداري والعمرانً والثقافً.    األموٌون من منجزات حضارٌة

، بحث ٌوسؾ العش فً كتابه فً (4)،ٌوسؾ  العش ،لها الدولة األموٌة واألحداث التً سبقتها ومهدت -    

صدر اإلسبلم وتحدث عن الفتنة ومقتل الخلٌفة عثمان بن  حقبةاألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ل

اإلمام علً بن أبً طالب ومعاوٌة بن أبً سفٌان والعوامل التً أدت إلى انتقال الحكم إلى والصراع بٌن  عفان،

أسلوب التحلٌل والتؤوٌل  ا  خلٌفة أموي وصوال  إلى نهاٌة الدولة األموٌة،  منتهج األموٌٌن، ثم أفرد الحدٌث عن كل  

ابن  ثورةبمعلومات عن  همعاوٌة وأمد   هدفٌما ٌخص الفتوح فً الجبهة الشرقٌة فً عالبحث وإبداء الرأي، وأفاد 

 هم زٌاد بن أبٌه وخالد القسريمنالزبٌر وقتال الخوارج، وفً قتل الحسٌن بن علً، وكذلك فً صفات الوالة و

منه فً مسؤلة التعرٌب التً جرت للعملة والدواوٌن، ،وفً  ادباإلضافة إلى التعرؾ على صفات الخلفاء، واستف

 بمعلومة بناء مرصد على جبل قاسٌون فً دمشق. البحث المجال العلمً أمد  

 اإلسالم فً حضارته ونظمه اإلدارٌة والسٌاسٌة واألدبٌة والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفنٌة -    

 ٌتحدث المإلؾ فً كتابه عن االمتزاج الحاصل بٌن الحضارة العربٌة أو الحضارة اإلسبلمٌة،:(1)أنور،الرفاعً 

ن العرب بطرٌقة المتسابل عن ماھٌة ھذه الحضارة، فهً إن كانت عربٌة فؤل الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة،أو 

حملوا لواءھا وأثروا فٌها، وإذا كانت إسبلمٌة فهً لروح ھذا الدٌن المسٌطر علٌها، وٌذكر أنها عربٌة إسبلمٌة 

جاء كتابه من دمج للحضارة العربٌة اإلسبلمٌة. و ألنها إنتاج العروبة واإلسبلم، لذلك جاء عنوانه على ھذا الشكل

ق للفاطمٌٌن مرورا  بالبعثة والخبلفة الراشدة فاألموٌة والعباسٌة وأحٌانا  تطرّ قبل اإلسبلم ؼزٌرا  بالمعلومات 

 منه فاداستقد ذكره عن األموٌٌن وما سبقهم نظرا  للصلة الجامعة بٌنهم، و من ھذا الكتاب ماالمهم و والممالٌك،

  بشكل خاص فٌما ٌخص المرأة ، وفً األسلحة، والصناعات النسٌجٌة، ومناطق وجود المعادن البحث

 والصناعات الخاصة بعامة الناس وصناعة العملة.

جاء ھذا الكتاب فً  (3)، حسن ،حسنتارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً إبراهٌم   -     

الجزء األول الذي تحدث فٌه عن العرب قبل اإلسبلم إلى العصر األموي  كما جاء منها ھو المهم أربعة أجزاء و

فً عنوان كتابه، واستفاد البحث منه فً حدٌثه عن الخلفاء األموٌٌن وعن العصبٌات القبلٌة، وتحدٌد معنى 

د فً التعرؾ وفً المجال اإلداري فٌما ٌخص نظام الحكم والقضاء والشرطة، وعن المعارضة، كما أفا الخبلفة،

على معاملة أھل الذمة وعلى وضع المرأة، ومجالس تسلٌة الخلفاء، وفً المجال العلمً أفاد فً أمر عمر بن 

                                                                  ء المساجد فٌها.لماعبد العزٌز لوالً حمص بتعٌٌن راتبا  لع

     : عرض فً كتابه تارٌخ الدولة األموٌة منذ انتقال الحكم إلى بنً أمٌة (1)نبٌه ، عاقل ،خالفة بنً أمٌة -    
-------------------------------------------------                                                                                                                  

                                                 998ٔ، ٕدار الفكر،دمشق،ط الدولة األموٌة واألحداث التً سبقتها ومهدت لها،،ٌوسؾ  ، العش (ٔ)

، اإلسبلم فً حضارته ونظمه اإلدارٌة والسٌاسٌة واألدبٌة والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفنٌة، دار الفكر  أنور،الرفاعً  (ٕ)

                                                                                                                            .  994ٔدمشق، 

تارٌخ اإلسبلم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً، دار الجٌل بٌروت ،دار النهضة المصرٌة، ، ، حسن، حسنإبراھٌم (ٖ)

                                                                                                                                    99ٙٔ، ٗٔالقاھرة، ط

                                                                                                                                                                                94ٖٔنبٌه ،خبلفة بنً أمٌة ، جامعة دمشق،  ،عاقل (ٗ)
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والتنظٌم المالً   نهاٌة دولتهم، وھذا العرض كان وفق عصور خلفابها، متطرقا  لسٌاستهم ومنجزاتهم حتى

باألحداث الهامة فً دراسة علمٌة شاملة قامت على والفتوح والحركات المعارضة، وجاء اھتمامه   واإلداري 

التحلٌل واالستنتاج وعرض الرواٌات فٌما ٌخص بعض األمور الشابكة، مبدٌا  رأٌه فً األمر، وتفنٌد التهم 

وكذلك فً   فً مجال الفتوحات الشرقٌة والؽربٌة واألندلس البحث والوصول إلى أقرب الحقابق والمفاھٌم، وأفاد

ومسؤلة نقل   ة القبلٌة، وفً حروب الخوارج واألحداث التً تلت تولً ٌزٌد بن معاوٌة للحكمموضوع العصبٌ

عاصمة من دمشق إلى حران ) وھً اآلن قرٌة مهملة تقع على الحدود السورٌة التركٌة على المروان بن محمد 

                                                  . ضفة نهر البلٌخ أحد روافد نهر الفرات(

: وأفرد الجزء الثانً منه للحدٌث عن الدولة العربٌة قبل  (4) السٌد عبد العزٌز  سالم، ،تارٌخ الدولة العربٌة -   

سفٌان وسٌاسته ابتداء  من  ًاإلسبلم وحتى نهاٌة الدولة األموٌة، وأفاد البحث فً الحدٌث عن معاوٌة بن أب

وصوله إلى الحكم وخروجه عن تقالٌد الخبلفة والشورى مرورا  بجهوده لتؤسٌس الدولة ثم الفتوحات فً العصر 

األموي شرقا  وؼربا ، وتطرق إلى الحضارة فً ھذا العصر ونظمها اإلدارٌة من قضاء ودواوٌن وسكة وطراز 

 باإلضافة إلى الحٌاة الفكرٌة والعمران.

بعض المراجع العربٌة فً دراسة إقلٌم بحد ذاته أو مدٌنة، وتفٌد ھذه الدراسات فً اإلحاطة عن  تْ واختص     

 بعض األمثلة منها: سٌتم إٌرادو كثب باإلقلٌم المدروس، إذ تعطً تفاصٌل أوفى عنه،

تارٌخ األندلس فً عصر ٌعتبر ھذا الكتاب من أھم الكتب التً تناولت  (1) حسٌن  مؤنس ، ،فجر األندلس -    

 الوالة، وأحاط المإلؾ بكل جوانب حٌاة األندلس فً ھذه الرحلة من سٌاسة وفتوحات العرب فً شمال األندلس

باإلضافة   وتحدث عن الوالة وأعمالهم، وعن طبقات المجتمع فً األندلس والصراعات القبلٌة، والحروب األھلٌة

ل ما بدأه فً ھذا الكتاب أحوال األندلس قبل ٌر المسلمٌن أٌضا ،  وأو  وتحدث عن ؼ إلى اإلدارة فً ھذا اإلقلٌم،

أسلوبه بالتحلٌل واالستنتاج وتفنٌد الرواٌات  الفتح العربً، باإلضافة إلى تطرقه لفتح المؽرب العربً، واتصؾ  

 ونقدھا.

ألّم ھذا :  (3)سٌدة اسماعٌل ،كاشؾ  ،من الفتح العربً إلى قٌام الدولة الطولونٌة مصر فً فجر اإلسالم -    

الكتاب بكل جوانب مصر السٌاسٌة واإلدارٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة والعلمٌة، وأفاد البحث منه فً الجانب الذي 

-4ٓ8ھ/9ٙ-9ٓتحدث عن العصر األموي، وأفاد البحث فً التعرؾ على والة مصر وخاصة قرة بن شرٌك  

أمور الزراعة والري والمحاصٌل الزراعٌة، وصناعة السفن، ، وعلى الخراج فً مصر فً ھذا العصر، و4ٔٗ

            والصناعات األخرى كالنسٌجٌة مثبل ، باإلضافة إلى قطاع التجارة، والقطابع فً مصر الخاصة باألموٌٌن. 

لقد أفردت المإلفة فً ھذا الكتاب  ألھل الشام جزءا  ال بؤس به : (1)نجدة ،خماش  ،الشام فً صدر اإلسالم -   

من الحدٌث، قبل الفتح العربً ودورھم فً الفتوح وفً دعم األموٌٌن والوقوؾ إلى جانبهم، وذكرت التنظٌمات 

    اإلدارٌة والمالٌة والعسكرٌة فً الشام فً العصر األموي. 

--طً تفاصٌبل  أكثر من الدراسة العامة فٌما ٌخص اإلقلٌم المذكور، فإن وإذا كانت دراسة اإلقلٌم أو المنطقة تع   

------------------------------------------                                                                                                    

                                                                                          ، د.ت.          ٌٕة ،مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌةـ، جتارٌخ الدولة العرب السٌد عبد العزٌز ، ،سالم (ٔ)

                                                                                                                  ٓ  ٕٕٓٓ، ٔط   بٌروت، حسٌن ،فجر األندلس، دار المناھل، ،مإنس (ٕ)

                                 . 99ٖٔ،سٌدة اسماعٌل ،مصر فً فجر اإلسبلم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاھرة ،كاشؾ (ٖ)

                                    ٓ  984ٔ، ٔ،دار طبلس، دمشق،ط نجدة ، الشام فً صدر اإلسبلم ،خماش (ٗ)
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                                                                                  دراسة المدٌنة تعطً التفصٌل األكثر عنها وأكثر شمولٌة ومنها :    

: لقد خصص المإلؾ ھذا الكتاب عن القٌروان  (4)زٌتون، محمد ، القٌروان ودورها فً الحضارة اإلسالمٌة -   

م  وذكر فً مقدمة كتابه أن السبب فً تؤلٌؾ ھذا 94ٕھ/ ٕٖٙمن التؤسٌس  إلى انتقال الفاطمٌٌن إلى مصر سنة

تاب ھو التركٌز على الحالة العلمٌة للقٌروان وخبلل ذلك تطرق إلى الجوانب السٌاسٌة والعمرانٌة الك

واالقتصادٌة واالجتماعٌة، إذ ٌذكر أن الؽرض من ھذا العرض تسلٌط الضوء على حٌاة القٌروان العلمٌة 

قٌروان المدنٌة مثل دار اإلمارة وفً أبنٌة ال والفكرٌة، فؤفاد البحث فً حدٌثه عن الصناعة والتجارة واألسواق،

 أو الدٌنٌة كالمساجد، ،باإلضافة إلى حدٌثه عن حفر األنهار فً المدٌنة.

           وكثٌر من المراجع تناول اختصاصات معٌنة أو مجاالت بحد ذاتها، كالسٌاسٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة  

نموذجا  عن كل اختصاص منها حسب ٌتم استعراض سواالجتماعٌة والفكرٌة والعسكرٌة والعمرانٌة، وفٌما ٌلً 

 آنفا : جدراُ التنسٌق الذي 

ناقش المإلؾ فً كتابه  (1)إبراهٌم  ،بٌضون ،مالمح التٌارات السٌاسٌة فً القرن الهجري األول -    

التقلٌد، إذ المعطٌات السٌاسٌة للدولة العربٌة من عصر الراشدٌن حتى نهاٌة الدولة األموٌة فً إطار بعٌد عن 

تطرق للتداعٌات التً تمحورت حولها األحداث السٌاسٌة وبالتالً الصراع الذي انبثق بٌن اإلمام علً ومعاوٌة 

فٌما بعد فً  اإلسبلمٌة وانعكاساته السٌاسٌة، وبالتالً ظهور االنعطاؾ الذي أثر على ھٌكلٌة الدولة العربٌة

حداث فً المشرق والمؽرب وفً األندلس، وتؽلؽل بثقت عن األإدارتها وقضٌة والٌة العهد، والحركات التً ان

 السٌاسة فً مصطلح الفتوح واإلدارة والثورات، 

لقد خصص جزأه الثانً  (3)عبد المنعم ،ماجد  ( التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة )عصر الخلفاء األموٌٌن -    

حدٌثه عن معاوٌة مإسس الدولة األموٌة  أعن األموٌٌن بعد  الجزء األول الذي تحدث به عن الراشدٌن، وبد

ابن الزبٌر، وما جرى بعدھا من  ثورةفرٌقٌة وتورٌث  ابنه ٌزٌد ، وأوتطرق إلى حصار القسطنطٌنٌة وفتوح 

التعرٌب، و حروب  ذكرقفً، باإلضافة إلى حروب الخوارج، وحروب أھلٌة، وعصبٌة قبلٌة، وحركة المختار الث

البٌزنطٌٌن، واألبنٌة العمرانٌة، وذكر الفتوح فً الشرق والؽرب، وحصار القسطنطٌنٌة الثانً، كما ذكر 

إجراءات عمر بن عبد العزٌز، ثم تحدث عن تفاقم الخطر الخارجً وسقوط الدولة، واستفاد البحث فً كثٌر من 

                                                                                                                               ذكره ھذا الكتاب.   النقاط مما 

لقد قصد الرٌس فً كتابه   :( 1)محمد ضٌاء الدٌن ،الرٌس  ،الخراج والنظم اإلسالمٌة للدولة األموٌة -    

دراسة الوضع المالً للدولة العربٌة حتى القرن الثالث الهجري/ التاسع المٌبلدي، واتبع فٌه أسلوب االستقراء 

قرب الوقابع، ولقد درس النظام المالً للدولتٌن الفارسٌة والبٌزنطٌة باعتبار أواالستنتاج والتدقٌق للوصل إلى 

المناطق التً فتحها العرب، ألنه كان البد من مراعاة األنظمة السابدة من أجل معرفة أنهما كانتا مسٌطرتٌن على 

األنظمة البلحقة، ثم درس النظام المالً فً عصر الرسول والخلفاء الراشدٌن باعتباره المرتكز لؤلنظمة فٌما 

الدولة  ةمن الحدٌث عن ثروبعد، وطبعا  النظام المالً ٌشمل الخراج والجزٌة والؽنٌمة والعشور والعشر، والبد 

                                                                                                        .  كان بالنسبة للدولتٌن األموٌة والعباسٌةواألمر نفسه ودخلها، 

---------------------------------------------------------------                                                                                             

                                                    .988ٔ، ٔقاھرة، ط القٌروان ودورھا فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار المنار،  ،محمد زٌتون،  (ٔ)

                       949ٔدار النهضة العربٌة،بٌروت، التٌارات السٌاسٌة فً القرن الهجري األول،مبلمح ،إبراھٌم  بٌضون، (ٕ)

                                                              .     .9ٙٙٔ، ٖط ،ٕجعبد المنعم ،التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة )عصر الخلفاء األموٌٌن (،ماجد  (ٖ)

                     98٘ٔ، ٘محمد ضٌاء الدٌن ، الخراج والنظم اإلسبلمٌة للدولة األموٌة ، دار التراث ، القاھرة،ط-،رٌس ال (ٗ)
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التطرق لعطاء جند الشام ، والضرابب فً مصر والشام والعراق وخراسان، وكذلك فً األسلوب المالً للوالة، 

 وإصبلح العملة.    وفً سٌاسة التبذٌر، واستصبلح أراضً العراق،

ھو حدٌثه عن النظام المالً للدولة األموٌة، والذي القى عناٌة دقٌقة من المإلؾ إذ درس التنظٌم فً والمهم    

كل خلٌفة على حدا، واإلجراءات التً اتخذھا كل خلٌفة متطرقا  إلى كل ما ٌخص التنظٌم المالً كالقطابع  هدع

باإلضافة إلى ذكره العناٌة بالزراعة والنفقات  اوٌن،دوملة وتعرٌب الوالدواوٌن الخاصة بالمال، وإصبلح الع

والثروات، والتطرق إلصبلحات عمر بن عبد العزٌز فً الشؤن المالً، ثم ذكر توضٌحا  للمقاٌٌس واألوزان  

        ولقد أفاد البحث فً نقاط عدة منها التً كانت متبعة فً ذلك العصر لضرورة فهم المصطلحات االقتصادٌة.

:حاولت المإلفة فً ھذا الكتاب اإللمام بالمظاھر  (4)أسٌمة  ،العظم ،المجتمع فً العصر األموي  -    

 ثم قسمت المجتمع حسب طبقاته وفً العصر الراشدي واألموي،قبل اإلسبلم جتماعٌة كافة  بذكرھا للعابلة اال

نتٌجة لعدة معطٌات منها المال ضحت فً العصر األموي عن مظاھر الرفاھٌة التً ات   ثتْ وتحدّ 

والشباب...فتحدثت عن انتشار الؽناء وأسبابه ومظاھره وموقؾ الخاصة والعامة منه، وتحدثت بإسهاب عن اللهو 

للمرأة  وكذلك تحدثت عن الشرب والجواري، كما أفردتْ  والمبلھً ودواعٌه ومعطٌاته وانتشاره وأسباب ذلك،

العمران عن كتابها كونه ٌمثل صورة من  فٌه عن مكانتها وحضورھا، ولم ٌؽبْ العربٌة  مكانا  فً كتابها تحدثت 

 صور المجتمع.

وتحدث فٌه عن أحكام أھل الذمة وأحوالهم السٌاسٌة :(1)علً حسنً ،الخربوطلً  ،اإلسالم وأهل الذمة -    

الحدٌث عن الضرابب التً  فًالبحث  وأفاد واالجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة من البعثة إلى العصر العثمانً،

فُرضت على أھل الذمة فً العصر األموي، والفابدة األكبر كانت فٌما ٌخص معاملتهم فً العصر األموي إذ 

 شؽلوا المناصب اإلدارٌة وكما أُعطٌت لهم الحرٌة فً ممارسة معتقداتهم الدٌنٌة والحصول على حق المواطنة.   

لقد ألؾ  (3) أحمد أمٌن،، العقلٌة فً صدر اإلسالم إلى آخر الدولة األموٌةٌبحث عن الحٌاة  فجر اإلسالم، -   

أحمد أمٌن كتابه لٌتحدث عن الحٌاة العقلٌة عند العرب فً القرن الهجري األول/ السابع المٌبلدي، بكل نواحٌها 

عتزلة معتبرا  إٌاھا من الدٌنٌة واألدبٌة، متطرقا  إلى الفرق الدٌنٌة كالخوارج والشٌعة والمرجبة والقدرٌة والم

لكنه ٌذكر أن ما وصل إلٌه العرب من  تلك العلوم ھو نتاج فارسً  الفرق الدٌنٌة أو على األقل ذات منشؤ دٌنً،

نه ٌذكر أثر االختبلط فً ذلك، ، ومع ذلك فكتابه أورومً أو على األقل له تؤثٌره األكبر فٌه، على الرؼم من 

منه فً عدة نقاط منها ما ٌخص الموالً، واحتراؾ  البحثلمعطٌات، واستفاد جاء ؼنٌا  بالمعلومات مفصبل  با

أھل العراق للزراعة، أما الفابدة األكبر فقد كانت فً الناحٌة العلمٌة، فً  حدٌثه عن القدرٌة والمرجبة 

 وفً القصص وتوظٌفها السٌاسً. والمعتزلة، وكذلك فً شؤن النحو واللؽة العربٌة،

تحدث فً ھذا الكتاب عن الجهاد ومفهومه، وعن  :(1)وفٌق ،الدقدوقً  ،عهد الدولة األموٌةالجندٌة فً  -   

-الذي خاض الحروب البرٌة والبحرٌة، فهو الفتوح العربٌة ومداھا وذلك باعتبار الجٌش ھو مادة ھذه الفتوحات، 

---------------------------------------------------                                                                                            

                                           ٓ 99ٙٔ، ٔأسٌمة ، المجتمع فً العصر األموي، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت،ط،العظم  (ٔ)

                                                   ٓ 9ٙ9ٔمة، طبعة المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة،،القاھرة، علً حسنً ،اإلسبلم وأھل الذ،الخربوطلً  (ٕ)

أحمد ، فجر اإلسبلم، ٌبحث فً الحٌاة العقلٌة فً صدر اإلسبلم إلى آخر الدولة األموٌة، دار الكتاب العربً، ( أمٌن ،ٖ)

                                                                                                                                 9ٙ9ٔبٌروت،

                                                                              ٓ  98٘ٔ، ٔ،بٌروت، ط الجندٌة فً عهد الدولة األموٌة، مإسسة الرسالة،الدقدوقً، وفٌق  (ٗ)
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  ورواتبه ، وأسلحته بؤنواعها ث عن التعببة والتجنٌد وعن قٌاداته،وتحدّ  د له الحدٌث عن تنظٌماته وأقسامه،فؤفر   

 البرٌة والبحرٌة. وأفاد البحث فً الحدٌث عن االھتمام بالجٌش البري والبحري ، وفً األسلحة المستخدمة سواء

بمعلومات عن صناعة األسلحة، وفً مجال العمران بناء الحصون  البحث  أمدأم بحرٌة، كما  ةأكانت برٌ

                                                                                                                                    الدفاعٌة.

العمارة فً مختلؾ المناطق  ث عن فنّ تحدّ  :(4)عبد القادر  ،الرٌحاوي ،العمارة فً الحضارة اإلسالمٌة-   

اإلسبلمٌة قبل البعثة وبعدھا، ومنها حدٌثه عن العمارة األموٌة، فدرس نشؤتها واألسس التً قامت علٌها، وذكر 

تجدٌد المساجد األولى التً بنٌت فً العصر الراشدي، ثم تحدث عن األبنٌة األموٌة من مساجد كالمسجد األقصى 

ه ذكر كما أنّ  ءمع األموي فً دمشق، وبٌن العناصر المعمارٌة فً كل بنا، والجافً فلسطٌن وقبة الصخرة

 ما ذكره عن العمارة األموٌة. وأفاد البحث فً كلّ  ،قصر القصور األموٌة وأمكنتها ومن بناھا ومواصفات كلّ 

ا  من والتً أضافت مزٌد للمراجع المعربةتلك كانت بعض المراجع العربٌة المعتمدة فً البحث أما بالنسبة 

اإلٌضاح باعتبارھا لمإلفٌن لٌسوا عرب مع األخذ بعٌن االعتبار التدقٌق فٌما ٌكتبونه والموضوعٌة والحٌاد فٌما 

المستشرق ھو ابن بٌبته وٌنطق بلسان حالها، وھو إن لم ٌكن من المتعمقٌن فً دراسة التارٌخ ف  ٌطرحونه

ٌر قصد،  وھذه الصفة ٌجب تطبٌقها على كل من ، فإنه سٌقع فً  الخطؤ عن قصد أو عن ؼاإلسبلمً العربً

 ٌكتب فً التارٌخ ومن تلك المراجع: 

: وٌعتبر كتابه مرجعا  مهما  لكل باحث، ألن كاتبه عمل ما (1) ٌولٌوس ،ولهاوزن ،الدولة العربٌة وسقوطها -   

بوسعه لتكون مادته عادلة ال تمٌل إلى فبة دون أخرى، فجاء طرحه للكتاب بموضوعٌة وبدقة وتحلٌل، لقد قسم 

وما جرى من صراعات  األولىفتنة الكتابه إلى أقسام أساسٌة تحدث فٌها عن تكون الدولة من البعثة وتطرق إلى 

ث عن السفٌانٌٌن األوابل وحكمهم، ثم قسم المروانٌٌن إلى قسمٌن أوابل وأواخر، وتحدث عن حكم كل تحدّ ثم 

خلٌفة منهم لكنه  أفرد لعمر بن عبد العزٌز فصبل  تحدث فٌه عن إجراءاته المالٌة وما ٌخص الموالً فً ذلك 

عربٌة فً خراسان فصبل  باعتبارھم المادة وتحدث عن مروان بن محمد والحرب األھلٌة الثالثة، وأفرد للقبابل ال

ن المإلؾ التً انطلق منها العباسٌون لئلطاحة بالحكم األموي ، وتحدث فً النهاٌة عن سقوط الدولة العربٌة، وبٌّ 

األلمانً أن ھذه الدولة سقطت بسبب الصراع بٌن العرب، وكٌؾ استطاع األعاجم تؤلٌب الشعور على بنً أمٌة 

العدل ، ثم ركب العباسٌون ھذه الموجة وشقوا صفوؾ العرب وجذبوا قسما  منهم وأسقطوا  بحجة ابتعادھم عن

فً كثٌر من القضاٌا  زود البحثالدولة، وھذا الكتاب شمل العصر األموي ككل من المنشؤ إلى األفول، ولذلك 

ة التعرٌب، واالجتماعٌة ونقل العاصمة إلى حران، واإلدارٌة فً مسؤل السٌاسٌة كتعامل األموٌٌن مع المعارضة،

فً صفات الخلفاء وبعض والتهم السلبٌة واإلٌجابٌة، وفً العصبٌة وفً معاملة األموٌٌن ألھل الذمة والموالً، 

ٌخص الخراج والجزٌة إال أنه وكذلك فٌما القبلٌة والثورات والحروب، والتً اعتبرھا المحرك األبرز لؤلحداث،  

 احدة.اعتبر أن الضرٌبتٌن ھما ضرٌبة و

ز ھذا ٌتمٌّ ( 3) لوٌس .ر.لوٌس،أرشٌبالد  م(4476-577)القوى البحرٌة والتجارٌة فً البحر المتوسط  -    

وتشمل  للقوى البحرٌة والتجارٌة فً البحر المتوسط بؤنه ٌجمع بٌن القوتٌن فً وقت واحد،المرجع فً دراسته 

التً تحدث فٌها عن  والمهم ھنا ھً الحقبةھ(  9ٗٗم/ٓٓٔٔم إلى عام )ٓٓ٘الممتدة من عام مدةھذه الدراسة ال

  األموٌٌن، إذ ذكر نهضة العرب البحرٌة فً العصر األموي، و بدأت باھتمام معاوٌة الذي كان والٌا  على الشام،
-----------------------------------                                                                                                                          

                                       ٓ،د.تعبد القادر ، العمارة فً الحضارة اإلسبلمٌة، مركز النشر العلمً، جامعة الملك سعود، الرٌاض،الرٌحاوي  (ٔ)

                                            9٘ٙٔمطبعة الجامعة السورٌة،دمشق، العربٌة وسقوطها ،ترجمة ٌوسؾ العش، ٌولٌوس ،الدولة،ولهاوزن  (ٕ)

،مكتبة  م( ترجمة أحمد محمد عٌسىٙٓٔٔ-ٓٓ٘ )لوٌس.ر.لوٌس، القوى البحرٌة والتجارٌة فً البحر المتوسط،أرشٌبالد  (ٖ)

                                                                                                                                                                                                 ٓ،د.تالمصرٌة ، القاھرة  النهضة
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وما أحرزته ھذه السفن من دور واھتمام األموٌٌن بصناعة السفن بإنشاء مصانع لها، فً الشام ومصر والمؽرب، 

كما أنها فتحت العدٌد  بحري وتجاري، حٌث استطاعت القوة البحرٌة العربٌة تهدٌد القسطنطٌنٌة أكثر من مرة،

من الجزر المتوسطٌة وساھمت فً فتح األندلس، كما أفاد فً ذكره لتعرٌب النقود االنعكاسات التً أثرھا ھذا 

باإلضافة إلى الحدٌث عن المدن والطرق التجارٌة، كما ذكر الهجمات البٌزنطٌة  اإلجراء على التجارة البٌزنطٌة،

 على سواحل المتوسط العربٌة.

               :ٌعتبر ھذا الكتاب مستودعا  وصورة للحقابق التً تتعلق(4) توماس،وأرنولد، ،الدعوة إلى اإلسالم -   

ٌة والوسطى وإسبانٌا وفارس والهند والصٌن وؼٌرھا من من ببلد العرب إلى آسٌا الؽرب ٌنتقل بموضوعه، فهو

، وعلى امتداد التارٌخ بدءا  من البعثة النبوٌة وحتى العصر الحدٌث، ولقد والمسلمون الببلد التً حّل بها العرب

 البحث اتبع المإلؾ المنهج العلمً فً كتابته، وأقام الحجة على من ادعى الجور والتعصب لدى العرب، واعتمد 

                                             لى ھذا الكتاب فً الحدٌث عن تسامح العرب ومعاملتهم ألھل الذمة.  ع

على نحٍو جدٌد بما ٌمثله من سجٍل  ٌعد ھذا الكتاب إنشاء عمل: (1)فؤاد  سٌزكٌن، ،تارٌخ التراث العربً - 

نشؤتها ومراحل  فهو ٌسجل دٌوانا  للعلوم والمعارؾ،ٌُعد  و ومإلفاتهم،إذ ٌضم عبلمها  ،اإلسبلمٌة للثقافة العربٌة

تدوٌنها وتطورھا، وٌنٌر قضاٌاھا وٌناقش ما دار فً فلك تارٌخها، ولقد احتوى على المدونات فً كافة المجاالت 

 األموي.الدٌنٌة واألدبٌة، و أفاد البحث من ؼزارة محتوٌاته، فٌما ٌخص المدونات التً دونت فً العصر 

ٌعد كتابه عمبل  مبتكرا  من حٌث المنهج وأسلوب : (3)اجنتس  ،جولدتسهر، مذاهب التفسٌر اإلسالمً -    

 قدفً جانب من أھم جوانبها، ف فً عرض مناحً الدراسات القرآنٌة وتؤرٌخ الثقافات اإلسبلمٌة، ا  البحث طرٌف

جدٌدة للنظر العلمً ورسم نماذجا  وُمثبل  من مذاھب التفسٌر اإلسبلمً ال ٌستؽنً  فتح من ھذه الوجهة مٌادٌن  

الباحث العربً عن ترسمها واحتذابها فً بحوثه ودراساته الدٌنٌة وؼٌرھا، وأن لم ٌستقِص بٌان مذاھب التفسٌر 

ھذا ال ٌقلل من أھمٌة ن أخذ علٌه بعض النزعات الدٌنٌة، لكن إكلها من تشرٌعٌة وفقهٌة ولؽوٌة وؼٌر ذلك، و

  معلومات عن علم القراءات وعلم التفسٌر.قدم كتابه الذي 

: تحدث كرٌزٌول فً كتابه عن اآلثار العربٌة التً وصفها (1)ك،  ،كرٌزوٌل ،اآلثار اإلسالمٌة األولى -    

ٌُشهد لؤلموٌٌن بالفضل فٌها، لكنه اعتبر  كان لدى العرب فراغ نه قبل األموٌٌن أبالرابعة والتً من خبللها 

ن الحافز الذي جعلهم ٌهتمون بالبناء ھو سٌاسً، وٌفصل كرٌزوٌل فً حدٌثه عن األبنٌة فً العصر إعمرانً، و

بنً بعد  الجامع األموي بدمشق   بؤن   األموي وٌستنتج فرضٌات قد بصٌب بها وقد ٌخطا ومن إصاباته أنه أكد  

ذلك باألدلة العمرانٌة والتارٌخٌة، وٌخطا عندما ٌذكر أن  ىھن علھدم الكنٌسة ولٌس استكماال  لبنابها وٌبر

رن األول للمٌبلد، ومهما ٌكن فقد أفاد البحث فً ذكر تجدٌد المساجد األولى فً قالمسجد األقصى بنً قبل ال

        والجامع األموي بدمشق، وفً بناء بعض القصور. بفلسطٌن وبناء قبة الصخرة اإلسبلم على ٌد األموٌٌن،

 أما ما ٌخص الكتب األجنبٌة فقد تم االعتماد على عدد ال بؤس به من المراجع المتنوعة فً طروحاتها      

----------------------------------------                                                                                                         

الدعوة إلى اإلسبلم، ترجمة حسن ابراھٌم حسن وعبد المجٌد عابدٌن واسماعٌل النحراوي، مكتبة النهضة  توماس،و،أرنولد ، (ٔ)

                                                                                                                                                                                      .94ٔٔالمصرٌة ،القاھرة،

العربً، ترجمة محمود فهمً حجازي، مراجعة عرفة مصطفى وسعٌد عبد الرحٌم، جامعة األمٌر  تارٌخ التراث ،فإاد سٌزكٌن،(ٕ)

                                                                                                                                                           ٓ 99ٔٔمحمد بن سعود، الرٌاض، 

        9٘٘ٔاجنتس جولدتسهر،مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، ترجمة عبد الحلٌم النجار، مكتبة الخانجً، القاھرة، ومكتبة المثنى، بؽداد، (ٖ)

                            اإلسبلمٌة األولى، نقله إلى العربٌة عبد الهادي عبلة، دار قتٌبة دمشق،اآلثار ، أرشٌبلد،ٌبلككرٌزوٌل،  (ٗ)
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 - ;Johnson, A ,and West, L ,Byzantine  Egypt ; Economic   studies (1)- ومنها:   

وتطرق إلى الحرؾ تحدث عن اقتصاد مصر أٌام البٌزنطٌٌن من ضرابب مختلفة وزراعة بمختلؾ أصنافها 

والصناعات بؤنواعها وكذلك التجارة الداخلٌة والخارجٌة واستفاد البحث منه فٌما ٌخص المعلومات االقتصادٌة 

 قبل الفتح العربً لمصر وتوظٌؾ تلك المعلومات فً فصل االقتصاد

- Hell, Joseph  ,The  Arab civilization  (2)  :                                                          

بحث ھذا الكتاب فً الحضارة العربٌة من أدب بؤصنافه كالشعر والخطابة وكذلك علم الكبلم والعلوم التطبٌقٌة 

 كالكٌمٌاء وؼٌر ذلك ووظفت المعلومات فً الفصل الخامس فٌما ٌخص المجال العلمً.

:                   H, History of The Arabian Music(3)  Farmer,  

تحدث عن تارٌخ الموسٌقى العربٌة وعن الؽناء عند العرب وأشكاله وأدواته واستفاد البحث منه فً التحدث عن 

 الؽناء والمؽنٌن فً العصر األموي.

 ذلك:كما تم االعتماد على بعض الدورٌات ومنها الموسوعات ومنها المجبلت ذات الصلة ومن أمثلة 

مجلة دراسات  ،(1)جمال ، القصص فً صدر اإلسالم بٌن الواقع التارٌخً والنظرة الفقهٌة،جودة -  

م، والذي أفاد البحث فً معرفة عدم قدرة األموٌٌن على 98ٖٔكانون األول سنة –أٌلول ٖٗ-ٖٖتارٌخٌة،عدد

 الفصل بٌن االھتمام بالسٌاسة واالھتمام بالعلوم.

ى العدٌد من الكتب والمقاالت التً أفادت البحث والتً ال ٌمكن عرضها ھنا، لكن فً نهاٌة إلھذا باإلضافة    

 البحث ھناك قابمة بالمصادر والمراجع واألبحاث التً تم االعتماد علٌها فً ھذا البحث. 

 

 

 

 

--------------------------------------                                                                                                     

(ٔ) Johnson ,A,and  L ,West , Byzantine  Egypt ; Economic studies     

Princeton, 1949,              

 (ٕ)- Hell , Joseph ,The  Arab civilization ,United  publishers VII 1973 ,    

(ٖ), History of The Arabian Music, London, 1929         , H       - Farmer                                     

–أٌلول ٖٗ-ٖٖمجلة دراسات تارٌخٌة،عدد جمال ، القصص فً صدر اإلسبلم بٌن الواقع التارٌخً والنظرة الفقهٌة،،جودة  (ٗ)

 .م98ٖٔكانون األول سنة 
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 تمهٌد :

  :انتقال السلطة إلى األموٌٌن

ُتعد خبلفة عثمان بن عفان واحدة من أخطر المراحل فً تارٌخ العرب واإلسبلم، حٌث طؽت نتابجها السلبٌة    

على األمة، فلقد رأى القوم بشخصٌة عثمان، المختلطة المشاعر، والمنتمٌة إلى األموٌٌن، مدخبل  لتحقٌق رؼباتهم 

كان وصول عثمان للحكم ٌعنً فوزا  لما ٌمكن تسمٌته بالتٌار التقلٌدي األرستقراطً، الذي فً السلطة والثراء، إذ 

استطاع التسلل إلى السلطة من خبلل رجاله، حٌث ُكشؾ القناع عن جماعة ھذا التٌار، ھذه الجماعة الموالٌة 

الشهرة العرٌقة فً عالم لمصالحها وكان عثمان مع ھذه الجماعة، وھو األقرب إلى مصالح أسرته األموٌة ذات 

التجارة، قبل أن تلحق باإلسبلم. وحالت شٌخوخة عثمان الثقٌلة دون التصدي ألولبك الذٌن تمادوا فً استؽبلل 

وال بد ھنا  ، إذ وجدوا فٌها نوعا  من اإلرث الخاص، أو بدٌبل  إلحدى وظابؾ الكعبة فً مكة القدٌمة( 4)السلطة

 .ك الجماعة ھً التً أساءت للخلٌفة عثمان  من القول بؤن سلوك الوالة أو تل

وكان معاوٌة  (1)اعتماد عثمان على عابلته كان كبٌرا ، كوالة على البلدان الهامة فً الدولة، أو كمستشارٌنو   

بن أبً سفٌان األعظم حظا  فً أٌام عثمان، وربما ھٌؤت تصرفات عثمان لمعاوٌة األرضٌة المناسبة لتحقٌق ما ا

ن نقل للخبلفة إلى آل أبً سفٌان، وتثبٌتها فً بنً أمٌة، فعثمان ھو الذي وسع لمعاوٌة فً الوالٌة، ٌصبو إلٌه م

ثم مّد له فً الوالٌة أثناء خبلفته كلها كما فعل عمر، بل إنه أطلق ٌده فً  (3)فجمع له الشام والجزٌرة وثؽورھا

حٌات واسعة جدا ، إذ ؼدا والٌا  على الصبلة أمور الشام أكثر مما أطلقها عمر، حٌث أصبح معاوٌة ٌتمتع بصبل

والحرب والخراج، وبما أن اإلدارة المالٌة ُجمعت له أٌضا  فقد أصبح مطلق التصرؾ فً والٌته، وكان تعٌٌن 

 وكان ھإالء الوالة بدورھم مسإولٌن أمامه. (1)الوالة على األجناد عابدا  إلٌه

احتجاجات كثٌرة على سٌاسة الدولة من قبل الكثٌرٌن ن عفان عثمان ب هدفً السنوات األخٌرة من عوظهرت    

، وطالب البعض بخلعه، ورفض ھو محتجا  على وٌبدو أنه كانت ھناك ٌد خفٌة استؽلت تلك األمور لتزٌدھا تفاقما  

حول تلك النهاٌة الدامٌة التً انتهت بمقتله، والتً نقلت الصراع أدى إلى  الخبلؾومبررا  لتلك األمور لكن ذلك 

الخبلفة من نطاق الخاصة إلى نطاق العامة، ومن رحاب العاصمة لٌعم جمٌع األصقاع واألطراؾ، ومن 

الصراع بالوسابل السلمٌة إلى االستعانة بالقتال والحروب. ولكن قتل الخلٌفة لم ٌحقق ھدؾ الساخطٌن على 

                                                                                     .سٌاسته، بل أوصل الدولة كلها إلى مفترٍق خطٌٍر 

ولم ٌكن باإلمكان فً خضم ھذا الفراغ السٌاسً الذي أحدثه مقتل الخلٌفة إال التوجه نحو شخص علً بن أبً     

 ر عن طالب، الذي كان أحد القبلبل من سٌاسًٌ الصؾ األول، خارج نطاق االتهام والشك بسلوكه، وبؽض النظ

------------------------------------------------- 

م(الكامل فً التارٌخ ،تحقٌق أبو الفداء عبد هللا القاضً، دار الكتب العلمٌة، ٕٖٕٔھ/ٖٓٙابن األثٌر، علً بن محمد الشٌبانً)(ٔ) 

دار النهضة  األول،.،وبٌضون،ابراھٌم، مبلمح التٌارات السٌاسٌة فً القرن الهجري ٔٗ،صٖ،ج99٘ٔ،ٕبٌروت،ط

   .                                                                                                           ٘ٔٔ،ص949ٔالعربٌة،بٌروت،

إحٌاء م(،مروج الذھب ومعادن الجوھر، تدقٌق ٌوسؾ البفاعً ،دار 9٘4ھ/ٖٙٗالمسعودي، أبو الحسن علً بن الحسٌن )ت (ٕ)

                                                                                                                                                                                                  .  8ٗٗ، صٕ،ج ٔ،بٌروت،ط التراث العربً

،و الببلذري، ٙٓٗ،ص4م( الطبقات، ،دار صادر ،بٌروت،د.ت،ج8ٗٗھ/ٖٕٓمنبع أبو عبد هللا البصري)تبن سعد، محمد بن (اٖ)

الطبري،  ،و.8ٕٔ،ص 98ٕٔم ،فتوح البلدان ،تحقٌق محمد رضوان، دار الكتب العلمٌة،بٌروت،89ٕھ/49ٕأحمد بن ٌحٌى )ت

  .       9ٔٙ.-8ٔٙ،صٕ،ج98ٙٔ، ٌٔة ،بٌروت طم (  تارٌخ الرسل والملوك ندار الكتب العلم9ٕٕھ/ٖٓٔجرٌر )ت  محمد بن

 ٖٖٕ،ص984ٔ، ٔنجدة، الشام فً صدر اإلسبلم، دار طبلس، دمشق،ط ،خماش(ٗ)
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المبلمح السٌاسٌة لخبلفة اإلمام علً بن أبً طالب، ومواقؾ معارضٌه من حكمه، فإن أول حركات المعارضة   

 (1)وھو محاكمة المسإولٌن عن مقتل عثمان (4)بهاالمسلحة رفعت شعارا  ال ٌنسجم مع الموقؾ المعروؾ لزعما

وبهذا انقسمت موازٌن القوى إلى عدة فبات، حٌث كان جٌش الخبلفة من جهة، وجٌش المعارضة المطالبة بدم 

معركة عثمان من جهة، وفبة ثالثة ابتعدت عن ھذا الصراع. واستطاع اإلمام علً التؽلب على مناوبٌه  فً 

( التً أسفرت عن مقتل زعٌمً الحركة طلحة بن عبٌد هللا والزبٌر بن العوام، مٙ٘ٙھ/ٖٙالجمل فً سنة)

، ولقد كانت ھذه المعركة فاتحة الصراع الدموي بٌن اإلمام علً ومعاوٌة، حٌث (3)اعتزال عابشة لتلك الحربو

نفوذھا قوة اتخذھا مركزا  لخبلفته إذ أصبحت فً مواجهة الشام التً أعطاھا التً انتقل علً إلى الكوفة، 

عسكرٌة، وّظفها معاوٌة فً سٌاسته الداخلٌة فً صراعه من أجل السلطة، ولقد رأى معاوٌة الفرصة سانحة 

إلثارة قضٌة االقتصاص من قتلة عثمان، وكان ال بد من المجابهة بٌن اإلمام علً ومعاوٌة الذي أعلن تمرده 

 خبلفة وأحقٌة كل منهما فً قٌادة الدولة العربٌةبالشام على الخلٌفة، فجرت بٌنهما مراسبلت طوٌلة بشؤن ال

رجحت فٌها كفة جٌش اإلمام علً، لوال فكرة  (5)ولم تثمر المراسبلت إال معارك  طاحنة فً صفٌن  (1)اإلسبلمٌة

وكان من نتابج ھذه الفكرة انقسام جٌش علً  (6)التحكٌم التً لجؤ إلٌها معاوٌة باقتراح من حلٌفه عمرو بن العاص

كثر من رأي، إذ رؼب بعض أھل العراق االستجابة إلى التحكٌم الذي رأى فٌه اإلمام علً مناورة لخدمة إلى أ

الجبهة الشامٌة، لكن الجدل تطور بٌن أتباع علً حول التحكٌم إلى االقتتال ولوم بعضهم بعضا ، ولوم علً لقبوله 

حت ضؽط رجاله، وأمر اإلمام علً جٌشه به على الرؼم من أن اإلمام علً لم ٌوقؾ القتال إال مضطرا ، وت

بالمسٌر إلى الكوفة، كما سار جٌش معاوٌة إلى الشام، وفً الكوفة خرج اثنا عشر ألؾ رجل من جٌش اإلمام 

علً وطلبوا منه أن ٌبادر إلى الرجوع عن الخطوة التً كانوا ھم أنفسهم أجبروه على اتخاذھا، وأن ٌنقض 

شام، فلما لم ٌكن قادرا  على ذلك خرجوا علٌه ونزلوا معسكرا  خاصا  بهم فً المعاھدة التً أبرمها مع أھل ال

   .                (4)فسموا بالحرورٌة، أما االسم الشامل  والذي أطلق علٌهم فهو الخوارج (0)حروراء

فقد أدت إلى تثبٌت معاوٌة وإقصاء علً، الذي شعر بالؽدر فقرر استبناؾ  (1)مهما ٌكن من أمر خدعة التحكٌم   

       القتال فجمع جٌشه ودعا الخوارج الذٌن كانوا قد تجمعوا فً النهروان، لبلنضمام إلٌه لكنهم رفضوا، وقاموا 

------------------------------------------------------------- 

أبً بكر وزوج الرسول من مإٌدي عثمان، الذي أثار سخطها قبل مصرعه، لكنها كانت ضد علً بكل لم تكن عابشة بنت ( ٔ)

الضبً،  ،،كما لم ٌكن طلحة بن عبٌد هللا والزبٌر بن العوام ضد علً حٌث باٌعاه بالخبلفة4ٖ، ص٘األشكال، ابن سعد، الطبقات، ح

، ٔق أحمد راتب عرموش، دار النفابس، بٌروت،طم(الفتنة ووقعة الجمل، تحق8ٌٔ٘ھ/ٕٓٓسٌؾ بن عمر األسدي )ت

                                                                                                 . 94ٙ،ص ٕ،و الطبري، ج9ٗ،ص94ٔٔ

                                                                                                                                                                                                                                                                           .4،صٖ،والطبري، تارٌخ ج94الضبً، الفتنة، ص(ٕ)

   .ٖ٘ٔ،صٕم( تارٌخ الٌعقوبً،دار صادر،بٌروت،ج9ٓ٘ھ/9ٕٕوب بن جعفر العباسً)تالٌعقوبً، أحمد بن اسحاق أبً ٌعق(ٖ)

  9ٙٔص 888ٔ،لٌدن،ٔ،األخبار الطوال ، تصحٌح فبلدٌمٌر جرجاس، طم( 89٘ھ/8ٕٕبن داود )  الدٌنوري أبو حنٌفة أحمد (ٗ)

رٌبة من نهر الفرات، وھً الٌوم بالقرب من الرقة على شاطا الفرات قصفٌن ھً قرٌة صؽٌرة من خراب بناة الروم وھً  (٘)

بٌن الرقة وبالس)مسكنة( وھو سهل واسع ٌبلػ طوله خمسٌن كم ٌمر فً وسطه الطرٌق العام بٌن حلب ودٌر الزور.                 

                                                                                                ٕ٘٘،صٕالمسعودي، مروج الذھب،ج (ٙ)

دار الفكر،  م(معجم البلدان،8ٖٕٔھ/ٖٙٙقرٌة من قرى الكوفة على بعد مٌلٌن منها، ،ٌاقوت الحموي، بن عبد هللا)ت(حروراء :4)

                                                                                                                   .    ٕ٘ٗ ،صٕبٌروت، ج

، وأكرم ضٌاء العمري، ، مكتبة ٙ٘( الفٌومً، محمد ابراھٌم، الفرق اإلسبلمٌة وحق األمة السٌاسً، دار الشروق، القاھرة،ص8)

          .  4ٖٓ،صٕٕٓٓ، ٔ، والهاشمً، عبد المنعم، الخبلفة الراشدة، دار ابن حزم، بٌروت،ط4ٖٗالعبٌكان، المدٌنة المنورةص

والطبري،  ٕٙ٘ص،ٕوما بعد  ، والمسعودي، مروج، ج 4ٕٓمن أجل التحكٌم انظر، الدٌنوري، األخبار الطوال، ص (9)

                  . ٕٓٔ-98، صٖٔوما بعدھا و حسٌن، طه، الفتنة الكبرى ) علً وبنوه( دار المعارؾ، القاھرة، ط ٔٔٔ، صٖتارٌخ،ج
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ما أدى إلى استٌاء أتباع اإلمام علً منهم، فؤلّحوا علٌه بضرورة محاربتهم، وكانت ھذه م  (4)بؤعمال مإذٌة   

الخبلفات ،سواء فً جٌش اإلمام علً، أو بٌن اإلمام علً ومعاوٌة، قد أدت إلى إضعاؾ مركز اإلمام علً، 

وانتفضت علٌه م(حتى خالفه قوم كثٌر 4٘ٙھ/4ٖحٌث لم ٌكد ٌنتهً من حربه مع الخوارج فً النهروان سنة)

وإذا كانت معركة صفٌن والتحكٌم قد أضعفا مركز اإلمام علً، فإنهما زادا مركز معاوٌة قوة،  (1)أطراؾ دولته

فبعد انصراؾ أھل الشام من صفٌن، وكانوا ٌنتظرون ما ٌؤتً به الحكمان، باٌعوا معاوٌة بالخبلفة، بٌنما اختلؾ 

م معاوٌة األول ھو مصر، ألنه كان ٌدرك أن سٌطرته على وأصبح ھ (3)الناس فً العراق على اإلمام علً

م( استطاع عمرو 8٘ٙھ/8ٖمصر تعنً انتصاره على اإلمام علً، ألھمٌة موقعها ولعظمة ثروتها، وفً سنة) 

، ولم ٌلبث أن سٌطر معاوٌة على الحجاز والٌمن بفضل  (1)ابن العاص ضم مصر لمعاوٌة، حٌث قوي مركزه

 ٓ  (5)بسر بن أرطؤة

وتنازل ابنه الحسن عن الخبلفة بعد تولٌته إٌاھا من قُتل اإلمام علً على ٌد الخوارج، م( ٓٙٙھ/ٓٗوفً سنة)    

قبل العراقٌٌن وھناك عدة رواٌات تذكر أسباب ھذا التنازل وأؼلبها ٌتفق على الخلل الذي أصاب جٌش العراق 

بٌن معاوٌة والحسن فانتفضوا على الحسن قبل  الذي كان قد ُجهز لمحاربة معاوٌة وذلك أن بعضهم سمع بالصلح

التؤكد من الخبر، أو أن البعض منهم نادى بموت قٌس بن سعد بن عبادة قابد جٌش الحسن فدبت الفوضى فً 

الجٌش وأساإوا للحسن نفسه بل إنه تعرض للطعن من قبلهم األمر الذي شجعه على الصلح مع معاوٌة، أي عدم 

لكن الحسن اشترط على معاوٌة فً جملة   (6)افة إلى رؼبته فً حقن دماء المسلمٌناطمبنانه للعراقٌٌن باإلض

سنة الرسول والخلفاء الراشدٌن والحصول على خراج الكوفة الذي اعتبره حق آلل طالب وكذلك  شروطه اتباع

ان ھذا االمتناع عن شتم علً باإلضافة إلى شرط ؼٌر واضح وھو عودة الخبلفة للحسن بعد معاوٌة وربما ك

الشرط وراء مقتل الحسن بالّسم بتدبٌر من معاوٌة أو ربما بدون ھذا الشرط خطط معاوٌة لهذا السم مخافة أن 

وبانتقال الخبلفة إلى معاوٌة بن أبً سفٌان فً عام تعود الخبلفة إلى الحسن أو أن تكون شورى بٌن المسلمٌن ، 

ٌته بعام الجماعة، التفاق كلمة المسلمٌن بعد نزاع وھو العام الذي تعارؾ المإرخون على تسم م(ٔٙٙھ/ٔٗ)

 طوٌل لٌبدأ عصر جدٌد من عصور الحكم فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة وھو العصر األموي. 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

مح التٌارات السٌاسٌة  فً القرن الهجري األول، ، و بٌضون ،إبراھٌم ، مبل8٘ٗالعمري، أكرم، عصر الخبلفة الراشدة، ص(ٔ)

                                                                                                                                                                .  ٖٗٔص

                                                                                                                                                        .ٗٙ،والفٌومً، الفرق اإلسبلمٌة، صٓ٘ٔ،صٖالطبري،تارٌخ،ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                             .٘ٔٔ،صٖالطبري، تارٌخ، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                     .  .ٕٕٙ،صٖ،وابن األثٌر، الكامل، جٖٔٔ،صٖالمصدر السابق ،ج (ٗ)

                                                                                                                                   ٖ٘ٔ،صٖالطبري، تارٌخ ،ج (٘)

                                                                                                                                                         وما بعدھا. 84،ولهاوزن، الدولة العربٌة،صٓٙٔ،صٖ(الطبري، تارٌخ ،جٙ)
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 الفصل األول:  مظاهر القوة والضعؾ فً مجال السٌاسة العامة:

   

 أوالً :مظاهر القوة فً مجال السٌاسة العامة: 

     

 حرص الخلفاء على وحدة الدولة وسالمتها. -4   

 لها. التزام الوالة بسٌاسة الدولة وإخالصهم- 1   

 توسٌع رقعة الدولة من خالل الفتوح. -3    

 اعتماد نظام الرباط والمثاؼرة لدفع الخطر البٌزنطً. -1   

 اعتماد سٌاسة فصل الدٌن عن السٌاسة. -5   

 رفض بعض الخلفاء سٌاسة العصبٌة القبلٌة. -6   
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ؼرس األموٌون فً الشام مفهوم السلطة ومإسسة الحكم فحالفهم النجاح فً جوانب ومسهم الخلل فً جوانب  

أخرى، فقد أدركوا أن استمرارٌة بقابهم مرھونة ببقاء دولتهم قوٌة عزٌزة الجانب، لذلك بادروا إلى إخماد كل 

ته كسلوك ثنابً النظرة من قبل األموٌٌن تمرٍد أو فتنة مهما كانت دواعٌها ودوافعها، وھذا القمع ٌمكن رإٌ

ومعارضٌهم: فهو ضرورة ملحة لدى األموٌٌن ألنه فً نظرھم من ؼٌر المقبول السكوت عن المتمردٌن 

والمعتدٌن على سلطتهم ونفوذھم، أما بالنسبة للمعارضة فهو قمع للحرٌات وإسكات أي صوت مخالؾ للحكام، 

تهم لضرورة الخروج على الدولة، سوؼافً رأي معارضٌها الذٌن رأوا م تهاكا  إذا  ما تبرره الدولة لنفسها ٌؽدو ان

 ومهما ٌكن األمر فقد بالػ األموٌون فً الفتك بمعارضٌهم وبقسوة معاملتهم.

ضرورة توسٌع رقعة نفوذھم من خبلل الفتوحات طالما أنهم ٌمتلكون القوة الكافٌة لذلك، ولقد رأى األموٌون     

ذا األمر تحصٌن حدودھم والقٌام بسٌاسة الهجوم بؽرض الدفاع عن حدودھم ضد األخطار تطلب منهم ھكما 

 الخارجٌة والمتمثلة بالقوة العظمى آنذاك وھً بٌزنطة.

كما أنهم لجؤوا من أجل تثبٌت سلطانهم فً أقالٌمهم المتعددة إلى انتقاء والة ٌحكمون باسمهم وھم مإمنون    

السلطة فً أقالٌمهم، ولقد نتج عن ھذه السلطة شًء من التسلط من قبل  بسلطة حكامهم وضرورة بسط ھذه

ومبادئ  الشورى األموٌٌن الذٌن أرادوا احتكار الحكم وتفصٌل القوانٌن حسب مقاساتهم مبتعدٌن بذلك عن

ٌن، كما المساواة على الرؼم من أنهم حاولوا عدم زج الدٌن فً مفهوم الحكم باعتبار أنهم حكاما  زمنٌٌن ال مشّرع

حاول البعض منهم تحٌٌد التعصب القبلً، كونه كان األساس فً قضٌة االنتماء العربً، أو على األقل إقامة نوع 

 من االعتدال فً التعاطً مع القبلٌة، لكن البعض اآلخر انؽمس فً ھذا التٌار ولم ٌستطع الخروج منه .

والذي منه تخرج شراٌٌن وأوردة الحكم فقد بقٌت  موٌةوبما أن العاصمة دمشق كانت بمثابة قلب الدولة األ  

كذلك إال أن رإٌة البعض من الخلفاء، إن لم ٌكن أؼلبهم، ضرورة الخروج منها، كان له األثر السلبً على قوة 

ھذا القلب وصحته. كما ؼاب عن األموٌٌن ضرورة المد البشري المتناسب طردا  للمساحة الجؽرافٌة التً شؽلتها 

 دولتهم.  

 : حرص الخلفاء على وحدة الدولة وسالمتها-4

 توحٌد معاوٌة للدولة :-أ

م(متخذا  من دمشق مركزا  49ٙ-ٔٙٙھ/ٓٙ-ٔٗجاء تؤسٌس الدولة األموٌة على ٌد معاوٌة بن أبً سفٌان )    

األقالٌم التً رسمٌا لها ومقرا  لرموزھا وآلٌاتها ومإسساتها، وبذلك برزت الدولة األموٌة فً ببلد الشام فوق كل 

كانت مرشحة ألن تشؽل دور المركز المرجعً للسلطة العربٌة أي الحجاز والعراق، واستطاع معاوٌة كؤي 

ٌُحتذى بها ،وھذان شرطان  (1)،ولقد قٌل عن معاوٌة أنه رجل حلم ودھاء  (4)مإسس دولة أن ٌترك مدرسة كاملة 

 كما أنهما صفتان موجودتان فً شخصٌة العربً ،فً مجتمع القبٌلة ، قبل اإلسبلم من شروط السٌادة فً 

--------------------------------------------------- 

،وحسٌن عطوان ،األموٌون والخبلفة ،دار الجٌل ،بٌروت  ٕٗ،ص ٖالمسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ج(ٔ)

                                                                                                                                        . ٘ٙ،ص 98ٙٔ،

م( ،مختار الصحاح تحقٌق ٕٔٙٔھ/ٓٙٙتالرازي، محمد بن أبً بكر)،وٕٗٙ،ص  ٖالطبري ،  تارٌخ الرسل والملوك ،ج (ٕ)

  Sanhoury ,A, Le califat  Librairie            . ،و 89،ص 99٘ٔمحمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بٌروت ، 

Orientaliste ,paris,1926, ,p211     
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الزعٌم وٌلتقٌان مع الصفح والتسامح عند المقدرة، وكذلك تظهر ھاتان الصفتان فً السٌاسً ألن السٌاسة ھً فن 

بل ٌحمل معانً  .  والدھاء ال ٌعنً المكابد فقط ، (4)المجتمعات سواء كانت فً شكل القبٌلة أو فً شكل األمة 

ً عن معاوٌة اعتماده أسلوب الحٌلة فً التعامل فالخبرة فً ممارسة حساسٌات االجتماع البشري، ولكن ھذا ال ٌن

للوصول إلى ھدفه ،وبالحٌلة وطد أركان دولته فقد اعتمد على والة ٌقومون بهذه المهمة وھذا ٌوضح عبقرٌته 

حب حكمه ، لذلك أٌدته ودافعت عنه وعن مبادبه ،لكن األمر مختلؾ وذكاءه ، فقد تمركز بالشام ، والشام تحبه وت

فً العراق المحبة لئلمام علً بن أبً طالب، والتً فٌها شٌعته باإلضافة إلى وجود الخوارج الحاقدٌن على بنً 

تهم على معاوٌة إسكا ا  وبذلك كان لزام الحجاز التً كانت مركز الخلفاء الراشدٌن أمٌة وعلى الشٌعة، وكذلك

 . (1)وبالفعل تم له ذلك ،أما بالنسبة لمصر فلقد سلمها لعمرو بن العاص مكافؤة له بعد التحكٌم 

معاوٌة ،الذي دام عشرٌن عاما ، باالستقرار والسبلم بصفة عامة حٌث جاء بعد فتنة  هدولقد اتصؾ ع      

ٌن،،لذلك سعى إلى تعٌٌن ولده ٌزٌد شطرت الدولة، وٌبدو أن معاوٌة فكر فً ضرورة استمرار الحكم بٌن األموٌ

خلٌفة  من بعده ،بعد أن ذاق طعم الخبلفة ،وبالفعل قام معاوٌة بدعوة الناس إلى بٌعة ٌزٌد ،ولكن ھذه الدعوة أدت 

إلى انقسام الناس بٌن مإٌد ومعارض ،وٌبدو أن ھذه البٌعة القت االستنكار لكثرة المرشحٌن للخبلفة من الصحابة 

وربما قصد معاوٌة من ھذه الدعوة استمرار الخبلفة فً أسرته،   (3)عدم أھلٌة ٌزٌد من كل النواحًوالتابعٌن،  ول

ومهما ٌكن فإن   (1)والتً لم ٌوضع لها حكم نهابً ،  أو إٌجاد مخرج لمشكلة الخبلفة أو السلطة فً الدولة

البٌعة من الذٌن رفضوا االستجابة  معاوٌة استطاع تولٌة ابنه والذي كان ھمه بعد أن ارتقى عرش الخبلفة  أخذ

وعبد الحسٌن بن علً بن أبً طالب وعبد هللا بن  عمر بن الخطاب وعبد هللا بن الزبٌر بن العوام ، لمعاوٌة، وھم

ولقد أوصى ٌزٌد عامله على المدٌنة أن ٌؤخذ البٌعة أخذا  شدٌدا  لٌست  الرحمن ابن أبً بكر وعبد هللا بن العباس

لٌزٌد، البقٌة فخرج الحسٌن بن علً بن أبً طالب وابن الزبٌر إلى مكة ،بٌنما باٌع (5)اٌعوافٌه رخصة حتى ٌب

تمرد ابن الزبٌر فً مكة .  كان من نتابج تولٌة ٌزٌد بن  وتؤزم األمر مع الحسٌن فكان قتاله ثم قتله ، كما

ع رؼبة معاوٌة إذا كان ؼرضه وھذا ٌتناقض م (إذا  فرقة الدولة بدال  من اّتحادھا،8ٖٙ-49ٙھ/ٗٙ-ٓٙمعاوٌة)

                                                                                                               وحدة الدولة !              

أقالٌمها أصبح  وبعد مقتل الحسٌن وتمرد ابن الزبٌر تؤزمت األمور لدرجٍة بدْت وكؤّن  الدولة انفكت وكل إقلٌم من

فً اتجاه، فالحجاز وقؾ إلى جانب ابن الزبٌر الذي شجع الحسٌن على الخروج ضد ٌزٌد والذي ٌبدو أنه خطط 

لذلك كً ٌتخلص من منافسة الحسٌن له ، حٌث أقبل الناس ٌشجعونه وٌحثونه على إظهار بٌعته بحجة أنه لم ٌبق 

ابن  ، وتعد أزمة(6)بن الزبٌر ٌباٌع سرا  وٌظهر أن ه عابذ  بالبٌتأحد إذ مات الذي كان ٌنازعه ھذا األمر وقد كان ا

 الزبٌر على درجة عالٌة من الخطورة ألنها زعزعت كٌان الدولة حٌث أعلنت الوالٌات كل ها باستثناء سورٌة

          الدولة مركزبعد نقل معاوٌة ،كما أن ها مثلت إحٌاء لمشاعر الحجازٌٌن بعودة السلطة والتمركز لهم، (0)مباٌعتها له

---------------------------                                                                                                                                  

  ٕٕ٘صٔ،م   9ٕٓٓ، ٔر الٌنابٌع دمشق ،طالعشً ،عمار ،تارٌخ ببلد الشام فً القرن األول وبداٌة القرن الثانً الهجري ،دا(ٔ)

                                                                                  .                    ٖٕٙ،والدٌنوري  األخبار الطوال  ص 8ٕ٘،صٗابن سعد، الطبقات، ج(ٕ)

                        ٖٙ،ص ٕ،ج 9ٙٙٔ، ٖماجد ، عبد المنعم ،التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة )عصر الخلفاء األموٌٌن ( ط (ٖ)

                                                                                 .                                                                                                                     ٕٙالمرجع السابق ،ص (ٗ)

م( تارٌخ خلٌفة بن خٌاط، تحقٌق أكرم ضٌاء العمري، مإسسة الرسالة، 8٘ٗھ/ٕٓٗخلٌفة بن خٌاط اللٌثً العصفري،) ت(٘)

                 .   9ٕٙ، صٌٖخ األمم، ج،و الطبري، تار ٕٔٗ،صٕ.والٌعقوبً،تارٌخ الٌعقوبً،جٖٖٕ، ص94ٙٔ، ٕبٌروت،،ط

، ٘، ج99ٙٔ، ٔم( أنساب األشراؾ ،تحقٌق سهٌل زكار،دار الفكر بٌروت،ط89ٕھ/49ٕالببلذري أحمد بن ٌحٌى )ت(ٙ)

، ومعنى عابذ أي عاذ ومعناھا الذ به ولجؤ إلٌه، 8ٖٓ،صٖ،ابن األثٌر، الكامل،ج4ٖٗ،صٖ،و الطبري، تارٌخ، ج ٕٖٓص

                                            .                                                              9ٖٔلصحاح، صالرازي، مختار ا

                                 .             ٗٓٔ،ص 984ٔشعبان، محمد عبد الحً  ،صدر اإلسبلم والدولة األموٌة ،بٌروت، (4) 

                                                                       



ٗٔ 
 

إلى الشام ومحاولته السٌطرة على مقدرات الحجاز وخاصة االقتصادٌة باستحواذه على األراضً الخصبة فرأى 

الحجازٌون الفرصة مناسبة السترداد مكانة إقلٌمهم الدٌنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة وھذا ما دعاھم إلى الثورة على 

ثم دخل  ، (1)وحارب أھل المدٌنة فً معركة الحرة  (4) ٌزٌد جٌشا  بقٌادة مسلم بن عقبة المري ؤرسلف األموٌٌن،

الذي حاصر مكة  (3) ، فتولى الجٌش بعده الحصٌن بن نمٌر المدٌنة ،ومنها ذھب إلى مكة لكن المنٌة عاجلته

حٌث أتاه خبر موت ٌزٌد ابن معاوٌة ففاوض الحصٌُن بن الزبٌر وطلب منه السفر معه إلى الشام ومباٌعته  فٌها 

،لكن ابن الزبٌر رفض الخروج من الحجاز ،وھذا ٌدل على رؼبة  (1)وبؽٌر ذلك ال ٌكون ابن الزبٌر خلٌفة 

اد موت ٌزٌد من األزمة ، خاصة وأن ه ولى ابنه معاوٌة وز  .الحجازٌٌن فً عودة مقر الخبلفة إلى الحجاز

الخبلفة وھو صؽٌر السن  ،والذي تنازل عن الخبلفة مما زاد األمور سوءا  حتى فً ببلد الشام التً لم تكن 

كان  والذي على ما ٌبدو موحدة الموقؾ فالقٌسٌون وقفوا مع ابن الزبٌر وعلى رأسهم قٌس بن الضحاك الفهري

أما الٌمنٌون فقد وقفوا مع األموٌٌن وأرادوا استمرار الخبلفة فً بٌت معاوٌة حتى ال  (5) لٌباٌعوه ٌدعو الناس

ألنهم أخوال ٌزٌد، وكان على رأس الٌمنٌٌن حسان بن بحدل الكلبً سٌد قبٌلة كلب  ( 6) تخرج الخبلفة من الشام

ونابب حسان على فلسطٌن ،وعبٌد هللا بن ،وروح بن زنباع سٌد بنً جذم  (0) وعامل معاوٌة وٌزٌد على فلسطٌن

، التً اتفق أھلها على عقد مإتمر فً ( 4) زٌاد بن أبٌه الذي أخرجه أھل العراق بعد موت ٌزٌد فذھب إلى الشام

م(وخلصوا منه إلى تولٌة مروان بن الحكم كونه كبٌر بنً أمٌة 8ٖٙھ /ٗٙعام)  )تقع جنوبً دمشق(الجابٌة

. لكن الخبلؾ لم ٌنته فتؤججت  (1)د بن معاوٌة ثم لعمرو بن سعٌد بن العاص من بعده وٌتولى بعده خالد بن ٌزٌ

وحلفاإه الٌمنٌٌن وبٌن القٌسٌٌن الصراعات والتً أدت إلى نشوب معركة مرج راھط بٌن مروان بن الحكم 

م( ،ثم سٌطر مروان على 8ٗٙھ/٘ٙ)   فً محرم سنة (47)موت زعٌمهم الضحاك وانتهت بهزٌمة القٌسٌٌن بعد

وأراد مروان القضاء على حركة ابن الزبٌر لكن الموت  (44)الشام ،كما أعاد مصر إلٌه بمساعدة أتباع األموٌٌن 

 . (41) عاجله بعد حكم لم ٌدم أكثر من عشرة أشهر

حل جزء من استطاع مروان بن الحكم إذا   جهود عبد الملك بن مروان فً إعادة ضم الدولة : -ب  

م(  فكٌؾ استطاع عبد 4ٓ٘-8ٗٙھ/8ٙ-٘ٙالمشكلة لكن الجزء األكبر بقً معلقا  البنه عبد الملك بن مروان )

الملك توحٌد الدولة ؟ وھل كان على قدر ھذه المسإولٌة؟ نعم لقد أثبت عبد الملك قدرته على ذلك  إذ استطاع 

     ضاء على عدة تمردات منها ما دعً بحركة التوابٌن بقٌادة   توجب علٌه الق  بقوته توحٌد الدولة بعد تفككها ، حٌث

---------------------------- 

مسلم بن عقبة أدرك النبً وشهد صفٌن مع معاوٌة ،انظر أحمد بن علً العسقبلنً ،اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، تحقٌق علً -(ٔ)

                                                                          .  9ٖٗص، ٙ، ج9ٕٙٔوي، دار الجٌل ،بٌروت ،محمد   البجا

                                   .        9ٖٖص، ٘و الببلذري ،أنساب األشراؾ ، ج، ٖ٘٘،ص ٖالطبري ، تارٌخ الرسل ،ج(ٕ)

اوٌة فً صفٌن ومات على  ٌد ابراھٌم بن والحصٌن من أھل حمص خرج مع مع ٕٔ٘، ص ٕالٌعقوبً ،تارٌخ الٌعقوبً ،ج(ٖ)

                                               .  .9ٔ،صٕانظر: ابن حجر، اإلصابة، ج   االشتر الذي كان ٌحارب مصعب بن الزبٌر

                  44ٔ، ص 998ٔ، ٕالعش، ٌوسؾ  ،الدولة األموٌة واألحداث التً سبقتها ومهدت لها ، دار الفكر ،دمشق ، ط(ٗ)

                                                                                   . 88ٔ،و،ٌوسؾ العش ،ص 8ٖٔ،صٖالطبري ج (٘)

                   .  ٘ٓٔ،وشعبان،عبد الحً  ،صدر اإلسبلم والدولة األموٌة ،ص 94ماجد، عبد المنعم ،التارٌخ السٌاسً ،ص (ٙ)

                                      .  9ٕ٘، ص ٙ،والببلذري ،انساب األشراؾ ،ج ٔٗ،ص ٘ابن سعد ،الطبقات الكبرى ، ج  (4)

                                                                                     .  98ماجد ،عبد المنعم ، التارٌخ السٌاسً ، ص  (8)

                                                                                                                                                                     8ٖٖ، ٖي، تارٌخ  األمم والملوك ،جالطبر(9)

                                                                           .                         8ٓٗ،ص ٖابن األثٌر ،الكامل، ج (ٓٔ)

                                                           ، 8ٖٗ،ص ٖ،والطبري ،ج 8ٕٙ،ص ٙالببلذري انساب األشراؾ ،ج (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                       .   ٕٗٗ،ص ٖالطبري ، تارٌخ األمم،ج(ٕٔ)
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، فقرروا (1) الحسٌن بن علً بعد خذالنهم لهوھإالء قرروا التوبة واألخذ بثؤر  (4)سلٌمان بن صرد الخزاعً

سٌا )وھً البصٌرة حالٌا فً سورٌة وتقع عند التقاء مصب نهر الخابور ٌالذھاب إلى دمشق ،وتوجهوا إلى قرق

فً نهر الفرات( ،والتً اعتصم بها زفر بن الحارث الكبلبً زعٌم قٌس المهزوم فً مرج راھط ،وعلى الفور 

دوم عبٌد هللا بن زٌاد ،ونصحهم بالمسٌر إلى عٌن الوردة )رأس العٌن ( وھناك التقوا استقبلهم زفر وأخبرھم بق

مع عبٌد هللا بن زٌاد الذي أرسله عبد الملك إلى العراق ووقعت بٌن الطرفٌن معركة انتهت بهزٌمة التوابٌن 

 ربما ألنهم أساإوا تقدٌر قوة خصمهم .  ( 3) ومقتل زعٌمهم سلٌمان بن صرد

انت الثورات واألزمات متشابكة مع بعضها كخٌوط العنكبوت، فابن الزبٌر أٌد حركة التوابٌن ألنها ولقد ك   

والذي كان رجبل   بن أبً عبٌد الثقفً ، ، لكنه خشً من حركة المختار (1) تستنزؾ من األموٌٌن طاقة ال بؤس بها

 (5)إازر مسلم بن عقٌل فً الكوفة مؽامرا  ٌتجه حسب مصالحه وٌتلون من أجلها، حٌث انضم إلى الشٌعة لٌ

رأى بؤن الدنٌا لٌست مقبلة علٌه، فؤسرع إلى عبد هللا بن الزبٌر ٌإٌده ،وعندما   وسرعان ما أدار له ظهره عندما

وجد بؤنه لن ٌنتصر تركه واتجه صوب محمد بن الحنفٌة، وأخذ ٌدعو باسمه لٌطالب بثؤر الحسٌن بن علً، 

،وكان واسع الحٌلة بحٌث اجتذب الشٌعة إلى صفه، و قام (6)بلله إلى مطامعهمتخذا  منه ستارا  ٌصل من خ

م( 8ٙٙھ/4ٙلحرب عبٌد هللا بن زٌاد فً أوابل سنة)   ،( 0)بإرسال جٌش كبٌر بقٌادة إبراھٌم بن األشتر النخعً

ٌر، كما تم ودارت معركة بٌن الطرفٌن عند نهر خازر انتصر فٌها ابن األشتر وقتل ابن زٌاد والحصٌن بن نم

                                                             .  (4)تتبع قتلة الحسٌن والتنكٌل بهم

وفً ذلك الوقت سطع نجم المختار ودانت له الموصل وأرمٌنٌا وأذربٌجان ،لكن أھل الكوفة سرعان ما     

باألشراؾ إلى تركه ، وانضموا إلى صؾ ابن الزبٌر انقلبوا علٌه ألن ه قرب الموالً إلى صفه ،وھذا األمر دعا 

ٌُخشى خطره ، فؤمر أخاه مصعب الذي كان والٌه على البصرة بقتاله (1) الذي على ما ٌبدو وجد المختار منافسا  

ودارت بٌنهما معركة بالقرب من الكوفة انتهت بمقتل المختار .وعلى أثر ذلك أُِزٌل حمل ثقٌل عن كاھل عبد 

وان ،والذي شؽلته أمور كثٌرة منها تمرد عمرو بن سعٌد بن العاص الذي أراد تطبٌق مقررات الملك بن مر

مإتمر الجابٌة التً نصت على أن ٌكون الخلٌفة بعد خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة ، لكن مروان بن الحكم عٌن ابنه 

ربة  مصعب فً العراق، عبد الملك متجاھبل  ذلك  فثار عمرو وتحصن فً دمشق التً تركها عبد الملك لمحا

 ، وفً ھذه األثناء اضطر عبد الملك إلى مصالحة الروم    (47) وعلى الفور عاد عبد الملك وھادن عمرو ثم قتله

--------------------------------------------------                                                                                                                

أحمد بن عبد هللا ٓسلٌمان بن صرد ،كان ممن كاتب الحسٌن لكنه خذله ثم سار للطلب بثؤره انظر :أبو نعٌم االصبهانً (ٔ)

                                          9ٖ٘،ص ٖ،ج98ٗٔ، ٗم( ،حلٌة األولٌاء ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،طٔ٘ٓٔھ/ٖٓٗ)ت

         . 8ٗٔ،ص99ٖٔ، ٔعٌسى ،رٌاض، الحزبٌة السٌاسٌة منذ قٌام اإلسبلم حتى سقوط الدولة األموٌة رسالة دكتوراه ،ط (ٕ)

                                                                                                                                                                       .      ٙٓٔشعبان ، صدر اإلسبلم والدولة األموٌة ، ص(ٖ)

                                                                                                                    ٓ ٕٗٔالعش، تارٌخ الدولة األموٌة ،ص (ٗ)

، تابعً له علم وشجاعة، انتدبه الحسٌن بن علً لمعرفة رأي أھل الكوفة، وراسل الحسٌن فً ذلك مسلم بن عقٌل بن أبً طالب (٘)

، 4، جٕٕٓٓ، ٘ٔم انظر: الزركلً،خٌر الدٌن، األعبلم، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط49ٙ،/ھٓٙفقتله عبٌد هللا بن زٌاد سنة 

                                                                                                                                   .  ٕٕٕص

                                                                                                               ٕٓٔ،،ص 998ٔ، ٗالنجار، محمد الطٌب ، الدولة األموٌة فً الشرق ،ط  (ٙ)

ھ 44ٗإبراھٌم بن األشتر : عرؾ بالشجاعة وله شرؾ ، وھو الذي قتل عبٌد هللا بن زٌاد ،انظر: ابن كثٌر الحافظ )ت (4)

                                 8ٖٓ،ص 8،ج99ٕٔ، ٔق أحمد عبد الوھاب فتٌح ،دار الحدٌث القاھرة ،طٌحقتم( البداٌة والنهاٌة 4ٕٖٔ/

                                                                                                                                                                      . ٖٙ،ص ٗابن االثٌر ،الكامل  ،ج (8)

.                                                                                                                                                                    ٕٓٔ، الدولة األموٌة ،صالنجار، محمد الطٌب (9)

                                                                                                                  .8٘،صٗ،وابن األثٌر، الكامل، جٖٕٗ،صٖالطبري، تارٌخ، ج  (ٓٔ)
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نتٌجة األوضاع ؼٌر المستقرة فً دولته وھنا تتضح حنكة عبد الملك فً قدرته على تصنٌؾ األمور األكثر       

ذلك أشار على عابلته ،أنه ٌخشى من ؼزو فً محله، لالتمرد أھمٌة له ورأى عبد الملك ضرورة محاربة 

، وقرر عبد الملك محاربة مصعب (4) مصعب للشام وقال لهم :"ما من قوم ؼزوا فً عقر دارھم إال ذلوا"

لكن الكندي ال  ،(3)،وٌذكر المسعودي أن عبد الملك خرج فً جند الشام ومصر(1)فاجتمعت له جمٌع أجناد الشام

، ورؼم ھذا االختبلؾ إال أن المبلحظ ھو اعتماد (1) فً حرب عبد هللا بن الزبٌرٌشٌر إلى اشتراك جند الشام إال

ٌ ة أوال  قاصدا  زفر بن الحارث،  عبد الملك بالدرجة األولى على القوات الشامٌة ،حٌث زحؾ إلى الجزٌرة السور

سنة)  ةمسكنففاوضه وعقد معه اتفاقا ، لٌحمً ظهره عند محاربة مصعب، الذي قاتله وانتصر علٌه فً 

م( .وكانت ھزٌمة مصعب سٌاسٌة  أكثر منها حزبٌة، ھذا باإلضافة لبخل أخٌه عبد هللا على العراقٌٌن 9ٔٙھ/4ٕ

األمر الذي نفّرھم منه وصرفهم عن تؤٌٌده، وعلى إثر ذلك كله انتصر عبد الملك ودخل الكوفة فباٌعه أھلها 

             .            (5)ٌفة ظل هللا على األرض وخطب فٌهم معظما  علٌهم حق السلطان موضحا  أن الخل

، الذي (6)وبقً على عبد الملك القضاء على عبد هللا بن الزبٌر حٌث أرسل له جٌشا  بقٌادة الحجاج الثقفً      

ومع الحصار تخلى .(0) حاصر مكة وكتب إلى عبد الملك ٌستؤذنه بضرب ابن الزبٌر المتحصن بالكعبة، فؤذن له

أعوان ابن الزبٌر عنه، كما فكر ھو باالستسبلم لوال أّن أمه أسماء بنت أبً بكر الصدٌق منعته من ذلك معظم 

وعادت وحدة الدولة تحت لواء عبد تلك الثورة . وبموته انتهت  (4)م9ٕٙھ/4ٖفمات فً أرض المعركة سنة 

  الملك .

التً  ارج فً العراق وما حوله، ھذه الفبةكما استطاع عبد الملك تدعٌم وحدة دولته عندما حارب الخو      

نسبة إلى  (1)استنفذت من طاقات الدولة الشًء الكثٌر، والتهدٌد األكبر جاء من ثورتٌن، ُعِرفت األولى باألزارقة

والتً كانت بداٌتها منذ أٌام عبٌد هللا بن زٌاد على العراق، وكان من الممكن أن تكون  جماعة نافع ابن األزرق 

وارج فً أٌام نافع أشد خطورة  على األموٌٌن، ألّن نافع سار على رأس جماعته لمساندة ابن الزبٌر، فتنة الخ

ولكن بعد انسحاب جٌش الشام من الحجاز،  ،(47)عندما قام الحصٌن بن نمٌر بحصار مكة، فقاتلوا مع ابن الزبٌر

تبٌن للخوارج أّن ابن الزبٌر ٌعمل لصالحه، فتركوه وعادوا إلى العراق، وبطشوا بؤھل البصرة حتى فزع أھلها 

                ، عند ذلك كاتب أھل البصرة ابن الزبٌر وسؤلوه المباٌعة وإرسال قابد من قبله (44)ؼلبهم عنهاأوجبل 

--------------------------------                                                                                                                  

                                                                                                  .ٖٙٔالدٌنوري ،األخبار الطوال ،ص (ٔ)

                                                                                                          .    4ٖٔلمصدر السابق ،ص( إ)

                                                                                              .  4ٙ، ٖالمسعودي ، مروج الذھب ، ج (ٖ) 

م( ،الوالة والقضاة ،تصحٌح رفن كست ،مطبعة اآلباء الٌسوعٌٌن، بٌروت ، 9ٙ٘ھ/ٖ٘٘الكندي ،أبو عمر محمد بن ٌوسؾ)ت(ٗ)

                                                                                                                               .ٔ٘،ص9ٓ8ٔ

                                                                                          ٔٔٔ،ص 4الببلذري ، أنساب األشراؾ ، ج  (٘)

م(المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم ،تحقٌق محمد ومصطفى ٕٓٓٔھ/94٘ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علً،)ت (ٙ)

                                                            .   ٖٖٙ،ص ٙ،ج99ٖٔ، ٔدار الكتب العلمٌة،بٌروت،ط عبد الرحمن عطا،

م(أخبار مكة،تحقٌق عبد هللا دھٌش 888ھ/4ٕ٘،والفاكهً أبو عبد هللا محمد بن اسحق )ت ٕٕٔ،ص ٗابن األثٌر ، الكامل ،ج (4)

                                        .                                                       8ٖٙ،  ص99ٖٔ، ٔ،دار خضر، بٌروت،ط

                                                                                . ٕٔٔ،صٗاألثٌر الكامل ،ج، وابن 9ٖٓ،صٖالطبري ، تارٌخ األمم والملوك ،ج (8)

م(الملل والنحل، عرض ٖ٘ٔٔھ/8ٗ٘(كانت آراء األزارقة، البراءة من كل المسلمٌن وتكفٌرھم ،انظر الشهرستانً أبو الفتح)ت9)

                                                                                                                                                               .  ٕ٘،ص99ٓٔ، ٔحسٌن جمعة ،دار دانة،دمشق،ط

                                                                                                9ٓٗ،صٖابن االثٌر ، الكامل ،ج (ٓٔ)

                             . ٖٙٔ،صٕٓٓٓ، 4شاكر، محمود، التارٌخ اإلسبلمً)العهد األموي(المكتب اإلسبلمً،،بٌروت،ط(ٔٔ)
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خراسان، وبالفعل بقً المهلب ٌقاتل  فاختار لهم المهلب بن أبً صفرة الذي كان والٌا  علىلمحاربة الخوارج 

الخوارج حتى انتصر عبد الملك على مصعب بن الزبٌر، عند ذلك وجد المهلب نفسه فً مؤزق، فهو بٌن 

الخوارج وأھل الشام، فرأى أّن خٌر ما ٌفعل أن ٌدخل فٌما دخل فٌه أھل العراق ،فباٌع عبد الملك الذي أبقاه على 

م(، فدعم الحجاج المهلب بالجنود 9ٙٙھ/44الحجاج الثقفً بدال  عنه فً سنة)حرب الخوارج، وعٌن عبد الملك 

ْت  لحرب الخوارج، حٌث تمكن من القضاء على األزارقة ودحرھم إلى كرمان وٌقول البؽدادي فً ذلك:"  وُطِهر 

 .  (4)األرض من األزارقة والحمد هلل "

الذٌن ظهروا ؼربً البصرة، بزعامة شبٌب بن ٌزٌد أما الثورة الثانٌة للخوارج جاءت من الصفرٌة      

الذي عبل شؤنه واتسعت رقعة نفوذه، وتمكن من ھزٌمة عدة جٌوش أرسلها الحجاج لتحاربه ، بل   (1)الشٌبانً

وصل األمر به أنه استطاع دخول الكوفة، فاستصرخ الحجاج عبد الملك، فؤمده بجٌش من الشام مكون من 

ن معه من جنود سار الحجاج لقتال شبٌب الذي لم ٌستطع القضاء على حركته إال رجل، وبهذا الجٌش ومٓٓٓٗ

وبذلك ٌكون عبد الملك قد أخمد أخطر فتن الخوارج (3)(م9ٙٙھ/44بعد سقوط شبٌب فً نهر دجٌل وموته سنة )

 فً الشرق .   

                                                          م(:071ه/ 45القضاء على ثورة عبد الرحمن بن األشعث) -ٔ 

كانت ثورة عبد الرحمن من الثورات التً ھددت عرش الدولة، وٌنتسب عبد الرحمن إلى قبٌلة قٌس وھو من     

 (1) الحجاج قد واله سجستان أشراؾ قبٌلة كندة، وكان سبب ثورته الحقد على الحجاج لظلمه للعراقٌٌن وكان

 لرحمن، لرفضه دفع الجزٌة، فجهز الحجاج لعبد ا(5)الترك وھو ملك زابلستانوكلفه محاربة رتبٌل أحد ملوك 

جٌشا ، وٌبدو أن خطة عبد الرحمن فً الحرب لم تعجب الحجاج، فؤرسل إلٌه ٌتهدده وٌنعته بالجبن، األمر الذي 

بلنتقام من أؼضب عبد الرحمن فؤعلن الثورة، وانضم إلٌه جند الكوفة والبصرة، حٌث وجدوا فً الثورة فرصة ل

فؤعلنوا خلع الحجاج وعبد الملك، وسار الثوار إلى كرمان، وطردوا عامل الحجاج منها، ووصلوا إلى  الحجاج،

الشامٌة  الحامٌة كما انضمت الكوفة إلى الثورة، وأخرجت،(6)تؽلب على الحجاجالبعد   فارس، ثم إلى البصرة،

محمد بن مروان وابنه عبد هللا، لٌعرضا على العراقٌٌن عزل ونتٌجة لتؤزم األمر أرسل عبد الملك أخاه  ( 0)منها

الحجاج وٌتولى العراق مكانه محمد بن مروان، وٌنزل ابن األشعث والٌا  على أي بلد شاء، لكن الثوار رفضوا 

، حٌث (4)وصمموا على خلع عبد الملك، فقاتلهم الحجاج فً عدة معارك منها معركة دٌر الجماجم بظاھر الكوفة

.وھنا ال بد من اإلضاءة قلٌبل  على مكامن ثورة ابن األشعث على إثرھا ابن األشعث فهرب إلى رتبٌل خسر 

                                                                                                    المبلمح عدة خلفٌات موزعة كان وراءھا على ما ٌبدو وحٌثٌات األمور التً أدت إلى تلك الثورة والتً

-------------------------------                                                                                                                                      
حقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،المكتبة م(الفرق بٌن الفرق، ت4ٖٓٔھ/9ٕٗالبؽدادي، عبد القاھر بن طاھر)ت (ٔ)

   .                                                                                                      84ص ،99٘ٔالعصرٌة،بٌروت،

الشهرستانً ،الملل والنحل ، الصفرٌة نسبة  إلى زٌاد بن األصفر ،وآراإھم مخالفة بعض الشًء لباقً فرق الخوارج ،انظر( ٕ)

                                                                                                                                     .   8٘،ص

 .           88،ص9٘ٙٔ،( ولهاوزن ، ٌولٌوس ،الدولة العربٌة وسقوطها ،ترجمة ٌوسؾ العش، طبعة الجامعة السورٌة،دمشقٖ)

، وسجستان ھً ستان سمتها المصادر ٕٙٓ، ص9ٕٙٔ، ٔعبد الملك بن مروان، المكتبة األھلٌة، بٌروت، ط عمرأبو النصر،  (ٗ)

كً ،بلدان الخبلفة العربٌة القدٌمة سجستان وھً الببلد السهلٌة حول بحٌرة زره وفً شرقها تدخل دلتا نهر ھٌلمند، لسترنج، 

                                                                           .4ٕٖ،ص ترجمة بشٌر فرنسٌس وعّواد ، كوركٌس، مإسسة الرسالة ،بٌروت اإلسبلمٌة ،

                                                                    . 4ٕٖ( زابلستان ھً مرتفعات قندھار، وھً امتداد أعالً ھلمند، لسترنج، بلدان الخبلفة،ص٘)

                                                     ٕٓٓ،ص ٗ.وابن األثٌر ، الكامل،ج 9ٗ، ص ٖالمسعودي، مروج الذھب ، ج( ٙ)

                                                                                                                                                                  .  9ٕٔولهاوزن ،الدولة العربٌة،ص.( 4)

                                  .    ٖٓ٘،صٕ،و ٌاقوت الحموي ،معجم البلدان ، ج ٖ٘ٙ،ص ٖالطبري، تارٌخ األمم ،ج (8)
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،  فالظلم االجتماعً والسٌاسً كان المحرك  بحٌث إن عوامل عدة اشتركت مع بعضها  أدت إلى قٌامها

األموٌة المتمثلة بالحجاج إال أن الموالً لم  األساسً لها وصحٌح ان نقمة الموالً كانت كبٌرة على السٌاسة

ولكن ھذا ال ٌنفً الرؼبة  -ٌكونوا األساس فٌها بل كانوا من بٌن المشتركٌن كونهم مرافقٌن ألسٌادھم العرب 

فالجسم األساسً للثورة كان من العراقٌٌن من أشراؾ وقراء وعلماء  -لبلنتقام من األموٌٌن الكبٌرة للموالً

والذٌن رأوا صعوبة الخضوع لرجل من ثقٌؾ لم ٌكن له شؤن كبٌر فؤخذ على عاتقه االستبداد بالعراقٌٌن، كما 

الشامٌة فً العراق مع رأوا خطر تجٌٌش العراقٌٌن فً حمبلت ؼامضة خطٌرة فً ببلد بعٌدة وترك الحامٌات 

ذوٌها، وربما كان الحجاج ٌهدؾ من وراء إرسال العراقٌٌن إلى تلك الحمبلت البعٌدة فرصة إلبعادھم وإشؽالهم 

وربما التخلص منهم، فالحجاج رأى ضرورة تحجٌم المعارضة السٌاسٌة وتطوٌقها وربما كانت حمبلته العسكرٌة 

ة، وما العدد أو تركٌبة الجٌش العراقً الذي قاده ابن األشعث  إال إلى ما وراء سجستان ھً محصلة ھذه السٌاس

أي أن زعامات  (4)دلٌبل  على تلك السٌاسة إذ ضم أربعٌن ألفا  من العراقٌٌن وكانوا مناصفة بٌن الكوفة والبصرة

فً تقرٌر المعارضة والقبابل وبقٌة القوى المإثرة فً العراق والتً كانت مشاركة فً ھذه الحملة ھً معنٌة 

الموقؾ الذي سٌنتهً إلٌه القابد العام أي ابن األشعث ونتٌجة لذلك فابن األشعث كان ؼٌر قادر لوحده على اتخاذ 

 القرار بمعزل عن تلك القٌادات ومنذ بداٌة ثورته.

م أھل كما كان للصراع بٌن العراق والشام أثره فً ھذه الثورة إذ وجد العراقٌون الفرصة مناسبة إلزالة ظل    

وھذا استمرار للتنافس بٌن ھذٌن  (1)الشام عنهم، ھً ثورة إذا  ضد الحكم والتحكم األموي الشامً فً العراق

المصرٌن منذ أٌام اإلمام علً ومعاوٌة. ذا  كان من ضمن أسباب الثورة الحساسٌة التً خلفتها السٌاسة األموٌة 

دمشق لم تعد تمثل ذھنٌة اإلسبلم كعقٌدة لها محتواھا  فً العراق على كافة التٌارات المعارضة فٌه ، فخبلفة

السٌاسً واالجتماعً بل تحولت إلى نظام لؤلقلٌة اعتمد القمع كؤحسن وسٌلة لحماٌة نفسها من السقوط. ولقد 

تجسد ذلك من خبلل توسع دابرة ثورة ابن األشعث، حٌث القت التعاطؾ المحسوس من المدن والقرى المختلفة 

ا إلى العراق، وكان ھذا دافعا  إلى بلورة قضاٌا منها تحدٌد الموقؾ من النظام األموي وھو وھً فً طرٌقه

موقؾ ٌصعب تجزبته ألن الحجاج عملٌا  ھو إحدى دعابم ذلك النظام ومنه ٌستمد القوة فجاءت صٌؽة البٌان 

 . (3)النهابً للثورة فً ھذا الشؤن بخلع أبمة الضبلل وجهاد المحلٌن

إذا  لقد تشاركت تلك األسباب والتقت مع طموحات قابد متحدر من بٌت أرستقراطً على مجابهة أقوى      

ركابز النظام األموي فكانت ثورة عبد الرحمن بن محمد بن األشعث ثورة العراق بكل ما تعنٌه ھذه العبارة من 

 والت الثورٌة السابقة.حٌث المشاركة الواسعة واالستجابة العظٌمة على نحو لم تشهده المحا

وال بد فً نهاٌة الحدٌث عن عبد الملك وقدرته على ضبط أمور دولته من رإٌة مدى تلك القدرة من خبلل      

السٌبة أتت عبد الملك من كل مكان فٌما ٌخص  معرفة رد فعله على األحداث إذ ٌذكر المسعودي ان األخبار

 نفسها وتمرد األشدق إال أنه كان شدٌد الضحك وحتى فً دمشقمصعب وعبدهللا  والروم وفً الشام بشكل عام 

ُسن الوجه وھذا ٌدل على تجلده تجلد الحكام سٌاسته                                                           . (1) وح 

  

  ---------------------------------------                                                                                          
                                                                                                                                                                           . ٖ٘ٙ،ص ٖالطبري، تارٌخ األمم ،ج(ٔ)

                                                                                                                                                                   .   ٖٕٓولهاوزن، الدولة العربٌة،ص (ٕ)

                                                                                                                                          .ٓٗٙ،صٖاألمم،ج( الطبري، تارٌخ ٖ)

                                                                                                                                                                                                                      .4ٕ،صٖ( المسعودي، مروج الذھب،جٗ)
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                              هشام بن عبد الملك:     هدالحفاظ على الدولة األموٌة فً ع-ج

ت الثورات لم تهنؤ الدولة            األموٌة أبدا ، فكلما قضت على حركة مناوبة، قامت أخرى ،ففً خراسان عم 

والفتن   بسبب العصبٌة القبلٌة أم بسبب سوء معاملة الوالة للسكان ،وھذا األمر أدى إلى تؽٌٌر عدة والة حتى 

  (4)حوال فً خراسانم( والذي عمل ما بوسعه لتهدبة األ4ٖ4ھ/ٕٓٔاألمر على نصر بن سٌار فً سنة)  استقر

وبلؽت ثورتهم الذروة فً (1)كما قامت فً مصر فتن وثورات احتج فٌها األقباط على سوء معاملة والة ھشام لهم.

م ( فبدل ھشام عدة عمال، حتى تمكن حنظلة بن صفوان من القضاء علٌها بعد استخدام 4ٖ8ھ/ٕٔٔعام )

م  والتً رعاھا أھل الكوفة بعد ما تعرض 4ٖ8ھ/ٕٔٔعام كما شهد العراق ثورة بقٌادة زٌد بن علً  (3)القسوة

له زٌد من استجواب من قبل والً العراق ٌوسؾ بن عمر عن أموال أودعها خالد القسري لدٌه حسب زعم ابن 

   . (1)عمر وانتهت ھذه الثورة بقتل زٌد

ثر الكبٌر فً إثارتها، فلقد ولم ٌكن المؽرب واألندلس بمعزل عن الثورات والقبلقل، حٌث كان للخوارج األ     

، لبعدھا عن دمشق، وألّن مبادبهم القت رواجا  فٌها، كونها تدعو  (5)وجدوا فً المؽرب أرضا خصبة آلرابهم 

( بزعامة 4ٖ9ھ/ٕٕٔللمساواة بٌن كل المسلمٌن، ونتٌجة لذلك ثار سكان المؽرب على والة ھشام أول مرٍة سنة )

، جمع حوله المؽاربة بسبب جور عمال ھشام فً (6)المتؽري من البترخارجً من الصفرٌة ٌدعى مٌسرة 

لكن الثوار نقموا على  (،0)المؽرب  واستؽل مٌسرة إرسال حملة إلى صقلٌة، ففتك بوالً طنجة ووالً السوس

ة بجٌش الذي التقى مع جموع المؽارب،(4) مٌسرة ألّنه أساء السٌرة فقتلوه، وولوا بدال  منه خالد بن حمٌد الزناتً

الخبلفة بقٌادة خالد ابن أبً حبٌب الفهري، فً معركة دعٌت بمعركة األشراؾ لكثرة القتلى فٌها من جٌش 

، فعزلوا والً المؽرب عبٌد هللا (1)م(، والتً انتصر فٌها الخوارج فقوٌت شوكتهم4ٗٓھ/ٖٕٔالخبلفة، فً سنة ) 

برفقة جٌش مإلؾ من   م بن عٌاض القشٌريبن الحبحاب مما أؼضب الخلٌفة ھشام وبعث إلى المؽرب كلثو

قتلوا كلثوما  فً   ثبلثٌن ألفا ، وبرفقته بلج بن بشر القشٌري ابن أخ كلثوم، لٌكون القابد بعد عمه، لكن الثوار

،كما ُھزم ابن أخٌه، وتقلص نفوذ العرب فً المؽرب، وخشً ھشام من ضٌاع المؽرب من  (47)معركة التوام

م( بقٌادة حنظلة بن صفوان الكلبً، عامله على 4ٗٔھ/ٕٗٔكبٌر إلى المؽرب فً سنة)  ٌدٌه ،فقرر إرسال جٌش

----------------------------------                                                                                                         

                                                                                                                                                                                      44ٕ -4ٕٙولهاوزن ،الدولة العربٌة ،ص( ٔ)

زٌنهم ومدٌحة الشرقاوي، مكتبة  م(الخطط المقرٌزٌة، تحقٌق محمدٔٗٗٔھ/8ٗ٘المقرٌزي تقً الدٌن أحمد بن علً)ت (ٕ)

                                                                                                                                                                                                        ٖٕٓ،صٔ،ج998ٔ، ٔالمدبولً،القاھرة،ط

-4ٗٙھ/8ٖ٘-ٕٔالرٌطً، ممدوح عبد الرحمن ، ،دور القبابل العربٌة فً مصر منذ الفتح اإلسبلمً حتى قٌام الدولة الفاطمٌة) (ٖ)

                                                                                                                                                                                     .    ٖٔٔ،صٔم(مكتبة مدبولً، القاھرة،ط9ٙ9

                                                                              .        ٘٘ٗ،صٗ، وابن األثٌر ، الكامل،جٕٓٔ،صٗطبري، تارٌخ األمم، ج( الٗ)

                                                                                                                                                                      4ٕٗلعربٌة ،صولهاوزن ،الدولة ا (٘)

لقٌروان، وعمل مٌسرة بالسقاٌة فً سوق (مٌسرة المدؼري: زعٌم قبٌلة مدؼرة اتصل بعكرمة مولى ابن عباس أثناء ذھابه إلى اٙ)

القٌروان كً ال نكشؾ أمره ثم عاد إلى قومه ونشر مذھب الصفرٌة بٌنهم، عبد ارزاق، محمود اسماعٌل، الخوارج فً ببلد 

والبتر ٌنتسبون إلى مادؼٌس بن 4ٗ،ص98٘ٔالمؽرب حتى منتصؾ القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، الدار البٌضاء، المؽرب، 

                                                                                                                                                                    . 8ر الملقب باألبتر فسموا البتر، مإنس، حسٌن،فتح العرب للمؽرب،صب

م(،البٌان المؽرب فً أخبار األندلس والمؽرب، تحقبق ج.سزكوالن وإ.لٌفً 9ٕ٘ٔھم9٘ٙابن عذارى محمد المراكشً)ت( 4)

                                                                                 .ٖ٘،صٔ،ج98ٖٔ ، ٔبروفنسال، دار الثقافة، بٌروت، ط

                                                                                    ٘ٙٔ،صٔاالستقصا  ألخبار المؽرب األفصى ،ج (8)

                  .                                  4ٔٗ،صٗ.  ابن األثٌر، الكامل، جٖٖ٘خلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص، و  (9)

             ٕٓٙ، ص998ٔموي ،دار الصحابة للتراث،طنطا، فتحً السٌد ،مجدي، تارٌخ اإلسبلم والمسلمٌن فً العصر األ( ٓٔ)
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        وھكذا أمضى ھشام أعواما  ملٌبة  (4)مصر الذي استطاع ضرب الثوار وتفرٌقهم والقضاء على ثورتهم 

 حاول جاھدا  القضاء علٌها، لكن ما إن مات حتى ظهرت بداٌة االنهٌارات فً جسم الدولة األموٌة بالثورات التً 

وبالمقارنة بٌن التحدٌات التً واجهت  كّل  من عبد الملك وابنه ھشام ٌمكن مبلحظة بعض التشابه وكذلك بعض 

االختبلؾ فعبد الملك وصل للحكم وعقد الدولة شبه منقطع ، أما ھشام فكان أحسن حاال  منه فً ذلك، وعبد الملك 

وعمرو بن سعٌد بن العاص، باإلضافة إلى الثورات واجه خصوما  داخلٌٌن نادوا بالخبلفة ألنفسهم كابن الزبٌر 

التً كانت لصالح  آل البٌت ، والؽرض نفسه واجهه ھشام فً ثورة زٌد بن علً، أما فٌما ٌخص ثورات 

الخوارج فهً نفسها  إلى أن المكان اختلؾ  ذلك أن الخوارج رأوا بببلد المؽرب المبلذ اآلمن لتمرداتهم على 

ھشام كان بؤؼلبٌته بسبب سوء  هدعبد الملك، لكن قٌام بعض الثورات فً ع هدفً عالعكس منه فً ثوراتهم 

  معاملة الوالة للسكان كما حدث فً مصر وخراسان.  

 التزام الوالة بسٌاسة الدولة وإخالصهم لها: -ٕ  

مناص منه، كان من حسن حظ األموٌٌن أن ظهر لهم والة اعتبروا خدمة الدولة لزاما  علٌهم، وواجبا  ال    

فؤخلصوا فً الخدمة، وتفانوا فً طلب الرضا، حتى أّن الخلفاء العباسٌٌن تمنوا لو أّنهم ُرِزقوا بوالة كوالة 

ً وقره قف.  وھناك عدة والة أخلصوا لؤلموٌٌن منهم  عمرو بن العاص وزٌاد بن أبٌه والحجاج الث (1)األموٌٌن

ال بد من التذكٌر بؤن معظم أولبك الوالة كانت لهم أسبابهم ن ولكن وخالد ابن عبد هللا القسرٌ (3)بن شرٌكا

الشخصٌة والنفسٌة التً كمنت وراء والبهم للدولة األموٌة وسٌتم التطرق إلى بعض تلك الصفات لدى أولبك 

الوالة والتً كانت المحرك لسٌاستهم تلك، باإلضافة إلى أعمالهم التً برھنوا من خبللها على إخبلصهم 

     لؤلموٌٌن. 

                                                                            م  (:663-664/ ه13- 14عمرو بن العاص ) -4

إن  عمرو بن العاص من الوالة الذٌن كان لهم دور كبٌر فً توطٌد حكم مصر للدولة العربٌة اإلسبلمٌة، فهو    

م وقام من أجل حماٌة 9ٖٙ/ھ8ٔوكان له ذلك فً عام  (1)الخطاب بفتح مصرالذي أشار على الخلٌفة عمر بن 

وذلك فً زمن الخلفاء الراشدٌن وتابع  (5)مصر بفتح بعض المناطق القرٌبة منها كبرقة وطرابلس وببلد النوبة

تتطلب كان قاسٌا  عندما و ،سٌاسته فً العصر األموي والتً تمثلت ببسط سٌطرة الدولة وتمكٌنها فً مصر

وعلى الرؼم من استقبلله بمصر من حٌث  (6)المصلحة العامة ذلك، كما قام بعدة أعمال عمرانٌة كبناء الفسطاط.

بالرؼم مما منحه إٌاھا  اتخاذ القرارات المناسبة وكذلك المٌزانٌة المالٌة إال أنه بقً تحت جناح الدولة األموٌة

                                                                                                    . ً مسؤلة التحكٌممعاوٌة من صبلحٌات كونه كان له الدور الكبٌر ف

                                                                                         (:م601-665/ه53-15زٌاد بن أبٌه)  -ٕ

        فهو ابن مجهوال  ألن أباه كان  (0) أن ٌلحقه معاوٌة بنسبه فؤصبح اسمه زٌاد بن أبً سفٌان كان ھذا اسمه قبل
----------------------------                                                                                                                                           

                                                                                                              . ٖٗٔ،ص ٗالطبري، تارٌخ األمم والملوك ، ج( ٔ)

               .  8ٔ.ص9ٗٔٔفروخ ، عمر ،الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً ،بٌروت، و، 9ٕٓ،ص 4الببلذري ،أنساب األشراؾ،ج (ٕ)

 ( قره بن شرٌك العبسً المضري، كان جبارا  صلبا  استمر فً والٌة مصر إلى أن مات                                              ٖ)

م( فتوح مصر والمؽرب،  تحقٌق عبد المنعم عامر ،الهٌبة العامة 84ٓھ/4ٕ٘ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد هللا،) (ٗ)

                                                                                                                                .  ٔ٘،ص  فة ،القاھرةلقصور الثقا
                                                                                                                                                           .    8ٓٔ،صٔالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج( ٘)

                                                                                                              .    ٓ٘ٔن عبد الحكم، فتوح مصر،صاب (ٙ)

                                                      .     ٖٖٖ،والدٌنوري ،األخبار الطوال،صٕٕٓ،ص٘الببلذري ، أنساب األشراؾ ،ج( 4)
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ٌُعرؾ والده فاستؽل معاوٌة ھذا األمر لٌشهد بعض الناس على أنه ابن أبً سفٌان وبذلك ٌكون زٌاد  بؽاء إذ لم 

عد أن انضم ألسرة آل سفٌان أن ٌثبت سلطان ھذه األسرة، وكان إخبلصه لمبدأ ب زٌاد ، وأصبح ھمأخو معاوٌة

الدولة إخبلصا  ال ٌخامره الشك، لذا كان ٌطلب من الجمٌع الطاعة وترك التناحر القبلً، فً سبٌل مصلحة 

 الجماعة، المتمثلة بالدولة، ھذا ما ٌبلحظ علٌه عندما خطب أثناء قدومه إلى البصرة والٌا  علٌها

ٌُستدل من  (4) "..ونذود عنكم بفًء هللا… م(حٌث قال للبصرٌٌن "إننا نسوسكم بسلطان هللا٘ٙٙھ/٘ٗسنة) و

. وبالفعل استطاع زٌاد تثبٌت األمن فً  وسلطته هللا وفًء هللا أّنه ٌقصد الدولة متمثلة  بمعاوٌة عبارتً سلطان

ها الناس إّنه قد بلؽنً ا البصرٌون، حٌث قال فٌها:" أٌّ البصرة، فلقد ألقى فٌها خطبة ملٌبة بالتهدٌدات، التً لمسه

 (1)علٌه، قد أجلتكم فً أن ٌبلػ شاھدكم ؼاببكم ثبلثا ، إّنا إن وجدنا أحدا  بعد صبلة العتمة ضربنا عنقه "ماال صبر

ؽٌرة بن أبً وكما قال فعل، وبؤفعاله ھذه لمس معاوٌة تفانٌه فً خدمة الدولة، فّضم له الكوفة بعد موت والٌها الم

شبه م، وبذلك أصبح ٌحكم الشرق بما فٌه العراق وفارس والجبال وخراسان وشرق 4ٓٙھ/ٓ٘شعبة سنة 

ورجل  ٌحكم نصؾ دولة األموٌٌن لم تراوده نفسه على االستقبلل عن ھذه الدولة، بل (3)الجزٌرة العربٌة أٌضا  

الخوارج بؤن ألزم زعٌم كل قبٌلة مسإولٌة من على العكس حكم باسمهم ونادى بطاعة معاوٌة، حٌث كبح جماح 

كما الحق الشٌعة فً الكوفة (1)ٌخرج منها من الخوارج، فسارع الزعماء لتسلٌم من ٌحسوا بوجوده من الخوارج

.وبالحزم تمكن زٌاد من  إخضاع العراق، وفرض سلطان الدولة األموٌة علٌها، (5)نشاطهم  وراقبهم وحّد من

ٌّة محاولة  للخروج ضد ھذا السلطان، وما ٌإثر عنه أّنه لم ٌحتْج إلى أّي جٌٍش إال للجٌش حٌث منع أ

والبد من التذكٌر بؤن زٌادا  كان والٌا  لئلمام علً بن أبً طالب، وكان محبا  له لكن ھذا التبدل فً .(6)العراقً

كن له نسب قبل خبلفة سٌاسته ٌمكن أن ُتعزى إلى نفسٌته التً على ما ٌبدو أثرت فً طرٌقة حكمه، فهو لم ٌ

                                   معاوٌة ، األمر الذي جعله ٌحكم بقسوة حتى مع الذٌن كان منتمٌا  إلٌهم أال وھم الشٌعة. 

 م (:043-611ه/15-03الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً)  -3

ص الذي أثر فً نفس الخلٌف ة إّنه من الشخصٌات التً ِوصفت بالوفاء واإلخبلص للبٌت األموي، ھذا اإلخبل     

...وأكرم وا الحج اج فإّن ه ال ذي وط ؤ لك م المن ابر، »عبد الملك إلى درجة أّنه أوصى أوالده به قبل موته قاببل  لهم:

،كم  ا وٌتض  ح م  ن ھ  ذه الوص  ٌة أٌض  ا  موافق  ة عب  د المل  ك عل  ى سٌاس  ة القس  وة  (0)«ودوخ لك  م ال  ببلد وأذل العب  اد

األمث ل إلق رار األم ن وحف ظ كٌ ان الدول ة وس بلمة المجتم ع، م ن الفوض ى وعب ث  حٌ ث ٌراھ ا الس بٌل   والعنؾ،

     ف ً (1). ولم ٌكن الحجاج ٌتورع عن القٌام ب ؤي عم ل إرض اء  لعب د المل ك، فلق د رم ى مك ة ب المنجنٌق (4)العابثٌن
--------------------------------- 

 .                                                                                                                                                                         94ٔ،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك نج (ٔ)

                                                                  .             ٕٙٓ،ص٘،جانظر من أجل الخطبة ،الببلذري ، أنساب أألشراؾ( ٕ)

                                                                                                                                                                                                    .       ٓ٘ٔالعش ،الدولة األموٌة،ص( ٖ)

،معهد اإلنماء العربً م(التذكرة الحمدونٌة،تحقٌق،إحسان عباسٙٙٔٔھ/ٕٙ٘د)تابن حمدون، محمد بن الحسٌن بن محم(ٗ)

، ٔسبلم، ط. و الرواضٌة،صالح، زٌاد بن أبٌه ودوره فً الحٌاة العامة فً صدر اإل8ٖٗ،صٔ،م98ٖٔ،ٔ،بٌروت، ط

                                                                                                                                  ٕٙٓ،ص99ٗٔ

االستٌعاب فً معرفة األصحاب، تحقٌق علً محمد  م(4ٓٓٔھ/ٖٙٗالقرطبً، أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا)ت (٘)

                                                                        .                         4ٗٔٔٔ،صٖ،ج99ٔٔ، ٔل،بٌروت.طالبجاوي،الجٌ

                                                                                                                .  ٙٔٔالرواضٌة ،زٌاد بن أبٌه ،ص (ٙ)

                                                                                                                  .     4ٖٕ،صٕ، والٌعقوبً ،تارٌخ الٌعقوبً،جٕ٘ٔ، ص4الببلذري، أنساب األشراؾ،ج( 4)

                                                                                      .   8ٗالنجار ،محمد ،الدولة األموٌة فً المشرق،ص( 8)

( المنجنٌق: ھً القّذاؾ التً ترمى بها الحجارة وھً كلمة دخٌلة أعجمٌة فارسٌة معربة أصلها من جً نٌك وجمعها مجانٌق ، 9)

                                                                           .8ٖٖ،صٓٔابن منظور، لسان العرب،ج
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ل واستخؾ بؤھل المدٌنة المنورة عند دخوله إلٌها  أثناء قتاله عبد هللا ومن أجل كسب مودة ،   (4)ابن الزبٌر، كما نك 

كم ا ،  (1)عبد الملك اصطحب معه إلى الشام أبن اء أھ ل الش ورى والص حابة لٌق دموا والءھ م لعب د المل ك بؤنفس هم

وتتضح سٌاسة الحجاج الداعٌة لخدمة الدولة فً خطبه الت ً ُعِرف ت بقس وتها، م ن أج ل إرھ اب م ن تحدث ه نفس ه 

..ٌ ا أھ ل »بمعارضة الدولة، ومن تلك الخطب ما قاله بعد وصوله إلى العراق، حٌث خاطب أھ ل الع راق ق اببل  :

         .(  3)«لدماء تترقرق ما بٌن الرقاب واللحى.. العراق إّنً أرى رإوسا  قد أٌنعت وحان قطافها ...وإّنً أرى ا

ولقد قطؾ الحجاج ثمار عمله الشاق فً خدمة عبد الملك، فً عهد ابنه الولٌد بن عبد الملك ذل ك ألّن الولٌ د           

، و كان ٌشعر بؤن ه م دٌن ل ه بالش ًء الكثٌ ر ألّن ه نص ره ف ً مس ؤلة الخبلف ة عل ى عم  ه عب د كان ٌثق به ثقة  تامة 

كما ورأى الحجاج ضرورة بسط سلطان الدول ة عل ى  ٓ(1)العزٌز بن مروان عندما نصح عبد الملك بتولٌة الولٌد

ٌُرسل الجٌوش، وٌولًّ خٌ رة  أكبر مساحات ممكنة، وبالفعل كان له الفضل الكبٌر فً الفتوح الشرقٌة، حٌث كان 

كم ا  ،(5) الباھلً على خراس ان، ال ذي ق اد الفت وح فٌه ا القواد لجٌشه، وٌتتبع أخبارھم فهو من ولى قتٌبة بن مسلم

. ولق د ح رص الحج اج عل ى أال  ٌكل ؾ الدول ة  (6)ولى على السند محمد بن القاسم الثقفً الذي وصل إل ى كش مٌر

حتى فً الفتوح، حٌث رأى ما أنفقه على العملٌات العسكرٌة التً قام محمد بن القاس م الثقف ً والت ً بلؽ ت س تٌن 

شفٌنا ؼلن ا وأدركن ا ثؤرن ا وازددن ا س تٌن أل ؾ أل ؾ  "فقال: ؾ ، فوجد ما ُحِمل إلٌه عشرٌن ومابة ألؾ ألؾألؾ أل

وھكذا كان للحجاج الفضل فً ما وصل إلٌه عبد المل ك و الولٌ د ، فل واله لم ا اس تطاعا  تس جٌل ك ل  . (0) "درھم

  أسباب التوسع وحفظ األمن للدولة األموٌة .

وراء تصرفات الحجاج ٌتضح أن الحجاج كان ٌنتمً إلى قبٌلة ثقٌؾ وھً لٌل األسباب الكامنة وبالعودة إلى تح    

لم تكن على مرتبة عالٌة عند الع رب، كم ا ك ان وال ده معل م ص بٌان وٌكف ً الق ول ل ه معل م الص بٌان للتعبٌ ر ع ن 

ا ورث الحج اج ع ن أبٌ ه التحقٌر ألن ھذه المهنة ارتبطت عند العرب بالرجل ضعٌؾ العقل وساقط الهمة، وربم 

كً ٌعوض النظرة الدونٌة التً  -، وٌبدو أن الحجاج وضع نصب عٌنٌه الوصول إلى مرتبة رفٌعة (4)ھذه المهنة

لذلك عمل ما بوسعه من أجل التدرج بالمناصب فلحق بجٌش مروان بن الحكم برفقة  -كان ٌشعر بها من اآلخرٌن

اربة عبد ب ن الزبٌ ر ف ً مك ة، لك ن ھ ذا الج ٌش انه زم واس تطاع والده ٌوسؾ حٌث رافقا الجٌش الذي أرسل لمح

الحجاج ووالده الهروب ثم اتصل الحجاج بروح بن زنباع مستشار عبد الملك ب ن م روان ال ذي رش حه عن د عب د 

محارب ة اب ن الزبٌ ر فقب ل عب د     -أي الحجاج م ن عب د المل ك  -(1)الملك فتدرج فً المهمات إلى أن طلب ھو نفسه
------------------------------------                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 .     ٖٖٔماجد، عبد المنعم، التارٌخ اإلسبلمً،ص( ٔ)

                                                                                                                         ٖٖٔالمرجع السابق،ص( ٕ)

م( العقد الفرٌد، تحقٌق عبد المجٌد الترحٌنً،دار الكتب العلمٌة، 9ٖ9ھ/8ٕٖابن عبد ربه،أحمد بن محمد األندلسً)ت (ٖ)

                                                                                                       .    8ٕٓ،صٗ،  ج98ٕٔ، ٔبٌروت،ط

                         .    4ٙ،صٕ٘ٓٓكاشؾ، سٌدة اسماعبل ،الولٌد بن عبد الملك، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر،( ٗ)

م(وفٌات األعٌان ،تحقٌق، إحسان عباس ،دار 8ٕٕٔھ/8ٔٙابن خلكان، أبو العباس شمس الٌن أحمد)( ٘)

 Marshall,G,S,Hodgson,The Venture of Islam Vol I The، و       8ٙ،صٗ،ج9ٙ8ٔالثقافة،بٌروت،

classical Age of Islam (chioage, London :The Universty of chioago press 1974 ) p 218                                                                                                                                                    

كش مٌر والٌ ة ف ً جن  وب آس ٌا وھ ً اآلن مقس مة إل  ى ثل ث لباكس تان وثلث  ٌن للهن د، أش رؾ ط ه أب  و ال دھب، المعج م اإلس  بلمً  (ٙ)

                                                                                                                                                                          .  9٘ٗ،صٕٕٓٓ، ٔق، الق اھرة، طروالجوانب الدٌنٌ ة والسٌاس ٌة واالجتماعٌ ة واالقتص ادٌة، دار الش 

                                                                                                           .  4ٕٗ(ال ببلذري ،فت  وح البل  دان ، ،ص4)

                                                                                                                                       .84ٗ،صٗ( ٌ  اقوت الحم  وي، ج8)
 .ٕٙٙ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج (9)
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الملك لمعرفته بحقد الحجاج على ابن الزبٌر منذ ھروبه أمامه ، وبالفعل كان للحجاج ما أراد وھذا ما ٌفسر قسوة       

الحجاج مع ابن الزبٌر وعماله وضربه للكعبة وھتكه لمكة واإلساءة ألھل المدٌنة، إذا  فماضً الحج اج أث ر عل ى 

 رتها لصالحها.  سلوكه فً خدمة الدولة التً عرفت مكامن ضعفه فسخ

                                                                               ( :م041-074/ه16-17قره بن شرٌك ) -1

ٌُع د تعٌٌن ه ش اھدا  عل ى ق درة       وممن اشتهر فً عهد الولٌد بن عبد الملك أٌضا  قره بن ش رٌك وال ً مص ر، و

ن الشخصٌات المش هود له ا ب الوالء م ع الكف اءة اإلدارٌ ة  العالٌ ة، فلق د أثبت ت أوراق األموٌٌن فً اختٌار الوالة م

كفاءة قره الكبٌرة فً مٌدان اإلدارة مع الوالء الت ام للبٌ ت األم وي،  (4)البردي المكتشفة فً  كوم إشقاو فً مصر

المناص  ب ومراقب  ة حٌ  ث أوض  حت أوراق الب  ردي تفص  ٌبلت دقٌق  ة ع  ن إدارة اب  ن ش  رٌك، وأس  لوبه ف  ً توزٌ  ع 

إذا  لق د ك ان ق ره ب ن ش رٌك حرٌص ا  عل ى إدارة مص ر بالش كل  (1)العمال واإلشراؾ على الشإون المالٌة لوالٌته

                                                                                                                              ال  ذي ٌ  إمن للخبلف  ة األم  ن واالس  تقرار.  

   م(:030-011/ه417-476)وم(041-071/ه16-14 )ي:خالد بن عبد هللا القسر-5

ٌُبلح ظ والء خال د      القس ري لخلٌفت ه ،لكن ه ق ل م ا ٌس تعمل   وبالعودة إلى العراق فً عهد ھشام بن عبد المل ك، 

ھدفا  له، لقد اھتم  بإنعاش زراعة العراق،   القسوة فً سبٌل كسب رضابه، بل ٌتخذ من البناء وإؼناء ذاته والببلد

حٌث كان ٌرسل لهشام خراجا  كبٌرا ، فٌسر الخلٌف ة ل ذلك وٌرض ى عن ه، وٌرت اح  ،(3)التً درت علٌه دخبل  ھاببل  

وأدخل وا الش ك إل ى قلب ه تج اه ثراب ه، فك ان  ،لكن الناقمٌن على خالد أوؼروا صدره علٌه، (1) لسٌاسته فً العراق

بته وٌندم فً كل مرة، ألّنه ٌعلم فً قرارة نفس ه بوف اء خال د  وإخبلص ه ل ه، ولق د ق دم دل ٌبل  عل ى ذل ك ٌؤمر بمعاق

وق د س عى كثٌ را  ،(5) عندما نصح ھشاما  بؤن ال ٌتجاوز وصٌة ٌزٌد الثانً، فٌحرم الولٌد بن ٌزٌد من والٌة العه د

م(ُع ذب خال د وأھ ٌن، وك ان 4ٖٗ-4ٕٗ/هٕٙٔ-ٕ٘ٔالولٌ د ب ن ٌزٌ د ) ه دلٌرى ھشام وٌشرح ل ه موقف ه ،وف ً ع

  . (6)«أكره أن تكون الفرقة واالختبلؾ على ٌدّي »ٌرفض القٌام بالثورة قاببل : 

 والة المؽرب واألندلس:-6

لم ٌكن والة المؽرب العربً واألندلس منعزلٌن عن دابرة الوالء لبنً أمٌة، فعلى الرؼم من البع د الجؽراف ً      

هم فً تثبٌت الحكم العرب ً فٌه ا، إال أن والته ا بق وا عل ى عه دھم لؤلم وٌٌن، فل م ٌنت ابهم والصعوبات التً واجهت

                                                                  الش عور بإمكانٌ ة االس تقبلل أو االنقط اع ع ن األم وٌٌن، نظ را  للبع د ع ن مرك ز الخبلف ة.       

     صبلبتهم وتفانٌهم فً توطٌد أركان الدولة فً والٌاتهم، وٌصعب استثناء أحد منهم فًولقد أثبت والة المؽرب 

-------------------------                                                                                                         
تقع كوم إشقاو  فً محافظة أسٌوط، وكان ت ك ورة أو قس م م ن أقس ام الص عٌد، كاش ؾ ، س ٌدة اس ماعٌل ،الولٌ د ب ن عب د المل ك  (ٔ)

                                                                                                                                         .  88وص 9ص

                                9ٖ، ص99ٕٔكاش     ؾ ،س     ٌدة اس     ماعٌل، مص     ر ف     ً فج     ر اإلس     بلم، الهٌب     ة المص     رٌة العام     ة للكت     اب، الق     اھرة، ( ٕ)

 Bell :H.J, Translation of the Greek Aphtodito Papyri in theو                                                

British museum (Der Islam II, Strassburg 1911)p272 .-                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            .  ٕٙٙلدولة العربٌة ص،اولهاوزن ( ٖ)

                                                                                                                  .         88ٕالدولة االموٌة ،ص ،العش (ٗ)

                                                                                                                                                                ٓ ٕٗٙاوزن، الدولة العربٌة، ص وله (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ٓ. 4ٕٗ،صٗ،والطبري ، تارٌخ ، جٖٖٖ، صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج(ٙ)
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كما تدٌن الدولة  (4)الحدٌث عن إخبلصهم للخبلفة، ومن أولبك عقبة بن نافع الفهري الذي دفع حٌاته ثمنا  لذلك

والذي اختٌر لوالٌة المؽرب من  قبل عبد الملك بن مروان سنة    -العربٌة اإلسبلمٌة لحسان بن النعمان الؽسانً 

لترسٌخ نفوذھا فً ھذه الوالٌة الوعرة الترسٌخ، فلقد دمر مدٌنة قرطاجة معقل البٌزنطٌٌن فً  -م(9ٕٙ/ھ4ٖ) 

المؽرب، وكسر شوكة المتمردٌن من سكان المؽرب، وتمٌزت سٌاسة حسان فٌما ٌخص أعماله بالجمع بٌن اللٌن 

، كما نظم اإلدارة المالٌة والحزم، إذ أسس ُبنى تحتٌة للوالٌة، فبنى مدٌنة تونس، وأسس دارا  لصناعة السفن

فقد كان  -والجٌش. وعلى الرؼم من الظلم الذي لقٌه حسان بعزله ال لشًء إال ألؼراض شخصٌة من والة مصر

إال أنه صاحب أٌاٍد بٌض فً خدمة األموٌٌن، وٌضاؾ إسماعٌل بن عبٌد هللا  -المؽرب ٌتبع لوالٌة مصر إدارٌا  

العربٌة المعرفة إلى قابمة الوالة المشهود لهم بالكفاءة، وبنشر م(4ٕٓ-4ٔ8/ھٕٓٔ-ٓٓٔابن أبً المهاجر) 

الذي رآه فً خلٌفته عمر بن عبد العزٌز، فلقد بذل إسماعٌل الخط نفسه اإلسبلمٌة فً المؽرب ، والذي سار على 

ق جهودا  مخلصة من أجل إقرار العدل، كما اھتم بنشر اإلسبلم والتعرٌؾ به بٌن سكان المؽرب، وٌتضح توفٌ

                                             .        (1)الدولة فً تعٌٌنه بقول المإرخٌن عنه أنه كان خٌر أمٌر وخٌر والٍ 

وباعتبار األندلس بلد قابم بحد ذاته، وله ظروؾ ال تشبه أي ظروؾ لبلد تم فتحه فً ذلك الوقت، فهً ثؽرا       

مواصلة الفتوح، وٌضاؾ إلى ذلك اتساع مساحة ھذه الوالٌة ومشاكلها  لببلد العرب، ولذلك توجب على والته

فٌها، وعلى الرؼم من العدد الكثٌر للوالة الذٌن حكموا  (3)التً تطلبت المعالجة الفورٌة بعد حكٍم ظالٍم للقوط

ومن ذلك ما  األندلس ومع قصر مدة حكمهم إال أنه ٌمكن القول بؤنهم حاولوا قدر المستطاع تثبٌت سلطة الدولة،

قام به السمح بن مالك الخوالنً الذي عٌنه الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز، من إخبلص لخلٌفته بتنفٌذ أوامره فً 

باإلضافة إلى ما قام به من إصبلح  (1)األمن والنظام، وبمسح كامل أرض األندلس وإببلغ الخلٌفة بذلك نشر

من أن معظم والة األندلس كانوا ٌعٌنون من قبل والً  للجٌش وإدارته، إذ ھٌؤه لخوض الحروب، وعلى الرؼم

المؽرب، إال أن اإلخبلص كان فً أرواح جمٌع الوالة للدولة المركزٌة، فلم ٌفكروا فً العصٌان أو االستقبلل، 

                                                                                              بل على العكس من ذلك قمعوا كل متمرٍد ومناوئ للدولة األموٌة.  

 وھناك أسماء والة آخرٌن خدموا السلطة األموٌة وعملوا جاھدٌن لتوطٌد ھذه السلطة بشتى الوسابل.               

                                                             توسٌع رقعة الدولة من خالل الفتوح : -3
  

الولٌد بن عبد الملك  هدبلؽت الدولة العربٌة اإلسبلمٌة أقصى اتساع لها فً العصر األموي وخاصة فً ع      

الذي جنى ثمرة جهود أبٌه عبد الملك، فً توطٌد الحكم والقضاء على الثورات والفتن، فبسط العرب سلطانهم 

قا  وإلى شمال شرق اسبانٌا، و كانت على أكبر بقعة من العالم حٌنذاك، حٌث وصلوا إلى حدود الصٌن شر

رؼبتهم فً توسٌع نفوذھم، وإعبلء كلمة العرب، من أكبر العوامل التً ساعدت على ھذا التوسع، باإلضافة 

        العربٌة      معرفةللمقاتلٌن الفاتحٌن والؽنابم التً زادت دخل الدولة التً اعتمدت أٌضا  على الجهاد لنشر ال
----------------------------                                                                                                                          

و زبٌب،نجٌب، الموسوعة العامة لتارٌخ المؽرب واألندلس، ، 9ٖ،ص99ٓٔزٌتون، محمد، المسلمون فً المعرب واألندلس، ( ٔ)

                                                                                                         .    ٕٖ،صٕ،ج99ٌ٘ٔروت، دار األمٌر، ب

، والرقٌق القٌروانً، أبو اسحق ابراھٌم بن القاسم )ت حوالً منتصؾ القرن الخامس الهجري/ 8ٗ،صٔابن عذارى، البٌان،ج (ٕ)

        .94،ص99ٗٔ، ٔي   ( تارٌخ افرٌقٌة والمؽرب، محمد زٌنهم محمد عزب، دار الفرجانً، القاھرة، طالحادي عش المٌبلد

القوط ھم قسم من الشعب الجرمانً ،انظر: علً موال، الموسوعة العربٌة المٌسرة ،الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة والثقافة (ٖ)

                                                                                                             .   ٖٕٓٙ،ص٘ج،9ٕٓٓ، ٖالعالمٌة، القاھرة،ط

،و الشطشاط، علً حسٌن ،تارٌخ اإلسبلم فً األندلس من الفتح العربً حتى سقوط الخبلفة، دار ٕٙ،صٕابن عذارى، البٌان،ج(ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                         . ٘ٙ، صٕٔٓٓقباء، القاھرة،
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 .  ھذا ما وّفر لها مواردھا المادٌة والعٌنٌة  (4)اإلسبلمٌة 

                                                                                                       الفتوح فً الجهة الشرقٌة :-4

كان للمشاكل الداخلٌة فً الدولة العربٌة فلقد لم تسر عملٌات الفتوح على وتٌرة واحدة من االندفاع ،            

أم الحرب بٌن اإلمام علً ومعاوٌة ، بل وحتى بعد استقرار  األولى زمن عثمانفتنة الاإلسبلمٌة، سواء كانت 

فبعد وصول معاوٌة إلى السلطة استؤنؾ الفتوح وأولى حرب  ، (1)األمر لؤلموٌٌن  تؤثٌره على عملٌة الفتوح

كبر، ربما ألّنه اعتاد على حرب البٌزنطٌٌن منذ أن كان والٌا  على الشام، فؤدرك خطر البٌزنطٌٌن اھتمامه األ

    بٌزنطة سواء خلؾ جبال طوروس أم  شمال إفرٌقٌا، ھذا باإلضافة لقرب بٌزنطة من حاضرته دمشق.     

فً التوؼل شرقا ، ھذا ما  سانٌة، ولم ٌرؼبوااٌبدو أّن العرب اكتفوا بسقوط المدن الخر ٓ (3)وبعد فتح خراسان    

ما  أما بعد فبل تجوزن ما وراء النهر واقتصر على:» (1)ٌبلحظ مما كتبه عمر بن الخطاب إلى األحنؾ بن قٌس

               .                                                                                   (5)«دونه

 (0)ضا  ٌ، وكذلك كان للبحرٌن دور  فً المد البشري أ(6) البشري للفتوح فً ھذه الجهةولقد كان العراق الممول   

ولكن ھذا ال ٌعنً عدم مشاركة جند الشام معهم، وٌبلحظ ذلك عندما ضّم الحجاج إلى جٌش محمد بن قاسم الثقفً 

     .(4)الذي أرسله لفتح السند ستة آالؾ جندي من الشام وخلقا  ؼٌرھم

                                                                                                                                                                                                                                                           فٌما وراء النهر:             الفتوح -أ 

     تقع منطقة ما وراء النهر بٌن  نهر جٌحون )أمودارٌا اآلن( الذي ٌقع شمال حدود خراسان، ونهر     

سٌحون)سٌردارٌا الٌوم( الموجود فً ببلد الترك ،وتحدھا ؼربا  منطقة خوارزم)خانة خٌوة أو جمهورٌة 

وسكان ھذه  ر واضحة، وتدخل فٌها أجزاء من الصٌنأوزبكستان وتركستان( ،أما من الشرق فحدودھا ؼٌ

المنطقة ھم مزٌج من الشعوب اآلسٌوٌة، وفٌها ممالك مستقلة لكنها متداخلة مع بعضها، منها الختل أو ختبلن 

والتً تقع على حدود السند وراء نهر أمودارٌا، ومملكة طخارستان الواقعة على ضفتً نهر جٌحون، ومملكة 

                                                                                               ، وؼٌرھا من الممالك .(1)السؽد أو الصؽد

-----------------------------------------------------                                                                                                 

                                                            9ٕٕ. ،ص99ٖٔشلق ، الفضل ،األمة والدولة، دار المنتخب، بٌروت، (ٔ)

.                                                 89ٔ، ص98ٕٔ، ٙالقرن األول ، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، طشكري فٌصل، حركة الفتح اإلسبلمً فً (ٕ)

ابن أعثم الكوفً، أبو محمد  و.ٖٔٔ،صٔ، وخلٌفة ابن خٌاط، تارٌخ خلٌفة،جٕٗٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج(ٖ)

، و محمد فرج، الفتح العربً للعراق وفارس، دار ٕٓٔ،صٔواء، جم(الفتوح، تحقٌق علً الشٌري، دار األض9ٕٙھ/ٖٗٔأحمد)

                                                                                                                                                                   .ٕٔٔ، ص9ٙٙٔالفكر العربً، 

بن قٌس بن معاوٌة بن مهٌن التمٌمً أبو بكر سٌد تمٌم أحد العظماء والدھاة والفصحاء الفاتحٌن ولد فً البصرة شهد األحنؾ: (ٗ)

                                                                                                                                      .99ٗ،صٕابن خلكان،ج   م9ٔٙ/ھ4ٕصفٌن مع علً توفً فً الكوفة سنة 

وكان أحد العقبلء والحكماء، اعتزل الحرب بٌن  . واألحنؾ بن قٌس أدرك النب4ًٗ٘،صٕالطبري ،تارٌخ االمم والملوك،ج (٘)

 ٔم(،انظر ابن االثٌر، أسد الؽابة، تحقٌق عادل أحمد الرفاعً، دار التراث العربً، بٌروت، ط 8ٙٙھ/4ٙعلً ومعاوٌة توفً سنة)

                                                                                                                         .84، صٔ،ج99ٙٔ

                                                                                                                                                                       .   9ٖٔشكري ،فٌصل ،حركة الفتح اإلسبلمً،ص(ٙ)

                                                                                                                                                                                               السابق، نفس الصفحة..   المرجع(4)

                                                                                                  .    ٕٗٗالببلذري، فتوح البلدان، ص (8)

،انظر،موال،علً،الموسوعة .والصؽد ھً األرض الواقعة بٌن نهري أمودارٌا و سٌردارٌا  9ٙٗ،صبدان الخبلفة،لسترنج، (9)

                                                                                                           .9ٖٕٓ،ٗالعربٌة المٌسرة،م
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      وتم فتح ما وراء النهر بعد استقرار األمر لمعاوٌة الذي أرسل البعوث والسراٌا الستطبلع تلك المنطقة، ومن

راء النهر وھً التً كانت المقابلة لببلد ما و (4)أجل التمهٌد لؽزوھا اتخذ من مرو قاعدة للؽزو فً خراسان

م(،حٌث تم عبور النهر ٘ٙٙھ/٘ٗ، التً أنزلوا بها جنودھم منذ سنة )(1)ُتعرؾ بمرو الشاھجاه أو مرو العظمى

، لكن الفتوح توقفت بسبب األوضاع الداخلٌة للدولة العربٌة اإلسبلمٌة بعد مقتل  (3)على ما ٌبدو عدة مرات

لكنها لم تكن منظمة إال فً عهد الولٌد بن عبد الملك بعد تولٌة الحجاج م( ورؼم أّنها عادت 49ٙھ/ٓٙالحسٌن) 

م(، حٌث اتخذت الفتوح منحا  جدٌدا  من حٌث التنظٌم، 4ٓ٘ھ/8ٙقتٌبة بن مسلم الباھلً على خراسان عام)

حماسٌا   وُنفخْت فٌها روح الجهاد والذي تجسد بالدعم الذي منحه إٌاه الحجاج ،ھذا األمر الذي أعطى قتٌبة دفعا  

، وسار بهم إلى الطالقان فلقاه  (1)حٌث ألقى خطبة فً الجند عندما وصل إلى خراسان، حثهم فٌها على الجهاد

. وفً  (6)وساروا معه، ولما عبر النهر قابله ملك الصؽانٌان بالهداٌا وسلم الببلد له (5)دھاقنتها فً بلخ

وتفرقوا، وفُِتحت مدٌنة بٌكند وؼنموا  شدٌدا  فانهزموا م (أؼار قتٌبة على الصؽد وقاتلهم قتاال  4ٓٙھ/84سنة)

م (وصل قتٌبة إلى قومٌنٌة، ثم سار إلى بخارى)من  4ٓٙھ/88وفً سنة)  ؼنابم لم ٌؽنموا مثلها فً خراسان

أعظم مدن جمهورٌة أوزبكستان( لكنها استعصت علٌه فراسل الحجاج الذي حثه على مواصلة الهجوم، حتى تم 

م (بعد قتال شدٌد، فوطد مركزه فً ببلد ما وراء النهر  4ٔٔھ/9ٖؼزا قتٌبة مدٌنة  سمرقند عام) له فتحها كما 

م (بؽزو األقالٌم المحٌطة بنهر سٌحون، وخاصة 4ٖٔ-4ٕٔ/ه9٘-9ٗوقام قتٌبة بٌن سنتً ) بتلك االنتصارات

وأثناء عملٌاته فً الشاش أتاه خبر موت الحجاج الثقفً، داعمه  (0) وكاشان الٌوم ( وفرؼانة الشاش )طشقند

األول فً الفتوح، فخبت عزٌمته، لكن الولٌد بن عبد الملك أراد رفع معنوٌات ذلك الفاتح المقدام فكتب إلٌه ٌحفزه 

، (4)واصل قتٌبة حروبه حتى وصل إلى كاشؽر التً كانت من أمبلك الصٌن الفتوح، وبالفعل على المضً فً

، لكن موت الولٌد أحبط كل عزٌمة لدٌه، حٌث جاء عزله  (1)الصٌن ٌطلب منه الطاعة والجزٌة   وكتب إلى ملك

م( وٌبدو أن الحدود التً وصل إلٌها قتٌبة لم ٌصلها أحد 4ٔ4-4ٔٗھ/ 99 -9ٙمن قبل سلٌمان بن عبد الملك )

               . (47)تدخل األتراك األمر تعقٌدا   بعده فً العصر األموي، بل على العكس اضطربت األحوال فٌها وزاد

امتدت فتوحات األموٌٌن فً آسٌا إلى ببلد السند، التً تقع شرقً إٌران على ساحل بحر الهند،   فتوح السند: -ب

وكان للعرب ؼزوات علٌها منذ عهد عثمان بن عفان، وفً عهد اإلمام علً بن أبً طالب، و تم فً عهد معاوٌة 

،لكنها اتخذت شكبل  منّظما  فً عهد الولٌد بن عبد الملك، حٌث ألح  علٌه الحجاج الثقفً من أجل    (44) فتح مكران
----------------------------------------------                                                                                                                     

              .   ٕٕٔ، و ماجد ،عبد المنعم ، التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة،صٖٕٔشكري فٌصل، حركة الفتح اإلسبلمً ،ص  (ٔ)

.ومرو ھً مدٌنة فً  ٖٔٔ-ٕٔٔ،صٌ٘وجد أكثر من مرو ،مرو الروذ ومرو الشاھجاه ،ٌاقوت الحموي،معجم البلدان،ج (ٕ)

                                                                                                           .                             ٖ٘٘اإلسبلمً،صتركمانستان، أبو الدھب، المعجم 

  .   4ٖٕ،صٕ، والٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،جٖ٘٘،صٔ،وٌاقوت الحموي، معجم البلدان،ج98ٖالببلذري ،فتوح البلدان ،ص(ٖ)

                         .ٙٔٔ،ص998ٔدار المستقبل العربً، القاھرة،   عبد القادر، محمد فرٌد ،معارك فاصلة فً تارٌخ اإلسبلم، (ٗ)

الطالقان، مدٌنة فً أفؽانستان تقع فً أقصى شمال الببلد إلى الشمال من العاصمة كابل، شامً، ٌحٌى، موسوعة المدن العربٌة (٘)

، وبلخ مدٌنة أفؽانٌة جنوب نهر أمودرٌا واسمها حالٌا  وزٌر آباد، ٖٕٙص 99ٖٔ، ٔدار الفكر العربً، بٌروت،ط،  واإلسبلمٌة

                                                                                                                                                                                                                              .ٖٕٙموسوعة،ص               شامً،

                                          ، ٕٔٔ، وكاشؾ، الولٌد بن عبد الملك، صٕٕٔالنجار، محمد الطٌب ،الدولة األموٌة،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                      .ٔٔٗفتوح البلدان، ص الببلذري،(4)

         .ٓ٘،،ص99ٙٔ، ٔ،الدولة األموٌة دولة الفتوحات المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً،القاھرة،طعبل عبد العزٌز  أبو زٌد،( 8)

                              4ٕ، ص9٘ٓٔ، ٔالصٌنً، بدر الدٌن، العبلقات بٌن العرب والصٌن ،مكتبة النهضة المصرٌة ،ط( 9)

(ٔٓ)                                Barthold ,w, Turkestan down to the Mongol In  Invasion , Translated 

the assistance of H,A,R Gibb p186                                by the author with                                               

 Majumdar,R,c.و    89،ص99ٔٔ، ٔ.، و ،بلوش، ن ،أ ،فتح السند، دار طبلس، دمشق،طٖٔٗالببلذري ،فتوح ص (ٔٔ)

;The Arab Invasin OF India ,Lahor, AL-Makka press,1974,p30-31.                                                                                
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ما وراء  ، أو ربما كانت خطة ؼزوھا مدبرة مثل ؼزو ببلد(4) فتح ھذه الببلد، ألنها تسبب المتاعب للعرب

وأوكل الحجاج قٌادة  (1)النهر.وبالفعل تم تجهٌز حملة تحوي كافة المعدات حتى أدق التفاصٌل كاإلبر والخٌوط 

م(، فاتجه بالحملة إلى مدٌنة الدبٌل) كراتشً الٌوم( 4ٓ4ھ/89ھذه الحملة إلى محمد بن القاسم الثقفً سنة) 

جاب، فانتصر على أھلها، وقتل وؼنم الشًء الكثٌر، وواصل التوسع حتى وصل إلى الملتان جنوب ببلد البن

وٌبدو أن خبر موت الحجاج ومن بعده الولٌد بن  (3)ونتج عن ذلك فتح السند، وجنوبً ببلد البنجاب، فتحا  دابما  

عبد الملك، قد أثر فً نفس محمد، مثلما أثر فً قتٌبة، فبلنت عزٌمته، وھو الذي وصل بالفتوح إلى حد لم ٌوفق 

                                                                                                                          . (1)بعده بالوصول إلٌها فً العصر األمويأحد 

                                                                                                                                  :  (5)فتح جرجان وطبرستان-ج

مادام الحدٌث قابما  عن الفتوحات فً المنطقة الشرقٌة فبل بد من التطرق لجرجان وطبرستان اللتٌن ُتعتبران      

ٌدخلها  فً خبلفة عثمان بن عفان، ثم لم( 0)م(ٓ٘ٙھ/ٖٓ،والتً دخلها سعٌد بن العاص سنة) (6)أرض الدٌلم من

أحد إلى أن جاء ٌزٌد بن المهلب والذي على ما ٌبدو كان لدٌه ھاجس منذ أن كان فً الرملة عند سلٌمان حٌث 

فً  كان سلٌمان كلما سمع خبر عن فتوحات قتٌبة  ٌبلػ ٌزٌد، وھو مؤخوذ بها، وٌزٌد ٌرى أن الشؤن الكبٌر

م(كانت فكرة فتح جرجان 4ٔ4-4ٔ٘ھ/99-94ولما تولى ٌزٌد خراسان لسلٌمان بن عبد الملك ). (4)جرجان

ٌّر جٌشا ، فبدأ بقهستان   (47)عدد كبٌر من أھلها بعد حصارھا ، التً قتل(1)وطبرستان ما تزال تشؽله، فس

  . ثم انتقل ٌزٌد إلى (44)والمبلحظ ھنا أّنه عاد أكثر من مرة إلٌها ألن أھلها كانوا سرعان ما ٌرتدون عن الصلح

وأجبره على الصلح، ودفع الجزٌة والتً تقدر بؤربعة مبلٌٌن درھم باإلضافة إلى شروط  مهاوقاتل زعٌطبرستان 

حاربون وٌسالمون، حتى كانت خبلفة ٌ، ولكنهم كانوا ٌإدون الصلح مرة وٌمتنعون مرة أخرى ف(41) أخرى

          . (43)م( فنقضوا وؼدروا بما كان بٌنهم وبٌن العرب من عهود4٘ٓ-4ٗٗ/هٕٖٔ-4ٕٔمروان بن محمد )

----------------------------------                                                                                                                       
    ELLiot,H ,M,  and John  Dowson , The ,    ٔٓٔ.وبلوش، فتح السند، ،صٖٗٔالنجار ،الدولة األموٌة،ص  (ٔ)

                          History  of Its Own Historians, Volum1 ,Lahore Islamic book,1976,p428-429 

                                                 . ٕٓ٘،صٗ،وابن األثٌر،الكامل فً التارٌخ ،جٕٗٗفتوح البلدان،ص الببلذري ،  (ٕ)

          Lane , Peole; the .ؤٖٕ. محمد فرٌد عبد القادر، معارك فاصلة، صٕٕٓفٌصل ، شكري ،حركة الفتح ،ص (ٖ)

  Muhammadon  Dynasties, Paris,1935       ,p9.,                                                                       

                                                                  .      9ٕٓ، ص94ٖٔة دمشق، (عاقل ، نبٌه ،خبلفة بنً أمٌة ، جامعٗ)

( جرجان، تقع بٌن طبرستان وخراسان، وھً إقلٌم ھرقانٌة قدٌما  بالجنوب الشرقً من بحر الخزر، أمٌن ،واصؾ، معجم ٘)

ٌة وھً ممتدة من دلتا سعٌد رود إلى جنوب شرقً بحر ، وطبرستان: اسم ٌطلق على الجبال العالٗٗالخرٌطة التارٌخٌة،ص

                                                                                                                                                      .     9ٓٗقزوٌن، لسترنج، بلدان الخبلفة،ص

م(، مسالك الممالك دار صادر ، بٌروت، نقبل  9٘4ھ/ٖٙٗحاق ابراھٌم بن محمد المعروؾ بالكرخً)تاالصطخري أبو اس( ٙ)

، والدٌلم ناحٌة واسعة بٌن طبرستان وأذربٌجان على بحر قزوٌن، واسمها حالٌا  إقلٌم جٌبلن فً ٕٗٓ،  ص9ٕ4ٔعن طبعة لٌدن، 

.                ٘٘الك اإلسبلمٌة، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاھرة، د.ت، صإٌران، واصؾ بك، أمٌن، الفهرست معجم الخرٌطة التارٌخٌة للم

                                                                                                                                                                                                            .  4ٓٙ،صٕ، والطبري، تارٌخ، جٖٙٔخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص (4)

                                          .              ٖ٘ٓ،صٗ،وابن األثٌر ، الكامل،جٖ٘، صٗالطبري ،تارٌخ األمم والملوك ، ج(8)

سجستان وقهستان حدود خراسان الجنوبٌة وھو اإلقلٌم الشرقً العظٌم فً  ( قهستان تقع شمال ؼربً بحٌرة زره وٌإلؾ إقلٌم9)

                                                                                                                                          .ٕٓببلد فارس، لسترنج، بلدان، الخبلفة،ص

                                                                      .       ٖ٘ٓ،ص ٗ،وابن األثٌر، الكامل فً التارٌخ،ج9ٗ،صٗرٌخ األمم والملوك، جالطبري، تا(ٓٔ)

                                     .  ٖ٘٘،صٕسالم ، السٌد عبد العزٌز ،تارٌخ الدولة العربٌة ،مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌةـ، ج(ٔٔ)

                                                                                                                      .      4ٖٔ، 4عثم   الفتوح، ج، وابن األٖٖوح البلدان،صتف ببلذري،(الٕٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 8ٖٓ، ص8عثم ، الفتوح،جاألابن (ٖٔ)
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                                                                                                                فتح المؽرب:-1

أراد م( ٔٗٙھ/ٕٔ) الؽرب أٌضا ، فمنذ سنةامتد تٌار الفتح من جهة الشرق، امتد ھذا التٌار من جهة  ومثلما      

عمرو بن العاص  فتح المؽرب األدنى )تونس الحالٌة( بعد فتح مصر ولٌبٌا لكن عثمان بن عفان تردد أول 

األمر، ثم سمح لوالٌه على مصر عبد هللا بن السرح  من الوصول إلى إفرٌقٌة، فسٌطر على مدٌنة سبٌطلة بعد 

م(وفرض جزٌة على السكان، وبعض الؽرامات  ثم عاد 4ٗٙ/ه4ٕسنة ) (4)ٌر قتل حاكمها ؼرٌؽورٌس أو جرج

الصراع بٌن اإلمام علً ومعاوٌة، إلى أن قام  مدة. و توقفت العملٌات العسكرٌة فً المؽرب طوال  (1)إلى مصر

جلوالء م( فسٌطر على قلعة ٘ٙٙ/ه٘ٗمعاوٌة، بعد أن أصبح خلٌفة، بإرسال جٌش بقٌادة معاوٌة بن حدٌج سنة) 

                                                                                                                                                                                                             (.3)وثؽر بنزرت

وطٌد الفتح المنظم فً المؽرب عقبة بن نافع الفهري، بعد أن كانت العملٌات فً ولعل  أول من خطا نحو ت       

المؽرب عبارة عن ؼزوات وؼارات ،وٌبدو أن عقبة شارك فً أعمال الفتوح منذ صباه، عندما دخل إفرٌقٌة مع 

ات ، ثم ُعٌن ابن خالته عمرو بن العاص ومن المبلحظ أّنه كان ٌرابط فً برقة، ومنها ٌقوم بؽارات على الواح

م( ،وقام بقٌادة الفتح فٌها، وفطن عقبة ألھمٌة إقامة مركز للعرب فٌها، ال سٌما 4ٓٙ/هٓ٘والٌا  على إفرٌقٌة سنة)

وأنه أدرك أن إفرٌقٌة بلد إذا دخلها إمام أجابوه إلى اإلسبلم فإذا تركها رجعوا إلى سابق عهدھم، فرأى أن ٌتخذ  

 ، ولذلك بنى مدٌنة القٌروان وھً فً تونس الٌوم،(1)واإلسبلم إلى آخر الدھرللعرب مدٌنة تكون عزا  للعروبة  

 م(حتى قام والً مصر مسلمة بن مخلد بتعٌٌن أبً المهاجر دٌنار4ٗٙھ/ ٘٘ولم ٌكد عقبة ٌنتهً من بنابها سنة) 

الجدٌد سبع سنوات بدال  عنه، ألن المؽرب أو إفرٌقٌة، كانت إلى ھذا الوقت ماتزال تابعة لمصر، وأمضى الوالً 

فً والٌته، قام خبللها بؽزوات وصلت حتى أقصى شمال والٌة إفرٌقٌة إلى منطقة تونس الحالٌة كما وصل ؼربا        

وكان لحسن السٌاسة التً اتبعها أن انضم العدٌد من الزعماء المؽاربة إلى       (5)إلى أبواب تلمسان فً الجزابر

وكان من عظماء البربر  زعٌم قبٌلة أوربة النازلٌن فً المؽرب األوسطم  بن لزالعرب وكان أشهرھم كسٌلة 

                             .    (6) ھو مسٌحًو

 م( ،إذ قام بحملته المشهورة8ٓٙ/هٔٙومرة أخرى ٌعٌن عقبة والٌا  على إفرٌقٌة من قبل ٌزٌد بن معاوٌة سنة)     

  ٌا رب لوال ھذا» إلى المحٌط األطلسً، وقال كلمته المشهورة التً اخترق فٌها المؽرب حتى أقصاه ووصل 

 لكنه مات على ٌد الروم وحلٌفهم كسٌلة الذي فر من صفوؾ  (0)«البحر لمضٌت فً الببلد مجاھدا  فً سبٌلك

، ولم ٌقتصر المصاب على قتل عقبة ومن معه، بل تعدى ذلك إلى خسارة كل ما  (4)م(8ٗٙھ/٘ٙجٌشه سنة)

حصل علٌه العرب فً المؽرب، حتى أن كسٌلة اتجه بمن معه إلى القٌروان ،فانسحب منها زھٌر بن قٌس 

    إلى برقة، ثم إلى مصر بعد أن أدرك عجزه عن مواجهة العدو ،وبقً أمر المؽرب -نابب عقبة علٌها -البلوي
-------------------------                                                                                                                                               

                    .    4ٔ، صٕ،ج9ٖٙٔ، ٔدٌوز ،محمد علً ،تارٌخ المؽرب الكبٌر، دار إحٌاء الكتب العربٌة، القاھرة ،ط( ٔ)

                                                           ،  ٗٗ،ص99ٕٔأحمد، علً ،تارٌخ المؽرب العربً اإلسبلمً، منشورات جامعة دمشق، (ٕ)

ة..، تحقٌق بشٌر م(،رٌاض النفوس فً طبقات علماء القٌروان وإفرٌق8ٌٔٓٔھ/4ٗٗالمالكً،أبو بكر عبد هللا بن محمد)(ٖ)

                                                                                                            ..8ٕص،ٔ،ج99ٗٔ، ٕرب اإلسبلمً ،بٌروت، طالبكوش،دار الؽ

                                                                                             .9ٔ،ص ٔنوابن عذارى،البٌان المؽرب،جٕٖ، صٔالمالكً ،رٌاض النفوس،ج(ٗ)

م( اإلستقصا ألخبار الدول المؽرب األقصى، تحقٌق جعفر 894ٔھ /ٖ٘ٔٔالسبلوي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري) (٘)

                                                                                                                                                       .                ٖٙٔ،صٔ،ج 994ٔ، ٔالناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البٌضاء، ط

 ٓ٘، علً، تارٌخ المؽرب اإلسبلمً ،ص، و أحمد 4ٗٔمإنس حسٌن،،فتح العرب للمؽرب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة ، القاھرة، ص(ٙ)

                                                  ،   ٖٗٔ، ، وابن عبد الحكم ،فتخ مصر، ص9ٖ، صٔالمالكً، رٌاض النفوس، ج(4)

                                                 .  9ٕ، صٔ(ابن عذارى ،البٌان المؽرب، ج8)
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    مشاكل الدولة فً الفتنة الثانٌة ،وما إن استقر األمر نسبٌا  لعبد الملك بن مروان، حتى أرسلدون تؽٌٌر بسبب 

م( 88ٙ/ه9ٙسنة) (4)زھٌر بن قٌس البلوي إلى إفرٌقٌة لقتال كسٌلة، فالتقى معه عند مدٌنة ممس وانتصر علٌه 

ؼادرھا زھٌر، فقتلوا ونهبوا فٌها، األمر وفً ھذه األثناء وجد الروم الفرصة مناسبة لئلؼارة على برقة التً 

الذي دعا زھٌر إلى العودة إلٌها لكن الروم تمكنوا منه وقتلوه ومن معه .  وما إن تم لعبد الملك القضاء على ابن 

وركز حسان ھجومه    (1)م (9ٕٙ/ه4ٖالزبٌر، حتى أرسل حسان بن النعمان الؽسانً والٌا  على المؽرب سنة) 

أمام الخصوم اآلخرٌن من  أخفق، واحتلها لكنه (3)لروم وقاعدتهم البحرٌة واإلدارٌة فً قرطاجةأول األمر على ا

ٌهود األوراس بزعامة الكاھنة المعروفة باسم دھٌا، التً كان جمٌع من بؤفرٌقٌة ٌخافون منها وجمٌع المؽاربة 

، (5)صورا  ُعِرف ْت بقصور حسانفتراجع حسان إلى برقة فؤقام فٌها ثّم بنى ق (1)بشرق الجزابر لها طابعون

كً تزٌل مطامع العرب فً إفرٌقٌة حسب اعتقادھا،  (6)وملكت الكاھنة المؽرب األدنى وخّربت القرى والعمران

 لكن ھذا التصرؾ أزعج المؽاربة، حٌث ما إن دخل حسان إلى قابس حتى رحب به سكانها الذٌن اؼتاظوا من 

وبعد  (0) تلت فً الثانٌةقن نحو وادي الجرٌد، فالتقى مع الكاھنة فً معركتٌن الكاھنة لتخرٌبها الببلد، فتوجه حسا

   . (4)م(4ٕٓھ/8ٖمدٌنة تونس سنة)  ذلك عاد حسان إلى القٌروان، حٌث وّطد الفتح وسلطان العرب فٌها وبنى

، إتمام (1)مصرواستطاع موسى بن نصٌر، الذي واله عبد هللا بن مروان والً الولٌد بن عبد الملك على       

م (،وكانت عملٌاته على ما ٌبدو سهلة، ھذا ما ٌدل علٌه صمت 4ٓ8-4ٓ٘ھ/9ٓ-84الفتح  بسرعة ما بٌن) 

، ومع أن الرواٌات حول (47)وعظمتها الرواٌات عن الصدامات وأعمال الحصار، واقتصارھا على ذكر المؽانم

ٌُستفاد منها بؤن المراحل األساسٌة لخط سٌر موسى كانت عبور المؽرب األوسط )  سٌره مضطربة إال أنه 

 فً الداخل ثم تجاوزه له والوصول إلى شمال المؽرب األقصى )المملكة المؽربٌة(حٌث فتحالجزابر الٌوم( 

                                                       رعة. ود (44)طنجة، ثم انحداره نحو الجنوب حتى سجلماسة

وھكذا تتضح الروح التوسعٌة لدى األموٌٌن من خبلل دعم فتوح المؽرب على الرؼم مما القاه قادة الفتوح من 

                                                                                                   صعوبات.

                                                                                                       :   فتح األندلس-3

لم ٌبق  من ببلد المؽرب إال سبتة الواقعة فً نهاٌة البحر المتوسط شرقً طنجة وكان ٌحكمها باسم بٌزنطة       

وبٌنما كان موسى ٌتحرك إلتمام ھذا الفتح جاءت لطارق بن زٌاد، الذي واله  طنجة، رسالة أمٌرا  ٌسمى ٌولٌان، 

      ، ولكن ٌبدو أن(41)من ٌولٌان حاكم سبتة ٌعرض علٌه فٌها استسبلم سبتة للعرب، وٌدعوھم فٌها إلى اسبانٌا
--------------------------------------                                                                                                                      

                                                                                                                                                   .٘ٗ،صٔالمالكً،رٌاض النفوس،ج(ٔ)

                                                                                                                                                     ٖ٘أحمد، علً، تارٌخ المؽرب اإلسبلمً،ص(ٕ)

                    ٓ ٌ٘٘ٔى شامً، موسوعة المدن، صكم ، ٌحٓٔتقع قرطاجة على خلٌج تونس شرقً العاصمة، وتبعد عنها (ٖ)

                                                                                                                                                           .    ٕ٘، صٔ(ابن عذارى ، البٌان المؽرب،جٗ)

                                                                                                                                                .  ٕٙ، صٔى، البٌان المؽرب، جابن عذار(٘)

                                                                                                         .  ٕٔ٘مإنس، فتح المؽرب، ص (ٙ)

                                                                                                 .               4ٕٗ، ،ص99ٖٔحسن محمد، نبٌلة، تارٌخ الدولة العربٌة دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، (4)

                                                                                                                     ٘٘المالكً ،رٌاض النفوس، ص(8)

                                                                                                                                                                                                                              .   ٕ٘ٔ،صٔالسبلوي، االستقصا ،ج(9)

                                                                                                                                  .  ٖٗ، صٔ، وابن عذارى، البٌان المؽرب ،ج4ٕٗابن عبد الحكم ،فتوح مصر ص( ٓٔ)

اسمها حالٌا  تافٌللت وھً إقلٌم فً المملكة المؽربٌة فً الجنوب الؽربً من جبال األطلس، آصؾ بك، فهرست المعجم، (ٔٔ)

                                                                                                                                        .  ٙٙص

                                                                                                                                                                                                     .                                    9ٖ-8ٖ، ص994ٔ، ٔعنان، محمد عبد هللا ،دولة اإلسبلم فً األندلس ،القسم األول،  مكتبة الخانجً، القاھرة ،ط(ٕٔ)
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       قبل العرب، وألّنهم خافوا مناألندلس كانت فً ذھنهم ألن حركة الفتوحات كانت كالثورة الجامحة من  فكرة فتح

،ولقد ساعدت الظروؾ الداخلٌة  (4)حرب ارتدادٌة من القوط والفرنجة والروم من األندلس لقربها من المؽرب

فً اسبانٌة ،العرب على ھذا الفتح،  فلقد كانت الببلد تعانً من انقسامات سٌاسٌة واضطهاد اقتصادي 

فاستبشر أھل األندلس بالعرب الفاتحٌن خٌرا ، وأملوا فٌهم الخبلص من حكم القوط ، وسّهل ھذا  (1)واجتماعً

الترحاب على العرب مهمة الفتح، التً لم تتعد  العامٌن، ولذلك اتصلوا بٌولٌان، وأرسل موسى إلى الخلٌفة الولٌد 

، وبالفعل  (3)للتؤكد من صدق ٌولٌان ٌعلمه باألمر، فوافق الخلٌفة على ذلك بشرط إرسال سراٌا استطبلعٌة 

، ثم أرسل موسى مولى له (1)أرسل موسى حملة بقٌادة مولى له  ٌدعى طرٌؾ بن مالك ،فعاد إلى طنجة ؼانما  

الجزٌرة فً  شبه م(  فنزل بالجٌش فً جنوب4ٔٔھ/9ٖاسمه طارق بن زٌاد فً جٌش جلّه من المؽاربة سنة )

الجزٌرة،  شبه فور سماع الحاكم االسبانً لذرٌق بنزول طارق أرضو،(5)مكان سمً على اسمه جبل طارق 

ترك حروبه المحلٌة فً الشمال وانسحب باتجاه الجنوب حٌث وقعت المعركة بٌنه وبٌن طارق الذي كان ٌصحب 

. ودارت المعركة فً وادي لكة) ٌصب فً المحٌط األطلنطً( والتً انتصر فٌها (6)ٌولٌان لٌدله على الطرٌق

حٌث اتجه شماال  لٌقضً على فلول الجٌش القوطً عند مدٌنة استجة، وبعد قتال   فُِتحت أمامه األندلسطارق و

وزع جٌشه فً اتجاھات مختلفة، بحٌث أرسل جٌشا  نحو قرطبة واآلخر باتجاه   عنٌؾ انتصر طارق، الذي

جه به نحو جٌان ثم إلى طلٌطلة، والرابع كان ٌقوده بنفسه، وات (0) مالقة، والثالث باتجاه إلبٌرة قرب ؼرناطة

منها . وفً ھذه األثناء عبر موسى بن نصٌر إلى األندلس مع جٌشه، ربما  حٌث دخلها بسهولة ألن أھلها ھربوا

واستولى موسى ،(4)طارق وجٌشه للخطر فً ھذه األرض البعٌدة والواسعة ألّنه رأى ضرورة كً ال ٌتعرض

 )م4ٔٓھ/9ٕتقع جمٌعها جنوبً وادي الكبٌر جنوبً األندلس( عام)على شذونة وقرمونة وإشبٌلٌة وماردة) 

، (1)والتقى موسى بطارق فً مدٌنة طلبٌرة قرب طلٌطلة، وتذكر بعض الرواٌات التارٌخٌة إساءة موسى لطارق

، وبعد لقابهما سارا (47) وربما كان الموضوع جدال  فً سٌاسة الفتح وخططه وؼٌر ذلك من أمور تخص الفتح

الشرقً من األندلس(،ثم ذھب كل واحد منهما فً اتجاه حٌث اتجه  فتحا سرقسطة)تقع فً أقصى الشمالمعا  و

 من المدن الواقعة فً أقصى الشمال الشرقً من األندلس طارق نحو الشرق، ففتح وشقة ولٌون واسترقة وؼٌرھا

رو عند مصبه على المتوسط(، ، بٌنما اتجه موسى إلى الشمال، ففتح الردة وطرطوشة) تقع على نهر األب(44)

بضرورة العودة إلى دمشق ألسباب التزال ؼٌر معروفة . واستكمل  وفً ھذه األثناء جاءه أمر الخلٌفة الولٌد

                    موسى قبل المؽادرة بعض الفتوح، ثم نّفذ أمر الخلٌفة وؼادر األندلس مع طارق، فوصبل دمشق
-------------------------------------------                                                                                                                                                       

    .     4ٙ،ص99ٙٔأحمد ،علً و زعرور، إبراھٌم، تارٌخ العصر األموي السٌاسً والحضاري ،منشورات جامعة دمشق، (ٔ)

 . و مإنس ،حسٌن،،فجر األندلس، دار المناھل،بٌروت،4ٕدولة اإلسبلم فً األندلس، القسم األول، ص،محمد عبد هللا  عنان ، (ٕ)

                                                                                                                                                             وما بعد.    ٖٔ،صٕٕٓٓ، ٔط  

، ٕمإلؾ مجهول، أخبار مجموعة فً فتح األندلس، تحقٌق إبراھٌم األبٌاري، دار الكتاب المصري، القاھرة، ط (ٖ)

                                                                                                                           . ٙٔ،ص989ٔ

م( نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب، تحقٌق إحسان عباس،دار صادر، ٖٔٙٔھ/ٔٗٓٔالمقري،أحمد بن محمد التلمسانً)(ٗ)

                                                                                                                          .    ٖٕ٘،صٔ،ج9ٙ8ٔبٌروت، 

                                                       ٖٖٕ،صٔ. المقري  ،نفح الطٌب ،جٗ٘ٔ،صٔالسبلوي ، اإلستقصا  ،ج   (٘)

                                                  . 9-8،صٕوابن عذارى، البٌان المؽرب،ج ،4ٔار مجموعة ،صمإلؾ مجهول، أخٌ (ٙ)

                                                                                                                             .              ٖٔٙ، صٔالمقري، نفح الطٌب ، ج (4)

                                                                                                                                                                                  .  4ٕٔعاقل ، خبلفة بنً أمٌة، ص،نبٌه  (8)

         .   4ٕٓص،ٗ،،و ابن األثٌر، الكامل،جٙٔ،صٕج،وابن عذارى، البٌان، 4ٕ-ٕٙمجموعة،ص مإلؾ مجهول، أخبار (9)

                                                                   . 4ٔابراھٌم ،تارٌخ العصر األموي،ص،زعرور  علً و ،أحمد (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٙٙٔفجر األندلس،ص ،حسٌن مإنس، (ٔٔ)
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م( فتح بعض المدن 4ٔ9-4ٔ4ھ/ ٔٓٔ-99واستطاع العرب فً عهد عمر بن عبد العزٌز) م(.4ٔٗھ/9ٙفً)   

م( 4ٕٖھ/٘ٓٔ، كما قام عنبسة بن سحٌم سنة )(4)خوالنًمنها أربونة على ٌد والً األندلس السمح بن مالك ال

كما استطاع عبد  (1)ة لوتسكً الفرنسٌة، وھً أبعد نقطة وصل إلٌها العرب فً فرنساقبالوصول إلى منط

م( تجاوز جبال البرانس والتوجه إلى بوردو فؤخذھا عنوة واتجه 4ٖٕھ/ٗٔٔالرحمن الؽافقً والً األندلس عام) 

اصطدم فٌها بجٌش الدوق أودو الذي استنجد بشارل مارتل زعٌم الدولة  بواتٌٌه ، ثم مدٌنة تور، حٌثنحو مدٌنة 

،وكانت  (1) وكانت الهزٌمة من نصٌب العرب ،وقُتل الؽافقً ، ودعٌت المعركة بببلط الشهداء (3)المٌروفٌنجٌة 

                                                                                                                           ھذه آخر محاولة جدٌة قام بها العرب باتجاه ببلد الفرنجة. 

وھكذا استطاع األموٌون توسٌع دولتهم بما وفروه من قدرة عسكرٌة و مادٌة وإن لم ٌقّدر بعضهم كالخلٌفة    

 م الفاتحٌن.سلٌمان بن عبد الملك  ضرورة تلك الفتوحات ودع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------                                                                                            

                                .8ٔص(فً األندلس ) القسم األول ،و عنان ، محمد عبد هللا،  دولة اإلسبلم4ٕص،ٕالبٌان المؽرب، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                       .   8ٖٓمإنس ،فجر األندلس،ص (ٕ)

                                                                                                                                                            .                 ٕٖٗالمرجع السابق،ص(ٖ)

     .             ٖٕٙ،صٔالمقري، نفح الطٌب،ج(ٗ)
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                                                                 اعتماد نظام الرباط والمثاؼرة لدفع الخطر البٌزنطً: -1

كان ھم األموٌٌن توسٌع رقعة الدولة، فكما امتدوا شرقا  وؼربا ، كذلك أرادوا االمتداد نحو الشمال ودك       

أخذوا من بٌزنطة والٌاتها فً الشام ومصر، وفٌما بعد المؽرب، واستولوا حصون العاصمة البٌزنطٌة، بعد أن 

                                                على أجزاء كثٌرة من أمبلك البٌزنطٌٌن فً البحر المتوسط وقلصوا نفوذھم.  

ب ٌد معاوٌة من أجل تؤمٌن وبدأ إعداد العدة للبٌزنطٌٌن منذ العصر الراشدي، إذ  أطلق عمر بن الخطا    

السواحل، وبالفعل قام معاوٌة بترتٌب المقاتلة فٌها، وأقام الحرس على مناظرھا واتخذ لها المواقٌد ،كما وضع 

، وكان الرباط ٌضم حصونا  ٌتجمع فٌها الجند للدفاع عن المناطق (4)للمدن الساحلٌة نظاما  ُعِرؾ بالرباط

وُخصصت حامٌات الرباط إلنذار األھالً فً المناطق الساحلٌة بؤن ٌؤخذوا المعرضة لؽارات أساطٌل الروم، 

حذرھم إذا ما ظهرت سفن البٌزنطٌٌن فً المٌاه، فكان الحصن فً الرباط ٌضم حجرات للجند ومساكن لهم 

ومخازن لؤلسلحة والمإن وبرجا  للمراقبة، ؼٌر أن الرباط ما لبثت أن اتسعت وازدادت أھمٌتها حتى صارت 

كما ازداد العمران فً السواحل، حٌث أمر عثمان بن عفان منح كل من  (1)اعد للهجوم البحري وشن الؽاراتقو

من أجل زرع ركٌزة على السواحل لضرورة السٌطرة على  (3)ٌسكن المدن الساحلٌة إقطاعات من األرض 

 م (8ٗٙھ/ 8ٕسنة)  أجل ذلك أُنشؤ األسطول فً مصر، حٌث تم فتح جزٌرة قبرصالجزر المتوسطٌة، ومن 

العرب ھذه الفتوحات الجزرٌة بؤن ثبتوا أقدامهم فً البحر المتوسط، بانتصارھم على  وأرواد ورودس، وتوج

م ( ،لكن الصراع الذي تم بٌن اإلمام ٗ٘ٙھ/ٖٗعام) (1)معركة ذات الصواري قرب لٌكٌاالبحرٌة البٌزنطٌة فً 

                                             الؽزوات .   علً ومعاوٌة أوقؾ

مع اندالع الحرب بٌن اإلمام علً ومعاوٌة ضعفت على ما ٌبدو الحامٌات العسكرٌة المرابطة على الحدود و     

مع بٌزنطة فاستؽل البٌزنطٌون ذلك وحرضوا عناصر الجراجمة الساكنة على حدود الشام الشمالٌة فً جبال 

.كما أن بٌزنطة  استولت على أجزاء من أرمٌنٌة التً فُتِحت (5)صول مختلفةاللكام )األمانوس( وھإالء قوم من أ

 من أجل درء الخطر إلى عقد ھدنة مع اإلمبراطور واضطر معاوٌة م(.٘ٗٙھ/ٕ٘عام) (6) منذ خبلفة عثمان

،وما أن انتهى من مشاكله حتى أعلنها حربا  ضد بٌزنطة، وأُطلِق علٌها حرب الثؽور)الحدود(  (0)البٌزنطً

قرب األرض العربٌة، وكانت حدود ( 4)وتعنً كل  موضع ٌكون فً أرض العدو فً بطن أو وادي أو فرجة جبل

 ٌن :ثؽور الشام الروم تتكون من سبلسل جبلٌة عالٌة منها جبال األمانوس وقُسمت ھذه الثؽور إلى قسم

--------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     ٖٗٔالببلذري،فتوح البلدان،ص(ٔ)

                                  .   ٕٔالعدوي، إبراھٌم أحمد، قوات البحرٌة العربٌة ،مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ،القاھرة،ص(ٕ)

                                                                                                                                                                     المرجع السابق، نفس الصفحة،    (ٖ)

  م( ترجمة أحمد محمد عٌسى، مكتبة النهضةٓٓٔٔ-ٓٓ٘أرشٌبالد ، لوٌس ، القوى البحرٌة والتجارٌة فً البحر المتوسط)(ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                    9ٓالمصرٌة ، القاھرة ،ص

  ،و ضو، بطرس، تارٌخ الموارنة دارٕٓٓ(دار النشر للسٌاسة والتارٌخ ،بٌروت،اسماعٌل، عادل ،المردانٌون )المردة(٘)

                                                                                                            .8ٕٗ،ص  94ٓٔالنهار،بٌروت،

                                                                                                      .ٕٙٓالببلذري، فتوح البلدان، ص (ٙ)

                                 ٙٗ،صٔ،جٖٕٓٓقطار، إلٌاس ،لبنان فً العصور الوسطى ،كلٌة اآلداب الجامعة اللبنانٌة،بٌروت،(4)

                                 .    ٖٓٔ،صٗابن منظور ،لسان العرب،ج (8)
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وھً الحصون الجنوبٌة الؽربٌة، أي األماكن الحصٌنة التً تحمً الشام من اعتداءات البٌزنطٌٌن 

الواقعة جنوب آسٌا الصؽرى، وأدنة)أضنة حالٌا ( والمصٌصة ومنبج وأنطاكٌة ومرعش.  (4) وأھمها:طرسوس

ة التً تقع بٌن نهري الفرات و دجلة( فهً الحصون الشمالٌة الجزرٌة)الجزٌرة نسبة إلى المنطق أما الثؽور

وظٌفة الثؽور الجزرٌة حماٌة  وجعلت الدولة األموٌة (1)وملطٌة  والحدث وزبطرة  ُسمٌساط الشرقٌة ومنها:

الدولة العربٌة اإلسبلمٌة من ھجمات البٌزنطٌٌن، فً حٌن جعلت مهمة الثؽور الشامٌة الهجوم على الدولة 

ولقد اھتم معاوٌة بتحصٌن المدن الساحلٌة وإقامة أبراج للحراسة والمراقبة وشجع األھالً  (3)ة نفسهاالبٌزنطٌ

م(، لكنه توقؾ بسبب الظروؾ 9ٗٙھ/ 9ٕعلى السكن فً ھذه المناطق . وتجسد نظام الثؽور ھذا منذ عام) 

بؾ والشواتً، فقد كان العرب ،بهٌبة الصوا (1)م (فً خبلفة معاوٌةٕٙٙھ/ٕٗالداخلٌة للدولة لتعود فً سنة)

 هدٌقومون فً كل عام بؽزوتٌن على ببلد البٌزنطٌٌن فً الشتاء وفً الصٌؾ ،وتعددت ھذه الؽزوات فً ع

إنهاك قوة البٌزنطٌٌن، وشؽلهم فً عقر دارھم ،كما أنها كانت كمدرسة لتخرٌج جٌل  معاوٌة والتً استهدفت

،ومنها تلك الؽزوة التً شارك فٌها ٌزٌد بن معاوٌة والتً (5)جدٌد مدرب من المحاربٌن والقادة العسكرٌٌن

،وباإلضافة إلى ھذه الؽزوات كان معاوٌة ٌفكر فً ؼزو الجزر المتوسطٌة،ألّنه كان  (6)وصلت إلى القسطنطٌنٌة

 (0)م( على ٌد جنادة بن أبً أمٌة4ٕٙھ/ٕ٘عدة جزر منها رودس عام )ٌخطط لؽزو القسطنطٌنٌة،ولذلك فتح 

كما ؼزا جنادة جزٌرتً كرٌت وأرواد سنة  (4)ورتب لهم العطاء ،فؤنزل فٌها معاوٌة قوما  من العرب

وقلٌقٌة ولٌكٌا، وبذلك مهد معاوٌة لحلمه، حٌث حاصر و استولى العرب على أزمٌر (1)م (4ٗٙ/ه٘٘)

 إذ ،(47)ب بهزٌمةومنً العر أخفقم (،ولكن الحصار 48ٙھ/9٘ م (حتى سنة)4ٖٙھ/ٗ٘القسطنطٌنٌة منذ سنة )

    البٌزنطٌٌن ،باإلضافة إلى ذلك استخدم البٌزنطٌٌن النار اإلؼرٌقٌة،  كان لموقعها الحصٌن دورا  ھاما  فً نصر
----------------------------------                                                                                                                                  

                                                                             .  8ٕ،صٗطرسوس مدٌنة بٌن أنطاكٌا وحلب وببلد الروم ،ٌاقوت الحموي،معجم البلدان،ج(ٔ)

، ومرعش: واحدة من أھم 8ٓٔالمصٌصة مدٌنة ھً فً شمال سورٌة تقع اآلن فً تركٌة ، أمٌن واصؾ، الفهرست معجم،ص

،ومنبج ھً مدٌنة صؽٌرة تقع 8ٕالمدن الواقعة إلى الشمال من سورٌة والتزال معروفة بهذا االسم ، أمٌن واصؾ، الفهرست ،ص 

إلى الشمال الشرقً من حلب وإلى الؽرب من نهر الفرات، شامً، موسوعة إلى الشمال السوري قرٌبا  من الحدود التركٌة 

                                                                                                                                        ٘ٙالمدن،ص

م( بؽٌة الطلب فً تارٌخ حلب،تحقٌق سهٌل زكار، دار الفكر، ٕٔٙٔھ/ٓٙٙابن العدٌم ،كمال الدٌن عمر بن أحمد)ت(ٕ)

وسمٌساط مدٌنة على شاطا الفرات فً طرؾ ببلد الروم ؼربً الفرات، الحموي، .ٕٕ٘،صٔ،ج988ٔ،  ٔبٌروت،ط

فُِتحت على ٌد معاوٌة وھً ؼربً مدٌنة دٌار بكر،ٌاقوت الحموي،معجم   وملطٌة ،مدٌنة قدٌمة للروم ،8ٕ٘،صٖمعجم،ج

. والحدث، قلعة حصٌنة بٌن ملطٌة. وزبطرة، مدٌنة فً طرؾ ببلد الروم فتحها العرب ،الببلذري،فتوح 9ٖٔ،ص٘لدان،جالب

                                                                                                                          .   9٘ٔالبلدان،ص

    لٌة عبد السمٌع ،الثؽور البرٌة اإلسبلمٌة على الحدود الدولة البٌزنطٌة فً العصور الوسطى،مكتبة األنجلو الجنزوري، ع (ٖ)

                                                                                                                                                                                         .  ٕ٘-ٕٓص ،94ٓٔالمصرٌة،القاھرة،

                                                                                                                                                     . ٕٕأبو زٌد، عبل عبد العزٌز ،الدولة األموٌة دولة الفتوحات،ص (ٗ)

رمضان، عبد العظٌم ،الصراع بٌن العرب وأوروبا منذ ظهور اإلسبلم إلى نهاٌة الحروب الصلٌبٌة،دار  (٘)

                                                                                                         .  94،ص98ٖٔالمعارؾ،القاھرة،

                                                                                                                                                                                       .،    ٕٗٔ،صٖ، ابن األثٌر ، الكامل، جٕٓٗ، ٕبً ،تارٌخ، جالٌعقو (ٙ)

م(تارٌخ مدٌنة دمشق، تحقٌق محب الدٌن أبً سعٌد العمروي، 4٘ٔٔھ/4ٔ٘ظ أبً القاسم علً بن الحسن)تابن عساكر، الحاف(4)

، و العبادي، أحمد مختار سالم، والسٌد عبد العزٌز، تارٌخ البحرٌة اإلسبلمٌة فً 99ٕ-9ٕٕ،صٔٔ،،ج99٘ٔدار الفكر، دمشق، 

                                                                                                                                                                    .           ٖٕ،ص98ٔٔمصر والشام دارالنهضة العربٌة،بٌروت،

                                                                                                                                                                                  .  4ٖٕالببلذري، فتوح، ص (8)

         .  ٕٖ،ص99ٕٔ، سٌد أحمد الناصري،الروم والمشرق العربً مركز النشر بجامعة القاھرة،9ٙأرشٌبالد، القوى، ص (9)

(ٔٓ) Moss ,H ,St .The Formation of East Roman Empire,  330-717 in C,M H Vol Iv B  

Cambridge     (1966)p31.,                                                                                                                                                           
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،وبعد ھذه الخسارة رأى ضرورة سحب  قواته فً أواخر أٌامه (4)للعرب  من سفنعلى ما بقً  وساعدتهم الرٌاح

.كما واھتم معاوٌة بفتح حصون   (1)عاما  ألنه سٌمهد األمر لتولٌة ابنه ٌزٌدوعقد ھدنة مع البٌزنطٌٌن لمدة ثبلثٌن 

م (، ٘ٙٙھ/٘ٗدٌج سنة ) إفرٌقٌة التً كانت والٌة بٌزنطٌة ،ولقد تمكن الجٌش الذي أرسله بقٌادة معاوٌة بن ح

                                                                                                                                     .   (3)من فتح قلعة جلوالء وثؽر بنزرت

االمبراطور البٌزنطً جستنٌان أراد  عبد الملك بن مروان : هدفً ع  االهتمام بالتحصٌنات-أ

م( استؽبلل الظروؾ الداخلٌة للدولة العربٌة اإلسبلمٌة، 4ٔٔ-4ٓ٘ھ/9ٖ-8ٙم(ومن)9٘ٙ-8ٗٙھ/4ٙ-٘ٙالثانً)

، وھاجموا حصون الثؽور (1)عقب موت ٌزٌد بن معاوٌة فؤرسل جٌوشا  لقتال العرب فً قبرص وأرمٌنٌا

م عادوا الستؽبلل الجراجمة فً إثارة المشاكل والفوضى فً كما أنه، (5)وخاصة ملطٌة وأنزلوا عساكرھم  بها 

الدولة العربٌة اإلسبلمٌة، وبما أّن األمور لم تستقم بعد لعبد الملك بن مروان،  فقد اضطر إلى عقد معاھدة مع 

البٌزنطٌٌن ،قدم فٌها ضرٌبة سنوٌة ووافق على أن تتقاسم دمشق والقسطنطٌنٌة الضرابب التً ُتجمع من قبرص 

كما وافق اإلمبراطور البٌزنطً على نقل الجراجمة من شمال الشام ،  وبهذا النقل حقق عبد الملك (6) وأرمٌنٌا

ومن الفوابد التً كانوا ٌقدمونها  مكسبا  سٌاسٌا  عظٌما ،  إذ تخلص من ھجمات الجراجمة  ومن مشاكلهم

لملك من مشاكله الداخلٌة، نقض المعاھدة ألن وبعد انتهاء عبد ا (4)وتم توزٌعهم فً مناطق مختلفة  (0)لبٌزنطة

البٌزنطٌٌن أرسلوا حملة إلى قبرص ونقلوا بعض سكانها إلى جزٌرة كوزٌكوس القرٌبة من القسطنطٌنٌة 

-4ٕوباعتبار أن قبرص من أمبلك الدولة العربٌة اإلسبلمٌة، فقد أدى ذلك إلى اندالع الحرب بٌن الطرفٌن عام)

صقالبة إلى الدولة العربٌة اإلسبلمٌة لٌخسر البٌزنطٌون المعركة عند مدٌنة م( وانحاز ال9ٕٙ-9ٔٙھ/4ٖ

حمبلت   ونتٌجة  لذلك أعاد عبد الملك(1)العربٌة  سٌباستولٌس، وبنتٌجتها عادت أرمٌنٌا إلى أحضان الدولة

كن فٌه الصوابؾ والشواتً السنوٌة من ثؽور الشام ،وتم من خبللها االستٌبلء على حصن المصٌصة ،حٌث أس

. كما اھتم عبد الملك بصٌانة ھذا الثؽر، فبنى حوله  (47)عبد الملك الجنود وجعله منطقة الحدود بدال  من أنطاكٌة

ھذا ماقام به عبد الملك فً المشرق أما فً جهة المؽرب العربً،   . (44) الجدران الضخمة والجدران المزدوجة

  م عبد الملك بدك تلك المواقع وخاصة الحصون والثؽور الساحلٌة،والذي كان الٌزال للبٌزنطٌٌن فٌه مواقع، فاھت

      فعندما أرسل عبد الملك زھٌر بن قٌس البلوي لقتال كسٌلة استؽل البٌزنطٌون ؼٌاب زھٌر عن برقة، وأؼاروا
-----------------------------------------                                                                                                                           

 Ostrogolosky ,G, History of  the  Byzantine  State ,Trans ,Joan Hussey ،98أرشٌبالد ، القوى،ص(ٔ)

 (Oxford)1956         P112                 .                                                                                     

(ٕ) History  of the  B yzantin  Empire  Oxford, 1878 , p360. Finlay ,G,    و العرٌنً، السٌد الباز ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .             ٕ٘ٔ-8ٗٔ، 9ٙ٘ٔ،الدولة البٌزنطٌة، القاھرة،

، وبنزرت: مدٌنة ساحلٌة تقع على ساحل المتوسط عند الرأس األبٌض إلى الشمال الؽربً ٖٖٔ،صٔالسبلوي ، االستقصا ،ج(ٖ)

                                                                                                                                                .8ٗٔمن العاصمة تونس، شامً، ٌحٌى،ص

                                                   .     8٘ٔص،99ٕٔلسٌاسً ،منشورات جامعة دمشق،فرح، نعٌم، تارٌخ بٌزنطة ا(ٗ)

                                                                                               . ٖٕ٘،صٔابن العدٌم بؽٌة الطلب ، ج (٘)

(ٙ) Ostogrsky ,G, History of the Byzantine State p,116.      And  Fooed ,E The Byzantine 

Empire (London 1911)p146.                                                                                                           

(4) BURY ,J,B, A History of The Later Roman Empire  ED  London ,1931, p321                    

لقرن الثامن المٌبلدي، رسالة عبد العزٌز، وسام فرج ،العبلقات بٌن اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة والدولة األموٌة حتى منتصؾ ا(8)

                                                                                                                                                                                        .    ٗٗ، ص989ٔدكتوراه، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،اإلسكندرٌة،

                                                                                                                                                                      .   ٖٕٗالناصري ،سٌد أحمد ،الروم والمشرق،ص (9)

           ,    p393 . Finaly, G , History of Greece,7,(Oxford ,1977)،و 9ٙٔ،صالببلذري،فتوح البلدان (ٓٔ)

                                                                                                                                                                    .    4٘ٔعبد المنعم، ماجد ،التارٌخ السٌاسً ،ص (ٔٔ)
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قرطاجة، قاعدة  م( ركز حسان بن النعمان على9ٕٙھ/ 4ٖسنة) ، وفً (4) علٌها وقتلوا زھٌرا  عندما عاد إلٌها

                                                                          َبقً للبُزًطُُي فُها هكاى،كوا فتح هىسً البٌزنطٌٌن البحرٌة واإلدارٌة، فهدمها كً ال

م ( وغزا الجزر الوتىسطُة هثل البالُار وهُىرقة وهٌُىرقة وكذلك 897-897ه/09-78طٌجة عام)  ابي ًصُز

                                                                                                                         .  (2)سارت حوالت بحزَة أخزي إلً صقلُة وسزدٌَُة، وتن فتح سبتة

أعاد الولٌد الصوابؾ والشواتً بقوة، وعٌن لهذه الؽزوات أخاه مسلمة بن عبد  الولٌد بن عبد الملك: هدع-ب

أبدى الولٌد للؽزوات فً آسٌة الصؽرى أھمٌة ذٌن أظهرا كفاءة وقدرة حربٌة فابقة ، كما لال،  الملك ،وابنه العباس

فً ؼزو القسطنطٌنٌة، وٌبدو أّنه رّكز فً عملٌاته  خاصة، ربما ألنه كان ٌفكر فً تحقٌق الحلم األموي،

العسكرٌة على المعاقل الهامة الواقعة على الطرٌق األساسً للقسطنطٌنٌة، ولقد أشارت المصادر إلى العدٌد من 

وٌبلحظ أن األسماء اختلطت لدى  (3)قل البٌزنطٌة التً استهدفتها الحمبلت العربٌة السنوٌةأسماء الحصون والمعا

بعض المإرخٌن العرب، وتضارب التوقٌت الزمنً بالنسبة لبلستٌبلء علٌها، وربما ٌشٌر ھذا إلى تكرار ھذه 

ولعل الحصن األكثر المتقاربة أو ربما تعٌد فتح حصون سبق فتحها .الحمبلت كل سنة والتً تفتح الحصون 

ألنه بسقوطه أصبح الطرٌق الهام بٌن أعمال الشام والبوسفور، والذي  (1)م(4ٓٙھ/88أھمٌة ھو حصن طوانة) 

. وردا  على ھذه الحمبلت ھاجم األسطول  (5)تسلكه الجٌوش العربٌة اإلسبلمٌة، مفتوحا  ،كما بنى حصن سلوقٌة

نجاحاته بتجهٌز حملة للوصول إلى القسطنطٌنٌة، لكن الموت سبقه ، وفكر الولٌد بعد إحراز (6) البٌزنطً دمٌاط

                                                                                                                                               قبل تجهٌزھا.  

استلم سلٌمان الخبلفة واالستعدادات لؽزو   سلٌمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزٌز: هدع-ج

دابق بالقرب من  جالقسطنطٌنٌة قابمة على قدٍم وساق، فدّب الحماس فً نفسه لتحقٌق ھذا الحلم ،وعسكر فً مر

 القسطنطٌنٌة، وقدم( سار مسلمة بن عبد الملك قاصدا  4ٔٙھ/98،حٌوفً عام )  (0)حلب فً منطقة الثؽور

، واستمر الحصار (4) تجمعت لدٌه أساطٌل الشام ومصر، حٌث أرسلها سلٌمان فً البحر لتساند القوى البرٌة

ولما أسُتخلؾ عمر بن عبد العزٌز  (1)الذرٌع خفاقحكم سلٌمان، حٌث انتهى باإل عهدالذي كان قاسٌا  جدا  طول 

ٌّاال  إلى الدفاع أكثر من الهجوم، أمر الجٌش باالنسحاب ،كما أّنه ھّدأ من النش اط العسكري فً خبلفته، ألنه كان م

على عكس الخلفاء السابقٌن الذٌن رأوا أّن الهجوم خٌر وسٌلة للدفاع، ولرد الخطر البٌزنطً فقد كانت لحمبلت 

اد الصوابؾ والشواتً من أجل حصار القسطنطٌنٌة نتابج أھمها إشؽال البٌزنطٌٌن عن التفكٌر فً استرد

ممتلكاتهم وخاصة فً المؽرب الكبٌر.  وانصب اھتمام عمر على صٌانة حدوده وتقوٌتها ،فقد رمم حصن 

، ونظم للمرابطٌن حٌاتهم فً الثؽور، حٌث جعل الرباط أربعٌن ٌوما ، وعاقب من تخلّؾ عن ذلك فقد (47)البلذقٌة
---------------------------------------                                                                                                        

                                                                                                                                                           . ٕٕ،صٔابن عذارى ،البٌان المؽرب،ج(ٔ)

                                                                          .     ٔٓٔ.، لوٌس، القوى،ص ٖ٘ٔكاشؾ ،الولٌد بن عبد الملك، ،ص( ٕ)

                                                                                                                                                                                 8ٓٙ-4٘ٙ،صٖلملوك،جالطبري نتارٌخ االمم ا( ٖ)

                                                                                                                         .      8ٓ،ص9هاٌة،ج، وابن كثٌر، البداٌة والنٙٗ،صٌٗاقوت الحموي، معجم البلدان،ج( ٗ)

                                                                                                                                                                                                . 9ٓ،صٔابن العدٌم ،بؽٌة الطلب ،ج( ٘)

                                                                                                                                                                                                                   . 8ٕ٘ص،ٗابن األثٌر،الكامل،ج( ٙ)

                                                                                                                                                                            .  99ٕ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج( 4)

                                                                                                                                                                        .8ٓٔرمضان، عبد العظٌم، الصراع بٌن العرب وأوربة،ص( 8)

-9ٗ، ص99ٓٔعبد هللا، ودٌع فتحً ، العبلقات السٌاسٌة بٌن بٌزنطة والشرق األدنى مإسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة،( 9)

                        .Finaly ,G , History of Greece,   pp18-19                      ،  ٗٓٔ، وأرشٌبالد ،القوى،ص9٘

                                                                                                                           .  9ٖٔفتوح البلدان،صالببلذري، ( ٓٔ)
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  ،وٌبدو أن بٌزنطة شعرت بالقوة فؤرادت استرداد ھٌبتها البحرٌة (4)اعتبر إقامة الحدود كإقامة الصبلة والزكاة،

م( ،وعلى تانٌس الواقعة على الساحل 4ٔ9ھ/ٓٓٔشوكة العرب البحرٌة، فؤؼارت على البلذقٌة فً عام) وكسر 

                                                                                                            م (. 4ٕٓھ/ٔٓٔعام)  (1) المصري

إحراز انتصارات أو ؼزوات ذات شؤن، ومن  هدٌزٌد ع هدلم ٌكن ع :ٌزٌد وهشام بن عبد الملك هدع-د

-، التً كانت طرفا  فً الصراع العربً(3)ؼزواته ما قام به جند ثؽور الشام وجند ثؽور الجزٌرة فً أرمٌنٌة

بإرسال ،وبسبب موقعها المتوسط بٌن الدولتٌن، قام ٌزٌد (1)البٌزنطً، والتً كان والءھا ٌتؽٌر وفقا  لمصالحها

  .  أما ھشام بن عبد الملك فقد أولى (5)أحد قواده وھو الجراح بن عبد هللا الحكمً الذي فتح حصن بلنجر فٌها
الحصون والثؽور اھتماما ، حٌث أنشؤ حصونا  على الطرٌق العسكري  الممتد من أنطاكٌة حتى المصٌصة، كما 

  -ٖٔٔإلى أرض الروم البٌزنطٌٌن ما بٌن عامً ) تتالت الؽزوات المنطلقة من ثؽور الجزٌرة وثؽور الشام 
التً كانت تفتح الحصون صٌفا  وتتخلى عنها فً الشتاء ، لتعاود فتحها فً الصٌؾ (6)م( 4ٖ9-4ٖٔھ/ٕٕٔ

م(قرر ھشام إرسال جٌش لقتال بٌزنطة فً أكرونٌون بالقرب من عمورٌة، لكن 4ٖ9ھ/ٕٕٔالتالً . وفً عام  )

،وأدى ھذا  (0)ة وقُتل أحد مقاتلٌه األبطال المشهور بالشجاعة واإلقدام، عبد هللا البطالالجٌش العربً منً بالهزٌم

. ثم تراجع المد العربً باتجاه آسٌة الصؽرى  (4)إلى رفع معنوٌات بٌزنطة، التً قامت بالهجوم على ملطٌة

                                                                                                                                    لٌتوقؾ نسبٌا  فً ما بقً من عهد ھشام .  

م(  وأؼار على 4ٕ8ھ/ٓٔٔم (وعام)4ٕ4ھ/9ٓٔأما فً المؽرب  فقد قام أسطول تونس بؽزو صقلٌة عام)

                                                                                      .  (1)م( 4ٖ٘ھ/4ٔٔجزٌرة سردٌنٌة عام ) 

، أو حسب حاجة الدولة وھكذا ٌمكن تتبع قوة األموٌٌن فً التحصٌن  علوا  وانخفاضا ، حسب قوة الخلٌفة وضعفه

 .إلى ذلك

 

 

 

 

 

 

----------------------                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                     .  48ٖ،ص٘ابن سعد، الطبقات ، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                  .    ٘ٓٔتجارٌة ، صأرشٌبالد ، القوى البحرٌة وال( ٕ)

                                                                                                      49ٕخ الدولة العربٌة ،صعبد المنعم ، ماجد ، تارٌ (ٖ)

م االسكندرٌة ، ٗٙٓٔ-ٖ٘ٙعبد الؽنً ، عبد الرحمن  محمد، أرمٌنٌة وعبلقاتها السٌاسٌة بكل من البٌزنطٌٌن والمسلمٌن   (ٗ)

                                                                                                                                                                                    .    8ٕٔ-8ٓٔ.ص 98ٖٔ

                                                                                                                                                                                                       . ٖٖٓخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة ، ص (٘)

                                                                                                                                                                                         .        ٓٙٔلسترنج، بلدان الخبلفة،ص( ٙ)

سٌر أعبلم النببلء ،تحقٌق شعٌب  م(4ٖٗٔھ/4ٗ8الذھبً، شمس الدٌن محمد بن احمد)ت.  و9ٓٔالببلذري ،فتوح البلدان،ص (4)

   .   4ٗ،صٗ،و الزركلً، األعبلم، ج9ٕٙ،ص٘، ج8ٖٗٔ، 9عٌم العرقسوسً، مإسسة الرسالة، بٌروت، طاألرناإوط ومحمد ن

                                                                                                                                                                    .  ٙٔٔعبد هللا، ودٌع فتحً ،العبلقات السٌاسٌة ،ص (8)

 .ٙٔٗ،صٗاألثٌر،الكامل،ج ( ابن9)



ٙٗ 
 

                                        :   اعتماد سٌاسة فصل الدٌن عن السٌاسة-  5

لقد أشكل عصر بنً أمٌة على المإرخٌن القدامى فً حسم طبٌعته السٌاسٌة، ھل مثلت ملكا  أم خبلفة أم      

                                                                                                                                 أنموذجا  لدولة تمٌزت عن كبلھما ؟  

ن إلى استعمال مفردات عدٌدة تشٌر إلى أٌامهم دون أن ٌتحملوا ٌوھذا السبب ھو الذي اضطر المإرخ   

مما ٌعكس وعٌا  بجمع بنً أمٌة لمشتقات تلك العناصر، فهم استعملوا القوة  (4)مسإولٌة مصطلحات أخرى

مهام الخلفاء، بحٌث حرصوا على إقامة  ، وبالوقت نفسه جسدوا(1)والؽلبة فً حكمهم، كما أنهم استؤثروا بالمال 

ٌُنظر إلٌهم كمإتمنٌن على رسالة اإلسبلم ومستمرٌن بنشرھا والذود عنها. ھذا باإلضافة إلى  شعابر الدٌن، وأن 

حرص األموٌٌن على عدم الجمع بٌن سلطتهم الدٌنٌة وسلطتهم السٌاسٌة، أي أنهم لم ٌسٌسوا اإلسبلم، وذلك بؤن 

ن عن جمٌع رعاٌاھم بؽض النظر عن ٌأسلمة الدولة، بل على العكس اعتبروا أنهم مسإولٌعتبروا أن مهمتهم 

دٌاناتهم حتى أنهم عملوا على إشراك المسٌحٌٌن فً شإون الدولة اإلدارٌة، ھذا عدا عن االحترام الذي القاه 

                            ٌرونها مناسبة  لهم.  ھإالء فً الحٌاة االجتماعٌة ، وكذلك الحرٌة االقتصادٌة، أي أنهم زاولوا المهن التً

ولقد استطاع معاوٌة التوفٌق بٌن ما ھو سٌاسً وما ھو دٌنً وھنا ال ٌنبؽً مساٌرة ابن خلدون فٌما ذھب إلٌه     

،  فالمتتبع لبرنامج معاوٌة الٌومً الذي ٌورده المسعودي، ٌلحظ اھتمام (3)من انقبلب الخبلفة إلى ملك مطلق

. وٌجسد ھذا الخبر شخصٌة  (1)وٌة البالػ بؤخبار الماضٌن للتعرؾ على سٌاستهم، باإلضافة إلى تبلوة القرآن معا

معاوٌة باإلرث البعٌد مع اإلرث السٌاسً فً بناء الدولة ،وفكرھا السٌاسً، وبالتالً بناء منهج لمن ٌلٌه من 

، وبرؼم ذلك فقد كان معاوٌة (5)عبد الملك وھشام الخلفاء ومن ھنا قٌل إّن السواس من بنً أمٌة كان معاوٌة و

ٌُسلم علٌه بالخبلفة بإمارة المإمنٌن قبل وصفه بصفة الملك ، بحٌث إنه لم ٌرؼب بنفً لقب الخبلفة (6)ٌرؼب بؤن 

عنه . ولقد رأى معاوٌة أن مهمة الخبلفة ھً صٌانة األمة وإدارتها، وتوطٌد الحكم فٌها، أكثر من توثٌق األحكام 

العربٌة اإلسبلمٌة من خبلل المعرفة . كما عمل معاوٌة على نشر  (0)قهٌة وإقحام تلك األحكام فً حٌاة األفرادالف

الجهاد ورأى أنه من مصلحة الدولة نقل العاصمة بعد الفتنة، واختار دمشق مكانا  لها، حٌث الشام التً اعتادت 

ما رأٌت رجبل  أخلق »فعبد هللا بن عباس قال عنه  على األنظمة السٌاسٌة . ولقد مدح الكثٌر سٌاسة معاوٌة،

ث اتخذ لنفسه بعض  مزاٌا الملوك ، حٌ(1)، وحتى معاوٌة قال عن نفسه أنه أول الملوك( 4)«بالملك من معاوٌة

   ، (47)فقد أحاط نفسه بهٌبة الملوك وجبللهم، كما جعل لنفسه سرٌرا  على نحو ما كان لؤلباطرة الروم والفرس 

-------------------- 

ٌورد الٌعقوبً فً تارٌخه لفظ أٌام بتً أمٌة انظر الفهرس، والطبري ٌورد الملك لمعاوٌة والبٌعة لمن بعده ،أما السٌوطً عبد  (ٔ)

، ٔم( تارٌخ الخلفاء تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، مطبعة السعادة، مصر،ط٘ٓ٘ٔھ/9ٔٔالرحمن بن أبً بكر)ت

ھذا الكتاب الخبلفة للراشدٌن أكثر مما ٌستخدمها لؤلموٌٌن باستثناء عمر بن عبد العزٌز الذي ٌركز على خبلفته، فٌذكر فً 9ٕ٘ٔ

                                     . ٕٙ٘-9ٗٔوفٌما ٌخص األموٌٌن ص 84ٔ-4ٕانظر : تارٌخ الخلفاء ،فٌما ٌخص الراشدٌن ص 

                                          .  9٘، ص948ٔح الساسة عند العرب ، تونس،أحمد، عبد السبلم ،دراسات فً مصطل  (ٕ)

            ٕٕٓ، ص98ٗٔ، ٘م( المقدمة، دار القلم، بٌروت،ط٘ٓٗٔھ/8ٓ8ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمً)ت (ٖ)

                                                                                                                                                                          .  ٖٕ،صٖالمسعودي، مروج الذھب،ج (ٗ)

                                                                                                                                                       .   ٔ٘ٔ،صٖالمصدر السابق،ج(٘)

                                                                                                                                                                                                                     .4ٖٔ،صٔالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج(ٙ)

                                                                                                                                                                     .ٓٗٔالعش، الدولة األموٌة،ص (4)

                                                .    9٘ٔ، صٕٔٓٓحمدي، الدولة األموٌة المفترى، دار القاھرة، للكتاب،شاھٌن،  (8)

                                                                                                                                                  . ٕٖٕ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج (9)

                                                                                                                                              4ٕٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ ،ج (ٓٔ)
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، وعند (4)عندما  أظهر اللٌن تجاه المسٌحٌٌن فهو صلى فً الجلجلةكما وٌبرز تجذر مفهوم السٌاسة لدى معاوٌة 

، فقد (3)ه برخاء ال ٌقل عما كانوا علٌه فً حكم البٌزنطٌٌنعهد، حٌث شعر المسٌحٌون فً (1)قبر مرٌم العذراء

فً  -المسٌحٌٌن -، كما أنه اعتمد علٌهم (5)م(ٖٙٙھ/ٖٗالتً خربها الزلزال سنة ) (1)جدد عمارة كنٌسة الرھا

الشإون اإلدارٌة، كنوع من المشاركة، وكً ال تصطبػ الدولة بالصبؽة الدٌنٌة، فلقد توارثت أسرة سرجون بن 

، كما عٌن ابن آثال طبٌبه المسٌحً جابٌا  لخراج حمص، (6) منصور الوظابؾ المالٌة طوال قرن كامل بعد الفتح

ومن حنكة معاوٌة ودھابه أنه استمال الرعٌة بؤن  (0)وھذه وظٌفة مالٌة لم ٌسبق لمسٌحً قبله أن وصل إلٌها

عامل خصومه بسخاء وبرحابة صدر ال ؼطرسة فٌها مما ٌحفظ لهم كرامتهم واحترامهم وٌكسب والءھم، وھو 

                          ،(4)لم ٌّدِع أٌة صفة دٌنٌة، كما أنه جعل الجٌش الشامً داعما  لمناوراته السٌاسٌة البارعة

ذا كان معاوٌة مإسس الدولة األموٌة، فإن عبد الملك موطد أمورھا، فهو ٌوصؾ بؤنه صاحب شخصٌة وإ     

، ھذا بعد أن صار خلٌفة لكن قبل ذلك كانت حٌاته مختلفة، حٌث كان فقٌها ، حتى أنه (1)جبارة، شدٌدة السٌاسة

. إذا  كان اھتمامه كبٌرا  بالبحوث الدٌنٌة، لكن حاله انقلبت بعد انتقاله إلى  (47)اعُتبر من فقهاء المدٌنة السبعة

الشام مع والده مروان، الذي أصبح خلٌفة للمسلمٌن، ونقل الخبلفة بدوره إلى ابنه عبد الملك، الذي رأى أنه من 

حٌاة األمة، فهذه األمور لها واجبه إدارة الببلد بروح جدٌدة، وعدم إدخال المسابل الدٌنٌة والفقهٌة فً تفاصٌل 

أھلها إذ أصبح ھو رجل دولة بالدرجة األولى، ولٌست مهمته تطبٌق األحكام الشرعٌة على الرعٌة . فهو لم 

، عندما كان عبد هللا بن الزبٌر معتصما  بها، وٌبدو أنه جانٌقٌتورع عن السماح للحجاج الثقفً برمً الكعبة بالم

مة وعلى سلطته، ألن ھذا كان الحل األخٌر مع ابن الزبٌر، رؼم أن عبد الملك فعل ذلك حفاظا  على وحدة األ

حذر الحجاج من انتهاك حرمة مكة، وأمره أن ال ٌنفر أطٌارھا، وأال ٌهتك أستار كعبتها، وال ٌرمً أحجارھا، 

سٌاسة المهادنة  ، كما أنه اتبع،(44)وأن ٌؤخذ على ابن الزبٌر بشعابها وفجاجها حتى ٌموت جوعا  أو ٌخرج منها

 .      (41)مع الناس وتقرب من الرجال الصالحٌن أمثال رجاء بن حٌوة 

---------------------------------                                                                                                  
،قسم ٓٔ،ج99ٔٔمراد مصطفى ،موسوعة ببلدنا فلسطٌن، دار الهدى، كفر قرع، الجلجلة، ھً كنٌسة القٌامة، انظر الدباغ،  (ٔ)

         .                                                                                                                            ٕٖٗثانً،ص

                                                                                                     . ٓٔولهاوزن، الدولة العربٌة،ص  (ٕ)

                                                                                                                                                                         .  ٓٔٔولهاوزن، الدولة العربٌة،،ص (ٖ)

                                                                                      .      ٖ٘ٔ، خشاب، موسوعة المدن،ص .الرھا مدٌنة أورفة التركٌة حالٌا  (ٗ)

                                                                                                                                                     8ٕٕخلٌفة بن خٌاط ، تارٌخ خلٌفة،ص(٘)

الشرٌؾ ،حامد محمد ، أحوال ؼٌر المسلمٌن فً ببلد الشام حتى نهاٌة العصر األموي، مكتبة عبد الحمٌد شومان، عمان  (ٙ)

، وقٌل إنه سلّم مفاتٌح دمشق لخالد بن    ومنصور بن سرجون كان متسلم دمشق قبل الفتح العربً لها ، 49،ص4ٕٓٓردن، أأل

منصور بن سرجون  ، الولٌد ، وٌبدو أن األموٌٌن لم ٌنسوا ھذه الخدمة آلل سرجون من أجل ذلك انظر: نصر هللا ، جوزٌؾ

               .  ٖٗ، ص99ٔٔ، ٔلعربٌة أنطون ھّبً ، المكتبة البولٌسٌة، بٌروت ، طالمعروؾ بالقدٌس ٌوحنا الدمشقً، نقله إلى ا

                                                                                       . 9ٙ،ص999ٔ، ٖھوٌدي، فهمً، مواطنون ال ذمٌون ، دار الشروق، القاھرة، ط (4)

                                                                            . 9ٔدر اإلسبلم والدولة األموٌة ،صشعبان ، محمد ،ص  (8)

م( الفخري فً اآلداب السلطانٌة، والدول اإلسبلمٌة، دار صادر 9ٖٖھ/ٕٕٖابن الطقطقا ،محمد بن علً بن طباطبا) (9)

                                                                                                               .                               ٗٓٔبٌروت،ص

   .                                ٕٗٓ، ص4الرٌس محمد ،ضٌاء الدٌن، النظرٌات السٌاسٌة اإلسبلمٌة،دار التراث،القاھرة،ط( ٓٔ)

                                                                       .              ٙٔٔ،صٗ، والببلذري، أنساب األشراؾ،جٖٖٔ،صٗابن األثٌر،الكامل،ج (ٔٔ)

م(من 4ٖٓھ/ٕٔٔ، ورجاء ابن جرول أبو المقداد من عباد الشام وزھادھم وفقهاء التابعٌن مات سنة) ٓٔ،صٗالطبري ج (ٕٔ)

م( مشاھٌر علماء األمصار،تحقٌق م. فبل ٌشهمر، 9ٙ٘ھ/ٖٗ٘مٌمً، محمد بن حٌان بن أحمد أبو حاتم)تجلة التابعٌن  انظر: ،الت

  .                                                                                             4ٔٔ، ص9٘9ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت، 
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،وٌبلحظ من جانبه اآلخر إنسانا  سمحا  صهر فً بوتقته األمة (4)فً عهدهكما أنه أمر بقتل رجل ادعى النبوءة 

جمعاء لٌسٌر فً ركب السٌاسة، وعلى الرؼم من سٌاسة التعرٌب التً انتهجها فً إدارة الدولة بتعرٌب الدواوٌن 

ه لم ٌمنع أخاه عبد إال أن الكتاب المسٌحٌٌن استمروا فً أعمالهم، ككتاب فً الدواوٌن، لكن باللؽة العربٌة، بل إن

العزٌز بن مروان من استعمال المسٌحٌٌن فً والٌته، فلقد أولى شخصا  ٌدعى ثٌودور اإلسكندرٌة، فً حٌن تولى 

، كما أن عبد الملك (1)أخوه بطرس أمر الصعٌد، وكان األخوٌن اعتنقا اإلسبلم فً أواخر والٌة عبد العزٌز

،ومن سٌاسته فً إرضاء (3)على صدره ولحٌته تقطر خمرا   استقبل فً قصره األخطل شاعر تؽلب، والصلٌب

ٌّر رأٌه كً ال  المسٌحٌٌن أٌضا  أنه كان قد فكر فً تحوٌل كنٌسة ٌوحنا  إلى الجامع األموي فً دمشق، لكنه ؼ

وكذلك اتصؾ ابنه ھشام بالتسامح، واستٌعاب الرعاٌا فً     (1)ٌُؽضب المسٌحٌٌن، حفاظا  على وحدة الدولة

، وأعاد للمسٌحٌٌن ملكٌة بحر أنطاكٌة الذي (5)إذ عٌن على دٌوان حمص رجبل  ٌدعى تاذري بن أسطٌن دولته،

، كما قّرب إلٌه رجال الدٌن (6)أُخذ منهم قبل أربعٌن عاما ، وأمرھم بانتخاب بطرٌركا  لهم، فانتخبوا صدٌقه

عتبر أن االھتمامات الفقهٌة من اختصاص ولم ٌؽضبهم فً تصرفاته، وا (0)والفقهاء، أمثال الزھري وأبً الزناد 

ٌُهمِل الجهاد كما مر سابقا  ، وبذلك اتصؾ بحسن السٌرة والدٌن.                                                             الفقهاء                                                                                     ،ولم 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------                                                                                                                                    

مصر والقاھرة،المإسسة  م(، النجوم الزاھرة فً ملوك9ٙٗٔھ/84ٗابن تؽري بردي، جمال الدٌن أبو المحاسن األتابكً)ت(ٔ)

  99ٔ،صٔ. ج9٘ٔ،وعبد العزٌز الدوري، النظم اإلسبلمٌة،بؽداد، ٕٓٔ،صٔالعامة للتؤلٌؾ والترجمة والطباعة والنشر، مصر،ج

.                 8ٖٔ،ص9ٙٓٔوت،دٌنٌت، دانٌل، الجزٌة واإلسبلم، ترجمة فوزي فهٌم جاد هللا، منشورات دار الحٌاة، مإسسة فرانكلٌن،بٌر (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .4ٖٕ،ص4الببلذري، أنساب األشراؾ،ج (ٖ)

                                                                                                                                                        .  ٖٔٔالببلذري، فتوح البلدان،ص (ٗ)

م( الوزراء والكتاب، تحقٌق ابراھٌم األبٌاري ومصطفى السقا وعبد 9ٕٗھ/ ٖٖٔالجهشٌاري، أبو عبد هللا محمد بن عٌدروس)(٘)

                                             .ٓٙ، ،ص  98ٖٔ، ٔالحفٌظ الشلبً ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابً  الحلبً، القاھرة، ط

                                                                                                                                                                             .  44ٕولهاوزن، الدولة العربٌة،ص (ٙ)

م( صفة الصفوة، تحقٌق محمد ٕٓٓٔھ/94٘ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علً)ت، و8ٔٔ،صٗالطبري، تارٌخ،ج (4)

.، وأبً زناد ھو عبد الدٌن ذكوان  القرشً أبو ٖٙٔ،صٕ،  ج949ٔ، ٕفاخوري ومحمد رواس قلعجً، دار المعرفة، بٌروت،ط

                                                                                                                                                ٖٙ-ٔٙم(  طبقات الحفاظ، ص4٘ٓھ/ٕٖٔعبد الرحمن من فقهاء المدٌنة توفً سنة) 
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                                               رفض بعض الخلفاء سٌاسة العصبٌة القبلٌة:  -6

كانت قبابل عرب ما قبل اإلسبلم تتحارب من أجل السٌطرة على مرعى أو نبع ماء أو نهب قافلة أو مواٍش،    

لكن األمر تؽٌر مع نجاح حركة الفتوحات وسٌطرة العرب على دول مترامٌة األطراؾ، ومع ذلك استمرت 

،   (4)ارد الدولة الضخمةالسلطة السٌاسٌة ومو النزاعات لكن الصورة واألسباب تؽٌرت وأصبحت تدور حول 

ومع استبناؾ حركة الفتوح، واستؽبلل موارد  (1)لم ٌكن قبل الدولة األموٌة إذا  ذلك الصراع العنٌؾ بٌن الدوحتٌن

الحروب ومكاسبها ، أصبح ھناك نوع من التنافس بٌن قادة الجٌوش الذٌن كانوا مع عناصرھم المقاتلة قبلٌٌن، 

مواقؾ الحٌاد واالتزان بٌن القوى المتنافسة، وكثٌرا  ما تورطت باالنحٌاز إلى ووقفت الدولة فً بعض األحٌان 

جانب فبة ضد أخرى، وجاء ھذا التورط إما على شكل تؤٌٌد معلن وإما على شكل مصاھرة أو إٌثار بؤعطٌات أو 

لة أحٌانا  إثارة منح وؼٌر ذلك، وأدى ھذا إلى رفع وتٌرة التنافس إلى حد الصراعات الدموٌة، وربما قصدت الدو

ھذه النعرة كضرورة سٌاسٌة فً المركز أو فً الوالٌات لتإمن نوع من التوازن فً الحكم والسٌاسة، أو ربما 

كان ھدفها من ذلك صرؾ نظرھم عن السلطة، بإشؽالهم بهذه المنافسات، وبذلك ٌشعرون بحاجتهم دوما  إلى 

للتحالفات حالفات إذا  ؼرضا  سٌاسٌا  بحتا ، وقد أصبحت السلطان، وكان ؼرض الدولة األموٌة من دعم تلك الت

                                                            .  (3) أحزابا  سٌاسٌة  تخفً وراءھا مصالح حٌوٌة متعلقة بالمجال واالمتٌازات

ك؟ إن  بعض الخلفاء حرصوا على فمن ھم الخلفاء الذٌن استطاعوا تحٌٌد العصبٌة القبلٌة؟ وكٌؾ فعلوا ذل    

خلق حالة شبه توازن عندما ٌشعرون بخطر تلك الصراعات ومن ذلك ما قام به معاوٌة بن أبً سفٌان من تقرٌبه 

كذلك تزوج من قرٌش  (1)للٌمنٌة، حٌث تزوج من قبٌلة كلب كً ٌقوي مركزه فً الشام، قبل أن ٌصبح الخلٌفة

ٌُإخذ على  (5)ومن ؼٌرھا ٌُنسى أن بنً أمٌة ، ولماذا  معاوٌة أنه قرب الٌمنٌة بزواجه من مٌسون، إذ ٌجب أن ال

                                         ھم عرب شمالٌون وھذه المصاھرة تحفظ التوازن القبلً له فً ھذه البٌبة المتوترة .

المؤوى فً الجزٌرة والشمال الشامً  وكما حابى معاوٌة الٌمنٌٌن فإنه قرب القٌسٌٌن، فهو الذي منح القٌسٌة    

عندما نزح عدد من قبابل قٌس وعلى رأسها قبٌلتً كبلب وعقٌل من العراق إلى الشام  إبان معركة صفٌن، 

، فحاربت ھذه القبابل مع معاوٌة .  وجعل معاوٌة الضحاك بن قٌس من حاشٌته وھو قٌسً (6)فؤسكنها الجزٌرة

ٌنه أمٌرا  على دمشق، ولما كان معاوٌة ٌمنح قبٌلة أكثر من أخرى سرعان ما بل ھو زعٌم القٌسٌة فً الشام، وع

طوٌلة فتطاولت الٌمنٌة على القٌسٌة وھددوھم  مدةٌتراجع أو ٌمنح األخرى، ومثال ذلك أنه فرض للٌمنٌة العطاء ل

وأما عبد    قٌسً ، لكن معاوٌة سرعان ما تدارك األمر، حٌث فرض العطاء ألربعة آالؾ (0)بإخراجهم من الببلد

الملك فقد استطاع بحكمته ورجاحة عقله أن ٌعدل بٌن الٌمنٌٌن والقٌسٌٌن على الرؼم من أنه استلم الحكم 

 والصراع بٌنهما على أشده، حٌث نتج عن معركة مرج راھط أٌام مروان بن الحكم نتابج خطٌرة، فقد 

---------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                .   44ٕى، رٌاض، الحزبٌة السٌاسٌة،صعٌس (ٔ)

                                                                                           .    8٘ٔالعش، ٌوسؾ ، الدولة األموٌة،ص(ٕ)

(ٖ)                                                                         Patrica ,Crone,Staves  on Horses, The evolution  of 

 the Islamic Policy , Cambridge  1980, p 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    .ٕٕٖ،ص٘، وابن الجوزي ، المنتظم،جٕٗ٘،صٕالطبري،تارٌخ األمم والملوك، ج (ٗ)

                                                                                                                       .  8ٖٔفترى علٌها،صشاھٌن، حمدي ،الدولة األموٌة الم (٘)

                                                                                                                                                                          ،   ٕٖٔٙ، ص8ابن العدٌم ،بؽٌة الطلب،ج(ٙ)

م(األؼانً، تحقٌق،علً ناصٌؾ،الهٌبة المصرٌة العامة 9ٙٙ/ھٖٙ٘صفهانً، علً بن الحسٌن أبو الفرج)ت(األ4)

                                                                                                                                                                                               . 8ٕٓ، صٕٓ، ج99ٕٔللكتاب،القاھرة،
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ل كل فرٌق على طرد خصومه قسمت  الفبتان ببلد  الشام بٌنهما إلى منطقتٌن شمالٌة قٌسٌة وجنوبٌة ٌمنٌة،  وعم

من دٌاره، بحٌث بقً القٌسٌون على والبهم البن الزبٌر، وفّر زفر بن الحارث الكبلبً أكبر زعمابهم إلى 

،وشن من موقعه الؽارات على كلب فً المناطق  (4)سٌا وتحصن بها وأعلن عدم اعترافه بخبلفة مروانٌقرق

الملك منهمك فً إخضاع القوى المعارضة، وعلى الرؼم من ھذا وكان عبد  ،(1)المجاورة  له فً بادٌة السماوة

الموقؾ القٌسً المتوقع فإن عبد الملك لم ٌنساق فً تٌار العداوة المتؤججة ضدھم ، فلقد جعل أحد كبار زعماء 

م(، لكن عمٌر 8ٙٙھ/4ٙالحباب السلمً على مٌمنة جٌشه المتجه لحرب مصعب بن الزبٌر )القٌسٌة عمٌر بن 

المعركة بعد أن اتفق مع قابد جٌش مصعب، فحلت الهزٌمة بجٌش األموٌٌن، وقُتِل ابن زٌاد  انسحب منخانه و 

، وھرب عمٌر إلى زفر بن الحارث فً قرقٌسٌا خوفا  من (3)وبعض زعمابهم من الٌمانٌة مثل الحصٌن بن نمٌر

أن عبلقته مع زفر ساءت فطلب  ،وٌبدو (1)عبد الملك أو من أجل أن ٌنسق مع زفر لئلؼارة على الٌمنٌة ھناك

األمان من عبد الملك، فؤمنه وسجنه لكنه فر من السجن وعاد إلى منطقة الجزٌرة لٌستؤنؾ شن الؽارات على 

الذٌن لم ٌسكتوا وردوا بؽارات انتقامٌة مشابهة بقٌادة حمٌد بن حرٌث بن بحدل، واضطربت األحوال  الٌمنٌٌن،

ٌلة تؽلب النصرانٌة فً الصراع ووقفت إلى جانب قٌس ،وكانت تؽلب تعٌش ، ودخلت قب(5)فً البادٌة والجزٌرة

فً منطقة الجزٌرة منذ أمد، وانتهى الصراع بمقتل عمٌر وإرسال رأسه إلى عبد الملك كبرھان على والبهم 

                                                                                                                                                     .  (6)له

م( حاصر زفر فً قرقٌسٌا لكن رجال 88ٙھ/9ٙوبعد تخلص عبد الملك من عمرو بن سعٌد األشدق سنة)     

استبسلوا فً القتال، فلجؤ عبد الملك إلى المسالمة بعد أن اشترط زفر أن ٌبقً عبد الملك له الخٌار فً بقاء  زفر

والبه البن الزبٌر أو ٌنضم إلى عبد الملك، ووافق عبد الملك وأعطاه األمان مع ابنه الهذٌل بن زفر وجمٌع 

ث ، وأمر زفر ابنه باالنضمام إلى جٌش عبد الملك أتباعهما كما زوج ابنه مسلمة من الرباب ابنة زفر بن الحار

لقتال مصعب، حٌث لم ٌكن لولده كما كان له بٌعة لعبد هللا بن الزبٌر وعلى الرؼم من أن الهذٌل ترك جٌش بنً 

                                       . (0)أمٌة وانضم إلى جٌش مصعب إالّ أّن عبد الملك صفح عنه

ك منشؽبل  فً تحقٌق التوازن بٌن الفعالٌات القبلٌة فٌما تبقى له من خبلفته، حٌث أنه لما أؼار وبقً عبد المل  

حمٌد بن حرٌث الكلبً على بنً فزارة وقتل منهم عددا  ؼضب عبد الملك وھّدأ من ؼضب زعماء فزارة حٌن 

ألنه لم ٌقتص لقتلى كلب  بؤن عّوضهم عن قتبلھم باألموال ورفض القصاص لقتبلھم ،وذلك (4)طالبوا بالقود 

. ولكن ھذا الصلح كان على   (1)«كنتم فً فتنة والفتنة كالجاھلٌة القود فٌها»على ٌد زفر فٌما مضى ذلك، وقال 

« بنات قٌن»مضض، ألن فزارة استؽلت ھذا الدعم المادي كً تثؤر من بنً كلب فؤؼاروا علٌهم فً مكان ٌدعى 

 مل أثار ؼضب عبد الملك الذي أمر الحجاج الثقفً بمعاقبة بنً فزارة بشدة،فؤوقعوا فٌه ھزٌمة كبٌرة، وھذا الع

    بنً كلب كً ٌقتصوا  واستسلم للحجاج اثنٌن منهما، فؤرسلهما الحجاج إلى عبد الملك الذي بدوره أرسلهما إلى

 ------------------------                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      . 4ٗ،ص4الببلذري، أنساب األشراؾ، ج (ٔ)

.                                                                                      .     8ٕٓعٌسى، رٌاض ،الحزبٌة السٌاسٌة،ص(ٕ)

                                     .     8ٔٗص،ٖوالطبري، تارٌخ األمم والملوك،ج، ٕٙٗ،صٙالببلذري، أنساب األشراؾ،ج(ٖ)

                                                                                                                                                         ٓ 8ٖٗشاھٌن، حمدي، الدولة األموٌة المفترى علٌها،ص(ٗ)

                                                                                                                                                                                            .   ٓٙ،ص4الببلذري ، أنساب األشراؾ، ج(٘)

                                                         .     99،صٗ. وابن األثٌر،الكامل،ج4٘،ص4الببلذري، أنساب األشراؾ،ج(ٙ)

                                                                                                                                                                                                   . ٘ٔٔ،صٗابن األثٌر ، الكامل، ج(4)

ٌُقتل القاتل بدل القتٌل، ابن منظور، لسان العرب، ج (8)                                        .4ٕٖ،صٖالقود ھو الِقصاص، أي أن 

                                                                                                .  ٘٘،ص4الببلذري أنساب األشراؾ،ج (9)
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ھذا، لكن عبد الملك ھدد بنً كلب لما علم  ، ولم ٌشِؾ ھذا ؼلٌل الكلبٌٌن الذٌن فكروا فً ثؤر أكبر من(4)منهما 

رأوا أنه  ، وأدت سٌاسة عبد الملك المتوازنة تجاه القبابل إلى انزعاج الٌمنٌٌن الذٌن (1)بنواٌاھم فانتهوا عن ذلك

على عبد الملك تفضٌلهم على القٌسٌٌن بعد الخدمات التً قدموھا لؤلموٌٌن فً معركة مرج راھط ،وبفضلهم 

ألطراؾ وبقً زفر وابنه تحققت لؤلموٌٌن السٌادة على ببلد الشام، لكن سٌاسة عبد الملك بقٌت على اتزان بٌن ا

سعدة الفزاري وؼٌرھم من قٌس فً صحبته باإلضافة إلى حسان بن مالك الكلبً مالهذٌل وكذلك عبد هللا بن 

                                                                                                                             .(3)وروح بن زنباع الجذامً ورجاء بن حٌوة الكندي

كما أن عبد الملك حاول إخماد نار العصبٌة التً انتقلت إلى خراسان، حٌث أرسل أمٌة بن عبد هللا بن خالد إلٌها 

، فحاول أمٌة أن ٌشؽلهم بالجهاد، لكنه لم ٌفلح فً ذلك فعزله عبد الملك وعٌن بدال  عنه  (1)م( 9ٖٙھ/4ٗعام) 

                                                                                                                       .  (5)المهلب بن أبً صفرة

وكان عمر بن عبد العزٌز أسما من التفرٌق بٌن ٌمنً وقٌسٌن بل إنه تخطى حدود التمٌٌز بٌن من ھو مسلم     

 .أي إنه تجاوز ھذه السٌاسة وخلفها وراءهأو ؼٌر مسلم وبٌن الفقٌر والؽنً، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------                                                                                                                                                

، ٔقٌن موضع بالشام بالسماوة وھً عٌون ماء عدة ،ٌاقوت الحموي، معجم البلدان ج ،وبنات  ٙ٘،ص4الببلذري، أشراؾ ،ج (ٔ)

                                                                                                                                                              .9ٙٗ-9٘ٗص

حمد عزب ،القبابل العربٌة فً ببلد الشام، منذ ظهور اإلسبلم إلى نهاٌة العصر األموي، الهٌبة المصرٌة العامة الدسوقً، م (ٕ)

                                                                                                                           ٓٔٙ،،ص94ٖٔ ٕإحسان ، العصبٌة القبلٌة وأثرھا فً الشعر األموي، دار الفكر، ط ،و النص،48ٕ، ص998ٔللكتاب، القاھرة، 

                                                                                                                                       .   8ٖٙشاھٌن، حمدي ،الدولة األموٌة المفترى علٌها،ص (ٖ)

                                                                                                                                               .    ٘ٗ٘،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج(ٗ)

                                                                                                                                                            .    ٖٔٙ، صٖالمصدر السابق،ج(٘)
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 ثانٌاً:   مظاهر الضعؾ فً مجال السٌاسة العامة:

   

 عجز األموٌٌن عن فهم أسس الحكم.- 4  

 المشارقة.ظلم األموٌٌن للمؽاربة وعدم مساواتهم ب -1  

 سوء معاملة األموٌٌن آلل البٌت. - 3  

 استئثار األموٌٌن بجمٌع مفاصل الحكم وعدم اعتمادهم على الشورى. - 1  

 اعتماد بعض الخلفاء على العصبٌة القبلٌة. - 5  

 عدم احترام المعارضة.- 6  

 انتشار ظاهرة القتل ظلماً. -0  

 عدم السكن فً العاصمة دمشق بصورة دائمة. -4  
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                                                                                                                :عجز األموٌٌن عن فهم أسس الحكم -4

تقتضً طبٌعة الدول وجود نظام حكم ٌرعى مصالح العامة، وٌترأس ھذا النظام  حاكما ، ٌتمتع بصفات       

تإھله لهذا المنصب، كما ٌجب أن ٌكون صبلحٌات فٌراعً بذلك عبلقته بالمحكومٌن وعبلقة المحكومٌن به، 

م ؼٌرھا من األلقاب الظاھرة والتً بؽض النظر عن شكل الحكومة وماھٌة الحكم، سواء أكانت خبلفة أم إمامة أ

فاألموٌون وصلوا إلى السلطة باسم الخبلفة اإلسبلمٌة ، والخبلفة لؽة  تعنً من   فً جوھرھا ٌكمن أسلوب الحكم،

،ومفهوم الخبلفة ھو ترأس (4)خلؾ خبلفه وبقً بعده، والخلٌفة ھو السلطان األعظم والجمع منها خبلبؾ وخلفاء

    . (1)مٌة الدولة العربٌة اإلسبل

ٌُفترض أن ٌتصؾ بها، طالما أن معاوٌة        ولن ٌتم التطرق ھنا إلى شروط الخبلفة وصفات الخلٌفة، التً 

حصل علٌها بعد حرب دامٌة، وبقوة السٌؾ ال بالشورى، كما أنه جعلها خاصة لبنً أمٌة. ومهما كان األمر 

لة األموٌة، فكان لزاما  علٌه تدبٌر أمورھا، وخاصة بعد أن فمعاوٌة أصبح الخلٌفة األموي األول، وبه ابتدأت الدو

امتدت رقعتها على مساحة كبٌرة، كبرت معها مسإولٌاتهم، لكن السإال الذي ٌطرح نفسه ھو ھل استطاع 

       معاوٌة ومن أتى بعده من األموٌٌن استٌعاب فكرة الحكم الجدٌد واالنخراط فً سٌاقه على الوجه المطلوب؟ 

بة على ھذا السإال ٌجب التذكر بؤن بنً أمٌة نقلوا مقر الحكم إلى الشام التً كانت متمرسة فً أسالٌب ولئلجا

الحكم، وھذا ال ٌنفً معرفة العرب ألنظمة مختلفة من ھذه األسالٌب، لكن ھذه األنظمة كانت تتناسب مع الوضع 

خ القبٌلة و الحكم الملكً األتوقراطً، كما فً المحلً لها ، ومنها على سبٌل المثال الحكم األبوي المتمثل فً شٌ

وعندما جاء  اإلسبلم بلور ھذه األنظمة فؤصبحت دولة  ( 3) الٌمن و الحكومة الشورٌة على ؼرار ما كان فً مكة

، ومن بعده الخلفاء الراشدٌن، إلى أن حصل علٌها معاوٌة فنقل الحكم إلى الشام التً ٌتوالھا الرسول محمد

قبل ذلك عشرٌن عاما  ، ثم باشر منها الحكم بعد أن أصبح خلٌفة، ھذا الحكم الذي بقً  طٌلة العصر تولى حكمها 

األموي ؼٌر واضح المبلمح، رؼم حاجة الدولة إلى تنظٌم أمورھا بعد اتساعها، فالخلفاء األموٌٌن لم ٌرتقوا إلى 

قد كان الخلٌفة األموي فً ھٌكله العام أقرب القدر الكافً من اإلحساس بكٌانهم كحكام لدولة مترامٌة المساحة، ف

ما ٌكون إلى شٌخ القبٌلة ، وكانت سٌاسته فً جوھرھا عبارة عن استعادة وتوسٌع لهٌبة شٌخ القبٌلة، والدولة 

بنظر معاوٌة ومن خلفه ال تعنً سلطة الحاكم المنبثقة من داخل الجماعة ذاتها، والمعبرة عن كٌانها السٌاسً بؤي 

شكال، بل تعنً  سلطة اإلكراه والتؽلب والقهر التً ٌلحقها األعداء بالجماعة واألمة، ففكرة التؽلب شكل من األ

كانت األساس الذي سٌطر على محور الحكم فً العصر األموي، ومن فحوى ھذه الفكرة حاول األموٌون وعلى 

قام فً قصره الذي تمٌز بكل رأسهم معاوٌة رفض إعطاء المسجد دوره االستقطابً فً حٌاة رجل الدولة، إذ أ

ٌُبلحظ عدم وجود مكان خاص (1)عادات الملوك من العرش إلى الحرس والحجاب والمقصورة وؼٌرھا ، إذ 

فسٌاسة األموٌٌن ،  (5)مستقل للحكومة كً ٌباشر الخلٌفة أعماله ، فكان القصر ھو مقر حكم الخلٌفة أو الوالً

               جعل من           فً الحكم، وھً معتمدة على التوزٌع الفبوي الذي الداخلٌة جاءت متبلزمة مع الذھنٌة األموٌة
--------------------- 

                                                                                                                                                                                               .89،ص9ابن منظور ، لسان العرب، ج (ٔ)

،و نوار،  9٘ٔ، ص984ٔ، ٔحسن الحاج ، حسٌن ، النظم اإلسبلمٌة ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، ط(ٕ)

تارٌخ اإلسبلم ، ٌم، حسن، حسنابراھ، ٗ٘، ص99ٙٔصبلح الدٌن ، نظرٌة الخبلفة أو اإلمامة، دار المعارؾ اإلسكندرٌة ، 

                .ٖٓ٘، ٔ، ج99ٙٔ، ٗٔالسٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً، دار الجٌل بٌروت ،دار النهضة المصرٌة، القاھرة، ط

                                                                                                            .      ٕٗٔالنجار، حسٌن فوزي ، اإلسبلم والسٌاسة، القاھرة،ص (ٖ)

                                                           .   8ٗٔبٌضون، ابراھٌم، مبلمح التٌارات السٌاسٌة فً القرن األول الهجري،  ص(ٗ)

                            .  8ٕٓ،ص98ٔٔ، ٌٌ٘ن، بٌروت ، ط فروخ ، عمر ،تارٌخ صدر اإلسبلم والدولة األموٌة دار العلم للمبل(٘)

                               



4ٕ 
 

األسرة الحاكمة أرستقراطٌة متفوقة فً امتٌازاتها. ومن المبلحظ  عدم وجود دستور أو أنظمة محددة لتسٌٌر 

ل إن األھواء والرؼبات ھً التً أمور الدولة سواء على مستوى الدولة ككل أم على مستوى والٌة بحد ذاتها ب

كانت تسٌطر على سٌر الحكم فً أؼلب األحٌان، وأما االجتماعات التً كانوا ٌعقدونها، فجلّها كانت ُتعقد وقت 

الحاجة وعندما ٌرى الخلٌفة ضرورة لذلك، فكان ٌستدعً بعض الصحابة أو التابعٌن أو العلماء لمشاورتهم فً 

،وأما أكثر (4)بار، وكانت أكثر الوفود التً تدخل على الخلٌفة والوالة تؤتً لؽاٌة أدبٌةاألدب أو األخ أمور الفقه أو

وھا ھو معاوٌة ٌستقدم الوفود فً مجلسه من أجل أخذ البٌعة البنه  الوافدٌن ھم أصحاب الشكاوى والحاجات،

ٌ عقد مجلس بنً أمٌة فً ، أي إن الرؼبات الخاصة ھً التً  كانت تستدعً الحراك السٌاسً. وربما (1)ٌزٌد 

وأٌضا عندما اضطر عبد الملك إلى   (3)الحاالت الطاربة كما حدث فً مإتمر الجابٌة بعد موت معاوٌة بن ٌزٌد

  .  (1)جمع أھل بٌته لٌستشٌرھم فً أمر مصعب بن الزبٌر

ع الخوارج وعلى ما ٌبدو اقتصرت المجالس على المشاورات والمناظرات كما فعل عمر بن عبد العزٌز م  

                                                                                                      .   (5)عندما ناظرھم إلقناعهم 

وكان الخلٌفة ٌسؤل عن أحوال والٌاته عندما ٌفد إلٌه أحد الرعاٌا من تلك الوالٌات، فلقد سؤل معاوٌة عبد  هللا بن 

  (6)«أما أھل البصرة فقد ؼلب علٌها سفهاإھا وعاملها ضعٌؾ»عن البصرة فً والٌة ابن عامر فقال له:الكواء 

 . (4)عن قضاء الٌمن ومكة وؼٌرھا  (0)ومثله فعل عبد الملك حٌث سؤل الشعبً

ٌُبلحظ بؤن الحكم خضع ألھواء الخلفاء الخاصة ومٌولهم كالخلٌفة سلٌمان بن عبد الملك الذي حاول     فور  و

أن القابد أو الوالً ال ٌكافؤ  وھذا ٌدل على( 1)وصوله إلى الحكم تصفٌة كل الوالة والقادة الذٌن كان ٌكرھهم 

حسب عمله بل حسب موقؾ الخلٌفة منه، وھناك أمثلة كثٌرة على ذلك تؤتً فً سٌاق  ھذا البحث ومنها على 

بإخبلص، لكن المكابد والؽٌرة السٌاسٌة نتج عنها أن  سبٌل الذكر ال الحصر نهاٌة آل المهلب الذٌن خدموا الدولة

وكذلك نهاٌة خالد القسري، الذي أخلص (47)م(4ٔ9/ھٔٓٔقام ٌزٌد بن المهلب بالثورة على الدولة األموٌة سنة) 

      . (44)م( 4ٖٗھ/ٕٙٔعام)  مقتلهلؤلموٌٌن وكانت نهاٌته البٌع على ٌد الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك  ومن ثم 

كما طؽت عاطفة البنوة أو ٌصح القول فتنة البنوة على االتجاه السٌاسً للخلفاء األموٌٌن، فقد شكلت والٌة     

العهد المشكلة األكبر، بعد أن باشر بها معاوٌة بن أبً سفٌان عندما ولى ابنه ٌزٌد دون النظر إلى عامل الكفاءة، 

ة العهد، شكلت عببا  ثقٌبل  على كاھل الدولة، أضؾ إلى ذلك وسواء أكان االبن ٌستحق ذلك أم ال فإن مسؤلة والٌ

أن الخلفاء لم ٌرضوا بتسمٌة ابن واحد لهم بل لجؤوا أحٌانا  إلى تسمٌة اثنٌن لوالٌة العهد، األمر الذي خلق الشر  
------------------------                                                                                                      

                                                                                                                                                                           .     8ٖ٘-ٕٖٓ،صٔابن عبد ربه العقد الفرٌد، ج (ٔ)

                                                      . 9ٖٗ،صٖابن األثٌر، الكامل، ج   ،و8ٕٗ،صٖوالطبري، تارٌخ، ج،9ٖٕخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص(ٕ)

                                                                                       .                                                                      ،9ٗٔ،ص ٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك،ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                        ٖٙٔالدٌنوري ،األخبار الطوال ،ص(ٗ)

، محمد ضٌاء الدٌن ،عبد الملك بن مروان ،الهٌبة المصرٌة العامة  .و الرٌس، 8ٖٓن صٖالطبري ،تارٌخ األمم والملوك،ج(٘)

                                                                                                                                                              .   4ٕٕ،صٕٕٓٓللتؤلٌؾ والترجمة والنشر،القاھرة ،

                                                                                                                                                                      .     ٖٙٔالدٌنوري، األخبار الطوال،ص(ٙ)

ٌُضرب المثل بحفظه اتصل بعبد الملك بن مروان وكان4)  ( الشعبً ھو عامر بن شراحٌل الحمٌري أبو عمرو راوٌة من التابعٌن 

                                                                                              ٕٔ٘،صٖم(الزركلً، األعبلم،ج4ٕٔ/ھٖٓٔندٌمه)ت

                                  .8ٓٔ، صٕابن عبد الحكم ،،سٌرة عمر بن عبد العزٌز، تصحٌح، أحمد عبٌد، مكتبة وھبة،القاھرة،ط(8)

                                                                                                                                 .    9ٖٓالعش، ٌوسؾ، الدولة األموٌة ،ص (9)

                                                                                                                                                                                                  .        4٘،صٗالطبري ، تارٌخ،ج(ٓٔ)

                 .                                                                                                                            4ٕٗ،صٗالطبري، تارٌخ،ج (ٔٔ)
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، و سطر سطرا  فً كتاب نهاٌة الدولة األموٌة، (4)لخلٌفة الولٌد بن ٌزٌد ذروة الشروالمكٌدة، وقد شكل  مقتل ا 

، (1)ٌزٌد بن معاوٌة، ٌذكر ٌزٌد بن عبد الملك الذي أخذه اللهو والعبث  بعٌدا  عن أمور الحكم  فباإلضافة إلى

د وصل إلٌه حكاما  لٌسوا على ، أي أن الحكم لم ٌكن حسب المقدرة السٌاسٌة، فق(3)وسار ابنه الولٌد على شاكلته

قدر تحمل ھذه المسإولٌة، وٌضاؾ إلى ذلك رؼبة األموٌٌن فً صهر الحكم فً بوتقة األسرة األموٌة، إذ عملوا 

 ما بوسعهم على تولٌة أقاربهم للوالٌات أو لقٌادة الجٌوش، وؼٌر ذلك من أعمال الحكم.

، وإن بقٌت العاصمة  (1)اء بنً أمٌة لم ٌبقوا فً دمشق كما وكانت حكومة الخلٌفة تنتقل معه ألن معظم خلف   

                            االسمٌة .   

كما أن الدولة كانت تفتقر إلى وجود جٌش نظامً حٌث كان كل العرب مدعوٌن إلى الخدمة العسكرٌة عند     

 .                   (5)الضرورة، ثم ٌعودون إلى دٌارھم وعوابلهم بعد انتهاء الحرب

                                           ظلم األموٌٌن للمؽاربة وعدم مساواتهم بالمشارقة:    -1

دل على ھذا مراحل الفتح المتعددة، وإْن تعسر ٌٌبدو أن األموٌٌن اعتبروا ببلد المؽرب أرضا  للؽنابم والسبً، و     

ٌُعرؾ أن القواد الذٌن ترأسوا عملٌات الفتح قاموا بؤخطاء ، ومن ھذ (6)الفتح فً بداٌة األمر ه النظرة إلى المؽرب 

جمٌع القادة فاسدٌن ، بل كان منهم المإمنون والمخلصون هلل  وھذا ال ٌدل على أن وتجاوزات كثٌرة فً المؽرب

                                    .  (0) ورسوله

وعلى أي صعٌد تم ظلمهم؟ لقد حصلت على الصعٌد العسكري تجاوزات    فكٌؾ تصرؾ األموٌون مع المؽاربة ؟

ٌُذكر عنهم أنهم دكوا المدن أو األسوار و قتلوا وسبوا وؼنموا، فابن عذارى  كثٌرة على ٌد بعض القادة الذٌن 

حدٌث وٌقول: وٌكمل ال «فقاتلهم قتبل  ذرٌعا   »المراكشً ٌذكر عن عقبة بن نافع ؼزوته إلى مدٌنة باؼاٌة  فٌقول:

، وكثٌرة ھً النصوص التً تتحدث عن ( 4)«فمضى إلى مدٌنة المنستٌر فقاتلهم قتاال  شدٌدا  حتى ُظّن أّنه الفناء »

ببس ما صنعت، كان »سٌاسة عقبة العسكرٌة  العنٌفة، ولقد نبهه أبو المهاجر دٌنار إلى ھذه القسوة حٌث قال له: 

                                                                           . (1)«ٌستؤلؾ جبابرة العرب رسول هللا 

فعقبة لم ٌخٌر السكان بٌن اإلسبلم أو الجزٌة أو الحرب، حٌث فّضل أسلوب القوة واستعمال البطش، فقد كان    

الزعٌم المؽربً الشهٌر عندما        باإلضافة إلى إھانة كسٌلة  (47)ٌقطع أذن أو إصبع ملوك المناطق التً كان ٌسٌر فٌها
-------------------------                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              .   49ٗ،صٗ،و ابن األثٌر، الكامل،جٖٕ٘،صٗري، تارٌخ،جو الطب ٖٖٗ،صٕالٌعقوبً ، تارٌخ،ج (ٔ)

                             .     ٖٗص،984ٔ، ٔسوزلر ،القاھرة،طعوٌس، عبد الحلٌم ، الدولة األموٌة بٌن السقوط واالنتحار، شركة (ٕ)

                                                                                                                  .   ٕٖٖمحمود شاكر ، التارٌخ اإلسبلمً،ص(ٖ)

                                                                                                                                                                     .    ٕٓٙالمرجع السابق، ص (ٗ)

                                                                                    .        9ٕ، ص94ٓٔ،  ٔعمر، فاروق، طبٌعة الدولة  العباسٌة، دار اإلرشاد بٌروت، ط(٘)

                                                                                                                                                                   .    4ٗ-ٗٗ،تارٌخ المؽرب العربً اإلسبلمً، ،ص ، أحمدعلً (ٙ)

                                                                                                                    .ٕٔالزاھد، أحمد ،الؽزو العربً لشمال إفرٌقٌا، تاو ت، ،تامؽناست، ص(4)

. ومدٌنة باؼاٌة ھً مدٌنة تونسٌة واسمها  باجة وتقع على الطرٌق الربٌسً بٌن بنزرت ٕٗ، صٔابن عذارى، البٌان المؽرب،ج (8)

، ومدٌنة منستٌر ھً مدٌنة تونسٌة تقع 8ٗٔإلى سوق الخمٌس وسوق االربعاء بالتجاه الجنوب الؽربً، شامً، موسوعة المدن،ص

                                                                                           .4٘ٔعلى ساحل البحر بٌن سوسة والمهدٌة ،شامً، موسوعة ،ص

 .                                                                                                                       9ٕص،ٔ،جابن عذارى،البٌان (9)

 .                                                                                                                                                                 ٖٕٙ-ٕٕٙ،صٌٔقٌا،واألندلس،جابن الحكم، فتوح مصر وإفر (ٓٔ)
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                    وأوؼر تصرفه ھذا صدر كسٌلة علٌه، إلى أن قتله. (4)أمره أن ٌسلخ الؽنم مع عبٌده وموالٌه إھانة له

وانتهج زھٌر بن قٌس البلوي وموسى بن نصٌر سٌاسة عقبة القاسٌة تجاه المؽاربة، حٌث قدم زھٌر لبلنتقام لعقبة 

                                                                                                              . (1)فبالػ فً قتل أھل المؽرب

        وما ٌلفت النظر تلك المظاھر العنصرٌة التً جسدھا بعض قادة الفتح، حٌث تذكر المصادر األعداد الضخمة                                    

لؽزوات األولى فً ببلد المؽرب بعد فتح والخٌالٌة المتعلقة بالسبً، ھذه العملٌة التً بدأھا عمرو بن العاص منذ ا

 ( 3)مصر، فلقد صالح أھل طرابلس على جزٌة مقدارھا ثبلثة آالؾ دٌنار ٌبٌعون فٌها من أبنابهم ما أحبوا بٌعه

وبقٌت عادة دفع البنات كجزٌة من قبٌلة لواتة إلى نهاٌة القرن األول، فالنصوص التارٌخٌة تبٌن كثرة أعداد السباٌا 

، وباإلضافة (ٗ)مدى االھتمام بهن، حٌث كانت الجارٌة منهن تباع فً المشرق بؤلؾ دٌنار أو نحو ذلكالجمٌبلت و

إلى االھتمام بالسباٌا، فقد زاد االھتمام بالؽنابم والحصص التً ٌحصل علٌها القادة وجنودھم من الفتح فً المؽرب 

الخلفاء، بسبب ھذا العامل االقتصادي، إذ تبٌن حٌث حدثت نزاعات وصدامات كثٌرة بٌن قادة الفتح و الجنود وحتى 

وتواصلت السٌاسة  (5)المصادر وفرة الؽنابم والفًء التً كانت توزع على الفاتحٌن بعد المعارك العسكرٌة

ٌُستدل على ھذا ما قام به الخلٌفة عمر بن  االقتصادٌة االستؽبللٌة من طرؾ الدولة األموٌة ووالتها فً المؽرب، و

الظلم حٌث أسند والٌة المؽرب لوالً تقً ھو  إسماعٌل بن عبٌد هللا   وأمره بإسقاط  ذلكعبد العزٌز من إبطال ل

حرٌر من ُسبً من نسابهم وإعادة األرض إلى أصحابها كً ٌجنوا ثمارھا الجزٌة عن المؽاربة المسلمٌن، وت

وٌدفعوا عنها خراجها المعلوم، وأشار علٌه بؤن ٌجمع بٌن أعباء الحكم من إدارة وحرب إلى جانب جمع الخراج 

عان ما ولكن سر (6)والصدقات لٌحول دون جور العمال واستبدادھم ، ولكً تعود ثقة المؽاربة بالحكومة األموٌة

  .     ُضِرب بهذه السٌاسة عرض الحابط بعد موت عمر بن عبد العزٌز وعادت السٌاسة األموٌة إلى سٌرتها األولى

ؼاصت الدولة األموٌة فً مستنقعات الممارسات السلبٌة تجاه المؽاربة، من خبلل تصرفات والتها،  و تراوحت      

ي الواضح والجرابم األخبلقٌة واإلنسانٌة فً حق المؽاربة، فمن بٌن النزعة العنصرٌة الجامحة والشطط االقتصاد

مظاھر التمٌٌز العنصري تجنٌد المؽاربة كمشاة فً الحمبلت وفً الجٌوش التً كان الوالة ٌرسلونها لؽزو الجزر 

م علٌهم العمل كفرسان حٌث حظ ً البحرٌة فً البحر المتوسط، أو فً المؽرب األقصى وؼرب افرٌقٌة، كما ُحر 

العرب وحدھم بتلك المٌزة، وفوق ذلك كان المؽاربة ٌوضعون فً الصفوؾ األولى لٌكونوا دروعا  تحمً الجٌش 

. ولقد  (0) فٌفنى منهم من ٌفنى وبعد المعارك كان العرب وحدھم  تقرٌبا  ٌستؤثرون بالؽنابم والفًء دون المؽاربة

على جمٌع المستوٌات، فقد كان ھذا الرجل كما قال عنه ابن  شكلت والٌة ٌزٌد بن أبً مسلم قمة االستبداد بالمؽاربة

،ولقد عمل ٌزٌد مدة البؤس بها فً العراق تحت إمرة الحجاج الثقفً حٌث كان صاحب  (4) عذارى ظلوما  ؼشوما  

  أخذ موالً موسى بن نصٌر ووشم أٌدٌهم وجعلهم ،فخبر التعسؾ والجور ومن ذلك أنه (1)شرطته وابن سره

-----------------------------------------                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      .      9ٕ، صٔابن عدارى، البٌان المؽرب ،ج(ٔ)

                                                                                                                                                            .              4ٗالمالكً، رٌاض النفوس، ص (ٕ)

                                                                                                                                                  .   ٕٕ٘الببلذري، فتوح البلدان،ص(ٖ)

                                                                                                                                 .             ٗٗالرقٌق القٌروانً، تارٌخ شمال إفرٌقٌا ، ص(ٗ)

                                .   ٖٙٔ.ص 94ٗٔ،  ٗوتطبٌق، دار العودة، بٌروت،ط اسماعٌل ، محمود ،قضاٌا فً التارٌخ اإلسبلمً ،منهج (٘)

                                                                                         .       9ٖٔ-8ٖٔاسماعٌل محمود ، قضاٌا فً التارٌخ ،،ص(ٙ)

                             .     ٕٖٔ، و اسماعٌل، محمود، قضاٌا فً التارٌخ اإلسبلمً،ص48( الزاھد، الؽزو العربً لشمال إفرٌقٌا ،ص4)

                                                                                                     .            8ٗ،صٔابن عذارى ،البٌان المؽرب،ج(8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .   ٖٔٔ، ص99ٕٔ،  ٖالعروي، عبد هللا، مجمل تارٌخ المؽرب، ط(9)
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والتخمٌس ھو ذروة التعسؾ األموي فً المؽرب حٌث اعتبروا المؽاربة أنفسا  وأمواال  خمس الؽنابم ٌحق  أخماسا  

ٌّها  »أحصى أموالهم وأوالدھم، ثم جعلهم حرسه وبطانته  وخطب على المنبر قاببل  : كما (4)للوالة التصرؾ به أ

الناس إّنً قد رأٌت ُ أن أرسم اسم حرسً فً أٌدٌهم كما تفعل ملوك الروم بحرسها، فؤرسم فً ٌمٌن الرجل اسمه 

علٌه وقتلوه . وكان الخلٌفة  فلما سمع حرسه بذلك اتفقوا (1)«وفً ٌساره حرسً لٌعرفوا الناس بذلك من ؼٌرھم 

ما مثلً ومثل الحجاج وابن أبً مسلم »ٌزٌد بن عبد الملك على علم بهذا الظلم، حٌث قال جملة  توضح مدى الجشع 

ومهما تؽٌر الوالة فالسٌاسة تجاه المؽاربة لم تتؽٌر فعبٌد هللا    (.3)«بعده إال كرجل ضاع منه درھما  فوجد دٌنارا  

لسلمً اتبع سٌاسة اقتصادٌة دمرت ما تبقى من مظاھر التعاٌش بٌن الطرفٌن حٌث اقترنت بن عبد الرحمن ا

                                                                                    فً معاملته للمؽاربة فؤسرؾ فً ؼزو قبابلهم وسبً نسابهم.    ( 1) باألسالٌب القمعٌة المتطرفة

ومن الوالة الذٌن ُعِرفوا باالزدراء الشدٌد للمؽاربة عبٌد هللا بن الحبحاب حٌث كان ٌسبً النساء المؽربٌات      

وأجحؾ عماله بما كانوا ٌطالبون به من الوصابؾ المؽربٌة )أي ، وٌرسلهن مع الؽنابم إلى الخلٌفة فً المشرق

حا  التخاذ الجلود العسلٌة من سالخها، وٌذكر الطبري أن األؼنام(مثل األدم العسلٌة اللون، حتى كانت الؽنم تهلك ذب

عمال الحبحاب كانوا ٌعمدون إلى الماشٌة فٌبقرونها عن السخال من أجل الفراء األبٌض ألمٌر المإمنٌن فٌقتلون 

اد أي أن والة بنً أمٌة ھددوا المؽاربة الرعاة فً مصدر رزقهم من األؼنام والماشٌة، وز ،(5)ألؾ شاة فً  جل د 

الحبحاب فً تصرفه ھذا عندما رأى اإلقبال الشدٌد فً دمشق على صوؾ الخراؾ العسلٌة التً ُتصنع منه 

المبلبس الناصعة البٌاض، فاؼتصب من المؽاربة أؼنامهم وذبحها جمٌعا  على الرؼم من أن طلبه ال ٌتوفر إال 

دى المشرق بل تعدى األمر إلى النساء والبنات واحدة فً كل مبة منها ، ولم تكن الماشٌة فقط من األمور المحببة ل

اللواتً أرسلن إلى العاصمة لٌخدمن فً القصور، ألن العرب فً الشام كانوا معجبٌن بنساء المؽرب اللواتً ُعِرفن 

                                                                       .  (6) على الدوام بؤن جمالهن فاق جمال النساء االمشرقٌات

وكانت نتٌجة الظلم الذي القاه المؽاربة أن انتفضوا، وخاصة بعد أن اعتبر عمر بن عبد هللا المرادي عامل     

.فعمت االضطرابات والفتن فً  (0)الحبحاب على طنجة وما والھا أن المؽاربة فٌبا  للمسلمٌن فؤراد تخمٌسهم 

وقتله، وبذلك عمت الثورة ،فعزل ھشام بن عبد الملك الحبحاب وعٌن  المؽرب، فعمد مٌسرة المدؼري إلى المرادي

وهللا ألؼضبن لهم ؼضبة عربٌة، وألبعثن  »مكانه كلثوم بن عٌاض القشٌري أو القسري، وأمره بقتل المؽاربة وقال

والته، وذلك ، رؼم أن المؽاربة سبق أن اشتكوا لهشام بن عبد الملك سوء (4)«إلٌهم جٌشا  أوله عندھم وآخره عندي

فً الوفد الذي أرسلوه إلٌه والذي ضم شٌوخ القبابل المؽربٌة ووجهابها برباسة المدؼري، لكنهم لم ٌوفقوا فً مقابلة 

 الخلٌفة فتركوا له شكوى مسجُل علٌها أسماءھم وألقابهم فً البحة كً ٌطلع علٌها الخلٌفة                                          

--------------------------------                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     .  9ٔو 8ٓزاھد، أحمد، الؽزو العربً لشمال إفرٌقٌا،ص (ٔ)

                                                                                                                                                                            .  ٕٙالرقٌق القٌروانً، تارٌخ شمال إفرٌقٌا،ص(ٕ)

                                                                                                                                              .   ٖٔٔقضاٌا فً التارٌخ اإلسبلمً،ص إسماعٌل،(ٖ)

                 .                                     ٕٖ٘بٌضون، إبراھٌم ،مبل مح التٌارات السٌاسٌة فً القرن الهجري األول،،ص(ٗ)

                                                                                                                 .   98٘،صٕالطبري، تارٌخ األمم،ج(٘)

مارسٌه، جورج، ببلد المؽرب وعبلقتها بالمشرق اإلسبلمً فً العصور الوسطى، ترجمة محمود عبد الصمد ھٌكل، دار (ٙ)

                                                                                                               .   4ٕ، ص999ٔالمعارؾ، االسكندرٌة، 

م(تارٌخ افتتاح األندلس، تحقٌق إبراھٌم األنباري، دار الكتاب المصري، 944ھ/4ٖٙابن القوطٌة، أبو بكر محمد بن عمر)ت(4)

                                                                                                                 . 9ٖ.ص989ٔ، ٕبٌروت،دارالكتاب اللبنانً،القاھرة،ط

                                                                                                                                                                                                                                                                                        . ٗ٘،صٔ،وابن عذارى ، البٌان المؽرب،ج8ٙالرقٌق القٌروانً،تارٌخ شمال إفرٌقٌا،ص(8)
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أبلػ أمٌر المإمنٌن أن أمٌرنا ٌؽزونا وبجنده، فإذا أصاب نفلهم دوننا قال : ھم أحق »وفحوى ھذه الشكوى  (4)ھشام

به، فقلنا ھو أخلص منه فً حل وإن لم ٌكن لنا لم نرده، وإذا حاصرنا مدٌنة قال: تقدموا وأخر جنده، فقلنا تقدموا 

نهم عمدوا إلى ماشٌتنا فجعلوا ٌبقرونها فإنه ازدٌاد فً الجهاد ومثلكم كفى إخوانه  فوفٌناھم بؤنفسنا وكفٌناھم ثم إ

على السخال ٌطلبون الفراء البٌض ألمٌر المإمنٌن فاحتملنا ذلك وخلٌناھم  وذلك، ثم إنهم سامونا أن ٌؤخذوا كل 

جمٌلة من بناتنا فقلنا لم نجد ھذا فً كتاب وال سنة ونحن مسلمون  فؤحببنا أن نعلم أعن رأي أمٌر المإمنٌن ذلك أم 

وھذه الشكوى تلخص الظلم الذي لحق بالمؽاربة من قبل والة األموٌٌن لكن الوفد أدرك تواطإ الخبلفة مع .(1)«ال 

الوالة، أو اإلھمال من قبله، عندما طال مقامهم ولم ٌتمكنوا من مقابلة الخلٌفة، فؽادروا المشرق إلى المؽرب معلنٌن 

  الثورة على الدولة األموٌة .

ٌعاملوا المؽاربة معاملة حسنة فً معظم األوقات ، وربما جاء ھذا الموقؾ ألنهم اعتبروھم فاألموٌون إذا  لم      

ؼٌر مشرقٌٌن، باإلضافة إلى ما واجهه األموٌون من صعوبات أثناء الفتح ، وربما كان إلؼفال الخلفاء دور كبٌر 

ٌٌن نقطة ضعؾ وعلى كافة فً ما قام به بعض الوالة، وأٌا  تكن األسباب فهذه المعاملة سجلت على األمو

 المستوٌات السٌاسٌة واإلنسانٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة.

                                                                                                 سوء معاملة األموٌٌن آلل البٌت:     -3

قبل اإلسبلم خلفٌة ( 3)د مناؾ وابن أخٌه أمٌة بن عبد شمس شكل التنافس الذي نشؤ بٌن ھاشم بن عب ربما      

جذرٌة فً النزاع الذي استمر طٌلة العصر األموي بٌن بنً أمٌة وآل بٌت رسول هللا . وألن كفة بنً ھاشم قد 

نبٌا ، وبالتالً علو مكانتهم، فقد رأى بنو أمٌة أن مصلحتهم تقتضً الدخول  رجحت بعد ظهور الرسول محمد

م(وقؾ النبً ٌستعرض جٌش المسلمٌن بؤلوٌتهم لواء 9ٕٙھ/8سبلم بعد انتصاره، فبعد فتح مكة فً سنة) فً اإل

لقد  «بعد لواء ووقؾ أبو سفٌان األموي والعباس عم الرسول ٌشاھدان االستعراض فقال أبو سفٌان للعباس:

فقال أبو سفٌان :أما ھذه « إنها النبوة ولٌس الملك :»فرد علٌه العباس قاببل  «أصبح ملك ابن أخٌك الؽداة عظٌما  

.ھذا ھو رأي كبٌر األموٌٌن بعد إسبلمه، وال بد أنه أورث شٌبا   إلى أحفاده  (1)«فما زال فً نفسً منها شًء

ٌاسة ، وظهر ھذا عند بعض خلفاء بنً أمٌة جلٌا ، وتجسد فً وة ملك ورنبوعشٌرته من ھذا المعتقد؛ أي أن ال

                                                                                                     قول الولٌد بن ٌزٌد:  

ًٌّ            ببل وحً أتاه وال كتابُ                                                                 (5)تلعب بالنبوة ھاشم

ولقد سعى معاوٌة بن أبً سفٌان إلى ھذه الرٌاسة سعٌا  حثٌثا ، وبالفعل وصل إلٌها بعد صراعه مع اإلمام علً     

د على الخلٌفة علً بحجة المطالبة بدم الخلٌفة الشهٌد، وطلب  ابن أبً طالب إذ  استؽل معاوٌة موت عثمان فتمر 

 . وبالفعل حصل معاوٌة على مبتؽاه بوسابل شتى، وأول عمل قام به ضد آل البٌت ھو التخلص (6)لنفسه  الخبلفة

----------------------------------------- 

                                                                                                                                                              .        4ٕ٘ولهاوزن ،الدولة العربٌة ،ص  (ٔ)

                                                                                                                                               .   98٘،صٕالطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج  (ٕ)

، 99٘ٔ، ٔم( السٌرة النبوٌة،، تحقٌق فتحً السٌد، دار الصحابة للتراث،طنطا،ط499ھ/8ٖٔابن ھشام، أبو محمد عبد الملك)ت(ٖ)

           .  8-ٙ،ص9ٙٗٔم(المنمق ،دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة،الهند،9٘ٙھ/ٖ٘ٗوما بعدھا، و ابن حبٌب ،محمد)تٕ٘ٔ،صٔج

                                                                                                                           .         48، ص 99ٕٔ، ٔالعشماوي، محمد سعٌد، الخبلفة اإلسبلمٌة ،سٌنا للنشر، القاھرة ، ط (ٗ)

                        .     ٖ٘،ص9ٖ4ٌٔل مردم بك، مطبعة ابن زٌدون، دمشق، جبرٌبالً. ق، دٌوان الولٌد بن ٌزٌد، تقدٌم خل(٘)

، 99ٓٔ، ٔم(، اإلمامة والسٌاسة، تحقٌق علً شٌري، دار األضواء، ط88ٖھ/4ٕٓ( ابن قتٌبة، أبو محمد بن عبد هللا بن مسلم)ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                              ٓٓٔ،صٔج
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من الحسن بن علً، ألن موت اإلمام علً بن أبً طالب لم ٌنِه الصراع بٌن األموٌٌن وآل طالب ، ألن الشٌعة 

خبلفته لم تستمر أكثر من ستة أشهر ألنه تنازل لمعاوٌة عن الخبلفة  نصبوا ابنه الحسن خلٌفة  من بعده، ولكن

أو ألنه أراد حقن دماء المسلمٌن بعد ما عانوه من  (4)بمعاوٌة وجند الشام  ما ُذكر بؤنه القبل له لعدة أسباب منها

بعده، ورؼم  .  واشترط الحسن على معاوٌة أن ٌكون أمر المسلمٌن شورى بٌنهم من (1)الحروب وكثرة القتل 

مباٌعة الحسن لمعاوٌة فقد ظّل ٌخشاه، ولذلك دس له من سقاه الّسم أكثر من مرة، ولم ٌِؾ بالؽرض إلى أن دسته 

له زوجته جعدة بنت األشعث بن قٌس الكندي ،فمكث على إثره شهرٌن فً ألم شدٌد إلى أن مات، ولما بلػ 

                                                                     . (3)معاوٌة خبر موته كّبر وكّبر معه أعوانه فرحا  

وكان الحسن بن علً قد اشترط على معاوٌة االمتناع عن شتم علً على المنابر لكن معاوٌة لم ٌِؾ بوعده     

معاوٌة لئلمام علً حتى بعد حصوله   وظل معاوٌة ووالته ٌشتمون علٌا  على المنابر، وبذلك ٌتجسد كره (1)له

الناس لعلً و ألوالده خوفا  على السلطة، ومما ٌدل  على الخبلفة، وھذا الشتم قصد منه زرع البؽضاء فً نفوس 

على استمرار األموٌٌن بشتم علً على المنابر أن عمر بن عبد العزٌز كتب إلى األمصار ٌؤمرھم بترك شتم 

                                                     : (5)تحسانا  من الناس وفً ذلك ٌقول الشاعر كثٌر عزةاإلمام علً، فلقً عمله ھذا اس

ٌ ت  فلم تشتْم علٌا  ولم تخْؾ        برٌا  ولم تتبْع مقالة  مجرمِ                                                         (6)ول

شتم اإلمام علً بعد موت عمر بن عبد العزٌز، وٌتضح ھذا فً والٌة خالد القسري  ولكن األموٌٌن عادوا إلى    

     ؛ أي  تملقا   لؤلموٌٌن . (0)على العراق حٌث كان ٌبالػ فً شتم  علً، حتى قٌل أنه ٌفعل ذلك تقربا  إلى القوم

لكن عمر بن عبد العزٌز أعادھا  (4)وإمعانا  من معاوٌة فً قهر آل البٌت، وھب أرض فدك لمروان بن الحكم 

كما أرسل معاوٌة بسر بن أرطؤة إلى الٌمن لٌقتل ابنً عبد هللا بن العباس ابن عم الرسول، وھما   . (1)إلٌهم

    .                                (47) ؼبلمان صؽٌران

وذلك ألنه  الخبلفة لمعاوٌة ، وكان الحسٌن بن علً بن أبً طالب قد آثر الصمت عندما تنازل أخوه الحسن عن 

                  اعتبر أن فً عنق أخٌه بٌعة لمعاوٌة، لكن ما إن مات معاوٌة حتى شعر الحسٌن أنه فً حل من بٌعة
----------------------                                                                                                                                                  

                                                                                                                         .                            ٕ٘ٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج (ٔ)

     .  4ٕٕ،صٖ،و ابن األثٌر، الكامل، ج4ٙٔ،صٖ. ،و الطبري، تارٌخ األمم، ج8٘ٔ، صٔابن قتٌبة،اإلمامة والسٌاسة،ج (ٕ)

.والمقدسً، 8ٓم(مقاتل الطالبٌٌن،تحقٌق السٌد أحمد صقر،منشورات الشرٌؾ الرضً،ص9ٙٙھ/ٖٙ٘األصفهانً، أبو الفرج)ت(ٖ)

                                                                            .                          ٘، صٙمكتبة الثقافة الدٌنٌة،القاھرة، ج م( البدء والتارٌخ،ٖٔٔٔھ/4ٓ٘المطهر بن طاھر)

                                                                       .              ٓ٘ٔحسن محمد، نبٌلة، تارٌخ الدولة العربٌة،ص (ٗ)

كثٌر عزة، ھو عبد هللا بن األسود الخزاعً شاعر متٌم مشهور من أھل المدٌنة أكثر اإلقامة فً مصر وكان مفرط القصر وله  (٘)

                                                     9ٕٔ ،ص.٘م، الزركلً، األعبلم،ج4ٕٖ/ھ٘ٓٔأخبار مع عزة بنت جمٌل المضرٌة مات سنة 

م( طبقات فحول الشعراء، شرح محمود محمد شاكر، دار المدنً جدة، السفر 8ٗ٘ھ/ٖٕٔابن سبلم، محمد بن سبلم الجمحً)ت(ٙ)

                                                                   .ٖٖٗ، ص94ٔٔ، وعباس، إحسان، دٌوان كثٌر عزة، دار الثقافة، بٌروت، ٓٗ٘،السفر الثانً، صٓٗ٘الثانً، ص

                                                                                                                                                                        .    9ٖٗ،صٗابن األثٌر الكامل،ج (4)

و أرض فدك ھً قرٌة فً الحجاز بٌنها وبٌن المدٌنة ٌومان أو ثبلثة، وتعتبر فٌبا   ،ٖٕٕ،صٕقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، جعالٌ(8)

للرسول ،طلبتها  فاطمة من الرسول فؤبى ذلك، وبقٌت للمسلمٌن إلى أن أقطعها معاوٌة لمروان بن الحكم ، الذي بدوره وھبها 

، وٌاقوت الحموي، معجم، ٕٗالببلذري، فتوح، صلولدٌه عبد العزٌز وعبد الملك، فصارت لعمر وللولٌد ولسلٌمان،، انظر: 

                                                                                                                                .   8ٖٕ،صٗج

                                                                                                                                                 .             9ٕٖ،صٗابن االثٌر ، الكامل،ج (9)

المقرٌزي، تقً الدٌن، النزاع والتخاصم فٌما بنً أمٌة وبنً ھاشم، إعداد وتعلٌق صالح الوردانً،الهدؾ لئلعبلم والنشر، (ٓٔ)

                                                                                                                   .  4ٖٙ، صٖ،تارٌخ التمدن اإلسبلمً،مكتبة الحٌاة، بٌروت، ج ، زٌدان، وجرجًٖٖالقاھرة،،ص
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تلهم الحسٌن بن علً ولن ٌتم التطرق إلى تفاصٌل موقعة كرببلء التً لطخت اسم الدولة األموٌة بالعار لق(4)ٌزٌد 

فٌها، ولكن الحدٌث سٌتركز على ما فعله األموٌون وأتباعهم بآل البٌت فً ھذه المعركة ؼٌر المتكافبة، وابتدأ 

أمرھم بقتل مسلم بن عقٌل بن أبً طالب ابن عم الحسٌن ،والذي أرسله الحسٌن إلى الكوفة ألخذ البٌعة من أھلها 

  (1) عامله على العراق قتل عقٌل، وبالفعل ُدقت عنقه بعد أن أعطاه األمانلكن ٌزٌد بن معاوٌة طلب من عبٌد هللا

عمر بن سعد بن أبً وقاص بذل جهودا  جدٌة فهو لم ٌطلب من من قتل الحسٌن عبٌد هللا بن زٌاد وال ٌمكن تبربة 

 (3)قدر سهولة القضاء علٌه فً الصحراء بعٌدا  عن أنصاره ابن زٌادلمنع الحسٌن من الخروج إلى الكوفة، ولعل 

وھنا خالؾ أوامر ٌزٌد الذي طلب منه مقاتلة من ٌقاتله ، لكن المباالة ٌزٌد من موقؾ ابن زٌاد ٌوضح وجود 

وفعبل  تم له ما أراد حٌث قُتِل الحسٌن فً كرببلء وٌدل التقاء الجٌشٌن فً ھذا المكان على أن النٌة فً قتله، 

الحسٌن كان متجها  إلى طرٌق الشام وقد عّدل عن الذھاب إلى الكوفة ، باإلضافة إلى أن الحسٌن لم ٌبدأ القتال بل 

 (1) خٌرھم بٌن ثبلثة أمور، إما أن ٌتركوه ٌعود من حٌث أتى، أو ٌذھب إلى ٌزٌد بن معاوٌة أو ٌلحق بالثؽور

صاحب كتاب مقاتل الطالبٌٌن،   وبنً عمه،  وٌذكرلكن عبٌد هللا رفض ذلك، وفّضل قتله بعدما قتل إخوته 

ِرب ٌالسٌؾ وبالسكٌن وقام شمر  إذ كانوا ٌدافعون عن الحسٌن، الذي ُرمً  (5)أسماءھم  بسهم فً صدؼه ، ثم ض 

وحز رأسه ثم داست الخٌل جسده ووِجد فٌه أكثر من ثبلث وثبلثٌن طعنة وأربع وأربعٌن    (6)بن ذي الجوشن

م(. وُسلِب ما كان علٌه ومال الناس على الفرش  8ٓٙھ/ٔٙقتله فً العاشر من محرم عام)وكان م (0) ضربة

هبوھا ونهبوا متاعه، ثم ندب القتلة عشرة منهم وداسوا الحسٌن بخٌولهم حتى رّضوا ظهره نوالحلل واإلبل و

لحسٌن ومّد عصاه نحو وصدره، ولم ٌكتفوا بقتل الحسٌن وأكثر أھله بل مثلوا بجثته، حٌث عبث ابن زٌاد برأس ا

 (4)«ھاتٌن الشفتٌن ٌقبلهماعلى  لقد رأٌت شفتً رسول هللا »فمه الملوث بالدماء ، فقال له أحد الحاضرٌن 

وأرادوا قتل علً بن الحسٌن، وھو علً األصؽر لكّن عمته زٌنب تمسكت به، و كان مرٌضا ، وسٌروا أھل بٌت 

لزٌنب بنت علً: الحمد هلل الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، فقالت: الحسٌن إلى عبٌد هللا بن زٌاد الذي قال 

ٌّروا النساء و الصبٌة وجمٌع أھل بٌته إلى ٌزٌد فً دمشق  (1) الحمد هلل الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهٌرا   وس 

                                                                                           .(47)وھن حاسرات، وسافرات

واستمر األموٌون بمراقبة تحركات آل البٌت، ومن ذلك ما كتب الولٌد بن عبد الملك إلى عامله على المدٌنة      

إن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب كاتب  أھل العراق فإذا جاءك كتابً ھذا »عثمان بن حٌان المري 

كما أساء ھشام بن إسماعٌل والً مكة للولٌد بن عبد الملك، ، (44)«انً إال قاتله فاجلده مابة وقفه للناس وال تر

       . وباإلضافة إلى ذلك فقد سجن ٌوسؾ بن عمر(41) إلى علً بن الحسٌن بن أبً طالب الملقب بزٌن العابدٌن
-----------------------------------------------                                                                                                                     

                                                                                                                                               .      9ٙٔالعش، ٌوسؾ،  الدولة األموٌة،ص(ٔ)

                                                       .ٙٔ،واألصفهانً ،مقاتل الطالبٌٌن، ص٘٘ٔالدٌنوري ، األخبار الطوال،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                          .    4ٕماجد، عبد المنعم، الدولة العربٌة،ص (ٖ)

                                                                                                          .   98ٕ،صٖالطبري، تارٌخ األمم ،ج(ٗ)

                                                                                                                        وما بعد  8٘مقاتل الطالبٌٌن، ص(٘)

: اسمه شرحبٌل بن قرط الكبلبً، كان من ذوي الرٌاسة فً ھوازن واتصؾ بالشجاعة شهد صفٌن مع علً ثم أقام ( شمرٙ)

                                                                                                         .  4٘ٔ،صٖبالكوفة وكان ممن شجع على قتل الحسٌن ثم قتله المختار الثقفً أثناء حركته ضد األموٌٌن، الزركلً، األعبلم، ج

                                                                                                                    ،     98ٕ،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك،ج (4)

                                                                                                                                                                                                     .      ٖٖٙ، ٖالمصدر السابق،ج (8)

                                                                                                                                                                                                     .                      ٖٖٙ، ٖالطبري، تارٌخ، ج(9)

                                              . ٕٖٕٔ،ص٘، وابن العدٌم ، بؽٌة الطلب، ج4ٓٔالمقرٌزي ،النزاع والتخاصم،ص (ٓٔ)

.والسخاوي،شمس الدٌن محمد بن عبد ٕٖٕٓ،٘،ابن العدٌم ،بؽٌة الطلب،ج48ٔ،ص9ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،ج(ٔٔ)

                   .        4ٕٗم( التحفة اللطٌفة فً تارٌخ المدٌنة الشرٌؾ ـدار الكتب العلمٌة، بٌروت، ،ص94ٗٔھ/9ٕٓالرحمن)

                                                                                                                                .   4ٕٙ ،صٖالطبري، تارٌخ األمم ، ج(ٕٔ)



49 
 

                                                                                                   والً العراق زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب، وأھانه بتهمة إٌداعه أموال لخالد القسري الذي كان                     

الخلٌفة ھشام بن عبد الملك، وفً أثناء وجوده فً العراق إلكمال عملٌة  والً العراق قبله، وھذا األمر تم بعلم

ٌُّرؼبون زٌدا  حتى وافقهم ونّظم  (4)التحقٌق اتصل به الكوفٌون وأؼروه بتزعم ثورة أعدوا لها ،وظل الكوفٌون 

حصر م( ، وعلم ٌوسؾ بالترتٌب للثورة ف4ٖ9ھ /ٕٕٔللثورة معهم وتقررت الثورة فً األول من صفر عام)

أنصار زٌد فً مسجد الكوفة، وتفرق عنه أتباعه، فقاتل زٌد بمن معه وكانوا حوالً مبتً رجل ورماه جند الشام 

بسهم فً جبهته، فمات واحتار أصحابه وأھله أٌن ٌسترون جثته خوفا  من تنكٌل بنً أمٌة بها، فاقترح بعضهم 

ٌُعرؾ، وأخٌرا  إلباسه درعه وطرحه بالماء وقال آخرون باحتزاز رأسه ووضع   قررواجسده بٌن القتلى كً ال 

دفنه فً حفرة ٌإخذ منها الطٌن وفٌها ماء كثٌر وأجروا علٌه الماء، لكّن ٌوسؾ بن عمر أخرج الجثة وصلبها، 

وأرسل رأسه إلى ھشام بن عبد الملك الذي أرسله إلى المدٌنة، وبقً زٌد مصلوبا  حتى خبلفة الولٌد بن ٌزٌد بن 

وھنا تظهر المبالؽة فً بقاء الجثة كل ھذه المدة  (1)ٌث أمر بإنزاله وحرقه ونسفه فً نهر الفراتعبد الملك، ح

وھذا ٌدل على العذاب الذي لقٌه آل البٌت من األموٌٌن  وحقدھم حتى أدى ھذا إلى المبالؽة فً وصؾ عذابهم،  

حتى رموه بسهم فً جبهته كما  وراءه وكان ٌحٌى بن زٌد بن علً قد ھرب إلى خراسان ولكن األموٌٌن ظلوا

            .      (3)ُرمً والده زٌد وقطعوا رأسه وأرسلوه إلى الولٌد بن ٌزٌد وصلبوه 

ھذا ٌعنً أن العداء الذي كان بٌن األموٌٌن وآل البٌت ھو عداء سٌاسً بالدرجة االولى إذ خشً األموٌون من     

موٌون وحاربوا كل من سولت له نفسه ة التً تمسك بها األتعاظم أمرھم مع شٌعتهم ، فٌحصلوا على الخبلف

                                                                                                    المساس بها أو انتقادھا.

 استئثار األموٌٌن بجمٌع مفاصل الحكم وعدم اعتمادهم على الشورى:               -1 

ھذا ھو رأي ابن خلدون  (1)إن الرباسة سإدد وصاحبها متبرع ولٌس له علٌهم ) الرعٌة( قهر فً أحكامه      

بالرباسة، والربٌس بهذا المعنى على الرؼم من أنه ال ٌنؤى عن النقد بحٌث ٌستطٌع كل فرد من األفراد الذٌن 

تجري علٌهم رباسته أن ٌنتقدوه، وھنا سإال ٌطرح نفسه، ھل أحسن بنو أمٌة الحكم وھل استطاعوا رإٌة 

وبمعنى أدق بصلة الرحم   ؟الرإٌة الخاصة بالعصبٌة األسرٌة  مصلحة الدولة بالدرجة األولى  أم ؼلبت علٌهم

 ؟والقُربى ،وھل استطاعوا فهم معنى الخبلفة واستوثقوا منها  أم أنهم اعتبروا أنفسهم خلفاء هللا على األرض

، ولٌسوا خلفاء رسول هللا، كما فعل أبو بكر الصدٌق بعد انتخابه خلٌفة، حٌث نهى الناس عن تسمٌته بخلٌفة هللا

. ورأى معاوٌة  (5)إنما ھو فً حق الؽابب، وأما الحاضر فبل االستحبلؾوأوضح لهم أنه خلٌفة رسول هللا، ألن 

،أي ( 6)«األرض هلل ...وأنا خلٌفة هللا فما أخذت لً وما تركت للناس فبالفضل منً»عكس ھذه الرإٌة، حٌث قال 

وھذا ٌدل على ترسٌخ فكرة الجبر دٌه ٌفعل بها ما ٌشاء.أن هللا استخلفه مباشرة  فً األرض وأطلق األمر بٌن ٌ

 وجسد الحجاج الثقفً ھذه الفكرة تجسٌدا  مبالؽا  فٌه، حتى وصل به لدرجٍة عّظم فٌها  من قبل األموٌٌن والسلطة،

---------------------------------                                                                                                                                      
                                                                                                                                   .   9ٗٔعٌسى، رٌاض، الحزبٌة ،الحزبٌة السٌاسٌة ،ص (ٔ)

           ،وما بعد4ٖٔاألصفهانً مقاتل الطالبٌن،ص .و٘٘ٗ،صٗ.وابن األثٌر،الكامل،جٕٓٔ،صٗبري، تارٌخ األمم ،جالط( ٕ)

 ،.          4ٔٗ،صٗ، و ابن األثٌر ، الكامل،جٕٖٗ،صٗالطبري، تارٌخ األمم ،ج ٓ٘ٔمقاتل الطالبٌن، ص األصفهانً، (ٖ)

,Edward ,G, ;A  Literary History of Persia London, 1909,V1,p535. Brown                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             9ٖٔ،صٔابن خلدون ، المقدمة ،ج (ٗ)

                                                                            .  ٌٕٔٔس، محمد ضٌاء، النظرٌات السٌاسٌة اإلسبلمٌة،صالر(٘)

                                                                                                                                                                                                   .   ٕٖٔالعشماوي، محمد سعٌد، الخبلفة اإلسبلمٌة،ص (ٙ)
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، وبهذا ٌكون الخلٌفة «ما قامت السماوات واألرض إال بالخبلفة»أمر الخبلفة ففضلها على النبوة، فكان ٌقول 

بٌاء المرسلٌن، ألن هللا خلق آدم بٌده وأسجد  له المبلبكة وأسكنه جنته، عند هللا أفضل من المبلبكة المقربٌن واألن

أخلٌفة » ثم أھبطه األرض وجعله خلٌفة وجعل المبلبكة رسبل ، وكان الحجاج ٌرد على من ٌعترض علٌه بقول

ولم ٌكن    .ولقد أعجبت ھذه اآلراء عبد الملك على ما ٌبدو (4)«أحدكم فً أھله أكرم علٌه أم رسوله فً حاجته؟

ٌّهما أعظم، أخلٌفة »الحجاج الثقفً أكثر تملقا  من خالد القسري الذي خطب ٌوما  فً مكة فقال : ٌ ها الناس أ أ

،وبذلك سعى األموٌون ألن تكون الخبلفة كسروٌة و قٌصرٌة باإلضافة  (1)«الرجل على أھله أم رسوله إلٌهم

مطلق الصبلحٌة، ٌولً وٌعزل  من ٌشاء وٌسوس األمر لحجب الناس عن الحكم والخبلفة  فالخلٌفة فً رأٌهم 

ٌُستشؾ من خطبة عبد الملك فً المدٌنة بعد قتل عبد هللا  حسب إرادته ، وال ٌجوز لرعٌته توجٌه نقد له ،ھذا ما

وإنً ال أداوي ھذه األمة إال بالسٌؾ حتى تستقٌم لً ...وهللا ال ٌؤمرنً أحد بتقوى هللا  »... بن الزبٌر حٌن قال:

ً  الخبلفة  (3)«ت عنقه بھكذا بعد مقامً ھذا إال ضر ٌّها »، وما أبعد ھذا القول عن قول أبً بكر الصدٌق لما ول أ

                     .      (1)«الناس فإنً ولٌت  علٌكم ولست بخٌركم فإن أحسنت فؤعٌنونً وإن أسؤت فقومونً

وھنا ٌمكن السإال عن ھدؾ األموٌٌن من ذلك؟ ربما أرادوا إٌصال رسالة واضحة فحواھا منع تدخل الرعٌة فً 

أمور الحكم، فهم ٌختصون بها دون العامة، إذا  كان االستبثار بالحكم لهم وألسرتهم أو المقربٌن لهم، فؤعوان 

ھً األسماء التً توردھا كتب التارٌخ  حول ھذا الخلٌفة ھم إما من أخوته أو أبنابه أو من أقاربه، وكثٌرة  

                                                                    ٓ (5)االستبثار، فمثبل  الحج كان ٌنفرد برباسة وفده فً كل عام أحد األموٌٌن

ذلك أن مصر كانت لعمرو بن  كما أعطى الخلفاء للوالة المقربٌن منهم حرٌة التصرؾ فً والٌاتهم، ومثال    

العاص كالخاتم فً إصبعه، وبقٌت مصر على ھذا الحال أٌام الوالً عبد العزٌز بن مروان، حٌث واله والده 

وبعد موته توالھا  عبد هللا بن عبد  (6)م(،حٌث كانت له صبلتها وخراجها4ٓ٘ھ/8ٙإٌاھا وبقً إلى أن مات) 

لفاء األموٌٌن وخاصة الفرع المروانً، جعل والة األمصار أؼلبهم من والظاھر من سٌاسة  الخ الملك بن مروان.

،ولقد منحوا الوالة مطلق الصبلحٌات ولم ٌفصلوا فً أعمالهم  (0)أھل بٌتهم لٌصرفوھم عن التفكٌر فً السلطة

ش حٌث كانوا باإلضافة إلى كونهم والة، قواد جٌش وجباة ضرابب، فالمهلب ابن أبً صفرة كان قابدا  للجٌو

  ومحاربا  للخوارج ووالٌا  على خراسان وله حرٌة التصرؾ فً أمور المشرق، وكذلك كان الحجاج الثقفً وؼٌره

من الوالة، وكان ٌزٌد بن عبد الملك قد عٌن أخوه مسلمة بن عبد الملك على العراق بعد القضاء على المهالبة، إال 

                                                      .   (4)أنه سرعان ما عزله ألنه استولى على كل األمور فٌها

ومن ٌتمعن فً أسماء قادة جٌوش الصوابؾ والشواتً وحمبلت حصار القسطنطٌنٌة ٌبلحظ أنهم من بنً         

                                                                                                                            أمٌة كمسلمة بن عبد الملك وعبد هللا بن عبد الملك والعباس بن الولٌد بن عبد الملك ومعاوٌة  وسلٌمان ولدي

---------------------                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          .  ٔٙ،ص8الببلذري، أنساب األشراؾ،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                .     ٕٓ٘،صٗ،وابن األثٌر، الكامل،ج49ٙ،صٖالطبري، ج(ٕ)

                                                                                                   .    ٓ٘ٔ،صٗابن األثٌر، الكامل ،ج (ٖ)

والطبري الشافعً، أحمد بن عبد هللا بن 8ٖٔ،صٖ، وابن سعد، الطبقات، ج4ٕٔ، ٕبً، تارٌخ الٌعقوبً،جالٌعقو (ٗ)

م( الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة ،،تحقٌق عٌسى عبد هللا محمد مانع، الحمٌري،دار الؽرب 9ٕٗٔھ/9ٗٙمحمد)ت

                                                                                                                     .ٖٕٔ،صٕ. ،ج99ٙٔ، ٔاإلسبلمً،بٌروت،ط

، ھذا على ٙٙٔ،صٗو ابن األثٌر الكامل،ج 4ٗٔ-4ٖٔ،صٖترد األسماء لهم فً أماكن متفرقة من الطبري،تارٌخ األمم،ج(٘)

                                                                                                                                                                         سبٌل المثال. 

.        ٕٙٔ، صٕ، ج98ٙٔ، ٖ،محمد ،اإلسبلم والحضارة اإلسبلمٌة، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، القاھرة، ط ( كرد علًٙ)

                                                                           .  4ٕٓصدر اإلسبلم والدولة األموٌة،ص فروخ ، عمر، تارٌخ(4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ،9ٙ،صٗالطبري ، تارٌخ األمم،ج(8)
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                                                        عبد الملك ،وھذه أسماء على سبٌل الذكر ال الحصر.  ھشام بن

وكان جلٌا  أن الوراثة فً الحكم من أشد المآخذ التً أفصحت عنها تٌارات المعارضة لبنً أمٌة حٌث        

ولذلك اختار المسلمون  (4)احتجوا على وراثة الحكم، من أنها تؽٌٌب لمبدأ االستحقاق وانعدام للشورى اإلسبلمٌة

أبا بكر الصدٌق خلٌفة لهم، وھو لٌس من أسرة النبً، وكذلك اسُتخلؾ عمر وعثمان وعلً من بعد ، ولم ٌعهد 

، فلقد حصل معاوٌة على الخبلفة بقوة  (1)أي منهم بالخبلفة لولده رؼم ما وِصؾ به أبناءھم من تقوى وورع

بذولة طٌلة ثبلثٌن عاما  ، حٌث عمل فٌها على تؤسٌس دولة أموٌة السٌؾ وٌبدو أنه خشً على انهٌار جهوده الم

الهوى، كما رأى ضرورة إبقاء السلطة فً الشام ألنها فً رأٌه أطوع لؤلموٌٌن من األمصار األخرى ، لذلك 

 ، ولذلك دعا معاوٌة من أجل بٌعة ابنه ٌزٌد ،فباإلضافة إلى عاطفته  (3)ٌجب الحفاظ على الحكم فً بنً أمٌة 

                                                                                                                                                                                                               .تجاه ولده، كان للبٌبة التً عاش فٌها تؤثٌرھا علٌه أٌضا  

ھذا حسب رأي معظم من ٌدافع عن تورٌث معاوٌة للحكم، حٌث تؤثر بالبٌزنطٌٌن والفرس، الذٌن كانوا      

، وبإعبلن معاوٌة البٌعة لٌزٌد خالؾ شروط الخبلفة، وانتقل بها من خبلفة  (1)ٌعٌنون أولٌاء عهودھم من أبنابهم

خلو الطرٌقة التً عرض فٌها معاوٌة البٌعة من اإلكراه ، إسبلمٌة تقوم على مبدأ الشورى إلى ملك وراثً، وال ت

حٌث قام المؽٌرة بن شعبة والٌه على الكوفة خطٌبا  وقال وھو ٌشٌر إلى معاوٌة : أمٌر المإمنٌن ھذا، ثم أشار 

                                    . (5)إلى ٌزٌد بن معاوٌة وقال : فإن مات فهذا، ثم أمسك بالسٌؾ وشهره قاببل  : ومن أبى فهذا 

واتخذ باقً الخلفاء األموٌٌن  طرٌقة اختٌار ولً العهد ُسنة  ،بل تعدى األمر أبعد من ذلك ، حٌث كانوا ٌولون     

أكثر من واحد كما فعل مروان بن الحكم، عندما عقد الوالٌة لعبد الملك وعبد العزٌز، وسبب ھذا األمر 

تنحٌة أخٌه لٌولً ابنه، كما فعل عبد الملك عندما أراد خلع عبد العزٌز،  اضطرابات ألن الخلٌفة كان ٌرؼب فً

أو كما فعل سلٌمان عندما أراد تولٌة ابنه أٌوب لكنه مات فعٌن عمر بن عبد العزٌز ومن بعده ٌزٌد بن عبد الملك  

نعش الدولة ، فهشام لم  وأدت تولٌة العهد إلى الصراع فً أحٌان كثٌرة، بل أدت إلى القتل وكانت إسفٌنا  ُدق  فً

ٌعتبر مما حصل من مشاكل لتولٌة العهد فؤراد خلع الولٌد بن ٌزٌد، فحصل جفاء بٌن االثنٌن، حتى  فكر باالنتقام 

                                                                                        .  (6)من الذٌن فكروا فً خلعه، ومنهم بنو عمه وكبار أھل بٌته

 ن عن مقالٌد الشورى فً طرٌقة الحكم وكٌفٌته وبدا االستبداد شبه جلً فً سٌاستهم  .   ووبذلك ابتعد األموٌ

 

     

 

 

--------------------------------------------                                                                                                                         

الشافً ، عبد و عبد  ٖ٘-ٕ٘،ص99ٔٔ، ٔعطوان، حسٌن ،الفقهاء والخبلفة فً العصر األموي، دار الجٌل ، بٌروت ،ط(ٔ)

                                                                 .    ٕٔٔ،ص98ٗٔ، ٔطٌؾ، العالم اإلسبلمً فً العصر األموي دار الوفاء ،القاھرة طلال

             .  9ٙصبلح الدٌن ، نظرٌة اإلمامة أو السٌاسة ،ص،،و نوار 8٘ٔلنظرٌات السٌاسٌة، ص الرٌس، محمد ضٌاء، ا (ٕ)

                                       .   ٖٕ،ص8ٕٓٓ، ٙطقوش، محمد سهٌل، تارٌخ الدولة األموٌة، دار النفابس ،بٌروت، ط (ٖ)

                                                                                                                 ،          94نوار، صبلح الدٌن، اإلمامة أو السٌاسة، ص(ٗ)

                                                                                        .ٕٖٔالعشماوي، محمد سعٌد، الخبلفة اإلسبلمٌة ، ص (٘)

 .9ٔٔ-9ٓٔسهٌل ،الدولة األموٌة،صمحمد طقوش،  (ٙ)
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                                                                                         عصبٌة القبلٌة: اعتماد بعض الخلفاء على ال-5  

لقد مّر الحدٌث  فً مظاھر القوة عن العصبٌة القبلٌة بمعناھا وبمدى خلق بعض الخلفاء توازنا  لها، فجعل     

الحدٌث عن استخدام البعض اآلخر من الخلفاء العصبٌة القبلٌة من منها أداة  لتطوٌع من أرادوا، أما اآلن فسٌكون 

                                 أجل مصالحهم وبالتالً إذكاء نار العصبٌة التً ساھمت بقدر ال بؤس به بسقوط دولتهم .

الوقت نفسه قٌده، وفً إن تتبع مسؤلة العصٌبة القبلٌة فً ھذا العصر أمر  شابك وعسٌر، وذلك لتشابكه ولتع       

لتؤثٌره لذا سٌكون الحدٌث مقتصرا  على دور بعض الخلفاء األموٌٌن فً استخدام العصبٌة القبلٌة سبلحا  لتحقٌق 

مآربهم فهل استطاع بعض الخلفاء اإلفبلت من االنخراط فً خضم الصراعات القبلٌة عندما ُتفرض علٌهم أم 

ض الجهود فً ھذا العصر لخلق توازن بٌن القبابل ، لكن النتابج لم تكن لقد ُبِذلت بع انساقوا بمشهد الصراع ؟ 

على القدر المطلوب، ولم تتخذ الدولة سٌاسة عامة وثابتة لتحقٌق ھذا الؽرض بل كانت بعض المحاوالت الذاتٌة 

                                                                                                                          على األؼلب.

 أخفقفإذا استطاع معاوٌة تدارك األمور بمقدرته السٌاسٌة، عندما أحدث شبه توازن فً المنطقة فإن ابنه ٌزٌد    

إلى حد ما فً تقلٌد والده فً سٌاسته، لكن عبد الملك بن مروان أمسك دفة الحكم بقوة بعدما عصفت بها رٌح 

العصبٌة  لٌؤتً بعده ابنه الولٌد مسترسبل  بسٌاسة والده، وخلفه بعد ذلك سلٌمان الذي ربما تخبط بؤحقاده 

ٌُستثنى من ذلك عمر بن عبد العزٌز الذي ساوى بٌن ا لجمٌع فً دولته، لٌبدأ بعده التدھور الحقٌقً الشخصٌة، و

                                                                                للدولة، وفتك العصبٌات ثم بدء مرحلة النهاٌة إلى السقوط.  

موٌٌن، وقد برز أثر ھذه وإذا كانت المصاھرات قد أتت ثمارھا عند معاوٌة ، فإنها لم تكن كذلك لكل األ      

،  فالخلٌفة حٌن ٌصهر لقبٌلة ما أو ٌرتبط عن طرٌق أمه (4) المصاھرات أكثر ما برز فً أواخر الدولة األموٌة

برابطة القرابة بها ٌجد نفسه مدفوعا  إلى التعصب وإٌثار ھذه القبٌلة على ؼٌرھا والوقوؾ إلى جانبها ضد 

فاء بنً أمٌة ٌنحازون تارة إلى ٌمن وتارة إلى قٌس وؼٌرھما، وبالمقابل ؼٌرھا، وبسبب ھذه المصاھرات كان خل

، ومما ٌجدر اإلشارة إلٌه أّن دوافع العصبٌة  القبلٌة  استترت  (1)كانت القبٌلة تتعصب للخلٌفة الذي صاھرھا

رباحا ، لذلك تحت اسم ھذه العصبٌة، لكنها كانت أعمق ألنها كانت سٌاسٌة واقتصادٌة وعسكرٌة، فالسلطة تدر أ

ٌُست نتج مما قالته قبٌلة بكر بعدما  كان للسلطة (3)سعى كل فرٌق من أجل إعبلء شؤنه  إذا  فوابد كثٌرة، ھذا ما 

 . (1)«عبلم ٌؤكل ھإالء خراسان دوننا ؟»استؤثرعبد هللا ابن خازم وقومه فً خراسان عقب وفاة ٌزٌد بن معاوٌة 

وبعد وفاة معاوٌة بن أبً سفٌان ،الذي ولّى ابنه ٌزٌد الخبلفة من بعده ، لم ٌكن القٌسٌون راضٌن عن حكم ٌزٌد 

الذي اعتمد على العنصر الٌمنً فً حكمه كونهم أخواله ، وبقٌت مشاعر القٌسٌٌن كامنة كالجمر تحت الرماد 

، وبادر القٌسٌون بإعبلن ؼضبهم من سٌاسة (5)حتى توفً ٌزٌد وجاء بعده ابنه معاوٌة الذي تنازل عن الحكم 

                        فؤعلنوا تؤٌٌدھم البن الزبٌر فً الحجاز، وانحاز الٌمنٌون    (6) أصحاب الفتح العربً  ٌزٌد وخاصة أنهم
----------------------------------------                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                           . 4ٔٗدسوقً، محمد عزب ،القبابل العربٌة فً ببلد الشام ، ص (ٔ)

                                                                                                                   . ٕٙ٘-ٕ٘٘النص، إحسان، العصبٌة القبلٌة وأثرھا ، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                     .   4ٕٔعٌسى، رٌاض، الحزبٌة السٌاسٌة،(ٖ)

بن خازم والٌا  على خراسان منذ أٌام معاوٌة بن أبً سفٌان، وباٌع ابن الزبٌر  إثر وكان ا  .ٗٓٗالببلذري ،فتوح البلدان ص(ٗ)

فتنته ورفض مباٌعة عبد الملك بعد موت ابن الزبٌر فقام جماعة ممن كرھوا والٌته بقتله وإرسال رأسه إلى عبد الملك، الٌعقوبً، 

                                                                                         .                                4ٕٔ،صٕتارٌخ ،ج

                                                                                                                                ،          49ٖص،ٖ،و الطبري، تارٌخ األمم،ج9ٖ،ص٘جابن سعد،الطبقات، (٘)

                  .8ٖ٘دسوقً، القبابل العربٌة فً ببلد الشام، ص (ٙ)
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أمٌة فً الشام، وتفرقت كلمة األموٌٌن، وتنافسوا على منصب الخبلفة، وتم االتفاق على اختٌار مروان إلى بنً 

ن ذلك إخفاقا  لهم، فتطور م( لكن القٌسٌٌن اعتبروا أ8ٖٙھ/ٗٙبن الحكم للخبلفة وذلك فً مإتمر الجابٌة سنة)

الطرفٌن فً معركة مرج راھط، حٌث قُتِل الضحاك بن قٌس وھرب زفر إلى قرقسٌا، ولم  األمر إلى  صدام بٌن

المعركة وباال  على القٌسٌة فقط بل إنها وسعت الهوة بٌن الطرفٌن وازدادت األحقاد بٌنهما، ومع ذلك  تكن  ھذه 

                                                             ازن بٌنهما نوعا  ما.      فإن عبد الملك استطاع إقامة التو

وإن كانت سٌاسة الولٌد تجاه العصبٌة القبلٌة لم تتخذ منحى واضحا ، فإن سلٌمان أعطاھا أبعادا  مختلفة، أي     

ت الدولة المختلفٌن من خلٌفة ووالة عصبٌة قبلٌة ممزوجة بؤحقاٍد شخصٌة، وأُضٌؾ إلٌها التنافس بٌن زعاما

ٌّن سلٌمان ٌزٌد بن المهلب بعد وفاة الحجاج على العراق، كان ذلك ألن الحجاج سجن ابن (4)وقادة ، فحٌن ع

المهلب، ففر ھذا األخٌر إلى سلٌمان، حٌث كان فً الرملة فً أرض فلسطٌن فكره سلٌمان الحجاج، وحقد علٌه، 

بٌت األموي فً العراق، وألنه سعى لدى الولٌد كً ٌعزل سلٌمان عن والٌة ألنه حسب رأٌه أضر بمصالح ال

، وربما فعل الحجاج ذلك ألنه آوى عنده ابن المهلب. وكما سبق القول اختلطت لدى سلٌمان األمور ،فها (1) العهد

والٌمنٌة ٌعتبرون خالدا  منهم ، وخالد ھذا عٌن فً زمن الولٌد، إذا   (3)ھو ٌعزل خالد القسري عن والٌة مكة 

كٌؾ ٌعٌنه الولٌد إذا ما اعتبر أن الولٌد مواٍل لقٌس ؟ ولماذا ٌوالً سلٌمان فبة ؼٌر فبة أخٌه الولٌد طالما أنهما 

                                         من أم قٌسٌة واحدة؟   

المصاھرة فً الصراع القبلً زمن  ٌزٌد بن عبد الملك، حٌث كان ھذا قد تزوج ابنة  كما وظهرت آثار     

ً أخو الحجاج، وأدى ھذا إلى حقد ٌزٌد على  ٌزٌد ابن المهلب الذي عّذب آل الحجاج زمن قفمحمد بن ٌوسؾ الث

الهرب من سجن  عمر بن  ، وتمكن ٌزٌد  بن المهلب من( 1) سلٌمان،  فعاھد ٌزٌد بن عبد الملك هللا أن ٌنتقم منه

عبد العزٌز الذي أمر بمحاسبته ألنه لم ٌدفع خمس الؽنابم التً ؼنمها من الحروب التً قام بها، وكان قد بالػ فً 

ة ٌزٌد بن عبد الملك والتً انتهت بتصفٌة آل ف، فؤعلن الثورة على الخلٌ(5) مقدار ما حصل علٌه من الؽنابم

ذ على الخلٌفة ٌزٌد بن عبد الملك  إطبلق ٌد والٌه على العراق عمر بن ھبٌرة المهلب والتنكٌل بهم،  ومما ٌإخ

، ولم ٌكن ٌزٌد بن عبد الملك من الشخصٌات  (6)قام بكل أنواع الظلم فً ھذا اإلقلٌم إذوھذا قٌسً بامتٌاز 

راعات الموصوفة بحسن التصرؾ أو التدبٌر، ألن سٌاسته ؼٌر المدروسة جرته إلى االنسٌاق فً ركب الص

                                                                (0)القبلٌة، فزاد فً عطاء القٌسٌة على حساب الٌمنٌة فً ببلد الشام. 

كما كانت سٌاسة ھشام بن عبد الملك القبلٌة متقلبة، حٌث قام بتولٌة خالد القسري على العراق، كما ولى أخاه أسد 

ه ألنه أفسد الناس بعصبٌته حسب رأٌه ، كما عزل خالد وولى بدال  عنه عمر بن ھبٌرة، على خراسان، وعزل

وولى نصر بن سٌار على خراسان، ولقد أبؽض نصر الٌمنٌة ، فاستفاد أبو مسلم الخراسانً من سٌاسة نصر 

                                                            .  (4)ھذه، فتبلعب بالفرٌقٌن أثناء تفجٌره للثورة العباسٌة

لكن األمور لم تتؤزم إال بعد عهد ھشام، إذ انفجرت األوضاع وبدأ عصر الفوضى واالضطراب والذي أدى فً   
-------------------------------------                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     .    ٖٕٗعاقل، نبٌه ،خبلفة بنً أمٌة،ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                             .    ٖٗ،صٗالطبري تارٌخ األمم، ج(ٕ)

                                                                                                                                                                                                  .      ٖٗ،صٗالمصدر السابق، ج(ٖ)

       4ٙ،ص ٕٕٓٓو السٌد، محمود ،تارٌخ الدولة األموٌة، مإسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة ،4ٙ،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج(ٗ)

                                             .   ٖ٘،ص99ٔٔ،ٔفاعور، علً، سٌرة عمر بن عبد العزٌز، دار الهادي، بٌروت، ط(٘)

                                                                             .   ٕٗ٘،ص9ٕٙٔ، ٔأبو النصر ،عمر ،األٌام األخٌرة للدولة األموٌة، المكتبة األھلٌة ، بٌروت،ط (ٙ) 

                                                                                                                                                                                  .  ٖٕ٘، صٗالطبري، تارٌخ، ج(4)

لً، دار الؽرب  اإلسبلمً، الثعالبً ، عبد العزٌز ،سقوط الدولة األموٌة وقٌام الدولة العباسٌة  تقدٌم وتحقٌق حمادي الساح(8)

                                                                                                                                                                                                                              8ٙٔ    -4ٙٔ،ص99٘ٔ، ٔط بٌروت، 
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-ٕ٘ٔالولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك)  هدالنهاٌة إلى سقوط الدولة األموٌة، فإذا كانت تصرفات الخلفاء قبل ع

ھذا الخلٌفة  هدم ( لٌست على القدر الكافً إلثارة قبلقل تودي بحٌاة الدولة، فإنه ابتداُء من ع4ٖٗ-4ٕٗھ/ٕٙٔ

حٌث قام ھذا الخلٌفة بعزل كل عمال الدولة من الٌمنٌة واستبدلهم بوالة تجلّت بوضوح مبلمح العصبٌة القبلٌة، 

  كما قام والٌه على العراق ٌوسؾ بن عمر بتعذٌب خالد القسري وقتله بموافقة الخلٌفة، باإلضافة (4)من القٌسٌة 

 (3)عتبروا قتله إھانة لهممنهم فقد ا ا  ،وألن الٌمنٌٌن ٌعتبرون خالد(1)إلى ذلك قام الخلٌفة نفسه بسجن ٌزٌد بن خالد

                                                      وخاصة  أنه ُنِسبت إلى الولٌد قصٌدة ھجا فٌها الٌمنٌة حٌث قال: 

              ونحُن المالكون  الناس  قسرا                    نسومهُم الذلة والنكاال                            

          (1)وھذا خالد  فٌنا قتٌبل                          أال منعوه إْن كانوا رجاال                             

وبمقتل خالد توحدت القبابل الٌمنٌة ألول مرة فً العراق والشام، حٌث اتفقوا على قتل الخلٌفة، وقبل قتله       

ملك خلٌفة لهم، وكان من الطبٌعً أن ٌقرب  الٌمنٌة إلٌه، وھم الذٌن نادوا على ابن عمه ٌزٌد بن الولٌد بن عبد ال

أوصلوه إلى الحكم، فقام بعزل القٌسٌة عن أعمالهم وأقصاھم عن مجلسه بل إنه بلػ من سخطه على قٌس أنه ھّم 

ثار لذلك   (5)«ما عزت إال ّذل اإلسبلم»باستبصالها، وما منعه من ذلك إال كراھٌته سفك الدماء حٌث قال:

ٌسٌون وبعض بنً أمٌة علٌه فً حمص وفلسطٌن واألردن، واتسع نطاق العصٌان لٌشمل ببلد العراق قال

،ولم ٌستطع ابراھٌم بن الولٌد أخو ٌزٌد الذي أصبح خلٌفة من بعده القبض على ناصٌة األمور، إذ  (6)وخراسان 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الذي  فنازعه على الخبلفة (0) إنه لم ٌبق  فً الحكم أكثر من أربعة أشهر  

، وبالفعل أصبح مروان خلٌفة بعد فتنة كبرى، ومعارك من ٌزٌد الثالثناصره فً ذلك سابر القٌسٌة انتقاما  

األمر الذي أثار علٌه الٌمنٌٌن ضارٌة وظل عهده مصبوؼا  باالضطرابات ، وخاصة  بعد اعتماده على القٌسٌة، 

ٌه  أحد أسباب انهٌار الحكم األموي، إذ إنه انشؽل بمحاربتهم ولم ٌنتبه إلى الراٌات ثورتهم علالذٌن كانت 

(4)السوداء القادمة من خراسان  وھناك بعض العوامل المساعدة على تؤجٌج الصراع القبلً والبد من التلمٌح  

وربما سعوا بذلك إلى  إلٌها أال وھً دور بعض الخلفاء لهذا الصراع عن طرٌق اإلعبلم أي الشعراء والخطباء،

بؽض النظر عن نتابجها، حٌث كان ٌطٌب لبعض الخلفاء دعوة  (1)التسلٌة ،أو ھدفوا منها التوازنات السٌاسٌة

شعراء وخطباء القبابل للتفاخر والتباھً ، ولذلك كانت كل قبٌلة تحرص على أن  ٌكون فً عداد وفودھا إلى 

ا بلسانها ،ومن ذلك ما ذكره الجاحظ من أن خطباء نزار وٌمن اجتمعوا الخلٌفة نخبة من البلؽاء والمفوھٌن لٌنطقو

فلما قام خطباء نزار وذھبوا فً خطبهم كل مذھب ولم ٌستطع خطباء ٌمن مجاراتهم قام  فً مجلس معاوٌة،

مقال شخص من وفد الٌمن وقال: " ٌا أمٌر المإمنٌن : إنا قوم فّعال ولسنا حً مقال، ونحن نبلػ بفعالنا أكثر من 

              والمعطٌات التً أدت إلٌها،  القبلٌة إذا  ٌجب أن تقترن بالظروؾ إن النظرة إلى العصبٌة (47) "ؼٌرنا

---------------------                                                                                                                      

                                                                                                                                              .         ٕٗٗدسوقً، مرجع سابق، ص( ٔ)

                                        .     8ٕٓ، ص4.وابن الجوزي، المنتظم، ج4ٕ٘،صٗالطبري، تارٌخ األمم والملوك ،ج( ٕ)

                                                                                                                                                  .   ٕٓٙالنص، إحسان، العصبٌة القبلٌة،ص( ٖ)

                                                                                                                                                              .ٓ٘د،صجبربالً، ؾ، دٌوان الولٌد بن ٌزٌ(ٗ)

                                   . 4ٕ٘، صٗالطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج (٘)

                                                                                                                                            .    ٖٖٗص’مد عزب ،القبابل العربًالدسوقً، مح(ٙ)

                                                                                                                                                                                        .  99ٗ،صٗوابن األثٌر، الكامل، ج .4ٖٖ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج(4)

                                    .    9٘ٔ.و طقوش ،محمد سهٌل ،تارٌخ الدولة األموٌة،صٓٗٗالدسوقً، القبابل العربٌة، ص(8)

                                                                                         . 4ٕٗعٌسى، رٌاض ،الحزبٌة السٌاسة ، ص(9)

 4نجً، القاھرة،طم( البٌان والتبٌن، تحقٌق عبد السبلم ھارون، مكتبة الخا8ٙ8ھ/ٕ٘٘الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر)ت (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . ٖٓٓ،صٔ، ج 998ٔ
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الدوافع األساسٌة لهذه العصبٌة، فكل فرٌق من الفرٌقٌن كان ٌظن فالمنافع السٌاسٌة واالقتصادٌة وؼٌرھا كانت 

أنه األفضل أو على األقل ٌكافا الطرؾ اآلخر، األمر الذي أدى إلى وقوؾ كل من الٌمنٌة والقٌسٌة بجانب من 

ض تراه مناسبا  لمصالحها، و ر بما كانت  ھذه الصراعات ھً التً زجت بالخلفاء فٌها، فالمدقق فً تصرفات بع

الخلفاء تجاه العصبٌة القبلٌة ٌرى أنهم فعلوا ذلك لٌس حبا  فً الصراعات القبلٌة، وإنما رؼبة منهم فً ترسٌخ 

سلطانهم، حتى ولو كان ذلك على حساب تؤجٌج  الصراعات ، أو على األقل السٌر فً ركابها، فالدولة بحاجة 

داءات البٌزنطٌة، فً حٌن مثلت القبابل الجنوبٌة الٌمنٌة إلى قبابل قٌس الشمالٌة، لتكون درعا  حامٌا  فً وجه االعت

 بالنسبة للدولة عماد الجٌوش األموٌة التً  اسُتخدمت للقضاء على التمردات واالضطرابات فً األقالٌم كافة.

 إذا  فالنسب لم ٌكن المحرك األساسً لهذه الصراعات ،بل إنه مّثل الؽطاء للمنافع على المستوٌات كافة.    

 

                                                                                                                                                                                                          عدم احترام المعارضة:-6

بتجاوزه الشورى،  بقوة السبلح، وتؤسٌسه ملك وراثً بدون مسوغ شرعً لقد منح انتزاع معاوٌة للسلطة     

كً ٌقوموا باحتجاجاتهم فً كل بقعة من دٌار العرب، وكان من الطبٌعً أن تستعمل الدولة  سوغالمعارضة الم

ن األموٌة القوة المسلحة لردع المعارضة، ومن أجل ذلك حّول األموٌون جند الشام عن أولوٌاته األساسٌة، م

حروب خارجٌة ومسٌرة الفتوحات، لٌصبحوا قوة قمع داخلٌة إلخماد المعارضٌن،  ولقد اضطر األموٌون إلى 

تسخٌر موارد الدولة من أجل إرضاء ھذا الجند، وبالتالً استخدام وسابل الظلم والجور للحصول على األموال 

اء المستمرٌن، وبخاصة فً العراق البلزمة له، وجّر ھذا على الحكم األموي المزٌد من المعارضة والعد

هما بعد أن نقل  معاوٌة مركز الخبلفة إلى الشام، وأدى ھذا إلى تعدد نوعٌات توالحجاز حٌث ُسلِبتا مكان

المعارضة من خوارج عادوا كل من األموٌٌن والشٌعة، إلى شٌعة وقفوا ضد األموٌٌن وقالوا بؤحقٌة آل البٌت 

ها معارضة من بعض األموٌٌن أنفسهم، والمتتبع للعصر األموي ٌبلحظ عدم بالخبلفة، إلى زبٌرٌٌن، أضؾ إلٌ

        ھدوء الثورات طٌلة عمر ھذه الدولة .  

لقد اعتمدت حركات المعارضة لسلطان بنً أمٌة على الشعار المتمثل أساسا  فً الدعوة إلى كتاب هللا وُسنة    

رع لسٌاسة زمنٌة دنٌوٌة، أي أنه ٌلمح إلى وجود خلل دنٌوي نبٌه وكما ٌبدو فإنه شعار مشحون بمحتوى دٌنً ٌش

، ورفع ھذا الشعار ٌشٌر إلى وجود تناقضات اجتماعٌة  مرده االبتعاد عن كتاب هللا وتعالٌمه وسنة النبً

التً عملوا جاھدٌن على تلقٌنها  تهمواقتصادٌة، ولقد عمد األموٌون إلى قمع كل  من ٌفكر فً الخروج عن طاع

وأطٌعوا هللا ورسوله  لكل الناس، متخذٌن من بعض اآلٌات القرآنٌة سندا  لهم فعلى سبٌل المثال قوله تعالى

                                               ، بؽض النظر عن تصرفات أولٌاء األمر ھإالء .      (4)وأولو األمر منكم

تنازل الحسن عن الخبلفة واستتباب األمر لمعاوٌة الذي أمر والته بشتم اإلمام  علً بن أبً طالب على فبعد      

المنابر، وبعد ما فعل المؽٌرة ھذا األمر فً الكوفة، قام من بٌن الحضور صحابً من زعماء كندة الكبار اسمه 

واعترض حجر على المؽٌرة لهذا   (1)حجر بن عدي الكندي وكان وطٌد الصلة مع اإلمام علً بن أبً طالب

 وٌحك ٌا حجر اتِق السلطان وؼضبه وسطوته، فإن ؼضب السلطان أحٌانا  مما »العمل، فرد علٌه المؽٌرة قاببل  

----------------------------------------------------                                                                                                          

                                                                                                                                                                      .    9٘سورة النساء، آٌة  (ٔ)

   .        ٔٓٔ. و شعبان، محمد عبد الحً ،صدر اإلسبلم والدولة األموٌة،صٖٖٕ-4ٕٓ،صٕٔابن عساكر، تارٌخ دمشق،ج(ٕ)
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، واستمر حجر فً سٌاسته المعارضة لسلطان بنً أمٌة إلى أن جاء زٌاد بن أبٌه، وسار على  (4)«ٌهلك أمثالك

لشتم معاوٌة ولٌس  سنة من كان قبله فً شتم علً فزاد ذلك من ؼضب حجر وأتباعه فؤخذوا ٌعقدون االجتماعات

وكتب زٌاد إلى معاوٌة  (1)ھناك دلٌل على أن حجر قد تولى مناشدة المسلمٌن فً أثناء نٌله لمعاوٌة بالثورة علٌه

ٌستشٌره فً أمر حجر فطلب منه معاوٌة أن ٌشده بالحدٌد وٌحمله إلٌه مع أصحابه إلى دمشق، حٌث أمر معاوٌة 

لم ٌكن مؤلوفا  من معاوٌة، فهً المرة األولى التً ٌجري فٌها إعدام  وھذا األسلوب (3)م(4ٔٙ/ھٔ٘سنة) بقتلهم

سٌاسً فً اإلسبلم، وخاصة أن معاوٌة أمر بقتلهم قبل الدخول إلى دمشق واالستماع إلٌهم، وٌبدو أن قتل حجر 

بحت فتح الباب على مصراعٌه  للمعارضة الشٌعٌة والتً كانت تتحٌن الفرص لترفع رأسها  فً الوقت الذي أص

ة عندما مات معاوٌة فراسلوا الحسٌن بن علً بن أبً طالب، حٌث شجعوه على الخروج مناسبالفرصة 

المدٌنة الولٌد بن  والمطالبة بحقه، ورأى الحسٌن ضرورة الخروج طالما أنه لم ٌباٌع ٌزٌدا ، وأمر ٌزٌد والٌه على

ستعمال كل الوسابل معهم، ومنهم الحسٌن بن علً ، وٌفهم من ذلك ا(1)عتبة بؤن ٌؤخذ من رفض البٌعة أخذا  شدٌدا  

، رؼم أنه كان باستطاعة جٌش عمر بن ( 5)الذي انتهى خروجه بمؤساة أودت بحٌاته مع عدد كبٌر من آل بٌته

سعد بن أبً وقاص اعتقال الحسٌن وأصحابه بعد حصارھم لمدة أربعة أٌام ومنع األطعمة عنهم لكن التعلٌمات  

م(  وظل 8ٓٙ/ھٔٙوأھل بٌته ولٌس اعتقالهم، بل حتى التمثٌل بجثثهم سنة)ابن زٌاد  منجاءت تؤمر بقتله 

 األموٌون ٌبلحقون آل البٌت وكل معارضة شٌعٌة، فكما فعلوا بالحسٌن فعلوا بزٌد بن علً وبابنه ٌحٌى من بعده 

بن عامر ألنه أعطى األمان  ولم تكن معاملتهم للخوارج بؤحسن حال، فلقد الم معاوٌة والٌه على العراق عبد هللا 

تلهم لكن ابن عامر رّد قوأمر معاوٌة ابن عامر ب للخوارج الذٌن خرجوا على السلطة األموٌة بقٌادة سهم بن ؼالب

                                                                                                                      .       (6)«لقد جعلُت لهم ذمتك»علٌه: 

ولقد بلؽت شدة الفتك بالمعارضة ما قام به زٌاد بن أبٌه من التعرض للنساء الخارجٌات  اللواتً كن ٌخرجن    

، ولم تكن األمور بؤحسن حال عندما تولى  (4)، حٌث قتل إحداھّن وعّراھا (0)مع الرجال إلى ساحات المعارك

. وفً مصر التً دخلها  (1)تشدد بمبلحقة الخوارج فكان أكثر شهدابهم فً زمنه عبٌد هللا بن زٌاد البصرة، حٌث

الخوارج ،وإن كانوا بنسبة ضبٌلة، إال أنهم دعوا ابن الزبٌر إلى بٌعته وتعٌٌن أمٌر علٌهم وبالفعل أرسل ابن 

جٌشا  الستعادة مصر  خلٌفة أرسل هالزبٌر عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم والٌا ، لكن مروان بن الحكم بعد تعٌٌن

،وبعد قتال كر وفر بٌن الجٌشٌن المصري وجٌش مروان اتفق الطرفان على الصلح، لكن مروان قتل منهم 

                                                                   .     (47)ثمانٌن رجبل  ألنهم رفضوا بٌعته

وٌضرب عمر بن عبد العزٌز مثبل  على إمكانٌة معاملة الخوارج من ؼٌر اإلساءة والفتك بهم، فقد حاول     

                                                                                                             . (44)استٌعابهم فناظر بعضهم فً أفكارھم وأقنعهم بحججه

----------------------------------------                                                                                                       

                                                                                                                                                                   ..                      ٕٖٗ،ص ٔتارٌخ اإلسبلم ، ج حسن،إبراھٌم ،حسن،( ٔ)

                                                                                                                                                                    .   4ٓٔعٌسى، رٌاض ،الحزبٌة السٌاسٌة ،ص(ٕ)

 .ٕٔٗ،ص٘.وابن الجوزي، المنتظم، ج8ٕٔ،ص  ٖ.،و  الطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج  9ٖٕالدٌنوري، األخبار الطوال، ( ٖ)

                                                                                                                                                                                           ،9ٕٙ،صٖالطبري، تارٌخ األمم، ج( ٗ)

                                                                                                                                                                               .انظر ما سبق فً فقرة سوء معاملة آل البٌت( ٘)

                                                                                                                                           ، 4ٕٓالرواضٌة، زٌاد بن أبٌه، ص (ٙ)

        .  9ٗ،ص9ٗ٘ٔوالترجمة والنشر ، القاھرة،  تؤلٌؾالقلماوي، سهٌر ،أدب الخوارج فً العصر األموي، مطبعة لجنة ال( 4)

                                                                                                                                                         .    8٘ٔ، ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ، ج( 8)

                                                                                                                                                                                                       .  44عاقل، نبٌه ، خبلفة بنً أمٌة،ص( 9)

                                                                                                                                                                          .   ٖٗالكندي الوالة والقضاة،ص  .(ٓٔ)

                                                                       8ٓٔابن عبد الحكم، سٌرة عمر بن عبد العزٌز، ص( ٔٔ)
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وحتى من خرج  مطالبا  بحقوقه المهدورة لم ٌتعامل األموٌون معه كما ٌنبؽً ولم ٌعالجوا سبب المعارضة، كما 

م (أراد صاحب خراج 4ٕ٘/ھ4ٓٔالمؽرب عندما ثار الناس على ظلم والتهم لهم ففً سنة) حدث فً مصر و

مصر عبد هللا بن الحبحاب التقرب من الخلٌفة ھشام فزاد خراجها بحجة أنها تحتمل الزٌادة مما أدى إلى ثورة 

وتتضح عدم جدٌة  (4)فً مصر لكن الخلٌفة عالج األمر بإرساله جٌش كبٌر لقتالهم وقتل منهم أعدادا  كبٌرة

م اشترك فٌها األقباط 4ٖ8/ھٕٔٔالخلفاء فً معالجة السبب الذي من أجله قامت الثورة من قٌام ثورة أخرى عام 

ولم تكن    ( . 1)أٌضا  ،و المعالجة نفسها كانت بإرسال جٌش لقتل المتظاھرٌن على ظلم الوالة والتعسؾ الضرٌبً

معاملة التً عومل  بها أھل مصر، خاصة بعد أن انتشر الفكر الخارجً معاملة المؽاربة بؤحسن حال من تلك ال

فٌها، ولكن المؽاربة فضلوا الشكوى أوال  للخلٌفة ھشام الذي لم ٌعرھم اھتماما  ، فثاروا على الظلم لكنه أرسل 

السلمٌة؟ مثبل   . ألم ٌكن باستطاعة األموٌٌن التفكٌر فً إرضاء خصومهم بالطرق  (3)إلٌهم جٌشا  جرارا  وقاتلهم

        ابن الزبٌر الذي لم ٌباٌع ٌزٌد وعاذ بالكعبة ٌطلب الخبلفة لنفسه بعد قتل الحسٌن، أو ربما اقتنع ٌزٌد أنه إذا

سٌفرح بها ابن الزبٌر. ولو كان ٌزٌد صادقا  بمهادنته لعرض علٌه منصبا  ٌلهٌه به  (1)أرسل له سلسلة من فضة

، وٌمكن أن ٌكون ٌزٌد قد عمل بنصٌحة والده معاوٌة الذي ( 5)صفٌة الحساب معهإلى حٌن حلول ساعة مناسبة لت

، ولم ٌكتِؾ ٌزٌد وال عبد الملك بابن الزبٌر بل  حاربا أھل المدٌنة المنورة (6)أوصاه بتقطٌع ابن الزبٌر إربا  إربا  

من عارضهم بالثورة المسلحة بل وفّظعوا بها .ولم ٌتوقؾ األموٌون عند قمع  ونّكلوا بؤھلها واستباحوا حرمتها

الذي   أٌضا ، حٌث الحقوا من ٌدعو إلى ؼٌر ما ٌدعون إلٌه فهذا ؼٌبلن الدمشقً تعرضوا للمعارضٌن فً األفكار

قال بالقدر، أي أن اإلنسان صانع  لقدره وھذا ٌخالؾ رأي األموٌٌن الذٌن أرادوا إقناع الناس بؤن حكمهم ھو حكم 

                                                                                                                      .  (0)ن عبد الملك ٌدٌه ورجلٌه ثم صلبههللا، ولذلك قطع ھشام ب

كما وقؾ األموٌون ضد كل من عارض نظامهم أو حتى طالب بتؽٌٌر سٌاستهم مهما كانت مكانته فهذا سعٌد     

الذي انضم إلى ثورة عبد الرحمن بن األشعث والتً أعلن فٌها معارضته للدولة األموٌة المتمثلة  جبٌربن ا

بشخصٌة عبد الملك والحجاج الثقفً، فاعتبر األموٌون ابن جبٌر من ذوي األفكار السلبٌة، فقتله الحجاج بؤمر من 

عارضوھم لم ٌسلموا من سٌوفهم  وٌتضح  .وحتى أقربابهم الذٌن(4)م( 4ٕٔ/مھ 9ٗسنة) الولٌد بن عبد الملك 

به عبد الملك مع ابن خالته عمرو بن سعٌد األشدق، بؤن أنهى حٌاته مذبوحا  فً بساط وُرمً برأسه  ھذا مما قام

مع أنه كان مع مروان بن الحكم فً  (1)من أعلى قصر عبد الملك ، ذلك ألنه امتنع عن مباٌعة عبد الملك

 ، كما كان والٌا  على الحجاز زمن ٌزٌد بن معاوٌة وقاتل مع مروان فً مرج راھط األحداث التً سبقت تولٌته

-------------------------------------                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 ٖٕٓٔ،صٔالمقرٌزي، الخطط  ،ج (ٔ)

                                                                        .ٖٔٔالرٌطً، ممدوح عبد الرحمن، دور القبابل العربٌة،ص( ٕ)

                                                               .   9ٖ،وابن القوطٌة، تارٌخ افتتاح األندلس،ص8ٙالرقٌق القٌروانً، تارٌخ شمال إفرٌقٌا، ص(ٖ)

                                                                                                                                                                                                     .  4ٗٗ،صٖ،وابن األثٌر، الكامل، ج4ٖٗ،صٖالطبري ، تارٌخ األمم،ج(ٗ)

                                                                                                                                                                     .    ٖٖأحمد، علً ،التارٌخ السٌاسً والحضاري لعصر األموي،ص(٘)

                                                                                                                                                                          ..   9ٖٙ،صٖابن األثٌر ،الكامل،ج( ٙ)

م(تارٌخ اإلسبلم  4ٖٗٔھ/4ٗ8،و الذھبً، شمس الدٌن محمد بن احمد)تٕٕٔ-ٙٓٔ،ص8ٗابن عساكر تارٌخ مدٌنة دمشق، ج( 4)

                                                                   .    ٔٗٗ،ص4، ج988ٔ، ٔتاب العربً، بٌروت ،طعبد السبلم التدمري، دار الك تحقٌق عمر

،واألزدي، عبد الؽنً بن سعٌد أبو ٖٕ،صٗ، والطبري، تارٌخ األمم، ج4ٖٓخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص (8)

لحجاج بن ٌوسؾ الثقفً، تحقٌق مشهور حسن محمود سلمان، دار القلم، (المتوارٌن الذٌن اختفوا خوفا  من ام8ٔٓٔھ/9ٓٗمحمد)ت

.،و الشٌرازي، ابراھٌم بن علً بن ٌوسؾ أبو ٔٙ-8٘،ص989ٔ، ٔوالدار الشامٌة، دمشق، بٌروت، ط

، والسٌوطً، طبقات الحفاظ، دار الكتب 8ٕم(طبقات الفقهاء ،تحقٌق خلٌل المٌس، دار العلم، بٌروت، ص8ٖٓٔھ/4ٙٗاسحق)ت

                                                                                                                                                                              . 8ٖ، ص98ٕٔ، ٔعلمٌة، بٌروت،طال

                                                 .    9ٕٗالدٌنوري، األخبار الطوال،ص( 9)
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واعترافا  بؤعماله ّوالّه عبد الملك إمرة دمشق وٌبدو أنه تؤمل  (4)وھزم جٌش مصعب عندما توجه إلى فلسطٌن

تطبٌق مقررات مإتمر الجابٌة التً تنص على تعٌٌنه خلٌفة بعد مروان، وبذلك أثار مشكلة  أدت إلى تدخل بنً 

، لكن عمرو  ن الصلح مشاركة عمرو لعبد الملك فً الحكم، وأملّه بالخبلفة من بعدهأمٌة للصلح بٌنهما، ونتج ع

شعر بسوء نٌة عبد الملك تجاھه ،إذ إن عبد الملك أراد تعٌٌن ولده الولٌد من بعده، لذلك انتهز فرصة خروج عبد 

إلى عودة عبد الملك م( ،وتحصن فً دمشق ودعا للبٌعة له، األمر الذي أدى 89ٙ/ه4ٓالملك لحرب زفر سنة) 

. ومن المبلحظات  (1)إلى دمشق، فاستدرجه ،وھادنه ، ولكنه سرعان ما ؼدر به وقطع رأسه ورإوس أصحابه

على بنً أمٌة حبهم لقطع رإوس المعارضٌن لهم والتمثٌل بجثثهم ، فلقد كانوا ٌطوفون  بالرإوس من بلد آلخر، 

                                وتجرإ على هللا فً خلقه. م اإلسبلمٌة.،وھذا مخالؾ للتعالٌ (3)باإلضافة إلى صلب الجثث
                                                                                                                                           

                                                                                                                             انتشار ظاهرة القتل ظلماً: -0

اعتمد بنو أمٌة فً كثٌر من األحٌان على قتل من واالھم ، فهل فعلوا ذلك لحاجة الدولة أم ألؼراض     

ن  بمن خافوا منه ولو كان ٌعمل لمصلحتهم، شخصٌة؟ وھل اكتفوا بتصفٌة خصومهم فقط؟ لقد فتك بعض األموٌٌ

فمعاوٌة  قتل عبد الرحمن بن خالد الذي خافه كثٌرا  بعد بطوالته فً حروب البٌزنطٌٌن، فدس له السم لببل ٌعظم 

، وألن  معاوٌة  بن ٌزٌد أعلن تنحٌه عن (1) أمره فً الشام فٌإثر ذلك على مخططه الذي حاكه لتولٌة ابنه ٌزٌد

تمت تصفٌته وموته فً رٌعان شبابه ألن بنً أمٌة رأوا  (5)ار إلى عدم أحقٌة األموٌٌن فً ھذا األمرالخبلفة وأش

، ولم ٌكتفوا بذلك بل عمدوا إلى مإدبه عمرو (6)فٌه المخالؾ لهم، حٌث ُترّجح الرواٌات التارٌخٌة قتله

  .  (0)المقصوص ودفنوه حٌا  بحجة تحرٌضه لمعاوٌة لٌقول أقواله ھذه

أحد فصحاء  (4) م(4ٖٓ/ ھ8ٗكما تلطخت ٌدي الحجاج الثقفً بدماء الكثٌرٌن ومنهم أٌوب بن القرٌة سنة)       

م( 4ٕٔ/ھ9ٗالعرب والذي أرسله  رسوال  إلى ابن األشعث ثم ذبحه، وكذلك كان مصٌر سعٌد بن جبٌر سنة ) 

بح، وتذكر بعض المصادر أعدادا  ألنه شارك فً ثورة عبد الرحمن بن األشعث وكٌؾ انتهى األمر به إلى الذ

وربما كان الرقم مبالػ فٌه لكن ما ٌستدعى االنتباه له ھو حب الحجاج للقتل  (1)كبٌرة من الذٌن قتلهم الحجاج

        وسفك الدماء ،والذي ھدؾ منه توطٌد سلطان بنً أمٌة، مع العلم أنه ٌستطٌع تجنب ذلك بطرق مختلفة .   

ٌُضاؾ إلى ذلك بعض    األعمال التً قام بها عدد من ذوي األمر والتً أدت إلى تلطٌخ سمعة ھذه الدولة بحٌث و

 فضلوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ومن ذلك ما قام به الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملك الذي ما

 ---------------------------------------------                                                                                                           

                                                                                                               .  ٕ٘ٔعاقل، نبٌه ،خبلفة بنً أمٌة،ص (ٔ)

                                                                                                      .  9ٕ٘الدٌنوري، األخبار الطوال،ص (ٕ)

                                                                                                                    .   4ٖٓ-9ٖٙ،صٕتارٌخ التمدن اإلسبلمً،ج ،جرجً زٌدان، (ٖ)

م(عٌون األنباء فً طبقات 9ٕٙٔھ/8ٙٙ، وابن أبً أصٌبعة، أبو العباس  موفق الدٌن)ت9ٖٓ،صٖابن األثٌر، الكامل، ج( ٗ)

        .      ٖٓص،8و ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،ج،4ٕٔعٌون األنباء،ص ٔاألطباء، تحقٌق نزار رضا، مكتبة الحٌاة بٌروت، ط

                                                                                                                                                        .           ٖٕٗ، ص  ٖالطبري، تارٌخ األمم ، ج  (٘)

                                                                                 .    49ٕ، صٖم والملوك، جري، تارٌخ األمب، والطٕٗ٘، صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج(ٙ)

                                                .      ٕٗٔ، والعشماوي، الخبلفة اإلسبلمٌة، ص4ٔ، صٙالمقدسً، البدء والتارٌخ،ج (4)

                                                                                  .           ٕٖٗ،صٗ، وابن األثٌر، الكامل،جٓ٘ٙ، صٖالملوك، جالطبري، تارٌخ األمم و (8)

      .   ٕ٘ٗٓ،ص٘، وابن العدٌم، بؽٌة الطلب، ج8ٗٔ، صٕٔ، ابن عساكر، تارٌخ دمشق، ج8ٗٙ،ص ٖالطبري، تارٌخ، ج(9)
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ت الخبلفة حتى بادر إلى االنتقام من الذٌن حقد علٌهم وألسباب مباشرة أو ؼٌر مباشرة قام بالتنكٌل إن أتته شارا

وبالقتل للذٌن قدموا خدمات جلٌلة لهذه الدولة، فً الوقت الذي كان لزاما  علٌه ترقٌتهم وتقدٌر خدماتهم، لكنه 

قدموا لها التضحٌات، فهذا موسى بن نصٌر الذي  وبدال  من ذلك جعلهم لمصٌر بابس ال ٌلٌق بهم وال بالدولة التً

اقترن اسمه بفتح األندلس، والذي لبى نداء الولٌد بن عبد الملك عندما طلب منه العودة إلى دمشق، وكان محمبل  

بالؽنابم والسباٌا، فؤراد سلٌمان بن عبد الملك أن ٌإخر وصوله  لٌتولى الحكم بدال  من أخٌه الولٌد، حتى أنه أرسل 

 (4) ه بذلك لكن وفاء موسى منعه من ذلك فعاد إلى دمشق، مما أدى إلى حقد سلٌمان علٌه فؤساء معاملته وسجنهل

ولم ٌكتِؾ بقتل موسى بل قتل أوالده، إذ حرص على قتل عبد العزٌز بن موسى فً األندلس وھو ٌصلً فً 

م( .  و بالطرٌقة نفسها تمت  4ٔ٘/  ه94المسجد، و كان أبوه قد واله  األندلس قبل عودته إلى دمشق فً سنة) 

ابنه عبد هللا  الذي واله المؽرب، وقد أمر سلٌمان والٌه على المؽرب محمد بن ٌزٌد بؤن ٌعّذب عبد هللا  تصفٌة 

                                                                                                   .       (1)فً سجنه ثم ٌقتله

وإذا حاول عمر بن عبد العزٌز إرجاع بنً قومه  إلى جادة الصواب بؤن عدل بٌن الناس ولم ٌقبل الظلم  فإن      

لك ما قام به مع الوفد القرشً العزٌز، ومن ذ ٌزٌد بن عبد الملك الذي خلفه، نحا نحوا  مخالفا  لعمر بن  عبد 

ً أمٌة الذٌن وفدوا علٌه بعد موت عمر بن عبد العزٌز فاّتهم نفرا  منهم بالخلع والخروج فسجنهم نوأخٌار ب

عشرٌن شهرا  ثم دّس لهم الّسم فماتوا جمٌعا ، وصلب من اعترض على موتهم، واتهمهم بمصانعتهم 

                                                                                       .  (3)ومصاحبتهم

ھذا ولم ٌكن القتل ٌتوجه إلى الشخص المحدد، بل إلى المقربٌن منه وكل من ٌمت له بصلة،  وإذا كان     

ھ/ 9٘) الحجاج ،الذي سفك دماء الكثٌرٌن، قد تخلص من عذاب سلٌمان حٌث مات فً أواخر خبلفة الولٌد

إن أقاربه وأصحابه لم ٌنجوا من ؼضب سلٌمان علٌهم، ومهما كانت األسباب لذلك فقد قام سلٌمان ف م(،4ٖٔ

بتصفٌة كاملة لكل من والھم الحجاج مهما كانت صفتهم وأعمالهم، وعزل محمد بن القاسم فاتح السند وأمر 

، (5)أدى إلى اختناقه وموتهوتم حمله إلى دمشق مما  (1) بتعذٌبه بؤن وِضع فً جلد بقرة ثم خٌط علٌه األدٌم

فه قدره  وربما فكر سلٌمان بتصفٌة قتٌبة ابن مسلم لكن ھذا األخٌر استبق األمر وأرسل إلى سلٌمان ٌعزٌه وٌعر 

ولما لم  (6)وببلءه، وٌذّكره بطاعته لعبد الملك والولٌد وٌطلب منه أن ٌإمنه وٌقره فً عمله وإال خلعه خلع النعل 

وھذه التصفٌات أدت إلى حرمان الدولة من  (0)م اھتماما  أعلن قتٌبة التمرد الذي انتهى بقتلهٌعر سلٌمان ھذا الكبل

                                     كبار الفاتحٌن ورجال ثقة للدولة .       

ٌوسؾ  ھذا وكان لتقلب آراء ھشام بن عبد الملك نتابج سٌبة، حٌث عزل خالد القسري عن العراق وعٌن مكانه   

ابن عمر ابن عم الحجاج، وسبب عزله أو أسباب عزله ؼٌر واضحة فربما  عهد بالحكم إلى أھل الذمة ألن أمه 

 ، ومهما ٌكن فقد عّذبه (4)نصرانٌة، أو ألنه تكلم بحق الخلٌفة ھشام ، أو أصبح  صاحب نفوذ كبٌر

-------------------------------------------                                                                                            

                                       .   ٖٙ، وابن القوطٌة، تارٌخ افتتاح األندلس، صٕٓص،ٕابن عذارى ،البٌان المؽرب ،ج (ٔ)

                                                                                                             ..4ٗ، ص ٔابن عذارى ، البٌان ، ج( ٕ)

                                                                                                     .   ٙٓٗ،صٕعلً، محمد، اإلسبلم والحضارة العربٌة، جكرد ( ٖ)

                                                                                                                         .ٗ( األدٌم: ھو باطن الجلد الذي ٌلً اللحم والبشرة، الرازي، مختار الصحاح،صٗ)

                                                                                                                                                        .     ٕٓٗ-9ٖٕماجد، عبد المنعم ،التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة ،ص( ٘)

                                                                                                                                                                                                               .9ٕٙ،صٙ، وابن خلكان، وفٌات، جٖ٘،صٗالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٙ)

                                                                    .               ٓ٘ عبد العزٌز، الدولة األموٌة دولة الفتوحات،صأبو زٌد، عبل( 4)

،   ٕ، وابن خلكان، وفٌات األعٌان، ج ٖٙٗ، ص  ٗ،وابن األثٌر، الكامل،  ج 9ٕٕصٗالطبري، تارٌخ األم والملوك، ج ( 8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                               وما بعد   . ٕٕٙص
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 (4)لٌعذبه وٌقتله ھشام أطلق سراحه لكن ٌوسؾ سعى لدى الخلٌفة الولٌد بن ٌزٌد بؤن ٌبٌعه إٌاه  ٌوسؾ، لكن

م ( والقى خالد مصٌره المحزن رؼم ما له من ٌٍد طٌبة على الولٌد، حٌث رفض موافقة  4ٖٗھ/  ٕٙٔسنة) 

إنً أكره أن » فة إلى ذلك رفض نصٌحة أھله بإقامة الثورة بؤن قال لهمھشام على خلع الولٌد الثانً، باإلضا

   .     (1)«تكون الفرقة واالختبلؾ على ٌدي 

ھذا وقد مّر ذكر العدٌد من التصفٌات ودابما  وفً أي مجال ھناك إشارة ألمثلة وھً على سبٌل الذكر ال     

ولكن ھذه األمثلة كفٌلة بؤن تجٌب على السإال   -وإن ظهر التكرار فهو للضرورة فً المكان المحدد -الحصر

                                                                                                                                                                                                                                         المطروح فً بداٌة الفقرة والذي ٌجعل لؤلسباب الشخصٌة دور مهم فً عملٌة معظم التصفٌات.

 

                                                              عدم السكن فً العاصمة دمشق بصورة دائمة :    -4

لقد أثرت الظروؾ السٌاسٌة العامة بعد انقضاء عصر الراشدٌن ، وما تم من نقل للعاصمة إلى الشام،     

فالحجاز لم تعد صالحة ألن تكون مركزا  لحكم والٌات الدولة، ألنها كانت بعٌدة عن أن ٌكون ذلك المركز 

ألصقاع البعٌدة صلة صعبة وشاقة، فبل الجذاب، فهو لم ٌكن وسط األقطار العربٌة، كما أن الصلة بٌنه وبٌن ا

مكة وال المدٌنة ؼدت تصلح عاصمة مركزٌة لدولة مترامٌة األطراؾ، وٌضاؾ إلى ذلك ما للشام من مكانة 

جؽرافٌة وسٌاسٌة أرساھا لها معاوٌة منذ أن كان والٌا  علٌها، ولقد ذاعت بٌن الناس أحادٌث نبوٌة توصً بسكنى 

ھذه األحادٌث ٌمكن رإٌة صورة للحضور القوي لببلد الشام فً الضمٌر الجماعً  ، ومن خبلل(3)الشام وأھلها

العربً، وأن تجربة بنً أمٌة برھنت على أن منهاج الحٌاة العربٌة كدولة وأمة ودٌن وجد متنفسا  فً إطار 

اقع االجتماعً التمدن واالستقرار الموروث عن التارٌخ أكثر مما ٌجده فً إطار البداوة والترحال أو إطار الو

الجزٌرة  حتى  شبه . فكان البد من الهجرة خارج (1)الجزٌرة العربٌة وحتى مدنها المتواضعة حٌنذاكشبه ب

تضٌؾ العروبة إلى بعدھا الدٌنً بعدٌن آخرٌن ھما التارٌخ والحضارة، كما وتتضح أھمٌة الشام فً أزمة ابن 

الزبٌر، وذلك عندما عرض علٌه الحصٌن بن نمٌر المباٌعة شرٌطة توجهه إلى دمشق، حٌث كانت معظم 

 ة الخبلفة وھذا ٌوضح مكانة دمشق الكبٌرة .  ، ولكن رفضه فوت علٌه فرص (5)الوالٌات قد باٌعته إال الشام

وكان اختٌار دمشق عاصمة للدولة األموٌة قد توافق مع العقلٌة العربٌة فً سكن المدن، فهً مدٌنة حصٌنة     

لٌست على الساحل تهاجمها المراكب، بل ھً فً الداخل فً واحة الؽوطة الخصٌبة، ٌؽذٌها نهر بردى وتحٌط 

، ومن دمشق حكم األموٌون دولتهم لكن السإال الذي ٌطرح نفسه (6)رتفاع كجبل قاسٌون بها جبال معتدلة اال

ھو: ھل بقٌت ھذه المدٌنة العاصمة الرسمٌة لؤلموٌٌن طول عصر الدولة األموٌة؟  لقد بقٌت دمشق العاصمة 

لفاء بنً أمٌة فً دمشق معاوٌة حٌث كانت العاصمة المطلقة، إذ لم ٌقم خ هداالسمٌة للدولة األموٌة ،باستثناء ع

بصورة مستمرة، بل كانوا ٌقومون باختٌار المنطقة التً ٌحبون اإلقامة فٌها وكذلك فعل أوالدھم ووالة عهودھم، 

          وؼالبا  ما ٌبقى الخلٌفة فً تلك المنطقة أو ٌتردد علٌها كثٌرا  بعد استخبلفه، فهذا ٌزٌد بن معاوٌة كان فً
-----------------------------------                                                                                              

                                                                                                                                                 .  8ٕولهاوزن، الدولة العربٌة، ص (ٔ)

                        .                                                                                       .ٕٓ٘، ص   ٗالطبري، تارٌخ األمم ، ج  ( ٕ)

                                                                                                                                                        وما بعدھا.  8٘، صٔابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج( ٖ)

                              .  ٕ٘ٔ، ص98٘ٔعادل، كمال أحمد ،الطرٌق إلى دمشق، )فتح ببلد الشام( دار النفابس ، بٌروت، (ٗ)

     .                                       . ٖٖٙ، ص   ٖ،والطبري، تارٌخ األمم، ج  ٕٓ،صٕابن قتٌبة، اإلمامة والسٌاسة،ج( ٘)

                      .       ٕٗ،و  ماجد، عبد المنعم ،التارٌخ السٌاسً، ص   ٘ٙٗ، ص  ٌٕاقوت الحموي، معجم البلدان، ج  (ٙ)
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                           . (1)عندما جاءته شارات الخبلفة، وٌبدو أنه تردد إلٌها كثٌرا  إذ إنه مات فٌها (4)حوارٌن

دمشق ٌدل على االبتعاد عن إدارة دفة الحكم وجهل بؤمور الدولة، والسإال البارز ھنا، لماذا تركوا  وتركُ    

أو ربما بحسب  ،(3)الهروب من األوببة والمناخ الفاسد والبعوض دمشق؟ ٌبدو أن ھناك تباٌن فً األسباب منها:  

.  ولكن مسؤلة الحنٌن إلى (1)ما ٌراه البعض بسبب حنٌن األموٌٌن إلى الصحراء بهوابها ورملها واتساعها 

           الصحراء مردود علٌها، ألن بنً أمٌة فً الجاھلٌة وفً اإلسبلم ھم أھل  حاضرة ومدنٌة، حٌث كانوا من 

أرستقراطٌة مكة، وربما أصبح ترك العاصمة تقلٌدا  اتبعه  الخلفاء عن بعضهم البعض ،أو ربما خوؾ  الخلفاء   

من اؼتٌال المعارضٌن والمتربصٌن بهم، وما أكثرھم فً العصر األموي، ومهما كانت األسباب فاالبتعاد عن    

                                               ع إداراتها .   مقر الحكم كان له تداعٌات على ھٌكلٌة الدولة وعلى تتاب

                                                                ولقد مهد بعض الخلفاء حواضر لهم لتكون مستقرھم ومقامهم عند استخبلفهم، فهذا سلٌمان بن عبد الملك أنشؤ                                

مدٌنة الرملة منذ أن كان ولٌا  للعهد أٌام أخٌه الولٌد، واستكمل بناءھا وجهزھا  فً خبلفته، والمبلحظ علٌه أنه 

                                                                                                              .  (5)اھتم ببنابها أسوة بما بناه عبد الملك والولٌد

لذلك ارتحل     (6)كما كره عمر بن عبد العزٌز النزول فً منازل أھل بٌته التً بنوھا بمال هللا وفًء المسلمٌن

كم( ومن استعراض أخباره ٌبدو أنه ٘ٗإلى خناصر )وتقع فً األطراؾ الجنوبٌة لهضبة حلب تبعد عن السفٌرة 

  .    (0)أطال المقام فٌها 

االبتعاد عن دمشق ھو ابتعاد عن مبلمح بنً أمٌة، إال أن ٌزٌد بن عبد الملك ابتعد إھماال  وإذا رأى عمر أن     

منه لشإون الحكم وعدم اكتراث لها، وفّضل السكن فً الموقر من أرض البلقاء حٌث ارتمى فً أحضان 

فة)قرب الرقة(حكم .  ومن الرصا(4)جارٌتٌن له أدى حبه إلحداھما إلى موته حزنا  على فقدانها ودفن بجوارھا

ھشام بن عبد الملك دولته، ففٌها على ما ٌبدو أمواله وحاشٌته وأھله، ألنه ما إن سمع الولٌد بن ٌزٌد بن عبد 

الملك ولً عهده بموته حتى كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن ٌؤتٌه من الرصافة بؤموال ھشام وولده 

أمٌة قد تركوا دمشق ألسباب عدة، فقد بقٌت العاصمة للدولة ولو  . ولكن إن كان بعض خلفاء بنً (1)وعٌاله

، حٌث  (47)اسمٌا ، إلى أن جاءت الصفعة الكبرى من مروان بن محمد الذي قام بنقل العاصمة رسمٌاُ إلى حّران 
------------------------------------------                                                                                                                            

. وھً ٖٙٔ،صٕحوارٌن بضم الحاء وتشدٌد الواو، قرٌة من قرى حمص تبعد عن تدمر مرحلتٌن ، ٌاقوت، معجم البلدان،ج (ٔ)

، ٖمصطفى ،ببلدنا فلسطٌن،ج،ق كم، الدباغ،8ٓالقرٌتٌن حالٌا . وھً فً محافظة حمص إلى الجنوب الشرقً منها على بعد

                                                                                                                           .      ٖٖٗ،صٕق

                                                                                 .8٘طقوش، محمد سهٌل، تارٌخ الدولة األموٌة، ص  (ٕ)

                                                             .       ٙٗٗ،صٗ، وابن االثٌر، الكامل،جٕٕٔ،صٖالطبري، تارٌخ،ج(ٖ)

(ٗ)           Gerttrud ,  Bell , Palace and Mosque at UKhaidir ,OXord , p80    .  

                                                                                                          .   ٙٙ،صٖ، وٌاقوت الحموي، معجم البلدان،ج9ٗٔالببلذري، فتوح البلدان، ص (٘)

                                                                                                                                                                                               .          ٖٙٓ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج(ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                    .       9ٖ٘،ص٘ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج(4)

                   .ٔ٘ٔ،ص٘،والذھبً، سٌر أعبلم، ج9ٗ،صٙ، والمقدسً، البدء والتارٌخ، ج4ٖٙ،صٗابن األثٌر،الكامل، ج(8)

                                                                                                               .     9ٙٗ،صٗابن األثٌر،الكامل،ج (9)

د هللا بن عبد العزٌز أبو حران مدٌنة عظٌمة، وھً قصبة دٌار مضر، بٌنها وبٌن الرقة ٌومان، البكري األندلسً، عب(ٓٔ)

، 98ٕٔ، ٖم( معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع، تحقٌق مصطفى السقا، عالم الكتب، بٌروت،ط9ٗٓٔھ/84ٗعبٌد)ت

تقع على الحدود السورٌة التركٌة على ضفة نهر  .وھً قرٌة مهملة الٌوم و 9ٕ٘،صٕ،والحموي،معجم البلدان،جٖ٘ٗ،صٔج

                                                                                                                                                                                                              البلٌخ.
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عاش فٌها مع والده محمد بن مروان، كما ، وٌبدو أن مروان تؤثر بحران التً (4)نقل مركز الحكومة  وبٌت المال

أنه أراد إرضاء القٌسٌٌن الذٌن حاربوا معه وأوصلوه إلى الحكم ، ولكن عمله ھذا كان القشة التً قصمت ظهر 

البعٌر، إذ أثار ھذا العمل حفٌظة الدمشقٌٌن الذٌن شعروا بؤن مدٌنتهم فقدت مكانتها الحقٌقٌة كعاصمة للدولة، بل 

إلى حران أثار حفٌظة كل الجنوب الشامً انطبلقا  من شمال حمص إلى بقٌة األجناد األخرى  إن نقل العاصمة

من األردن وفلسطٌن، فقد أعلنت ھذه األجناد الثورة علٌه ابتداء  من فلسطٌن إلى دمشق فحمص، وانتهى األمر 

دولته . و ٌنبثق من ھذا الحال  بمروان إلى االنشؽال بالفتن عن راٌات العباسٌٌن السوداء التً أتته قاضٌة على 

سإال، ھل  أثر موقؾ الخلفاء من القبابل فً اختٌار مقراتهم؟ أو ھل أثر اختٌار سكن الخلٌفة بموقفه من القبابل 

التً تقطنها؟ أي عندما ٌختار خلٌفة أموي السكن فً الشمال مثبل  أكان ھذا مإشرا  على موقفه من القبابل؟ كهشام 

ي سكن الرصافة، لحسن مناخها، ھل كان ھذا تحوال  منه من الٌمنٌة إلى القٌسٌة وبالتالً عزل            ابن عبد الملك الذ

خالد القسري ممثل الحزب الٌمنً وولى بدال  منه نصر بن سٌار، وكذلك مروان بن محمد الذي انتقل رسمٌا  إلى 

الجواب على     -ولو بعجالة –بد من إٌضاح . ال(1)حران بٌن أحضان القٌسٌٌن ووقؾ موقؾ العداء من الٌمنٌٌن

بمعرفة الظروؾ والمقتضٌات التً أدت بالخلفاء إلى ذلك، فعلى سبٌل المثال أدت مبلحقة عبد   ذاك التساإل

الملك بن مروان لمصعب بن الزبٌر إلى توجهه نحو الشمال حٌث أقام فً بطنان حبٌب بالقرب من حلب، أما 

قام فً مرج دابق شمال حلب ألنه كان ٌشرؾ على حملته المرتقبة على القسطنطٌنٌة سلٌمان بن عبد الملك فقد أ

فً حٌن أن ھشام بن عبد الملك انتقل إلى الرصافة خوفا  من األوببة، إذا  فموقؾ الخلفاء ربما تؤثر بالسكان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  المقٌمٌن بٌن ظهرانٌهم. 

                                           البعٌدة : عدم توطٌن العرب بكثافة فً مناطق الدولة-1

لم تستطع الدولة األموٌة مع اتساع رقعتها واختبلؾ سكانها وطبٌعتها صهر ھذه الدولة فً بوتقة واحدة، فعمد     

بعض الخلفاء إلى إرسال أعداد من العرب إلى المناطق المفتوحة البعٌدة عن مركز الدولة، ولكن ھل كان عدد 

ً تلك المناطق ؟  وھل استطاع األموٌون مع المرسلٌن من أجل االستٌطان كافٌا  لترسٌخ العروبة واإلسبلم ف

                                                                        عملٌات الفتوح السٌطرة على تلك المناطق؟     

                                                                                      :الشرقٌة الجهة فً -أ

عثمان بن عفان، تم فتح المناطق الساسانٌة الشرقٌة  هدمن المبلحظ أنه فً شرق الدولة األموٌة، ومنذ ع   

 (3)فالمدن والمناطق فً الشرق استسلمت للعرب ووافقت على معاھدات صلح ُعقدت مع القادة المحلٌٌن

القدٌمة، وحتى ھذه اللحظة لم تكن لدى م( وصل العرب إلى الحدود الساسانٌة ٔ٘ٙھ/ٖٔوباستسبلم مرو سنة)

القبابل أٌة خطة لبلستٌطان فً خراسان بصورة دابمة، فلقد كانت السٌاسة العربٌة حٌنذاك تقضً بإرسال حملة 

من البصرة كل سنة لؽزو المناطق التً لم تعقد معاھدات صلح مع العرب على أن تعود الحملة إلى البصرة فً 

حامٌة من أربعة آالؾ جندي لبلحتفاظ بالمنطقة حتى العودة فً حملة ثانٌة وتبقى الخرٌؾ تاركة  فً خراسان 

ھذه الحامٌة فً قرى واحة مرو، إذ إن معاھدة الصلح مع مرو كانت تنص على إسكان رجال الحامٌة فً منازل 

قبابل الوثنٌة التً معاوٌة بفتح معظم خراسان، إال أن ال هدفً ع  وقد نجحت الدولة األموٌة (،1)السكان المحلٌٌن

        تسكنها، كثٌرا  ما نقضت عهودھا فٌضطر العرب إلى فتحها مرة تلو األخرى، ولم تدن تماما  للدولة العربٌة  كانت

--------------------------------------------                                                                                            
                                                  .           8ٖ٘، و نبٌه عاقل، خبلفة بنً أمٌة، صٖٔٓولهاوزن، الدولة العربٌة، ص(ٔ)

                                                                                                                                            .   4ٕٓعٌسى، رٌاض ، الحزبٌة السٌاسٌة،ص(ٕ)

                                                                                                        .  9ٙشعبان، محمد عبد الحً ،صدر اإلسبلم والدولة األموٌة،ص(ٖ)

(ٗ)          . Shaban , M ,A ,The A bbasid  Revolution , Cambridge ,  1970, p20                       
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الولٌد بن عبد الملك فبنو أمٌة لم ٌعتمدوا مبدأ االستٌطان بل اكتفوا بامتثال القبابل للطاعة وبإقامة  هدفً عإال 

. ( 4)معاھدة صلح فٌرحل عنها العرب قانعٌن بذلك، وتاركٌن علٌها حكامها األصلٌٌن على عهد بدفع الجزٌة

زٌاد بن أبٌه، فقام بإرسال خمسٌن ألؾ أسرة من لدى النهر قد خطرت  وٌبدو أن فكرة توطٌن العرب فٌما وراء

التً اتخذھا مركزا  لوالٌة خراسان، وٌتضح من ھوٌة ھإالء  (1)الكوفة والبصرة وأسكنها فً قرى واحة مرو

بلقل الذٌن أرسلهم أن ھدؾ زٌاد كان التخلص منهم ولم ٌكن بقصد التوطٌن بحد ذاته، فهإالء كانوا من مثٌري الق

والفتن، وأراد التخلص منهم بهذه الطرٌقة، التً أثرت فٌما بعد فً  تجسٌد النزاعات فً خراسان، وعندما عبر 

ألؾ مقاتل وھم ٌشكلون نصؾ ٕٗم( كان جٌشه ٌتؤلؾ من 4ٖٙھ/ٗ٘عبٌد هللا بن زٌاد نهر جٌحون سنة)

ى قٌام عبٌد هللا بن زٌاد بمحاوالت لنقل المقاتلٌن فً خراسان، وال توجد فً المصادر التارٌخٌة إشارات تدل عل

العرب من واحة مرو إلى مناطق أخرى فً خراسان، وإن وجدت بعض الرواٌات التً تشٌر إلى محاوالت 

وھذه ، استقرار للعرب فً المدن التً تحوي قبلعا  لٌحموا أنفسهم خبلل الفتنة التً أعقبت وفاة ٌزٌد بن معاوٌة

 خفى تناقص عدد العرب فً خراسان نتٌجة العصبٌات القبلٌة. المناطق تقع حول مرو، وال ٌُ 

ٌُستنتج من الحملة التً قادھا عبد الرحمن بن األشعث لقتال رتبٌل      أن  لدٌه  - (3)الذي ھاجم العرب فً كابل -و

ا فقد بوادر للتوطٌن فً سجستان وذلك من خبلل طرٌقته فً الفتح التً خالؾ  فٌها من جاء قبله فً خطة فتحه

ابتعد عن الؽارات السرٌعة وأراد فتح الببلد منطقة تلو  األخرى كً ٌسٌطر علٌها سٌطرة تامة، وكان ٌضع فٌها 

حامٌات عسكرٌة فً القبلع واألماكن الخطٌرة  كلما سقطت بلد فً ٌده كان ٌرسل إلٌها عامبل  من قبله ومعه 

وٌبدو من ھذا المخطط  (1)كً ٌضمن استتباب األمر له فٌهاأعوانه، كما كان ٌنظم البرٌد بٌنها وبٌن مركز قٌادته 

أنه كان ٌنوي تمكٌن الدولة من ھذه الببلد وربما ھدؾ إلى توطٌن العرب بذلك، ولكن رفض الحجاج وؼضبه 

علٌه أحبط مخطط ابن األشعث. وفً الوقت نفسه ٌدل تصرؾ ابن األشعث على قلة عدد العرب فً ھذه 

قضى الحجاج على ثورة ابن األشعث وصالح رتبٌل على أال  ٌؽزوه سبع سنٌن، وأن ٌإدي المنطقة، ألنه بعد أن 

رتبٌل بعد ذلك فً كل سنة تسع مابة ألؾ درھم، إال أنه امتنع فً خبلفة سلٌمان عن إعطاء والً سجستان شٌبا  

  وھذا إن دل  (5)بنً أمٌةحتى عٌن ٌزٌد بن المهلب ابنه معاوٌة على سجستان، وبعد ذلك لم ٌعِط أحدا  من عمال 

                        على شًء فهو ٌدل على ضعؾ سلطان العرب فً ھذه المنطقة، وربما ٌفسر لقلة عددھم.   

ومهما ٌكن فالمعلومات عن استقرار العرب فً شرقً الدولة شحٌحة ومبعثرة فً المصادر التارٌخٌة والجؽرافٌة 

مات واضحة عنها، والظاھر أن العرب فً خراسان استقروا بصورة دابمة أم وكذلك التراجم، وھً ال تقدم معلو

مإقتة فً مرو والقرى المحٌطة بها، باإلضافة إلى مدٌنة بلخ والقرى القرٌبة منها، كما استوطن قسم منهم فً 

حسب تتبدل مواضعها بمواضع . وعدا ھذا وذاك فقد كان للعرب (6)ببلد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى

  تبدل الخط الخارجً، وحسب تبدل خطة القواد العسكرٌة ولذلك فإن استقرار العرب فٌها كان مإقتا  فً العادة .

 ك بنً أمٌة ألھمٌة توطٌن العرب فً المناطق البعٌدة ما حاول القٌام به الخلٌفة عمر بن راومما ٌدل على قلة إد
       -----------------------------------------------                                                                                    

(ٔ) Marshall, G, S, Hodgson, The Venture of Islam  ,The Venture of Islam ,V 1   ,p219.     

And    Bernard ,Lewis, The Arabs  is History (New York ;Row Publishers  ,1960) p66.           

                                                               .8ٖٖ،صٖ،وابن األثٌر ،الكامل، جٓٓٗالببلذري ،فتوح البلدان، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                          .    ٖٖٗص   .٘الذھبً، تارٌخ اإلسبلم، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                           .   4ٖٔعاقل ، نبٌه ،خبلفة بنً أمٌة، ص (ٗ)

.                                                                                                         ،.9ٖٔالببلذري، فتوح البلدان، ص(٘)

م( تارٌخ 9٘9ھ/8ٖٗ، والنرشخً أبو بكر محمد بن جعفر )ت ٔٔٗوٓٔٗو4ٓٗو ٙٓٗالببلذري، فتوح البلدان، ص (ٙ)

               وما بعدھا.     4ٖ،صٖبخارى،تعرٌب أمٌن عبد المجٌد بدوي ونصر هللا مبشر الطرازي، دار المعارؾ، القاھرة، ط
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عبد العزٌز، عندما أرسل إلى عامله فً ببلد ما وراء النهر بإقفال العرب  وذوٌهم  إلى الببلد التً أظلها سلطان 

ه على سبلمة  العرب فً تلك المناطق البعٌدة، لكن ربما ، وكان دافع عمر إلى ذلك حرص( 4) العرب منذ سنٌن

لو عزز وجود العرب لكان قّوى مركزھم فٌها بدال  من إجبلبهم عنها .فلقد ضعؾ سلطانهم نتٌجة تضاإل 

      أعدادھم، وھذا الضعؾ نتج عنه إخراجهم من الهند فً والٌة تمٌم بن زٌد العتبً فً خبلفة ھشام . 

ات العربٌة المتتالٌة التً كانت تؤتً من العراق العنصر العربً، كما  أثرت الحروب الدابمة ولم تقّو الموج   

بٌن العرب أنفسهم على وجودھم فً تلك المناطق حٌث نقلوا صراعاتهم الداخلٌة إلٌها باإلضافة إلى المنافسات 

لعرب فً شرقً الدولة أكثر من التً كانت تقوم من أجل السلطة والمصالح الشخصٌة. وباإلجمال لم ٌبلػ عدد ا

  .  (1)مابتً ألؾ نسمة

                                                                                                                                           فً الجهة الؽربٌة:-ب

فٌما ٌخص عدد العرب فٌها.  فمنذ أن تم فتح األندلس قبل أما فٌما ٌخص ؼربً الدولة فلم ٌكن الحال أفضل    

م ( لم ٌكن فً نٌة األموٌٌن على ما ٌبدو فكرة 4ٔٓھ/9ٕحوالً أربعٌن عاما  من سقوط الدولة األموٌة) 

 االستٌطان فٌها، وما ٌدل على ذلك قرار الولٌد بن عبد الملك لموسى بن نصٌر وطارق بن زٌاد بالعودة إلى

عمر بن عبد العزٌز لدى أو الهاجس خطر  نفسه ، وربما التفكٌر( 3)نتج عن أعمالهما فً األندلس دمشق رؼم ما 

كما فعل فً شرقً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة  (1)الذي طلب من العرب القاطنٌن فً األندلس العودة إلى دٌارھم 

د العرب لٌس بالكثٌر كً ٌطلب ، ولكن ذلك أدى إلى قلة عدد العرب فٌها، كما ٌدل على أن عدوللؽرض نفسه

                                                                                                                                                               منهم العودة إلى دٌارھم.     

األندلس فالنتٌجة ُتظهر أنه لم ٌتجاوز بضعة آالؾ من العرب ذلك ألنه إذا تمت عملٌة إحصاء للعرب فً    

والمؽاربة والموالً، وأول من دخل األندلس كانت حملة استطبلعٌة بقٌادة مالك بن طرٌؾ وعددھا خمسمابة 

، وتم إرسال جٌش من قبل موسى بن نصٌر بقٌادة طارق بن زٌاد المؽربلكن ھذه الحملة عادت إلى  (5)مقاتل

  (0)ولما استنجد طارق بموسى أرسل له خمسة آال ؾ مقاتل (6)سبعة آالؾ مقاتل من العرب والمؽاربةوبلػ عدده 

م( ومعه طالعة عددھا ثمانٌة آالؾ من وجوه العرب والموالً 4ٔٔھ/9ٖثم دخل موسى األندلس فً سنة)

، ثم تبلھا الفوج الثانً وكان تعداده أربعمبة رجل من إفرٌقٌة تحت قٌادة الوالً الحر بن   (4)وعرفاء المؽاربة

ٌضاؾ إلٌها طالعة  م( وعرفوا بالبلدٌٌن أي أنهم أول من دخل األندلس4ٔ٘ھ/94سنة)  (1)عبد الرحمن الثقفً

                                المؽرب فًالخوارج  بلج التً دخلت األندلس على أثر انهزام الجٌش الذي أرسله ھشام للقضاء على ثورة
-------------------------------------                                                                                                                                  

                  .    ٗٓٗ، صٕ، اإلسبلم والحضارة العربٌة، جكرد علً، محمدو ،   9ٙ، ص  ٗالطبري، تارٌخ األمم، ج  (ٔ)

                                                                                                     . 9ٖٓولهاوزن ، الدولة العربٌة ، ص( ٕ)

                                                                                                                          .   ٖٗص أبو زٌد، عبل عبد العزٌز ،الدولة األموٌة،( ٖ)

                                                                                                               . 4ٗ،صٔعنان، محمد عبد هللا، دولة اإلسبلم فً األندلس، ق( ٗ)

و عنان، محمد عبد هللا ،،دولة اإلسبلم فً األندلس ،القسم   8٘ٔزٌتون، محمد ،المسلمون فً المؽرب واألندلس،ص( ٘)

                                                                .                                                                   ٓٗاألول،ص

ٌذكر ابن عذارى  عدد جٌش طارق اثنا عشر ألفا وربما قصد من ذلك جمع جٌش طارق   ٙ،ص ٕابن عذارى، البٌان،ج (ٙ)

                                                  .     8٘ٔوالنجدة التً أرسلها له موسى، زٌتون، محمد ،المسلمون فً المؽرب، ص 

                                                                                                                                                     .       ٕٗعنان، محمد عبد هللا، دولة اإلسبلم، القسم الثانً،ص( 4)

                                                                                                                                                          .      8ٕٓد الحكم ،فتوح مصر  والمؽرب، صابن عب( 8)

                                                                                                                                                                                                                                                      4ٖٗ، صٕسالم، الدولة العربٌة،،ج( 9)
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، (4)عربً وھم ممن ُعِرفوا بالشامٌٌن الؾلفً مولى وثمانٌة آم( وكان عددھا عشرة آالؾ، أ4ٗٓھ/ٖٕٔسنة) 

وبذلك ٌكون مجموعهم ثبلثون الؾ وأربعمابة مقاتل، وعلى افتراض أنه ھاجر إلى األندلس بضعة آالؾ فرادى 

الجزٌرة من صرحاء العرب أكثر من ثبلثٌن ألفا ، ھذا مع حساب من قُتل  شبه أو جماعات، فٌكون تقدٌر من دخل

  (1)روب العصبٌات ،بٌن القٌسٌة والٌمنٌة ، والبلدٌٌن والشامٌٌن ومن اسُتشهد فً فتوح ما وراء البرتفً ح

   وبوجه عام فإن ھذا العدد ال ٌمكن أن ٌؽمر شبه الجزٌرة الواسعة .  

المناطق ، انعدام النٌة عند العرب فً التوطن فً (3)وٌبدو من الؽارات التً قام بها عنبسة بن سحٌم الكلبً    

التً ٌتم فتحها، وإال لكان عنبسة أسس حامٌات فً المدن التً استولى علٌها . كما وٌبلحظ وجود العرب فً 

األندلس بجوار خطوط الفتح األول، فلم ٌتوؼلوا فً الداخل بشكل كبٌر، فسكنهم ٌمتد على معظم المنطقة الواقعة 

ح فً إقلٌم إشبٌلٌة وتستمر على طول الوادي الكبٌر جنوب نهر شنٌل وحوض الوادي الكبٌر ثم تكثر بشكل واض

، ومن أحواز قرطبة ٌمتد   (1) الذي سار منه موسى نفسه وفروعه، كما ٌبلحظ انتشار مساكن العرب فً االتجاه

                                                                                                           .  ( 5) خط عربً آخر على طول طرٌق طارق حتى طلٌطلة

وھنا ال بد من التنوٌه إلى أن األرقام التً ُذكرت ال تعطً صورة دقٌقة عن عدد العرب فً تلك المناطق البعٌدة 

 وذلك إذا أضفنا إلٌها أعداد الرحالة والعلماء والتجار وؼٌرھم ممن قصدوا تلك المناطق.

ق ذكره ٌتضح أن قوة األموٌٌن تركزت فً المحافظة على سبلمة دولتهم ضد أي خطر داخلً منافس ومما سب   

اسة األموٌة وضاربٌن ٌلهم فً سلطتهم أو خارجً محاوال  الهٌمنة، وبحث األموٌون عن والة متشبعٌن بالس

كنة، ومهما كان ؼرضهم بسٌفهم، ھذا السٌؾ الذي استعملوه من أجل إٌصال الصوت العربً إلى أبعد مسافٍة مم

من الفتوح فالمهم أنها أمنت لؤلموٌٌن دولة واسعة األرجاء .ولقد استطاع أؼلب الخلفاء األموٌٌن االبتعاد عن 

صهر السٌاسة بالدٌن ، إذ مٌزوا بٌن االتجاھٌن فً تعاملهم مع الناس فلم ٌعاملوھم حسب الدٌن بل حسب 

 مقتضٌات الدولة.

قد استطاع تجنب أو حصر النزاعات القبلٌة فً حٌز ضٌق إال أن البعض اآلخر  وإن كان بعض الخلفاء    

 انخرط فٌها  وفق ما تطلبته سٌاسته، فاألھم لدى األموٌٌن كان استمرارٌة الدولة.

وعلى الرؼم من الجهود التً قام بها األموٌون لتقوٌة مركزھم وبالتالً دولتهم إال أن الهفوات التً تخللتها    

ثٌرة، فالظلم تسلل إلٌها من بٌن أٌدٌهم لٌس على مستوى األفراد فحسب بل على مستوى المناطق أٌضا  ، كانت ك

وٌبدو أن تعصبهم للعرب كان ٌقؾ وراء ظلمهم للمؽاربة وللموالً، أما فتكهم بآل البٌت فٌبدو أن عامل المنافسة 

رى، ورسخوا حكمهم فً األسرة األموٌة دون واالنتقام كان المحرك األساسً لهذه السٌاسة، فابتعدوا عن الشو

 بٌر عن سخطه على سٌاستهم ولو كان منهم.  عمشاركة أحد، بل إنهم أبادوا كل من تسول له نفسه الت

وكان لهجران دمشق العاصمة نتابج سٌبة على األموٌٌن،  إذ جاءت الضربة الكبرى من مروان بن محمد الذي   

استؽنت الشام كلها بل الدولة عن بنً أمٌة. كما ؼاب عن األموٌٌن أن ضرورة قرر االستؽناء النهابً عنها ، ف

                                          تدعٌم الوجود العربً فً  األقالٌم كافة، كان تدعٌما  لوجودھم وزٌادة  فً قوتهم وقوة العرب.
----------------------------------------                                                                                                

مكً، محمود، تارٌخ األندلس السٌاسً ، دراسة شاملة منشورة فً كتاب الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة فً األندلس، تحرٌر  (ٔ)

                                   .                    ٘ٙ، صٔ، ج998ٔ،  ٔالجٌوسً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ،  ط سلمى

                                                                                                          8ٓٗمإنس، فجر األندلس، ص (ٕ)

                             .  ٖٔٔ، ص98ٔٔ، ٕفروخ ، عمر ،العرب واإلسبلم فً الحوض الؽربً، من البحر المتوسط، ط (ٖ)

                                                                                                                                                                                 .   ٖٔٗمإنس، حسٌن ، فجر األندلس، ص(ٗ)

 .                     ٖٔٗالمرجع السابق، ص ( ٘)
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 فً مجال اإلدارة العامة: والضعؾ مظاهر القوة  الفصل الثانً:    

  

 مظاهر القوة فً مجال اإلدارة العامة:أوالً:   

 

    

 دارة الوالٌات.اختٌار والة أكفٌاء إل-4    

 وٌن)وزارات(جدٌدة.ااستحداث دو -1    

 تقسٌم بالد الشام إلى أجناد. -3    

 محاولة تعرٌب الحٌاة العامة. -1    

 الحرص على استقاللٌة القضاء. -5    

 االهتمام بتنظٌم الجٌش فً البر و البحر. -6    

 اعتماد أسس جدٌدة فً اإلدارة. -0    
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ما إن استولى األموٌون على الحكم حتى بدأوا بتهٌبة األمور لدولتهم التً رسمت خطاھا بؤٌٍد أموٌة بحتة،    

فعٌنوا والتهم الذٌن انتقوھم بعناٌة فً  أقالٌم الدولة كافة التً حددوھا إدارٌا  وفق المتطلبات، فساق كل واٍل 

بعدد من الوالة الذٌن انسجموا مع الدولة وساروا على والٌته حسب رٌح الدولة، وِوفِق األموٌون إلى حد ما 

سٌاستها فً إدارة والٌتهم، ھذه اإلدارة التً حقق فٌها األموٌون بعض التقدم، إذ أحدثوا عدة وزارات جدٌدة 

 لتسهٌل العملٌة اإلدارٌة فً الدولة.

رٌة السابقة لسهولة تدبٌر أمورھا وألنهم اختاروا والٌة الشام مركزا  لهم فقد حافظوا على تقسٌماتها اإلدا   

واضطروا فً بعض األحٌان إلى تعدٌل بعض التقسٌمات وذلك حسب الحاجة، لكن الخطوة الجبارة التً خطاھا 

األموٌون كانت فً محاولتهم تعرٌب الدولة بكل معطٌاتها، السٌاسٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة  مما أكسب الدولة 

 ولة األموٌة طول حكمها.طابع العروبة الذي ؼلب على الد

وفً أجواء ھذه الدولة ظهر القضاء كشخصٌة مستقلة بفضل دعم الدولة الستقبللٌته ، كما أنها لم تؽفل أھمٌة    

وجود جٌش قوي سواء فً البر أم فً البحر كونها دولة مندفعة فً فتوحاتها وعلٌها أعباء حربٌة كبٌرة، وعلى 

تهمل الجانب اإلداري والذي فرض ضرورة وجود أسس للحكم كالشرطة  الرؼم من ھذه األعباء إال أنها لم

 والحجاب وؼٌرھا من متطلبات الحكم.

ھذا عن كفة القوة فً اإلدارة أما كفة الضعؾ فٌها، فقد تجلى فً تجاھل بعض تصرفات الوالة من قبل    

من رأس الهرم الذي ٌتجلى بالخلٌفة  الخلفاء، ھذه التصرفات سببت فسادا  إدارٌا  على  المستوٌات كافة ابتداء  

وصوال  إلى  صؽار العمال ومما ٌإخذ علٌها أٌضا  عدم ثباتها على أسس موحدة للضرابب التً كثٌرا  ما خضعت 

 لرؼبات الخلفاء والوالة والعمال، ھذه الرؼبات التً كثٌرا  ما انحازت لبٌت المال.

               ء إلدارة الوالٌات:ٌااختٌار والة أكف -ٔ 

ٌ ز بها بعض خلفاء بنً أمٌة براعتهم فً انتقاء رجال ذوي كفاءات إدارٌة فذة استطاعوا        من األمور التً تم

من خبللها ضبط والٌاتهم، ونظرا  لخصوصٌة العراق والحجاز واللتٌن لم تكونا على نهج بنً أمٌة، لذلك لمع 

جر باألزمات بالنسبة لؤلموٌٌن . فقد اختار نجم والة العراق على وجه الخصوص، نظرا  ألنه كان المسرح المتف

ھ/ ٓ٘-ٔٗمعاوٌة والة العراق بكل دقة وبرؼم معرفته لما اتصؾ به المؽٌرة بن شعبة الذي واله الكوفة من سنة)

 م( من الدھاء وبعد النظر والحزم حٌن ٌلزم األمر، لكنه مٌال أكثر إلى التساھل والتراخً مع العٌن4ٓٙ-ٔٙٙ

أول من ُجمعت له  الذي كان  كزٌاد بن أبٌه الذي أدى به إلى تولٌة العراق من ھم أشد صبلبة.  األمر  (4)الٌقظة

الكوفة والبصرة وكان معاوٌة اختبر إخبلصه وقوة حضوره ، األمر الذي أھله للتّدرج فً المناصب منذ أٌام 

اوٌة بعد عدة محاوالت و أكبر  ، لذلك جهد معاوٌة كً ٌجذبه إلى صفه، وبالفعل نجح مع (1)الخلفاء الراشدٌن 

عٌنه والٌا  على و  ،(3)المحاوالت التً أدت إلى انضمامه إلى جانب األموٌٌن ما قام به معاوٌة من استلحاقه بنسبه

 م (فتمكن من توطٌد األمن وإقرار السلطان األموي علٌها ولما رأى٘ٙٙھ/٘ٗالبصرة فً بادئ األمر فً سنة) 

ٌّنة النتابج، حٌث قضى على الشؽب       معاوٌة قدرة زٌاد ضّم له  الكوفة بعد موت المؽٌرة، فؤدار العراق إدارة ب
------------------------------------------                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                           .     ٖٗٔالدولة األموٌة،ص،العش، ٌوسؾ  (ٔ)

                                                                                                                       .                      ٕ٘ٓ-94ٔ،ص٘نساب، جالببلذري، أ (ٕ)

اإلصابة،  ،وابن حجر العسقبلنً،9٘ٔ، ص ٖ، والطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج ٖٖٕالدٌنوري، األخبار الطوال، ص  (ٖ)

                                                                                                                                                                       ٓٗٙ،صٕج
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          نوع من التمازج فً جٌش نهجا  جدٌدا  إذ عمل انتهج فً تنظٌمه العسكري ، كما(4)وعلى العصبٌة القبلٌة

ٌ ر ذلك فقد قسم البصرة إلى    العراق، ألن من كان قبله اعتمدوا على التعصب القبلً فً توزٌع الجٌش لكن زٌاد ؼ

كما شملت إصبلحاته جمٌع المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة ( 1)خمس مجموعات والكوفة إلى أربع مجموعات

( 1)،وأصلح مساجد الكوفة والبصرة وزاد فٌها حسب الحاجة(3)ع أموال العطاء بالعدلوالعمرانٌة، إذ قام بتوزٌ

فعمل زٌاد ما بوسعه على تنظٌم ،(5)وبفضل جدارته  ضم له معاوٌة خراسان وسجستان والمنطقة الشرقٌة بؤكملها

 (6)االستقرار فً العراقوالٌته الشاسعة، وبالفعل حققت تنظٌماته مصالح الدولة المركزٌة، باإلضافة إلى توطٌد 

وبذلك ٌكون قد أسدى لمعاوٌة خدمة كبٌرة بتحقٌق نوع من االستقرار فً العراق الذي أرھق كاھل األموٌٌن 

    طول عصرھم.

أما الشخصٌة الثانٌة التً وفق بها األموٌون فً ضبط والٌة العراق فكانت الحجاج الثقفً الذي حمل لواء     

أي أنه  ؛م(4ٖٔ-9ٗٙھ/9٘-4٘الٌته العراق التً حكمها مدة تقارب العشرٌن عاما  )البلمركزٌة فً واإلدارة 

خبلفة عبد الملك وابنه الولٌد، وٌبدو أن تولٌة عبد الملك له جاءت بعد ما رأى من كفاءته عندما قاد  حكم فً

أى من قوته وشدته أدرك الجٌش المتجه لمحاربة عبد هللا بن الزبٌر فً مكة، فعٌنه والٌا  على الحجاز وبعد ما ر

العراق، وإن كان قد تمٌز بدور قوي فً عهد عبد الملك، فإن ھذا الدور أصبح أكثر  أنه الشخص المطلوب لوالٌة

قوة وأشد شكٌمة فً عهد الولٌد حٌث منحه سلطات واسعة، وانطبلقا  من ھذه السلطات وضع الحجاج للعراق 

ِوصؾ بالذكاء إال أن حدة مزاجه وقسوته الشدٌدة وقفت عابقا  أمام   أنظمة، كان لها األثر األكبر فٌه، ومع أنه

ذكابه، وتكاد المصادر ُتجمع، رؼم ما تذكره عنه من قسوة، على أمانته وعدم تبلعبه بؤموال الدولة، وبرفع 

لى كافة ، فبعد قمع الثورات التفت إ مصلحة الدولة فوق أي اعتبار، حٌث حسن أحوال العراق على المستوٌات

 (4)، وبنى مدٌنة واسط لتكون مقرا  لجند الشام  (0)ومسح األراضً الزراعة، فحفر األقنٌة وجفؾ المستنقعات

، كما كان له دور فً تعرٌب الدواوٌن من الفارسٌة  (1)فنظم الجٌش ووضع له قوانٌن، وحفظ األمن فً العراق

ٌتولى إرسال  الجناح الشرقً فقد كان  ، وبحكم تولٌه (47)العربٌة، باإلضافة إلى دوره فً سك العملة العربٌة إلى

                                         القادة الذٌن سطروا مبلحم البطولة فً فتوحاتهم .    

ولما كانت سٌاسة األموٌٌن فً انتقابهم لوالتهم تتمٌز فً البحث عن الكفاءة والخبرة، فقد وجد ھشام بن عبد     

لوالٌة العراق فً شخص خالد القسري الذي كان والٌا  على مكة  فً خبلفة الولٌد بن عبد الملك ضالته 

، ونجح فً مهمته حٌث الحق العراقٌٌن الفارٌن إلى مكة، كما قام بإصبلحات فً مكة ومناطق أخرى  (44)الملك
------------------------------------------                                                                                         

                                                                                                                                                                                          .       9ٖٔزٌاد بن أبٌه، ص،الرواضٌة، صالح  (ٔ)

                                                                                              .      .   8ٕٕ،ص٘الببلذري، أتساب، ج (ٕ)

                                                                                                                                          4ٔٔرواضٌة، زٌاد بن أبٌه ،صال (ٖ)

،طبع  م(تارٌخ البلدان9٘ٔھ/ٖٓٗذانً)ت،وابن الفقٌه، أبو بكر أحمد بن محمد الهم9ٖٕ،ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ ،ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                       9ٔٔم. ص88ٗٔفً مدٌنة لٌدن، مطبع برٌل،

                                    .  4ٕٔ،ص9ٗ4ٔصور فً التارٌخ اإلسبلمً ، مكتبة اآلداب ،االسكندرٌة،  ،عبد الحمٌد العبادي،(٘)

(ٙ)   ,p29. ,The A bbasid  Revolution Shaban , M ,A                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                         .ٙٔلحجاج بن ٌوسؾ الثقفً،صا،فروخ، عمر  (4)

، 98٘ٔ، ٔ،بٌروت، ط تحقٌق كوركٌس عّواد، عالم الكتب( تارٌخ واسط،م9ٓٗھ/9ٕٕبحشل، أسلم بن سهل الرزاز)ت(8)

                                                                                                                                    .   8ٖص

                                                                                                                                                    .    4ٔالحجاج،ص ،عمر فروخ،(9)

                                                                         .                 ٓٗٗالدولة األموٌة المفترى علٌها،ص ،حمدي شاھٌن،(ٓٔ)

. 9ٖٖ،صٗ،والذھبً، سٌر أعبلم النببلء،جٕٕٙ،،صٗ، وابن األثٌر، الكامل، ج  49ٙ، ص  ٖالطبري ،تارٌخ األمم ،ج   (ٔٔ)
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-4ٕٖ/هٕٓٔ-٘ٓٔ) ما  من الحجاز، ولذلك رأى ھشام ضرورة تولٌته للعراق فبقً فٌها قرابة الخمسة عشر عا

  ونتج عن ذلك زٌادة فً الؽبلت، وعلى   (4)م( وركز فً ھذه السنوات على اإلصبلح الزراعً فً العراق4ٖ4

عهده لم ٌخُل من المعارضة ومن بعض الحركات المعادٌة لشخصه، إال أن العراق عاش حقبة من  الرؼم من أن

                                          .    (1)العظٌمةالهدوء والطمؤنٌنة، فحسنت إدارته ھذه الوالٌة 

كان ھذا بالنسبة للعراق أما مصر فقد فرضت أھمٌتها على األموٌٌن اختٌار والتها من طبقتٌن متمٌزتٌن :      

التصرؾ السٌاسً والتنظٌم األولى كانت من أصحاب الوالء التام للبٌت األموي مع قدرتهم العالٌة على حسن 

أما الثانٌة فهً من األموٌٌن أنفسهم، وھناك عدد من الوالة الذٌن عبل شؤنهم فً مجال اإلدارة ومنهم  إلداريا

م( وقره بن شرٌك. 4ٓٗ-8ٗٙھ/8٘-٘ٙم( وعبد العزٌز بن مروان) ٖٙٙ-ٔٙٙھ/ٖٗ-ٔٗعمرو بن العاص )

الھا زمن عمر وعثمان، بن العاص مناسبا  لتولً مصر فً خبلفة معاوٌة فهو من فتحها وتواوكان عمرو 

وأعطته ھذه المٌزات صبلحٌات واسعة، باإلضافة إلى مقدرته اإلدارٌة الفابقة، والحنكة السٌاسٌة والعسكرٌة 

والري    واصل الفتوحات فً الشمال اإلفرٌقً، ونظم أمور العطاء واإلعمار والبناء والزراعة المتمٌزة، حٌث

 .  (3)بمصر

العزٌز بن مروان ،أنه ال ٌقل عن ؼٌره من الوالة فً حسن اإلدارة، فقد واله أبوه مروان كما أثبت عبد         

م ( 4ٓٗ/  ه8٘وبقً والٌا  علٌها إلى أن مات فً سنة)  (1)مصر وأعطاه النصابح فً حسن السٌاسة واإلدارة

كما اھتم بالزراعة وكرس  واھتم  فً ھذه الحقبة بعمران الوالٌة، وبنى فً حلوان المساجد واألبنٌة المختلفة،

                                                        .  ( 5)موارد الوالٌة لدعم إدارته وللنهوض بمستوى المرافق العامة فٌها

ولقد أنصفت أوراق البردي المكتشفة فً كوم إشقاو الوالً قره بن شرٌك والتً تضمنت فً تفصٌل دقٌق      

قة إسناده للمناصب ومراقبة العمال واإلشراؾ على الشإون المالٌة لوالٌته، وعن قوة الصلة بٌن إدارته فً طرٌ

                                                                  .  (6)الوالً فً الفسطاط ورجال إدارته

عقبة بن نافع  ها القٌروان، التً بناھاأما فٌما ٌخص المؽرب الكبٌر الذي اعتبره العرب والٌة واحدة قاعدت    

عهد مستقلة فً   ) المملكة المؽربٌة( ، لكنها أصبحت والٌة (0)الفهري، وتمتد من طرابلس إلى المؽرب األقصى

م( ،وعلى الرؼم من صعوبة الفتح، فقد استطاع الوالً حسان بن النعمان 4ٓ٘ھ/ 8ٙالولٌد بن عبد الملك سنة)

، وبنى مدٌنة  (4)م اإلدارة والجٌش الذي أدخل فٌه المؽاربةجدٌدة فً المؽرب، حٌث نظ  الؽسانً تؤسٌس إدارة 

    . (1)تونس شمالً القٌروان وأقام فٌها دارا  للصناعة

فً  المؽرب  عمر بن عبد العزٌزواله عندما   بن أبً المهاجر بالكفاءةكما ُشِهد  للوالً اسماعٌل بن عبٌد هللا    

        (47) فكان فٌها خٌر واٍل، ، حٌث ساھم مساھمة فعالة فً نشر الثقافة العربٌة فً المؽرب م(4ٔ8/ھ99)  سنة
---------------------------------------                                                                                                                                     

                                                                                                                                              .         ٕ٘ٙولهاوزن، الدولة العربٌة، ص (ٔ)

                                                           .     9ٔٔ، ص ٕ، اإلسبلم والحضارة العربٌة، ج علً،محمد محمد كرد (ٕ)

                     . ٖ٘ٔ، ص998ٔعبد الرحٌم محمد عبد الحمٌد ، عمرو بن العاص القابد والسٌاسً، دار زھران، عمان، ،علً(ٖ)

                                                                                                                                                                                       .  8ٕ٘، ٙالببلذري ، انساب األشراؾ ، ج(ٗ)

                                                                                                                                            .                    8٘ٔابن عبد الحكم ،فتوح  مصر والمؽرب، ص(٘)

                                                                                                   .            ٖٓسٌدة اسماعٌل ، مصر فً فجر اإلسبلم ،اص ،كاشؾ(ٙ)

                                                                                                                                                                            .         9ٓنجدة ، اإلدارة ص  ،خماش(4)

                                                                                                                                                                                           . ٘٘،تارٌخ المؽرب العربً واإلسبلمً ، صعلً  ،أحمد(8)

                                                                                                                                                                                            . ٖ٘،صٔابن عذارى، البٌان ،ج (9)

                                                                                                                                                                                                  .   ٕ٘ٔ،والسبلوي، االستقصا ألخبار المؽرب ،صٖٕٔ،ص٘الذھبً، سٌر أعبلم ، ج(ٓٔ)
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ه فقد اختار من أھل الثقة واألمانة والعدالة، و       والبد ھنا من ذكر اھتمام عمر بن عبد العزٌز باختٌاره لوالت

      . وبعد الحدٌث عن المؽرب ووالته ال بد  من(4)صرح كثٌر من أبمة العلم بؤن كل من استعمله عمر كان ثقة

       فلقداختٌارھم استكماال  لسٌاسة االختٌار األمثل فً رأي الدولة األموٌة،  إلى األندلس ووالته الذٌن تم التطرق

توسٌع رقعة الدولة بما قاموا به من أعمال حربٌة فً الشمال، وترسٌخ أمورھا  عمل معظم والة األندلس على

ولقد خلفه فً سٌاسته الوالً عنبسة (1)م 4ٕٓ-4ٔ8/ھٕٓٔ-ٓٓٔوبخاصة فً والٌة السمح بن مالك الخوالنً 

عبد الرحمن الؽافقً استحسانا  عند أھل  م(وقد لقً تعٌٌن الوال4ًٕ٘-4ٕٓ/ ھ4ٓٔ-ٕٓٔابن سحٌم الكلبً)

 األندلس لما اتصؾ به من النزاھة واالستقامة وحسن القٌادة،.                 

وكثٌرا   (3)مناطق إدارٌة ھً المدٌنة ومكة والطابؾ والٌمامة  قُسمت إلى أربع فقد وفٌما ٌخص والٌة الحجاز      

ما انتقى الخلفاء لهذه اإلمارة عماال  من البٌت األموي، فكان معاوٌة أول من قام بذلك، حٌث جعل من مدن 

 م أخذوا ٌتدرجون فً تلك اإلداراتالحجاز مدرسة  ٌتدرب فٌها أبناء البٌت األموي على إدارة تلك الوالٌة ، ث

له  الطابؾ فإذا أظهر مقدرة ضم له مكة فإن برع فٌها ضم   بحكم  فكان إذا أراد تولٌة أحٍد من بنً حرب بدأ به

                                                                   .         (1)حذق   المدٌنة، وعند ذلك ٌقال أنه قد

من ولً وأشهر  العاص، وسعٌد بن   وھناك أسماء كثٌرة لوالة الحجاز وممن اشتهر منهم مروان بن الحكم

 م( 4ٔٔ-4ٓ٘ھ/9ٖ-84ٌها خمس سنوات)الحجاز كان عمر بن عبد العزٌز فً خبلفة الولٌد بن عبد الملك وبقً ف

                                            ٓرشٌدة أرسى من خبللها قواعد الحكم األموي   استطاع فٌها إدارة الحجاز إدارة

                                                           استحداث دواوٌن جدٌدة: -1

ورد ذكر كلمة الدٌوان فً عهد عمر بن الخطاب الذي أدرك ومن أتى بعده ضرورة تسٌٌر أمور الدولة من      

فهً عبارة عن دوابر رسمٌة ووزارات حسب  (5)خبلل نظام الدواوٌن، ومهما اختلؾ أصل ھذه الكلمة ومعناھا

                                                                                                                        .   (6)وم الحدٌثالمفه

وكان اھتمام الخلفاء فً العصر األموي منصبا  على نوعٌن من الدواوٌن، وذلك بحسب حاجة الدولة، فالفتوحات 

ولى وكانت الحاجة ماسة لدٌوان ٌنظم الجند وآخر للخراج لٌنظم واردات الدولة، ومع كانت فً انطبلقاتها األ

الدولة األموٌة تعددت الدواوٌن، حٌث تم استحداث العدٌد منها كدٌوان البرٌد ودٌوان الخاتم، ودٌوان المستؽبلت، 

                                                . (0) ودٌوان النفقات ودٌوان الصدقات

وكانت الدواوٌن فً الدولة األموٌة مركزٌة مقرھا الشام وأخرى إقلٌمٌة مقرھا حواضر الوالٌات، وألن تعدد     

الدواوٌن ٌدل على االختصاص والذي بدوره ٌدل على قوة الدولة لذلك سٌتم تعداد الدواوٌن المعروفة فً العصر 
------------------------------------                                                                                                                              

 .،و الحمٌدي،،عبد العزٌز بن عبد هللا، عمر بن عبد العزٌز اإلمام الزاھد والخلٌفةٕٗٔ،ص9ابن كثٌر ، البداٌة والنهاٌة،ج(ٔ)

                                                                                                                                                                        9ٙ، صٕٗٓٓعوة، االسكندرٌة،الراشد، دار الد

                                                                                                                                            .ٖٔ-ٖٓموعة ، ص،أخبار مج ،ومإلؾ مجهول9ٖتارٌخ افتتاح األندلس،ص ابن القوطٌة، (ٕ)

                 .           ٕ٘ٗ، ص99ٔٔنظم الحكم واإلدارة فً الدولة اإلسبلمٌة، معهد الدراسات اإلسبلمٌة،  ،عمر شرٌؾ، (ٖ)

                                                                                                                ٕٕٗ،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك،ج( ٗ)

 م( صبح8ٔٗٔھ/8ًٕٔ)، و القلقشندي ،أبو العباس أحمد بن عل ٕمن أجل معنى الدٌوان انظر: الجهشٌاري، الوزراء،ص (٘)

                                                     .    89،صٔ،ج 99ٕٔاألعشى فً صناعة اإلنشا دار النشر المصرٌة، القاھرة، 

(ٙ    )2nd Edition, Cambridge  University. , Reubens, Levy ,The Social  Stucture of    Islam                                                                                                                                                                  

Press , P198                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                    .              9ٗالجهشٌاري، الوزراء والكتاب،ص (4)
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         األموي  ولتكن البداٌة بالدواوٌن المعروفة قبل العصر األموي ثم ٌتم االنتقال إلى الدواوٌن التً استحدثت: 

                                                                                         دٌوان الجند: -4

بقً ھذا الدٌوان فً أول العصر األموي على ما أنشؤه الخلٌفة عمر بن الخطاب ، وبقً أكبر دواوٌن الدولة،   

مقدار أعطٌات الجند المقاتلة من العرب وؼٌر العرب.   حٌث ُنظم الجند فٌه وفقا  ألنسابهم وفً ھذا الدٌوان حددت

ولقد مّر ھذا الدٌوان بتؽٌٌرات ارتبطت بظروؾ الدولة وذلك من فتن وصراعات وفتوحات .ولقد قام بتوزٌع 

العطاء ثبلثة أشخاص ھم النقٌب والعرٌؾ واألمٌن وكان النقٌب أعلى من العرٌؾ، وٌبدو أن الحاكم كان ٌنّصب 

وھو ٌنصب النقباء وكل نقٌب ٌنصب العرفاء، وكل عرٌؾ ٌحٌط بؤسماء المخصوصٌن به،  صاحب الجٌش

وٌبدو أن مهمة النقٌب حمل األموال إلى العرفاء والتابعٌن له لٌقوم العرفاء بمساعدة األمناء بتوزٌعها على أفراد 

   .(4)أفراد القبٌلةعرافتهم، وكان العرٌؾ ھو شخص منتخب من قبٌلته وھو مسإول عن توزٌع العطاء على 

ومهما كانت مسإولٌة العرٌؾ فكان البد من القٌام بإحصاء بٌن الحٌن واآلخر، باإلضافة إلى إرسال موظفٌن 

خاصٌن بٌن الحٌن واآلخر من المركز إلى األمصار للتحقٌق فٌما إذا كان ھناك تبلعب من قبل العرفاء الذٌن 

                                                                                                                           .   (1)ضمن القبٌلة أوكل إلٌهم إببلغ الدٌوان عن كل تؽٌٌر ٌحدث

إال أن األموٌٌن أحدثوا تؽٌرات علٌه، إذ توسعت اعماله تدرٌبٌا  وتعددت ھذا الشكل العام لدٌوان الجند    

األحوال فؤدى ھذا إلى إحداث تؽٌٌر فً ھٌكلٌة ھذا الدٌوان حسب الظروؾ، فلقد حدد األموٌون الحاجات بتطور 

أعداد المقاتلة فً ھذا الدٌوان بما ٌتناسب مع حاجات الدولة وإمكاناتها المالٌة، وجاء ھذا اإلجراء نتٌجة تزاٌد 

باب التسجٌل فً الدٌوان مفتوحا  أمام أعداد المهاجرٌن وبقاء الوارد ثابتا ، األمر الذي جعل صعوبة فً ترك 

أعداد المقاتلة ٌفسر سبب وجود عرب وموالً ؼً مسجلٌن فً دٌوان الجند فً وربما كان تحدٌد  (3)الجمٌع

 العصر األموي على الرؼم من رؼبتهم فً ذلك.

ومن أبرز األسس التً روعٌت فً تقدٌر العطاء زمن األموٌٌن ھو الببلء فً القتال والخدمة للبٌت األموي   

الثورات واعتمادھم فً ذلك على الشامٌٌن جعل عطاء سواء الذٌن ساعدوھم فً الوصول إلى الخبلفة أو فً قمع 

  .  ھإالء أفضل من عطاء األمصار األخرى

طوٌر فً ھذا الدٌوان فً العصر األموي كان فً قٌام مندوب معاوٌة المسإول عن أبرز أشكال التومن     

ٌُدفع العطاء إلى العرفاء  توزٌع عطاء المدٌنة بدفع عطاء كل رجل فً ٌده مباشرة  وكان النظام السابق ھو أن 

ض النفقات اإلدارٌة كما قام زٌاد بن أبٌه بتخفٌ(1)لكن ھإالء العرفاء لم ٌقوموا بتسجٌل الؽاببٌن والمتوفٌن 

للدٌوان إذ قلص عدد العرفاء المسإولٌن عن توزٌع العطاء لٌصبح لكل قبٌلة عرٌفا  واحدا ، وٌتضح إدراك عبد 

الملك ألھمٌة دٌوان الجند من خبلل ربط العطاء بشكل مباشر بالنواحً السٌاسٌة والعسكرٌة، إذ بدأ العطاء كان 

كرٌة ومثال على ذلك أنه أعطى الناس أعطٌاتهم كاملة  عند تجهٌز ٌقلص أو ٌزٌد العطاء حسب الظروؾ العس

                                                                                             .    (5)جٌش الطواوٌس بقٌادة ابن األشعث 

                  أعطٌات ذوي المقاتلة والمعروفةكما أحدث األموٌون بعض التؽٌٌرات على دٌوان الجند فٌما ٌخص      
-----------------------------                                                                                                                                           

 ، دارٖم( نسب قرٌش، تصحٌح إ. لٌفً بروفنسال، ط8٘ٓھ/ٖٕٙعبد هللا)ت،أبو عبد هللا المصعب بن  مصعب الزبٌري (ٔ)

                                                                                                                                                           . ٗ٘ٔالمعارؾ، القاھرة،،ص

                                                                     .     8ٕٙ، ص984ٔ، ٔدار طبلس، دمشق،ط الشام فً صدر اإلسبلم، ،ةخماش ، نجد (ٕ)

                                                                                                                                                                        .   8ٖٗ،ص٘(ابن سعد، الطبقات،جٖ)

                                                                                                                         .99( بطاٌنة، الحٌاة االقتصادٌة، صٗ)
 .8ٔٙ،صٗجالطبري، تارٌخ،(٘)
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كما قلص عدد أبناء المقاتلة   (4)أبطل معاوٌة الفرض للمولود من والدته واكتفى بالفرض للفطٌم  بالذراري إذ

المسلمٌن فجعله لطفل أو الثنٌن ، لكن عبد الملك قطع عطاء الذرٌة بشكل نهابً وجعله مقتصرا  على أبناء 

بد العزٌز وفرض للفطٌم فقط، أما ھشام فقد وبقً مقطوعا  إلى أن أعاده عمر بن ع (1)معارفه والمقربٌن منه

 ، وٌبدو أن عطاء الذراري استمر حتى نهاٌة العصر األموي.  (3)جعله لطفل أو طفلٌن فقط كما فعل السفٌانٌون

                                                                                        :   دٌوان الخراج) الجباٌة(-1

ٌُسّجل جمٌع أموال الدولةٌشمل ھذا الدٌوان       ، ومن ھنا تؤتً أھمٌته حٌث اعتبر من أعظم دواوٌن الدولة ألنه 

فٌه كل ما ٌرد من أموال الفًء والجزٌة والخراج وعشور التجارة . ولقد أخذ عمر بن الخطاب مبدأ ھذا الدٌوان 

الشام وھو بالرومٌة وفً مصر الذي ُكتِب خراج فً ، فؤبقى العرب على دٌوان ال (1)اإلدارة الفارسٌة  من

، (5)كً ال ٌفاجبوا سكان تلك الببلد، فتضطرب علٌهم األمور  وفً العراق بالفارسٌة، وربما قاموا بذلك بالقبطٌة

 ، واستمر عمال الدٌوان من تلك الببلد نفسها إلى أن قام عبد الملك(6)اإلدارة لقلة خبرة العرب فً أمور  أو ربما 

وتولى شإون   (0)ھذا الدٌوان الهام  فؤصبح بإمكان الخلٌفة اإلشراؾ المباشر على ابن مروان بتعرٌب الدواوٌن،

الدٌوان موظفون أعاجم من أبناء المنطقة الذٌن ٌتقنون لؽتها باإلضافة إلى إلمامهم بالعربٌة، وكانوا من العارفٌن 

عرؾ بصاحب دٌوان الخراج وكان قبل تعرٌب الدواوٌن بؤمور الخراج ،و ٌشرؾ على موظفً الخراج  ربٌس ٌُ 

من األعاجم ثم أصبح من العرب بعد التعرٌب، وتمتع بمكانة مرموقة عند الخلفاء واألمراء، وٌبدو أن أمر كل 

من دٌوان الجند ودٌوان الخراج قد أسند فً العصر األموي إلى شخص واحد فً كل من الشام والعراق ومصر، 

وكان معاوٌة أول من أمر بتسجٌل أو حفظ السجبلت  التً  صلة المتٌنة بٌن ھذٌن الدٌوانٌن،وھذا ٌدل على ال

وعلى الرؼم من ذلك ربما احتوى دٌوان الخراج المركزي نسخا  عن ھذه  تحفظ مقادٌر الخراج لكل منطقة، 

معاوٌة بإرسال الفابض ، وأمر (4)السجبلت لكً ٌطلع الخلٌفة على األموال التً كانت ترد إلى دواوٌن األمصار

                                                                                                 إلى بٌت المال بدمشق. 

ٌُسجل فً ھذا الدٌوان أھل الذمة فً كل إقلٌم، باإلضافة إلى عقود الجزٌة.                                                                               وكان 

ولقد ازدادت قوة ھذا الدٌوان بعد ما قام عبد الملك بتعرٌبه من اللؽات الفارسٌة والٌونانٌة والقبطٌة إلى اللؽة 

العربٌة وأصبح موظفو ھذا الدٌوان من العرب أو الذٌن ٌتقنون العربٌة، وھذا ما خدم اللؽة العربٌة باإلضافة إلى 

 ته بعد أن أصبح باللؽة العربٌة.سهولة إدار

          وٌضاؾ إلى ھذٌن الدٌوانٌن، اللذٌن بقٌا مع بعض التحدٌث حسب ما تقتضٌه الضرورات، عدة دواوٌن تم    

                                                                                                                                           استحداثها فً ھذا العصر وھً: 

  --------------------------- 

                                                                                                                                    .      ٖٗٙفتوح،ص(الببلذري، ٔ)

                                                                                                                                                                            .   ٘ٗٗ(الببلذري، فتوح البلدان، صٕ)

                                                                                                                                                                                          .9ٗٔ،صٗ(الطبري ،جٖ)

                                                                                                                          .4ٕٔ، صٔتارٌخ التمدن اإلسبلمً، ج،جرجً  ، زٌدان (ٗ)

 ٔحضارة العرب فً صدر اإلسبلم، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،بٌروت،ط،حسٌن الحاج  حسن،(٘)

                                                                                                                              ٖٙٔ،ص99ٕٔ

                                                                                                                       .                                                                                                                                 .  ٕٔٔابن خلدون ، المقدمة، ص (ٙ)

                                                                                                       . 4ٕٕاإلدارة،ص،خماش، نجدة (4)

                                                                                                                .84ٕ، صلمرجع السابقا (8)

 



ٖٔٓ 
 

                                                                 دٌوان الرسائل:-ٖ

 وٌبدو أن لهذا الدٌوان جذورا   ، (4)التً تشرؾ على مراسبلت الخلٌفة لرسمٌةٌعد ھذا الدٌوان بمثابة الدابرة ا    

  أكثر عمقا  وربما تعود إلى أٌام الرسول الكرٌم عندما كتب له الكتاب مراسبلته إلى ملوك األرض ٌدعوھم إلى 

عهد معاوٌة ابن  .ولكن ھذا الدٌوان أخذ الصفة الرسمٌة له وشكله العام فً(1)اإلسبلم، كما كتبوا العهود واألمان

أبً سفٌان، ولقد حرص معاوٌة ومن خلفه على أن ٌكون متولً ھذا الدٌوان من المقربٌن للخلٌفة وذلك لسرٌة 

ھذا الدٌوان وخصوصٌته كونه ٌشرؾ على الرسابل الواردة من جمٌع الوالٌات الخاضعة للدولة، أو الموجهة من 

أدى اتساعها وكثرة أعبابها إلى تعدد اختصاصات ھذا الدٌوان،  الخلٌفة إلى والٌاته وعماله، ھذه الوالٌات التً

لها  (3)وازدٌاد عدد كتابه مع العناٌة بانتقاء ھإالء الكتاب الذٌن ٌتمٌزون بحسن الكتابة، فصارت الكتابة صناعة

          .  (1) أصولها التً أكد علٌها وشارك فً تجسٌد مبادبها عبد الحمٌد الكاتب الذي كتب لمروان بن محمد

                                                                                                                                                          دٌوان الخاتم : -ٗ

، وكان سبب      (6)، لضبط المعامبلت المالٌة وصٌانة الوثابق الهامة (5)أول من اتخذ دٌوان الخاتم كان معاوٌة     

 ھذا الدٌوان تسجٌلوكانت وظٌفة إنشاء ھذا الدٌوان ھو اكتشاؾ تزوٌٍر فً أمر مالً بعث به والً العراق، 

فقط، بل األوامر الصادرة عن الخبلفة وختم األصل والرسالة، ولم ٌكن  القصد أن ٌوضع الختم فً أدنى الرسالة 

ٌُترك  ٌُلصق طرفها بالشمع والطٌن األحمر الذي ٌطبع علٌه وھو طري خاتم الخبلفة و كانت الرسالة ُتطوى و

 (0)قبل أن تصل إلى مرجعها عرؾ ذلك إذ ال سبٌل إلى فتحها إال بتمزٌق الخاتم حتى ٌجؾ، فإذا فُِتحت الرسالة

اعتمدوھا  ظ النسخ اإلدارٌة ، بل حتى بعض والتهمولم ٌكن الخلفاء فقط ھم من اعتمدوا ھذه الطرٌقة فً حف

                                                                                        . (4)ومنهم زٌاد بن أبٌه

                                                                                                                                                    دٌوان البرٌد:  -5

كان معاوٌة بن أبً سفٌان أول من رتب دٌوان البرٌد على طرق ومناھج مخصوصة، ورتب له المٌل      

من جمٌع  والمحطات، وكان ٌشرؾ على ھذا الدٌوان الخلٌفة أو صاحب البرٌد لتسرع إلٌه أخبار الببلد

، وتعددت األؼراض لدى معاوٌة والتً ھدؾ من خبللها إنشاء ھذا الدٌوان ، فهو جهاز رقابة دابم (1)أطرافها

على الوالة والعمال ، وكذلك كان وسٌلة لوصول أخبار الوالٌات إلى دمشق باإلضافة ؼلى نقل االموال من 

وصول األخبار بسرعة كان أھم معالمه إنشاء محطات  ولما كانت مهمة البرٌد األولى  (47)الوالٌات إلى المركز 

تركن إلٌها الخٌل، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد أنهكه التعب مع فرسه ركب فرسا       له 
---------------------------------                                                                                                                                     

                                                  . ٖٗٔ، ص99ٙٔ،  ٔالنظم اإلسبلمٌة نشؤتها وتطورھا، منشورات الشرٌؾ الرضً ،إٌران، ط،صبحً  الصالح، (ٔ)

                                                                                        .       9ٕ،صٔالقلقشندي، صبح األعشى، ج  (ٕ)

                                                                                                                                                                                                        .       4ٔٗابن خلدون ،المقدمة،ص (ٖ)

                                                                         .              9ٕٙخماش، ببلد الشام فً صدر اإلسبلم،ص  (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                          .          4ٓٔابن طباطبا، الفخري ،ص (٘)

                                                                                   . 9ٙٔ،ص9٘8ٔاإلدارة العربٌة، ترجمة إبراھٌم أحمد العدوي،  ،حسنً مولوي،(ٙ)

                                                        . ٕٖٓ، صٔعبقرٌة اإلسبلم فً أصول الحكم، دمشق ، ط،العجبلنً، منٌر (4)

                                                                                            . ٕٕٔ،ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ، ج (8)

.             4ٙٔ،صٕٓٓٓمركز زاٌد للتراث والتارٌخ،  نشؤة الدواوٌن وتطورھا فً صدر اإلسبلم، ،زرٌق مرزوق المعاٌطة،(9)

                                                                                                                                                                  .   ٙٓٔ( ابن طباطبا، الفخرٌن صٓٔ)
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قد وجدت فً ھذه المحطات دواب مختلفة منها الجمال      مسترٌحا  وكذلك فعل فً المكان اآلخر حتى ٌصل، و

والبؽال والخٌل، إال أن االعتماد األكبر كان على الخٌل لسرعتها، وتمتع البرٌد فً عهد معاوٌة بعدة صفات منها 

 سرعة وصول األخبار والتكتم على ھذه األخبار، وكثٌرا  ما كان خلفاء بنً أمٌة ٌستخدمون خٌل البرٌد لحمل

 (4)ض الناس إلى الخلٌفة أو األمٌر التماسا  لسرعة قدومهم خصوصا  أولبك الذٌن ٌخرجون على طاعة السلطانبع

فالبرٌد قام بؤكثر من مهمة فباإلضافة إلى نقل األخبار أصبح مقام جهاز االستخبارات وجلب الناس إلى المركز 

، ولقد أنشؤ الوالة  (1)اختصاص دٌوان واحدمن الوالٌات وبالعكس، أصبح ٌقوم بعدة أعمال فً آن واحد ضمن 

فً عاصمة والٌتهم برٌدا  مهمته اإلشراؾ على مإسسة البرٌد وأصبحت وظٌفته إطبلع الخلٌفة على جمٌع 

األحداث المهمة وكان صاحب البرٌد معتمدا  سرٌا  للحكومة المركزٌة، وكان ٌقدم تقارٌرا  سرٌة عن أحوال 

الفبلحٌن والزراعة وتصرفات السلطات المحلٌة وحالة النقد وكمٌة الذھب والفضة اإلمارة وسٌر اإلدارة وحالة 

 كما أصبح من مهام صاحب البرٌد حفظ الطرق وصٌانتها. (3)المسكوكة

وبلػ نظام البرٌد مرحلة متقدمة فً عهد عبد الملك بن مروان وللداللة على أھمٌته فقد منع حاجبه من تؤخٌر     

، ولقد اسُتخدم البرٌد أثناء الحروب فً نقل اإلمدادات والجنود  (1)د الدخول علٌه كسبا  للوقتحامل البرٌد إذا أرا

. ومن مظاھر اھتمام الولٌد بن (5)ومن ذلك قٌام عبد الملك بن مروان بنقل الجند علٌه أثناء ثورة ابن األشعث

رٌد، كما أولى الخلفاء عمال البرٌد عبد الملك بالبرٌد أنه وضع النار فً الطرقات من أجل تحسٌن الطرق والب

أھمٌة كبٌرة فجعلوھم ٌشرفون على كبار الموظفٌن فً الحاضرة وفً المدن المحلٌة، وأصبح صاحب البرٌد 

ٌراقب الوالة وٌتجسس على األعداء، وكانت مهمته إٌصال األخبار إلى الخلٌفة من والة األقالٌم  ثم توسع 

 . (6)لٌفة ٌنقل أوامره إلى والته كما ٌنقل أخبار والته إلٌه بشكل صحٌحاألموٌون حتى جعلوا صاحبه عٌن الخ

فدٌوان البرٌد إذا  استطاع تحقٌق وتلبٌة رؼبات الخلفاء فً استتباب  األمن وضبط اإلدارة الحكومٌة فً ربوع     

الدولة واإلشراؾ الدقٌق على جمٌع العمال سواء منهم من كان بؤقصى المشرق أم المؽرب، ولوال قٌام نظام 

ت وقتذاك أن ٌهٌمن بقوة على العالم اإلسبلمً  البرٌد ما استطاع الخلٌفة بسبب اتساع رقعة دولته وبطء المواصبل

                                    لذلك لم ٌعٌنوا على البرٌد إال األشخاص المقربٌن إلٌهم والذٌن ٌثقون بهم نظرا  ألھمٌته.   

                                                              دٌوان الطراز: -6

ن عاش الخلفاء برفاھٌة ومتع العٌش وبنتٌجة اھتمامهم بالمبلبس الموشاة أنشؤوا دٌوانا  خاصا  بتطرٌز بعد أ     

   مبلبسهم ورجال حاشٌتهم وأشرؾ ھذا الدٌوان على المصانع التً تقوم بنسج المبلبس الرسمٌة للخلفاء والوالة

ُتزٌن بؤشكال وعبلمات ونماذج من الخط وكبار موظفً الدولة، وكذلك الشارات واألعبلم والتً ربما كانت 

 عندما اتخذ خطوة (4). وٌبدو أن الخلٌفة عبد الملك بن مروان ھو من ساھم فً إنشاء ھذا الدٌوان (0)العربً

                                                                                                . التعرٌب العامة
-----------------------------------------                                                                                           

                                                                                                                                                    .ٓٗٔ،صٖالمسعودي، مروج الذھب،ج(ٔ)

                                                                                                                                           .   4ٕٕ،ص٘ابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج(ٕ)

                                                                                                                                          .   8ٓٔ(المعاٌطة، زرٌق مرزوق، نشؤة الدواوٌن،صٖ)

                                                                                                                                           .      ٕٗ٘،ص٘(ابن عبد ربه، العقد الفرٌد، جٗ)

                                                                                                                                                                .   ٕٓٓ،صٗ(ابن األثٌر، الكامل، ج٘)

                                                                                                                                                       .    8ٖٔ( معاٌطة، نشؤة الدواوٌن،صٙ)

                                                                                                                                                              .     ٖ٘ٔصالح، صبحً، النظم اإلسبلمٌة، ص (4)

الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاھرة،المكتبة  ،عواطؾ محمد و شنقارو،،الهاشمً، رحٌم الكاظم  (8)

                                                                                                                                                                       .  ٖٗلٌبٌا، ص ؼرٌان، الجامعٌة،
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                                                                                                                                                 دٌوان المستؽالت:-0

اسم ھذا الدٌوان أول مرة فً عهد الولٌد بن عبد الملك وكان على ھذا الدٌوان مولى للولٌد ھو نفٌع       لقد ورد     

وكانت مهمة ھذا الدٌوان تسجٌل  (4)ابن ذإٌب ولقد وجد ھذا االسم مكتوبا  على لوح فً سوق السراجٌن بدمشق

                                                               . (1)األمبلك ؼٌر المنقولة كاألراضً واألبنٌة الحكومٌة

                                                                                                                          دٌوان الّزِمنً:  -4

، أي الذي به علة ، ومن (3)ھو من أنشؤ ھذا الدٌوان ،ومعنى الّزِمن اإلنسان المبتلً كان الولٌد بن عبد الملك   

ألدعن الّزّمن أحب »أسماء الذٌن تولوا ھذا الدٌوان اسحاق بن قبٌصة بن ذإٌب الخزاعً وقال له الولٌد لما واله 

                                                                                                   .   ظهر فً الشام فقط الدٌوان ومن المحتمل أن ھذا . (1)«صحٌحأھله من ال   إلى

                                                                                                                                   دٌوان النفقات :  -1

ٌُنفق على مرافق  ومهمته كانت تسجٌل، (5) لقد تمت اإلشارة إلى ھذا الدٌوان فً عهد سلٌمان بن عبد الملك   ما 

،بما فً ذلك بناء المساجد والقصور وؼٌرھا من المرافق وھذا (6)الدولة من أموال صادرة عن بٌت المال بدمشق

                                                                           ٌساعد دٌوان الخراج فً المسإولٌة وكان ھذا الدٌوان مركزٌا  .  

                                                                                                                                                         دٌوان الصدقات:  -47

، ومن (0)إلى وجود ھذا الدٌوان فً العصر األموي إال فً عهد ھشام بن عبد الملك ال تشٌر الدالالت       

فقام الخلٌفة ھشام بفصله عنه . وتولى ھذا الدٌوان توزٌع  أن ھذا الدٌوان كان مندمجا  مع دٌوان الخراج، المعتقد

 إنما الصدقاُت للفقراِء والمساكٌن والعاملٌن علٌها الزكاة على أصحاب الحقوق انطبلقا  من اآلٌة الكرٌمة موارد

           وٌبدو أن مال الصدقة لم ٌدخل فً مال                                      . (4)والمإتلفِة قلوبهم وفً الرقاِب الؽارمٌن وفً سبٌِل هللا وابن السبٌِل 

  . ( 1)الخراج وكانت صدقة كل ناحٌة ُتصرؾ فً أھلها، كما عٌن األموٌون عماال  للصدقات ؼٌر عمال الخراج

                                                                                                                                            دٌوان االستخراج:  -44

لمختلفة من الجباٌات التً ال ظهر فً العراق فً أواخر الدولة األموٌة لحاجة الموظفٌن الذٌن تصادر أموالهم ا   

 علٌهم، كما تصادر فٌها أموال الخارجٌن منھا للدولة وكذلك الدھاقٌن الذٌن ٌقصرون فً الجباٌات المقررة وٌإد

                                                                                                                    .(47)الدولة أو المشتبه بهم بمساعدة الثابرٌن

  (44)كدٌوان األحباس أو األوقاؾ فً مصر ،دواوٌن خاصة ببعض الوالٌات ِوجدتْ باإلضافة إلى ھذه الدواوٌن و

-------------------------------------------                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         .            4ٗلكتاب،صالجهشٌاري، الوزراء وا (ٔ)

 p299     Reubens, Levy ,The Social Stucture  of  Islam,، و ٖٗٔالنظم اإلسبلمٌة، ص ،صبحً الصالح،(ٕ)

                                                                                                   .     ٙٔٔالرازي، مختار الصحاح،ص (ٖ)

                                                                                     .4ٕٗالشام فً صدر اإلسبلم، ص ، نجدة خماش، (ٗ)

                                                    .4ٕٕ،صالدواوٌن وتطورھا فً صدر اإلسبلمنشؤة  ،زرٌق مرزوق المعاٌطة، (٘)

                                                                                                 .   9ٗالجهشٌاري، الوزراء والكتاب، ص (ٙ)

                                                                                                                        .ٓٙالمصدر السابق، ص(4)

                                                                                                                           . ٔٙ( سورة التوبة،آٌة، 8)

                                                                                                       .  ٕ٘ٔ( المعاٌطة، نشؤة الدواوٌن، ص9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٖٙٗالكندي ، الوالة والقضاة،ص (ٓٔ)

 .والمعاٌطة،٘٘،صٔ،ج99ٙٔ، ٕتب للوثابق القومٌة، القاھرة، طدار الكمسلم بن عبد هللا ،عٌون األخبار،أبو محمد (ابن قتٌبة،ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                              .   ٖٕ٘المرجع السابق،ص
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 . (4)م (4ٖٙھ/  8ٔٔحٌث ٌصفه الكندي بؤنه كان دٌوانا  عظٌما  سنة)  ،والذي أوجده توبة بن نمر

 تقسٌم بالد الشام إلى أجناد:-3

كانت الشام أثناء الحكم البٌزنطً مقسمة إلى ثبلث مقاطعات وكل مقاطعة مقسمة إلى عدة أقسام، فلما فتحها     

العرب أدركوا أھمٌة التقسٌمات اإلدارٌة فٌها، وأقدم وصؾ جؽرافً دقٌق لحدود الشام جاء فً كتاب المسالك 

أما الشام فإن ؼربٌها بحر البٌزنطٌٌن وشرقٌها البادٌة  »والممالك لئلصطخري  الذي ذكرھا بدقة حٌث ٌقول :

من أٌلة إلى الفرات، ثم من الفرات إلى حد البٌزنطٌٌن، وشمالها ببلد البٌزنطٌٌن وجنوبها حد مصر وتٌه بنً 

ولببلد الشام خصوصٌة  فً الموقع والمكان  (1)«إسرابٌل وآخر حدودھا رفح ومما ٌلً البٌزنطٌٌن الثؽور

مسلمون فتحوا الشام بعد أن دحروا البٌزنطٌٌن عنها، لكن بٌزنطة بقٌت متربصة على حدود دولتهم ھذا فالعرب ال

ما جعل ببلد الشام القرٌبة من البٌزنطٌٌن محط أنظارھم، فرأى العرب ضرورة تحصٌنها وتمكٌنها لتكون جدارا  

لشام إلى عدة أجناد لضرورات عسكرٌة تقؾ عند أسفله كل محاولة للنٌل منها، لذلك اتبع العرب نظام تقسٌم ا

وإدارٌة ومالٌة، فؽدت ھذه األجناد أربعة ھً جند حمص وجند دمشق وجند األردن وجند فلسطٌن ولقد استقرت 

 فلماذا أبقى االموٌون التقسٌمات اإلدارٌة لببلد الشام؟  (3)فٌها فرق من الجٌش  لحماٌتها ولقبض أعطٌاتهم منها

ضرورة ھذه التقسٌمات ألن الساحل الشامً طوٌل، والشام ما تزال مهددة برا  وبحرا  من  ٌبدو أن األموٌٌن رأوا

قبل البٌزنطٌٌن ، فكان البد  من إٌجاد مراكز عسكرٌة متعددة ٌتمكن من خبللها الجند الدفاع عن المدن الساحلٌة 

لٌة وأخرى داخلٌة، حٌث كانت التابعة له، ألنه من المبلحظ فً تقسٌمات األجناد أن كل جند ٌضم منطقة ساح

عرقة وجبٌل وصٌدا وبٌروت وطرابلس تابعة لجند دمشق، وٌتصرؾ بها النواب الذٌن ٌتولون دمشق، أما 

كما تبعت صور وعكا جند  ،(1) البلذقٌة وجبلة وبانٌاس وانطرسوس )طرطوس( فكانت تابعة لجند حمص

م اضطرھم إلى جعل مراكز األجناد فً الداخل . وٌبدو أن عجز العرب البحري فً بداٌة أمرھ(5)األردن 

كحمص ودمشق وطبرٌة واللد التً كانت قصبة جند فلسطٌن، حتى خبلفة الولٌد بن عبد الملك الذي ولّى أخاه 

 .  (6)سلٌمان جند فلسطٌن الذي أمر ببناء مدٌنة الرملة التً صارت قصبة فلسطٌن

تقع عند سبخة ٓألموي، بل أصبحت خمسة حٌث اقتطعت قنسرٌنولم ٌبق  أجناد الشام أربعة فقط فً العصر ا    

المطخ إلى الجنوب الؽربً من حلب( عن جند حمص، وأضٌفت إلٌها حلب وؼدا جند قنسرٌن جندا  قابما  بذاته، 

الحربٌة ھً التً دعت إلى ھذا االقتطاع، فالدولة البٌزنطٌة تقبع  فً شمال الشام والحرب وٌبدو أن الضرورة 

بٌن الدولة األموٌة سجاال  . ولقد اختلؾ المإرخون والجؽرافٌون حول الخلٌفة الذي فصل قنسرٌن أھو بٌنها و

معاوٌة أم ٌزٌد بن معاوٌة،  فالبعض ٌذكر أن قنسرٌن وكورھا كانت مضمومة إلى حمص حتى كانت خبلفة 

  فً حٌن ٌذكر البعض اآلخر أن معاوٌة ھو الذي جند   (0) جندا   ٌزٌد بن معاوٌة فجعل قنسرٌن وأنطاكٌة ومنبج
------------------------------                                                                                                                                             

من الكندي، الوالة 4ٖ4/ھٕٓٔفً مصر فً عهد ھشام بن عبد الملك ومات سنة  ( توبة بن نمر الحضرمً، ولى القضاءٔ)

                                                                                                                                                                                                .4ٖٗ-ٕٖٗوالقضاة، ص

                                                                                                                                                      .9ٕٕ،صٔوالحموي، ٌاقوت، ج٘٘االصطخري، المسالك والممالك، ص (ٕ)

                                                                                                                                                   .                   8ٖٔالببلذري، فتوح البلدان، ص (ٖ)

                                                                                                        . 9ٖٔالببلذري، فتوح البلدان،ص(ٗ)

                                                                                                                                              . ٖٖٔالببلذري، فتوح ص (٘)

                                             . 8ٕ،ص984ٔ، ٔالجؽرافٌة التارٌخٌة لببلد الشام، دار الجٌل، بٌروت، ط،ن حسٌ عطوان،(ٙ)

م(، 9ٕٕھ/ٖٓٔ، ،وابن رسته أبو علً أحمد بن عمر)تٖٗ٘،صٕ،والطبري، تارٌخ األمم،ج8ٖٔالببلذري، فتوح، ص (4)

                                                                                           ..4ٓٔ،ص89ٖٔاألعبلق النفٌسة ،طبع فً مدٌنة لٌدن،
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وبٌن اإلمام علً بن أبً طالب ، بٌنما كانت قنسرٌن رستاقا  بٌنه  قنسرٌن  ممن أتاه من أھل العراق أٌام الحرب

. وبعد ھذا ؼدت الجزٌرة تابعة لجند قنسرٌن، بٌنما كانت تابعة لجند حمص، وبقٌت  (4)من رساتٌق حمص

وٌقال أنه  (1)مروان، حٌث قام بفصلها وجعلها جندا  مستقبل   الجزٌرة من جند قنسرٌن إلى أول أٌام عبد الملك بن

جها، وأتبع عبد الملك جندھا بناء  على طلب محمد بن مروان بن الحكم فصار جندھا ٌؤخذون أعطٌاتهم من خرا

 ٓ (3)ھذا العمل بعمل آخر، حٌث ضم لمحمد أذربٌجان وأرمٌنٌة وأحٌانا  الموصل

، وكان كل جند (1)قتصر استعماله فً الشام فقط كما ٌذكر ٌاقوت الحموي ذلك وٌبدو أن مصطلح األجناد ا    

، وال بد لتلك القرى من قصبة أو من أجناد الشام ٌضم عددا  من الكور، والكورة ھً كل صقع ٌشمل عدة قرى

مدٌنة ولذلك ُتذكر كورة دمشق وقصبتها دمشق، وكورة البقاع ومدٌنتها بعلبك، وكورة حوران ومدٌنتها 

  (5)بصرى....

ولقد شؽل نظام األجناد دورا  ھاما  فً العصر األموي، فلقد تجلت أھمٌته من الناحٌة العسكرٌة واإلدارٌة،     

 فكان من أھم أسباب قوة الدولة األموٌة ،حٌث كان الجند مستعدون للقضاء على أعداء الدولة فً الداخل والخارج

خماد الثورات المناھضة لحكم األموٌٌن، ومن ھنا ومن ھنا جاء اعتماد الدولة علٌهم كل االعتماد من أجل إ .

م( ھذا النداء 4ٔ9ھ/ٔٓٔجاء نداء ثورة ٌزٌد بن المهلب التً قام بها فً عهد ٌزٌد بن عبد الملك فً سنة) أٌضا  

ٌلخص أھمٌة جند الشام بالنسبة لؤلموٌٌن، فقد حّث ابن المهلب على جهاد جند الشام ألنه فً رأٌه أعظم من  الذي

. كما  (0)، ومن ھذا المنطلق ٌتضح تمٌٌز جند الشام فً العطاء على خبلؾ باقً األمصار(6)الترك والدٌلمجهاد 

وانظر أھل الشام فلٌكونوا »ٌتضح اھتمام األموٌٌن بجند الشام من خبلل وصٌة معاوٌة البنه ٌزٌد حٌث  ٌقول له:

          . (4)«فؤردد أھل الشام إلى ببلدھم... بطانتك وعٌبتك، فإن نابك شًء من عدوك فانتصر بهم فإذا أصبتهم

 محاولة تعرٌب الحٌاة العامة: -1

لقد استحقت الدولة األموٌة اسم الدولة العربٌة بجدارة وبتفرد، إذ أخذت على عاتقها مسإولٌة بث الروح     

والخلفاء الراشدٌن، فالمدقق فً السلوك  العربٌة فً كٌان دولتها، التً استكمل األموٌون بنابها بعد الرسول

 العام للحكام األموٌٌن ٌرى بوضوح أھداؾ ھذه الدولة فً نشر المعرفة العربٌة، وتجسٌد مفهوم العروبة، على

السٌاسٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة كافة وؼٌرھا من المجاالت، فمفهوم العروبة لدٌهم تؽلؽل فً ثنٌات  المستوٌات

 ذلك استكماال  لما بدأه الرسول الكرٌم، الذي أسس لدولة عربٌة عزٌزة األوصاؾ، ولقدخطط دولتهم، وجاء 

 حملت الفتوحات العربٌة ومنذ البداٌة فكرة التعرٌب، إذ انطلقوا من شبه الجزٌرة العربٌة إلى العراق والشام

 ك حتى انخرط أھلها مع  ومصر لٌحرروھا من محتلٌها الفرس والبٌزنطٌٌن على حٍد سواء، وما إن تمكنوا من ذل

-----------------------------                                                                                                         
، ، ،والرستاق كلمة فارسٌة جمعها رساتٌق وھً السواد من األرض ، ابن منظورٕ٘٘،صٕالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            ٙٔٔ،صٓٔج

                                                                                                                      .  ٖٕعطوان ،الجؽرافٌة التارٌخً لببلد الشام ص (ٕ)

                                                                                                            . 8ٖٔو الببلذري، فتوح البلدان، ص98ٕخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص(ٖ)

                                                                                                                                                                          .ٕٗٙ،صٌ٘اقوت الحموي، معجم البلدان، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                   .ٓٗص، اإلدارة فً العصر األموي، ،نجدة خماش،(٘)

                                                                                                                                 . ٘٘-ٗ٘الولٌد بن عبد الملك ،ص ،سٌدة اسماعٌل كاشؾ،(ٙ)

            .   9ٗٔ، 98٘ٔ، ٘الخراج والنظم اإلسبلمٌة للدولة األموٌة ، دار التراث ، القاھرة،ط،محمد ضٌاء الدٌن   الرٌس ،(4)

 .     ٕٖٔ،ص٘، وابن الجوزي، المنتظم، ج8ٖٙ،صٖمل، ج، وابن األثٌر، الكإٓٙ،صٖالطبري، تارٌخ األمم، ج(8)
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الجٌوش العربٌة اإلسبلمٌة التً استكملت عملٌات الفتوح فً المشرق والمؽرب، ولقد استطاع العرب كسب ثقة 

سكان الببلد التً كانوا ٌحلون بها بسبب السٌاسة السمحة التً اتبعوھا، فالتعلٌمات  التً كانت تصدر عن القادة 

كانت العامل المهم فً نشر  (4)تعطً مقاٌٌس أخبلقٌة محكمة للجند العرب فً كٌفٌة التعامل مع الناسوالتً 

العروبة فٌها. ولقد رأى األموٌون أن مد النفوذ السٌاسً على األرض ھو مد لثقافته بشكل أكبر، ولذلك عملوا ما 

طً سواء أكان ذلك فً المؽرب الكبٌر أم بوسعهم على ضرب العابق األكبر فً وجههم والمتمثل بالوجود البٌزن

، ولذلك حاولوا ومنذ  (1)فً القسطنطٌنٌة نفسها، ولقد كرست محاوالتهم العدٌدة لضرب القسطنطٌنٌة ھذه الحقٌقة

عصر الراشدٌن تؤسٌس قوة حربٌة بحرٌة تكفل ھذه المهمة فً سواحل الشام ومصر وفً المؽرب األدنى)تونس( 

، ترسٌخ التعرٌب، كما وٌبدو (3)ب بنابها الذي شارك فٌه المسٌحٌون العرب المصرٌٌنالحقا  إذ ٌتضح من أسلو

 .(1)كانت واردة لدى العرب -من جهة األندلس -أن فكرة تقوٌض القسطنطٌنٌة من الؽرب 

ومما ٌدل على أھمٌة ضرب بٌزنطة من أجل خدمة التعرٌب قٌام  حسان بن النعمان الؽسانً  بتدمٌر مدٌنة     

والتً كانت تحمل الوجود والثقافة البٌزنطٌة، مما شكل حاجزا  فً وجه نشر المعرفة العربٌة التً  (5)قرطاجة

من األخطاء التً قام بها بعض قواد فتح  سعى األموٌون إلى نشرھا فً ببلد المؽرب واألندلس. وعلى الرؼم

، إال أن معظمهم قام بدور مهم فً بلورة الواقع (6)المؽرب ووالته تجاه المؽاربة، متؽافلٌن عن أصلهم العربً

العربً فٌه، وعلى األخص أٌام حسان بن النعمان الذي استطاع جذب أعداد كبٌرة من سكان المؽرب إلٌه 

وبسط المعرفة العربٌة التً سعى العرب إلى نشرھا فً المؽرب من خبلل معاملة لمساعدته فً عملٌات الفتح 

ما قام به عقبة بن نافع وموسى  أؼلبٌة الوالة لهم، ومن خبلل تكلٌؾ بعض الصحابة بتعلٌم علوم اللؽة، ومن ذلك

مهاجر الذي كلفه عمر ،لكن الخطوة األكثر تركٌزا  جاءت من الوالً اسماعٌل بن عبد هللا بن أبً ال (0)ابن نصٌر

 ومما (4)التابعٌن الضالعٌن فً العلوم ابن عبد العزٌز بنشر وتعلٌم علوم العربٌة، من خبلل اصطحاب عشرة من

سهل عملٌة التعرٌب فً المؽرب وبزمن قصٌر نسبٌا ، ظروؾ المؽاربة وعدم تسامح اإلسبلم مع الوثنٌٌن، كون 

معظم المؽاربة كانوا على الدٌانة الوثنٌة، وٌضاؾ إلى ھذا تلك المعاملة الحسنة التً لقوھا من بعض الفاتحٌن 

إلى تؽلب اللؽة العربٌة على كل من الٌونانٌة  األمر الذي شجعهم على التؽلؽل فً المعرفة العربٌة، باإلضافة

ذلك ألن لؽة دواوٌن المؽرب منذ تم تمكٌن فتحه فً  -والبربرٌة، أما الٌونانٌة التً كانت اللؽة الرسمٌة ھناك 

أما البربرٌة فقد تم للعربٌة التؽلب علٌها كون العربٌة لؽة القرآن ، لذلك ٌمكن  -عهد عبد الملك ُكتب بالعربٌة

ل بؤن األسباب التً ساعدت على انتشار اإلسبلم توشك أن تكون األسباب نفسها التً ساعدت على انتشار القو

 العربٌة.    

 ولقد آمن األموٌون بؤن صفة العربٌة للدولة ال ٌمكن أن تستمر إال إذا تمت المحافظة على كوادر الدولة     

----------------------------- 

                                                                                                                                                                                            .  ٕٙٗ،صٕالطبري،ج  أبً بكر ألسامة بن زٌد، انظر مثبل  وصٌة (ٔ)

لم تارٌخ اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة)مدخل لدراسة التارٌخ السٌاسً والحربً( دار المعرفة الجامعٌة، محمود سعٌد ، معا،عمران (ٕ)

                                                                                                                                                                                                  .  9ٗ،و84،و8ٔ،صٕٓٓٓالقاھرة، 

م( المؽرب فً ذكر ببلد إفرٌقٌا والمؽرب، وھو جزء من المسالك والممالك، دار الكتاب 8٘ٓٔھ/48ٗأبو عبٌد البكري، )ت (ٖ)

                                                                                                                                                               8ٖاإلسبلمً، القاھرة، ص

                                                                                                                                                                   .   98٘ص،ٕالطبري، تارٌخ،ج (ٗ)

           . 8ٕ،ص9ٕٓٓعلً ، مظاھر التعرٌب فً دول المنطقة العربٌة فً العصور الوسطى، وزارة اإلعبلم، دمشق، ،أحمد (٘)

                                                                                                                                                                                                     .      4ٕالمرجع السابق،ص (ٙ)

                                                                                                                                      .  8ٖ-4ٖ-ٖٙ، صٔابن عذارى، البٌان،ج(4)

                                                                                                                                                                                                 .  4ٔٔ-99المالكً، رٌاض النفوس،ص (8)
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بٌة خالصة، سواء أكان الخلٌفة أم كبار الموظفٌن، فبلبد أن ٌكون الخلٌفة من أصول عربٌة خالصة، ولو كان عر

ھناك أشخاص ٌستحقون ھذا اللقب، لكنهم لٌسوا من أم عربٌة، ومن أولبك مسلمة بن عبد الملك صاحب 

برات العسكرٌة، والذي وإن ومروان بن محمد صاحب الخ (4)البطوالت الفذة فً حروب العرب ضد البٌزنطٌٌن

ھذا التعصب العربً ھو  (1)أصبح خلٌفة لكن  ذلك حدث بدون مسوغ شرعً وبدون تؤٌٌد ، ألن أمه ؼٌر عربٌة

الذي كان وراء حرص معاوٌة بن أبً سفٌان على الزواج من مٌسون  من قبٌلة كلب العربٌة. ومن ھذا التعصب 

أدرك األموٌون وأولهم معاوٌة  خطر الموالً على المشروع  ٌمكن تفسٌر قسوة األموٌٌن على الموالً، إذ

العربً  وبالتالً على الدولة العربٌة ، ولذلك رأى األموٌون أن الحل األمثل ھو فً الضؽط على الموالً  

لبلنضمام إلى عملٌة التعرٌب والسٌر فً ركابها لتكون المواطنة ھً القاسم المشترك بٌن جمٌع أفراد الدولة، 

كانت ذات نتابج أعظم التً إٌجابٌة و اعتبر األموٌون أن الؽاٌة لدٌهم تبرر الوسٌلة، لكن الوسٌلة األكثر وبهذا

جاءت من الخلٌفة عبد الملك بن مروان الذي توج جهود األموٌٌن فً ترسٌخ المعرفة  على صعٌد التعرٌب

على سواھا، وأصبحت العربٌة ؼاٌة كل والوجود العربً فً أنحاء الدولة كلها، فطؽت المعرفة واللؽة العربٌة 

مواطن ٌنتمً إلى الدولة العربٌة اإلسبلمٌة. فبعد توطٌد عبد الملك ألمور دولته التً كانت على وشك االنهٌار 

وؼدا رجل دولة من الطراز الرفٌع، اتجه إلى التعرٌب اإلداري  بعد عدة أزمات ألمت بها وانتهت بانتصاره

ب الدواوٌن والنقود، وبذلك عّرب اقتصاد الدولة وقرارھا السٌاسً، إذ رأى ضرورة  واللؽوي فً دولته، فقد عرّ 

إضفاء صفة العروبة على ھٌكلٌة الدولة، فكٌؾ تكون دولته عربٌة وإداراتها ونقودھا لٌست عربٌة؟ فدواوٌن 

وخاصة الخراج، فقد  الدولة ھً وزاراتها وبالتالً فموظفً ھذه الوزارات لم ٌكونوا عربا ، بحكم لؽة الدواوٌن

على تعلم تلك اللؽات،  كانوا فرسا  وروما  وأقباطا  وطالما أن ھذه اللؽات كانت ُتكتب بها الدواوٌن فهذا أمر ٌشجع

وھذا أمر مخالؾ لسٌاسة الدولة األموٌة العربٌة، كما أن دٌوان الخراج ٌحمل حسابات الجباٌات وبذلك فهو قابل 

    .   (3)للتزوٌر والؽش من قبل موظفٌه

م( وٌتضح حماس عبد الملك للتعرٌب أنه منح 99ٙ/ھ8ٓوأول الدواوٌن التً ُعربت ھً دواوٌن الشام سنة)     

وتتالت عملٌة التعرٌب لتشمل العراق  (1)قام به وھو سلٌمان بن سعد الخشنً خراج جند األردن مكافؤة له من

ومصر والمؽرب وفٌما بعد خراسان، األمر الذي عزز العروبة فً جسم الدولة فً كل األنحاء، فاللسان العربً 

، وكذلك فعل (5) أصبح ؼاٌة لطبقة الكتاب التً سعت إلتقانها، األمر الذي حفز الموالً على تعلم العربٌة أٌضا  

 ، وكان( 6)م فً الدواوٌن، وبهذا العمل ٌكون النفوذ األجنبً قد أزٌل عن اإلدارة العربٌةاألقباط لٌضمنوا عمله

التوطٌد من قبل العرب الفاتحٌن، األمر الذي ساھم فً تعرٌب اإلدارة العربٌة فً فً ھذه األثناء حدٌث المؽرب 

 . (4)مالٌة أٌضا  ومن خبلل تعرٌب الجٌش وال( 0)المؽرب من خبلل إنشاء دواوٌن باللؽة العربٌة

كانت أساس الهوٌة العربٌة فالناس عرب أو ؼٌرھم ھم بلؽتهم، ولما كانت العربٌة لؽة القرآن  إذا   فاللؽة العربٌة   
-----------------------------------                                                                                                 

                                             .   4ٗ،ص988ٔ، ٔ، وفاروق عمر، الثورة العباسٌة، دار الشإون الثقافٌة ، بؽداد، طٔٓ٘،صٗالذھبً، سٌر أعبلم،ج(ٔ)

                                                                       .     ٕٓٔ،ص98ٕٔسعدي ،مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة األموٌة، دار الفكر، دمشقن  ،أبو جٌب(ٕ)

                                                                                                                                       .  ٕٔٔالرٌس، الخراج ، ص  (ٖ)

 ،تحقٌق أحمد مبارك البؽدادي، م(  األحكام الساطانٌة والوالٌات الدٌنٌة8٘ٓٔھ/ٓ٘ٗمحمد)تأبو الحسن علً بن  الماوردي،(ٗ)

        .  ٖٙٗ، وحمدي شاھٌن، الدولة األموٌة المفترى علٌها، ص4ٕٗ، ص 989ٔ،  ٔمكتبة دار ابن قتٌبة، الكوٌت،ط

                                                                                                                                                                                      . 4ٙ،صٔجرجً  ، تارٌخ التمدن،ج ،زٌدان(٘)

                                                                                        .                       49ٔولهاوزن، الدولة العربٌة،ص(ٙ)

                                                                                                                                                                                             .ٙ٘المالكً، رٌاض،ص (4)

                                                                                                                                                                                                                                                   . 9ٕعلً ، مظاھر التعرٌب،ص ،دأحم(8)
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الكرٌم فقد ارتبطت باإلسبلم مما أكسبها حرمة  وساعد على انتشارھا، وكان لهذا التعرٌب فً الواقع أثره الواضح 

فهو أول عملٌة ترجمة منتظمة وجبارة أدت إلى نقل كثٌر من المصطلحات الفارسٌة والٌونانٌة والقبطٌة إلى 

للؽة العربٌة وانتشارھا بٌن الموالً فؤصبحت لؽة التدوٌن واإلدارة العربٌة، كما ساعد ھذا التعرٌب على شٌوع ا

ولؽة المعرفة إضافة إلى أنها لؽة السٌاسة والدٌن، وأصبحت دواوٌن الخراج كلها فً الدولة اإلسبلمٌة تستخدم 

ناس إلى لؽة واحدة ھً اللؽة العربٌة وھذه الخطوة مهدت الطرٌق لنشر العروبة بٌن أرداء الدولة، إذ اضطر ال

تعلم اللؽة العربٌة من أجل تسهٌل التعامل مع رجال إدارتها الجدد، كما أدى تعرٌب الدواوٌن إلى إؼناء العربٌة 

وساعدھا كً تصبح لؽة المعرفة للمسلمٌن وؼٌرھم ، وقد فتح التعرٌب الباب للشعوب األخرى فً المجتمع 

الدواوٌن أدى إلى إؼناء العربٌة بمصطلحات جدٌدة، اإلسبلمً للمساھمة فً المعرفة، وٌمكن القول إن تعرٌب 

كما ٌعنً ھذ دفع الناس ؼٌر العرب إلى اتقان العربٌة للعمل الدواوٌن وبالتالً دخولهم فً خطة التعرٌب، وھكذا 

 أصبحت العربٌة لؽة المعرفة واإلدارة بصورة شاملة وللجمٌع فً ببلد الخبلفة.  

النقود، والنقود التً ھً من أقدم النظم االقتصادٌة فً تارٌخ الحضارة  والخطوة الثانٌة كانت فً تعرٌب   

اإلنسانٌة، وھً أثرت وتإثر فً نمط الحٌاة االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً، والنقود ھً من أھم المصادر 

رات والوثابق الرسمٌة األولٌة لدراسة جوانب من الحضارات، فهً تعطً فكرة واضحة عن خفاٌا كثٌرة من إدا

الدول المتعاقبة، وكان العرب فً فجر اإلسبلم ٌتعاملون بالدنانٌر البٌزنطٌة وبالدراھم الفارسٌة والحمٌرٌة 

الٌمنٌة، وبقٌت ھذه النقود محتفظة بشكلها مع بعض التعدٌبلت فً األوزان ولقد جرت محاوالت عدٌدة لضرب 

طالب ومعاوٌة بن أبً سفٌان، مع االحتفاظ  من قبل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلً بن أبً(4)السكة

بشكلها وإضافة بعض العبارات العربٌة، كما قام بعض الخارجٌن على الدولة بضرب النقود كونها تدل على 

وربما ٌعود سبب عدم العثور على  (1)السٌادة ومن أإلبك قطري بن الفجاءة وعبد هللا بن الزبٌر وأخوه مصعب

 أي من ھذه النقود إلى قرار عبد الملك بمنع التعامل بالنقود السابقة .

إذا  لقد كان ھناك ضرب للنقود قبل عهد عبد الملك ، لكنها لم تكن عربٌة خالصة ولم تكن رسمٌة إال فً     

رب النقود كان عبد الملك بن مروان عهد عبد الملك ، وھذا ما جعل المإرخون ٌجمعون على أن أول من ض

 ألنه استؽنى عن النقود األجنبٌة بشكل نهابً.

ولقد كان قرار التعرٌب وإصبلح العملة الخطوة المثبتة ألركان النقد العربً اإلسبلمً، حٌث برز تجمع عدة    

اتسعت مساحة أسباب أشارت إلى وجوب حدوث تطور كبٌر فً نظام العملة المتعارؾ علها ، وذلك بعد أن 

الدولة واستقرت أحوالها الداخلٌة ، فالدولة األموٌة كانت تتعامل حتى ذلك الحٌن بالعملة المالٌة لفارس وبٌزنطة 

من دراھم ودنانٌر، وھذه العمبلت تناقصت كمٌاتها المتداولة بشكل ٌثٌر القلق بعد انهٌار اإلمبراطورٌة 

البٌزنطٌة، فلم ٌعد حجم ھذه العمبلت المتوافرة ٌكفً لتؽطٌة الساسانٌة واضطراب االحوال فً اإلمبراطورٌة 

، كما  (3)النشاط االقتصادي وباألخص التجاري منه والحاجة المالٌة للدولة العربٌة اإلسبلمٌة الواسعة والنشٌطة

كان انتشر الؽش والتزٌٌؾ فً الدراھم منذ أواخر عصر الدولة الساسانٌة وكذلك األمر بالنسبة للدنانٌر 

وأدى ذلك إلى       (1)البٌزنطٌة ٌضاؾ إلى ذلك فساد ذمم بعض المتعاملٌن من العرب أنفسهم وممن دخل فً دولتهم
-----------------------------------                                                                                              

ٌُضرب بهاالسكة: ھً الختم على  (ٔ) ٌُنقش فٌه صورة أو كلمات مقلوبة، و  الدنانٌر والدراھم المتعامل بها بٌن الناس بطابع جدٌد 

                                                        .   ٙٗٗ،صٔعلى الدٌنار أو الدرھم فتخرج رسوم تلك النقوش بشكل مستقٌم، ابن خلدون،المقدمة،ج

وحبلق، حسان،تعرٌب النقود والدواوٌن فً العصر األموي،دار الكتاب  .4ٔ،ص9ٌة والنهاٌة،ج( ابن كثٌر، البدإ)

                                                                                                                                                 .   ٘ٗ،ص948ٔ،ٔاللبنانً،بٌروت، ط

                                                                                                                  .   4ٕٓ، والخراجـص48( الرٌس، عبد الملك بن مروان،صٖ)

 .٘ٗ-ٕ٘تعرٌب النقود، ص،وحبلق، ٕٕٕ، وابن خلدون، المقدمة، ص9ٕ( قدامة بن جعفر، الخراج، صٗ)
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ابج سٌبة منها ھبوط العملة وارتفاع أسعار الحاجات وزوال الثقة المالٌة والظلم الذي ٌقع على عاتق الدولة فً نت

، كما أثر اختبلؾ األنظمة المالٌة السابدة فً الدولة  (4)استٌفاء حقوقها من الضرابب وبالتالً نقص الخراج

العربٌة اإلسبلمٌة من ساسانٌة وبٌزنطٌة فً اختبلؾ الظاھر بٌن أحكام الجزٌة والخراج وعشور األرض 

وعشور التجارة، وسبب ھذا صعوبات اقتصادٌة، كما كان الختبلؾ وزن وقٌمة ھذه العمبلت اآلثار السٌبة 

وسبب ھذا (3)ھناك مقٌاسا  ثابتا  موحدا  فً جمٌع أنحاء الدولة ٌمكن به أن تحدد النسب بٌنهاإذ لم ٌكن  (1)أٌضا  

عابقا  للنشاط التجاري إضافة إلى إضفاء نوع من السٌادة والقرار السٌاسً للخلٌفة بصفته المخول الوحٌد 

العروبة على الدولة لضرب النقود، وٌضاؾ إلى ذلك عامبل  على قدر بالػ من األھمٌة وھو إضفاء صفة 

بتعرٌب عملتها، ھذا باإلضافة إلى رؼبة عبد الملك فً تحدي مكانة الدٌنار البٌزنطً وسٌادته المالٌة وھو رمى 

ٌدان االقتصادي والمالً، وھنا من خبلل ذلك إلى إظهار الدور الذي ٌمكن أن تشؽله القوة العربٌة الجدٌدة فً الم

، ھذا باإلضافة إلى العامل أو  (1)تعرٌب السكة وجعلها طرازا  عربٌا  خالصا   سر نجاح عبد الملك فً إتمام ٌبرز

الدافع الدٌنً والذي أراد عبد الملك من خبلله استبدال العبارات المسٌحٌة التً كانت ُتكتب على رإوس 

الذي أؼضب  القراطٌس التً كان البٌزنطٌون ٌؤخذونها من الببلد العربٌة اإلسبلمٌة بعبارات إسبلمٌة، األمر

األمر الذي ألح على عبد  اإلمبراطور البٌزنطً فهدد الخلٌفة بكتابة عبارات ؼٌر البقة بحق النبً محمد 

إلى  ھ4ٗ، ولقد اختلفت األقوال فً تارٌخ ھذا اإلصبلح ما بٌن  (5)الملك باالستعجال فً ضرب العملة العربٌة

ظهر الدٌنار اإلسبلمً وحل  ھ44وفً سنة  ھ4ٗنة م والمرجح أن عبد الملك بدأ بإصبلحه س94ٙ-م9ٖٙ/ھ44

م أصبح إصبلح عبد الملك نافذا  فً أنحاء 98ٙ/ھ49وفً سنة  ھ44محل الدٌنار المصور الذي بقً إلى أوابل 

 الدولة العربٌة اإلسبلمٌة.

ولقد ؼٌر عبد الملك الكتابات التً كانت على الدنانٌر والدراھم بعبارات إسبلمٌة وجعل شكلها دابري كما     

كان وكتب على الوجه األول للدٌنار "ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له" وعلى الوجه اآلخر " هللا أحد هللا الصمد 

هللا أرسله بالهدى ودٌن الحق "  وعلى الوجه الثانً  لم ٌلد ولم ٌولد" وعلى إطار الوجه األول" محمد رسول

أما  (0)ؼرامٗ‚ٕ٘وأصلح عبد الملك وزن الدٌنار أٌضا  إذ أصبح  (6)ُضرب ھذا الدٌنار سنة كذا..بسم هللا 

وبعلبك وطبرٌة وحمص ..  (4)وكانت ُتسمى الدنانٌر الدمشقٌةالمناطق التً ُسكت فٌها الدنانٌر فهً فً دمشق 

المناطق، وربما ٌعود اختٌار األموٌٌن لهذه المناطق كونها كانت تسك النقود منذ أٌام البٌزنطٌٌن، وؼٌرھا من 

وربما لوجود عمال ٌتقنون عملٌة السك أو أنها كانت مراكز إدارٌة أو أن الذھب كان ٌتوفر فٌها ، وھً قرٌبة 

ً فً المعامبلت المالٌة و التجارٌة فً من مناطق استخراج الذھب، ولقد نافس الدٌنار العربً الدٌنار البٌزنط

 .(1)الحوض الشرقً والؽربً للبحر المتوسط، ووصلت المنافسة إلى أوروبا

---------------------------- 

                                                                                                                                                .49ٕ-48ٕالرٌس، عبد الملك بن مروان،ص (ٔ)

                                                                                                                                                    .         ٖ٘ٗ( الببلذري، فتوح،صٕ)

                                                                                                                                                                         .      9ٕٓ( الرٌس، الخراج،صٖ)

                                                                                                                                           .      4ٙ-ٓٗالوزراء،ص ،والجهشٌاري،ٕٕٗ-ٕٔٗ(الببلذري، فتوح، صٗ)

لوم، دار الزھراء، م( شذور العقود فً ذكر النقود، تحقٌق محمود بحر العٔٗٗٔ/ھ8ٗ٘( المقرٌزي، تقً الدٌن أحمد بن علً)ت٘)

                                                                                                                                                    .    ٔٔ،ص988ٔ، ٔبٌروت،ط

                                                                                                                                                                                            .     ٕٗ-9ٔ( ابن خلدون، المقدمة، صٙ)

                                                                                                                                                                         .  9ٕٙ(المعاٌطة، نشؤة الدواوٌن،ص4)

                  .          4ٔ، ص9ٖ٘ٔناصر ، الدٌنار اإلسبلمً قً المتحؾ العراقً ، بؽداد،  ،النقشبنديو، ٖٔ٘( الببلذري،الفتوح، ص8)

 .4ٖٕ.، 99ٗٔلم اإلسبلمً، جامعة دمشق، التارٌخ االقتصادي واالجتماعً للعا،زٌود، محمد أحمد  (9)
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واألمر نفسه كان بالنسبة للدراھم حٌث ُكتبت علٌها عبارات دٌنٌة ومكان السك، وُضربت الدراھم فً     

وجود دور مناطق عدة من ببلد الشام إال اعتماد ببلد الشام على استٌراد الدراھم من العراق والمشرق قلص من 

 إذ إن العراق كان فً العصر األموي من أھم المناطق لسك الدراھم. (4)السك بكثرة فٌها 

وتضافرت جهود الوالة األموٌٌن فً االھتمام فً االھتمام بالنواحً المالٌة ، إذ جاء بعد الحجاج والة اھتموا     

ن عبد الملك ، والذي خلص الفضة أبلػ بضرب الدراھم وتجوٌدھا ومنهم عمر بن ھبٌرة والً العراق لٌزٌد ب

تخلٌص واشتد   العٌار، ثم جاء بعده خالد القسري والً ھشام فاشتد  فً أمر النقود أكثر من ابن ھبٌرة حتى 

أحكم أمرھا ثم ولً ٌوسؾ بن عمر الثقفً  بعده فؤفرط فً الشدة على الطباعٌن وأصحاب العٌار وقطع األٌدي 

وكانت ھذه النقود من الجودة بؤن  (1)إذا  كانت الدراھم الهٌبرٌة والخالدٌة والٌوسفٌةلمن لم ٌلتزم بالتعلٌمات، 

 .(3)كان أبو جعفر المنصور الخلٌفة العباسً ال ٌقبل دفع الخراج إال بها إلتقانها

بجعل مدٌنة واسط المركز الوحٌد لضرب  وأمر ھشام بن عبد الملك والٌه على العراق خالد القسري    

الدراھم، وبقً األمر على ذلك إلى أن قام مروان بن محمد بضرب الدراھم فً حران عندما نقل العاصمة 

 (1)إلٌها

وبذلك بلؽت النقود العربٌة التً سكها عبد الملك وفق الموازٌن الشرعٌة من الجودة ما سادھا على االنتشار     

مبلت، وبعملٌة التعرٌب ھذه وما رافقها من سك للنقود ٌمكن القول بؤن الدولة العربٌة ومنافسة باقً الع

اإلسبلمٌة وصلت إلى مرحلة كبٌرة من التكامل، وأصبحت ذات كٌان موحد نظرا  لتوفر اإلدارة الحكٌمة للخلفاء 

 واألمراء المسلمٌن. 

 الحرص على استقاللٌة القضاء: -5

كبٌرا  على ھٌبة الدولة وھٌكلٌتها، ألن القضاء ٌمثل صفاء ونقاء الدولة، فالدولة الناجحة ٌإثر القضاء  تؤثٌرا      

ومتى وصل الفساد إلى القضاء وصل إلى الدولة ككل،  ھً التً ٌكون قضاإھا نزٌها  مستقبل ، والعكس صحٌح،

ا انتشرت الدعوة اإلسبلمٌة لخلفاء الراشدٌن، ولمامبلزما  للرسول الكرٌم والقاضً ومن ھنا كانت أھمٌة منصب 

وظٌفة القاضً، حٌث كان عمر بن الخطاب  بت، ثم أُنشِ (5)أذن الرسول لبعض أصحابه فً القضاء بٌن الناس

                                                                                                                                              . ( 6) اإلسبلمٌة العربٌة أول من أنشؤ وظٌفة القضاء فً األمصار

ٌ  أول من تخلى عن ممارسة القضاء، فوإذا كان عمر أول من فصل بٌن الوالٌة والقضاء، فإن معاوٌة      ن قد ع

السلطة القضابٌة وخولهم الصبلحٌات الكاملة ، وفّوض إلٌهم بدمشق اإلسبلمٌة ةالعربٌالقضاة فً حاضرة الدولة 

سار والته فً األمصارـ حٌث ابتعدوا عن أعمال القضاء، واتخذ خلفاء بنً  نفسه فً الدعاوى، وعلى النهج

 أمٌة منهج استقبلل القضاء فً دولتهم سواء أكان ذلك فً العاصمة أم فً سابر األمصار والمدن والوالٌات، ولم

----------------------- 

                                                                                                                                                        .ٖ٘٘الببلذري، فتوح،ص(ٔ)

                                                                                                                                                          .  4ٔ-ٙٔ، والمقرٌزي، شذور، صٗ٘ٔ(الماوردي، األحكام،صٕ)

                                                                                                                             .   ٗ٘ٔ، والماوردي، األحكام، صٖٓ٘( الببلذري، فتوح، صٖ)

                                                                                                                                                                            . 4ٔ-ٙٔ(المقرٌزي، شذور، صٗ)

 ،ٔج مراجعة سعٌد محمد اللحام، عالم الكتب، القاھرة،، أخبار القضاة، م(9ٔ8/ھٖٙٓ)محمد بن خلؾ بن حٌان وكٌع،(٘)

                                                                                                                             .    ٕٓٔ-8ٗص

                       .    8ٖٕ، صٕٔٓٓ، ٔالنظم اإلسبلمٌة ، مكتبة النهضة المصرٌة ،القاھرة، ط، و ابراھٌم حسن، علً حسن ،ٌم حسنھابرا ( ٙ)
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 (4)خضع تعٌٌن القضاة لقاعدة ثابتة، حٌث ترك معاوٌة ھذا األمر لوالة األمصار أو قام ھو بتعٌٌن القضاة فٌهاٌ

الخلٌفة سلٌمان، إذ عاد أمر التعٌٌن للخلٌفة، وأدى ھذا األمر عهد فً على وجه العموم  ا  ثابتخطا  لكن األمر أخذ 

إلى ازدٌاد سلطة القاضً، وجعله أكثر استقبللٌة ، حٌث لم ٌعد باستطاعة الوالً التؤثٌر علٌه فً أحكامه، كما ال 

حدث وتطاول أحد الوالة بالتدخل فً حكم  ، وإذا(1)ٌستطٌع عزله، ألن أمر تعٌٌنه صادر  عن الخلٌفة نفسه

أن أحكامهم  رأوا.ألنهم   (3)القاضً، باشر ھذا القاضً إلى االعتزال، ألنه الٌتولى قضاء ُمّس استقبلله

ٌجتهدون فً الحكم اجتهادا ، ألن المذاھب لم تكن قد ظهرت لكتاب والسنة أو اإلجماع أو مستنبطة من ا

لقٌة و فر شروطٍ .وتطلب تعٌٌن القاضً تو(1)بعد  قٌة وذلك لتؤمٌن سبلمة القضاء لخُ عدٌدة أو باألحرى صفات خ 

ٌُستنتج بعض تلك الصفات مما قاله عمر بن عبد العزٌز":ال ٌنبؽً للرجل أن ٌكون قاضٌا  حتى تكون فٌه  و

مقتدٌا  نزٌها  عن الطمع، منصفا  للخصم  مستشٌرا  ألھل العلم، ،خمس خصال : ٌكون عالما  قبل أن ٌستعمل

ٌُسؤل عن القاضً قبل تعٌٌنه (5)باألبمة" . وطبعا  ٌجب مراعاة سبلمة حواسه كالبصر والسمع وؼٌرھا، وكان 

ه فٌمن ٌعٌنه على قضاء البصرة، فؤشاروا علٌه بتعٌٌن عامر بن ءمع عبد الملك عندما استشار جلسا كما حدث

 .(6) ( لصفاته الحسنةم4ٕٕ/ھٗٓٔشراحٌل الشعبً)ت

وأحكامهم ومتابعة  ن الخلفاء أعطوا القضاة الصبلحٌة فً أمورھم إال أنهم كانوا ٌشرفون على أعمالهمومع أ    

 أمورھم الخاصة بالتعٌٌن والعزل والرزق وحسن السٌرة، دون التدخل فً أحكامهم، باإلضافة إلى التؤكد من

 الملك عندما بلؽه أن القاضً ٌحٌى بنمطابقة أحكامهم للحق والشرع والدٌن، ومن ذلك ما قام به ھشام بن عبد 

اصرؾ :»فكتب إلى عامله فً مصر ٌقول له صؾ ٌتٌما  احتكم إلٌه بعد بلوؼه،مٌمون الحضرمً فً مصر لم ٌن

العٌوب ال تؤخذه فً  ٌحٌى عما ٌتواله من القضاء مذموما  مدحورا  وتخٌر لقضاء جندك رجبل  عفٌفا  تقٌا  سلٌما  من

بمظاھر األمور، وفٌما  ، بل عدم أخذ القاضً بعدم التسرع باألحكام القضاة   فاءُ ما أوصى الخلك (0)«هللا لومة البم

 عدا ھذا فقد كان القضاة ٌتصرفون بملا إرادتهم فكان حكمهم ٌسري على أي شخص بؽض النظر عن مكانته،

بن الحكم، والذي حكم اكما فعل عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب قاضً المدٌنة فً والٌة مروان 

فرد علٌه القاضً  قاببل  له: عجلت علٌه فً القضاء، بن الحكم  على عبد هللا بن حنطب زوج فاطمة أخت مروان

، ولقد تولى بعض القضاة مراقبة (4)نفذهقضابً، فؤعجب مروان من قوله و عبد هللا: أمضى هللا علٌه قضاءه قبل

والً ، مثل القاضً عبد الرحمن بن معاوٌة بن حدٌج الكندي قاضً مصر أموال الٌتامى بدون أمر الخلٌفة أو ال

 ذلك  ترك عمر بن عبد  وحتى لو بلػ األمر الحكم فً قضاٌا كبٌرة ومن (1)فً والٌة عبد العزٌز بن مروان

---------------------------------                                                                                              

                                                                                      .         8ٔٔ-ٙٔٔ-ٗٔٔص،ٔ، ووكٌع، أخبار القضاة، ج89ٖ،صٔخلٌفة بن خٌاط،ج(ٔ)

                                                                                                                                                                                                    .    . ٖٖٖالكندي، القضاة والوالة،  ص (ٕ)

                                                                      .  4ٕبنو أمٌة بٌن السقوط واالنتحار، ص ،عبد الحلٌم عوٌس،  (ٖ)

اإلسبلمٌة، مكتبة  الحضارة العربٌة،، ً،و الخربوطلً، علً حسن94ٖ،صٔ،التارٌخ الساسً، ج ،حسنابراھٌم حسن( ٗ) 

                                                                                                                                                                                              .    ٓ٘ص،99ٗٔ،ٕالخانجً، القاھرة،ط

                                                                                                                                                                        .9ٖٙ، ٘ابن سعد، الطبقات،ج( ٘)

رسالة  القضاء والقضاة فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة منذ قٌامها حتى نهاٌة العصر األموي، محمد السعود الزعبً، (ٙ)

                                                                                                       .ٖٕ٘،ص99ٕٔ، ٔ ط دمشق، ار حسان،،ددكتوراه،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ٖٔٗالكندي، الوالة والقضاة، ص(4)

                                                                                                                                                                                                                 .8ٔ،صٔ، أخبار القضاة،ـ جوكٌع  (8)

 ،و89ٔ،ص9ٙٙٔضاء فً اإلسبلم، شركة الشرق األوسط، مصر،الق،مشرفة، عطٌة  ٕٖ٘الكندي، الوالة والقضاة، ص(9)

                            .ٙٙنصر فرٌد محمد ، السلطة القضابٌة ونظام القضاء فً اإلسبلم، المكتبة التوفٌقٌة، القاھرة، ص ،واصل
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للقاضً فً سمرقند أمر إنصاؾ أھلها الذٌن اشتكوا له ظلم قتٌبة لهم أٌام الفتح، فقرر القاضً جمٌع بن العزٌز 

حاضر إخراج عرب سمرقند إلى معسكرھم، ثم ٌنابذون أھل سمرقند على السواء فٌكون صلحا  جدٌدا  أو ظفرا  

األمر ھنا الثقة بالقاضً وبحكمه الذي ال ، والمهم ب(4)عنوة، لكن أھل سمرقند رضوا بالحال التً كانت قبل الحكم

                                                                    ٌتؤثر باالعتبارات السٌاسٌة والعسكرٌة.           

وحتى فً  ولم ٌكن للقاضً مقرا  خاصا  به ، فقد كان ٌجلس فً المسجد أو فً رحبة المسجد أو فً  داره

وتبدو خصوصٌة المسجد كونه ٌضفً الرھبة والخوؾ فً قلوب المتخاصمٌن باإلضافة إلى قضاء  (1)السوق

  (3)فً المساجد بل عند باب البرٌد القضاة  ٌقِض لم فً أواخر العصر األموي والرسول والخلفاء الراشدٌن فٌه.، 

شًء ، أنهم تركوا للقضاة الحرٌة ومما ٌدل على حرص الخلفاء على بقاء القضاء نزٌها  مستقبل  وعدم تؤثره بؤي 

ٌُجبر القضاة على تدوٌن أحكام فقهٌة ٌقرون بها ،ومن خبللها ٌحتم علٌهم العمل بها، حٌث  فً أحكامهم، إذ لم 

فً األمصار، رؼم أن بعض األحكام   ُتِرك األمر للقاضً نفسه، أو إلى ما ٌسٌر به المفتون من كبار المجتهدٌن

فقد ٌحكم القاضً واحد،  فً األمصار المختلفة، ألن المجتهدٌن لم ٌكونوا على رأيكانت تخالؾ بعضها بعضا  

                                                                                                        .(1) مخالفا  للقاضً فً العراق والمشكلة نفسها فً مصر حكما  

الحكم فً القضاٌا بعد أن كثرت وتشعبت كان ال بد من تسجٌل نتابجها خوفا  من نسٌان ومن أجل تثبٌت     

ل من معاوٌة أوّ عهد بر القاضً سلٌم بن عتر التجٌبً فً القاضً أو من نكران المتخاصمٌن وؼٌر ذلك، واعتُ 

ت إلى تعدد ولم ٌقتصر أمر كثرة المنازعات على ھذا فقط ، بل أد (5)سجل األحكام لضمان عدم نسٌانها

اختصاصات القاضً إذ أوكل إلٌه الفصل فً أمور من ُجِرح، باإلضافة إلى أمور الشرط وبٌت المال 

وؼٌر ذلك من قبٌل ھذه األعمال.  وألن القضاء عمبل  إدارٌا  فقد توجب إعطاء القاضً مرتبا  جزاء  (6)والقصص

سم منهم رفض أخذ المال ، واعتبروا عملهم واجبا  عمله، لكن القضاة نظروا إلى أمر المال نظرتٌن مختلفتٌن، فق

فً المال ضرورة لتسٌٌر أمورھم المعاشٌة، وكان الراتب من وجهة نظر  علٌهم دون أجر، فٌما رأى القسم األخر

 (0)ٌلٌن أمام الرشاوى وؼٌرھا باإلضافة إلى ضمان ھٌبته ووقاره الدولة ھو بمثابة ضمان للقاضً كً ال

وٌٌن فً تحقٌق استقبللٌة تامة للقضاء كانوا ٌعٌنون بؤنفسهم  قضاة الوالٌات البعٌدة، كالمؽرب .وإمعانا  من األم

   . (4) ،كً تكون وظٌفة القضاء، وشخصها المتمثل بالقاضً فً مؤمن عن أي تؤثٌر من الوالة

 خلؾ جبال البرانس، الجهاد، وكذلك أعمال راباتطباالضلؤلندلس كانت ملٌبة  ة حكم األموٌٌن،حقبوألن    

--------------------------------                                                                                                                                          

                   ،  4ٖٕ،صٗاألثٌر، الكامل،ج ،و ابن9ٙ،صٗالطبري، تارٌخ األمم، جو،ٔٔٗالببلذري، فتوح البلدان، ص (ٔ)

تارٌخ القضاء فً اإلسبلم، دؼر الفكر،  ،محمد .  والزحٌلً،ٕٕ٘وٓٗٔ، صٙابن سعد الطبقات ، الطبقات، ج (ٕ)

                                                                                                       .ٕ٘ٔ،ص99٘ٔ،ٔدمشق،وبٌروت،ط

تحقٌق صبلح الدٌن  ، الثؽر البسام فً ذكر من ولً قضاء أھل الشام،م(ٙٗ٘ٔ/ھ9ٖ٘محمد)ت ابن طولون ،شمس الدٌن (ٖ)

                                                                                                           .ٔٔ-ٓٔ،ص9٘ٙٔالمنجد،دمشق،

                   ،   ٖ٘٘محاضرات تارٌخ األمم اإلسبلمٌة الدولة األموٌة، تحقٌق محمد العثمانٌـ دار القلم ،بٌروت، ص ،محمد الخضري بك، (ٗ)

                                                                                  . 8ٖٕالقضاء والقضاة،ص، حمدم ، و الزعبً،  9ٖٓالكندي، الوالة والقضاة، ص (٘)

،ومحمد الزعبً، ٕٙتارٌخ القضاء فً اإلسبلم، مكتبات الكلٌات األزھرٌة، مصر، د.ت، ص،محمد  عرنوس، (ٙ)

                                                                                                                          ٕٕٗ-9ٖٕالقضاء،ص

طبعة دار  ( تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة  ومناھج األحكام،م9ٖٙٔھ/499محمد بن فرحون)ت ابن فرحون المالكً، (4)

                                                                                                                     .                                                                                                                                                                         ٖٕ،صٔ،د.ت، ج الكتب العلمٌة ، بٌروت

                        ٓٔٔ،ص98ٔٔ، ٕالمؽرب اإلسبلمً، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، ط ،موسى لقبال، (8)
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قاضً فً الوكان    (4)بقاضً الجند حقبةال ى القضاة، إذ سمً القاضً بهذه استوجب ھذا إضفاء صفة الجندٌة عل

والذي عٌنه الخلٌفة عمر بن عبد ، جٌبًتما حدث مع القاضً ٌحٌى بن زٌد الك دلس ٌعٌن بتكلٌؾ من الخلٌفة األن

وكان أمر  (3)أو من قبل الوالً عقبة بن الحجاج السلولً، كما حدث مع القاضً مهدي بن مسلم (1)العزٌز

 القضاء كما فً المشرق له إطار عام محدد لكن بدون التدخل فً الجزبٌات ، أي فً طرٌقة تحكٌم القاضً. 

القضاة المسلمون الفصل فً قضاٌا رعاٌا الدولة قاطبة بمن فٌهم أھل الذمة وؼٌرھم  من  تولى بشكل عامو   

، (1)فٌها، إال إذا أحبوا االحتكام إلى قضاة مسلمٌن ؼٌر المسلمٌن وُتركت األمور العابلٌة الخاصة بهم ٌحكمون

ً ممارسة قضابهم، على طرٌقتهم، فرٌة أھل الذمة من مسٌحٌٌن وٌهود فً األندلس ٌبدو أن العرب احترموا حو

عات فٌما بٌنهم، وفق قوانٌنهم الخاصة، دون نزافً اختٌار قضاتهم، وفً فض ال ركت لهم الحرٌة الكاملةتُ حٌث 

فقد ٌتعلق بالخصام  بٌن مسلم وذمً  ، أما فٌما (5)ولهذا وجد اسم قاضً العجم أو القومس لة فً ذلك،تدخل الدو

، ولذا كان ٌجلس فً رحبة المسجد، كً ٌتمكن أھل الذمة من عاتزاقاضً المسلم ھو من ٌفض النكان ال

  .                                                                                                   (6) سرالوصول إلٌه بٌ

 االهتمام بتنظٌم الجٌش فً البر والبحر:-6

كان الجٌش بالنسبة لؤلموٌٌن الزاد والعماد، ألنه األساس الذي قامت علٌه دولتهم فبفضله وّطدوا أركان     

كل  متمرٍد ومعترٍض، وبفضله أٌضا  فتحوا الببلد، وتربعوا على عرش دولة مترامٌة األطراؾ، دولتهم وردعوا 

وبه جابهوا األخطار الخارجٌة المتمثلة بالقوة البٌزنطٌة . ومن أجل ھذا كان حريٌّ بهم االھتمام بهذا العنصر 

نت عناصر جٌشهم ؟ وكٌؾ عاملوا الفعال، وھنا السإال : ما الذي قام به األموٌون من أجل ذلك؟  وممن تكو

جٌشهم مادٌا  ؟ وإلى أي مدى اھتموا باألسطول البحري؟ كل ھذه األسبلة وؼٌرھا ستكون محل بحث فً ھذه 

 الجٌش البري  : -أالفقرة .   

 مثلت المدٌنة المنورة القاعدة العسكرٌة  للجٌوش العربٌة فً بداٌة الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ، ولكن ما إن    

انتشرت الفتوحات وأنشبت المدن فً حواضر الوالٌات كالبصرة والكوفة وأجناد الشام والفسطاط، حتى أصبح 

لكل قاعدة مقاتلتها وظهرت فً العصر األموي قواعد عسكرٌة متقدمة فً المشرق والمؽرب، ففً المؽرب أسس 

                                           .   (0)مام الفتوحاتعقبة بن نافع مدٌنة القٌروان لتكون قلعة حصٌنة ٌنطلق منها الجٌش إلت
---------------------------------------------                                                                                             

(قضاة قرطبة، تحقٌق ابراھٌم األبٌاري، دار الكتاب م94ٔ/ھٖٔٙالخشنً، أبو عبد هللا محمد بن الحارث القٌروانً)ت (ٔ)

                                                                                                                                                             . 8ٕ،ص989ٔ، ٕوبٌروت، ط المصري، ودار الكتاب اللبنانً، القاھرة

ٌحٌى بن زٌد كان رجبل  ورعا  تقٌا ، وثبته فً القضاء عبد الرحمن الداخل عندما قدم األندلس وسماه قاضً الجماعة بدال  من  (ٕ)

(قضاة األندلس م4ٖٗٔ/ھ44ٙ.والنباھً، أبو الحسن علً بن عبد هللا المالقً)ت4ٗقاضً الجند، الخشنً، قضاة قرطبة، ص

 ٌ٘ا فٌمن ٌستحق القضاء والعلٌا ،تحقٌق لجنة إحٌاء التراث العربً، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، طالمسمى المرقبة العل

وناطق صالح مطلوب، تارٌخ العرب وحضارتهم فً ،عبد الواحد و طه ذنون  ،خلٌل ابراھٌم ،. و السامرابًٖٗ،ص98ٖٔ

                                                                                                                                                                                .  8ٖٗ، صٕٓٓٓ، ٔاألندلس، دار الكتب الوطنٌة، بنؽازي، ط

، وكان عقبة من الحجاج طلب منه أن كان مهدي من أقدم قضاة األندلس، من أھل العلم والورع والدٌن، من أبناء المسالمة (ٖ)

                  .  ٕٗ، والنباھً، المصدر السابق،ص9ٖ-8ٖله، الخشنً، المصدر السابق، ص احتراما  ٌكتب تكلٌؾ تولٌته بنفسه 

                                                                                                                                                                                                                                   9ٕٔ(الزعبً ،محمد السعود ، القضاء والقضاة،صٗ)

                                                           .   ٓٗٗالسامرابً وآخرون، تارٌخ العرب وحضارتهم، صو، ٕٕٕتارٌخ صدر اإلسبلم، ص ،عمر فروخ، (٘)

                                                                                     .ٓٗٗالسامرابً وآخرون، المرجع السابق، ص  (ٙ)

(4       )Lewis ,The Arabs  in History , p66.                                                                                
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وبقٌت الشام وخاصة فً الحقبة المروانٌة القاعدة األساسٌة فً العصر األموي، حٌث زاد اعتماد الخلفاء على    

، وٌمكن اعتبار تؤسٌس  (4)المقاتلٌن المسجلٌن فً دواوٌن أجنادھا الخمسة سواء فً إخماد الفتن أم فً الفتوح 

دواوٌن الجند واالھتمام بها الخطوة األساسٌة فً تنظٌم المقاتلٌن، ففً ھذا الدٌوان تم تسجٌل أسماء الجند 

وأوصافهم، ومقدار أرزاقهم وبهذا الدٌوان ضمن عمر بن الخطاب حقوقهم ، ألنه رأى انصراؾ الجند فً 

إذا كانت نسبة العطاء واحدة فً العصر الراشدي لكل ، و (1)المعسكرات إلى الزراعة وتكوٌن الثروات

فاألمر اختلؾ فً العصر األموي، حٌث كان اإلخبلص و الوالء ھو الدافع لزٌادة العطاء ألھل الشام   (3)المقاتلٌن

(  1) حٌث أنفق معاوٌة  األموال على الجنود والقواد لٌكسب والءھم الذي أصبح مرتبطا  لدٌهم بكسب المال

ال ٌنفع المال والترؼٌب كان األموٌون ٌلجإون إلى القوة حٌث أنشؤوا تدرٌجٌا  مبدأ إلزامٌة التجنٌد، وعندما 

وٌتضح ذلك من إجراءات زٌاد بن أبٌه والحجاج الثقفً، فقد زاد عدد المقاتلة فً البصرة فً والٌة زٌاد من 

م القبابل فً البصرة إلى أخماس على كل خمس ، مما اضطر زٌاد إلى إعادة تنظٌ (5)أربعٌن ألفا  إلى ثمانٌن ألفا  

، كما قسم قبابل الكوفة إلى أرباع . و ٌتجلى دور الحجاج بارزا  فً إضفاء روح جدٌدة للتجنٌد، وٌتضح (6)رجل

ذلك من خبلل تقاعس بعض جند الشام فً اللحاق بالجٌش عندما سار عبد الملك  لقتال مصعب بن الزبٌر ، فؤمر 

 وأعاد  (0)باستنفار من تخلؾ من الجند ، فلجؤ الحجاج إلى حرق بٌت من تخلّؾ من أھل الشام عبد الملك الحجاج

 م( تنظٌم دٌوان الجند، وأنذر المتخلفٌن من الجند بالعقوبة الشدٌدة التً تصل إلى حد9ٗٙھ/4٘الحجاج فً سنة)

من  اإلجراءات الصارمة المتخلفٌن، وشملت (4)اإلعدام، وبالفعل نفذ الحجاج ذلك إذ إنه أعدم أحد المتخلفٌن

أصحاب الدٌوان الذٌن كانوا ملزمٌن بالقتال عندما تدعو الضرورة لذلك .وتعد اإلجراءات التً قام بها األموٌون 

، ھذا النظام الذي ُعزز فً عهد ھشام بن عبد الملك (1)البداٌات األولى لنظام التجنٌد اإللزامً فً الجٌش األموي

ٌُسمح ألحد بالتخلؾ عن القتال حتى أنه اْشُتِرط  على كل وأصبح من أبرز الت نظٌمات العسكرٌة للجٌش، بحٌث لم 

ٌُخرج عنه بدٌبل  بما فً ذلك أبناء البٌت األموي،  من ٌؤخذ العطاء من أصحاب الدٌوان أن ٌخرج إلى القتال أو 

 . (47)وحتى الخلٌفة نفسه

امتداد الفتوحات جعلت األموٌٌن ٌضمون إلى جٌشهم  ولقد كان صلب الجٌش األموي عربً األصل، لكن    

الذٌن تمتلكهم الدولة  األعاجم األحرار الذٌن اعتنقوا اإلسبلم وسجلوا فً الدٌوان، وإلى جانبهم موالً األموٌٌن

 وكانت أصولهم مختلفة وتم ذلك ابتداء  من خبلفة عبد الملك بن مروان، واستخدمتهم الدولة فً قمع ثورة

 ، وٌضاؾ إلى ھإالء فً الجٌش األموي (44)فً أثناء  خبلفة عبد الملك عند جبال اللكام )األمانوس(الجراجمة 

–---------------------------------------------- 

                                                                                                                                                             .      9ٖ٘الشام فً صدر اإلسبلم، ص ،نجدة خماش، (ٔ)

، ٕٗٓٓ، ٔ،بٌروت، ط موسوعة الحضارة العربٌة)العصر األموي( دار الهبلل ،قصً ،و الحسٌن،ٖٖٗالمرجع السابق،ص (ٕ)

                                                                                                                                        . 49ص

                                                                                                                                                                     .                                  .ٕ٘ٗ، ص  ٕالطبري، تارٌخ االمم ، ج (ٖ)

                   .  4٘ٔ، ص9ٕٓٓموسوعة التارٌخ اإلسبلمً)العصر األموي( دار أسامة للنشر والتوزٌع، ،طهبوب ، صبلح   (ٗ)

                                                                                                                                                                          .            4٘ٔص ، المرجع السابق، (٘)

                                                                                                                                                                                          .  88العصر األموي،ص ،قصً الحسٌن، (ٙ)

            ٖٓٔ، ص98٘ٔ، ٔبٌروت، ط مإسسة الرسالة، الجندٌة فً عهد الدولة األموٌة، رسالة ماجستٌر، ،وفٌق الدقدوقً،  (4)

                                                                                                                                                                          .        44ٔ-4ٙٔر األموي،صالعص ،قصً الحسٌن ، (8)

                                                  .     89ي،صالعصر األمو ،وقصً الحسٌن،49ٔالعصر األموي،ص ،صبلح طهبوب،  (9)

                                                                                                                 .  4ٕٙولهاوزن، الدولة، ص(ٓٔ)

                                                                                                                                   . 4ٗلبنان فً القرون الوسطى، ص ،القطار، الٌاس (ٔٔ)

 . 
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، وكان اشتراكهم فً الفتوح (4)قبابل من المؽرب بعد إسبلمهم، حٌث كان لهم دور كبٌر فً فتح األندلس    

لجٌوشهم قادة ذوي كفاءة ومقدرة عسكرٌة باإلضافة إلى اإلخبلص والقربى، كما طوعٌا  . واختار األموٌون 

تولى القٌادة أحٌانا  موالً الوالة  كؤبً المهاجر دٌنار مولى مسلمة بن مخلد والً مصر، و ٌبلحظ ازدٌاد 

وكذلك ظهرت ھٌبة  ،(1)االعتماد على رجاالت البٌت األموي من آل مروان للقٌادة، مع بقاء قٌادة القبابل لسادتهم

استشارٌة، منذ أوابل القرن الثانً للهجرة، كانت إلى جانب القادة فً العملٌات الحربٌة عند  أقصى الشرق 

الذي قاد الجٌش الشامً إلخماد ثورة -والؽرب، وٌبلحظ ذلك عندما أرسل ھشام بن عبد الملك، كلثوم بن عٌاض 

مولى معاوٌة بن ھشام ومؽٌث مولى الولٌد بن عبد الملك وذلك  وأمره بإطاعة ھارون القرنً -القبابل المؽربٌة

، و حتى فً الشرق ؼدت مهمة تقدٌم (3)ألنهما ٌعرفان ببلد المؽرب أكثر منه، حٌث وضعا له الخطة المناسبة

                                                   ٓ (1)االستشارة للقابد مهمة ثابتة وٌسمى صاحب المشورة بصاحب الرأي

إلى نظام  أما بالنسبة للتعببة فقد استمر األموٌون فً اتباع نظام الصفوؾ المتراصة فً القتال، باإلضافة    

الكرادٌس الذي ٌعنً تقسٌم الجٌش إلى أقسام وكل كردوس مرتب ومنظم  على أساس مٌمنة ومٌسرة ومقدمة 

ر العرب فً (5)وكتٌبة فً الخلؾ تسمى الساقة معا  إلى أن جاء  (6)استخدام نظام الصؾ ونظام الكرادٌس ، واستم 

مروان بن محمد فؤبطل نظام الصؾ رسمٌا  وبصفة عامة وأصبح نظام الكرادٌس شابعا  فً أٌامه ٌقودھا قواد  

 .   (0)محترفون

ٌّالة تت     كون كما ظهرت فً العصر األموي بعض المصطلحات الفنٌة الجدٌدة مثل )الكتٌبة(: وھً وحدة خ

ٌّالة صؽٌرة تتكون من ثبلثٌن شخصا  ،و) السرٌة(: وھً وحدة ھجومٕٓٓمن  جندي، و)الحقب(: وھً وحدة خ

. كما ظهر فً ھذا العصر بعض  (4)من ألؾ مقاتل، باإلضافة إلى العٌون: وھً الوحدات االستطبلعٌة  تتكون

تسهٌل مهمته ومنهم النفاطون المشاركٌن فً الحروب باختصاصات متعددة حٌث قام ھإالء بخدمة الجٌش و

            .  (1)وضاربو المجانٌق والقضاة واألطباء والمإذنون والقراء والحمالون والنجارون والوعاظ وؼٌرھم 

وبرع العرب فً العصر األموي فً النقل العسكري حٌث نقلوا الجند وعوابلهم ومإنهم وآالت الحصار على  

 .         (47)الخٌول للقتال ظهر الجمال والبؽال، فً حٌن خصصت

والؽنابم قبل تنظٌم  (44)أما فٌما ٌخص المعاملة المالٌة للجٌش فً العصر األموي فقد حصلوا على األنفال    

 الدٌوان وبعد تنظٌم دٌوان الجند أصبح العطاء ھو المردود الدابم للمقاتلة، وكان عطاء معظم المقاتلة ٌتراوح بٌن

   . وٌبدو أن األموٌٌن زادوا العطاء ألھل الشام لوالبهم لهم ، فعندما قامت ثورة (41)درھمٓٓ٘ٔإلى ٖٓٓوٕٓٓ

---------------------------------                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      .             ٕٗ، صٔ، البٌان المؽرب جابن عذارى (ٔ)

                                                                                                                                                                                                  .                     .     4ٖٔ-4ٕٔ، ص  4ابن األعثم، الفتوح، ج (ٕ)

                                                                      .  ٖٗٔ، ص98ٔٔالتنظٌم العسكري عند العرب، بحث فً مجلة دراسات تارٌخٌة، العدد الرابع، ،بدر، أحمد (ٖ)

                                                                  .99ٖ،صٗ،وابن األثٌر، الكامل،جٗٗٔ، ص   ٗالطبري، تارٌخ األمم ، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                 .    4ٕٕابن خلدون، المقدمة،  ،ص  (٘)

س  القابد خٌله إي جعلها كتٌبة ( الكرادٌس: مفردھا كردوس وھً القطعة من الخٌل العظٌمة، والكرادٌس الفرق منهم، وٌقٙ) ْرد  ال ك 

                                                                                                                            .   9٘ٔ،صٙكتٌبة،ابن منظور، لسان العرب،ج

                                                                                                 .           ٔٗٔالدقدوقً، الجندٌة فً عهد بنً أمٌة،ص (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                    .        8٘الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، ص ،رحٌم كاظم و شنقارو،عواطؾ ،الهاشمً(8)

                                                                                                                                                                 .          ٖٖٔ-ٕٖٔالجندٌة،ص،الدقدوقً، وفٌق  (9)

                                                         .     8ٙالحضارة العربٌة،ص ،رحٌم كاظم و شنقارو،عواطؾ، الهاشمً (ٓٔ)

                                                          .   4ٔٙ-4ٓٙ،صٔٔمفردھا نفل وھً الهبة والؽنٌمة، ابن منظور، ج األنفال (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ، ،  88ٖم، صخماش، الشا (ٕٔ)
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،وھذا ٌدل على زٌادة (4)شعث فً العراق وعد عبد الملك الثابرٌن بجعل عطابهم مساوٌا  لعطاء أھل الشامابن األ

الذي  -عطاء أھل الشام عن ؼٌره، ونظرا  لعدم استجابتهم له فلم ُترف ع األعطٌات. وعندما زاد الولٌد بن ٌزٌد

.  (1)عطاء ألھل الشام بعد ما زاد العشرات عشرةعطاء المقاتلة فً جمٌع األمصار، قام بزٌادة ال -ُعرؾ بسخابه 

ٌُدفع سنوٌا  للمقاتلة فً شهر محرم، عند بداٌة السنة الهجرٌة، ولكن لم ٌكن دفع األعطٌات منتظما   وكان العطاء 

ٌُدفع أقساطا  أو ٌإخر إلى عام آخر ،كما اھتم األموٌون باإلضافة إلى العطاء بتنظٌم  (3)باستمرار فقد كان 

تقع فً  -ق وھً ما ُتعطى للمقاتل وعٌاله من مواد عٌنٌة فً كل شهر، فقد أنشؤ زٌاد بن أبٌه دارا  للرزق  األرزا

وھً مخزنا  للحبوب التً ٌتم توزٌعها ، وٌبدو أن الناس كانوا ٌحضرون  -الطرؾ الشرقً من مدٌنة البصرة

بموجبها ما ُخصص لهم من الرزق، كما  بؤنفسهم ألخذ أرزاقهم منها ولعله كان ٌعطً األھالً صكوكا  ٌؤخذون

، وباإلضافة إلى العطاء والرزق فقد حصل المقاتلة على أمواٍل  إضافٌة تدعى المعاون  (1)كان الحال فً الحجاز

سارٌة منذ عهد عمر بن الخطاب لكّن قٌمتها ارتفعت فً الشام عندما كان الجنود ٌدعون لحملة  وٌبدو أنها كانت

ثورة، فقد منح ٌزٌد بن معاوٌة الجنود الذٌن أرسلهم لقتال ابن الزبٌر مبة دٌنار معونة فوق  ھامة أو للقضاء على

                                                                                                                             .    (5)أعطٌاتهم

                                                                                                                                                                     :الجٌش البحري) األسطول( -ب

ذاتٌا  إلى  القرن الهجري األول على نهاٌته حتى كان للعرب ثبلثة أساطٌل أساسٌة مستقلة استقبلال  لم ٌشرؾ     

حد ما ٌرتكز كل واحد منها على إقلٌم بحري مستقل وھً أسطول سورٌة وأسطول مصر ثم أسطول إفرٌقٌة 

 أضؾ إلى ذلك  وحدة بحرٌة صؽٌرة فً البحر األحمر تعمل على حراسته وربما خضعت لقٌادة األسطول

 تمكنوا من بنابها ؟ وما ھً التنظٌمات.فما الذي دفع العرب المسلمٌن  لبناء ھذه األساطٌل؟  وكٌؾ (6)المصري

                                                                                                               التً قاموا بها من أجل القٌام بهذه القوى البحرٌة؟ 

بالدفاع، وتجسد ذلك بوضع حامٌات قوٌة فً المدن لقد جابه العرب الخطر البٌزنطً بعد فتح الشام ومصر     

الساحلٌة، ولكن ھجمات البٌزنطٌٌن المتكررة أثبتت عدم جدوى السٌاسة البحرٌة الدفاعٌة مما جعل العرب 

ر به معاوٌة منذ أن  ٌفكرون فً الهجوم على قبرص وھذا الهجوم ٌتطلب وجود سفن وقواعد وعتاد وھذا ما فك 

م وبعد سماح عثمان له بؽزو قبرص، كتب إلى أھل الساحل الشامً والمصري ٌؤمرھم كان والٌا  على الشا

وبعد ذلك تداعت الؽزوات البحرٌة للعرب المسلمٌن فً  (0)بإصبلح المراكب وتقرٌبها إلى ساحل حصن عكا

 ٌةالدافع األكبر فً الهجوم على القسطنطٌن (4)البحر المتوسط وكان النتصارھم فً معركة ذات الصواري

العاصمة البٌزنطٌة للتخلص من الخطر البٌزنطً نهابٌا  وفعبل  قامت األساطٌل العربٌة بحصار القسطنطٌنٌة أكثر 

من مرة، ومع إخفاق المحاوالت إال أن قدرة العرب المسلمٌن على بناء أعداد كبٌرة من السفن و حصارھم 

ٌُعبر عن الجهد العظٌم الذي قاموا به                            من أجل إنشاء قوة بحرٌة عظٌمة . لمدٌنة القسطنطٌنٌة، 

-----------------------                                                                                                                                      

                                ،   ٕٖٕ،صٙ،.وابن الجوزي، المنتظم، جٕٗٓ،صٗاألثٌر، الكامل،ج،ابن   ٖٓٙ، ص  ٖالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٔ)

                       .ٕٕٗ،ص4،وابن الجوزي، المنتظم، ج 4ٓٗ، ص     ٗابن األثٌر، الكامل، ج  4ٕٕ،صٗالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٕ)

                                                                                                                                                           .  98ٔالدقدوقً،الجندٌة،ص (ٖ)

                                          .    9ٕٖ، صٖ، ج9ٗ9ٔالقاھرة،  م(   المسند ، دار المعارؾ،8٘٘ھ/ٕٔٗابن حنبل ، أحمد بن محمد )ت  (ٗ)

                                                     .ٙ٘ٗ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل،ج ٖٖ٘،ص   ٖالطبري، تارٌخ األمم ،ج   (٘)

                                                                                                       .  ٘ٓٔأرشٌبالد، القوى التجارٌة، ص( ٙ)

                .،8ٔٔ(حورانً، جورج فضلو ،العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي، ترجمة ٌعقوب بكر،دار الكتاب، القاھرة، ص4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                  ٕٓٙ،صٕالطبري، تارٌخ األمم، ج (8)
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وأنشؤ معاوٌة دورا  لصناعة السفن فً الشام إلى جانب دار صناعة مصر، ألن صناعة السفن كما ٌقول     

الببلذري كانت بمصر فقط، فجلب معاوٌة الصناع والنجارٌن إلى عكا من جند األردن حٌث وقع اختٌاره علٌها 

إلى أن نقلها الخلٌفة ھشام بن عبد الملك ، وبقٌت دور الصناعة فً عكا  (4) لٌنشا أول دار لصناعة السفن بالشام

ْت الدولة األموٌة باستمرار التعاون بٌن مصرو الشام سواء فً استخدام  األقباط كمبلحٌن  .(1)إلى صور كما اھتم 

، وٌبدو أن بناء السفن بمصر بلػ  (3)فً سفن الشام أم فً استٌراد األخشاب من الشام التً تصلح لبناء السفن

العصر األموي على الرؼم من إنشاء دار الصناعة فً الشام، فقد أظهرت أوراق  بردي كوم  فًشؤنا  عظٌما  

 م( مهارة المصرٌٌن فً تلك الصناعة ومهارة المبلحٌن المصرٌٌن وتقدٌر4ٔٓھ/ 9ٕإشقاو التً تعود إلى سنة) 

على تجنٌد األقباط فً صعٌد الحكومة المركزٌة لتلك المهارة ومدى استؽبللها على ٌد األمراء المسلمٌن، وتدل 

مصر للعمل فً أحواض السفن باإلسكندرٌة وإرسالهم العمال  للعمل فً األساطٌل التً تتخذ قواعدھا فً 

 . (1)الشام

ولما رأى البٌزنطٌون قدرة العرب على الدفاع، وعلى إنشاء البحرٌة فً الشرق، أخذوا ٌعملون على تدعٌم     

لٌتحكموا  بالقوة البحرٌة أكثر فً  (5)موقفهم فً المؽرب وتقوٌة أسطولهم، فقد نقلوا العاصمة إلى صقلٌة 

ا، وأخرج الروم من قرطاجة حتى أنشؤ المتوسط الؽربً، ولكن ما إن قضى حسان بن النعمان على الكاھنة دھٌ

قاعدة بحرٌة فً تونس، وطلب حسان من عبد الملك أن ٌرسل إلٌه من ٌعمر دار الصناعة، وٌعلم المسلمٌن 

صناعة السفن، وبالفعل كتب الخلٌفة عبد الملك إلى أخٌه عبد العزٌز والً مصر بؤن ٌوجه إلى تونس ألفً قبطً 

كما ُكلفت القبابل فً المساھمة فً ھذه الدار، فكانت مهمتها (6)صر إلى تونسوولدھم وأن ٌحملهم من م بؤھلهم

األخشاب البلزمة لصناعة السفن من ؼابات الجبال الداخلٌة، وربما كان ھذا العمل نوعا  من الخدمة          جلب

والمجد وذلك  اإللزامٌة وخطا األسطول العربً الفتً فً ؼرب البحر المتوسط خطوات سرٌعة فً سبٌل القوة

. وبالفعل كانت ھذه  (0)فً والٌة موسى بن نصٌر الذي عمل على توسٌع دار الصناعة وأمر بصناعة مبة مركب

قدر المسإولٌة الملقاة على عاتقها، وأثبتت فابدتها، حٌث اسُتخدم ھذا األسطول فً الؽارات على   على الدار

ُشّل تهدٌد األسطول البٌزنطً، كما ساھمت سفن تونس فً الجزر المتوسطٌة المقابلة للساحل المؽربً، وبذلك 

                    . (4)فتح األندلس، فعلى ھذه السفن رحل ابن نصٌر بجٌشه الربٌس عندما بلؽه خبر انتصارات طارق

لبردي  أوراق ل من وٌمكن التعرؾ على نظام العمل والقواعد التً تم العمل على أساسها فً دور صناعة السفن 

ٌُدعى متولً الصناعة، والٌة قره بن شرٌك المصرٌة التً ترجع إلى  ، والتً ُتبٌن أنه كان  ھناك مشرؾ عام 

 وكان مسإوال  عن تلقً المواد الخاصة ببناء السفن واستدعاء مهرة الصناع وؼٌرھم من العمال لدور

 لعمال فً دار الصناعة وتحقٌق العدل، ولقد حرصت السلطات العربٌة على رفع كل ما ٌقع على ا(1)الصناعة

-------------------------------------------                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          .ٕٗٔالببلذري ، فتوح البلدان ،ص (ٔ)

                                   .                        .  8ٗٔ،صٔ،وٌاقوت، معجم البلدان، ح    ٕ٘ٔص   الببلذري، فتوح، (ٕ)

القاھرة، -الدار المصرٌة اللبنانٌةھ( ٕٖٔ-ٔٗمعارك فاصلة فً التارٌخ اإلسبلمً) ،عبد العزٌز عبد المنعم و شرٌؾ، ،خفاجً(ٖ)

                                                                                                                     .ٗٙ، ص99ٕٔ   ، ٔط

                                                                                                                                         .         8ٗٔالعرب والمبلحة ، ص ،جورج فضلو حورانً ، (ٗ)

                                                                                      .    4ٕمعارك فاصلة، ص ،عبد المنعم خفاجً ،(٘)

                                                                                                      .  ٕٗ٘الجندٌة، ص ،وفٌق الدقدوقً، ,،ٔٓٔأرشٌبللد، القوى، ص (ٙ)

                                                                                                 .     ٔٓٔأرشٌبالد، القوى البحرٌة،(4)
                                                                                                                                              .   ٕٓٔأرشٌبالد، المرجع السابق،،ص (8)

النظم اإلسبلمٌة ومقوماتها الفكرٌة  ومإسساتها التنفٌذٌة فً صدر اإلسبلم والعصر األموي، مكتبة  ،ابراھٌم أحمد العدوي، (9)

                                                                                                                                  .    ٖ٘٘األنجلو المصرٌة القاھرة، 
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.                                    (4)السفن ثكنات للبحارة وأماكن خاصة للعمال المشرفٌن على بناء السفن لهم وبنٌت إلى جانب أماكن 

تماد العرب فً بداٌة أمرھم على المهرة المتدربٌن على فنون القتال فً ركوب البحر، وخاصة سكان وكان اع

الساحل الشامً، وكذلك على الٌمنٌة الذٌن كانت لهم تقالٌد عرٌقة فً صناعة السفن وركوبها، ونبػ منهم عدد  ال 

.وكان على كل  (3)ومسلمة بن عبد الملك (1)بؤس به ومنهم جنادة بن أبً أمٌة األزدي وسفٌان بن نجٌب األزدي

أسطول قابد وربٌس  حٌث كانت مهمة كل قابد إدارة شإون الحرب ومهمة الربٌس تجلت بإدارة  جرٌان 

األسطول بالرٌح أو بالمجانٌق، وإذا اجتمعت األساطٌل لؽزو أو لؽرض آخر عسكرت فً المرفؤ المعٌن لها 

 . (1)روٌتولى قٌادتها أمٌر واحد ھو أمٌر البح

أما بالنسبة ألشكال السفن الحربٌة األموٌة ومعداتها، فؤؼلب الظن أنها كانت تشبه السفن البٌزنطٌة، وربما    

. وتجهٌز ھذه السفن القى  (5)كانت مقسمة إلى سفن مجهزة باألسلحة والمقاتلة، وسفن نٌلٌة لحمل القمح والبضابع

بلل أربعٌن عاما  بعد الفتح ، فقد بلػ ما أنفقه متولً بناء السفن االھتمام وٌوضح ذلك اإلنفاق على بناء السفن خ

. ومن خبلل معرفة عدد السفن العربٌة التً شاركت فً حصار القسطنطٌنٌة   (6)دٌنار سنوٌا  فً مصر  4ٓٓٓ

هد ععدد السفن فً . وبلػ   (0)سفٌنة فً عهد معاوٌة8ٌٓٓٔتضح االھتمام  بالبحرٌة العربٌة والذي بلػ حوالً 

سفٌنة بحرٌة، وكانت تصل إلٌها نجدات باستمرار حٌث وصل إلٌها 8ٓٓٔأثناء حصار القسطنطٌنٌة سلٌمان 

 .             (4)سفٌنة ٖٓٙسفٌنة باإلضافة إلى أسطول من افرٌقٌة بلػ حوالً  ٓٓٗأسطول من مصر تعداده 

 دارة:اعتماد أسس جدٌدة فً اإل -0

كان لوالٌة معاوٌة على الشام األثر الكبٌر فً نهجه اإلداري للدولة األموٌة، فً االحتكاك الذي كان سابدا  فٌها    

فالشام لٌست كالحجاز، فهً أكثر تحضرا  فً المسابل اإلدارٌة التً استفاد منها معاوٌة فً حكمه، ولم تكن ھذه 

ا  جدٌدة فً اإلدارة فما ھً المستجدات التً طرأت؟ ٌبدو أن ھً األسباب الوحٌدة لٌجدد معاوٌة أو لٌحدث أمور

الحاجة ومقتضٌات الظروؾ ھً التً دفعته إلى التفكٌر فً أمور تعظم حكمه وتضفً علٌه ھالة المجد، 

ٌُستشؾ ذلك مما قٌل عن معاوٌة  وكان  »باإلضافة إلى تؤمٌن سبلمته، فاستحدث أمورا  لم تكن لدى العرب 

قام الحرس والشرطة والبوابٌن فً اإلسبلم واستكتب النصارى، ومشً بٌن ٌدٌه بالمحراب معاوٌة أول من أ

 . ومن ھذا القول ٌفهم ما استحدثه معاوٌة للدولة األموٌة : (1)»واستصفى أموال الناس لنفسه 

 :الحاجب )البواب(-4

سب مراتبهم وأھمٌتهم، وفق ھو موظؾ ٌقؾ على باب الخلٌفة أو الوالً لٌنظم عملٌة الدخول إلٌه وذلك ح   

 بابه وقلّده فً ذلك والته فً تنظٌم معٌن ٌعٌنه له الخلٌفة أو الوالً، وكان معاوٌة أول من أوقؾ الحجاب على 

--------------------------------------------                                                                                                          

                                                                                                                                                                          .     ٕٕ٘الدقدوقً، الجندٌة، ص (ٔ)

                                                                                                                                             4ٗٔالعصر األموي،ص ،قصً الحسٌن، (ٕ)

                                                                                              .  ٕٙ، ص99٘ٔفن الحرب البحرٌة فً التارٌخ العربً اإلسبلمً، جامعة حلب ، ،وفٌق بركات،( ٖ)

                                                                                                                                                                                 .     ٗٙٔالمرجع السابق، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                        .        8ٕ٘الدقدوقً، الجندٌة، ص(٘)

                                                                                                                                                                                                   .     ٙٔٔلد، القوى البحرٌة،صأرشٌبا(ٙ)

                                                                                                                                                                                    .     4ٔخربوطلً، الحضارة العربٌة ، ص (4)

                                                                                                                                  .44ٖخماش، ببلد الشام فً صدر اإلسبلم، ص (8)
                                                                                                                                                                                    ٕٖٕ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج(9)
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 كانوا...الخبلفة إلى الملك ت نقلبولما ا" بقولهن خلدون أسباب اعتماد األموٌٌن على الحاجب بوٌوضح ا األقالٌم .

ة شؤن الباب وسده دون الجمهور بما كانوا ٌخشون عن أنفسهم من اؼتٌال الخوارج ًء ُبدئ به فً الدولأول ش

وؼٌرھم كما وقع بعمر وعلً ومعاوٌة  وؼٌرھم، مع ما فً فتحه من ازدحام الناس علٌهم وٌشؽلهم به عن 

من ، كان اتخاذ وظٌفة الحاجب إذا  سببه أمنً بالدرجة األولى، باإلضافة إلى قرب الشام (4)" المهمات

البٌزنطٌٌن، وكذلك من أجل تنظٌم دخول الناس على الخلٌفة أو الوالً ، ولقد حرص األموٌون على أن ٌعرؾ 

الحاجب الناس وأنسابهم وطبقاتهم من أجل معرفة أولوٌة الدخول، فعبد الملك ٌوصً أخاه عبد العزٌز بن مروان 

ك ولسانك، وال ٌقفن أحد ببابك إال أعلمك وانظر حاجبك فلٌكن من خٌر أھلك، فإنه وجه  »والً مصر بقوله 

 . (1)«مكانه لتكون أنت الذي تؤذن له أو ترده  

                                                                                                                    الشرطة:-1

إن  الشرطة من الوظابؾ الهامة فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة و نواتها فً العصر الراشدي مهمة        

اإلمام علً بن  فً عهد ، وسمً ربٌس ھذه الوظٌفة بصاحب الشرطة ، ومعناھا حارس المدٌنة لٌبل  (3)العسس

، حٌث حسبما تقتضٌه الظروؾ، واستمر ھذا النظام فً العصر األموي مع مراعاة التطور (1)أبً طالب 

 ، كانت فً بداٌتها تابعة للقضاء، فكان من مهامها تنفٌذ أحكام القضاء أو فرضمإسسة أصبحت للشرطة

وھٌبتها الخاصة  لكن ھذه المإسسة انفصلت عن القضاء وأخذت شكلها (5)العقوبات وٌتولى صاحبها إقامة الحدود

األحداث،  فصاحب األحداث ٌشرؾ على األعمال العسكرٌة التً بن عبد الملك الذي أدخل نظام  فً عهد ھشام

 .(6)وسطا  بٌن أعمال صاحب الشرطة والقابد ُتعتبر

وانتشرت الشرطة فً األقالٌم كافة، واعُتبر زٌاد بن أبٌه أول من نظم جهاز الشرطة فً العراق وكان عددھم    

دد علٌهم فً ذلك، فثابروا فً عملهم الذي نتج عنه أربعة آالؾ شخص وأوكل إلٌهم مجابهة العابثٌن باألمن، وش

انتشار األمن بٌن الناس. ونظرا  ألھمٌة صاحب الشرطة فً العراق فقد اشترط زٌاد أن ٌكون صاحب الشرطة 

                                             ، وكان ٌتم اختٌاره من علٌة القوم وأھل القوة.(0)مسنا  شدٌد الصولة قلٌل الؽفلة

 الحرس:    -3

 اتخذ معاوٌة بن أبً سفٌان الحرس فً الدولة األموٌة خوفا  من االؼتٌال، وُدعً قابد الحرس بصاحب                              

–-----------------------------------  

،  لقد تعرض عمر بن الخطاب لبلؼتٌال وكذلك علً بن أبً طالب كما جرت محاولة اؼتٌال 8ٖٕابن خلدون ، المقدمة ،ص (ٔ)

                                                                                                                    معاوٌة  لكنه أنقذ منها .  

                                                                                        ٕٓٔ، ص  4ذري، أنساب األشراؾ ،  ج الببل (ٕ)

، والشرطة  من الشرط واالشتراط الذي ٌشرط الناس  9ٖٔ، ٙعس ٌعس عسا  أي طاؾ باللٌل، ابن منظور، لسان العرب، ج (ٖ)

أبو  علونها بهم، لهذا سمٌت الشرط ألنهم جعلوا ألنفسهم عبلمة ٌعرفون بها، األزھري،بعضهم على بعض وھً عبلمات ٌج

 ٔتحقٌق محمد عوض مرعب، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت،ط م( تهذٌب اللؽة،98ٓ/ھ4ٖٓمنصور محمد بن أحمد)ت

                                                                                                                      . ٕٕٔ-ٕٔٔ،صٔٔ، جٕٔٓٓ

                                                                    .    44حضارة العرب فً صدر اإلسبلم، ص ،حسٌن الحاج حسن ، (ٗ)

                                                   .      ٙ٘، والخربوطلً، الحضارة العربٌة، ص44ص، الحضارة العربٌة، شنقاروالهاشمً و  (٘)

                                                                                                                                                                      .  .        4ٖ٘،صٔابراھٌم حسن، التارٌخ السٌاسً و،ج (ٙ)

الحرس والشرطة فً صدر اإلسبلم ، بحث فً مجلة دراسات  ،صالح ، و  درادكة،ٕ٘ٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً  ج (4)

                                                                                                                                                                                           .             9ٖ-9ٕ،ص948ٔ، العدد الرابع، نٌسان، ٗٔالعلوم اإلنسانٌة، الجامعة األردنٌة ،مجلد 
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وحماٌة  –حٌث اتخذ الوالة حرسا  خاصا  بهم أٌضا  -وتركزت مهمتهم على حراسة الخلٌفة أو الوالً  (4)الحرس

دار الخبلفة، وٌضاؾ إلى ذلك أن معاوٌة حرص على اتخاذ الحرس من أجل مظاھر الحكم واألبهة التً تمتع 

ومن أجل زٌادة الحذر  ،(3)، وكان الحرس ٌقوم على رأسه إذا سجد(1)بها الحكام البٌزنطٌٌن فً ببلد الشام

واالطمبنان اتخذ معاوٌة المقصورات لحماٌته ،وقلد زٌاد بن أبٌه معاوٌة فً مسؤلة اتخاذ الحرس، حٌث كان أّول 

ٌُشترط على صاحب  ،(1)الوالة الذٌن شكلوا حرسا ، ولذلك قٌل إن أول من أخذ الناس بملك األعاجم زٌاد وكان 

 الدابمٌن . الحرس أن ٌتمتع بالحذر والٌقظة 

                                                                                                                                         العٌون )المخبرون(: -1 

ٌدور فً الخفاء من ، وذلك لمعرفة ما حرص خلفاء بنً أمٌة ووالتهم وعمالهم على بث العٌون واالھتمام بهم   

ترتٌبات قد تخل باألمن الداخلً، ولمعرفة تحركات الثابرٌن والمتمردٌن، وتبدو أھمٌة ھذا الجهاز من خبلل 

صورة عن كٌفٌة معرفة الوالة أماكن تواجد   األخبار التً ترد فً بعض المصادر التارٌخٌة والتً تعطً

ذلك تعرؾ عبٌد هللا بن زٌاد والً العراق لٌزٌد بن  األشخاص المطلوبٌن فً أمر ٌخص األمن الداخلً، ومن

معاوٌة على مكان تواجد مسلم بن عقٌل بن أبً طالب ابن عم الحسٌن بن علً والذي كان مندوبه إلى الكوفة عن 

طرٌق مولى له أعطاه ثبلثة آالؾ درھم وأمره أن ٌلبس لباس تاجر من أھل الشام وٌحاول البحث عن أحد ٌعرؾ 

                                                                                                                              ، وبالفعل نجح بذلك . (5)مكان مسلم

 فإنً »وٌتضح دور المخبرٌن من خطبة عثمان بن حٌان المري والً المدٌنة للولٌد  بن عبد الملك الذي قال بها

                     ، كً ال ٌتستروا على أحد الهاربٌن.  (6)...«مجالسكم من ٌسمع فٌبلؽنً عنكمبعثت فً 

  

 

 

 

 

 

----------------------------                                                                                       

                                                                                                                                                        .                 .      ٕٖٕ،صٕالٌعقوبً، مرجعه السابق،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                       . ٔ٘النظم اإلسبلمٌة،ص علً،إبراھٌم،، وحسن إبراھٌم (ٕ)

                                                                           .     ٙٓٔالفخري فً اآلداب السلطانٌة، ص ابن طباطبا،  (ٖ)

م(، ، دار 89٘ٔھ/998السكتواري،عبلء الدٌن علً دده ، محاضرة األوابل ومسامرة األواخر فرغ من تؤلٌؾ كتابه سنة) (ٗ)

                                                                                                                                                                                                         .  9٘،ص948ٔ، ٕالكتاب العربً،بٌروت، ط

                                                                                                                           .             ٖٙ، ص998ٔ، ٔنشر ، دمشق، طجهاز المخابرات فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار المدى والثقافة وال،األعرجً، محمد حسٌن ( ٘)

                                                                                                                                                                                       ،    .     ٖٕ،ص   ٗج  الطبري، تارٌخ األمم،  (ٙ)
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 مظاهر الضعؾ فً مجال اإلدارة العامة:ثانٌاً :

  

 عدم مراقبة الوالة. -4   

 انتشار الفساد فً الهرم اإلداري. -1   

 عدم وجود سٌاسة ضرائبٌة ثابتة. -3   

 استخدام المال العام لصالح الخلفاء والوالة. -1   
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 :عدم مراقبة الوالة -4

ٌُإخذ علٌهم بعض التجاوزات ، وربما أؼفل     رؼم قوة وشدة بعض والة بنً أمٌة وضبطهم لوالٌاتهم إال أن ه 

الخلفاء  ھذه التجاوزات عن قصد أو ؼٌر قصد  لٌسٌروا بركاب دولتهم مهما كانت الوسابل، ولقد تجاوز ھإالء 

سلطة المطلقة التً منحهم إٌاھا الخلفاء الوالة الخطوط الحمراء مما أعطى صورة سٌبة عن حكمهم، ألن ال

 أساإوا استخدامها أحٌانا ، وبذلك كانوا عامبل  ھاما  فً إثارة الحقد على الحكم األموي. 

وإن كان معاوٌة حلٌما ، لكنه ترك لوالته حرٌة التصرؾ فً والٌاتهم، فقد منح زٌاد بن أبٌه العراق وضم له    

م إلى خراسان والشرق كله وكان زٌاد ٌعٌ ن من ٌشاء وٌعزل من ٌشاء دون الرجوع إلى الخلٌفة، حّتى أن ه قد 

   (4)«زٌاد أعلم بثؽوره وزٌاد أعلم بشرطته»معاوٌة رجبل  ٌسؤله أن ٌولٌه بعض ما كان بٌد زٌاد فقال له معاوٌة :

سٌن بن علً، إذ إن إال أن ابنه عبٌد هللا تمادى  فً حرٌة حسم بعض األمور وٌوضح ذلك ما آل إلٌه مصٌر الح

، لكن ابن زٌاد بدأ بالقتال على الرؼم من أن (1) ٌزٌد أعطى أوامره لعبٌد هللا بن زٌاد بؤن ال ٌقاتل إال من ٌقاتله

ٌّن البن زٌاد أن ضعفه ٌتضح إذا لم  (3)الحسٌن لم ٌقاتله وفعل ذلك بتشجٌع من شمر بن ذي الجوشن الذي ب

ٌستسلم له الحسٌن ، ورأى عبٌد هللا  صعوبة وصفه بالضعؾ فوافق رأي شمر وطلب من قابد جٌشه عمر بن 

حى عن سعد بن أبً وقاص أن ٌطلب االستسبلم من الحسٌن أو ٌقاتله إن رفض وإذا لم ٌفعل عمر ذلك فلٌتن

الجٌش وٌسلمه لشمر، لكن عمر خاؾ على نفسه فوافق وطلب من الحسٌن ذلك إال أن الحسٌن رفض االستسبلم 

فنشب القتال إلى أن قُتل الحسٌن، وھنا ٌذكر الطبري أن ٌزٌد حزن على موت الحسٌن وترحم علٌه ولعن عبٌد 

هللا ولم ٌعاتبه وھذا ٌدل على ارتٌاح ٌزٌد لمقتل لكنه لم ٌفعل أكثر من ذلك إذ لم ٌعزل عبٌد  (1)هللا على فعلته 

 الحسٌن وكذلك على استهتار عبٌد هللا بؤوامر خلٌفته، و استهتار الخلٌفة بمراقبة ومعاقبة والته. 

وإذا كان زٌاد بن أبٌه أمٌر الشرق فإن الحجاج الثقفً كان سلطانا  علٌه، حٌث أنه اشتهر بالعنؾ المفرط    

الخلٌفة عبد الملك بن مروان ودلٌل ذلك ثورة ابن األشعث التً تعبر فً جوھرھا عن تمرد  والقسوة مع موافقة

، واستبداده باآلراء دونا  عن الخلٌفة. ھذا إذا اعتبر أن حرٌة  (5)من جانب قابدھا ورجاله ضد قسوة الحجاج

ن حٌث منحه الولٌد سلطات واسعة الحجاج كانت مراقبة فً عهد عبد الملك قلٌبل ، لكن ھذه الحرٌة أُطلق لها العنا

بل حتى إن الخلٌفة كان ٌنفذ بعضا  من أوامر الحجاج، وٌبلحظ ھذا عندما وافق الولٌد على عزل عمر بن عبد 

العزٌز عن الحجاز وولى عثمان بن حٌان المري على المدٌنة وخالد القسري على مكة وذلك استجابة لطلب 

لفاء ألسباب ونتابج تصرفات والتهم إال أنهم كانوا ٌساٌروھم فً وعلى الرؼم من معرفة الخ . (6)الحجاج

تصرفاتهم كً تستقٌم لهم األمور، ومن ذلك ما حدث إثر تفوق المهلب بن أبً صفرة فً حربه ضد الخوارج، 

ھذا االنتصار الذي القى من الخلٌفة عبد الملك الرضا والتمٌز، مما جعل الكثٌر من والة العراق ٌحقدون علٌه 

م( 9ٔٙ/ ھ4ٕسنة) ٌحاولون كسر شوكته، فها ھو خالد بن عبد هللا بن أسٌد وفور تعٌٌنه من قبل عبد الملكو

 الحظوة التً لقٌها     وذلك ألن ٌبادر إلى عزل المهلب عن حرب الخوارج وٌولً أخاه عبد العزٌز بدال  عنه،

 ---------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                        .          ٕٓٙ،صٕالجاحظ ، البٌان والتبٌن ،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                         .48ٔالدولة األموٌة،  ،ٌوسؾ لعش،ا ،9ٖٕ،صٖ( الطبري، تارٌخ،جٕ)

                                                                                                                     .      48ٔ، الدولة األموٌة،ص العش (ٖ)

                                                                                                                                                  .8ٖٖ،صٖ( الطبري، تارٌخ،جٗ)

آل المهلب فً المشرق اإلسبلمً ودورھم  السٌاسً والحزبً حتى سقوط الدولة األموٌة،  ،عبد المنعم عبد الحمٌد سلطان،  (٘)

                                                                                                                                                  .       9ٙ، ص99ٓٔشباب الجامعة للطباعة ،اإلسكندرٌة،   مإسسة

 44ٔتارٌخ اإلسبلم والمسلمٌن ، ص ،. ، و فتحً ،مجدي9٘،ص9ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج (ٙ)
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العزٌز أزعج الخلٌفة ، فؤنب خالد على ھذا التصرؾ وأمره المهلب من عبد الملك أزعجته لكن إخفاق عبد 

ھنا تتضح أسباب ثورة المهالبة على الدولة وذلك  أن بشر بن مروان أخو الخلٌفة عبد الملك  (4)بإعادة المهلب

ورؼم ذلك استمر آل المهلب فً نفوذھم  (1)أراد تشوٌه صورة المهلب عند الخلٌفة لكن موته ؼطى على فعلته

لجهودھم ضد الخوارج وعٌن ٌزٌد بن المهلب على خراسان، وسبب ھذا النفوذ ؼضب الحجاج الذي ألح  كنتٌجة

على عبد الملك من أجل عزله، وكان ٌذكره بالسوء وعلى الرؼم من إدراك الخلٌفة لنواٌا الحجاج إال أنه وافق 

من قبل والة بنً أمٌة، العداء بٌن على عزله، فقام الحجاج بسجن ٌزٌد، وسببت ھذه المعاملة السٌبة للمهالبة 

 .  م(4ٕٓ/ ھٕٓٔضدھا)الدولة وبٌنهم إلى أن قاموا بثورتهم 

وإذا كان خلفاء بنً أمٌة قد أولوا العراق اھتمامهم الكبٌر ورؼبوا فً تولٌته لشخص قوي شدٌد، كونه كان    

ذا الوالً، والذي كثٌرا  ما ضموا إلٌه اإلقلٌم األكثر تمردا  ضد األموٌٌن، فإنهم لم ٌفكروا فً نتابج تصرفات ھ

خراسان أو أبقوھا تحت إمرته، وعلى الرؼم من االستقبلل الذي حظً به خالد القسري فً العراق، والذي قام 

بإصبلحات شتى فٌه إال أنه لم ٌسلم من حقد الخصوم علٌه، إذ شكوا ؼناه إلى الخلٌفة ھشام الذي كان ھمه جمع 

ٌ ن مكانه ٌوسؾ بن عمر الثقفً، وأطلق ٌده فً محاسبة خالد المال والعقارات، فؽضب  على خالد وعزله وع

على الرؼم من عدم قناعته بهذه المحاسبة، لكنه لم ٌكلؾ نفسه عناء مقابلة خالد الذي سعى إلى ذلك، ولم ٌسمع 

 (.3)منه حقٌقة موقفه وتصرفاته فً العراق

ا كان فً خراسان من نزاعات وخبل   فات كان للوالة الدور األكبر فٌها من خبلل سعً والة العراق ھذا عدا عم 

  ٓ(1)على إبقابها تحت سٌطرتهم.

وألن اختٌار الوالة قام على أساس المصلحة المشتركة، فقد ترك الخلفاء الحرٌة كاملة  للعامل منذ البداٌة كً      

ذلك كل سبٌل، حتى أن الخلٌفة كان  ٌتصرؾ كما شاء إذا أّكد على سلطان الخلٌفة، فله أن ٌسلك  من أجل

راضٌا ، وربما على مضض عن تصرفات والٌه ألسباب عدة كانت فً حسبانه، فعمرو بن العاص تولى مصر 

م(  حتى أنه لم ٌرسل من مٌزانٌة مصر 4٘ٙ/ھ4ٖكهبة له بعد اتفاق بٌنه وبٌن معاوٌة بعد عملٌة التحكٌم سنة) 

نسبة لمسلمة بن مخلد الذي استمر فً والٌته لمصر مدة خمسة عشر عاما  ، وكذلك األمر بال(5)أي شًء للخلٌفة

م( وكان ذلك نتٌجة مكانته عنده وعند عثمان بن عفان ،و كان عبد الملك بن مروان 8ٔٙ-4ٙٙ/ھٕٙ-4ٗ)

حرٌصا  على إرضاء أخٌه عبد العزٌز ولو على حساب الدولة، إذ أبقاه والٌا  على مصرفً عهده، وتركه 

ٌشاء ظنا  منه أنه سٌتنازل لولده الولٌد عن والٌة العهد، وھذه المواقؾ التً اتخذھا الخلفاء تجاه  ٌتصرؾ كما

ھً التً كانت وراء تدخل والة مصر بؤمور المؽرب، الذي من مصر انطلقت  والة مصر على وجه الخصوص

لفاء بذلك كارھٌن لعدة لذلك اعتبر والة مصر أنفسهم مسإولٌن مباشرٌن عنه، وسمح لهم الخ الفتوح إلٌه،

الذي تمادى فً  (6)اعتبارات منها مكانة بعضهم كمسلمة بن مخلد أو لقرابة ومصالح كعبد العزٌز بن مروان

درجة أنه كان ٌعٌن وٌعزل والته  تدخله فً شإون المؽرب، فكان ٌعطً أوامره لقادته بالؽزو أو بالرجوع إلى

 موسى بن نصٌر ألن بدال  منه فتوحاته سٌرا  حسنا  وعٌن فقد عزل حسان بن النعمان الذي كان ٌسٌر فً

----------------------------- 

                                                                                                                                                        .   ٔٗعبد المنعم عبد الحمٌد ، آل المهلب، ص ،سلطان (ٔ)

                                                                                                                                                              .            ٖٖٔص،ٗابن األثٌر، الكامل، ج (ٕ)

                                                                                                                             89ٕوالعش ، الدولة األموٌة، ص 9ٕٙعربٌة، صولهاوزن، الدولة ال( ٖ)

                                                                                                                                                                        .                  ٓٓٗ 99ٖالببلذري، الفتوح،ص (ٗ)

                                                                                                                                               .  ٖٖ، دار الفرقان، عمان،صٕالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، ج ،محمد بطاٌنة،(٘)

                                                                                                                                                   ٖٔفتح العرب للمؽرب ص،مإنس (ٙ)



ٕٔٙ 
 

.  وحتى عندما أصبح الخلٌفة ھو المسإول عن تعٌٌن (4)عبد العزٌز كان على خبلؾ مع حسان و مقربا  لموسى

لذي ولٌها النتٌجة كما حدث مع ٌزٌد بن أبً مسلم اوالة المؽرب ترك لوالته حرٌة التصرؾ دون مساءلة فكانت 

، ھذا الخلٌفة الذي كان ٌعلم (1)اعتذروا من الخلٌفة عن فعلتهم ثار علٌه حرسه وقتلوه ثم وم ( 4ٕٓھ /ٕٓٔعام) 

 بتصرفات والٌه لكنه لم ٌحرك ساكنا  من أجله، وتركه لمصٌره الذي آل إلٌه. 

وإذا كان ھشام بن عبد الملك قد قّصر فً تعقب تصرفات والٌه على المؽرب، فإن ذنبه كان أكبر فً عدم    

ه بواجباته تجاه والته ، ھذا اإلھمال من الخلٌفة كان دافعا  للثورة التً قامت استقبال من جاء من المؽرب لٌذكر

 . (3)ضده فً المؽرب

واتبع الخلفاء فً األندلس السٌاسة نفسها،  فبعد أن أصبحت المؽرب والٌة مستقلة بذاتها، قام والتها بتعٌٌن والة   

لؤلندلس حسب رؼباتهم ومصالحهم، واستمر األمر على ھذا المنوال إلى أن قام عمر بن عبد العزٌز بنفسه 

بن مالك الخوالنً ، لكن األمر عاد إلى ما كان  بتعٌٌن والٌا  على األندلس رأى فٌه صبلح أموره وھو السمح

علٌه بعد موته، وربما كان لمزاجٌة والة المؽرب فً انتقاء والة األندلس دورا  فً تؤجٌج الخبلفات والنزاعات 

 فٌه. 

 انتشار الفساد فً الهرم اإلداري:-1

لهرم وھو الخلٌفة تنازال  بؤصؽر موظؾ لقد برز فً المجال اإلداري فً العصر األموي فسادا  ابتداء  من قمة ا    

إداري فً الدولة، فهل كان كل خلفاء بنً أمٌة بهذا الفساد؟ كان ھناك بعض الخلفاء أو معظمهم ممن سولت له 

نفسه مد ٌده إلى أموال الدولة بشتى الطرق، وقبول الرشاوى، واإلضرار بمصالح الدولة من خبلل حٌازتهم 

فما ھً الطرق التً ُسلكت  بالتجارة وؼٌرھا من األعمال من أجل زٌادة ثروتهم، لؤلراضً الواسعة واالستجداء

 من قبل الخلفاء وموظفٌهم؟.

إذا مس الخلل الحكام فبل ؼرابة أن ٌكون أفراد السلك اإلداري على ھذا المنوال من الفساد والتبلعب باألموال     

ٌكل اإلداري للدولة، األمر الذي مهد لكثٌر من الخبلفات العامة والؽش والخداع، وعلى ھذا فالخلل  تؽلؽل فً اله

والتجاوزات، إذ كان للحقد والكٌد محله فً نفوس بعض عمال الدولة وعلى مختلؾ المستوٌات، فؽدروا ببعضهم 

من أجل النفوذ واألموال، حتى أن األسرة الحاكمة مسها الحقد والكٌد، فالمفهوم الذي اعتبره معاوٌة لبٌت المال 

ٌعبر عن مدى نظرتهم له، إذ رأوه جٌب الخلٌفة، ٌؤخذ منها ما ٌشاء ومتى (1) عتباره بٌت هللا ٌؤتٌه من ٌشاءبا

شاء، فالقوة التً أوصلتهم إلى السلطة ھً التً تخولهم التصرؾ بهذه األموال، فلقد اعتبروا أن إطراء النفوس 

بن عفان الذي أؼضب بعمله ھذا عامل بٌت وإجازة الجوابز ھو فرض من بٌت المال، كما سبق وفعل عثمان 

 (5)م(فقال له:" ھذه مفاتٌح بٌت مالكم"ٗٙٙ/ھٗٗأرقم)ت الخراج عبد هللا بن

------------------------------------------ 

ابراھٌم ، تكون االتجاھات السٌاسٌة فً اإلسبلم األول من دولة عمر إلى دولة عبد الملك، دار إقرأ،  ،بٌضون (ٔ)

                               .                                                                                                                            9ٕٕ،ص98ٙٔ،ٕبٌروت،ط

، صفحات من التارٌخ اإلسبلمً فً الشمال اإلفرٌقً )عصر الدولتٌن األموٌة والعباسٌة وظهور فكر علً محمد  ،الصبلبً (ٕ)

                                                                                                                                                      .        4٘،ص998ٔ، ٔلبنان، ط الخوارج( دار البٌارق،

                                            9ٔو 8ٓالؽزو العربً لشمال إفرٌقٌا،ص،أحمد  ،زاھد و. 4ٕ٘ص  ،الدولة العربٌة، ولهاوزن (ٖ)

                                                                                .  ٓٔ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل، ج٘ٔٙ،صٕالطبري، تارٌخ،ج(ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                         .         ٕٕٓ،ص٘، والمقدسً، البدء،ج8ٙٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ،ج (٘)
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وافد معارض كان أم مإٌد على جوابز وترضٌات من الخلٌفة، فالمهم ھو إسكات المعارض  فلقد حصل كل

وثبات المإٌد، كما عمدوا إلى مكافؤة قوادھم من بٌت المال فالولٌد بن عبد الملك كتب إلى والٌه على مصر قره 

م من بخل ھشام الذي وعلى الرؼ (4)ابن شرٌك بإعطاء موسى بن نصٌر بعد فتحه لؤلندلس ما شاء من األموال

، (1)ألؾ درھم ٕٓٔاشُتهر به فقد قام بتوزٌع األموال على أسرته والمستحقٌن ففاز مستشاره األبرش الكلبً ب

م( كتب صكا  لصاحب مطبخه 84ٙ/ھ8ٙكما قام الوالة أٌضا  بمنح األموال لمن شاإوا، فعبٌد هللا بن زٌاد)ت

ٌت المال، لكن عامل بٌت المال اعترض على ذلك، فقام عبٌد هللا مبة دٌنار، كً ٌصرفها ماال  من ب وقدره ثمان

م( والً المدٌنة زمن ٌزٌد بن معاوٌة بؤخذ 89ٙ/ھ4ٓ)ت  العاص كما قام سعٌد بن عمرو بن(3)بطرده من عمله

فلما  المهلب حبلقا  خمسة آالؾ درھم ثمن حبلقته له، أعطى ٌزٌد بن ، كما  (1)أعطٌات أھلها وشراء العبٌد لنفسه

وٌبدو أن ما فً بٌت المال لم ٌكِؾ الخلفاء ووالتهم، فكثٌرا  ما تقبلوا  ( 5)رأى الدھشة على وجهه أعطاه مثلها

الرشاوى التً كانت على شكل ھداٌا، من العمال الذٌن كانت لهم مصالح متبادلة معهم، وما أكثرھا، فزٌاد بن 

ته:" ٌا أمٌر المإمنٌن دوخت لك العراق وجبٌت لك برھا أبٌه قال لمعاوٌة بعد ما أھدى له ھداٌا كثٌرة أعجب

 وقلما ٌرد ذكر اسم واٍل لؤلموٌٌن لم ٌحمل معه رشوة للخلٌفة إما (6)وبحرھا وؼنمها وحملت إلٌك لبها وسرھا"

لٌبقٌه فً منصبه أو لٌحصل على المنصب من خبللها، كما فعل ثٌودوسٌوس الذي ذھب إلى ٌزٌد فً دمشق وھو 

 (0)بلؽا  من المال فعاد حامبل  مرسوم تعٌٌنه حاكما  على االسكندرٌة ومرٌوط والمناطق المحٌطة بهماٌحمل له م

تولى عمر بن ھبٌرة والٌة العراق ،إذ أھدى حبابة عشٌقة ٌزٌد بن عبد الملك ھداٌا كثٌرة،  نفسها الوسٌلةوب

حتى بعد تولٌته للعراق لٌضمن البقاء فً  فتوسطت له عند الخلٌفة ٌزٌد كً ٌولٌه، واستمر عمر فً ھداٌاه لٌزٌد

 ( 1)عامل مروان بن محمد على إفرٌقٌا الهداٌا للخلٌفة مروان  كما أرسل عبد الرحمن بن حبٌب ،(4)منصبه

خراسان لدى الخلٌفة ھشام بعد أن أھدى زوجته أم حكٌم قبلدة  واستطاع الجنٌد بن عبد الرحمن الفوز بوالٌة

بها أھدى واحدة أخرى للخلٌفة، ومكافؤة له على ذلك عٌنه ھشام والٌا  على تحوي جواھر، ولما أعجبت 

                                                                         .       (47)خراسان

بد هللا بن فلقد أرسل عبد هللا بن خازم عامل خراسان ھداٌا لع وكما عامل الخلفاء والتهم، عامل الوالة عمالهم،   

 م(الهداٌا إلى الحجاج الثقفً كً ٌبقٌه على4ٔٙ/ ھ98م(كما حمل محمد بن القاسم )ت48ٙ/ھ9٘عامر)ت

         ونظرا  ألھمٌة وظٌفة عامل( 41)كما تلقى أسد بن عبد هللا القسري الهداٌا من عامله على خراسان (44)خراسان

--------------------------- 

،دار  م( المستطرؾ فً كل فن مستظرؾ، تحقٌق سعٌد محمد جمعةٙٗٗٔ/ ھ8٘ٓاإلبشٌهً، شهاب الدٌن محمد بن أحمد)ت (ٔ)

                                                                                                                                                                                   .       ٖٓ٘،صٔ،ج98ٙٔ، ٕالكتب العلمٌة،بٌروت،ط

                                                                                                                                                                                                  .  ٔٔٗ،ص8الببلذري، أنساب،ج (ٕ)

                                                                                                                      .    ٙٙٔ،صٗالذھبً، سٌر،ج( ٖ)

                                                                                                      .             ٙ،صٕابن قتٌبة، اإلمامة،ج (ٗ)

                                                                                                                                                                   ،               ٖٕ٘،صٔاإلبشٌهً، الستطرؾ،ج (٘)

                                                                                                                   . 9ٖ٘،صٙابن خلكان، وفٌات،ج (ٙ)

وحامد شرٌؾ،  8ٔ، ص94ٙٔ، ٕفً اإلسبلم، ترجمة حسن حبشً، دار المعارؾ، القاھرة، ط أھل الذمة ، أ.س. ترتون، (4)

                                                                                                                                       .               8ٓأحوال ؼٌر المسلمٌن،ص

                                                                                                                                                                      .                 8ٕٙ،وٖٕٗ،ص8الببلذري، أنساب،ج (8)

 م( الخراج وصناعة الكتابة، تحقٌق محمد حسٌن الزبٌدي،دار الرشٌد 9ٗٓ/ھ9ٕٖزٌاد)ت (قدامة بن جعفر بن قدامة بن9)

                                                                                                              .          4ٖٗ،ص98ٔٔبؽداد،

                                                                                                                .    ٖٔٔ،صٖٔالببلذري، أنساب،ج (ٓٔ)

                                                                                                                                                                 .     9ٕٓالببلذري، فتوح،ص (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .    8ٔٔ،صٗالطبري، تارٌخ،ج (ٕٔ)
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الخراج، التً تعتبر السلطة المالٌة فً الدولة، والتً كانت أكثر األحٌان ُتضم إلى الوالً، أو ٌتوالھا رجل عامل 

ً وبٌن عامل الخراج، ولذلك قام عبٌد هللا بن ؼٌر الوالً ٌكون رقٌبا  علٌه، األمر الذي سبب خبلفات بٌن الوال

زٌاد بتولٌة الخراج لدھاقٌن فً شرق الدولة، وبرر عمله ھذا بقوله:"... كنت إذا استعملُت العربً كسر الخراج 

فإن أؼرمت عشٌرته أو قبٌلته أوؼرت صدورھم وإن تركته تركت مال هللا وأنا أعرؾ مكانه، فوجدت الدھاقٌن 

 ھذا ما أٌقنه نصر بن سٌار لكن الفساد لم ٌكن بعٌدا  عن ھإالء الدھاقٌن أٌضا  ، (4)أوفى باألمانة"أبصر بالجباٌة و

ٌُعفى منها كثٌر من ؼٌر المسلمٌن . ولقد (1) فً خراسان، عندما رأى أن ھناك مسلمٌن ٌدفعون الجزٌة على حٌن 

قة لهم ، بل ربما أرادت السلطة األموٌة أدى تؤخر تعرٌب الدٌوان فً خراسان إلى ضعؾ المراقبة العربٌة اللصٌ

لها من خبلل التؤثٌر الذي مارسوه على  التً استخدمتهم فً تلك المناصب اإلدارٌة منهم أن ٌصبحوا بطانة

وٌبدو أن توصٌات عمر بن عبد العزٌز  ، (3)صؽار المزارعٌن فضبل  عن معرفتهم الجٌدة بتلك الببلد وسكانها

لم تنفع ودلٌل ذلك ما فعله زٌاد بن عبد هللا بن المدان الذي أرسله خالد  (1)السٌرةإلى عمال الخراج بحسن 

 القسري عامبل على خراج خراسان، لكن العامل ، قال له بؤن ٌدفع له ثبلثمابة ألؾ درھم لٌتركه الوالً فً عمله

 .  (5)ھذا، فكتب زٌاد إلى خالد بذلك فوافقه علٌه

هم وسٌلة إال اتبعوھا من أجل زٌادة ثرواتهم على حساب القانون واألعراؾ ولم ٌترك الخلفاء وال والت   

واألخبلق ومن أجل ذلك أعاد عمر بن عبد العزٌز بعد استخبلفه األراضً التً أخذھا األموٌون من ؼٌر وجه 

ه حق وسماھا المظالم، لكن ذلك لم ٌوقؾ األموٌٌن عن سٌطرتهم على األراضً، إذ استمروا فً سٌاستهم ھذ

التً كانوا قد اتبعوھا منذ البداٌة، فلقد انتشرت أراضٌهم فً أقالٌم الدولة كافة، والتً سٌطروا علٌها بعدة طرق 

منها اإلقطاع أو المصادرة وؼٌرھا، كما أنهم تهربوا من دفع ضراببها، وإن دفعوا فبنسب قلٌلة جدا ، وألنهم لم 

انوا ٌدفعونها ھم، ھذا األمر دفع بالعدٌد من أصحاب األمبلك ٌسمحوا لعمال الخراج بؤخذ الضرٌبة بؤنفسهم بل ك

، (6)ألمراء أموٌٌن ، ومع مرور الزمن فقد ھإالء المبلك حق ملكٌتها فؤخذھا األمراء الكبٌرة إلى إلجاء أراضٌهم

ولجؤ بعض الخلفاء إلى االحتٌال من أجل توسٌع رقعة أراضٌهم ومن ذلك ما فعله ھشام بن عبد الملك قبل 

فبعد أخذه ألرض دورٌن) فً الجزٌرة بٌن الشام والعراق( رأى أن ھذه األرض ؼٌر خصبة فسؤل  ستخبلفها

كاتبه عن الحل، فطلب كاتبه أربعمابة دٌنار مقابل ذلك فوافقه ، فكتب الكاتب كلمة وقراھا بعد كلمة دورٌن 

   وبذلك اتسعت رقعة األرض. (0)وأمضاھا فً الدواوٌن

                                                                                                                                       الوالة بضم أراٍض كثٌرة لهم على ؼرار خلفابهم، فوزعوا األراضً على أسرھم وعلى من لهمولقد طمع    

-----------------------------------------------  

، والدھاقٌن ، الدھق من الشدة والضؽط،، ودھق لً 4ٗٗ،ص ٖ، وابن األثٌر، الكامل،ج4ٖٗ،ص ٖج  الطبري، تارٌخ األمم، (ٔ)

                       4ٓٔ،صٓٔابن منظور، لسان، ج ودھقان، كلمة فارسٌة معربة، وتعنً التاجر، من المال أعطانً منه صدرا ،

                                                                                           . 8ٓٗالمفترى علٌها، ص لة األموٌة الدو،شاھٌن ، حمدي (ٕ)

 السٌطرة العربٌة والتشٌع والمعتقدات المهدٌة فً ظل خبلفة بنً أمٌة، ترجمة إبراھٌم بٌضون، دار النهضة ،فلوتن، ج، فان  (ٖ)

                                                                                                                                                                                       .       9ٖ، ص99ٙٔوالنشر،بٌروت،  العربٌة للطباعة

  .           8ٓٔ، ص988ٔالسٌاسة المالٌة لعمر بن عبد العزٌز، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،القاھرة،  محمد إبراھٌم،،قطب  (ٗ)

                                                                                                                  . ٖٔٔ،صٗالطبري، تارٌخ،ج (٘)

الثالث عشر المٌبلدي، حولٌات كلٌة آداب  اإلقطاع فً الشرق األوسط،  منذ القرن السابع حتى القرن ،د البازالسٌ العرٌنً، (ٙ)

                                                                                              .   ٕٕٔ-ٕٔٔ،ص9٘4ٌٔناٌر،  عٌن شمس، المجلد الرابع،

                                                                                                                                                                                                                                     .   ٔٙ، الجهشٌاري، الوزراء والكتاب، ص4ٖٙ،ص8نساب، جالببلذري، أ(4)
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                                                                                                                 .    (4)مصلحة معهم

وٌبدو أن الخلٌفة ھشام استشاط فً رؼبة التملك، وٌتضح ذلك من رواٌة الببلذري التً ذكر فٌها أن ھشام أراد 

اء طواحٌن من رجل فً عكا فلما رفض الرجل بٌعها نقل ھشام صناعة السفن إلى صور وأقام فٌها فندقا  شر

وعلى الرؼم من المبالؽة فً السبب الذي دعا ھشام لنقل الصناعة من عكا إلى صور إال أنه ٌدل  (1)ومباٍن أخرى

  الناس لذلك. على مدى جشع ھشام فً التملك ومعرفة

كما سلك الخلفاء طرٌق التملك العقاري وٌبلحظ بالعودة إلى ما قاله الٌعقوبً أن معاوٌة أول من استصفى    

 كاناألموال لنفسه ، والصوافً ھً ما ٌستصفٌه اإلمام من الؽنٌمة قبل القسمة وٌرجع أصلها إلى أن الرسول 

 ،(1)تصفاھا أي جعلها خالصة لبٌت المال، وسمٌت بالصوافً ألن عمر بن الخطاب اس (3)له صفً من كل مؽنم

ٌُعرؾ عن الخلفاء الراشدٌن أنهم  وتكون ھذه الصوافً من األراضً التً لم ٌكن لها مبلّك عند الفتح، ولم 

استولوا على أٌة مساحة من أرض الصوافً ألنفسهم أو أنهم امتلكوا منها شٌبا  باسم الخبلفة بل كانت أرضا  

لتها فٌرعاھا. إال أن عثمان بن عفان منح معاوٌة عندما كان والٌا  على الشام، أرض تمتلكها الدولة، وتنفق ؼ

 الصوافً، وبعد أن أصبح معاوٌة خلٌفة قام بمسح شامل ألراضً الصوافً بالدولة واستولى على الكثٌر منها

 وافً فً جمٌع الدنٌاوحاز منها لنفسه، وأقطع أھل بٌته وفً ذلك ٌذكر الٌعقوبً أن معاوٌة أول من كانت له الص

 .                    (5)حتى بمكة والمدٌنة

ولم ٌتوان  حكام بنً أمٌة عن استؽبلل سلطاتهم للتحكم باألعمال التجارٌة أٌضا ، فقد احتكر معاوٌة تجارة     

نفسها السٌاسة و (0)كما شاع عن ھشام تحكمه باألسعار وبؤوقات البٌع حتى ٌنفق ؼبلته قبل الجمٌع (6)البحر

من بن الحكم استولى على سمك بحٌرة الطرٌخ فً أرمٌنٌة فمحمد بن مروان باقً األموٌٌن ووالتهم  انتهجها

 حق، وكان صٌد األسماك فٌها قبله مباحا  للجمٌع، لكنه احتكرھا، فباع السمك وأخذ ثمنه، وورث ھذا دون وجه

                                                                                                    . (4)مروان  االحتكار البنه

لؤلموال العامة،  وتظهر صور أخرى للفساد مما كان ٌقوم به بعض الوالة والعمال من التبلعب والسرقات    

إلى درجة الكٌد لبعضهم من أجل األموال ومآرب أخرى، فعندما أراد عمر بن ھبٌرة والً العراق لٌزٌد، السرقة 

                                                                        خشً من صالح بن عبد الرحمن عامل الخراج فٌها، وكان صالح عند ٌزٌد فسؤل عمر كاتبه                                                

عن الحٌلة التً تمكنه من التخلص من صالح، وبالفعل قاموا بالكتابة إلى ٌزٌد  متهمٌن صالحا  بؤنه أعطى ٌزٌد 

أن  ابن المهلب ماال  بدون وصل ٌثبت ذلك، وبالفعل نجحت الحٌلة فً اإلٌقاع بصالح فتمت محاسبته وتعذٌبه إلى

 وكمثال على ذلك  وإلى جانب االحتٌال قام بعض الوالة بسرقة المال العام من بٌوت المال والهرب به (1)مات

------------------------------------------------                     

                                                                                                                                                                                          .  4ٖ٘وٖٙٗو8٘ٔوٗ٘ٔفتوح، ص الببلذري،( ٔ)

                                                                                                          .ٕٗٔالببلذري، المصدر السابق،ص (ٕ)

م( كتاب األموال، تحقٌق أبو أنس سٌد بن رجب ، دار الهدى النبوي، 8ٖ8ھ/ٕٕٗابن سبلم ،أبو عبٌد القاسم بن السبلم )ت(ٖ)

                                                                                                                                                                                .         9ٗ، صٔ، م4ٕٓٓ، ٔط مصر،

                   .4ص،د.م،99ٔٔم( 4٘ٓ-ٔٙٙھ/ٕٖٔ-ٔٗفً عصر الخبلفة ) ضباع بنً أمٌة،،حافظ عبد الفتاح ، صفاء  (ٗ)

                                                                                                   ٕٖٕ،صٕ، ج ارٌخ الٌؽقوبًت الٌعقوبً.، (٘)

                                                                                                                                                         .  4ٙٔ،ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ، ج (ٙ)

                          .      49ٕص،و ولهاوزن ، الدولة العربٌة،ٓ٘،صٗالكامل،ج، وابن األثٌر،4ٕ،صٗالطبري، تارٌخ، ج (4)

                                               .    ٖٓ٘،صٔ، وٌاقوت الحموي، معجم البلدان،جٖٕٔ،صٗابن األثٌر، الكامل،ج(8)

                                                                                                                                                                                    .          4ٕٙ،ص8الببلذري، أنساب،ج (9)
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على الفساد دب فً ھٌكلٌة الشرطة أٌضا  و ( 4)لؤلموال سرقة صاحب شرطة قتٌبة بن مسلم وكٌع بن حسان

الرؼم من أن صاحب ھذه المهنة  ٌجب أن ٌتصؾ بالهٌبة وحفظ األمن ومبلحقة المخالفٌن، لكن البعض منهم لم 

 (1)ھذه المهنة فارتشى من المسلمٌن الذٌن أدمنوا شرب الخمر، وتستر على بٌعهم للخمر وشربهٌراِع مكانة 

للسجناء مقابل رشاوى ومن ذلك ما أخذه سجناء ٌزٌد بن المهلب من أموال لقاء تهرٌبه من  باإلضافة إلى تهرٌبهم

طاء على قبابلهم، قاموا بالتبلعب وحتى عرفاء القبابل الذٌن أنٌط بهم توزٌع الع ( 3)سجن عمر بن عبد العزٌز

الزٌادة أو ٌإخرھا أو  بهذا العطاء إذ زادوا العطاء ألي فرد أرادوا، بحٌث كان بإمكان العرٌؾ أن ٌعجل فً تنفٌذ

، كما كان بمقدوره أن ال ٌخبر عن حاالت الوفاة وٌستمر فً دفع جزء من عطاء الموتى إلى أھلهم (1)ٌعرقلها 

  . تفاق معهموٌؤخذ ھو الباقً باال

ولقد أنشؤ األموٌون، كإجراء احترازي، دارا  من أجل محاسبة المفسدٌن وسموھا دار االستخراج، وذلك أٌام     

عبد الملك بن مروان، وعلى الرؼم من إقامته لكنه لم ٌمنع استمرار الفساد فً بنٌة الدولة، ھذه الدولة التً كثٌرا  

إذا قبلوا خضوعهم للمحاسبة أو ، دارٌة، واكتفت بؤخذ نصؾ ما سرقوهما ؼضت الطرؾ عن انتهاكات الوالة اإل

ٌُطلب منهم دفع مبلػ من المال مقابل تركهم فً عملهم ، وٌتضح ذلك مما قاله معاوٌة بن أبً سفٌان لعبد هللا  أن 

ك، وبٌن                                                                                               بن عامر والٌه على العراق:" .. اختر بٌن أن أتتبع أثرك وأحاسبك  بما صار إلٌك وأردك إلى  عمل

، كما أمر الحجاج ٌزٌد بن المهلب بدفع مابة ألؾ  (5)أن أسوؼك ما أصبت وتعتزل" فاختار األمر الثانً

والتً لم  االستخراج التً أقامها األموٌون،لكن العامل الذي ٌرفض المحاسبة ٌتعرض للعذاب فً دار (6)درھم

م( إلى التحقٌق فً الدار قام 4٘9/ھٕٗٔ)(0)فعندما أحٌل عبد هللا بن المقفع تنُج ھً األخرى من المفسدٌن فٌها،

ووصل األمر إلى أن دفع   (4)برشوة صاحب الدار عندما زاد علٌه العذاب كً ٌجنبه العذاب وبالفعل استجاب له

منا  لما قام به من اختراقات للقانون، ومنهم ببلل بن أبً بردة والذي سجنه ٌوسؾ بن عمر   بعضهم حٌاته ث

فطلب من سجانه أخذ مبلػ من المال وقدره عشرة آالؾ درھم مقابل تسجٌل اسمه فً سجل الموتى ، فوافق على 

إنً أخاؾ القتل  ذلك، لكن ٌوسؾ بن عمر طلب رإٌة الموتى فرجع السجان وأعلمه بذلك، فقال له: وٌحك

                                                                 .(1)فؤجابه : وأنا أخاؾ ما تخاؾ، فوضع على وجهه وسادة إلى أن مات

ولقد استؽل بعض الوالة مهمة دار االستخراج لبلنتقام ممن أرادوا ، فكان أول عمل ٌقوم به الوالً الجدٌد ھو     

إذا  (47)زج الموظفٌن القابمٌن على عملهم فً السجن مع أتباعهم، واإلفراج عن المعتقلٌن فً العهد السابق لهم

المستوٌات عندما اشترى ٌوسؾ بن عمر ، خالد القسري  ھذا وتتضح معالم الفساد على أعلى كانوا من أتباعه.،

                                                                                                                                                                      من الولٌد الثانً ٌفعل به ما ٌشاء.

   -----------------------------------------------------------------                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                .9ٗ،صٔابن عبد ربه، العقد، ج (ٔ)

                                                                                                                                      ..           8٘ٔموسوعة العصر األموي،ص ،صبلح طهبوب، (ٕ)

                                                                                                                                              .   9ٖٕ،ص8الببلذري، أنساب، ج(ٖ)

                             ٗ٘ٔ،ص٘ب الزبٌري، نسب قرٌش، جع، ومص9ٖ-8ٖابن عبد الحكم ، سٌرة عمر بن عبد العزٌز،ص( ٗ)

                                                                                                                                                                                            . ٖ٘ٔ،صٖالطبري، تارٌخ،ج (٘)

                                                                                                                                                                     .                  ٖٓٓ،صٔاإلبشٌهً، المستطرؾ،ج (ٙ)

( عبد هللا بن المقفع: من أبمة الكتاب وأول من عنً باإلسبلم بترجمة كتب المنطق أصله فارسً ولد فً العراق مجوسٌا  وأسلم 4)

                                  . ٓٗٔ،صٗعلى ٌد عٌسى بن علً عم السفاح وترجم العدٌد من الكتب الفارسٌة إلى العربٌة، الزركلً، األعبلم،ج

                                                                                                                                                                                                                                                                    .         8ٙٔ-4ٙٔ،صٕالجاحظ، البٌان والتبٌن،ج (8)

                                                                                                                  .    ٗ٘،ص9الببلذري، أنساب،ج (9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .ٖٖٙٓ٘لعربٌة،ص(  فولتن، السٌادة آٔ)
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 :عدم وجود سٌاسة ضرائبٌة ثابتة-3

والخلفاء الراشدون كما ھً   بقٌت أطر القواعد العامة للمواد المالٌة للدولة العربٌة التً وضعها الرسول    

علٌه فً العصر األموي، والسإال المطروح ھنا ھل حافظ األموٌون على التطبٌقات العملٌة فً طرٌقة فرض 

 الضرابب ؟ وھل حافظت الضرابب على وضعها بدون زٌادة؟ 

رضها، والبد فً تندرج اإلجابة فً ھذه الفقرة التً ستتحدث عن موارد الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ونسبٌة ف    

 (1)والجزٌة (4) البداٌة من معرفة أنواع ھذه الضرابب التً تعد عصب الحٌاة االقتصادٌة للدولة وھً الخراج

وھناك موارد أخرى تدخل بٌت المال وھً األموال التً لم ٌعلم لها  (1)والؽنٌمة والفًء والعشور (3)والزكاة

  (5)إلضافة إلى األموال التً ٌصالح علٌها المسلمون أعداءھممستحق كاللقطة ومال من ٌموت ولٌس له وارث، با

ھذه ھً القواعد األساسٌة للضرابب اإلسبلمٌة،  فلماذا لم ٌلتزم بها األموٌون؟ لقد قام األموٌون فً أحٌاٍن    

كٌن كثٌرة بمحاوالت عملت على تؽٌٌر ھذه القواعد وكان سبب ذلك حاجة الخلفاء إلى المال لتدعٌم الدولة وتس

الفتن وإشباع الرؼبات، إذا  لم ٌعتمد األموٌون على سٌاسة موحدة ونظم أساسٌة لطرٌقة جباٌة الضرابب، فما 

ٌإخذ على معاوٌة بن أبً سفٌان أنه أحل الؽنابم ولم ٌتبع القاعدة األساسٌة فٌها حٌنما طلب من عامله على 

، لكن الحكم رفض ذلك وقام بعزل الخمس ثم خراسان الحكم بن عمرو أن ٌصطفً له الذھب والفضة والروابع

، كما أمر معاوٌة عامله على خراج مصر وردان أن ٌزٌد على كل رجٍل من مصر قٌراطا  (6)قّسم الباقً بٌنهم

، ورؼم ھذا الجواب فإن معاوٌة على ما ٌبدو (0)فؤجابه وردان  كٌؾ أزٌد علٌهم وفً عهدھم أن ال ٌزداد علٌهم

                                                                                                                      .    (4)قد أمر بهذه الزٌادة

و مما ٌدل على عدم وضع الدولة األموٌة أساس ثابت للضرٌبة ما قاله عمرو بن العاص عندما سؤله عامل      

إن كثر »دارا  ثابتا  للجباٌة ٌجمع كل عام فقال عمرو له رافضا  ذلك: إخنا وھً إحدى كور مصر، أن ٌحدد مق

                     ٌجبى ما تطلبه منه الخبلفة.      ومعنى ذلك أن (1)«علٌنا كثر علٌكم وإن ضعؾ عنا ضعفنا عنكم

  الجزٌرة    أھل  من كما حدثت تجاوزات كثٌرة فً عهد عبد الملك بن مروان منها: أنه استقل ما كان ٌإخذ      
----------------------------------- 

، الماوردي، األحكام  9ٙ،صٕ،ج949ٔم( الخراج ،دار المعرفة ،بٌروت،499/ھ8ٌٖٔعقوب بن ابراھٌم)ت أبو ٌوسؾ، (ٔ)

                                                                                                                         .   98ٔالسلطانٌة،ص

م( أحكام أھل الذمة، تحقٌق ٖٓ٘ٔھ/4٘ٔابن قٌم الجوزٌة، شمس الدٌن أبو عبد هللا)ت ،وٕٗٔ،صٕ(ابن ٌوسؾ، الخراج،جٕ)

                                                                                                                                                                                 .          ٔٙٔ،ص994ٔ، ٔط م السعودٌة،الدما ٌوسؾ البكري، وشاكر العاروري، الرمادي للنشر،

م(، االختٌار بتعلٌل المختار ، تحقٌق محمود أبو دقٌقة، دار 8ٕٗٔ/ھ8ٖٙد )تالموصلً الحنفً ،عبد هللا محمود بن مودو  (ٖ)

                                                                                                                                       . 99،صٔ،د.ت ،ج الكتب العلمٌة، بٌروت

مدخل إلى تارٌخ الحضارة ، جمٌل و بٌضون، دأحم، عودات شحادة و-،الناطور ،وٕٙٔحكام السلطانٌة صالماوردي، األ (ٗ)

                                                                                                  .   9ٕٗ، ص989ٔ، ٔاألردن، ط ،إربد العربٌة واإلسبلمٌة، دار األمل للنشر

                                                                        .           4ٔٔالنظم اإلسبلمٌة،ص،حسن ،علً و إبراھٌم، ،حسنإبراھٌم (٘)

                                                                                                                                                                      . 4ٕٔ-ٕٙٔ،صٖالطبري، تارٌخ ،ج(ٙ)

والقٌراط ھو جزء من الدٌنار وھو نصؾ عشره فً أكثر الببلد ، وأھل الشام ٌجعلونه جزء  9ٕٗ-8ٕٗابن سبلم ،األموال   (4)

                                                                                                                                                                    .         9ٕٗبعة وعشرٌن،  ابن سبلم ، األموال، ھامش الصفحة من أر

إربد،  الحٌاة االقتصادٌة فً العصور اإلسبلمٌة األولى، دار الكندي،،محمد ضٌؾ هللا  ، و بطاٌنة،9ٓٔالرٌس، الخراج، ص (8)

                                                                                                                                                                                              .٘ٗٔصطارق، عمان،  دار

إصبلح عبد السبلم ، مصر فً اإلسبلم، دار أنباء، ،الرفاعً  عبد الصبور و، ،و شاھٌن4ٕٓابن عبد الحكم، فتوح مر، ص (9)

                                                                                                                             .     44ٔ،صٕٓٓٓالقاھرة، 
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كلهم عماال  بؤٌدٌهم وحسب  السورٌة فؤرسل الضحاك بن عبد الرحمن األشعري فؤحصى الجماجم وجعل الناس 

وكسوته وطرح أٌام األعٌاد فً السنة كلها فوجد  ما ٌكسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته فً طعامه

 وٌبدو أن ھذا القرار طبق فً الشام وفً (4)د أربعة دنانٌر فؤلزمهم ذلك جمٌعا  الذي ٌحمل فً السنة لكل واح

.كما أعاد عبد الملك النظر فً الخراج المفروض على الؽبلت  األساسٌة وھً القمح والكروم  (1)الموصل أٌضا  

الرھبان وفرض . وقام والٌه على مصر عبد العزٌز بن مروان بإحصاء (3)والزٌتون وزاد علٌها فرٌضة إضافٌة

أما .(1)من الجزٌة  دٌنار فً السنة على كل راھب ، وكانت ھذه أول جزٌة تإخذ من الرھبان حٌث كانوا معفون

بفرض خراج على أھلها وجعله   -وھو أخو الحجاج الثقفً  -فً الٌمن فقد قام محمد بن ٌوسؾ الثقفً والٌها

ام أخوه الحجاج بفرض الجزٌة على من أسلم من أھل أي استمرار ھذا األمر علٌهم. كما ق ،(5)وظٌفة علٌهم

 .  (6)العراق وفارس 

، وإن صح ھذا القول (0)وٌذكر أن قره بن شرٌك فرض على الببلد مبة ألؾ دٌنار سوى خراجها المعروؾ   

فهو ٌدل على وجود ضرابب إضافٌة أخرى فرضت ،وإن لم ٌشر إلى ذلك، وربما دّل على ذلك ما جاء فً 

دم قوابم عما كان ٌدفعه م (والتً تق4ٔ8-99ٙھ/ٓٓٔ-8ٓالبردي المتعلقة بالضرابب بٌن عامً) أوراق 

صلحة العامة من األفراد ضٌها المتباإلضافة إلى إنذارات بدفع الضرابب والطلبات المالٌة التً تقاألشخاص 

ة ألمٌر المإمنٌن، كما م (سبعٌن قمٌصا  كل واحد بربع دٌنار وذلك جز4ٓ9ٌھ/9ٔاألمر فً عام)  ًكطلب أول

تظهر طلب الوالً مواد مختلفة إلعانة العمال المسلمٌن والنصارى وؼٌرھم، وأجور البحارة وكذلك عمال بٌت 

م (وطلبات معٌنة 4ٔٓ-99ٙھ/ 9ٕ-8ٓالمقدس وعمال دمشق، أي ازدٌاد فً نسبة الخراج بٌن عامً )

ملك إلى أسامة بن زٌد التنوخً عامل الخراج بمصر ما كتبه  سلٌمان بن عبد ال  وربما ٌإكد ذلك. (4)للدولة

ونتٌجة لذلك لجؤ األھالً إلى الهرب  .  (9)«احلب الدّر حتى ٌنقطع، فإذا ما انقطع فاحلب الدم حتى ٌنصرم»

كنوع من المقاومة السلمٌة للمطالب المالٌة المتزاٌدة التً تطالبهم بها اإلدارة األموٌة سواء فً صورة الضرابب 

                                                   .  ( 47)ة أو الضرابب االستثنابٌةالعادٌ

وتبٌن مما قام به عمر بن عبد العزٌز مدى الخلل الذي طرأ على السٌاسة الضراببٌة فً العصور التً سبقتنه     

فعمر خطا الخطوة األولى من نوعها فً العصر األموي، حٌث أراد إعادة األمور إلى ما كانت علٌه وقٌامه 

 مما أٌضا  قام به أّنه ألؽى الجزٌة عمنباإلصبلح، حٌث حاول إلؽاء ما فرض من ضرابب إضافٌة فٌما سبقه و

                                                                                       إّن هللا بعث محمدا  داعٌا  ولم ٌبعثه »ومصر وكذلك فً خراسان وقال لهم: (44) أسلم فً كل من العراق

-------------------------------                                                                                                     
                                                                                                             .        ٔٗ،صٔأبو ٌوسؾ الخراج،ج (ٔ)

                                                                                                                .  ٔٗ،صٔ،جراج،( أبو ٌوسؾ، الخٕ)

، عام 9ٗنظام الضرابب فً اإلسبلم، بحث نشر فً مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق، مجلد ،عبد العزٌز الدوري، (ٖ)

                                                                                                          .                     ٗ٘،ص94ٗٔ

                                                                                                                                         4ٕٔالرٌس، الخراج، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                   .8ٗالببلذري، فتوح البلدان،  ص (٘)

         .     4ٖ، ص9ٙ9ٔاإلسبلم وأھل الذمة، طبعة المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة،،القاھرة، ، علً حسنً الخربوطلً، (ٙ)

                                                                                                                                                                                                              .9٘كاشؾ، مصر فً فجر اإلسبلم، ص (4)

                                                                                                                                                          . ٕٖٔخماش ، الشام فً صدر اإلسبلم ،ص (8)

،والدر ھو اللبن، الرازي، مختار ٕٔعمر بن عبد العزٌز، دار الفكر العربً، بٌروت،  ص،حبٌب، سعد عبد السبلم  (9)

                                                            .     8ٖٖ،صٕلسان العرب،ج ، وٌنصرم أي ٌنقطع، ابن منظور،8٘الصحاح،ص

.                      4ٔ،ص94٘ٔأمٌن ،دراسات اقتصادٌة فً تارٌخ مصر اإلسبلمٌة )عصر الوالة( مطبعة الكٌبلنً،القاھرة ،صالح  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                 9٘،صٔأبو ٌوسؾ، الخراج ، ج (ٔٔ)
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، ذلك ألن الوالة أرادوا اختبار من ٌدخل اإلسبلم بالختان، كما ألؽى عمر الوظٌفة التً فرضها محمد (4)«خاتنا  

ومن إصبلح عمر أنه أبطل الكسور عن أھل الخراج، وھذه الكسور ھً  .(1)على أھل الٌمن ابن ٌوسؾ الثقفً

 فرق العمبلت، حٌث كان الناس قبل تعرٌب عبد الملك للعملة ٌتعاملون بنقود مختلفة األوزان وكان الناس ٌدفعون

ضرب  الخراج بالعملة األقل وطالبهم زٌاد بن أبٌه بؤداء الوافً وأكرمهم بالكسور وٌبدو أن الحجاج بعد أن

العملة على ٌد عبد الملك الذي ترك المثقال على حاله وأعاد الحجاج بالمطالبة بالكسور فؤسقطها عمر بن عبد 

 عمر بن عبد العزٌز العدٌد من التجاوزات فً الضرابب منها ھداٌا النٌروز والمهرجان ، وأبطل كذلك (3)العزٌز

المالً فً اإلمبراطورٌة  ا وھً جزء من النظاموھما عٌدان من أعٌاد الفرس كانوا ٌقدمون فٌها الهداٌ

 .  (5)وبقٌت قابمة إلى أن أبطلها عمر بن عبد العزٌز . (1)الساسانٌة

ومما ٌدل على زٌادة فً ضرٌبة العشر ما كتبه عدي بن أرطؤة من البصرة إلى عمر بن عبد العزٌز ٌذكر فٌه     

.  وكثٌرة ھً األمور التً ردھا عمر (6)علٌه وأمر بردھاأن عشور الخمور بؤربعة آالؾ درھم، فؤنكر عمر ذلك 

مما كانت  (0)إلى جادة الصواب منها ما ألؽاه من دراھم للنكاح وأجور صؽار الكتبة وثمن الصحؾ وؼٌرھا

ل عمر ھباء الرٌح بعد موته تفرض، وربما لم تصل إلى بٌت مال. وسرعان ما ذھب ھذا الجهد من قب

الذي ما إن تولى حتى  طالب بكسور الخراج التً كان عمر قد ألؽاھا  ملك الخبلفة،واستخبلؾ ٌزٌد بن عبد ال

 .                                          (1)،وأعاد السخرة والهداٌا بما فٌها النٌروز والمهرجان (4)وأعاد وظٌفة الخراج على أھل الٌمن

ھشام بن عبد الملك زاد خراج  هدوضع ورفع ففً ع من التذبذب بٌن واستمرت الضرابب على ھذا الحال     

من الدٌنار، حٌث ½ مصر بعد أن ولى عبٌد هللا بن الحبحاب  السلولً على خراجها على كل دٌنار قٌراطا  أي 

وكان ھذا مع ؼٌره من العوامل األخرى  (47) كتب الحبحاب  إلى ھشام ٌقول  له إن أرض مصر تحتمل الزٌادة

م(.  ھذا باإلضافة إلى إحصاء السكان الذي قام به والً مصر 4ٖ9ھ/ٕٕٔورة األقباط )المحرك األساسً لث

م(، وبذلك أصبحت جباٌة مصر بعد ھذا التعدٌل أي الذي استند إلى 4ٕ4ھ/9ٓٔالولٌد بن رفاعة النهمً سنة)

ٌُجب  من مصر فً عمبلٌٌن دٌنا ٗمسح األرض وإحصاء السكان تبلػ  ً خلفاء بنخلٌفة من هد ر وھو ما لم 

. كما وعادت مشكلة أخذ الجزٌة عمن أسلم حٌث قام   (44)مبلٌٌن ٖمعاوٌة  هدأمٌة، فلقد كان خراج مصر فً ع

والً ھشام على خراسان أشرس بن عبد هللا السلمً برفع الجزٌة عن كل من أسلم أوال  وسرعان ما أعاده ألن 

                                                         .                                  (41)الخراج انكسر

---------------------------                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      .ٕٖٔ،صٗل،ج،وابن االثٌر، الكامٗٙ،صٗالطبري، ج (ٔ)

                                                                                                                . 8٘،صٔأبو ٌوسؾ ، الخراج،ج (ٕ)

                                                                                                        .ٗٓٔابن عبد الحكم، سٌرة عمر بن عبد العزٌز، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                           .     ٙٗٔالجاخظ ، التاج فً أخبلق الملوك ،تحقٌق أحمد زكً باشا، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                    . ٕٗٗولهاوزن، الدولة العربٌة،ص (٘)

                                                                                                              .                 ٔٔٔال، صابن سبلم، األمو  (ٙ)

                                             ،                ،                                            .                   4ٓ،صٗتارٌخ األمم والملوك،ج الطبري، (4)

                                                                            ٖٖٔـصٗ،و ابن األثٌر ، الكامل ،ج 8ٗالببلذري، فتوح البلدان،  ص (8)

                                                                                                                                                                            ..8ٕٔاألٌام األخٌرة للدولة األموٌة،ص ،عمر أبو النصر، (9)

                                                                                                                                                                                                                 ٖٕٓٔ،صٔالمقرٌزي، الخطط  ،ج( ٓٔ)

                 .  9ٗٔ،و بطاٌنة ،الحٌاة االقتصادٌة،ص 4ٕٓالخطط، ص ،  و المقرٌزي،ٖٖٕ،ٕالٌعقوبً،  تارٌخ الٌعقوبً،ج (ٔٔ)

 .ٕٕ٘الرٌس ، الخراج، ص (ٕٔ)
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واحدة  فاإلجابة عن التساإالت وكما وضحته المعلومات إذا  مفاده بؤن السٌاسة الضراببٌة لم تسر على وتٌرة   

فً العصر األموي، فبعض الخلفاء كمعاوٌة وعبد الملك وٌزٌد بن عبد الملك وھشام زادوا فً مقدار الضرابب 

بل استحدثوا بعض الضرابب من أجل زٌادة إٌراد بٌت المال، وٌمكن معرفة مدى تلك التجاوزات من خبلل ما 

إلى األسس التً كانت متبعة زمن الخلفاء الراشدٌن قام به عمر بن عبد العزٌز من إلؽاء لتلك الزٌادات، والعودة 

وبالطبع أثرت تلك الضرابب اإلضافٌة على السكان سواء أكان فً مصر أو خراسان وؼٌرھا سلبا  حتى أنهم 

                                                                              اضطروا  للهرب من ثقل وطؤة تلك اإلضافات.   

 : استخدام المال العام لصالح الخلفاء والوالة-1

إن الضرابب التً مّر الكبلم عنها ھً ما ٌؤتً بٌت المال أو خزٌنة الدولة التً تحفظ فٌها األموال حٌث     

ٌتصرؾ الخلٌفة فٌها بحسب ما ٌراه مناسبا  لتدعٌم أسس الدولة وللفتوح ولئلنفاق العام، ولكن األموٌٌن تمادوا فً 

لكسب األنصار والمإٌدٌن وإلسكات المعارضٌن اإلنفاق الخاص سواء على حوابجهم أم حوابج خاصتهم وكذلك 

وبالتالً لم تكن ھناك قاعدة ٌتبعها الخلفاء وال حتى والتهم تلزمهم بحدود معٌنة للمصارٌؾ حٌث كانت ھذه 

النفقات مفتوحة ٌهبها الخلٌفة أو صاحب األمر لمن ٌشاء، فاألموٌون رأوا بؤن المال لهم كما ھً السلطة وال أحد 

فالخلٌفة ھو صاحب األمر فً   (4)«المال مال هللا»فاتهم بها، ھذا ما أكده معاوٌة حٌنما قال ٌسؤلهم عن تصر

توزٌع ھذا المال، وكثٌرة ھً التجاوزات التً قام بها األموٌون ووالتهم سواء للسٌاسٌٌن أم ألصحاب النفوذ أو 

 تحصى. فإذا بلؽت أخرجة مصر للشعراء كدعاٌات إعبلمٌة ألؼراضهم وؼٌر ذلك من ھبات وصبلت ال تعد  وال

 (1)ملٌون درھم عدا خراج إفرٌقٌة والمؽرب واألندلسٓٙ٘والشام والعراق وما ٌلٌه على زمن معاوٌة وسطٌا  

زا   على خواصهم وفٌما ٌرونه وإذا استثنى العطاء لجند الشام وللمخلصٌن لهم، فإن إنفاق األموٌٌن كان مرك 

                                                                                                                                                                    مناسبا  لصالحهم.

وسٌتم التطرق لبعض النماذج من ھذه التجاوزات ألنها كثٌرة ولٌس الؽرض ھنا إحصاءھا كلها بقدر ما ھو     

أسلوب لكسب المإٌدٌن ھو المال، فراح ٌهب من ٌفد ر خٌ : فمعاوٌة اشتهر بالحلم والدھاء ورأى أنبٌان لها 

أسكت األصوات المعترضة و،  (3)فلقد أعظم جابزة أبً األسود الدإلً لما دنا مجلسهمهما كان وضعه علٌه 

ل ابن عمه حجر بن عدي ألؾ درھم مقابل سكوته عن مقت ٓٓٔعلى أفعاله حٌث أعطى مالك بن ھبٌرة السكونً

أي إنه اشترى الضمابر بماله الوفٌر، كما اعتبر أن أموال الوالٌات ملكا  له ٌوزعها بالطرٌقة (1)م4ٔٙھ/ٔ٘)سنة 

التً ٌراھا مناسبة له فلقد حار فً أمر عزل والٌه على البصرة عبد هللا بن عامر لتساھله فرجاه رجاء الصدٌق 

كما وزع أحٌانا  خراج بعض األجناد لمن ٌقضً  ، (5)ما أصابه من بٌت المال أن ٌعتزل عمله وأعطاه مقابل ذلك

الذي كان  (6)عبد الرحمن بن خالد بن الولٌدقٌامه بسّم له حوابجه الخاصة، إذ منح خراج حمص البن أثال مقابل 

البذل »وله: إلرضاء ؼاٌاته وأؼراضه بق وٌعبر معاوٌة عن سعة بذله لمال المسلمٌن، ٌخشى منه على الحكم 

ترده الدنٌا، أما                                                        رحم هللا أبو بكر لم ٌرد الدنٌا ولم»، كما ٌقول معترفا  بترفه بالمال (0)«ٌقوم مقام العدل
----------------------                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        .ٓٔ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل، ج٘ٔٙ،صٕالطبري، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                  .     4٘ٔبطاٌنة، الحٌاة االقتصادٌة، ص (ٕ)

                                                                                                .8ٕ،صٗالذھبً سٌر أعبلم النببلء، ج(ٖ)

                                                                                                                                                                            ،   ٖٖٔ،صٖ.الطبري، تارٌخ األمم، ج(ٗ)

                                                                                                                                                                     99،الدولة العربٌة،ص ولهاوزن (٘)

                                                      .  .  9ٕٓ،صٖ.وابن األثٌر، الكامل،جٕٕٓ،صٖالطبري، تارٌخ الطبري،ج (ٙ)

                                                                                  .   9ٖ،ص٘راؾ، ج،أنساب األش الببلذري (4)
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                    ٓ (4)«عثمان فؤصاب الدنٌا وأصابت منه أما نحن فمرّؼنا بها عمر فؤرادته الدنٌا ولم ٌردھا ، وأما

 سعى إلى بذل المال لٌثبت سلطانه ولم ٌكن ٌزٌد الذي ورث الخبلفة عن أبٌه بؤفضل حاٍل من معاوٌة حٌث    

                العطاٌا الفاخرة سنةأھل المدٌنة أكرمهم وأمن إلٌهم وأؼدق علٌهم من وٌوطد حكمه فعندما استقبل وفدا  

   ولكن ھذا البذل لم ٌقِض ؼرضه حٌث عاد الوفد إلى المدٌنة وذموه، كما بالػ ٌزٌد فً إسرافه (1)م8ٔٙھ/ٕٙ )

ألؾ درھم وكان لعبد هللا ھذا ثمانٌة بنٌن ٓٓٔبالمال إلى درجة السفه، حٌث أعطى لعبد هللا بن حنظلة األنصاري 

، ولما قدم علٌه عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب قال له: كم عطاإك ، قال  (3) م عشرة آالؾفؤعطى كل واحد منه

ومع أن عبد  (1)له: ألؾ ألؾ، قال قد أضعفناھا لك، قال فداك أبً وأمً وما قلتها ألحد قبلك، قال أضعفناھا ثانٌة

، (5)«كان من قبلً من الخلفاء ٌؤكلون المال وٌوكلون »الملك بن مروان قال فً خطبته التً ألقاھا فً المدٌنة

فإنه لم ٌكن أصلح مما سبقه فً تبدٌد المال العام على أؼراضه الشخصٌة وخاصة على الشعراء، حٌث وفد علٌه 

من ».وعندما كان ٌعجبه المدح كان ٌفرح وٌقول : (6)عبد هللا بن عمر بن مخزوم فامتدحه فؤجازه بماٍل جزٌلٍ 

وكذلك فعل مع  (0)ألنه ٌؤمر بإعطاء صلة كبٌرة لشاعره، ھذا ما فعله مع أعشى ربٌعة  «ى ھذا ٌلومنً عل

 .والذي مدحه قاببل : (4)األخطل شاعره المفضل 

 أبدى النواجذ ٌوم  باسل ذكُر              نفسً فداء أمٌر المإمنٌن           إذا                    

ٌُستقاد لها     وأعظم الناس أحبلما  إذا قدروا                      (1)شمس العداوة حتى 

ومع أن ھشام بن عبد الملك ُرمً بالبخل ، فإن المحاباة وصرؾ الجوابز كان لها نصٌبها عنده، فقد أمر       

ألؾ دٌنار فً 4ٔ بلما وفد علٌه بالصلة فً أكثر من مرة ومنها أنه وصل المطلب بن عبد هللا المخزومً المدنً 

، ولقد حاول الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك إعطاء صورة مناقضة لصورة ھشام بن عبد (47)م(4ٖ4/هٕٓٔسنة )

وكانت المبالؽة  ،(44)الملك الذي كان ٌجافٌه، وذلك بؤن أكرم من وفد إلٌه من أھل بٌته، وضاعؾ لهم فً الجوابز

                                                                                                                                     بٌوت المال.        فً سٌاسة اإلسراؾ وباال  على 

ولم ٌكن الوالة بؤحسن حال من خلفابهم، وكما ٌقال الناس على دٌن ملوكهم، ھكذا كان أكثر والة بنً أمٌة     

ٌستؤثرون بالمال وٌصرفونه كما ٌشاإون بل كّل منهم جعل لنفسه إمارة مصؽرة عن الخبلفة فً كل شًء، 

القاعدة المتبعة كانت تقوم على تخصٌص  ولذلك بذلوا األموال فً االسترضاء، وفً البذخ إلعبلء شؤنهم، مع أن
----------------------------------------                                                                                                                                                            

،ومرغ أي أُشبع بالدھن، والمتمرغ ھو الذي ٌصنع نفسه باألدھان، ابن  4ٕٙ، ص ٖوالملوك،ج   الطبري، تارٌخ األمم (ٔ)

                                                                                        .                                ٓ٘ٗ،ص8منظور، لسان،ج

            .ٗٙرجمة إبراھٌم أحمد العدوي وحسٌن مإنس، مكتبة األنجلو المصرٌة،القاھرة،صي ، ھل، الحضارة العربٌة، ت  (ٕ)

                                                                          .      ٕٕٖ،صٖ، والذھبً، سٌر أعبلم النببلء،ج9ٖ٘، صٖالطبري، تارٌخ األمم ،ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                                 .ٕٖٔ،صٔابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج (ٗ)

                                                                                                                                                         .  4ٖٕط، صابن خٌاط، تارٌخ ابن خٌا (٘)

                                                                                                                                                                     .      ٓ٘ٔ،ص٘الذھبً، سٌر أعبلم النببلء،ج(ٙ)

أعشى ربٌعة ھو عبد هللا بن خارجة بن شٌبان  كان شاعر شدٌد التعصب لبنً أمٌة ، التبرٌزي أبو زكرٌا ٌحٌى بن  (4)

                                                     4ٖٙ،صٌٕق محً الدٌن عبد الحمٌد،دار القلم، بٌروت،جدٌوان الحماسة، تحق م(8ٓٔٔھ/ٕٓ٘علً)ت

(8)   HELL,  Joseph  ,The  Arab civilization ,United  publishers VII 1973  ,P61                        

                                 .٘ٓٔ-ٗٓٔ، ص99ٗٔ، ٌٕة، بٌروت، طناصر الدٌن، مهدي، دٌوان األخطل، دار الكتب العلم ( 9)

                                                                                        .   4ٖٔ،ص٘الذھبً، سٌر أعبلم النببلء، ج  (ٓٔ)

                                                                                            .    4ٕٖ،صٕببلد الشام، م،العشً، عمار  (ٔٔ)
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                                           األموال التً كانت ُتجنى من كل والٌة فً مصالحها ومصالح المقاتلة فٌها.

خمسٌن ألؾ درھم فراجعه  ولقد كتب عبد هللا بن عمر والً العراق لمعاوٌة لرجل بخمس مبة ألؾ وكان ٌقصد

ًّ من االعتذار فعبد هللا رأى أن    (4)الخازن فً ذلك فقال له : أنفذه، فما بقً إال نفاذه ، وإن خروج المال أحب إل

ٌة إسراؾ المال أسهل علٌه من رجوعه عن خطؤه ولقد جعل زٌاد بن أبٌه لنفسه استقبللٌة حتى فً األمور المال

 -ٖٓٓالبصرة لجعلهم فً صحبته، وكان ٌوزع علٌهم بٌن  أھل مشٌخةحٌث اتخذ خمسمابة رجل من 

. وكذلك شّب ابنه عبٌد ( 1)ألؾ درھم ٕ٘درھم وجعل لنفسه ٓٓٓٔدرھم، كما أعطى كل عامل من عمالهٓٓ٘

أخذ بعد ھربه إثر الفتنة بعد موت ٌزٌد بن معاوٌة من العراق تسعة   هللا على ادخار أموال الدولة لصالحه، حٌث

.  كما اتصؾ الوالة من أمراء بنً أمٌة بالكرم  (3)ألؾ ألؾ ففرق بعضها فً موالٌه وادخر الباقً آلل زٌاد عشر

الذي كان ماله من الدولة من أمثال بشر بن مروان والذي كان ٌوزع فً أكثر األحٌان األموال للتسلٌة، حٌث كان 

                                          .   (1)من المال ٌؽري بٌن الشعراء إلى درجة إثارة األحقاد بما ٌوصلهم إٌاه

ما أكتفً »وقد بالػ أمٌة بن خالد عبد هللا بن أسٌد والً عبد الملك على خراسان فً إنفاق الطعام حتى قال: 

                                                                                                              .  (5)«بخراسان وسجستان لمطبخً

ٌُطالبون بها ومن ذلك ما أخذ ٌوسؾ بن       والمتتبع ألخبار تعذٌب الوالة بعد عزلهم ٌرى المبالػ الضخمة التً 

، ثم أرسله إلى  (6)معمر الثقفً من خالد القسري وأھل بٌته وعذبهم حتى استخلص منهم تسعٌن ألؾ ألؾ درھ

دمشق، ولم تكن سمعة خالد القسري بشؤن اإلسراؾ بؤحسن حال من ؼٌره حٌث أظهر إسرافا  فً المال إذ أنفق 

. وعلى ما ٌبدو أن ثروة (0)فً عٌد األضحى المبارك وحده اثنً عشر ألؾ ألؾ درھم حسبها من بٌت المال

ألؾ ألؾ   ٓ٘ بالثقفً شراء خالد القسري من الولٌد بن ٌزٌد الوالة بلؽت حدا  كبٌرا  حتى استطاع ٌوسؾ بن عمر 

وإن لم تتم الصفقة ولكن ھذا ٌدل على ، (1)بل بلػ به األمر أن اشترى والٌة خراسان من الخلٌفة نفسه(4)درھم

  وفرة المال فً أٌدي الوالة وعلى تبذٌرھا.

إذا  فاألموٌون اعتبروا أن سلطتهم تخولهم صرؾ المال دون وضع ألٌة محددة لذلك فهم انطلقوا من مبدأ القوة     

والسلطة التً حكموا بها لذلك أرادوا تجسٌد ھذه القوة فً تصرفاتهم ؼٌر مكترثٌن برأي المعارضة والشرع التً 

 نادت بالمساواة.

ورؼم حداثة دولتهم وظروفها الصعبة التً  -كام المهرة الذٌن استطاعواوبعد ھذا ٌمكن وصؾ األموٌٌن بالح    

بخبرتهم البسٌطة اختٌار والة مكنوھم من فرض ھٌبتهم وسلطتهم على مساحة الدولة العربٌة  -نشؤت فٌها

وٌن اإلسبلمٌة، وفً كل األقالٌم، كما استطاعت الدولة األموٌة رسم مبلمح الدولة الجدٌدة وذلك بتؤسٌسها لدوا

تخدم الدولة فً كل المجاالت، واستطاعت ھذه الدولة تركٌز أسس جدٌدة فً اإلدارة لم تكن قبلها، وإن كان 

األموٌون قد أعطوھا صفة الرسمٌة والدعم بشكل ٌتناسب ومتطلبات دولتهم، واستطاعت الدولة األموٌة بفضل   
------------------------                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              9ٓ٘،صٔ( اإلبشٌهً، المستطرؾ، جٔ)

                                                                                         .                                                            .                                                             99ٔ، صٖالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٕ)

                                                                                                                       .                  ٕٓٓالرٌس ، الخراج ، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                            .  ٖٖٓ-ٕٖٖ،صٙلببلذري، أنساب األشراؾ،جا(ٗ)

       .                                                                                                                                                                                            .ٙٓٙ،ص  ٖالطبري، تارٌخ األمم، ج(٘)

                                                                                                                                     .          ٕٓ٘،و  والرٌس ، الخراج، صٗٙ-ٖٙالوزراء والكتاب،ص الحهشٌاري،(ٙ)

                                                                                                          .  9ٕٗالرٌس ، الخراج، ص  (4)

                                                                                                                                                                                                                         . 8ٕٙولهاوزن، الدولة العربٌة،ص (8)

  .ٖٕٓ،صٗتارٌخ األمم،ج الطبري،(9)
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قٌامها بتعرٌب الحٌاة العامة، انتزاع اسم الدولة العربٌة وبجدارة، وتجلت ھذه الجدارة بمعرفتهم ألھمٌة الشام     

لة البٌزنطٌة ، لذلك أحكموا إدارتها وذلك من خبلل تقسٌمها ، أو الحفاظ على كونها بلد المواجهة فً وجه الدو

           تقسٌماتها اإلدارٌة السابقة ، مع بعض التعدٌبلت البلزمة. وألن الدولة األموٌة دولة محاربة وتحمل رسالة 

                                               فتوحات فقد حرصت على دعم جٌشها البحري والبري وبمختلؾ الوسابل والتنظٌمات.  

وألن القضاء ٌمثل مرآة الدول، فقد انعكست فً ھذه المرآة الصورة الواضحة للدولة فٌما ٌخص النزاھة والحٌاد  

 فً الكٌان القضابً للدولة ، والذي دعمه خلفاء بنً أمٌة.

وعلى الرؼم مما امتازت به الدولة األموٌة على ھذا المستوى من الوعً اإلداري، إال أن الهفوات تخللت إلى     

ھذه اإلدارة ومنها إؼفالهم لوالتهم عن قصد أو ؼٌر قصد، والسماح لهم بتجاوز صبلحٌاتهم، وبالتالً اإلساءة إلى 

ً جسم الدولة والتً لم ٌكن حكامها باستثناء، عمر بن الدولة، ھذه اإلساءة التً تكرست بالفساد الذي استشرى  ف

عبد العزٌز، بؤحسن حال من بقٌة عماله، فلقد سلكوا معظم السبل لزٌادة ثروتهم وثروة أسرھم، ولو كان ھذا على 

حساب المال العام الذي بّذروه فً مسابل ال تمت للحكم بصلة، ناھٌك عن االضطراب الذي كان ٌحدث لجباٌة 

 التً كثٌرا  ما أثقلت كاھل الناس فضاقوا ذرعا  بدولتهم. الضرابب 
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 فً المجال االجتماعً: والضعؾ الفصل الثالث: مظاهر القوة  

 

 أوالً : مظاهر القوة فً المجال االجتماعً:

 

 .)ؼٌر المسلمٌن(النظرة اإلٌجابٌة إلى اآلخر -4  

 إلى المرأة. النظرة اإلٌجابٌة -1  

 التأكٌد على قضٌة المواطنة للحفاظ على وحدة المجتمع. -3  

 ظاهرة التعاون والتفاهم بٌن جمٌع أتباع الدٌانات . -1  

 حرٌة المعتقد. -5  

 انتشار الفنون وحرٌة ممارستها. -6  

 االهتمام بالشؤون الصحٌة. -0  
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األموي احترام األموٌٌن للعروبة من خبلل التعامل مع ٌستوقؾ الحدٌث عن الجانب االجتماعً فً العصر       

مواطنٌها وفق مصلحة الوطن العلٌا، إذ احترم األموٌون الحرٌات االجتماعٌة والدٌنٌة لرعاٌاھم، معتبرٌن أن 

الجمٌع مواطنٌن فً الدولة، وأن الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ھً دولة ذات حكم سٌاسً بّناء للمجتمع والذي ٌكتمل 

ترام حقوق المرأة وكٌانها. ھذا باإلضافة إلى االنفتاح الحضاري الذي مثله األموٌون بسماحهم للفنون باح

باالنتشار تحت مظلة األخبلق العامة، كما أنهم لم ٌؽفلوا الجانب الصحً لما ٌمثله من  االنعكاس الحضاري 

 للدولة.

نعكاسه على المسلمٌن ؼٌر العرب ، إذ إن األموٌٌن لكن التشبث بمفهوم الدولة العربٌة لدى األموٌٌن كان له ا  

أساإوا ربما عن ؼٌر قصد لهإالء بداعً الحفاظ على دولتهم العربٌة من تدخبلت تطٌح بمفهوم قومٌتهم التً 

 آمنوا بها فجاء سلوكهم مع ؼٌر العرب لٌصب فً خانة الدفاع عن ھذه القومٌة.

لؽل فً مجتمعهم ، لكنهم على ما ٌبدو تمادوا فً السماح لبعض وإذا كان األموٌون قد سمحوا للفنون بالتؽ  

مظاھر المجون بالتضخم إلى درجة وصولها إلى حد العبث والبذخ، األمر الذي لطخ سمعة بعض الخلفاء، الذٌن 

 ؼالوا فً مجونهم، كما أساإوا إلى الدولة من خبللها.     

  : ) ؼٌر المسلمٌن(اإلٌجابٌة إلى اآلخرنظرة ال-4

اآلخر ھذه المفردة التً ٌنضوي بٌن جنباتها العدٌد من المعانً، والتً تدل بمجملها على ؼٌر المسلمٌن فً     

فهو  مسلم، ومن لم ٌستجب لها  الدولة العربٌة اإلسبلمٌة، ألن من استجاب لدعوة اإلسبلم وآمن برسالة محمد

ر الشرٌعة اإلسبلمٌة إلى فرٌقٌن كبٌرٌن فرٌق ولم ٌإمن برسالته فهو ؼٌر مسلم، وھكذا ٌنقسم البشر فً نظ

                                                                                                                                                                     المسلمٌن وفرٌق ؼٌر المسلمٌن. 

إلسبلمً إذا  على تسمٌة المواطنٌن من ؼٌر المسلمٌن فً المجتمع بؤھل الذمة أو الذمٌٌن لقد جرى العرؾ ا    

والذمة تعنً العهد والعقد، وتعنً الكفالة والضمان واألمان، كما ٌسمى أھل الذمة أھل العقد أو العهد، وھم 

،  (1)وسامرٌة وصاببةمن مجوس  (4) المعاھدون من النصارى والٌهود وؼٌرھم ممن ٌقٌمون فً دار اإلسبلم

ومهما كان االختبلؾ حول تسمٌة ؼٌر المسلمٌن فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة من أھل الكتاب والتً قٌل أنها 

 .   (1)وربما زاد علٌها جمٌع رعاٌا الدولة من ؼٌر المسلمٌن (3)تقصد النصارى والٌهود أصحاب الكتب السماوٌة

ء الرعاٌا فً العصر األموي؟  وخاصة بعد ما رّحب أھل الذمة بالعرب إذا  كٌؾ كانت نظرة المسلمٌن إلى ھإال

 من االنقسامات الدٌنٌة والمذھبٌة  المسلمٌن عندما فتحوا األمصار المختلفة، حٌث أمل أھل الذمة فً الخبلص

------------------------------------------ 

                                           ٕٖٔ،صٖ، ابن منظور ،لسان العرب  ،ج99ٕ-89ٕ،صٗٔاألزھري، تهذٌب اللؽة، ج (ٔ)

المجوس : ھم قوم ٌعظمون األنوار والنٌران وٌدعون بنو زرادشت ، وھم فرق شتى و ٌرون االشتراك فً النساء والمكاسب ، ( ٕ)

الصاببة ھً من   .ٔٔ،ص98ٕٔ، ٕن والمستؤمنٌن فً دار اإلسبلم، مإسسة الرسالة ، بٌروت طأحكام الذمٌٌ ،عبد الكرٌم زٌدان ،

 ا،فصاببة حران وإخوان الص،صبؤ أي مال وزاغ والصبوة ھً االنحبلل أي إذا خرج من شًء إلى آخر، الحمد، محمد عبد الحمٌد 

ن الٌهود سكنوا جبال بٌت المقدس وقراٌا من أعمال والسامرة:  ھم قوم م   .ٕ٘،ص998ٔ، ٔاألھالً لطباعة والنشر، دمشق،ط

                               .  98،الملل والنحل ،ص  مصر  وھم ٌتقشفون فً الطهارة أكثر من تقشؾ سابر الٌهود  ، الشهرستانً

مصطفى البابً الحلبً ، م(  المهذب ، مطبعة 8ٖٓٔھ /4ٙٗالشٌرازي، اإلمام أبو محمد اسحق ابراھٌم بن علً الشافعً) ت (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                    .  4ٗ، صٕ،ج 9ٕٗٔالقاھرة  

                                                  .     4ٕٓ، ص 9٘٘ٔ، ٗقصص األنبٌاء مطبعة مصر، ط،النجار، عبد الوھاب  (ٗ)
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م والتً أقرت بحق الشعوب الكرٌ بعدما رأوا السٌاسة العربٌة  المعتمدة على القرآن (4)والخبلص من حكامهم

الخاضعة لسلطانها بالمحافظة على معتقداتها وتقالٌدھا وطراز حٌاتها، بل أقر اإلسبلم بضرورة التعاٌش 

واالنسجام وحسن المعاشرة ولطؾ المعاملة ورعاٌة الجوار مع ؼٌر المسلمٌن .وتتجلى ھذه الروح الطٌبة فً 

ٌُخرجوكم ِمْن دٌاركم أْن تبروھْم وتقسطوا إلٌهْم  ال ٌنهاكُم هللاُ عن الّذٌن  القرآن الكرٌم  لْم ٌقاتلوكْم فً الدٌِن ولْم 

ألھل الكتاب، حٌث كان ٌزورھم كما برزت ھذه السماحة فً معاملة الرسول محمد (1)إن  هللا  ٌحب  الُمقسطٌن  

ٌم وفد نصارى نجران فً وٌّكرمهم وٌحسن إلٌهم وٌعود مرضاھم وٌؤخذ منهم وٌعطٌهم. كما أنزل الرسول الكر

ٌصلون فً جانب منه ورسول هللا والمسلمون ٌصلون فً جانب  صبلتهم فٌه فكانوا  المسجد وسمح لهم بإقامة

، كما بلػ تسامح الرسول القمة عندما مرت جنازة فقام لها فقٌل له إنها جنازة رجل ٌهودي  فقال ألٌست (3)آخر

 .  (1)نفسا  

خلفاإه من بعده، فها ھو عمر بن الخطاب ٌوصً وھو على فراش الموت بؤھل وعلى ھدي الرسول سار     

الذمة خٌرا  فقال: أوصً الخلٌفة من بعدي بؤھل الذمة خٌرا ، وأن ٌوفً لهم بعهدھم وأن ٌقاتل من ورابهم وأال 

كما   (0)قدسوال (6)، ومما ٌدل على تؤكٌد عمر لذلك  عهوده معهم ومنها عهده ألھل حمص(5)ٌكلفهم فوق طاقتهم

تمتع أھل الذمة فً عهد كل من عثمان بن عفان وعلً بن أبً طالب بما تمتعوا به فً عهد عمر بن الخطاب من 

                                                                               .     (4)تسامح وعدل وأمن

ٌّموا أبعاد         وبعد انتهاء العصر الراشدي ھل تابع األموٌون تلك السٌاسة السمحة مع ؼٌر المسلمٌن ؟ وكٌؾ ق

تلك السٌاسة؟ لقد أكمل األموٌون ھذه السٌاسة بالنسبة لؤلقلٌات، وإذا تم اعتبار معاملة األقلٌات مقٌاسا  للتحضر 

حترامهم لهإالء الذٌن ال ٌجاروھم فً القوة بحكم العدد فاألموٌون ٌسجلون عبلمة فارقة فً ھذا الموضوع ألن ا

                                                                       والتً تخالفها فً العقٌدة الدٌنٌة ٌعبر عن قوة ھذه الدولة .   

عربٌة اإلسبلمٌة أٌضا  حتى أنهم لقد شملت سٌاسة معاوٌة الموصوفة بالتسامح مع ؼٌر المسلمٌن فً الدولة ال     

ھو ، فقد عٌن لولده ٌزٌد مربٌا  مسٌحٌا  (1)شعروا فً عهده برخاء ال ٌقل عما كانوا علٌه فً حكم البٌزنطٌٌن

، كما نظر إلى مقدسات المسٌحٌٌن نظرة احترام وتقدٌر حٌث صلى عند جبل الجلجلة ببٌت (47) ٌوحنا الدمشقً

، وكان موقؾ معاوٌة (44)العذراء كما استقبل   رجال الدٌن المسٌحٌٌن وأكرمهم المقدس، ثم صلى عند قبر مرٌم

                      من أھل الذمة مثل باقً المسلمٌن موقؾ ود وتحبب مصدره إٌمان المسلمٌن باألنبٌاء الذٌن تقدموا 

---------------------------- 

توماس . و. ، الدعوة إلى اإلسبلم، ترجمة حسن ابراھٌم ،.  و أرنولد ٙٙاإلسبلم وأھل الذمة، ص ،علً حسنً خربوطلً، (ٔ)

                                                                       .    4ٗ،ص94ٔٔحسن وعبد المجٌد عابدٌن واسماعٌل النحراوي، مكتبة النهضة المصرٌة ،القاھرة ،

                                                                                                                                                                                                         .  8ممتحنة، اآلٌة سورة ال (ٕ)

                                                                                                                                  .  ٙٙمواطنون ال ذمٌون،ص ،فهمً ھوٌدي، (ٖ)

           .  9ٕ، ص99ٖٔ، ٔالقاھرة، ط معاملة ؼٌر المسلمٌن فً المجتمع اإلسبلمً ، مكتبة ؼرٌب،،الدھبً ، ادوار ؼالً  (ٗ)

م(الخراج، تحقٌق حسٌن مإنس،دار 8ٔ4ھ/ٖٕٓ، وٌحٌى بن آدم  القرشً)ت4ٖٗ،صٗٗعساكر، تارٌخ دمشق، جابن  (٘)

                                                                                                                                                                      . 9ٓٔ،ص984ٔ، ٔالشروق، القاھرة،ط

،و ابن أعثم، الفتوح، 9ٓٔ،صٔ(فتوح الشام،دار الجٌل،بٌروتنج8ٕٔھ/ٕٙٓمحمد بن عمر أبو عبد هللا)ت الواقدي، (ٙ)

                                                                                                                                     4ٓٔ،صٔج

                                                                                                    .  ٕٕٕ،صٔابن األعثم، الفتوح،ج(4)

                             .    8ٕٔ، ص9ٙ9ٔالخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة، القاھرة، (8)

                                                                                                                                                                                                                                     .   ٔٔولهاوزن ، الدولة العربٌة ،ص (9) 

                                                                                .4ٓٔإدوار، معاملة ؼٌر المسلمٌن ، ص و.8ٕٔخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص (ٓٔ)

                                                                                                               .4ٗٔربٌة، صولهاوزن، الدولة الع (ٔٔ)
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وبرساالتهم السماوٌة، وجسد ھذا الموقؾ معاوٌة عندما أمر بإعادة بناء كنٌسة الرھا التً ھدمها  محمد

والده من مإاخاة أھل الذمة  والتعامل م(وٌبدو أن ٌزٌد بن معاوٌة تربى على نهج ٖٙٙ/ھٖٗفً عام) (4)الزلزال

وھاھو ذا عبد الملك ٌضرب مثبل   .(1)معهم بإنسانٌة وبروح اإلسبلم حٌث كلؾ كاھنا  مسٌحٌا  بتثقٌؾ ولده خالد

التقرب من أھل الذمة وإرضابهم وطلب مودتهم ، فلقد اختار عالما  مسٌحٌا  من مدٌنة الرھا ٌدعى    على

، وأقام عبد الملك فً الرھا أٌضا  (3)بد العزٌز ،فرافق أثناسٌوس ھذا تلمٌذه إلى مصر أثناسٌوس مإدبا  ألخٌه ع

، كما أنه  (5)ولكً ال ٌؽضب المسٌحٌٌن عدل عن فكرة إدخال كنٌسة ٌوحنا بدمشق فً الجامع  (1)كنٌسة للتعمٌد

، بل كان األخطل ٌدخل (6)كان ٌحترم شاعر قبٌلة تؽلب المسٌحٌة األخطل وكان ٌقول عنه شاعر أمٌر المإمنٌن

ٌُحرم الذمٌون من عدل عمر بن عبد العزٌز . (0)المساجد فً دمشق والكوفة فٌقؾ المسلمون له إجبلال   ولم 

ورحمته، وطالما أنه اعتبر خلٌفة راشدي خامس فقد عمل على تطبٌق الشرٌعة اإلسبلمٌة التً حضت على 

، كما  (4)دموا كنٌسة أو بٌعة أو بٌت نار صولح أھل الذمة علٌهمعاملة أھل الذمة بالحسنى، فقد أمر عماله أال ٌه

عامله على  ، و كتب إلى (1)نهى عمر عماله عن اتباع سٌاسة الحجاج التً قضت بإرجاع أھل الذمة إلى قراھم

 الكوفة أٌضا  أن ٌعطى أھل الذمة ما بقً من خراج الكوفة فٌسدد دٌونهم وٌساعد من أراد الزواج منهم، ثم ختم

ي أھل الذمة فإننا ال نرٌدھم لسنة أو لسنتٌن»رسالته بقوله:  . وإلكمال مبدأه ھذا أعاد كنٌسة ٌوحنا التً  (47)«قو 

أخذھا منهم الولٌد بن عبد الملك الذي أعطاھم ماال  مقابلها ، ثم ھددھم بهدمها إن لم ٌؤخذھا ، وبالفعل أخذھا بؽٌر 

ح لدمشق وسلطان دمشق كانت تنص على أّن جمٌع ما فتح عنوة وجه حق ألن شروط الصلح بٌن الجٌش الفات

خارج أسوار دمشق فهو للمسلمٌن ولكن المسٌحٌٌن رفضوا ھذا األمر واتفقوا مع المسلمٌن على أن ٌتركوا لهم 

      .        (44)كنٌسة ٌوحنا وتبقى لهم كنٌسة توما مقابل ذلك

عبد الملك من إصداره لقرار ٌقضً بتكسٌر الصلبان وإزالة  والبد من ذكر ما أخذ على الخلٌفة ٌزٌد بن    

وھنا ال بد من السإال لماذا فعل ٌزٌد ذلك؟ وما  (41)الصور والتماثٌل وھدم الكنابس المستحدثة وخاصة  فً مصر

ر ھو رد الفعل علٌه؟ تتسم سٌاسة ٌزٌد بشكل عام بالقسوة تجاه معظم السكان، وربما اندفع إلى اتخاذ ذلك القرا

مع أن  -وإن لم ٌكن ٌزٌد شؽوفا  بهذا الخط -بؽٌة تنفٌذ نصوص العهود التً أبرمها المسلمون مع المدن المفتوحة

 العهود لم تذكر ھدم الكنابس المستحدثة، أو ربما كان ذلك بسبب نصٌحة رجِل ٌهودي لٌزٌد بؤنه إن أمر بهذا 

-------------------------------------------- 

                                     9ٔٔأحوال ؼٌر المسلمٌن فً ببلد الشام حتى نهاٌة العصر األموي، ، ص ،حامد محمد لشرٌؾ ،ا  (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      .   8ٕٔالخربوطلً، اإلسبلم ،ص  (ٕ)

                                                                                                                     .      8ٔأرنولد، الدعوة إلى اإلسبلم، ص (ٖ)

(ٗ)     ,Hebraeus; Bar, The chrnography  of Greoy Abul  Faraj ,V1, Englsih Translathon  

,London,1932,p105.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           .             4ٙٔولهاوزن ، الدولة العربٌة، ص(٘)

         .           4ٖٕ،ص4، والببلذري، أنساب، ج88ٕ،ص8،،ج9ٖ٘ٔاألصفهانً ، األؼانً مطبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                     .          98ٕص،8األصفهانً، األؼانً،ج (4)

                                                                                                                                                                                                                  .     4ٕ،صٗالطبري ، تارٌخ األمم والملوك، ج (8)

                                                                                                                                                                                                                 .  8ٓابن عبد الحكم ، سٌرة عمر بن عبد العزٌز،ص (9)

                                                                                                                                                          .          8٘-4٘ابن عبد الحكم، المصدر السابق،،ص (ٓٔ)

التارٌخ السٌاسً  ،علً ، أحمد،ٖٓ،صٗج  ،والطبري، تارٌخ األمم والملوك،ٕٖٔصٕٖٔالببلذري، فتوح البلدان، ص(ٔٔ)

                                                                                                                                     .     94-9ٙوالحضاري، ص

 .8ٖ٘،صٔ، والمقرٌزي، الخطط،ج4ٕ-4ٔ(ا لكندي، الوالة والقضاة،صٕٔ)



ٕٔٗ 
 

وم فهو سلوك فردي وال ٌعبر عن ومهما ٌكن من أمر ٌزٌد مع ھذا المرس (4)القرار فإنه سٌحكم أربعٌن سنة

سٌاسة الدولة، واألھم ھنا ھو رد الفعل على ذلك، فقد سمح المسلمون للمسٌحٌٌن بحرٌة التعبٌر عن ھذا المرسوم 

 ومن ذلك ما قام به القدٌس ٌوحنا الدمشقً من كتابة رسابل شهٌرة تخص استخدام الصور كوسٌلة للعبادة .

ملك تسامحه وصداقته ألھل الذمة ومما ٌذكر له أنه أعاد لمسٌحًٌ أنطاكٌة حق ومما تمٌز به ھشام بن عبد ال   

تعٌٌنهم لمن ٌروه مناسبا  الرتقاء كرسً البطر كٌة بعد أن كانوا قد ُحِرموا من ذلك مدة أربعٌن عاما ، وكان له 

كما أشار ترتون بتسامح  ، (1)فوافقوا على ذلك صدٌقا  مسٌحٌا  ھو القس استٌفان أو اصطفان  فطلب منهم اختٌاره

   .(3)ھشام إذ ذكر أنه أمر ببناء  دار بجوار قصره إلقامة البطرٌرك لٌسمع الصبلة والعظة

 النظرة اإلٌجابٌة للمرأة :-1

إن وضع المرأة فً مجتمع ما ھو إال داللة على حضارة ھذا المجتمع، بحٌث ٌمكن اعتبارھا مقٌاس تقدم أو     

وبناء على ذلك فٌصح القول بؤن اإلسبلم رفع من مكانة المرأة وأعطاھا حقوقها وقّدرھا تخلؾ ھذا المجتمع . 

حق قدرھا، وكثٌرة  ھً اآلٌات القرآنٌة التً تبٌن معاملة المرأة وتصون حقوقها، بل إّن القرآن الكرٌم خّصها 

بالؽا  وعظٌما ، فؤحاطها بكل  . كما منحها اإلسبلم اھتماما   (1)بسورة كاملة فً القرآن  تحمل اسم سورة النساء

سبل التربٌة والرعاٌة، وشرع لها من الحقوق ما ٌبلبم تكوٌنها وفطرتها  بحٌث لم تعهد ھذا االھتمام أمة من 

األمم على مر العصور، وبهذا التقدٌر الكبٌر كانت المرأة المسلمة وراء األفذاذ العظام الذٌن تحملوا عبء الدعوة 

 معظم بقاع األرض.  اإلسبلمٌة ونشروھا فً

 :   مكانة المرأة قبل اإلسالم -4

ولمعرفة المكانة التً حصلت علٌها المرأة فً اإلسبلم البد من المرور ولو بالشًء الٌسٌر على وضعها      

ما العام قبل اإلسبلم . إذ إنها لم تكن لها مكانة عامة فً كل القبابل، بل كانت مكانتها تختلؾ فً القبٌلة الواحدة ع

..الخ، ولذا لم ٌكن امتهان العرب للمرأة (5)إذا كانت تنتمً إلى بٌت رفٌع وكذلك باختبلؾ الزمن ونوع الحٌاة.

تقلٌدا  عاما  بل كان سلوكا  لبعض القبابل، فقد كان كثٌر من حكماء العرب ال ٌرضى أن ٌنظر إلى المرأة نظرة 

وبٌبتهم خبلبق من الخٌر والشر، ولم ٌكونوا جمٌعا   ، فالعرب أمة فرضت علٌهم معٌشتهم( 6)استخفاؾ وإھانة

، ولكن النظرة العامة للمرأة كانت دونٌة، وبذلك  (0)ٌكرمون المرأة وٌبجلونها ، كما لم ٌكونوا جمٌعا  ٌحتقرونها

 وفً ھذا الصدد (4)لم تتمتع بحقوقها الشخصٌة وال باستقبللها، بل كانت تعد عندھم أداة من أدوات الزٌنة

----------------------- 

م مطبعة مصنع االسكندرٌة، ٕ٘ٓٔ-ٖٖٗوسام، دراسات فً تارٌخ وحضارة الدولة البٌزنطٌة، من  (فرج،ٔ)

.                                                                                                              8ٔٔ-49ٔ،ص98ٕٔالكراس،

                                                                                                                                                         .               48ٕ-44ٕلدولة العربٌة، صولهاوزن، ا (ٕ)

                                                                                                                                                           .8ٕ(  ترتون ، أھل الذمة،صٖ)

                                                                                                                                                                        السورة الرابعة من القرآن الكرٌم.   (ٗ)

، 994ٔاإلسبلم فً نظمه اإلدارٌة والسٌاسٌة والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفنٌة،دار الفكر، دمشق،،الرفاعً، أنور  (٘)

                                                                                                                                    . 4ٕٕص

                                                 .  ٓٙ، ص9ٖ٘ٔتارٌخ العرب قبل اإلسبلم، مطبعة األزھر،  ،محمد مصطفى النجار، (ٙ)

                                                                                                                                                              .  ٔٗ، صًٕ اإلسبلم ،)د.ت( طالمرأة ف ،كمال أحمد عون،(4)

                                                                                                              .     9ٕٓحسٌن الحاج ، حضارة العرب فً صدر اإلسبلم، ص ،حسن(8)
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. إذا  فمكانة المرأة  (4)«ٌبا  حتى أنزل هللا ما أنزل نا فً الجاھلٌة ال نعد النساء شوهللا ك»ٌقول عمر بن الخطاب :

عند كل الناس ،لتصبح جزءا   ال ٌتجزأ من المجتمع وفً  فً المجتمع تفاوتت، لكن اإلسبلم جاء ورفع منزلتها

 .( 1)«النساء شقابق الرجال» ذلك ٌقول الرسول الكرٌم:

 المرأة فً اإلسالم:-1

ألسباب اقتصادٌة واجتماعٌة وأخبلقٌة ، بحٌث كان  وذلك منهم األنثى حق الحٌاة الذي ُحِرمْت أعطى اإلسبل     

ّل أحدھم باألنثى ظ   وإذا ُبشر   فحّرم اإلسبلم ذلك  -أي بدفنها وھً حٌة-اإلسبلمقبل ٌتم التخلص منها بالوأد 

ٌدسُه فً التراِب أال ساء  ما  أمْ  ھونٍ  على أٌمسكهُ  بهِ  ما ُبشر   وءِ سُ  نْ مِ  القومِ  ن  مسودا  وھو كظٌم ٌتوارى مِ  وجههُ 

ولهن  مثُل الذي علٌهن  بالمعروِؾ تعالى؛كما ومنح اإلسبلم المرأة ما للرجل من حقوق فً قوله  . (3)ٌحكمون 

ٌوصٌكُم هللاُ فً أوالدكم للذكِرمثُل ومن ھذه الحقوق حق المٌراث: (1 )وللرجاِل علٌهن  درجة  وهللاُ عزٌز  حكٌم 

 ،(6)، وھذه القسمة لم تكن إجحافا  بحقها ، إذ إن المرأة مكفولة  بالرجل فً معظم أدوار حٌاتها (5)حِظ األنثٌٌن 

كما وأباح الشرع لها حرٌة التصرؾ بمالها ، وأباح لها توكٌل ؼٌرھا فٌما ترٌد مباشرته بذاتها وأن تضمن 

 . (0)ؼٌرھا وٌضمنها ؼٌرھا،  كما كفل لها حقها بالموافقة على الزواج ورضاھا دون إكراه

اإلسبلمٌة، وكانت موجودة فً وحتى فً مسؤلة اإلٌمان أُعطٌت المرأة الحقوق كاملة فً ممارسة الشرٌعة    

اللقاءات التً عقدھا الرسول مع المسلمٌن األوابل، إذ باٌع النبً الرجال والنساء على السمع والطاعة والقٌام 

بحدود هللا، بل إن السبعٌن األوابل الذٌن دخلوا اإلسبلم كان منهم سبع وثبلثون امرأة، ثبلثون من الحرابر وسبع 

م التً حضرھا ثبلثة وسبعون رجبل ، حرصت النساء على ٕٕٙبٌعة العقبة الثانٌة  من اإلماء، حتى أنه فً

 . ( 4)حضورھا

ومما ٌدل على إكرام اإلسبلم للمرأة والمحافظة على شعورھا أّن أم ھانا )ھند بنت أبً طالب ابنة عم     

فجاء علً بن أبً طالب   ن،م( رجبل  من أعداء المسلم9ٌٕٙھ/ 8)  فً ٌوم فتح مكةأجارت قد ( الرسول الكرٌم

قد أجرنا من أجرِت وأمنا من أمنت ٌا أم » ، فقال لها:ٌا  من قتله، واحتكمت إلى الرسولٌرٌد وجهه فمنعت عل

واستمرت المرأة فً صدر اإلسبلم على المزاٌا التً منحها لها اإلسبلم من حرٌة إنسانٌة واجتماعٌة  (1)« ھانا

واقتصادٌة، حٌث كن ٌسمعن الخطباء وٌحضْرن  المحاضرات وٌشارْكن  فً الحروب، ولم ٌدخل الوھن إلى 

 الولٌد الثانً الذي أدخل إال فً أواخر العصر األموي فً عهد–أي ما ٌسمى نظام الحرٌم –مركزھا ومكانتها 

                                                                                                                           .  (47)الؽرٌبة فً الببلط  كثٌرا  من العادات
------------------------------------------------------                                                                                

                                                                                                                                                                     .  ٘، صٕٓٔٓل اإلسبلم ،بدر عبد الحمٌد ، المرأة فً ظ ،ھمٌسة (ٔ)

                    .   ٘٘،صٕٔٓٓ، ٕٔالسنة النبوٌة بٌن أھل الفقه وأھل الحدٌث، دار الشروق، القاھرة، ط ،محمد الؽزالٌن، (ٕ)

                                                                                                               .     9٘-8٘سورة النحل، آٌة  (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                      .        8ٕٕسورة البقرة، آٌة  (ٗ)

                                                                                                                                                                                      .   ٔٔسورة النساء ، آٌة  (٘)

                                             .   ٕ٘ٔمكانة المرأة فً اإلسبلم ، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ص ،ٌحٌى الكعكً،  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                  .    ٖٕسبلم، صبدر ، المرأة فً ظل اإل ،ھمٌسة (4)

الدار  ن محمد، مسابل اإلمام أحمد، تحقٌق فضل الرحمن دٌن محمد،، وابن حنبل، أحمد بٔٔ،ص8ابن سعد، الطبقات، ج  (8)

                                                                                                                 .9ٔ،و ھمٌسة، المرأة فً ظل اإلسبلم، صٖٗٓ، ص 988ٔ، ٔالعلمٌة، مدٌنة دلهً،ط

                                                          .ٖٓٗ،صٗ،والذھبً، سٌر أعبلم النببلء،جٙٓ٘، مسابل اإلمام، صابن حنبل (9)

الخربوطلً، الحضارة و ، 48ٕ، الرفاعً، اإلسبلم فً نظمه، صٔٗٗ، صٔ، تارٌخ اإلسبلم، ج (ابراھٌم، حسن،حسنٓٔ)

                                                                                                                                .                           ٖٓٔالعربٌة، ص
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إذا  لقد احتفظت المرأة العربٌة أٌام الراشدٌن واألموٌٌن بمكانتها الفضلى وھناك الكثٌر من النماذج عن المرأة   

المثالٌة التً تمٌزت باستقبلل الرأي واالختبلط بالناس ، وبالعلم واألدب وبحضور مجالس حافلة . ھذا باإلضافة 

ولم ٌر  المسلمون ضٌرا  فً ذلك ، وھناك األمثلة الكثٌرة  إلى مشاركتها فً الحروب منذ أٌام الرسول الكرٌم،

ومنها نسٌبة بنت كعب )أم عمارة( والتً بقٌت تجاھد فً سبٌل رفع راٌة الحق، حتى أنها ُجِرحت فً معركة 

، وكذلك كانت أسماء بنت عمرو بن سلٌمة التً امتشقت (4)ودافعت عن الرسول بالسٌؾ م ( ٕٗٙ/ هٖأحد) 

. كما وكانت أم الخٌر بنت حرٌش الكوفٌة كالسهم تحت راٌة اإلمام علً، فكان سٌفها  (1) ةالسٌؾ للمحارب

.  واستمرت المرأة فً العصر األموي على ھذا المنوال (3)ممشوق فً ٌدھا تحض الناس على االنتصار لعلً

القتال ٌساعدنهم فً فً اشتراكها فً الحروب، حٌث كانت كثٌرات ھم النساء اللواتً صحبن الرجال إلى ساحات 

، ولذلك خصص لهن مكان  (1)الدفاع والهجوم وٌبثثن فٌهم روح  الحمٌة بما ٌلقٌنه من خطب وأشعار حماسٌة 

، وكثٌرات ھن اللواتً حملن السٌؾ لمحاربة عدوھم مهما كانت انتماءاتهن،  (5)فً المدن الحصٌنة والمعسكرات

لة الخارجٌة زوجة شبٌب بن ٌزٌد الخارج على عبد الملك بن ولم ٌكن لدى العرب حرج  من ذلك ، فها ھً ؼزا

مروان  والتً تعد من أشجع القواد الذٌن دوخوا الببلد وروعوا الجٌوش ودبوا الرعب حتى فً قلب الحاكم 

الجبار الحجاج الثقفً الذي خشً بؤسها وتحاشاھا،  وقد بلػ من شجاعتها وقوتها أنها نذرت إذا دخلت الكوفة أن 

.  ولم (6)فً مسجدھا ركعتٌن طوٌلتٌن تقرأ فٌها سورة البقرة وسورة آل عمران، وبالفعل حققت أمنٌتهاتصلً 

. كما برزت  (0)تكن وحدھا من النساء بل خرجت معها مابتً امرأة من الخوارج اعتقلن الراح وتقلدن السٌوؾ

من نساء الخوارج فً مٌادٌن القتال أٌضا  أم حكٌم زوجة قطري بن الفجاءة التً كانت من أعظم الناس ذكاء  

. ولم تكن قوة الشكٌمة لدى النساء العربٌات بحمل السبلح فقط بل بالقوة المعنوٌة والحزم (4)ومضاء  وجمال وجه

عندما حوصر فً  -التً حرضت ابنها عبد هللا بن الزبٌر ورفض الذل، ھذا ما قامت به أسماء بنت أبً بكر

على استقبال الموت بشرؾ  لما ٌؤس من االنتصار وأمرته أن ال  –الكعبة من قبل الحجاج الثقفً وخانه أصحابه 

ر العص إذا  لم ٌكن لدى المجتمع  فً (1)لبنً أمٌة فٌعٌش ذلٌبل ، فسمع نصٌحتها وخرج مقاتبل  حتى قُتِل ٌسلم نفسه

حرج من اشتراك المرأة فً الحروب ، وھذا ما أعطى للدولة القوة والتماسك فً موقفها من المرأة.   األموي

ومثلما قُِدر للمرأة مشاركتها فً الحروب كذلك قُدر لها أدبها وعلمها واختبلطها بٌن الناس وأخذھا العلم 

 ٌتسع المقام ھنا لذكرھن جمٌعا  وذكر وكثٌرات ھن النساء اللواتً جمعن كل ھذه الصفات مع بعضها، وال

سجاٌاھن واحترامهن من قبل المجتمع، إال أّن الذكر سٌكون للبعض منهن ألن الحصر ؼٌر ممكن، وإذا دلت             
------------------------------                                                                                                                                          

ر دا تحقٌق علً محمد البجاوي، الستٌعاب فً معرفة األصحاب،ام( 4ٓٓٔ/ھٖٙٗابن عبد البر أبو عمر ٌوسؾ القرطبً)ت  (ٔ)

 ٓٗٔ،ص8،و ابن حجر ، اإلصابة ،ج   48ٕ،صٕ، الذھبً، سٌر أعبلم النببلء، ج9ٗ9ٔص،ٗج ، 99ٔٔ، ٔالجٌل، بٌروت،ط

                                   .    4٘ٔ-4ٔٔ،ص ٘،وعمر رضا كحالة، أعبلم النساء فً عالمً العرب واإلسبلم  مإسسة الرسالة ،بٌروت، ج

                                                                                                                                                                                                                       .ٖٖٔ،ص8ابن حجر، اإلصابة  ج (ٕ)

م( ببلؼات النساء وطرابؾ كبلمهن وملح نوادرھن وأخبار ذوات 89ٖ/ھ8ٕٓاھر)تأبو الفضل أحمد بن أبً ط طٌفور،  (ٖ)

، 4ٖٕ-ٖٖٕ،ص4ٓ، ،و ابن عساكر، تارٌخ   دمشق،جٕٗ،ص9ٓ8ٔمطبعة مدرسة والدة عباس األول، القاھرة، الرأي منهن،

                   .  ٕٗ، ص9ٕٙٔ، ٔالمرأة فً حضارة العرب والعرب فً تارٌخ المرأة ، دار النشر للجامعٌٌن، ط،جمٌل و    بٌهم،

                                        .   ٕٗٔ،ص99ٙٔ، ٔالمجتمع فً العصر األموي، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت،ط،العظم ، أسٌمة (ٗ)

                                                                                                                                                                                     .  ٗٗٗ،صٔ، تارٌخ اإلسبلم ، ج (ابراھٌم ،حسن،حسن٘)

موسوعة شهٌرات  ،خلٌل و بدوي،  ،ٗ٘ٗ،صٕ، ابن خلكان، وفٌات األعٌان،  ج  4ٕٗخلٌفة بن خٌاط، تارٌخ خلٌفة، ص (ٙ)

                                                                                        . 8٘ٔ-8ٗٔ،ص998ٔ، ٔالنساء ، دار أسامة للنشر ، األردن،  ط

                                                                                                                                                . 8، صٗمعجم النساء، ج ،عمر رضا كحالة ،  (4)

                                                                                                                               .    ٖٗٔالمجتمع األموي، ص،العظم، أسٌمة  (8)

                                                         .  4ٕٙ،صٕ، و الٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج4ٖ٘،صٕالفاكهً، أخبار مكة نج  (9)

                                                                                                                                                            



ٔٗ٘ 
 

واحترام الرأي والممٌزات، والمتتبع لوفود معاوٌة ٌرى كثرة  كثرتهن على شًء فإنها تدل على سبلمة المجتمع

الوافدات علٌه من النساء حٌث استقبلهن واحترم لهن آراءھن مع أنهن كن من أنصار اإلمام علً بن أبً طالب 

لتلك  ذكر  بكل الجرأة األدبٌة البلبقة، وفً الجزء األول من العقد الفرٌد البن عبد ربه ورتهوسمح لهن بمحا

     والزرقاء بنت عدي بن ؼالب  ( 3)وأم سنان بنت حٌثمة (1)بكارة الهبللٌة ، ومن تلك النساء : (4)المحاورات 

 ٓ.(1)الكوفٌة 

والتشكٌل من الوجهة السٌاسٌة والعلمٌة على السواء ففٌه امتاز بكونه دور التؤسٌس وبما أن العصر األموي     

نشؤت العلوم من نحو وصرؾ وبٌان وظهرت العلوم الدٌنٌة من فقه وحدٌث وتفسٌر وكبلم ،وفٌه تفتقت اآلداب 

الجاھلٌة من إنشاء وشعر وخطابة، كما ُبدئ به بتدوٌن التارٌخ وبترجمة بعض العلوم األجنبٌة، فلقد كان للمرأة 

كة فً ھذه النهضة الثقافٌة، وبعض المشاركة فً الناحٌة العلمٌة،  وكثٌرا  من المساھمة فً الناحٌة األدبٌة مشار

 بحٌث تمٌزت النساء بؤنهن جمعن المجد من أطرافه كافة، فالمرأة منهن كانت أدٌبة وفقٌهة وعالمة وصاحبة رأي

م( والتً أخذت 4ٔٙھ/98لمحدثة العالمة توفٌت)مرة بنت عبد الرحمن األنصارٌة الفقٌهة اع ومن تلك النساء:

ما بقً أحد أعلم » عابشة بنت أبً بكر الصدٌق الحدٌث ، فؤكثرت منها، حتى أن عمر بن عبد العزٌز، قال: من

 .                                   (5)«بحدٌث عابشة من عمرة

تؤلقت أخرٌات فً الناحٌة األدبٌة وٌرجع ذلك  وكما برْعن  ھإالء النساء وؼٌرھن فً العلم والفقه كذلك    

باإلضافة إلى الوراثة وإلى تحّضر العرب وما رافقه من وفرة فً األموال التً انهالت علٌهم بسبب الفتوحات، 

ھذا باإلضافة إلى عودة العرب فً العصر األموي إلى الؽرؾ من أدب الجاھلٌة لٌبرروا فٌها حروبهم 

النساء األدٌبات العارفات بؤخبار العرب السٌدة عابشة بنت طلحة  . واشتهرت من(6)الداخلٌة

. حٌث جالست الشعراء والرواة، كما كانت من أدٌبات عصرھا اللواتً نبؽن  فً (0)م(4ٔ9/ھٔٓٔالتمٌمٌة)

الحقل األدبً والتارٌخً، وبصورة خاصة  بؤٌام العرب وعلم النجوم الذي كان له شؤنه فً تلك الحقبة، فقد وفدت 

ذات مرة على ھشام بن عبد الملك فبعث إلى مشاٌخ بنً أمٌة لٌسمروا عنده، فما تذاكروا شٌبا  من أخبار العرب 

. وكذلك كانت السٌدة سكٌنة بنت الحسٌن بن علً بن أبً  (4)وأنسابها إال أفاضت به وكذلك بالنجوم

ن شدة ولعها باألدب جعلت ، سٌدة نساء عصرھا وأظرفهن وأحسنهن أخبلقا ، وم(1) (م4ٖ٘/ھ4ٔٔطالب)ت

دارھا مجلسا  له، ٌجتمع فٌه األدباء و الشعراء، وكانت تحكم بٌنهم وتفاضل، حتى أنها حذت حذو الخلفاء 

                                                                                                                              . (47)واألمراء فً الجود والعطاء
-----------------                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                      .   8ٖ٘-ٕٖٓ،صٔد ربه،ج( ابن عبٔ)

                                                               .     4ٕٓ،صٕ، وكحالة، معجم النساء،ج8ٕٕ-ٕٕٙ،ص9ٙكر ،ج،وابن عسا  ٖٙٗ،ص ٔالعقد الفرٌد، ج (ٕ)

 .    9ٕٗ-4ٕٗ،ص4ٓو ابن عساكر، تارٌخ دمشق، ج،9ٙ-8ٌٙفور، ببلؼات النساء ،ص ، وط9ٖٗ،ص   ٔ( العقد الفرٌد، ج ٖ)

                                                                                                           .         9ٙٔ-4ٙٔ،ص9ٙساكر ، تارٌخ دمشق، ج،وابن ع  4ٖٗ،ص  ٔج  العقد الفرٌد، (ٗ)

                                                                                                                                                                                      .     84ٖ،صٕابن سعد، الطبقات،ج (٘)

                                                                                                               .     ٖ٘ٔالمرأة العربٌة،ص ،جمٌل بٌهم، (ٙ)

( عابشة من بنً تٌم بن مرة أدٌبة عالمة بؤخبار العرب كانت تقٌم فً مكة سنة وفً المدٌنة سنة وتخرج إلى الطابؾ لتفقد 4)

الذھبً، ،ٕٕٙ-ٕٓ٘،ص9ٙأمها أم كلثوم ابنة أبً بكر الصدٌق. وروت عن خالتها عابشة، ابن عساكر، تارٌخ دمشق، جأموالها، 

                                                                                                           .           9ٖٙ،صٗسٌر أعبلم،ج

                                                                                                                                                                      . ٗ٘ٔ،صٖكحالة، معجم النساء، ج (8)

(سكٌنة وقٌل اسمها آمنة أو أمٌنة أمها الرباب بنت امرإ القٌس بن عدي كانت تجالس أجبلء قرٌش أخبارھا كثٌرة أقامت وماتت 9)

                                                                                                              .   ٕٕٙ،٘،جبالمدٌنة سنة ، الذھبً، سٌر أعبلم النببلء

                            .           4ٖٖ-4ٖٔ،ص4الذھبً، تارٌخ اإلسبلم،ج و،  9ٕٗ،ص   ٕج  ابن خلكان، وفٌات األعٌان، (ٓٔ)



ٔٗٙ 
 

عبد هللا  تستقببلن األدباء فً مجالسهما، فإن لٌلى بنتن لؤلدب، سكٌنة وعابشة أدٌبتٌن محبتٌ كانتوإذا       

واألمراء، وھً مرحُب بها  كانت شاعرة من شعراء العرب المتقدمات فً اإلسبلم، تفد على الخلفاء (4)األخٌلٌة

معاوٌة وعبد الملك والحجاج  على كل  من وبطبلقة لسانها وثبات جنانها وحسن محاورتها وحضور بدٌهتها،

 الثقفً الذي قالت له :      

 بكؾ  هللا حٌث نراھاما           المناٌا إن  أحجاُج ال ٌفل سبلحك                                

                               (1)تتبع أقصى دابها فشفاھا        إذا ھبط الحجاُج أرضا  مرٌضة                                        

وكثٌرات ھن الشاعرات والراوٌات من البادٌة واللواتً ٌشار إلٌهن بالبنان فً إجادة الشعر، أمثال عمرة      

. وزٌنب بنت الطثرٌة من بنً عامر، (3)والتً كانت دارھا ندوة للشعراء والرواة -من سراة بنً جمح الجمحٌة

 وباإلضافة إلى االستحسان الذي القاه.  (1)مشهورة بالفصاحة وفنون الكبلموالتً كانت مطبوعة على الشعر و

معاذة بنت عبد هللا العدوٌة التً  ن الزاھداتوم شعر المرأة ورواٌتها وعلمها، كذلك استحسن زھدھا وتصوفها،

  توفٌت سنة، وكانت ثقة وحجة روى عنها الكثٌرون ؼة والفقه والنسك وھً من العراق تمٌزت بالفصاحة والببل

وخٌر من مثلت ھذا الزھد والنسك مع شعٍر ٌناسب ھذا الصبلح رابعة بنت اسماعٌل   (5)م(  4ٔ9ھ/  ٔٓٔ) 

العدوٌة، بل ربما سبقت ؼٌرھا فً وضع قواعد الحب والحزن فً ھٌكل التصوؾ اإلسبلمً، وھً التً تركت 

فً األدب الصوفً البلحق  وضعت لبنة األساسفً اآلثار الباقٌة نفابس فً التعبٌر عن محبتها وحزنها، وبذلك 

تعددت النساء اللواتً .و(6)العراقم( وأصبح قبرھا مزارا  ألھل   4ٕ٘/ هٖ٘ٔمن نثر وشعر، ولقد توفٌت سنة) 

 مواقفهم محترمة. زھدن فً حب اإلله وكانت

زٌز بن مروان ، والتً كانت كما ساھمت المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة ، ومن تلك النساء أم البنٌن بنت عبد الع    

من ربات الفصاحة والببلؼة وقوة الحجة وبعد النظر، وكانت لها مكانة ملحوظة فً قصر زوجها الولٌد بن عبد 

                                                                           .                                  (0)العامة الملك الذي كان ٌستشٌرھا فً أمور الدولة

،وأضاؾ ھذا للدولة األموٌة المزٌد  ذٌن استحقتهما بجدارةلكل التقدٌر واالحترام ال إذا   نالت المرأة فً ھذا العصر

من القوة بدمج مكونات المجتمع وتفعٌل دور المرأة فٌه واالستفادة من قدراتها من أجل نمِو سلٌم للمجتمع العربً 

                                                                                                                   اإلسبلمً.
-------------------------------                                                                                                               

لى األخٌلٌة بنت عبد هللا بن الرحال بن شداد  من بنً عامر بن صعصعة، شاعرة فصٌحة ذكٌة  اشتهرت بؤخبارھا مع توبة ( لٌٔ)

                                                                                                                            . 9ٖٕ،ص٘م ،الزركلً، األعبلم،ج99ٙ/ھ8ٓابن الحمٌر وماتت سنة

، والصمد ،واضح، دٌوان لٌلى األخٌلٌة، دار ٖٖٗ-ٕٖٔ،صٗ، وكحالة، ،أعبلم النساء،ج4ٗ،صٕبن خلكان، وفٌات،ج( إ)

                                                                                                                           .88،صٖٕٓٓ، ٔصادر، بٌروت، ط

                                                                                                                                                                            .                                              .                                        ٕٗٔ،صٕٔ،ج9٘ٓٔاألصفهانً، األؼانً، مطبعة دار الكتب المصرٌة، (ٖ)

                                                        .،  4ٔ،صٕ،و   كحالة، أعبلم النساء، ج4ٖٗ،صٙابن خلكان، وفٌات األعٌان،ج(ٗ)

(كانت معاذة من ربات الفصاحة والببلؼة والتفقه فً الدٌن والنسك فً البصرة روت عن عابشة وأم عمرو بنت عبد هللا بن ٘)

                                                 .         9ٖٔ، والسلمً، طبقات الصوفٌة،ص 8ٖٗ،  ،ص 8ابن سعد ، الطبقات،ج الزبٌر،

ابعة صوفٌة كبٌرة وعابدة شهٌرة تمكنت من معرفة دقابق التصوؾ مكانا  علٌا  وھً السباقة إلى وضع قواعد الحب كانت ر(ٙ)

م(طبقات الصوفٌة ٕٔٓٔھ/ٕٔٗالُسلمً، محمد بن الحسٌن بن محمد أبو عبد الرحمن)ت والحزن فً ھٌكل التصوؾ اإلسبلمً، 

 و، ،84ٖ،س998ٔ، ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط القادر عطا، مصطفى عبد تحقٌق وٌلٌه النسوة المتعبدات الصوفٌات،

م(مرآة الجنان وعبرة الٌقظان فً معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان، دار ٖٙٙٔھ/4ٙ8أسعد أبو محمد)تالٌاقعً، عبد هللا بن 

                                             ٕٖٗ-ٖٔٗ،صٔكحالة، أعبلم النساء،جو، ،8ٕٔ،صٔ،ج99ٖٔ، ٕالقاھرة،ط الكتاب اإلسبلمً،

 .                                                 4ٕٓ-ٕٗٓ،ص4ٓ،وابن عساكر، تارٌخ دمشق،ج ٕٗٔ،ببلؼات النساء، ص ابن طٌفور  (4) 



ٔٗ4 
 

 للحفاظ على وحدة المجتمع: التأكٌد على قضٌة المواطنة-3

المسلمٌن على اعتبار اختبلؾ الدٌن، كما لم ٌمٌز بٌن المواطنٌن لم ٌمٌز اإلسبلم بٌن المسلمٌن وؼٌر      

واألجانب على أساس جنسٌتهم أو تابعٌتهم، فلذا من الخطؤ الناتج عن الجهل والتضلٌل زعم بعض الكتاب أن 

، واإلسبلم لم ٌتعرؾ إلى (4)صفة المواطن كانت للمسلمٌن وحدھم، وأن ؼٌر المسلمٌن كانوا جمٌعا  من األجانب

بؽض  -فكرة الجنسٌات، بل صنؾ الناس على أساس صفة المسالمة والمحاربة ووزعهم من ثم بٌن مسالمٌن

وھم األصل وحربٌٌن وھم المستثنى، ثم اعتبر الحربٌٌن وحدھم أجانب بطبعهم، واعتبر ببلدھم  -النظر عن دٌنهم

 ببلد العدو أو دار الحرب.

للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن بؽٌر تسلط وال أفضلٌة من أحد على أحد ألنه  دٌار المسلمٌن إذا  ٌنبؽً أن تظل ملكا      

ال فضل إلنسان على إنسان إال بتقواه وعمله الصالح وإذا كان ھذا ھو معٌار التفاضل بٌن الناس أمام هللا فبل بؤس 

ه أول وثٌقة أن ٌكون معٌارا  ٌتفاضل فٌه الناس فٌما بٌنهم.  ولقد عبر الرسول عن ھذه الخصابص فً إبرام

مكتوبة فً تارٌخ اإلسبلم عندما أرسى أسس المجتمع اإلسبلمً فً المدٌنة والتً ُعِرفت باسم الصحٌفة حٌث 

تضمنت نصا  اعتبر فٌه  الٌهود مع المسلمٌن أمة واحدة، بحٌث عوملوا كمواطنٌن فً الدولة ولم ٌعاملوا كؤجانب 

جعل ؼٌر المسلمٌن المقٌمٌن فً دولة المدٌنة مواطنٌن فٌها لهم من ، ھذه الوثٌقة ت (1)أو رعاٌا من الدرجة الثانٌة

الحقوق مثل ما للمسلمٌن وعلٌهم من الواجبات مثل ما على المسلمٌن، فالمواطنة إذا  حقوق وواجبات فً دار 

، (3)اإلسبلم، ھذا المصطلح؛ أي دار اإلسبلم، ٌكون تحت ٌد المسلمٌن، وعبلمة ذلك أن ٌؤمن فٌه المسلمون

وھً الدار التً تجري علٌها أحكام  (1)«الذمً من أھل دار اإلسبلم :»ووصفه الكاسانً بمعنى أدق عندما قال 

اإلسبلم وٌؤمن المسلمون و الذمٌون، ولو أنها قسمة على أساس العقٌدة ألخرج منها الذمٌون ولبقٌت دار اإلسبلم 

 لمعتنقً الدٌن اإلسبلمً وحده .

فالمسلمون ھم المواطنون األصلٌون فً دار اإلسبلم أما ؼٌر المسلمٌن فٌها فاألصل أنهم أجانب إال من دخل     

فً ذمة المسلمٌن منهم واعتبر دار اإلسبلم وطنا  له فإنه ٌكون مواطنا  أٌضا  ، وكذلك من دخل منهم فً 

خبلله حقوق المواطنة فً الدولة ، وتجسد ذلك   لقد حصل أھل الذمة إذا  على العقد والعهد الذي منحوا (5)اإلسبلم

. ومن تلك (6)«فإذا قبلوا عقد الذمة فؤعلمهم أن لهم ما للمسلمٌن وعلٌهم ما علٌهم»فً قول الرسول الكرٌم 

على  الحقوق حق الحماٌة من العدوان الخارجً ومن األذى الداخلً إذ إنه نتٌجة لعقد الذمة أصبح لهم ذمة مإبدة

لقد تعددت اآلٌات واألحادٌث الواردة فً تحرٌم الظلم وتقبٌحه ، وراضهم وأموالهم قبل المسلمٌنأرواحهم وأع

  (  0)«من آذى ذمٌا  فؤنا خصمه، ومن كنت خصمه، خصمته ٌوم القٌامة»وبٌان آثاره ومنها قول الرسول الكرٌم 

----------------------------------- 

                                                                                                                                                          .        ٘ٓٔمواطنون ال ذمٌون، ص ،ھوٌدي، فهمً (ٔ)

نهم،  ابن ھشام سٌرة ، النبً ونصت المعاھدة أن بنً عوؾ أمة مع المإمنٌن للٌهود دٌنهم وللمسلمٌن دٌ (ٕ)

،تحقٌق علً محمد البجاوي ومحمد أبو  م(الفابق فً ؼرٌب الحدٌثٖٗٔٔھ/8ٖ٘،الزمخشري،محمود بن عمر)تٕٙٔ،صٕ،ج

                                                                                                .   ٕ٘،صٕ،جٕإبراھٌم، دار المعرفة، بٌروت، ط الفضل

                                                                                                                                                                                 .       ٘ٓٔفهمً ھوٌدي ، المرجع السابق، ص (ٖ)

م(بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، المطبعة الجمالٌة بمصر ، 9ٔٔٔھ/84٘لدٌن أبو بكر بن مسعود)تالكاسانً، عبلء ا (ٗ)

                                                                                                                                                                                                         .    8ٕٔ، ص9ٔٓٔ ،ٔط القاھرة،

                            .    44، صٕٙٓٓ، ٕحقوق ؼٌر المسلمٌن فً الدولة اإلسبلمٌة، الرٌاض، ط ،علً عبد الرحمن الطٌار، (٘)

                                                              .                                   ٓٓٔ،ص4الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (ٙ)

                      4ٖٓ، ص8م(تارٌخ بؽداد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  ج4ٓٓٔھ/ٖٙٗحمد بن علً أبو بكر)تأ البؽدادي،(4)
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واستمر الذود عن أھل الذمة فً العصر األموي ،استمرارا  للعصر الراشدي، ومن ذلك  قام  معاوٌة  بعزل عبد 

أنه كتب إلى بعض  كما ُذكر عن عمر بن عبد العزٌز (4)الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة ألنه قتل أحد أھل الذمة

، كما  (1)أمرابه فً مسلم قتل ذمٌا  فؤمره أن ٌدفعه ولٌه، فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه، فدفع إلٌه فضرب عنقه

بؤجسامهم ولو  حمى اإلسبلم األرواح من القتل كذلك حمى األبدان من الضرب والتعذٌب، فبل ٌجوز إلحاق األذى

ة المقررة علٌهم كالجزٌة والخراج، ومثال ذلك ما قاله عمر بن عبد المالٌتؤخروا أو امتنعوا من أداء الواجبات 

إن أناسا  قبلنا ال ٌإدون ما علٌهم من الخراج حتى "العزٌز لعامله على البصرة عدي بن أرطؤة عندما كتب إلٌه : 

عذاب البشر كؤنً  ٌمسهم شًء من العذاب ، فرد  علٌه عمر : أما بعد فالعجب كل  العجب من استبذانك إٌاي فً

لك من عذاب هللا ... وإذا أتاك كتابً ھذا فمن أعطاك فاقبله عفوا  وإال فؤحلفه ، فو هللا ألن ٌلقوا هللا بخٌانتهم 

 . (3)"ألحب إلً أن ألقاه بعذابهم والسبلم

لجزٌة التً وبما أن المواطنة حقوق وواجبات فقد كان على أھل الذمة اإلٌفاء بواجباتهم وفً أولها دفع ا     

احتلت مكان الصدارة من الموضوعات التً أسًء استخدامها لئلساءة للرابط بٌن المسلمٌن واآلخرٌن، وقد 

وقاتلوا الذٌن  ال ٌإمنون  باهللِ وال بالٌوِم اآلخر وال ٌحرمون  ما   وردت الجزٌة فً آٌة واحدة فً القرآن الكرٌم :

 (1)حِق ِمن  الذٌن أوتوا الكتاب حتى ٌعطوا الجزٌة على ٌد وھم صاؼرونحّرم  هللاُ ورسولُه وال ٌدٌنون  دٌن  ال

وال ٌهم ھنا مناقشة حٌثٌات وتفسٌر ماھٌة الجزٌة ، بل األجدى معرفة الؽرض من فرضها فهً إسهام من ؼٌر 

المسلمٌن الدفاع والحماٌة للوطن، إذا  ھً بدل مالً عن الخدمة العسكرٌة المفروضة على  فً نفقات المسلمٌن 

باإلضافة إلى كونها عبلمة خضوع للحكم اإلسبلمً .  وٌتضح ذلك من خبلل فرضها على كل قادر على حمل 

السبلح من الرجال لذلك ال تجب على امرأة وال صبً ألنهما لٌسا من أھل القتال ، وكذلك الشٌخ الكبٌر واألعمى 

ض الجزٌة علٌهم عقابا  لهم لعدم اعتناقهم اإلسبلم أو . إذا  لم ٌؤت فر (5)والمعتوه وكل من لٌس من أھل السبلح

إذالال  لهم بل باعتبارھم أناسا  من خضم ھذا المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه وھم بذلك ملتزمون بواجبات كؤي فرد فً 

أٌة دولة وفً أي عصر، علٌه قسط من المال تقوم الدولة بجمعه للقٌام بما ٌحتاجه المجتمع من خدمات ومرافق 

ولذا فبل بد  أن ٌقوم الذمً  لمقابل فالمسلم علٌه كثٌر من الواجبات فهو ٌدفع الزكاة وٌقوم بالخدمة العسكرٌة،وبا

 وھنا ٌجب التذكٌر (6)بؤداء ضرٌبة أخرى إذا كان معفى من الخدمة العسكرٌة وٌتمتع بحماٌة المسلمٌن وتسامحهم

 أمرا  تفرد به المسلمون عن سواھم بل على العكس ھً         بؤن الجزٌة لم تكن شٌبا  محدثا  فً اإلسبلم ،ولم ٌكن

-------------------------------- 

،وٌبدو اللبث فً ھذه الحادثة، إذ إن عبد الرحمن ھو ابن عبد هللا بن أبً عقٌل ابن  ٔ٘،ص8ابن عساكر ، تارٌخ مدٌنة دمشق،ج (ٔ)

م  وكان على 44ٙھ/8٘سفٌان، وكان معاوٌة واله الكوفة ثم عزله لقتله أحد أھل الذمة، فواله مصر فً سنة  ًأخت معاوٌة بن أب

، وابن الجوزي، المنتظم، ٖٖٙ،صٖوابن األثٌر،جٖٕ٘،صٖانظر فً أمر العزل الطبري، ج مصر معاوٌة بن حدٌج،

)على الرؼم من أن ابن ٕٗ٘،ص٘، المنتظم، جم( ابن الجوزي4ٕٙھ/ٕ٘، و لكن معاوٌة بن حدٌج توفً فً سنة )9ٕٕ،ص٘ج

م( 4ٕٙھ/ٕ٘)م وٌذكر أن ابن حدٌج مات سنة44ٙھ/8٘الجوزي ٌذكر أن حدٌج كان على مصر وھذه الحادثة فً سنة 

                                                                                                                           .   .                                     . وھنا ٌظهر أن ھناك خلط فً الخبر.                 4ٗٔ،صٙوالعسقبلنً، اإلصابة، ج

وفً ذٌله الجوھر النقً البن التركمانً ، عبلء  م( السنن الكبرى،٘ٙٓٔھ/8٘ٗالبٌهقً، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسٌن،)ت(ٕ)

                                                                                                                                                    ٖٗ،صٓٔ،ج99ٕٔم(،دار المعرفة، بٌروت، ٖٗٗٔھ/ 4ٌٗ٘نً)تالدٌن بن علً المارد

                                                                                                    .     9ٔٔأبو ٌوسؾ ، الخراج، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                    .    9ٕسورة التوبة، آٌة (ٗ)

 ٔ، العودات، حسٌن العرب النصارى، األھلً للطباعة والنشر، دمشق، ط8ٖٔالماوردي، األحكام السلطانٌة، ص (٘)

                                                                                                                                  .  ٙٙص99ٕٔ

                                                                                                     .     8ٙ-4ٙ، وخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة ،ص49أرنولد ، الدعوة إلى اإلسبلم، ص (ٙ)
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ولقد قام كسرى أنوشروان  (4)ربباألصل كلمة فارسٌة وأصلها )كزٌت( أي الخراج الذي ٌستعان به على الح

أخذ الجزٌة فً العدٌد من المجتمعات  واألمثلة عدٌدة وكثٌرة على (1)ملك الفرس بترتٌبه أصولها وجعلها طبقات

. وكانت ھذه الجزٌة تسقط عند اعتناق اإلسبلم أو عندما ٌحارب الذمً فً صفوؾ المسلمٌن،  (3)قبل اإلسبلم

الراشدٌن  لكن عهد الحجاج كان قاسٌا  على أھل الذمة ،إذ أبقى الجزٌة على من ھكذا طول  حكم  وبقً األمر

أسلم بعدما رأى أن عددا  كبٌرا  من أھل الذمة اعتنقوا اإلسبلم وسكنوا المدن لذا أمر بعدم إعفابهم من الجزٌة 

حدھم فقط بل إنه اتصؾ ، وھذه التصرفات من قبل الحجاج  تجاه أھل الذمة لٌست علٌهم و(1)وإعادتهم إلى قراھم

 بالقسوة على معظم المسلمٌن أٌضا  .

وألن أھل الذمة ھم من النسٌج االجتماعً للدولة فقد وجب علٌهم احترام القرآن والرسول وعدم القدح     

باإلسبلم وأال ٌصٌبوا مسلمة بزنا وال زواج وأال ٌحولوا مسلما  عن دٌنه وأال ٌعٌنوا أھل الحرب على 

، كما وجب علٌهم عدم المجاھرة بطقوسهم الدٌنٌة وارتداء لباس خاص بهم، وأحدثت قضٌة اللباس (5)المسلمٌن

والثٌاب لؽطا  كبٌرا  تمسك بها من أراد خدش عدل اإلسبلم وجرح مساواته دون فهم كٌفٌة تطبٌقها وأسباب 

الٌة من اإلشارة إلى المبلبس خ (6)وجوبها، فالعهود الواردة فً كتب الببلذري والٌعقوبً والطبري وابن األثٌر

ولكن أبا ٌوسؾ وابن عبد الحكم ٌذكران ھذه العهود، التً ن سبت إلى الخلٌفتٌن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 

العزٌز، لكنهما ٌوضحان أن الؽرض من القواعد المتعلقة بالمبلبس ھو سهولة التمٌٌز بٌن أھل الذمة وبٌن 

وجود ھذه العهود ومهما اعتبر األمر نوعا  من التصنٌؾ ال التمٌٌز من أجل  ، ومهما ٌكن من حقٌقة (0) المسلمٌن

صهر ھذا الموضوع فً بوتقة الحٌاة االجتماعٌة، إذ إن المجتمع لم ٌكن فٌه وسابل إلثبات الشخصٌة ، لذلك 

حكم ھذه  ،فإن ھذا األمر ؼٌر البق وإن ثبت (4)كانت المبلبس أو الهٌبة الخارجٌة ھً الحل لمعرفة األشخاص

ٌُإخذ به، وھو لٌس باإلجراء  –وھو لم ٌثبت عند جمٌع المإرخٌن -المبلبس  فهو لم ٌكن باألھمٌة  أو لم ٌكن 

الضروري، ودلٌل ذلك إن معظم الخلفاء والوالة المسلمٌن انتهجوا سٌاسة تسامح وإخاء ولم ٌتدخلوا كثٌرا  فً 

تجاج ومن تلك األمثلة فً العصر األموي حٌث كان تحدٌد مبلبس أھل الذمة، ولم ترتفع أصوات  شكوى واح

 . (47)وفً عنقه سلسلة بها صلٌب من الذھب فً حضرة الخلٌفة عبد الملك (1)األخطل ٌلبس جبة وحرز من الخز

فاألموٌون إذا  رأوا أن إعطاء صفة المواطنة لؽٌر المسلمٌن تدعم الدولة والمجتمع وتحصنه من عدة مشاكل،     

وھذا بدوره ٌإدي إلى حصانة المجتمع وإلى االحترام المتبادل بٌن الرعٌة، وھذا ٌصب فً صالح المجتمع 

                                                                                                                                             والدولة.     
------------------                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 .  ٖٕٔ، وإدوار، معاملة ؼٌر المسلمٌن، ص9ٕٔھوٌدي، مواطنون، ص (ٔ)

                                                                                                                                             .  4ٖصالدٌنوري، األخبار الطوال،، (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                           .     ٕٗٔإدوار، معاملة ؼٌر المسلمٌن،ص (ٖ)

  .                                                                                                                                                                                                  .ٖٗ٘،صٗ،وابن األثٌر،ج94،  ،صٗالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                              .    8ٖٔالماوردي، األحكام السلطانٌة، ص (٘)

 4ٗٔؤٗٔوٓٗٔ،صٌٕخ الٌعقوبً،ص جو الٌعقوبً، تار،ٕ٘ٓوٓٙٔوٖٙٔانظر نماذج منها فً  الببلذري،فتوح البلدان،ص(ٙ)

                                       .9ٕٖو4ٖٗص ،ٕاألثٌر الكامل،ج  وابن،ٕٖ٘و8ٖٗو 9ٗٗوٖٙٗؤٕٖ،ص ٕ  جوك،والطبري، تارٌخ األمم والمل

                                                        .4ٖ، أبو ٌوسؾ، الخراج، صٖٙٔم، سٌرة عمر بن عبد العزٌز، صابن عبد الحك(  4)

                                                             .    8ٙ، والخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص   48ترتون،  أھل الذمة، ص  (8)

، والحرز ھو ما ٌعمل للوقاٌة والحزر، الرازي، مختار 9ٗ،صٔ( الجبة، نوع من الثٌاب، ابن منظور، لسان العرب،ج9)

. وھنا معناھا جوھر. ٖ٘ٗ،ص٘الجواھر، ابن منظور، لسان،ج ، والخّز ثٌاب تصنع من صوؾ وھو أٌضا  من٘٘الصحاح،ص

                                                                                                                                     4ٖٕ،ص4الببلذري، أنساب األشراؾ،ج.،و  98ٕ،ص8األصفهانً، األؼانً، ج  (ٓٔ)
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                                                                   ظاهرة التعاون والتفاهم بٌن جمٌع أتباع الدٌانات:-1

اإلسبلمً، فهذا ٌعنً أنهم أصبحوا شركاء  ن من الدرجة األولى فً المجتمعباعتبار أھل الذمة ھم مواطنو    

أصلٌٌن فً وطنهم، فاإلسبلم ٌدعو إلى التسامح ؼٌر الذلٌل، فهو ٌبنً العبلقات اإلنسانٌة سواء أكانت بٌن األفراد 

أم كانت بٌن الجماعات على التسامح الذي ٌعد السٌاسة اإلسبلمٌة التً رسمتها النبوة فً العبلقة بٌن الناس 

ض وخصوصا  المسلمون وؼٌرھم، كما ٌدعو اإلسبلم إلى تعاون أبناء المجتمع البشري جمٌعا  دون بعضهم مع بع

حٌث كان ٌحضر  تفرقة عنصرٌة أو عصبٌة دٌنٌة، أو تفضٌل، وأول من ضرب على ھذا مثاال  ھو الرسول

التً ٌتبادلها  والبم أھل الكتاب وٌؽشى مجالسهم، وٌواسٌهم فً مصاببهم وٌعاملهم بكل أنواع المعامبلت

المجتمعون فً جماعة ٌحكمها قانون واحد وتشؽل مكانا  مشتركا  فلقد كان ٌقترض منهم نقودا  وٌرھنهم متاعا ، 

ولم ٌكن ذلك عجزا  من أصحابه على إقراضه، فإن بعضهم كان ثرٌا  وكلهم ٌتلهؾ على أن ٌقرض رسول هللا 

ا   لما ٌدعو إلٌه من سبلم ووبام، ودلٌبل  على أن اإلسبلم ال ٌقطع وإنما كان ٌفعل ذلك تعلٌما  لؤلمة وتثبٌتا  عملٌ

، فهل سار األموٌون على ھذا األساس ، وھل سمحوا ألھل  (4) عبلقات المسلمٌن مع مواطنٌهم من ؼٌر دٌنهم

فً ھذه الذمة باالنخراط فً الحٌاة العامة ؟ وھل كان لذلك حدود معٌنة ؟ وكٌؾ كان شكلها؟ ھذا ما سٌتم معرفته 

                                                                                                                                                                   الفقرة.  

لى جنب، وتمتع أولبك وانطبلقا  من ھذا المبدأ فقد عاش المسلمون وؼٌرھم من أصحاب األدٌان جنبا  إ     

بالحرٌات فً األعمال والحٌاة االجتماعٌة، إذ أعطٌت لهم حرٌة العمل والكسب ومزاولة ما ٌختارون من المهن 

الحرة ومباشرة ما ٌرٌدون أٌضا  من ألوان النشاط االقتصادي. فقد كانت الوظابؾ العامة مباحة للذمٌٌن باستثناء 

ارة، وكذلك القضاء بٌن المسلمٌن، ھذه الوظابؾ التً ُحجبت عنهم ألنها فً الخبلفة واإلمارة على الجهاد والوز

، ولٌس من الطبٌعً (1)األصل متصلة بالعقٌدة اإلسبلمٌة، وھً من ھذه الزاوٌة تكلٌؾ ولٌست حق  من الحقوق

عدا ذلك أن ٌتولى أھل الذمة ھذه الوظابؾ فً دولة ذات صبؽة إسبلمٌة محضة، وذلك لضرورة العقٌدة . وفٌما 

من وظابؾ فقد تعاون الذمٌون مع المسلمٌن فٌها، فعلى سبٌل الذكر ھناك عدد كبٌر من الكت اب فً الدواوٌن. إذ 

رأى معاوٌة منذ أن كان والٌا  على الشام أن النصارى من العرب والنبط وبقاٌا الروم ٌشكلون أكثرٌة السكان 

باء، فؤبقاھم  بحنكته اإلدارٌة  فً وظابفهم وقّرب إلٌه وكان منهم أصحاب الحرب والموظفٌن والكتاب واألط

التً ظلت تتوارث اإلدارة المالٌة بٌن أبنابها. وتابع األموٌون ھذه ( 3)النابهٌن منهم كؤسرة سرجون بن منصور

السٌاسة فً االعتماد على أھل الذمة فً جمٌع الوالٌات سواء أكانوا مجوسا  فً فارس أم نصارى فً الشام 

 (5)واسطفانوس لعبد الرحمن بن زٌاد فً خراسان (1)فكان زاذان  فروخ ٌكتب لزٌاد بن أبٌه فً العراق ومصر،

ٌ ن  (6)فً عهد ٌزٌد  كما تولى ثٌودوسٌوس المسٌحً حكم اإلسكندرٌة  ومرٌوط والمناطق التابعة لهما . و ع

وبما أن  اللؽة  (4). وكتب له كذلك حسان النبطً (0)سلٌمان بن عبد الملك كاتبا  مسٌحٌا  ٌدعى البطرٌق ابن التقا

الولٌد بن عبد الملك                                                               لؽة الدواوٌن فً عهد عبد الملك بن مروان بجمٌع الوالٌات فقد منع العربٌة أصبحت
------------------------                                                                                                           

                                                            .   88-84، ص98٘ٔسماحة اإلسبلم ، القاھرة  ،أحمد محمد ً ،فالحو (ٔ)

                                                                                                                                                                                                         .ٕٓٔأحوال ؼٌر المسلمٌن فً ببلد الشام، ص ،حامد الشرٌؾ، (ٕ)

                                                                                                                                                                      .ٗٔ،ص،وترتون، أھل الذمة 98، صٔلخطط ،ج المقرٌزي، ا (ٖ)

،مشاركة العناصر ؼٌر العربٌة، فً الجٌش واإلدارة األموٌة،  بحث  فالح ،،و الحسٌن ٕٙالجهشٌاري، الوزراء والكتاب، ص  (ٗ)

                                                                                                                                    .   ٖٕٗ، ص ، م، 998ٔ، المعهد الدبلوماسً األردنً، عمان، ٕ٘٘-8ٕٕص،الدوري،  فً بحوث ودراسات مهداة إلى عبد العزٌز

                                                                                                                                                          .                                                             .9ٕالجهشٌاري، الوزراء، ص (٘)

                                                                                                                                    .                                                   .8ٔترتون ، أھل الذمة، ص (ٙ)

                                                                                                     .       ٙٓٔالعرب النصارى ،ص ،العودات، حسٌن (4)

 .                                                                                                                                                                                      .                  ٔٙالجهشٌاري، الوزراء والكتاب ، ص   (8)
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على حد قول ابن العبري وھذا ٌدل على أن  (4)الكتاب النصارى من أن ٌكتبوا الدفاتر  بالرومٌة بل بالعربٌة

ن العربٌة ظلوا فً وظابفهم ،وٌذكر ترتون أنه قلما خبل دٌوان من دواوٌن الدولة الكتاب المسٌحٌٌن الذٌن ٌجٌدو

إذا  لقد كان ھناك اعتماد ال بؤس به على أھل الذمة فً الوظابؾ العامة لٌس  على المسٌحٌٌن .  (1)من النصارى

 . (3)فقط بل أٌضا  الٌهود والمجوس الذٌن كانوا ٌقومون ببناء المساجد والقصور

كفلت الدولة األموٌة ألھل الذمة حرٌة العمل ومباشرة األنشطة االقتصادٌة فاشتؽلوا بصناعة الزجاج  كما  

، كما  (1)والمنسوجات والبسط والعطور واألسلحة وامتلكوا السفن وجابوا البحار فً تجارتهم بٌن الشرق والؽرب

وكبلء تجارة وصٌارفة واحتكر الٌهود  عملوا بالزراعة وصناعة الخمور والخل وتجارة الزٌت والقطن، وكانوا

، ھذا وُسمح بمشاركة الذمً للمسلم فً التجارة على أن ٌكون المسلم حاضرا   (5)تجارة الرقٌق والذھب واللإلإ

 .(6)جمٌع العملٌات التً ٌقوم بها شرٌكه

ولم ٌكن محظورا  على الذمٌٌن إال ما كان فً الشرٌعة اإلسبلمٌة مثل التعامل بالربا وبٌع الخنزٌر والخمور    

، حتى فً األندلس مارس الٌهود طقوسهم وعاداتهم بحرٌة تامة ولم ٌصدر العرب بحقهم (0) فً أمصار العرب

مع الٌهود بتسامح العرب قاموا  بمعاونتهم  وعندما س (4)أٌة تشرٌعات خاصة بل تركوا لهم الحرٌة فً التصرؾ

 .  (1) فً فتح األندلس وعملوا  كؤدالء لهم على القبلع والمدن التً فتحها العرب

وباإلضافة إلى ذلك شمل التعاون المجال الطبً ، إذ كثٌرا  من أطباء الخلفاء كانوا من أھل الذمة  ومنهم أبو    

الملك أبجر الكنانً من نصارى  ، وكذلك عبد (47)طبٌبً معاوٌة الحكم النصرانً، وابن آثال النصرانً

                                                                                                              .   (44)اإلسكندرٌة فقد اعتمد علٌه عمر بن عبد العزٌز

فً خضم الجٌش األموي فً أحٌان كثٌرة وجاءت أول إشارة إلى كما كان ألھل الذمة نصٌب فً االنخراط  

مشاركة الذمٌٌن فً القتال إلى جانب المسلمٌن من الشاعر النصرانً أبا زبٌد الطابً الذي حارب مع المسلمٌن 

      ، ثم وردت بعد ذلك عدة إشارات إلى           (41)فً معركة الجسر حٌث اشترك فً القتال بدافع حمٌته العربٌة

-------------------  

م( تارٌخ مختصر الدول تصحٌح وفهرسة 8ٕٙٔھ/8٘ٙرج بن أھرون الطبٌب الملطً)تؼرٌؽورٌوس أبو الف ابن العبري، (ٔ)

                                                                                                                                                                                                            9٘ٔ، ص.  99ٗٔ، ٕدار الرابد اللبنانً، بٌروت،ط األب أنطون صالحانً الٌسوعً،

                                                                                                                                                                                                 .8ٔ،صترتون، أھل الذمة (ٕ)

                                                                                                                                                    .  ٖٔٔالخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص (ٖ)

م( المسالك والممالك، طبع فً مدٌنة لٌدن ،مطبعة برٌل، 9ٕٔھ/ٖٓٓأبو القاسم عبٌد هللا بن عبد هللا)ت ابن خرداذبة، (ٗ)

                                                                                                                           ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ،ص889ٔ

                                                                                                                                               .         ٕٔٔأحوال ؼٌر المسلمٌن،ص،الشرٌؾ، حامد  (٘)

                                                                                                                                                                                                 .        9ٕاإلسبلم وأھل الذمة، صالخربوطلً،  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                              .     48صأرنولد، الدعوة إلى اإلسبلم، (4)

                                                                                                                                                                                                       .         ٗٗ٘فجر اإلسبلم،ص ،حسٌن مإنس، (8)

بؤخبار ؼرناطة،  م( اإلحاطة4ٖٗٔھ/44ٙعبد هللا)ت بن الخطٌب ،لسان الدٌن محمد بن،إٓٙالمقري، نفح الطٌب، ص  (9)

                                                             . ٓٔ، ص ٔ، ج94ٖٔ، ٕة، طرهللا عنان، مكتبة الخانجً، القاھتحقٌق محمد عبد 

                                                                                                                                               4ٕٔابن أبً أصٌبعة، طبقات األطباء،  (ٓٔ)

م( طبقات الحكماء واألطباء،تحقٌق فإاد السٌد، 984ھ/44ٖابن جلجل، أبو داوود سلٌمان بن حسان األندلسً)كان حٌا  سنة(ٔٔ)

                             .                                                                                                                             .                                          9٘،ص98٘ٔ، ٕ،بٌروت، ط ةمإسسة الرسال

زبٌد الطابً اسمه حرملة بن المنذر وھو من المعمرٌن عاش فً الجاھلٌة  ًلشاعر أب. و إٕ٘الببلذري فتوح البلدان،ص (ٕٔ)

                                                                                                            . ٕٙٔ،ص4م( انظر العسقبلنً، اإلصابة، ج8ٔٙھ/ٕٙواإلسبلم توفً سنة)
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أما بعد تولً األموٌٌن للحكم فقد كان لؤلكفٌاء  (4)الحروب أو فً الحرس قبل قٌام الدولة األموٌة فً مشاركتهم

 مأ أم مصر مشاركة فً الجٌوش األموٌة لحاجة الدولة إلى خبراتهم ومهارتهم سواء فً الشام من أھل الذمة

م ( ھاجم 9ٖٙھ/ 4ٗفً عام ) ومما ٌدل على استفادة األموٌٌن من الصقالبة أنه (1)ببلد فارس مالعراق أ

المسلمون أرض بٌزنطة وبسبب دراٌتهم بؤرض البٌزنطٌٌن تحقق النصر للعرب، ھذا وٌكفً وصؾ ٌزٌد بن 

م(  بقٌادة مسلمة بن عبد الملك للداللة على 4ٕٓھ/ٕٓٔالمهلب لجٌش الشام الذي أرسله األموٌون لمحاربته عام )

برابرة »، إذ قال عنه:الموالًطوابؾ من أھل الذمة ومن ؾ الالتمازج الذي اتصؾ به ھذا الجٌش من مختل

.وھذه بعض اإلشارات الدالة على التعاون (3)«وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخبلط ... فبلحون وأوباش

 .   (1)الحربً بٌن مختلؾ الطوابؾ، وألن الذمً شارك فً الجٌش اإلسبلمً فإن الجزٌة تسقط عنه

ٌهمل اإلنسان فً دولته عندما ٌكبر حٌث ال ٌستطٌع إعانة نفسه وؼٌره، ھذا ومن أخبلقٌات اإلسبلم أنه لم    

 له على أثر ذلك الضمان االجتماعًاإلنسان الذي خرطه فً نسٌجه وألزمه بواجباته وأعطاه حقوقه، فقرر 

ما قام به عمر بن الخطاب عندما  وٌتجسد ذلك من خبلل ،فالجزٌة التً دفعها فً اإلسبلم حفظت له شٌخوخته

فؤخذه وذھب به إلى خازن  ،رأى شٌخا  ٌهودٌا  ٌسؤل ، فعرؾ أن الشٌخوخة والحاجة ھً التً ألجؤته إلى ذلك

انظر ھذا  "ما ٌكفٌهم وٌصلح شؤنهم، وقال له:بٌت مال المسلمٌن وأمره أن ٌفرض له وألمثاله من بٌت المال 

                                                                 .                                   (5)"أكلنا شبٌبته ثم نخذله عند الهرم وضرباءه فو هللا ما أنصفناه إذا

واستمر العمل بهذه القٌم اإلنسانٌة فً العصر األموي وٌدل على ذلك كتاب عمر بن عبد العزٌز إلى عدي بن 

علٌه، فإن كان له  فانظر أھل الذمة فؤرفق بهم، وإذا كبر الرجل منهم ولٌس له مال فؤنفق »أرطؤة والذي قال فٌه:

                                                                                 .   ( 6)«ٌنفق علٌه.. هحمٌم فمر حمٌم

وشٌجة بشتى  ارتبطت فبات المجتمع بعبلقات اإلسبلمً فً قلب المجتمع العربً أھل الذمة ومن أجل دمج     

أنواع  التعامل والتواصل، فعلى صعٌد الزواج فإن المسلمٌن كانوا ٌتزوجون من بنات أھل الذمة كونهن 

، كزواج معاوٌة بن أبً (0)ولو تمثل ذلك الزواج فً حاالت قلٌلة -أي من أصحاب الكتب السماوٌة -كتابٌات

الكلبً والتً طلقها بناء  على رؼبتها، إذ تاقت نفسها إلى حٌاة البادٌة التً كانت سفٌان من مٌسون بنت بحدل 

بن ٌزٌد امرأة نصرانٌة ٌقال أن اسمها سفرى ثم تزوجها بعد أن الحقها كما عشق الولٌد  (4)تعٌشها قبل زواجها

حٌل حسب الشرٌعة أما زواج المسلمة بؽٌر المسلم فهو أمر محرم ومست (1)فً األدٌرة وأعٌاد المسٌحٌٌن

، (47)الٌهود إذا مرضوا . وللتؤكٌد على ھذه العبلقات فً الحٌاة الٌومٌة كان المسلمون ٌزورون جٌرانهماإلسبلمٌة

 أنهم تبادلوا الطعام فٌما ،كما(44)واحدة كان لهم أسواق فقدمن تجاور المسلمٌن مع الٌهود، إذ لم ٌكن ھناك حرج 
--------------------------- 

و   9ٓٗص ،ٕ،والطبري، تارٌخ األمم، ج  9ٓٗ،ص   ٕج المسعودي، مروج الذھب،و، ٗٙٔ، ص الببلذري ، فتوح البلدان (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .   4ٖٕمشاركة العناصر ؼٌر العربٌة، ص ،فالح حسٌن،

                                                                                                                                                                                            .      8ٗأحوال ؼٌر المسلمٌن، ص ،حامد الشرٌؾ، .(ٕ)

                               .                                                                                                                                                                           .  ٖٖٙ،صٗابن األثٌر، الكامل، ج( ٖ)

                                                                                                                                                                                .    ٖٓٗنظام اإلسبلم، ص ،وھبه الزحٌلً، (ٗ)

      .      8ٙ،ص984ٔ، ٔالفاروق عمر بن الخطاب، مركز األھرام للترجمة والنشر، القاھرة، ط،رقاوي، عبد الرحمن الش (٘)

                                                                                                . 8ٖٓ،ص   ٘ابن سعد ، الطبقات، ج   (ٙ)

                                                                                                                                                                              .   88الخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص (4)

   . ٔٗ-ٓٗ، ص99ٖٔ، ٔوالنصارى فً التارٌخ العربً، دار الكنوز، بٌروت، طالحب بٌن المسلمٌن  ،عبد المعٌن الملوحً، (8)

                                                                                                                                                                  .     ٖٗ-ٕٗالمرجع السابق، ص (9)

                                                                        .                   4ٕٗابن قٌم الجوزٌة أحكام ،أھل الذمة، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                             .                                                               .                       ٕٗٔأبو ٌوسؾ ، الخراج، ص (ٔٔ)



ٖٔ٘ 
 

فً حال صحب المسلم ذمٌا  كانوا ٌؤكلون طعامهم وٌركبون دوابهم كما » أبو ٌوسؾ فً ھذا السٌاق بٌنهم وٌذكر 

، وھذا ما أكده عمر بن عبد العزٌز فً تصرفاته إذ كان ٌحٌل كل ٌوم  (4)«ٌحل لهم أكل طعامك وركب دابتك

والبقول وأشباه ذلك  ل بؤھل الذمة فٌقدمون له الحلبة من ماله درھما  فً طعام المسلمٌن ثم ٌؤكل معهم، وكان ٌنز

، ولم ٌقتصر (1)منه لم ٌؤكل منه  ذلك ذلك  فإن أبوا أن ٌقبلوامما كانوا ٌضعون من طعامهم فٌعطٌهم أكثر من 

األمر على الطعام فقط بل كانوا ٌحضرون حفبلت بعضهم، وباركوا أعٌادھم وشاركوا فً جنابزھم، وإذا وقعت 

القضاء، وكان صاحب الحق ٌؤخذ حقه كما حصل مع مسلمة بن عبد خصومة بٌن مسلم وذمً كانا ٌتساوٌان أمام 

ال »فقال له عمر بن عبد العزٌز وكان خلٌفة :  ( 3)الملك عندما تخاصم مع بعض أھل دٌر اسحق قرب الناعورة

على الوسابد وخصماإك بٌن ٌدي ولكن وّكل بخصومتك من شبت، وإال فاجلس مع القوم بٌن ٌدّي، فوكل  تجلس

 .   (1)«بخصومته وحكم عمر ألھل الدٌر على مسلمة بالرؼم من أنه أمٌرا  أموٌا  وابن عمه وصهره مولى له 

أما فٌما ٌخص قضاٌا أھل الذمة فً األمور المدنٌة والجنابٌة والقضابٌة فقد ارتبطت برإسابهم الدٌنٌٌن إال إذا    

               . (5)كانت القضٌة تمس المسلمٌن

لقد تابع األموٌون إذا  سٌاسة عدم إؼفال أھل الذمة وإعطابهم حقهم فً العمل حسب حرفهم باستثناء ما ٌخص    

تعالٌم اإلسبلم ، باإلضافة إلى عدم عزلهم اجتماعٌا  ، بل اعتبارھم جزءا  من المجتمع  تحق له الشراكة فً معظم 

 س اإلنسانٌة.األمور، وھذا ٌإدي إلى النمو السلٌم للمجتمع على أسا

 حرٌة المعتقد:-5

حدودا  فاقت التصور فً توفٌر حرٌة االعتقاد لآلخرٌن فً عصوره المبكرة، إذ وعى بلػ المجتمع اإلسبلمً    

المسلمون أن محاكمة معتقدات الناس لٌست من شؤن أحد أو أي سلطة  كانت فً مجتمع المسلمٌن وأن ذلك 

بحٌث التزم المسلمون بالشرٌعة اإلسبلمٌة فً أمر الحرٌات الدٌنٌة التً ركز موكول إلى هللا وموعده فً اآلخرة، 

ًّ علٌها القرآن الكرٌم فً اآلٌة وٌبلحظ فً معظم االتفاقات  (6)ال إكراه  فً الدٌِن قد تبٌن  الرشُد ِمن  الؽ

 وٌبدو –مع والصلبان والمعاھدات التً وقعها الرسول والخلفاء الراشدٌن كثرة مفردات البٌع والكنابس والصوا

ومثال على ذلك عهد عمر بن الخطاب ألھل إٌلٌاء )القدس( إذ أعطاھم أمانا   –ھذا تطبٌقا  لآلٌة السابقة الذكر 

 على أنفسهم وأموالهم وكنابسهم وصلبانهم وسقٌمها وبرٌبها وسابر ملتها أنه ال ٌسكن كنابسهم وال تهدم وال

ٌُكرھون على دٌنهم ...ٌنتقص منها وال من حٌزھا وال من صلٌ وعلى  .( 0)بهم ، وال من شًء من أموالهم، وال 

الرؼم مما تورده بعض المصادر العربٌة أن عمر بن الخطاب اشترط على النصارى أال ٌستحدثوا من الكنابس 

 مٌن، ولكن ھذا شٌبا  وأال ٌجددوا ما خرب منها وما تهدم، أو ٌعٌدوا بناء البٌع القابمة فً نواح المدن اآلھلة بالمسل

----------------------------------------      

                   .                                                                                                                                                                       . ٕٙٔ، صأبو ٌوسؾ، الخراج (ٔ)

                                                                                                                                         .    ٕ٘ٔ،ص٘جاألصبهانً، حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء (ٕ)

           .89ٙٗ،صٓٔالناعورة منطقة بٌن حلب ومسكنة وكان للمسلمة بن عبد الملك  قصر فٌها، ابن العدٌم، بؽٌة الطلب، ج( ٖ)

زٌز، تصحٌح، محب الدٌن الخطٌب، مطبعة المإٌد، القاھرة، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن ، سٌرة عمر بن عبد الع (ٗ)

                                                                                                                                                                .     4ٗ-4ٖص

                                                                                                                                             .ٖٕٔسلمٌن، صأحوال ؼٌر الم،الشرٌؾ، حامد  (٘)

                                                                                                                                                       .      ٕٙ٘سورة البقرة، آٌة  (ٙ)

                                                                                                                                         .     9ٗٗ،صٕالطبري، تارٌخ األمم، ج (4)
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ن حرٌة إقامة المعابد مكفولة بالقدر الشرط ھو فً مجال شك إذ كٌؾ تكون حرٌة العبادة مكفولة لهم ثم ال تكو

؟ ومن الجابز أن ھذه الشرط ُطبق على ما تم فتحه عنوة فبل ٌجوز إحداث شًء جدٌد من البٌع والكنابس نفسه

مثٌر لبلستؽراب ھو ظهور ھذا الشرط مع ؼٌره من الشروط فً أوابل فٌما ٌبقى القدٌم على حاله، ولكن األمر ال

ٌُعاد  العصر العباسً بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدٌن واألموٌٌن! ودلٌل ذلك  أن الكنابس ظلت ُتبنى أو 

ألموٌٌن ، كما أدى تؽاضً ا(4)بناإھا ھذا ما فعله معاوٌة عندما أمر بإعادة بناء كنٌسة الرھا التً ھدمها الزلزال

، (1)إلى إضافات فً أعدادھا، ففً القدس أضٌفت كنٌسة العذراء إلى كنٌسة الجلجلةالكنابس واألدٌرة عن إقامة 

أما بالنسبة لكنٌسة ، (1)، وفً دمشق خمس عشرة كنٌسة (3)كما كان فً حلب حوالً سبعٌن ھٌكبل  للمسٌحٌٌن

أن الولٌد ابن عبد الملك عرض على النصارى ماال   الجامع األموي ٌذكر ابن عساكر  ٌوحنا التً بنً مكانها

كثٌرا ، وأن ٌبنً لهم كنٌسة حٌث شاإوا مقابل كنٌسة ٌوحنا، فرفضوا فهددھم بهدم كنٌسة توما لبناء المسجد فٌها 

ة فقبلوا وٌقول ابن شداد أنه أخذ كنٌسة ٌوحنا وأعطاھم مقابلها أربع كنابس لم تكن داخل (5)ألنها لم تكن فً العهد

كما وٌذكر الببلذري أن معاوٌة أراد إزالة كنٌسة ٌوحنا فً المسجد بدمشق وألن النصارى رفضوا  (6)فً العهد

ذلك امتنع عن ذلك ثم عاد عبد الملك وطلبها للزٌادة فً المسجد وأعطاھم ماال  لكنهم عادوا ورفضوا، وفً عهد 

عمر بن عبد العزٌز اشتكى إلٌه النصارى ً عهد الولٌد بن عبد الملك عرض علٌهم ماال  ثم ضمها للمسجد، وف

فعرض على المسٌحٌٌن إعطاءھم جمٌع كنابس الؽوطة التً أخذت منهم  أخذ الولٌد لكنٌستهم ،كما مّر سابقا ،

  (0)وأعجبهم للمسلمٌن، على أن ٌصفحوا عن كنٌسة ٌوحنا وٌمسكوا عن المطالبة بها فرضوا بذلك عنوة وصارت

 الكنابس وبالمقابل نهى عن ھدم شًء من ٌدةالعزٌز قد أمر بؤن ال ٌؤذنوا بإقامة كنابس جد بن عبد وإذا كان عمر

 ٙ٘-9ٖ )   .كما بنٌت فً مصر عدة كنابس مثل كنٌسة )مارمرقص( باالسكندرٌة   فٌما بٌن عامً(4)أو البٌع

-4ٗ )  كما بنٌت أول كنٌسة بالفسطاط فً حارة الروم فً والٌة مسلمة بن مخلد بٌن عامً  م(4٘ٙ-9٘ٙ/ھ

وأنشؤ عبد العزٌز بن مروان مدٌنة حلوان وسمح ببناء كنٌسة فٌها، وأذن لبعض األساقفة    م(84ٙ-4ٙٙ/ھ8ٙ

 . (1)صر الشمعقبناء كنٌسة فً بلمسٌحً أثناسٌوس ببناء دٌرٌن، كما وسمح لكاتبه ا

وفً األندلس أبقى العرب على الكنابس الموجودة فٌها ، ولكنهم اعتبروا أمبلك الكنابس التً تركها أساقفتها     

، وبما أن المسلمٌن لم ٌّخربوا كنابس الشام أو مصر فمن الطبٌعً  (47)وقساوستها الفارٌن منها ملكا  للدولة 

لك أنهم لم ٌخربوا كنٌسة قرطبة مع أنهم استولوا على التصور بؤنهم لم ٌخربوا كنابس االندلس، والدلٌل على ذ

 .كما أبقى المسلمون على كل المإسسات ذات الصبؽة الدٌنٌة  (44)البلد عنوة بل اكتفوا بمشاركة المسٌحٌٌن إٌاھا
-----------------------                                                                                                         

                                                                                              9ٔٔأحوال ببلد الشام، ص ،حامد الشرٌؾ، ،ؤٗ(ترتون، اإلسبلم وأھل الذمة،صٔ)

                                                                                        .    ٙ،صٙ،د.ت،جٕ،خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، طكرد علً، محمد( ٕ)

،تحقٌق  م( األعبلق الخطٌرة فً ذكر أمراء الشام والجزٌرة8ٕ٘ٔھ/8ٗٙ)تمز الدٌن محمد بن علً بن ابراھٌعابن شداد ،  (ٖ)

                                                                             .  9ٖٔ،  ،صٔ، قٔ، ج988ٔ، ٔرة، وزارة الثقافة، دمشق، طعبا ٌحٌى

                                                                                                                                                                                          .                ٖٖ٘، صٕابن عساكر تارٌخ مدٌنة دمشق، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                         ؟   ٕٔٓ،صٔابن عساكر تهذٌب تارٌخ دمشق   ج (٘)

،دار  ،تحقٌق ابراھٌم شمس الدٌن م( الدارس فً تارٌخ المدارس4ٓ٘ٔھ/948النعٌمً الدمشقً ،عبد القادر بن محمد)ت  (ٙ)

                                                                                                                                                                                         . 88ٕص،ٕ، ج989ٔ، ٔالعلمٌة، بٌروت، ط الكتب

                                                                               .88ٕ،صٕ، والنعٌمً، الدارس، جٖٔٔالببلذري، فتوح البلدان،   (4)

                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                  .4ٕ،صٗالطبري ، تارٌخ األمم والملوك، ج (8)

                                                                                                     9ٖٔٔخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص (9)

                                                                                                                                                         .    ٖٔ٘فجر األندلس، ص ،حسٌن مإنس، (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .   8ٔ٘ص  المرجع السابق، (ٔٔ)
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   الجماعات النصرانٌة فً المدن واألرٌاؾ ملتفة حول أساقفتها وقساوستها ورعاتها  دون أن ٌمسوھا بؤذى، وظلت

ولم ٌتدخل المسلمون فً شًء من عبلقاتها بهم، فظلت الكنابس تإدي وظابفها االجتماعٌة إلى جانب وظابفها    

 . (4)الدٌنٌة

لمسٌحٌون ٌحتفلون فً الشوارع مظهرٌن كما ُتركت ألھل الذمة متعة االحتفاالت بؤعٌادھم الخاصة ، إذ كان ا  

، أما الٌهود فإنهم احتفلوا بعٌد رأس السنة الٌهودٌة وٌسمونه عٌد (1)الصلبان ورجال الدٌن بؤلبستهم الكهنوتٌة

، وعٌد المظال ٕ٘عٌد الصوم العظٌم ومدته  رأس ھٌشا، و احتفلوا بما ٌسمونه عٌد صوما مارٌا وھو ساعة 

بالجلوس تحت ظبلل أشجار النخٌل والزٌتون، باإلضافة إلى عٌد الفصح أو الفطر ساعات ٌقضونها 8ومدته 

 .       (3)وھو سبعة أٌام ٌؤكلون فٌها الفطٌر

من سبقهم من أھل بالوتٌرة نفسها ولم ٌكن الفرس بمعزل عن ھذه الحرٌات الدٌنٌة إذ مارسوا نشاطاتهم الدٌنٌة 

، وعٌد المهرجان، والذي كان ٌقام فً بداٌة  (1)ي أحٌوه فً الربٌعالذمة، وأبرز أعٌادھم ھو عٌد النٌروز الذ

 الشتاء .

وإلى جانب ھذه الحرٌة التً أعطاھا المسلمون للذمٌٌن، والتً تمكنوا من خبللها  ممارسة طقوسهم الدٌنٌة   

هم ودٌانتهم حتى تسمح بها شرابع الممزوجة بالروابح االجتماعٌة علنا  ، فقد منحوھم حق مباشرة التصرفات التً

ولو كانت تتعارض مع ما تقضً به الشرٌعة اإلسبلمٌة ومثال ذلك إباحة الخمر وتربٌة الخنزٌر، طالما ھً لهم 

 ، فهم أحرار فٌما ٌفعلونه لكن دون إظهاره على المسلمٌن.(5)ولٌست للمسلمٌن، وٌخفونها عنهم

ولو كانت ؼرٌبة على المسلمٌن، ومن ذلك ما أقر  وترسخ بذلك مبدأ احترام المعتقد، باالعتراؾ بهذه الطقوس  

به اإلسبلم من معتقدات للمجوس الذٌن حللوا زواج المجوسً من البنات واألمهات، طالما ھذا من صلب 

شرٌعتهم التً تبٌح لهم ذلك، ولقد أثار ھذا األمر حفٌظة الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز فكتب عمر إلى الحسن 

له : ما بال من مضى من األبمة قبلنا، أقروا المجوس على زواج األمهات م( ٌسؤ4ٕ8/ھٓٔٔالبصري)ت

، وھذا ٌعنً أن الرسول عاملهم كؤھل  (6)والبنات، فكتب إلٌه الحسن قاببل  : أما بعد فإنما أنت متبع ولست بمبتدع

ٌُفهم من إشارة أبو عبٌد صاحب كتاب األموال إلى قول عبد  ذمة لهم شرابعهم الخاصة التً أقروا علٌها، وھو ما 

                              .( 0)ا حوهللا بن عون : سؤلت الحسن البصري عن نٌران المجوس، لم  ت ِركت ؟ قال: على ذلك صول

فاألموٌون إذا  ممثلو اإلسبلم منحوا ؼٌر المسلمٌن حرٌة  فً ممارسة طقوسهم الدٌنٌة ، بشروط عدم اإلخبلل    

باآلداب العامة، وبما نصت به تعالٌم اإلسبلم وعهود الفتوحات ، وھذا أظهر حقٌقة اإلسبلم السمح المسالم، مما 

 وٌات كافة.  انعكس على المجتمع والدولة من احترام متبادل على  المست

  --------------------------- 

                                                                                                                                                                                           .  ٕٙ٘-ٕ٘٘،ص مإنس، فجر األندلس (ٔ)

                                                                                                                                                .4ٙھوٌدي، مواطنون ، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                        .   ٕٔٔالخربوطلً، اإلسبلم وأھل الذمة، ص(ٖ)

                                                                                                                                          .   ٙٗٔالتاج فً أخبلق الملوك ،تحقٌق أحمد زكً باشا، ص الجاخظ ، (ٗ)

                                                    .     94ٌن، ص، وإدوار، معاملة ؼٌر لمسلمٕٓ٘ابن الجوزٌة، أحكام أھل الذمة، ص  (٘)

                                                                                                                                                                                                     ٕٙمواطنون، ص ،فهمً ھوٌدي،و. 8٘ابن سبلم ،األموال، ص (ٙ)

 المصدر السابق، نفس الصفحة. (4)
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 انتشار الفنون وحرٌة ممارستها :-6

من لم ٌحركه الربٌع وأزھاره، والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج، لٌس له عبلج، ومن لم :» قال الؽزالً    

كثافته عن الجمال الطبع وٌحركه السماع، فهو ناقص  مابل  عن االعتدال بعٌد  عن الروحانٌة،  زابد  فً ؼلظ 

   (4)«بل على جمٌع البهابم فإن جمٌعها تتؤثر بالنفحات الموزونة  والطٌور

مشرقة جلٌة شراق أو األفول، وتبرز الصورة مرآة المجتمع حٌث تنعكس علٌها صورته فً اإل إذا  ھو  فالفن  

ناء لٌس جدٌدا  على العرب، إذ عرفوه ، فالؽانتشارفً العصر األموي لما وصل إلٌه فن الؽناء والموسٌقى من 

قبل اإلسبلم وشؽفوا به بلونٌه المفرح والمبكً، حٌث اشتهروا بؤؼانٌهم وأشعارھم الحماسٌة فً الحروب 

 .   (1)وبحدابهم لئلبل فً سٌرھم وترحالهم، كما رقّصوا أطفالهم بالؽناء، وبكوا على موتاھم بالنواح

، حٌث ؼنت النساء العربٌات باإلضافة إلى القٌان (3)القرى من ببلد العربولقد انتشر الؽناء فً أمهات   

، وٌبدو أنه لم ٌكن عند ھإالء المؽنٌن من قٌان (1)الجزٌرة العربٌة وفً بعض القبابل شبه األجانب فً مدن

ولم  طفه،وؼٌرھم قواعد واضحة للؽناء تنظم ؼنابهم قبل اإلسبلم، بل ؼنى كل شخص حسب مشاعره وعوا

         . (5) تحول الؽناء إلى فِن مرموٍق إال بعد ظهور اإلسبلم وبخاصة فً العصر األموي والعباسً من بعدهٌ

ٌ   ا  فً صدر اإلسبلم، بل كان خط   ثابت   ولم ٌكن للؽناء والموسٌقى خط     حسب كل خلٌفة ونظرته لهذه الفنون ا  بٌان

ٌُذكر نص صرٌح فً القرآن الكرٌم ٌحرم  الؽناء، وكذلك بالنسبة ألحادٌث الرسول الكرٌم، وإن مال رأي إذ لم 

عندھا  عن عابشة أّن أبا بكر دخل على النبً»إلى عدم تحرٌم الؽناء، حٌث ٌروي البخاري  الرسول محمد

م(، فقال أبو 8ٕٙھ/4ٌوم عٌد فطر أو األضحى، وعندھا قٌنتان تؽنٌان بما تقاذفت به األنصار ٌوم بعاث سنة) 

(. وٌتضح 6)«عٌدنا ھذا الٌوم أبا بكر إّن لكل قوم عٌدا  وإن  دعهما ٌا مزمار الشٌطان مرتٌن، فقال النبً بكر :

باإلضافة إلى   كل من أبً بكر وعمر هدلؽناء فً عمن ھذا الحدٌث موقؾ أبً بكر من الؽناء ، حٌث أفل نجم ا

لكن ما إن  (0)ؽالهما بالفتوحات عن ھذه األمورخشٌتهما من انشؽال الناس بالؽناء عن الفتوحات، أو ربما النش

ه، هدلحٌاة االجتماعٌة نوعا  ما فً ععثمان حتى اتسعت دابرة الؽناء ، وٌرجع ذلك ربما لتطور ا هدأشرؾ ع

                        اإلمبراطورٌة  ولهدوء وقع الفتوحات، ھذا باإلضافة إلى تلون حٌاة العرب بؤلوان الحضارة التً احتكوا بها فً

--------------------- 

م( ، إحٌاء علوم الدٌن ، مكتبة ومطبعة كرٌاطة فوترا سماراغ، أندونٌسٌا، ٔٔٔٔھ/٘ٓ٘)تٓالؽزالً، أبو حامد محمد بن محمد(ٔ)

   .                                                                                                                4ٖٕ،باب السماع، صٕج

،والحداء عن العرب نسبة إلى مضر بن نزار بن معد 4ٕٔحضارة العرب فً العصر األموي، ص ،حسٌن حسن ،الحاج  (ٕ)

والذي سقط عن بعٌره فً إحدى أسفاره فقال ٌا ٌداه وكان أحسن الناس صوتا ، فاستوثقت اإلبل وطاب لها السٌر  فاتخذه العرب 

.و ابن رشٌق، أبو علً 4٘ٗص، ٗمسعودي، مروج الذھب، جانظر ال حداء برجز الشعر ، وكان الحداء أول السماع عند العرب،

م(العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل، ٖٙٓٔھ/ٙ٘ٗالحسن القٌروانً)ت

                                                                                                                        ٖٗٔ،صٕ،ج98ٔٔ، ٘بٌروت، ط

                                                                                                                                                                                                                            . 9ٕ،ص4ابن عبد ربه ، العقد الفرٌد، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                         .  ٙٗ، صٔٔالفن ومذاھبه فً الشعر العربً، دار المعارؾ، القاھرة، ط ،شوقً ،ضٌؾ (ٗ)

                                                                                                                                                  .  48أسٌمة ،المجتمع فً العصر األموي، ص ،العظم (٘)

، ٕٔٓٓ، ٔم(صحٌح بخاري، تحقٌق محمد زھٌر الناصر،ط8ٙ9ھ /ٕٙ٘البخاري، محمد بن اسماعٌل ،أبو عبد هللا)ت   (ٙ)

                                                                                                                                      .   4ٙ،ص٘ج

(4) Farmer , H , History of The Arabian Music, London, 1929 , p43.      الشعر  شوقً، ، و ضٌؾ

                                                              . ٕٙوالؽناء فً المدٌنة ومكة لعصر بنً أمٌة ، دار الثقافة للطباعة،    ص

                                                  



ٔ٘4 
 

اإلمام علً بن  هدالحركة الؽنابٌة قد توقفت فً ع. ومع أّن (4)والفارسٌة، والتً حملها األسرى معهمالبٌزنطٌة 

ل خلٌفة سمح بدراسة علٌا  كان شاعرا  وھو أو  ه، إال أن هدال الناس بالحروب المستمرة فً عأبً طالب النشؽ

 .  (1)العلوم والشعر والموسٌقى

ٌُحسم أمر الؽناء فً صدر اإلسبلم، أما ما جاء من كراھٌة العرب للؽناء فٌما بعد فٌبدو أنه جاء   وبذلك لم 

ٌُذكر أن أھل الحجاز أجازوا  الؽناء، بل واشتهروا به  متؤخرا  ومتؤثرا  بآراء شخصٌة لبعض الصحابة والتابعٌن إذ 

 .( 3) فٌما كرھه أھل العراق ،وكذلك أھل الشام فً أول األمر

لقد تبلور الؽناء والموسٌقى فً العصر األموي بصٌؽٍة راقٌٍة وبانتشاٍر مشهوٍد له، وكان ألسباب الحضارة دور   

الجزٌرة العربٌة قبل اإلسبلم شبه  عند أھل ت علٌهفاعل فً ذلك، فجاءت ھذه الفنون بحلٍة جدٌدٍة اختلفت عما كان

، ولقد تؽٌرت نظرة المجتمع إلى الؽناء والمؽنٌن مع الزمن، فصار الؽناء عمبل  محترما  ٌنهض به وٌقبل علٌه 

ٌ طعن فً دٌنهم  ، فما ھً معطٌات ھذا التبلور ؟ وما ھً مراكز انتشار الفن األساسٌة؟ وما موقؾ (1)من ال 

وستؤتً اإلجابة عن  ٌؾ ٌجسد السماح بممارسة الؽناء والموسٌقى قوة فً المجتمع؟وك الناس خاصة وعامة منه؟

 ھذه األسبلة وؼٌرھا فً سٌاق الفقرة اآلتٌة .

أي أنه بسبب مؽنً  ؛فً العصر األموي إلى حاالت فردٌةلقد وردت عدة رواٌات ترجح أسباب تطور الؽناء   

الفنون إلى حادثة واحدة، ولكن ٌمكن القول بؤن الؽناء أخذ ھذه مها كان فبل ٌمكن إسناد انتشار ھذه   بحد ذاته

الصفة المتطورة فً العصر األموي بعد اتصال العرب الوثٌق باألعاجم واستجبلبهم آلالؾ الرقٌق الذٌن كانوا 

على جانب كبٌر من الحضارة، فتفننوا فً ضروب الؽناء ، وٌمكن تلمس جانب من ھذه النتٌجة فً قول اسحق 

ھذا كان ؼناء العرب حتى جاءھم هللا باإلسبلم وفُتحت العراق، وجلب الرقٌق الؽناء من فارس :»... صلً المو

.ھذه اآلالت التً رافقت ( 5)«والروم ،فؽنوا الؽناء بالفارسٌة والرومٌة بالعٌدان والطنابٌر والمعازؾ والمزامٌر

 ٌقترنان بالرقص إذا   والموسٌقى ٌتبعها رقص، فالؽناءلتالً فالموسٌقى الؽناء ألنه ال ؼناء بدون موسٌقى، وبا

وقد ٌسمى  ،أھمها العود وبالتالً بالشعر، إذ أدخل المؽنون من الموالً فً الؽناء العربً آالت جدٌدة للطرب لعل  

ر البربط، وكذلك الطنبور وھو فارسً، وبالناي و القانون وھو ٌونانً، ھذا باإلضافة إلى الدؾ والمزمار والمزھ

 ھو ؼرٌزة إنسانٌة ال تحتاج :. وعلى ھذه األنؽام تماٌل الراقصون ، والرقص(6)والصنج التً عرفها العرب قببل  

   . ومن (0)إلى حضارة ومدنٌة ،ألنه حركات جسدٌة تحدث بصٌاح وضجٌج وتصفٌق باألٌدي وضرب باألرجل

--------------------------                                                                                                                                              

                         . 9ٕٔحضارة العرب فً العصر األموي، ص ،حسٌن .  و الحاج حسن،ٖ٘ضٌؾ، الفن ومذاھبه، ص  (ٔ)

(ٕ) Farmer,, History of The Arabian  Music ,p44.                                                                      

،  9ٖٙٔ،  ٔالموسٌقى والؽناء عند العرب،  ط ،،أحمد ، و تٌمور بك  4،ص   4ابن عبد ربه ،العقد الفرٌد، ج  (ٖ)

                                                                                                                                   .     ٖٔ،ص

                                                                 .           ٖ٘، صٕٓٓٓ، ٔمدخل إلى تارٌخ الؽناء العربً، دار عبلء الدٌن ،دمشق، ط ،صبحً أنور رشٌد، (ٗ)

. واسحق الموصلً ھو ابن ابراھٌم الندٌم  وكان ھو ووالده من ندماء الخلفاء العباسٌٌن، ٖٗٔ،صٕجابن رشٌق، العمدة ، ، (٘)

                                                                                                                                                                                                .             ٕٗٓ-ٕٕٓص،ٔر: ابن خلكان، وفٌات األعٌان، جم(انظ8ٗ9ھ/ٖٕ٘مات سنة)

و   .8ٕ٘،ص4تشبه صدر البط والصدر بالفارسٌة بر فقٌل بربط، ابن منظور ، لسان، ج البربط أي العود وھً كلمة فارسٌة (ٙ)

ْه أي  ماٌشبه آلٌة الحمل، األزھري، تهذٌب اللؽة، جالطنبور طنبر  وطنبار كلمة فارسٌة معربة أصلها  ر  ، وابن ٓٗ،صُٗٔدْنبِه ب 

ن وابن منظور، لسان ، ٕ٘، صٗٔالدؾ ھو الجنب لكل شًء انظر، األزھري، تهذٌب اللؽة، ج .وٗٓ٘،صٗمنظور، لسان،ج

عرب ،األزھري، تهذٌب، فدخٌل مالصنج العربً ھو الذي ٌكون فً الدفوؾ ونحوه فؤما الصنج ذو األوتار  ،وٗٓٔ،ص9ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .ٖٔٔص،ٕ، وابن منظور، لسان، ج94ٕص،ٓٔج

                                                                                                                                                                                                                                    .       8ٗن ومذاھبه، ص،الفضٌؾ  (4)
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          عبر العرب بها عن الؽناء ٌجد أن بعضها ٌدل على أصناٍؾ من الحركات  ٌعود إلى دالالت الكلمات النً

ٌ طلق على نوع من  ٌُطلق على نوع من الؽناء، كما        الجسدٌة، كما ٌدل على أصناٍؾ من الشعر، فالهزج مثبلُ 

               . (1)، ومثله الرمل حٌث أطلقوه على من ٌهز منكبٌه وٌسرع فً حركته (4)الحركة الجسمٌة السرٌعة

أصبح الحجاز فً العصر األموي وٌبدو أن الؽناء انتشر فً الحجاز بشكل واسع ، أو بشكل أكبر من ؼٌره ، إذ 

م العربٌة بهذا الفن، ونالت المدٌنة اھتم أھله به اھتماماُ كبٌرا  فؽدا إقلٌمهم أشهر األقالٌف مركزاُ للؽناء والموسٌقى،

سبق إلٌها، كما سبق إلٌها اتخاذ التً الثراء من الفتوح وٌبدو أن سبب شهرة الحجاز ٌعود إلى  السبق فً الؽناء، 

 الموجة من موجات الحضارة الوافدةإلٌها ھذه  سارعتْ اإلسبلمٌة الرقٌق، وألنها كانت عاصمة الدولة العربٌة 

ها مكة بعد تدفق الثروات إلٌها، فتطورت فٌها مظاھر الترؾ حتى صارت مكة منافسا  قوٌا  وسرعان ما لحقت ب

. وٌعبر األصفهانً عن ( 3)للمدٌنة فً وفرة المؽنٌن والموسٌقٌٌن البلمعٌن، وفً شدة إقبال الناس على الؽناء

، ولكن ھل خاصة فً المدٌنة و (1)«فبل ٌنكره عالمهم وال ٌدفعه عابدھم »موقؾ أھل الحجاز من الؽناء بقوله:

 . كان للخلفاء األموٌٌن دور فً انتشار الؽناء والموسٌقى والرقص فً الحجاز؟ وما ھدفهم من ذلك؟

لقد انتظم الؽناء فً الحجاز فؤقٌمت فٌه الحفبلت، وُعقدت له االجتماعات وُخصصت له األندٌة، وبذلك ألؾ   

، وؼٌر (5)ً مكة أو فً المدٌنة وكانوا من الموالً المخنثٌنالمؽنون طبقة ممٌزة فً العصر األموي سواء ف

المخنثٌن أو من العرب، ولقد عقد األصفهانً فً كتابه األؼانً للمؽنٌن والمؽنٌات فصوال  طوٌلة، واھتم بتسجٌل 

                                                                                                                                                                  أخبار الكثٌر منهم .

 ضرون حفبلتها بشؽؾ كبٌرحفنا  معروفا  وعمبل  شرٌفا ، ومتعة  للناس ٌحترمونها وٌقدرونها، وٌإذا  أصبح الؽناء 

 فً المدٌنة تمتلا دابما  بالمؽنٌن  كبٌرة  ة  والتً اتخذت لنفسها دار (6)تلك الحفبلت ما أقامته المؽنٌة جمٌلة ومن

                                                                       (1) والؽرٌض  (4)وابن سرٌج (0)والجواري وشارك فٌها ابن مسحج

------------------------------                                                                                                               
،أبو  هانظر ابن سٌد الهزج صوت مطرب وقٌل صوت فٌه بح وقٌل صوت دقٌق مع ارتفاع وقد تقدم فً خفة الكبلم وسرعته، (ٔ)

، ٔخلٌل ابراھٌم جفال، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط تحقٌق، (المخصص،م٘ٙٓٔھ/8٘ٗالحسن علً النحوي األندلسً)

                                                                                                                                                                        . 9ٕٓ،صٔ،ج99ٙٔ

                                                .           8ٖٓ،صٔالرمل ،ھو فوق المشً ودون العدو، ابن سٌدة، المخصص،ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                                             .      ٖٙمدخل إلى تارٌخ العناء العربً، ص ،صبحً أبو أرشٌد ،(ٖ)

                                                             ٕ٘ٗ،صٖ،ج9ٕ9ٔمطبعة دار الكتب المصرٌة ، األصفهانً، األؼانً،(ٗ)

نثٌن ، جمع مخنث وخنثى ھو الذي ٌذھب ال ٌخلص لذكر وال ألنثى ، أي الذي له ما للرجال وما للنساء،ابن منظور، لسان المخ (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                 .  ٘ٗٔ،صٕالعرب، ج

م( 4ٖٗھ /ٕ٘ٔجمٌلة ھً موالة بنً سلٌم، وھً أصل من أصول الؽناء وعنها أخذ العدٌد من المؽنٌن ماتت فً سنة) (ٙ)

أحمد ، من تارٌخ الؽناء العربً، وزارة  ،الجندي ،و   84ٔ،ص  8،ج9ٌٖ٘ٔة، تب المصراألصفهانً،  األؼانً،  طبعة دار الك

                                                                                                                                        . 98ٔ، ص 988ٔالثقافة دمشق، 

:اسمه سعٌد وھو مولى لبنً جمح أو لؽٌرھم، كان مكً ومؽنً متقدم وھو من أوابل صانعً الؽناء  وھو الذي نقل  ابن مسحج (4)

الؽناء الفارسً إلى العربً انتقل إلى الشام ثم عاد إلى الحجاز، األصفهانً، األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة، 

                                                                                                             وما بعدھا.    4ٕٙ،صٖ،ج9ٕ9ٔ

ابن سرٌج: كان تركً األصل  ولد فً أول عصر الخلفاء الراشدٌن، مولى لبٌت قرشً من مكة،وكان ٌضرب بالعود مات بعد  (8)

                               .                               ٘ٔ-ٗٔانظر، الجندي، المرجع السابق، ص، مقتل الخلٌفة الولٌد بن ٌزٌدن

الؽرٌض: بربري اسمه عبد الملك مولى للثرٌا صاحبة عمر بن أبً ربٌعة كان تلمٌذ ابن سرٌج ، مات فً الٌمن  (9)

جندي، من تارٌخ الؽناء و ال وما بعدھا، 9ٖ٘،ص   ٕج 9ٕ8ٔم( األصفهانً،األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة، 4ٖٔھ/9٘سنة)

                                                                                                                .  ٕٗ-ٖٙالعربً، ص
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 (5)بابةوح   (1)ومن المؽنٌات أٌضا  سبلمة القس وؼٌرھم كثٌر، (3)وابن عابشة (1)ومن المدٌنة معبد (4)وابن محرز

وؼٌرھن . ولقد بلؽت جمٌلة فً فنها شوطا  بعٌدا ، حٌث كانت تؽنً بمصاحبة جوقة كبٌرة تضرب على العٌدان 

واألوتار، حتى أن الجوقة كانت تبلػ حوالً الخمسٌن شخصا ، وكانت جمٌلة تضرب أثناء ؼنابها وتضرب 

قد تخرج على ٌدٌها فً الؽناء، فلمة معجمٌلة كانت  ، وٌمكن القول بؤن (6)الجوقة على ضربتها برفقة الراقصات

ولم تكن جمٌلة السباقة إلى  (0)ٌقول معبد عنها أنها أصل الؽناء وفرعه  تلمٌذات وتبلمٌذ فً ھذا الفن، وفً ذلك

 (1)ذلك بل سبقتها مؽنٌة أخرى تدعى عزة المٌبلء، والتً كانت أقدم من ؼنى الؽناء الموّقع من النساء فً الحجاز

 . (1)فتٌان المدٌنة بحسن ؼنابهاكما أنها فتنت 

إلى فٍن له مصطلحاته ، وكان أول محترؾ لفن الؽناء فً المدٌنة  -بشكل خاص-وتحول الؽناء فً المدٌنة    

الذي صنع الهزج والرمل مخالفا  للؽناء القدٌم معتمدا  فً ذلك على عروض الشعر وذوق المؽنً  وھو (47)طوٌس

د فً األلحان التً ابتدعها فؤؼنى الناس بطرٌقته على ٌد المؽنً معبد الذي جد   تقانهإكما وارتقى التلحٌن وفن 

الؽنابٌة أكثر من صوته. واشتد ولع الحجازٌٌن بالؽناء إلى درجة ھٌجان الخصومة الموسٌقٌة بٌن مكة والمدٌنة، 

ا من ؼناء ابن سرٌج سبعة فلقد صنع معبد ألحانا  سبعة افتخر بها فاؼتاظ المكٌون فعرضوا ألحان مؽنٌهم فانتخبو

  ٌ ورؼم ذلك فمن المبالؽة الفصل . (44)روا أھل المدٌنة فانتصفوا منهمألحان وفاضلوھا مع ألحان معبد السبعة ثم خ

جمٌع الذٌن ارتادوا الدور بٌن  ا  دابمكان االتصال ألن ھذا العصر،  بٌن المؽنٌن والمؽنٌات فً مكة والمدٌنة فً

 د السماعأرامن المؽنً دي الؽناء التً اسُتقبل فٌها ؼدت كل دار ھً بمثابة نادٌا  من نواوالنوادي الشهٌرة، حٌث 
--------------------------- 

ابن محرز اسمه سلٌم وھو مولى بنً عبد الدر أو مخزوم، تنقل بٌن مكة والمدٌنة وتعلم الؽناء على ٌد عزة المٌبلء وذھب إلى  (ٔ)

ب إلى الشام لٌتعلم الؽناء الرومً ، فاستخلص ؼناء  جٌدا  بٌن االثنٌن ،األصفهانً، األؼانً، طبعة دار فارس لٌتقن الؽناء وكذلك ذھ

                                                                                      وما بعدھا.   48ٖ،صٔ،ج9ٕ٘ٔالكتب المصرٌة، 

ابن وھب مولى العاص المخزومً وربما مولى معاوٌة بن أبً سفٌان ،وكان من أحسن الناس ؼناء ومات فً عسكر  معبد:  (ٕ)

           وما بعدھا.  ٖٙ،   صٔ،ج9ٕ٘ٔم(، األصفهانً، األؼانً، دار الكتب المصرٌة، 4ٖٗھ/ٕٙٔابن ٌزٌد فً سنة)  الولٌد 

رب على آلة بل ٌؽنً فقط وامتاز بالصوت الحسن،  مات فً سنة اسمه محمد مجهول األب ولم ٌمن ٌض ابن عابشة: (ٖ)

                                  وما بعدھا. ٖٕٓ،صٕج9ٕ8ٔم( األصفهانً، األؼانً، ، طبعة دار الكتب المصرٌة، 4ٔ8ھ/ٓٓٔ)

مكة فاشتراھا ٌزٌد بن عبد  ن فًٔسبلمة القس : مؽنٌة كبٌرة وھً قٌنة ومولدة من مولدات المدٌنة وكان موالھا رجل دي (ٗ)

وما  ٖٖٗ،ص 8،ج9ٖ٘ٔم( األصفهانً،األؼانً  طبعة دار الكتب المصرٌة، 4ٗ4ھ/ٖٓٔالملك بعد أن سمع بها مات تفً سنة)

                                                                                                                                   . ٕٕٔ-ٕ٘ٓبعدھا، وأحمد الجندي، من تارٌخ الؽناء،ص

حبابة كان اسمها العالٌة وكانت من موالً المدٌنة، وكانت جمٌلة الوجه والؽناء سماھا ٌزٌد بن عبد الملك بعد شرابها بحبابة (٘)

 ٕٕٔ،ص٘ٔ،ج9٘9ٔب المصرٌة، م( األصفهانً، األؼانً، طبعة دار الكت4ٕٖھ/ ٘ٓٔوأحبها إلى أن مات بعد موتها بقلٌل سنة )

                                                                                                                                                                                      وما بعد.

                                                                                                                                                                        .  8ٙٔص  8،ج9ٖ٘ٔمصرٌة، األصفهانً ،األؼانً، طبعة دار الكتب ال (ٙ)

                                                             8ٙٔص  8،ج9ٖ٘ٔاألصفهانً ،األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة،  (4)

عزة ھً موالة لؤلنصار سكنت المدٌنة وسمٌت المٌبلء إما لتماٌلها فً السٌر أو للبسها المبلءة ..وكانت من أجمل الناس وجها   (8)

، األصفهانً، األؼانً ، تحقٌق علً البجاوي،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،          وما بعد. ٕٙٔ،ص 4ٔ،ج99ٖٔالقاھرة، وؼناء 

                                      ٖٙابن خرداذبه، اللهو والمبلھً، نشر األب أؼناطٌوس عبده، المطبعة الكاثولٌكٌة،بٌروت،ص (9)

ب بالعود ،بل ٌنقر بالدؾ عثمان بن عفان وكان ال ٌضر هدٌته أبو عبد المنعم واشتهر فً عطوٌس: ھو عٌسى بن عبد هللا كن  (ٓٔ)

وھو أول من ؼنى فً المدٌنة ؼناء  ٌدخل فً اإلٌقاع وفر إلى السوٌداء على إثر طلب المخنثٌن فً المدٌنة ، األصفهانً، األؼانً، 

                                                                                                                                                                                                                        وما بعد. 4ٕ،صٖ،ج9ٕ9ٔطبعة دار الكتب المصرٌة، 

                                                        .    9ٖٕ،صٔ،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، األؼانً طبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٔٔ)
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. ولقد شاع الؽناء فً األعراس وفً حفبلت الختان وفً ( 4)لبعض األشراؾ ُدور كؤنها فنادقله، كما كان 

لؽناء ل ا  مهد كان الحجازومع أن  مثبل  وفً مواسم الحج وعلى الطرٌق بٌن مكة والمدٌنة.   (1)المنتزھات كالعقٌق

واستقدامهم للمؽنٌٌن، كما  بفضل ولع معظم الخلفاء به  أٌضا   انتشر فً الشامإالّ أن ھذا الفن نتشاره، ال ا  و مركز

ولكن  (3) مؽنً حنٌن والذي نشؤ فً الحٌرةأن الؽناء والمؽنٌن لم ٌُعدموا فً العراق فً ھذا العصر فها ھو ال

التركٌز على نشره فً الحجاز كما اتضح من قبل األموٌٌن كان ألسباٍب سٌاسٌة على ما ٌبدو، أال وھً إشؽال 

أھل الحجاز عن األھداؾ السٌاسٌة من مطالبة بالحكم أو التفكٌر بسٌاسة األموٌٌن، ولكن ھذا الهدؾ انعكس رقٌا  

                                                                       همل العلوم الدٌنٌة وال الفنون.للحجاز التً لم ت

تفوق على استقبالهم للشعراء، استقبلوا المؽنٌن استقباال  ٌ إذ،إذا  من مشجعً انتشار الؽناء معظم الخلفاء كان   

ة، وإذا فاتهم االستماع لهم فً كثٌروه منهم أعطٌات على من استحضرمنحوھم جوابز ؼالٌة الثمن، وأؼدقوا و

 .الحجاز أثناء الحج ب لم ٌفتهم ذلك الشام ف

، ومع ذلك فإن (1)وإذا كان معاوٌة ؼٌر مشجع للؽناء، فقد كان ابنه ٌزٌد ٌتحٌن الفرص إلدخالهم إلى القصر  

ٌزٌد ؼناء فؤعجبه الؽناء عنده، فلما أصبح معاوٌة لم ٌكره السماع، إذ ٌذكر ابن عبد ربه أن معاوٌة  سمع عند 

إذ كان ؼناء سابر ارتجاال  دون  (5)قال: من كان ملهٌك البارحة ؟ قال: سابب خابر، قال معاوٌة : فؤكثر له العطاء

.وھا ھو عمر بن عبد العزٌز ٌحن إلى الؽناء من وقت  (6)أن ٌستعمل آلة وكان ٌقرع بالقضٌب إذا أراد الؽناء

لها له إذ كان محبا  له زمن إمارته حٌث صنع مجموعة من األصوات سج  (0)أصبح خلٌفة  آلخر بعد أن

 .      (4)األصفهانً

وكان أكثر الخلفاء ٌستمعون لقصابد الشعر التً استبدلت أحٌانا  بالؽناء إذ كان معاوٌة ومروان وعبد الملك    

دماء حتى إذا أخذتهم نشوة الطرب لم ٌطلع علٌهم والولٌد وسلٌمان وھشام ومروان بن محمد ال ٌظهرون على الن

ولكن بعض ھذه المجالس كانت للهو الصرؾ والمجون البحت، وسٌؤتً ذكر ذلك فً ما بعد ، لكن  (1)الندماء

الؽناء الراقً الذي فُِتن به معظم خلفاء بنً أمٌة ومنهم ٌزٌد بن عبد الملك الذي استحضر معبد وابن عابشة  

، والذي فُِتن بها من الوصؾ  (44)مة بعشرٌن ألؾ دٌناراشترى المؽنٌة سبل   و(47)ؤلؾ دٌناروأمر لكل منهما ب

         قد ھام بها قبل خبلفته بعد أن أصبح خلٌفة ،ف (41)فعشقها عن ُبعد، كذلك اشترى حبابة بؤربعة أالؾ دٌنار

-------------------------------------------                                                                                
                                                                                                                                                 .4ٕ٘ضٌؾ، الشعر والؽناء،ص (ٔ)

        .    9ٖٔ،صٗالحموي، معجم البلدان، ج عٌون ونخل، وھما عقٌقان أكبر وأصؽر، هلعقٌق، مكان من ناحٌة المدٌنة فٌا (ٕ)

حنٌن بن بلوع الحٌري مختلؾ فً نسبه ٌكنى أبا كعب وھو مسٌحً سكن الحٌرة وكان من شاعرا  ومؽنٌا  له صنعة متقدمة فً  (ٖ)

                                                 .   ٖٔٗ،ص9ٕ8ٔ، طبعة دار الكتب المصرٌة، ٕالؽناء ، األصفهانً، األؼانً، ج

.                                                   .ٖٔٓ،ص 4ٔ،ج99ٌٖٔق علً البجاوي،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاھرة، األصفهانً، األؼانً ، تحق(ٗ)

                                                                                        .        ٖ٘،ص 4ابن عبد ربه، العقد الفرٌد،ج (٘)

              .   ٓ٘ارسً اشتراه عبد هللا بن جعفر ،وكان ٌؽنً مرتجبل  بدون آلة، الجندي، تارٌخ الؽناء، صفسابب ھو مولى  (ٙ)

                                                                                                                                                                             .     89المجتمع فً العصر االموي، ص، سٌمةاالعظم،   (4)

                                                    .                                       .                                                             ٕٔ٘-ٕٓ٘،ص  9،ج9ٖٙٔطبعة دار الكتب المصرٌة،  األصفهانً، األؼانً، (8)

                                                                                                               .          ٖٗٗ،صٔتارٌخ اإلسبلم، ج حسن،ابراھٌم حسن، (9)

الكرٌم العزباوي، ومحمود ؼنٌم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،  ، تحقٌق عبدٕٔاألصفهانً، األؼانً، ج (ٓٔ)

                                                                                                                       .   8ٓٔ،ص99ٖٔ

                            .ٖٕٔ،ص9٘9ٔالكتب المصرٌة،، تحقٌق عبد السبلم ھارون، مطبعة دار ٘ٔاألصفهانً،األؼانً ، ج(ٔٔ)

                                                                                                        المصدر السابق، نقس الصفحة.  (ٕٔ)
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وانشؽل بها إلى أن مات.  ولقد انساق الولٌد بن ٌزٌد إلى أبعد من ٌزٌد حٌث استقدم جمٌع مؽنً الحجاز   

 .(4)وأجازھم جوابز كبٌرة

وكان للؽناء وقع عند الخلفاء فً الحجاز ، فسلٌمان بن عبد الملك أمر بسباق بٌن المؽنٌن فً الحجاز عندما  

وھو فً طرٌق  ن بمبتً دٌنار ولزامره بمبة وذلك مكافؤة له على ؼنابه عبد الملك لحنٌ . كما أمر ھشام بن(1)حج

 . (3)حجه

عقدوا له فً بٌوتهم المجالس وشجعوا المؽنٌن، وتصدر عبد هللا ووعلٌة القوم بالؽناء كؽٌرھم،  اھتم األشراؾو  

فً قصره فً المدٌنة أكبر عدد من بن جعفر بن أبً طالب المركز األول باالھتمام بهذا النوع، حٌث جمع ا

وكان من معجبً  (5)، ولقد ؼنى الّدالل فً ٌوم زفاؾ ابنته إلى الحجاج فطرب عبد هللا ودمعت عٌناه(1)المؽنٌن

                                                                                                                     المؽنٌة جمٌلة ومحبً مجلسها وؼنابها. 

كما أطرب المؽنً طوٌس أبان بن عثمان بن عفان عندما وقؾ بٌن ٌدٌه وؼناه ، وذلك بعد تولٌه المدٌنة لعبد 

      . وؼنى الؽرٌض للحارث بن خالد المخزومً والً مكة لعبد الملك:    (6)الملك بن مروان ، وكاد أن ٌطٌر

 (1)السهلُ  (4)ودماثها (0)فما بها أھُل             ِحّزانها الدٌارُ  عفتْ                   

ٌاؼرٌض:  لو لم  ، فقال له الحارث:  ٌا ؼرٌض ال لوم فً حبك وال عذر فً ھواك، وال لذة لمن ٌروح قلبه بك

ٌكن لً فً والٌتً مكة حظ إال أنت لكان حظا  كافٌا ، ٌا ؼرٌض إنما الدنٌا زٌنة فؤزٌن الزٌنة ما فّرح النفس، ولقد 

                                                                                                            .  ( 47)فهم قدر الدنٌا على حقٌقته من فهم قدر الؽناء

، وبالطبع فانتشاره ھو دلٌل تمام والولع به وبالتالً انتشارهُوٌظهر ھذا القول الحد الذي وصل إلٌه الؽناء من االھ

                                                                                                      على حضارة المجتمع والحضارة تدل على قوة المجتمع .

    ولم ٌكن خاصة الحجاز ھم فقط من ھام بالؽناء، بل ورد الكثٌر من الرواٌات عن مجالس كل من زٌاد بن أبٌه

                                                                               .(44)فً العراق وبشر بن مروان والحجاج الثقفً

 (41)سرٌج  من الؽرٌض وابن ٌر  الفقهاء بؤسا  من الؽناء فعطاء بن أبً رباح استدعى فً ختان ولده كّل   ولمكما 

     أحد  عبد الرحمن بن أبً عماربالنسبة لء لدرجة الفتون به، وھذا ما كان تمكن الؽناء من قلب بعض الفقها كما
-------------------------------------------------------                                                                                                                                                            

         .           4ٔٔ،ص9ٔ،ج99ٖٔ، تحقٌق عبد الكرٌم العزباوي، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، األؼانً، ( األصفهانً،ٔ)

                                                                                                                                                                                           .                             4ٖٔ،صٔ،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، األؼانً طبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٕ)

                                                                                                                      .         84أسٌمة المجتمع فً العصر األموي،ص العظم، (ٖ)

                                                                                                                                                                                                .9ٔ،ص4ابن عبد ربه، العقد الفرٌد ،ج (ٗ)

ٌا  بشكل جٌد، األصفهانً ،األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة، الدالل اسمه ناقد ھو مدنً مولى بنً فهم، كان مضحكا  ومؽن (٘)

                                                                                                    .    9ٖٕ،   وص9ٕٙ،صٗ،ج9٘ٓٔ

                                                                                                                                                                                   . 9ٕٔ،صٗ،ج9٘ٓٔاألصفهانً، األؼانً،طبعة دار الكتب المصرٌة، ( ٙ)

ن جلد األرض مع حزانها جمع حزٌز وھو موضع من األرض كثرت حجارته وؼلظت كؤنها السكاكٌن، أو ما ؼلظ وصلب م (4)

                                                                                                                                       .          ٖٖ٘،ص٘إشراؾ قلٌل، ابن منظور،لسان العرب، ج

                                     .           9ٗٔ،صٕن العرب،جدماثها ، الدماث ھو السهول من األرض، ابن منظور، لسا (8)

                                                                                                                                         .4ٙ، ص99ٙٔالذوبخ، سعد فهد، دٌوان الحارث بن خالد المخزومً، الجامعة األردنٌة، عمان،  (9)

                                                    .                    4ٖٕ،ص ٖ،ج9ٕ9ٔاألصفهانً ، األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                  . ٕٙٔالكاظمً، الحضارة اإلسبلمٌة، ص (ٔٔ)

، وعطاء بن أسلم بن صفوان تابعً من أجبلء الفقهاء 48ٕ،صٔ، ج9ٕ٘ٔر الكتب المصرٌة، األصفهانً،األؼانً، طبعة دا(ٕٔ)

                         .4ٙٗ،ص٘فكان مفتً أھلها ومحدثهم وتوفً فٌها، ابن سعد، الطبقات،جكان عبدا  أسودا  ولد فٌها ونشؤ بمكة 
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ٌُجن بها عند                                               فقهاء مكة والذي لُقب بالقس لشدة تمسكه بالدٌن، فمنح ھذا اللقب لسبلمة المؽنٌة ألنه كاد أن 

موقؾ بعض القضاة من الؽناء، حٌث أدمن أحد . وكذلك كان ( 4)سماعه لها وھً تؽنً فدعٌت بسبلمة القس

 بعزله وأرسل فً طلبه ھو والمؽنٌةفهم عمر  عمر بن عبد العزٌز،هد المدٌنة على سماع قٌنة له فً ع قضاة

ولما مثبل بٌن ٌدٌه أشار القاضً إلى القٌنة بالؽناء فلما فعلت طرب الخلٌفة لها وقال للقاضً: اذھب إلى عملك 

                          ھذا على براعة المؽنً وسحر انتشاره حتى على القاضً والخلٌفة . ، وٌدل  (1)راشدا  
 ،      .(3)لوا أشؽالهمولو عطّ  ولقد شؽؾ عامة الناس بالؽناء وكانوا ٌقفون لبلستماع حٌثما سمعوا ؼناء 

للؽناء، وھو ركٌزته األولى، وبهذا من الواضح الصلة األساسٌة بٌن الشعر والؽناء ، فالشعر ھو المادة األولٌة و  

فالعبلقة قوٌة بٌن الشعراء والمؽّنٌن فً ھذا العصر، وفً كل عصر، إذ كان الؽناء بمثابة وسٌلة إعبلمٌة لنشر 

الشعر وشٌوعه، فلقد كانت ھناك مصاحبة بٌن ابن سرٌج وعمر بن أبً ربٌعة، كما تصاحب األحوص 

لمؽنٌن لكان شعر ھإالء مادة فنٌة ؼنٌة  فقدلمخزومً مع المؽنٌن والمؽنٌات اوالعرجً، والحارث بن خالد 

ٌكٌفون الشعر  ون له األلحان الشجٌة وبخاصة الشعر الؽزلً لعمر بن أبً ربٌعة، حٌث كان المؽنون ٌضعو

                                                  وعلى ذلك فالؽناء ساعد على انتشار الشعر ومعرفته واالستمتاع به. ( 1)حسب أؼانٌهم وألحانهم 

حضارٌة  لٌه سواء ألسباب سٌاسٌة أو ل قوة من جانب الدولة األموٌة التً شجعت عمث  إذا  فانتشار الؽناء    

 فالمهم ھو انتشار الفنون فً ھذا العصر وعدم حجبها عن الناس . 

 االهتمام بالشؤون الصحٌة:-0

إّن ؼاٌة اإلسبلم األساسٌة حفظ حٌاة اإلنسان والعناٌة بصحته الجسدٌة والنفسٌة، ومن ھذا المنطلق ظهر    

األمر الذي ٌنعكس  افة العامة وعدم انتشار األوببةاھتمام اإلسبلم بالصحة، وأدواتها المتمثلة بالطب، وكذلك بالنظ

ى استٌعاب األموٌٌن ألھمٌة الصحة أفرادا  ومحٌطا  على صحة المجتمع ، وبالتالً تجنب األمراض، وھذا ٌدل عل

واالھتمام بكل ما ٌإمن ذلك، فكٌؾ استطاع األموٌون االھتمام بالصحة العامة؟ وما ھً اإلجراءات التً قاموا 

 بها من أجل ذلك؟.

إلسبلم على نظافة اإلنسان فً مؤكله، ومشربه، وتداوٌه إذا مرض، وصحٌح أن العرب قبل ااإلسبلم حّض لقد   

 عرفوا بعض األمور الطبٌة، إال أن اإلسبلم جاء ووضعها فً قالب متزن وموضوعً،  ومن تلك الممارسات

 . ولقد كّرس (5)التً خبرھا العرب الكً والتداوي باألعشاب ..وصوال  إلى خلط معارفهم بالشعوذة والسحر

 ذة .اإلسبلم المفاھٌم العلمٌة للطب لكنه حرص على إلؽاء السحر والشعو

----------------------- 

                                                                                                                          .   ٕٙٓأحمد الجندي، من تارٌخ الؽناء العربً،ص (ٔ)

                                      .                                                                                                                                                                 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ،ص ٖالمسعودي، مروج الذھب،ج   (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .      99المجتمع فً العصر األموي،ص ،أسٌمة العظم، (ٖ)

. و األحوص  ھو عبد هللا بن محمد األنصاري، من المدٌنة شاعر ھجاء لقب ٗٔٔ-ٖٔٔالشعر والؽناء،ص،ضٌؾ، شوقً (ٗ)

 ابن قتٌبة،،و8ٗٙات فحول السفر الثانً،،صابن سبلم الجمحً، طبق م4ٕٖ/،ھ٘ٓٔباألحوص لضٌق فً مإخرة عٌنٌه، توفً سنة 

 ٖ،دار إحٌاء العلوم، بٌروت، ط م( الشعر والشعراء، مراجعة محمد عبد المنعم عرٌان889ھ/4ٕٙبو محمد عبد هللا بن مسلم)تأ

نسب إلى  بن عمرو بن عثمان بن عفان، ، والعرجً عبد هللا بن عمرٙٔٔص،ٗالزركلً، األعبلم، جو، ٖٔ٘الشعر، ص 984ٔ،

                                                                             .8ٖٙبنً أمٌة، ابن قتٌبة، المصدر السابق،صوٌقال أنه أشعر  موقع العرج قرب الطابؾ،
                                            .    ٓٔ،ص99٘ٔ، ٔرحاب موسوعة عباقرة اإلسبلم، دار الفكر، بٌروت،ط عكاوي، (٘)
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اٌة خٌر  من العبلج، قدمت اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة العدٌد من النصابح ومن منطلق أّن الوق  

ق والتوجٌهات للوقاٌة من األمراض والمحافظة على صحة الجسم، ولقد تنوعت ھذه التوجٌهات فمنها ما تعلّ 

ذلك  مشروبات، كل  ق بسلوك اإلنسان الؽذابً، ومنها ما حّذر من بعض األطعمة والومنها ما تعلّ  بنوعٌة الطعام

. وشكلت ھذه التوجٌهات (4)حدٌث بةالنبوي، والذي احتوى على ثبلثم ز ٌطلق علٌه اسم الطببؤسلوب مركّ 

االھتمام من حٌث ن ٌالخلفاء الراشد. وعلى نهج الرسول الكرٌم سار الثوابت األولٌة التً ارتكز علٌها الطب

األؼذٌة فً األسواق، فقد كان الخلٌفة علً بن أبً طالب بالصحة، ومن ذلك اھتمامهم بالرقابة الصحٌة على 

حرٌصا  على التجوال فً األسواق، حٌث كان ٌؤمر الباعة بتقوى هللا، وحسن البٌع وعدم النفخ بالذبٌحة تحسبا  من 

 . (1)نقل أي مرض من القصاب إلى اللحم فً حال كان مرٌضا  

 نا  األماكن العامة والمساجد والبٌوت ركھتمام بنظافة الطرقات وومن باب نظافة البٌبة من نظافة الناس كان اال   

 (3)«قموا فناءكم:»فً وصاٌا الخلفاء، ومن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب عندما قدم مكة ٌطوؾ طرقها  ا  أساسٌ

سى أي قوموا ونظفوا بٌوتكم، كما أسند الخلفاء مهمة مراقبة النظافة فً األمصار إلى والتهم، إذ قال أبو مو

                                                                                                                                                        (.1)«إن أمٌر المإمنٌن بعثنً إلٌكم ألعلمكم سنتكم، وإنظافكم طرقكم:»األشعري عندما قدم إلى البصرة، ألھلها 

كما ترسخت لدى الخلفاء فكرة إبقاء ذوي األمراض المعدٌة، والعمل على عدم احتٌاجهم ألحد ومن ذلك ما قام به 

كانوا مجذومٌن بإعطابهم الصدقات وإجراء القوت ، عمر بن الخطاب عندما أمر لقوم من نصارى الجابٌة

  .(5)علٌهم

 موٌٌن الشإون الصحٌة، فإن األالكرٌم فً االھتمام بن قد ساروا على نهج الرسول وذا كان الخلفاء الراشدإو  

جماعً ، أي برعاٌة رسمٌة منها، وذلك من  ھذه الجهود بتحوٌل ھذه الرعاٌة من عمل فردي إلى عمل  واتوج

تؤسٌس البٌمارستانات، واالھتمام بالطب واألطباء، والحفاظ على البٌبة، ونشر الوعً الصحً، واالھتمام خبلل 

 .وھذا كله كفل للمجتمع الضمانات الصحٌة قدر المستطاع  ي االحتٌاجات الخاصةبالسجناء وذو

البٌمارستانات مإسسات علمٌة على ؼرار كلٌات الطب ومستشفٌاتها  تعد   :البٌمارستانات فً الدولة األموٌة -4 

 (6)متخصصٌن أكفٌاء ٌها الدروس تحت إشراؾ أطباءحٌث كانت ُتعقد ف مع فوارق باإلمكانٌات، التعلٌمٌة الٌوم،

حٌث تلقت الدعم المادي والمعنوي من قبل حكام ووالة الدولة األموٌة، وتؤلفت البٌمارستانات  من عدة أنواع 

 ،  (4)لمعالجة من ال ٌستطٌع الوصول إلى الحواضر إلى المناطق ثابت فً الحواضر، ومنها متحرك منها ما ھو

      ------------------------------- 

رضا ، الطب  ،أكرم ، وٓٗ،ص94ٙٔدراسات فً تارٌخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل، ،حكمت نجٌب عبد الرحمن، (ٔ)

                                                                                .   ٔٔ-ٓٔ،صٕ٘ٓٓ، ٔدار الوفاء للطباعة القاھرة،ط النبوي،

م(  األمالً فً آثار الصحابة ،تحقٌق مجدي السٌد ابراھٌم، مكتبة القرآن 8ٖ٘ھ/ٕٕٓالصنعابً، عبد الرزاق بن ھمام، )ت (ٕ)

                                                                                                             .  ٘ٓٔ، صٔالقاھرة، د.ت،ج

             . 9ٖٗ،ص ٕٔ.  وقموا أصلها قمم الشًء أي كنسه ، ابن منظور،لسان، العرب، ج ٖٓٗالفابق، صالزمخشري،  (ٖ)

م( ، مصنؾ ابن أبً شٌبة، تحقٌق  8ٗ9ھ/ٖٕ٘ابن أبً شٌبة ، عبد هللا بن محمد بن القاضً الكوفً المكً المكنى بؤبً بكر)ت(ٗ)

                                                                                                                                                 . ٕٗٙ،ص٘، ج984ٔ، ٖبٌروت، ط دٌب البؽا ، دار ابن كثٌر، مصطفى

.   84،صٕٔج أو األطراؾ مقطوعة، ابن منظور، لسان، ام  داء معروؾ حٌث تصبح األصابع الببلذري، فتوح البلدان، والجذ (٘)

                       .    8ٕٕ، ص8ٕٓٓ، ٔتارٌخ النظم والحضارة اإلسبلمٌة، دار الفكر العربً، القاھرة، ط،النبراوي، فتحٌة  (ٙ)

                                                                                                                                                                                            . ٓٙ،ص989ٔ، ٔالشواؾ، الرٌاض،ط الطب عبر القرون، دار ،عبٌد الفضل عمر، (4)
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   أو متحرك مع قوافل الحج أو عسكرٌة متنقلة مع الجٌوش.

الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك الرابد فً بناء البٌمارستانات رؼم أنه كان لمعاوٌة بن أبً سفٌان محاوالت  وٌعد     

. حٌث اعتبر بٌمارستان دمشق الصؽٌر األقدم فً رسمً جادة فً ھذا المضمار لكنها لم ترق  إلى مستوى عمل

بٌة فً الجامع األموي، ولم ٌشهد له المإرخون الدولة األموٌة والذي بناه معاوٌة، وكان مكانه تحت المبذنة الؽر

  . (4)المتؤخرون على أثر

بناء والعمران، ومن ضمن لكن البٌمارستانات النظامٌة ظهرت زمن الولٌد بن عبد الملك والذي كان محبا  لل   

ل ال تسؤلوا قا وبحبسهم كً ال ٌختلطوا بالناس  لبٌمارستان دمشق والذي أفرده للمجذومٌن، حٌث أمر ءهذلك بنا

كما ورد ذكر لبٌمارستان آخر فً مصر وموقعه فً زقاق  (1)كل ضرٌر قابدا  الناس، وأعطى كل ُمقعد خادما ، و

وٌمكن معرفة بعض المعلومات عن خصوصٌة ھذه   (.3)القنادٌل فً دار أبً زٌد وھو من أزقة الفسطاط 

كان البٌمارستان ٌنقسم إلى قسمٌن: قسم خاص قد المعلومات المتناثرة فً الكتب، فالبٌمارستانات من خبلل 

، كما اعتبرت الصٌدلٌة أھم (1)بالنساء، وقسم خاص بالرجال، وكل قسم منها فٌه قاعات لؤلمراض المختلفة

الضرورٌة للمرضى وكان ٌشرؾ علٌها طبٌب وكانت  أركان البٌمارستان الحتواھا على أنواع األدوٌة والعقاقٌر

بالبٌمارستانات مخزنا  لخزن األثاث والطعام، وؼٌره من  .كما اتصل( 5)المحتسبتخضع للمراقبة من قبل 

وآخر للنساء، وھما للمرضى ومن ٌعمل فً  احتٌاجات المرضى ووجد فً البٌمارستان حمام للرجال

حسب  والذي ٌتولى طبخ الطعام للمرضى، ، ھذا وال ٌمكن إؼفال وجود المطبخ فً البٌمارستان (6)البٌمارستان

 .( 0)ره الطبٌبما ٌقدّ 

عسكري مرافق  وإماهو إما مدنً ٌرافق قوافل الحج، كان ھذا بالنسبة للبٌمارستان الثابت،أما بالنسبة للمتنقل ف    

للجٌوش. و كان الدافع لقٌام ھذه البٌمارستانات ھو توفٌر الرعاٌة الصحٌة والطبٌة لرعاٌاھا، فجهزت مواكب 

ٌة وباحتٌاجات المرضى، حٌث وضعت فً صنادٌق خاصة، باإلضافة إلى فسعاالحج المتجهة إلى مكة بمواد إ

األطباء  ؾلّ كُ  ا كم صحب األطباء معهم أثناء الحج، تواجد األطباء والممرضٌن، إذ حرص الخلفاء األموٌٌن على

 .      (4)بمصاحبة أمٌر الحج

 وترحالها، وفً حالتً الحرب والسلم، فقدأما فٌما ٌخص البٌمارستان العسكري الذي رافق الجٌوش فً حلها      

        ما ٌلزم مرضى الحرب من وسابل الراحة واالعتناء وكلّ  ، وجد فٌها أطباء وممرضٌن وصٌادلة وؼلمان
                                                                                                                                     

----------------------------------     

ذھب، دار م(،شذرات الذھب فً أخبار من 48ٙٔھ/89ٓٔعبد الحً بن أحمد العسكري الدمشقً)ت ابن عماد الحنبلً، (ٔ)

                                                                                                                    ٖٖ٘ص،ٖالعلمٌة،بٌروت،جٓالكتب

                                                   .9ٕ،ص  ٗج  . الطبري، تارٌخ األمم،4ٕ،ص8الببلذري، أنساب األشراؾ، ج (ٕ)

م(االنتصار لواسطة عقد األمصار فً تارٌخ مصر ٙٓٗٔھ/8ٓ9ٌن ابراھٌم، محمد، أٌدمر)تابن دقماق، صارم الد (ٖ)

                                                               .   99،ص98ٖٔدار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، وجؽرافٌتها، لجنة إحٌاء التراث العربً،

د الشام زمن الخبلفة األموٌة، المإتمر الدولً التاسع لتارٌخ ببلد الشام ،جامعة الطب فً ببل، محاسن محمد علً الوقاد،  (ٗ)

                                                                                                                 .ٕٗ-ٖٕ، ص9ٕٓٓ، ٔدمشق،ط

                                                                                                             المرجع السابق، نفس الصفحة.       (٘)

                                                                                                                    . ٖٕالمرجع السابق،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                         .   ٕٗجع السابق، صالمر (4)

رمٌن الشرٌفٌن فً العصر األموي،مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، طروادة، مظاھر االھتمام بالحج والح،علً، حجازي حسن  (8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .      4ٔٗ،صٕٕٓٓ، ٔط



ٔٙ٘ 
 

فعلى  (1)ما ٌحتاجونه من آالت وأدوات طبٌة ،كما حرص خلفاء ووالة بنً أمٌة على تزوٌد الجٌوش بكلّ (4)بهم

، وھو الهودج  (3)إلسعاؾ الجرحى، وُعِرؾ بالمحملالثقفً أول من استحدث أسّرة  جاجسبٌل المثال كان الح

 الكبٌر الحجاجً، وسمً بذلك نسبة إلى الحجاج .

 الرسول محمد هدسكرٌة، إذ لم ٌنقطع دورھا منذ عً ھذه المستشفٌات العف الفت   وقد كان للمرأة وجود   ھذا  

تشد العظام، وتعمل على خٌاطة  والطعام الصحً، لهم حٌث كانت تصحب الجٌوش لتداوي الجرحى، وتعد 

 باإلضافة إلى الجبابر لعبلج جرحى الحروب. جروح ال

  والرھا               (1)وجندنٌسابور وأنطاكٌة لقد ورث األموٌون اإلسكندرٌة :اهتمام األموٌٌن بالطب واألطباء -1

بالعلوم الطبٌة فً  ھً األھم   وبصرى الشام ،ومدرسة الحٌرة ومدرسة حران، وھذه المراكز (5)ونصٌبٌن

كان خلفاء بنً أمٌة من أوابل الذٌن أدخلوا  و من خبرات أطبابها وعلمابها، حٌث استفادوا العصور القدٌمة، 

كان كثٌر االفتقاد له، واالعتقاد والذي  طبٌب معاوٌة، األطباء األعاجم إلى حاشٌتهم ومنهم :ابن آثال النصرانً،

ولقد كان ابن آثال متمكنا  من علمه فً الطب . وٌتضح زٌادة عدد المشتؽلٌن (. 6)والمحادثة معه لٌبل  ونهارا   فٌه،

ن طبٌبا  ٌوخمس بة، عندما ُطعن فً ٌده، حٌث جمع مفً الطب من الحادثة التً تعرض لها زٌاد بن أبٌه

وھذا إن دل على شًء فإنه ٌدل على مدى الوعً الذي وصل إلٌه المجتمع  للحاجة إلى التداوي  (0)مداواتهل

كخالد بن ٌزٌد بن  ولم ٌقتصر االھتمام بالطب على الخلفاء فقط، بل ظهر عند بعض أمرابهمومراعاة للصحة، 

 عا  ،وجٌد كثٌر األدبحا  جامكان خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة خطٌبا  شاعرا  فصٌ» والذي قال عنه الجاحظ: معاوٌة،

 . وعلى ھذا ٌمكن اعتباره طبٌبا  أٌضا  .      (4)«ءوكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكٌمٌا

وبالعودة إلى اھتمام الخلفاء بالطب، ٌبلحظ حرص عمر بن عبد العزٌز على نشر الثقافة الطبٌة بٌن الناس، من   

، وكان الطبٌب ماسرجوٌه البصري (1)المؤلوھو خاص بالطب، إلى  القس،خبلل إخراجه لكتاب أھرن بن أعٌن 

عمر بن  وبقً إلى أن أخرجه -على األرجح -لعربٌة فً والٌة مروان بن الحكم قد ترجمه من السرٌانٌة إلى ا

      عبد العزٌز .وٌضاؾ إلى ذلك ما قام به عمر أٌضا  ، إذ خطا خطوة إلى األمام وذلك بنقله تدرٌس الطب من
---------------------------- 

.     ٕٕٔ-ٕٕٓ،ص98ٙٔ، ًٔ الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، الدار الجماھٌرٌة للنشر،لٌبٌا،طفتارٌخ الطب  ،فرج محمد الهونً،( ٔ)

، ٔدراسات فً تارٌخ العراق وحضارته)الجٌش والسبلح( جامعة بؽداد،ط ،عبد الحسٌن مهدي ،الرحٌمعبد  (ٕ)

                                                                                                                      .  8ٓٔ،صٖ،ج988ٔ

مشعل بن بانً المطٌري، دار ابن  تحقٌق، ألوابل،م( ا9ٖٓھ/8ٖٔالحرانً، أبو عربة الحسٌنبن أبً معشر بن ودود) (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .  4ٓٔ، صٔ، جٖٕٓٓ،  ٔحزم،بٌروت، ط

،وھً مدٌنة خصبة ٌسابور ، مدٌنة بخوزستان بناھا سابور بن أردشٌر فنسبت إلٌه، وأسكنها سبً الروم وطابفة من جنده  جند (ٗ)

                                                                                                                                                          .   4ٓٔ،صٕواسعة الخٌر، الحموي، معجم البلدان،ج

وتقع إلى الجنوب الشرقً من تركٌة اآلن على الحدود السورٌة وتكاد  الوسطى،نصٌبٌن، كانت من أھم الثؽور فً العصور  (٘)

                            .. ٖٙٔتبلصق مدٌنة القامشلً السورٌة وعلى مقربة من مدٌنة ماردٌن، ٌحٌى شامً، موسوعة المدن،ص

                                                                                                                                                                                                                                          .   4ٔٔابن أبً أصٌبعة، عٌون األنباء، ص (ٙ)

                                                                                                  .ٓٙ، ص8ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،ج (4)

                                                                                                                                                                                                                                           .  8ٕٖ، ٔالجاحظ ، البٌان والتبٌن،ج (8)

ال وفاته ، وأھرن ھو طبٌب رومً وٌسمى أٌضا  أقرن، ال ٌعرؾ سنة مٌبلده و   ٕٖٕابن أبً أصٌبعة، عٌون األنباء، ص  (9)

أكثر عمره فً سورٌا، ابن ألؾ كناشه السرٌانٌة، وھو من تبلمٌذ مدرسة اإلسكندرٌة وربما أدرك أوابل الخلفاء الراشدٌن، عاش 

م(أخبار العلماء بؤخبار الحكماء، تصحٌح محمد أمٌن الخانجً الكتبً ، مطبعة 8ٕٗٔھ/ٙٗٙجمال الدٌن، أبو الحسن )تالقفطً 

                        .                                                                                                                      . 4٘ص ،9ٓ8ٔالسعادة، مصر، 
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            . كان ھذا عن بعض االھتمامات لبعض الخلفاء واألمراء األموٌٌن أما  (4)اإلسكندرٌة إلى أنطاكٌة وحران

ؾ عن المنطقة التً قامت فٌها عاصمة الخبلفة األموٌة من رِ فً ھذا العصر: فإنه ورؼم ما عُ لألطباء بالنسبة 

 ها كانت متقدمة على الصعٌد الصحًأي أنه ٌمكن القول أن ؛السابقة للفتح العربً لها حقبةالتقدم نسبً فً 

     ا عونا  لخلفاء بنً أمٌة فً تحقٌق أمانٌهم نحو حٌاةأن ٌكون قد وجد فٌها عددا  من األطباء كانو وبالتالً ال بد  

.  ولكن  (1)صحٌة أفضل تتناسب مع حدود الدولة الجؽرافٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة

المبلحظ عدم تناسب أعداد األطباء الذٌن ورد ذكرھم فً بعض المصادر مع ھذه التقاطعات الحضارٌة للدولة 

ن بالجانب بطّ ربما ٌعود سبب ذلك إلى إھمال الجوانب الحضارٌة والتركٌز على الجانب السٌاسً الماألموٌة، و

اشتهروا فً العصر األموي كانوا من النصارى، وكان ؼالبٌتهم من  كما وٌبلحظ أن معظم األطباء الذٌنالدٌنً، 

ً الببلط األموي ھو السبب فً تسلٌط أن عمل ھإالء األطباء ف فٌما بعد، كماالروم الذٌن حفظوا تراث الٌونان 

 روا:كِ ذُ ومن أبرز األطباء الذٌن  (3)الضوء علٌهم

السموم، وربما من أجل ھذا قربه معاوٌة منه، كً ٌتخلص من خصومه كان خبٌرا  باألدوٌة وابن آثال: -أ 

 خالد بن المهاجر بن، ولذلك وثق به وأبقاه معه أٌنما ذھب، وبقً فً خدمته إلى أن مات على ٌد (1)السٌاسٌٌن

 .(6)، والذي قتله انتقاما  لمقتل عمه عبد الرحمن بن خالد بن الولٌد على ٌد ابن آثال بالسم(5)خالد بن الولٌد

، وبقً أبو الحكم مؽمور (0)السمومابن آثال لجهة معرفته باألدوٌة وكان نصرانٌا  شبٌها  ب أبو الحكم الدمشقً:-ب

عض اإلشارات البسٌطة، حٌث ٌذكر أنه عالج عبد الملك بن مروان فً مرضه الذكر بعد وفاة معاوٌة، سوى ب

األخٌر، إذ حماه عن شرب الماء لعدة أٌام، لكن عبد الملك لم ٌحتمل إال ٌومٌن، فشرب الماء ومات على 

                            .                                                                                       (4)إثرھا

ابن الطبٌب أبو الحكم الدمشقً، تعلم الطب نتٌجة مرافقته لوالده، كما امتاز بالجراحة الطبٌة الحكم الدمشقً: -ج

   . (1)وبإٌقاؾ النزٌؾ

طبٌب رومً دمشقً اقترن اسمه بالحجاج الثفقفً، حٌث كان طبٌبه الخاص ولذلك أؼدق علٌه تٌاذوق: -د

، ألنه كان ٌثق به ، وأكثر األمور التً اشتهر بها النصابح الطبٌة من خبلل المعلومات التً قدمها  (47)األموال

ومنها: عدم شرب الدواء من ؼٌر مرض، وعدم أكل الفاكهة إال فً أوانها، ومضػ الطعام جٌدا  وعدم حبس 

ومن إبداعاته الطبٌة أنه عرؾ أثر . (44)البول، وأال ٌؤكل المرء إال إذا جاع، وؼٌر ذلك من المعلومات الصحٌة

     كتابا   ؾأبدع بمعرفته لؤلدوٌة حٌث أل   و. (41)قشر الفستق فً إٌقاؾ اإلسهال الحاد وذلك بعد أكله ومضؽه جٌدا  
-------------------------------------------------------                                                                              

          ٕٖ٘،ص9ٕ٘ٔ، ٔ،ط  ،دار الكشاؾ، بٌروت وإدوارد جرجً وجبرابٌل جبور، تارٌخ العرب المطول  ،فٌلٌب حتً، (ٔ)

                                                                                                     .8ٕٓالتارٌخ السٌاسً والحضاري للعصر األموي،ص ،علً أحمد،( ٕ)

                                                                                                                                           .8ٕٓالمرجع السابق، ص  (ٖ)

                                              .9ٖٓ،صٖ، وابن األثٌر ، الكامل فً التارٌخ،جٕٕٓ،صٖالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                    .4ٕٔابن أبً أصٌبعة، عٌون األنباء،ص (٘)

                                                                                                                                                                                          .4ٕٔابن أبً أصٌبعة ، ص  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                            ..     4٘ٔابن أبً أصٌبعة ، ص (4)

                                                                                                                                                                                                  . 4ٙٔ-4٘ٔابن أبً أصٌبعة ، ص (8)

                                                                                        . ٖٕٔ-ٕٕٔالتارٌخ السٌاسً،ص ،علً أحمد ، (9)

                                                                                                                                                                  .49ٔابن أبً أصٌبعة، عٌون األنباء،ص(ٓٔ)

                                                                                                                                                                                             . 49ٔابن أبً أصٌبعة، عٌون االنباء،  ص  (ٔٔ)

                                                 .49ٔ ابن أبً أصٌبعة ، ص (ٕٔ)
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وٌة ومزجها، وبذلك ٌمكن خاصا  بابنه سماه إبدال األدوٌة، وٌدور مضمون ھذا الكتاب حول كٌفٌة تحضٌر األد

لطب، وٌتضح ذلك من ذكر تلمٌذ له ا.كما ُعرؾ عنه تدرٌس  (4)مراض التً ٌمكن معالجتها بواسطتهاتسمٌة األ

س ، وٌبدو أن تٌاذوق درّ ( 1)المهنة وبالفضل والدقة بإتقاناسمه الطبٌب فرات بن شحناثا الٌهودي والذي وصؾ 

،إذ إنه لم ترد أي إشارة  (3) م(4ٓ8ھ/9ٓالطب فً منزله بواسط ألنه الزم الحجاج الثقفً حتى وفاته فً واسط )

 تدل على تدرٌسه للطب فً أي مكان. 

ھذا الطبٌب الذي على ما ٌبدو حصل التباس حول شخصٌته وزمانه ومكانه، فابن عبد الملك بن أبجر الكنانً: -و

 أبً أصٌبعة ٌذكره باسم عبد الملك بن أبجر الكنانً، متولً التدرٌس فً مدرسة اإلسكندرٌة الطبٌة قبل الفتح

أثناء خبلفة عمر بن عبد العزٌز،  فً نتقل إلى الشامام (وأنه نصرانً اعتنق اإلسبلم، وٓٗٙھ/9ٔاإلسبلمً) 

اإلسكندرٌة، وكان عمر ٌعتمد علٌه فً صناعة من وھو من قام بتدرٌس الطب فً أنطاكٌة وحران بعد نقله 

 8ٙٙخٌا  من ابن أبً أصٌبعة )م(، وھو األقدم تار984ٌھ/44ٖ. ھذا فً حٌن ٌذكر ابن جلجل،)ت( 1)الطب

م( أن ابن أبجر كان طبٌبا  عالما ، كان فً أٌام بنً مروان وأن عمر بن عبد العزٌز كان ٌرسل إلٌه 9ٕٙٔھ/

 . (5)بمابه

ن اٌرواٌات واستنتج أنه ربما وجد طبٌولقد ناقش محقق كتاب طبقات األطباء والحكماء البن جلجل جمٌع ھذه ال  

واحد، وٌدل على ذلك وجود شخص اسمه أدفر، وھو فٌلسوؾ مسٌحً عاش فً اإلسكندرٌة مختلفٌن اسمهما 

 ( .6)وكان شؽوفا  بعلم الكٌمٌاء، وربما خلط ابن أبً أصٌبعة بٌنهما

 الترجمة ، باإلضافة إلى(0)طبٌب بصري ٌهودي، عمل بالطب وبتؤلٌؾ الكتب الطبٌة والصٌدلٌة ماسرجوٌه:- -ه

 .(4)أھرن الذي أخرجه عمر بن عبد العزٌز إلى الناسفهو الذي ترجم كتاب 

  ومن المبلحظ أن أطباء ھذا العصر لم ٌحّدثوا كثٌرا  فً معارفهم بل بقٌت معلوماتهم التً نقلوھا عمن سبقهم.  

تعد نظافة البٌبة مظهرا  من مظاھر رقً األمم، ومْعلما  من معالم نضج الوعً الصحً الحفاظ على البٌئة: -3

ذه األمة أو تلك، ولذلك اعتبر اإلسبلم النظافة ركٌزة من ركابز أداء العبادات، وعلى ھذا األساس تابع عند ھ

الدولة بتنظٌؾ األنهار الكبٌرة من  ماممحافظة على البٌبة، ومن ذلك اھتخلفاء بنً أمٌة ووالتهم دعم قٌم ال

كا الناس قلة الماء فً نهر بردى، فؤمر سلٌمان بن عبد الملك ش هدلتً تعٌق جرٌان الماء، ففً عاألوساخ ا

حرص الخلٌفة على تنظٌؾ األنهار كً ال تركد الماء  على ، وٌدل ھذا العمل(1)الخلٌفة بكراٌة أصل عٌن الماء

التلوث الذي ٌإثر على صحة الناس. إذ إن المٌاه النظٌفة كانت إحداث  فٌها وتتسبب بانتشار الحشرات وبالتالً

عملوا على إٌصالها إلى الدور والسكك والحمامات ومثل ذلك ما قام به ٌزٌد بن معاوٌة من  فقداألموٌٌن  ھاجس

   .كما حرصت الدولة األموٌة على نظافة الطرق والبٌوت، فزٌاد بن أبٌه  (47)عدة قنوات ونهر فً دمشقل حفر
-------------------------------------------                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        . 8ٔٔابن أبً أصٌبعة ،ص (ٔ)

                                                                                                                        .       ٖٕٓابن أبً أصٌبعة ،ص  (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .   4ٔٔابن أبً أصٌبعة ،ص  (ٖ)

                                                                                                                                                                                             .4ٔٔابن أبً أصٌبعة ،  ،ص  (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                .9٘ص ابن جلجل، طبقات الحكماء واألطباء، (٘)

                                                                                                                                                                        .  ٓٙ-9٘ابن جلجل، ،حاشٌة الصفحة  (ٙ)

                                                                                                                                                         .   ٖٕٔالقفطً،أخبار العلماء، ص (4)

                                                                                                                                 .    ٔٙطبقات الحكماء،ص ابن جلجل، (8)

                          .9ٕٔ،صٗٔأي حفره،ابن منظور، لسان، ج .وكرى النهر4ٖٓ،ص  ٕابن عساكر، تارٌخ دمشق،ج  (9)

                                           .     9٘ص ،االصطخري، المسالك والممالك (ٓٔ)
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ً، وخاصة مٌؾ أقنٌة بٌوتهم من الطأخذ على عاتقه مسإولٌة نظافة مدٌنة البصرة، حٌث حاول إلزام الناس بتنظ

ٌُلقى الطٌن فً بٌته حسب أوامر زٌاد، كما أمرھم بتنظٌؾ طرقهم من  بعد سقوط المطر، ومن ٌتخلؾ عن ذلك 

لى األشخاص كما أصدر بعض والة  األموٌٌن القوانٌن الصارمة ع  ( 4)بذلك القذر، ثم إنه اشترى عبٌدا  ووكلهم

ع التبول فً األماكن الذي ٌمن ،البٌبة، ومن ذلك األمر الذي أصدره الحجاج الثقفًث الذٌن ٌتسببون فً تلو

انتشار األوببة، وقام بمعاقبة كل من خالفها بالحبس، إذ حبس أعرابً لمدة سبع سنٌن ألنه بال فً بسبب العامة، 

كن ال بد من القول بؤنه ، وھذه بعض اإلجراءات التً اتخذھا عدد من الوالة األموٌٌن ، ل(3)واسط (1)أصل ربض

فً كل دولة أو عصر ال ٌمكن تعمٌم المسابل فبل ٌمكن أن تكون كل الببلد نظٌفة كما ال ٌمكن العكس، ولكن 

                      تسلٌط الضوء ٌكون على محاولة الحكام قدر اإلمكان إرساء القواعد الصحٌحة وإن لم ُتطبق. 

وخاصة فً دمشق، على الحرص على النظافة، فلقد قال الولٌد بن عبد الملك  كما وٌدل وجود الحمامات بكثرة   

.كما  (1)«ھوابكم وفاكهتكم وحماماتكم، بمابكم و  ٌا أھل دمشق إنكم تفخرون على الناس بؤربع،» ألھل دمشق:

، (5)دشهدت البصرة بناء عدد من الحمامات، وعلى األخص فً أٌام زٌاد بن أبٌه ومنها حمام فٌل مولى زٌا

وحمام المنجاب لصاحبه المنجاب بن راشد الضبً، وحمام سٌاه لصاحبه سٌاه األسواري، وحمام  ربطة بنت 

، ولقد بلػ حرص زٌاد بن أبٌه إلى درجٍة عالٌة، عندما أمر (0)، وحمام بلج لصاحبه بلج بن شبة(6)زٌاد بن أبٌه

 منها: حمام أعٌن ، وحمام سعدوٌضاؾ إلٌها حمامات الكوفة ٓ (4)ببناء الحمامات فً األماكن التً ال تضر بؤحد

          حمام الفؤر لعبد هللا بن  وفً الفسطاط ٌذكر عدد من الحمامات منها:( 1) فً ضواحً الكوفة على طرٌق الحج

وكذلك ( 41)باإلضافة إلى حمام سوق وردان(44)وحمام آخر لعبد هللا عرؾ بحمام سهل (47)عمرو بن العاص

 وؼٌرھا الكثٌر.( 43)حمام أبً مرة لزبان بن عبد العزٌز بن مروان

لقد اھتم والة بنً أمٌة بنشر الثقافة الصحٌة بٌن الناس، وتوعٌتهم بخطورة األمراض،  نشر الوعً الصحً: -1

فكانوا ٌؤمرون بتعلٌق نشرات صحٌة فً األماكن التً تكثر بها العامة وخاصة فً المساجد، وتحذٌرھم من 

   مخاطر تلك األوببة، ولذلك قام زٌاد بن أبٌه بتعلٌق صحٌفة فً المسجد األعظم فً البصرة ُكتب فٌها معلومات

--------------------                                                                                                                                                      

                                                                                              .ٕٗٗ،ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                     .ٕ٘ٔ،ص4العرب،ج  ھو ما حولها، لسان :ربض المدٌنة  (ٕ)

افة والعلوم م(األوابل، تحقٌق محمد السٌد الوكٌل، دار البشٌر للثقٗٓٓٔھ/9ٖ٘العسكري،  الحسن بن عبد هللا بن ھبلل)ت (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                  .   9ٖٖ، ص984ٔ، ٔاإلسبلمٌة، طنطا، ط

                  ،ٕٖم(،ص4ٔ8-4ٓٓھ/ٓٓٔ-8ٌٔات سنة) ،تارٌخ اإلسبلم، حوادث وف الذھبً 4٘ٔ،ص9جالبداٌة،ابن كثٌر، (ٗ)

                                                                                                                                                                                                   .89ٔابن الفقٌه ،البلدان،،ص (٘)

                                                                                                                                                                       .8ٖٗالببلذري، فتوح البلدان،  (ٙ)

                                                                                                                                            .  ٖٕٔ،ص٘الببلذري، انساب األشراؾ،ج (4)

                                                                                                         9ٖٗالببلذري، فتوح البلدان، ص (8)

الكوفة حتى  حسٌن ،،التبلوي  ،  و4ٔٔ، ص984ٔ، ٔتارٌخ الكوفة ،دار األضواء، بٌروت،ط ،حسٌن  بن أحمد، البراقً (9)

                                                                                                                                                     8ٕٓ-4ٕٓنهاٌة العصر األموي، رسالة دكتوراه ، ،جامعة دمشق ،ص

                                                                                                                                                                   . 8ٕ،بن عبد الحكم، ص مقارنة مع حمامات الروم الكبٌرةسمً بالفؤر  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                             .                  4ٗابن عبد الحكم، ،ص(ٔٔ)

                                                                                                                 .     4ٕ-4ٔ، والكندي، الوالة والقضاة، ص8ٖابن عبد الحكم،، ص  (ٕٔ)

                                                                                                       المرجع السابق، نفس الصفحة.    (ٖٔ)
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 اإلجراءات الصحٌة والطبٌة، تجنبا  واتباع تحذٌر الناس من ھذا المرض  من أجل، وھذا العمل (4)عن داء الكلب
 إلصابتهم بهذا المرض.

انطبلقا  من أن كرامة اإلنسان مكفولة بنص القرآن  االحتٌاجات الخاصة:الرعاٌة الصحٌة للسجناء وذوي -5

لصحٌة والنفسٌة، كً والسنة فً كل الظروؾ، فقد حرصت الحضارة العربٌة على سبلمة السجناء من الناحٌة ا

ٌة للمجتمع، وعدم التمرد علٌه، ولذلك اھتمت الدولة األموٌة برعاكارھٌن سجنهم إلى الحٌاة  منال ٌخرجوا 

الصٌؾ، من  لك اللباس الخاص فً الشتاء والسجناء، حٌث قدمت لهم الطعام والشراب والفراش النظٌؾ، وكذ

    .      (3)موا بمداواة السجٌن المرٌض إلى أن ٌشفى، كما اھتّ  (1)عمر بن عبد العزٌز هدوٌة إلى عمعاعهد 

ركزت اھتمامها علٌهم، فالخلٌفة الولٌد بن عبد  ھذا ولم ُتهمل الدولة األموٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة، بل    

ولم ٌقتصر األمر على الولٌد بن عبد الملك فً رعاٌة تلك الفبات الخاصة، ،كان من أوابل الذٌن اھتموا بهم  الملك

فعوا رلٌ، حٌث كتب إلى أمصار الشام له إسهاما  كبٌرا  فً خدمة ھإالءبل كان الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز أٌضا  

فرفعوا إلٌه ذلك،   أو مقعد، أو من به فالج أو من به زمانة تحول بٌنه وبٌن القٌام إلى الصبلة ،ٌه كل أعمى إل

                                                                                       . (1)فؤمر عمر لكل أعمى بقابد، وأمر لكل اثنٌن من الّزمنى بخادم

م األموٌٌن بالصحة إذا  عكس مدى الحرص الذي فّكروا به  من أجل سبلمة المجتمع والحفاظ على صحة فاھتما

المدنً والعسكري والحاج والسجٌن والمحٌط باإلضافة إلى االھتمام باألطباء وتوصٌاتهم،  وكلها عبلمات تصب 

 فً مضمار قوة الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                                                                              

.  وداء الكلب ، ٕٔ، صٕ، ج99ٙٔ، ٔتحقٌق عبد السبلم محمد ھارون، دار الجٌل، بٌروت، ط الجاحظ ،كتاب الحٌوان، (ٔ)

به، وٌعقر من ٌصٌب، وٌبقى ھكذا حتى ٌؤخذه العطش فٌموت من شدة العطش، ابن ٌجعل من ٌصٌبه ٌعوي عواء الكلب  وٌمزق ثٌا

                                                                                                                                                                   .4ٕٖ،صٔمنظور، لسان، ج

                                                                                                     .   4ٖ٘،ص٘بن سعد الطبقات، ج (ٕ)

              .   4ٖٓ، ص98ٙٔ، ٔأحكام السجن ومعاملة السجناء فً اإلسبلم ، مكتبة المنار ، الكوٌت ، ط ،حسن أبو ؼدة، (ٖ)

 .   8ٕٔ،ص ٘ٗج   كر، تارٌخ مدٌنة دمشق،ابن عسا (ٗ)
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 مظاهر الضعؾ فً المجال االجتماعً:ثانٌاً:       

 

 الحمراء(-النظرة السلبٌة للعنصر ؼٌر العربً)الموالً  -4   

 انتشار ظاهرة المجون واللهو. -1    
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                   الحمراء*(:          -النظرة السلبٌة إلى العنصر ؼٌر العربً )الموالً-4

كما دعا اإلسبلم  ،(4)رحمة  للعالمٌنوما أرسلناك  إاّل على شمولٌة الدعوة اإلسبلمٌة  حض القرآن الكرٌم    

وعلى ھذا األساس  (1)« بؤن المسلمٌن أخوة»:إلى المساواة بٌن المسلمٌن، ومن ذلك قول رسول هللا

فالمسلمون سواسٌة. ولكن السإال القابم ھل بقً االلتزام بهذه األوامر السماوٌة؟ وإذا تم تجاوزھا، فإلى أي مدى 

                                                                                                                                                                                 وما ھً دوافعه؟ تم ذلك؟

 لً أوال : وقبل الخوض فً معاملة األموٌٌن للمسلمٌن ؼٌر العرب ال بد بداٌة من توضٌح مصطلح الموا

 (3):   ولًّ من أسماء هللا، والولً ھو الناصر، وقٌل المتولً ألمور العالم والخبلبقمعنى الوالء وأشكاله-4

، والمولى ھو الحلٌؾ وھو من انضم إلٌك فُعز بعزك وامتنع بمنعتك، كما قٌل  (1)والوالٌة كاإلمارة وھً مصدر

، وكان للمولى مواضع عند العرب (5)ا قٌل للمعتقٌن الموالًأن المولى ھو المعتق، أي من انتسب بنسبك، ولهذ

ذلك  بؤن  هللا  مولى الذٌن  آمنوا وأْن الكافرٌن ال مولى منها المولى فً الدٌن، وھو الولً وذلك قوله تعالى 

إي ال معٌن وال نصٌر.  فالمقصود إذا  من جمٌع ھذه المعانً الواردة بؤن الموالً ھم الذٌن كانوا أرقاء،   (6)لهم

ثم تخلصوا من الرق باعتناقهم اإلسبلم وجل هم من العجم، مسلمون ؼٌر عرب، وقد كانوا ٌشكلون أؼلبٌة سكان 

                                                                                                اله.  الببلد المفتوحة، والمولى ٌترك نسبه إلى أھله وٌنتسب إلى مو

                                                          ولقد تعددت أنواع الوالء فمنهم والء رق، ومنهم والء عتق، ومنهم والء رحم:   

واع الوالء فً اإلسبلم، وھو األصٌل تقرٌبا  فً ھذا النظام، حٌث كانت العبلقة بٌن : وھو أول أنوالء الرق-أ

المالك وعبده عبلقة والء، وٌدوم ھذا الوالء ما دام العبد ملك سٌده، وٌحق للمالك بٌع مملوكه أو ھبته أو إھدابه 

 . (0)أو تورٌثه ألبنابه

بحٌث تصبح دابمة عندما ٌتم  س العبلقة فً والء الرق،وكانت العبلقة فً ھذا الوالء على عك والء العتق: -ب

عتقه، وتتشرب ھذه العبلقة بعاطفة الود لولً النعمة الذي أعطاه الحرٌة، وھناك عدة أشكال لهذا العتق منها: 

: وھو العتق الذي ٌجري بعد اتفاق بٌن العبد وصاحبه بالبٌع، حٌث ٌكتب العبد على نفسه صكا  ثمن (4)المكاتبة

ٌُعتق العبد بؤن ٌقول المالك: للعبد : أنت سابب أو  .وعتق (1)م، فإذا عمل وأداه أعتقه مالكهمعلو سابب: وھو أن 

 .وعتق التدبٌر: وھو أّن ٌعد المالك عبده بؤنه سٌصبح حرا  بعد موته(47)طمعا  بالثواب أنت ساببة، لوجه هللا تعالى

                                                                                                                                                                           . (44)وفاته إال إذا عاد عن وعده قبل

 لة التً ٌتزوج منٌُكتسب ھذا الوالء بالزواج من موالً بعض القبابل ، فٌنتسب المولى إلى القبٌ والء الرحم: -ج

------------------                                                                                                                                                         

م(،تاج 49ٓٔ/ھٕ٘ٓٔمد بن عبد الرزاق)ت* الحمراء ك كانت العرب تسمً العجم الحمراء، انظر: الزبٌدي، محمد بن مح

 ،  ٓٗ،صٙ، واألزھري، تهذٌب اللؽة،ج4ٖٕ،صٖٙدار الهداٌة ، تحقٌق مجموعة من المحققٌن،،ج العروس فً جواھر القاموس،

                                                                                                                                                                                                                                 .4ٓٔسورة األنبٌاء، آٌة،  (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                              .94ٕ،صٗابن ھشام، السٌرة، ج (ٕ)

                                                                                                                                                                          .      ٙٓٗص،٘ٔلسان، ج ، ابن منظور،48ٔص،ٗابن سٌدة، المخصص، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                             8ٕٗصٗابن سٌدة ،المخصص،ج (ٗ)

                                                                                                                                                      .  89حضارة العرب فً العصر األموي، ص ،حسٌن الحاج حسن، (٘)

                                                                                                                                                                                                                     .ٔٔسورة محمد،  آٌة (ٙ)

      .  ٕٕٔ-ٕٔٔص،988ٔ،دار الفكر، دمشق الموالً ونظام الوالء من الجاھلٌة إلى أواخر العصر األموي،،داد، محمود ( مق4)

                                                                                                                                                                                                                                     .  4ٓٓ،صٔابن منظور، لسان العرب، ج  (8)

                  ،  9ٔفً العصر األموي،صالحضارة العربٌة ، ،و الحاج حسن، حسٌن4ٕٔص، المرجع السابق ،محمود مقداد، (9)

                                                                                                                                       ٖٖٓ،صٕتارٌخ التمدن ،ج ،جرجً زٌدان، (ٓٔ)

                                                                                                                                 .     ٖٖٓ، ٕتارٌخ التمدن، ج ،زٌدان، جرجً (ٔٔ)
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 .(4)موالٌها

لقد أدى تتالً الفتوحات العربٌة إلى تدفق سٌل من الرقٌق والسبً على العرب ، فلم ٌجد ھإالء اسما       

علٌهم سوى الموالً، ثم أخذت ھذه التسمٌة مفهوما  مجددا  فؤصبحت تطلق على كل من أسلم من ؼٌر  ٌطلقونه

،  ولقد شكل ھإالء الموالً طبقة كبٌرة فً المجتمع العربً، وحصلوا من (1)العرب سواء أكان رقٌقا  أم حرا  

الحقوق إال عددا  قلٌبل  من الدھاقٌن،  الناحٌة االسمٌة على معظم ما للعرب من الحقوق، ولكن فعلٌا  لم ٌنْل ھذه

ألنهم اعُتبروا وسٌلة إلخضاع الوالٌات التً كانت تحت أٌدٌهم، وفٌما عدا ذلك فالسٌاسة العامة لمعاملة الموالً 

اعتمدت أسلوب االحتقار واالزدراء منهم، ، إذ عاملوھم معاملة العبٌد، واعتبروھم أقل منزلة منهم ،وكانت ھذه 

ھذه السٌاسة التً كانت ذو حدٌن فهً تإدي إلى  -كاس للعصبٌة العربٌة التً تمسك بها األموٌونالسٌاسة انع

ولذلك لم ٌستطع أولبك الموالً   -تماسك العنصر العربً لكنها بالمقابل تإدي إلى نقمة ؼٌر العرب علٌهم

 .(3)ا ما لم ٌقبل به بنو أمٌةالتحرك إال فً عهد عمر بن عبد العزٌز، الذي تساھل معهم وأقام فٌهم العدل، ھذ

العرب، كما على سابر قبابل   تقدم القرٌشٌون فً العصر األموي معاملة الموالً فً الحٌاة الٌومٌة: -1

واعتبروا أنفسهم أنهم ُخلِقوا للسٌاسة والسٌادة، وأن ؼٌرھم دانوا باإلسبلم،  العرب على سابر األمم الذٌن تقدم 

وى أّن عربٌا  تشاجر مع مولى بٌن ٌدي عبد هللا بن عامر والً العراق، فقال له ُخلِق للخدمة والمهانة، وٌر

المولى: ال أكثر هللا فٌنا مثلك، فقال له العربً: بل كّثر هللا فٌنا مثلك، فقٌل: أٌدعو علٌكم وتدعو له؟ قال: نعم، 

إلى أنه اعتبر صبلته خلؾ  (5)ٌر، وبلػ األمر بنافع بن جب(1)«ٌكنسون طرقنا، وٌخرزون خفافنا، وٌحوكون ثٌابنا

، واستهزأ نافع ھذا بقٌمة الموالً حتى فً رھبة الموت، فإذا مرت به جنازة سؤل (6)المولى ھً تقرب إلى هللا به

وإذا قٌل له مولى، قال: ھذا مال  !وإذا قٌل له عربً، قال: واوٌلتاه !من ھذا؟ فإذا قٌل له قرشً، قال: واقوماه

،وألن المولى فً نظرھم ُخلِق للمهانة فإذا كان المولى راكبا  أنزله العربً (0)وٌترك ما ٌرٌدهللا ٌؤخذ ما ٌرٌد 

المولى بمنزلة الحٌوانات، ومن ذلك قولهم:ال ٌقطع  ، بل وصل األمر ببعض العرب أن جعلوا(4)لٌركب مكانه

ة على الجنازة، إذا حضر أحد من ، بل إنهم لم ٌسمحوا للمولى بالصبل(1)الصبلة إال ثبلثة: حمار أو كلب أو مولى

. ولقد بلػ الحقد والكراھٌة للموالً درجة أن بعض العرب كره حتى وجودھم، ومن ذلك ما قاله (47)العرب

وحوله أصحابه من الموالً، ولهم ضوضاء وصخب، فقال: وهللا لقد بؽض   (44)الشعبً عندما مّر ووجد حمادا  
---------------------------------------------                                                                                                                 

تاب العربً، فجر اإلسبلم، ٌبحث عن الحٌاة العقلٌة فً صدر اإلسبلم إلى آخر الدولة األموٌة، دار الك ،أحمد أمٌن، (ٔ)

                                                                                                                    .89. ص9ٙ9ٔبٌروت،

                                                                                                                                                                                      ،9ٓالمرجع السابق، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                            .   4٘ٔتارٌخ صدر اإلسبلم والدولة األموٌة،ص ،عمر فروخ، (ٖ)

                                                                                                                                                                                                    .ٕٖٙ-ٖٔٙ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج (ٗ)

م( ابن 4ٔ4/ھ99( نافع بن جبٌر بن مطعم بن عدي بن نوفل من قرٌش من كبار الرواة للحدٌث تابعً ثقة من أھل المدٌنة)ت٘)

                                                                                                                                                            . ٕ٘ٔ،ص٘سعد، الطبقات،ج

                                                                                                                                                                                                 .    ٖٓٙ،صٖ،جابن عبد ربه (ٙ)

                    .  و                                                   ٓٔ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل، ج٘ٔٙ، صٕالطبري، ج (4)

                                Nicholson,   A.,R ,Literary History of the Arab ,London ,1923 ,p247        

                                                                                                                                                                                                                    .ٖٔٙ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد ،ج(8)

                                                                                                                                                                                                      .   ٖٔٙ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد،ج (9)

                                                                                        .         ٖٔٙ-ٖٓٙ،صٖالمصدر السابق ،ج (ٓٔ)

ناس بؤٌام العرب وأخبارھا ( حماد الراوٌة ھو أبو القاسم بن سابور أو مٌسرة بن مبارك وھو دٌلمً من الموالً كان من أعلم الٔٔ)

                           .ٕٙٓ،صٕم(وفٌات،ج44ٔ/ھ٘٘ٔوكان خلفاء بنً أمٌة ٌقدمونه إلٌهم وٌسؤلونه عن األخبار ،ابن خلكان )
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ًّ ھإالء ھذا المسجد حتى تركوه أبؽض إلًّ من كناسة داري ٌُستؽرب موقؾ العامة من الناس من (4)إل ، وال 

الموالً إذا كان أولً األمر منهم ھم أول من خطا على ھذا الدرب، أال وھو معاوٌة بن أبً سفٌان الذي أراد 

إبادة قسم من الموالً ألنه خاؾ كثرتهم على سلطانه، فقد روي أن معاوٌة دعا األحنؾ بن قٌس وسمرة بن 

رأٌت ھذه الحمراء قد كثرت وأراھا قد قطعت على السلؾ وكؤنً أنظر إلى وثبة  إنً»وقال لهما : (1)جندب

منهم على العرب والسلطان فقد رأٌت أن أقتل شطرا  وأدع شطرا  إلقامة السوق وعمارة الطرٌق فما ترون؟ فقال 

جندب  األحنؾ : أرى أن نفسً ال تطٌب أخً ألمً وخالً وموالي وقد شاركونا فً النسب، فقال سمرة بن

ًّ أٌها األمٌر فؤنا أتولى ذلك منهم وأبلػ منه. فقال قوموا حتى أنظر فً ھذا األمر،  قال األحنؾ فقمنا  اجعلها إل

ًّ فعلمُت أنه أخذ برأي وترك أمر سمرة ، فلما كان فً الؽداة أرسل إل  .  ( 3)«وأنا خابؾ وأتٌت أھلً وأنا حزٌن 

أي أن  (1)«ه فزّوجوهنإذا أتاكم من ترضون خلقه ودٌ»كرٌم: : قال الرسول الج الموالًالموقؾ من زوا-3

شروط الموافقة على الزوج تتجلى فً حسن األخبلق والدٌن، لكن األموٌٌن لم ٌتبنوا ھذا المبدأ، إذ رفضوا 

تزوٌج المولى بعربٌة، وذلك لتعصبهم للعرب على سواھم، وكان إذا حدث وتزوج مولى من عربٌة، فاألمر 

حد الموالً من ابنة لهم فشكا محمد بن بشٌر ٌنتهً إلى التفرٌق بٌنهما، كما حدث ألعراب بنً سلٌم، إذ تزوج أ

الخارجً)من بنً خارجة( إلى والً المدٌنة إبراھٌم بن ھشام، الذي لم ٌكتِؾ بالفصل بٌنهما، بل عمد إلى جلد 

، وكثٌرا  ما فعلوا ذلك بالموالً ولو كانوا من أھل علم وتقوى (5)المولى مبتً جلدة، وحلق له رأسه وحاجبٌه

 بن عون، والذي كان من كرام التابعٌن، الذي أحب فتاة  عربٌة وتزوجها، ولما علم الوالً ومثال ذلك عبد هللا

 . (6)ببلل بن أبً بردة ضربه بالسوط

ومع أن زواج العربً بؽٌر عربٌة كان أخؾ وقعا  من زواج المولى من عربٌة، إال أن بعض الخلفاء     

ه معاوٌة بن أبً سفٌان إلى الحسٌن بن علً بن أبً طالب، األموٌٌن الموا من تزوج موالة، ومن ذلك ما كتب

أنك تزوجت جارٌتك وتركت أكفاءك من  ... أما بعد فقد بلؽنً»عندما علم بؤنه أعتق جارٌة له ثم تزوجها

فرد  علٌه الحسٌن بن   «قرٌش، ممن نستحسنه للولد، ونمجد به فً الصهر، فبل لنفسك فطرت وال لولدك انتقٌت

ًّ بؤنً تزوجت موالتً، وتركت أكفابً من قرٌش، فلٌس فوق رسول أما »علً  بعد فقد بلؽنً كتابك وتعٌرك إل

هللا منهى فً شرؾ وال ؼاٌة فً نسب، وإنما كانت ملك ٌمٌنً خرجت من ٌدي بؤمر التمست فٌه ثواب هللا تعالى 

على أمر فً مسلم إال  ٌصة، فبل لوموقد رفع هللا باإلسبلم الخسٌسة ووضع عناٌة النقثم ارتجعتها على سنة نبٌه

 ؛أي التعٌٌر، بدر من عبد الملك بن مروان تجاه علً والموقؾ نفسه، (0)«فً أمر ٌسؤم وإنما اللوم لوم الجاھلٌة

      الحسٌن بن علً بن أبً طالب، عندما علم بزواجه من جارٌة له بعد أن أعتقها، وكان رد علً زٌن العابدٌن  ابن

كان لكم فً رسول هللا أسوة  حسنة، وقد أعتق رسول هللا صفٌة بنت حًٌ بن أخطب         »باآلتًعلى عبد الملك 
---------------------------                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                 .ٕٔ٘،صٙج ابن سعد، الطبقات، (ٔ)

ستعمله على البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة ستة من علماء الصحابة كان زٌاد ٌ بن ھبلل الفزاري أبو سعٌدسمرة بن جندب   (ٕ)

،والذھبً، سٌر أعبلم، 8ٖ،التمٌمً، طبقات مشاھٌر، صٖٗ،صٙم( ابن سعد، الطبقات، ج48ٙھ/9٘أخرى مات سنة) 

                                                                                                                                                                         .  8ٖٔ،صٖج

                                                                                                                                                                                                                                   .ٖٔٙ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج (ٖ)

      .       9ٔٗ،صٕ،ج99٘ٔ،صٔ،دار الجٌل ،بٌروت،ط ً، السنن الصؽرى، تحقٌق بهجة ٌوسؾ محمد أبو الطٌبقالبٌه (ٗ)

                    .               ٙٓٔ،ص9ٙٔٔرٌة، حمد السقا، مطبعة دار الكتب المص، تحقٌق مٙٔاألصفهانً، األؼانً،ج (٘)

، و عبد هللا بن   84ٗ، صٗأبو محمد عبد هللا بن مسلم، المعارؾ، تحقٌق ثروت عكاشة،دار المعارؾ، القاھرة، ط ابن قتٌبة، (ٙ)

م( انظر: التمٌمً، مشاھٌر، 4ٙ8ھ/ٔ٘ٔمات سنة)  وعلما   ورعا   أھل البصرة اكثرعون بن أرطبان مولى مزٌنة كان من 

                                                                                                                                          .ٖٗٙ،صٙ، والذھبً، سٌر ،جٓ٘ٔص

                                                                                                                                                                                                                   .ٔٔٔق،صالنجار ،محمد الطٌب ،الدولة األموٌة فً الشر (4)
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واإلسبلم القوٌم إذا ، كان ٌمنع مثل ھذه النظرة الدونٌة ،بل على العكس من ذلك،  ،  فاإلٌمان القوي(4)«وتزوجها

 إذ كان أصحاب اإلٌمان ٌعتبرون أّن اإلسبلم ھو األساس وھو المقٌاس الفارق بٌن الشرؾ والخسة.   

ألّب أو األخ  إذا ولقد بلػ األمر حدا  بعٌدا  حتى بٌن الموالً أنفسهم، إذ فُِرض على المولى الخاطب أو على ا   

أرادوا تزوٌج ابنتهم استشارة مولى الخاطب أو مولى الفتاة، فإذا تزوج مولى من موالة، أو زّوجت الفتاة بؽٌر 

ٌُعتبر قمة  (1)إذن موالٌهم، انتهى أمر عقد الزواج بالفسخ واعتبر الزواج سفاحا   ،  وإذا صح ھذا األمر فإنه 

عندما زّوج مولى له من موالة فقام  (3)تقار فً موقؾ خالد بن صفواناالحتقار للموالً، وٌتبلور ھذا االح

ٌُذكر فً نكاح ھذٌن الكلبٌن، وقد » وخطب أمام الناس فً ھذا الزواج قاببل : ..أما بعد فإن هللا أعز من أن 

                                                                                                                            .  (1)«زّوجنا ھذه الفاعلة من ھذا ابن الفاعلة

ُخلِقوا أن اعتبروا الموالً  تعصب األموٌٌنمن بلػ  الموقؾ من الموالً فً الحروب والمعارك:-1

الجمٌع وبذلك ال ٌحق لهم مساواتهم فً الحرب، حتى فً طرٌقة أدابهم، رؼم أن لخدمتهم  فً الحرب والسلم، 

ٌحاربون تحت لواء اإلسبلم، ومن أجل ؼاٌٍة سامٌة ھً نشر اإلسبلم وترسٌخه، وٌتضح التعصب تجاه الموالً 

، وٌبٌن ھذا شعور التعالً على (5)عندما كانوا ٌستخدمونهم  كمشاة فً الحروب، بٌنما كان العرب ٌركبون الخٌل

الممتطً خٌبل  ٌكون أسرع فً الركض وفً الهرب الموالً، وجعلهم جدار صٍد عن المحاربٌن العرب، إذ إّن 

مع أن الموالً انضموا  -من الراجل، وٌتبٌن ھذا مما قاله المختار الثقفً إلبراھٌم بن األشتر ٌوم معركة خازر

إّن عامة جندك ھإالء الحمراء وإن الحرب إن ضرستهم ھربوا فاحمل العرب على متن الخٌل » ٓإلٌه فً ثورته

أصحاب مصعب بن الزبٌر اقترحوا علٌه عندما  ، وبلػ الكره بالموالً إلى أنّ (6)«مامهموأرجل الحمراء أ

 .(0)وٌطلق سراح ؼٌرھمأن ٌقتل الموالً  استسلمت إلٌهم جٌوش المختار

ورؼم  ھذه النظرة للموالً إال أّن األموٌٌن أسندوا إلٌهم مصالح الدولة التً تحتاج إلى أمانة وثقة كالحراسة،     

وأمانة السر، لكنهم بالمقابل حرموھم من المناصب الرفٌعة التً تقتضً الشرؾ وعلّو المنزلة، كالقضاء  حتى 

لعمر  (4)مناصب، وٌدل على ذلك جواب مكحول الشامًأّن الموالً اعتبروا أنفسهم أدنى مرتبة من تولً ھذه ال

ال ٌقضً بٌن الناس إال ذو الشرؾ فً قومه، وأنا » ابن عبد العزٌز، الذي أراد تولٌته القضاء، فؤبى ذلك قاببل :

                                                                                                                                                       .  (1)«ٌا أمٌر المإمنٌن مولى

 ولكل  فعل رد فعل إذ نتج عن ھذه المعاملة السٌبة للموالً باإلضافة إلى ظلمهم فً قضٌة العطاء والجور علٌهم 

 د ما ُسلِب منهم من حقوق، فانضموا إلى بعض الثورات التًفً الجزٌة والخراج، أن حاول البعض منهم استردا

                                           قامت ضد األموٌٌن، كما حاولوا رفع شؤنهم عن طرٌق اإلقبال على العلم .
-----------------------                                                                                                           

                                                             .4ٖ8،ص4،والعسقبلنً، اإلصابة، ج8ٓٔ،صٕابن سعد، الطبقات ،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                           .ٖٔٙ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج( ٕ)

               .ٕٕٙص،ٙم( انظر الذھبً، سٌر أعبلم، ج4٘ٓھ/ٖٖٔ)ت خالد بن صفوان ابن األھتم عبلمة بلٌػ فصٌح زمانه (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                  .                ٕٓ٘،صٕالجاحظ، البٌان والتبٌن، ج (ٗ)

 ٖ،تحقٌق محمد أحمد الدالً، مإسسة الرسالة،بٌروت،طالكامل فً اللؽة  م(898/ھ8ٕ٘أبو العباس محمد بن ٌزٌد)ت المبرد، (٘)

                                                                                                                                                                                                  ..49٘،صٔ،ج994ٔ

                                                                                                                                                                                                                     . 4ٖٗٔ،صٖج ،المبرد، الكامل (ٙ)

                                                   .8ٙ،صٗوابن األثٌر، الكامل، ج  .8٘ٗ،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك،ج (4)

 مكحول الشامً، أبو عبد هللا من سبً كابل مولى المرأة من ھذٌل أعتقته فسكن دمشق، وكان من فقهاء أھل الشام وصالحٌهم،( 8)

، واألصبهانً، حلٌة األولٌاء، ٗٔٔ، والتمٌمً، مشاھٌر، صٕ٘ٗانظر: ابن قتٌبة، المعارؾ،ص م(4ٖٓھ/ٕٔٔسنة)توفً 

                                                                                                                                                                              .44ٔ،ص٘ج

                                                                                                                                                           .ٕٕ،صٔ،جابن عبد ربه، العقد الفرٌد   (9)
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أول حركة  (م 8٘ٙھ/ ٙٙ)كانت ثورة المختار الثقفً :انضمام الموالً إلى الثورات المناوئة لألموٌٌن-5

، صاحب أطماع التمس المجد فًقوٌة استؽلها الموالً كً ٌنتقموا ألنفسهم، فالمختار  ًّ مؽامر   الثقفً رجل  عرب

أحضان عبد هللا بن الزبٌر فؤخفق فولى وجهه شطر محمد بن الحنفٌة لٌنصره، وٌنشر دعوته فً المطالبة بثؤر 

الحسٌن بن علً، وذلك كً ٌتمكن من الوصول إلى ؼاٌاته، وعلى إثر ذلك شاركه الموالً فً ھذه األحاسٌس 

لتهم به، كً ٌنتقموا من األموٌٌن، وكان ھم المختار الوصول إلى مناله بشتى الوسابل حتى ولو حٌث وجدوا ضا

اضطر إلى النفاق على الموالً، إذ كان فً حضورھم ٌُظهر لهم الحب واإلخبلص ،وفً ؼٌابهم ٌصرح بحقده 

أّن الموالً رأوا فً الحركة  . ومهما كانت نتٌجة ھذه المعركة التً انتهت بقتل المختار، فالمهم (4)وؼضبه منهم

 متنفسا  لهم وشعروا ولو بشًء ٌسٌر من القوة التً ٌستطٌعون من خبللها التحرك ضد الحكم العربً المتعصب.

أما الثورة الثانٌة التً اشترك فٌها الموالً مع الناقمٌن على الحكم األموي فهً ثورة عبد الرحمن ابن     

الحجاج الثقفً، وربما التقى السبب نفسه لدى ابن األشعث ومن تبعه من العرب األشعث الذي ؼامر وخرج على 

، وبالفعل جمع (1)والموالً، حٌث شعروا باإلھانة وبظلم الحجاج، وجمع ابن األشعث الناس حوله ضد الحجاج

سواء أنهم انضموا ، ومهما ٌكن من أمر الموالً فً ھذه الثورة (3)أعدادا  كثٌرة  حتى قٌل أنها بلؽت نحو مبة ألؾ 

، أم أنهم رأوا فٌها معاداة لحكومة الشام، رؼم أنهم  إلٌها نتٌجة  لظروفهم الخاصة وإن لم ٌكونوا السبب فً قٌامها

فإن ھذه الثورة  أٌقظت فً نفوس األحزاب المعارضة بما فٌهم الموالً التحرك   (1)كانوا من الدرجة الثانٌة فقط

اظ الذي جعلهم ٌتحٌنوا الفرصة من أجل إقامة الدعوة آلل البٌت النبوي والتً أدت ضد السلطة األموٌة، ھذا اإلٌق

                                                                          مع ؼٌرھا من األسباب إلى القضاء على الدولة األموٌة.      

ظرة السٌبة والمسٌبة إلٌهم حاولوا تحسٌن صورتهم ورفع لما رأى الموالً ھذه الن اتجاه الموالً إلى العلم:-6

منزلتهم، فوجدوا أن أفضل سبٌل إلى ذلك كان العلم، لذلك أكبوا علٌه ٌؽرفون منه حّتى برع عدد  وافر فً 

         .    (5)مختلؾ نواحً المعارؾ والعلوم، وبصورة الفقه، حتى إنهم تؽلبوا على معظم المناطق واألقالٌم

إذا  فالمعاملة السٌبة التً سلكها األموٌون تجاه الموالً عكست مدى ضٌق تفكٌرھم وبالوقت نفسه حرصهم     

على الروح العربٌة، و ربما لو أن األموٌٌن استوعبوا الموالً لما انحاز ھإالء إلى الحركات المناوبة لؤلموٌٌن 

ولكن بالوقت نفسه ٌتضح أن األٌام أثبتت  ا بعد. ولم ٌشكلوا القاعدة العرٌضة التً اعتمد علٌها العباسٌون فٌم

صدق إدراك األموٌٌن بخطر الموالً، إذ سعى الموالً بكل قوتهم إلسقاط الدولة العربٌة وبالفعل اندفعوا كالسٌل 

فً ركب الدعوة العباسٌة، فضمنوا وجودھم ومكانتهم فً الدولة العباسٌة. وباإلضافة إلى شعور األموٌٌن بالجمر 

كان ٌخفٌه رماد الموالً، فإنهم أٌقنوا أن شعور القومٌة فً نفوس ھإالء الموالً الفرس والترك لن ٌخبو الذي 

بهذه السرعة وبهذه البساطة ، بل إن بعضهم كان ٌتفاخر بنسبه على العرب، كما فعل اسماعٌل بن ٌسار الذي 

األموٌٌن لم ٌستطٌعوا الثقة بإسبلم الموالً،  ، كما أن(0)واألمثلة على ھذه النزعة عدٌدة (6)كان مولى لبنً تمٌم 

                                                                                                                          فحاولوا دابما  إجبارھم على دفع الجزٌة.
------------------------                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        .8ٗٗ،صٖالطبري، تارٌخ األمم والملوك،  ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                 .  ٕٖٖالدٌنوري، األخبار الطوال،ص (ٕ)

                                                                    .ٕٖٕ،صٙم، ج، وابن الجوزي، المنتظ ٕٓٙ،صٖي، جالطبر  (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                         .   ٕٓٓ،ص   ،الدولة العربٌةولهاوزن  (ٗ)

                                                                                                                                                                         ..ٖٖٙ،صٖربه، العقد الفرٌد،ج ابن عبد  (٘)

                                                                                                 . ٔٔٗ،صٗ،ج9٘ٓٔاألصفهانً، األؼانً، مطبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٙ)

الشعوبٌة فً األدب العربً حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري/ العاشر المٌبلدي، مكتبة نهضة مصر،  ،محمد نبٌه حجاب، (4)

                                                                                                                                                                    . ٗٙٔ،ص9ٙٔٔ، ٔالقاھرة،ط
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 انتشار ظاهرة المجون واللهو:-1

ا  على وجه الخصوص، ولم ٌؤِت ھذا ٌرتبط ذكر اللهو والترؾ فً العصر األموي مع الحجاز ارتباطا  شدٌد   

االرتباط من فراغ، بل له إشكالٌات ومعطٌات منذ الفتوح األولى إلى نهاٌة العصر األموي، ولم ٌكن األموٌون 

فً الشام على منؤى من ھذه المبلھً، فبعض خلفاء بنً أمٌة انؽمسوا بها إلى أبعد الحدود ومنهم ٌزٌد بن معاوٌة 

بنه الولٌد بن ٌزٌد. فما ھً األسباب التً أدت إلى تفشً اللهو والمجون فً الحجاز؟        وٌزٌد بن عبد الملك وا

 وما ھً أشكال ھذا اللهو؟ وما ھً تصرفات خلفاء المجون الذٌن اشتهروا به؟

رؼم أّن اللهو بجمٌع أشكاله قد تفشى فً أكثر حواضر الببلد العربٌة مثل دمشق والبصرة والكوفة ومكة    

ٌنة والطابؾ، إال أنه أكثر ما ظهر فً مدن الحجاز لعدة دواعً أبرزھا : أن الحجاز كان الموطن األول والمد

لقٌام أول دولة عربٌة، وباعتبار أن المدٌنة ھً عاصمة لهذه الدولة فقد تدفقت علٌها األموال كالسٌل، ومثال على 

دسٌة إذ وصل سهم الفارس إلى أربعة عشر ألفا ، بٌنما تلك األموال : ما بلؽته الؽنابم التً قُّسمت بعد موقعة القا

،وفً ھذا الصدد ٌعلق المسعودي على ضخامة ثروات أھل المدٌنة ( 4)وصل سهم الراجل إلى سبعة آالؾ ومبة

. وترادؾ دخول األموال ( 1)«وھذا باب ٌتسع ذكره وٌكثر وصفه فٌما تملك من األموال فً عهد عثمان »بقوله:

ٌُسبى فً الحروب من رجال ونساء، ومن المعروؾ ما حمله  إلى المدٌنة مع دخول العبٌد والرقٌق، الذي كان 

 ھإالء من عادات وتقالٌد ببلدھم.

، نتٌجة لموقعها، ووجود الكعبة فٌها ونتٌجة تجارتها،  بة لمكة وھً المعروفة بثرابها من قبل الدعوةأما بالنس   

القوافل، كان طرٌق الحروب التً انتهت بالعرب إلى كنوز ببلد فارس لكّن طرٌقا  آخر فُتح أمامها ؼٌر طرٌق 

والعراق والشام، حٌث كان القرٌشٌون ممٌزٌن فً ھذه الفتوح، وكثٌر منهم كان ٌترأس الجٌوش والحمبلت، 

. ولما صارت الخبلفة إلى  (3)فجمعوا أكثر كنوز األرض فً جحورھم وعاشوا أعلى درجات البذخ والترؾ

األموٌٌن نقل معاوٌة بن أبً سفٌان العاصمة إلى دمشق، ومن أجل إسكات أھل الحجاز عن ھذا النقل، وعن 

مطالبة القرشٌٌن بالخبلفة؛ أي إلبعادھم عن السٌاسة، بذل لهم األموال الطابلة، والرٌب أن ھذه السٌاسة التً 

ت أھل المدٌنة ومكة فً الثراء واإلماء، حٌث كانت ؼالبٌتهم ضد الحكم ابتدأھا معاوٌة تدل على ذكاء، إذ أله

األموي، ولكً ٌبقى أھل الحجاز ؼارقٌن بالترؾ أوصى معاوٌة من جاء بعده من الخلفاء باتباع ھذه السٌاسة، 

كما قسم آنٌة من ومن ذلك ما قام به الولٌد بن عبد الملك عندما زار المدٌنة، وقّسم فٌها رقٌقا  كثٌرا  بٌن الناس، 

، وٌبدو أن ھذه األموال لم تكد تصل إلى ٌد ھإالء إال وتتبدد فً (1)الذھب والفضة، باإلضافة إلى تقسٌم األموال

 شتى سبل العبث، فعبد هللا بن جعفر كان ٌفد على معاوٌة فً دمشق فٌؽمره باألعطٌات، وما إن ٌعود إلى الحجاز

كذلك أن تؽدو مدن الحجاز مقرا  للذة واللهو، وٌضاؾ  فبل عجب والحال (5)حتى تكون قد تبددت عن بكرة أبٌها

                       وعبدت لهم  الحج وؼٌرھا من المواسم التً كانت سهلت للشباب سبٌل اللهو،  إلى األسباب السابقة الذكر مواسم

-----------------------------                                                                                                      

                                                                                                                                                                      . 8ٕ٘،صٕ، والطبري، تارٌخ األمم، ج٘ٗٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                      .  8ٙٗ، صٕالمسعودي، مروج الذھب، ج (ٕ)

                                                                                                                                 . 8ٗٔحضارة العرب فً العصر األموي، ص ،حسٌن الحاج حسن، (ٖ)

                                                                                   .ٖٔٓ،صٙ.  وابن الجوزي، المنتظم، ج9،ص   ٗالطبري، تارٌخ األمم، ج   (ٗ)

                 .                                                                                                                            ٕٖٔ،صٔالعقد الفرٌد، جابن عبد ربه،  (٘)
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بعض الشباب ٌتعرضون  فً لهوھم إلى درجة الفسق، ففً الحج كان طرقا  سلكوھا مطمبنٌن، لكنهم شطوا

، وٌتضح من بعض شعره ولعه (4)حاجات، ومن أشهرھم الشاعر عمر بن أبً ربٌعة الذي اشتهر بتشببه بالنساءلل

بالحج من أجل لقاء المرأة الحاجة، والتعرض لها، لدرجة أنه وصؾ أھمٌة الحج بحضور صاحبته ، ومن ذلك 

                                                                                                                                  قوله:  

 أومت بعٌنٌها من الهودج            لوالك فً ذا العام لم أحججِ                           

  (1)وأھله إن ھً لم تحججِ   فً الحِج إن حجت وماذا منى                                    

ولما سمع أحد فقهاء الحجاز ھذا الشعر قال: لعنة هللا علٌه ما أفسقه، الخٌر كله فً منى إن ھً حجت أو لم   

 .(3)تحج

وبلػ األمر بؤحد الشعراء أنه رأى فً ازدحام الحجاج على الحجر األسود فرصة لبلحتكاك بالنساء وٌقول فً 

 ذلك:

 بذا الموقؾ من موقٍؾ           وحبذا الكعبة من مشهدِ ٌا ح              

 وحبذا البلتً ٌزاحمننا                عند استبلم الركن األسودِ              

ولما بلػ خالد القسري وھو والً مكة قال : أما إنهن ال ٌزاحمنك بعد ھذا الٌوم أبدا ، ثم أمر بالتفرٌق بٌن   

 .(1)الرجال والنساء فً الطواؾ

كما بلػ فتٌان المدٌنة من اللهو مبلؽا  ومن الذٌن أخذھم اللهو أٌضا  العرجً ، رؼم أنه كان فارسا  جوادا  ،      

لكنه أظهر الفسق، وله فً ذلك قصص  كثٌرة تدل على خبلعته وتهتكه. وكانت نهاٌته مإلمة، حٌث أدى به 

، وُصب  على رأسه الزٌت وسجن إلى أن مات فً مجونه وتعرضه للنساء إلى الضرب بالسوط وأقٌم على البلس

         .  (6) الذي ذكرت عنه أخبار فً منتهى الفسق والخبلعة كانت للشاعر األحوص نفسها و النهاٌة. (5)سجنه

قرٌبتا مروان  ولم ٌكن أمر الفسق والمجون مقتصرا  على الرجال دون النساء، ومن اللواتً اشتهرن به كانت     

                     .      (0)«إٌاھما  اكفنً»الحكم، حتى أن معاوٌة أرسل إلٌه وكان عامله على المدٌنة  ٌقول لهابن 

ِكروا فً    كما كان المخنثون فً الحجاز من أكثر الناس مجوناُ وتهتكا ، ومنهم الدالل والؽرٌض وؼٌرھم ممن ذ 

 وما لً الاألؼانً وذكرت قصصهم، ومما ُذكر عن الدالل مثبل  انه صلى مرة  فً مكة خلؾ اإلمام فقرأ اإلمام 

 فضحك الناس وقطعوا الصبلة، فلما قضى      !وهللا فقال الدالل: ال أدري (4)أعبد الذي فطرنً وإلٌه ترجعون
--------------------------                                                                                                                                               

                                                                                            .    8ٔٗ،صٔشبب بالمرأة : قال بها الؽزل ، ابن منظور، لسان العرب، ج(ٔ)

                           . 49ٗ،ص9ٕ٘ٔ ،ٔ(عبد الحمٌد ، محمد محً الدٌن، شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة، مطبعة السعادة، القاھرة، طٕ)

                                                                                 . 4ٓٗ،صٔ،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً ، األؼانً ، مطبعة دار الكتب المصرٌة،  (ٖ)

                                                                                                                                                                                 .  ٕٗٔ،صٖالمسعودي، مروج الذھب، ج( ٗ)

البلس ھً ؼرابر من مسوح ٌجعل فٌها التٌن و. ٔٔٗ،صٔ، ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، ألؼانً، ، مطبعة دار الكتب المصرٌة، ( ٘)

                                                                                                                                                                                                                    ٖٓ،صٙلسان العرب ،ج به وٌنادى علٌه ، ابن منظور،وٌّشهر علٌها من ٌنكل 

،مطبعة دار الكتب المصرٌة، ٙوما بعد ،وج ٕٓٗ،صٗ،ج9٘ٓٔدار الكتب المصرٌة،  ( األصفهانً، األؼانً، مطبعةٙ)

                                                                                                          .          .        8ٕ٘،ص9ٖ٘ٔ

                                                                                .4ٔٔالمجتمع فً العصر األموي، ص،العظم، أسٌمة  (4)

                                                                                                               .      ٕٔسورة ٌس ، آٌة  (8)

  . 
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     لً صبلته دعا به وقال له : وٌلك، أال تدع ھذا المجون والسفه؟ فقال له: قد كان عندي أنك تعبد هللا، فلماالوا

.فالمؽنون إذا  كان لهم دور ( 4)سمعتك تستفهم ظننت أنك قد شككت فً ربك فثبتك، فهدده الوالً وأمره أال ٌعاود

لك العصر ،كما أكب  شبان ذاك العصر على الخمر الذي سلبً ، حٌث ساعدوا أو كانوا جزءا  من الماجنٌن فً ذ

عنه بآٌاٍت عدة  كان له األثر الكبٌر على مجونهم ، وراحوا ٌتعاطونه دون أن ٌتقٌدوا بشرابع اإلسبلم التً نهى

ٌاأٌها الذٌن آمنوا إنما الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم  رجس  من عمل الشٌطان فاجتنبوه لعلكم  منها: 

، ورؼم ذلك أقبل بعض والة وأشراؾ العصر األموي على الشراب ومنهم: أمٌة بن عبد هللا ابن (1 )تفلحون

       -أسٌد الذي دخل على عبد الملك، وفً وجهه أثر، فقال له: ما ھذا؟ فقال أمٌة: قمت فً اللٌل فؤصاب الباب

                                                                                                        وجهً، فقال عبد الملك:  

 (3)رأتنً صرٌع  الخمِر ٌوما  بسوقها            ولشاربٌها المدمنٌن  مصارعُ                         

ْت مجالس الشراب عند الخاصة بالشعراء والمؽنٌن، فؤسرؾ بعضهم بالشرب إلى حد  ٌجعل     ه ٌضٌع كما ؼص 

نه فً الٌوم التالً على ذلك باب داره وٌدخل إلى بٌت جٌرانه، كما حصل مع الشاعر ابن ھرمة الذي عاتبه جٌرا

 فقال لهم :

                                                                    (1)أسؤل هللا سكرة  قبل موتً            وصٌاح الصبٌان ٌا سكران                         

ألمه، مع عثمان ومن أشراؾ القوم الذٌن اشتهروا بالشرب إلى حد الفسق الولٌد بن عقبة بن أبً معٌط  أخو      

أنه كان من فتٌان قرٌش وشعرابها وشجعانها، إال أنه كان ٌشرب الخمر بكثرة، وٌروى عنه أنه صلّى ٌوما  بؤھل 

، كما كان الولٌد بن عتبة بن أبً (5)أربع ركعات ثم التفت إلٌهم وقال: أأزٌدكم؟ وتقٌؤ  فً المحرابالكوفة الؽداة 

فً شربه وكان ٌعقد فً بٌته مجالس للشراب ،وكان ابن سٌحان ٌحضره، فحقد  (6)سفٌان مصاحبا  البن سٌحان

خارج من بٌت الولٌد ثمبل   الحكم على ابن سٌحان ھذا، فرصده مرة  فً المسجد وقت السحر وھو مروان بن

 . (0)فؤخذه مروان، وأشهد بعض الناس على سكره، فُضرب وُسجن

 ولم ٌكن عامة الناس أحسن حاال  من الخاصة فً االنؽماس فً الُسكر، إذ أدمنوا على شرب الخمر إما فً    

اإلسبلمً كان الفسق والفجور سافرا  إذا  فً عز الخبلفة األموٌة وفً فجر التارٌخ ( 4)البٌوت، ، وإما فً الحانات 

              . ولم تخُل (1)ٌحدث بٌن صفوؾ المسلمٌن، فقد انتشر الخمر والخبلعة واللواط والتخنث والتشبب بالنساء

----------------------                                                                                                                                                   

                                                                                        . 44ٕ،صٗ،ج9٘ٓٔمطبعة دار الكتب المصرٌة،  األصفهانً، األؼانً،( ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .               9ٓسورة المابدة، آٌة،  (ٕ)

وأمٌة بن عبد هللا بن أسٌد أموي قرشً، كان من أشراؾ عصره ولً خراسان  ،ٖ٘،ص ، 8ج  ابن عبد ربه، العقد الفرٌد، (ٖ)

                                                                                                                      .4ٕٕ،صٗ،والذھبً، سٌر أعبلم، جٕ٘ٗ،صٗابن األثٌر، الكامل، ج لعبد الملك بن مروان، انظر:

ابن ھرمة  ھو ابراھٌم بن علً بن سلمة الكنانً القرشً، شاعر ؼزل من سكان المدٌنة، من مخضرمً الدولتٌن األموٌة ( ٗ)

األؼانً، مطبعة دار الكتب المصرٌة،  األصفهانً، (انظر:م49ٕ/ھ4ٙٔوالعباسٌة، مدح الولٌد بن ٌزٌد، توفً على األرجح سنة)

، والمعٌد، محمد جبار، دٌوان ابن ھرمة، مطبعة اآلداب ، 4ٕٔ،صٙتارٌخ بؽداد، ج البؽدادي، ،و.94ٖ،ص ٗ،ج9٘ٓٔ

                                                                                                                                                               .     ٗ٘،ص 9ٙ9ٔكالفورنٌا، 

                                                                                                                                                                       .  ٕٓ،صٔ،ج9ٕ٘ٔطبعة دار الكتب المصرٌة ، القاھرة، ٓاألصفهانً، األؼانً،( ٘)

ابن سٌحان ھو عبد الرحمن بن أرطؤة او ابن سٌحان شاعر و وآل سٌحان من الموالٌن لحرب بنً أمٌة، األصفهانً، األؼانً، ( ٙ)

                                                                                                                                                                                                        .  ٕٕٗ،صٕ،ج9ٕ4ٔطبعة دار الكتب المصرٌة، القاھرة، 

                                                                                                                                                            .   4ٕٗ،ص ٕ،ج9ٕ4ٔاالصفهانً، األؼانً طبعة دار الكتب المصرٌة، القاھرة،  (4)

                                                                                               .    ٙٓٔالمجتمع فً العصر األموي،ص،العظم، أسٌمة ( 8)

                                                                                                                   .        4ٗٔمحمد سعٌد ، الخبلفة اإلسبلمٌة، ص ،العشماوي (9)
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فً البصرة، عندما قدمها                                بل  كان الفسق فٌه واضحا  وخاصةحاضرة من الحواضر من المجون فالعراق مث

التً أشار فٌها إلى انتشار الفسق . ولم تخُل الشام  (4)ولذلك خطب فٌهم خطبته البتراء زٌاد بن أبٌه والٌا  لمعاوٌة،

من ظواھر الفسق واللهو والمجون وٌؤتً  الخلفاء على رأس الهرم فً ذلك، وقد شهدت قصور بعض الخلفاء 

 الشًء الكثٌر من ذلك .

مكن تعمٌم  ال بد ھنا من القول بؤنه فً كل مجتمع ھناك ظواھر سلبٌة كهذه الظاھرة فً العصر األموي وال ٌلكن 

السلبٌة على كل المجتمع فهً بنسب مختلفة بٌن إقلٌم وآخر وبٌن مدٌنة وأخرى، حسب ظروؾ ومعطٌات ذاك 

اإلقلٌم وتلك المدٌنة، وھً بشكل عام نسب لٌست بالكثٌرة، لكن المستؽرب ھو انتشار ھكذا ظواھر فً مجتمع 

لرؼم من أن بعضهم لتصؾ االتزان والصبلبة حدٌث العهد باإلسبلم ، وكذلك بٌن خلفاء ھذه الدولة، على ا

كمعاوٌة وعبد الملك والولٌد وعمر بن عبد العزٌز وھشام ومروان بن محمد إال بعض الخلفاء شذوا عن القاعدة 

 ومنهم:   

المفاسد فً أحوالهم وفً قصورھم  لقد بالػ بعض خلفاء بنً أمٌة فً لهوھم، وبانت: خلفاء اللهو والمجون-4

لك فً دمشق فً مجالس ؼنابهم وشربهم، أم فً قصورھم خارج دمشق فً البوادي، فهل للبٌبة التً سواء أكان ذ

عاشوا بها تؤثٌر فٌما وصلوا إلٌه من خبلعة ؟ أم انشؽال اآلباء عنهم أثر فً سوء تربٌتهم؟ أم كان لرفقة السوء 

 نصٌب فً ذلك؟ فمن الخلفاء الذٌن تربعوا على عرش الخبلعة؟

: والذي على ما ٌبدو ولع باللهو قبل الخبلفة وبعدھا، حتى أنه ُعرؾ بٌزٌد الخمور، ٌزٌد معاوٌةٌزٌد بن  -أ

فً خطبٍة له طعن فٌها األموٌٌن ومنهم  (3)، ھذا ما وصفه به أبو حمزة الخارجً (1)القرود وٌزٌد الفهود الفاسق

ٌزٌد ھذا الذي ھام بالصٌد، حّتى أنه كان ؼاببا  فً البوادي عندما مات والده معاوٌة، وربما كان مع ندمابه ٌلهو 

،ٌعٌب على الخلفاء رؼبتهم فً الصٌد وعلى (1) وٌصٌد وٌسابق، وفً ذلك ٌقول الشاعر عبد هللا بن ھمام السلولً

    األخص ٌزٌد: 

                                                     خشٌنا القٌظ  حتى لو شربنا       دماء  بنً أمٌة  ما روٌنا                   

  (5)لقد ضاعت رعٌتكم وأنتم       تصٌدون األرانب ؼافلٌنا                     

على كل  المنسوجة بالذھب، وأقام (6)اور الذھبٌة، واألجلةوكان ٌزٌد ٌعتنً بمظهر كبلبه، إذ ألبسهم األس     

.كما بلػ من حبه للصٌد والكبلب أنه ربى قردا  وأسماه أبا قٌس، ولذلك ( 0)كلب من كبلبه عبدا  ٌتعهده وٌخدمه

ٌُحمل على أتان وحشٌة وعلى        سمً بؤبً القرود، وكان ھذا القرد المدلل ٌحضر مجلس منادمته ُوٌطرح له متكؤ و
–---------------------------------------                                                                                                                                    

، ممو الطبري ،تارٌخ األ ،ٖٕ٘،و الزبٌر بن البكار األخبار الموفقٌات، ص  ٔٙ،صٕالجاحظ، البٌان والتبٌن،،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                   .  ٖٗٓ،صٖابن األثٌر، الكامل، ج ،  و94ٔ،صٖج

                .                                                                                                                                                                       .          8ٕٙالزبٌر بن البكار، المصدر السابق، ص (ٕ)

خرج على مروان بن  رج اإلباضٌة وخطبابها،ھو المختار بن عوؾ األزدي من البصرة، أحد نساك الخوا أبو حمزة الخارجً، (ٖ)

                                                                                                                                     ،. ٕٖٓ،صٗم( انظر: الطبري، ج4ٗ4مھٖٓٔمحمد وقتل فً المدٌنة سنة)

مات  ة بن صعصعة، أدرك معاوٌة وبقً إلى أٌام سلٌمان وكان ٌقال له العطار لحسن شعره،السلولً ھو من بنً مر (ٗ)

                                                                                                                                      . ٕٖٙ-ٕٗٙ، السفر الثانً، صالشعراء م( انظر، الجمحً، طبقات فحول4ٔ8ھ/ٓٓٔسنة)

                                                                                                                                                                   . ٕٕ،ص   ٖالمسعودي ، مروج الذھب، ج  (٘)

                                                                                             .   9ٔٔ،صٔٔ( األجلة من جلل والِجبلل كل شًء ؼطاإه، ابن منظور، لسان،جٙ)

، وابن كثٌر، البداٌة ٘٘قطقا، الفخري، فً اآلداب السلطانٌة،صابن الط ،و8ٕٙص  ابن البكار ،األخبار الموفقٌات، (4)

                                                                                                                     ،       ٖٕٕ،ص8والنهاٌة،ج
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لى أبً قٌس من الحرٌر األحمر واألصفر روضت لذلك بسرج ولجام، وٌسابق بها الخٌل ٌوم الحلبة، وكان ع

استٌاء بعض المسلمٌن، إن لم  عن ٌزٌد ھذه األمور فهو ٌعلل سبب وإن صح. (4)وعلى رأسه قلنسوة من الحرٌر

 من تولٌة معاوٌة له بالخبلفة، وفً ذلك قال الوفد الذي أرسله عثمان بن محمد بن أبً سفٌان والً      ٌكن ؼالبٌتهم،

إنا قدمنا من عند رجٍل لٌس له دٌن، ٌشرب »عندما سؤلهم الناس عنه بعد عودتهم:لرإٌة ٌزٌد المدٌنة إلى الشام 

وللحق ھنا  (1)«الخمر وٌعزؾ بالطنابٌر، وٌطرب عنده القٌان، وٌلعب بالكبلب، وٌسامر الخراب والفتٌان. .

 ن الزبٌر أخو عبد هللا بن الزبٌر بن العوام:ھذا القول الذي ورد من المنذر بذكر مارد به ٌزٌد على    ٌجب

. ومهما كان األمر من صحة ما روي (3)«وأكرمته وفعل ما قد رأٌت فاذكره بالكذب والقطٌعة  اللهم إنً آثرته»

                                                                                                                                            كتب التارٌخ لم تذكر نزاھته من ذلك.  عن ٌزٌد فإن

 : أو كما ٌقال ٌزٌد الثانً،  وربما جاء تشبٌهه بٌزٌد بن معاوٌة جده ألمه عاتكة بنت ٌزٌدٌزٌد بن عبد الملك -ب

 بن معاوٌة ، من جهة اللهو واالستهتار بالسلطة ، ھذا األمر الذي جعل عمر بن عبد العزٌز ٌتردد فً تولٌته 

ٌُذكر عن ٌزٌد  أنه أشهد  (5)حٌث ھدد بنً مروان باالنسحاب إلى المدٌنة لٌجعل األمر شورى (1) للخبلفة و

ه لٌس على الخلفاء حساب وال عقاب فً أربعٌن رجبل  من مشاٌخ دمشق عندما ولً الخبلفة لٌحلفوا له أن

وٌرتبط دابما  ذكر ٌزٌد بن عبد الملك بذكر جارٌتٌن ھام بهما، وارتمى فً حضنهما، وھما حبابة  (6)اآلخرة

وسبلمة القس تاركا  وراءه أمور حكم الببلد، ال بل ربما أشرك حبابة فً أمر السلطة، واألصح ترك لها أمور 

ًّ ونصبت لذلك موالي فبلنا  فاستخلفٌه ألقٌم معك أٌاما  الحكم ومن ذلك قوله لها:  قد استخلفتك على ما ورد عل

وأستمتع بك، فقالت: فإنً قد عزلته، فؽضب علٌها وخرج من مجلسها فلما ارتفع النهار وطال علٌه ھجرھا 

.  وكان (0)ال ٌدري احتال حتى مرت به، فقال لها: قد عزلته، وھً تقول : قد استعملته، فعزل مواله  وواله وھو

ٌزٌد ٌطرب لؽناء حبابة إلى حد الجنون ، فقد شق  حلته مرة  بعد ؼنابها وقال لها: اتؤذنٌن لً أن أطٌر؟ قالت: 

على  فبعد موتها اعتكؾ،أسباب موته    .بل بلػ به شؽفه بها إلى أن كانت أحد (4)وإلى من تدع الناس، قال إلٌكِ 

مع ھذه الجارٌة التً  استطاعت أخذ قلبه ولبه، وھذا   ھذا بعض ما روي عن أخباره.  (1)نفسه باكٌا  إلى أن مات

                     من دور فً لهو بعض الخلفاء وفسادھم. بعض الجواري  إن دل  على شًء فإّنه ٌدل على ما بلؽته

هرجا  ٌرقص وٌستخؾ ولم ٌقتصر أمر ٌزٌد على شؽفه بالجواري فقط، بل وصل األمر به إلى أن ٌصبح م   

أرسل إلى المؽنً معبد، فلما حضر ؼناه لحنا  فطرب وصاح أحسنت وهللا، »أمام ندمابه وخدمه، ومن ذلك أنه 

فداك أبً وأمً، فؤعاد ، فرّد علٌه مثل قوله األول، فؤعاد ثم قال له: أعد فداك أبً وأمً فؤعاد، فاستخفه أعد 

 أفعل، وجعل ٌدور وٌدورون معه ، ولم ٌزل ٌدور كما ٌدور حتى وثب وقال لجوارٌه: افعلن كما  الطرب

----------------------------                                                                                                                                            

                      .8ٔٔ،صٙوالقلنسوة من مبلبس الرأس، ابن منظور، لسان،ج، ٓ٘،ص   ٖج  المسعودي، مروج الذھب، (ٔ)

 .و98ٔص،،تارٌخ الدولة العربٌة نبٌلة، ، محمد4،صٙ،.وابن الجوزي، المنتظم،جٖ٘ص  ٖالطبري، تارٌخ األمم، ج  ، (ٕ)

                                                                                                                       . 4ٌٗٔوسؾ ، الدولة األموٌة،ص ،العش

                                        .                                .ٕٗٓ،ص8، وابن كثٌر، جٖٔ٘،ص ٖج  الطبري، تارٌخ األمم، (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ٕ٘ٗكانت تولٌته بالعهد من أخٌه سلٌمان أو من أبٌه عبد الملك، السٌوطً، تارٌخ الخلفاء، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                             .ٖٗٗ،ص٘ابن سعد، الطبقات، ( ٘)

                                                                                                                                                         .   ٘ٗٔالعشماوي، الخبلفة اإلسبلمٌة،ص( ٙ)

                                                                                                                                                                                       .1ٖٔ، ص9٘9ٔ، تحقٌق عبد السبلم ھارون، مطبعة دار الكتب المصرٌة، ٘ٔاألصفهانً، األؼانً،ج( 4)

                                                             ،  ٓٔٔ،صٗ،و الطبري،جٕٗٔ،صٖ،و ،الفاكهً، أخبار مكة، ج9ٕ٘،ص8الببلذري، أنساب،ج( 8)

،،الطبري، تارٌخ 9٘9ٔ، تحقٌق عبد السبلم ھارون، مطبعة دار الكتب المصرٌة، ٘ٔاألصفهانً، األؼانً ، ج (9)

-4ٔ9ھ/ٕٓٔ-ٔٓٔ، وتارٌخ  اإلسبلم، حوادث ووفٌات سنة)ٔ٘ٔ،ص٘الذھبً، سٌر أعبلم النببلء ج و، ٓٔٔ،صٗاألمم،ج

                                                                                                                            . 8ٕٔ(صم4ٖ4
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ػ األمر إذا  بخلٌفة . قد بل(4)»وحملوه خّر مؽشٌا  علٌه ووقعن فوقه فابتدره الخدم وأقاموه وجوارٌه الصبٌان حتى 

                                                                                                                                          ٌصبح أضحوكة خدمه وجوارٌه.  المسلمٌن أن 

 زاد علٌه الشًء الكثٌر، ھذا الخلٌفة الذي بل، سار على نهج أبٌه فً الخبلعةالولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك:   -ج

والمباھج ومعاقرة الخمر، وسماع القٌان   ه بدمشق فً أجواء سادھا اللهو والمجوننشؤ نشؤة  مترفة فً قصر والد

والتهتك   بالفسق واإلدمان على شرب الخمر والؽناء والجواري، ورؼم وصفه بالفصاحة والشعر، إال أن وصفه

      األوصاؾ ھذهبصوٍر شنٌعة، تجعل قارئ  طؽى على كل وصؾ، فقد صورته معظم المصادر( 1)بالحرمات

تجاوز الحد  فقدمبالػ  فٌه، وإن كان شهوانٌا  ٌشك فً المدارك العقلٌة لهذا الخلٌفة ، فإن كان منزعه عبثٌا  فهو 

منها تؤثٌر مربٌه والذي تفرضه العقٌدة واألخبلق واألعراؾ ، ومهما كان أمر تبرٌر تصرفاته من قبل البعض 

من اجتماع بطانة أبٌه علٌه، فهذا ال ٌعفٌه من االستهتار  م، أ(3)الذي كان ماجنا  الھٌا   األعلىعبد الصمد بن عبد 

وال زندقة، نعم اشتهر  كفر ولم ٌصح عن الولٌد» والمجون، رؼم أن الذھبً ٌنفً عنه تهمة الزندقة إذ ٌقول:

لولٌد من المجون الذي ِوصؾ .وٌبدو من كل الرواٌات أنها ال تعفً ا (1)«وبالتلوط وخرجوا علٌه لذلك بالخمر

به، وإن اختلفت عن نسبة مجونه وانحبلله، والرواٌات عن انحراؾ ھذا الخلٌفة كثٌرة وشنٌعة، وسٌتم ذكر 

بعضها، سواء إن كان صحٌحا ، أو مبالؽا  فٌه، وذلك إلعطاء فكرة على ما كان علٌه ھذا الخلٌفة، الذي دفع حٌاته 

 ٌد سكٌرا  من الدرجة األولى، إذ ذكر صاحب األؼانً أنه كان ٌشرب من المساءفقد كان الول ثمنا  للهوه وللذة.

وھنا تبدو المبالؽة فً الرواٌة لكن الؽرض منها على ما ٌبدو إظهار مجونه،  (5)حتى مطلع الفجر سبعٌن قدحا  

ٌّه حتى أنه عندما أمره الخلٌفة ھشام بن عبد الملك ، لما كان ولٌا  للعهد،               بالحج سنةوٌبدو أنه أمعن فً ؼ

، بل  (6)ولى له فحج بالناسم( حمل معه كبلبا  فً الصنادٌق وتشاؼل بالمؽنٌن والشراب وأمر م 4ٖٗھ/ ٙٔٔ) 

، بل لقد تعدى األمر إلى  (0)لكنه ُنصح أال ٌفعل ذلكقٌل أنه أراد نصب بٌتا  له فوق الكعبة لٌجلس فٌها وٌشرب 

أبعد من ذلك، إذ تذكر الرواٌات أنه شرب مرة حتى ثمل مع إحدى جوارٌه، ولما حان موعد صبلة الجمعة حلؾ 

، كما بلػ به المنكر إلى اإلساءة للقرآن الكرٌم وذلك بعد (4)وصلت بالمسلمٌن أن تصلً ھً بالناس فلبسْت ثٌابه

فمزق المصحؾ ضربا  بالسهام وھو  (1)واستفتحوا وخاب كل جباٍر عنٌدأن سُكر وفتح المصحؾ على اآلٌة

 ٌقول:

 أتوعد كل جباٍر عنٌد             فها أنا ذاك جبار  عنٌد                          

                                   (47)إذا ما جبت ربك ٌوم حشٍر      فقل ٌارب مزقنً الولٌد                         

ٌُذھل من فداحة تصرفاته، ومن انحبلله، فلقد ھٌؤ بركة  خاصة  به للخمر كان ٌتصرؾ      والمتتبع ألخبار الولٌد 

 ندماء والخدم، وھناك رواٌات كثٌرة تبٌن فسقه ومنها على سبٌل تصرفات الجنون فً حضرة المؽنٌن وال فٌها

-----------------------------                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           .  ٖٕ، ص4،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، األؼانً ،طبعة دار الكتب المصرٌة، ( ٔ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          .ٕٓ٘،والسٌوطً، تارٌخ الخلفاء، صٔ٘،صٙج،والمقدسً، البدء والتارٌخ، ٖٖٖ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ ،ج( ٕ)

                  .  4ٙٗ،صٗ، وابن األثٌر، الكامل،جٖٕٕ،صٗ،والطبري، تارٌخ األمم،ج 9ٕٔ،ص 9الببلذري، أنساب، ج( ٖ)

                                                                          ٕٔ٘، و السٌوطً ، تارٌخ الخلفاء، ص9ٕٗصھ ،ٓٗٔ-ٕٔٔحوادث سنة  الذھبً، تارٌخ اإلسبلم،( ٗ)

                                                                                                                                      ٖٕ، ص4،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، األؼانً ،طبعة دار الكتب المصرٌة،  (٘)

                                   . 9ٕٗ،دار المعارؾ، القاھرة،)د.ت(  ،ص التطور والتجدٌد فً الشعر األموي ،شوقً ضٌؾ، (ٙ)

                                                                                                                                                                ..9ٕٓ،صھ ،ٓٗٔ-ٕٔٔالذھبً، تارٌخ اإلسبلم،،حوادث سنة  ،و4ٙٗ،صٗابن األثٌر، الكامل، ج (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                  .  ٖٗ، ص4،ج9ٕ٘ٔاألصفهانً، األؼانً، األصفهانً، األؼانً ،طبعة دار الكتب المصرٌة، ( 8)

                                                                                                                                                                                          .     ٘ٔسورة ابراھٌم، آٌة ( 9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .9ٌٖزٌد، ص وجبربالً، ؾ، دٌوان الولٌد بن،8ٙٗـصٗ، وابن األثٌر، الكامل، ج٘٘ٔ،صٖعودي، مروج الذھب، جسالم( ٓٔ)
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الحصر: أنه كتب إلى عامله بالمدٌنة لما استخلؾ وأمره بإحضار المؽنً عطرد إلٌه، وٌروي عطرد ما   الذكر ال

ت علٌه وھو جالس  فً قصره على شفٌر بركة مملوءة خمرا  لٌست بالكبٌرة، ولكنها ٌدور الرجل فؤدخل» حدث:

قلت: نعم ٌا أمٌر المإمنٌن، قال: كنت إلٌك مشتاقا  ٌا  ! فٌها سباحة، فو هللا ما تركنً أسلم علٌه حتى قال: أعطرد

                                                                                                                                  أبا ھارون فؽننً : 

                                            ھً الحمول بجانب الؽزل        إذ ال ٌبلبم شكلها شكلً                        

      ورمى نفسه  نت علٌه ال أدري كم قٌمتها، فتجرد منهاقال: فؽنٌته إٌاه، وهللا ما أتممته حتى شّق حلة وشً كا

نا  وأُخرج منها وھو كالمٌتنت أنها قد نقصت ى تبٌن  هل منها حتّ بالبركة، فن ٌّ  سكرا  فؤُضجع وُؼّطً قصانا  ب

                                         فؤخذت الحلة وانصرفت. ولما كان الٌوم الثانً أرسل بطلبً فؽنٌته:         

 الوجدِ  قلبً من   تشفً قرح   بها      مجالس   عمري ھكذا لم أنلْ  أٌذھبُ                       

ُ نهل منها أكثر من الٌوم الفابت ففشق حلة وشً علٌه كانت تلمع بالذھب التماعا  ثم ألقى نفسه فً البركة ف خرج ؤ

   (4)«ّطً فنام، فؤخذت الحلة وانصرفتكالمٌت سكرا  وأُلقً وؼ  

وتتضح المبالؽة فً رواٌة األصفهانً ھذه  إذ كٌؾ ٌستطٌع شرب ھذه الكمٌة الكبٌرة من الخمر فً وقت واحد 

وعلى مر ثبلثة أٌام متتالٌة ، لكن على الرؼم من ذلك وبعد تجرٌدھا من المبالؽة  التً تدل على  رمزٌة تصوٌر 

إلٌه ھذا الخلٌفة من اللهو والمجون وعلى سوء  مجون الولٌد المبالػ به تدل ھذه الرواٌة على  الحد الذي وصل

استؽبلل الؽناء الذي كان للسماح بانتشاره أثر حضاري ، لكن استخدامه فً الخبلعة أساء لهذا العامل القوي 

 سلبا .                                                      

 مٍة ھذا قابدھا أن ال ٌطول مقامها أكثر مما كانت علٌه.وإن صح ما قٌل عن ھذا الخلٌفة من رواٌات، فحريٌّ بؤ   

ومما سبق ذكره فً ھذا الفصل ٌتضح ان األموٌٌن احترموا دولتهم عندما عاملوا ؼٌر المسلمٌن بطرٌقٍة 

حضارٌٍة تلٌق بدولة عظمى كالدولة األموٌة، إذ منحوھم الحقوق االجتماعٌة والدٌنٌة وحتى اإلدارٌة، وكان لهم 

 مإسسات الدولة واحترام معتقداتهم ومشاركتهم فً الحٌاة العامة.وجود فً 

كما وٌتجسد المفهوم الحضاري لؤلموٌٌن من خبلل معاملتهم للمرأة ، إذ أثبتت الوقابع علو مكانة المرأة فً ھذه 

ا لم ٌكن الدولة بما ٌتناسب مع وقابع ھذه الدولة، فقد كانت المرأة أدٌبة وعالمة ذات شؤن وكلمة مسموعة ، كم

سد فً  انتشار الفنون فً ھذا العصر إال دلٌبل  على مدى التفهم الحضاري الذي كان لدى األموٌٌن، والذي تج 

مفهومهم للصحة التً مث ل االھتمام بها انعكاسا  لهذا المفهوم، فقد أولوا القطاع الصحً من االھتمام ما جعلهم 

ت على مستوى ٌتناسب مع المعطٌات الحالٌة للعصر، لكنها ٌفكرون فً إقامة بعض البٌمارستانات، وإن كان

دت مدى نظرتهم إلى دور الصحة فً المجتمع.  جس 

وعلى الرؼم من ذلك لم ٌسلم الجانب االجتماعً من بعض الممارسات الخاطبة والتً تجسدت بسوء معاملة 

الموالً، ھذه المعاملة التً سببت الكثٌر من اإلساءة لؤلموٌٌن الذٌن اعتقدوا أن  معاملتهم السٌبة للموالً تصب 

 ت ؼٌر العربٌة والتً قد تنهً ھذه الدولة. فً باب الحفاظ على عروبتهم صافٌة وعلى دولتهم عزٌزة من التدخبل

ٌُضاؾ إلى ھذا تمادي بعض الخلفاء باللهو واالبتعاد عن حكمة اإلدارة، إلى أن أخذھم المجون واللهو إلى طرٍق  و

                                                                                                                                                        انتهت وأنهت دولتهم  بنهاٌتهم.   
-------------------- 

 .8ٖٓ،صٖ،ج9ٕ9ٔاألصفهانً، األؼانً، طبعة دار الكتب المصرٌة، القاھرة، (ٔ)
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الجؽرافً  والسٌاسً إال أن هم لم م من انشؽال األموٌٌن بتوطٌد أمور دولتهم العامة، وتوسٌع نطاقها على الرؼ   

ٌهملوا الجانب االقتصادي لدولتهم ، فقد أدركوا ضرورته كركن أساسً من أركان الدولة العربٌة اإلسبلمٌة 

وتصدرت الزراعة قابمة األولوٌات االقتصادٌة كونها تشكل البنٌة األساسٌة له، ولذلك ركز األموٌون على 

من خبلل حفر األنهار فٌها وتحفٌز الناس على استثمارھا لزٌادة الرقعة توسٌع األراضً الصالحة للزراعة 

الزراعٌة، فانعكس ذلك على اإلنتاج الزراعً من محاصٌل مختلفة تستوفً متطلبات السوق واحتٌاجات الناس 

 كما وضعت الدولة فً حسبانها تناسب الضرابب طردا  مع القدرة اإلنتاجٌة لؤلرض .

ٌة ھً دولة عسكرٌة بالدرجة األولى فقد أولت قطاع الصناعة وخاصة الصناعة التً تدعم وألن الدولة األمو   

الجانب العسكري اھتماما  خاصا  كونها تإمن السبلح المطلوب لحروبهم المستمرة، كما دعم األموٌون االتجاه 

لحكام فً كثٌر من اآلخر للصناعة والمتمثل بصناعة الحاجات المعٌشٌة على اختبلؾ أشكالها، ولم ٌتدخل ا

                                                                                                                     معطٌات الصناعة إذ تركوھا ألصحابها.    

موٌة وٌتجلى ذلك ولقد كان للتجارة التً تمثل العمود الثالث فً االقتصاد حصة كبٌرة من سٌاسة الدولة األ   

باالھتمام بتصرٌؾ اإلنتاج من خبلل إعداد أسواق مبلبمة لهذه الؽاٌة، وإنشاء شبكة طرق أو إعادة تؤھٌل بعض 

الطرق التجارٌة كً ٌستطٌع التجار القٌام بمهمة نقل البضابع من خبللها، وكذلك إقامة منشآت حٌوٌة لهذه الؽاٌة 

وا بمراقبة األسواق لمنع ك ل وسابل الؽش من قبل التجار. ومع كل ھذا االھتمام بالناحٌة االقتصادٌة من كما اھتم 

قبل األموٌٌن إال أن اإلفراط فً حب التملك لدى الطبقة الحاكمة وخاصتها من األموٌٌن كان الطابع المسٌطر 

وبالتالً  على سٌاستهم االقتصادٌة، إذ اندفعوا إلى االستحواذ على معظم األراضً الخصبة وزٌادة ؼبلتهم

 السٌطرة على الوسابل التجارٌة التً ٌمكنها تصرٌؾ المنتجات.

 لالقتصاد : أساسً االهتمام بالزراعة وطرق الري كمصدر -4

الدولة فالزراعة ھً عمود االقتصاد، فلقد شؽلت الزراعة دورا  بارزا  وأساسٌا  فً  إذا كان االقتصاد عمود    

حٌاة اإلنسان، فهً المورد األساسً لحاجات الناس فً ؼذابهم، وھً أٌضا  المورد األساسً للصناعة وبالتالً 

التجارة. وكل  منها ٌكمل للتجارة، إذ إن الرابط وثٌق ومتشعب بٌن ھذه العوامل الثبلث، أي الزراعة والصناعة و

 اآلخر، إال أّن للزراعة قٌمتها األسمى كونها المصدر األساسً للدولة العربٌة اإلسبلمٌة.

وألن الزراعة ھً مصدر الثروات بالنسبة للدولة إذ ترفد بٌت المال باإلضافة إلى أنها الحرفة االولى المعتمد     

العصر الراشدي إذ ركز الخلفاء على العناٌة بها وبمشارٌعها ومن  علٌها من قبل السكان، بدأ االھتمام بها منذ

بؤن أعطى فرصة لمن أخذ أرضا   ذلك ما قام به الخلٌفة عمر بن الخطاب من توصٌات بإحٌاء األرض الموات

مواتا  ثبلث سنٌن، فإن لم ٌقو  على عمارتها ،انتزعت منه، أو انتزع الجزء الذي لم ٌقو  على عمارته منها، 

. باإلضافة إلى (1)كما ألزم عمر الفبلحٌن على العناٌة بالطرق والجسور والحرث( 4)أعطاھا لؽٌره لٌعمرھا.و

                                                      .  (3)حفر عدة أنهار فً عهد عثمان بن عفان ومنها نهر نافذ ونهر األساورة فً العراق
------------------------------- 

م(،الخراج وصناعة الكتابة، تحقٌق، محمد حسٌن 9ٗ8ھ/4ٖٖ،و قدامة بن جعفر أبو الفرج،)تٔٓٗابن سبلم ، األموال، ص (ٔ)

                                                            ٙٓٔ،و بطاٌنة، الحٌاة االقتصادٌة،صٕٗٔدار الرشٌد،ص الزبٌدي، العراق،

                                                   .ٖٙ،ص99ٔٔ، ٔمحمد ضٌا، عمر بن الخطاب، دار الفكر اللبنانً، بٌروت،ط (ٕ)

               . ٕٗ٘،ص٘،الحموي، معجم البلدان،ج ونافذ ھو مولى عبد هللا بن عامر ٖٖ٘و4ٖٕو،ٖٗ٘الببلذري، فتوح،ص (ٖ)
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د ازدادت العناٌة بالمشارٌع الزراعٌة فً العصر األموي فكٌؾ عالج األموٌون المشكبلت الزراعٌة ؟ وما ولق    

ھو الهدؾ من ھذه المعالجة ؟ وھل كانت جمٌع المشاكل متشابهة أم أنه كان لكل إقلٌم خصوصٌته وعقباته 

 المختلفة؟

شام ومصر ، ربما ألن المصادر تركز علٌها أكثر ٌبدو أن التركٌز  كان على األقالٌم المحورٌة كالعراق وال   

من ؼٌرھا أو ألن األموٌٌن دعموا الزراعة لزٌادة وارداتهم منها أو ربما ھدفوا ، وخاصة  فً العراق إلى إشؽال 

سكانه بالعمل كونه أكثر ھذه األقالٌم ثورات وفتن، وأٌا  ٌكن الهدؾ فالمهم ھنا اإلجراءات التً اتخذوھا من أجل 

 اعة.الزر

والبداٌة ستكون من العراق الذي نال قسطا  كبٌرا  من العمل من أجل تحسٌن وضعه الزراعً والعقبة األكبر    

وأساس ھذه المشكلة، كان بسبب تفرع  بٌن دجلة والفرات من جهة الجنوب(كانت فً مشكلة البطابح) وھً تقع 

ٌرة ومتشعبة، وكانت ھذه النهٌرات قلٌلة العمق نهري دجلة والفرات عند مصبٌهما فً شط العرب إلى نهٌرات كث

لذلك كانت المٌاه تفٌض على الجانبٌن فتؽرق األراضً الزراعٌة المجاورة، وھذه المشكلة كانت قابمة منذ الحكم 

الساسانً، ھذا األمر الذي جعل معاوٌة ٌهتم باستصبلح ھذه األراضً، لذلك ولّى مواله عبد هللا بن دراج خراج 

أمره بمكافحة الفٌضانات وتجفٌؾ البطابح، وبالفعل قام بذلك واستخرج له منها أراٍض كثٌرٍة، بلؽت العراق، و

ولقد رأى  (1)مساحة ھذه  البطابح بخمسٌن مٌبل  فً مبتٌن طوال   ، إذ قُدرت( 4)ؼلتها خمسة آالؾ ألؾ درھم

األموٌون ضرورة العودة إلى تجفٌؾ تلك البطابح بٌن الحٌن واآلخر ألنها تعود إلى ما كانت علٌه لذلك قام 

وأعاد خالد القسري تجفٌؾ البطابح فً  (3)الحجاج بإعادة البعض منها وأوكل ھذه المهمة إلى كاتبه حسان النبطً

 .( 1)عهده على ٌد حسان النبطً أٌضا  

فً الكشؾ عن طبٌعة ألموٌون فً متابعة أحوال العراق الزراعٌة من خبلل المسح نظرا  ألھمٌته واستمر ا   

، ومن عملٌات المسح ھذه ما قام به زٌاد بمسح  األرض والتمهٌد لمعرفة قابلٌتها الزراعٌة ولمعرفة خراجها

وٌبدو أن المسح شمل بعض المناطق   (5)العدٌد من أراضً السواد مستخدما  قٌاسا  جدٌدا  ُعرؾ بالذراع الزٌادٌة

ومنها سكة المربد حٌث أمر بهدم كل ما زٌد فٌها كً ال تقل مساحة األرض الصالحة للزراعة، كما قام عمر ابن 

 . (6)مسح أرض السوادبم (  4ٕٖھ/ ٘ٓٔ) عامھبٌرة فً عهد ٌزٌد بن عبد الملك

وٌبدو أن األموٌٌن استؽلوا وجود نهري دجلة والفرات دابمً الجرٌان فً توفٌر الماء البلزم للزراعة من    

خبلل حفر أنهار عدٌدة وإقامة سدود وأحواض وإنشاء جسور وقناطر، ومن تلك األنهار ما قام زٌاد بحفره كنهر 

فر سابقا  فً عهد عمر بن الخطاب لكنه ُرِدم فؤ  ھذا باإلضافة إلى أنهار عدٌدة     (0)عاد زٌاد حفرهاألبلة الذي ح 

--------------------------------- 

 ، و8ٗ، و الماوردي، األحكام السلطانٌة، ،ص8ٕٔ،صٕ، تارٌخ، جالٌعقوبً و، 88ٕالببلذري، فتوح البلدان، ص (ٔ)

                                         ، 9ٖٖ،ص9٘9ٔدار المعارؾ، مصر  علً ، تارٌخ العراق فً العصر األموي،،الخربوطلً 

                                                                                                .88ٔالرٌس، الخراج والنظم المالٌة،ص (ٕ)

                                                                                   .                ٖٕٗلماوردي، األحكام السلطانٌة،صا (ٖ)

                                                                                                      .  ٕ٘ٙولهاوزن، الدولة العربٌة، ص (ٗ)

. وتعادل ھذه الذراع فً الوقت 9٘ٔمٌة أي ذراع الملك ، الماوردي، األحكام السلطانٌة صالذراع الزٌادٌة ھً الذراع الهاش (٘)

                                        ٓ  4ٖٔ،ص99ٗٔسم، مها الشعار، الري فً العراق فً العصر األموي، جامعة حلب،ٙٙو٘الحاضر 

. والمربد سوق بالقرب من البصرة وھو أشهر محالها 48ٌٔه، ص،،والرواضٌة، زٌاد بن أبٖٕٔ،ص٘الببلذري، األنساب، ج  (ٙ)

                                                                .98،ص٘كانت بداٌته سوقا  لئلبل ثم أصبح سوقا  تجارٌة وأدبٌة ، الحموي، ٌاقوت، ج

                                                   .     9ٓٔابن فقٌه، البلدان، ص (4)
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وٌتضح ،  وؼٌرھا (4)كنهر دبٌس ونهر حرب بن مسلم ونهر أم حبٌب ونهر مرة  بؤسماء من قام بحفرھا ُسمٌت 

حرص زٌاد على توفٌر الماء البلزم من خبلل سإال أھل البصرة بشكل دابم عما ٌحتاجون إلٌه من حفر لؤلنهار 

كما جدد زٌاد بعض األنهار القدٌمة ومنها نهر شٌلً المنسوب إلى شٌلً  (1) أم إصبلح للقناطر أو تسهٌل عقبة ما

. أما فً الكوفة فٌبدو أن مشارٌع زٌاد كانت أقل من  (3)ابن فروخ زادان المروزي وُعرؾ ھذا النهر بنهر زٌاد

تجدٌده  ضخما  لمنع فٌضان الماء وبقً ھذا الجسر طول العصر األموي مع استمرار (1)البصرة إذ أنشؤ جسرا  

ربما عاد ذلك لثبلثة عوامل : بمشارٌع البصرة أكثر من الكوفة؟  والسإال ھنا لماذا اھتم زٌاد   ( 5)ةمن قبل الوال

األول  أن معظم أرض البصرة عشرٌة، أي إنها تدفع الصدقة ال الخراج، ألنها أرض موات أحٌاھا المسلمون  

، لذلك ال ٌجوز (6)الخراجٌة، ألنها أرض عامرة فتحها العرب عنوةفتملكوھا، بٌنما اعتبرت الكوفة من األراضً 

. والثانً :كانت األرض التً تحٌط بالبصرة مواتا  تتطلب (0)بٌعها فً نظر الفقهاء، وإنما ھً فًء للمسلمٌن

انت إحٌاءھا ٌتطلب أمورا  كثٌرة ، بٌنما كألن  .وذلك (4)اإلحٌاء، وكان بإمكان أي شخص أن ٌطلب إقطاعه منها

: فٌعود لقصر لثبل معارضة منه. أما العامل الثاالصوافً فً الكوفة عامرة، لذلك أقطع زٌاد من أرض البصرة ب

قصٌرة  مدةم( وھً 4ٖٙ-4ٓٙھ/ٖ٘-ٓ٘سنوات )، حٌث لم تتجاوز الثبلث الكوفة فٌها التً حكم زٌاد مدةال

وربما ألن م(. 4ٖٙ-٘ٙٙھ/ٖ٘-٘ٗنسبٌا ، إذا ما قورنت مع والٌته على البصرة، والتً بلؽت حوالً تسع سنٌن)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مٌاه البصرة مالحة وتحتاج إلى عناٌة زابدة. 

ّجاج سٌاسة زٌاد فً حفر األنهار حٌث حفر نهر الصٌن بناحٌة كسكر ، والزابً، ونهر النٌل فً وتابع      الح 

 .(1)واسط فً منطقة تقع شمال بابل وسماه النٌل تٌمنا  بنٌل مصر

ولم ٌكن عمر بن عبد العزٌز بالبعٌد عن أھمٌة الري فً العراق لذلك كتب إلى عامله عدي بن أرطؤة بؤن    

كما قام عمر بن ھبٌرة والً العراق لٌزٌد بن عبد  (47)ألھل البصرة وسمً ھذا النهر بنهر عدي ٌحفر نهرا  

 . (44)الملك بإصبلح الجسر الذي كان زٌاد قد أقامه فً الكوفة وبنى قنطرة عظٌمة

إذ كان خالد شؽوفا   م( 4ٖ4-4ٕٖھ/ ٕٓٔ-٘ٓٔ)وفً والٌة خالد القسري بلؽت حركة المشارٌع أوج عزھا    

بالزراعة، ربما ألنه محبا  لجمع المال منها ، ومهما ٌكن فاألنهار التً حفرھا كانت كثٌرة ومنها نهر جامع 

كما أقام السدود على نهر          ( 41.)بالقرب من الكوفة ، ونهر المبارك من جهة واسط ، ونهر خالد ونهر الصلح..
---------------------                                                                                                                                             

.                                            .             ٗٓٗ،ص٘وٌاقوت، معجم البلدان ،ج ،ٖٗ٘و ٖٖ٘الببلذري، فتوح، ص(ٔ)

م( التذكرة الحمدونٌة، تحقٌق إحسان عباس، ٙٙٔٔھ/ٕٙ٘محمد بن الحسن بن محمد)ت وابن حمدون،  9ٔٔالفقٌه،البلدان،ص (ٕ)

                                                                                .4ٓٗ،صٔ،  م98ٔٔ، ٔاإلنماء العربً، بٌروت،ط معهد

                            .ٖٓٗٔ،ص ٖ،وابن عبد الحق، مراصد االطبلع، ج  ٕٖٔ،ص٘لبلدان،صٌاقوت الحموي، معجم ا (ٖ)

        .9ٗٔ(الجسر: ھو الطرٌق المرتفعة التً تقام على ضفاؾ األنهار لمنع فٌضانها، عمارة، محمد قاموس المصطلحات،صٗ)

                                                                                   .                           ٖٖ٘الببلذري ،فتوح البلدان، ص (٘)

                                                                                                    .ٕٕٗقسم أول، ص ، وابن حوقل، صورة األرض،84االصطخري، المسالك،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                       .ٔٙبن آدم ، الخراج، ص ٌحٌى- (4)

                                                                                                   ،  9ٖٗ،صٕالطبري، تارٌخ األمم والملوك، ج (8)

وطهبوب، موسوعة التارٌخ اإلسبلمً)العصر األموي(،ص  ،ٕٗٔوالرٌس، الخراج، ص، 88ٕالببلذري، فتوح البلدان، ص (9)

ٔ٘ٙ.                                                                                                                                                 

                                                             .        ٗٓٗٔ،صٖ،وابن عبد الحق، مراصد، جٕٖٙالببلذري، فتوح،  ص (ٓٔ)

                                                                                                                . 8ٖٔابن فقٌه، البلدان، ص ,و ،8ٕ٘بلذري، فتوح البلدان، صالب (ٔٔ)

                                                                                                                                                .88ٔ،صٗتارٌخ األمم، ج الطبري،و، 89ٕالببلذري ، الفتوح،ص (ٕٔ)
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 .  (4د)دجلة لمنع الفٌضانات وكان ٌفتخر بؤنه أول من أقام ھذه السدو

وبالرؼم من  (1)كثٌرةوتتضح الجهود المبذولة فٌما ٌخص البصرة من خبلل ما ُذكر من أن عدد أنهارھا    

المبالؽة فً األرقام إال أنها تعبر عن كثرة األنهار واألراضً المستصلحة فً البصرة ومن المرجح أن تكون ھذه 

األرقام احتوت كل الترع والقنوات الصؽٌرة. والمبلحظ فً مشارٌع الوالة فً العراق أن قوة الوالً انعكست 

 إٌجابا  على تنفٌذ تلك المشارٌع. 

أما فً الشام فٌبدو أن المشارٌع كانت أقل منها فً العراق ، ربما ألن الزراعة فٌها اعتمدت بشكل أساسً     

على األمطار، لذلك ركز الخلفاء على بناء السدود من أجل السقاٌة فً فصل الصٌؾ، إذ ٌشٌر المقدسً إلى بناء 

سدود بالمعنى الحقٌقً للكلمة ولكن أؼلب ومما ٌإكد أن ھذه البرك ھً  (3)ثبلث برك كبٌرة فً بٌت المقدس

المصادر أؼفلتها ، ربما ألن ھذه السدود كانت بركا  وأن إنشاءھا فً األودٌة ال ٌحتاج إلى تقنٌة عالٌة . كما 

أنشبت بركة كبٌرة إلى الشمال الشرقً من قصر الحبلبات الواقع شرقً مدٌنة الزرقاء فً األردن ، والتً ال 

لماء الواصل إلٌها قد ُجلب من األزرق، باإلضافة إلى ما ٌجتمع بها من مٌاه األمطار، إذ ثبت ٌُستبعد أن ٌكون ا

كما قام ھشام  (1)باالستصبلح الزراعً أن ھذه المنطقة التً تقع على تخوم البادٌة كانت ال تزال أرضا  زراعٌة

ى الجنوب من قصر الحٌر الؽربً الواقع بن عبد الملك بترمٌم سد خرٌقة الذي أُنشا منذ أٌام الرومان وھو ٌقع إل

م ٓٓ٘ٔ 8ٓٓXجنوب ؼربً تدمر وكانت المٌاه تتجمع فً بحٌرة صناعٌة خلؾ ھذا السد والتً بلؽت مساحتها 

 وٌبدو أن خصوبة التربة كانت جٌدة فً المنطقة المحٌطة بالسد من جراء الرواسب الطٌنٌة. تقرٌبا  

ولم ٌكتِؾ األموٌون بإنشاء السدود فً الشام بل قاموا بحفر األنهار الصؽٌرة المتفرعة عن األنهار الكبٌرة فقد    

قام ٌزٌد بن معاوٌة بإٌصال المٌاه إلى األراضً التً ال تصل إلٌها وذلك بإعادة حفر وتوسٌع نهر ُسمً باسمه 

را  بالكاد ٌروي ضٌعتٌن فً الؽوطة فقام الخلٌفة بتوسٌعه وھو ٌتفرع عن نهر بردى، وكان ھذا النهر رافدا  صؽٌ

 (5)وتعمٌقه، األمر الذي أّدى إلى زٌادة تدفق المٌاه وؼزارتها بحٌث أصبح ٌكفً لري أراٍض واسعة فً الؽوطة

وفً وھذا ما أتاح المجال أمام الفبلحٌن للقٌام باستصبلح بعض األراضً المتروكة والعمل على استؽبللها ،

، كما أحٌا (6)ولٌدالقام مسلمة بن عبد الملك بحفر األنهار وإحٌاء األراضً بتشجٌع من أخٌه الخلٌفة  رةالجزٌ

وأمر باإلشراؾ على  (0)الخلٌفة ھشام أراٍض واسعة فً الرصافة بحفره نهرٌن فٌها ھما نهر الهنً والمري

اضً واستؽبللها، وجاء ھذا العمل بناء  توزٌع المٌاه على األراضً بانتظام كً ٌتاح ري أكثر ما ٌمكن من األر

 على طلب من األھالً الذٌن راجعوا الخلٌفة نظرا  لحاجتهم إلى الماء فؤمر الخلٌفة ھشام بضخ الماء بالروافد 

------------------------------------------------------- 

                                                                                                                   .8ٖٔ،صٗالطبري، تارٌخ األمم ج (ٔ)

م( صورة األرض ،دار صادر، 94ٙھ/ٖٙٙأبو القاسم محمد بن علً)ت ،وابن حوقل، 8٘االصطخري، المسالك  ،ص (ٕ)

م( نزھة المشتاق فً اختراق ٕٔ٘ٔھ/9ٗٙمحمد أبو عبد هللا)ت واالدرٌسً،، ٕٕ٘، القسم األول، ص98ٕٔبٌروت، مطبعة لٌدن، 

                    4ٙكً ، بلدان الخبلفة االسبلمٌة، ص،لسترنج  ، و 8ٖٖ، صٔ،ج989ٔ، ٔعالم الكتب، بٌروت، ط  اآلفاق،

،وزارة الثقافة واإلرشاد  ي طلٌماتتحقٌق ؼاز م( أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم،999ھ/9ٖٓمحمد بن أحمد)ت المقدسً، (ٖ)

سلٌمان ، فلسطٌن فً العهد األموي )الحٌاة االقتصادٌة والمظاھر االجتماعٌة( رسالة ،، و بدور  ٗٗٔ،  ص98ٓٔالقومً،دمشق،

                                                                                                                                          . ٓ٘، صٕٗٓٓدكتوراه، األردن المكتبة الوطنٌة، 

والدار  فواز ، الحابر فً العمارة األموٌة)من المإتمر الدولً األول لتارٌخ ببلد الشام( الجامعة األردنٌة، عمان،،طوقان  (ٗ)

                                            .                                                       ٓٔٔ،ص94ٗٔالمتحدة للنشر، بٌروت، 

                                    .ٖٙٔ ص،ٕٓٓٓ،  ٔعاطؾ ، تارٌخ ببلد الشام االقتصادي فً العصر األموي، دار بٌسان، بٌروت، ط،رحال ( ٘)

                                                                                                                                                    .ٗ٘ٔطهبوب ، موسوعة التارٌخ، ص (ٙ)

                                                                                          .                     9ٔٗ،ص٘، والحموي، معجم البلدان،جٖٗ،صٗابن الجوزي، المنتظم،ج (4)
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، وفً األردن ُحفر نهر فً عهد  (4)العدٌدة المتفرعة عن نهر بردى والتً بلؽت أربعة عشر رافدا  فً الؽوطة 

، وٌتضح استؽبلل االموٌٌن وجود نهر الفرات من أجل حفر وجر األنهار  (1)الخلٌفة الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك

إلرواء أراضً عندما حفر نهر مسلمة وقد امتد من الفرات ما قام به األمٌر مسلمة بن عبد الملك، الصؽٌرة ومنه 

                 .( 3) أھل بالس )مسكنة( والقرى القرٌبة منها

ولم تكن قصور أمراء األموٌٌن للنزھة فقط، بل كانت مراكز لبلستثمار الزراعً، حٌث أُنِشبت حولها منشآت     

قنوات، وصهارٌج، ومجاري إلرواء حقول ومشارٌع زراعٌة فً المنطقة الواقعة بٌن الصحراء  للري من

واألرض المزروعة على الحد الشرقً لبادٌة الشام، وإن كانت ھذه المشارٌع على آثار مشارٌع سابقة، إال أنها 

وٌضاؾ إلى ھذه  ٓ(1)تدل على تقدٌر األموٌٌن ألھمٌة األرض، وضرورة إحٌاء أراٍض خالٌة بعد الفتح

األراضً المرافقة للقصور أراضً البساتٌن، التً كانت حول الكنابس واألدٌرة، والتً أورد المإرخون 

، والتً ) وٌسمى دٌر التّجلً( والجؽرافٌون ذكرھا، إذ ذكر الشابشتً كروم دٌر الطور بٌن طبرٌا  واللجون

وكذلك   (6)ھر حلب على سفح جبل جوشن بساتٌن جلٌلةكما كان لدٌر مارون بظا (5)ترتوي من عٌن تتدفق بالماء

 .   (4)وھو مطل على الؽوطة كثٌر البساتٌن والمٌاه ٌضاؾ إلٌها دٌر صلٌبا بدمشق،(0)طرابلسفً دٌر كفتون 

الؽنى من فحوى كبلم عمرو بن العاص  اولقد امتاز اإلقلٌم المصري بؽناه بثروته االقتصادٌة، حٌث ٌتضح ھذ   

الرسالة التً أرسلها إلى عمر بن الخطاب عندما  طلب منه أن ٌصؾ له مصر، ومما ذكره  الذي جاء فً

، وشجرة خضراء، طولها شهر، وعرضها عشر       (1)اعلم ٌا أمٌر المإمنٌن أن مصر تربة ؼبراء» عمرو:

الزٌادة ٌكتنفها جبل  أؼبر، ورمل  أعفر، ٌخط وسطها نٌل  مبارك الؽدوات، مٌمون الروحات، تجري فٌه 

  (47)«والنقصان كجري الشمس والقمر،....فإذا أحدق الزرع وأشرق سقاه الندى، وؼّذاه من تحت الثرى...

 ،(44)وبسبب معرفة عمرو أھمٌة مصر قام ببعض المشارٌع فٌها، كحفر الخلجان، وإقامة الجسور وبناء القناطر

 ذلك قول عمرو بن العاص خٌٍر وثروات، وٌدل علىوعلى ھذا فالعرب اھتموا منذ الفتح بزراعتها لما فٌها من 

----------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                       .4ٖ٘،صٕابن عساكر، تارٌخ دمشق ،ج (ٔ)

                                                                                                                 .ٕ٘ٗ،صٗ( الطبري، تارٌخ األمم،جٕ)

                                                                4ٔ-ٙٔ،صٔشداد، األعبلق الخطٌرة، ج ،وابنٙ٘ٔالببلذري، فتوح، ص (ٖ)

.                      9ٙٔ،ص989ٔمكة المكرمة،    جامعة أم القرى، ثرٌا ، الحٌاة االقتصادٌة فً ببلد الشام، رسالة دكتوراه، ،عرفة (ٗ)

 ٖدار الرابد العربً، بٌروت،ط م(الدٌارات ،تحقٌق كوركٌس عواد،998ھ/88ٖمحمد)تأبو الحسن علً بن  الشابشتً، (٘)

                                                                                                                                 .ٖٖٔ،ص98ٙٔ

                                                                                                           . ٕٔٗ،صٔ( ابن العدٌم، بؽٌة الطلب،جٙ)

 ،تحقٌق عبد هللا بن ٌحٌى م(مسالك األبصار فً ممالك األمصار8ٖٗٔھ/4ٗ9،شهاب الدٌن أحمد بن فضل هللا)ت العمري (4)

                                                                               .ٕٕٗ،صٔ،جٖٕٓٓالمجمع الثقافً، أبو طبً،  السرٌحً،

                                                                                                                      .9ٙ٘،صٕ( ٌاقوت، معجم، ج8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٙ،ص٘ر، لسان ،جؼبراء، كثٌرة األشجار، ابن منظو (9)

م( فضابل مصر وأخبارھا وخواصها ،تحقٌق علً محمد عمر، 994ھ/84ٖ( ابن زوالق ،الحسن بن ابراھٌم أبو محمد)تٓٔ)

م(، النجوم الزاھرة 9ٙٗٔھ/84ٗ.ابن تؽري بردي ،جمال الدٌن أبو المحاسن)ت49الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاھرة ، ص

. وابراھٌم حسن،حسن، تارٌخ ٕٖ،صٔالمإسسة المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة والطباعة والنشر،مصر،جفً ملوك مصر القاھرة، 

                                                                              . 9ٗٔ،ص99ٙٔعمرو بن العاص،مكتبة مدبولً، القاھرة، 

                                                                                                                     . ٕٗٓابن عبد الحكم، فتوح مصر والمؽرب، ص(ٔٔ) 
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، ولذا أدرك العرب أّن واجبهم كواجب أٌة حكومة تحكم مصر، فً  (4)«والٌة مصر، جامعة، تعدل الخبلفة»

اإلشراؾ على أمور الري والزراعة، ألن ھذا النظام ٌحتاج إلى حكومة موحدة، تنظم اإلنتاج، والري، إذ تحفر 

م ولعّل أبرز ما اھتّ ،وؼٌر ذلك من األمور.  (1)الترع وتقسم األحواض، وتهتم بالجسور لدفع خطر فٌضان النٌل

الرتباط نظام الري بفٌضان النٌل  به األموٌون ھو قٌاس نهر النٌل، كً ٌعرفوا نقصان أو زٌادة ماءه، نظرا  

ومقداره .فاالھتمام بمقاٌٌس النٌل كان منذ التارٌخ القدٌم لمصر، وما قام به العرب ھو إدخال تعدٌٍل جوھري  

إصبعا ،  ٕٗكان طول الذراع فً المقاٌٌس القدٌمة على طول الذراع الذي ٌقاس به ارتفاع ماء الفٌضان، إذ 

االحتكار  ذراعا  وتإدٌان إلى 8ٔذراعا  ؤٕوالنهاٌتان اللتان تخٌفان ھما النقصان والزٌادة أو الظمؤ واالستبحار

إصبعا  لكل ذراع من أولها 8ٕوزٌادة األسعار، فؤُدخل التعدٌل  فً بداٌة الفتح على طول الذراع ذاته بؤن جعل 

إذا كان ارتفاع الماء أقل من  وٌكون الري ؼٌر كاؾٍ   (3)إصبعا  ٕٗذراعا ، وبعدھا عاد الذراع إلى طوله ٕٔى إل

ذراعا ، حٌث ٌتبقى جزء من األراضً ببل ري، بٌنما ٌكون ري األراضً كلها على ما ٌرام  بما فٌها  ٙٔ

ذراعا  كانت الؽاٌة القصوى وٌحدث الضرر  8ٔذراعا ، فإذا بلػ االرتفاع  4ٔاألراضً العالٌة إذا بلػ االرتفاع 

، ولهذا السبب تظهر ضرورة إقامة السدود وحفر الترع والخلجان. ومن ھذه األھمٌة  (1)الشامل إن زاد على ذلك

ٌتضح اھتمام العرب بها منذ الفتح، حٌث قام عمرو بن العاص ببناء المقاٌٌس فً حلوان  إذا   لمقاٌٌس النٌل

أثناء والٌته لمصر ببناء  فً قام عبد العزٌز بن مروانو،كما  (5)ا بنى مقٌاسا  فً أنصناوأسوان ودندرة، كم

، وٌضاؾ إلٌه ما بناه أسامة بن زٌد التنوخً عامل (6)مقٌاس بحلوان، التً اتخذھا عاصمة للدٌار المصرٌة

ي قبله سقط، فبنً م (ألن المقٌاس الذ4ٔٗھ/9ٙخراج مصر فً خبلفة سلٌمان من مقٌاس بجزٌرة الروضة عام)

   (0)ھذا المقٌاس الجدٌد مقسم إلى درجات وسمً المقٌاس الكبٌر أو المقٌاس الهاشمً

وتندر التفاصٌل عما قام به العرب من أعمال للري فً صدر اإلسبلم، وإن كان أمر استمرارھم بالعناٌة بها    

لسلطة الخبلفة المركزٌة،  أمر ؼٌر مشكوك فٌه، نظرا  لخضوع عمال مصر وخراجها خضوعا  مباشرا  

بؤمر الخراج الذي ٌعتمد على القطاع الزراعً، والذي مّثل المعٌار فً استخدام الوالة فً العصر  واھتمامهم

ومهما ٌكن فاالھتمام األكبر للمشارٌع فً مصر كانت على ما ٌبدو فً الوجه البحري، وذلك  . (4)األموي

لذلك األموال الكثٌرة التً قُدرت بقٌمة ثلث أو ربع الخراج، وقٌل إن الفٌضان، فقد ُخصصت  لبلنتفاع من ماء

أعمال والة عن ، وترد بعض المعلومات  (1) ألؾ عامل مجهزٌن باألدوات واآلالت لهذا العمل طوال العام ٕٔ

لزراعة، مصر والتً ُذكر فٌها قٌام بعضهم بمشارٌع زراعٌة ولو أنها خاصة، فإنها تساھم فً العملٌة التنموٌة ل

ومنها ما قام به عبد العزٌز بن مروان من ؼرس الكرم والنخٌل فً حلوان، باإلضافة إلى بنابه قنطرة فً 

       كما قام قره بن شرٌك باستنبات إصطبل من أرض موات وأحٌاه وؼرسه   (47(  )م88ٙ /ه9ٙالفسطاط سنة)

--------------------------------- 

                                                     . وٌقصد بالجامعة جمع اإلمارة مع وظٌفة الخراج .ٖٔص،ٔالنجوم الزاھرة،ج (ٔ)

                                                                                           .    4ٕٙمصر فً فجر اإلسبلم،ص،كاشؾ، سٌدة  (ٕ)

دراسات  اقتصادٌة فً تارٌخ مصر اإلسبلمٌة )عصر الوالة(مكتبة ،محمد -، و صالح، ٖٔٔ،صٕنجوم ،جأبو المحاسن، ال (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  .4٘،ص99ٓٔ، ٕالشرق،القاھرة،ط  نهضة

                                                                                                                                               .  4٘( المرجع السابق، صٗ)

                           .9ٔ،ص99ٙٔ( نظٌر ،ولٌم ، الزراعة فً مصر اإلسبلمٌة من عهد الخلفاء الراشدٌن إلى عهد الثورة، ٘)

                                                                                                                                 . 48( ابن زوالق فضابل مصر،،صٙ)

                                                                                .   ٕٔ، ولٌم نظٌر، الزراعة ،ص 4ٓٔ،صٔ( المقرٌزي، الخطط،ج4)

                                                                                                   .      9٘محمد ، دراسات اقتصادٌة،ص،صالح  (8)

                                                                                                                          .   8٘المرجع السابق ،ص  (9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .   ٓ٘الكندي، الوالة والقضاة،ص (ٓٔ)
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. ولقد قام الخلٌفة ھشام بن عبد الملك بتشجٌع القبابل العربٌة  (4)ٌسمى إصطبل القاس أي القصب  كانقصبا ، ف

 . (1)على مزاولة مهنة الزراعة، وخصوصا  قبٌلة قٌس

األنهار دابمة الجرٌان باستثناء عدٍد من الودٌان التً تجري  انعدامونظرا  لطبٌعة الحجاز الجافة والصحراوٌة و   

فٌها المٌاه إثر سقوط األمطار، وھً مإقتة وكثٌرا  ما تسبب السٌول الجارفة ، كل ذلك جعل الري فً الحجاز 

ٌعتمد بالدرجة األولى على المٌاه الجوفٌة، التً قد تكون قرب سطح األرض، أو تظهر على ذلك السطح، ولذلك 

وٌضاؾ إلى ھذه اآلبار   (3)مر الولٌد بن عبد الملك والٌه على الحجاز عمر بن عبد العزٌز بحفر اآلبار فٌهاأ

، وجاء األزرقً  وجود بعض العٌون، حٌث ذكر األزرقً أن معاوٌة اتخذ عشرة بساتٌن فً مكة لكل منها عٌن 

لودٌان المإقتة كانت تسبب الفٌضانات فً .  وألن ا(1)رعا  على ذكر مواقع ھذه البساتٌن المزروعة نخبل  وز

موسم األمطار، كان البد من وضع السدود لتبلفً ھذه المشكلة، ومن ھذه السدود السد الذي بنً فً خبلفة 

، ٌضاؾ إلٌه السد اآلخر ( 5)معاوٌة عند الطابؾ، والذي امتد ستة أمٌال شرقً الطابؾ، وكان مبنً من الجرانٌت

عبد هللا بن عثمان  . كذلك أنشا (6)بٌن المدٌنة والرحضٌة فً شعب فوفر، وفٌه ماء كثٌر الذي بناه معاوٌة أٌضا  

                                                                                                                                                .          (0)بن عفان سدا  على رانونا لرفع الماء من أجل ري مزارعها

لى أرمٌنٌة وأذربٌجان         عأثناء والٌته  فً ، إذ قام مروان بن محمد كما اھتم األموٌون باألراضً فً أذربٌجان

                                      . (4) ا  منهاقنطرة ورثان، فؤحٌا بها أرضببناء م(4ٖٗ-4ٖٕھ/ٕٙٔ-ٗٔٔ)

 : ى زٌادة اإلنتاج لتحقٌق االكتفاء الذاتًالحرص عل-1

لقد أثمرت الجهود التً قام بها األموٌون إلنماء الثروة الزراعٌة، وزٌادة إنتاجها من الؽبلت، فالمشارٌع التً      

أقاموھا والتً استحدثوھا، أو التً استمروا فً تحدٌثها أتت ثمارھا، إذ تطورت الزراعات التً كانت قابمة فً 

 فة من المزروعات ؼٌر المعروفة.مختلؾ األقالٌم باإلضافة إلى استقدام أنواع مختل

فما ھً اإلجراءات التً اتخذھا األموٌون من أجل التحفٌز على العمل الزراعً؟ وما ھً الطرق التً اتبعت     

 من أجل استؽبلل األرض والعمل بها؟ وكٌؾ استطاع األموٌون تؤمٌن جمٌع المناطق بما تحتاجه من المحاصٌل؟ 

نً أمٌة وخاصة عبد الملك وولداه الولٌد وسلٌمان عدة إجراءات لتشجٌع الفبلحٌن على بداٌة  لقد اتخذ خلفاء ب     

 الزراعة بؤن خصصوا األموال التً دفعها األشراؾ ثمنا  لشراء األراضً الخراجٌة لمساعدة الفبلحٌن، وذلك 

-------------------------------------------------- 

                                                                                                      . ٘ٙص، الكندي، الوالة والقضاة، (ٔ)

 4٘ممدوح عبد الرحمن ، ،دور القبابل العربٌة فً مصر ،ص،. وانظر من أجل القبابل العربٌة الرٌطً 44الكندي، الوالة،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                           وما بعدھا.

             ،    8ٕ٘،صٙ،وابن الجوزي، المنتظم، ج4ٕٗ،صٗ،وابن االثٌر، الكامل، ج44ٙ،صٖالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٖ)

 ٗمكة، ط ،تحقٌق رشدي ملحس، م(أخبار مكة وما جاء بها من اآلثار8ٙٗھ/ٕٓ٘محمد بن عبد هللا بن أحمد)ت األزرقً، (ٗ)

                                                                                                                                                                                    .4ٙٔ،صٕ، ج98ٖٔ،

، ٔصالح ، الحجاز فً صدر اإلسبلم )دراسات فً أحواله العمرانٌة واإلدارٌة( مإسسة الرسالة،بٌروت،ط،العلً  (٘)

                                                                                                          .                  ٙ٘ٔ،ص99ٓٔ

  8٘ٗ،ص94ٕٔ(خبلصة الوفا بؤخبار دار المصطفى ،دمشق،ٙٔ٘ٔھ//9ٕٕ،علً بن عبد هللا ب أحمد الحسنً)ت السمهودي (ٙ)

                                                                                                                                     .              98ٗالسمهودي، خبلصة الوفا، ص (4)

 .ٗ٘ٔطهبوب، الموسوعة،و، 4ٖٔ،ص٘،ٌاقوت الحموي ،جوٕٖ٘الببلذري، فتوح، ص (8)
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ال نرٌدھم »زٌز القروض للفبلحٌن من بٌت المال إذ قال كما قدم الخلٌفة عمر بن عبد الع (4)بتقدٌم القروض لهم

فزٌاد بن أبٌه أحسن  ببعض اإلجراءات المشجعة للزراعة،وكذلك قام بعض الوالة األموٌٌن  (1)«لعام ولعامٌن

،كما أنه عاقب كل من تسبب بؤذى للشجر أو ( 3)مع الفبلحٌن وأمر بمراعاة ظروفهم والعناٌة بهمالتصرؾ 

.و قام الحجاج الثقفً بتقدٌم القروض ( 1)ؼّرم رجبل  عقر نخبل ،  فدفع عن كل نخلٍة ألؾ درھمالزرع، إذ 

وٌضاؾ إلى ذلك ما قام به فً واسط من احتفاالت عظٌمة عند ظهور  (5)للفبلحٌن، فؤقرضهم ملٌونً درھم

. ومن أجل تشجٌع الفبلحٌن على زراعة األماكن البعٌدة والوعرة قام والة العراق بإعفاء  (6)بعض المحاصٌل

 .(0)ثمار الجبال واألودٌة من الخراج والعشر

لعادة المتبعة إما مباشرة  من قبل المالك بالذات، كانت اأما فٌما ٌخص األسالٌب المتبعة فً استثمار األرض ف   

ألن   ،ما بواسطة عمال زراعٌٌن ٌتقاضون أجورھم، إذا كانت الملكٌة كبٌرةإذا كانت الملكٌة صؽٌرة، وإ

المعروؾ أن كبار المبلكٌن عاشوا فً المدن وأوكلوا أمر األرض إلى وكبلء عنهم ٌستثمرونها، لقاء أجر ٌتفقون 

استثمار األرض  علٌه، أو مما تنبته األرض، مع تقدٌم المبلكٌن للبذور أو للمساعدات المالٌة، ولقد تعددت طرق

والتً بموجبها قامت الشراكة بٌن مالك األرض والفبلح الذي ٌقوم بالعمل لقاء جزء من المحصول، وأھم ھذه 

 واإلجارة. الطرق : المزارعة، والمساقاة،

، وھً عبارة عن اتفاق بٌن مالك األرض والمزارع  (4)كانت األكثر انتشارا  فً العصر األموي المزارعة: -ٔ  

 ، وربما وصلت النسبة(1)على أن ٌعمل المزارع فً أرضه لقاء حصة من الؽلة تتراوح نسبتها بٌن الربع والثلث

إلى النصؾ أحٌانا ، إذا ساھم المزارع بتقدٌم المعدات البلزمة والبذور، مناصفة  مع المالك، أو إذا جاء المزارع 

وكان لطرٌقة سقاٌة األرض تؤثٌر على النسبة المتفق علٌها، فإذا كانت األرض  (47)وانات لحراثة األرضبالحٌ

وكان عمر بن عبد العزٌز ٌؤمر بإعطاء  (44)ُتروى بمشقة ؼٌر األرض التً ُتروى بالمٌاه الجارٌة أو بماء المطر

لعشر أحٌانا  حسب أوضاع األرض، أرض الصوافً بالمزارعة لقاء نسبة فً الحصة تتراوح بٌن النصؾ وا

                                                                                       .(41)وذلك كً ال تُترك بدون استؽبلل
---------------------- 

                                                            .                  9ٖٔ-8ٖٔتارٌخ ببلد الشام االقتصادي فً العصر األموي،   عاطؾ، رحال،(ٔ)

                                                                                                      . ٖٗٙأبو عبٌد ابن سبلم  ، األموال، ص(ٕ)

                                                                                                                                                                .8ٗٔالرواضٌة، زٌاد بن أبٌه، ص (ٖ)

                                                                                                                                             .ٕٕٕ،ص٘الببلذري، أنساب األشراؾ، ج( ٗ)

 ٔ، و زٌادة، محمود، الحجاج الثقفً المفترى علٌه، دار السبلم ،ط9ٓٔ،وابن الفقٌه، البلدان،ص٘ٓٔابن رسته، األعبلق،ص (٘)

                                                                                                                               . ٔٔٔ،ص99٘ٔ

                                                                                                                                                           .   ٖٔٗالخربوطلً ،تارٌخ العراق ،ص (ٙ)

                                                                                                                                  .     ٖٖ٘، والخربوطلً، تارٌخ العراق ،ص٘٘أبو ٌوسؾ،الخراج،ص (4)

                                                                                                              .                         ٖٓٔرحال، تارٌخ ببلد الشام االقتصادي، ص (8)

 أبو  ،وٓ٘،صٗ، ج9ٖٓٔبوالق،م( األم ،طبعة مصورة عن طبعة 8ٔ9ھ/ٕٗٓأبو عبد هللا محمد بن إدرٌس)ت الشافعً، (9)

،والطبري،  محمد بن جرٌر،اختبلؾ الفقهاء، دار الكتب العلمٌة،   ٔ٘ٔو ٌٗٗٔوسؾ، الخراج ، أبو عبٌد ابن سبلم، األموال  

                                                                                                                                .٘ٗٔ-ٗٗٔبٌروت، ص

                                                                                                                                                                                                        .  ٔ٘ٔوالطبري، اختبلؾ الفقهاء ،ص ٔ٘أبو ٌوسؾ ، الخراج ،ص (ٓٔ)

م( االستخراج 9ٕٖٔ/ھ49٘الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن)ت ،وابن رجب الحنبلً، ٖٕٙالماوردي، األحكام السلطانٌة،  ص (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                        .        4ٔ،ص98٘ٔ، ٔألحكام الخراج دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط

،  ٔھرة،طم( الخراج، تحقٌق حسٌن مإنس، دار الشروق، القا8ٔ8/ھٖٕٓ)ت،وٌحٌى بن آدم4ٕراج، صابن رجب، االستخ (ٕٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .  99ص ،984ٔ
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: فهً قرٌبة الشبه بالمزارعة من حٌث الحصة التً ٌنالها المزارع والتً تتراوح بٌن الربع والثلث ةالمساقا-ٕ 

المزارع االھتمام وتصل ؼالبا  إلى النصؾ، ولكن العمل ھنا ٌخص األشجار المثمرة، كما أنه ٌجب على 

  (4) بتخصٌب األرض لبلعتناء بها، بعد أن ٌقدم مالك األرض المعدات البلزمة للعمل، وٌقوم بتوفٌر المٌاه مسبقا  

: وتعنً إبرام عقد بٌن صاحب األرض وشخص ما ٌقوم بضمان األرض الضمان، وھً بمعنى اإلجارة -ٖ

. ( 1)له للشجر والزرع، وٌنتهً العقد فً نهاٌة  موسم القطاؾوالبستان لقاء مبلػ من المال أجرة له نتٌجة الستؽبل

ٌشترط على  وٌتضح من عقود اإلٌجار فً أوراق البردي التً تعود إلى عصر الوالة فً مصر بؤن المإجر

أي أنه ٌلزمه بدفع الخراج من األراضً التً ٌتركها (3)«ما ٌورث فعلٌك خراجه »المستؤجر شرطا  ٌتضمن 

وبالتالً تصبح أرضا  بورا ، ومن الطبٌعً أال ٌترك المزارع أرضا  بورا  وٌدفع خراجها دون أن دون زراعة، 

قد  العمل الدإوب، وعدم إھمال األرض، وبذلك تكون الدولة ٌستفٌد منها، وبهذا الشرط ٌتحفز المزارع على

 شجعت على الزراعة، بعدم إعفاء األرض البور من الخراج. 

ن تؤمٌن المناطق بما تحتاجه من محاصٌل من خبلل زٌادة إنتاج كل منطقة بما ٌوجد فٌها  واستطاع األموٌو    

من محاصٌل، كً تفً حاجتها وتصدر الفابض إلى المناطق التً ال ُتزرع فٌها أو ُتزرع بمقادٌر قلٌلة، كما 

محاصٌل الجدٌدة أو وٌظهر دور األموٌٌن من خبلل دعم الزراعات المعروفة ومن خبلل التشجٌع على زراعة ال

 المعروفة على نطاق ضٌق.

ومن المحاصٌل المعروفة القمح والشعٌر والزٌتون والكروم والتمور، والمحاصٌل التً أُدخلت ھً األرز     

 وقصب السكر والقطن وسٌتم الحدٌث باختصار عن ھذه المزروعات إلعطاء صورة ولو بسٌطة عنها:

وألنها تنمو  -بر من أھم المحاصٌل بسبب اعتماد الناس فً ؼذابهم علٌهاالتً تعت-فالحبوب من قمح وشعٌر     

 (5)التً صدرت قمحها إلى الحجاز (1) فً المناطق ؼٌر المروٌة فقد انتشرت فً مناطق مختلفة من ببلد الشام

 (6)كما ُزرع فً مصر التً اشتهرت بتصدٌر قمحها إلى الحجاز بعدما كان ٌصدر إلى القسطنطٌنٌة قبل الفتح 

) الرٌاض وما حولها( ( 0) وھذا ال ٌعنً انعدام وجود القمح فً الحجاز وإنما أُنتج بنسٍب قلٌلة وخاصة فً الٌمامة

كوسٌلة ضؽط عندما خرج  فً  ة الحنفً الخارجًوتبرز أھمٌة ھذا المنتج بالنسبة لمكة عندما استخدمه نجد

 .(4)مكة الٌمامة ضد ابن الزبٌر فً

 ونظرا  ألھمٌة الزٌتون وزٌته فقد تم تشجٌع زراعته فً المناخ الذي ٌناسبه حٌث اعتدال الحرارة فً الشام    

----------------------                                                                                                                                                    

                                          .         ٖ٘ٔ، والطبري، اختبلؾ الفقهاء ص    ٕ٘،  وأبو ٌوسؾ الخراج،صٔ٘ٔأبو عبٌد، األموال، ص  (ٔ)

                                                                                                                                                . ٘٘ٔ،والطبري، اختبلؾ الفقهاء ،ص  89أبو ٌوسؾ، الخراج، ص( ٕ)

(ٖ)  Adolf; Arabik Papyri in the Egyption Library ,Cairo 1934-1936-1938,,Volìì,pp 45-48.، ,Grohman  

سعٌد ،موسوعة تارٌخ مصر عبر العصور، ،عاشور  وجمال ،وسرور  سٌدة ،، و كاشؾ4ٕٓكاشؾ، مصر فً فجر التارٌخ، ص

                                                                                                                                                                 .     ٖٗٔ،  ص99ٖٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،

م(، سفرنامة، ،تحقٌق ٌحٌى الخشاب، دار الكتاب الجدٌد، ٖٓٓٔھ/9ٖٗ، ناصر خسرو )تٔٙٔالمقدسً، أحسن التقاسٌم ،ص (ٗ)

     ٗ٘ٔ،ص.9٘ٙٔ، ٖنقله إلى العربٌة عادل زعٌتر، القاھرة،ط حضارة العرب،ؼوستاؾ، لوبون،   ،٘ٗ،  ص98ٖٔ، ٖبٌروت، ط

                                                                                  .8ٗٔعاطؾ رحال ، تارٌخ ببلد الشام االقتصادي، ص (٘)

                                                  ٕٗٔالقوى،ص ،لوٌس ، أرشٌبالد،ٕٙٙمصر فً فجر اإلسبلم،ص ،كاشؾ، سٌدة (ٙ)

                                                                                                                               .8ٖابن فقٌه، البلدان، ص (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  ٕٕ،صٗابن األثٌر ، الكامل، ج( 8)
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ونظرا  لوفرة الزٌتون فً المؽرب األدنى )تونس(  (4)والمؽرب ، وكانت فلسطٌن أكثر مناطق الشام زراعة  له

كما عرفت  (1)فقد تم تصدٌر زٌتها وخاصة  الصفاقصً منه إلى المؽرب العربً ومصر وصقلٌة وببلد الروم

 .(3)األندلس ومنها إشبٌلٌة زراعة الزٌتون بعض مناطق

وتم دعم زراعة الكروم وما تنتجه من أعناب لتلبً حاجات السوق فانتشرت زراعته فً مناطق واسعة من    

كما ُزرعت الكروم فً دلتا  (5)حتى أن فلسطٌن صدرت الزبٌب الذي اشُتهرت به إلى مناطق متعددة  (1)الشام 

، أما النخٌل الذي ٌنتج التمر الذي ٌمثل الؽذاء (6)تونسً والمناطق الجنوبٌة من األندلسالنٌل وكذلك فً السهل ال

األساسً للسكان باإلضافة إلى استخدام أوراقه فً بعض الصناعات ،فقد تم التركٌز على زراعته  فً الحجاز 

والطابؾ  (0)ومنها : ٌنبع ألن التمر كان من الموارد الهامة، فهو ٌنمو فً أماكن مختلفة من الحجاز،والعراق 

وكان من النوع الجٌد ولذلك كان ٌباع فً  (1)وؼٌرھا من األماكن. و اشتهرت الٌمامة بكثرة نخٌلها(4)والمدٌنة

و اشتهرت العراق بزراعة النخٌل، وكانت البصرة أول مدنه إنتاجا   (47)أسواق التمور فً شبه الجزٌرة العربٌة

  . (41)السواد، ونظرا  لجودته فقد تفاخر أھل العراق بتمورھمخاصة بو ،العراقوانتشر فً جمٌع مناطق ، (44)له

أما بالنسبة للزراعات الجدٌدة التً انتشرت فً المناطق التً تناسب زراعتها مثل األرز فقد ُعرؾ قبل     

اإلسبلم لكن بحدود فً المناطق المفتوحة، إال أنها اشتهرت بعد الفتح فً المناطق التً تكثر فٌها المٌاه كالبصرة، 

ؼور األردن وخاصة بٌسان والبحر المٌت وبحٌرة  كما ُزِرع فً (43)التً صنع أھلها خبزھم من دقٌق األرز

فٌها شروط زراعة الرز، من انخفاض األرض ورطوبة الطقس والشروط   ھذه المناطق التً تتوفر( 41)طبرٌة

 نفسها توفرت فً بعض مناطق  مصر ولذلك انتشرت فٌها زراعة الرز ومن تلك المناطق: الفٌوم والواحات        

--------------------      .                                                                                                                                                              

 ، وابن بطوطة ،محمد بن عبد هللا8٘، واالصطخري، مسالك الممالك،ص4ٕٔابن حوقل، صورة األرض، ص (ٔ)

                    .8ٓ، صٔ،ج98ٗٔ، ٗ،مإسسة الرسالة، بٌروت،ط تحقٌق علً المنتصر الكنانًرحلة ابن بطوطة ، (م44ٖٔھ/449اللواتً)

، وسفاقس أو صفاقص مدٌنة فً تونس تقع على الساحل الشمالً لخلٌج قابس وھً عاصمة  ٖٕٓ،صٔنزھة المشتاق،ج (ٕ)

                                                                                               ھا االقتصادٌة..جنوبً تونس اإلدارٌة ومن أھم مراكز

                                                                 ،   ٔ٘، صالتارٌخ االقتصادي واالجتماعً ،زٌود، محمد أحمد  (ٖ)

                                                        .  4ٔٔوالمقدسً، أحسن التقاسٌم ،ص ٖٙ-8٘االصطخري، المسالك والممالك، ص( ٗ)

                                                                                                                      .ٗٙٔالمقدسً، أحسن،ص (٘)

                                                                                                        . ٔ٘زٌود، المرجع السابق، ص  (ٙ)

ٌنبع  تقع بٌن مكة والمدٌنة ، وھً من أرض تهامة، انظر: البكري، معجم ما  94،والمقدسً،أحسن،صٕٕ،صٔابن حوقل،ج( 4)

                                                                                                                                                                                                                                                                      .ٓ٘ٗ، ٘، والحموي، معجم البلدان، جٕٓٗٔ،صٗ، جاستعجم

)دراسات فً أحواله العمرانٌة واإلدارٌة( مإسسة الرسالة،  الحجاز فً صدر اإلسبلم، صالح أحمد العلً، (8)

                                                                                                                                                                       .                                       ٙٙٔص،99ٓٔ،ٔبٌروت،ط

 تحقٌق حمد بن علً األكوع الحوالً، م(   صفة جزٌرة العرب،9٘٘/ھٖٗٗالهمذانً، لسان الٌمن الحسن بن أحمد)ت بعد  (9)

     .  9٘ٔ،واإلدرٌسً، نزھة المشتاق،ص ٕٔ،و ابن حوقل  صورة األرض ،ص 4ٕ٘،ص 99ٓٔ، ٔمكتبة اإلرشاد صنعاء،ط

                                                                                                                                                                                                                               . 9ٖابن الفقٌه ، البلدان، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                    .          ٕٕٙ، وابن حوقل، صورة األرض، ص8ٕاالصطخري، مسالك الممالك،ص (ٔٔ)

                                                                                                                        .ٕٔٔص  ابن الفقٌه، البلدان، (ٕٔ)

                                                                                                               .ٕٕٔ،ص ٔابن قتٌبة، عٌون األخبار، ج (ٖٔ)

الضفة الؽربٌة لنهر ن فً ،  وبٌسان منطقة منخفضة تقع  إلى شمال ؼور األردٖٙٔالمقدسً، أحسن التقاسٌم،ص(ٗٔ)

، والشامً موسوعة 4ٕ٘،صٔ.،ٌاقوت،معجم،ج9ٕٕ،صٔمعجم ما استعجم،جبٌن حوران وفلسطٌن انظر: البكري، ،وتقع األردن،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .            9٘المدن،ص
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 . (1). وباإلضافة إلى مصر ُزِرع الرز فً األندلس أٌضا   (4)وعلى طول وادي النٌل األعلى الجنوبٌة،

لكن ظروؾ زراعتهما تتوفر فً بعض مناطق الدولة العربٌة  والقطن فهما من منشؤ استوابًأما قصب السكر    

وبخاصة فً قرى الؽور ( 3)(م8ٓٙ/ ھٔٙاإلسبلمٌة، فقصب السكر أدخلت زراعته إلى ببلد الشام فً سنة)

الصؽار، لذلك انت تقتضً إمكانٌات كبٌرة، تفوق إمكانٌات المبلكٌن وألن زراعته ك ( 1)وأرٌحا وساحل الشام

ِرع فً   ُزِرع فً ملكٌات كبٌرة، وفً األراضً التً تخص الدولة . ولم تقتصر زراعته على الشام فقط بل ز 

مصر أٌضا ، إذ ُنِسب إلى اإلمام الشافعً الذي عاش بمصر فً أواخر القرن الثانً الهجري/الثامن المٌبلدي 

ٌُعتقد (5)«لوال قصب السكر ما أقمت بمصر» قوله: أن ٌكون العرب قد نقلوا زراعة قصب السكر منذ  ، و

                                           .(6)القرن األول أو الثانً الهجري لبلدان المؽرب العربً وصقلٌة واألندلس

لكّن  -وإن كان العرب قد عرفوه لكن بشكل ضٌق -أما القطن فقد انتشر بشكل واسع عقب الفتوحات العربٌة   

ثم توسعت ، (0)عته انتشرت بشكل أوسع بعد الفتوحات العربٌة فؤّول ما أُدخلت زراعته إلى شمالً العراقزرا

فً المنطقة الممتدة من الفرات إلى  حلب، وھً االمتداد الطبٌعً لمناطق زراعته فً شمالً العراق بعد ذلك 

الجنوبٌة المبلبمة  لزراعته، وذلك فً المحاذٌة لها. ثم بدأت زراعته تتسع وتمتد إلى بعض مناطق الشام 

وشاعت زراعته  (1)،كما ُزِرع فً مصر أٌضا  (4)منخفض ؼور األردن الحار والرطب، وؼوطة  دمشق أٌضا  

                                                                                                             .(47)فً المؽرب واألندلس وصقلٌة على مدى القرون الثبلثة األولى من العصور الوسطى

والبد  من اإلشارة إلى التشجٌع الذي القته زراعة األشجار ؼٌر المثمرة المستعملة ألؼراض صناعٌة مختلفة 

 والتً استعملت أخشابها فً الصناعات المختلفة، حٌث والتً تنّوعت أنواعها، وتعددت المناطق التً ُزرعت فٌها

على سفوح الجبال الساحلٌة  لببلد الشام  و مصر و المؽرب واألندلس والتً ؼصت بؤشجار  نمت الؽابات

، كما انبثقت فً جبال لبنان الشرقٌة أنواعا  عدٌدة من األشجار، والتً  (44) والزان والتوت السندٌان والصنوبر

                                                                          .     (41)منها: البلوط  والسرو والشوح واألرز

الزراعات فً الدولة األموٌة وفرة فً المحاصٌل دلت علٌها مقادٌر الخراج التً ُجبٌت  ونتج عن انتشار ھذه    
-------------------------------                                                                                                                                                  

 الفٌوم  كانت من أقدم المدن المصرٌة أٌام الفراعنة، وھً الٌوم مركز محافظة الفٌوم وتقع إلى الجنوب الؽربً من القاھرة (ٔ)

                                                                                                                                                  .                    ٕٕٗشامً، موسوعة المدن،ص كم،على الضفة الؽربٌة لنهر النٌل،ٕٓٔوتبعد عنها بنحو 

مكتبة لبنان،  تحقٌق إحسان عباس، م( الروض المعطار فً خبر األقطار،ٕٖٙٔھ/4ٕ4مجمد بن عبد المنعم)تالحمٌري،  (ٕ)

                                                                                                           .   ٖٗ،ص94ٗٔ، ٕبٌروت، ط

                                                                                                                                                                      .ٕٕٙ٘،ص٘لمٌسرة،ج،الموسوعة العربٌة ا علً، موال (ٖ)

                                                                                                                                       ،.ٕٙٔص،ٌٗاقوت الحموي، معجم البلدان،ج-و،ٓ٘ٔالمقدسً، أحسن،ص (ٗ)

م( حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر ٘ٓ٘ٔ/ھ9ٔٔعبد الرحمن بن أبً بكر)ت ، السٌوطًٙ٘،صٓٔالذھبً، سٌر، ج  (٘)

                          ، 4ٖٗ،صٕ، ج94ٙٔ، ٔدار إحٌاء الكتب العربٌة، القاھرة، ط الفضل ابراھٌم،رة، تحقٌق محمد أبو ھوالقا

                                                                                              . ٙ٘زٌود، التارٌخ االقتصادي واالجتماعً، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                  .4ٖالممالك،صاالصطخري، المسالك و (4)

 9Lombard ,M,;L' islam dans as premiereٖٔ،صٗ،جخطط الشام،كرد علً، محمد،  (8)

grandeur,Paris,1971,p201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         .9ٖٕ،صٔجٓخطط المقرٌزي، ( 9)

                                                                                                                             .    9ٕٔ،ص9ٙٔٔتارٌخ المنسوجات، القاھرة، ،خلٌفة سعٌد،  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                       .4ٕٔوابن حوقل، صورة، ص 4ٕٔالمقدسً، أحسن التقاسٌم، ص (ٔٔ)

 ..        9ٖلبنان،ص ،قطار، الٌاس (ٕٔ)
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فً مختلؾ األقالٌم والتً رفدت بٌت المال باألموال وھذا أدى إلى دعم اقتصادھا وانتشار المحاصٌل تلبٌة 

                                                                                                                                                    لحاجات الدولة والمجتمع.

 اعتماد سٌاسة ضرائبٌة خاصة بمناطق اإلنتاج:-ٖ

حدد التشرٌع اإلسبلمً الضرابب على األرض وإنتاجها الزراعً، والحدٌث ھنا لن ٌتطرق إلى نوعٌة    

األرض بتقسٌماتها، بل إلى طبٌعة األرض من جودة وأنواع المزروعات وكٌفٌة الري والجهد المبذول فً ذلك 

 عه الخلفاء الراشدون؟  وقربها وبعدھا عن األسواق.  فهل كان لهذه الضرٌبة الخاصة باألرض أساس وض

من المتفق علٌه أّن ضرٌبة األرض التً كانت ُتجبى من قبل الدولة كانت على نوعٌن : ضرٌبة العشر    

وفرضها  (4)على أرض الحجاز والٌمن وأرض العربوضرٌبة الخراج ، فقد فُرض العشر منذ عهد الرسول 

ن أسلم علٌها أھلها وأرض الموات التً أحٌاھا الجزٌرة العربٌة على كل م شبه الخلفاء الراشدون خارج

. وكان صاحب أرض العشر ٌدفع ( 1)المسلمون واألراضً الموات التً ھجرھا أھلها فؤقطعت للعرب المسلمٌن

العشر إذا كانت أرضه ُتسقى بماء المطر أو العٌون أو سٌحا  وٌدفع نصؾ العشر إذا كان ٌتكلؾ مإونة فً 

، أما ما ٌإخذ منه الزكاة من أصناؾ الؽبلت فإن بٌن الفقهاء فً ذلك  (3)ضح أو بالدالٌةسقاٌتها بالسوانً أو بالن

اختبلفا ، فمنهم من ٌقول إنها فً الحنطة والشعٌر والتمر والزبٌب والذرة، وزاد آخرون بؤنها من جمٌع ما ٌمكن 

ٌُإخذ ما ال ٌمكن  ٌُإخذ عشر  (1)فٌه ذلكادخاره وٌتهٌؤ بقاإه فً أٌدي الناس عاما  على األقل وال  . وربما إنه ال 

مثل الحنطة والشعٌر والذرة واللوز ...فإذا  (5)إال على ما بقً فً أٌدي الناس مما ٌكال بالقفٌز وٌوزن باألرطال

أو أكثر ففٌه العشر ، إذا كانت األرض ت سقى سٌحا  أو سقتها السماء ،  (6)أخرجت األرض من ذلك خمسة أوسق

. ولم  (0)ونصؾ العشر إذا كانت ُتسقى بقُرب أو دالٌة أو سانٌة ، وإذا نقص عن خمسة أوسق لم ٌكن فٌه شًء

ٌ راعى فً صدقة الزرع الحول، بل كانت ُتجبى حٌث ٌبدو  .  (4)صبلح الزرع والثمر ٌكن 

   ------------------------------------                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     .                        9ٙأبو ٌوسؾ الخراج ،ص (ٔ)

.                                                                                                                                      .    ٕٓٔقدامة بن جعفر، الخراج ص (ٕ)

 م( فقه44ٓٔھ/8ٗٔٔ،و الرحبً، عبد العزٌز بن محمد الحنفً )ت ٓ٘، وأبو ٌوسؾ،صٕٕٓقدامة بن جعفر ، الخراج، ص (ٖ)

، ٔ،ج94ٖٔالملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج، تحقٌق، أحمد عبٌد كبٌسً، مطبعة اإلرشاد، بؽداد، 

، ماء ٌسقً من ؼٌر آلة، محمد عمارة. والسٌح بفتح السٌن المشددة وسكون الٌاء ھو ما على ظهر األرض من 9ٖٙ-8ٖٙص

،  والسوانً مفردھا سانٌة ٖٓٓص، 99ٖٔ، ٌٔة، دار الشروق، بٌروت، طقاموس المصطلحات االقتصادٌة فً الحضارة اإلسبلم

ٌُست قى علٌها الماء للزرع والحٌوان، محمد عمارة، المرجع السابق،ص . والنضج بفتح النون المشددة 48ٕ-44ٕوھً الناقة  التً 

، أما الدالٌة فهً من أدوات السقً 9ٖ٘وسكون الضاد ھو الفوران للماء من العٌن أو ما شابهها ، محمد عمارة، المرجع نفسه، ص

                                                                                                                                       فً الزراعة. 

.                                                                                                                      ٙٗٔ،صٔ،ج98ٖٔ، ٔإلعبلم اإلسبلمً، ط، والمنتظر ٌآٌت هللا حسٌن علً، الزكاة ،مكتب ا8ٖٔ(ٌحٌى بن آدم، الخراج، صٗ)

، ٗٙٗكٌلو فً المكاٌٌل الحالٌة، محمد عمارة، قاموس المصطلحات، ص ٕلٌترا  أي ٖٖالقفٌز، ھو فً المكاٌٌل ٌساوي  (٘)

أوقٌة  زنة كل  ٕٔواألرطال مفردھا رطل وقد اختلفت مقادٌره فً الزمان والمكان باختبلؾ الموزون به أٌضا  وھو ٌساوي اآلن 

                                                                                                .  ٕٓ٘، صنفسهدرھما  ، محمد عمارة ، المرجع  ٕٔأوقٌة 

والوسق ھو الحمل وھو ستون صاعا ، الرٌس،  ٖٕٙالنظم اإلسبلمٌة ، ص ،،حسٌن ، و الحاج حسنٕ٘أبو ٌوسؾ الخراج،ص (ٙ) 

                     .ٕٖٗلترا ، عمارة، محمد، قاموس المصطلحات االقتصادٌة،ص  ٙ‚9ٕٗٓ، والصاع ٌساوي بالتر ٖٖٖالخراج،ص

ٌُحمل فٌها الماء، عمارة،مفردھا والِقرب ،  ٓ٘ٔطانٌة، صالماوردي، األحكام السل  (4) قاموس  ،محمد الِقربة وھً التً 

                                                                                                                                          .9ٗٗالمصطلحات االقتصادٌة، ص

أحمد عبد العزٌز ، الموارد المالٌة فً اإلسبلم، دار ذات السبلسل، ،، و المزٌنً 8ٖٔأبو عبٌد ابن سبلم، األموال، ص (8)

                                                                                                                                                              .   4ٖٔ،ص99ٗٔ، ٔالكوٌت، ط
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 أما ضرٌبة الخراج : فقد فُرضت على األراضً التً فُِتحت عنوة كسواد العراق واألراضً الرٌفٌة فً الشام    

ومصر، ولذلك فإن كل الرواٌات المتعلقة بالضرٌبة الزراعٌة ھً ما ٌخص أرض العنوة سواء التً استصفاھا 

التً تركها بؤٌدي أصحابها لتكون فٌبا  للمسلمٌن بدال  من أن ٌقسمها بٌن المقاتلة كما الخلٌفة عمر بن الخطاب أم 

قصبة مربعة، وبذلك ٌكون الجرٌب على وجه  ٓٓٔوالجرٌب كمقٌاس لؤلرض ٌساوي شرعا   (4)ُتقسم الؽنٌمة

والتً تصلح للؽلة . ولقد جعل عمر الخراج على األرض التً تؽل من ذوات الحب والثمار  (1)كم9ٕ٘ٔالتقرٌب 

، وعلى الرؼم  (3)من الؽامر والعامر ، وعطل من ذلك المساكن والدور التً ھً منازلهم، فلم ٌجعل علٌها شٌبا  

من اختبلؾ الرواٌات الواردة فً كتب األموال والخراج حول ما فُِرض على جرٌب الكرم واألشجار المثمرة 

الماء درھما   وضع على كل جرٌب عامر أو ؼامر ٌبلؽهوالنخل والرطب، فإن ھناك اتفاقا  على أن عمر 

، ومن المتوقع أن ضرٌبة الدرھم والقفٌز ال تجد قبوال  عند بعض الفبلحٌن ، ألن األراضً التً ُتزرع (1)وقفٌزا  

فٌها األشجار المثمرة وبعض المحاصٌل التً لها مٌزة على ؼٌرھا أنها تعطً مردودا  مادٌا  أكبر من األرض 

زرع قمحا ، وھذا ما دفع عمر بن الخطاب فٌما بعد إلى أن ٌفرض على كل جرٌب أرض خراجٌة ما ٌتفق التً تُ 

                                                                                                                      . (5)ونوع الزرع

إن المدقق فً الرواٌات الواردة فً كتب األموال والخراج ٌرى أن عمر لم  ٌجعل ابتداء الخراج فً العراق     

درھما  وقفٌزا  على كل األرض بل إنه مٌز منذ البدء بٌن األرض التً تؽل من ذوات الحب والثمار واألرض 

من األرض ؛ أي األرض الصالحة للزراعة التً تصلح للؽلة من العامر والؽامر أي أن عمر فرض على العامر 

ولكنها ؼٌر مزروعة، وعلى الؽامر من األرض أي التً ٌصلها الماء درھما  وقفٌزا  من القمح أو الشعٌر لكً 

فإذا اضطر  ( 6)ٌجبر أھل السواد على الزراعة ألن العامر ؼٌر المزروع كان كثٌرا  عند فتح العرب للببلد

دون أن ٌزرعه فإن   وقفٌزا  على كل جرٌب من األرض الصالحة للزراعة صاحب األرض أن ٌدفع درھما  

األرض ستصبح عببا  علٌه. أما اختبلؾ الرواٌات حول ما فُِرض على الجرٌب من المحصول نفسه فعابد إلى أن 

وٌكون تقدٌر االحتمال   (0)االعتبار ما تحتمله األرض وما تطٌقه عمر بن الخطاب حٌنما قّدر الخراج  أخذ بعٌن

تبعا  لعوامل تإثر على زٌادة نسبة ضرٌبة  الخراج أو نقصانها ، منها ما ٌختص باألرض من جودة ٌزكو بها 

رٌعها، ومنها ما ٌختص بالسقً والشرب، ألن ما التزم المإونة فً سقٌه بالنواضح  زرعها أو رداءة ٌقل بها

قً السٌوح واألمطار، ولذلك فإنه عندما بعث علً بن أبً طالب ٌزٌد والدوالً ال ٌحتمل من الخراج ما ٌحتمله س

درھما  وعلى جرٌب  ابن أبً زٌد األنصاري على سقً الفرات أمره أن ٌضع على كل جرٌب زرع ؼلٌظ البر

البساتٌن التً تحمل النخل والشجر على  رقٌق الزرع ثلثً درھم ، وعلى الشعٌر نصؾ ذلك وأمره أن ٌضع على

عشرة دراھم، وعلى جرٌب الكرم إذا أتت علٌه ثبلث سنٌن، ودخل فً الرابعة وأطعم عشرة دراھم  كل جرٌب

                                                                                                                  . ( 4)وأن ال ٌضع على الخضراوات شٌبا  
----------------------------                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٕٙٓ،ابن قدامة، الخراج، صٕٕٔ-ٕٔٔابن سبلم، األموال،ص (ٔ)

المكاٌٌل واألوزان اإلسبلمٌة وما ٌعادلها بالنظام المتري، ترجمة كامل العسلً، منشورات الجامعة األردنٌة، ،ھتس ، فالتر  (ٕ)

                                                                                                                                                                                          . ٙ٘ص 94ٓٔ

                                                                                                                  ،  ٓٗٔأبو عبٌد، األموال، ص (ٖ)

                                                                                               ،8ٖٔ،وابن آدم، الخراج صٖٙٔالمصدر السابق، ص  (ٗ)

                                                                                                                                   .    88ٔالماوردي، األحكام السلطانٌة، ص (٘)

                                                                                                                                                             .8ٗ، الخراج،صأبو ٌوسؾ (ٙ)

.                                                                          . ٙ٘، و ابن رجب ،االستخراج،ص89ٔ،و الماوردي، األحكام السلطانٌة، صٖٙأبو ٌوسؾ، الخراج ،ص (4)

                                                                                       .9ٓ، و ابن رجب، االستخراج  ،ص4ٕٓالببلذري، فتوح،ص (8)
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ٌُنظر بعٌن االعتبار إلى اخ     تبلؾ أنواع الزرع من الحبوب والثمار ، وُبعد المناطق عن األسواق كذلك كان 

، وباإلضافة إلى أرض العنوة التً أبقاھا عمر بن الخطاب ( 4)وقربها، واختبلؾ جودة األرض من مكان آلخر

بؤٌدي أصحابها مقابل دفع الخراج عن أرضهم، والجزٌة عن رإوسهم ، فقد ِوجدت أرض بقٌت دون مالك لها إذ 

ا، وقد ُعِرفت بالصوافً  عنها أھلها أثناء الفتوح، والتً كانت تابعة للملوك أو لرجال الدٌن  والذٌن ھجروھجبل

بن الخطاب استصفاھا وُسمٌت أٌضا  بالقطابع ألنها اقتطعت فٌما بعد لمن ٌتعهد حرثها وھذه الصوافً ألن عمر 

لعادل أن ٌجٌز منه وٌعطً من كان له ؼناء فً اإلسبلم بمنزلة المال الذي لم ٌكن ألحد وال فً ٌد وارث فلئلمام ا

وقد ٌإخذ من أرض القطابع الخراج إذا كانت تشرب من أنهار  (1)وٌضع ذلك موضعه وال ٌحابً أحدا  

ٌُإخذ العشر من أصحابها إذا اضطر إلى حفر األنهار وبناء البٌوت، (3)الخراج وھذا ٌعود إلى رأي اإلمام، و

                                                                            .   (1)ھذا مشقة عظٌمة على صاحب اإلقطاع وعمل األرض ألن فً

كٌؾ تعامل األموٌون مع األسس التً وضعها عمر بن الخطاب فٌما ٌخص الضرٌبة الزراعٌة؟  لقد سار    

كان الخراج قاببل  للزٌادة والنقصان حسب الظروؾ.  معظم الخلفاء األموٌٌن على سٌاسة عمر بن الخطاب، حٌث

إال أنهم أحدثوا بعض التعدٌل وقاموا بدور واضح فً التنسٌق، ولعل دورھم األساسً كان فً تحقٌق نظام 

ونظراُ . (5)منسجم موحد للضرابب فً األمصار المختلفة من حٌث األسس ولدرجة بعٌدة فً التطبٌق 

إقلٌم منها بشكل منفرد، والبداٌة ٌم التً حكمها األموٌون، فسٌكون الحدٌث عن كل لخصوصٌة كل إقلٌم من األقال

                                                   ن العراق أول األقالٌم المفتوحة: م

فعلى الرؼم من أن تنظٌم عمر للضرابب بقً  طول العصر الراشدي وقسما  من الخبلفة األموٌة دون أي     

ؽٌٌر كبٌر، إال أّن األموٌٌن عملوا على توسٌع وتطوٌر ما ّسنه عمر بن الخطاب ، وابتكروا وحدات قٌاسٌة ت

، كما شهد  (6) المسح الذي قام به زٌاد بن أبٌه  جدٌدة لها أثر كبٌر فً تحدٌد المساحات األرضٌة، ومن ذلك

ضل معاملته الجٌدة للفبلحٌن و ٌذكر الببلذري العراق أٌام زٌاد استقرارا  ملحوظا  فً مقدار الخراج، وذلك بف

ٌجبً من  معلومات مفصلة عن مقدار الخراج وحجم المصروفات فً العراق أٌام زٌاد ، إذ ٌذكر أن زٌادا  كان

جباٌة الكوفة ثلثا جباٌة  كور البصرة ستٌن ألؾ ألؾ درھم ، ومن الكوفة أربعٌن ألؾ ألؾ درھم سنوٌا  ألن

والمجموع مبة ملٌون درھم، كما ذكر الٌعقوبً أّن خراج السواد استقر أٌام معاوٌة على مبة ألؾ   (0)البصرة

، كما ذكر المبرد أن زٌادا  جبى من العراق مبة ألؾ ملٌون درھم،  ٕٓٔي أ(4)ألؾ وعشرٌن ألؾ ألؾ درھما  

أي (47)بى السواد مبة ألؾ ألؾملٌون، بٌنما ٌذكر الصولً أن زٌادا  ج 8ٔٔأي (1)ألؾ وثمانٌة عشرة ألؾ ألؾ

          وٌمكن االستنتاج من مقارنة ھذه األرقام التً ُذِكرت أن ما رواه الببلذري إنما ھو تفصٌل لواردات ملٌون،

---------------------                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         .   9ٓٔالماوردي، األحكام السلطانٌة،ص (ٔ)

وت، ، دار الطلٌعة ، بٌر9ٙٓٔعبد العزٌز ، ، مقدمة فً التارٌخ االقتصادي العربً، ،، و الدوري ٗٙابن آدم ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                .    ٕٗ-ٖٕ،ص9ٙ9ٔ

                                                                   .8٘ص، فتوح البلدان،و الببلذري، ٙٙ،و ابن آدم، الخراج، ص8ٖأبو ٌوسؾ، الخراج،ص (ٖ)

                              .                                                                                                                                                .ٙٙابن آدم، الخراج، ص  (ٗ)

                                                                                                                             .  ٖٔالدوري، مقدمة فً التارٌخ االقتصادي، ص (٘)

                                                                             . 88، ص، وھنتس ، المكاٌٌل9٘ٔالماوردي، األحكام السلطانٌة،ص  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                         .  4ٕٕ، ص٘،جالببلذري، أساب( 4)

                                                                                                                                                                                                            ،ٖٖٕ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ،ج (8)

                                                                                                                                                                                                                                                .ٕٔٙ،صٖجالكامل، ، المبرد (9)

( أدب الكتاب، تصحٌح محمد بهجت األثري، المكتبة العربٌة، بؽداد، م9ٗ4/ھٖٖٙالصولً،أبو بكر محمد بن ٌحٌى)ت (ٓٔ)

                                                        .                                                                                              ٕٕٔ،ص9ٕٕٔ



ٔ98 
 

العراق فً سنة من سنٌن والٌة زٌاد، وال ٌنطبق على جمٌع سنوات والٌته، وھذا ما ٌفسر الفروق  ومصروفات

البسٌطة بٌن ما ذكره ھإالء الرواة، وربما ٌكون ما نقله كل منهم ٌخص سنة معٌنة من سنوات والٌة زٌاد، 

ھذه النسبة من الخراج إلى عهد الحجاج حٌث انكسر الخراج فً عهد الحجاج، وٌعود لعدة أسباب منها:  وبقٌت 

، وخروج بعض القرى التً كان خراجها ٌعد فً خراج العراق  (4)حدوث ھجرات منتظمة من الرٌؾ إلى المدن

جٌعه على قتال الخوارج، كما وإما بجعلها مكافؤة ألحد القواد وتش (1)وذلك إما بسبب سٌطرة الخوارج علٌها

حدث مع المهلب بن أبً صفرة، إذ إّن عبد الملك أمر الحجاج بإطبلق ٌده فً خراج فارس وبعض الكور 

أما األمر الثالث فهو انتقال كثٌر من األراضً التً كانت خراجٌة إلى ملكٌة العرب، وبذلك تكون  (3)األخرى

ما ٌإثر سلبا  على مستوى الخراج فً العراق، وقام الحجاج انتقلت من ضرٌبة الخراج إلى ضرٌبة العشر م

، كما قام بإصدار أمر (1)األراضً إلى ما كانت علٌه من قبل وجعل الخراج علٌها مهما كان نوعها بإرجاع

بإرجاع  من ھجر قرٌته إلٌها، وذلك بعد أن كتب  له عماله ٌخبروه بانكسار الخراج، وأن أھل الذمة قد  ٌقضً

م( توفً الحجاج تاركا  فً بٌت مال العراق مبة وبضعة عشرة 4ٖٔ/ه9٘وفً سنة) (5)لحقوا  باألمصارأسلموا و

أعاد األمر إلى ما كان علٌه قبل الحجاج، فسمح لمن   خبلفةالولما تولى عمر بن عبد العزٌز .  (6)ملٌون درھم

إال أن والٌه على الكوفة عبد الحمٌد بن عبد  (0)لكن أرضه تصبح فٌبا  للمسلمٌن أسلم أن ٌترك قرٌته متى شاء،

الرحمن ربط بٌن الهجرة و ظاھرة انكسار الخراج، فحاول معالجة ھذا األمر باستصفاء أراضً الفبلحٌن 

رجبل   لم تدع أما بعد، فلقد بلؽنً كتابك ولعمري لبن"المهاجرٌن، لكن الخلٌفة لم ٌوافقه على ذلك فكتب له: 

ومن قرٌة إال أخذت أرضه، ثم عزلت ومت، لٌقطعن صاحب األرض عنها، وتبوء  خرج من أرض إلى أخرى،

فتؤلؾ أھل األرض فإن أراضٌهم وببلدھم أحب  بإثمه، وما ٌجلوا رجل  من أرضه إال بؤن ٌحمل فوق طاقته ...

 .( 4) "إلٌهم من الجبلء، اعدل بهم وارفق فٌهم

ٌّز عمر بٌن ما بالنسبة إلى مقادٌر الخراج، فأ    وال  »العامر والخراب ولذلك كتب إلى عامله عبد الحمٌد:قد م

ٌُإخذ عوأقر  (1)«وال عامرا  على خراب رتحمل خرابا  على عام فً رفق ن العامر وظٌفة الخراج أن 

ٌُإخذ شًء من عامر ال ٌعتمر، وھذا ٌعنً وجود عامر معطل آنذاك نتٌجة  (47)وتسهٌل ، كما أوصى بؤن ال 

ٌُإخذ من الخراب على قدر احتماله ومحاولة إصبلحه حتى ٌعمر باعتبار أن   الثورات واألحداث  وقرر أن 

------------------------                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .8ٗٙ،صٖالطبري، تارٌخ، ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                         ،..4ٕ٘،وٓٓ٘،و99ٗ،و98ٗ،صٖالمصدر السابق،ج (ٕ)

                                                                     .ٕٔٙ،صٖ، والطبري، تارٌخ  ،ج9ٓ، صٖالمسعودي، مروج الذھب، ج  (ٖ)

، ٔألبان ، الموارد المالٌة للدولة اإلسبلمٌة فً العصر األموي، الجامعة اإلسبلمٌة ، المدٌنة المنورة، ط ،محفوظ اإلدرٌسً (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ٕ٘ٓ،ص98ٙٔ

                                                                                                                                                  ،                                               8ٗٙ،صٖالطبري، تارٌخ ج (٘)

الحجاج رجل الدولة  ،حمودم ، و الجومرد،ٙ٘ٔ،   وبطاٌنة، الحٌاة االقتصادٌة، ص4ٖٔالمسعودي، التنبٌه واإلشراؾ، ص (ٙ)

                                                                                                                                                    . ٗٙ، ص98٘ٔالمفترى علٌه، مطبعة األدٌب البؽدادٌة، بؽداد،

تحقٌق شاكر ذٌب فٌاض،حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز الملك فٌصل  األموال،( ، م8ٙ٘/ھٕٔ٘ابن زنجوٌه حمٌد)ت (4)

                                                                                                                                                                           .9ٕٓ،صٔ، ،ج98ٙٔ، ٔللبحوث والدراسات اإلسبلمٌة،ط

                                                                                                                                                                         ،  ٖ٘ٔ، ص8الببلذري، أنساب األشراؾ،ج (8)

                     4ٔٔص ٔ، وأبو النعٌم األصبهانً، حلٌة األولٌاء، ابن زنجوٌه، األموال،، ج4ٗٔ،ص8ق ،جالمصدر الساب (9)

                                          ،                                                                                                                .4ٓ،صٗ،والطبري جٗٓٔابن سبلم، األموال ص (ٓٔ)
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، أما عبارة على قدر احتماله، فتؤخذ أبعادا  ثبلثة قد ٌكون ألحدھا أو كلها ( 4)الخراب ناشا عن ظروؾ عامة

مجتمعة، دور واضح فً زٌادة الخراج أو نقصانه، وٌختص أولها باألرض من جودة ورداءة، والثانً بالزرع 

، كما حافظ عمر على مردود أرض الصوافً، بؤن أمر  (1)( والثالث بطرق السقً والريوأنواعه)حبوب ، ثمار

بنسب تتناسب وجودتها بٌن نصؾ الحاصل وعشره أ و أن   (3)والً الكوفة بإعطاء أرض الصوافً بالمزارعة

ٌُقطع منها شًء. ولقد حافظ خراج العراق فً عهد عمر على مستواه   (1)ٌنفق علٌها من بٌت المال، على أن ال 

م( قام عمر بن ھبٌرة والً العراق لٌزٌد بن عبد الملك  بمسح السواد فً  4ٕٖ-4ٕٔھ/٘ٓٔ-ٖٓٔوفً عام )

 فاألول كان فً زمن عمر بن الخطاب (5)( وٌذكر الٌعقوبً إجراء مسحٌن اثنٌن فً السواد4ٕٖھ/ ٘ٓٔسنة) 

والثانً فً زمن ٌزٌد بن عبد الملك، ولكن إذا أُخذ بعٌن االعتبار المسح الذي قام به زٌاد بن أبٌه فٌكون ھذا 

ة وبعد مسحه ھذا وضع الخراج المسح الذي قام به عمر بن ھبٌرة ھو الثالث . وبحسب رواٌة الٌعقوبً فابن ھبٌر

 لخراج المعروفة على الشجر والنخلعلى النخٌل والشجر وأضر بؤھل الخراج، وٌبدو أنه زاد فً وظٌفة ا

وبؽض النظر عن مسح ابن ھبٌرة  فاألموٌون على العموم حاولوا تثبٌت ضرٌبة أرض الخراج فً العراق 

  حسب ظروفها.

ٌُجبى من الضرابب فً ببلد الشام بقً ثابتا  من افأما ببلد الشام وجزٌرتها:      طوال  لمرجح أن مقدار ما كان 

 فً أؼلب أٌامها ولم ٌحدث فٌها العصر األموي، ألن ھذه الببلد كانت مقر الدولة، وكان ٌسودھا االستقرار

. (6)إلى حٍد كبٌرٍ المال بدمشق تشكل موردا  ثابتا   تؽٌرات اقتصادٌة عنٌفة، لذلك كانت األموال التً تصل إلى بٌت

وٌمكن معرفة تقدٌرات ضرابب الشام فً زمن معاوٌة من قوابم الضرابب كقابمتً الٌعقوبً والصولً وما 

فٌذكر الٌعقوبً (0)الخراج المفروضة آنذاك من دون اإلشارة إلى طرٌقة التقدٌر تضمنته من معلومات حول مبالػ

شق واألردن وفلسطٌن وحمص وقنسرٌن والعواصم ما كان موزعا  على أجناد الشام من دم أن خراج الشام

إلى أن مجموع الضرابب فً عهد معاوٌة قد بلؽت ما  بٌنما ٌشٌر الصولً  (4) دٌنارا  ٓٓٓ.88ٓ.ٔمجموعه 

انخفاضا  للخراج فً زمن عبد الملك وربما ٌعود ھذا االنخفاض إلى وٌبلحظ  (1)دٌنارا   ٓٓٓ.ٕٓٙ.ٔمجموعه 

اإلسبلم من ناحٌة وتحول بعض األراضً الخراجٌة إلى أرض عشرٌة لذلك أعاد دخول بعض أھل الذمة فً 

عبد الملك تقدٌر الخراج فً الجزٌرة والشام والموصل على الؽبلت الربٌسة وھً الحنطة والكروم والزٌتون، 

لقرٌبة اففرض على المناطق  (47)وحمل األرض على قدر قربها وبعدھا، وھذا إجراء أخذ به البٌزنطٌون من قبل

دٌنارا  على كل مبة جرٌب حنطة، ودٌنارا  على كل مبة شجرة زٌتون، ودٌنارا  عن كل ألؾ أصل كرم، أما 

ففُِرض علٌها دٌنارا  عن كل مبتً جرٌب حنطة ودٌنارا  عن كل        -مسٌرة ٌوم أو ٌومٌن فؤكثر -المناطق البعٌدة 
--------------------                                                                                                                                                     

من الفتح اإلسبلمً حتى أواسط القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت،  ، الخراج ؼٌداء ،كاتبً خزنة (ٔ)

                                                                                                                                                                   .  ٘ٗٔص ،994ٔ، ٕط

                                                                                                                                                                             . 89ٔالماوردي، األحكام السلطانٌة، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                   99ابن آدم، الخراج، ص (ٖ)

                                                                  8ٕٕوٌاقوت الحموي، معجم البلدان، والماوردي، األحكام السلطانٌة،ص ٗٔابن خرداذبه، المسالك،ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                     .     ٖٖٔ،وٕ٘ٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج (٘)

                             . 4ٙ، ص94ٙٔ، ٔالحواضر اإلسبلمٌة الكبرى، دار الفكر العربً، ط،عبد الرإوؾ، عصام الدٌن  (ٙ)

(4) Ulrichk Rebstoct  "Observation on the Diwan Al –Kharaj and the Assessment of Taxes in 

Umayyad Syria" VOL 11, P,230.                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  .ٖٕٗ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً، ج (8)

                                                                                                                                                                                                                                                                    .     9ٕٔالصولً، أدب الكتاب، ص (9)

(ٔٓ) Walter A , Goffart, Caput and Colonate,; Tow ards a History of Late Roman Taxation 

(Toronto,Buffalo;Universty of Toronto Press, 1974)p33.                                                                                                                                                        
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وٌتضح من ھذا التعدٌل أنه تم فرض ضرٌبة نقدٌة محددة  (4)شجرة زٌتون ودٌنارا  عن كل ألفً أصل كرم مبتً

على أرض الخراج وھذه المبالػ المفروضة ھً قلٌلة بالقٌاس إلى الضرابب األصلٌة فً وقت أراد فٌه عبد الملك 

األرض الخراجٌة. والسإال ھنا ھل أعٌد النظر زٌادة الوارد بعد تراجعه نتٌجة اختفاء الصوافً والسماح بشراء 

فً خراج ؼلتٌن فقط، وھما الكروم والزٌتون، أو أنه أُعٌد النظر فً خراج ؼبلت أخرى كالحنطة مثبل  إضافة 

إلى الكروم والزٌتون، على اعتبار أن ھذه الؽبلت الثبلث ھً الؽبلت الربٌسة المؤلوفة لدافعً الضرابب 

باعتبارھا لٌست أساسٌة، فاستمرت تدفع الخراج كما كان مفروضا  علٌها عند الفتح من واستثنٌت بقٌة الؽبلت 

،ٌمكن القول إن رواٌة أبً ٌوسؾ عن الؽبلت الثبلث كان مقصودا  بها التخصٌص ولٌس العكس،  دون زٌادة

 .اإلضافة النقدٌة مقبولة ال إرھاق فٌها. فضرابب أرض الشام إذا  بقٌت نوعا  ما ثابتة فكانت

ٌُجبى على أساس مساحة     األرض التً ٌمتلكها الشخص وحسب  أما فٌما ٌخص مصر: فقد كان الخراج فٌها 

قدرتها اإلنتاجٌة على أنه ٌراعى فً ذلك فٌضان النٌل كل عام وٌتضح مما ورد فً أوراق البردي ومما ذكره 

ٌُجبى عٌنا  ونقدا  ففً كتاب أصدره الوالً قره بن شرٌك إلى بعض القرى  المإرخون أن الخراج  فً مصر كان 

وضرٌبة الطعام  (1)من نواحً كورة اشقوة ٌقول لهم :"...ومن ضرٌبة الطعام أحد عشر أردبا  وثلث األردب "

ٌُجبى من ضرٌبة الطعام،  ھنا تعنً الخراج أو جزء منه وُتدفع ھذه الضرٌبة عٌنا ، حٌث كان القمح من أھم ما 

. واّتبع العرب فً (3)ل أحٌانا  ؼٌر الؽبلل كالزٌت والعسل وأنواع الطعام األخرىولكن ھذه الضرٌبة كانت تشم

 بالتضامن  قرٌة مسإولةاألسلوب الذي كان متبعا  فً مصر من قبل البٌزنطٌٌن، حٌث كانت ال جباٌتهم الضرابب

م( المرسل 4ٓ9ھ/ 9ٔوٌتضح ھذا األسلوب من كتاب قره بن شرٌك فً سنة)( 1)الضرابب المفروضة علٌها عن

إلى صاحب كورة اشقوة ٌؤمره بؤن ٌجمع رإساء كل قرٌة وذوي النفوذ فٌها كً ٌختاروا رجاال  أمناء أذكٌاء 

ٌُكلفهم بتقدٌر ما على كل قرٌة من الخراج على قدر استطاعتهم، وبعد أن ٌقوموا بهذه المهمة تحت إشراؾ  ل

امة ھإالء الذٌن قاموا بتقدٌر الضرابب وٌنذره بؤنه ٌطلب منه أن ٌكتب أسماء وألقاب ومحل إقصاحب الكورة  

إذا وجد أن قرٌة ُحّملت أكثر مما تتحمل من الضرابب، أو أقل فإنه سٌعاقب ھإالء األشخاص وصاحب الكورة 

. وقد ٌكون من العسٌر على األھالً سداد ما علٌهم من الضرابب دفعة واحدة لذا كان الدفع  (5)أٌضا  أشد العقاب

ِرفت فً أوراق البردي باسم )براءة(ٌتم ؼالب وكما حدث فً    (6)ا  بالتقسٌط وٌحصل األھالً على إٌصاالت ع 

العراق من ھجرة الفبلحٌن من القرى إلى المدن كذلك فً مصر فً عهد والٌها عبد هللا بن عبد الملك فً خبلفة 

ٌرا  من الفبلحٌن ھجروا قراھم فً أخٌه  الولٌد بن عبد الملك، ولم تكن ھذه الحركات بجدٌدة فً مصر، فكث

واتخذت حركة الهروب فً مصر فً والٌة قره بن شرٌك شكبل   .(0)العصر البٌزنطً فرارا  من دفع الضرابب

 عندما كانت تزٌد عن حدھا،            الضرابب مكان إلى آخر ھربا  من واسعا  حتى أن أسرا  بؤكملها كانت تنتقل من

-------------------------- 

                                                                                                                                    . ٖٙأبو ٌوسؾ، الخراج ،ص (ٔ)

(ٕ) Grohman,Arabic Papyri,Volììì,p48.   ،.     صاعا  ، علً محمد ،  ٕٗألھل مصر وھو واألردب ھو مكٌال ضخم

                                                                                                                                                                                                      9ٖ،صٕٔٓٓ، ٕوالموازٌن الشرعٌة، القدس لئلعبلن ، القاھرة، ط المكاٌٌل

، والولٌد بن عبد 4ٔعبد العزٌز بن مروان، المإسسة المصرٌة العامة للنشر، دار الكاتب العربً، القاھرة ص ،سٌدة كاشؾ، (ٖ)

                                                                                                                                                                                 .9ٙالملك، ص

                                                                                                                                                                                      . 8ٗعبد العزٌز بن مروان، ص،كاشؾ، سٌدة  (ٗ)

                                                                                                                                                                                    . 8٘المرجع السابق، ص (٘)

                                                                                                                      المرجع السابق، نفس الصفحة. (ٙ)

                          .     8ٗ،ص 99ٗٔ، ٔالحٌاة االقتصادٌة فً مصر البٌزنطٌة، دار األمٌن، القاھرة، ط،عطا ، زبٌدة محمد  (4)
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ولقد بقً    .(4)األمر الذي دعا قره إلى إنشاء ھٌبة خاصة لوقؾ تلك الحركة وإعادة كل شخص إلى موضعه

، و ( 1)دٌنار  خراج مصر دون الثبلث مبلٌٌن دٌنار باستثناء عهد الخلٌفة ھشام، حٌث ارتفع إلى أربعة مبلٌٌن

خراج مصر،  حٌث أمر عبٌد هللا بن الحبحاب السلولً، الذي تولى كان ذلك نتٌجة اھتمام ھشام بخراج مصر،

الحبحاب إلى ھشام ٌخبره أن أرض مصر تتحمل الزٌادة، فزاد  المسح، كتب بمسح أرض مصر وبناء  على ھذا

ة ، وبالرؼم من أن ھذه الزٌادة لٌست بالقدر الكبٌر ولم ٌتم فً مصر أٌ(3) (الدٌنار منٕ/ٔعلى كل دٌنار قٌراطا  )

زٌادة إال ھذه ألنه وحسب ھذا المسح تم إقرارھا إال أنه على ما ٌبدو لم ترق لبعض الكور، فثارت على الوالً.  

استخراج خراجها،  ولخراج مصر خصوصٌة ، إذ ٌقول ابن حوقل بؤن لها ُسّنة لم تزل منذ أٌام فراعنتها فً

إن ضرٌبة   (1)سابر أرضها وتطبٌقها وافتراشه على حٌث ال ٌتم استٌفاء الخراج من أھلها إال عند تمام الماء

األرض فً مصر إذا  خضعت لظروؾ طبٌعٌة وھً ترتبط  بمٌاه نهر النٌل ولهذا كان على األموٌٌن مراعاة  

      ھذا الجانب فإذا تجاوزوه حدثت ثورات وفتن ضدھم .  

ن وضع الضرابب الزراعٌة فمثبل  فً أما فٌما ٌخص باقً الوالٌات فهناك بعض اإلشارات المتناثرة ع     

األندلس ال توجد معلومات كافٌة عن ھذه الضرابب باستثناء المسح الذي قام به السمح بن مالك الخوالنً  وكان 

من بٌن أھدافه معرفة خراج األندلس، أما  فً خراسان فقد وجد نصر بن سٌار أن وضع ضرابب األرض 

اضً ووضع علٌها الضرابب فً مواضعها، فعمرت خراسان فً أٌامه وؼٌرھا ؼٌر ثابتة، فقام بتصنٌؾ األر

                                                           .     (5) قبله  عمارة لم ُتعمر

 : جٌشاالهتمام بالصناعة المرتبطة بال-1

اعات فً الدولة األموٌة، منها ت عد الصناعة عنصرا  أساسٌا  من عناصر اقتصاد أي بلد، ولقد ِوجدت عدة صن   

ما ھو قدٌم وتم تحدٌثه ومنها ما اسُتحدث وابُتكر مع ما ٌتفق والحاجة التً ابتكر من أجلها، ولقد كان موقع الدولة 

األموٌة عامبل  مساعدا  فً انتشار الصناعات، حٌث بسطت سلطتها على ملتقى القارات الثبلث المعروفة آنذاك 

ٌُضاؾ إلى ھذا العامل وجود تمازج حضاري بٌن رعاٌا الدول العظمى القدٌمة آسٌا وإفرٌقٌا وأوروب ا، و

كالفارسٌة والبٌزنطٌة مع العرب، ھذا األمر الذي أدى إلى انتقال معارؾ وخبرات أھالً الببلد المفتوحة لذوي 

اع القدرة الشرابٌة المهارات والراؼبٌن فً التعلم من العرب، كما أدت كثرة األموال فً أٌدي الناس إلى ارتف

لدٌهم، األمر الذي أدى إلى نمو األسواق االستهبلكٌة للمنتجات الصناعٌة، باإلضافة إلى توفر المواد الخام  

وكذلك اتساع رقعة الدولة الذي سهل انتقال السلع وتبادلها بٌن مراكز الصناعات، كما كان النخراط العرب فً 

، و شجعهم على ذلك حث (6)كانوا ٌرفضونها دورا  فً تعزٌز ھذه األعمال األعمال الٌدوٌة وقبولهم إٌاھا بعد أن

إّن زكرٌا »الرسول الكرٌم على ضرورة العمل، وضرب لهم األمثال كً ٌحفزھم على العمل حٌث قال لهم :

 كان لئلسبلم الفضل فً اإلقبال على األعمال الٌدوٌة، باإلضافة إلى حاجة إذا  لقد .  (0)«علٌه السبلم كان نجارا  

------------------------------- 

                                                                                                   .      9ٗٔ، وبطاٌنة، الحٌاة االقتصادٌة، صٕٙ٘الرٌس، الخراج، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                               .4ٕٗالرٌس، الخراج،ص (ٕ)

                                                                                                                          .                               8ٕٕ،صٔالمقرٌزي، الخطط، ج (ٖ)

                                                                                                                                                      .      ٖٙٔابن حوقل، صورة األرض، ص( ٗ)

                                                                                                   .ٕٖٖ،صٗالطبري،تارٌخ،ج(٘)
     .  4ٗع، االسكندرٌة ، صالعمل وقضاٌا الصناعة فً اإلسبلم ، المكتب العلمً للكمبٌوتر والنشر والتوزٌ ،حنفً عوض ، (ٙ)

                                                                                                                                                                                           .9ٓسلٌمان ، فلسطٌن فً العهد األموي،ص ،بدور (4)
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لتً تتناسب طردا  مع ھذا التطور مع التطور الطارئ للمجتمعات وضرورة توفٌر مستلزمات الحٌاة ااإلنسان 

ولقد أشار ول دٌورنت إلى أّن الصناعة فً الحقبة المبكرة من العصور الوسطى كانت ما تزال فً مرحلة العمل 

طوابؾ، وإنه من العسٌر العثور فً الببلد العربٌة الٌدوي، ٌقوم بها األھالً فً البٌوت والحوانٌت وٌنتظمون فً 

فً ذلك الوقت على مصانع بالمعنى الحدٌث للكلمة، فالعالم كله فً ذلك الزمن لم ٌصل إلى أفضل من ذلك 

فوق المرحلة الٌدوٌة والجهود إذ ال ٌوجد أي دلٌل على ارتقاء الفنون الصناعٌة ، ( 4)باستثناء الطواحٌن الهوابٌة

ومن المإكد أن التطور الصناعً فً الدولة األموٌة فً ذلك الوقت، وقٌاسا  بعالم ذلك الزمن كان ممٌزا  العضلٌة، 

من حٌث تنظٌم األسواق وطوابؾ الحرفٌٌن والعمال، وتوفٌر المواد الخام ، وھذا ما ٌفسر إشادة دٌورانت 

 .( 1)بالصانع العربً الذي كاد حسب تعبٌره ، أن ٌجعل من كل صناعة فنا  

أو الصناعة   فٌما ٌخص الصناعة العسكرٌةبشكل عام، أما اھتموا بالصناعة وشجعوھا  إذا   فاألموٌون     

الخاصة بالجٌش : فلقد اعتاد العرب فً جاھلٌتهم على استخدام األسلحة نظرا  لكثرة حروبهم بسبب فقدان السلطة 

ونها دولة فاتحة ذات جٌوش جرارة وبحاجة إلى المركزٌة العلٌا، وبمجًء اإلسبلم تعزز االھتمام باألسلحة ك

العرب، نتٌجة  احتكاكهم أثناء فتوحاتهم بالروم والفرس،  السبلح باألعداد الكبٌرة وبالقوة البلزمة، ولقد تعرؾ

على الكثٌر من األسلحة الهجومٌة والدفاعٌة حٌث شاھدوا أعداءھم ٌحصنون أطرافهم بالحدٌد، وال شّك أنهم 

ومن الطبٌعً أن ٌعمدوا إلى تقلٌدھم وقد كثرت األموال فً أٌدٌهم ، ولم ٌكونوا أقل  وعا  كثٌرة ؼنموا منهم در

منهم فً أٌة ناحٌة من النواحً الحربٌة. وبذلك اھتم األموٌون بإنشاء جٌش نظامً مدرب، فمعاوٌة مثبل  منذ أن 

،  (3)والسبلح الضاربة إلى الخضرةكان والٌا  كان له جٌش فً صفٌن سمً الخضرٌة  بسبب اسوداده بالدروع 

 (5)ومسلة وترس ... (1)كما كان سفٌان بن عوؾ األزدي ال ٌجٌز فً العرض إال رجبل  بفرس وبرمح وخصؾ

ولما أرسل مروان بن محمد  عبد  الملك بن محمد بن عطٌة السعدي إلى المدٌنة لقتال حمزة الخارجً قدمها فً 

ٌُر  مثلها فً ذلك الزمان ،  (6)أربعة آالؾ فارس عربً منهم من علٌه درعان أو درع وسّنور وتجافٌؾ عدة لم 

ه على العرب ، بؤن الجندي العربً لم ٌكن ولقد اعترؾ اإلمبراطور البٌزنطً لٌون ، وعلى الرؼم من تحامل

 .(0)ٌختلؾ عن الجندي البٌزنطً فً السبلح ووسابل الدفاع وآالته

ولم ٌقتصر ھذا التقدم على األسلحة الخفٌفة فقط بل شمل أٌضا  األسلحة الثقٌلة ، والتً اشترك فً استخدامها    

ومنها السٌؾ والرمح والقوس والسهم،  ة القتالأكثر من جندي ،وٌمكن تصنٌؾ األسلحة إلى عدة أقسام كؤسلح

 وأسلحة وقابٌة ومنها الدرع وملحقاته والترس،  باإلضافة إلى األسلحة الثقٌلة كالمنجنٌق والدبابة، ووسابل 

------------------------ 

الهوابٌة بالرٌاح  . ولقد أحدث العرب الرحى8ٓٔ، صٖٔقصة الحضارة،، ترجمة محمد بدران، دار الجٌل ، بٌروت، ج (ٔ)

م( فً خبلفة عثمان بن عفان ،محمد عبد الحً الكتانً، التراتٌب اإلدارٌة، تحقٌق عبد هللا 9ٗٙھ/9ٕالمتمردة، وكان ذلك فً سنة )

                                                                                                                                                                                     .ٙٗ،صٕ،د.ت ،جٕاألرقم بن االرقم، بٌروت، ط الخالدي، شركة دار

                                                                                                                           .8ٓٔ، صٖٔقصة الحضارة، ج،دٌورنت، ول  (ٕ)

تٌبة خضراء ، الطبري، ون على الكتٌبة المؽطاة بالحدٌد ك،  وكان العرب ٌطلق8ٔ٘، ص ٕالمسعودي ، مروج الذھب ، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                     .  8٘ٔ،ص ٕتارٌخ األمم، ج

                                                                  .4ٕ،ص9المخصؾ مخز اإلسكاؾ والجمع مخاصٌؾ ،ابن منظور، لسان، ج (ٗ)

                                                                                                                            .ٕٖ٘،صٕٔق، حابن عساكر، دمش(٘)

، والسّنور ھً جملة السبلح، وخص بعضهم به الدروع أو ما كان من الحلق إلى الدرع، ٖٖٔ،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                 ،8ٖٔ،صٗسان،جابن منظور، ل

                                                                                                                                       .  8ٖٙالشام فً صدر اإلسبلم، ص ،نجدة خماش، (4)
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 الحصار كالسبللم والحبال، وكذلك األسلحة البحرٌة وما تمثله من السفن الحربٌة وأسلحتها.

                                                                                                                                              :  حة البرٌةسلاأل-ٔ

: لقد كان السٌؾ رفٌق المحارب العربً ، فلقد ذاعت شهرة العرب فً صناعته، فتكاد ال تخلو مدٌنة السٌؾ    

وٌضاؾ إلٌها السٌوؾ  (4)ٌة من ھذه الصناعة ولقد تمٌزت الشام وعلى األخص دمشق بجودة سٌوفهاعرب

 فقد طّور العرب  صناعتهم للسٌوؾ وزادوا علٌها حسب متطلبات الحروب، ووفقا  لراحة المحارب. (1)الٌمنٌة

 . (3)األخشاباختار العرب لصناعة الرماح األخشاب القاسٌة كاألبنوس وؼٌره من الرمح:    

وتعددت أنواعها  اعتمد علٌها العرب فً حروبهم ، وطورھا حسب ما تحتاج إلٌه معاركهم، القوس والسهم:   

كما كان لمنطقة الرٌاض شهرة كبٌرة فً صناعة ( 5)واشتهرت منها القسً الحجازٌة(1)فً العصر األموي

ٌُضاؾ إلى ھذه األسلحة الفردٌة سبلح الدبوس (6)السهام، إذ اعتمد الحجاج الثقفً فً تجهٌز جنده على نبالها  و

 (0)والمطرقة وھً قطع من الحدٌد وُتستخدم ھذه الدبابٌس عند اقتراب المقاتلٌن من بعضهم حٌث ٌتقاتلون بها

                                                                                                                                   باإلضافة إلى الفؤس والبلطة.

 لقد أولى العرب اھتماما  بحماٌة أجسادھم من الضربات، ولذلك اھتّموا بتصنٌع الدروع األسلحة الوقائٌة: 

المختلفة القٌاسات، والتً كان منها ما ٌؽطً كامل الجسم، وھً التً لبسها المشاة فً العصر األموي ، ومنها 

، واھتموا كذلك بحماٌة الرأس من خبلل تصنٌع خوذ (4)الركب، وكذلك التً تؽطً الصدر فقط القصٌرة إلى

كما وٌمكن  القول بؤن العرب صنعوا األكؾ الحدٌدٌة ، إذ  (1)مختلفة األشكال ومنها ما ٌؽطً منطقة الصدؼٌن

كما تقدم العرب ( 47)الحدٌدي ٌذكر ابن األثٌر رواٌة مفادھا تلقً أحد المقاتلٌن لضربة سٌؾ فً ٌده  خرقت الكؾ

  (44)فً صناعة الترس والمجن، فاشتهرت  منها الدمشقٌة والعراقٌة والؽرناطٌة

)العرادة( والذي ٌشبه المدفعٌة فً  المنجنٌقكوالتً كانت جماعٌة  ٌخص اآلالت الثقٌلة وآالت الحصاروفٌما    

 وطرأ على ھذا السبلح بعض             (41)لفسطاطالوقت الحاضر، وكان عمرو بن العاص من أوابل صانعٌها فً ا

----------------------------------                                                                                                                                    

، دار  4مكتشفات مثٌرة تؽٌر تارٌخ دمشق القدٌم)إرم ذات العماد(سلسلة دراسات وثابق دمشق الشام رقم  ،أحمد ؼسان سبانو، (ٔ)

                                                                                                                      .ٕ٘٘قتٌبة، دمشق، ص

دار صادر، ،وأخبار العبادآثار الببلدم(8ٖٕٔ/ھ8ٕٙزكرٌا بن محمد بن محمود)ت، القزوٌنً،  9ٖص، ابن الفقٌه، البلدان (ٕ)

                                 .  94ٔ، ص9ٙ9ٔھذه ھً الٌمن، مطبعة المدنً ، صنعاء،  ،عبد هللا أحمد ، و ثور،9ٙص بٌروت،د.ت،

، المإسسة العربٌة  ٖفن الحرب عند العرب فً الجاھلٌة واإلسبلم، موسوعة الحضارة العربٌة  اإلسبلمٌة، ج ،محفوظ، جمال (ٖ) 

                               .                                                                4ٕ،  ص948ٔ، ٔللدراسات والنشر، بٌروت، ط

               4ٗ، ص99ٔٔ، ٔاب الفروسٌة، تعلٌق سمٌر حسٌن حلبً، دار الصحابة للتراث ، طنطا، طابن قٌم الجوزٌة ، كت (ٗ)

                                                                                                            9ٙالمرجع السابق، ص ،جمال محفوظ، ( ٘)

والٌة الٌمامة دراسة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري،مكتبة ٌمان ،صالح بن سلشمً، ( الوٙ)

                                                                                            ٕٕ٘، ص99ٕٔالملك عبد العزٌز العامة،الرٌاض،

                                                                                                                                                       .9ٕٕالدقدوقً، الجندٌة، ص (4)

                                                                                                  .            89الحضارة العربٌة، ص ،،رحٌم ، و الكاظم4ًٕٗ،صٖالطبري، تارٌخ،ج (8)

                                                                                             .  44فن الحرب ،ص ،جمال ، و محفوظ،9ٖٕالدقدوقً، الجندٌة فً العهد األموي، ص (9)

                                                                                                             .     ٖٔٗ،صٗم( أثناء قتال مسلمة بن عبد الملك وٌزٌد بن المهلب انظر ابن األثٌر،الكامل،ج4ٕٔ/ھٕٓٔ فً حوادث سنة)(ٓٔ)

                                                                          .  94ص ، فن الحرب،جمال ، و محفوظ،ٕٓٗالدقدوقً، الجندٌة،ص( ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                               8٘الحضارة العربٌة،  ص ،رحٌم الكاظمً،(ٕٔ)
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التعدٌبلت ، من حٌث الحجم  كالمنجنٌق الذي قاتل به الحجاج الثقفً والذي جعل له أوتار قوٌة وقاعدة من الكتل 

فات أو عجبلت، كما شملت التعدٌبلت نوع القذابؾ و كانت أؼلبها من الخشبٌة الضخمة والتً ُتجر على زحا

الحجارة ، ومن أمثلة ذلك رمً عبد الملك بن مروان لقرقٌسٌا بالحجارة أثناء حصاره لها فً حربه مع مصعب 

واستخدامها بشكل كبٌر فً فتوحات العرب  (1)وكذلك حصار الحجاج لعبد هللا بن الزبٌر فً مكة (4)ابن الزبٌر

   (3)م(4ٗٗ/ھ4ٕٔفً الجهة الشرقٌة، كما استخدم مروان بن محمد آالؾ الحجارة أثناء حصاره لحمص سنة)

ولم تكن القواذؾ من الحجارة فقط بل كانت من الكتل الحدٌدٌة  وھً ما قذؾ به مسلمة بن عبد الملك مدٌنة 

لك استخدموا النفط المشتعل ومن ذلك ما رمى به الجنٌد بن عبد الرحمن الكٌرج   وكذ (1)الباب أثناء حصاره لها

ونظرا  العتماد األموٌٌن الكبٌر على المنجنٌق، فقد قاموا بصنعها وفق أحجام  (5)م(4ٕ٘/ھ4ٓٔ)القوقاز( سنة) 

رجل للعمل به،  ٓٓ٘مختلفة فمنها الضخم كالذي صنعه الحجاج الثقفً وسماه العروس لكبره، إذ احتاج إلى 

كما قام العرب بتصنٌع  م(4ٓ4/ھ89)كراتشً(فً) سنة (6)واستخدمه محمد بن القاسم الثقفً فً فتح مدٌنة الدبٌل

الدبابة والتً كانت على ھٌبة ھودج كبٌر مصنوع من الخشب الصلب ومؽلفة بالجلود المنقوعة بالخل كً ال 

العصر األموي ، ومنها توسٌعها بحٌث تتسع لعشرة رجال وٌبدو أنها خضعت لبعض التعدٌبلت فً  ( 0)تحترق 

وجعلوھا على شكل برج مرتفع    (4)الخشب السمٌك والحدٌد والرصاص،  كما وضعوا على جانبٌها أو أكثر

، واستخدموھا فً دك األسوار، كما فعل الجنٌد بن عبد الرحمن فً  وركبوا على رأسه قطعة حدٌد سموھا الكبش

                                                                                           . م(4ٕ٘/ھ4ٓٔنة)س (1)حصاره لكٌرج

و اھتم العرب بالسبللم والحبال لما لها من فابدة فً تسلق أسوار المدن والقبلع، وكان الزبٌر بن العوام من الذٌن 

 .  (  47)استخدموھا فً أثناء فتح مصر

فاألموٌون طوروا األسلحة الفردٌة والجماعٌة واعتنوا بتفاصٌلها نظرا  ألھمٌتها فً حروبهم بعد أن  إذا      

أصبحوا قوة تقع علٌها أعباء كثٌرة من فتوح وتوسٌع للدولة ومقارعة الخصوم الداخلٌٌن أٌضا  ألن السبلح ھو 

 من أدوات القوة العسكرٌة  .

ضرورة االھتمام بالسبلح البحري كونهم أصبحوا أصحاب دولة ذات : لقد أدرك العرب األسلحة البحرٌة -1

شؤن حربً، وھً تجابه دولة بٌزنطة العرٌقة بالخبرة البحرٌة، ولذلك سعوا من أجل إٌجاد قواعد بحرٌة تشمل 

  كةاألحواض وأماكن بناء السفن ومواد البناء ، باإلضافة إلى البنابٌن المهرة، والمبلحٌن المدربٌن، وجاءت معر
--------------------------------------                                                                                                                                 

                                                                                                                                           .ٖٖٔ،،صٙابن األعثم، الفتوح ج(ٔ)

 ،ٗمكة، ط تحقٌق رشدي ملحس، أخبار مكة وما جاء بها من اآلثار،-م(8ٙٗ/ھٕٓ٘،محمد بن عبد هللا بن أحمد)ت األزرقً(ٕ)

                                   .  ٘ٔ،صٙوالتارٌخ، ج.والمقدسً، البدء ٙ٘ٗ،صٖابن األثٌر، الكامل، جو، ٖٓٙ،صٕج،98ٖٔ

                                                             .ٔٔ،ص٘وابن األثٌر ، الكامل، ج 89ٕ،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٖ)

، شوقً أبو خلٌل، أطلس دول العالم ومدٌنة الباب ھً مدٌنة دربند وتقع على بحر قزوٌن فً داؼستان 9ٕٓالببلذري، فتوح،ص(ٗ)

                                                                                                                                                          48ٔ،صٖٕٓٓ، ٕدار الفكر،دمشق،ط اإلسبلمً،

وأران من الجنوب وھً القوقاز حالٌا ،أمٌن  لكٌرج تقع بٌن جبال القبج فً الشمال وأرمٌنٌة و. واٖٙٔ،ص ٕالٌعقوبً، تارٌخ،ج(٘)

                                                      .ٕٔٓوشوقً أبو خلٌل، أطلس دول، ص,  .99واصؾ، الفهرست موسوعة،ص

                                                               .ٕٓ٘،صٗج، و ابن األثٌر، الكامل، ٕٗٗالببلذري، فتوح البلدان،ص(ٙ)

                                                                                 ٖٗٔ،صٔتارٌخ التمدن اإلسبلمً، ج ،جرجًزٌدان، ( 4)

                                                                                                                                    . 88الحضارة اإلسبلمٌة، ص ،رحٌم كاظمً،( 8)

                                                                                                                                                                                        .      9ٕٗالببلذري،فتوح،ص(9)

 ، و98ٕ، ص99ٙٔ، ٕفتح العرب لمصر، تعرٌب محمد فرٌد أبو حدٌد بك، مكتبة مدبولً، القاھرة، ط ،الفرد ج.بتلر،(ٓٔ)

مصر اإلسبلمٌة درع العروبة ورباط اإلسبلم، وزارة الثقافة، ھٌبة اآلثار المصرٌة، ،ابراھٌم أحمد ،العدوي 

                                                                    .                      ٖٗص
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   هم، إذ كانت فٌها العرب على البٌزنطٌٌن لتقوي ھذا الدافع لدٌ والتً انتصر م(٘٘ٙ/ ھٖ٘ذات الصواري سنة)

                                       اإلسكندرٌة قاعدة بحرٌة كاملة، لكن افتقار مصر إلى األخشاب المناسبة لصناعة السفن أدى إلى استٌرادھا من 

باإلضافة إلى إنشاء دور جدٌدة، ولقد كان ( 4)جبال الساحل الشامً، لذلك اھتم العرب بتطوٌر دور الصناعة

الدور الرٌادي فً ھذه الصناعة التً تركزت فً جزٌرة الروضة وتقع بٌن الفسطاط والجٌزة، ولذلك لمصر 

م( دعم العرب دار صناعة الروضة، إذ إنه فً عام  4ٖٙ/ هٗ٘، وٌبدو أنه فً سنة)( 1)سمٌت بجزٌرة الروضة

والتً ٌبدو  (3)للصناعة فً عكام(،وبعد ھجوم الروم على السواحل الشامٌة، أمر معاوٌة ببناء دار 9ٙٙ/ ه9ٗ) 

ولقد أصبح ھناك عدة دور لصناعة السفن فً مصر والشام، نظرا  التساع نشاط  . أنها كانت معطلة منذ الفتح

األسطول اإلسبلمً، ونتٌجة لتوفر مقومات ھذه الصناعة فً الببلد العربٌة، فاألخشاب التً كانت ُتصنع منها 

كانت متوفرة فً عدة مناطق من الشام ومصر، حٌث أشجار الصنوبر ألواح السفن والصواري والمجاذٌؾ 

الصالحة  (1)السنط المصري القوي واألرز والبلوط والعرعر التً تزخر بها جبال لبنان وسورٌا، وكذلك أخشاب

لعمل الصواري وضلوع جوانب السفن، وخشب الجمٌز واألثل وؼٌرھا مما ٌصلح لصناعة المجاذٌؾ والقراب 

وكان  باإلمكان استؽبلل معدن الحدٌد المتوفر فً مصر والشام  (5) رت بها مصر منذ أقدم العصورالتً اشته

 (0)والفإوس كما ٌتوفر بمصر القطران المستورد من لٌبٌا  (6)والٌمن لصنع المسامٌر والمراسً والخطاطٌؾ

فً استٌراد األخشاب  ماألقباط كمبلحٌن فً سفن الشام أ والشام سواء فً استخدامواستمر التعاون بٌن مصر 

ٌت ذات لبناء السفن من الشام، وعلى الرؼم من بناء دار لصناعة السفن فً عكا إال أن أھمٌة صناعة مصر بق

ٌُستنتج ذلك من أوراق البردي العابدة لكوم إشقوة ،والتً تعود لعهد الخلٌفة  شؤن عظٌم فً العصر األموي و

عبد الملك، حٌث أظهرت ھذه الوثابق أّن الصناعة كانت مزدھرة فً جزٌرة الروضة والقلزم  الولٌد بن

كما تكشؾ ھذه األوراق التً تعود لعهد الوالً قره بن شرٌك نظام العمل وشرح القواعد التً ( 4)واإلسكندرٌة

ٌُدعى متولً الصناعة لمواد الخاصة ببناء وھو المسإول عن تلقً ا‹ جرى على أساسها، إذ ِوجد مشرؾ عام 

 السفن واستدعاء مهرة الصناع وؼٌرھم من العمال الذٌن تتطلبهم دار الصناعة، كما حددت السلطات أجرة 

وبفضل ھذا سار العمل بدقة ونظام تام فً بناء األسطول العربً منذ  . العمال ومقادٌر المواد الؽذابٌة البلزمة لهم

طات العربٌة اإلسبلمٌة على رفع كل ؼبن ٌقع على العمال المشتؽلٌن أٌامه األولى، وساعد على ذلك حرص السل

           أقٌمت ثكنات للبحارة بجوار بناء و لزٌادة دعم ھذه الصناعة، (1)فً  دار الصناعة وإعادة حقوقهم الضابعة
--------------------------------------------                                                                                                                      

إلدرٌسً، نزھة ، إٗٔالببلذري، فتوح، صأطلق العرب على أماكن صناعة السفن اسم الصناعة أو دار الصناعة، انظر:  (ٔ)

                                                   ،           9ٓمصر فً فجر اإلسبلم ،ص  ،سٌدة ،  كاشؾ،9ٔ٘،صٕالمشتاق ،ج

                                                                                                                                                                        .             ٖٕ، صٖالمقرٌزي، الخطط،ج(ٕ)

                                                                                                                                                                                                .ٕٗٔالببلذري، الفتوح.  ص (ٖ)

                                                                                      .         ٘ٔٔالحٌاة االقتصادٌة فً مصر البٌزنطٌة،ص،عطا، زبٌدة محمد  (ٗ)

المواد والصناعات عند قدماء المصرٌٌن، ترجمة زكً اسكندر ومحمد زكرٌا ؼنٌم، مكتبة مدبولً، القاھرة،  ،أ لفرٌد لوكاس،( ٘)

                                                                                                                                                                                                                  .ٕٗسالم والعبادي، البحرٌة، ص،السٌد عبد العزٌز  ، و4ٔٗ-9ٕٙ،ص99ٔٔ، ٔط

( الخطاطٌؾ مفردھا ُخّطاؾ وھو الحدٌدة الملتوٌة تكون فً جانبً البكرة فٌها المحور، ابن منظور، ٙ)

                                                                                         .                                 44،ص9لسان،ج

، والقطران مادة سوداء لزجة تستخدم فً الطبلء، موال، ٕٗص  اإلدرٌسً، نزھة المشتاق، وسالم  والعبادي، البحرٌة، (4)

                                                                                                                                     .4ٕٕ٘،ص٘الموسوعة المٌسرة،ج

. والقلزم  ھً بلدة على ساحل 4ٗٔفن الحرب البحرٌة، ص ،وفٌق ،، بركات9ٔمصر فً فجر اإلسبلم، ص ،سٌدة كاشؾ، (8)

زم)األحمر( وٌعرؾ الٌوم موضعها بالسوٌس،المقرٌزي، الخطط، بحر الٌمن فً أقصاه من جهة مصر  وإلٌها ٌنسب بحر القل

                                                                                                                                      .9٘٘،صٔج

                                             .8٘ٔالعرب والمبلحة،ص ،جورج حورانً، (9)
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فإن دار صناعة عكا لم ( 4)م ُتحل نهابٌا  المشاكل التً ل ورؼم أن مشكلة قلّة األخشاب فً مصر بقٌت من  السفن،

  (1)لصناعة السفن إال أن نقلها الخلٌفة ھشام إلى صور تجد فٌها مشكلة نتٌجة توفر المادة لدٌها، وبقٌت عكا مركزا  

ورؼم ذلك فالتعاون بقً مستمراُ بٌن مصر والشام، ولم تبخل مصر بتقدٌم خبرة مبلحٌها وصّناعها الذٌن 

باإلضافة إلى االعتماد على سكان   (3)تخصصوا فً سد ثؽرات السفن واستخدام المسامٌر الحدٌدٌة فً بنابها

ة العربٌة اإلسبلمٌة وإشرافها على البحر ونظرا  التساع مساحة الدول (1)فً ركوب البحر الٌمنٌٌن الذٌن مهروا

قوة  المتوسط وصراعها مع بٌزنطة على إفرٌقٌا وعملٌات الكر والفر بٌنهم ، وجد األموٌون ضرورة إنشاء

النعمان فً تخرٌب  بحرٌة مستقلة فً إفرٌقٌا، إذ ظل الروم ٌهددون العرب من البحر إلى أن نجح حسان بن

حٌث أوعز له عبد الملك بن مروان باتخاذ صناعة بتونس  (5)مٌنة فً تونسقرطاجة، وإنشاء قاعدة بحرٌة أ

إلنشاء اآلالت البحرٌة، كما كتب عبد الملك إلى أخٌه عبد العزٌز والً مصر ٌؤمره  بتسٌٌر ألفً قبطً مع أھلهم 

وبفضل ھذه  (6)وأوالدھم إلى معسكر تونس، إلنشاء دار صناعة فٌها، وأمر البربر بجلب األخشاب إلنشاء السفن

الدار استطاع العرب اإلؼارة على الجزر المتوسطٌة ، و فتح األندلس أٌضا  . وٌمكن معرفة مدى القوة التً 

حصار القسطنطٌنٌة عام       وصل إلٌها العرب فً مجال البحرٌة من خبلل معرفة عدد السفن التً شاركت فً

 .(0)المإن أصؽر حجما  سفٌنة حربٌة وسفن نقل  (8ٓٓٔم( والبالػ) 4ٔ4/ھ99) 

ولقد تنوعت أشكال السفن وأحجامها بتعدد أؼراضها ، وأكبر الظن أنها لم تكن تختلؾ عن السفن المعروفة     

                                                              لدى البٌزنطٌٌن وتدل أسماءھا المختلفة على اختبلؾ حاجاتها ومن تلك السفن:    

وھً جمع شونة وتعد من أھم قطع األسطول العربً اإلسبلمً، ألنها كانت أكبر السفن وأكثرھا  الشوانً:-4

 ٓ٘ٔاستعماال  لحمل المقاتلٌن، وكانوا ٌقٌمون فٌها أبراجا  وقبلعا  للدفاع والهجوم وكان متوسط ما تحمله الشونة 

                                                                                                                                                                . (4)رجبل  

ومفردھا حراقة وھً نوع من السفن فٌها مرامً نٌران، كانت ُتستعمل فً حمل األسلحة الحرارٌق: -1

 .(1)النارٌة

وھً أكبر سفن األسطول، كان العرب ٌجرونها فً البحار خلؾ السفن الصؽٌرة وھً تحمل  المسطحات: -3

                                                                                                                                  .     (47)السفن الصؽٌرة واألسلحة

 .   (44)دھا عشارى وھً من توابع األسطول وكان ٌسار بها فً النٌل وُتبحر بعشرٌن مجذافا  مفر العشارٌات:-1

وھً جمع شلندي وھً مراكب بحرٌة كبٌرة لحمل المقاتلة والسبلح وتعادل فً أھمٌتها الشونة  الشلندٌات: -5

 .                                                                                                                (41)والحراقة

---------------------------------------------                                                                                                    
                 .Wiet,G.L.  Egypte  Arabe,(Paris 1937)   P 174-175، ؤٕٔأرشٌبالد، القوى البحرٌة، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                .8ٗٔ،صٔ،معجم البلدان،ج ،وٌاقوت الحمويٕ٘ٔالببلذري، فتوح البلدان  ص (ٕ)

                 9،ص9٘8ٔوحدة مصر وسورٌة فً العصر اإلسبلمً ، محاضرات جامعة اإلسكندرٌة،  ،جمال الدٌن الشٌال، (ٖ)

                                                                                                                .ٕٙقوات البحرٌة العربٌة فً المتوسط ،ص ،عدوي، أحمد (ٗ)

                                                                                                                         . ٘ٔٔ.،لوٌس أرشٌبالد، القوى،صٕٕٙفتح العرب للمؽرب، ص ،حسٌن مإنس ،( ٘)

                                                                  . 8ٖأبو عبٌد البكري، المؽرب فً ذكر ببلد إفرٌقٌا والمؽرب، ص (ٙ)

                                                       ٙٙٔ-٘ٙٔام  العبلقات ،صوس ،و48ٖالشام فً صدر اإلسبلم، ص،خماش، نجدة  (4)

                                                                                                                                                .     98( محفوظ، جمال، فن الحرب عند العرب، ص8)

                                                                                          .   94ٔ، ومحفوظ، جمال، فن الحرب،صٖ٘ٔ(  بركات، وفٌق، فن الحرب البحرٌة ،ص9)

                                                                                                                                                                              . 8ٖٔ( خماش، نجدة، الشام صدر اإلسبلم ،ص ٓٔ)

                                                                                                                                              .       ٕٕٔ( الرفاعً، أنور، اإلسبلم فً نظمه،صٔٔ)

 .ٙ(عبد الفتاح، عبادة، سفن األسطول اإلسبلمً،صٕٔ)
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مفردھا بطسة وھً نوع من مراكب البحر الكبٌرة وفٌها عدد من القلوع وكانت تنقل المجانٌق  البطس:-6

 .(4)والمقاتلة والسبلح وتحمل مبات الرجال

أما بالنسبة لسبلح السفن فً العصر األموي، فإن أؼلبه كان خفٌفا  كالتً ُتستخدم فً البرٌة باإلضافة إلى    

 األسلحة المستخدمة فً البحر والتً منها:  

ھً عمد من الحدٌد لها رإوس مستطٌلة الشكل مضرسة مصنوعة من الحدٌد، وقد تكون مقابض ھذه  اللتوت:-0

كم التدوٌر، لكن خرزتها من الحدٌد وتلبس فً المقبض، وقد ُتدرس تدوٌرة الخرزة أو اللتوت من الخشب المح

 .(1)تسنن

وھً ال تختلؾ عن اللتوت إال فً رإوسها، فهً مدورة مضرسة وُتستخدم اللتوت والدبابٌس الدبابٌس:-4

 . (3)كسبلح لتهشٌم الخوذ المعدنٌة

ھً صنادٌق مفتوحة من أعبلھا توضع فً أعلى السواري ٌصعد إلٌها الرجال قبل استقبال العدو  التوابٌت: -1

فٌقٌمون فٌها ومعهم حجارة صؽٌرة فً مخبلة معلقة بجانب الصندوق، فٌرمون العدو فٌها وھم مستورون فً 

س والزرنٌخ، ٌرمون بها التوابٌت، أو ٌرمون قوارٌر النفط أو جرار النورة وھو مسحوق ناعم من مزٌج من الكل

 .(1)فً مراكب العدو فٌإثر ذلك على رإٌتهم

: وھً عبارة عن نوع من الخطاطٌؾ الحدٌدٌة التً كان ٌستخدمها  البحرٌون للرمً على مراكب الكاللٌب-47

  .(5)العدو لجذبها وشدھا والعبور إلٌها

انة حدٌدٌة تكسر كل ما تقع علٌه : ھً جمع باسلٌقٌات وھً عبارة عن سبلسل فً رإوسها رمالباسلٌق-44

 .(6) لشدة دفعها

تدخل فً اُ : وھً أداة كالفؤس كانت ُتجعل فً مقدمة المركب، وھً حدٌدة طوٌلة محددة الرأس جداللجام-41

                                                                                                                               .( 0)تشبه سنان الرمح لطعن المراكب خشبة بارزة

كما استخدم العرب النفط البحري وھو خاص بإحراق المراكب وٌجهز من قطران وكبرٌت ومواد مختلطة   

ٌُطلق النفط م ن آلة من النحاس أو شدٌدة االلتهاب ال تنطفا نٌرانها التً تنشؤ من قذؾ ھذا النفط بمبلمسة الماء و

 وھذه النار اقتبسها العرب عن الروم( 4)الحدٌد ُتعرؾ بالنفاطة ، وكثٌرا  ما ٌقذؾ النفاطون النفط بالسهام والنشاب

 وھً فً األصل من اختراع شرقً من قبل رجل من بعلبك اسمه كالٌنكوس ھاجر إلى القسطنطٌنٌة بعد الفتح 

---------------------------------- 

                                                                                                                                            .ٗ٘ٔفن الحرب،ص بركات ، وفٌق،( ٔ)

                                                   .                                                     ٓٔعبد الفتاح، عبادة، سفن،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                      .ٔٔ(  عبد الفتاح، عبادة، سفن،صٖ)

                                                                                                                                                        .4ٕٙ،صٕ( المقرٌزي، الخطط،جٗ)

 ،حسٌن ،و الحاج حسن، ٕٗٔاإلسبلم فً حضارته، ص ،،أنور ، و الرفاع8ًٖٔصفن الحرب البحرٌة،  ،وفٌق بركات، (٘)

                                                                                                                                                                       .4ٕٗالنظم اإلسبلمٌة، ص

                                                                                                                                                                                                                     .8ٖٔفن الحرب البحرٌة، ص،بركات، وفٌق  (ٙ)

                                                                              .ٕٗٔاإلسبلم فً نظمه، ص ،،أنور ، و الرفاع4ًٕٗالنظم اإلسبلمٌة، صالحاج حسن ،حسٌن،  (4)

 .ٕٗٔ( الرفاعً، أنور،اإلسبلم،ص8)
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بالخل أو الماء والشب  بلولةملود الوكان العرب ٌعلقون حول المراكب من الخارج الج  (4)العربً لببلد الشام

 .(1)والنطرون لرد أذى النفط

وھكذا أحرز العرب تقدما  واضحا  فً مجال صناعة األسلحة بكل أصنافها ، وشكلت ھذه األسلحة قوة للجٌش    

 األموي.

 : االهتمام بالصناعة المرتبطة بعامة الناس-5

تحتاج الصناعة إلى عدة عوامل لقٌامها ومن أھمها توفر المواد الضرورٌة النباتٌة والحٌوانٌة والمعدنٌة،     

 باإلضافة إلى األٌدي العاملة ورإوس األموال وؼٌرھا من متطلبات الصناعة .

قاء الذوق العام، ولم ولقد تنوعت الصناعات تلبٌة  لمتطلبات الحٌاة، كما طرأ علٌها التحسٌن والفن نتٌجة ارت   

 فً الشام صناعات ذات سمعة جٌدة  تكن ھذه الصناعات طاربة أو جدٌدة، فالببلد العربٌة عرفت الحرؾ، إذ كان

كذلك فً مصر والحجاز والٌمن وؼٌرھا من الببلد، باإلضافة إلى الوالٌات حدٌثة الفتح سواء الشرقٌة أم 

بٌلة. ھذا وتنوعت الصناعات التً ُعرفت فً العصر األموي الؽربٌة، وإن كانت المعلومات عن صناعاتها ض

وما قبله، حٌث ِوجدت الصناعة النسٌجٌة على أنواعها كافة القطنٌة والحرٌرٌة والكتانٌة والصوفٌة باإلضافة إلى 

 السجاد والبسط، وكذلك صناعة الحلً ، و الصناعات الؽذابٌة والخشبٌة وؼٌرھا مما مورس فً تلك الحقبة.

: لقد كانت الحٌاكة من الحرؾ القدٌمة والمهمة، وساعد على ذلك وفرة المواد الخام الصناعة النسٌجٌة-ٔ   

األولٌة كالحرٌر الذي أُحِضر من الصٌن وانتقل باتجاه الؽرب إلى شواطا بحر قزوٌن وإقلٌم طبرستان وأرمٌنٌة 

لكن  (3)رت معامله فً دمشق وحمص وحماهوالببلد اإلٌرانٌة ، وعرفتها ببلد الشام منذ أٌام الرومان وانتش

صناعته تضاءلت بسبب  احتكار الرومان لها. وكذلك انتقل القطن من الهند إلى فارس فالعراق والشام وؼٌرھا 

ولكن الصوؾ كان منتشرا  فً أؼلب المناطق وذلك لوفرة تربٌة الحٌوانات فٌها.  (1)من الببلد العربٌة اإلسبلمٌة

 . (5)فقد كانت مصر أكثر الببلد صناعة له، وذلك النتشار ھذه الزراعةأما بالنسبة للكتان 

وعلى الرؼم من انتشار الصناعات النسٌجٌة  بؤنواعها كافة وبمختلؾ المناطق، إال أنه ٌبدو أن كل إقلٌم اشتهر    

مصر  ، واشتهرت(6)بنوع خاص من النسٌج، ففارس والعراق والشام اشتهرت باألنسجة الحرٌرٌة المشّجرة

باألنسجة الكتانٌة، كما اشتهرت ببلد فارس به أٌضا ، وامتازت خراسان والعراق باألقمشة القطنٌة، أما النسٌج 

ٌُصنع فً كل مكان تقرٌبا    . ومما ساعد على انتشار الصناعات النسٌجٌة عدا حاجاتها( 0)الصوفً فقد كان 

صوا على الظهور بهٌبات فخمة، فقد كان معاوٌة فً               الضرورٌة، اھتمام الخلفاء والوالة بهذه الصناعة، حٌث حر
--------------------------                                                                                                                

                                                                                                                  .  ٕٗٔ، والرفاعً، أنور، اإلسبلم،ص9ٖٔ( بركات، وفٌق، فن الحرب،صٔ)

، 8ٕٗ،صٔجقدبػ به الجلود، ابن منظور، لسان،، والّشب : حجر معروؾ ٌٕٙٔ،صٔ( زٌدان،جرجً، تارٌخ التمدن،جٕ)

                                                                                                                                  . 9ٗ٘حمر واألخضر، عمارة، قاموس،صوالنطرون: معدن ٌستخرج من األرض منه األ

                                                                                                                .  8ٕٔ-8ٕٓ،ص9ٕٔٔ، ٘ٔتارٌخ الحرٌر فً ببلد الشام ، مجلة المشرق، بٌروت،السنة ،ؼستون دوكوسو ، (ٖ)

الحٌاة االقتصادٌة فً الدولة اإلسبلمٌة ، ضمن دراسات تارٌخ الحضارة العربٌة، مطبوعات ذات ،العبادي، أحمد مختار  (ٗ)

                                                                                                                                                                                                   .ٖٔٗ، ص98٘ٔالسبلسل، الكوٌت، 

                                                                                                . ٖ٘ٔ، صٔصورة األرض، ج ،ابن حوقل (٘)

                                                  .9ٖٙ،صٗالمشّجر: ما كان نقشه على ھٌبة الشجر، ابن منظور،لسان العرب،ج  (ٙ)

                                                                                                                                                                                .  ٖٔٓاإلسبلم فً نظمه، ص ،أنور الرفاعً،( 4)
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علٌه  ، كما اھتم الخلٌفة سلٌمان بؤناقة ملبسه ولكل من ٌدخل (4)أثناء والٌته للشام  ٌلبس الثٌاب الباھظة الثمن

، وعلى الدرب نفسه سار الوالة ، حٌث لم ٌسمحوا ألحد بالدخول (1)حتى عماله وحجابه وخدمه بما فٌهم طباخه

                                                                                                                  .                                                      (3)إال بهذه الثٌاب الموشاة

عن ھذه الصناعة سٌكون الحدٌث عن كل إقلٌم بصناعته النسٌجٌة المتنوعة  عطاء صورة واضحة ومن أجل إ    

    (1)الحرٌرٌة التً اشتهرت بمختلؾ الصناعات النسٌجٌة ، وعلى رأسها بالد الشاموالبداٌة من مركز الدولة : 

الصناعات  ومن  (5)سقبلن وؼزة وبعلبك وحلب وصور وطبرٌة ودمشق من أھم مراكزھافقد كانت كل من ع

تربعت على عرش وعلى الرؼم من أن دمشق  . (6)التً كانت الشام تفخر بها صناعة الشقق الحرٌرٌة والقطنٌة

الصناعات النسٌجٌة فً الشام إال أنها لم تكن الوحٌدة فً ھذا المجال فكثٌرة ھً المدن والمناطق التً عرفتها 

،كما اشتهرت بٌت لحم وطبرٌة بالثٌاب القطنٌة. ھذا وٌشٌر الحمٌري إلى وجود سوق للقطانٌٌن ( 0)ومنها بعلبك 

،وأنتجت حمص كمٌات كبٌرة من األقمشة المختلفة (1)القطنٌة،وقد ذاعت شهرة حلب بالثٌاب (4)فً القدس

وأنتجت الرصافة األكسٌة أٌضا  ، فقد  ،(47)األنواع،بحٌث أنها حلت بعد اإلسكندرٌة مباشرة  فً إنتاج األقمشة 

،وكان للسجاد والبسط أٌضا  شهرة فً الببلد (44)كان كل رجل فٌها ؼنٌها وفقٌرھا ٌؽزل الصوؾ والنساء ٌنسجن

                                   .  (41)الشامٌة ، حٌث صنعتها كل من دمشق وحمص وحلب  وطبرٌة وطرطوس

، وانتشر فً البصرة  (43)وصناعتها النسٌجٌة فقد اشتهرت الكوفة بعمل الوشً والخز  إلى العراق:وباالنتقال     

،وحاكت الموصل أنواعا  كثٌرة من المنسوجات منها الوشً والمخامل والثٌاب الرقٌقة من  (41)إنتاج الخز والبز

وصنعت الحٌرة أنسجة فاخرة من  (45)الستابر الجٌدة  الكتان والقطن، باإلضافة إلى النسٌج الذي كانت ُتصنع منه

فً األسواق، وتطورت ھذه  الحرٌر باإلضافة إلى األقمشة الصوفٌة والقطنٌة، والقى سجادھا رواجا  كبٌرا  

 (46) ، واشتهرت تكرٌت بنسٌج الصوؾ الصناعة فً العصرٌن األموي والعباسً، وانتقل سجادھا إلى النعمانٌة

 لمٌسان شهرة فً .وكان (40)ووجدت فً اإلبلة صناعة األنسجة الكتانٌة الرقٌقة المطرزة، أو ؼٌر المطرزة

                                                                                                                                                                   .  (44)صناعة البسط
----------------------------                                                                                                                                                

(ٔ), islam dans as,p200  L' M , Lombard                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    ٕٗٔ، ٕالمسعودي، مروج الذھب، ج (ٕ)

                                                                                                                                        . ٕٗٔ، ٕالمصدر السابق ، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                         pp202-203 ' islam dans as ,M,;L   Lombard,و  ٖٙٔالمقدسً، أحسن، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                      .   4ٖٖ،صٔاالدرٌسً، نزھة المشتاق،ج  (٘)

                                                                                                                                                                                                       . ٖٕٓ،صٗ، خطط الشام،ج علً كر ،محمد  (ٙ)

                                                                                                                                                                             . 8ٖابن بطوطة، ، رحلة ابن بطوطة، ص (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .8ٙالحمٌري،الروض المعطار  ،ص (8)

                                                                                                                                                        .ٗٙٔالمقدسً ،أحسن، ص (9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .    ٕٔٓ،صٗخطط الشام،جكرد علً، محمد، (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .98ٔد، صالقزوٌنً، آثار الببل  (ٔٔ)

                                                                                                                                    p203.  Lombard ,M,;L' islam dans as، و4ٕٕ،صٗخطط الشام، ج،كرد علً، محمد  (ٕٔ)

                                                                                                                                                                                                    .ٕٕ٘ابن الفقٌه، البلدان، ص (ٖٔ)

ابن منظور، لسان، ، 8ٖٖ،صٖحرٌر،ابن سٌدة، المخصص،جوالخز ثٌاب ُتنسج من صوؾ و  ٖٕٔالمقدسً، أحسن،ص (ٗٔ)

                              .                                                                                                   ٖٙٗ،ص٘ج

                                                 . 48ٕ، ص٘، ج98٘ٔحضارة العراق، مجموعة من الباحثٌن العراقٌٌن،، بؽداد،  ،حمدان عبد المجٌد  الكسٌبً، (٘ٔ)

                                                                                       . 8ٔلسترنج، بلدان الخبلفة اإلسبلمٌة، ص  (ٙٔ)

                                                                                                . 48ٕالكسٌبً، المرجع السابق، ص  (4ٔ)

                                                .  ٖٕ٘ابن الفقٌه، البلدان،  (8ٔ)
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الصناعة فً ٌد األقباط، حتى أن  : فقد بقٌت شهرتها فً الصناعات النسٌجٌة ، حٌث كانت ھذهمصر أما       

، وقد أُطلق ھذا االسم على النسٌج نظرا  لقٌام (4)قباطً المنسوجات المصرٌة اسم العرب  كانوا ٌطلقون على

ٌُستخدم كرمز لطرٌقة معٌنة اسُتخدمت فٌها صناعة النسٌج المزخرؾ ، وأكثر  (1)القبط بتلك الصناعة ، ثم أصبح 

ٌُقال  ما اشتهرت به مصر ھو صناعة الكتان، المتوفر فٌها، وھذا الكتان كان أبٌضا  ال تلوٌن فٌه، حتى أنه كان 

ِوجد فً دار اآلثار   لرقتها وشفافٌتها، وقد (3) فً العصر األموي أّن األقمشة المصرٌة كالؽشاء على البٌض

وتعود زخارؾ  العربٌة قطعة من الكتان األبٌض، تشبه كثٌرا  األقمشة القبطٌة وعلٌها شرٌط من

المرجح      منسوجات قطنٌة وصوفٌة وحرٌرٌة، ولكن من. كما ُصِنعت فً مصر أٌضا  (1)م( 4ٓٙھ/88لسنة)

أن القطن والحرٌر الخام فً مصر لم ٌكفٌا االستهبلك المحلً، ولذلك استمّرت مصر فً استٌرادھا كما كانت 

وعلى العكس كان    (6)،ومع  ذلك ال ٌمكن نفً وجود القطن فً مصر فً ھذا العصر(5)تفعل قبل الفتح العربً

فر فً مصر، فالقبابل العربٌة التً استقرت فٌها اعتنت بتربٌة الماشٌة، األمر الذي أدى إلى الصوؾ الذي تو

الصوؾ والكتان لنا، لٌس »انتشار الصوؾ وصناعته ، حتى أّن ابن الفقٌه ٌذكر أن المصرٌٌن كانوا ٌقولون:

                                                                                                                                                                                                                                                                   . (0)«ألحد من أھل البلدان مثلها

. وھً المسماة بالقصب وكان ھذا القصب ٌلون  (4) لرقٌقة أي الشفافةوعمل أھل تنٌس النسٌج الفاخر والثٌاب ا   

ٌُصنع فً دمٌاط ٌُعمل منه عمابم للرجال ومبلبس للنساء،وكان األبٌض منها   . ومن ثٌاب تنٌس  (1)بتنٌس، و

.      (47) الفاخرة البدنة ، وھً التً ِوصفت لمعاوٌة عندما كبر بالسن ولم ٌعد ٌشعر بالدؾء ، فؤلبسوه إٌاھا

، (44)نظٌر له ونالت اإلسكندرٌة أٌضا  شهرة واسعة فً صناعة النسٌج الذي كما  ٌصفه المقرٌزي بؤنه ال

و أنتجت قٌس)وتقع اآلن فً محافظة المنٌا( الثٌاب الصوفٌة العادٌة  (41)وُعرفت بهنسا بنسٌج الصوؾ والقطن

المصرٌة األخرى فً الصناعة النسٌجٌة منها: وذاعت شهرة بعض المدن ( 43)والناعمة التً لم ٌكن لها مثٌل

  ، فلقد ِوجد فٌها قطعة  من الحرٌر ُكتِب (45)وتمٌزت إخمٌم بالمنسوجات الحرٌرٌة (41)وأھناس وأشمونٌن أسٌوط

-----------------------------                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           .8ٙٔالمقدسً، ص (ٔ)

                                                                                                                                              .ٕٗ،ص944ٔ(محمد، سعاد ماھر ،النسٌج اإلسبلمً،القاھرة،ٕ)

                                                                                                           .                                                                                                                            ٕٖ٘،صٕالحضارة اإلسبلمٌة، ترجمة، محمد عبد الهادي أبو رٌدة، دار الكتاب العربً، بٌروت ج ،آدم متز ، (ٖ)

                                                                                                                                     ،  8ٕٗكاشؾ، مصر فً فجر اإلسبلم ،ص  (ٗ)

                                                                                                                                                                                                    .8ٕٕٖكاشؾ، مصر ،ص (٘)

(ٙ) Lamm, Carl ,Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East ,Paris ,1937,pp4-5 ، Johan                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   .    9ٙابن الفقٌه، البلدان، ص  (4)

                                                                                                              ٔ٘،صٌٕس تقع بجانب دمٌاط،ٌاقوت، معجم البلدان، جتن (8)

       .ٕٓٔالحٌاة االقتصادٌة فً مصر البٌزنطٌة.ص ،زبٌدة محمد عطا ،و، ٖٖ٘،صٕالحضارة اإلسبلمٌة ، ج ،متز ، آدم (9)

                                                                                                                                  .  99ٗ، صٔالمقرٌزي، الخطط، ج(ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                         . 4٘ٗ، صٔالمصدر السابق،ج (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .8ٕ٘مصر، ص ،كاشؾ، سٌدة(ٕٔ)

.  والقٌس كورة بمصر بجانب البهنسا ، فتحها قٌس بن الحارث المرادي، فسمٌت على 4ٕ٘، صٌٔزي، الخطط، جالمقر (ٖٔ)

                                    وھً اآلن آثار بمحافظة المنٌا., .ٕٕٗ،صٗاسمه، المقرٌزي، نفس الصفحة ، والحموي، معجم، ج

دٌنة فً ؼربً النٌل من نواحً صعٌد مصر، الحموي، مصدره . وأسٌوط مٖ٘االصطخري، مسالك الممالك، ص(ٗٔ)

،واشمونٌن تقع فً صعٌد مصر  9٘ٙ،صٔ، والمقرٌزي، ج8ٕٗ،صٔوأھناس كورة فً الصعٌد، ٌاقوت، ج9ٖٔ،صٔنفسه،د

                                                                                                      ؼربً النٌل فً محافظة المنٌا حالٌا .،

                                              تقع فً الصعٌد الشرقً وھً مدٌنة سوھاج حالٌا .   8ٕ٘مصر، ص،كاشؾ، سٌدة  (٘ٔ)
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، فالمهم أنها تعود للعصر (4)مروان بن الحكم أو مروان بن محمد  مروان ، وربما كان علٌها اسم الخلٌفة

 .(1)األموي. كما كان فً طرابلس لٌبٌا الكثٌر من الصوؾ، واألكسٌة الفاخرة

الجزٌرة العربٌة ،واكتسبت من خبللها شهرة بسبب شبه  وانتشرت أقمشة وثٌاب الٌمن فً مختلؾ أنحاء      

وكذلك ،  الٌمامة  كان   لتوفر الماشٌة أٌضا  دور فً قٌام حرفة الحٌاكة ونسج البرد. وفً منطقة (3)جودة صنعها

واستّمر الحجازٌون بحرفة النسٌج خبلل العصور الوسطى، رؼم أنها لم                 (1)الخٌام الضرورٌة لحٌاة البدو

 راق وببلد فارس وببلد الشام ومصرتكن تسد  الحاجات فً الحجاز، لذلك تم استٌراد المنسوجات من الٌمن والع

وأرمٌنٌة وبخارى بشهرة كبٌرة فً صناعة األقمشة، وبخاصة بالسجاد  وحظٌت ببلد فارس (5) وؼٌرھا

                                                                                                                                                                           . (0)،كما اشتهرت أرمٌنٌة بالبسط  (6)الصوفً

:لقد وفر النخٌل المنتشر فً الحجاز والٌمن والعراق مادة  أولٌة فً صناعة الخوص والجرٌد والحصر-1     

وسعفه فً عمل حبال وخٌوط لصنع السبلل وأوعٌة متعددة لنقل و صنع األثاث المنزلً، حٌث اسُتخدمت أوراقه 

واشتهرت ببلد الشام بصناعة الحصر  (1)باإلضافة إلى الٌمامة (4)حفظ المواد، وقد امتازت الحجاز بهذه الصناعة

س شهرة خاصة بنسج الحصر وفتل الحبال وؼٌرھا ، من البردي وسعؾ النخٌل وفً  (47)حٌث كان لمدٌنة ق د 

ونتٌجة توفر البردي وخوص النخٌل فً واسط ،ُصنعت فٌها  (44)اق كانت حصر مٌسان من أجود الحصرالعر

ٌُستنتج .   (43)وبما أن مصر موطن البردي فقد اشتهرت بصناعة الحصر فٌها، بما فٌها الفسطاط (41)القصب و

أٌام الرسول الكرٌم  لكسوتها ففًمن كسوة الكعبة جودة أقمشة كل منطقة أو إقلٌم ، حٌث كان ٌختار األفضل منه 

 ، (45)، ثم كساھا عمر بن الخطاب وعثمان بالقباطً أٌضا  (41)ُكسٌت بالقباطً المصري ثم بالبرود الٌمانٌة

------------------------------                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8ٕ٘، صكاشؾ، سٌدة، مصر (ٔ)

                                                                                                                                      .9ٕٔصالقوى البحرٌة، ، أرشٌبالد،9ٙابن حوقل، صورة األرض،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                               .  44٘، ص4،  ج99ٖٔ، ٕم،طفً تارٌخ العرب قبل اإلسبل جواد ، المفصل،علً  (ٖ)

                                                                                                   .  8ٕٕالوشمً، والٌة الٌمامة، ص  (ٗ)

                                                                                                                                      . ٕٔٗص ،ٔ، ج99ٗٔؼسان بن علً ، بحوث فً التارٌخ والحضارة اإلسبلمٌة،دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، ،جرٌس(٘)

                                                                                                  .   8ٗٔنواالصطخري، مسالك الممالك،صٖٕ٘-ٕٔ٘ابن فقٌه، البلدان، ص (ٙ)

                            . 9ٕٗ،ص94ٕٔ، ٔأدٌب ، أرمٌنٌة فً التارٌخ العربً، ط،السٌد  ، و88ٔاالصطخري، مسالك،ص (4)

                                                                                                                                                       . ٕٓ٘باؼٌس، بحوث، ص (8)

 ً، والٌة الٌمامةوشمالصالح بن سلٌمان ، 9٘٘،ص4جفً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ، جواد ، المفصل،علً  (9)

                                                                                                                             .ٖٕٔص،،99ٔٔ

س قرٌة تبعد عن صفد  .ٖٙٔالمقدسً، أحسن، ص (ٓٔ) كم إلى الشمال منها، مصطفى الدباغ، ببلدنا ٙٔوق د 

                                                                                                                                                .ٕٕ٘،صٕ،قٙفلسطٌن،ج

           .9ٔ٘،صٔومٌسان تقع بٌن واسط والبصرة، ٌاقوت الحموي، معجم البلدان،ج.49ٕ، صاقالكسٌبً، حضارة العر (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                  المرجع السابق، نفس الصفحة. (ٕٔ)

                                                                                                                                                                            .       4ٕ،صٔاإلدرٌسً، نزھة، ج(ٖٔ)

.   والبرد جمع بردة وھً ؼطاء أسود مربع تلبسه األعراب،الرازي، مختار الصحاح، ٕ٘٘،صٔابن ھشام، السٌرة،ج   (ٗٔ)

                                                                                                                                                                      .84،صٖ، وابن منظور، لسان، ج9ٔص

عمارتها كسوتها ٓالمعظمةحسٌن عبد هللا تارٌخ الكعبة  سبلمة،و ،8ٕٓالماوردي، األحكام السلطانٌة، ص (٘ٔ)

                                                                                                                                    .      9ٕٗص ،9ٖ٘ٔ،ٔط،سدانتها
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، أما ٌزٌد بن معاوٌة فقد كساھا (4)وكساھا معاوٌة مرتٌن كانت المرة األولى من الدٌباج، والثانٌة من القباطً

على ما ٌبدو ھً عملٌة انتقاء للقماش األفضل  سواء أكان من  وكانت عملٌة اإلكساء   (1)بالدٌباج الخراسانً

خراسان أم من مصر أم من الٌمن ، وٌدل على ذلك قول الماوردي: أّن بنً أمٌة كسوا الكعبة فً بعض أٌامهم 

                                                                                                                                                                      .(3)نجران فً جزٌتهم والدٌباج فوقهابالحلل التً كانت على أھل 

صباؼته، ولقد امتازت الشام عن ؼٌرھا بهذه  وعند الحدٌث عن النسٌج ال بد من الحدٌث عن  الصباؼة: -3   

وبخاصة على السواحل حٌث ُسمً شمال صٌدا          الصنعة،وُعرفت حرفة الصباؼة بالعراقة فً ببلد الشام،

    ولقد برع الفٌنٌقون (1)فورفٌرٌون )أي مدٌنة اإلرجوان( و تخصص أھلها فً تصنٌع األصباغ األرجوانٌة

باإلضافة إلى مواد أخرى نباتٌة أٌضا ، وتطورت صناعة            (5)األرجوانٌة من المحارباستخراج األصباغ 

الصباؼة فً العصر األموي مع زٌادة الثراء والمٌل إلى المبلبس المصبوؼة، ولٌس أدل على ذلك من اھتمام 

فً الرملة ٌدل على أن         ووجود ھذه الدار (6)الخلٌفة سلٌمان بالصباؼة حٌث أنشؤ دارا  للصباؼٌن فً الرملة

ھناك كمٌات كبٌرة من الخٌوط واألقمشة والمنسوجات التً ٌتم صباؼتها فً ھذه الدار المتخصصة، كما ٌدل 

على تنوع المنسوجات وتعدد األلوان ، وكذلك الخبرات و المتخصصٌن واألٌدي العاملة التً تحتاجها مثل ھذه 

للصبػ بالقرمز، وإن الصباؼٌن بهذه المدٌنة كانوا قد تفننوا فً صناعة وقد اعتبرت واسط أشهر محل  المنشؤة.

، وكان العمل فً  (0)زاھٌة إلٌجاد أنواع متعددة وجٌدة من األلوان وذلك إلظهار رسوم القماش بؤلوان الصباؼة

  وفتلها ومشقهانفشها ومشطها وبعد ذلك حلجها  الصباؼٌن ٌمر بعدة مراحل حٌث ٌبدأ بؽسل المادة الخام ثم  دور

،  فالصباؼة تتم قبل الخٌاطة أو بعدھا، ومن (4)وحٌاكتها ثم نسجها وفً أثناء ھذه المراحل كانت تتم الصباؼة

ٌُستخرج منها النٌلة، والحناء والفّوة للون األحمر(1)الصباؼة نبات الوسمة المواد المستخدمة فً ونبات  (47) التً 

، كما ُعرؾ فً والٌة الٌمامة نبات ٌسمى الحراض (44)بخه مع الخل العربًوالذي ٌتم ط،  للون األسود  العفص 

ٌ حرز رطبا  ثم ٌرش الماء على رماده فٌنعقد وٌصٌر قلٌا   ٌُتخذ منه القلً حٌث   .(41)الذي 

، وٌبدو أن أھل الشام  اعتادوا العمل بها لقد تعددت الصناعات القابمة على المعادن الصناعات المعدنٌة: -1   

حٌُث اشتهرت          ( ،43)والطشوت قبل اإلسبلم، ونّشطوھا بعده، فقد صنعوا من النحاس الدبابٌس واألساور واألبارٌق
------------------------                                                                                                                         

م(تارٌخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدٌنة الشرٌفة والقبر الشرٌؾ، تحقٌق ٓ٘ٗٔھ/8٘ٗ)تحنفًأبو البقاء محمد المكً ال (ٔ)

                                                             ، 9ٔٔ،ص994ٔ، ٔ،دار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط األزھري عبلء ابراھٌم

                                                                                                                     .ٕٕ٘تارٌخ الكعبة المعظمة، ص ،حسٌن سبلمة، (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                       .8ٕٓالماوردي، األحكام السلطانٌة،ص (ٖ)

  ، و٘ٗ، ص98ٙٔة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، تارٌخ مدٌنة صٌدا فً العصر اإلسبلمً، مإسس ،السٌد عبد العزٌز سالم،(ٗ)

     .              4ٔ،ص998ٔ، ٔتارٌخ الحضارة الفٌنٌقٌة والكنعانٌة، ترجمة ربا الخش، دار الحوار، البلذقٌة، ط ،مارزٌل ،جان

افٌة والتارٌخ، محمد ، الساحل الفٌنٌقً وظهٌره فً الجؽر،ؼبلب  ، وٙٗالسٌد عبد العزٌز سالم، المرجع السابق، ص  (٘) 

                                                                                                                  .  4ٔ، ص 9ٙ9ٔبٌروت، 

                                                                                                          . ٕٓٔ، وابن الفقٌه، البلدان، ص9ٕٗالببلذري، الفتوح، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                                   .    8ٕٓالكسٌبً، حضارة العراق، ص (4)

                                                  .ٕٔ،صٓٔ،  ابن منظور، لسان،جٕٓٓ،صٗخطط الشام، جكرد علً، محمد (8)

ٌ ختضب بورقه األ (9)                                                                   .                     4ٖٙ،صٕٔسود،ابن منظور، لسان ،جالوسمة  شجر بالٌمن كان 

الفّوة عروق ٌصبػ بها و، ولها نبات ٌسمو دقٌقا  فً راسه حب أحمر شدٌد الحمرة كثٌر الماء، الرازي، مختار الصحاح  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .ٙٙٔ،ص٘ٔ، وابن منظور، لسان، جٕٙٔ،ص

  . 4ٕ، ص949ٔاألحوال االجتماعٌة واالقتصادٌة فً فلسطٌن فً العهد األموي، جامعة القاھرة،  ،موسى عبد الؽفار أحمد،(ٔٔ)

                                                                                                                                          .  9ٕٕالوشمً، والٌة الٌمامة، ص (ٕٔ)

                                                                                                                                        .     99بدور، فلسطٌن فً العهد األموي،ص (ٖٔ)



ٕٖٔ 
 

نعت اإلبر فً بٌت المقدس(4)دمشق بؤوانٌها النحاسٌة المنقوشة منذ عصور قدٌمة وٌذكر الحمٌري  (1)، كما ص 

 وجود سوق للسراجٌن فً بٌت المقدس أٌضا  ، حٌث استخدمت ھذه السراجات فً إضاءة المنازل والمساجد

نعت المراٌا أٌضا  فً الشام (3) وؼٌرھا ورؼم تلك النظرة الدونٌة التً كانت لدى العرب لمن ٌعمل فً  (1)كما ص 

المهن المختلفة، والتً مارسها الموالً والعبٌد، إال أنه من ٌتفحص الدراسات األثرٌة التً أ جرٌت فً مدٌنة 

( ٌجد أّنه قد ُعثر على عدد من اآلالت      كمٕٓٓالربذة )تقع إلى الجنوب الشرقً من المدٌنة المنورة على بعد 

، ورؼم  (5)واألدوات الحدٌدٌة التً تعود إلى القرون األولى من العصور الوسطى، وأؼلبها ُصِنع فً الحجاز

تواجد الحدادٌن فً الحجاز إال أنه لم ٌكن ٌوجد معادن فٌها لتسد الحاجة المحلٌة لذلك كان ھناك حركة تصدٌر 

.كما عرفت (6)خارج وداخل شبه الجزٌرة مثل ببلد فارس والهند والٌمن والٌمامة وؼٌرھا للحدٌد من مناطق

واشتهرت إٌران بصناعة التحؾ المعدنٌة قبل اإلسبلم وٌشهُد  (0)القٌروان عماال  ماھرٌن فً إذابة المعادن وسبكها

، وقد (4)روسٌا إٌران جنوبعلى ذلك ما ُعثر علٌه من الصوانً واألبارٌق والصحون ومعظمه ِوجد فً شمال 

احتفظت اآلثار اإلسبلمٌة ببعض التحؾ التً تدل على دقة الصناعة، ومنها إبرٌق من البرونز ٌعتبر تحفة فنٌة 

ٌُنسب إلى مروان بن محمد، باإلضافة إلى المباخر وأواٍن للماء ُتنسب إلى بداٌة العصر اإلسبلمً ، وٌضاؾ ( 1)و

فبلحون فً عمل األرض من فإوس لحفر األرض، والمنجل للحصاد إلى ھذه األدوات ما استخدمه ال

      وؼٌرھا من األدوات الزراعٌة. (47)والجاروؾ

أما بالنسبة للصٌاؼة أي صناعة الحلً والمجوھرات والصناعة المنبثقة عنها، فبل بّد بداٌة من التعرٌؾ     

 ( 44)تحتوي على معدن الرصاص الممزوج مع الفضة بمناجم ھذه المعادن النفٌسة، ففً الشام كانت جبال البلذقٌة

وحوت جرش على (  41)فٌما ٌلً أنطاكٌةالعاصً  وكثرت الفضة فً شمال بعلبك ومصٌاؾ، وعلى ضفاؾ

. أما فً مصر فقد  (41)أما اللإلإ فقد تم استخراجه من نهر الفرات عند مصبه فً الخلٌج العربً(43)الذھب أٌضا  

، واشتهرت جزٌرة العرب  (46)و التبر كان فً صعٌد مصر، بٌن أسوان وعٌذاب  (45)ِوجد الذھب فً أسوان

ففً الحجاز كان ذھب بنً سلٌم الذي كان ٌقع فً قبٌلة بنً سلٌم التً أشرفت علٌه،وقد        (40)والٌمن بمعادنها
--------------------                                                                                                                            

فً محاسن الشام، دار  نزھة األنامأبو البقاء عبد هللا)من القرن التاسع الهجري(،والبدري، ٕ٘ٔ،صٗخطط،جكرد علً، محمد، (ٔ)

                                                                                                                                                . ٕٗٔ،ص ،89ٓٔ، ٔالرابد العربً، بٌروت،ط

                                                                                                                                                                                                                     .   ٖٙٔالمقدسً،أحسن،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                               .9ٙالحمٌري،الروض،ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                .ٖٙٔالمقدسً ،أحسن، ص (ٗ)

(٘) Saad, AL rabdhah(Riyadh,1986) p1  -41.                                               ALrashid ,                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                   .ٕٙ٘جرٌس ، بحوث ،ص (ٙ)

                                                                    ٗ٘ٔ، ص988ٔ، ٔقاھرة، ط محمد ، القٌروان ودورھا فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار المنار،  ،زٌتون(4)

                                                                                                                                                                   .8ٓ٘،ص98ٔٔالعربً،بٌروت،،دار الرابد ، فنون اإلسبلم  ، زكً محمد حسن(8)

محمد مصطفى ،القاھرة تارٌخها وفنونها ،ٌب نج حسٌن  و، عبد الرإوؾ و علٌوة ،عبد الرحمن و ٌوسؾ،فهمً  و،باشا حسن (9)

                                                                                                                                                                           .      4ٓ٘، صٕٓٓٓوآثارھا ،مكتبة االسكنرٌة، 

                                                                                                                                                                                                                                                                               .  4ٗبدور، فلسطٌن فً العهد األموي، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                           .         ٖٙٔ،صٗخطط، ج ،محمد ، علً كرد   (ٔٔ)

                                                .ٕٗٓثرٌا حافظ ، الحٌاة االقتصادٌة فً ببلد الشام فً العصر األموي، ص،عرفة (ٕٔ)

      .ٔٔالمدن،ص شامً، موسوعةرٌة جبلٌة على طرٌق عمان الدولً،،وجرش مدٌنة أثٕٙٔ،صٗخطط،جمحمد،،لًع (كردٖٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                    . 84ابن رسته ،األعبلق النفٌسة، ص (ٗٔ)

                                                                                                                    . ٖٓٓالنظم اإلسبلمٌة، ص ،حسٌن الحاج حسن، (٘ٔ)

                                                                                                                                                                     .    ٖٓ٘، ٕمٌتز، الحضارة اإلسبلمٌة، جو  ،ٖٖٗابن رسته، األعبلق النفٌسة، ص (ٙٔ)

                                                                                      .  9ٕ٘اإلسبلم فً نظمه، ص،الرفاعً، أنور   (4ٔ)



ٕٔٗ 
 

كما ذخرت األقالٌم  (4)له شؤن فً العصر األموياسُتخدم فً الحقبة المبكرة من العصور الوسطى، وكان  

وفً األندلس ِوجدت المعادن منذ القدٌم حٌث اسُتخرج من الرمال التً تحمل الذھب فً بعض  ،الشرقٌة بالمعادن

ولقد دعم وجود الذھب والفضة االقتصاد (3)باإلضافة إلى وجود الفضة فٌها أٌضا   (1) األنهار وفً منطقة تدمٌر

للدولة وخاصة بعد عملٌة صك النقود وما احتاجته ھذه العملٌة من ذھب وفضة باإلضافة إلى دخول المحلً 

ومما ساعد على كثرة الذھب والفضة فً الدولة العربٌة  .ھذٌن المعدنٌن وؼٌرھما فً الكثٌر من الصناعات

ري صٌاؼة الذھب فً دمشق اإلسبلمٌة ما ُحِمل منها فً الفتوحات سواء فً المشرق أم المؽرب . وٌختصر البد

، وقد ُعثر (1)فً دمشق ُتعمل صناعة الذھب المسبوك والمضروب والمجرور والممدود والمرصوع» بقوله:

فً ببلد الشام على مجموعة من الحلً أشار إلٌها  أبو الفرج العش، وُتنسب إلى العصر األموي وھً مجموعة 

والشكبلت وبعض ھذه الحلً مصنوع اط واألطواق من أساور المعاصم وأساور العضد والخبلخل واألقر

وبعضها مكون من أسبلك ذھبٌة مجدولة، واألخرى منسوج من خٌوط  بالضؽط والتطوٌق لتبدو زخارفها بارزة،

  .(5) رفٌعة، وؼٌرھا مرصع بالحجارة الكرٌمة...وكانت أكثر ھذه الحلً من الذھب الخالص وبعضها من الفضة

ار فً بعض مناطق الدولة العربٌة اإلسبلمٌة على انتشار : لقد ساعد انتشار األشجالصناعات الخشبٌة -5    

الصناعات الخشبٌة الثقٌلة كالسفن والخفٌفة كاألثاث وؼٌره من احتٌاجات المجتمع. ولقد برع العرب فً صناعة 

نها سقوفا  للمنازل ، .كما توسع األموٌون باستخدام األخشاب، فصنعوا م(6)األبواب والصنادٌق الخشبٌة واألثاث

وزاد التعامل بالخشب بذخا  فطعموه  (0)الكّبار ومهر الحرفٌون فً األعمال الخشبٌة فرصعوا الخشب بالفسٌفساء

. وامتازت الخشبٌات فً العصر األموي بزخرفتها النباتٌة الهندسٌة  (4)سقوؾ المسجد األقصى بالذھب كما فً

كما عرؾ الناس الكراسً الخشبٌة فابن كثٌر ٌذكر فً معرض حدٌثه   (1)علٌها خشب الجامع األموي والتً ٌدل

التً قدمت إلى سلٌمان بن عبد الملك لتهنبته بالخبلفة أنهم جلسوا على الكراسً فً بٌت  عن الوفود

األمر الذي ٌدفع إلى التصور بؤن ھذا  (44)الحمٌري إلى وجود سوق الخشابٌن فً القدس وٌشٌر(47)المقدس

ٌتؤلؾ من مجموعة من الحوانٌت ومحبلت النجارة، وأصناؾ األخشاب المختلفة ومستودعاتها، السوق كان 

الخشبٌة كالمناشٌر ثم حركة بٌع وشراء واستٌراد وتصدٌر، وھذا  وكذلك محبلت لبٌع اآلالت المستخدمة لؤلعمال

دلٌل على وجود حركة واسعة للصناعات الخشبٌة.  واھتم العراقٌون بالصناعات الخشبٌة، فالموصل كانت مورد 

بحكم موقعها على األطراؾ الشمالٌة، وقد أدى ( 41)األخشاب فً العراق وبذلك كانت األولى فً ھذه الصناعة 

د الجبال حولها إلى برودة الجو وھً تتناسب مع نمو الؽابات، ولم تكن تكفً أخشاب العراق لهذا وجو

 استوردوھا من طبرستان لٌصنعوا اآلالت واألطباق والقصاع ثم ُتحمل إلى الري لصقلها كً تعود إلى العراق                             
---------------------------                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         . ٕ٘ٗجرٌس، بحوث فً تارٌخ ،ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                                     . 84ابن الفقٌه، البلدان،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                             المصدر السابق، نفس الصفحة.  (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٕٗٔالبدري، نزھة األنام ، ص (ٗ)

                                   ٔٙٔ، ص9ٙٓٔ، ٔأبو الفرج ، آثارنا فً اإلقلٌم السوري، المطبعة الجدٌدة، دمشق، ط ،العش (٘)

                                                                                                                                                                          ٗٔٔحامد الشرٌؾ ، أحوال ؼٌر المسلمٌن، ص  (ٙ)

                                                                                                                                                                                            .ٕٙٔ،ص٘الكّبار المفرط العظم ،ابن منظور، لسان العرب،ج (4)

                                                                                                                                                            .      4٘ٔالمقدسً،،أحسن، ص (8)

                                                                                                                                                                                        .4ٓٔرة العرب، ص  لوبون، حضا (9)

.                                                                                                                                                  ،. 4ٙٔ، ص9ابن كثٌر البداٌة، ج (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .8ٕٙالحمٌري،الروض ، ص (ٔٔ)

              .                             9ٖ٘بوطلً، حضارة العراق فً العصر األموي، صخر، و ٕٔٔابن الفقٌه، البلدان ، ص  (ٕٔ)



ٕٔ٘ 
 

                 . وتوفرت فً مصر ثروة خشبٌة متمثلة  فً أشجار النخٌل والسنط والجمٌز واألثل (4)لتلوٌنها ونقشها

ومع ذلك فهذه األخشاب لم تكن تكفً لبلستهبلك المحلً، فقد اعتمدت مصر منذ عصر الفراعنة والنبق والدوم 

لذلك كان خشب النخٌل من أكثر أنواع األخشاب انتشارا  حٌث  (1)على استٌراد الخشب من ببلد أثٌوبٌا وفٌنٌقٌا

ة األثاث المنزلً التً كانت قابمة وٌبدو أن صناع( 1)، وفً مناطق متناثرة من  دلتا اإلسكندرٌة(3)ُزِرع فً طٌبة

قد استمرت، حٌث حوت قوابم عقود الزواج والمٌراث على ذكر أّسرة وأرابك ومقاعد ومناضد بعضها ُطعم 

وٌبدو أن العرب أدخلوا صناعة الخشب إلى الفسطاط منذ الفتح العربً، وقد  (5)بالصدؾ والعاج وُحِفر خشبه

طوؾ على الخشب، وكانت الطرٌقة التقلٌدٌة فً الحفر ھً أن توزع ابتكروا طرٌقة الحفر المابل أو المش

ووجد فً الحجاز أماكن فٌها أشجار ( 6)إطاِر خاِل من الزخرفة الزخرفة على أقسام مستطٌلة ومربعة داخل

ولقد استطاع  (0)صالحة للنجارة، وھذه المناطق محٌطة بمكة والمدٌنة والطابؾ، وؼٌرھا من مناطق الحجاز

إنتاج أشكال خشبٌة متنوعة ومتعددة األؼراض من ھذه األخشاب، وكان فً مكة والمدٌنة أسواقا   النجارون

ولم ٌقتصر على األخشاب المحلٌة بل كان ھناك بعض األخشاب المستوردة من الهند  (4)خاصة لبٌع األخشاب

 .(47)ألخشاب البلزمة لصناعة السفن،كما انتشرت الؽابات فً المؽرب، التً أحضر منها البربر ا(1)وببلد فارس

ووجدت األخشاب فً خراسان، وبخاصة خشب العرعر أجود أنواعها، لذلك استعملها أؼنٌاء المسلمٌن فً      

بٌوتهم فً صدر اإلسبلم ، وفً الهند كان خشب الساج الذي استعملت منه معظم أدوات البٌوت لعلٌة القوم 

نع منه أثاث المنازل، وصدرت إٌران وخشب الخلنج فً قم اإلٌرانٌة، وھو  خشب أبٌض مابل إلى الحمرة، وص 

. وُصنع من الخشب أدوات متعددة سواء أكانت آالت النسٌج كالنول مثبل ،  ( 44)الكراسً الجٌدة من ھذا الخشب

السدر .  كما ُصنعت من األخشاب المكاٌٌل ، من شجر ( 41)كالشادوؾ والدوالب والناعورة أم األدوات الزراعٌة

بشكل خاص وكانت ُتحفر الكتلة الخشبٌة التً ٌراد صنعها للمكٌال، وُتّشد بمسامٌر مع وضع طوق فً أسفلها 

ٌحمٌها، أو ُترص الشرابح الخشبٌة بعضها جوار بعض على ھٌبة مخروط وُتشد بمسامٌر حتى تحتفظ بشكلها 

                                                                                                                                                               .(43)العام

ھذه المادة الصلبة الشفافة التً ُعرفت صناعتها منذ القدٌم، وقد اخُتلؾ حول منشؤ صناعتها       صناعة الزجاج: -6

  ومهما ٌكن فالمهم ھو أن ھذه الصناعة انتشرت بشكل كبٌر فً كل  من  (45)أم فً سواحل الشام؟ (41)فً مصر

--------------------------------------                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                         . 4ٕٙصالقزوٌنً، آثار الببلد،  (ٔ)

، ومحمد رأفت ٗٔٔ،ص 99ٗٔ، ٔططٌة،دار األمٌن، القاھرة والجٌزة،دٌة، فً مصر البٌزنزبٌدة محمد، الحٌاة االقتصا،عطا(ٕ)

                                                                                                                                                     . ٖٔٓالعصر البٌزنطً، ص عبد الحمٌد، مصر فً

.       48ٕٔ،صٗكم جنوبً منؾ، موال ،الموسوعة المٌسرة،جٓٓ٘قع شرقً النٌل على بعد ( طٌبة: مدٌنة مصرٌة قدٌمة تٖ)

                                                                                                                                                                              . ٘ٔٔ-ٗٔٔزبٌدة ، المرجع السابق، ص ،عطا (ٗ)

                                                                                                                                                                          .   4ٔٔالمرجع السابق، ص (٘)

.                ٗٔ-ٖٔ، ص9ٖ4ٔزكً محمد ، بعض التؤثٌرات القبطٌة فً الفنون اإلسبلمٌة، مجلة جمعٌة اآلثار القبطٌة، القاھرة، ،حسٌن  (ٙ)

                                                                                                                                                                                .. 89-8٘القزوٌنً، آثار الببلد،ص(4)

                                                                                                                                 ،                                                                                   .ٕٖٕ،صٕاألزرقً، أخبار مكة،ج(8)

                    .ٖٔٔ، صٕ، ج98ٖٔأبو حنٌفة أحمد بن داوود، كتاب النبات ، تحقٌق محمد حمٌد هللا، القاھرة،  الدٌنوري، (9)

                                                                                                                           . 8ٕعبٌد البكري، المؽرب فً ذكر ببلد إفرٌقٌا والمؽرب، ص أبو (ٓٔ)

                                                                                                                       .  ٖٔٓالنظم اإلسبلمٌة، ص ،حسٌن الحاج حسن، (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                         . 4ٖالدوري، تارٌخ العراق فً القرن الرابع، ص (ٕٔ)

                                                                                                                                         .  8ٙ-ٓ٘،ص98ٔٔ، ٔالمكاٌٌل اإلسبلمٌة فً صدر اإلسبلم، المكتبة الفٌصلٌة، مكة، ط ،سامح فهمً، (ٖٔ)

            .    ٗٔ،ص94ٙٔبؽداد،،فً متاحؾ ومخازن العراق، دار الحرٌة للطباعة ھناء ، الزجاج اإلسبلمً ،عبد الخالق (ٗٔ)

دار الثقافة،  ترجمة جورج حداد وعبد الكرٌم رافق،ورٌة ولبنان وفلسطٌن، ستارٌخ ، فٌلٌب(حتً،٘ٔ)

                                                                                                             .  99،صٔ،د.ت،جٖبٌروت،ط



ٕٔٙ 
 

به المثل حتى أصبح ٌقال لشًء رقٌق       الشام ومصر، حٌث نالت الشام شهرة كبٌرة بصناعة الزجاج وُضرب

، الذي تجسد بؤشكال عدة منها القنانً والكإوس والمزھرٌات (4)أرق من زجاج الشام، وأصفى من زجاج الشام

والمصابٌح وزجاج النوافذ، وأنواع أخرى متعددة من المصنوعات الزجاجٌة التً ُزخرفت بمختلؾ طرق 

، وتعددت أنواع الصناعات الشامٌة للزجاج ، كما تنوعت أصنافها ، فقد برع أھالً صٌدا  (1)الزخرفة وُذھبت

بصناعة الزجاج الشفاؾ ؼٌر الملون، والقاتم الذي ٌشبه الخزؾ، وٌسمح للضوء بالنفاذ، باإلضافة إلى الزجاج 

األوانً على        ، وأخذت دمشق حصة األسد من صناعة الزجاج ومنه األكواب و(3)الذي ال ٌخترقه الضوء

واشتهرت القدس وأرٌحا بصناعة المراٌا، حتى أن                                                 (1)اختبلؾ أنواعه، سواء أكان ذلك لبلستخدام أم للزٌنة

ناعات ، ودخلت الص( 6)وصنعت ق ْدس الزجاج المخروط والُخرز( 5)المقدسً قال:"إن أجود المراٌا ما عمل فٌها"

كل من المقدسً  الزجاجٌة فً القنادٌل التً ُتعلّق فً المنازل والمساجد، وُتستخدم لئلضاءة ،وٌعرؾ مما ذكره

، كما كان زجاج حلب (0)عن القنادٌل المعلقة فً المسجد األقصى أنها كانت ُتصنع فً بٌت المقدسوالحمٌري 

، ولقد وجدت فً قصر ھشام بن عبد الملك فً الرصافة أنواعا  من الزجاج المتنوع والذي  (4)مرؼوبا  ومطلوبا  

، واستمرت صناعة الزجاج فً مصر، وبقٌت االسكندرٌة مشهورة بها (1)وجد فً قصور الخلفاء  وبٌوت العرب

لمزخرؾ، مما كما اشتهرت الفسطاط بصناعة الزجاج ا (47)حٌث توفر فٌها الرمل الممتاز الصالح لصناعته

ٌإكد ذلك تلك اآلنٌة الزجاجٌة التً ُعثر علٌها فً أطبلل المدٌنة والتً كتب علٌها صنعت فً الفسطاط سنة               

                                                                                                  .( 44)م(  44ٔ/ه٘٘ٔ) 

المكٌال الزجاجً  الزجاج فً صناعته المكاٌٌل وخاصة التً تكٌل السوابل وٌإكد ھذا االحتمالواسُتخدم      

وھو أقدم مكٌال  (41) م(4ٓٙ/ه88المحفوظ ضمن مجموعة متحؾ الفن اإلسبلمً فً القاھرة وھو مإرخ سنة ) 

                                                                                زجاجً ُعثر علٌه فً العالم العربً.

والتً نشطت فً مختلؾ األقالٌم العربٌة اإلسبلمٌة، و تعود إلى عصوٍر قدٌمة، وبعد أن  صناعة الخزؾ:-0   

( 43)ة فً زخرفة الخزؾكان الخزافون العرب ٌتبعون الطرق القدٌمة فً صناعته ابتكروا تدرٌجٌا  أسالٌب جدٌد

واشتهر خزؾ الشام بالرقة وبالنقوش الدقٌقة المطلٌة باللون األسود ومنها الكإوس والصحون وھً تشبه قشرة 

بدٌعة              ، ولقد ُعِرؾ الخزؾ القاشانً وھو نوع من الخزؾ الصلب المموه بؤلوان وأصباغ(41)البٌضة برقتها
-------------------------------------------                                                                                                    

الكتب  م( لطابؾ المعارؾ ،تحقٌق ابراھٌم األبٌاري، دار إحٌاء4ٖٓٔھ/9ٕٗالثعالبً، أبو منصور عبد الملك بن محمد)ت (ٔ)

                                                                                                                                                .Lombard ,M,;L' islam dans as p207 و     4٘ٔصالعربٌة، القاھرة، د.ت، 

                                                                                                                                                                                         .8ٖ،صھناء ، الزجاج اإلسبلمً  ،عبد الخالق (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                 . ٙٗتارٌخ مدٌنة صٌدا، ص ،السٌد عبد العزٌز سالم، (ٖ)

                                                                                                                                   .  9ٔٔكر، دمشق، صدمشق مدٌنة السحر والشعر ، دار الفمحمد، ،  علً كرد (ٗ)

                                                                                                                                                                           .ٖٙٔالمقدسً، أحسن ،ص (٘)

                                                                                                                                                        المصدر السابق،الصفحة نفسها. (ٙ)

.                                                                                                                          .                      9ٙ، والحمٌري، الروض،صٓٙٔالمقدسً، أحسن األقالٌم،ص (4)

                                                                                                                                                                        . 8ٗٔ-8ٖٔالقزوٌنً، آثار الببلد، ص (8)

                                                                                                                                                                   . ٘ٔٔأبو الفرج ، آثارنا فً اإلقلٌم السوري،ص،العش  (9)

 Johnson,  A, ,and  West, L  , Byzantine Egypt; Economic،و ٔٔٔصادٌة، صالحٌاة االقت، زبٌدة ،عطا(ٓٔ)

                                           . studies    Princeton, 1949, p111                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    . ٕٖٖالقاھرة، ص ،باشا ، حسن (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                     .  ٙ٘المكاٌٌل اإلسبلمٌة، ص ،سامح فهمً، (ٕٔ)

.                                     ٗٙٔ، ص98ٖٔ، ٖالفنون اإلسبلمٌة ، ترجمة أحمد عٌسى دار المعارؾ، القاھرة،ط ،م. س دٌماند، (ٖٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                   .ٕٔالدولة العربٌة ،ص ،عبد العزٌز سالم، السٌد (ٗٔ)



ٕٔ4 
 

ونقوش رابعة منسوبة إلى بلدة كاشان القرٌبة من أصفهان ، وانتقل ھذا النوع  منها إلى العرب بعد االتصال بهم 

، وُعِرؾ الخزؾ ؼٌر المدھون ، وھو من األشكال التً ُصنعت فً أوابل العصر الوسٌط (4)إلسبلمفً صدر ا

وھً األشكال المعروفة نفسها فً العصر الساسانً وھً أواِن كبٌرة لخزن الماء وأبارٌق صؽٌرة وزمازم، ُعثر 

دٌم بصناعة الفخار، واستخدموا . وبرع المصرٌون ومنذ الق( 1)علٌها بؤماكن مختلفة فً العراق وسورٌة وإٌران

 .(3)المطلً منه ،حٌث انتشرت مصانع الخزؾ عبر وادي النٌل وفً جمٌع مناطق مصر

ولم تكن العراق ببعٌدة عن ھذه الصناعة التً انتشرت فٌه منذ الحضارات القدٌمة، حٌث ٌكثر الطمً على    

ضفاؾ أنهارھا ،وقد اشتهرت واسط فً العصر األموي بصناعة الجرار واألبارٌق واألوانً الخزفٌة ذات 

        (1)ن شفاؾ أخضر أو أزرقاأللوان وال سٌما اللون البنً واألخضر، والتً ن قش علٌها زخارؾ تحت دھا

كما ِوجدت صناعة الفخار أو الخزؾ فً الحجاز، حٌث وجدت بعض األماكن التً مورست فٌها ھذه الحرفة 

حٌث أُحضرت من مكة والطابؾ المواد األساسٌة كالطٌن وؼٌره من المواد البلزمة لصناعة األوانً 

 .(5)الفخارٌة

رفت ھذه الحرفة منذ عصور مبكرة فً أجزاء عدٌدة من شبه الجزٌرة لقد عُ  دباؼة الجلود وخرازتها: -4  

ھً ففً الحجاز كانت الطابؾ ،  (6)العربٌة وعلى نطاق واسع وصل إلى التجارة بها إلى أنحاء متعددة من العالم

مكة  فًكما وجد من ٌزاول ھذه المهنة  ، (0)المدٌنة الربٌسة فً دباؼة وتصنٌع وتجارة الجلود الجٌدة النوعٌة

، وربما كان لتوفر المواد ( 4)فً النوعٌة والكمٌة التً كانت فً الطابؾنفسه المستوى  والمدٌنة وإن لم تكن على

األساسٌة لهذه الحرفة فً الحجاز ككل وفً الطابؾ على وجه الخصوص دورا  أساسٌا  فً انتشار ھذه الصناعة، 

الدٌنوري وابن سٌدة ٌذكران قابمة بؤسماء األشجار الحٌوانات واألشجار الضرورٌة للدباؼة، ف حٌث توجد

ولعل أھم وأحسن ھذه األشجار الصالحة لهذه الصناعة والمتوفرة  (1)والنباتات التً ُتستخدم أوراقها فً الدباؼة

كما كانت للمدن الٌمنٌة شهرة كبٌرة فً إنتاج الجلود والسٌما ( 47)الحجازٌة والٌمن ھً أشجار القرظ فً المناطق

باإلضافة إلى صعدة التً كانت مركز للدباؼة ولنبات ( 41)وكذلك مدٌنة زبٌد التً لم ٌكن ألدٌمها مثٌل (44)عاءصن

وتبع دبػ الجلود وتهٌبتها القٌام بخزارتها أي خٌاطتها فكانت ھذه الجلود المدبوؼة ُتصنع بؤشكال  (43)القرظ

مختلفة، وقد ٌكون من فبة الدباؼٌن من ٌجٌد حرفتً الدباؼة والخزارة معا  أو أن ٌقوم الخزارون بعملهم             
--------------------------------------------------                                                                                               

                                                                                                                                                                                     .  ٖٔٔٔ، صٖمنتخبات التوارٌخ، ج ،محمد أدٌب الحصنً، (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                    . 8ٓٔدٌماند، الفنون اإلسبلمٌة، ص  (ٕ)

                                                                                                                                             .  9ٔٔزبٌدة ا، الحٌاة االقتصادٌة فً مصر البٌزنطٌة، صا، عط(ٖ)

                                                                                                                                                                                                     . 8ٕٓ،ص٘الكسٌبً، حضارة العراق ، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                             .ٕ٘٘،صٕاألزرقً، أخبار مكة، ج (٘)

    .  84٘، 4الفصل ،ج ،، و علً،جوادٖٗ، ص9ٙٙٔالتبصر والتجارة، تحقٌق حسن حسنً عبد الوھاب،بٌروت،  الجاحظ،(ٙ)

                                                                                                                      .          ٔٗٔ،صٔ،اإلدرٌسً، نزھة المشتاق، جٖٖٕصفة جزٌرة العرب ،ص (4)

و الهمذانً، صفة جزٌرة  .ٖٕٙ-ٕ٘٘،صٕ، و األزرقً، أخبار مكة،ج8ٕٕ، و8ٓٔ،ص8ابن سعد ، الطبقات، ج( 8)

                                                                                                                        .       ٖٖٕالعرب،ص

                           4ٓٗ-٘ٓٗ، صٔ،  وابن سٌدة، المخصص، ج8ٗٔ-٘ٙٔ، ٖالدٌنوري، النبات ، فً مواضع متعددة،ج(9)

                                 .                                                                                                                            ٗ٘ٗ،ص4، ابن منظور، لسان، جورقه أصؽر من ورق التفاح وھو أفضل ما ٌصبػ به(القرظ ،شجر ٌشبه شجر الجوز ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                        . ٕٔٔابن رسته، األعبلق النفٌسة،ص (ٔٔ)

ألحمر وھً مركز قضاء بمحافظة ،زبٌد مدٌنة ٌمنٌة تقع على وادي زبٌد قرب البحر أٔ( الهمذانً،صفة جزٌرة، صٕٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                     .ٖ٘ٔالحدٌدة، شامً، موسوعة،ص

، وصعدة مدٌنة جبلٌة تقع أقصى شمال العاصمة صنعاء على الحدود الٌمنٌة السعودٌة،  ٙٔٔالهمذانً،صفة جزٌرة، ص (ٖٔ)

                                                                                                                                                                                                . 8ٖٔشامً، موسوعة المدن،ص



ٕٔ8 
 

، كما وجدوا فً مكة (4)باالنفصال عن الدباؼٌن ، وٌذكر مصعب بن الزبٌر ھإالء الخزارٌن فً المدٌنة

، وكان مما ُصنع من (1)واشتهرت حضرموت بصناعة النعال (3)واألنطاع، وأنتجت   صنعاء النعال (1)أٌضا  

                                                                                                             .(5)الجلود أٌضا  قُرب الماء وأوعٌة لحفظ الخمر والسمن

، زراعتهاعلى الؽبلت الزراعٌة التً شّجع العرب على اعتمدت ھذه الصناعات  الصناعات الؽذائٌة: -1   

الخبز التً اعتمدت على الحبوب المختلفة احتاجت إلى المطاحن الصؽٌرة المنزلٌة أو الكبٌرة التً ُتدار  فصناعة

ستخراج الزٌت فقد الالنسبة أما ب. (6)بواسطة الماء أو الحٌوانات، وكان عمل ھذه المطاحن ٌستمر طوال النهار

ُعرؾ قبل اإلسبلم حٌث استخرج فً الشام منذ عصر الفٌنٌقٌٌن وتدل على ذلك أحجار المطاحن التً كانت 

، حٌث أدت وفرة الزٌتون فً ببلد الشام إلى استخراج الزٌت منه ومن تلك (0)تستخدم فً ھذه الصناعة الزٌتٌة

وفً فلسطٌن ُعصر (47)وعرفت عسقبلن أٌضا  استخراج الزٌت (1)ووادي موسى قرب القدس (4)المدن نابلس

، كما انتشرت معاصر الزٌت فً معظم  (41)، واشتهرت حران بالزٌت(44)السمسم الستخدام زٌته فً اإلضاءة

، وٌبدو أن المطاحن كانت تخصص الستخراج الزٌوت ولطحن (43)اإلقطاعات الكبرى فً مصر وفً المؽرب

الزٌت فً الشام الزٌت الركابً ، وسمً بذلك ألنه كان  ر من القصب، ومن أشهر أنواعالحبوب واستخراج السك

 . (41)ٌُحمل على اإلبل من الشام 

ومن الصناعات الؽذابٌة أٌضا  صناعة السكر والحلوٌات ، فقد انتشرت صناعته، بؤماكن  زراعة القصب فً     

السكر فً مصر فقد زرع قره بن شرٌك بركة الحبش  ، كما ُصنع( 45)ؼور األردن، وفً أنطاكٌة وعكا وٌافا

، وُصنعت (46)بالقصب بعد استصبلحها ھذا باإلضافة إلى انتشار ھذه الزراعة فً مناطق أخرى من مصر

الحلوٌات المختلفة مثل الكنافة التً عرفت منذ أٌام معاوٌة، كما كان سلٌمان بن عبد الملك ٌتسحر فً لٌالً 

       ( 44)اھتم الناس بحفظ الفواكه، وذلك إما بتجفٌفها مثل التٌن والزبٌب والجوز والفستق، كما ( 40)رمضان منها
--------------------------------------------                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     . 48ٔقرٌش، صنسب  ،مصعب الزبٌري، (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                     .ٖٕٙ-ٕ٘٘،صٕاألزرقً، أخبار مكة،ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                                            .ٕٖٔالهمذانً، صفة جزٌرة، ص (ٖ)

                                         . 9٘، صٔج، 94ٙٔتارٌخ حضرموت، دار الكتب ، بٌروت،  ،صالح بن حامد العلوي، (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                            .  88٘، ص4جواد ، المفصل،ج،علً  (٘)

                                                                                                                                                            . ٕٙٔزبٌدة ، الحٌاة االقتصادٌة، ص،عطا  ، و88صالتارٌخ،زٌود ، (ٙ)

                                                                                                                                            .        ٖٕٗثرٌا ، الحٌاة االقتصادٌة فً ببلد الشام، ص ،عرفة (4)

                                                                                                                                                                                                                              .ٖٙٔالمقدسً، أحسن، ص  (8)

                                                                                                                                                                                                          .ٕٙٔالقزوٌنً، آثار الببلد،ص (9)

  . ٕٕ٘، ص98ٓٔ، ٔار الطلٌعة ،بٌروت، طمصطفى مراد الموجز فً تارٌخ الدولة العربٌة  فً ببلد فلسطٌن، د ،الدباغ، (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                .48ٔ،  صٗخطط، ج محمد،، علً كرد  (ٔٔ)

 ٔتارٌخ العراق االقتصادي فً القرن الرابع الهجري،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،ط عبد العزٌزـ الدوري، (ٕٔ)

                                                                                                                             .        ٖٔٔ،ص99٘ٔ

                                                                                                                       . ٖٓٔ. لوٌس أرشٌبالد، القوى،صٕٕٔزبٌدة الحٌاة االقتصادٌة، ص،عطا،  (ٖٔ)

                                                                                                                  .8ٕٕ،صٖ،ق9ٖٗٔ، ٔالبخاري، التارٌخ الكبٌر، العثمانٌة، حٌدر آباد، الدكن، ط (ٗٔ)

                                                                                                                                                    ،                  ٓ٘ٔ، والمقدسً، أحسن، ص9ٗو4ٗخسرو، سفرنامة، ص ناصر (٘ٔ)

وتقع بجانب الفسطاط بٌن الجبل  اصطبل قامش واصطبل قورة، وسمٌت أٌضا    ٘ٙالكندي، الوالة والقضاة، ص  (ٙٔ)

                                                             .ٖٔٔ،وٕٗٔ، واإلدرٌسً، نزھة، 4ٕٖ،صٕوالنٌل.والمقوٌزي، الخطط،ج

 ق أحمد حطٌط وفهمً سعد،عالمالدول وآثار األول فً التارٌخ،تحقٌ أخبارم( ٓٔٙٔھ/9ٔٓٔالقرمانً، أحمد بن ٌوسؾ)ت (4ٔ)

                                                                                                                                                                                                        .  ٖٙ،صٕ، م99ٕٔ، ٔالكتب،بٌروت، ط

                                                                                                                                                                                                                                              . ٕٖٔالدوري، تارٌخ العراق االقتصادي، ص (8ٔ)
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، كما اشتهرت بعلبك (4)وإما بحفظها فً عسل النحل لتبقى طازجة وكانت الجزٌرة مركزا  ھاما  لتجفٌؾ الفواكه

 .(3)واشتهر سواد الموصل بحفظ الجبن (1)بحلواھا وعسلها والتً أصبحت مضرب المثل

تبلزمت صناعة الصابون مع صناعة الزٌوت ، وكان لببلد الشام شهرة خاصة  : لقدصناعة الصابون -47  

واعُتبرت الرقة معدن الصابون الجٌد  (5)كما ُصنع فً حلب وبالس (1)بها، إذ اتخذ  صابون نابلس طابع الرقً

 .(6)على حد تعبٌر المقدسً

ذكره -ٌإكد اھتمامهم بصناعة العطور ما : والتً أظهر العرب شؽفا  كبٌرا  باالھتمام فٌها ، ومماالعطور-44   

وأن  رٌسلر، من أن الناس فً األزمنة القدٌمة لم ٌعرفوا سوى عطور المشرق وأھمها المر والمسك والبخور 

وكانت  (0)العرب ھم الذٌن عّرفوا العالم على استعمال العطور، وحّفزوا الكٌمٌابٌٌن على استخراجها من األزھار

،واشتهرت ببلد فارس بالعطور (4)ُحمل الطٌب من عدن إلى سابر اآلفاقكما ،ساحرا   وجودا  الورود فً الشام لها 

ا  .(1) أٌض 

إذا  لقد كان لهذه الصناعات دور كبٌر فً دعم اقتصاد الدولة من خبلل توفٌر فرص عمل وكذلك تؤمٌن المواد    

على الدولة والمجتمع ، باإلضافة إلى دعم البلزمة من ؼذابٌة وألبسة وأثاث وؼٌر ذلك وھذا ما انعكس إٌجابا  

 القوة الشرابٌة فً المجتمع وھذا ٌإثر إٌجابا  فً دعم االقتصاد.

 عدم سٌطرة الحكام على مجمل الصناعات:-6

لقد مورست الحرؾ بدون معوقات، وببساطة وٌسر، إذ لم ٌكن لدى حكام بنً أمٌة ھاجس السٌطرة والمراقبة     

المباشرة للمشاؼل الحرفٌة، إال أنهم شعروا بضرورة  التحكم ببعض الصناعات التً تتطلب قدرات كبٌرة مثل 

مس حاجاتهم الشخصٌة كالمبلبس صناعة السفن، أو التً تإثر على مصالح الدولة كسك النقود، أو التً تبل

                                                                                                                                                                                                الشخصٌة لهم . 

، تبدو بعض التفاصٌل الدقٌقة حول عمل وشإون دار الصناعة فً مصر من خبلل وفٌما ٌخص دار الصناعة

أوراق البردي التً تعود إلى تلك المرحلة ، حٌث كانت الدار تحت رعاٌة الدولة التامة وبكل تفاصٌلها، فقد 

والمبلحٌن ، كما كان ٌتم إرسال العمال والصناع (47)عٌنت الدولة مشرفا  عاما  علٌها ٌسمى متولً الصناعة

وتشهد تلك األوراق بؤن الوالً كان ٌتفق مقدما  على أجور ھإالء العمال والمبلحٌن الذٌن ٌعملون فً األسطول 

كما فُِرض على الكور قدرا  من األدوات واآلالت المختلفة لصناعة السفن وتنظٌمها، و ف رض علٌها ( 44)المصري
--------------------------------------------                                                                                                                          

                                                                                                           .ٖٙٔ( المقدسً، أحسن   ،صٔ)

           .       8ٙٔ، ص99ٓٔ، ٔجروس برس، طرابلس،ط تدمري، لبنان من الفتح اإلسبلمً حتى سقوط الدولة األموٌة، (ٕ)

                                                                                                             .ٖٖٔالمقدسً،أحسن، ص (ٖ)

                                                                                    p184  ، , islam dans as      Lombard،وٕٓٓ، نخبة الدھر، صشٌخ الربوة (ٗ)

                                                                                                                                                                               .     ٗٙٔ-ٖٙٔالمقدسً، أحسن ، ص (٘)

                                                                                                                                                                             .ٖٗٔ( المقدسً،أحسن، صٙ)

       .9ٕٔ، ص99ٖٔ، ٔجاك ، الحضارة العربٌة تعرٌب خلٌل أحمد خلٌل، منشورات عوٌدات، بٌروت، بارٌس،ط ،رٌسلر (4)

                                                                                                                                                                                .   ٕٖٓأنور ، اإلسبلم فً نظمه، ص ،الرفاعً (8)

                                                                                                                                                 4ٖٔاألصطخري، ، مسالك الممالك ص(9)

                                                                                                                                                                                 .4ٗٔوفٌق ، فن البحرٌة، ص ،بركات (ٓٔ)

                                                                                                      .9ٕسٌدة ، مصر فً فجر اإلسبلم، ص ،كاشؾ (ٔٔ)
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وعلى ذلك ٌمكن استنتاج األمر نفسه فً دار عكا أوال  ثم  ( 4)تموٌن المبلحٌن الذٌن ٌعملون فً إعداد األسطول

كما أشرفت الدولة على دار تونس التً أُنشبت بؤمر من عبد الملك    (1)دار صور ثانٌا ، عندما نقلها ھشام إلٌها

                      تحت إشراؾ الدولة.      (3)ابن مروان ، الذي أمر بنقل ألفً قبطً مع عاببلتهم إلى ھذه الدار  للعمل بها

ٌُضرب اسم الخلٌفة  ومن الصناعات التً أشرفت علٌها الدولة سك النقود، التً ُتعد من عبلمات الخبلفة حٌث 

، وٌعود ضرب النقود إلى عهد عمر بن الخطاب الذي ضرب الدراھم مع استبقابه   (1)على النقود المتعامل بها

ولكن العمل ( 6)عهد عثمان وعلً ومعاوٌة كما ضربها ابن الزبٌر ، واستمر الضرب فً (5)للعبارات الفارسٌة

الهام قام به عبد الملك بن مروان،والذي لم ٌكن فقط إنشاء مصنع للنقود ، ونقل السكة من اللؽات األجنبٌة إلى 

وبذلك سٌطرت الدولة على مصادر عرض النقود، وضمنت  (0)العربٌة فحسب، بل ضبطت شكل ووزن النقود

ا من الؽش. ھذا وُضربت العملة فً جمٌع أنحاء  الببلد تحت إشراؾ الدولة ،إذ إن كثرة ضروب العملة تخلٌصه

الموجودة فً بلد ما تدعو إلى االضطراب فً التعامل، ولذلك أرسل عبد الملك السكة إلى الحجاج الذي أمر 

لمهم ھنا شكل النقود ووزنها ، ولٌس ا(4)عماله برفع تقارٌر شهرٌة إلٌه عن مقدار ما ٌضربونه من دراھم

ربت فً  وصفاتها ، بل المهم ٌكمن فً حرص الدولة على ضرب النقود فً والٌاتها تحت إشرافها حٌث ض 

 ، وكذلك العراق الذي كان من( 47)نصٌر النقود فً تونس كما ضرب موسى بن (1)دمشق وُسمٌت الخشنة

أبطل السكك كلها باستثناء واسط، إال أن مروان بن  المراكز الربٌسة لضرب لنقود، ولكن ھشام بن عبد الملك

 .  (44)محمد ضرب الدراھم بالجزٌرة فً حران

وباالنتقال إلى صناعة القت لدى الخلفاء واألمراء والخاصة اھتماما خاصا  كونها تتعلق بذوقهم الشخصً     

ى استعمال منتجات ھذه الصناعة فً وبإظهار ھٌبتهم ، التً  لمسوا مدى تعلقها بشكلهم وبمظهرھم، باإلضافة إل

كسب ود من أرادوا كسب ودھم، أال وھً صناعة المبلبس، ھذه الصناعة التً زادوا فً إظهار فنها وجمالها، إذ 

، بل إنهم أسسوا لها دٌوانا  خاصا  بها ، وأصبح  ى دار الطرازأصبحت مصانع القماش التً تنسج للخلٌفة تسم

وعٌنوا لها قابما  على النظر بؤمورھا، وأطلقوا علٌه اسم صاحب الطراز، حٌث مركز ھذه الدور فً قصورھم، 

كان ٌنظر فً أمور الصباغ واآللة والحٌاكة فٌها، وإجراء أرزاقهم وتسهٌل آالتهم ، ومشارفة أعمالهم، وقلّدھم 

 . (41)فً ذلك خواص دولتهم وثقات موالٌهم

ٌّزھم ، كاأللقاب وبعض األدعٌة، على أثوابهم بخٌوط من     وكان الخلفاء ٌنقشون أسماءھم أو عبلمات تم

ٌّا   ُطرز علٌه اسم الخلٌفة ، وكانت كلمة الطراز تعنً        ( 43)الذھب، أما الوالة والعمال والجند فكانوا ٌرتدون ز
------------------------------                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         .ٗٙٔ-ٖٙٔ( كاشؾ، الولٌد بن عبد الملك،صٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                              .ٕ٘ٔالببلذري، فتوح ،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                . 8ٖأبو عبٌد البكري، المؽرب، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                                   .99أنور ، اإلسبلم فً نظمه، ص ،الرفاعً(ٗ)

                            ٗٙ،ص989ٔ، ٔط محمد عبد المتعال ، أصالة الدواوٌن والنقود العربٌة، مكتبة وھبة ، القاھرة،،الجبري  (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                . 4ٙالمرجع السابق، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                .ٖٕ٘الدولة األموٌة، ص  ،العش، ٌوسؾ  (4)

   .ٖٙ،،،ص988ٔ، ٔتحقٌق محمود بحر العلوم، دار الزھراء، بٌروت،ط تقً الدٌن، شذور العقود فً ذكر النقود، المقرٌزي (8)

                                                                                                                                                                 .            8ٖالجبري، أصالة الدواوٌن، ص (9)

                                                                                                                  ٖٗلقبال المؽرب ص  ،موسى  (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .      8ٖ٘الخضري، الدولة األموٌة، ص (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                              .4ٕٙابن خلدون، المقدمة  ص (ٕٔ)

                                                                                                                                                                                                                                     سابق ،نفس الصفحة.المصدر ال (ٖٔ)
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ٌ نسج فً لحمة الثوب وسداه، ثم تطورت كلمة الطراز  (4)مل المدبجوعالتطرٌز  أو الشرٌط الكتابً الذي 

ٌُصنع فٌه الثٌاب ثم اتسع مدلول ھذه الكلمة فؤصبحت ت ستعمل لما  (1)فؤصبحت تعنً المصنع الحكومً الذي 

. وعلى الرؼم من أن الخلفاء األوابل من (3)والنسٌج وزخارؾ سطح النسٌج السادة المطرزة ٌُكتب على الورق

دھا فً اإلسكندرٌة من اتخذ ھذه الدور فً قصورھم، إال أن ھناك إشارات تدل على وجو  بنً أمٌة ھم أول 

األموٌٌن أخذوا الفكرة  من اتخاذ مصانع الثٌاب فً قصورھم  من الفرس والبٌزنطٌٌن ثم  والشام؛ أي أن

                                                        اإلضافة إلى تطوٌر المواد واألقمشة. طوروھا بنقوش وكتابات عربٌة، ب

جدت قطعة من الطراز اإلسبلمٌة  انتشرت دور الطراز فً كل األقالٌم العربٌةبعد ذلك و     ، ففً مصر و 

وبذلك تعود لعهد الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك، وھً موجودة بمتحؾ الفن اإلسبلمً  م(4ٓٙھ/88)  مإرخة بعام

فً الٌمن والكوفة –الذي كان مولعا  بالثٌاب الفاخرة -كما ُصنع الوشً الجٌد للخلٌفة سلٌمان  (1)بالقاھرة

ل الدولة األموٌة، وعلى ولقد استخدم خلفاء بنً أمٌة ھذه المبلبس الفاخرة لخلعها على رجا   . (5)واإلسكندرٌة

من أرادوا كسب وده واقتدى بهم فً ذلك األمراء وكبار الدولة، إذ لبس أنس بن مالك خلعة من الخز، فقٌل له 

.ومما ٌدل على ( 6)" كٌؾ تنهى عن لبس الخز وتلبسه أنت؟ فقال :" إّن أمراءنا ٌكسونها فنحب أن ٌروه علٌنا

                                                                                                   واعتنابه بتفاصٌلها وجودتها.  (0)من حبه للثٌاب واقتنابها   د الملكالثٌاب الؽالٌة ما قٌل عن ھشام بن عب

 االهتمام بالتجارة وتسوٌق اإلنتاج:-0

والتوزٌع فً تجارة العالم القدٌم، وذلك بٌن الشرق لقد تؤھل العرب منذ زمن بعٌد للقٌام بدور الوساطة     

اآلسٌوي والمنطقة المتوسطٌة، وكان من أسباب ذلك وجودھم فً رقعة جؽرافٌة محورٌة فً قلب العالم القدٌم  

، وٌمكن تلخٌص دور العرب (4)بٌن الصٌن والهند وفارس شرقا ، وبٌزنطة ورٌثة اإلؼرٌق والرومان ؼربا  

موقع قبل اإلسبلم بؤنهم احتكروا التجارة الشرقٌة منذ أٌام الفٌنٌقٌٌن حٌث كانوا ٌنقلون بضابع التجاري فً ھذا ال

الشرق اآلسٌوي إلى موانا البحر المتوسط، وھناك كان الفٌنٌقٌون ٌكملون  مهمة التوزٌع البعٌد فً كل أرجاء 

التوابل والبهارات والطٌب والبخور، المتوسط الؽربً وفً القرن الرابع ق.م كانت القوافل العربٌة المحملة ب

باإلضافة إلى بضابع الحبشة من الذھب، والرٌش، والعاج، تشق طرٌقها نحو الشمال، ثم تعود تلك القوافل 

ببضابع شمالٌة متنوعة منها الدقٌق، والزٌت ، والخمر، والزبٌب، واألقمشة، وؼٌرھا . وبفضل طرٌق الشمال 

بتراء وجرش وإٌلة إلى أن آل األمر إلى مكة والمدٌنة فً القرنٌن الخامس بٌن الشام والٌمن ازدھرت مدن ال

الجزٌرة العربٌة وفتح العراق والشام وفارس شبه قٌام الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ب ، وبعد(1)والسادس المٌبلدي 

                                                                                                     الوقت إذ العربٌة  اإلسبلمٌة ھً الممر والمحور األساسً للتجارة فً ذلك ومصر والمؽرب، أصبحت الدولة

----------------------------.                                                                                                                                                

المدبج من الدبج أي النقش والتزٌٌن ومنها الدٌباج،  والتً تعنً ضرب من الثٌاب،وھً كلمة فارسٌة  ،بن منظور، لسان،  (ٔ)

                                                                                                                                                                                                         .ٖٕٙ،صٕج

                                                                                  . ٙٔٗ، صٕالدولة العربٌة، ج،سالم، السٌد عبد العزٌز  (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .8سبلمً،ص، النسٌج اإلسعاد  ،ماھر (ٖ)

                                                                                                                                                                                                              .  9ٖٓھرة،صحسن ، القا ،باشا (ٗ)

               .  ٓٓٔ،، ص98ٓٔعصام الدٌن عبد الرإوؾ ، تارٌخ الهند فً العصر اإلسبلمً، عالم الكتب، القاھرة،  ،الفقً (٘)

                                                                                                                                                                                                 ,            Lombard, L' islam dans as p200 ,                              .ٕٗ،ص4ابن سعد الطبقات ج (ٙ)

                                                                                                                                                                                                              ٕٙٗ،ص4ابن الجوزي، المنتظم، ج ،و9ٕٔ،ص٘لفرٌد، جابن عبد ربه، العقد ا (4)

                                                                                                                           .4ٕٙ، ص99ٗٔفكتور ، إٌبلؾ قرٌش ، المركز الثقافً، بٌروت، ،سحاب  (8)

المكتبة الهاشمٌة،  األفؽانً ، أسواق العرب فً الجاھلٌة واإلسبلم، ،سعٌد ، وٖٖ٘ٓٗفكتور، المرجع السابق، ص،سحاب  (9)

                                                                                                                        .ٖٔ، ص9ٕ4ٔدمشق،



ٕٕٕ 
 

دّل  الدولة متنوعة الموارد  وؼنٌة الخٌرات باإلضافة إلى تحكمها بالطرق التجارٌة المختلفة. وھذا إنأصبحت 

اإلسبلم كان له موقفا  مشجعا  من التجارة، وٌظهر ذلك من خبلل تؤكٌد األحادٌث  على شًء فإنه ٌدّل على أنّ 

 (4)":" أن تسعة أعشار الرزق فً التجارة وعشر فٌما تبقى من األعمالالنبوٌة على أھمٌة التجارة ومنه قوله 

ألموٌة قامت بتشجٌع ، وكانت التجارة ھً المهنة التً لم ٌؤنؾ العرب عن ممارستها كباقً المهن. و الدولة ا

التجارة واألسواق وتسهٌلها من خبلل عدة إجراءات، فما ھً ھذه اإلجراءات وكٌؾ انعكست ھذه التسهٌبلت 

 على عمل التجارة واألسواق؟ 

 (3)والسفاتج (1)كان ھناك عدة وسابل ساھمت فً إنعاش التجارة ومن تلك الوسابل :القروض والصكوك   

 والمصارؾ  :

لقد قدم الخلفاء ووالتهم األموال للتجار كقروض مسترّدة، ومنها ما قدمه الخلٌفة سلٌمان بن عبد : القروض-4

لعبد هللا زٌد الحكمً أحد معارفه والذي تعهد بإعادة المال من عطابه أو تإخذ من مٌراثه إن مات قبل  الملك

ثمبة ألؾ درھم من بٌت مال ثبل -أكبر تجار البصرة -، كما اقترض المهلب بن أبً صفرة (1)حلول األجل

من بٌت مال  -والً عمر بن عبد العزٌز على خراسان –ھذا واقترض الجراح بن عبد هللا الحكمً  (5)البصرة

ًّ سلؾ أإدٌها  الوالٌة مبلؽا  تراوح بٌن عشرة أو عشرٌن ألؾ درھم ، وقال عندما ُعِزل  عن خراسان، ھً عل

ٌبدو،  إلى أجٍل محدود ودون فابدة مما شجع التجار على أخذ ھذه ، وكانت ھذه القروض، على ما (6)للخلٌفة

 القروض.

لقد اعتبرت الصكوك من وسابل التعامل التجاري، وانتشرت ظاھرة استعمال الصكوك المالٌة بٌن  الصكوك: -1

مسجلٌن التجار والناس وبٌت المال، خاصة بعد أن بدأ المسإول عن بٌت المال أو دٌوان العطاء ٌكتب للناس ال

فً الدٌوان صكوكا  مكتوبة تشبه إلى حد كبٌر الشٌكات فً العصر الحدٌث، وھناك رواٌات تبٌن مدى شٌوع 

أما بالنسبة الستخدام  (0)الصكوك فً التعامل فً عهد عمر بن الخطاب فٌما ٌخص توزٌع األرزاق على الناس

الصكوك فً العملٌات التجارٌة فقد كان التجار ٌستردون بضابعهم أو أموالهم من بٌت المال بموجب الصكوك 

التً كان ٌكتبها لهم رجال الدولة، فقد أخذ ٌزٌد بن المهلب بن أبً صفرة متاعا  وبضاعة من التجار وكتب لهم 

الرحمن مسإول دٌوان الخراج فً العراق، لكن صالح رفض صرفها  مقابلها صكوكا  لصرفها من صالح بن عبد 

مقابله صكوكا  مالٌة  وأعطوھم كما اعتمد عمال الدولة على التجار بؤن أخذوا منهم المال. ( 4)بسبب تكرار األمر

رق من لصرفها من بٌت مال بلد آخر، ومن ذلك ما قام به عبد هللا بن الزبٌر عندما أعلن نفسه خلٌفة، فؤخذ الو

 (1)التجار فً مكة وكتب لهم بها صكوكا  لبٌت مال البصرة أو الكوفة وبالفعل استردوھا دراھم أجود من دراھمهم
----------------                                                                                                                                                        

م( كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال ، تحقٌق بكري 4ٙ٘ٔھ/94٘المتقً الهندي، علً بن حسام الدٌن بن عبد الملك )ت (ٔ)

                                                                    . ٖٓ، صٗ، ج949ٔالسقا، ، مإسسة الرسالة بٌروت،  حٌان وصفوة 

ٌُكتب فٌه عن مال مإجل أو ؼٌره، عمارة ، محمد، قام(ٕ) .            ٕٖٖوس المصطلحات،صالّصك: جمع صكاك وھو كتاب 

السفاتج جمع ُسْفتجة وھً بمعنى الحوالة أي أن ٌكتب المستقرض للمقرض كتابا  ٌدفعه إلى ناببه ببلد آخر لٌعطٌع ما أقرضه (ٖ)

ذلك التاجر ال ٌدفع عٌنه بل مثله، وفابدة ھذا القرض ھً سقوط خطر الطرٌق، عمارة ،محمد، على سبٌل القرض ال الودٌعة ، ألن 

                                                                                                                                                                 . 8ٕٙقاموس المصطلحات، ،ص

                                                                                                                                                                                      .4ٖٔ، ص8ٕتارٌخ دمشق، ج  ابن عساكر، (ٗ)

                                                                                                                                                                                  .8ٗٗ،صٖجتارٌخ األمم، الطبري، (٘)

                                                                                                                          .       ٘ٙ،صٗ( الطبري، جٙ)

                                                                                                                                                          . ٗ٘ٔ،صٕ( الٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج4)

                                                                                                                                                                       . ٘ٗ،صٗ( الطبري، تارٌخ،ج8)

 .4٘ٗ،صٗ( السرخسً، المبسوط، ج9)



ٕٕٖ 
 

خٌُر له من أن ٌجاور تاجرا   (4)زٌاد بن أبٌه قوله فً الصكوك:" أن ٌجاور أحدكم أسد أجمةوٌذكر الببلذري عن 

 .( 1)إذا شاء أن سلفه أسلفه وكتب علٌه صكا "

استعملت السفاتج إلى جانب الصكوك، وكان لها دور فً التخفٌؾ من الصعوبات  السفاتج ) الحواالت(:-3  

التً تحدث بسبب نقل النقود بٌن األقالٌم ، فهً خفٌفة الحمل قلٌلة التكلفة آمنة من اللصوص، وظهر استخدامها 

ح عبد الرحمن مد (3)فً فحقبة مبكرة من عمر الدولة العربٌة اإلسبلمٌة، وٌذكر األصفهانً أن الشاعر نصٌب

بن الضحاك الفهري والً المدٌنة لٌزٌد بن عبد الملك فؤمر له بعشرة من اإلبل وكتب بذلك حوالة مختومة إلى ا

 .(1)رجلٌن من األنصار كً ٌتسلمها، فذھب واستلمها منهما

ل من لقد ارتفعت وتٌرة النشاط الصرفً بعد الفتوحات العربٌة اإلسبلمٌة ، والصرؾ ھو شك المصارؾ: -1  

وھو إما بٌع عملة بعملة أخرى أو تحوٌل ھذه العملة إلى عملة أخرى أو بٌع مبادلة عٌنٌة بمواد  (5)أشكال البٌع

وألن الصٌرفة كانت ذات أھمٌة كبٌرة فً حل مشاكل  (6)أخرى كبٌع القمح بالشعٌر أو معدن بآخر وھكذا ..

الٌم فقد انتشرت ھذه المصارؾ أو حوانٌت فً مختلؾ األق الفروق بٌن نوعٌات وأوزان وأسعار العمبلت

 وفً النصؾ الثانً من القرن األول الهجري، الصٌرفة فً األسواق داخل المدن ومراكزھا وبالقرب من المساجد

. وكانت (0)وجدت أسواق خاصة بها فً المدن، ومنها السوق الذي خصصه الحجاج لها فً واسط عندما اختطها

البداٌة على أھل الذمة، لكن العرب انخرطوا بها، واستمرت الصٌرفة فً اھمٌتها بالنسبة ھذه المهنة مقتصرة فً 

للتجار الذٌن كانوا على معرفة بؤسعار الصرؾ فً اعمالهم التجارٌة، ولقد استلؾ الناس من الصٌارفة،كما 

ادر المختلفة عن أودعوا أموالهم لدٌهم، وٌشبه عمل الصٌارفة البنوك فً العصر الحدٌث، وال تتحدث المص

طبٌعة وشروط القروض وال اإلٌداع ربما تحاشٌا  منهم للحدٌث عن أمور الفابدة التً كان ٌجنٌها المودع أو 

الصراؾ لؤلموال، وكان دافع التجار للتعامل بصرؾ العملة ھو بٌع ذلك التاجر بضاعة فً إقلٌم بدراھم ذلك 

أو قدوم تاجر إلى إقلٌم ما ومعه دراھم أو دنانٌر أخرى  (4)أخرى اإلقلٌم، واستٌفاء أثمانها بإقلٌم آخر من دراھم

وؼٌر  (1)أو بٌع دراھم ؼٌر وافٌة أو فٌها زٌؾ بؤخرى وافٌة ،ؼٌر الدراھم والدنانٌر المستعملة فً ھذا اإلقلٌم

مصادر ذلك من الدوافع، التً أشارت إلٌها المصادر مبٌنة موقؾ الشرع منها ولعل أكثر ما ركزت علٌه ھذه ال

ٌّن كراھٌته له، ومنهم من حّرمه ، ومنهم من أجازه بشروط  (47)ھو الربا فً وجوه الصرؾ، فمن الفقهاء من ب

وٌبدو أن الصٌارفة قاموا بدور الوسٌط بٌن الناس ودور الضرب فً األقالٌم، وال شك أن أمور الصرؾ تبلورت 

قود العربٌة، كما استمرت الدولة بضبط العملة وتوضحت بشكل أفضل بعدما قام عبد الملك بن مروان بضرب الن

                                                                                                            والتشدد بالعقاب لمن ٌخالؾ ضرب سكة الدولة.  
-------------------------- 

                                                                                                            .8،صٕٔابن منظور، لسان العرب،جاألجمة ھً الشجر الكثٌر الملتؾ، ( ٔ)

                                                                                                                                                                       .    ٖٕٔ،ص٘( الببلذري، أنساب، جٕ)

م، ابن قتٌبة ، الشعر 4ٕٙ/ھ8ٓٔ( نصٌب بن رباح مولى عبد العزٌز بن مروان من فحول الشعراء األموٌٌن مات سنة ٖ)

                                                                          .                                                         ٕ٘ٙوالشعراء،ص

                                                                                       .ٕٓٔ،ص9،ج9ٖ9ٔ( األصفهانً، األؼانً، مطبعة دار الكتب المصرٌة، القاھرة، ٗ)

                                                                                                                                                     . ٖ٘،صٗٔ( السرخسً، المبسوط،ج٘)

                                                                  .    ٖٕٙ،ص99ٗٔ، ٗ( مالك بن أنس، الموطؤ، تحقٌق عبد الوھاب عبد اللطٌؾ، لجنة إحٌاء التراث، القاھرة، طٙ)

                                                                                                                                                                                                                                .  9ٖ( بحشل، تارٌخ واسط،ص4)

                                                                                                                                                                     .    8ٕٖ،صٕٔ( ابن عساكر، تارٌخ دمشق،ج8)

                                                                                                                                                          .     9وص ٗ،صٗٔ( السرخسً، المبسوط،ج9)

، والمتقً الهندي،كنز 9،صٗٔ،والسرخسً، المبسوط،جٕٙ،و قدامة بن جعفر، الخراج،صٖٕٙ( مالك بن أنس، الموطؤ،صٓٔ)

 .9ٔٔ-9ٓٔ،صٗاألعمال،ج



ٕٕٗ 
 

كما قامت الدولة بدعم األسواق فؤعفت األرض التً أقٌمت علٌها الحوانٌت من الخراج، كما أعفٌت األرض     

وأعطٌت للتجار بعض   . (4)الخراجٌة والتً لٌس لها صاحب من الخراج فً حال تحوٌلها إلى أسواق

بؤن  -مولى أسلم من عبد العزٌز بن مروان والً مصر-المثال ما طلبه أبو كثٌر  حٌات منها على سبٌلالصبل

. وقد ساھم توفر ھذه الصبلحٌات وؼٌرھا من (1)توضع عنه العشور كلما دخل مصر بتجارته فوافق على ذلك

التجارٌة، فالعرب حٌن اتحدوا العوامل كالعناٌة التً أوالھا األموٌون للزراعة والصناعة فً إنعاش الحركة 

وأزالوا الحواجز الحدودٌة كانوا قد أدركوا أن أفضل وسٌلة لتسهٌل المبادالت التجارٌة تكمن فً تسوٌق لؽة 

واحدة، ؼدت اللؽة التجارٌة الممتازة، ومنذبٍذ شهد العالم تطورا  سرٌعا  وعفوٌا  للمدن والقرى بفضل التجارة، 

األسواق نشاطا  كبٌرا ، حٌث عجت بحٌاة جدٌدة، فالثراء العرٌض الذي نعمت به وعلى أثر ھذه الحركة شهدت 

طبقة الحكام وحاشٌتهم نّما فً نفوسهم حب البذخ والرفاھٌة، وبالتالً نما عندھم المٌل والحاجة إلى اقتناء 

  (3)لتجار وازدھار التجارةالمنتجات الكمالٌة  فؤقبلوا على شراء السلع التجارٌة الباھظة الثمن مما زاد فً فعالٌة ا

كما حرص األموٌون على استمرار األسواق القدٌمة وبناء أسواق جدٌدة فعكست األسواق قوة الدولة التً    

استطاعت مراقبتها ، فاألسواق كانت من األولوٌات لدى الدولة إذ حرصت على بنابها فً المدن الجدٌدة التً 

فقد  (1)دن إلى جانب الجامع ودار اإلمارةبنتها، و كانت أٌضا  واحدة من ثبلث مراكز كبٌرة استندت إلٌها الم

بنٌت وسط واسط والقٌروان والرملة ففً واسط مثبل  بنى الحجاج فٌها  السوق وكان كبٌرا  امتد من القصر إلى 

دجلة، وكان ھذا أول تنظٌم واضح للسوق ، حٌث أنزل أصحاب الطعام والبزازٌن والصٌارفة والعطارٌن على   

 بالناحٌةوھذا ٌدل على مدى االھتمام ، وأنزل الخزارٌن على ٌسار السوق حتى دجلة ،الجهة الٌمنى من السوق

التجارٌة لما تشكله األسواق من نواة للنشاط التجاري الداخلً ، والجزء األكثر حٌوٌة فً المدٌنة، فهو مركز 

                                                                 البٌع والشراء ، ومٌدان لتصرٌؾ المنتجات الزراعٌة والصناعٌة. 

                                                                       وٌتضح اھتمام الدولة باألسواق من خبلل تحدٌثها، فاألسواق كانت فً البداٌة أرضا  فضاء لٌس فٌها أبنٌة وكان                          

عة ٌضعون بضابعهم  فً األماكن التً ٌختارونها، ولم ٌكن ھناك موضع محدد لكل بابع، ولما ُسبل التجار والبا

عمر بن الخطاب عن ذلك قال:" األسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعده فهو له حتى ٌقوم إلى بٌته أو 

لكن الدولة  (6)شعة الشمسوكانت فً بعض األحٌان توضع مظبلت من القماش للوقاٌة من أ (5)ٌفرغ من بٌعه"

ٌ ذكر أن عبد هللا بن عامر قام بشراء عدد من الدور فً البصرة فهدمها ثم بنى  حرصت على بناء الحوانٌت حٌث 

ٌ ستدل على ذلك  (0)سوقا  بدال  عنها وكان بناء األسواق فً بعض األحٌان من القصب والعمد، كما فً الكوفة، و

ٌُعتبر  (4) عدي وأصحابهمن طلب زٌاد بن أبٌه من حرسه انتزاع عمد  سوق الكوفة  للقبض على حجر بن  و

 . (1)لجصخالد القسري أول من بنى أسواق العراق بناء  محكما  وجعل لها سقوفا  معقودة باآلجر وا

------------------------------------                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    .       ٖ٘ٗ( الببلذري، فتوح، صٔ)

                                                                                                                                                                               .4ٕٓ،ص8الببلذري، أنساب،ج( ٕ)

                                                                                                                                                    .   4ٙٔ(رحال، تارٌخ ببلد الشام االقتصادي،صٖ)

                        .8ٔ،ص 9ٙٓٔ، ٕالدوري ،عبد العزٌز ، مقدمة فً تارٌخ صدر اإلسبلم، المطبعة الكاثولٌكٌة، بٌروت،ط (ٗ)

                                                                                                                       .     8ٓٗ،صٕالطبري، تارٌخ،ج(٘)

                                                                                                                                   .       9٘ٔالرٌطً ،ممدوح ، دور القبابل العربٌة،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                .  4ٗ،ص٘( ابن سعد، الطبقات، ج4)

                                                                                                                                                                                  .    ٕٕٔ،صٖ( الطبري، تارٌخ،ج8)

                                         .    8ٕٗ( الببلذري، فتوح،ص9)
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وٌدل اھتمام الدولة بتوزع السوق من خبلل إبعاد األسواق التً تسبب إزعاجا  كؤسواق الدباؼة والصباؼة      

 وھذا ما خلق التخصص فً األسواق وھذه المٌزة لها حسناتها وسٌباتها (4)والحدادة.. إلى خارج مركز المدٌنة

فا  من جٌرانه الجشع ٌستطٌع رفع سعر سلعته خو ثابتة مستمرة، ولم ٌكن التاجرومن تلك الحسنات أنها 

ٌقل حدوث االحتكار، أو ارتفاع ؼٌر طبٌعً فً سعر البضابع، ثم  وفً ھذه الحالة، نفسها السلعةالمنافسٌن له ب

ب الدكاكٌن التً إن المشتري ٌستطٌع انتقاء أجود ما ٌحتاج إلٌه من ھذا الصنؾ من السلع فً وقت قصٌر لتقار

ُعِرضت فٌها البضابع المتشابهة، ومن حٌث النظام والترتٌب فإن ھذا الشكل أفضل من ؼٌره ، حٌث ٌعطً 

أما بالنسبة لمساوئ ھذه الظاھرة فؤھمها: الجهد الذي ٌبذله  (1)منظرا  جمٌبل  للمدٌنة، ومدخبل  للتنافس النزٌه

ٌه التجول فً المدٌنة كلها كً ٌستطٌع جمع كل ما ٌحتاج إلٌه مشتري األصناؾ المتعددة من السلع، إذ ٌجب عل

من األسواق المنتشرة،  وربما ٌعود سبب انفراد كل سلعة أو بضاعة بمكان منفرد بعٌدا  عن  المدٌنة أو عن 

ؼٌرھا من األسواق، من أجل المحافظة على الصحة العامة، فالمسالخ والمدابػ وؼٌرھا من الصناعات التً تإثر 

ى البٌبة كانت تقام  فً األطراؾ، وعلى الرؼم من تبلور ھذه الظاھرة من التخصص فً األسواق، فإن ذلك لم عل

 . (3) ٌمنع  وجود عدد من األسواق الجامعة لبعض أصناؾ البضابع  فً آن واحد مثل السوق الكبٌر فً دمشق

مرت األسواق القدٌمة وتطورت األسواق المحدثة ونتٌجة  لبلھتمام الذي أولته الدولة للتجارة واألسواق فقد است    

وانتشرت فً مختلؾ أنحاء الدولة ؼربا  وشرقا  وشماال  وجنوبا ، ولٌست الؽاٌة ھنا إحصاء جمٌع تلك األسواق 

بقدر ما ھً إعطاء صورة عن المدى الذي وصل إلٌه التسوٌق فً العصر األموي، ولكن ال ضٌر من تعداد 

كما  (1)ففً ببلد الشام أدى االستقرار السٌاسً إلى انتعاش األسواق التجارٌة فً المدن بعضها على سبٌل الذكر :

أدى تدفق األموال والسلع  من األمصار إلٌها إلى فتح باب العمل فٌها وبالتالً جذب الٌد العاملة ، ھذا باإلضافة 

ٌة  فؤصبحت سوقا  تجارٌا  كبٌرا  إلى ما شهدته العاصمة دمشق من عبلقات تجارٌة مع المدن الساحلٌة والداخل

العتماد المدن الساحلٌة مثل طرابلس وصور وعكا وؼٌرھا على أسواقها الشاملة وعلى أنواع السلع جمٌعها، 

كما كانت حلب نفسها مجمعا  تجارٌا  للبضابع والسلع التً تؤتً  (5)وكذلك  المدن الداخلٌة كحلب وحمص وؼٌرھا

ھذا ولم تخُل مدٌنة فً الشام من  (6)صر والصٌن وجنوبً دمشق وؼٌرھامن خراسان والهند والعراق وم

وسوق  (0)واشتهرت العراق بؤسواقها منها أسواق البصرة وعلى رأسها سوق المربد  األسواق المتخصصة.

وقد اشتهرت أسواق  الحجاز نظرا  لؤلھمٌة التجارٌة  (4)واسط  وأسواق الموصل التً اشتهرت باالتساع والتعدد

                           ، وأما شهرة أسواق الٌمن فكانت منذ القدٌم وقد استمرت أٌضا                                                                      األسواق مكة والمدٌنة والدٌنٌة وعلى رأس ھذه
----------------------------------------                                                                                           

،عام ٔ، العددٖ( الضمور ،حاتم ناٌل ، األسواق فً ببلد الشام فً صدر اإلسبلم، المجلة األردنٌة للتارٌخ واآلثار،مٔ)

                                                                                                               . 4ٔ،ص9ٕٓٓ
طرق التجارة الدولٌة ومحطاتها بٌن الشرق والؽرب ) أواخر العصور الوسطى( الهٌبة المصرٌة العامة ،زكً،  فهمً نعٌم  (ٕ)

                                                                                             .9ٖٔوالحوٌري، أسوان، ص  ،8ٕ، ص94ٖٔالقاھرة،  للكتاب

                                                                                        ،8ٕ، ص4ابن كثٌر، البداٌة، ج،و9ٕٕ، ص ٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج(ٖ)

 ،الجامعة99ٓٔالمعاٌطة، زرٌق ،األسواق فً ببلد الشام فً العصر األموي، المإتمر الدولً الخامس لتارٌخ ببلد الشام، آذار   (ٗ)

     .                                                                                                                         ٕ-ٔاألردنٌة،عمان،ص

                                                                                                                                                .      8ٔ( الضمور، األسواق فً ببلد الشام،ص٘)

اس قلعجً، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، األسدي، خٌر الدٌن ، أحٌاء حلب وأسواقها، تحقٌق عبد الفتاح رو (ٙ)

     .                                                                                                                            4٘،ص98ٗٔدمشق،

                                                                                                                                              .     4ٗٔ( األفؽانً، سعٌد، أسواق العرب، ص4)

م(تارٌخ الموصل، تحقٌق علً حبٌبة، لجنة إحٌاء التراث 9ٗ٘/ھٖٖٗ( األزدي،أبو زكرٌا ٌزٌد بن محمد،)ت8)

                                                                                              .              ٕٗ،ص994ٔاإلسبلمً،القاھرة،
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ھا من األسواق، و البحرٌن اشتهرت بسوق دارٌن الذي وسوق عدن وحضرموت وؼٌر  (4)ومنها أسواق صنعاء

ٌُجلب العطور منه إلى مكة و األنحاء كافة . وفً مصر أٌضا  انتشرت األسواق فً المدن كؤسواق (1) كان 

الفسطاط المختلفة ومنها ما ُسمً بحسب بعض الجنسٌات كسوق العراقٌٌن نتٌجة قدوم بعض أھل العراق منذ أٌام 

ولقد كانت أسواق الفسطاط عامرة بمختلؾ السلع الواردة إلٌها من  (3)ى الفسطاط واستقرارھم فٌهازٌاد بن أبٌه إل

أنحاء مصر وببلد الشام والمؽرب  وؼٌرھا من الببلد، كما كان فً أسوان سوقا  دابمة انتشرت فٌها الحوانٌت 

 . (1)المتجاورة، والتً شملت السلع كافة

وحرص العرب عند تؤسٌسهم لمدن المؽرب على إنشابها على شاكلة المدن التً أقاموھا فً المشرق، ومنها   

القٌروان التً انتشرت فٌها األسواق بجانب الجامع وسمٌت  الكثٌر من أسواق القٌروان باسم مإسسٌها أو نسبة 

 ن دور بعد إنشاء دار الصناعة فٌها.وٌضاؾ إلى القٌروان تونس وما شؽلته م (5)إلى أبوابها أو أحٌابها

  (6)مدن األندلس كقرطبة وإشبٌلٌة حٌث أقاموا األسواق حول ساحات الجوامع بؤسواق اھتم األموٌون وكذلك   

 اعتماد أسس أخالقٌة ناظمة للتجارة:-4

فضبل  عن تجوال ، فعّم النشاط التجاري المدن اإلسبلمٌة، على مصراعٌه لممارسة التجارة الباب فُِتح لقد    

ورود تجار أجانب إلٌها لتبادل المنتجات مما تحتاج إلٌه السوق ود الدولة األموٌة، والتجار خارج حد

بمقتضاھا حٌث لم ٌؽفل اإلسبلم ھذه ُتحفظ الحقوق االستهبلكٌة، ووجد مع ھذا االنفتاح التجاري ضوابط للعمل 

، منعا  للؽش والتدلٌس ھا لنظم تضبطها وترعى شإونهاالجوانب اإلنسانٌة من التعامل، فخضعت التجارة كؽٌر

، أسالٌب جدٌدة للتعامل، إذ إّن األسالٌب نمو اقتصاديكما فرض التطور الحضاري وما تخلله من  واالحتٌال

مٌال للتحدٌث وللتوسع األفقً والعامودي مع متطلبات  بفطرتهدابما  تنمو طردا  مع التطور الحضاري، فاإلنسان 

. وٌترافق مع ھذا إلنسانٌة، وما التجارة إال نوعا  من ھذه المتطلبات ٌشملها التحدٌث والتطوٌر دابما  الحٌاة ا

التطور أسالٌب للتجار والهدؾ منها زٌادة أرباحهم بطرق ؼٌر مشروعة، كاالحتكار والؽش فً المٌزان 

، ولذلك مارس األموٌون ومن والمكٌال  باإلضافة إلى الؽش فً السلع وؼٌر ذلك من أشكال الخداع التجاري

قبلهم الرسول الكرٌم والخلفاء الراشدٌن عملٌات كبح لتلك األسالٌب ،إذ تجذر مفهوم العامل على السوق الذي 

ُعرؾ فٌما بعد بالمحتسب فوظٌفة العامل على السوق ھً التً مهدت لظهور وظٌفة المحتسب والتً بدأ استعمال 

لعصر العباسً فً أواخر النصؾ األول من القرن الثانً الهجري/ الثامن ھذه التسمٌة فً المشرق فً أوابل ا

م(فً عهد أبً جعفر المنصور كان فً الكوفة على 4٘9/ھٕٗٔالمٌبلدي إذ إن عاصم بن سلٌمان األحول)ت

وھنا ال بد من التعرٌؾ بالحسبة التً تمثل سلطة تخول صاحبها حق مباشرة  (0)الحسبة من المكاٌٌل واألوزان 

 مر بالمعروؾ إذا ظهر تركه والنهً عن المنكر إذا ظهر فعله بتفوٌض من الشارع أو تولٌة من اإلمام وتوقع األ

  ------------------------------ 

                                                                                                                                                                                                                  .    4٘٘،صٕ( ابن عبد الحق، مراصد، جٔ)

                                                                                                                                                                                . 9ٖٕ،صٔ( المبرد، الكامل،مٕ)

سبلم ،حورٌة عبد المجٌد ، الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مدٌنة الفسطاط حتى نهاٌة العصر األموي، جامعة القاھرة كلٌة  (ٖ)

      .                                                                                                                            9ٓٔ،ص94ٓٔاآلدابن

                                                                                                   .    ٕٖٔ،ص9ٙٓٔ(الحوٌري، محمود محمد ا، أسوان فً العصور الوسطى،القاھرة،ٗ)

                  . 9ٗ-9ٖسبلمٌة،ص، ومحمد زٌتون، القٌروان ودورھا فً الحضارة اإلٖٗ( موسى، لقبال ، المؽرب العربً،ص٘)

           .ٕٖ،صٔ،ج994ٔمإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة، السٌد عبد العزٌز ، قرطبة حاضرة الخبلفة فً األندلس، ،سالم  (ٙ)

 .   ٖ٘ٔجامعة دمشق، ص ٖٓ-9ٕ( زٌود، محمد أحمد، نظام الحسبة فً اإلسبلم، مجلة دراسات تارٌخٌة، عدد 4)
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ووظٌفة المحتسب ظهرت فً وقت مبكر  (4)المخالفٌن بمقتضى أحكام الشرٌعة فً حدود اختصاصه العقاب على

حٌث كان -وإن لم ٌكن لها اسم الحسبة -أول من قام بهامن عمر الدولة العربٌة اإلسبلمٌة إذ كان الرسول محمد

م كجزء من العمل اإلداري ٌمر على السوق ٌتفقد أحواله، وربما كان عمر بن الخطاب أول من وضع ھذا النظا

واستمر األمر    (1)فً المتابعة، حٌث كان ٌقوم بنفسه بوظٌفة المحتسب دون أن ٌطلق على نفسه ھذه التسمٌة

بقٌة العصر الراشدي من مراقبة على السوق أو تعٌٌن عمال لذلك، إال أنه فً العصر األموي باتت عملٌة متابعة 

ت رقعة الدولة وتعددت أجناسها وكذلك نظمها، ومع اتساع اقتصادھا األسواق ملحة أكثر من قبل حٌث اتسع

ازدادت عملٌات الؽش وتطلب األمر من الحكام معالجة لتلك المواضٌع الشابكة من تعدد للموازٌن والمكاٌٌل فً 

ى عمال كل إقلٌم ومن معامبلت اقتصادٌة جدٌدة مع اتساع الدولة، فتشددوا فً مراقبة األسواق والتً أوكلوھا إل

أشداء ال ٌخافون فً هللا لومة البم ، وٌبدو أن زٌاد بن أبٌه كان من أوابل من قام بتوكٌل ھذه المهمة إلى الجعد 

التً تنشؤ بٌن  وطلب من عامله ضبط الموازٌن والمكاٌٌل، باإلضافة إلى فض المنازعات (3)ابن قٌس النمٌري

مراقبة ضبط األسعار وضمان عدم استؽبلل التجار لحاجة ، و قام زٌاد بالتشدد فً (1)التجار وأصحاب المهن

إلى دعم السلع ولجؤ  (5)الناس إلى تجارتهم، حتى أنه عذب التجار الجشعٌن ومّثل بهم، كما قام بقطع ٌدي تاجر

ٌإدي إلى انخفاض  بؤن قام بطرح كمٌات كبٌرة من السلع التً ٌطالها الؽبلء بهدؾ إؼراق السوق بها  مماالؽالٌة 

م ( بضبط وسابل البٌع 4ٙٙ-4ٖٙ/ھ4٘-ٗ٘.كما قام مروان بن الحكم أثناء والٌته للمدٌنة سنة)   (6)عارھاأس

وكذلك فعل  (0)والشراء وعاقب كل من ؼش العملة أو أخل بسبلمتها، ووضع حد معٌن للصاع فً المدٌنة

 .  (4)الحجاج من أجل تحاشً الؽش فً الموازٌن ، إذ وحدھا فً العراق

و أن الدولة منحت العامل على السوق بعض الصبلحٌات القضابٌة والتنفٌذٌة كما زود ببعض األعوان وٌبد   

التً كانت تتركز فً حل الخبلفات التً تنشؤ بٌن الباعة فً السوق وكان مسإول  (1)الذٌن ساعدوه فً مهامه 

لضمان سٌر عملٌة التجارة من ؼٌر  (47)عن جباٌة بعض الضرابب على المبٌعات ومراقبة األوزان والمكاٌٌل

تبلعب أو تزوٌر وعلٌه أٌضا  مراقبة أصحاب الحرؾ والصناعات لمنع الؽش ومنع االحتكار، وعلٌه أن ٌتؤكد 

 . (44)من سبلمة النقود وعدم تزٌٌفها ، وأن ٌعمل على المحافظة على اآلداب العامة

موٌون بتفقد أسواقهم بؤنفسهم ، واالطمبنان على سٌر وباإلضافة إلى عمل العامل على السوق قام الحكام األ   

 (41)العملٌة التجارٌة،ومن ذلك ما قام به معاوٌة من جوالت على أسواق دمشق والسإال عن أحوال البٌع والشراء

 و التصرؾ نفسه قام به الولٌد بن عبد الملك والذي كان ٌسال البابع عن سعر السلعة وٌطلب منه زٌادة وزنها كً 

------------------- 

                                                                                                     .  ٕٕ٘وما بعد، وابن خلدون المقدمة،ص ٖ٘ٔالماوردي، األحكام السلطانٌة،ص( ٔ)

                                                                                                                                                    .   98ٖ،صٔ( ابراھٌم، حسن،حسن، تارٌخ اإلسبلم،جٕ)

                                                                                                                               .ٖٕٕ،ص٘( الببلذري، أنساب،جٖ)

                                                                                                              .   ٘ٙٗالماوردي ، األحكام السلطانٌة،ص (ٗ)

                                                                                                                   .   ٖٕٕ،ص٘الببلذري، أنساب،ج (٘)

                                                                                                                                                                                                            .           ٕٕٗ،ص٘الببلذري، أنساب،ج(ٙ)

                                                                                                                                .     ٕٖٙ، والرٌس، الخراج،صٙ٘ٗ، والببلذري، فتوح،صٖٗ،ص٘ابن سعد، الطبقات،ج (4)

                                                                                                     .    ٙٔعمر ، الحجاج الثقفً،ص ،فروخ (8)

                                                                                                               .ٓ٘ٔ( زٌود، محمد، نظام الحسبة فً اإلسبلم،ص9)

                                                                                                                                                  .ٕٙ٘،ص4(ابن سعد، الطبقات،جٓٔ)

                                                                                                                                        .ٕٗ٘-9ٕٗ(الماوردي، األحكام،صٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                         . ٕ٘ٔ،صٖ، والذھبً، سٌر،جٓٗٔ،ص8ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،ج(ٕٔ)
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 .(1)وكذلك فعل  ھشام بن عبد الملك (4)تناسب السعر

ولقد خدم عبد الملك التجارة خدمة كبٌرة بتعرٌبه للعملة وتوحٌدھا، إذ ضبط بهذا العمل الؽش الحاصل فٌها     

أصبحت محل ثقة المتعاملٌن فً  فالعملة الجدٌدة والموحدة والتً تطورت من حٌث الدقة واالنضباط والعٌار،

حل عدد النقود محل وزنها وبذلك كانت عملٌة  األسواق، والقت قبوال  سّهل عملٌة التبادالت بشكل كبٌر، كما

 اإلصدار النقدي نقطة تحول فً تطور التجارة الداخلٌة بشكل خاص.                                                  

                        االتصال مع التجار فً الداخل والخارج:تنشٌط وسائل -1

التجار التً انعكست على التجارة، حٌث عملت على تؤمٌن الطرق الداخلٌة دولة األموٌة براحة اھتمت ال   

الستقبال  * والخارجٌة البرٌة والبحرٌة، والحرص على حصانة الموانا باإلضافة إلى بناء خانات وقٌسارٌات

  ٓالتجار وإقامتهم

وقد جمعت الدولة العربٌة اإلسبلمٌة قلب العالم القدٌم تحت لوابها، وتحكمت بطرق التجارة فٌه سواء البرٌة أم    

البحرٌة، و تعددت ھذه الطرق لتصل بٌن مدن اإلقلٌم الواحد أو مدن األقالٌم المختلفة ، فما ھً أھم الطرق 

 التجارٌة سواء البرٌة منها أم البحرٌة؟

: ومنها الطرٌق الواصل بٌن تبوك فً شمال الحجاز إلى بصرى التً كانت من المدن برٌةالطرق ال -4  

، كما كان  (3)التجارٌة الهامة فً جنوب الشام، و ملتقى القوافل بٌن الخلٌج العربً والبحر المتوسط والحجاز

ه الروم ٌنتهً إلى ؼزة  ، ومنها طرٌق ممهد أنشؤ (1)ھناك طرٌق آخر للقوافل نفسها، حٌث كانت تتجه إلى أٌلة

آخر ٌتجه من حوران مارا  بدمشق، وٌتجه جنوبا  إلى مآب وٌلتقً بطرق القوافل القادمة من  وھناك طرٌق

الحجاز، كما كانت القدس ملتقى لطرٌقٌن ھامٌن أحدھما ٌصل بٌن بادٌة الشام شرقا  والبحر ؼربا  وثانٌهما ٌصل 

، ھذا باإلضافة إلى الطرٌق الشمالٌة للقوافل التً تنتقل (5)م هللا شماال  بٌن مدٌنة الخلٌل جنوب القدس ونواحً را

. وكانت ھضبة األردن  (6)باستمرار بٌن الخلٌج العربً والبحر المتوسط، حٌث تنتهً إلى مدٌنة طرابلس

الطرٌق الربٌس لتجار مكة إلى أواسط ببلد الشام، ولها منفذ إلى البحر، باإلضافة إلى طرٌق الشام البري فً 

 . (0)شمال الؽور عبر مرج ابن عامر

             ومن الطرق البرٌة المشهورة فً  العراق : تلك الطرٌق الواصلة بٌن واسط والبصرة ، ومن البصرة إلى ثؽر   

--------------------------                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        .    ٕٕٖ،صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                     .8ٓٗ،ص8الببلذري ، أنساب،ج(ٕ)

                       .4ٕٗتصادٌة، صالقٌسارٌة  ھً سوق التجارة فً مدٌنة من المدن،محمد عمارة ،قاموس المصطلحات االق *

                                                               .ٕٖ، ابن حوقل، صورة األرض، صٕٓاالصطخري، المسالك، ص (ٖ)

                                                                                                     .ٓٗابن حوقل، صورة األرض، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                          . 9٘األحوال االجتماعٌة واالقتصادٌة فً فلسطٌن، ص ،موسى عبد الؽفار أحمد، (٘)

 ،98ٗٔ، ٕتارٌخ طرابلس السٌاسً والحضاري عبر العصور، مإسسة الرسالة، دار اإلٌمان، بٌروت، ط،تدمري، عبد السبلم  (ٙ)

                                                                                                                                 .  8ٗ، صٔج

نقوال ، التطور اإلداري لببلد الشام  بٌن بٌزنطة والعرب، المإتمر الدولً الرابع  لتارٌخ ببلد الشام، الجامعة   ،زٌادة (4) 

                                                                                                                                                                                                                                                  .ٖٖ،ص98ٖٔعمان،  األردنٌة، 



ٕٕ9 
 

، ومن الطرق المطروقة  (1)كما اتصفت الموصل بؤنها محط رحال الركبان لجمٌع تجار الشام والعراق، (4)اإلبلة

، ٌضاؾ إلٌه طرٌق ( 3)الرحال فً العصر األموي الطرٌق الواصلة بٌن البصرة ومكة، وبٌن البصرة والٌمامة

                                                                                                              .  ( 1)الجادة وھو الطرٌق الواصل بٌن الكوفة ومكة

فً العصر األموي على ما كانت علٌه من االزدھار، حٌث  كما ظلت عبلقة الٌمن التجارٌة مع الببلد العربٌة   

والشام مارا  بمكة المكرمة الٌمن  كانت تربطها مع بعضها طرق تجارٌة برٌة وأھمها الطرٌق الذي ٌصل بٌن

السراة  الحافة الداخلٌة لجبال ء، ثم تتجه شماال  على طولحٌث تنتقل القوافل مارة  بشبوة ومآرب وصنعا

وھكذا إلى ببلد الشام    فً محاذاة ساحل البحر األحمر مخترقة تهامة ومارة بمكة ثم المدٌنة، (5))الحجاز(

ومصر وٌعتبر ھذا الطرٌق الممتد من أقصى جنوب شبه الجزٌرة العربٌة إلى أقصى شمالها من أھم طرق 

. كما كان ھناك طرٌق آخر للقوافل امتد من أقصى ببلد الٌمن على طول وادي الدواسر        (6)العربٌةالقوافل 

) شرقً الطابؾ( إلى وسط ببلد العرب، حٌث اتصل  بطرٌق آخر خبلل وادي الرمة)شرقً المدٌنة المنورة( 

، وارتبطت الٌمن مع  (0)العراقإلى جنوب العراق،  وكان ھذا الطرٌق الوسٌلة الربٌسة لبلتصال بٌن الٌمن و

 . (4)ببلد الحجاز بعدة طرق تجارٌة

ٌّز موقع مصر بؤنه حلقة وصل بٌن الؽرب والشرق حٌث كانت ممرا  للحجاج والتجارة، باإلضافة إلى     وتم

ة طرٌق أٌلة التً كانت عند موقع العقبة الحالٌة، وكانت القوافل تسٌر عبر طرٌق البر إلى القلزم ثم إلى أٌل

والطرٌق المار بالرملة بفلسطٌن، وبمدٌنة ؼزة ورفح والعرٌش والفرما وبلبٌس ثم الفسطاط،  ،(1)فالحجاز

باإلضافة إلى الطرٌق الذي ٌخرج من الفسطاط إلى برقة وإفرٌقٌة وببلد المؽرب، وطرٌق آخر ٌخرج من 

 .  (47)الفسطاط إلى المؽرب دون المرور باإلسكندرٌة

كما نشطت الطرق التجارٌة المإدٌة إلى الشرق األقصى  بعد توطٌد الفتوحات العربٌة اإلسبلمٌة، حٌث كان   

واستمر  ( 44)الطرٌق ٌمر بؤواسط آسٌا وإٌران وببلد العراق ومنها عبر البلقاء إلى تدمر فمدن فلسطٌن وموانبها

 -التً كانت مإلفة من الجمال -ة طرق القوافلھذا الطرٌق فً العصر األموي، وكان ال بد لؤلموٌٌن من حماٌ

وتسهٌل طرٌقها، لذلك اھتموا بإجراء عملٌات إصبلح دابمة لتؤمٌن عملٌة التجارة ونشاطها، فؤصلحوا الجسور   
-------------------------------------------------------       

                                                                                                                                                                                                                 ،   84ٕ-8ٕٙالقزوٌنً، أخبار الببلد، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                      .   44ٖص ، و الخربوطلً، تارٌخ العراق،ٔٙٗالقزوٌنً، آثار الببلد، ص (ٕ)

                                                                                                                                 . 48ٖ. والخربوطلً، تارٌخ العراق، ص8ٖٔ-8ٓٔابن رسته، األعبلق ،ص (ٖ)

                                                                                                 .48ٖالخربوطلً، تارٌخ العراق، ص (ٗ)

. وشبوة  9٘، ص9٘4ٔحسن طرق التجارة العربٌة من عهد سبؤ إلى صدر اإلسبلم ، مجلة المجلة، العدد الرابع، سنة  ،الباشا،  (٘)

انظر: كمال مورٌس شربل،الموسوعة الجؽرافٌة للوطن العربً،دار الجٌل، مدٌنة ٌمنٌة تقع فً حضرموت وھً بشام اآلن، 

                                                                                                                                                               .      4ٖٔ،ص998ٔ،ٔبٌروت، ط

                                                                                                                                                                                                 . 9٘طرق التجارة ص ،حسن باشا،ال (ٙ)

                                                                                                                                                                                                               المرجع السابق، نفس الصفحة. (4)

                                                                                                                                                                                                                      .ٕٙاالصطخري، المسالك والممالك، ص (8)

                                                                                                                                       .ٖٔٔمصر فً فجر اإلسبلم، ص ،سٌدة كاشؾ، (9)

                                                                                          .  ٕٓٔ-9ٔٔقدامة بن جعفر، الخراج، ص (ٓٔ)

العصر البٌزنطً، المإتمر  نعٌم ، أضواء على الصناعة والتجارة فً مدن ببلد الشام ودورھا فً التجارة العالمٌة فً ،فرح  (ٔٔ)

و                                                                                                                   .   ٖٔ،ص98ٖٔالرابع لتارٌخ ببلد الشام ، الجامعة األردنٌة، عمان،  الدولً

Rostovtzff , M, Social and Economic  History  of The Hellenistic  World , Vol, 1,p 445.           
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، كما (4)وحفروا اآلبار من ذلك ما كتبه الولٌد بن عبد الملك إلى عماله على البلدان بإصبلح الطرق وحفر اآلبار

ترصدون للقوافل التجارٌة على الطرق الممتدة بذلت الدولة جهودا  طٌبة فً محاربة قطاع الطرق الذٌن كانوا ٌ

، ونظرا  لؤلھمٌة الدٌنٌة والتجارٌة   (1)من العراق إلى الحجاز أو من الشام إلى الحجاز أو من الٌمن إلى الحجاز

لطرٌق الحج إلى مكة فقد تم االھتمام به. استكمل األموٌون إذا  تشجٌعهم للتجارة من خبلل المحافظة على شبكات 

 البرٌة ودعمهم لها. الطرق

على طرق القوافل واستقبال التجار الؽرباء وؼٌرھم  ۞واستكماال  للعناٌة بالطرق انتشرت المنازل والخانات   

 فٌما بعد تسمٌات ھذه األماكن وكانت ھذه المنازل تقام إما فً أسواق المدن وإما فً أطراؾ المدن وتعددت  

ارٌات، وتكاد ال تخلو مدٌنة ذات أھمٌة تجارٌة من وجود ھذه النزل، ففً حٌث سمٌت الخانات أو الفنادق أو القٌس

كما وجد فً  ،( 3)دمشق كانت أشبه باألسواق الكبٌرة حٌث ٌضعون بضابعهم فً أسفلها وٌنامون فً األعلى

كما انتشرت الخانات  فً مناطق عدة ومنها ما كان على خط القوافل كخان تل  ھذا( 1)حلب فنادق كثٌرة

، كما كانت الؽولة منزال  للقوافل  (5)حٌث كان خانا  ومنزال  للقوافل -قرب حلب فً الطرٌق إلى دمشق -السلطان

وة أول منزل و كانت الكس (0)ووجدت فً الرملة فنادق وحمامات (6)وھً تقع على مسٌرة ٌوم بٌن حمص وقارة

وُذكرت عدة قٌسارٌات  فً فسطاط مصر   . (4)تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق متجهة إلى الحجاز أو مصر

، و تخصصت بعض القٌسارٌات ببٌع أنواع معٌنة من البضابع (1)منها قٌسارٌة العسل المجاورة للمسجد الجامع

من  القٌسارٌات،  وٌمكن االستنتاج  وؼٌرھا من (44)وقٌسارٌة عبد العزٌز بن مروان(47)مثل قٌسارٌة ھشام

رواٌة ابن دقماق أّن بعض القٌسارٌات كان لها أكثر من باب، حتى أّن بعضها كان له ستة أبواب موزعة حسب 

  .   (43)، كما ذخرت مدٌنة أشمونٌن وطما بالقٌاسر والفنادق( 41)اتجاھاتها وھذا ٌدل على اتساعها وكبر مساحتها

البحر المتوسط  –لقد أدت سٌطرة الدولة العربٌة اإلسبلمٌة على البحار والخلجان  البحرٌة : الطرق-ٕ   

إلى انتعاش التجارة العالمٌة حٌث التقت تجارة الشرق األقصى،  -واألحمر والخلٌج العربً والمحٌط الهندي

بلحٌة شؽلت دورا  ھاما  فً وتجارة الجنوب العربً  وتجارة إفرٌقٌا وأوروبا عبر موانا ربٌسة ھامة وخطوط م

          التجارة منذ أقدم العصور، فالخلٌج العربً والبحر األحمر ٌعتبران نقطتً وصل بٌن حوض البحر المتوسط                                

--------------------------------------------------                                                                                                 

                  8ٕ٘،صٙ،وابن الجوزي، المنتظم، ج4ٕٗ،صٗ،وابن األثٌر، الكامل، ج44ٙ،صٖالطبري، تارٌخ األمم،ج  (ٔ)

        .   88، ص98ٖٔالحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً نجد والحجاز فً العصر األموي، الرٌاض ،  ،عبد هللا محمد السٌؾ، (ٕ)

                          .8ٔ،والرازي،مختار صٙٗٔ،صٖٔالنزل أو الفندق، ابن منظور، لسان، ج وتعنًكلمة فارسٌة  * الخان،

                                                                                                                                                 .  ٕ٘الهند،،ص ،عصام الدٌن عبد الرإوؾ، (ٖ)

                                                                                               .  44ٔابن حوقل ، صورة األرض، ص  (ٗ)

                                                                                                                                                                       . .ٕٗ،صٕج ٌاقوت الحموي، معجم البلدان، (٘)

                                                                                                                                                                                         .ٕٗٓ،صٗالمصدر السابق،ج (ٙ)

                                                                                                                                                                                    .ٔ٘ٔالمقدسً، أحسن ص (4)

        .9ٕ،ص98ٖٔ، ٖٔ-ٖٓطرٌق حجاج الشام ومصر، المجلة التارٌخٌة المصرٌة، القاھرة، م ،سلٌمان عبد الؽنً مالكً، (8)

                                                                                                                                                                                 .8٘ٔابن عبد الحكم ، فتوح مصر ص (9)

                                                                                                                                                                                                                               . 8ٙٔالمصدر السابق، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                          . 8٘ٔالمصدر السابق، ص  (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                   .ٕٗٔ، صٗابن دقماق، االنتصار ج (ٕٔ)

                                     . ٗٙٙ،صٔالمقرٌزي، الخطط، ج (ٖٔ)
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واعتبر الخلٌج العربً من أھم الطرق المبلحٌة الناقلة لتجارة الشرق األقصى والصٌن، حٌث  ( 4)والمحٌط الهندي

عة عند التقاء دجلة والفرات وحلت محل اشتهرت عدة موانا مطلة علٌه بؤھمٌتها، وأولها البصرة العراقٌة الواق

اإلبلة التً كان لها دور  ھاما ، وبذلك ٌضع  البصرة بالمركز األول للصادرات والواردات، كونها حاضرة 

العراق فً معظم فترات الحكم األموي، وقد تم وضع فنار ٌوقد لٌبل  لهداٌة السفن القادمة إلى البصرة على مدخل 

ملك بتوجٌه أوامره إلى والته ال األموٌون اھتماما  بالثؽور العراقٌة، كما قام ھشام بن عبد، و أبدى (1)نهر دجلة

،و كان لمٌناء دارٌن فً البحرٌن دورا  كبٌرا  فً تجارة الخلٌج العربً وبخاصة  (3)بالعراق من أجل تقوٌة الثؽور

وُجلبت إلٌها بضابع الٌمن، ومنها  -الذي ٌعد من أقدم موانا عمان -، وقصد التجار مٌناء صحار(1)مع الهند

 (6)، وكانت السفن تتوقؾ عند صحار ومسقط  لتتزود السفن بالمإن والمٌاه العذبة (5)تسافر مراكب الصٌن

وكانت تجارة الهند والصٌن تسٌر فً المحٌط الهندي حتى ساحل ُعمان ، وتدخل البحر األحمر عند مٌناء عدن 

 ، وقد ازدھرت على البحر األحمر عدة موانا منها مٌناء(0)ن جهة الجنوبالمسٌطر على مدخل البحر األحمر م

والتً كانت فً نهاٌة الطرٌق البحري فً الشمال، و باب ببلد الشام  على البحر األحمر  -العقبة الحالٌة -اإلٌلة

جاءت أھمٌتها من ھنا ( 4)والمحٌط الهندي وإفرٌقٌا والشرق، ومنها أٌضا  إلى موانا مصر على البحر المتوسط

التجارٌة واإلستراتٌجٌة، وأدى موقعها فً فم رأس الخلٌج إلى جعلها تتحكم فً طرٌق المواصبلت البرٌة التً 

الحالٌة(وأصبح   ، كما ازدھر مٌناء القلزم)السوٌس(1)تربط مصر والشمال اإلفرٌقً بالحجاز والجنوب العربً

لسفن تخرج منها، أٌام الراشدٌن واألموٌٌن،  حاملة السلع حٌث كانت ا (47)مٌناء مصر الثانً بعد اإلسكندرٌة

أي مٌناءھا، ومما  (44)واألطعمة والحجاج إلى ثؽر الجار، الذي كان مٌناء المدٌنة ، وجدة التً كانت فرضة مكة

ساعد على ازدھار القلزم فً العصر األموي قربها من الفسطاط حاضرة مصر ، ومن الشرق الدلتا حٌث كان 

. ولقد أصبح البحر األحمر بعد ازدٌاد نشاط العرب التجاري بحٌرة  (41) عرب فً الحوض الشرقً قوٌا  نفوذ ال

على الساحل  ، ومن أجل تنشٌط  تجارة الشرق عمل الخلفاء األموٌٌن على إنشاء محطات تجارٌة(43)عربٌة

إرسال قوات فً سنة               الشرقً اإلفرٌقً، وٌشهد على ذلك ما قام به الخلٌفة عبد الملك بن مروان من 

 الواقعة فً  –م(  إلى ساحل إفرٌقٌا الشرقً، حٌث اتخذت ھذه القوات قاعدة لها فً جزٌرة المو 9ٗٙ/ه4٘) 

--------------------------------------------                                                                                                                          

                                                                                                                                                               .  ٓٗقدري ، الخلٌج العربً، دار الكتاب العربً، بٌروت، ص،قلعجً  (ٔ)

                                                                                                                                        .  4ٖٙالخربوطلً، تارٌخ العراق، ص (ٕ)

                                                                                             .                                       44ٖالخربوطلً، تارٌخ العراق، ص (ٖ)

   .4ٙٔ، ص999ٔ، ٔة، لندن، طتارٌخ عمان فً العصور اإلسبلمٌة األولى، دار الحكم،العانً، عبد الرحمن عبد الكرٌم   (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                    .ٖٗ٘الحمٌري،الروض المعطار، ص (٘)

 ،99ٓٔشوقً عبد القوي ، تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسبلمٌة،  سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت، تموز،   ،عثمان (ٙ)

                                                                                                                                                                                         .9ٔص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .ٕٙ٘الدٌن ، الٌمن فً اإلسبلم، صعصام ، الفقً و ٗ٘ اإلدرٌسً، نزھة المشتاق، ص (4)

بالهند منذ أقدم العصور إلى القرن الرابع الهجري، مجلة كلٌة اآلداب جامعة  عبلقة العرب التجارٌة،السٌد محمد  ،ٌوسؾ  (8)

التجارة والمبلحة فً الخلٌج العربً فً العصر العباسً، مطبعة المٌدان، ،. و العسكري، سلمان ابراھٌم ٗ، ص9ٖ٘ٔاھرة، الق

                                                                                                                                                                           ٗالقاھرة، ص ،

م ، ٓٔٙإٌلة )العقبة( وعبلقتها االقتصادٌة والتجارٌة مع الجنوب العربً وببلد الشام حتى سنة  ،ٌوسؾ دروٌش ؼوانمة ، (9)

                                                                                                           .ٙ،ص98ٖٔالدولً الرابع لببلد الشام ، الجامعة األردنٌة، عمان،   المإتمر 

                                                                                                  . ٖٔ-ٕٔالبحر األحمر، ص ،السٌد سالم عبد العزٌز، (ٓٔ)

                                                                                                                                                                   .          8ٖٔدرٌسً، نزھة المشتاق ، ص،  اإلٖٔابن حوقل ، صورة األرض ،ص( ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                           .ٗٔالسٌد سالم عبد العزٌز، البحر األحمر ، ص (ٕٔ)

     .  ٖٕ، ص94ٙٔتجارة مصر البحر األحمر منذ فجر اإلسبلم حتى سقوط الخبلفة العباسٌة،، القاخرة،  ،عطٌة القوصً، (ٖٔ)



ٕٖٕ 
 

باإلضافة إلى إنشاء عدد كبٌر من الموانا التجارٌة على الساحل اإلفرٌقً  -المٌاه الساحلٌة بٌن الصومال وكٌنٌا 

                                                                                                  .           (4)الشرقً لحماٌة تجارة الشرق فً المحٌط الهندي

وكان لموانا البحر المتوسط أھمٌة اقتصادٌة، ومنها ما كان على الساحل الشامً و على الساحل المصري إذ    

القواعد البحرٌة فً العصر األموي، كانت صور المركز السٌاسً واإلداري وعاصمة لجنوب لبنان، وإحدى 

فً العصر  ، أما طرابلس فقد كانت من أھم المدن على الساحل السوري (1)بٌنما كانت صٌدا ذات أھمٌة تجارٌة

و لها أھمٌتها التجارٌة والبحرٌة منذ زمن بعٌد، إذ تعتبر المنفذ الربٌس للطرق التجارٌة التً تصلها  (3)اإلسبلمً

  ذلك اھتم بها الخلفاء كونها المٌناء الطبٌعً لدمشق وحمص.بؤھم مدن الشام، ول

على مكانتها التجارٌة العالمٌة التً كانت لها قبل اإلسبلم،  -فً الساحل المصري-كما حافظت اإلسكندرٌة     

الدولة  ،وٌتضح اھتمام(1)حٌث كانت ملتقى التجارة العالمٌة، إذ كان ٌتم تبادل البضابع فٌها من قبل شعوب متعددة

األموٌة بالتجارة البحرٌة من خبلل الحرص على أمن تلك الطرق التجارٌة ومن صور ذلك، إرسالها جٌش 

، كما اھتمت بتحصٌن المدن التجارٌة (5)للقضاء على قراصنة كانوا ٌقطعون الطرٌق على تلك الخطوط البحرٌة

وأعلى كفاءة مما ٌشجع على رواج  وتطوٌر السفن التجارٌة لتصبح الرحبلت التجارٌة أكثر أمنا  وسرعة

                   التجارة.

أدى االھتمام بالطرق البرٌة والبحرٌة وكذلك االھتمام بالخانات والقٌسارٌات إذا  إلى رواج التجارة لقد    

                                                                                                             باإلضافة إلى تؤمٌن ھذه الطرق من قبل الدولة األموٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  -----------------------------------------------                                                                                                                      

                                                                                                                             ،   ٕٖ، صمصرالقوصً، تجارة  (ٔ)

(ٕ)Hugh Kennedy "  The towns  of Bilad Al sham the  Arab comquest   ', in the fourth  

internathonal comference       on the  history  of Bilad Alsham  the university of sordom                   

Amman, 1983, p9                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           المرجع السابق، نفس الصفحة.  (ٖ)

                                                                                                                                                                                            . ٕٙٔالقوى،ص،أرشٌبالد، لوٌس  و،ٖٓٔمصر، ص ،كاشؾ، سٌدة (ٗ)

 .8ٗ٘،ص9ٕٓٓ، ٖفة، بٌروت، طالدولة األموٌة عوامل االزدھار وتداعٌات االنهٌار،دار المعر محمد علً، الصبلبً، (٘)

 



ٕٖٖ 
 

 مظاهر الضعؾ فً المجال االقتصادي:ثانٌاً:    

 

 سٌطرة الخلفاء والوالة على األراضً الخصبة.  -4   

 سٌطرة الخلفاء والوالة على مفاصل التجارة الهامة. -1   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٖٗ 
 

 سٌطرة الخلفاء والوالة على األراضً الخصبة: -4

كانت الببلد التً فتحها العرب والتً تكونت منها الدولة العربٌة اإلسبلمٌة فً معظمها أرضا  زراعٌة، قد     

اختلفت أحكام ملكٌتها  باختبلؾ طرٌقة الفتح، بٌن األرض التً فُتحت عنوة و األرض التً فُتحت صلحا ، ولهذا 

باإلضافة إلى أرض الصوافً  (1)ها العشرٌةومن (4)جاء تصنٌؾ األرض حسب طرٌقة فتحها فمنها الخراجٌة

وھً التً اصطفاھا اإلمام لبٌت المال من فتوح الببلد إما بحق الخمس فٌؤخذه باستحقاق أھله له وإما ٌصطفٌه 

وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب الذي اصطفاھا؛ أي جعلها خالصة لبٌت  (3)باستطابة نفوس الؽانمٌن عنه

وتكونت ھذه  (1)ض الصوافً بالقطابع أٌضا  ألنها أقطعت فٌما بعد لمن ٌتعهدھامال المسلمٌن،  وسمٌت أر

 . (5)األرض من ھجرة أصحابها عنها عند الفتح ،سواء أكان ذلك فً العراق أم الشام أم  مصر

ولقد اختلفت نظرة كل من الخلٌفتٌن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان إلى ھذه األرض ، فعمر لم ٌسمح    

 -الفتح–الجزٌرة العربٌة، كً ال ٌنشؽل العرب عن رسالتهم األساسٌة  شبه بامتبلك األراضً خارجللعرب 

، أما الخلٌفة عثمان فقد رأى ضرورة إقطاع أرض الصوافً (6)باألعمال الزراعٌة، وبالتالً لم ٌسمح بإقطاعها

وعلى الرؼم من ھذٌن الموقفٌن ( 0)لمن ٌعمرھا وٌقوم بخراجها، وھذا حسب رأٌه أوفر لؽلتها من تعطٌلها

ٌُطع أحدا ، ولم ٌؽٌر من وضع أرض  المتناقضٌن للخلٌفتٌن عمر وعثمان، إال أّن الخلٌفة علً بن أبً طالب لم 

 . فهل اختلؾ األمر مع األموٌٌن؟ وكٌؾ سٌطروا على األراضً؟  (4)الصوافً التً أقطعها عثمان من قبله

لدٌهم التزامات من أجل استمالة القلوب بالمنح وكانت دھم االقتصادٌة، موارلقد عمل األموٌون على تنمٌة    

تتطلبه الخبلفة من مصارٌؾ، بعد تحول ھذا المنصب فً العصر األموي إلى   والعطاٌا، أضؾ إلى ذلك ما

قالٌم منصب الفخامة واألبهة، فقد وجد األموٌون السبٌل إلى ذلك بامتبلك األراضً الكبٌرة فً أماكن متعددة من أ

        والمصادرة. الدولة، وعملوا على امتبلك ھذه األراضً بعدة طرق منها : اإلقطاع )المنح(والشراء واإللجاء

تنص على أن اإلقطاع من أرض الصوافً العامرة ٌعد إقطاع استؽبلل :  لقد كانت القاعدة الفقهٌة اإلقطاع -ٔ  

طع إلٌه التصرؾ فٌه بالبٌع أو التورٌث، ولٌس له إال حق فقط وللدولة الحق فً استرجاعه، وال ٌجوز لمن أُق

ٌُفرض علٌه من إجاره، وٌقول الماوردي فهذا النوع من العامر ال  :"عن أرض الصوافً استؽبلله مقابل دفع ما 

المال ملكا  لكافة المسلمٌن فجرى على رقبته حكم الوقوؾ المإبدة  ٌجوز إقطاع رقبته، ألنه سار باصطفابه لبٌت

 ولكن األموٌٌن لم ٌلتزموا بهذه القاعدة، فاستولوا على (1)ار استؽبلله ھو المال الموضوع فً حقوقه"وص

------------------------------------------- 

                                                                                                                                         ،    8ٙٔالخراج، والماوردي، األحكام،ص ٖٙ، الخراج،صآدمأبو ٌوسؾ ،ٌحٌى بن  (ٔ)

                                                                  . 9ٕٔ،و الماوردي،األحكام،ص9ٓٔ-89ٔأبو عبٌد، األموال، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                .ٕٔ٘الماوردي، األحكام ،ص (ٖ)

                                                                                                                                                                 . 4٘،ص،و أبو ٌوسؾ، الخراج4ٕٔابن قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، ص (ٗ)

سٌدة   8ٙابن عبد الحكم، فتوح مصر ،ص   ٕٙٓ،صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق،ج  98ٖل ، صاابن سبلم األمو (٘)

                                                                                                                                                                         .  ٖ٘كاشؾ  مصر فً فجر اإلسبلم ،ص

                                                                                                                        .                     ٓٔوصفاء حافظ عبد الفتاح ضٌاع بنً أمٌة ، ص ٕٕٙالماوردي، األحكام ،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                     . ٕٔ٘الماوردي، األحكام ،ص  99ٖوال،صأبو عبٌد، األم(4)

                                         9ٕٔ،ص98ً٘ٔ، االستخراج ألحكام الخراج، والحنبلٌٖٔٔحٌى بن آدم ، الخراج ، ص (8)

                                                                                                                                                                                   . ٕٔ٘الماوردي، االحكام، ص (9)



ٕٖ٘ 
 

وسبق لؤلموٌٌن امتبلكهم  للصوافً  الكثٌر من أرض الصوافً ، وامتلكوھا ملكٌة كاملة، كما ورثّوھا ألوالدھم.

ذ على  قبل تولٌهم الحكم ؛أي منذ خبلفة عثمان، حٌث فازوا بالنصٌب األكبر من اإلقطاعات، وكان ھذا مما أخ 

، وُترجم حب السٌطرة  (1)أثناء والٌته للشام أرض الصوافً التً كانت بببلد الشامإذ أقطع معاوٌة فً ( 4)عثمان

على األرضً لدى معاوٌة  بعد حٌازته للحكم، بما قام به من أعمال من أجل ذلك ومنها مسحه الشامل ألرض 

شام أم العراق أم الصوافً واستٌبلبه على الكثٌر منها، سواء له أم ألھل بٌته وأٌنما كانت ھذه األراضً فً ال

وكان من بٌن القطابع التً منحها ألھل بٌته، والتً كانت فً الشام وحصل علٌها فً  (3)الجزٌرة الفراتٌة أم الٌمن

، كما استصفى  أخصب (1)خبلفة عثمان، أرض أندركٌسان بدمشق وقبٌس بالبلقاء وجٌعانا بحاضر حمص

باإلضافة إلى اإلقطاعات الكبٌرة فً  (5)عروفة ببطناناألراضً بفلسطٌن فً عسقبلن وؼٌرھا من المناطق الم

وٌضاؾ إلٌها إقطاعات مصر ، حٌث منح ابنه ٌزٌد قرٌة كاملة فً قرى الفٌوم، ولما استعظم  (6)الجزٌرةشبه 

، كما أقطع قرٌة فدك لمروان بن الحكم، مخالفا  بذلك ما سنه (0)الناس ذلك استعادھا وردھا إلى ما كانت علٌه

ھذا فضبل  عن قطابع بالمدٌنة وصوافً شاسعة ( 4)، حٌث اعتبرھا معاوٌة من الصوافًرسول هللا

وٌتضح ھنا ارتباط األحداث التارٌخٌة بعضها ببعض من خبلل تداخل األمور السٌاسٌة باالقتصادٌة (1)بالحجاز

مروان بن الحكم  وبالعكس وذلك من خبلل سٌاسة األموٌٌن فمعاوٌة كان قبل بٌعة ٌزٌد طلب من أمٌر المدٌنة

استثمار أموال له أرسلها إلٌه فقام مروان بشراء بساتٌن له تقع شمالً المدٌنة وأنفق على إصبلحها من األموال 

التً أرسلها له معاوٌة ولكنه بعد ما ذھب إلى المدٌنة ألخذ البٌعة لٌزٌد وما القاه من جفاء أھلها قرر إٌقاؾ 

اضطر أصحاب بعض األراضً الذٌن لم ٌجدوا ماال  الستثمار أراضٌهم أن  العطاء ألھلها فقل المال ونتٌجة ذلك

ٌعرضوا بعض أراضٌهم للبٌع فاشتراھا عمال معاوٌة وبعض األموٌٌن اآلخرٌن ومع استمرار ھذا التضٌٌق 

االقتصادي ھبطت أسعار األراضً وازدادت األسعار وأحس أھل المدٌنة بالضٌق وربما كانت العوامل 

إحدى أبرز أسباب ثورة المدٌنة على ٌزٌد وٌتضح السبب المباشر فً ذلك من االستٌاء من تسلط  االقتصادٌة

معاوٌة على األراضً واستؽبللها لصالحهم، فلقد قام المسإول عن المزارع التً أنشؤھا معاوٌة فً المدٌنة بجمع 

ألؾ وسق من الحنطة وكانت  ٓ٘ٔألؾ وسق  من التمر و ٓ٘ٔالؽبلل من الحنطة والتمر والشعٌر وكانت تنتج 

الؽبلل شحٌحة فً المدٌنة وأسواقها فاعترضه بعض أھل المدٌنة ومنعوه من إخراجها فاشتكى ھذا المسإول إلى 

والً المدٌنة لٌزٌد عثمان بن محمد ابن أبً سفٌان فؤرسل عثمان بعض الجند لٌحموه وٌعٌنوه على إخراج الؽبلل 

ناس وأؼلظ فً القول فلم ٌحتملوه فضربوه ومن معه من الجند وطردوھم وتطاول المسإول عن المزارع على ال

 وھكذا تتبٌن نتابج سٌاسة األموٌٌن فً استؽبلل األراضً لصالحهم بما أنتجته من  (47)ومنعوھم من أخذ الؽبلل

---------------------------------------------------                                                                                                                     

اإلقطاع فً الشرق األوسط،  منذ القرن السابع حتى  ،السٌد الباز ،و العرٌنً،٘ٔ-ٗٔضٌاع بنً أمٌة، ص  ،عبد الفتاح، صفاء (ٔ)

                                                                                                                                                                         .  ٕٓٔدي، مرجع سابق،،صالثالث عشر المٌبل القرن

                                                                                                                                                                 ،  ٕٙٓ، صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                            .ٖٕٗ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،ج (ٖ)

                                                                                                                     .         98ٖ، صٔعمار ، تارٌخ ببلد الشام، م،العشً (ٗ)

                                                                                                                                                                                                 .     ٕٙالجهشٌاري، الوزراء والكتاب،ص (٘)

                                                                                                                                                                                           .89ٔالببلذري، فتوح، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                             4٘ابن عبد الحكم ،فتوح مصر، ص (4)

                                  .ٕ٘ٓ،صٖ،و الطبري، تارٌخ األمم، جٗٗ،و الببلذري، فتوح،ص88ٖ،ص٘ابن سعد، الطبقات، ج(8)

سعد ، منطقة الحجاز وشمال ؼرب الجزٌرة وصبلتها بببلد الشام، مقال من أعمال المإتمر الرابع لببلد الشام، عمان، ،الراشد  (9)

                                                                                                                                .  4ٔٗص ،984ٔ

 .ٕٓ٘،صٕ(الٌعقوبً، تارٌخ،جٓٔ)



ٕٖٙ 
 

 ذلك إلى تراكم األسباب للثورات على األموٌٌن.امتعاض لدى الناس وأدى 

وورث ٌزٌد عن أبٌه ملكٌاته وأضاؾ إلٌها أمبلكا  أخرى ، إذ منح ذرٌته أمبلكا  بعذراء )عدرا(إحدى قرى     

راضً الؽوطة، لكن عبد الملك بن مروان أقطع ما تبقى من أرض دمشق قرب دوما، وال ٌخفى خصوبة أ

، وامتاز الولٌد بن عبد الملك بحبه للضٌاع ، التً (4)الصوافً فً ببلد الشام ألھله حتى أنه لم ٌبق  منها شًء

 ، واستولى سلٌمان بن  (3)ومما أقطعه ألھله أرضا  بجزٌرة العراق وكانت ألخٌه سعٌد (1)حاز على الكثٌر منها

وكما كان  ،(1)السلٌمانٌة بعد أربعة عشر مٌبل ، سمٌت على اسمه عبد الملك على قرٌة خلؾ عذراء دمشق على

لمسلمة بن عبد الملك شهرته العسكرٌة كان له شهرته العقارٌة فقد امتلك عدة قرى فً االسكندرون، ونواحً 

 لكن عمر بن عبد العزٌز أدرك عدم شرعٌة امتبلك القطابع من أرض، (5)الثؽور الشامٌة المشرفة على أنطاكٌا 

الصوافً امتبلكا  تاما  فحض األموٌٌن على ردھا، وسماھا المظالم، كما رد القطابع التً كان قد ورثها  عن آبابه 

كن         ، ل(6)للدولة، وعبر عن ذلك بقوله "إن أھلً قد أقطعونً ما لم ٌكن لً أن آخذه وال لهم أن ٌعطونٌه"

األموٌٌن امتعضوا من موقؾ عمر ھذا، وسرعان ما عادوا إلى ما كانوا علٌه بعد وفاته، إذ طلب ٌزٌد بن عبد 

الملك  من عمر بن ھبٌرة الفزاري، والٌه على العراق وخراسان، أن ٌتخذ له قطابع فً أرض البصرة، فجعل 

                               وكان ھشام بن ،(0)ها لٌزٌد حتى ضج الناس من ذلكابن ھبٌرة ٌؤتً القطٌعة فٌسؤل عنها فٌمسحها وٌجوز فضول

عبد الملك أكثر خلفاء بنً أمٌة ؼنى بالثروة العقارٌة، فقد كانت له ضٌعة خالصة قرب الرقة، وقرٌة أخرى 

  (4)تدعى سلعوس، ونصؾ قرٌة فً كفر جّدا من نواحً الرھا، حٌث أقطع البنته عابشة قطٌعة تسمى رأس كٌؽا

ومنح أوالده إقطاعات واسعة من  (1)فة، وحفر نهر الهنً والمريوأحٌا أرضا  زراعٌة واسعة فً الرصا

باإلضافة إلى  (44)وكان له أرض تسمى دورٌن بؤرض الجزٌرة (47)األراضً التً استصلحها حسان النبطً

.وتركزت العقارات الشاسعة لمروان بن محمد حول  (41)إقطاعته الواسعة فً منطقة تسمى الّرمان أو الرومان

                                                                   ٓ(41)، باإلضافة إلى قرٌة رٌسون فً األردن(43)الخابور والبلٌخحّران بٌن 

وانتهج والة األموٌٌن السٌاسة نفسها التً اتبعها حكامهم فً السٌطرة على األراضً ومنحها ألقربابهم،    

ق اإلقطاع لمن أرادوا، فزٌاد بن أبٌه ورؼم إقطاعاته للعامة، وھً نسبٌة وخاصتهم، إذ منح الخلفاء والتهم ح

     بحٌث لم تتعد  الستٌن جرٌبا  مع شرط اإلحٌاء، فإن إقطاعاته له وألقربابه ولؤلشراؾ كانت أكبر من ذلك، فقد 

---------------------------------------                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  ٕٙٓ،صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج (ٔ)

ظهر مصطلح الضٌاع فً العصر األموي ومن معانٌها األرض المؽلة أو  ،و. 9٘ٔابن العبري، تارٌخ مختصر الدول ص (ٕ)

                                                                                                                                               .ٖٕٓ،ص8المنازل والحرفة وؼٌر ذلك من معانً التملك، ابن منظور، لسان العرب ،ج

                                                                                                                          .ٕٖٔ،ص٘،وٌاقوت، معجم البلدان ،ج 8ٖٔالببلذري، فتوح، ص  (ٖ)

                                                                                                                                                                                                              .ٖٕ٘،صٗالطبري ،تارٌخ،ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                         .ٖ٘ٔالببلذري ،فتوح،ص (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  4ٕٕ،  و الرٌس، الخراج، ص9ٕٖ،صٗابن األثٌر،الكامل، ج (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                       .9ٖ٘الببلذري، الفتوح ،ص (4)

                                                                                                                                                                            .8٘ٔالمصدر السابق، ص (8)

                                                                                                                                                                                                                         . ٖ٘ٔقدامة بن جعفر، ص (9)

                                                                                                                                                                                                                       . 9ٙٔالمصدر السابق، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                               .                 9ٕٔ،صٗالطبري،  تارٌخ األمم،ج (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                     4ٙ،صٖاحً العراق ،ٌاقوت، معجم، ج، الرومان ناحٌة من نو8ٖٔ،صٗالطبري، تارٌخ ،ج (ٕٔ)

، 98ٙٔر الوسٌط ، تعرٌب منصور أبو الحسن، دار الكتاب الحدٌث بٌروت، الشرق اإلسبلمً فً العص ،نٌكٌتا إٌلٌسٌؾ، (ٖٔ)

                                                                                                                                       9ٖٔص

                                                                                                                                                                                                    .ٕٔٔ،صٌٖاقوت الحموي، ج (ٗٔ)



ٕٖ4 
 

مما منحه ركز فً منحه القطابع على إخوته وأقاربه، وبعض أنصاره حتى شملت قطابعه عددا  من موالٌه، و

، كما (1)وأقطع آل بكرة المقربٌن إلٌه إقطاعات واسعة  (4)ألقربابه  أنه أقطع كل واحدة من بناته ستٌن جرٌبا  

.  (3)جبرٌن  تسمى عجبلن وله ضٌعة السبع القرٌبة منها بن العاص فً فلسطٌن ضٌعة فً بٌتكان لعمرو 

أقطع ٌزٌد بن   وأقطع الخلفاء األموٌٌن والتهم وقوادھم األراضً مكافؤة لهم لجهودھم وخدماتهم لهم، حٌث

بن زٌادا  أرضا  فً حلوان، كما أقطع عبد الملك بن مروان الحجاج الثقفً أرضا  فً العراق،  عبٌد هللا معاوٌة

كم إلى 28ٕٙٙعمر الباھلً قطٌعة مساحتها بٌن  الحجاج منها من شاء، فؤقطع منها  لبشار بن مسلم بن وأقطع

،و أقطع سلٌمان بن عبد الملك ٌزٌد بن المهلب ما تم استصبلحه من البطٌحة، إذ صارت حوزا  (1)كم2ٗ٘ٔٔٔ

وكانت  على قطٌعة المهلبان، ، كما حصل عمر بن ھبٌرة(5) فقبضها ٌزٌد بن عبد الملك ،ثم أقطعها ھشام ولده

ولقد حصل خالد القسري على لقب أكبر مبلكً   (6)ٌزٌد بن عبد الملك قد أقطعه إٌاھا كم، وكان88ٖٕمساحتها 

ومما ٌإثر عنه قوله  والة األموٌٌن ، ولم ٌنافسه إال الخلٌفة نفسه، إذ بلؽت ؼلة أراضٌه عشرٌن ألؾ ألؾ درھم

، (0) شًء إال وھو لً"الذي ٌعبر عن المدى الذي وصلت إلٌه أراضٌه " إننً وهللا مظلوم ما تحت قدمً من 

حتى أن ابنه ٌزٌد أصبح فً أثناء والٌة والده، من أصحاب الملكٌات الواسعة لدرجة أن عمه أسد بن عبد هللا 

، وقام عبد العزٌز بن مروان بمنح ابنه (4)خشً من سماع الخلٌفة بؤمبلكه فٌكون ذلك سببا  للنقمة على خالد

 . (1)األصبػ بعض القطابع بمصر

كان لهذه الوسٌلة دورھا فً اقتناء األراضً من قبل األموٌٌن المتنفذٌن، وٌرجع ھذا النظام إلى ما جاء: اإلل -1 

، وعاد ھذا األسلوب فً العصر األموي، نتٌجة لزٌادة (47)قبل اإلسبلم،إلى العصر الساسانً والبٌزنطً

ة صؽار المبلك من أصحاب الضرابب المفروضة على األرض الزراعٌة، وتشدد الجباة وقسوتهم فً معامل

الضٌاع، مما اضطرھم لبللتجاء وطلب الحماٌة من األشخاص األقوٌاء ذوي النفوذ فٌسجلون ضٌاعهم  بؤسماء 

إال من خبلل المالك  -لجباٌة خراجها  -ھإالء فً دٌوان الخراج وبذلك ٌمنع الجباة من التعرض لهذه الضٌاع

تعمال القسوة مع مزارعٌه، إضافة إلى أن ھإالء المتنفذٌن كانوا الجدٌد الذي ؼالبا  ال ٌجرإ الجابً على اس

ٌدفعون ضرابب أقل من ؼٌرھم، فٌستفٌدوا من فرق الضرابب المفروضة، وكانت ملكٌة ھذه األرض تتحول 

ولقد حصل  (44)بمرور الزمن إلى ملكٌة ھإالء األقوٌاء، وٌتبدل وضع المالك الحقٌقً لٌصبح مجرد مزارع فٌها

من األمراء األموٌٌن على بعض األراضً من خبلل اإللجاء، حٌث ألجؤ الكثٌر من أصحاب األراضً فً العدٌد 

وكذلك فعل أھل بالس والقرى المحٌطة بها، حٌث تعززوا      (41)منطقة البصرة ضٌاعهم لمسلمة بن عبد الملك
--------------------------------------------------------                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  .ٖ٘ٗ،صٔ،وٌاقوت، معجم، ج4ٖ٘الببلذري، الفتوح  ص (ٔ)

                                                                                                                                       .  48ٔ، و الرواٌضٌة، زٌاد، ص9ٖٓالببلذري، فتوح، ص (ٕ)

                                                                                                                                        ،                  ٗٗٔالببلذري، فتوح البلدان ص (ٖ)

ور ملكٌة األراضً وأصنافها فً العصر األموي،بحث مقدم فً المجمع فالح ، تط ،حسٌن ،وٖ٘٘الببلذري، الفتوح  ص (ٗ)

             .9٘ٗ،صٕ، ج989ٔاإلدارة المالٌة فً اإلسبلم ، مإسسة آل البٌت عّمان، الملكً لبحوث الحضارة اإلسبلمٌة،بعنوان 

                                                                                                                                   .ٕٖٙالببلذري، فتوح  ،ص(٘)

                                                                                                                                                                                                       .ٖٓٙالمصدر السابق،ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                           .8ٖٔوص4ٖٔ،ص ٗالطبري  ،ج (4)

                                                                                                                                                                                                 .8٘ٔـصٗالمصدر السابق ح (8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . 9ٙابن عبد الحكم، فتوح مصر،ص (9)

    .   ٘ٔ، ص9ٙٔٔ، مصر البٌزنطٌة، دار النهضة العربٌة، السٌد الباز ،، و العرٌنً ٘الجهشٌاري، الوزراء والكتاب،ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                         .ٕٔٔالسٌد الباز ، اإلقطاع فً الشرق األوسط، مقال سابق، ص ،العرٌنً(ٔٔ)

                                                                                                                         .    ٖ٘ٓ، وقدامة بن جعفر، الخراج،ص٘٘ٔالببلذري، فتوح،ص (ٕٔ)
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                                                                                                                                                                                                                                           . (4)بمسلمة أٌضا  

وبمرور الوقت امتلك   (1)ضٌاعهم إلى مروان بن محمد -بلد أذربٌجان من ب–كما ألجؤ أھل المراؼة       

، ومما ٌثبت ذلك، مصادرة ھذه الضٌاع من األموٌٌن عندما أقام العباسٌون األموٌون ھذه األراضً وتوارثوھا

                                                                                                                  دولتهم. 

اعتمد األموٌون على شراء األراضً الزراعٌة الخصبة لزٌادة ثروتهم العقارٌة واشتهر معاوٌة من الشراء: -3

 بٌن الخلفاء بكثرة شرابه لؤلراضً الجٌدة، وخاصة فً الشام لما لها من أھمٌة خاصة لدٌه وٌعود ذلك لمركزٌة

فكتب إلى عامله على خراج فلسطٌن،  عاوٌة على انتقاء األراضً الخصبة،الشام، ولجودة تربتها، وقد حرص م

 ، وال بقٌسارٌة (1):" اتخذ لً ضٌاعا  ال تكن بالداروم المجداب (3)ٌطلب منه شراء الضٌاع له واصفا  إٌاھا بقوله

كما رؼب معاوٌة بشراء   "من كورة عسقبلن (5)البطنان  المؽراق، واتخذھا بمجاري السحاب،  فاتخذ له

دفع ثمنها، وربما ھدؾ من وراء ذلك السٌطرة على اقتصادٌات ھذا  األراضً فً الحجاز أٌضا ، وقد بالػ فً

اإلقلٌم الذي كان ٌعد من  أھم مراكز المعارضة لحكم معاوٌة، ولذلك اشترى أرضا  بوادي القرى من أعمال 

وكذلك اشترى أرضا  فً  المدٌنة ، كثٌرة  (0)ثمنها ستٌن ألؾ دٌنارفً تٌماء ضٌعة ودفع واشترى   (6)المدٌنة

واشترى األرض التً تعرؾ بالؽابة، وھً بالمدٌنة ودفع ثمنها ملٌونً ، (4)النخٌل ؼزٌرة الماء تعرؾ بالبؽٌبؽات

ً مكة ، أما ف(47)واشترى العرصة وھً أرض مملوءة بالنخٌل واآلبار، ودفع فٌها ثبلثة مبلٌٌن درھم (1)درھم

، كما قام بشراء أرض زراعٌة فً (41)الؽنٌة بالمزروعات والنخٌل  (44)فقد اشترى الكثٌر من الحوابط

 . (43)مصر

وكان من الوالة الذٌن اھتموا بحٌازة األراضً بواسطة الشراء، الوالً عبد العزٌز بن مروان فً أثناء والٌته    

، واشترى ابنه      (45)األقباط أرضا ، مقابل عشرة آالؾ دٌنار، فعندما أراد تعمٌر حلوان اشترى من (41)لمصر
----------------------------------------------                                                                                                

                                                                                                                                                                       .٘٘ٔالببلذري، فتوح، ص (ٔ)

                                                                                                                                                  .  ٕٖ٘المصدر السابق،ص (ٕ)

                                                                                                                                         .           ٕٙالجهشٌاري، الوزراء والكتاب، ص (ٖ)

،  والمجداب ھً ٕٖٗ،صٌٕاقوت،معجم، ج بلٌدة بٌنها وبٌن ؼزة أربعة فراسخ،وھً ؼٌر التً فً البحرٌن،ھً  الداروم، (ٗ)

                                                                                                                                                                                             .ٕٗ٘،صٔ، وابن منظور، لسان، جٖ٘٘،صٓٔاألرض المجدبة  ضد المخصبة،األزھري، تهذٌب اللؽة، ج

فٌكرم نباتها، وھو واٍد بٌن منبج وحلب، البكري، معجم ما  البطنان  ،تعنً األودٌة أي المواضع التً ٌسترٌض فٌها الماء،(٘)

                                                                                                                                                                                       .ٖٖٓ،صٔ، وٌاقوت، معجم،ج84ٕ،صٖاستعجم ،ج

                                                                                                                                                                                                                   .8ٗالببلذري،فتوح، ص (ٙ)

 ودٌة فً وادي القرى على،و وتٌماء مدٌنة فً السعٖٓٔ، مطبعة ددار الكتب المصرٌة، القاھرة، صٖاألصفهانً، األؼانً،ج (4)

كمال ، ،كم، انظر: شربل ٖٓ٘الطرٌق الذي ٌربط تبوك بخٌبر فالمدٌنة المنورة إلى الجنوب  وتبعد تٌماء عن المدٌنة المنورة 

                                                                                                                                                                                   .9ٗٔالموسوعة الجؽرافٌة للوطن العربً،ص

البؽٌبؽات ھً عدد من العٌون احتفرھا علً بن أبً طالب بٌنبع، وتصدق بها، ثم أعطاھا الحسٌن بن علً لعبد هللا بن جعفر  (8)

زٌد بن معاوٌة، فباع عبد هللا تلك العٌون لمعاوٌة ، انظر ابن شبة، أبو زٌد عمر لٌستعٌن بها على نفقاته على أال ٌزوج ابنته لٌ

     ٕٕٔ-ٕٕٓ،صٔ،ج949ٔم( تارٌخ المدٌنة المنورة، تحقٌق،فهٌم محمد شلتوت، دار األصفهانً، جدة، 84٘ھ/ٕٕٙالبصري)ت

                                                                                                                                                                                                                  . 4ٕ٘ٔ، صٗالسمهودي، وفاء الوفا، ج  (9)

                                                                                                                                           . ٙ٘ٓٔ، ٖالمصدر السابق، ج (ٓٔ)

                                                                                                                            ٖٕٙالحابط وتعنً البستان وسمً به ألنه حابط ال سقؾ له، التعارٌؾ، ص (ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                    .4ٓٔ،صٕاألزرقً، تارٌخ مكة ،ج (ٕٔ)

                                                                                                                                                                                               .4ٗابن عبد الحكم،فتوح مصر، ص (ٖٔ)

                                                                                               . 9ٙ-8ٕ-44-4ٙالمصدر السابق، ص (ٗٔ)

                                                           .8٘ٔ،صٔوأبو المحاسن، النجوم  ،ج    ٓ٘-9ٗالكندي، القضاة والوالة،   (٘ٔ)
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األصبػ قطٌعة ابن سندر من ورثته) فً محافظة المنٌا الحالٌة(، وعّمرھا ، وُعرفت ھذه األرض بمنٌة األصبػ 

   . وٌبدو أن إقبال األموٌٌن على توسٌع ملكٌاتهم من الضٌاع عن  (4)ولٌس فً أرض مصر قطٌعة أفضل منها

الملك بن مروان، وولدٌه الولٌد وسلٌمان من بعده للمسلمٌن بشراء طرٌق الشراء كان سببا  فً سماح الخلٌفة عبد 

األرض إلى أرض عشرٌة، ونتج عن ذلك فقدان الدولة جزءا  كبٌرا   ونشؤ بذلك تحول ھذه (1)الخراجٌة األرض

من دخلها، من ضرٌبة الخراج، وھذا ما استدعى تدخل الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز، كً ٌعالج ھذا الخلل  

 م(4ٔ8ھ/ٓٓٔإلى أرض عشرٌة، واعتبار سنة)  قراره المعروؾ بوقؾ تحوٌل األرض الخراجٌة  فؤصدر

ا رجعٌا  فما سبق شراءه ٌبقى على ما ھو علٌه، وألزم  فاصبل  لقانونٌة شراء األرض ولم ٌجعل لهذا القرار أثر 

لم ٌبق  معموال  به بعد موت المسلم الذي ٌشتري األرض الخراجٌة بدفع الخراج ولٌس العشر، ولكن ھذا القرار 

 .                                                                            (3)الخراجٌة عمر، إذ سرعان ما عاد األمر إلى ما كان علٌه قببل  من شراء لؤلرض

الخارجٌن عن إرادتهم  : لقد زادت ھذه الوسٌلة من أمبلك األموٌٌن العقارٌة، فبحجة معاقبةالمصادرات -1  

بن مروان ضٌاع آل الزبٌر بعد  ، إذ صادر الخلٌفة عبد الملك (1)كانوا ٌصادرون أمبلكهم بما فٌها أراضٌهم

وبذلك استولى على ما كان لهم من ضٌاع فً  ( 5)(م9ٕٙھ/4ٖ )بن الزبٌر، وقتله فً سنةورة عبد هللا ث إخفاق

ٌزٌد . وقام (4)، كما صادر الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك ضٌاع أبً بكر بن عمرو بن حزم (0)مصرو (6)الحجاز

بن عبد الملك بمصادرة أمبلك أسرة المهلب بن أبً صفرة ، حٌث قبض على إقطاعات وأراٍض عدٌدة لهم، كان ا

،  (1)ٌزٌد بن المهلبسلٌمان قد اقطعها لٌزٌد بن المهلب فً العراق، ومنها ضٌعة عباسان التً كانت لزوجة 

وصادر ھشام بن عبد الملك أراضً خالد القسري،  .  (47)باإلضافة لضٌعة مهلبان التً كانت للمؽٌرة بن المهلب

                                                                                                                                                                                                                                                                           . (44)والتً كانت كثٌرة فً العراق

لٌب التً اتبعها األموٌون للسٌطرة على األراضً الخصبة، والمنتجة، فالظاھر أن استبثارھم ومهما تكن األسا    

لهذه األرض قد تركز باألخص فً الؽوطة بضواحً دمشق، وفلسطٌن، وبالجزٌرة، إذ كانت أمبلك ٌزٌد وابنه 

ٌته على قنسرٌن خالد بؽوطة دمشق ، كما استؤثر سلٌمان وذرٌته بفلسطٌن وحمص، فً حٌن رّكز ھشام  وذر

 . (41)والرصافة، وتوسع محمد بن مروان وابنه مروان بن محمد بؤراضً الجزٌرة وثؽورھا

 أرستقراطٌة  وھكذا تحول بعض الخلفاء واألمراء والقادة األموٌٌن إلى رإوس أرستقراطٌة، ال تقل خطورة عن  

---------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                .   9ٙوح مصر، صابن عبد الحكم، فت (ٔ)

م( ٖٕٕٔھ/ٕٓٙ، وابن قدامة ، موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن محمد)ت4ٕٓ، صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج (ٕ)

                                            .  4ٕٖ، صٖ، ج8ٖٙٔ، ٕالمؽنً، تحقٌق محمد رشٌد رضا، نشر دار المنار، القاھرة، ط

                                                                                      .  8ٕٓ-4ٕٓ، صٕابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٕ٘ٔ،صٕتارٌخ التمدن،ج،جرجً  ، زٌدان (ٗ)

                                                                                                                                                                                                            .      ٖٕٔطباطبا الفخري، ص ابن األثٌر، ابن  (٘)

                                                                                                                                                                                                      .4٘ٔ،صٕاالزرقً، تارٌخ مكة ،ج (ٙ)

                                                                                                                                                                                 . 8ٕابن عبد الحكم، أفوح مصر، ص (4)

م(،وكان قاضٌا  4ٔٔھ/9ٖ،  وكان أبو بكر تولى المدٌنة بعد عزل عمر بن عبد العزٌز فً سنة) ٖٓ٘،صٗالطبري،تارٌخ، ج (8)

                                                                                                                                                 .ٕٙٓص،4واله عمر المدٌنة فً خبلفته، ابن الجوزي، المنتظم،جوفاضبل  ، 

                                                                                                                                                                                                               .    ٕٖٙالببلذري، فتوح   ص (9)

                                                                                                                                                                                                                                       .             ٖٓٙالمصدر السابق، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                  .     8ٕٔ،صٗالطبري ، تارٌخ، ج (ٔٔ)

                                                                                                                                .    ٙٓٗ، صٔ، تارٌخ ببلد الشام، م، عمار لعشًا(ٕٔ)
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الفرس أو الروم، قبل الفتح ،واستؽلوا نفوذھم فً السٌطرة على األراضً، ولم ٌقؾ التركٌز العقاري على الشام 

ً العراق، إذ كان لمعاوٌة وابنه ٌزٌد ثم للولٌد بن عبد الملك، ولهشام ولمسلمة فحسب، بل ظهر أٌضا  ف والجزٌرة

أراٍض فسٌحة مستخرجة من بطابح السواد، وذات ؼبلت وفٌرة، ومصدرا  للثراء، على الرؼم من اعتبار السواد 

                                                                                                    .                                               فٌبا  ووقفا  لكل األمة

 سٌطرة الخلفاء والوالة على مفاصل التجارة العامة: -1

لقد كانت لدى بعض الخلفاء الراشدٌن أرضٌة تجارٌة قبل تولٌهم للخبلفة فمنهم من تفرغ ألمور الحكم، ومنهم     

من استمر بالقٌام باألعمال التجارٌة، مثل الخلٌفة عثمان بن عفان الذي اعتبر من كبار تجار المسلمٌن وأشهرھم 

جرا ، فقد ُعرؾ بممارسته للتجارة وقٌادته للقوافل كما كان معاوٌة بن أبً سفٌان تا (4)فً أمور المضاربة

التجارٌة مع والده أبً سفٌان بن حرب أكبر تجار مكة قبل اإلسبلم ، ومارس التجارة فً أثناء والٌته للشام أٌام 

وّكّل ُتجارا  آخرٌن لكنه ربما ، (1)عمر وعثمان، حٌث عمل على المتاجرة بؽنابم الجٌوش العربٌة بشرابها وبٌعها

       بؤمور تجارته، وربما نتج عن استقرار الدولة، وتحول نظام الحكم إلى نظام وراثً، وبالتالً إخراج التجار 

بشكل عام من  دابرة المنافسة على السلطة، وتحكم الخلٌفة ببٌت مال المسلمٌن، إلى عدم ظهور مشاركة الخلفاء     

ألمر ؼٌر منوط بوالتهم، الذٌن مارسوا التجارة، رؼم أن للتجار بشكل واضح بل ربما عن طرٌق ؼٌرھم، ولكن ا

عمر بن الخطاب كان قد نبه إلى خطورة ممارسة الوالً أٌا  كان منصبه للتجارة، حٌث كتب إلى عماله منشورا  

 ، وقد نّوه ابن خلدون إلى ذلك فً مضمون كبلمه عن الفرس (3)جاء فٌه" إّن تجارة األمٌر فً إمارته خسارة"

 . (1) ؼبلء األسعار فً البضابع كً ال ٌإدي عمله إلى كانوا ٌشترطون على الملك عدم العمل بالتجارةالذٌن 

وعلى الرؼم من ذلك فالمصادر تشٌر إلى الكثٌر من رإوس الدولة ممن كونوا ثروة كبٌرة، من خبلل     

ممارستهم للتجارة فً أثناء عملهم، فمن الخلفاء كان معاوٌة وھشام بن عبد الملك الذي تحكم باألسواق واألسعار، 

-نفسهم مخولٌن لبلستفادة من التجارة البحرٌة. ولقد اعتبر خلفاء بنً أمٌة أ(5)بحٌث كانت تباع ؼبلته فٌها أوال  

حٌث اعتبروا أنهم األولى بالبحار وما ٌسٌر فٌها من سفن تجارٌة ، ھذا ما ورثوه عن عثمان  -على سبٌل المثال

، ومارس معاوٌة السٌاسة االحتكارٌة  (6)بن عفان الذي حمى البحر، إذ لم تكن تخرج السفن منه إال لتجارتها

، وٌبدو أّن ھذا األمر ظّل شابعا  خبلل العصر األموي، وٌتضح ذلك من موقؾ (0)لبحر فً خبلفتهنفسها لتجارة ا

حٌن استنكر ذلك وأرسل إلى عماله فً  -الذي وكعادته عمل على تصوٌب أخطاء األموٌٌن -عمر بن عبد العزٌز

بحر فإنا نرى سبٌله سبٌل البر، قال: هللا األقالٌم كتابا  ٌقول فٌه: " من عبد هللا أمٌر المإمنٌن إلى العمال، وأما ال

 الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فٌه بؤمره ولتبتؽوا من فضله، فؤذن أن ٌتجر فٌه من ٌشاء، وأرى أن ال تحول 

-----------------------------------------------------------------------                                                                                           

                                                              ٔ،صًٕٕ، المبسوط، جس،والسرخ ٓٙ،صٖن سعد، ، الطبقات،جاب(ٔ)

م(  ٖٕٕٔھ/ٕٓٙ،وابن قدامة المقدسً، عبد هللا بن أحمد بن محمد)تٖٗٔ،ص٘، وج94ٕ،صٕاألصبهانً، حلٌة األولٌاء ،ج(ٕ)

  .                                9ٓٔ، ص94ٕٔاالستبصار فً نسب الصحابة األنصار، تحقٌق علً نوٌهض، دار الفكر،بٌروت، 

                                                                                                                                                                                                                                                     .4٘4، ص٘المتقً الهندي، كنز العمال، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                                             .8ٕٕون، المقدمة،صابن خلد (ٗ)

                    .                     49ٕ، و ولهاوزن، الدولة العربٌة، صٓ٘،ص٘ج،وابن األثٌر ، 4ٕٔ،صٗالطبري  ج( ٘)

، رٌخ الخمٌس فً أحوال أنفس النفٌس،مإسسة شعبانم(تا8٘٘ٔھ/9ٙٙالحسن)تحسٌن بن محمد بن ،الدٌار البكري (ٙ)

                                      .  9ٙٔ،صٖ،ج949ٔ،ٕاألندلس)د،م(طالعرب،دار رٌختاأسعد،،محمد،.وأطلس8ٕٙ،صٕ،ج..تدبٌروت،

                                                                                                                                                                                            4ٙٔ، ٘الٌبلذري، أنساب األشراؾ، ج (4)
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سّخرھا لعباده ٌبتؽون فٌها من فضله، فكٌؾ تحول بٌن  بٌن أحد من الناس وبٌنه، فإن البر والبحر هلل جمٌعا     

                                                                                                                      .      (4)عباد هللا وبٌن معاشهم"

عبٌد أو  ونظرا  النشؽال الخلفاء وعمالهم بؤمور الحكم ، فقد اعتمدوا على من ٌسٌر لهم أمور تجارتهم، من 

 التسهٌبلت أقرت كثٌرا  من  ة وكبلء. فقد شاع استخدام العبٌد والؽلمان فً التجارة، والملفت للنظر أن الدول

وقدمت للعبٌد الكثٌر من االمتٌازات فً أعمالهم التجارٌة، و ٌذكر أنس بن مالك ما ٌشٌر إلى ذلك عندما قال:" ال 

إذا تاجروا " وقد أقر ذلك كل  من عبد هللا بن عمر، وعمر بن عبد  ٌإخذ من عبٌد المسلمٌن أو مكاتبٌهم زكاة

، ومن المبلحظ والمثٌر لبلھتمام إعفاء العبد من دفع العشور  (1)، وسعٌد بن المسٌب  العزٌز، وسعٌد بن جبٌر

، وٌقول السرخسً فً ذلك:" إذا مر  العبد بمال مواله ٌتجر به لم ٌإخذ ( 3)سواء كان ٌتاجر بماله أم بمال سٌده

العبٌد من العشور أو الضرابب ، وبناء  على ذلك فقد كان إعفاء  (1)منه العشر، إال أن ٌكون المولى حاضرا "

كما اعتمد بنو أمٌة على  عامبل  مساعدا  فً زٌادة اقتناء المسلمٌن للعبٌد، واستخدامهم فً أعمالهم التجارٌة.

، ووّكل الخلٌفة الولٌد (5)الهند الوكبلء لتسٌٌر أمورھم التجارٌة، فقد وّكل معاوٌة وكٌبل  لٌبٌع له أصنام ذھبٌة فً

، كما قام الخلٌفة ھشام (6)والً خراج  مصر أسامة بن زٌد التنوخً بشراء فلفبل  لٌهدٌه لملك الرومابن عبد الملك 

ولم ٌقتصر استخدام الوكبلء على الخلفاء فقط، بل (0)ابن عبد الملك بتوكٌل والٌه  خالد القسري ببٌع ؼبلته

ٌل رجبل  من الشام لٌتاجر له بستٌن ألؾ استخدمهم الوالة لتسٌٌر أمورھم التجارٌة، حٌث قام زٌاد بن أبٌه بتوك

 .  (4)درھم

وال شك أن الوالة استؽلوا مناصبهم ونفوذھم لتسهٌل أمورھم التجارٌة، إذ كانوا ھم أنفسهم وكبلء أو ؼطاء     

للخلفاء، حٌث مارسوا باسمهم التجارة، فكان ذلك  لفابدة الخلفاء والوالة بالوقت نفسه، إذ كان بإمكانهم اقتراض 

ٌُذكر عن  (1)األموال من بٌت المال لتوظٌفها فً تجارتهم الخاصة ، حٌث اشتؽل بها زٌاد بن أبٌه فً البصرة و

د هللا بن أبً ٌكما عمل عب، (47)الحجاج الثقفً دفعه األموال للتجار لٌتاجروا بها لصالحه عن طرٌق المضاربة

 (44)العدو وبٌعه  لجٌش الحجاج بسعر أعلى على شراء الطعام من ببلد – عامل الحجاج على  خراسان -بكرة

رؾ عنه مقدرته  -عامل الولٌد بن عبد الملك على الٌمن–وبرزت شهرة محمد بن ٌوسؾ الثقفً  بالتجارة وع 

على  تنمٌة األموال فً أثناء والٌته ، فكتب الحجاج إلى الولٌد بذلك لمحاسبته لكن الولٌد كتب إلى الحجاج : إنما 

                                                                                                                                         .             (41)جارة أصاب المال من ت

----------------------------------------------------------------------                                                                            

                                                                                                           . 8ٕابن عبد الحكم، سٌرة عمر، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                          .  49ٕ-9ٕٗ، صٔابن مالك، المدونة الكبرى، ج (ٕ)

                                                                                                                                                                            ،   9ٕ٘-9ٕٗ، صٔالمصدر السابق، ج (ٖ)

                                                                                                                . ٕٔٓ،صٕالسرخسً، المبسوط، ج (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4ٖٔ،ص٘الببلذري، األنساب، ج (٘)

                                                                                                                                                                                                      .          4ٖابن عبد الحكم، أخبار مصر، ص   (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                        .  49ٕهاوزن، الدولة العربٌة، صول (4)

                                                                                                                                                                                               .  .4٘ٔ، صٌٔبة، عٌون األخبار، مابن قت (8)

                                                                                                                                                                                                  المضدر السابق، نفس الصفحة..    (9)

                                                                                                                                                                                                                                         .9ٖٔالعسكري، األوابل،،ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .4ٖٓ،ص4الببلذري، أنساب،ج( ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                        .ٖٖٙ،صٔ،مالمبرد، الكامل  (ٕٔ)
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وعلى الرؼم مما ساھم به الخلفاء والوالة من إنشاء لؤلسواق التجارٌة، إال أنهم استثمروا الكثٌر منها       

لصالحهم، بل إنهم امتلكوا معظمها، ومن تلك الممتلكات سوق الصٌاقلة الذي أقطعه الخلٌفة عبد الملك بن مروان 

كان لهشام بن عبد   كما (4)الذي تولى بعض الشام لبنً أمٌة (م 4ٖٓ/ھ8ٗتلسفٌان بن األبرد بن أبً أمامة)

باإلضافة إلى أسواق  أخرى ألقاربه كسوق أم حكٌم زوجته فً          (1)الملك سوقا  ٌدعى سوق العتٌق بالجزٌرة

البصرة سوق  ، كما اشترى أو أسس والة بنً أمٌة فً أمصارھم أسواقا  منها: (1)وسوق أخٌه سعٌد  (3)دمشق

، وسوق وردان ( 5)ووھبه ألھله وأعفاه من الضرابب -والً البصرة لمعاوٌة -الذي اشتراه عبد هللا بن عامر

وكذلك سوق أسد    ، (6)بفسطاط مصر، وكان خاصا  بوردان الرومً مولى عمرو بن العاص وصاحب شرطته

 (م4ٖٗ-4ٖ8/ھٕٙٔ-ٕٔٔالعراق)والً ، وسوق ٌوسؾ بن عمر بن محمد ( 0)بالكوفة  ألسد بن عبد هللا القسري

.   وما تقدم كان ؼٌضا  من فٌض استحواذ بنً أمٌة وعمالهم على مفاصل التجارة، فهم ( 4)والذي كان بالحٌرة

                                                                                                                        أرادوا زٌادة مواردھم بشتى السبل، وكانت التجارة سبٌبل  منها. 

وھكذا ٌتضح دور األموٌٌن فً تنمٌة القطاع االقتصادي بثالوثٌته المعروفة وھً الزراعة والصناعة     

ق الترع إلرواء والتجارة، وتجلى االھتمام بالزراعة من خبلل قٌام الدولة وتشجٌعها أٌضا  على حفر األنهار وش

األراضً، باإلضافة إلى استصبلح ما ٌمكن استصبلحه من السبخات وخاصة فً العراق وبالفعل لقد أعطى ھذا 

التوجه نتابج ملموسة على األرض تجلت بزٌادة اإلنتاج الزراعً والذي انعكس على زٌادة موارد الدولة، كما قام 

دة األرض وقدرتها اإلنتاجٌة، كما شجعت الدولة على نقل األموٌون بإجراء مسوحات عدة لؤلراضً لمعرفة جو

أصناؾ عدة من المزروعات إلى مناطق مختلفة من الدولة، بؽرض خلق نوع من التنوع الزراعً ٌلبً 

االحتٌاجات كافة، ولقد ال حظ األموٌون خطورة الهجرة الكثٌفة من األرٌاؾ إلى المدن على القدرة اإلنتاجٌة 

الثقفً بإعادة المهاجرٌن إلى قراھم، كما وضع األموٌون فً الحسبان ضرورة التمٌٌز بٌن  لؤلرض فقام الحجاج

األرض المنتجة واألرض ؼٌر المنتجة فً عملٌة تحصٌل الضرابب فمثبل  فً مصر عملوا على مراعاة مواسم 

                                                      فٌضانات النٌل ، وزٌادة فً المراعاة كانوا ٌقبضون الضرابب بالتقسٌط.  

ونظرا  ألھمٌة الصناعة فً تلبٌة احتٌاجات الدولة والناس فقد نالت رعاٌة من الدولة وعلى المستوٌات كافة،     

ابتداء  من صناعة األسلحة بقسمٌها البرٌة والبحرٌة، والتً جاءت استكماال  لمعارؾ العرب باألسلحة الفردٌة 

سلحة الثقٌلة والتً طورھا العرب حسب الحاجات والمتطلبات وانتهاء  بصناعة السفن التً احتاجت     مرورا  باأل

-------------------------------------                                                                                                  

أبو ٌحٌى الكلبً من بنً نجار كان بدمشق ٌوم خطب الضحال بن قٌس ودعا إلى بٌعة ابن الزبٌر سفٌان بن األبرد بن قابوس  (ٔ)

وربما ھو سوق الصّقالٌن   ،.ٖٔٗ، صٕٔابن عساكر، تارٌخ مدٌنة دمشق، جوكان مع عبد الملك حٌن حاصر عمرو بن سعٌد،

                                         .ٖٗالشهابً، معجم دمشق، صالذي ٌقع فً النهاٌة الجنوبٌة لسوق البزورٌة فً دمشق القدٌمة، قتٌبة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .8ٗٔ(الببلذري، الفتوح  ،صٕ)

،  وأم ٙٗٔٗ،ص9،وابن العدٌم، بؽٌة الطلب، جٖٖٗ،صٓٔ،والبؽدادي، تارٌخ بؽداد، جٖ٘٘،صٗت الحموي،معجم، جٌاقو (ٖ)

حكٌم ھً بنت ٌحٌى، كانت زوجة عبد العزٌز بن مروان فطلقها وتزوجها ھشام فولدت له ٌزٌد بن ھشام  كحالة، معجم النساء، 

                                                                                                                                                     .8ٖٙ،صٔج

م( الوافً بالوفٌات، تحقٌق أحمد األرناإوط وتركً مصطفى، دار إحٌاء ٕٖٙٔھ/4ٙٗالصفدي، صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك)ت (ٗ)

                                                                                                       . ٓ٘ٔص، ٘ٔ، جٕٓٓٓ، ٔالعربً، بٌروت، ط  التراث

            .ٓ٘ٔص تصحٌح إٌلزة لٌختن شتٌتٌر ، دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروت ،د.ت.، لمحبرم(ا9٘ٙھٖ٘ٗمحمد)ت، ابن حبٌب (٘)

، وٌاقوت الحموي 8ٕٔي، الفتوح  ص، الببلذر9ٗص  عبد الحكم، فتوح مصر، ، ابنٔٔ٘ص،4( ابن سعد ، الطبقات،جٙ)

                                                                                                                                                                                                                                                                 .8ٕٗ،صٖمعجم،ج

                                                                                                                                                                                             .8ٖٕ،صٖ، ٌاقوت  معجم البلدان،ج8ٕٗالببلذري، فتوح،ص (4)

 .    4٘4، صٕ، وابن عبد الحق، مراصد اإلطبلع، ج  8ٕٓالببلذري، الفتوح، ص (8)



ٕٖٗ 
 

ع الدور   إلقامة دور خاصة بها تمركزت فً مناطق محددة من ساحل الشام ومصر وتونس، وكان لهذه المصان  

        الرٌادي فً إنعاش القدرة الحربٌة البحرٌة من خبلل دعمها بالسفن التً شكلت أساطٌل عربٌة ضخمة.      

واھتم األموٌون بتطوٌر الصناعات المختلفة منها ما اختص بالنسٌج وبالمعدن والخشب باإلضافة إلى الصناعات  

 ة كالعطور وأدوات الزٌنة وؼٌرھا.االستهبلكٌة من ؼذابٌات ومنظفات وحاجات كمالٌ

 ومن المبلحظ أن الدولة لم تضْع ٌدھا على كل الصناعات بل كان إشرافها على الصناعات التً تمس سٌادة 

 الدولة كالعملة والطراز مثبلُ. 

ن ومع حرص الدولة على االھتمام بالزراعة وتصنٌع المنتج إال أنه كان البد لها من إٌجاد سٌاسة اقتصادٌة م 

شؤنها تسوٌق اإلنتاج، وبالفعل جاء االھتمام بدعم األسواق المحلٌة والموسمٌة باإلضافة إلى تنظٌمها كما فعل 

الحجاج الثقفً فً أسواق واسط، وكذلك االھتمام بالتخصص فً األسواق من أجل خلق منافسة شرٌفة، وإلراحة 

من أجل راحة التجار وسهولة عملهم تمثلت  المستهلك من البحث الطوٌل، كما سعى األموٌون إلى إٌجاد سبل

 بإصبلح الطرق وتؤمٌن الماء واالستراحات علٌها باإلضافة إلى تؤمٌن وسابل الراحة فً األسواق داخل المدن.

ووضعت الدولة فً حسبانها وجود نفوس ضعٌفة أمام المال فعملت على معالجة األمور بمحاسبة كل محتال 

مٌزان أو المادة الشرابٌة. ولقد خدم تعرٌب وتوحٌد العملة العملٌات التجارٌة ؼشاش من التجار ٌحاول ؼش ال

لكن النظام االقتصادي للدولة لم ٌخُل من الهفوات فعلى الرؼم من أن األموٌٌن استصلحوا  وعزز الثقة فٌها.

ما أنهم استولوا األراضً وحفروا األنهار إال أنهم استولوا على مساحات واسعة من تلك األراضً وبعدة طرق، ك

 على مفاصل التجارة من أسواق وؼٌرھا مستؽلٌن نفوذھم السٌاسً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٗٗ 
 

 فً المجال العلمً:والضعؾ  مظاهر القوة الفصل الخامس:

  

 مظاهر القوة فً المجال العلمً:أوالً: 

  

 تجذٌر حرٌة الفكر فً المجتمع.  - 4 

 االهتمام المبكر بعلم الكالم ووالدة فكر االعتزال. - 1 

 بداٌة حركة التدوٌن والترجمة. - 3 

 االهتمام المبكر بالعلوم اللؽوٌة والدٌنٌة بهدؾ خدمة التعرٌب. -1 

 االهتمام المبكر بالعلوم التطبٌقٌة. -5 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٗ٘ 
 

لقد قدمت الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة منجزات فً شتى المجاالت، وكانت العلوم المختلفة من أھم ما قدمته    

ھذه الحضارة، فمنذ المراحل األولى أقبل العرب على العلم والدراسة، وخاصة  أن اإلسبلم ٌدعو إلى العلم، كما 

صر العباسً، إال أّن الفضل ٌعود إلى الحاضن جعل للعلماء مكانة  ممٌزة، وصحٌح أن العلوم أٌنعت فً الع

الذي  -على الرؼم من عدم القدرة على الفصل الزمنً لسلسة المعرفة -األساسً لها، أال وھو العصر األموي

انصهرت فً بوتقته عوامل التشجٌع، ودوافع البزوغ، فكان فٌه بداٌة التؤمل العقلً المتداخل مع الفلسفة 

ً العلوم الدٌنٌة أو العقلٌة، ولم تكن ھذه العلوم بمعزل عن محٌطها، حٌث أدى االحتكاك واالستدالل سواء أكان ف

والترجمة إلى التؤثٌر والتؤثر، فكانت بداٌات التدوٌن التً أنتجت فٌما بعد مكتبات تذخر بالعلم والمعرفة ، وربما 

بعض الهفوات المعرفٌة، للحفاظ على  كان انشؽال الخلفاء األموٌٌن بتوطٌد أركان دولتهم، وفتوحاتهم العذر فً

 استمرارھم سواء أكانت عن قصد أم ؼٌر قصد .     

  :ذٌر حرٌة الفكر فً المجتمعتج-4

ٌُعد اإلسبلم مرحلة فاصلة أساسٌة فً تارٌخ الفكر العربً، والدعوة اإلسبلمٌة فكرٌة من أساسها، تعتمد على     

ة محددة، تكرر ذكرھا فً القرآن الكرٌم، والتً كان لها األثر العقل واإلدراك، حٌث ركزت على أفكار أساسٌ

القوي فً توجٌه اإلسبلم والمسلمٌن إلى العلم وأھمٌته، إذ تعددت اآلٌات التً تحض على طلبه ونشره، باإلضافة 

 ٓإلى السنة النبوٌة التً ألحت على طلب العلم والمعرفة

عاٌاھا حرٌة رأي لٌس لها نظٌر بٌن األمم األخرى، وتمتع العلماء لقد نال  أبناء األمة العربٌة اإلسبلمٌة ور   

بمكانة مرموقة لدى الخلفاء والحكام بلؽت درجة  أن العالم ال ٌهاب حاكما  إذا تكلم فً العلم. وظهرت مع حركة 

ت فً حركة علمٌة اتسع نطاقها تدرٌجٌا  بعد ذلك، فانتشر -التً انتشرت فً القرن الهجري األول-الفتوحات 

   ٓاآلفاق العربٌة اإلسبلمٌة، حٌث جاب العلماء وطبلب العلم العالم العربً 

واھتم العرب فً ھذه الحقبة بوضع أسس معرفة عربٌة انطلقوا فٌها من روح الدعوة الجدٌدة المستمدة من     

القرآن والسنة ، فظهرت الدراسات اإلسبلمٌة المتمثلة فً القراءات والتفسٌر والحدٌث والفقه واللؽة والمؽازي 

كان لهما طابعهما الممٌز وسمتهما البارزة فً والسٌر ونشطت مدارس الُحجاج فً كل من مكة والمدٌنة اللتٌن 

مختلؾ الفروع ، فبالمدٌنة تؤسست دولة اإلسبلم واستقرت فرابضه واكتملت تعالٌمه، فؤھلها صحابة الرسول 

ومرافقوه وبذلك أصبحت مركزا  لدراسة الحدٌث الذي تحول إلى علم ، كما ظهرت فً المدٌنة أولى مدارس 

ٌّزت بعلم التفسٌر أٌضا ، بل وكان ھذا العلم األكثر شهرة فٌها، وٌضاؾ  ، التشرٌع اإلسبلمً البحت أما مكة فقد تم

ولم ٌكن األمر مقصورا  على مدارس الحجاز فحسب، بل كان لؤلمصار  ٓإلى ذلك دورھا فً علم الحدٌث

م  وتوطٌد األخرى دورھا على ٌد الصحابة الذٌن أرسلهم عمر بن الخطاب  لتعلٌم الناس وتفقٌههم باإلسبل

المعرفة العربٌة سواء أكان فً البصرة، أوفً الشام وتكونت حولهم حلقات من القراء، فكانوا روح الحركة 

وتبلھم جٌل التابعٌن الذٌن كان لهم دور مهم فً تطور الفقه، حٌث كانت لهم اجتهاداتهم ٓالعلمٌة اإلسبلمٌة

مشاكل الجدٌدة التً حلت بالدولة العربٌة اإلسبلمٌة، بالرأي، إلى جانب الرجوع إلى الكتاب والسنة بنتٌجة ال

والرؼبة فً اعتماد المفاھٌم اإلسبلمٌة فً مختلؾ شإون الحٌاة، كما ظهر الجرح والتعدٌل بعد كثرة األحادٌث 

  ، وأدى التباٌن والتطورات واالختبلؾ فً(4)الموضوعة، كما تطورت الدراسات وظهرت مدارس فكرٌة وفقهٌة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                       

                                                                                                                               . ٕٔ،ص99ٔٔالعلم ومناھج البحث فً الحضارة اإلسبلمٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، ،نادٌة حسنً  صقر،(ٔ)



ٕٗٙ 
 

وبدأت دراسة الحدٌث بٌن الصحابة وتركزت  (4)مؤثوراالجتهاد إلى ظهور أسلوبٌن فً الفقه، فقه الرأي والفقه بال

على السنة النبوٌة، وبدأ  تسجٌل وحفظ الحدٌث بصورة أولٌة أٌام الصحابة والتابعٌن ثم انتقلوا إلى تدوٌن وجمع 

 ٓ (1)األحادٌث فً أواخر القرن األول وأوابل القرن الثانً الهجري

أما الدراسات اللؽوٌة فقد بدأت فً وقت مبكر ألھمٌة اللؽة فً قراءة القرآن بصورة صحٌحة، كون اللؽة     

ٌّها وأجمل  مظاھر عظمتها، العربٌة ھً  لؽة القرآن، ودٌوان العرب، فاللؽة ھً مقٌاس حضارة األمة ومٌزان رق

اإلسبلمً على  هٌشهد الشعر الجاھلً ومن بعد إذٓكانت العربٌة مرآة عاكسة لرقً متحدثٌها قبل الدعوة فمنذ ا

وقد أدى انتشار اإلسبلم ودخول ؼٌر العرب فٌه ، وتزاٌد عدد السباٌا فً البٌوت العربٌة  ٓخٌر مفردات وأسلوب

الجدٌد ٌسمع فً التعبٌر عن المقاصد أسالٌب ؼٌر ما كانت تعبر به  النشاحٌث صار  أٌضا  إلى ظهور اللحن

ا  أسالٌب العرب، فاختلط األمر علٌه وتسرب الخطؤ على األلسنة ، ولذلك وجد العرب العرب ثم ٌسمع أٌض

زدھرت فٌه مدرستً النحو العربً، وا أدى ذلك إلى نشوء علمضرورة وضع قواعد للؽة تحمٌها من الخطؤ، و

، وتبع (3)م( من أوابل واضعً علم النحو فً البصرة8ٙٙھ/4ٙ، وكان أبو األسود الدإلً)تالكوفة والبصرة

إلى اختبلط المفردات  لى العربٌةالنحو وضع أسس للمعاجم العربٌة، حٌث أدى استخدام مفردات دخٌلة ع

 وكان الخلٌل بن أحمد لبحث عن أصول المفردات ومعانٌها،وتشوٌهها، األمر الذي استدعى ا

واعد اللؽة العربٌة قد قوبهذا تكون  ،(1)( السباق فً جمع أول معجم للؽة العربٌةم48ٙ/ھ4ٓٔالفراھٌدي)ت

         ٓ  أرسٌت فً ھذا العصر

لقد أدرك العرب أھمٌة علم التارٌخ فخّصوه بجانب كبٌر من اھتمامهم لمٌلهم إلى معرفة مصابر االمم     

الماضٌة وحوادث األزمان السابقة ، وربما كان لآلٌات الواردة فً القرآن الكرٌم والتً تتحدث عن مجتمعات 

بارزا  فما ھً العبلقة بٌن التارٌخ والسٌاسة فً العصر األموي ؟ وكٌؾ اھتم األموٌون بالتارٌخ  ؼابرة دورا  

ولماذا؟ تبرز العبلقة واضحة بٌن التارٌخ والسٌاسة من خبلل اھتمام الخلفاء بمعرفة  األخبار الماضٌة واالستفادة 

خٌن أو اإلخبارٌٌن إلى ببلطه لسإالهم عن منها فً طرٌقة حكمهم فها ھو معاوٌة بن أبً سقٌان ٌستقدم المإر

الذي استقدمه من صنعاء لٌسؤله عن ملوك   (5)م(8ٙٙ/ھ4ٙاألخبار الماضٌة، ومن أولبك عبٌد بن شرٌة)ت

،وأمر معاوٌة بتسجٌل ما ٌقول، ٌضاؾ  (6) العرب والعجم وسبب اختبلط األلسنة، وأمر افتراق الناس فً الببلد

 بسماع األخبار فً كل لٌلة ضمن برنامجه الٌومً ، كً ٌستفٌد من تجارب الملوك مةإلى ذلك رؼبة معاوٌة الداب

فً سٌاسته ، وھذا ٌدل على بعد نظر معاوٌة السٌاسً فمعرفة تجارب الملوك واألمم تصقل شخصٌة الحاكم ،    
-------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                    

،  وأمٌر عبد العزٌز، أصول 48،ص94ٓٔنشؤة الفقه االجتهادي وأطواره، مجمد البحوث اإلسبلمٌة،  ،محمد علً الساٌس، (ٔ)

                                                                        ٓ ٙٔ-٘ٔ، صٔ، م994ٔ، ٔم، طٓاإلسبلمً، دار السبلم،د الفقه

 ،أمٌنة محمد والجابر،الدسوقً  ، و 84ٖ، ص989ٔ، ٗمناع ، تارٌخ التشرٌع اإلسبلمً، مكتبة وھبة، القاھرة، ط ،القطان (ٕ) 

                                                        .  ٗٗٔ-ٖٗٔ، ص 999ٔدراسة الفقه اإلسبلمً، دار الثقافة، قطر،   مقدمة فً 

،تحقٌق مجدي فتحً السٌد، دار  م(أخبار النحوٌٌن9ٙٓھ/9ٖٗلبزاز ابن أبً ھاشم ،عبد الواحد بن عمر بن محمد)تا (ٖ) 

محمد الشاطر أحمد ، الموجز فً ،محمد  ،و8ٖ،صٗ، الذھبً، سٌر أعبلم النببلء، جٕٓ،ص989ٔ، ٔالصحابة للتراث،طنطا،ط

                                                                                                                                                        ٓ 8ٖ،ص98ٖٔنشؤة علم النحو، مكتبة الكلٌات، األزھرٌة، القاھرة،

الزبٌدي، أبو بكر  الفراھٌدي، ھو أبو عبد الرحمن كان ذكٌا  استنبط من العروض ومن علل النحو ما لم ٌستنبطه أحد،انظر:(ٗ)

، دار المعارؾ، القاھرة ،ص ٕم(طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراھٌم، ط989ھ/49ٖمحمد بن الحسن)ت

ٗ4-٘ٔ.                                                                                                                                        

ن خلكان، وفٌان، المصنفٌن من العرب أدرك النبً، اب ( عبٌد بن شرٌة : راوٌة من المعمرٌن من الٌمن وٌعتبر من أوابل٘)

    .                                                                                                                            4ٔٗ،صٗج

 .ٕٖٔص، 948ٔدار المعرفة، بٌروت، م( الفهرست،99٘ھ/8ٖ٘الندٌم، محمد بن اسحق أبو الفرج)ت (ٙ)
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وكذلك فعل ابنه ٌزٌد الذي اھّتم بمجالسة اإلخباري عبلقة بن كرٌم الكبلبً الذي كان عارفا  بؤٌام العرب 

ستقدام اإلخبارٌٌن ومنهم حماد وأخبارھا ، وٌتضح اھتمام الساسة األموٌٌن بالتارٌخ من خبلل حرصهم على ا

الذي اختص باإلسرابلٌات وبتارٌخ الٌمن، وٌتضح االھتمام بالتارٌخ كونه ٌشمل  (4)الراوٌة ووھب بن منبه

باإلضافة إلى األخبار األنساب والسٌرة والمؽازي والفتوح ، فاألنساب كانت المحور األساسً فً تدوٌن 

ٌن برز عدد كبٌر منهم ومن بٌنهم دؼفل بن حنظلة السدوسً، والذي الدواوٌن، وھنا ظهرت أھمٌة النسابة الذ

ومع أن أوابل خلفاء بنً أمٌة  (1)كان أعلم أھل زمانه باألنساب ، واعتمد علٌه معاوٌة فً معرفة أنساب العرب 

ابتعدوا عن الخوض فً السٌر والمؽازي ألسبابهم الخاصة لكنهم ومع ذلك اھتموا فً معرفتها كمروان بن الحكم 

الذي كان ٌحضر مجلس حكٌم بن حزام لٌسمع منه أخبار المؽازي، وكان عبد الملك ٌطلب أخبار المؽازي من 

زبٌر راوٌة التارٌخ وكذلك اتصل عروة بابنه الولٌد وبعمر بن عبد العزٌز التابعٌن  وكان على صلة بعروة بن ال

كاتبٌن ٌكتبان عنه مدة سنة ،  (3)كما اھتم ھشام بن عبد الملك بمعرفة التارٌخ حٌث وضع البن شهاب الزھري

األمم قدر  وٌتضح االھتمام بالتارٌخ من خبلل االھتمام بتدوٌن المإلفات وبترجمة الكتب لحفظها ومعرفة تارٌخ

لقد تبلور فً ھذا العصر إذا  الشكل األساسً للتارٌخ والحق إن  تارٌخ العرب والمسلمٌن مدٌن اإلمكان،  

باالھتمام به وبرواٌته وتدوٌنه لسٌرة الرسول الكرٌم وأخبار ؼزواته، وكانت المدٌنة ومكة المركز الربٌس لنشاط 

كانت النواة األولى للتارٌخ، التً القت  ،فالسٌرة والمؽازي (1)ھذه الحركة، رؼم تفوق المدٌنة فً ھذا المجال

ولقد نتج عن احتكاك العرب بؽٌرھم من الروم والفرس الشعور بالرؼبة  ٓ (5) اھتماما  بالؽا  وتطورا  ملحوظا  

خاصة أھمٌتها اللمعرفة علوم ومعارؾ ھذه األمم، فلجؤوا إلى  الترجمة، وإن كانت بداٌات محدودة، إال أن لها 

بصفة عامة ، إذ شكلْت أول نقل فً اإلسبلم، بل مثلت االتجاه  ٌة،ركة الترجمة، وفً الحضارة العربفً تارٌخ ح

تمهٌدا  لما سٌكون بعد ذلك من اتساع حركة الترجمة ثم ما تبعه من حركة   نحو نقل العلوم القدٌمة العقلٌة

األموٌٌن أنفسهم بعملٌات الترجمة مثل عمر بن عبد العزٌز ولقد اھتم الخلفاء  ٓالتصنٌؾ والتؤلٌؾ عند المسلمٌن

       وھشام بن عبد الملك وشجعوھا.

وشهدت تلك الحقبة نشؤة العلوم التجرٌبٌة لدى العرب، والتً استقت بعض مهاراتها نتٌجة التفاعل      

ولم تقتصر  (0)وعلم الطب (6)الحضاري، ولقد اھتم العرب فً بداٌة نهضتهم الثقافٌة والعلمٌة بعلم الكٌمٌاء

الحركة الفكرٌة التً نشؤت فً صدر اإلسبلم على العلوم الدٌنٌة البحتة، بل امتزجت ھذه المعارؾ بالفلسفة 

لتعطً فلسفة عربٌة إسبلمٌة ، فقد تلقى العرب األوابل أحكام الشرع فً صدر اإلسبلم بتهٌب وإعظام، وعقدوا 

حتى فً عقابد  ٌر أن من جاء بعدھم خالفهم فً ذلك، وأكثروا من مجادلتهمانتقاد، ؼ علٌها قلوبهم ببل بحث وال

بؤفكار من اعتنق       الدٌن فنشؤ عن ھذا ما ُعِرؾ بعلم الكبلم، والذي ٌبحث فً  المسابل العقابدٌة، وتؤثر ھذا العلم

----------------------------                                                                                              
( وھب بن منبه: الصنعابً أبو عبد هللا مإرخ كثٌر اإلخبار عن الكتب القدٌمة عالم بؤساطٌر األولٌن بعد من التابعٌن أصله من ٔ)

.                  ٖ٘،صٙأبناء الفرس الذٌن أرسلهم كسرى إلى الٌمن وأمه من حمٌر ولد ومات بصنعاء، ابن خلكان، وفٌات، ج

                                                                                                                                                 .    9ٕٖ،صٖابن عبد ربه، العقد الفرٌد، ج (ٕ)

(الزھري: ھو محمد بن مسلم بن عبد هللا من بنً زھرة بن كبلب من قرٌش وٌكنى أبً بكر أول من دون الحدٌث وأحد أكابر ٖ)

                                                                                                  .  94،ص4م،جالحفاظ والفقهاء وتابعً من أھل المدٌنة، الزركلً، األعبل

               .9ٕ،والسٌوطً، طبقات الحفاظ،ص8٘،صٕ،وابن الجوزي، صفة الصفوة،جٓٗالشٌرازي، طبقات الفقهاء، ص (ٗ)

                        .        4ٔ،صٕٓٓٓند العرب ، مركز زاٌد للتراث والتارٌخ،نشؤة علم التارٌخ ع ،عبد العزٌز الدوري،(٘)

 الكٌمٌاء فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار ،علً جمعان . و الشكٌل،ٖٕالعلم ومناھج البحث، ص،صقر ، نادٌة حسنً  (ٙ)

                                                                                                                                                                                    .9ٖ، ص989ٔ، ٔالشروق،بٌروت والقاھرة،ط

                                                                                                                    .   9ٖالشكٌل، المرجع السابق، ص (4)
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باإلضافة إلى التؤثر         (4) اإلسبلم وكان له خلفٌات دٌنٌة سابقة، كالٌهودٌة والمانوٌة والزرادشتٌة والصاببة..

                         المسٌحٌة.  بالفلسفة المسٌحٌة، التً كان لهم جدلهم حول طبٌعة المسٌح وأمور كثٌرة فً العقٌدة

فاألحزاب السٌاسٌة والفكرٌة وحتى األفراد العادٌٌن إذا  تحدثوا بما اعتقدوه بدون خوؾ من السلطة الزمنٌة  

ُطِرحت فً الساحة األموٌة ولم تضع الدولة األموٌة قوانٌن أو ضوابط معٌنة تحد  من  –ومهما كانت -فالمعارؾ 

تشار األفكار وفً شتى االختصاصات ، فبعض العلوم الدٌنٌة كالمؽازي خبللها ھذه الحرٌة، بل إنها سعت إلى ان

لكنهم لم  -نظرا  للخلفٌة التارٌخٌة لؤلموٌٌن قبل اإلسبلم–على سبٌل المثال لم ٌكن األموٌون على اتفاق معها 

م علً، ٌمنعوا انتشارھا ، وحتى األدب وبشكل خاص شعر الهجاء الذي قٌل  فً معاوٌة أثناء حروبه مع اإلما

فقد قوبل بالرضا ، وھذا إن دل على شًء ٌدل على مدى االنفتاح الذي القته المعارؾ فً ھذا العصر وإن كانت 

 مخالفة لهم.  

 االهتمام المبكر بعلم الكالم ووالدة فكر االعتزال: -1

وارتبط منذ نشؤته  ٌعد علم الكبلم فلسفة العرب على الحقٌقة، تلك الفلسفة التً اتسمت باألصالة واإلبداع،   

ارتباطا  وثٌقا  بالمشكبلت الدٌنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة التً أفرزھا الواقع العربً فً تطوره، وحاول من خبلل 

اجتهاداته حول العقٌدة أن ٌقدم حلوال  لهذه المشكبلت، كما أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن العقٌدة، وقد أبلى فً 

ه أن ٌستعٌن بكل معرفة ممكنة إلبراز ما كمن فً الدٌن من قٌم إٌجابٌة تقؾ فً ذلك ببلء  حسنا ، واقتضت مهمت

مواجهة ھذه التٌارات العاتٌة، واستطاع بحق أن ٌّكون من خبلل اجتهاداته حول العقٌدة "فلسفة العقٌدة" التً 

  ٓاتسمت بالعقبلنٌة فً كثٌر من جوانبها

 وبواكٌره  ال بد  من وقفة تشرٌحٌة لهذا العلم:و من أجل التعرؾ على  ماھٌة ھذا العلم 

  :وأساس منشأه تعرٌؾ علم الكالم -4

لقد تبلورت عدة آراء فً تعرٌؾ علم الكبلم تمحورت حول إسناده إلى الدٌن وأصوله، وفً أن مهمته تقؾ    

 بإثبات أصولها. (1)عند حد الدفاع عن العقٌدة

أن علم الكبلم ھو  ىم( والذي ذھب فٌه إل9٘ٓھ/9ٖٖبً)تبه الفارا ومن أشهر تعرٌفات علم الكبلم ما عرفه  

صناعة وھو ملكة ٌقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال المحدودة التً صّرح بها واضع الملة، وتزٌٌؾ 

بؤنه علم ٌقتدر معه إثبات العقابد الدٌنٌة بإٌراد  م(ٖ٘٘ٔھ/4٘ٙكما عّرفه اإلٌجً)  (3)لكل ما خالفها باألقاوٌل

الحجج ودفع الشبه، والمراد بالعقابد ما ٌقصد به نفس االعتقاد دون العمل، وبالدٌنٌة المنسوبة إلى محمد، فإن 

 م( بؤنه العلم الذي ٌتضمن٘ٓٗٔھ/8ٓ8، وعرفه ابن خلدون)ت(1)علم الكبلمالخصم وإن خّطؤناه ال نخرجه من 

    اإلٌمانٌة باألدلة العقلٌة والرد على المبتدعة المنحرفٌن على االعتقادات من مذاھب السلؾ ن العقابدالحجاج ع

--------------------------------                                                                                                         

                                                          . ٗٙ-ٖٙ،ص994ٔالفكر العربً اإلسبلمً، منشورات جامعة حلب، تارٌخ ،أحمد، علً  (ٔ)

 ٔم(إحصاء علوم الدٌن، تحقٌق علً بو ملحم، دار الهبلل، بٌروت، ط9٘ٓ/ھ9ٖٖالفارابً،أبو النصر محمد بن محمد)ت (ٕ)

( المنقذ من الضبلل، تحقٌق سعد كرٌم الفقً، دار م٘٘ٔٔ/ھٓ٘٘محمد بن محمد )الطوسً ،، والؽزالً، ٕٖٔ-ٖٔٔ، ص99ٙٔ

(شرح العقابد النسفٌة، تحقٌق أحمد م88ٖٔ/ھ49ٔ، مسعود بن عمر)تلتفتازانً، وسعد الدٌن أٖابن خلدون، االسكندرٌة، ص

( التفسٌر م9ٕٓٔ/ھٙٓٙدٌن)والرازي، محمد فخر ال ٔٔ-9، ص988ٔحجازي السقا، مكتبة الكلٌات األزھرٌة، القاھرة، 

                                                                    ٕٔ-9ٔتفسٌر سورة البقرةآٌة( م89ٓٔ/،ھ8ٖٓٔ)، ٔالكبٌر،القاھرة،ط

                                                                                                .    ٕٔٔالفارابً، إحصاء العلوم، ص  (ٖ)

                                                          .8م الكتب ، بٌروت،صال( المواقؾ فً علم الكبلم، عمٖ٘٘ٔ/ھ4٘ٙاإلٌجً، عبد الرحمن بن أحمد الشٌرازي،)ت(ٗ)
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باعتباره بمنزلة المنطق من الفلسفة ربما كما شاعت عدة آراء لسبب تسمٌته بعلم الكبلم، تلخصت  ( 4)وأھل السنة

ألن أھم أجزابه كانت مسؤلة الكبلم التً تصل إلى حد المشاجرة فٌورث ذلك قدرة على الكبلم فً شرعٌات 

، أو ألن أول خبلؾ وقع فً الدٌن كان فً ألن ھذا العلم ٌتحقق بالمباحثة وإدارة الكبلم من الجانبٌن وأ (1)الخصم

ق ، أم قدٌم؟ أو ربما كان مرد التسمٌة إلى السلوك الذي سلكه المتكلمون وھو منهج جدلً قابم كبلم هللا أھو مخلو

                                                                                                             المناظرة .      على مناظرة الخصوم وفٌه كان الكبلم مادة

ھل أثرت السٌاسة فً انبثاق األفكار الكبلمٌة ؟ وھل كان لبلحتكاكات الثقافٌة  ل نشأة علم الكالم:عوام-1

والدٌنٌة مع الشعوب األخرى دور فً تعزٌز تلك األفكار؟ وما ھو دور السٌاسة األموٌة فً نشوء بعض الفرق ؟ 

تفجرت  األولى بتلك المشكبلت التً شؤتهارتبط علم الكبلم فً نوكٌؾ تعامل األموٌون مع الفرق الكبلمٌة؟  لقد 

وفرضت نفسها على الواقع اإلسبلمً، وھً فً أؼلبها مشكبلت تفجرت ألسباب سٌاسٌة  صدر اإلسبلم، فً

للمشكبلت، معتمدٌن فً ذلك على فهم النصوص الدٌنٌة  أي-اجتهد المتكلمون األوابل فً تقدٌم حلول لها

ٌُطرح من حلول، فبمقدار التنوع فً الفهم،   واالستناد إلٌها فً تدعٌم اجتهاداتهم، ومن طبٌعة االجتهاد التعدد فٌما 

تتنوع االجتهادات...فكانت ھذه االجتهادات ھً البواكٌر  األولى لعقابد الفرق الكبلمٌة التً تمثل علم الكبلم، 

عثمان وما تبعه من مسؤلة  والتً بدأت فً التكون والظهور منذ صدر اإلسبلم. وكانت قضٌة مقتل الخلٌفة

التحكٌم والحروب بٌن اإلمام علً ومعاوٌة والتً تمخضت عنها مسؤلة اإلمامة والحكم قد فتحت الباب لكل فرٌق 

، وخلقت ھذه المشكبلت خبلفات أخرى حول النظرة إلى مرتكب الكبٌرة (3)بؤن ٌإٌد آراءه باألدلة النقلٌة والعقلٌة

ا إال أنها اتخذت بعدا  سٌاسٌا  وارتبطت بطرفً معركة الجمل وصفٌن، وأٌهما وھً وإن كانت فقهٌة فً جوھرھ

على حق وتوصٌؾ رأي كل فرٌق من فرٌقً الحرب، وھذا ما أدى إلى طرح سإال حول مدى حرٌة اإلنسان 

 فً أفعاله ھل ھً محتومة علٌه أم ھً باختٌاره؟ 

قت بظبللها على تماسك األمة، وكانت اإلجابة عنها وُطرحت كل ھذه التساإالت فً ذاك الوقت المبكر وأل     

ھً النقطة األساسٌة لظهور الفرق والمذاھب الكبلمٌة، إذ كانت ھً البواكٌر األولى للفكر الكبلمً والمادة 

األولى التً كونته. وعلى ھذا فظهور علم الكبلم جاء تلبٌة  لحاجات المجتمع، فالهاجس األكبر كان مفهوم أفعال 

ھل ھً بحرٌته المطلقة أم بجبر محتوم؟ أم أن األمر وسطً بٌنهما؟ كما قال الحسن البصري" كل شًء  اإلنسان

بقضاء هللا وقدره إال المعاصً" وكان الحسن قد مر بلص مصلوب فسؤله عن سبب سرقته ففسر له ذلك بؤمر هللا  

  . (1)فؤجابه بؤن ذلك كذب ألن هللا ال ٌقضً على اإلنسان بالسرقة وال بالصلب

وبما أن علم الكبلم ٌستند فً استرساله على الفلسفة األمر الذي سمح لتٌارات عدة فكرٌة ودٌنٌة بالدخول على     

 التٌارات فمنها المسٌحٌة المشبعة بالفلسفة الٌونانٌة والتً مثلها  خطه، والتً أدت إلى إؼنابه وتعددت ھذه

----------------------------------------------- 

                                                                                                                                  .  .8٘ٗابن خلدون، المقدمة، ص   (ٔ)

                                                                                              9التفتازانً ، شرح العقابد، ص ،وٙٔاإلٌجً، المواقؾ، ص  (ٕ)

.عمر فروخ، 8ٕٗ، ص98ٙٔمحمد علً ، تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسبلم، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  ،أبو رٌان (ٖ)

دراسات فً علم الكبلم ،رزوقً، جمال الم و،ٕٙٓ، ص98ٖٔ، ٗتارٌخ الفكر العربً إلى أٌام ابن خلدون، دار العلم للمبلٌٌن، ط

                                                                                                                       .             ٕٔ، صٕٔٓٓ، ٔوالفلسفة اإلسبلمٌة، دار اآلفاق العربٌة، القاھرة، ط

م( المنٌة واألمل، جمعه أحمد بن ٌحٌى المرتضى، تحقٌق عصام الدٌن محمد ٕٗٓٔھ/٘ٔٗجبار)تالهمذانً، القاضً عبد ال (ٗ)

                                                                                                                                                                             .    ٕٙ،ص98٘ٔعلً، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، 
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، ولجؤوا أتباعها أو من الدٌانات األخرى كالٌهودٌة والمانوٌة والزرادشتٌة وؼٌرھا ممن أسلم (4)الدمشقً ٌوحنا

إلى تفسٌر بعض األمور بالتؤثر بما كانوا علٌه من أفكار سابقة، األمر الذي أدى بالمفكرٌن إلى االضطبلع 

بواجب المناظرة والنقد للرد على من ٌناظرھم، ونتج عن ذلك حدوث تداخل بٌن علم الكبلم والفلسفة، ألن ھدؾ 

وبذلك فالقرآن ھو ( 1)الفلسفة معرفة حقابق األشٌاء على ما ھً علٌه أما علم الكبلم فهدفه تصحٌح العقابد الدٌنٌة

جنبٌة أدت إلى إنماء مباحثه وتطوره باإلضافة إلى وفٌما بعد  دخلت مإثرات أالمصدر األساسً لعلم الكبلم 

 تداخل األمور السٌاسٌة أٌضا .

وبذلك ال ٌمكن فصل الواقع السٌاسً والثقافً والدٌنً  واالجتماعً عن منشؤ  العلوم وبخاصة علم الكبلم،      

بلمٌة  بمجملها إلى العدل فلقد أؼنى ذلك الواقع علم الكبلم فنشا متشابكا  ومتداخبل  ، ودعا أصحاب الفرق الك

وربما جاء ذلك رد فعل على سٌاسة األموٌٌن التً رأى فٌها أصحاب تلك األفكار نهجا  استبدادٌا ، والمحرك 

آلرابهم وإن أٌد األموٌون آراء بعضها كالجبرٌة كونها تخدم مصالحهم فً الحكم إذ تتفق مع ما ٌذھبون إلٌه من 

واعتمدوا فً ذلك على اآلٌات واألحادٌث التً تخدم ھذه الفكرة ومن ذلك  (3)أن هللا قدر أن ٌصلوا إلى الحكم

وكذلك الحدٌث الشرٌؾ  (1)ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا  والرسول  وأولً األمر منكم اآلٌة الكرٌمة التً تقول 

الذي ٌقول: "من باٌع إماما  فؤعطاه صفقة ٌده وثمرة قلبه فلٌطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد  ٌنازعه فاضربوا 

.فاألموٌون إذا  روجوا لفكرة الجبر أكثر من ؼٌرھا من األفكار وعلى الرؼم من ذلك فقد انطلقت  (5)عنق اآلخر

اإلضافة إلى الجبرٌة كان ھناك القدرٌة والمرجبة والمعتزلة وھنا البد من اآلراء الكبلمٌة بمختلؾ اشكالها فب

 الوقوؾ عند كل منها لرإٌة معتقداتها وروادھا والبداٌة مع:

: التً قال أصحابها بنفً إرادة اإلنسان عن أفعاله وبؤنه مجبر مثله مثل أي شًء فً الطبٌعة وأن هللا الجبرٌة -أ

وبؤن القرآن مخلوق ومن رواد ھذه الفرقة الجعد بن درھم والجهم بن صفوان   (6)لٌس له صفات كصفات اإلنسان

وٌتضح تشجٌع األموٌٌن لهذه الفرقة الكبلمٌة من خبلل تسمٌة مروان بن محمد بمروان الجعدي نسبة إلى الجعد 

دمشق بالتحدٌد مروان وقد انتشر ھذا المذھب فً الشام وفً  حٌث كلفه محمد بن مروان بتؤدٌب ولده(0)بن درھم

      (4)والتً سكنها الجعد لكنه عندما ؼالى فً آرابه تم قتله على ٌد خالد القسري فً الكوفة التً ھرب إلٌها

وربما أراد األموٌون من قتله الظهور بمظهر المدافعٌن عن الدٌن كونه كان ٌقول أن موسى لم ٌكلم هللا وأن      

-------------------------------                                                                                           
كان والده سرجون الذي احتل مكانة بارزة لدى خلفاء بنً أمٌة،  وولد ٌوحنا فً دمشق ولقب بدفاق الذھب وذلك لما تحوٌه  (ٔ)

ر بن سرجون المعروؾ بالقدٌس ٌوحنا الدمشقً، مإلفاته من كنوز أدبٌة وروحٌة  انظر جوزٌؾ نصر هللا، منصو

.و ؼورٌه لوٌس، فلسفة الفكر الدٌنً بٌن اإلسبلم والمسٌحٌة، تعرٌب صبحً الصالح وفرٌد جبرن دار العلم 8ٓوصٖٗص

 Seal,  Morris; Muslim Theology Luzic and company    Limited   ٖٔ، ص9ٙ4ٔللمبلٌٌن، بٌروت، 

London ,1964, p32               ,                                                                                                               

                                                .44، ص99ٖٔ، ٔمحمد رضا ، الفلسفة اإلسبلمٌة، دار الصفوة، بٌروت، ط ،المظفر (ٕ)

(ٖ)Macdonald,(Duncan.b) ; Development of Muslim  theology, Jurisprudence and  

constitutional  theory .London, 1927,p131                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         . 9٘سورة النساء، آٌة (ٗ)

                                                                                                                     .         9ٖٕ،صٖالصؽرى، ، ج البٌهقً، السنن (٘)

ٌّمٖٙ،ص 99ٔالشهرستانً، الملل والنحل،  (ٙ) الجوزٌة، شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل،  . ، وابن ق

                                                                            . 8ٔٔتعلٌق، أبو مازن المصري وكمال سعٌد فهمً، المكتبة التوفٌقٌة، القاھرة،ص

،و المقدسً،  4ٕٗ، و الندٌم، الفهرست، ص9ٖٔ،صٗ،الطبري، تارٌخ األمم،ج9ٕٔ، ص9الببلذري، أنساب األشراؾ،ج (4)

                                                                                  .         ٕٗ،ص٘،وابن األثٌر، الكامل،جٗ٘،صٙالبدء والتارٌخ، ج

                                                                                                             4ٖٔٓ،ص4، و ابن العدٌم، بؽٌة الطلب، ج ٙٙٗ،صٗج ابن األثٌر،  (8)
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 ابراھٌم لٌس خلٌل هللا ، أما الشخصٌة الثانٌة التً قالت بالقدر فهً الجهم بن صفوان والذي ٌبدو أنه تطرؾ فً

وٌبدو أن األموٌٌن تركوه إلى أن حمل السبلح ضدھم وشارك  (4)مقالة الجبر، كما قال بؤن الجنة والنار تفنٌان

 ( 1)(م4ٗ٘/ھ8ٕٔالحارث بن سرٌج فً ثورته ضد األموٌٌن فً خراسان عند ذلك تم قتله مع الحارث فً سنة ) 

 ضدھم . فاألموٌون إذا  وقفوا ضد من اتخذ من فكر الجبر وسٌلة  للوقوؾ

اإلنسان حر  بؤفعاله ولو أنه كان  إناب القدرٌة فٌبدو أنها جاءت ردا  على الجبرٌة إذ قال أصح القدرٌة:-ب  

 وبرھنوا على ذلك من خبلل إٌراد بعض اآلٌات القرآنٌة التً تإكد أفكارھم (3)مجبرا  علٌها لما كان ھناك حساب

والسإال ھنا ما ھو رد األموٌٌن علٌهم؟ لقد ترك األموٌون وكان من رواد القدرٌة معبد الجهنً وؼٌبلن القدري 

أصحاب ھذه األفكار على حرٌتهم نوعا  ما والدلٌل على ذلك تنقل معبد الجهنً وھو من أوابل القابلٌن بالقدر 

ٌبلن الدمشقً رابد القدرٌة فً دمشق والذي وكذلك إقامة ؼ ( 1)بٌن البصرة ودمشق والمدٌنةم( 99ٙھ/8ٓ)ت

أنكر تصرفات األموٌٌن الذٌن وقفوا ضده عندما اصطدم بسٌاستهم ، حٌث رأى أن اإلٌمان لٌس بالفطرة إنما ٌؤتً 

بعد إدراك واستدالل وأن اإلمامة تصلح فً ؼٌر قرٌش ، وربما ھٌؤ أصحاب اإلرادة الحرة الجو للنقاش 

 ألشٌاء لفهمها، أي أن ھذا الفكر ھو بمثابة اإلرھاصات األولى لفكر االعتزال.واالستفسار وطرح ماھٌة ا

:إذا كان ظهور القدرٌة ردا  على الجبرٌة فإن المرجبة جاءت ردا  على االثنتٌن معا  أو ربما كانت  المرجئة-ج   

الحساب، وأن  ٌإجل إلى ٌومحدا  فاصبل  بٌنهما فاإلرجاء ھو بمعنى التؤخٌر، أي أن حساب اإلنسان على أفعاله 

هللا ھو وحده من ٌحاسب، وتشدق أصحاب ھذا الحزب بآرابهم ھذه كحل وسط لما عانته األمة من مشكبلت 

سٌاسٌة سببت شرخا  فٌها ، بٌن مإٌد ومعارض لما حدث بعد مقتل عثمان، فجاء موقؾ المرجبة متوازنا  بٌن 

، وبٌن الخوارج الذٌن تشددوا فً إٌمانهم معتبرٌن أنهم وحدھم الشٌعة الذٌن رفضوا االنضواء تحت راٌة الخبلفة

المإمنٌن ومن ھنا رفض المرجبة السٌؾ حبل  للمشكبلت، وجعلوا اختٌار الخلٌفة حقا  مشروعا  عن طرٌق 

حتى من ُنسب إلٌه -وفضل المرجبة االبتعاد عن الخبلفات السٌاسٌة، ونظروا إلى حكام بنً أمٌة  (5)الشورى

ولقد بالػ المرجبة فً آرابهم والتً جاءت ردا  على الفرق  أنهم خلفاء شرعٌٌن ما دامت لهم بٌعة . -همالفسق من

وأن اإلنسان  األخرى، وذلك بإخراج العمل من دابرة اإلٌمان، أي أن أفعال اإلنسان ال تزٌد أو ُتنقص من إٌمانه، 

ولقد أسهمت خبلفاتهم التً دارت حول  . (6)الذي ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر ھو مإمن مهما ارتكب من خطاٌا

األول: قال باإلرجاء واإلٌمان والقدر  تعرٌؾ اإلٌمان  فً النظرة إلٌهم، وعلى ھذا تم تقسٌمهم إلى أكثر من  تٌار:

       بن صفوان،  األعمال على مذھب الجهم ثانً قال باإلرجاء وباإلٌمان وبالجبر فًالو وُسموا مرجبة قدرٌة، 

--------------------------------------- 

، ٕالتفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم، دار المعارؾ، القاھرة، ط ،محمود، عبد الحلٌم ،و8ٙٔالبؽدادي، الفرق بٌن الفرق، ص (ٔ)

                                                                                                                                            .  ٘٘ٔ-ٖ٘ٔص

                      .          8ٔ،ص٘.وابن األثٌر ،ج8ٙٔ، و البؽدادي، الفرق بٌن الفرق، ص9ٕ٘،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج(ٕ)

المجلس األعلى للدراسات محمد ، ٌنابٌع الفكر اإلسبلمً وعوامل تطوره، ،ؼبلب  ،و8ٖٕفجر اإلسبلم، ص ،أحمد أمٌن، (ٖ)

                                                                                                                    ،  ٖٔاإلسبلمٌة، القاھرة،ص

، تارٌخ المذاھب اإلسبلمٌة)فً السٌاسة والعقابد وتارٌخ المذاھب الفقهٌة( دار الفكر العربً، القاھرة، محمد-،أبو زھرة  (ٗ)

                                                                                                                                    .     ٙٓٔص

                                                     .94ص 949ٔ،دار الثقافة،القاھرة، دراسات فً علم الكبلم والفلسفة اإلسبلمٌة،ٌحٌى  ھوٌدي، (٘)

نقبل  عن ابن حزم، أبو محمد علً بن أحمد  8ٕٔفجر اإلسبلم، ص، أحمد ،و أمٌن،98ھوٌدي، دراسات، ،ص (ٙ)

ھواء والنحل، تحقٌق محمد ابراھٌم نصرو عبد الرحمن عمٌرة، دار الجٌل، م(الفصل فً الملل واألٖٙٓٔھ/ٙ٘ٗالظاھر)ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ٕٙٙ،صٕ، ج99ٙٔ، ٕط بٌروت،
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رجاء فً العصر األموي: وكان ممن قال باإل (4)والثالث خارج عن القدرٌة والجبرٌة، أي مرجبة خاصة بآرابها

إذ كتب كتبا  إلى األمصار  به م( حٌث قٌل إنه أول من قال4ٔ4ھ/99طالب)تالحسن بن محمد بن علً بن أبً 

ٌإخر العمل على اإلٌمان، بل قال:" أداء الطاعات  ولم وضح معنى اإلرجاء عندهإلى اإلرجاء، و ٌدعو فٌها

، ومن الذٌن قال باإلرجاء أٌضا  بعض الذٌن حملوا (1)بزوالها"وعدم ترك المعاصً فلٌس من اإلٌمان وال ٌزول 

السبلح ضد األموٌٌن، إذ وجد ھإالء الثوار فً فكر اإلرجاء  صٌؽة ٌشجبون بها فكرٌا  موقؾ الدولة األموٌة، 

ه بعد أن نشؤ فكرا  فً صفوؾ ھذ فكان ذلك بدء النشؤة لتٌار المرجبة، ولئلرجاء فً صفوؾ المعارضة لبنً أمٌة

شارك ابن األشعث فً ثورته، فقتله  الدولة وأنصارھا، واعُتبر سعٌد بن جبٌر من المرجبة الجبرٌة، والذي

معه الحارث بن سرٌج فً الثورة التً  ، كما كان الجهم بن صفوان من مفكري اإلرجاء وكان (3)الحجاج الثقفً

 ألنهم حملوا السبلح ضدھم.  (1)قاموا بها ضد األموٌٌن، الذٌن قتلوھم

ٌُقصد بالمعتزلة جماعة من المفكرٌن نشؤت فً البصرة منذ النصؾ األول من  المعتزلة وبداٌة ظهورهم:-د   

القرن الثانً الهجري وانتشرت حركتهم انتشارا  سرٌعا  بلػ الذروة فً عهد الخلفاء العباسٌٌن، أي إن ھذه األفكار 

 أن بذورھا قد ُزِرعت فً بٌبة أموٌة محضة.  أٌنعت فً العصر العباسً إال

ولقد أسهم ھإالء فً توطٌد دعابم علم الكبلم وإؼنابه، إذ صاؼوا مشكبلت وعالجوھا معالجة جادة ھً      

 أقرب إلى روح التفلسؾ.

ھم وٌتضح االرتباط بٌن اسم المعتزلة وبٌن نشؤتهم، فجمٌع الرواٌات التً تبرر تسمٌتهم وبالتالً ظهور     

تنصب حول رأٌهم فً مرتكب الكبٌرة ھل ھو مإمن بالمطلق أم كافر بالمطلق، وعلى إثر ھذا الرأي اندرجت 

  (5)رواٌات تتمحور فً اعتزال واصل بن عطاء وجماعته حلقة الحسن البصري عدة

بعد بٌنما علل البعض سبب التسمٌة والظهور إلى أصل سٌاسً وھو اعتزال البعض للحرب التً دارت      

مقتل عثمان، وما تبله من نشوء فرقتً الشٌعة والخوارج، إذ اعتزل بعض الصحابة الحرب ولم ٌنحازوا إلى أي 

                                                                .                                        (6)طرؾ من المتصارعٌن

واالستنكار، أم ھم من  وبؽض النظر عن سبب التسمٌة سواء أكان من فعل خصومهم لٌصفوھم باالنعزال      

أطلقوھا على أنفسهم من باب االنعزال عن البدع .ومهما كان األمر فً موضوع المعتزلة، وإذا كانت حادثة 

ر العقلً ھو وحده الذي ٌفسر خروج واصل على الحسن أو حتى رأي واصل بصدد فاعل الكبٌرة، فإن التفسٌ

       قٌام المعتزلة، والدور الذي  قامت به فً الفكر اإلسبلمً، إذ ٌمكن اعتبار المشكلة األساسٌة التً انبثق عنها
-------------------------------- 

                                                                      . .  48ٔوالبؽدادي، الفرق بٌن الفرق،ص،ٓٙالشهرستانً، الملل والنحل، (ٔ)

ص  ،ٖٕٓٓ،ٔدار الفكر العربً، القاھرة، ط الخوارج والمرجبة، محمد ابراھٌم،  ، والفٌومً،ٔٙالشهرستانً، الملل والنحل،  (ٕ)

ٖٔٙ .                                                                                                                                                                        

ورٌاض عٌسى،  ٖٓٗ،صٗ،و الذھبً، سٌر أعبلم،جٖٕ،صٗ،والطبري،تارٌخ األمم،جٕ٘ٙ،صٙابن سعد، الطبقات،ج (ٖ) 

                                                                                                                  . ٕٔٗالحزبٌة السٌاسٌة،ص

                                     8ٔ،ص٘.وابن األثٌر ،ج8ٙٔ، و البؽدادي، الفرق بٌن الفرق، ص9ٕ٘،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٗ)

،والسمعانً أبو ٖٕ-ٕٕ،و الشهرستانً، الملل، ص8، الهمذانً، المنٌة واألمل، ص4ٖ٘،صٗالمسعودي، مروج الذھب ،ج (٘)

، 988ٔ، ٔم(األنساب تقدٌم وتعلٌق عبد هللا عمر البارودي، دار الجنان،بٌروت،طٙٙٔٔھ/ٕٙ٘سعد عبد الكرٌم التمٌمً)ت

             .  4ٖ٘، ص ٔ،  ج9فً اإلسبلم، دار المعارؾ ، القاھرة،ط نشؤة الفكر الفلسفً،علً سامً  ،و النشار  ،8ٖٖ،ص٘ج

النوبختً،الحسن بن موسى،والقمً، سعد بن عبد المنعم، وھما من علماء القرن الثالث الهجري، فرق الشٌعة ، تحقٌق، عبد  (ٙ)

                                                                                         8ٔ، ص99ٕٔ، ٔالمنعم الحفنً، دار الراشد، القاھرة، ط
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المعتزلة، باعتبارھم أصحاب النظر العقلً، ھً فً اإلسبلم كما ھً سابر األدٌان: ففً كل دٌن كتاب مقدس 

وأقوال مؤثورة، ولكن ماذا لو تعارض ظاھر النص مع الفعل؟ أٌهما المرجح؟ تقدٌس النص والنؤي عن النظر 

ً، أو تؤوٌل ظاھر النص كما ٌتماشى مع العقل فٌتسنى إقناع المخالفٌن خصوصا  من أصحاب الدٌانات العقل

فً قابمة المعتزلة كون مجلسه كان  (4)ولقد أُدرج اسم الحسن البصري األخرى ، وبهذا الرأي قال المعتزلة.

نقطة االتصال ثم االنفصال، فكان النواة األولى النبثاق فكرة المنزلة بٌن المنزلتٌن، وألن آرابه معتدلة وأجوبته 

قاببل  بالعدل نافٌا  للجبر، باإلضافة إلى أن رأٌه فً مرتكب الكبٌرة   تحرت اإلقناع والتعلٌل، واعتبره المعتزلة

م( رأس المعتزلة 4ٗ9-99ٙ/ھٖٔٔ-8ٓولقد اعُتبر واصل بن عطاء)   (1)ه منافق ال كافر وال مإمنكان فً أن

ومإسسها األول وھو مولى لبنً ھاشم فً المدٌنة أو لؽٌرھم، انتقل إلى البصرة، وانضم إلى حلقة الحسن 

وربما ولّد  ،(3)الحسن البصري، ولزم مجلسه إلى أن قال رأٌه فً مرتكب الكبٌرة، إذ اعتزل على إثرھا مجلس

احتكاكه بالمخالفٌن له سواء من كان منهم على دٌن مخالؾ كالنصارى والمانوٌة أم كان على مذھب مخالؾ 

، وفً ذلك (1)كالجهم بن صفوان الذي كان ٌقول بالجبر، أم من كان ٌنشر التحلل والزندقة كالشاعر بشار بن برد

كما تدل على ذلك  (6)ه:" لم ٌكن أحدا  أعلم منه بطرق المخالفٌن"بقول  (5)وصفه صاحبه عمرو بن عبٌد بن باب

كونه  -أسماء كتبه:مثل : "أصناؾ المرجبة" و"الثنوٌة" و"المنزلة بٌن المنزلتٌن"و"خطبته التً أخرج منها الراء"

م وكتاب"ما فً القرآن" و"السبٌل إلى معرفة الحق" وكتاب" الدعوة " و"أصل العل-كان ٌلثػ بحرؾ الراء

واستطاع واصل بعد اعتزاله مجلس الحسن بلورة اآلراء التً سبقته للفرق المختلفة فً مذھٍب قابم،   (0)والجهل"

ثم القول بالمنزلة بٌن المنزلتٌن، وأخٌرا  القول  -كمعبد وؼٌبلن-فمن آرابه: نفً الصفات اإللهٌة والقول بالقدر

واصل بن عطاء  (م4٘8-99ٙ/ھٔٗٔ-8ٓعمرو بن عبٌد  )والزم   (4)بتخطبة أحد الفرٌقٌن فً الجمل وصفٌن

 .فً مجالسه وفً آرابه

 ووضع المعتزلة لحزبهم قواعد خمسة سموھا األصول، وھً التً رسمت مبلمح فكرھم وھً تمثل لب علم  

                             الكبلم:                                                                                            

التوحٌد: الذي ٌمثل باألساس المبدأ األول فً اإلسبلم، وركز المعتزلة فً ھذا األصل على وحدة الذات           -ٔ
------------------------                                                                                                                                                  

 لًعادل ، المعتزلة والفكر الحر، األھا،، و العوا 4ٕٔعمر ، تارٌخ الفكر العربً، ص،فروخ و. ٕ٘عبد الجبار، المنٌة، ص(ٔ)

                                                                                                                                   . ٓٙٔ-4٘ٔصٔللطباعة والنشر، دمشق، ط

محمد بن تاوٌت   م( ، أخبلق الوزٌرٌن،تحقٌقٖٕٓٔھ/ٗٔٗ،و التوحٌدي، علً بن محمد)4ٕ-ٕٙعبد الجبار، المنٌة،ص (ٕ)

وأحمد محمود صبحً، فً علم الكبلم دراسة فلسفٌة آلراء الفرق اإلسبلمٌة فً  ،4ٖٗ، ص99ٕٔالطنجً، دار صادر، بٌروت، 

                                                                                                       . 8ٕٔ، ص98٘ٔ، ٘،دار النهضة العربٌة، بٌروت،طٔأصول الدٌن،ج

عٌسى ، وما بعدھا. ،و  4،صٙ، وابن خلكان،وفٌات،ج8ٖٖ،ص٘،و الذھبً، سٌر،جٕٗٔ،ص٘المقدسً، البدء والتارٌخ،ج (ٖ)

    8ٔٔفً علم الكبلم ص ،أحمد محمود ، و صبحً،9ٖ٘،صٔسامً ، نشؤة الفكر، ج ،،و نشارٖٕٕالحزبٌة السٌاسٌة، ص، رٌاض

،و الذھبً، سٌر أعبلم ٖٔ٘بشار بن برد ھو مولى لبنً عقٌل أو ؼٌرھم وٌكنى أبا معاذ قتله ، ابن قتٌبة، الشعر والشعراء، ص (ٗ)

                                                                        ،،و  .  ٕٔٔ،ص4،والبؽدادي، تارٌخ بؽداد،جٕٗ،ص4النببلء، ج

وكان شٌخ معتزلة عصره وفقٌهها واه أخبار مع المنصور الخلٌفة العباسً، مات مولى لبنً تمٌم أو ؼٌرھم  دبن عبٌ عمرو  (٘)

،وابن الجوزي، ٙٙٔ،صٕٔ، والبؽدادي، تارٌخ بؽداد، ج4ٖٕ،ص4ابن سعد، الطبقات، ج بالقرب من مكة، انظر:

                                                                                     ٓٙٗ،صٖ، ابن خلكان، وفٌات،ج8٘،ص8المنتظم،ج

 ،984ٔ، ٕتحقٌق سوسنة دٌفلد، بٌروت،ط طبقات المعتزلة، م(ٖٙٗٔ/ھ8ٗٓأحمد بن ٌحٌى بن المرتضى)ت ابن المرتضى، (ٙ)

                                                                                                                                                                                                . ٕٖص

                                                                                                                              .                                              ٔٔص،ٙابن خلكان  ،وفٌات، ج (4)

الفلسفً فً اإلسبلم ،دار المعرفة الجامعٌة  تارٌخ الفكرمحمد علً،  ،الرٌانأبو ،  وٖٕالشهرستانً، الملل والنحل،ص (8)

                        . ٖٕٕ،وعمر فروخ، تارٌخ الفكر،ص8ٗٔ،صٔ، وصبحً، فً علم الكبلم، ج8ٕ٘ص،98ٙٔاإلسكندرٌة، 
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اإللهٌة، ونزھوا هللا عن التشبٌه بصفات اإلنسان، كما رأوا أن القرآن مخلوق، وبذلك فاهلل   قدٌم ، وانفراد هللا فً 

                                                                                                       (4)األلوھٌة تقضً انفراده فً القدم، والقول بحدوث القرآن أو خلقه

 وبذلك فاإلنسان ھو وھو فً رأي المعتزلة الصلة بٌن هللا واإلنسان والتً تقوم على العدل المطلق،العدل:  -ٕ

 معتزلة قد ردوا على الجبرٌة، وبذلك ٌكون ال(1)المسإول عن أفعاله وأن حسابه من قبل هللا سٌكون على ما فعل

ثنابٌا  مفضبل  لدى المعتزلة ،لذلك أحبوا أن ولقد شكل التوحٌد والعدل التً رأت أن اإلنسان مسٌر ال مخٌر. 

 ٌسموا بهما أي أھل العدل والتوحٌد.

والوعٌد ھو بٌن العمل واإلٌمان، الذي قالت به المرجبة، فالوعد األصل  القد ربط المعتزلة بهذ الوعد والوعٌد:-ٖ

أن ٌكون هللا قد وعد المإمنٌن من خْلقه بالثواب، وتوعد الكافرٌن منهم بالعقاب. وربط المعتزلة بٌن ھذه العقٌدة 

وبٌن مفهومهم للعدل اإللهً، الذي ٌفترض بموجبه أن ال ٌعامل المإمن والكافر على حد سواء، فاهلل صادق فً 

بة، فإذا تاب المإمن قبل موته عن الكبٌرة ؼفر له، وإن لم ٌتب ُخلِد فً وعده ووعٌده، ال ٌؽفر الكبٌر إال بعد التو

 . (3)نار جهنم

وتعتبر من أولى اإلضافات التً قدمها واصل بن عطاء، وبنتٌجته أحدث ذلك االنشقاق  المنزلة بٌن المنزلتٌن: -ٗ

ص  من القابلٌن بالعدل فً صفوؾ القابلٌن" بالعدل  والتوحٌد" وبه نشؤت المعتزلة كفرقة مستقلة ھً أخ

والتوحٌد، وٌعنً ھذا األصل أن مرتكب الكبٌرة الذي أجمع كل من الخوارج والمرجبة وأھل العدل والتوحٌد 

على تسمٌته بالفاسق، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فقال الخوارج: ھو فاسق كافر، وقالت المرجبة: ھو فاسق مإمن، 

بٌنما ھً عند المعتزلة اآلخذ بما اتفق الجمع من أن مرتكب  وقال الحسن البصري وأصحابه ھو فاسق منافق،

ھو فاسق ورفض ماعدا ذلك من اآلراء المختلؾ فٌها وعلٌها، ثم القول بؤن ھذا الفاسق ھو فً منزلة  الكبٌرة

الوسط بٌن منزلتً الكفر واإلٌمان لمباٌنته درجات الكفار وأحكامهم، ودرجات المإمنٌن وصفاتهم، وأنه بعد ذلك 

 .(1)مخلد فً النار، وإن ٌكن من العذاب دون درجة المشركٌن والكفار

ٌعتبر ھذا المبدأ من المسلمات به لدى جمٌع المسلمٌن، وفً ذلك تجسٌدا   :األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر-5

 مبدأ عاموھذا األصل ھو (5 )كنتم خٌر أمٍة أخرجت للناس تؤمرون بالمعروؾ وتنهون عن المنكرلقوله تعالى

أوجبه المعتزلة على كل مسلم. وقد بلػ مقام ھذا األصل عند المعتزلة إلى الحد الذي جعلوه أصبل  عظٌما  من 

                   .(6)والعبادة أصول الدٌن، وقالوا عنه إنه أصل شرٌؾ...وعدوه أشرؾ من جمٌع أبواب البرّ 

                       سٌاسة والمعرفة والدٌن فالمشكبلت السٌاسٌة والموقؾ منهافعلم الكبلم بؤصنافه المختلفة إذا  ولد من رحم ال

---------------------------------                                                                                          
م(مقاالت اإلسبلمٌٌن واختبلؾ المصلٌن، تصحٌح ھلموت رٌتر، دار 9ٖ٘ھ/ٕٖٗاألشعري، أبو الحسن علً بن اسماعٌل)ت (ٔ)

 األصول الخمسة، تحقٌق فٌصل بدٌر عون ،و الهمذانً، عبد الجبار،ٙ٘ٔ-٘٘ٔ،ص 98ٓٔ، ٖالنشر فرانز شتابر بفٌسبادن، ط

                                   .ٕٕالشهرستانً،الملل،ص و 8ٙ،-4ٙص ،998ٔ، ٔلجنة التؤلٌؾ والتعرٌب، جامعة الكوٌت،  ط

علم الكبلم ، ، و عون ، فٌصل4ٕ٘مدخل إلى علم الكبلم، ص ،السٌد محمد ، و صالح،4ٓعبد الجبار، األصول الخمسة، ص (ٕ)

 ٖالعربٌة، دار الجٌل، بٌروت، ط تارٌخ الفلسفة ،خلٌل حنا ، و الحر،،الفاخوري  ،وٕٕٓدار الثقافة، القاھرة، ص ومدارسه،

                                                                                                                               . ٓ٘ٔصٔ،ج99ٖٔ

 ، صالح،8ٕٕ،ص99٘ٔ، ٕة، طالمؽربً، علً عبد الفتاح، الفرق الكبلمٌة اإلسبلمٌة)مدخل ودراسة( مكتبة وھبة، القاھر (ٖ)

                                                                            .ٕٕٗ، ، صٕٔٓٓمحمد السٌد، مدخل إلى علم الكبلم، دار قباء، القاھرة، 

، وبدوي، عبد الرحمن، مذاھب اإلسبلمٌٌن، ) المعتزلة االسماعٌلٌة القرامطة النصٌرٌة(دار العلم 8ٓٔ(البؽدادي، الفرق،صٗ)

                                                                                                                                        .   ٘ٙ-ٗٙ، ص994ٔللمبلٌٌن، بٌروت، 

                                                                                                                                                               .     4ٔ، وسورة لقمان، آٌة ٗٓٔسورة آل عمران، آٌة  (٘)

                    .                       ٗ٘، ص  ،99ٌٔٔارات، الفكر اإلسبلمً دار الشروق، القاھرة، ت محمد، عمارة، (ٙ)
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سواء أكان قبل األموٌٌن أم أثناء حكمهم توضح انبثاق تلك األفكار التً أٌدتهم أو عارضتهم باإلضافة إلى دور 

بعلم الكبلم وھم من أصحاب خلفٌات ثقافٌة الثقافات األخرى، والتً تتضح من خبلل شخصٌات معظم من قال 

ؼٌر إسبلمٌة وھذا ٌدل على مدى التؤثر بتلك الثقافات ،ٌضاؾ إلى ذلك دور الدٌن اإلسبلمً الذي كان محورا  

التقت حوله أفكار أصحاب علم الكبلم فً التفسٌر والشرح واالستدالل، وٌتضح موقؾ األموٌٌن من علم الكبلم 

آرابهم والسماح لها بالتؽلؽل فً المجتمع إال إذا مّسْت سٌاستهم عند ذلك اعتبروھا  من خبلل استٌعاب جمٌع

                                                                                                                                                                   معارضة لهم فردوا علٌها بحسب رإٌتهم.   

                                                                                                             تدوٌن والترجمة:لبداٌة حركة ا-3 

 التدوٌن فً العصر األموي:-أ

إن جذور الدولة العربٌة  ضاربة  بعمق فً مجال الكتابة عمق التارٌخ، فالكتابة لم تكن طاربة علٌها بل     

، ولقد  (4)تطلبتها الحاجة والضرورة، منذ القدم، وازدادت الضرورات للكتابة مع وضع الدواوٌن وتوزٌع العطاء

م( عندما ُرفعت المصاحؾ 4٘ٙ/ھٖٙصفٌن) كتب القرآن الكرٌم وبؤعداد كبٌرة وربما وصلت كما فً معركة

                                                                                                                                                .   ( 1)مصحؾ ٓٓ٘إلى 

ٌن العلوم المختلفة فً بداٌة القرن الهجري األول وربما كان السبب الذي أدى إلى نفً أو تؤكٌد مسؤلة تدو     

كان فً النظرة إلى تلك المعارؾ والتً كانت ُتروى شفوٌا ، األمر الذي طرح إمكانٌة عدم تدوٌنها، باإلضافة إلى 

المفهوم الذي كان سابدا  عند العرب فً تلك المرحلة وھو احتمال اختبلط  تدوٌن الحدٌث والعلوم الدٌنٌة بالقرآن 

عن عروة بن الزبٌر أن عمر بن الخطاب أراد أن ٌكتب السنن، ثم رواه الزھري  ماالكرٌم ومما ٌدل على ذلك 

تردد وقال:" كنت أردت أن أكتب السنن، وإنً ذكرُت قوما  كانوا قبلكم كتبوا كتبا  فؤكّبوا علٌها وتركوا كتاب هللا، 

الخصوصٌة فً النظرة إلى الحدٌث جعلت الكثٌر ممن دونوا ، وھذه (3)وإنً وهللا ال ألبس كتاب هللا بشًء أبدا "

وإما ٌتلفوھا خوفا  علٌها من أن تصل إلى من ھو لٌس أھبل  لها من ؼٌر  (1)الحدٌث إما أن ٌمحوه بعد أن ٌحفظوه

أھل العلم فٌسًء إلٌها، كما فعل الحسن البصري إذ أتلؾ ما كتب قبل موته بحٌث لم ٌبق  لدٌه إال صحٌفة 

م( كان لدٌه كتبا  9ٕٙ/ھ4ٖ، وھذا ال ٌنفً وجود مدونات للحدٌث، فعبد هللا بن عمر بن الخطاب)ت(5)واحدة

كما كان أنس بن مالك ٌلقً ما عنده من أحادٌث إذا كثر الناس علٌه وٌقول  (6)ٌنظر إلٌها قبل الخروج على الناس

 المشهور بؤبً قبلبة، فٌبدو أنه (م4ٕٕ/ھٗٓٔت)الجرمً أما عبد هللا بن زٌد (0)لهم :" كتبتها عن رسول هللا"

على حد تعبٌر الذھبً إال أن التدوٌن الرسمً؛ أي بتكلٌؾ من الحاكم األموي شخصٌا             (4)ترك كتبا  بحمل بؽل
-----------------------------------------                                                                                            

 ،ٔمحمد حسن ، تارٌخ الكتابة وتدوٌن العلم فً العصر الجاھلً والقرن األول الهجري، دار الصدٌق، دمشق، ط ،شراب (ٔ)

                                                                                                                                          .ٓٔٔ،صٕ٘ٓٓ

محمد أسعد حسن المراؼً، دراسات فً المكتبة العربٌة وتدوٌن التراث، دار ,ٕٓ٘، ص،وٕالمسعودي، مروج الذھب، ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                  . 9ٕ، صٔالعلوم العربٌة، بٌروت، ط

                                                                                                                                            .  84ٕ، صٖابن سعد، الطبقات، ج (ٖ)

. ٔٙ-8٘، ص94ٗٔ، ٕأحمد أبو بكر، تقٌٌد العلم، تحقٌق ٌوسؾ العش، دار إحٌاء السنة النبوٌة، بٌروت، ط البؽدادي، (ٗ)

                                                                                                                                                                      .  4ٓ٘، صٕوالطبري ، تارٌخ األمم والملوك، ج

                                                                                                                                         .4٘ٔ-4ٗٔ، ص4ابن سعد، الطبقات، ج( ٘)

                                                                                                                                                                                                                  . ٕٕٕ،صٖالذھبً، سٌر أعبلم، ج (ٙ)

                                                                                                    . ٗٙ-ٖٙالواسطً، تارٌخ واسط،،ص (4)

سان ،والكتب مصنوعة من الرق ومن الجلد المكشوط والمدبوغ، ابن منظور، ل9ٙٗ،صٗالذھبً،سٌر، ج(8)

                                                                                                                                                                                                                                                   . ٙٓٔ،والرازي، مختار الصحاح، ص88ٗ،صٕٔالعرب،ج



ٕ٘ٙ 
 

للحدٌث حدث عندما كتب عمر بن عبد العزٌز إلى أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والٌه على المدٌنة من 

وربما لم ُتعتبر  -فُكتاب الحدٌث ُكثر، ولو أّن كتابات البعض كانت بسٌطة (4)أجل تدوٌن أحادٌث رسول هللا

 حٌث ال ٌوجد للكلمة؛ أي كتب بما تعنٌه ھذه الكلمة، ألنه ال ٌوجد ضابط لكلمة كتاب،الواسع  مدونات بالمعنى

وعلى الرؼم من ( 1)محتواه أو حجمه لحجم الكتاب، فالكتاب ھو فً األصل المكتوب بصرؾ النظر عن حد مقرر

 ض المإرخٌن بعدالتارٌخ الذي ٌحدده بع والتؤلٌؾ قبلعلى وجود التصنٌؾ  فوجود ھذه المدونات ھو دلٌل ذلك

وٌدل على ذلك المدونات التً وجدت فً النسب والتفسٌر والفقه وؼٌرھا من العلوم  (3) ( م4ٙ٘/ھ8ٗٔعام )

ولم ٌكن ھناك فصل أو تحٌٌد كل علم عن اآلخر فً ھذه المرحلة لكن ھذا األمر تم الحقا ، ففً  والمعارؾ، 

( م84ٙھ/8ٙتسب إلى عبد هللا بن عباس )نُ ومنها ما  ،تمت كتابة عدة مدونات  :  التفسٌر وعلم القرآنمجال 

وٌتضح من رواٌة ذكرھا ابن سعد فً طبقاته العدد الذي  (5)وكتاب آخر له بعنوان "أحكام القرآن" (1)فً التفسٌر

لسعٌد بن  ا  وھناك كتاب أٌض،  (6) ال بؤس به من المدونات عند ابن عباس والتً ٌصفها بؤنها تبلػ حمل بعٌر

ٌُذكر عدد،  (4)كما قام الحسن البصري بتؤلٌؾ كتابا  فً التفسٌر (0)جبٌر من كتاب التفسٌر منهم: الضحاك بن  ا  و

الناسخ  باإلضافة إلى تؤلٌفه كتاب بعنوان"، (م4ٖٕ/ھٗٔٔ( وعطاء بن أبً رباح)تم4ٕٖ/ھ٘ٓٔ)ت(1)مزاحم 

الذي قام بتدوٌن شروح  (44)(م4ٖٙ/ھ8ٔٔ، وقتادة بن دعامة السدوسً)ت(47)و"عواشر القرآن" والمنسوخ"

سماعٌل بن عبد الرحمن بن أبً إباإلضافة إلى (41)عبد هللا بن عباس فً كتاب ُعِرؾ باسم "ؼرٌب القرآن"

،واعتمد فٌه على (41)وعمرو بن عبٌد الذي ألؾ كتابا  فً التفسٌر (43)(م4ٗٗ/ھ4ٕٔكرٌمة المعروؾ بالّسدي)ت

وربما ٌعود ھذا  (45)(م4ٖٙ/ھٙٗٔالكلبً)ت و محمد بن السابب.، الحسن البصري عندما كان ٌحضر مجلسه

كتابٌن األول ( م4ٖٕھ/ٗٔٔتلمكحول الشامً )الفقه .ولقد ُسجل فٌما ٌخص (46)الكتاب إلى ابن عباس

          الزھري بعنوان"الناسخ وٌضاؾ إلٌهما كتاب لمحمد (40)بعنوان"السنن فً الفقه" والثانً"مسابل فً الفقه"
--------------------                                                                                                      

                                                                                                 8ٓ،و القطان، تارٌخ التشرٌع اإلسبلمً، ص8ٓٗ،ص8وج84ٖ،صٕابن سعد، الطبقات، ج(ٔ)

، 89، ص98ٖٔ، ٔبٌروت، ط صالح أحمد ، دراسات فً تطور الحركة الفكرٌة فً صدر اإلسبلم، مإسسة الرسالة،،العلً  (ٕ)

                                     .98ٙ،صٔوكلمة كتاب فً اللؽة ھً اسم لما ُكِتب مجموعا  ، انظر ابن منظور، لسان العرب، ج

                                                              ٕٔٙ، والسٌوطً، تارٌخ الخلفاء ،صٔ،والذھبً، تذكرة الحفاظ، جٗٙٔص  ٖابن خلكان، وفٌات، ج، (ٖ)

                                                                                                                                               .ٓ٘الندٌم،الفهرست،ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                     .4٘الندٌم، الفهرست  ،ص (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                       .9ٖٕ،ص٘ابن سعد، الطبقات ،ج (ٙ)

                                                                                                                                                          .8ٕ٘ص،ٙابن سعد، الطبقات، ج (4)

                                                                                                                                                                                                         .ٓ٘الندٌم،الفهرست،ص (8)

فإاد ، تارٌخ التراث، ترجمة محمود فهمً حجازي، مراجعة عرفة مصطفى وسعٌد عبد الرحٌم،  ،سٌزكٌن ، ٓ٘الندٌم  ،ص (9)

                                                                                                                                                                                                   .                    4ٙ-4٘،صٔ،جٔ،م99ٔٔجامعة األمٌر محمد بن سعود، الرٌاض، 

                                                                                                                                                     4ٕ،صٔ،جٔسٌزكٌن، تارٌخ التراث، م (ٓٔ)

(  قتادة بن دعامة بن قتادة: مفسر حافظ ضرٌر كان من أحفظ أھل البصرة وكان رأسا  فً العربٌة ومفردات اللؽة وأٌام العرب ٔٔ)

                                                                                                             .  9ٕٕ،ص4والنسب مات بواسط بالطاعون، ابن سعد، الطبقات،ج

                                                                                                                                                                             4ٗ،صٔ،جٔسٌزكٌن، المرجع نفسه، م (ٕٔ)

، والسدي ھو تابعً حجازي االصل سكن الكوفة كان عارفا  بالوقابع وأٌام 4ٙ-4٘،صٔ،جٔكٌن، تارٌخ التراث، مسٌز (ٖٔ)

                                                                                                                                            .4ٖٔ،صٔالناس، الزركلً، األعبلم،ج

                                                                                                                                   .            ٕٙٗ،صٖابن خلكان، وفٌات األعٌان،ج (ٗٔ)

( محمد بن السابب بن بشر الكلبً أبو النضر، نسابة راوٌة عالم بالتفسٌر واألخبار وبؤٌام العرب من الكوفة عاش ومات فٌها ، ٘ٔ)

                                                                                                                                                   . 9ٖٓ،صٗابن خلكان، وفٌات،ج

                                                         .                 8ٓ، صٔ،جٔتارٌخ التراث م وسٌزكٌن، ٓ٘ابن الندٌم،ص(ٙٔ)

                                                                                                                                                         .         8ٖٔالندٌم،الفهرست،ص(4ٔ)
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ألؾ (م4ٗ8/ھٖٔٔالقرشً)ت وذكر ابن حجر العسقبلنً أن أبو زناد عبد هللا بن ذكوان(4)القرآن"والمنسوخ فً 

 بن محمد بن علً بن أبًمنها كتاب الحسن  اإلسالمٌةالعقٌدة وورد ذكر عدة مإلفات فً  .(1)كتابا  فً الفقه

 .     (3)األقالٌم م(" اإلرجاء" باإلضافة إلى عدة كتب له تحمل العنوان نفسه وأرسلها إلى مختلؾ4ٔ4/ھ99طالب)

وٌضاؾ إلٌها الكتب  (1)أي "القدر"بالعنوان نفسه ( كتابا  م4ٖٕ/ھٗٔٔلوھب بن منبه) فقد وجدالقدر وفً  

                                      العدٌدة التً كتبها واصل بن عطاء والتً وردت سابقا .     

إال الحقا ، فالمؽازي ال  م الحدٌث التً لم تنفصل عنهأر تووالتً تعتب السٌر والمؽازيوفً مجال تدوٌن    

اة الرسول بصفة عامة، وھذا ما أُطلق علٌه فٌما بعد السٌرة تقتصر على الحمبلت العسكرٌة للرسول بل سردا  لحٌ

إذ ألؾ كتابا  حول حٌاة  ( من أوابل الذٌن كتبوا بالمؽازيم4ٖٔ/ھ9٘بن الزبٌر)ت اعُتبر عروةولقد   (5)النبوٌة، 

أبً وقد تحدث ابنه ھشام عن كتب أبٌه قاببل : "أحرق  ،(6)الراشدٌن كما اھتم بحوادث عهد الخلفاء الرسول 

ٌوم الحرة كتب فقه كانت له فكان ٌقول بعد ذلك : ألن تكون عندي أحب إلً من أن ٌكون لً مثل أھلً 

بٌنما  (4)" وھً موجودة فً ھٌدرلٌبرج فً ألمانٌاالمؽازي قطعة من كتابه " ووجدت لوھب بن منبه ،(0)ومالً"

ھو الذي منح السٌر إطارھا الذي ُعِرؾ كان الزھري أول من استعمل لفظ السٌرة تعبٌرا  عن حٌاة الرسول ، و

وٌتضح مدى الكم الذي قام الزھري بتدوٌنه، من رواٌة زوجته التً تقول  (1)فٌما بعد، وكان أول من دّون العلم 

ًّ من ثبلث  كتابا  فً  (44)(م4٘8/ھٔٗٔ.كما كان لموسى بن عقبة)ت (47)ضرابر"فٌها:" وهللا لهذه الكتب أشد عل

وٌقول الذھبً أنه ألؾ المؽازي فً  (41)المؽازي كتبه عن الزھري وٌعتبر حسب رأي ابن حجر من أصح الكتب

وٌبلحظ ھنا العبارات التً تقول : أول من صنؾ أو أول من كتب وھذا  (43)مجلد، فكان أول من صنؾ فً ذلك

من كتاب موسى فً السٌرة ُطِبعت مع ترجمة ٌدل على مدى التباٌن فً مفهوم التدوٌن، وقد ُكشؾ عن قطعة 

     .(45)(  م4ٙ9/ھٕ٘ٔ، ھذا واعتبر محمد بن اسحق عمود كتابة السٌرة النبوٌة )ت(41)م9ٓٗٔألمانٌة فً سنة 
------------------------                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      .      48،صٕ،جٔسٌزكٌن ، تارٌخ التراث،م(ٔ)

 ٔة الرسالة،بٌروت،طم( ،تهذٌب التهذٌب،تحقٌق ابراھٌم تلزٌبق وعادل مرشد، مإسس8ٗٗٔھ/8ٕ٘ابن حجر العسقبلنً)ت(ٕ)

                                                                                                                     .  ٖٖ،صٕ، ج99ٙٔ

                       . ٕٖٖم( ص4ٔ8-4ٓٓھ/ٓٓٔ-8ٔ.،و الذھبً، تارٌخ اإلسبلم، حوادث سنة) ٔٙالشهرستانً، الملل، ص (ٖ)

                                                                                                     ..8ٗ٘،صٗالذھبً، سٌر أعبلم، ج (ٗ)

 Abbot ,Nabia; Studiesin  Arabic Literary  Papyri (1,Historical   Letxts)of  Chicgoانظر كتاب  (٘)

prees ,Chicago  1957                                                                                                                                                                              

               .ٓٗ، صٕٔٓٓ، ٕالمؽازي األولى ومإلفوھا ، ترجمة حسٌن نصار مكتبة الخانجً، القاھرة، ط ،ٌوسؾ ھوروفتس ، (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                         .    49ٔ،ص٘ابن سعد، الطبقات،ج (4)

                                                                                                                                                              . ٙٗالمؽازي ، ص ،ٌوسؾ-ھوروفتس،(8)

، وعبد العلٌم عبد الرحمن خضر، المسلمون وكتابة التارٌخ، المعهد العالمً 4٘ٔ، صٔشاكر ، التارٌخ العربً، ج،مصطفى (9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .8ٙ، ص99٘ٔ، ٕللفكر العربً، ط

                                                                                              .ٖٙٔ،صٔ، وابن عماد الحنبلً، شذرات الذھب، ج48ٔص،ٗابن خلكان، وفٌات، ج (ٓٔ)

ر عالم بالسٌرة النبوٌة من ثقات رجال الحدٌث من أھل ( موسى بن عقبة بن أبً عٌاش األسدي بالوالء أبو محمد مولى آل الزبٌٔٔ)

                                                                                                                  .      ٕٖ٘،ص4المدٌنة مولده ووفاته فٌها، الزركلً، األعبلم،ج

                                                                                                                                                   .8ٗٔ، صٗابن حجر، تهذٌب، ج (ٕٔ)

                                                                                                                                                                . ٗٔٔص،ٙالذھبً، سٌر أعبلم النببلء، ج (ٖٔ)

                                                                                                                                                                   .    84المؽازي، ص ،ٌوسؾ ھوروفتس، (ٗٔ)

م( اإلعبلن بالتوبٌخ لمن ذم أھل التارٌخ، ترجمة صالح أحمد 94ٗٔ/ھ9ٕٓمحمد بن عبد الرحمن شمس الدٌن)ت السخاوي، (٘ٔ)

ٌحٌى وھٌب ، الكتاب فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار الؽرب ،الجبوري و، ٓٙٔ،، ص989ٔ، ٔالعلً، مإسسة الرسالة، بٌروت،، ط

                                                                                                                                                   .ٔ٘،  ص998ٔ، ٔمً، بٌروت، طاإلسبل
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                                              األنساب فً التارٌخ أو ما اختص فهً متنوعة منها العلوم اإلنسانٌة واآلداب وباالنتقال إلى تدوٌن

ى ذلك من خبلل إحضار ولقد كان للتارٌخ اھتمام واضح حتى من قبل الحكام أنفسهم وتجلّ  أو المثالب أو الشعر،

وسجلت المعلومات  لعبٌد بن شرٌة الٌمنً، إلى دمشق وتدوٌن ما ٌقوله من األخبار الماضٌة سفٌان معاوٌة بن أبً

 ھ4ٖ٘ٔ )طبع ھذا الكتاب فً حٌدر آباد سنة وتم (4)الملوك وأخبار الماضٌٌن"" فً كتاب سمً

إلى كتاب التٌجان البن منبه وھو من الصفحة  وقد ُضم ھذا الكتاب أخبار عبٌد بن شرٌة" "نبعنوام(9ٖ8ٔ/

من  جةالملوك المتوّ " واختص وھب بن منبه بكتابته لتارٌخ الٌمن إذ ألؾ كتابا  سماه  (1)99ٗحتى الصفحةٕٖ٘

كان له كتاب آخر  ، كما(3)وقد رآه ابن خلكان فً مجلد واحد" حمٌر وأخبارھم وقصصهم وقبورھم وأشعارھم

ٌُذكر لوھب مدونات أخرى م8ٖٗ/ھ9ٕٕ)ت(1)درٌسإبرواٌة حفٌده عبد المنعم بن  التٌجان"بعنوان"   منها( ، و

ومن المإرخٌن .  (5)زبور داوود"و" "و"موعظة"األخبار و"حكمة وھب  أو قصص "قصص األنبٌاء"

عددھا تقرٌب لػ وله مدونات ب وھو إخباري من الكوفة (6)(م44ٖ/ھ4ٌ٘ٔحٌى)ت المرموقٌن أبو مخنؾ لوط بن

الممتدة من عهد أبً  حقبةا  مفصبل  ٌكمل بعضه البعض للمدونة ھً عبارة عن رسابل ٌمكن أن تإلؾ تارٌخ(ٕٖ)

باإلضافة  (4)"األخبارو" (0")فتوح الشام"بكر حتى أواخر العصر األموي مع بعض الثؽرات، ومن ھذه الكتب 

 .(1)إلى عدد آخر منها

التً مثلْت حقٌقة اجتماعٌة و سٌاسٌة واقتصادٌة،  ألن العرب بفطرتهم مٌالون إلى  ألنسابباأما االھتمام   

ٌُفرض معرفة األصول، باإلضافة إلى االھتمام بها من أجل الدٌوان الذي استحدثه عمر بن  الخطاب لتقرٌر ما 

نسب، فتدوٌن كتب و إلى الخصومات القبلٌة وما ولّدته من إثبات ال أعطٌات بٌت المال، لكل مسلم عربً من 

دؼفل ل "السٌرة " كتاباألنساب  بُكر فً ظهوره على قابمة المإلفات ومن تلك الكتب التً ورد ذكرھا 

ور بن مشجلكل من  كما كان(44)"التشجٌر"وكتاب"  التظافر والتناصر "وكتاب   (47)م(9٘ٙ/ھ٘ٙ")تالشٌبانً

ٌّس النمري كتابا  لو م(4ٓٗ/ھ8٘الضبً)ت ؼٌبلن ، وحسب رواٌة لحماد الراوٌة (41) فً األنسابزٌد بن الك

كتابا  عن قرٌش وثقٌؾ، وكان ٌّطلع علٌه قبل ذھابه إلى الخلٌفة الولٌد بن ٌزٌد  -أي حماد-ٌتضح منها تدوٌنه 

، ولقد أدى االھتمام باألنساب إلى االھتمام بنقٌضها؛ أي            (43)الذي كان ٌطلبه لبلستفسار منه عن األنساب
-----------------------------                                                                                                                                              

  .   ٕٙٔ، صٔشاكر ، التارٌخ والمإرخون، ج ،مصطفى ،٘ٔٔ،ص٘، والعسقبلنً، اإلصابة، جٕٖٔالندٌم، الفهرست،ص (ٔ)

، وانظر وھب بن منبه ، كتاب التٌجان، تحقٌق مركز الدراسات ٕٙٔ، صٔشاكر ، التارٌخ والمإرخون، ج-،مصطفى  (ٕ)

                                                                                                                                   د.ت،     ،واألبحاث

                                                                                                                                                                         .ٖ٘،صٙابن خلكان، وفٌات األعٌان،ج( ٖ)

                                                                                                                                                      ٕٕٔ،صٕ، جٌٔخ التراث العربً، مسٌزكٌن، تار( ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  ٕ٘ٔ،صٕ،جٔالمرجع السابق، م (٘)

فة له تصانٌؾ كثٌرة فً تارٌخ عصره وما كان قبله ( أبو مخنؾ، األزدي راوٌة عالم بالسٌرة واالخبار ؼمامً من أھل الكوٙ)

                                                                                                                                                   .  ٕ٘ٗ،ص٘بٌسٌر، الزركلً، األعبلم،ج

                                                                                                                                                                             .    ٖٙٔابن الندٌم، الفهرست ،ص (4)

                                                                                                                                                  .    ٖٙٔالمصدر السابق،ص (8)

م( فوات الوفٌات، تحقٌق إحسان عباس، دار صادر، ٕٖٙٔھ/4ٙٗمحمد بن شاكر )ت ،، و الكتبًٖٙٔالندٌم،  الفهرست،ص (9)

                                                                                                                     .         49ٔ-48ٔ،صٔ. وشاكر مصطفى، التارٌخ والمإرخون، جٕٕ٘ص،ٖم بٌروت،

مع االزارقة، ابن سعد، ( دؼل بن زٌد بن عبدة الذھلً الشٌبانً نسابة العرب ؼرق ٌوم دوالب بفارس فً وقعة ٓٔ)

.                                                                                                                     ٓٗٔ،ص4الطبقات،ج

                                                                                       . 9ٔصالح أحمد ، الحركة الفكرٌة ،ص،العلً  و ٔٗ،ٕ،جٔسٌزكٌن، تارٌخ التراث،م (ٔٔ)

                  .ٕٖٔالندٌم، الفهرست،صزٌد من بنً عامر بن كبلب كان بؤٌام ٌزٌد بن معاوٌة عارؾ بؤٌام العرب وأحادٌثها، (ٕٔ)

                                                                   . ٕٓٔ،ص9ٖ8ٔ، مطبعة دار الكتب المصرٌة، القاھرة،ٕاألصفهانً، األؼانً، ج (ٖٔ)
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ما، و ٌعتبر تؤلٌفها كرد فعل على األنساب، وبدأ بهذا النموذج من الكتابات  بالمثالب والتً تعنً سلبٌات طرؾ

وردا  على ھذا الكتاب أمر  (4) زٌاد بن أبٌه ردا    على ما ُنسب إلٌه من طعن بنسبه فكان كتابه "مثالب العرب"

 م( وخالد بن سلمة4ٗٓ/ھٕٕٔالخلٌفة ھشام بن عبد الملك النضر بن شمٌل الحمٌري)ت

 لألمثالكما كان ( 1)"ومناقبها الواحدة فً مثالب العرب" م( بتؤلٌؾ كتاب بعنوان4٘ٓ/ھٕٖٔالمخزومً)ت

منها كتاب لصحار العبدي بن  األمثالمن الكتب التً تحمل عنوان  ذكر العدٌد ٌتضحوحضورھا فً ھذا العصر 

ٌقع فً خمسٌن وآخر لعبلقة بن كرٌم الكبلبً  (1)وكذلك كتاب لعبٌد بن شرٌة الجرھمً (3)م(ٓٙٙ/ھٓٗعباس)

 .  (5) ورقة رآھا الندٌم

فقد طلب الولٌد بن  الذي ُشِؽؾ به العرب قبل وبعد اإلسبلم،-الشعروباالنتقال إلى ما ٌهواه العرب أال وھو    

دواوٌنهما، حٌث قام بنسخها ( 6)ٌزٌد جمع أخبار العرب وأنسابها وأشعارھا وٌبدو أنه استعار من حماد وجناد

ان السّباق فً الذي ك م(4ٕ٘/ھٖ٘ٔ)، ولكن الفضل األكبر فً تدوٌن الشعر ٌعود لٌونس الكاتب(0)ماوردھا إلٌه

"وكان الفضل لهذه  "مجرد ٌونس" و"القٌان والنؽم شعر الؽنابً العربً، وله من الكتب كتابتؤلٌؾ كتاب جامع لل

، (1) وذكر األصفهانً أن كتاب ٌونس فً األؼانً كان أحد مصادره األساسٌة (4)الكتب الؽنابٌة فً شهرته

    ھذه ھً األولى لجمع ألحان العرب وأشعارھا.          وكانت محاولة ٌونس

                                                                                 خالد بن ُذكر الكٌمٌاءلها مكانتها أٌضا  بٌن تلك المدونات، ففً  ، والتً كانالتطبٌقٌةالعلوم وفٌما ٌخص تدوٌن   

كر له فٌها ما رآه الندٌم من "شعر فً ٌزٌد بن معاوٌة من المإلفٌن األوابل فً ھذا الحقل، الصنعة "  وأبرز ما ذ 

ورقة، باإلضافة إلى رإٌته لكتاب "الحرارات" وكتاب" الصحٌفة الكبرى" ن حوالً خمسمبة وٌتؤلؾ م

وإن صحْت نسبة ھذه الكتب إلى خالد، فهو إذا   (47)فً الصنعةو"الصحٌفة الصؽرى" وكتاب وصٌته إلى ابنه 

فهناك عدد  ممن دونوا فٌه وإن  الطبمن أوابل من وضعوا بصمتهم  فً الحضارة العربٌة فً علم الكٌمٌاء،أما 

فالطبٌب بولس األجابنطً كتب كتابا  ٌتؤلؾ من  -فبل ؼرو فً ذلك إذ كلهم من رعاٌا الدولة -كانوا من المسٌحٌٌن 

        أبدال"البنه، وكتاب "  كناش كما كتب الطبٌب تٌاذوق كتاب" (44)تسع مقاالت ، وكتاب آخر فً علل النساء
--------------------------------------------                                                                                                      

تارٌخ األدب العربً، نقله إلى العربٌة عبد الحلٌم نجار، دار المعارؾ، ،،و بروكلمان، كارل ٖٙٔالندٌم، الفهرست،ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                               ٕٓ٘،صٔ،ج٘القاھرة،ط

والنضر بن شمٌل بن خرشة التمٌمً أبو الحسن أحد األعبلم بمعرفة أٌام العرب . ٖٙ،صٕ،جٔسٌزكٌن، تارٌخ التراث، م (ٕ)

وخالد بن سلمة بن   .ٔٙٔ،صٔ، ابن خلكان،وفٌات،ج ولد بمرو وانتقل إلى البصرة مع أبٌه وأصله منها  وراوٌة الحدٌث وفقه اللؽة

الشعبً وؼٌرھما ھرب إلى واسط من بنً العباس فتل فٌها مع عمر بن ھبٌرة،ابن سعد، العاص كوفً ّحث عن سعٌد بن المسً و

                                                                                                                                   . 4ٖٗ،صٙالطبقات،ج

العبدي: من بنً القٌس خطٌب مفّوه له صحبة وھو أح النسابٌن كان ممن شهد فتح مصر وشهد ، صحار   ٕٖٔابن الندٌم ، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                 .8ٓٗ،صٖصفٌن مع معاوٌة سكن البصرة ومات فٌها، ابن حجر العسقبلنً، اإلصابة،ج

                                                                                                                                                                                                 .ٕٖٔابن الندٌم، الفهرست، ص (ٗ)

                                                                                                             ٕٖٔالندٌم، الفهرست،ص (٘)
،جناد ھو أبو محمد بن 4٘ٔ،ص4، والذھبً، سٌر،جٕٙٓ،صٕت،ج. وابن خلكان، وفٌا4ٕٕ،ص8ابن الجوزي، المنتظم، ج (ٙ)

                                                                                                                                                             .ٖ٘ٔ،ابن الندٌم، الفهرست،ص واصل الكوفً مولى بنً أسد ،كان من أعلم الناس بؤشعار العرب وأٌامها

                                                                                                                                                                 .ٖ٘ٔالفهرست، ص الندٌم، (4)

وٌونس بن سلٌمان بن كرد بن شهرٌار من ولد ھرمز كاتب وشاعر بارع فً صناعة الؽناء نشؤ  ،4ٕٓالندٌم، الفهرست،ص (8)

                                                                                                                                                                                    .ٕٔٙ،ص8وعاش بالمدٌنة ، الزركلً ،األعبلم،ج

          .            ٕٖٓوٕٖٕ،ص99ٖٔ، تحقٌق علً البجاوي، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،4ٔاألصفهانً، األؼانً، ، ج (9)

                                                                                                                                                                                                                               .8ٖٖ( الندٌم، الفهرست، صٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                           4ٙٔتارٌخ مختصر الدول ص ،وابن العبري،4ٕٔأخبار العلماء، ص القفطً، (ٔٔ)
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                                    .   (4)""شًء من تفسٌر أسماء األدوٌة وثالث بعنوان األدوٌة وكٌفٌة دقها وإٌقاعها وإذابتها"

لمحمد بن عن ساحة التدوٌن فً ھذا العصر، إذ ورد ذكر عدد منها  عند الندٌم  األحالم تفسٌرولم ٌؽب 

المنامات" و"تعبٌر  وھً كتاب"اإلشارة فً علم العبارة"أو "اإلشارة فً تفسٌر (م4ٕ8/ھٓٔٔسٌرٌن)ت

    .   (1)"إٌاالر

         (3)الصؽدي   األباطٌل" لصالح بن عمرانذات   كما وردت أسماء لكتب بعناوٌن مختلفة منها كتاب" عراة   

      باإلضافة إلى ما الكوفً وھو تؤلٌؾ سلٌم بن قٌس الهبللً (1) (م4ٓٗ/ھ8٘ت)"الهبللًسلٌم بن قٌس وكتاب "

 وھو عبارة عن رسالة أرسلها الحسن إلى أحد (5)فضابل مكة والسكن فٌها"   " تبه الحسن عن مكة بعنوانك

الزھاد الذٌن كانوا ٌسكنون مكة ، بعد سماعه أنه ٌرٌد ترك مكة، فكانت ھذه الرسالة بمثابة ترؼٌب له للبقاء فً 

 وكتاب أسنان الخلفاء للزھري، وقد ذكر عمر بن شبة .مكة، وتؤلؾ ھذا الكتاب أو الرسالة من ست وثبلثٌن ورقة

أي لجد محمد بن ؛ (6)ھذا الكتاب عندما تحدث عن محمد بن ٌحٌى، إذ قال بؤن الزھري كتب لجده ھذا الكتاب

، إذ طلب منه خالد القسري ذلك ٌحٌى. كما صنؾ الزھري كتابا  فً نسب قرٌش، وكتابا  فً النسب بشكل عام

.وھذه ھً اإلشارات الصرٌحة بؤسماء الكتب التً بقٌت (0)ختبلفهم حول طرٌقة العرضولكنه لم ٌكمله ال

أسماءھا فً رواٌات المصادر، عدا عن اإلشارات التً ترد والتً تقول وجدت فً كتاب أبً أو كتاب آبابً،  

ٌدة النشوء وھذا ھو بعض من نتاج العصر األموي الذي ٌوصؾ بالجدب والقحط فً مجال التؤلٌؾ ،ففً دولة ول

وعلى عاتقها تقع مهمات التؤسٌس والتوسع نشؤت ھذه المٌول للتدوٌن، ھذا عدا عن الكتب التً ُترجمت، والتً 

سٌؤتً ذكرھا الحقا ، ھذا فضبل  عن عوادي الزمن، التً تإثر فً الكتب أٌا  كان نوعها فالكتب ھً عرضة  للتلؾ 

سٌٌن الذٌن قضوا على كل ما ٌمت لؤلموٌٌن بصلة، وال ؼرابة الزمنً، ٌضاؾ إلى ذلك التلؾ المقصود، أي العبا

                                                                                                                      فً ذلك فهذه ھً سنة السٌاسة. 

، ولم ٌكن العرب بعٌدٌن عن نقل  (4)تفسٌر الكبلم بلسان آخر تعنً ھذه الكلمة العربٌة الفصٌحة الترجمة:-ب

 المعارؾ، إذ خبروه من قبل مجًء اإلسبلم، حٌث كانوا على صلة وثٌقة بحضارة العالم القدٌم، إذ كانت الصبلت

                                                   ات  قابمة بٌنهم وبٌن الفرس والروم والهنود، وقد أتٌح للعرب الكثٌر من الوسابل التً جعلتهم ٌستفٌدون من خبر

الجزٌرة، ومن  شبه األمم األخرى وعلومها، فمن ذلك األسواق والمواسم، التً كانت تقام فً أنحاء مختلفة من

البدٌهً أن تلتقً الثقافات والعقول، فقد كان العرب  ٌسافرون إلى ببلد الروم والفرس واألحباش للتجارة، كما 

الجزٌرة العربٌة دورھا فً التمازج الحضاري أٌضا . ولكل ھذه العوامل  شبه كان للجالٌات األجنبٌة التً تفد إلى

 ولؽٌرھا، والتً أدت إلى االحتكاك بٌن العرب وؼٌرھم من لسان آخر، دورھا فً االھتمام باللؽات األخرى،     

---------------------------------------------------------                                                                                                       

، والشحات السٌد زؼلول، السرٌان والحضارة اإلسبلمٌة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 8ٔٔابن أبً أصٌبعة، ص (ٔ)

                                                                                                       .                     4ٗٔ،ص94٘ٔاالسكندرٌة،

، ابن سٌرٌن ھو بصري أنصاري بالوالء أبو ٕٔٔصالح أحمد ، الحركة الفكرٌة، ص،و العلً   9ٖٗالندٌم،  الفهرست ص (ٕ)

ومات بالبصرة اشتهر بالورع وتفسٌر الرإٌا، األصبهانً، حلٌة  بكر إمام وقته فً علوم الدٌن  بالبصرة تابعً ولد

                                                                                           .8ٔٔ،صٗ، وابن خلكان،وفٌات،جٖٕٙ،صٕاألولٌاء،ج

                                                                               .   ٕٔٔصالح أحمد ، الحركة الفكرٌة، ص،العلً  ، ؤٖٖالندٌم ، (ٖ)

                                                                                                                                                                                                                                                                        .4ٖٓ، الفهرست، ص الندٌم (ٗ)

 .949ٔفضابل مكة والسكن فٌها، تحقٌق سامً العانً، مكتبة الفبلح، الكوٌت،  م(4ٕ8/ھٓٔٔ)ت،بن ٌسار البصريالحسن   (٘)

                                                                                                                                  ٕٖٙ،صٖالطبري، ، تارٌخ األمم،ج (ٙ)

( تحقٌق وتقدٌم سهٌل زكار، دار م4ٗٔ/ھٕٗٔمن  مقدمة كتاب المؽازي النبوٌة لمحمد بن مسلم الزھري ) ٖٖالصفحة (4)

                                                                                                                          .98ٔٔدمشق،الفكر،

                                                                                                .ٕٕٙ،صٕٔج،ابن منظور،  لسان 99الرازي، الصحاح،ص(8)
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باإلضافة إلى الحاجة السٌاسٌة التً انبثقت من اإلسبلم، فالرسول الكرٌم كان ٌرسل الرسابل إلى مختلؾ أمراء   

لى الفارسٌة والرومٌة، وفً الجزٌرة، وھذه الرسابل كانت بالعربٌة، وقام المترجمون بترجمتها إشبه وملوك 

جدٌدة، كان البد من االختبلط بؤقوام مختلفة، مما حفّز العرب على معرفة  توح واالنطبلق إلى مناطقالف أثناء

            ھذه األقوام، وولدت معرفتهم ھذه الرؼبة فً التعرؾ على ثقافتهم، وٌضاؾ إلى ذلك مكانة كل من الشام  لؽات

الٌونانٌة، كما كانت العراق مرتع المعرفة والعراق ومصر ، حٌث كانت الشام ومصر بٌبة ثقافٌة مشبعة ب

 الفارسٌة وبؽض النظر عن ماھٌة الترجمات فالمهم ھنا ترجمة المعارؾ والعلوم وإؼناء المعرفة العربٌة

                        اإلسبلمٌة فً العصر األموي.                     

الدة الترجمة ، فً عهد معاوٌة، والذي كان ٌرؼب                  ومثلما كانت بداٌة التدوٌن فً ھذا العصر كذلك كانت و 

 كما أھدى له ملك الصٌن كتابا   والبد أنه وجد له من ٌترجم له ھذه الكتب، (4)لسماع أخبار األمم والملوك وسٌرھم

وترجمتها، وكان ( 3). ولقد لمع فً ھذا العصر نجم خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة فً حقل العلوم العقلٌة (1)ترجم بعدبذٍ 

  (1)عمله بالكٌمٌاء بإرشاد راھب نصرانً، فؤمر بترجمة كتب فً الكٌمٌاء من اللسان الٌونانً إلى اللسان العربً

أي مجموعة مقاالت مختلفة فً –" كناشكما قام الطبٌب ماسرجوٌه بترجمة كتاب فً الطب وكان بعنوان" 

.وٌبدو أن ترجمته  (5)ن مقالة أضاؾ إلٌها ماسرجوٌه مقالتٌنوكان عدد مقاالت ھذا الكناش حوالً ثبلثٌ -الطب

ووجده عمر بن عبد العزٌز فً خزابن الكتب فؤخرجه إلى المسلمٌن، أو ربما ُترجم  (6)كانت فً أٌام بنً مروان

الملك . كما قام عمر بن عبد العزٌز بتكلٌؾ الطبٌب عبد  ( 0)بؤمر من عمر بن عبد العزٌز كً ٌستفاد منه الناس

 . (4)األبجر الكنانً، بنقل الطب إلى العربٌة

وال بد ھنا من ذكر وھب بن منبه الواسع االطبلع، وإطبلعه ھذا ٌسوق فكرة معرفته لعدد من اللؽات، وٌذكر    

لكتاب ھرمسً 48ٕ٘قدٌم ٌوجد فً بارٌس تحت رقم  سٌزكٌن أن ھناك رسالة وصلت فً حاشٌة  مخطوط 

وٌإكد (47)، باإلضافة إلى ترجمته لكتاب زبور داوود (1)تفٌد أن وھب ذكر ھذا الكتاب بعنوان ھرمس الهرامسة،

فً   (44)ذلك ما كتبه كرونللٌنو من أنه وجد نسخة من كتاب"عرض مفتاح النجوم" وھو منسوب إلى ھرمس

مٌبلنو من  المكتبة األمٌروسٌانٌة فً 9ٓ9ٔجملة من نٌؾ وألؾ وستمبة مجلدة عربٌة خط ٌد اقتنتها فً عام 

ومن المهتمٌن بالترجمة أٌضا  الخلٌفة ھشام بن عبد    ( .م4ٕٗ/ھٕ٘ٔوتعود ترجمته إلى سنة) مدن إٌطالٌا 

والمعروؾ بالفصاحة والببلؼة، حٌث    الملك، ولقد ترجم له سالم بن عبد الرحمن أبو العبلء كاتب دٌوان الرسابل
------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

                                                                                                                                              . ٖٕ،صٖمروج، ج المسعودي، (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                        . 9ٖٔالكتاب فً الحضارة، ص ،جبوري، ٌحٌى (ٕ)

( طبقات األمم ، نشره وفهرسه لوٌس شٌخو، المطبعة الكاثولٌكٌة لآلباء م9ٙٓٔھ/ٕٙٗصاعد األندلسً أبو القاسم بن أحمد)ت  (ٖ)

                                                                                          .9ٕٓ،ص٘،ابن الجوزي، المنتظم،ج8ٗ، ص9ٕٔٔالٌسوعٌٌن، بٌروت، 

 ,De  Boer, T , Jones ,History of Philosophy in Islam ,London, 1933،8ٖٖالندٌم ،الفهرست،ص (ٗ)

p17      ٕ٘ص،98٘ٔ، ٖنجلو المصرٌة، القاھرة، طمصطفى ، الكٌمٌاء عند العرب، مكتبة األ،نً عبد الؽ و .                  

                                                                                                                                                                                        . ٕٖٕابن أبً أصٌبعة، عٌون،ص( ٘)

                                                  . 9ٕٔ،  ابن العبري، تارٌخ مختصر الدول، صٖٕٔالقفطً، أخبار العلماء، ص( ٙ)

                                                                                                                                                                                              ،  ٔٙ،طبقات األطباء، ص ابن جلجل (4)

          . ٕٗٔ، ص9ٗٗٔجامعة االسكندرٌة والنقل منها وتؤثر العقل العربً بعلومها، مطبعة كومستاموس، القاھرة، ابراھٌم ،  ،جمعة (8)

                                                                                                                                                                                                                  . ٕ٘ٔ، صٕ،جٔتارٌخ التراث، م،، فإاد نسٌزكٌ (9)

                                                                                                                                       المرجع السابق، نفس الصفحة.  (ٓٔ)

حكمت ، دراسات ،نجٌب  ٌونانٌة، وربما كانت شخصٌة خٌالٌة، انظر: آللهةھرمس  ھناك اختبلؾ حول شخصٌته، وھو اسم (ٔٔ)

                                                                                                    .  8ٕٔفً تارٌخ العلوم عند العرب، ص
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وكان لسالم ولد  (4)نقل له وأصلح مجموعة رسابل نحو مبة ورقة إذ نقل من رسابل أرسطالٌس إلى االسكندر

فهذه المدونات   "بهرام شوبس"  "رستم وأسفٌندار" والثانً بعنوان بترجمة كتابٌن األولٌدعى جبلة وقام أٌضا  

    والترجمات التً ظهرت فً العصر األموي أؼنت كتب التارٌخ بالمعارؾ والعلوم.

 االهتمام المبكر بالعلوم اللؽوٌة والدٌنٌة بهدؾ خدمة التعرٌب:-1

م المقدس بؤبلػ العبارات، وأجزل البٌانات، وعلى ظهر اإلسبلم بلؽة نبٌه محمد ، العربٌة، فنضح كتاب اإلسبل    

 الموالًن العرب ووانبرى المسلم لذيھذا القرآن ارتكزت كثٌر من المعارؾ اللؽوٌة والدٌنٌة، لفهم ھذا القرآن ا

والخوض فٌها لفهم الدٌن الجدٌد األمر الذي رسخ العربٌة ونشرھا بٌن المسلمٌن كونها لؽة القرآن،  اعلى دراسته

وبالتالً لؽة الدٌن والتشرٌع الذي كان ال بد من فهمه من خبلل فهم لؽته وعلومه التً استنبط منه ومن حدٌث 

 الرسول ھذا الدٌن.

من الناس ٌسكن ببلد العرب، فكل من سكن جزٌرة العرب،  إن اللؽة العربٌة ھً لؽة جٌلٍ  العلوم اللؽوٌة:-4

. وبهذه اللؽة نزل القرآن، وقد مرت ھذه اللؽة بعدة تطورات قبل أن تؽدو على (1)ونطق بلسان أھلها ھم عرب

باإلضافة إلى اختبلفات طفٌفة تسمى اللهجات  الشكل األخٌر، وتداولها أقوام كانوا ٌحدثون فٌها شٌبا  من التؽٌٌر

                                                                                                هما كانت ھذه الفروق فهً الطفولة المبكرة للعربٌة.وم

ولقد حافظت ھذه اللؽة على اإلسبلم، كما حافظ ھو علٌها، حٌث حرص العرب على أداء نصوص الذكر الحكٌم 

على األلسنة ھذا باإلضافة إلى خشٌة ( 3)بعد حدود السبلمة والفصاحة، وخاصة بعد أن فشا اللحنأداء  سلٌما  إلى أ

العرب على لؽتهم من الذوبان فً بوتقة اللؽات األخرى ومن الفساد، وھم الذٌن ٌعتزون بعروبتهم أشد االعتزاز 

نها من المسلمٌن الوافدٌن على لم بها من ٌرٌد اتقافسارعوا إلى وضع ضوابط للؽتهم كً ٌحافظوا علٌها وٌُ 

 دفعهم لوضع النحو.ما اإلسبلم، وبالتالً على العربٌة، وھذا 

وكانت مدرسة الكوفة  ھو قواعد اللؽة العربٌة وقد وِضعت أسسه وتؤسست مدارسه فً العصر األموي،النحو: -أ

                                                                                                                             أشهرھا.

ً سبب تفشً اللحن بٌن الناس، والذي نتج فد فالرواٌات عدٌدة، وأؼلبها ٌصب أما أسباب وضع ھذه القواع    

ساجد،  ماألعاجم بعد الفتوح، ھذا االختبلط الذي تجسد فً البٌوت واألسواق والمناسك وال مععن االختبلط 

وكذلك التصاھر بٌن العرب وؼٌرھم من المسلمٌن، ولقد ظهرت بوادر ھذا اللحن منذ العصر الراشدي، بل ربما 

الرسول، لكنها تفاقمت فً العصر األموي، حٌث االتساع الواسع للفتوحات، األمر الذي استدعى  هدالقول منذ ع

ن اللحن لم ٌقتصر على الداخلٌن فً اإلسبلم التفكٌر فً حل لحماٌة لؽة القرآن من الزالت ، فتم وضع النحو أل

 من ؼٌر العرب فحسب بل ظهر على ألسنة  العرب، حٌث ُذكرت رواٌات وأمثلة عدٌدة على ذلك ومنها أن أحد

 ، ومع (1)وطا  سعمر بن الخطاب كتب له كتابا  فلحن فٌه، فكتب عمر إلى الوالً : قنع كاتبك هد الكتاب  فً ع

          نسرت جرثومة اللحن، على ألسنة العدٌد من الناس فً العصر األموي بم اً انتشارھفالمعرفة العربٌة مضً 
-----------------------------------------------------------------------                                                                   

وٌقال سالم بن عبد هللا  أبو العبلء  . ٘ٗٔ،ص9ٔٔٔ عند العرب فً القرون الوسطى، روما،كرلونلٌنو، علم الفلك وتارٌخه ( ٔ)

                     .ٙٗٔٗ،ص9ابن العدٌم، بؽٌة الطلب، ج وھو أستاذ عبد الحمٌد الكاتب ، كان على دٌوان الرسابل لهشام 

                                                                                                                                                                           . 9ٙ،صٌٔاقوت الحموي، معجم البلدان، ج(ٕ)

                                                                    .  8ٖٔ، صٖٔاللحن ھو الخطؤ فً اإلعراب ، ابن منظور، لسان العرب، ج (ٖ)

، ٕمحمد ، نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة، دار المعارؾ، القاھرة، ط،الطنطاوي  و ،4ٖ٘،صٙجابن خلكان، وفٌات،  (ٗ)

                                                                                                                                            . ٔٔص ،4القاھرة، ط دار المعارؾ، المدارس النحوٌة،،،ضٌؾ،شوق4ًٔص
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: أتسمعنً ألحن فقال له: ال إال أنه سبقك لسانك فً (4)الفصحاء كالحجاج الثقفً الذي سؤل ٌحٌى بن ٌعمر فٌهم 

 الحجاج صاحب الباع الطوٌل فً الخطابة ٌلحن ، فكٌؾ بؽٌره من وإذا كان (1)فّعرفنً كذا كان ذلوآن، قال: إآن 

على ألسنة الذٌن نشؤوا فً الحواضر البعٌدة عن البوادي  انتشارا  وعلى ذلك ازداد اللحن  م العرب وؼٌرھ

، كما كان ھناك الكثٌر من أبناء العرب الذٌن ولدوا  (3)وٌنابٌعها الفصٌحة، ومن أمثلتهم الولٌد بن عبد الملك

حٌث قال (1)(م8ٙٙ/ه4ٙبهن وبنطقهن، ومن أولبك عبٌد هللا بن زٌاد بن أبٌه)ت فتؤثرواألمهات ؼٌر عربٌات 

اعتبر أبو األسود الدإلً وقد . ومن ھذه األمثلة الشًء الكثٌر،  (5)مرة: افتحوا سٌوفكم وٌرٌد بها سلوا سٌوفكم

وربما ذكر البعض تؤثر  (6)علً بن أبً طالب اإلمام أنه أخذه عنإلى اع واضع علم النحو، مع اإلشارة باإلجم

ع ورقات ضمت كبلما  فً الفاعل والمفعول وھً ربوٌذكر الندٌم أنه رأى أ(0)الدإلً بالسرٌان فً وضع النحو

لئلمام علً فضل الهداٌة إلى ، ومهما كان أمر االختبلؾ فً ذلك ف(4)عن أبً األسود بخط ٌحٌى بن ٌعمر

 األساس وألبً األسود فضل القٌام بوضعه على ضوء ھدى اإلمام.

، حٌث كانت األحرؾ العربٌة ببل بالشكل المصحؾ ضبطاألسود ھو الذي  اومن المتفق علٌه أٌضا  أن أب  

أجل قراءة  ٌُذكر أن زٌاد بن أبٌه طلب منه وضع عبلمات منوحركات تمٌز الرفع عن النصب أو الجر، 

فجعل الدإلً ھذه الحركات على شكل نقاط توضع على الحرؾ دلٌل الفتح، وإلى جانبه دلٌل الضم،  (1)صحٌحة

وتحته للكسر، وھذا العمل اقتصر على القرآن ، حٌث طلب من زٌاد بن أبٌه كاتبا  وطلب من الكاتب أن ٌحمل 

نقط نقطة فوقه وإن ضممت فانقط بٌن ٌدي الحرؾ، صباؼا  أحمر وقال له: إذا رأٌتنً قد فتحت فمً بالحرؾ فا

،وكانت ھذه الحركات بلون ؼٌر لون الكتابة كً تتمٌز  (47)وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت،، ففعل ذلك

اقتصرت ھذه  ، ولقد(44)قد ِوجد فً جامع عمرو بن العاص مصحفا  كوفٌا  منقط على ھذه الطرٌقةولعنها، 

 جهود اللؽوٌون .وتابع  (41)الكتب العادٌة  كان العرب ٌفضلون ترك الحركاتفً الطرٌقة على المصحؾ، أما 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

ن كان حلٌؾ بنً لٌث، وھو عالم فصٌح ، ٌروى عنه الفقه، وأخذ النحو عن أبً األسود الدإلً ھو من عدواٌحٌى بن ٌعمر  (ٔ) 

واألنباري، أبو البركات كمال الدٌن عبد . 4ٕ-ٕٗ، صم( انظر: الزبٌدي، طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن4ٗٙھ/9ٕٔ)توفً عام 

، ٕ، تحقٌق ابراھٌم السامرابً، مكتبة المنار، الزرقاء األردن ،ج طبقات األدباء نزھة األلباء فً  م(8ٔٔٔھ/44٘الرحمن محمد)ت

                                                                                                                                         ،                                                                                                                            ٕٗص

                                                                                                                                              .8ٖٓ،صٕ،جابن عبد ربه، العقد الفرٌد   (ٕ)

                                         .9ٖٓ،صٕج ، العقد الفرٌد،وابن عبد ربه ،.44، وص4ٙ، ص8الببلذري، أنساب األشراؾ،ج (ٖ)

العربٌة دراسات فً اللؽة واللهجات واألسالٌب، ترجمة رمضان عبد  ،كانت أمه فارسٌة واسمها مرجانة، انظر فك، ٌوھان  (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                 . ٕ٘، ص98ٓٔھرة، التواب، مكتبة الخانجً، القا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .ٕٔٔ،صٕ، جالجاحظ، البٌان( ٘)

أحمد ، فجر اإلسبلم، ،أمٌن  ، و 8ٔ، ص األنباري، نزھة األلباء، ٕٔ،و الزبٌدي، طبقات النحوٌٌن،ص9٘الندٌم، ص (ٙ)

                                                                                                                                               .   ٘ٔجز فً نشاة النحو ،صومال د،  ومحمد الشاطر أحمد محم8ٕٙص

                                                                                                                                                                                                                                                                      . ٕٗٗ،صٕالدولة العربٌة،ج السٌد عبد العزٌز،سالم، (4)

                                                                                                                                                                                                  .ٔٙ، الفهرست،الندٌم  (8)

                                                                                                                          .  94ٕ، ص8ج، وابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، 4ٖ٘، صٕابن خلكان، وفٌات األعٌان، ج (9)

                                                                                                                                                                      .  4ٖ٘، صٕابن خلكان، وفٌات األعٌان، ج ،9٘الفهرست،صالندٌم، (ٓٔ)

 محمود ، األدب العربً وتارٌخه،مصطفى  ، وٖٕٕ، دار الهبلل، د.م، صٔجرجً ، تارٌخ آداب اللؽة العربٌة، ج ،زٌدان (ٔٔ)

                                  .4ٖٔ، ص9ٖ4ٔ ٕمطبعة مصطفى البابً، القاھرة، ط، ٔفً عصري صدر اإلسبلم والدولة األموٌة، ج

مصطفى محمود ، األدب العربً وتارٌخه، و ،9ٖتارٌخ الكتاب اإلسبلمً، مكتبة ؼرٌب، مصر، د.ت، ص ،محمود  ،حمودة (ٕٔ)

                                                                                                                                                                   . 4ٖٔص
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فٌما بدأه من تمٌٌز الحركات التً تفرق بٌن الفعل والفاعل والمفعول.. وكان فً مقدمة تبلمٌذه نصر بن الدإلً 

وعنبسة  (3)م(4ٗٙ/ھ9ٕٔ)توٌحٌى بن ٌعمر (1) م(4ٖ٘ھ/4ٔٔ)توعبد الرحمن بن ھرمز  (4)اللٌثًعاصم 

على شكل  (6)واستمرت ھذه الجهود إلى أن صاؼها أحمد بن الخلٌل الفراھٌدي  (5)ومٌمون األقرن (1)الفٌل

عبلمات الضبط التً ال تزال مستعملة حتى الٌوم، حٌث أخذ من حروؾ المد صورھا مصؽرة للداللة علٌها، 

 .  (0)ة ألؾ مبطوحة فوقهالفتحوالكسرة ٌاء تحت الحرؾ و فالضمة واو صؽٌرة فً أعلى الحرؾ،

أي إزالة عجمة الحرؾ  ؛ولقد كان لنصر بن عاصم وٌحٌى بن ٌعمر الفضل فً تنقٌط بعض األحرؾ العربٌة   

ولهذا سمٌت حروؾ الهجاء العربٌة حروؾ المعجم، أي وضع نقط لتمٌٌز الحروؾ المتشابهة فً الرسم   ،وبنٌته

 .( والذي ال ٌتمٌز إال بالقراءة، حٌث لم ٌكن لها نقط من قبل ٮ)الشكل نفسهفمثبل  حروؾ الباء والتاء والثاء لها 

من كتابه الطلب الثقفً دعى من الحجاج  مما استاألمر الذي أدى إلى انتشار التصحٌؾ وبخاصة فً العراق، 

إذ   (4)وضع عبلمات ٌمكن من خبللها تمٌٌز األحرؾ عن بعضها، فقام نصر بن عاصم وٌحٌى بن ٌعمر بذلك

تب فٌه، مع استمرار حركات اإلعراب التً وضعها الدإلً باللون كُ وضعوا النقط بنفس لون المداد الذي 

م( 4ٓ9ھ/9ٔ)من البردي مإرخة  حٌفةب المصرٌة كتابة عربٌة فً صفً  معرض الكت دتْ األحمر، ولقد ِوجِ 

وصورة حرؾ الشٌن لتمٌٌزھا  فٌها تنقٌط لكنه قاصر على الصور المتشابهة للباء للتمٌٌز بٌنها وبٌن التاء والثاء،

                        . األحرؾوھذا ٌشٌر أن التنقٌط لم ٌشمل كل  (1)عن السٌن بثبلث نقط مصفوفة على استواء واحد

ومن األسماء السابقة الذكر ٌتضح دور العراق بشكل عام  والبصرة بشكل خاص، فً نشؤة القواعد األولى 

للعربٌة، إذ شكلت البصرة مدرسة فً ھذا العلم، رؼم أن ھذه الكلمة لم تكن واردة آنذاك، وؼلب علٌها اسم ھذا 

لؽرٌب لالبصرة  فً العربٌة قدمة بالنحو ولؽات العرب والمذھب، وفً ھذا الصدد ٌقول ابن سبلم: كان ألھل 

واستطاعت الكوفة فٌما  ،(44)"البصرة أوال  ألن علم العرب عنهم أُخذ إنما قدمنا أھل"كما قال الندٌم:  (47)عناٌة

                                                                                          بعد مجاراة البصرة فً ھذا العلم ، حتى ؼدا األمر تنافسا  بٌنهما.

------------------------------------------------------                                                                                                                

، واألنباري، نزھة األلبا، 4ٕكان نصر فقٌها  عالما  بالعربٌة وٌفلّق بالعربٌة تفلٌقا  انظر: الزبٌدي، طبقات النحوٌٌن، ص (ٔ)

جمعٌة  م(البلؽة فً تراجم أبمة النحو واللؽة، تحقٌق محمد المصري،ٗٔٗٔھ/8ٔ4الفٌروز آبادي،محمد بن ٌعقوب)ت، ٕٖص

والنحاة، تحقٌق  ناللؽوٌٌوالسٌوطً، جبلل الدٌن، بؽٌة الوعاة فً طبقات ، ٕٖٕ،ص98ٙٔ، ٔالعربً،الكوٌت، ط إحٌاء التراث

                                                                                                                            .ٖٗٔ-ٖٖٔ، صٕ، ج949ٔ، ٕمحمد أبو الفضل ابراھٌم، دار الفكر، ط

النحوٌٌن،  كان عبد الرحمن من أول من وضع العربٌة، وكان أعلم الناس بالنحو وأنساب العرب، انظر: الزبٌدي، طبقات  (ٕ)

                    .ٖٗٔوالفٌروز آبادي،البلؽة،ص .4ٓ،ص٘الذھبً، سٌر، ج،44والتمٌمً، مشاھٌر علماء األمصار، ص،ٕٙص

عمر أبو سلٌمان أو أبو سعٌد العدوانً البصري كان تابعٌا  لقً عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس وؼٌرھما وھو (وٌحٌى بن ٌٖ)

                  .4ٖٔ،صٙأحد قراء البصرة انتقل إلى خراسان وكان عالما  بالقرآن والنحو ولؽات العرب، ابن خلكان،وفٌات،ج

، وعنبسة بن معدان مولى ٙٙٔوالفٌروز آبادي، البلؽة،ص،9ٔٗ،صٙ، وفٌات،جان ابن خلك ،ٕٓابن أبً ھاشم البزاز،ص (ٗ)

                                                                                                                               .   9ٕالزبٌدي، طبقات، ص مهرة أصله من مٌسان،

                                                                                    .9ٖٓ،صٕ، والسٌوطً بؽٌة الوعاة، جٖٓإمام مقدم بالعربٌة أخذه عن أبً األسود، انظر، الزبٌدي، طبقات، ص (٘)

الفٌروز آبادي، ، 4ٖ٘، صٗنساب، جالسمعانً، األ و، ٙٗ-ٗٗ،األنباري، نزھة األلباء، صو ٔ٘-4ٗالزبٌدي، طبقات، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                                       .   ٖ٘٘-ٕ٘٘، صٔوابن حجر، تهذٌب التهذٌب، ج،99البلؽة،ص

                                                                                                                                                                         .   ٖشوقً ضٌؾ، المدارس النحوٌة، ص(4)

                                                                                                                                                                   .    4ٕ، صالطنطاوي، نشؤة  النحو(8)

                                                                                                                                                                                    .ٕٕ٘جرجً ، تارٌخ آداب اللؽة العربٌة، ص،زٌدان  (9)

                                                                                                                                                                             ٕٔابن سبلم، طبقات فحول الشعراء، ص (ٓٔ)

                                                                                                                                                                                                                                .9ٔ،الفهرست،صالندٌم( ٔٔ)
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الكثٌر من ونبػ جٌل  آخر من النحاة الذٌن سطروا عبلمات فارقة فً مجال النحو إذ اعتنوا بالقٌاس ووضعوا  

سار على نهجه تلمٌذه عٌسى بن و( 4) م(،4ٖ٘ھ/4ٔٔ)تسحقإعبد هللا بن أبً  ومنهم أصول النحو ومسابله،

التً اعتمدھا تلمٌذه الخلٌل بن أحمد، ومن تبله من  النحو مّكن  قواعد الذي (1)م(4ٖٙ/ھٙٗٔ)تعمر الثقفً

وھو أحد القراء الذٌن  (3)م(44ٓ/ھٗ٘ٔ)تأبو عمرو بن العبلء  البصرٌٌن، وكان من تبلمٌذ عٌسى أٌضا  

ُذكرت له بعض اآلراء النحوٌة، مع أنها كانت  أٌامها ووقابعها، ولقداعتنوا بلؽات العرب وؼرٌبها وأشعارھا و

تصحٌح القٌاس واستخراج مسابل النحو ،وھو  الخلٌل الفراھٌدي، الذي ولد فً البصرة الؽاٌة فًوبلػ ( 1)قلٌلة

فضل القٌام بهذا العلم كما ألبً األسود الفضل إذا  فللخلٌل   (5)أبعد ؼاٌاته الذي بسط النحو ومد أطنابه وانتهى إلى

علم العروض والقافٌة وأول من دون معجما  فً اللؽة والعربٌة   ىعلم الموسٌق ھو من وضعالخلٌل ففً تكوٌنه،  

وبهذا تكون األصول األولى للنحو العربً والفكرة األولى  (0)ل فٌما بعدكم  والذي أُ   (6)"العٌن" معجمبتؤلٌفه وھو 

إمعانا  فً  األدب من شعر وخطابة ونثر مختلؾ أشكالكما اعتنى خلفاء بنً أمٌة ب اجم التً حفظت العربٌة.للمع

تثبٌت العربٌة وتوطٌد مركزھا وتقوٌته، إذ ذخرت مجالس الخلفاء والوالة وخاصة القوم بالمناظرات األدبٌة 

ولذلك جاءت أخبارھم األدبٌة بالمرتبة الثانٌة وبالشعر،بل إن أكثر ما اھتم به األموٌون بعد السٌاسة كان األدب 

بعد األخبار السٌاسٌة كما كانت البضاعة األدبٌة ھً الرابجة فً األسواق  كسوق المربد  قرب البصرة والذي 

 أقٌمت فٌه المناشدات والمفاخرات األدبٌة.

ومات وتهدبة النفوس : فقد كانت كاإلعبلم المتحرك وكان لها دور فً فض المشاكل وقطع الخصالخطابة-ب

الثابرة وإثارة الحماسة فً ذوي النفوس الفاترة والمراد منها التؤثٌر فً نفس السامع ومخاطبة وجدانه وإثارة 

األحداث السٌاسٌة والدٌنٌة الخطابة، إذ كانت الخطابة  ولقد أؼنت (4) إحساسه لٌذعن للحكم وٌسلم به تسلٌما  

ٌر كما كان لشخصٌة الخطٌب دورا  بارزا  فً ذلك من خبلل استخدام الوسٌلة التً استخدمها الخطٌب للتؤث

مفردات وجمل تخدم الفكرة التً ٌخطب من أجلها، وتعددت أشكال الخطابة بٌن السٌاسٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة  

وكان لكل منها وظٌفته فالسٌاسٌة  استخدمت لردع المعارضة من قبل األموٌٌن، واستخدمت ضدھم من قبل 

رضاتهم، فاألموٌون وخاصة  الخلفاء ووالتهم استخدموا الخطابة للتهدٌد والوعٌد كما فعل عبد الملك بن معا

مروان فً مكة بعد قضابه على عبد هللا بن الزبٌر، أو كما فعل والتهم كزٌاد بن أبٌه والحجاج الثقفً واللذٌن 

ة، كما كان لكل حزب سٌاسً خطبابه الذٌن كان لهما خطبهما القاسٌة والقوٌة التً دلت على شخصٌتهما القوٌ

 تكلموا بخطب عكست آراءھم وأفكارھم، ومن أولبك الخوارج الذٌن أطالوا خطبهم واعتنوا بصنعة كبلمهم لٌكون 

-------------------------------------------------------------------------------------                                                              

، وابن ٕٙ، واألنباري، نزھة األلباء، صٕٖ-ٖٔھو أبو بحر البصري كان مولى أل الخضرٌانظر: الزبٌدي، ، طبقات، ص (ٔ)

          .  4ٔ،ص984ٔ، ٔابراھٌم ، المدارس النحوٌة، دار الفكر، عمان األردن، ط ،السامرابً .وٖٖٓ، صٕحجر، تهذٌب، ج

، واألنباري، نزھة ٘ٗ-ٓٗالزبٌدي، طبقات، ص( عٌسى بن عمر مولى خالد بن الولٌد نزل ثقٌؾ وكان ٌطعن على العرب ،ٕ)

م( مرآة الجنان وعبرة الٌقظان، دار الكتاب اإلسبلمً، ٖٙٙٔھ/4ٙ8، والٌافعً، أبو محمد عبد هللا الٌمن)تٖٓ-8ٕاأللباء، ص

                                                                                                    .  4ٖٓ،صٔ، ج99ٖٔ، ٕالقاھرة،ط

أبو عمر اسمه زبان بن عمار المازنً بصري كان واسع العلم بكبلم العرب ولؽاتها وؼرٌبها كان منجلة القراء الموثوق بهم،   (ٖ)

                .  9ٕٖ-ٕٖ٘،صٔ، والٌافعً، مرآة الجنان، جٖ٘-ٖٓألنباري، نزھة األلباء، ص، وآٗ-ٖ٘الزبٌدي، طبقات، ص

                                                                                                                                             .8ٔشوقً ضٌؾ، المدارس، ص (ٗ)

ابن حجر، تهذٌب،  ،و9ٕٗ،ص4،والذھبً،سٌر،جٕٗٗ،صٕ،وابن خلكان، وفٌات،ج4ٗٗبن حنبل،مسابل اإلمام أحمد، صا(٘)

                                                                                                                                                                       .ٕ٘٘، صٔج

                                                                                                                                                              .  48، والطنطاوي، نشؤة، صٖٓشوقً ، المدارس، ص ،ضٌؾ (ٙ)

                                       .4ٖ، ص99٘ٔ، ٔدٌزٌرة ، نشؤة المعاجم العربٌة وتطورھا، دار الصداقة، بٌروت، ط،سقال  (4)

                                     .  ٘ٔ،ص9ٖٗٔ، ٔأبو زھرة، محمد ، الخطابة وأصولها وتارٌخها فً أزھى عصورھا عند العرب، ط (8)
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وكذلك اشتهرت         (4)أسرع إلى القلوب وكانوا ٌضٌفون مواعظ تصور عمق تدٌنهم وتمسكهم بالعروة الوثقى

الخطابة الدٌنٌة وكانت بهدفٌن إما خطابة دٌنٌة مبطنة بلهجة سٌاسٌة وخاصة عند أحزاب الشٌعة والخوارج       

ذا باإلضافة إلى خطابة المحافل والتً اعتمد علٌها الوافدون       والزبٌرٌٌن وإما دٌنٌة خالصة بهدؾ الوعظ، ھ

 للتهنبة أو التعزٌة أو الشكاٌة.

إال أن الكتابة أُعطٌت دفعة  ،ازدھرت جنبا  إلى جنب مع الخطابة ، فاألسباب والدوافع واحدة عندھما :الكتابة -ج

 حتى ؼدت الكتابة فً نهاٌة ھذه الدولة صناعةمن التقدم بعد استحداث الدواوٌن وما أثر ذلك على أطرھا العامة، 

 مولى ھشام بن عبد محكمة لها نظمها وقوانٌنها، وكان من بٌن الذٌن جهدوا فً الكتابة سالم بن عبد الرحمن

مولى بنً عامر  (1)م(4٘ٓ/ھٕٖٔ)التً برز فٌها عبد الحمٌد الكاتب بة الفنٌةالملك، الذي أسس مدرسة الكتا

تمٌز عبد الحمٌد بؤنه أول من مهد سبٌل فقد والذي أصبح ربٌس دٌوان الرسابل لهشام، وكان تلمٌذا  لسالم، 

ونصابح حتى أنه وضع للُكتاب شروطا   (3)الببلؼة فً الترسل، وأول من استخدم التحمٌدات فً فصول الكتب

فً الكتابة وذلك من خبلل الرسالة التً وجهها إلٌهم ٌوصٌهم فٌها بمعرفة كتاب هللا والفرابض وعلم العربٌة 

استعملت فً الرسابل الشخصٌة، وھذا ما ُعِرؾ  أن. وكان التساع الكتابة وقوة وجودھا، (1.)شعار والتارٌخ.واأل

 والسجع وازدواج التقسٌم. االبداعوالتً ظهر فٌها  خوانٌة التً كتبها الناس فٌما بٌنهم،بالرسابل اإل

: لقد راج فً ھذا العصر ألنه باألساس ٌمثل دٌوان العرب، ومكان فخرھم وأسلوب بوحهم عما ٌدور الشعر-د

فً خلدھم، باإلضافة إلى العناٌة التً أوالھا الخلفاء واألمراء والوالة، إذ أرسلوا وفودھم للشعراء اللتماس المدح 

كان لكل حاكم أموي د المدابح والقصابد، بل إنه والثناء أو بعثوا إلٌهم فً المناسبات الحافلة ٌطلبون منهم إنشا

بن عبد العزٌز شاعر مفضل أو مجموعة شعراء مفضلٌن، ٌحصلون على الجوابز مقابل شعرھم باستثناء عمر 

ألنهم فً نظر األموٌٌن وسٌلة إعبلمٌة رابجة تإثر على الناس بالقدر الذي ٌإثر  الذي قالوه لخدمة أھدافهم،

أفرزته من صراعات أدت إلى تبنً الشعراء للتٌار الذي  المرحلة األموٌة وما ا  لطبٌعةنظر، و(5)الشعر فٌهم

مع اتساع العربً نتشار الرفاھٌة التً وفدت إلى العالم ال ٌنتمون إلٌه وبالتالً الدفاع عنه وتمجٌده، كما كان 

فً الحجاز ألؼراض  خاصة -مساحته، ومشاركة ؼٌر العرب نواحً نشاطه، ووفرة الؽنابم وكثرة األموال

الذٌن توھجت عواطفهم فؤفرؼوا جهودھم فً شعر مشاعر الشعراء تهٌج دورھا فً  -سٌاسٌة أرادھا األموٌون

.  أدت عزة وكثٌر (0)وجمٌل بثٌنة عمر بن أبً ربٌعة (6)، وكان أشهرھمعلى وجه الخصوص الؽزل الصرٌح

ومهما كانت سٌاسً والحزبً والنقابض وؼٌرھا.  األحداث والظروؾ والمعطٌات إذا  إلى تنوع الشعر بٌن ال

                          دواعً الشعر فً ھذا العصر فلقد سما وتؤلق وتعددت أسالٌبه وبٌاناته.

------------------------------------------------------------------------                                                                                         

                                                                                                                                                         . 8ٙ(ضٌؾ، شوقً ، الفن ومذاھبه، صٔ)

( عبد الحمٌد الكاتب بن ٌحٌى بن سعد العامري بالوالء عالم باألدب من أبمة الكتاب ٌضرب به المثل بالببلؼة أصله من قٌسارٌة ٕ)

                                                                                                            .  8ٕٕ،صٖسكن الشام وكتب لمروان بن محمد، ابن خلكان،ج

                                                                                                                                                                                                                                                        .8ٓٔ،صٖالمسعودي، مروج، ج  (ٖ)

                                                                                                   .      8ٕٗ،صابن خلدون، المقدمة،8ٕٕ،صٌٖات األعٌان،جوفابن خلكان ، (ٗ)

.و محمود مصطفى، األدب العربً، ٖٗٗ،ص99ٓٔة األدبٌة بعد ظهور اإلسبلم،دار الجٌل ،بٌروت، ، الحٌا،عبد المنعمخفاجً (٘)

                                                                                                                                                                                            . 8ٕٙ،صٔج

                                                                                     . ٕٓسراج الدٌن ، الؽزل فً الشعر العربً، دار الراتب الجامعٌة، بٌروت، ص ،محمد (ٙ)

م(انظر: ابن قتٌبة، 4ٓٗھ/8ٖجمٌل بن عبد هللا بن معمر أحد عشاق العرب المشهورٌن صاحبته بثٌنة وھو من قبٌلة ُعذرة)ت  (4)

                                                                                               .4ٕٖ-ٖٙٙ،صٔ، وابن خلكان، ج9ٙٙ، وابن سبلم، طبقات فحول، السفر الثانً، صٗٗٗ-ٖٗٗالشعر والشعراء، ص
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كان القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ المستند األساسً للعلوم الدٌنٌة، وأدى التؤمل ودراسة   العلوم الدٌنٌة:-ٕ

أحكام القرآن والسنة إلى ضرورة فهم العبارة، وبذلك نشؤ علم التفسٌر، وأدى  اختبلؾ القراء للقرآن إلى نشوء    

  ، وبإسناد السنة إلى صاحبها والتفرٌق بٌن طبقات الحدٌث والمحدثٌن نشؤ علم الحدٌث، ثم كان ال  لقراءاتعلم ا

 بد من استنباط ھذه األحكام وأصولها، وھو علم أصول الفقه ثم الفقه.

 ،وھو علم كٌفٌة قراءة القرآن، وھً ضم الحروؾ والكلمات بعضها إلى بعض فً الترتٌلعلم القراءات: -أ

       ھو العلم الذي ٌبحث فً كٌفٌة النطق بؤلفاظ القرآن، واالختبلؾ فً قراءتهتعرٌفه والقراءات جمع قراءة، و

ولقد تم االعتماد على القراءة األولى التً شهد بها زٌد بن ثابت وكتبها لرسول ، (4)لحماٌته من التحرٌؾ والتؽٌٌر

واحتفظ بنسخة   (1)الذي أرسلها إلى مختلؾ المدن العربٌةهللا، ثم نسخها سبعة نسخ بؤمر من عثمان بن عفان 

                                                                                           .(3)األصل فً المدٌنة سماھا المصحؾ اإلمام

ه القراءات ترجع إلى حرؾ عدٌدة وكانت جمٌع ھذ اتظهرت قراء  ومع توسع الدولة العربٌة اإلسبلمٌة      

اختبلؾ اللهجات وكٌفٌة واحد ھو الحرؾ الذي ُجمع علٌه القرآن فً خبلفة عثمان ومنشؤ ھذه القراءات ٌعود إلى 

وبما أن مصاحؾ عثمان كانت  (1)النطق بها، وذلك كالترقٌق والفخم واإلدؼام والمد وؼٌر ذلك من طرق األداء

ناك تمٌٌز بٌن الحروؾ المتشابهة، وكان ھذا الوضع مقبوال  فً تلك األٌام ؼٌر منقوطة وؼٌر مشكولة، فلم ٌكن ھ

ر بمضً الزمن حٌث ظهرت بواعث الخطؤ فً القراءة ٌّ ومشافهة النبً لكن األمر تؽلقرب الناس من زمن تلقً 

ج كما سبق عبد الملك بن مروان وخاصة بالعراق، فقام الحجاعهد فً الكتابة، وبلػ األمر مداه فً ( 5)والتصحٌؾ

                          القول بالطلب من نصر وٌحٌى بوضع النقط من واحدة إلى ثبلث للحروؾ المتشابهة. 

للؽة العربٌة، و أن تكون  ولقد اشترط العلماء أو القراء فٌما بعد شروطا  للقراءة السلٌمة أولها: أن تكون موافقة

                                                                                                  للمصحؾ اإلمام وصحة السند فً تواترھا عن الرسول أو أحد الصحابة. ولقد اشتهر سبعة من القراء موافقة

 عبد هللا بن(6)بدمشق قراءاإل مشٌخة ولى(وتم4ٖٙ/ھ8ٔٔمنهم عبد هللا بن عامر الٌحصبً إمام أھل الشام)ت

، وعاصم الكوفً أبو ( 0)(وھو إمام القراءة فً مكة لم ٌنازعه فٌها أحد حتى ماتم4ٖ4/ھٕٓٔالمكً)ت كثٌر

، وأبو عمرو بن العبلء (4)(بالكوفة وكان أحد القراء المشاھٌر وشٌخ اإلقراء بالكوفةم4ٗٗ/ھ4ٕٔبكر األسدي)ت

 .(1)، وھو إمام فً العربٌة واإلقراء كان إمام البصرة ومقرإھا البصري زبان

----------------------------------------------------------------------------------------                                                                      

مذاھب التفسٌر  ،اجنتس ،و جولدتسهر،ٕٙٔ، ص999ٔإربد،  ، بناء الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ،مطبعة البهجة،محمد  ،حاسنة(مٔ)

                                                                                                                                                                     .                8، ص9٘٘ٔاإلسبلمً، ترجمة عبد الحلٌم النجار، مكتبة الخانجً، القاھرة، ومكتبة المثنى، بؽداد، 

كتاب، الهادي ، أصول التشرٌع اإلسبلمً، الدار العربٌة لل،األمصار ھً مكة الشام والٌمن والبحرٌن والبصرة انظر: كّرو  (ٕ)

                                                                                                                           . 4ٕ، صٖتونس ط

                                                                                                                                                       . 4ٕالمرجع السابق، ص (ٖ)

                                                         . 9ٗأمٌر ، دراسات فً علوم القرآن، دار الفرقان، عمان، ص،عبد العزٌز (ٗ)

                                        . 8ٙٔ،ص9ـ، جالتصحٌؾ ٌعنً الخطؤ فً الصحٌفة أي الكتابة، ابن منظور، لسان العرب  (٘)

،وعبد هللا  الٌحصبً أحد القراء السبعة وٌكنى أبا عمر أخذ القرآن عن عثمان بن ٖٖٙ،صٕابن حجر، تهذٌب التهذٌب، ج (ٙ)

                                                    .ٖٗعفان وھو من الطبقة األولى من التابعٌن من أھل دمشق مات فٌها، الندٌم، الفهرست،ص

( عبد هللا بن كثٌر أحد القراء السبعة وھو مولى عمرو بن علقمة الكنانً وھو من أبناء فارس وھو من الطبقة الثانٌة من 4)

                                                                                                      .ٕٕٖ-8ٖٔ،ص٘،والذھبً، سٌر أعبلم،جٔٗ،صٖ،وفٌات، جابن خلكان  التابعٌن، مات بمكة،

                                                                                                                                ،9،صٖ،وفٌات،جابن خلكان (وعاصم ھو أبو بكر النجود بهدلة مولى بنً جذٌمة أحد القراء السبعة،8)

معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار،تحقٌق،بشار عواد  م(4ٖٗٔھ/4ٗ8، شمس الدٌن محمد بن احمد)تالذھبً (9)

 ،و4ٓٗ،صٙ،والذھبً، سٌر،جٓٓٔ،ص 98ٖٔ، ٔطمإسسة الرسالة، بٌروت، عباس، معروؾ،وشعٌب األرناإوط،وصالح مهدي

       ٔٓٔ،والفٌروز آبادي، البلؽة، صٓٓٔ،صٔج
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        لقد نزل القرآن الكرٌم بلؽة العرب وعلى أسالٌب ببلؼتهم، فكانوا ٌفهمونه وٌدركون أؼراضه التفسٌر: -ب  

ومرامٌه، وإن تفاوتوا فً ھذا الفهم واإلدراك تبعا  الختبلؾ درجاتهم العلمٌة ومواھبهم العقلٌة، ولعل ابن خلدون 

     كما ورد عن ابن مسروق قوله (4)كان مبالؽا  حٌن ذھب فً القول بؤن الصحابة جمٌعا  كانوا فً فهمه سواء

  ي الرجل ، واإلخاذ ٌروي الرجلٌن، واإلخاذ ٌروي ، فاإلخاذ ٌرو(1):"جالست أصحاب محمد فوجدتهم كئلخاذ

               . (3)فوجدت عبد هللا بن مسعود من ذلك اإلخاذ"  صدرھمالعشرة، واإلخاذ لو نزل به أھل األرض أل

علم نزول اآلٌات القرآنٌة من حٌث وفالتفسٌر ھو العلم الذي ٌبحث فً أحوال القرآن الكرٌم من حٌث داللته 

ومحكمها ومشابهها، وناسخها ومنسوخها ومحكمها وعامها، ونهٌها  ،ولها، وترتٌبها مكٌة أو مدنٌةأسباب نز

، وكما قال الزركشً التفسٌر علم ٌفهم به كتاب هللا تعالى المنزل على نبٌه محمد، وبٌان معانٌه (1)وأمثالها..

ون إلى الرسول إانً القرآن ٌلج، وكان الصحابة إذا أشكل علٌهم معنى من مع (5)واستخراج أحكامه وحكمه

ا لهم، وفً عصر الخلفاء الراشدٌن كان المسلمون على علم بمناسبات النزول، ومقاصد اآلٌات فكانوا هفٌشرح

الوالٌات وانتشر العرب فً اإلسبلمٌة ا اتسعت الدولة العربٌة مٌفهمون وٌدركون معانٌه بسهولة وٌسر، وعند

ٌن اإلسبلمً، كان ٌصعب على بعضهم فهم معانً الكثٌر من اآلٌات ومؽزاھا البعٌدة ودخلت أقوام كثٌرة فً الد

فظهرت الحاجة  ى أعلى مستوى من الببلؼة اللؽوٌةدون شرحها وتوضٌحها، السٌما وأن القرآن الكرٌم جاء عل

تهم اءقر إلى تفسٌر اآلٌات بتبسٌط وبٌان معناھا وداللتها، وأسباب نزولها ؼٌر أن الصحابة كانوا متفاوتٌن فً

، ولقد  (6)على تفسٌر القرآن تبعا  لمقدار سماعهم التفسٌر عن الرسول ، ولمقدار ما شاھدوا عن أسباب النزول

وعبد هللا بن مسعود  اشتهر بالتفسٌر عدد كبٌر من الصحابة منهم: اإلمام علً بن أبً طالب وعبد هللا بن عباس

ھذا باإلضافة إلى عدد من التابعٌن منهم: سعٌد بن  وأُبً بن كعب، وزٌد بن ثابت وأبو موسى األشعري،

وزٌد بن  (0)( وھو من أوثق تبلمٌذ ابن عباس م4ٔ9/ھٔٓٔ( ومجاھد بن جبٌر )تم4ٖٔ/ھ9٘جبٌر)ت

( كسفٌان بن م444/ھٔٙٔت)(1)(وعن ھإالء أخذ تابعو التابعٌن وسفٌان الثوريم4ٖ٘مھٖٙٔ)ت(4)أسلم

أي (44)رآن فً تٌارٌن: األول : ما ُعِرؾ بالتفسٌر المؤثورقٌر الوٌصب تفس وؼٌرھم(47) (م8ٖٔ/ھ98ٔعٌٌنة)ت

ما ال مجال للرأي فٌه، فهو فً حكم المرفوع إلى النبً، -أنه إذا رجع التفسٌر إلى بٌان أسباب النزول، أو كان 

أما الثانً: فهر تفسٌر بالرأي وھو أن ٌكون للرأي فً التفسٌر مجال موصوؾ علٌه، ما  ومن ھنا ٌجب األخذ به.
------------------------------------------------------------------                                                                         

                                                                                                                                                                                                                      .8ٕٗ،صالمقدمة (ٔ)

                                                                                                                                                                                                        .ٗ،صمختار الصحاحبالكسر شًء ما كالؽدٌر،الرازي،  اإلخاذ(ٕ)

                                                                                                                                                                                      . ٗٓٗ،صٔ،وابن الجوزي، صفة،جٖٖٗ،صٕابن سعد، الطبقات، ج (ٖ)

                                           . 4ٗ، صٕرة، جالسٌوطً، جبلل الدٌن، اإلتقان فً علوم القرآن،، مطبعة بابً الحلبً، القاھ (ٗ)

                  .   ٔٙ، صٕٔٓٓمحمد حسٌن ، أضواء على تارٌخ العلوم عند المسلمٌن، دار الكتاب الجامعً، العٌن،،محاسنة  (٘)

                                                                                          .  ٘ٔ، صٕٔٓٓ، ٔعلوم التفسٌر،دار الشروق، القاھرة، ط ،شحاتة، عبد هللا (ٙ)

                                                                                                                               . 8ٕجولدتسهر، مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، ص (4)

السٌوطً،   ،و.8٘ٙ، ٔ، ابن حجر، تهذٌب، ج المدنً، أبو أسامة أو أبو عبد هللا، كان له حلقة فً المسجد النبوي بن أسلم زٌد (8)

                                                                                                                                              ٓٙ،صٔطبقات الحفاظ،ج

جولدتسهر، مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، و ، .9٘-ٙ٘، صٕا وابن حجر ، التهذٌب، ج4ٕٗ،ص4الذھبً، سٌر اعبلم النببلء، ج (9)

، وسفٌان الثوري ھو سفٌان ٗٙ. ومحاسنة، أضواء على تارٌخ العلوم، صٔٗ،صٔالتارٌخ السٌاسً، ج حسن،،وابراھٌم،8ٕص

بو عبد هللا أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث، كان سٌد أھل زمانه فً علوم الدٌن والتقوى، ولد ونشؤ فً ابن سعٌد بن مسروق من مضر أ

 .  ٖٙٙ،صٕ، وابن خلكان، وفٌات،ج4ٖٔ،صٔالكوفة وتنقل بٌن مكة والمدٌنة ومات فً البصرة مستخفٌا ،ابن سعد، الطبقات،ج

، ٕابن حجر، تهذٌب، ج،94ٗ،ص٘بن سعد، الطبقات،جاسفٌان بن عٌٌنة بن أبً عمران، صحب الزھري، وكان ثقة، ( ٓٔ)

                                                                                                   ،                                          ٔٙ-9٘ص

             .  ٗٙ، ومحاسنة، أضواء، ص4ٕٔ، والخربوطلً، الحضارة، ص8ٕجولدتسهر، مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، ص (ٔٔ)
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                            لم ٌسنده إلى رسول هللا، واألخذ بهذا التفسٌر ؼٌر واجب، ألن الصحابً ھنا مجتهد، قد ٌصٌب وقد ٌخطا، 

على االحتماالت  ى بقٌة الناس.  وبإمكانٌة الرأي ھذا أصبح التفسٌر مفتوحا  ولٌس له امتٌاز فً ھذا الموقؾ عل

الذٌن أثروا فً  من دٌانات أخرى كالٌهودٌة والمسٌحٌة، نظرا  لما تحدث القرآن عنه من قصص الؽابرٌن، ومن

                                                                                      . (4)األحبار ووھب بن منبه  التفسٌر، كعب

وتوزع المفسرون األوابل، حٌث كان ٌجلس إلٌهم فً كل إقلٌم أو مدٌنة من ٌحب األخذ عنهم، ومن ھنا نشؤت 

ز ھذه رعنهم التابعون، وأبمدارس للتفسٌر، والتً على األؼلب كانت تنتمً إلى أحد من الصحابة الذٌن أخذ 

 ومنهم مسروق بن األجدع مسعود،وأصحابها كانوا تبلمٌذ  عبد هللا بن  العراق،مدرسة  المدارس ثبلثة ھً:

رسة ( أما المدم4ٕٖ/ھ٘ٓٔ( وعامر الشعبً)تم9٘ٙ/ھ4٘)ت(3)( واألسود بن ٌزٌدم8ٕٙ/ھٖٙ)ت(1)الكوفً

ولى وعكرمة م عباس ومنهم مجاھد بن جبٌر المكً مدرسة مكة، وكان مفسروھا تبلمٌذ عبد هللا بنفهً الثانٌة   

(، ومدرسة المدٌنة ورجالها تبلمٌذ اُّبً بن م4ٖٕ/ھٗٔٔ( وعطاء بن أبً رباح)تم4ٕٖ/ھ٘ٓٔ)تاسابن عب

أصحاب زٌد بن أسلم   ( م4ٓ8/ھ9ٓ)ت(5)وأبو العالٌة رفٌع بن مهران الرباعً (1)م(ٕٗٙ/ھٕٕ)تكعب

 مأالتفسٌر بمثابة توھذا الوقت كان وفً   (.م4ٖٙ/ھ8ٔٔ)ت(6)( ومنهم محمد بن كعب القرظًم4ٖ٘/ھٖٙٔ)ت

من الحدٌث، أو فرعا  من فروعه، فلم ٌكن التفسٌر قد أُفرد فً مدونات خاصة ا  للحدٌث ، بل اعُتبر التفسٌر جزء

 .  (0)به، تتناوله سورة سورة، وآٌة آٌة، بل كان جزء من الرواٌات التً ٌجمعها رواة الحدٌث

بؤس به ممن  ضوع دٌنً أو دنٌوي، ولقد اشتهر عدد الھو كل ما قاله الرسول شفوٌا  فً مو علم الحدٌث:-ج

جابر بن عبد و وعبد هللا بن عمر(4)(م44ٙ/ھ8٘ت)ومنهم أبو ھرٌرةحفظوا أحادٌث الرسول، 

وعبد هللا بن عباس والحسن البصري ومحمد الزھري،.  ولكن ال بد من التذكٌر بؤن  (1)(م94ٙ/ھ48ت)هللا

، فالمصالح السٌاسٌة اإلسبلمٌة االنقسامات والصراعات التً حدثت لؤلمة العربٌةالحدٌث قد طاله الؽش على إثر 

     رھا رأت ضرورة تثبٌت مواقفها بؤحادٌث للرسول الكرٌم وھذا أدى إلى ظهور واضعً الحدٌثٌوالفكرٌة وؼ

----------------------------------------------------------------------------------------                                                                    

                            ،ٓٔٗ، صٔالتارٌخ السٌاسً و، ج حسن،، و ابراھٌم،4ٙجولدتسهر، مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، ص (ٔ)

الجاھلٌة من كبار علماء الٌهود فً الٌمن، أسلم زمن وكعب األحبار ھو ابن مانع بن ذي ھجن الحمٌري أبو اسحاق تابعً كان فً 

مسروق بن مالك بن األجدع الهمذانً أبو عابشة تابعً فقٌه من أھل الٌمن ،قدم المدٌنة فً أٌام أبً بكر وسكن الكوفة وشهد   (ٕ)

                    . ٖٕٗ،ٖٕ٘ص،٘، والذھبً، تارٌخ اإلسبلم، جٓٗٗ-9ٖٙ، ص4٘عساكر، تارٌخ دمشق، ج حروب علً: ، و ابن

األصبهانً،  بن ٌزٌد بن قٌس النخعً تابعً فقٌه من الحفاظ كان عالم الكوفة فً عصره، انظر: األسود(ٖ)

                                                                                                                                              4ٖٔ،صٔابن حجر، تهذٌب، ج،و9ٖ٘،ص٘الذھبً، تارٌخ اإلسبلم، ج،ٕٓٔ،صٕحلٌة،ج

                                                                                                                                                                          .   94،صٔتهذٌب التهذٌب، ج،وابن حجر ،8ٕ،صٔالذھبً، معرفة القراء الكبار،ج (ٗ)

 ،9ٖكان مولى لبنً تمٌم أدرك الجاھلٌة واإلسبلم وأسلم بعد وفاة الرسول بسنتٌن الشٌرازي، طبقات الفقهاء، ص أبو العالٌة (٘)

                                                                                                                                                                                                  .4ٕٓ،صٗ،والذھبً ،سٌر،ج9٘ٔ، ص8ٔانظر ، وابن عساكر، ج

 لٌم أبو حمزة أو أبو عبد هللا المدنً من حلفاء األوس كان أبوه كعب من سبً بنً قرٌظة سكن الكوفة فالمدٌنة، (محمد بن سٙ)

                                                                                                                                                  . 8ٗٙ،صٔ، وابن حجر، تهذٌب،جٗٙٗ،ص4الذھبً، تارٌخ اإلسبلم،ج

                                                                                                                                            .  4ٕٕ-4ٕٔ، والخربوطلً، الحضارة، صٓٔٗ،صٔتارٌخ اإلسبلم، ج حسن،ابراھٌم، (4)

أبو ھرٌرة اسمه عبد الرحمن بن حجرالدوسً وكان اسمه فً الجاھلٌة عبد شمس أسلم  وكان إماما  وفقٌها  كثٌر الحدٌث،  (8)

،والذھبً، وسٌر أعبلم 9ٖٔ-9ٕ٘،ص4ٙوابن عساكر، تارٌخ دمشق،ج ٘ٔالتمٌمً، مشاھٌر علماء األمصار، ص

م(طبقات علماء الحدٌث، تحقٌق، ٖٖٗٔھ/4ٗٗمد عبد الهادي، الدمشقً ،)أبو عبد هللا بن مح ،، ،و الصالح48ً٘،صٕالنببلء،ج

                                                          .                                                                                                                      ،.9ٕ-9ٔ، صٔ، ج99ٙٔ، ٕأكرم البوشً، وابراھٌم الزٌبق، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط

،  والصالحً،ٔٔجابر بن عبد هللا بن عروة بن جشم من الخزرج شهد العقبتٌن مع أبٌه وشهد بدرا   ،التمٌمً، مشاھٌر، ص (9)

                                                                                                                         .ٖ٘ٗ،صٔ،و وابن حجر العسقبلنً، اإلصابة، ج94، صٔطبقات علماء الحدٌث، ج
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    وھناك مواقؾ عدٌدة تدل ( 4)الشرٌؾ ، إذ ألفوا المقاالت وصاؼوھا على ھٌبة أحادٌث ونسبوھا إلى الرسول

ھذا باإلضافة إلى ما  (1)بدأت منذ عصر مبكرعلى أن عملٌة الكذب على الرسول فً وضع الحدٌث عن لسانه 

           أجازه الوعاظ المرشدٌن ألنفسهم فً إطار الترؼٌب والوعظ، وضع األحادٌث التً تساعد على التمسك 

 وبالفعل (1)، ومن أجل حفظ الحدٌث من الضٌاع والفوضى أمر عمر بن عبد العزٌز بجمع الحدٌث (3)بالفضابل

 (6()م4ٙ8/ھٔ٘ٔسحق)تإ بنومحمد  مكة، (فًم4ٙ4/ھٓ٘ٔ)ت(5)ففعل ذلك ابن جرٌج ،األحادٌثبدأ بتدوٌن 

                                                                                                                                                     وؼٌرھم.  (م49٘/ھ49ٔأنس)ت ومالك بن

ٌبحث ھذا العلم فً األحكام الشرعٌة  من مصادرھا األصلٌة ، وھً الكتاب والسنة، أو التوصل إلى الفقه: -د

ٌُعرض من مسابل، حٌن ال ٌوجد جواب  أي ھو العلم باألحكام للمسؤلة الفقهٌة المعروضة ؛رأي  قانونً، فٌما 

 ،نى اللؽوي للفقهعمعنى االصطبلحً مع الم، وٌتفق ھذا ال (0)الشرعٌة العملٌة المكتسبة من أدلتها التفصٌلٌة

 .(4)والذي ٌعنً العلم بالشًء والفهم له والفطنة

وفابدة ھذا العلم ھً القدرة على نصب األدلة السمعٌة على مدلوالتها ومعرفة األحكام الشرعٌة بتطبٌق قواعدھا 

االجتهاد فٌه ٌعتمد على العقل والتبرٌر على األدلة التفصٌلٌة، التً تستنبط منها األحكام، والقضاء على ذلك أو 

ولقد ترك الرسول جملة  من األصول والقواعد والتشرٌعات  وحذق األمور واستخراج الدلٌل من الكتاب والسنة.

الجزٌرة  شبه آنذاك، حٌث كان عددھم قلٌل، وٌقتصر وجودھم علىالعرب فً القرآن والسنة، وكانت تكفً 

إلى التشرٌع، العرب فاحتاج  ،تعد كافٌة بعد التوسع الهابل الناتج عن حركة الفتوحاتالعربٌة إال أن ھذه النظم لم 

فإن  حٌث برزت مشكبلت تحتاج إلى بٌان حكم الشرع، فقد قضى الخلفاء الراشدٌن بالرجوع إلى القرآن والسنة،

ومع ازدٌاد  (1)جتهاداجتهدوا فً ذلك، لكنهم كانوا ٌشددون فً اال لم ٌجدوا جمعوا أھل الرأي واستشاروھم أو

مختلؾ  ، والناس ٌسؤلونهم فًالعربًانتشر الصحابة فً الببلد المفتوحة ٌحملون الفكر  العربًحركة التوسع 

وما أدى إلٌه اجتهاده، فكثرت أقوال الصحابة فً األمصار، فقد  -أي الصحابة-األمور فٌجٌبونهم كلٌّ حسب حفظه

ٌر وتفسٌر القرآن ورواٌة األحادٌث، وقد أسهم فً تنوع ھذه التقالٌد  أثروا فً تبلمٌذھم من حٌث طرٌقة التفك

، وبالتدرٌج أخذت تتكون  مدارس حول الفقهاء والتابعٌن، الذٌن وعوا (47)اختبلؾ األوضاع فً تلك األمصار

د إلى ذلك آراءھم الشخصٌة، وتمٌز فً كل بلد من الببل أضافواآلراء  الصحابة وحفظوا من أحادٌث الرسول و

براھٌم إوإمام منهم، مثل سعٌد بن المسٌب فً المدٌنة، وعطاء بن أبً رباح فً مكة، العربٌة 

                                      األولى : فقهٌتان: مدرستان اإلسبلمٌة فً الكوفة، كما برزت فً الدولة العربٌة (44)م(4ٖٔھ/9٘النخعً)ت

--------------------------------------------                                                                                                  

موسوعة  ،محمد أحمد،، و خلؾ هللا ٕٙٔ، ص948ٔ، ٔفوزي ، المدخل إلى توثٌق السنة، مإسة الخانجً، القاھرة،ط،رفعت  (ٔ)

                                                                                                                 9ٙٔ،ص 99٘ٔ،، ٔ،المإسسة العامة للنشر،طٕرة العربٌة اإلسبلمٌة،جالحضا

                                                                                                .         4ٓٔ،صٕخلؾ هللا ،موسوعة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة،ج (ٕ)

                                                                                                                                                    .4ٓٔ، صٕالمرجع السابق،ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                             .     4ٖٔالمرجع السابق، (ٗ)

،التمٌمً، ومشاھٌر علماء 9ٔٗ،ص٘بن عبد العزٌز أبو خالد القرشً بالوالء ، ابن سعد،الطبقات،جابن جرٌج ھو عبد الملك (٘)

                                                                                                                              .                                                                          .ٕٖ٘،صٙ،والذھبً، سٌر أعبلم النببلء  ،ج٘ٗٔاألمصار،ص

والً وله السٌرة النبوٌة التً ھذبها ابن ھشام ،وله عدة مإلفات، سكن بؽداد ومات ممحمد بن اسحق بن ٌسار  ،أصله من ال (ٙ)

             .4ٕٙ،صٗ، وابن خلكان،وفٌات،جٖٖٕ،صٔ،ج،البؽدادي، تارٌخ بؽدادٕٖٔ،ص4انظر:  ، ابن سعد،الطبقات،ج فٌها،

             . ٖٖ-ٕٖ،ص98ٖٔمحمد مصطفى ، المدخل فً التعرٌؾ بالفقه اإلسبلمً، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  ،شلبً (4)

                                                                                                        .ٕٕ٘،صٖٔ،  ابن منظور،جٕٓٙ،صٔابن سٌدة، المخصص، ج (8)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .٘ٙ، ص94ٓٔمحمد علً الساٌس، نشؤة الفقه االجتهادي،  (9)

             . 8٘ٔ، ص9٘ٓٔآن والعلوم اإلسبلمٌة، دار الفكر العربً، بٌروت، محمد أمٌن ، المدخل إلى علوم القر  ،فرشوخ (ٓٔ)

                                                                                                                        . ٘ٗٔ،صٔ، طبقات علماء الحدٌث،جالصالحً (ٔٔ)
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          والتً رأى أصحابها أن أحكام هللا معللة بعلل ،وأنها ُشرعت لؽاٌات فتبعت عللمدرسة للرأي ) العراق( 

         األحكام، ومالوا إلى استعمال الرأي إذا لم ٌجدوا نصا  فً القرآن أو السنة، مستندٌن إلى فعل كبار الصحابة،

  مدرسة الحدٌث )الحجاز( :والتً وقؾ .والثانٌة: (4)ولذلك سموا أھل الرأي، وكان مقرھم فً الكوفة والبصرة

إلى الرأي  اتجهواأصحابها عند النصوص، وتوقفوا عن اإلفتاء إذا لم ٌجدوا نصا ، واعتمدوا الحدٌث ونادرا  ما 

والقٌاس إال فً الحاالت الضرورٌة جدا ، وذلك بسبب تؤثرھم بشٌوخهم  مثل عبد هللا بن عمر، فً تعلقهم باآلثار 

ٌُعرض علٌهم من الحوادث، وكانوا إذا استفتوا فً مسؤلة عرضوھا على  وتورعهم عن األخذ     بالرأي وقلة ما 

                                                                                                                                     . (1)ثم على آثار الصحابةكتاب هللا ثم على السنة 

 كما كان للفقه مصادره التً تحكم قواعده  والٌنابٌع التً ٌستقً منها المشرعون قوانٌنهم، فمنها مصادر ثابتة ال 

تتؽٌر، ومنها مصادر مرنة متطورة، تختلؾ باختبلؾ العصور، فالمصادر األساسٌة األربعة التً اُستنبط منها 

                                                                                                                                                                                    الفقه ، وھذه المصادر ھً: 

المسلمٌن فً عصر من تفاق جمٌع المجتهدٌن من ااإلجماع، وھو  -ٖالسنة النبوٌة.  -ٕالقرآن الكرٌم،  -ٔ

القٌاس: وھو إلحاق أمر ؼٌر منصوص على حكمه بؤمر  -ٗ،  (3)العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعً

                                                                                                        .(1)آخر منصوص على حكمه، لعلّة جامعة بٌنهما

فً ھذا العصر وبذلك ترسخت  ھكذا كان الفقه الركٌزة األساسٌة والبوابة الواسعة  للقضاء  فً مفهومه الواسع.و

 على جمٌع المستوٌات وأعطت لهذا العصر القوة فً المجال العلمً. والدٌنٌة  العلوم اللؽوٌة

 االهتمام المبكر بالعلوم التطبٌقٌة:-5

إلى العلم حدا  لم تصل إلٌه دٌانة أو مذھب قبل اإلسبلم، ال ٌمكن أن ٌحول دون إّن دٌن اإلسبلم الذي بلؽت دعوته 

حضارة أو ٌعمل على عرقلة الرقً، فالحضارة العربٌة الزاھرة نهضت على سواعد المهتمٌن من العرب، حٌث 

وم التطبٌقٌة حٌزا  لم تكن العلوم الدٌنٌة واللؽوٌة ھً وحدھا التً نالت شؽؾ العرب المسلمٌن ، بل أٌضا  كان للعل

من االھتمام، حٌث اتجه العرب بمنازعهم الفكرٌة إلى مٌادٌن العلوم كافة، منذ المطالع األولى لصدر اإلسبلم، 

فكما كانت العلوم الدٌنٌة عبلجا  للروح كذلك كانت العلوم التطبٌقٌة عبلجا  للجسد، ، فلذلك حض اإلسبلم على 

كانت أسس تحدٌد المواقٌت  ، وقدعلى العنصر البشري، وإمعانا  فً تطوٌره االھتمام بجمٌع مناحً الحٌاة حفاظا  

 الفلك ومتطلباته، باإلضافة إلى علم الكٌمٌاء وشؽؾ البعض فٌه.علم واتجاه القبلة بواكٌر العناٌة ب

بعض  لها رب أمة شؽوفة بالمعرفة، فلقد كانوال بد من التذكٌر بؤن ھذه العلوم لم تؤِت من فراغ حضاري فالع

االھتمامات الطبٌعٌة والفلكٌة، قبل اإلسبلم، ولكن سلطان األدب ٌبدو أنه طؽى على كل سلطان للمعرفة آنذاك، 

التً بسطت لهذه العربٌة اإلسبلمٌة ركٌزة الدولة لٌبنً كما كانت ھذه المعارؾ مبعثرة الجوانب، فجاء اإلسبلم ، 

                                                                        لى مدى القرون التالٌة.المعارؾ األرضٌة لتنمو فٌها العلوم التً أثمرت ع

                                       الصحة فً العصر األموي.    لقد مّر ذكر الطب أثناء الحدٌث عن:  الطب-4

------------------------------- 

                                                                                                                                                                                .  4ٕٔالمدخل فً تعرٌؾ، ص،شلبً، محمد مصطفى  (ٔ)

 أمٌنة، مقدمة  فً دراسة الفقه اإلسبلمً، ر،ومحمد الدسوقً و جاب4ٕٔمحمد مصطفى، المدخل، ص، شلبً( ٕ)

                                                                                                                       بعد. 8٘نشؤة الفقه،ص،والساٌس،ٕٓٔص

                                                                            ،  ٙ٘ٔ، ص98٘ٔأصول الفقه، دار الفكر، القاھرة، ،أبو زھرة، محمد  (ٖ)

                                                          .8ٙأضواء على  تارٌخ العلوم، ص ،، ومحاسنة4ٕٔالمرجع السابق، ص (ٗ)

  ظر فقرة االھتمام بالشإون الصحٌة فً الفصل الثالث.    ان                                                                                                                                                               
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 الؽموض، فقدفه نھو أحد العلوم التً مارسها اإلنسان منذ القدٌم، ولكن تارٌخه فً العالم القدٌم ٌكت الكٌمٌاء:-1

نحاس األصفر عرفها كثٌر من الشعوب القدٌمة، كالمصرٌٌن الذٌن مزجوا النحاس بالقصدٌر للحصول على ال

الفوالذ واستخدموا القصدٌر فً طبلء األوانً  علىما عالجوا الحدٌد الخام للحصول ، كوكذلك صناعة الزجاج

حنٌط، وصناعة األصباغ لتلوٌن الثٌاب واألوانً د وحدوث الصدأ، باإلضافة إلى فن التسالنحاسٌة لمنع التؤك

، وٌبدو أنهم احتفظوا بتفوقهم فً ھذا المجال حتى ظهور اإلسبلم، حٌث ٌذكر القفطً أن روشم  (4)الفخارٌة

، كما كان للفٌنٌقٌٌن معرفة لؤلصباغ (1)المصري الكٌمٌابً كان بمصر قبل اإلسبلم، وله فً الكٌمٌاء كتب جلٌلة

 كالمصرٌٌن وؼٌرھم من الشعوب الؽابرة. (3)وصناعة الزجاج

ٌُسمى الصنعة، حٌث سٌطرت على الم كالنحاس شتؽلٌن بها فكرة تحوٌل المعادن ومع ھذا التفكٌر ظهر ما 

اكتشاؾ إكسٌر الحٌاة الذي الكٌمٌاء  علمھب والفضة، وحلم المهتمون بوالرصاص والحدٌد إلى معادن نفٌسة كالذ

العصور القدٌمة، كما سرى  ٌلةھذا العلم شاؼل الناس ط لٌطٌل العمر وٌعٌد الشباب، وبقًوا الحصول علٌه داعتق

تحوٌل  ون وحاجً خلٌفة قصدوا بالكٌمٌاء ابن خلد إنتٌاره إلى بعض علماء العرب فً العصور الوسطى، حتى 

  .( 1)المعادن المختلفة إلى ذھب

 (Alchemy)لفظة الكٌمٌاء ھً عربٌة األصل،  أن وأؼلب الظن  (5)ھذه الكلمة ومعناھاوھناك خبلؾ حول 

ا ، ومهما ٌكن من أمر أصل الكلمة ومعناھا، فالمهم ھن(6)بداللة وجود أداة )ال( التعرٌؾ الخاصة باللؽة العربٌة

ھذه المعرفة بخالد بن ٌزٌد بن معاوٌة، رؼم أن بعض المإرخٌن  اقترنتمعرفتها فً العصر األموي، حٌث 

( الذي ٌدعً وجود شبه فً االسم، أي أنه م٘ٓٗٔ/ھ8ٓ8ٌنكرون على خالد ھذه الصنعة، ومنهم ابن خلدون)ت

ٌعتبر أن خالد األموي قرٌب العهد بالبداوة:" فهو بعٌد عن العلوم  به خالد بن ٌزٌد األموي، ألنه  لٌس المقصود

، والمتتبع (0)الصنابع بالجملة فكٌؾ له بصناعة ؼرٌبة المنحى مبنٌة على معرفة طبابع المركبات وأمزجتها"و

وسبق ابن خلدون فً ھذا الرأي دب،آلراء ابن خلدون ٌبلحظ  إنكاره على العرب المعارؾ باستثناء اللؽة واأل

بمقابل ھإالء المإرخٌن ھناك عدد  لكن(،م4ٖٗٔ/ھ4ٗ8)ت(1)والذھبً (مٕٙٓٔ/ھٖٓٙ)ت(4)كل من ابن األثٌر

آخر من المإرخٌن الذٌن ٌذكرون فضل خالد فً العلم عامة وفً الكٌمٌاء على وجه الخصوص ومنهم 

 األندلسً                    وصاعد(م99٘/ھ8ٖ٘والندٌم)ت(9ٙٙ/ھٖٙ٘(واألصفهانً)تم8ٙٗ/ھٕٓ٘الجاحظ)ت

-----------------------------------                                                                                                      
أحمد ، التحنٌط فلسفة الخلود فً مصر ،صالح  بعد، و وما 8ٕ٘لوكاس، المواد والصناعات عند المصرٌٌن القدماء، ص (ٔ)

                                                                            . 9٘، صٕٓٓٓ، ٔالقدٌمة، جماعة حور الثقافٌة، القاھرة، ،ط

                                                                                                                                                                                             .  4ٕٔأخبار العلماء، ص القفطً، (ٕ)

                                                                                                                                                       .9ٙالحضارة الفٌنٌقٌة والكنعانٌة، ص ،جان مازٌل، (ٖ)

                                                                                       .  ٕ٘ٔ،صٕ، وحاجً، جٖٓٔ،صٕلمقدمة، جا (ٗ)

ھو مشتق من لفظة كٌم أو كٌمت ومعناھا األرض السوداء( ومناھا  أو شمس لقد قٌل فً أصل تسمٌتها أنها اشُتقت من لفظة (٘)

، أو أنها حورت عن اللؽة  الحرق أو األرض السوداء ولقد قورن ھذا االسم بمصر حٌث ُعرفت مصر قدٌما باألرض السوداء 

لكلمة) كٌمٌاء( فً اللؽات العبرٌة من لفظة شامان وتعنً السر والؽموض، لما اكتنؾ ھذه الصنعة من السرٌة، أو ربما أن ھذه ا

فاضل أحمد ، الكٌمٌاء والصٌدلة، من ،انظر: الطابً  األوروبٌة والمشتقة من الٌونانٌة )خٌما( التً تعنً سبك المعادن أو صهرھا

أحمد ، ،فإاد باشا  ، ؤٕٙ، صٔج ،99٘ٔ، ٔالمإسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروتنطموسوعة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة،

                . 8ٗٔ، ص98ٖٔ، ٔلتراث العلمً للحضارة اإلسبلمٌة ومكانته فً تارٌخ العلم والحضارة، دار المعارؾ، القاھرة،طا

(ٙ) Holmyrd, E,J,, Alchemy, Pelican Books,1957,p17.                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     . ٘ٓ٘ص  المقدمة، (4)

                                                                                                                                                                                                          .    8ٖٖ،صٗسٌر أعبلم النببلء، ج( 8)

                                                                                                                                                                           . 8ٗوطبقات األمم، ص 8ٖٖالفهرست،ص (9)
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           لكن ھذه الشهادة من قبل ھإالء المإرخٌن أنكرھا عدد من المإرخٌن الؽربٌٌن  (4)(م9ٙٓٔ/ھٕٙٗ)ت

.وٌبدو أن بداٌة خالد مع ھذا العلم كانت مما ترجمه له (1)الذي اعتبره  من األساطٌر Dommelyومنهم

إلى دمشق، وكان مرٌانوس مرٌانوس من كتب الكٌمٌاء، بعد سماعه عن مرٌانوس ببراعته بالكٌمٌاء فؤحضره 

وبهذه الترجمات وفر ھذا العلم ومعرفته لمن أراد ارتشافه من العرب، وؼٌر العرب  (3)تتلمذ على ٌد ستٌفانس

 الذٌن ٌحسنون اللؽة العربٌة، وبعد قراءة خالد لهذا العلم بإمعان شؽؾ به. 

 وعند مناقشة أسباب اھتمام خالد بالكٌمٌاء تظهر عدة آراء منها:

 -أي الكٌمٌاء-قٌل له : لقد جعلت أكثر شؽلك فً طلب الصنعة ودا ، ..االندٌم عن خالد بؤنه :"كان جوّ  هٌقولما     

فقال: إنما أطلب ذلك إال أن أؼنً أصحابً وإخوانً، إنً طمعت بالخبلفة فاختزلت دونً فلم أجد منها عوضا  

ان رؼبة أو رھبة، أن ٌقؾ بباب السلط وعرفته إال إال أن أبلػ آخر ھذه الصنعة، فبل أحوج أحدا  ٌعرفنً ٌوما  

وٌعنً ھذا الكبلم أن ٌؤس خالد من تحصٌل الخبلفة ھو الذي دفعه  (1)علم أنه صح له عمل الصنعة"وٌقال  وهللا أ

الكٌمٌاء لٌحقق المال والشهرة، رؼم أن  نحو الكٌمٌاء، أي أنه لم ٌحصل على شهرة الخبلفة ونفوذھا فاتجه إلى

.وھناك رأي آخر ٌقول  (5)إلى ھذه الصنعة كانت نظرة دونٌة، بحٌث كان تعلمها ال ٌلٌق بالحكماء والسادة النظرة

، ولكن ال تظهر على شخصٌة خالد ھذه النزعة (6)أنه طمع بتحصٌل الذھب البلزم لٌحصل به على الخبلفة

وأنه أفنى  (0)لذھب، واستحصال آالتهوھناك رأي ثالث ٌقول  بؤن خالد أنفق األموال الضخمة فً طلب ا الثورٌة.

 حٌاته فً ھذه الصنعة، ولماذا ال ٌكون حبا  بها.

ولم ٌكن اھتمام خالد بالكٌمٌاء من أجل الذھب فقط ، بل لقد اھتم بالتجارب ، وباستحضار بعض العقاقٌر    

إذ إنه ترجم كتبا  فً  ره،وربما ٌعود التركٌز على خالد كونه أمٌرا ، لكن ھذا ال ٌعنً عدم وجود ؼٌ (4)الطبٌة

 كما ألؾ كتبا  عدٌدة فً الكٌمٌاء، وھذا ٌدل على أن ھذا العلم كان معروفا  فً ھذا العصر. الطب والكٌمٌاء،

بالكٌمٌاء ، ھذا المصطلح الذي ارتبط بالطب وبالكٌمٌاء على حٍد سواء، حٌث عرفها ت ارتبط   :الصٌدلة-3

فلقد عرفوا األعشاب ( 1)الطبٌب ھو من ٌركب األدوٌة التً ٌحتاجها المرٌضالعرب باسم العطارة ، بحٌث كان 

إبدال األدوٌة وكٌفٌة دقها وإٌقاعها وفوابدھا الطبٌة لكل مرض ، وٌتضح من كتاب تٌاذوق الذي بعنوان "

قاته أن مراض والدواء البلزم للتركٌب من أجل معالجتها، كما ذكر ابن سعد فً طبمعرفتهم ألنواع األوإذابتها"

 وٌبدو أن الرازي استقى فً كتابه الحاوي أكثر من مبة وصفة طبٌة (47)رجبل   كان ٌروي عن أدوٌة ٌتداوى بها

----------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

                                                                                                                                                                                                   . ٗٙٗص،ٖابن األثٌر الكامل،ج (ٔ)

                   . 99،ص9ٕٙٔ، ٔدومٌٌلً، العلم عند العرب، ترجمة عبد الحكٌم النجار ومحمد ٌوسؾ موسى، دار القلم،ط (ٕ)

                                    .ٖٓٗمن الممكن أن ٌكون ھو اصطفن الذي ترجم لخالد كتب الكٌمٌاء، الندٌم، الفهرست، ص  (ٖ)

                                                                                                                .94ٗالندٌم، الفهرست،ص (ٗ)

                                                                                                                             . 8ٖ، ص98ٖٔ، ٔعلً ، إسهام العلماء العرب والمسلمٌن فً الكٌمٌاء، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط،عبد هللا الدفاع  (٘)

                                                                                                                                                                                                                                 .8ٖص ، الطب،شوكت أحمد ً،الشطٌ (ٙ)

                                                                                                                                                                        . 4ٔٗ، صٔالتارٌخ السٌاسً ،ج حسن،ابراھٌم،( 4)

علً ،لشكٌلا، و4ٕ،صٔ، م99٘ٔزھٌر ، أعبلم الحضارة العربٌة فً العصور الوسطى، إشبٌلٌة للدراسات، دمشق،  ،حمٌدان (8)

                                              . 9ٖ، ص989ٔ، ٔبٌروت، ط جمعان ا، الكٌمٌاء فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار الشروق،

                             .  84ٔ، و أحمد فإاد باشا، التراث العلمً، ص9ٖٖحكمت ، دراسات فً، ص ،نجٌب عبد الرحمن (9)

                                                                                                                                                                                                                          . ٕٕٔ،صٔالطبقات، ج (ٓٔ)
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               ، وٌضاؾ إلى ذلك الركٌزة األساسٌة التً استقى منها المسلمون تداوٌهم (4)عن الطبٌب ماسرجوٌه

 فٌهما النصابح الطبٌة عن األعشاب وفوابدھا. تأال وھً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة،  حٌث ورد

وھو العلم الذي ٌبحث فً حركات الكواكب الثابتة والمتحركة، ولقد أبدعت  الفلك) علم الهٌئة(:-1

دماء اھتموا بمواعٌد فٌضانات النٌل، كما عرفوا الحضارات القدٌمة فً مجال العلوم الفلكٌة، فالمصرٌون الق

، ولم ٌكن العرب بالبعٌدٌن عن ھذا (3)باإلضافة إلى البابلٌٌن والكلدانٌٌن والفرس (1) المزولة)الساعة الشمسٌة(

، على الرؼم من أن معرفتهم اقتصرت على مبلحظة قبل اإلسبلم ذ بداٌة العصور الوسطى، وربما منمنالعلم 

كب والنجوم ومعرفة أحوال الرٌاح وحوادث الجو على مدار فصول السنة، وتحدٌد مواعٌد حركات الكوا

نوا مبلحظتهم الفلكٌة بمحاولة استطبلع أحوال الكون ومناسبات الدٌنٌة واالجتماعٌة، فكالرحبلت التجارٌة وال

جه قد اتّ نه اإلسبلم، فالذي نهى ع (1)ومعرفة الؽٌب والتنبإ بالحظ، وأمور المستقبل، وھو ماُعرؾ بالتنجٌم

 ، وربما كان لهذه اآلٌات الدور الكبٌر فًآخر وذلك لفهم اآلٌات القرآنٌة بالفلك على أثر اإلسبلم اتجاھا   االھتمام

فً تحدٌد أوقات الصبلة وتحدٌد  أركان اإلسبلم الذي ٌخدم بعض قٌادة العلماء العرب والمسلمٌن إلى علم الفلك،

وھو الذي خلق من األمور، حٌث وردت آٌات كثٌرة تتحدث عن الفلك والكون ومنها: القبلة واألشهر وؼٌر ذلك

. وكان ممن اھتم (6)البروج والسماء ذات وكذلك (5)اللٌل والنهار والشمس والقمر كّل فً فلك ٌسبحون

رجمت له كتب بالفلك خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة، إضافة إلى ما سبق ذكره من اھتمامه بالمعارؾ األخرى، حٌث تُ 

ومما ُنسب إلٌه من كتب فً الفلك كتاب" دٌوان النجوم" وھو عبارة عن أبٌات  (0)الطب والنجوم والكٌمٌاء

ك ما ذكره القفطً عن ابن وھذا ٌدل على اھتمام خالد بالنجوم وما ٌتعلق به، وٌدل على ذل  (4)شعرٌة فً التنجٌم

م( كرة نحاسٌة من عمل ٖٗٓٔھ/ٖ٘ٗأنه كان فً خزانة الكتب فً القاھرة سنة)  -أحد علماء الفلك -   السبندي

وھذا إن صح فهو دلٌل  (47)وقد ُكتب علٌها ُحملت ھذه الكرة من األمٌر خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة (1)بطلٌموس

ھذا العصر   على مدى االھتمام الذي القاه ھذا العلم على ٌد خالد. والذي على ما ٌبدو تتوج ببناء مرصد فً

 والذي ٌمكن اعتباره المرصد األول فً اإلسبلم. (44)وكان على جبل قاسٌون

 ( حٌث ٌذكر ابن م4ٔٔ/ھ9ٖوممن كانت لهم بعض الخبرات الفلكٌة خبٌب بن عبد هللا بن الزبٌر بن العوام)ت   

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                  

، ٕٗٓٓ، ٔ(كتاب الحاوي، شرح محسن عقٌل، دار المحبة، بٌروت، طم9ٕ٘/ھٖٖٔالرازي، أبو بكر محمد بن زكرٌا، )ت (ٔ)

                                                                                                                                                                            .  ٗٙص

ول ، الحركة، أي تحرك ظل الشًء، ابن منظور، لسان،ج  (ٕ)                                                                                                                                 .ٖٖٔ،صٔٔالز 

وما  ٔٔ،  ص99ٖٔ، ٕعلً رواد  علم الفلك فً الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة، مكتبة التوبة ، الرٌاض، ط ،عبد هللا الدفاع،  (ٖ)

                                                                                                                                                       ، 9ٗالتراث العلمً، ص،فإاد باشا، أحمد  بعدھا و

قدري حافظ ، علماء العرب وما أعطوه للحضارة، دار الكاتب العربً، ،طوقان  ، و9ٙالتراث العلمً، ص ،أحمد فإاد باشا، (ٗ)

                                                                                                                              .     ٗٙبٌروت، ص

                                                                                                                                            . ٖٖسورة األنبٌاء، آٌة،  (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .ٔسورة البروج، آٌة (ٙ)

                                                                                                                                                                                                     .94ٗالندٌم ،الفهرست،ص (4)

                                                                                                                                                                                                . ٕٕٙ، صٔبروكلمان، تارٌخ االدب العربً، ج( 8)

بطلٌموس الفلوزي، ٌونانً ولد فً صعٌد مصر نبػ فً الفلك والجؽرافٌة، وله نظرٌات عدة فً الفلك منها أن األرض ثابتة،  (9)

                                              . ٕٔعلً عبد هللا الدفاع، رواد علم الفلك ،ص م، انظر: 4ٓٔتوفً على األرجح فً سنة 

                                                                                                                                                                                            .8ٕٙأخبار العلماء، ص (ٓٔ)

محمد محمود ، الجؽرافٌة ،، و محمدٌن ٕٖ، والدفاع، رواد علم الفلك، ص8ٌٖٗوسؾ ، الدولة األموٌة، ص ،العش (ٔٔ)

                                                        .ٕ٘ٔ،ص98ٖٔوالجؽرافٌون بٌن الزمان والمكان، دار العلم، بٌروت، 
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 ، ومما (4)الجوزي عنه أنه كان ٌعلم علما  كثٌرا ، ال ٌعرفون وجهه وال مذھبه، ٌشبه ما ٌّدعً الناس علم النجوم

  العربٌة وھو منسوب  ٌدل على وجود االھتمام بعلم الفلك الترجمة الموجودة لكتاب "عرض مفتاح النجوم " إلى

                . (1)وٌل سنً العالم وما فٌها من األحكام النجومٌةلهرمس الحكٌم، وھذا الكتاب ھو عبارة عن  تح

ومما ٌوّضح أٌضا  األرضٌة التً كانت موجودة لعلم الفلك تلك المناقشات أو بعض األقوال التً كان ٌعتقد      

ٌُفهم منها وإن كانت أمورا  مختلطة مع بعض الخٌال، إال أنها تث بها بت إدراكا  البعض فً ھذا العصر، والتً 

بة لشمس والقمر طولهما وعرضهما تسعم( :"ام4ٖٕ/ھٗٔٔلؤلجرام السماوٌة، ومنها قول عطاء بن أبً رباح)ت

، كما قال عكرمة مولى ( 3)بة فرسخ، وعظم الكواكب اثنا عشر فرسخا  فً اثنً عشر فرسخا "فً تسعم فرسخ

 . ( 1)دنٌا سواء"ابن عباس:" سعة الشمس مثل الدنٌا وثلثها، وسعة القمر مثل ال

                                                                                                                    فً ھذا العصر إذا  وضعت الثوابت للعلوم العملٌة والتً ارتقت فٌما بعد لتكّون علما  قابما  بحد ذاته.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------                                                                                      

                                                                                                   . ٖٓٔ،صٙابن الجوزي،المنتظم، ج (ٔ)

                                                 . ٖٕٓ،  محاسنة، أضواء على تارٌخ العلوم، صٕٗٔكرلونٌلنو، علم الفلك، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                .  4ٔ، صٕالمقدسً، البدء والتارٌخ، ج (ٖ)

     .4ٔ، صٕالمصدر السابق، ج  (ٗ)
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 مظاهر الضعؾ فً المجال العلمً:ثانٌاً:      

 

 سٌاسة.عدم تمكن األموٌٌن من الفصل بٌن االهتمام بالعلوم واالهتمام بال - 4  

 عدم تخصٌص مبالػ مالٌة لدعم حركة تطوٌر العلوم. - 1  

 وقوؾ معظم الخلفاء األموٌٌن ضد القدرٌة وقتل ؼٌالن الدمشقً.  - 3  
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 سٌاسة:ن االهتمام بالعلوم واالهتمام بالعدم تمكن األموٌٌن من الفصل بٌ-4

العصر كان العربٌة فً الدولة األموٌة برقعٍة ھابلة فً البلدان وفً مختلؾ القارات ،و انتشرت الثقافة     

السٌما وأنها حدثت فً  حضارة العربٌة اإلسبلمٌة وھذا كله ٌبعث على التقدٌر واإلعجاب،األموي عصر نمو لل

قد، مما جعل الدولة الوقت الذي كان فٌه األموٌون ٌصارعون معارضة ناصبتهم العداء وحقدت علٌهم أشد الح

تعٌش معظم أٌامها فً صراع داخلً، والعجٌب أن ھذه الثورات واألحزاب المعارضة ال ٌجمعها ھدؾ واحد 

سوى العداء لبنً أمٌة والقضاء على دولتهم، فكان الخوارج وثوراتهم المتعددة والشٌعة وثوراتهم، وبعضها كان 

حمد بن األشعث، وٌزٌد بن المهلب والمختار بن أبً عبٌد بدافع الطموح الشخصً مثل ثورة عبد الرحمن بن م

الثقفً، وبعضها كان سببه عرقٌا  مثل حركات الموالً الذٌن لم ٌظهروا كحزب معارض له كٌانه واستقبلله، بل 

كانوا ٌنضمون لؤلحزاب المعارضة للدولة والخارجة على سٌاستها، وٌرون فً ذلك متنفسا  لهم وسبٌبل  إلى 

له فً إضعاؾ الكٌان العربً ومحاولة القضاء علٌه، وقد عملت ھذه األحزاب والثورات على تكبٌد تحقٌق آما

الدولة خسابر مادٌة ومعنوٌة، وأخذھا فً اتجاه عسكرة الدولة أي صبؽها بالصبؽة العسكرٌة التً رافقت ھذه 

فهم ، األمر الذي جعل الصورة الدولة طوال عمرھا، وبذلك انشؽلت الدولة األموٌة بمقارعة الخصوم على اختبل

القتالٌة تصبػ الحٌاة األموٌة صبؽة أبعدتها رؼم شمولٌتها واتساعها  عن االھتمامات األخرى، وصحٌح أن 

البوادر الفكرٌة والعلمٌة قد برزت فً ھذا العصر إال أن األمر كان من تلقاء نفسه؛ أي أن العلماء سواء الدٌنٌٌن 

لقوا فً ھذا العصر لكّن ھذه االنطبلقة كانت بدافع شخصً، حٌث حداثة الدٌن أم اللؽوٌٌن وسواھم  قد انط

 والنزعة للعربٌة التً تمٌز بها العرب واألموٌون خاصة ، والتً استحقت بجدارة اسم الدولة العربٌة.    

أي إن األموٌٌن  وعلى الرؼم من شؽؾ الدولة األموٌة  بالعلم  إال أنه ٌمكن القول بؤنها قامت بتسٌٌس العلم ؛   

صبوا العلم فً بوتقة السٌاسة التً تصب ھً األخرى فً مصالحهم، حٌث دعموا كل ما وافق سٌاستهم وّشرع 

سلطتهم، أما ما خالفها فقد نبذوه وكّرھوا الناس به  بل وصل األمر إلى استصدار بعض األحادٌث التً تإٌد 

 . (4)أمتً ثبلثون سنة ثم تكون ملكا  بعد ذلك" حكمهم ومنها على سبٌل الذكر ال الحصر " الخبلفة فً

ولم ٌفكروا بعمل رسمً ُتجمع فٌه أحادٌث رسول هللا لدراستها وحفظها من الزٌادة والنقصان باستثناء ما قام    

  (1)به عمر بن عبد العزٌز ، والذي طلب من والٌه على المدٌنة أبً بكر محمد بن عمرو بن حزم رواٌة الحدٌث

ندوا ما استطاعوا من الجمهرة اإلعبلمٌة واألدبٌة والفكرٌة لخدمة حكمهم وتسوٌقه ابتداء  من الشاعر بل إنهم ج

الذي كان اإلعبلمً النشٌط بالنسبة لهم، األمر الذي رفع من الشعر السٌاسً، حٌث أصبح لكل حزب ولكل فرقة 

-كونه حكم عشرٌن عاما   -بشكٍل خاص تداء  من معاوٌةولعل محاولة األموٌٌن اب شعراإھم المتكلمون باسمهم.

عمل على  -اإللهً للخلفاء األموٌٌن، ثم جعْل ھذه المحاولة بمثابة حقٌقة نفسٌة مسؤلة االختٌار التشدٌد على

محاولة جدٌرة بالتؤمل، إذ من المعلوم أن أول من قال فً الجبر وأظهره كان  -ؼرسها فً األذھان والنفوس

 تٌه من قضاء هللا وخلقه، لٌجعله عذرا  فً ماٌفعله ، ولٌوھم بؤنه مصٌب فٌه، وأن هللامعاوٌة، حٌث أظهر أن ما ٌؤ

----------------------------------------------------------------------------------  

بدو أن وضع ، و4ٌٔٔ، ص999ٔ، ٔابراھٌم ، الفتنة المقدسة، ط ،محمود،وٕ٘٘،صٔج أحمد الطبري، الرٌاض النضرة،(ٔ)

األحادٌث كان سٌاسة معتمدة من كثٌر من األطراؾ المتصارعة فً ذلك الوقت، لتبرٌر مآربها ، انظر فً ذلك: أحمد أمٌن ، فجر 

                                                                                                                                       وما بعدھا..   ٖٕٔاإلسبلم، ص

  .88،و القطان، تارٌخ التشرٌع اإلسبلمً، ص8ٓٗ،ص8وج84ٖ،صٕابن سعد، الطبقات، ج (ٕ)
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، فسلطوا الضوء على األفكار القابلة بالجبر (4)جعله إماما  وواله األمر، وتفشى ھذا األمر فً ملوك بنً أمٌة

حٌث كانوا ٌكرھون القول بحرٌة اإلرادة، العتباراتهم السٌاسٌة  وبالتؤجٌل) المرجبة( واستؽلوھا لصالح مبادبهم،

والدٌنٌة.، ولكنهم كانوا ٌقضون على محرك ھذه الحركات عندما ٌشعرون بخطره على دولتهم، كما فعلوا بالجهم 

ة ابن صفوان، إذ وجدت الثورات التً قامت ضد األموٌٌن فً ھذه األفكار صٌؽة ٌشجبون بها فكرٌا  موقؾ الدول

األموٌة، فكان ذلك بدء النشؤة لتٌار المرجبة واإلرجاء فً صفوؾ المعارضة لبنً أمٌة، بعد أن نشؤ مبكرا  فً 

                                                                                                                             . (1)صفوؾ ھذه الدولة وأنصارھا

، الذي ٌعتبر من العلوم التارٌخٌة، لخدمتهم فً (3)ھذا ورأى األموٌون أن بإمكانهم توظٌؾ عمل القصاص     

ومن مظاھر التفات  (1)المساجد، حٌث أمر معاوٌة القصاص بان ٌرفعوا من مكانة األموٌٌن فً عٌون العرب

، وبهذا تبنت الدولة القصص وجعلتها  (5)معاوٌة إلى أھمٌة القصاص أنه عٌن قاصا  بعد الصبح وبعد العصر

ولم ٌكن  (6)ألؼراض سٌاسٌة بحتة؛ أي وظٌفة رسمٌة، حٌث أوكلوا إلى المحتسب مراقبة القصص والقصاص

،   (0)ٌُسمح للقاص بالتحدث إال بعد موافقة الدولة، فقد سمح معاوٌة لكعب األحبار بؤن ٌقص ألنه كان مإٌدا  للدولة

القصاص إذا  :األول قصاص الخاصة والذٌن كانوا من جماعة السلطة حٌث كانوا فلقد كان ھناك نوعان من 

ٌعظون وٌتحدثون وٌعبرون عن وجهة نظر الدولة، وھإالء ُدعً إلى االستماع لهم واألخذ عنهم ، والثانً 

 قصاص العامة، ومنهم كان قصاص المعارضة، الذٌن ٌمثلون الفرق واألحزاب المختلفة، وقد نهى األموٌون

، وھذا ٌعنً أن القصص اتخذت بعد أحداث الفتنة األولى فً القرن األول الهجري صبؽة  (4)السماع لقصصهم

قاص أھل الكوفة عن خطبة الجمعة قال:"إنما كانت الخطبة  (1)سٌاسٌة. وعندما  سبل عطاء بن ٌسار

ٌّسة كما أصبحت فً أٌامه.  وٌرٌد بذلك أنها كانت فً بداٌة اإلسبلم للعظة والعبادة ولم تكن(47)تذكٌرا " مس

وباستثناء أٌام عمر بن عبد العزٌز الذي أراد فصل الخطبة عن السٌاسة،أي أن تكون مجالس القصص ؼٌر 

للخلفاء وأمرابهم وأن تحقق الهدؾ االتعاظً منها وٌتضح ذلك من الرسالة التً     قاصرة على الصبلة والدعاء
----------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                              .  ٗ،ص8،القاھرة، ج عبد الجبار الهمذانً، المؽنً فً أبواب التوحٌد (ٔ)

                                                                                                                                                                                   . ٖٙ، تٌارات الفكر، ص محمد،عمارة  (ٕ)

وحفظه وتفهم معانٌه، وكانت القصص فً القرن األول للهجرة ال كانت القصص فً بداٌة اإلسبلم قاصرة على قراءة القرآن  (ٖ)

م السالفة المؤخوذة عن أھل الكتاب مباس بها، وذلك ألن فنونه رجعت إلى القرآن والحدٌث، ولم ٌكن ٌشوبه إال ما ٌتعلق بؤخبار األ

حداث الفتنة، حٌث أر بعد مقتل عثمان وتؽٌممن أسلم منهم، وقد عمل القصاص على توجٌه المجتمع إلى الكر الدٌنً، ولكن األمر 

مصطفى ،الرفاعً  ، وٓٙٔ-9٘ٔأحمد ، فجر اإلسبلم، ص،استخدمت القصص ألؼراض سٌاسٌة، انظر من أجل ذلك: أمٌن 

القصص فً صدر  جمال،. و جودة ،ٕٖٓ -99ٕ،صٔ، جٕٔٓٓصادق ، تارٌخ آداب العرب، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

-٘ٓٔ، ص989ٔكانون األول، سنة -أٌلول ٖٗ-ٖٖاإلسبلم بٌن الواقع التارٌخً والنظرة الفقهٌة، مجلة دراسات تارٌخٌة، عدد

ٔٗٔ .                                                                                                                                           

، 98ٓٔ، ٔملكة،  التربٌة والثقافة العربٌة خبلل القرون الثبلثة األولى للهجرة، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط ،أبٌض (ٗ)

                                                                                                                                       .ٖٓٔص

                                                                                                                                                                                    . ٓٙٔأحمد ، فجر اإلسبلم، ص ،أمٌن (٘)

م( معالم القربة فً أحكام الحسبة، تحقٌق محمد محمد سفٌان، 8ٕٖٔھ/4ٕ9أحمد القرشً)تابن األخوة،محمد بن محمد بن  (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                . ٕٖٗ،ص94ٙٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 

                                                                                                                                                                                                                          .ٓ٘ٙ،ص٘ابن حجر، اإلصابة،ج (4)

                                                                                                  .  ٕ٘ٔالقصص، ص  جمال،جودة ، (8)

م(انظر:ابن حنبل، مسابل اإلمام 4ٕٔھ/ٖٓٔضٌا  ثقة كثٌر الحدٌث)تعطاء بن ٌسار الهبللً المدنً مولى مٌمونة كان قا(9)

                                                                                                                                                                                                                                      ٔٗ،والسٌوطً، طبقات الحفاظ،ص8ٗٗ،صٗ،والذھبً ، سٌر، جٕ٘ٔأحمد،ص

                                                                                                                                                                                . ٕ٘ٔجودة جمال، القصص،، ص (ٓٔ)
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      ولٌكن فٌه إطناب  وجهها إلى األمصار وجاء فٌها :"...فإن أتاكم كتابً ھذا فمر قصاصكم فلٌصلوا على النبً

 (4)دعابهم وصبلتهم ثم  فلٌصلوا على المإمنٌن والمإمنات ولٌستنصروا هللا ولتكن مسؤلتهم عامة للمسلمٌن.."

وإذا كان بعض خلفاء  بنً أمٌة قد شجعوا اإلخبارٌٌن لشعورھم بالحاجة فً سٌاسة دولتهم إلى التعرؾ على 

أخبار الملوك فً األمم السابقة وسٌاستهم ونظامهم، باإلضافة إلى إعمار مجالسهم بالسمر بؽرض معرفة ھذه 

ازي رسول هللا طوال القرن األول للهجرة الرواٌات اإلخبارٌة، فإنهم كرھوا رواٌة سٌر الخلفاء الراشدٌن ومؽ

وبخاصة فً الشام مركز حكمهم وربما لو استطاعوا ذلك فً ؼٌره من األقالٌم أٌضا  لفعلوا ذلك، وكان دافعهم 

إلى ذلك، شعورھم بؤنهم لٌسوا كالخلفاء الراشدٌن فً الصفات، كما أن الناس لم تبق  على ما كانت علٌه أٌام 

هم مع اإلسبلم ؼٌر مشرؾ، فً بداٌته، فلقد عارضوا اإلسبلم ورسوله، كما شعروا بان الراشدٌن، وألن ماضٌ

أھل الشام سٌرفضون سٌاستهم وممارساتهم للسلطة إذا ما اّطلعوا على سٌر الخلفاء الراشدٌن بتفاصٌلها، 

ملك بن مروان، ٌن مما قاله عبد الوقارنوھا بسٌر األموٌٌن، وٌتجلى موقؾ األموٌٌن من سٌر الخلفاء الراشد

عندما سمع جماعة من أصحابه ٌذاكرون سٌرة عمر بن الخطاب :"أنهى عن ذكر عمر فإنه مرارة لؤلمراء 

فرواٌة المؽازي والسٌر من وجهة نظر الخلفاء األموٌٌن تهٌج الضؽابن الكامنة، وتحرك  (1)ومفسدة للرعٌة"

، وكان معاوٌة ھو  (3)ارٌخ األموٌٌن فً بداٌة اإلسبلمالحزازات والعداوات القدٌمة بٌنهم وبٌن األنصار، نظرا  لت

البادئ بهذه السنة أي كتم أخبار المؽازي والسٌر عن أھل الشام خاصة، وأخذ بها مروان بن الحكم وعبد الملك 

وكتمان المعرفة ھنا ٌؤتً تماشٌا  مع سٌاسة بنً أمٌة. ولكن عمر بن عبد  (1)بن مروان الذي تعصب لهذا الموقؾا

زٌز وكعادته فً مخالفة بنً أمٌة عندما ٌستحق األمر المخالفة،  قرر منح رواٌة السٌر والمؽازي حقها من الع

وطلب  (5)العلم واالنتشار إذ قال لعاصم بن عمر بن قتادة: " إن بنً  مروان كانوا ٌكرھون ھذا وٌنهون عنه"

حابة، كما طلب من سالم بن عبد هللا منه الجلوس فً مسجد دمشق والتحدث عن مؽازي رسول هللا  وسٌر الص

 .(6)بن عمر بن الخطاب أن ٌكتب له سٌرة عمر بن الخطابا

وعلى الرؼم من ھذا المنع الذي آثره أؼلب الخلفاء األموٌٌن إال أن التابعٌن وتابعٌهم لم ٌكترثوا به، ورأوا    

 ضرورة التحدث به ونشره.

وبالتوجه إلى العلوم التطبٌقٌة فٌمكن رإٌة اھتمام األموٌٌن بالطب مثبل  للحاجة إلٌه فً الصحة من أجل    

 (0)ه لهم ھإالء األطباءأعدّ  الصحة العامة، باإلضافة إلى رؼبتهم فً التخلص من األعداء عن طرٌق السم الذي

فكٌؾ كانت نواة المعرفة فً ھذا العصر؟ إن ھذا ن ھذا ھو موقؾ األموٌٌن من العلم؟ ولكن السإال اآلن إذا كا

السإال واختبلط  العلوم فً العصر األموي ال ٌمكن فهمه إال فً إطاره التارٌخً، فاإلسبلم كان حدٌث العهد 

والناس كانت شؽوفة لتلقؾ علومه، وكثٌر  من الصحابة وتابعٌهم كانوا ما ٌزالون فً ھذا العصر، فمن الطبٌعً 

لوم ، وخاصة  الدٌنٌة منها، وصحٌح أن بعض الخلفاء اھتموا ببعض العلوم لكن ھذا  األمر كان  اھتمامهم بالع

 أحٌانا  ألؼراض ؼٌر علمٌة، ومهما كان ھذا االھتمام فهو لم ٌرق  إلى مستوى الدولة، ولم ٌكن بشكل 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                         .  4ٙابن عبد الحكم، عبد هللا، سٌرة عمر بن عبد العزٌز، ص(ٔ)

                                                                                                                                                                                         . 4ٕ،ص9ابن كثٌر، البداٌة، ج (ٕ)

                                                                                                                                                                      دھا.وما بع ٖٗٙ،صٔابن ھشام، السٌرة النبوٌة،ج (ٖ)

.        ٕٕ،ص98ٙٔالجٌل، بٌروت،  حسٌن ، رواٌة الشامٌٌن للمؽازي والسٌر فً القرنٌن األول والثانً الهجرٌٌن، دار،عطوان  (ٗ)

                                                                                                                                                                                     .  ٖٕٔ،صٔابن سعد، الطبقات، ج (٘)

                                                                                  .   9ٖٗ،صٕ،وابن خلكان، ج 8ٕٙ،ص٘،و ج9ٗٔ،صٕ،حلٌة األولٌاء،ج نًاألصبها (ٙ)

           ٖٓص،8و ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،ج،4ٕٔ، وابن أبً أصٌبعة،  عٌون األنباء،ص9ٖٓ،صٖابن األثٌر، الكامل، ج (4)
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واقتناء الكتب عند بعض العلماء ھو دلٌل  على ھذه المحاوالت الفردٌة منهم، إذ لم تقم الدولة بؤٌة  رسمً أٌضا .

محاولة إلٌجاد مكتبات ولو حتى شبه عامة، وباستثناء مكتبة قصر الخضراء الذي أسسها معاوٌة فً قصره 

لم ٌكن ھناك خزابن للكتب إال ما حوته بٌوت العلماء أنفسهم، وخزانة الخضراء  (4)والتً سمٌت بٌت الحكمة

القصر لخالد بن ٌزٌد المولع بالمعرفة، وٌبدو أن ھذه الخزانة حوت على الكتب التً تم  على ما ٌبدو بقٌت فً

ت الولٌد ذكرھا سابقا ، من تؤلٌؾ وترجمة، ومما ٌدل على عدد الكتب التً كانت فٌها ما ُذكر بعد مو

أمر الدفاتر التً ُحملت على الدواب والتً كانت فً معظمها أحادٌث شرٌفة ورواٌات  م( من4ٕٗھ/ٕ٘ٔالثانً)

 .( 1)الزھري

وباإلضافة إلى ھذه المكتبة التً كانت حكرا  للخلفاء لم ُتعرؾ مكتبات أو باألحرى خزابن للكتب إال عند    

، (1)وأبو قبلبة الذي ترك من الكتب حمل بؽل (3)نهم عروة بن الزبٌرالخاصة الذٌن رؼبوا فً اقتناء العلم، وم

وكذلك ما ألفه أبو عمرو بن العبلء من  (5)باإلضافة إلى الحمل اآلخر البن عباس والذي كان عند مواله عكرمة

 .(4)والحسن البصري (0)وٌضاؾ إلٌهم كتب الزھري (6)الكتب والتً بلؽت السقؾ

 لدعم حركة تطوٌر العلوم: عدم تخصٌص مبالػ مالٌة-1

فً دولٍة بلؽت من االتساع مساحة إمبراطورٌة، ومن القوة ما بلؽته من مبلٍػ جعلها دولة  ذات شؤن، أمطرت    

علٌها الفتوح من الؽنابم ما ٌوصؾ وما ال ٌوصؾ، وبمقارنة مالٌة الدولة بالنفقات ٌتضح عدم إعطاء العلوم 

دولة كالدولة األموٌة باستثناء الشعر، حٌث مّثل بالنسبة لهم ، عدا عمر بن  والمعارؾ من النفقات، ما تستحق فً

 عبد العزٌز، الدعاٌة اإلعبلمٌة المتحركة والتً بإمكانها تحسٌن صورتهم فً شتى المجاالت.

، ٌةاإلسبلم البد منها لضمان نشر الثقافة العربٌة ت الدولة من أجل الفتوح التً كانإلى نفقاٌتم التطرق ولن   

ھذا باإلضافة إلى النفقات العسكرٌة من أجل قمع الثورات التً اعتبر األموٌون أنفسهم على حق فً ضربها 

ل العلوم من لضمان وجودھم، لكن الحدٌث ھنا سٌكون عن النفقات األخرى التً زادت عن حدھا، وإؼفال مجا

                                                                                                                                                                                          النفقات. ھذه

ًّ أشدھم تحبٌبا  لً إلى الناس" فمعاوٌة اھتم بفن الدعاٌة واإلعبلن، وكان ٌقول:" ل على ومما ٌد (1)أحّب الناس إل

السٌاسة التً اتبعها األموٌون  من أجل استمالة القلوب بالنفقات ما قاله معاوٌة:" ..ؼٌر أنً سلكت طرٌقا  لً فٌه 

 منفعة ولكم فٌه مثل ذلك، ولكٍل فٌه مإاكلة حسنة ومشاربة جمٌلة ما استقامت السٌرة، وحُسنت الطاعة، فإن لم 

-----------------------------------------------------------                                                                                                        

ٌوسؾ ، ُدور الكتب العربٌة العامة وشبه العامة لببلد الشام والعراق ومصر  فً العصر الوسٌط، ترجمة نزار أباظة  ،العش (ٔ)

                                                                                                                                                     . ٖٗ،ص99ٔٔ، ٔكر بٌروت، ودمشق، طومحمد صباغ، دار الف

                                                                                                                                                                                                       . ٖٔٙ،صٖابن سعد، القسم المتمم من الطبقات،.ج (ٕ)

                                                                                                                                                                                                      48،ص٘ابن سعد، الطبقات، ج (ٖ)

                                                                                                                                                                                                            .9ٙٗ،صٗالذھبً، سٌر أعبلم النببلء، ج (ٗ)

                                                                                                                                                   . 9ٓٗ،صٗ، والذھبً، سٌر أعبلم النببلء، ج9ٖٕ،ص٘ابن سعد، الطبقات، ج (٘)

                                                                                                                                                          .  ٙٙٗ،صٖابن خلكان، وفٌات األعٌان،ج (ٙ)

سٌزكٌن، تارٌخ التراث، ٖٙٔ،صٔ.  وابن عماد الحنبلً، شذرات الذھب، ج48ٔص،ٗوفٌات، جابن خلكان،  (4)

                                                                                                              ا.               48،صٕ،جٔم

                                                                                                                                            4٘ٔ-4ٗٔ، ص4ابن سعد، الطبقات، ج  (8)

                                                                                                                                                                                                                .8٘، ٘الببلذري، أنساب، ج (9)
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     بعه فً ذلك بقٌة الخلفاء األموٌٌن باستمالة عشرات الشعراء وإؼداق قد اتّ و (4)تجدونً خٌركم فؤنا خٌر لكم

 المال علٌهم، كً ٌشٌدوا بهم فً الخبلفة وصبلحها لهم، ووجوب طاعتهم ونصرتهم، نظرا  ألن الشعر كان أھم  

فهذه  (1)ورٍع تقً قد بالػ األموٌون فً أعطٌات الشعراء وھذا ما عابه علٌهم كلّ وسٌلة إعبلمٌة فً ذلك العصر و

ت ھذه األعطٌات كٌن الدولة باألساس، واستمرّ األعطٌات ھً وقؾ على المجاھدٌن فً سبٌل هللا، ومن أجل تم

فً عهد عبد الملك وؼٌره من الخلفاء باإلضافة إلى والتهم كالحجاج الثقفً وٌزٌد بن المهلب وخالد القسري 

، وعلى الرؼم من (3)وؼٌرھم ولكن عمر بن عبد العزٌز فجع الشعراء فً آمالهم، ورفض إجازتهم من بٌت المال

وتشجٌعهم له رؼبة  فٌه، لكن الرؼبة األقوى فً تشجٌعه كانت من أجل االستعانة بؤلسنة  محبة األموٌٌن للشعر

وكان عبد الملك بن مروان أكثر خلفاء بنً أمٌة اھتماما  بالتؤثٌر اإلعبلمً للشعر  (1)الشعراء على تقوٌة سلطتهم

أمٌة، ولم  كذلك مدح بنًفً كسب األنصار والهجوم على خصومه، لذلك وّظؾ الشعراء لمدحه ومدح دولته و

ه من األموٌٌن مثل األخطل والفرزدق وجرٌر ٌتهافتون على هدلذلك كان كبار شعراء ع، ٌبخل علٌهم بالعطاء 

 إعبلمٌا  وال لكسب حركة ابن الزبٌر والتً لم ٌبذل فٌها األموال ال إخفاق خبلل بابه ، وٌتضح دور اإلعبلم من

العراق ٌإلؾ قلوب زعماء .وقد كان أخوه مصعب فً  إخفاقه.ً أدت إلى ن بٌن األسباب التكانت مف األطراؾ،

( وأحضر معه للقاء أخٌه عبد م9ٓٙ/ھ4ٔإلى مكة سنة) حضرثّم ال، فنجح فً ذلك نجاحا  باھرا ، القبابل باألمو

ھذا المال، هللا جماعة من وجوه أھل العراق فقال :" ٌا أمٌر المإمنٌن قد جبتك بوجوه أھل العراق... فؤعطهم من 

فقال عبد هللا : جبتنً بعبٌد أھل العراق وتؤمرنً أن أعطٌهم من مال هللا! ال أفعل وإٌم هللا لوددت أن منهم رجبل  

ابن الزبٌر  صرؾ مصعب ومعه ذلك الوفد ولم ٌلبِ ا انمن أن أصرفهم كما ُتصرؾ الدنانٌر والدراھم..." فلمّ 

، وھذا إن دّل  (5)خلعه وكتبوا إلى عبد الملك أن أقبل إلٌنا  رأٌهم علىدت قلوبهم فاجتمعوا وأجمعوا سُ طلبهم، 

الذي أواله األموٌون للمجال األدبً، وما نتج عنه من برٌق   المادي مدى أھمٌة الدعم على شًء فهو ٌدل على

ب باستثناء الطلؤلدب ، وبخاصة الشعر والخطابة، ھذا الدعم الذي لم ٌشمل العلوم األخرى من دٌنٌة أو تطبٌقٌة، 

سٌاستهم، بل إنهم رأوا العلوم من منظار مصالحهم الخاصة ، فالطب مثبل  كان  تقوٌةالذي اعتبره األموٌون مادة ل

فً نظر معاوٌة ؼاٌة تحقق الوسٌلة، حٌث طلب من األطباء كابن أثال تحضٌر السم لٌتخلص من أعدابه، حتى 

 . (6)أنه أعطاه مقابل ذلك خراج جند حمص لعام كامل

نشطت من تلقاء نفسها، فالحركة الدٌنٌة ازدھرت بسبب الباعث الدٌنً،  فقد المعارؾ الدٌنٌة والفلسفٌة أما عن   

والفلسفٌة ألن الدٌن فً آخر عهد األموٌٌن اضطر إلى استخدام الفلسفة لمجادلة الٌهود والمسٌحٌٌن ولمحاربة 

 . ( 0)الفرق اإلسبلمٌة بعضها لبعض

ٌُذكر دفع مبالػ مالٌة وفً ؼمرة ھذه ا لى عالم ٌتحرى نشر ال إلى معلم فً مسجد وال إمن قبل األموٌٌن لعطاٌا ال 

الذٌن نشطوا فً و اإلسبلمٌة  كافة مدن الوالٌات العربٌة من العدد الكبٌر للعلماء فً  على الرؼمالدٌن والعلوم 

 الذٌن أرسلهم  إالّ  واھتموا بالعلوم الدٌنٌة واللؽوٌة بشكٍل خاص،  العراق والشام وحتى فً القٌروان،والحجاز 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                             .8ٗٔ،صٖالذھبً ، سٌر أعبلم النببلء ،ج (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                 .9ٕٙ،صٔمحمود ، األدب العربً،ج،مصطفى  (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                     .ٖٖٖ،صٔ،جالعقد الفرٌد ابن عبد ربه، (ٖ)

                                                                                              ٗٔٔ،صٕجرجً ، تارٌخ التمدن،ج،زٌدان  (ٗ)

                                                                                                                                                                              .ٕٖ .،صٕابن قتٌبة، اإلمامة والسٌاسة،ج (٘)

                                                                          . 9ٕٓص ،ٖ، وابن االثٌر، الكامل،جٕٕٓ،صٖالطبري، ج (ٙ)

                                                                                                        . ٘ٙٔأحمد ، فجر اإلسبلم، ص ،أمٌن( 4)
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بشكل أكبر من ؼٌره، أو فً  انتشر التعلٌم فً المساجد أن مع، و (4)فً المؽرب ھالٌنشرو عمر بن عبد العزٌز

صدر اإلسبلم كانت إال أن النفقات التً ُخصصت لدور العلم فً  (1)بٌوت بعض العلماء وفً األماكن العامة

ن اكتفوا مما كانوا ٌصٌبونه من الفًء والصدقة، وقد اقتصرت نفقات دور العلم على المساعدات وقلٌلة، فالمدرس

علم، ومما ٌذكر فً ھذا الوا أنفسهم فً المساجد للعبادة والمالٌة التً كان ٌقدمها الخلفاء إلى الزھاد، والذٌن حبس

ظر إلى القوم الذٌن نصبوا أنفسهم للفقه  وحبسوھا فً السٌاق ما كتبه عمر بن عبد العزٌز لوالً حمص: "ان

كل رجِل منهم مابة دٌنار ٌستعٌنون بها على ما ھم علٌه من بٌت المال حٌن ٌؤتٌك  فؤعطًالمسجد من طلب الدنٌا 

 . (3)كتابً ھذا، فإن الخٌر أعجله والسبلم"

 وقتل ؼٌالن الدمشقً:ظم الخلفاء األموٌٌن ضد القدرٌة وقوؾ مع-3

فً  ، أو الدعم الكافًدون أن ٌكون لهم المباشرة  األموٌون قد تركوا العلماء ٌنهلون العلم وٌنشرونه  إذا كان   

ذه السلطة، فناصبوا فإنهم وقفوا فً وجه األفكار التً تعارض سلطتهم، ألن ھمهم األكبر كان توطٌد ھ ذلك

وجه الحركات الفكرٌة التً ال تلتقً مع أھوابهم شعروا بخطره على ھذه السلطة، ومن ھنا وقفوا ب نالعداء لكل م

فً سجل القدر قبل ُكِتب  أن كل شًء قد إثبات، حاولوا ، أو باألحرى واعتقدوا فً تٌار أفكارھم،  وال تصبّ 

وقوعه، وبالتالً لٌس فً وسع الفرد إال أن ٌخضع لهذا القدر المحتوم، فقد سخطوا على القابلٌن بحرٌة اإلنسان 

 حاربوه وقضوا علٌه.    بؤفعاله، و

وكانت نشؤة القدرٌة كرد فعل مباشر لتفشً القول بالجبر خاصة  على الصعٌد السٌاسً، مما جعل الرافضٌن    

ون إصبلحهم بمحاولة ھدم التبرٌر أفً عهد بعض الخلفاء األموٌٌن ٌبدلبعض االنحرافات المخالفة للشرٌعة 

 بالجبر من مشٌبة هللا فً كل ما ٌقع على العباد من العباد. العقابدي الذي استخدمه الخلفاء وھو القول

إنما ٌحملون الظالمٌن من الحكام  ،وبتؤكٌد القدرٌٌن األوابل على القدرة البشرٌة فً الفعل ومسإولٌة االختٌار   

                                            .  (1)تبعة أفعالهم وٌستنهضون المظلومٌن من المحكومٌن للخروج علٌهم استردادا  لحقوقهم

( بإجماع مإرخً الفرق، أول من قال من المسلمٌن بنفً القدر، وكان ذلك فً م99ٙ/ھ8ٓوٌعتبر معبد الجهنً)

آخر أٌام الصحابة، وٌبدو أن قول معبد ھذا كان بقصد مناھضة الجبرٌة، شؤنه فً ذلك شؤن كثٌر من مخلصً 

فً إنكار القدر حبل  للقضاء على ھذا الظلم الواقع على الناس مادام السلطان ٌرتكز على التابعٌن الذٌن وجدوا 

للحسن البصري:" ٌا  تؤكٌد الجبر، وأن أفعال العباد من هللا تعالى، ودلٌل ذلك قول معبد وصاحبه عطاء بن ٌسار

نما تجري أعمالنا على قدر هللا أبا سعٌد، ھإالء الملوك ٌسفكون دماء المسلمٌن، وٌؤخذون أموالهم، وٌقولون: إ

تحرٌر اإلرادة اإلنسانٌة والفاعلٌة البشرٌة من الجبرٌة اإللهٌة ٌمكنه من واعتقد معبد بؤن إنكاره للقدر  (5)تعالى"

التً حاول بعض حكام بنً أمٌة وبعض أھل األھواء تكبٌل الناس بها، ودفعهم إلى الشر والفسق، بإٌجاد العذر 

 ، وانخرط معبد فً الثورة التً قادھا ابن األشعث ضد عبد الملك والحجاج، وھو برأٌه ٌقاوم لهم فً عقٌدة القدر

-------------------------------------------------------------------------                                                                                      

( طبقات علماء إفرٌقٌا، م899/ھ8ٕٙ)تٓأبو عبد هللا  محمد بن عبد هللا بن ثعلبة ، والخشنً،4ٗ،صٔى، البٌان، جابن عذار (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . ٕٓتحقٌق محمد زٌنهم، ومحمد عزب، مكتبة مدبولً، القاھرة، ص

                                                                                                                                             . ٕٕ، ص8بشار عواد ، أسس الفكر التربوي، بحث فً كتاب حضارة العراق، ج ،معروؾ (ٕ)

عماد ، ،، و خلٌل ٙٔٗ،صٔالتارٌخ السٌاسً، ج ،حسن ، وابراھٌم حسن،9٘ٔالعزٌز، صابن الجوزي، سٌرة عمر بن عبد  (ٖ)

                                                                                                                                                   .8ٗٔب اإلسبلمً،صاالنقبلمبلمح 

                            . 4ٗٔ،صٕ، ج98٘ٔفاروق أحمد ، القضاء والقدر فً اإلسبلم، دار االعتصام، القاھرة،  ،دسوقًال (ٗ)

                                                                                                                                                                                                             .  ٔٗٗابن قتٌبة، المعارؾ، ص (٘)
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 ع عنه الطعام والشراب إلى أن ماتمنأي (  4)انحرافا  فً العقٌدة والحكم، فبلحقه الحجاج وسجنه ثم قتله صبرا  

د كٌؾ ترى فً به ، حٌث ٌطلب من أتباعه إحضاره وسإاله، فقال له:" ٌا معببالتش وٌرؼبوكان قبل موته ٌعذبه 

بٌنً وبٌن قسم هللا، فإن لم ٌكن لً قسم إال ھذا رضٌت به، فقال له: ٌا معبد ألٌس  خل   ،ٌا حجاج قال:: قسم هللا لك

  .(1)قٌدك بقضاء هللا، قال  ٌا حجاج: ما رأٌت أحدا  قٌدنً ؼٌرك، فؤطلق قٌدي، فإن أدخله   قضاء هللا رضٌت به"

انتشر مذھبه بٌن  رة قرونا  كماموقؾ من قتل معبد إذا علمنا بؤن مذھبه انتشر بٌن ھجاء رواة أھل البصالوٌتضح 

ومن عبد فٌمن تبله من حركات فكرٌة،  أثر م ظهر.كما ٌ (3)أھل المدٌنة حتى لم ٌبق  منهم إال شرذمة من العلماء 

على أثر القدرٌٌن  ٌدلنا مبدأ االعتزال، وھذا والجهنً وواصل وٌرى أن االثنٌن ك بٌن معبد ھنا ٌمكن الربط 

 األوابل فً المعتزلة.

نصٌرا  للحرٌة اإلنسانٌة ٌقؾ فً مواجهة الجبر السابد فٌها حٌنبٍذ  -التً كانت مركزا  للجبرٌة -ولم تعدم دمشق    

ذلك ھو عمرو المقصوص الذي بلػ فً كفره بالجبرٌة وإٌمانه بمسإولٌة اإلنسان كاملة عن أفعاله، أنه استطاع 

الخبلفة بعد موت أبٌه ٌزٌد، خوفا  من مؽبة تبعاتها أمام هللا أن ٌإثر فً معاوٌة الثانً الذي كان تلمٌذه فرفض 

إٌمانا  بفاعلٌة اإلنسان واختٌاره وكفرا  منه بالجبر، فلقد أجابه المقصوص عندما سؤله عن رأٌه باألمر  تعالى،

سدته قاببل  :إما أن تعدل وإما أن تعتزل، فاعتزل معاوٌة فوثب بنو أمٌة على المقصوص وقالوا له : أنت أف

 .(1)وعلمته، ثم دفنوه حٌا  

أما الشخصٌة القدرٌة األبرز التً قُتلت بسبب آرابها فً حرٌة اإلرادة، فكانت لؽٌبلن الدمشقً، الذي اشتهر    

بفصاحته وببلؼته، وتفانٌه فً عقٌدته، وكان الحسن بن محمد بن الحنفٌة ٌقول عنه عندما ٌراه: ھو حجة على 

 ، وكؤنه أحس بخطورة آرابه على األموٌٌن وبالتالً استنتاج نهاٌته على ٌدھم. (5)تولأھل الشام، ولكن الفتى مق

وُتظهر  اقشه كثٌرا  لكنه لم ٌإذهالخلٌفة عمر بن عبد العزٌز، حٌث ن هدنشاط ؼٌبلن فً مقالة القدر فً عوبرز    

ؼٌبلن الممثل لحرٌة اإلرادة، تفوق عمر الذي مثل رأي الجبر على  (6)المناقشات العقابدٌة التً جمعت بٌنهما

حٌث أورد كل منهما آٌات تإٌد موقفه وتوضح الرسالة التً أرسلها ؼٌبلن لعمر بعد تسلمه الخبلفة مبادئ العدل 

اإللهً التً ٌقول بها وفحوى ھذه الرسالة" أبصرت ٌا عمر وما كدت، ونظرت وما كدت... اعلم ٌا عمر أنك 

سما  عافٌا ، فٌا مٌتا  بٌن األموات، أال ترى أثرا  فتتبع وال تسمع صوتا  فتسمع، أدركت من اإلسبلم خلقا  بالٌا  ور

وطفا أمر السنة، وظهرت البدعة أٌخٌؾ العالم فبل ٌتكلم وال ٌعطى الجاھل فٌسؤل، وربما نجت األمة باإلمام، 

إلى النار، إذا  ال ٌتبعه أحد،  وربما ھلكت باإلمام،  فانظر أي اإلمامٌن أنت... فإنك ال تجد داعٌا  ٌقول : تعالوا

 ٌعٌب ما ٌصنع، أو ٌصنع ما ٌعٌب  ولكن الدعاة إلى النار ھم الدعاة إلى معاصً هللا، فهل وجدت ٌا عمر حكٌما  

أو ٌعذب على ما قضى أو ٌقضً على ما ٌعذب علٌه، أم ھل وجدت رشٌدا  ٌدعو إلى الهدى ثم ٌضل عنه، أم ھل 

 الطاقة ، أو ٌعذبهم على الطاعة، أم ھل وجدت عدال  ٌحمل الناس  رحٌما  ٌكلؾ العباد فوق وجدت

------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                              8ٙٔ،صٗالذھبً، سٌر، ج (ٔ)

                                                                                9ٖٔ،صٔسامً ، نشؤة الفكر الفلسفً، جعلً  ،النشار ، ٖٖٗابن المرتضى، طبقات،ص(ٕ)

المفتري مما ُنسب إلى اإلمام الحسن األشعري،  تبٌٌن كذب م(4٘ٔٔ/ھ4ٔ٘الحافظ أبً القاسم علً بن الحسن)تابن عساكر ، (ٖ)

                                                 .                                             فً المقدمة التً كتبها  الكوثري  ٔٔص م(9٘9ٔ/ھ49ٖٔ )مطبعة التوفٌق، دمشق

                                                                                                                                  . 9ٔٔ-9ٓٔابن العبري، تارٌخ مختصر الدول، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                    ٕ٘ابن المرتضى ، طبقات المعتزلة، ص  (٘)

                                                                                                                                .                     ٕٕٔ-8ٙٔ، ص8ٗساكر، تارٌخ دمشق، جابن ع( ٙ)
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كفى بٌان لهذا بٌانا ، وبالعمى على الظلم والتظالم، وھل وجدت صادقا  ٌحمل الناس على الكذب أو التكاذب بٌنهم؟ 

                                                                                                        .                                                          (4)مى.."ع عنه

حٌث سؤل  لم ٌستجب فهذه دعوة منه للعدل والتقوى وطلب إعانة ألمور المسلمٌن موسواء استجاب عمر أ   

وربما ھذا األمر ٌستدعً التساإل عن مدى العبلقة  (1)ؼٌبلن عمر أن ٌولٌه بٌع الخزابن ورد المظالم ففعل ذلك

ولماذا ٌعتمد علٌه؟ فهل قال بالقدر ؟  بٌن عمر وؼٌبلن، فلطالما طلب عمر من ؼٌبلن اإلقبلع عن القول بالقدر،

وھنا ال بد من القول بؤن عمر كان عادال  ولم ٌكن قدرٌا  ، إذ إن المناقشات التً كانت تدور بٌنهما كانت تدل على 

وعده  أن عمر كان ٌقنع ؼٌبلن باإلقبلع عن أفكاره، ولكن ھذا ال ٌنفً أنه رأى فٌه الصدق واألمانة وخاصة أنه

لؽٌبلن كً ٌكؾ  فؤمر ؼٌبلن فً عهد عمر لم ٌتجاوز أكثر من تنبٌه من قبل عمر إذا   باإلقبلع عن القول بالقدر.

 عن قوله بالقدر وتعهد من قبل ؼٌبلن، لكن األمر تؽٌر بعد موت عمر، حٌث انهمر سٌل ؼٌبلن بمقالة القدر.

 متاع الخونة ،ومهما ٌكن من أمر فقد وقؾ ؼٌبلن فً سوق دمشق ٌبٌع حوابج بنً أمٌة وھو ٌقول: "تعالوا إلى 

 وكان ٌصٌح وھو ٌبٌع تعالوا إلى متاع الظلمة، تعالوا إلى متاع من خلؾ الرسول فً أمته بؽٌر سٌرته وسنته"

الخزابن" من ٌعزرنً ممن زعم أن ھإالء كانوا أبمة ھدى، وھذا مقامهم، والناس ٌموتون من الجوع " ومر 

ٌعٌبنً وٌعٌب آبابً  وهللا إن ظفرت به ألقطعن ٌدٌه ھشام بن عبد الملك فؽضب لهذا القول وقال:" أرى ھذا 

 . (3)ورجلٌه"

وبعد موت عمر ؼادر ؼٌبلن دمشق إلى أرمٌنٌة مع االستمرار بالتشهٌر بظلم بنً أمٌة، باسم الحق اإللهً أو    

ٌُذكر عن ٌزٌد بن عبد الملك الذي كان منؽمسا  بم  ر، أي تعاطٍ ا ٌلهٌه عن ھذه األفكاالجبر الذي ال مرد له، وال 

لموضوع ؼٌبلن، وعلى العكس منه كان ھشام بن عبد الملك الذي أرسل إلى أرمٌنٌة فً طلب ؼٌبلن وصاحبه 

صالح ، حٌث سؤله ھشام: زعمت أن ما فً الدنٌا لٌس فً عطاء من هللا لنا، فقال له ؼٌبلن: أعوذ بجبلل هللا أن 

ن أبمته القوامون بؤحكامه، الراھبون لمقامه، الذٌن كاٌدوا ٌؤتمن خوانا  أو ٌستخلؾ الخلفاء من خلقه فُجارا ، إ

بالعدل الدول، وخافوا مقاما  ال ٌجدون عنه حوال  ، وال ٌتعللون بالعلل، باتوا ومقامهم المحمود دلٌلهم المشهود 

 ُشّرابا  للخمور. بطول القٌام والسجود، لم ٌوِل هللا وثابا  على الفجور، وال ركابا  للمحظور، وال ُشّهادا  لزور، وال

 .(1)وبعد ھذا الكبلم أمر ھشام بحبسه"

ومن سجنه أخذ ٌرسل الرسابل إلى أصدقابه وأتباعه، وٌعلن فٌها مبدأه فً العدل، وكان ھشام قد قرر قتله    

فرأى ھشام ضرورة إضفاء نوع من الشرعٌة على مقتله ، فدفع به إلى األوزاعً لٌناقشه وٌفتً فً أمره، حٌث 

، فؤمر ھشام بإخراج ؼٌبلن وصالح من السجن، وبقطع أطرافهما، لكن لسان  (5)وأفتى بتعذٌبه وقتله ناظره

ؼٌبلن بقً ٌشنع ببنً أمٌة ، فقد استمر ٌقول للناس: " قاتلهم هللا كم من حق أماتوه، وكم من باطٍل قد أحٌوه، وكم 

فذھب األموٌون إلى ھشام وقالوا له: قطعت ٌدي  هللا أذلوه" من ذلٌٍل فً دٌن هللا أعزوه، وكم من عزٌٍز فً دٌن

 لسانه، فقد بكى الناس حوله، ونبههم على ما كانوا ؼافلٌن عنه، فؤمر بقطع لسانه ؼٌبلن ورجلٌه، وأطلقت  

 و قتل ؼٌبلن لم ٌكن من أجل الدٌن، ألن ھشام لم ٌكن أكثر تحمسا  للدٌن من عمر بن عبد العزٌز،     . (6)فمات

   ----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                ،                   

                                                                                                                                                                               . ٕٙ-ٕ٘ابن المرتضى، طبقات، ،ص (ٔ)

                                                                                                                ٕٙ، صابن المرتضى، طبقات (ٕ)

                                                                                                                                                                                 .   ٕٙص ،ابن المرتضى، طبقات (ٖ)

                                                                                                                                                           . 4ٕالمصدر السابق ، ص (ٗ)

                                                                                                                                                       . ٕٔٔ-ٕٓٔ، ص8ٗابن عساكر، تارٌخ دمشق، ج (٘)

                                                                                                                                                                                     .  4ٕابن المرتضى، طبقات، ص (ٙ)
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، وبسبب تشنٌعه  ( 4)ؼٌبلن فً عهده بالقدر ولم ٌصب بؤذى، بل القتل كان بسبب آراء ؼٌبلن باإلمامة حٌث تكلم

ٌّة مفّوه إلى على بنً أمٌة   القول باالختٌار ، ونفً الجبر الذي ٌدعو إلٌه بنو أمٌة.ظلمهم وجورھم، ثم ألنه داع

 لفابهم ، قد اعتقدوا بهذه اآلراءوإذا كان معظم حكام بنً أمٌة قد ناصبوا القدرٌة العداء، فإن ھناك اثنٌن من خ   

وھما معاوٌة بن ٌزٌد الذي كان قدرٌا  على ٌد عمر المقصوص، والذي ربما نتٌجة لهذه النظرة تخلى عن 

 (1)لخبلفة، باإلضافة إلى ٌزٌد بن الولٌد بن عبد الملك، والذي على ما ٌبدو ثار على الولٌد  وقضى علٌها

( بحافز من أفكار القدرٌة، وتتضح مبادئ القدرٌة من خبلل خطبته التً ألقاھا بعد قتل الولٌد م4ٖٗ/ھٕٙٔ)

ًّ أال أضع حجرا  على حجر وال لبنة ع وال  لى لبنة،وال أكري نهرا  وال أُكثر ماال  والتً قال فٌها:" إّن لكم عل

أعطٌه زوجة وال ولدا  وال أنقل ماال  من بلدة إلى بلدة حتى أسد ثؽر ذلك البلد وخصاصة أھله..وال أؼلق بابً 

 وتفوح من ھذه الخطبة رٌح آراء ؼٌبلن ، الذي كان له بمشاركة معبد ،األثر (3)فٌؤكل قوٌكم ضعٌفكم ..."

 المبشرٌن الحقٌقٌٌن بمذھب القدر الذي اعتنقه المعتزلة. مناإلسبلمً، وبذلك اعتبر فً الفكر الواضح

كان  الختصاصات من دٌنٌة ودنٌوٌة، وفً ھذا العصر المعارؾ والقٌم الثقافٌة والعلمٌة فً شتى ا ترعزُ لقد     

لتوطٌد االھتمام بالعلم، فتؽلؽلت  ةللحكام األموٌٌن دورا  بارزا  فً ذلك، من خبلل تمهٌدھم األرضٌة المناسب

الفلسفة إلى رحم علم الكبلم بؤصنافه كافة القدرٌة والجبرٌة والجهمٌة و أدى األمر إلى والدة االعتزال وترسٌخ 

 جذوره فً نهاٌة ھذا العصر.

، وھو تمت الخطوات األولى  لتدوٌن العلوم، وٌدل على ذلك العدد الذي ُذكر عن بعض الكتب المدونة ٌهوف    

عدد لٌس بقلٌل بالنسبة إلى انطبلقة التؤلٌؾ فً ھذا العصر، وباإلضافة إلى التدوٌن تم ترجمة بعض العلوم  

 واالستفادة منها. خرٌننبٌة بهدؾ التعرؾ على أفكار اآلوالمعارؾ األج

ابتداء  من قواعد  وألن األموٌٌن كانوا حكاما  ٌحترمون عروبتهم وبٌبتهم فقد ركزوا على دعم العلوم اللؽوٌة   

اللؽة العربٌة مرورا  بالشعر والخطابة والنثر، وألنهم خلفاء لم ٌستطٌعوا إؼفال العلوم الدٌنٌة من قراءة للقرآن 

 فقه.. إذ سمحوا للعلماء بالتؽلؽل فً ھذه العلوم وحرٌة الخوض فٌها.التفسٌر والشرٌؾ والحدٌث الالكرٌم و

كان ال بد من االھتمام بالعلوم التجرٌبٌة، والتً ٌحتاجها المجتمع على  ومن أجل استكمال الصورة العلمٌة   

 اختبلفها فً ذلك العصر من علوم طبٌة إلى كٌمٌابٌة إلى فلكٌة.

نهم لم ٌعطوا ھذه العلوم حقها وٌبدو أنه وعلى الرؼم من االھتمام الذي القته العلوم من الخلفاء األموٌٌن إال أ   

، كما أنهم لم ٌخصصوا لها أمكنة وال مبالػ مادٌة خاصة بها ، وألنهم لم ٌستطٌعوا  دمجوھا بسٌاستهمعندما 

فإنهم خافوا من أي أفكار قد تإثر على سلطتهم، ومن ذلك ما فعلوه بؽٌبلن الدمشقً  ،الفصل بٌن السٌاسة والعلم

 كٌفٌةالعامة و له إلىووصولى حكمهم من تؽلؽل ھذا المبدأ الذي قال بالقدر، األمر الذي أخاؾ األموٌون ع

 وصول األموٌٌن إلى الحكم.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             . 8ٗٔ، ومحمود عبد الحلٌم، التفكٌر الفلسفً، صٕٕٙمحمد ، تارٌخ الفكر الفلسفً، ص ،أبو رٌان (ٔ)

                   8،صٓٔ،و ،ابن كثٌر، البداٌة،جٖٖٗ،صٕ، الٌعقوبً تارٌخ الٌعقوبً،جٖٕ٘،صٗالطبري تارٌخ األمم،ج  (ٕ)

                                                            .ٕٙ٘،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج  (ٖ)

 

 



ٕ8ٙ 
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 سٌاسة البناء والعمران)الهدؾ منها(: -4
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 فً مجال بناء القصور. -ج    
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لقد سٌطرت على المظهر العام لؤلموٌٌن العبلمات السٌاسٌة والعسكرٌة، وطؽت على تارٌخهم أكثر من أي     

جانب إال أن بعض اآلثار الباقٌة، التً تحمل اسم بعض خلفابهم شهدت على ما قام به ھإالء الحكام من أبنٌة 

تبعوه فً البناء والذي قام على أؼراض وؼاٌات مختلفة األنواع، والتً من خبللها ٌمكن فهم المنهج العام الذي ا

مختلفة فً كل شكل من أشكال البناء سواء فً المدن أم فً المساجد والمبانً الدٌنٌة أم فً قصورھم التً بنوھا 

بعض ما ٌمكن  -على الرؼم من انشؽاالتهم الكثٌرة -بعٌدا  عن المدن على حواؾ الصحراء ، كما أنهم لم ٌؽفلوا 

رافق العامة من بٌمارستانات وحمامات ودور إمارة وجسور وؼٌر ذلك وفً ھٌكلٌة تناسب ذلك تسمٌته الم

 العصر، إال أن التقانة المتبعة فً شبكات الري جاءت متطورة نوعا  ما.

ومما ٌبلحظ على األموٌٌن فً سٌاستهم العمرانٌة ھو التركٌز الكبٌر على منشآتهم الخاصة والعامة فً ببلد   

 ھمالها فً باقً األقالٌم.   الشام وإ

 سٌاسة البناء والعمران: الهدؾ منها:-4

تتمٌز العمارة عن العلوم واآلداب والفنون بؤنها أھم المراجع وأصدقها لتجسٌم مراحل التارٌخ، وتطور    

ت فً الحضارات، وإذا كانت العلوم واآلداب العربٌة قد ازدھرت فً العصر األموي، فإن العمارة العربٌة تكون

منها شاھدا  حٌا  على ھندسة  لم، ھذه المعالم التً مازال قسم  واضحة المعا إسبلمٌة ھذا العصر وبصٌؽة عربٌة

 –إلى آراء ابن خلدون فً الحضارة  م التطرقإذا ما ت -العمارة فً ھذا العصر، ھذه الهندسة التً اقترن وجودھا

، ھذا باإلضافة إلى أھمٌة ظاھرة  (4)بازدھار العلوم، فحسب رأي ابن خلدون ٌتبلقى العمران بازدھار العلوم

أي للوجود اإلنسانً والجماعً، ولهذا ال ٌمكن تفسٌر حضورھا بمجرد  ؛مدٌنة فً الفكر الخلدونً للعمرانال

وة، بل ألنها تدخل أساسا  فً العمران جنبا  إلى جنب مع ظاھرة البداوة، وظاھرة عملٌة التصارع مع عالم البدا

األخٌر  الشكلأي  ؛الحكم، وظاھرة الثقافة، واالقتصاد، وآنبٍذ ٌتبلور فٌها مفهوم الحضارة بالمعنى الخلدونً

 للعمران.

مقومات العمارة بالشكل الكافً، ال من ال تتوافر فٌها  -الجزٌرة العربٌة شبه-وإذا كان اإلسبلم قد نشؤ فً بٌبة   

حٌث الكمٌة، وال المإھبلت، حٌث كان الهم األكبر لدى الرسول الكرٌم والخلفاء الراشدٌن، توطٌد أركان اإلسبلم 

من حٌث تمصٌر المدن،  إذ اھتموا ببناء ما ھو ضروري،( 1)وكٌفٌة نشره، وتجسٌد الدٌن، وترسٌخه فً القلوب

، لؽاٌات الفتح أو بناء (3)والفسطاط فً مصر، والمسجد النبوي الشرٌؾ فً المدٌنة لعراق،كالبصرة والكوفة فً ا

دمشق، حتى  ثم الكوفةف خبلفة إلى األموٌٌن من المدٌنةمساجد بسٌطة ألداء مناسك اإلسبلم، لكن ما إن انتقلت ال

وٌٌن أقرب إلى السٌاسة من ظهرت وبسرعة مذھلة ھندسة للبناء، ذات قٌم عملٌة وجمالٌة ، إذ كان حكم األم

                                                                                                                                                                   . .الدٌن

ولقد ساھم الرخاء المادي واالنتعاش الذي عاشته الدولة العربٌة اإلسبلمٌة بعد الفتوحات العربٌة واتساع الدولة    

من ظهور لمنشآت  فً بنٌة المدٌنة العربٌة، وما نجم عن ذلك بإعداد أرضٌة خصبة لنمو مفاھٌم تخطٌطٌة جدٌدة

  ارة والمبادالت التجارٌة التً حظٌت باھتمام كبٌر منمتعددة ذات مضمون وظابفً متشعب، فتوسٌع التج بنابٌة
-----------------------------------------------------------                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                     .ٖٖٗابن خلدون المقدمة، ص (ٔ)

، ٖٕٓٓ، ٔن والعمارة) من البداٌة حتى عصر النهضة( مإسسة الصالحانً، دار الشرق، طعفٌؾ ، تارٌخ الف،بهنسً  (ٕ)

                                                                                                                                                                               . 89ٕ، والخربوطلً، الحضارة، ص8ٕٗص

 ، ؤٖٖ-ٕٖٔ، ص98٘ٔالسٌاسة والمجتمع فً عصر الراشدٌن، األھلٌة للنشر والتوزٌع، بٌروت،  ،ابراھٌم حركات،  (ٖ)

  .  ٕٔ، ص98ٓٔشرٌؾ ، المدخل لتارٌخ فن العمارة اإلسبلمٌة وتطورھا، دار الجاحظ، وزارة الثقافة العراقٌة، بؽداد، ،ٌوسؾ 
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األموٌٌن فً دولتهم الجدٌدة، وشق الطرق الجدٌدة لتلك الؽاٌة باإلضافة إلى إدخال تسهٌبلت لخدمات برٌدٌة  قبل

فكار التصمٌمٌة األتسرٌع ھجرة فً منتظمة، وجعلها شبكة محكمة تربط بٌن أجزاء الدولة، كل ذلك أثمر 

،  باالتجاھات كافةالتوجه العمرانً .وبذلك كان  (4)وتسهٌل مهمة انتقال العمال المهرة من مكان إلى آخر

نٌة التً ف، حٌث تؤثر أسلوبهم باألسالٌب الخر به مدنٌات الببلد التً فتحوھاذكانت ت وٌضاؾ إلٌه االستفادة مما

كانت زاھرة فً كل من سورٌة والعراق وإٌران والهند وؼٌرھا من الببلد ، إذ على الرؼم من تجذر الفن 

الفن إال أن فنون اإلؼرٌقٌة الرومانٌة فً الدٌار الشامٌة، وفً إفرٌقٌا الشمالٌة، الساسانً فً ببلد فارس وال

 .(1)العربً تمكن فً العصر األموي من اكتساب ھوٌته الخاصة والنهابٌة تدرٌجٌا  

وألنهم لم ٌستطٌعوا  بٌبة فضابٌة رحبة للفن المعماري، والذوق الرفٌع،إذا  لقد وجد األموٌون فً الشام     

هم على حساب ؼٌرھم، رأوا ضرورة ابتكار أشٌاء جدٌدة بؤنفسهم، ولذلك اتجهت جهودھم ضً فً طرٌق فن  الم

وبذلك أثبت العرب أنهم أمة سرٌعة التطور والنمو، شدٌدة ، آلخرٌنعدم االكتفاء باألخذ عن اإلى االبتكار و

التً كانت فً ببلد الشام وسواد المترفة  ٌاة الطموح واسعة المقدرة، إذ لم ٌستسلم األموٌون للراحة واالقتناع بالح

العراق، بل أخذوا ٌباھون بمنجزات أفضل، ثم انطلقوا خارج ھذه الحدود التً لم تكن سٌاستها وإدارتها باألمر 

إجراء تحوالت عمٌقة فً بنٌة الفضاء اإلبداعً المبلزمة ب والرؼبة باإلضافة إلى أن نزعة التؽٌٌر    (3)السهل

لمستجدات العمٌقة والشاملة التً طرأت على مناحً الحٌاة ، على اللمشهد الثقافً لدولة بنً أمٌة الجدٌدة، وبناء  

ٌون  اتجه األموفمقاربات الفكر والثقافة عموما ، والتً أسهمت فً خلق مناخ تجدٌدي واجتهادي ألقى بظبلله على 

أحدثوا مدنا  جدٌدة كما رمموا المدن القدٌمة  ل البناء التً عرفوھا آنذاك، ولتدعٌم سٌاسة البناء المتمثلة بكل أشكا

حسب متطلبات المدنٌة، بحكم أنهم تولوا حكم دولة مترامٌة األطراؾ واسعة األرجاء، فكان ال بد لهم من إنشاء 

 ، فثمة دوافع سٌاسٌة وإدارٌة(1)تزاٌد السكانً المستمرحواضر لقضاء مصالح رعاٌاھم، وكً تستوعب ال

 تفقة فً ھدؾ  البناءوعسكرٌة تكمن فً توجهات األموٌٌن فً بناء المدن، وربما اجتمعت كل ھذه العوامل م

العربٌة والتعاٌش المشترك  فهٌكلٌة الدولة تطلبت بناء عدة مدن فً مناطق مختلفة لتكون مركزا  لنشر الثقافة

أو لتكون توحٌدا  للتشتت اإلداري وعاصمة  للعراق الذي  (5) -كالقٌروان مثبل   -ة إلى تمكٌن ھٌبة الدولةباإلضاف

فجاءت  (6)كان فٌه الوالً ٌقسم السنة إلى نصفٌن ٌقٌم النصؾ األول فً الكوفة والنصؾ اآلخر فً البصرة

فً حب فن البناء ولتكون عاصمة لجند  واسط توسٌطا  للعراق إدارٌا  ومركزا  للجٌش. أو لتحقٌق رؼبة شخصٌة

، أو كما فعل عبد العزٌز بن مروان والً مصر لعبد (0)فلسطٌن كمدٌنة الرملة التً بناھا سلٌمان بن عبد الملك

 كم، لتكون متنزھا  له ولٌقٌم فٌها للراحةٓٔم(التً تقع جنوب الفسطاط حوال8ٙٙھ/4ٙببنابه مدٌنة حلوان) الملك
------------------------------------                                                                                                                                 

خالد ، العمارة فً  ،طانًسلال ،و84ٕ، ص99ٓٔ، ٔصالح أحمد ، الفن اإلسبلمً )إلتزام وإبداع( دار القلم، دمشق، ط الشامً (ٔ)

                                                              .   ٖٓ، صٕٙٓٓالعصر األموي ) اإلنجاز والتؤوٌل( دار المدى، دمشق، 

                        . 4٘، ص99ٕٔ، ٔحٌان ا، اإلسبلم وفبوٌة تطور العمارة العربٌة، دار المتنبً، بٌروت، ط ،لصٌداويا (ٕ)

                                                                                                                  . 4ٕٔ،  ص949ٔعفٌؾ ، جمالٌة الفن العربً،  سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت  فبراٌر،   ،البهنسً (ٖ)

(ٗ)   lambard .;The Golden Age of Islam translated by joan spencer(Netherand1975)p18  

19,135 ,Benet, F, The Ideology of Islam Urbanization in International journal of comparative 

Sociology. Vol ÌV, 1963  pp211-226.,                                                                                       

                                                                                                                                                                                     .  9ٔ،صٔ، ابن عذارى، البٌان،جٓٔ،صٔالمالكً، رٌاض النفوس، ج(٘)

                       .  4ٖٔ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل،ج4ٕٓ،صٖ،الطبري، تارٌخ األمم،جٕ٘ٔ،ص٘الببلذري، أنساب،ج (ٙ)

حامد الخطٌب ، قصة مدٌنة الرملة، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، دابرة اإلعبلم والثقافة، منظمة التحرٌر  (4)

                                                                                     Smith,G,A ,Historical Geography of holy Land  ,Newyork ,1907,p150. ؤٖصالفلسطٌنٌة، 
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 بذلك مدٌنة م( جعله ٌتخذ حلوان مقرا  له وأصبحت89ٙھ/4ٓواالستجمام لكن ظهور الطاعون فً الفسطاط سنة)

 .   (4)عامرة بالدور والعمران 

، كان ال بد من توسٌع أو بناء مساجد وجوامع تتفق مع ھذا دن تتوسع بسبب ازدٌاد عدد السكانوألن الم    

االزدٌاد، وألن الجوامع كانت بمثابة مدارس فً ذلك العصر جاء االھتمام بها متزاٌدا  باإلضافة إلى أھمٌتها 

المشهد الدٌنً ل ً تجمٌلها، وھذا ما ٌشمأجل صب كل معالم اإلتقان والتفنن ف لممارسة الشعابر الدٌنٌة، ومن

وعبلمة   ةأموٌ ةعربٌبٌد الذي بناه عبد الملك بن مروان فً القدس أال وھو قبة الصخرة التً مثلت تحفة فنٌة 

                                                                                                                                                ممٌزة للخلٌفة عبد الملك.

ج األموٌون عناصر الفخامة ببنابهم للقصور المتعددة، والتً جاءت انعكاسا  لطموحاتهم ومتطلباتهم ، فهم وتوّ    

مقربة من الودٌان لٌسكنوا فً جو  أحبوا العٌش برفاھٌة ونعٌم فؤنشؤوا قصورا  فخمة على تخوم الصحراء وعلى

وا  حمفً بناء فخم من تشٌٌدھم ، ولٌ متع بالطبٌعة وجمالهالتّ لٌناسبهم، وكً ٌقٌموا مزارع لها عدة ؼاٌات ، و

 أنفسهم من ؼدر الؽادرٌن فً المدن التً عاشوا فٌها، ولذلك أنشؤوا حامٌات لهم بالقرب من قصورھم.

 كانت.وكذلك األسواق  لؽاٌات اقتصادٌة من أجل التنقل القناطر والجسوروٌضاؾ إلى ذلك الحاجة لبناء    

توضح الضرورات االقتصادٌة أٌضا ، ونظرا  ألھمٌة الحمامات التً تعكس مدى الوعً الصحً فقد جاء بناإھا 

ها الرفاھٌة من خبلل تصمٌمات بؤعداد ال بؤس بها فً المدن باإلضافة إلى حمامات القصور التً امتزجت بها

ٌمكن القول بؤنها متطورة قٌاسا  بزمنها كما أثبتت البٌمارستانات التً بنٌت فً ھذا العصر وإن كانت قلٌلة  حٌث

 .(1)على ذاك الوعً الصحً أٌضا  

دار اإلمارة ودار توزٌع من ذلك الدولة فً سٌاستهم البنابٌة  ولم ٌؽفل األموٌون ضرورة مإسسات      

ومهما ٌكن من أمر  . وؼٌر ذلك مما بناه األموٌون ألھداؾ شتى تتضح مع بنابها. على سبٌل المثال (3)العطاء

فن والصناعة من أھل الببلد التً كانت لمقدار استعانة العرب فً أوابل نهضتهم برجال ا ن الممكن إنكارفلٌس م

ا تؤثرا  خبلّقا  إذ ذات حظ وافر من الحضارة فً ذلك الزمن، فالفن العربً تؤثر بفنون الحضارات التً احتواھ

كانت ثمة عبقرٌة عربٌة من القوة بمكان حٌث تتلقى وتضٌؾ وتقّدم جدٌدا ، فما من شك فً أن األمم كلها مدٌنة 

من ثقافتها وفنونها وعلى ھذا ٌمكن القول بؤن فن العمارة األموي ھو فن أصٌل نشؤ  لبعضها البعض فً الكثٌر

، لمنسجمة مع ھذه الظروؾ والتقالٌدالمناخٌة القاسٌة والمواد المتاحة ا عن تقالٌد الحٌاة العربٌة ووفق الظروؾ

كما أنه استعار متفننا  فً عمارته بما انتقاه من تقالٌد زخرفٌة ومعمارٌة شابعة، رومانٌة أو ساسانٌة أو بٌزنطٌة، 

ا  من خصابصها من بل من الصواب المبلحظة بؤن الفن الهلنستً وبخاصة الفنون التً اشتقت عنه قد أخذت قسم

. وشمخت العمابر األموٌة مع توافر متطلبات البناء من ٌد عاملة (1)الشرق، كما أنها تشربت بالتقالٌد الشرقٌة

عرٌقة، وھذه الٌد ھً فً الؽالب محلٌة قوامها أھل الشام الذٌن أتقنوا صناعة  منفذة للبناء، ذات خبرة فنٌة وتقالٌد

                     العربٌة والفنٌٌن المهرة من مختلؾ األقطار التً انضوت تحت لواء الدولةالبناء، باإلضافة إلى العمال 

------------------------------------------------------------                                                                            

                         .  ٖٙ،ص998ٔ، ٔالزدھار واالنحسار،دار اآلفاق العربٌة، القاھرة، طخالد ، الفسطاط النشؤة ا  ،عزب(ٔ)

         . ٓٔ، ص98ٔٔ، ٔعٌسى أحمد ، البٌمارستانات، دار الرابد العربً، بٌروت،ط ،و9ٕ،صٗالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٕ)

ھوٌدا عبد العظٌم ، المجتمع فً مصر ،رمضان . 9ٔٔو ابن الفقٌه، البلدان، صٖٗٗ-ٖٖٗالببلذري، فتوح البلدان ،ص (ٖ)

                                                                                         ٙٗ،صٕ، جٕ، ج99ٗٔاإلسبلمٌة من الفتح إلى العصر الفاطمً، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 

                            . ٖٖٔص ،949ٔشباط  بحث فً مجلة عالم المعرفة، الكوٌت، عفٌؾ بهنسً، جمالٌة الفن العربً،(ٗ)
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فً تطبٌق أصول   اإلسبلمٌة كما ساعد المهندسون السورٌون وسواھم من رعاٌا الدولة العربٌة (4) اإلسبلمٌة

مواد البناء من حجر، ساعد وجود و (1)والدٌنٌة وفً نطاق المظهر الشرقً لبلحتٌاجات االجتماعٌة   البناء وفقا  

خشب والرخام فً بعض المناطق كالبادٌة والجزٌرة إضافة إلى ال  أو اللبن واآلجر االستعمال فً الشام، سابد

األرضٌة لهذه النهضة المعمارٌة ذلك التراث المعماري القابم أمام أعٌن العاملٌن، حٌث ؼدا  دوالفسٌفساء، ومه

 . (3)ٌر والتحوٌرمصدرا  لبلقتباس ومادة  صالحة  للتطو

وكما زخر العصر األموي بالفتوحات، فإنه زخر بحركة عمرانٌة واسعة شملت منشآت مدنٌة ودٌنٌة تمثلت     

بإنشاء المدن والمساجد والقصور، ولقد عمل العرب على خلق نوع من االنسجام مع طبٌعتهم وحال معٌشتهم، 

ن عناصر فنٌة مختلفة، حٌث امتازت العمارة العربٌة باألعمدة فكان لطراز عمارتهم طابعا  جدٌدا  بما أُدخل فٌه م

  (1)والمنحنٌات والقباب والمآذن، وھً ربما تماثل رؼبتهم فً السماء وفً النخٌل الذي ھو أعز شًء عند العرب

           تجسد حبهم للسماء والمساحات الواسعة بهندسة مدنهم وبٌوتهم بحٌث  ٌبقى للهواء وللضوء مساره إلٌها.وكما 

 فً مجال بناء المدن: -أ

لقد كانت عملٌات الفتوح فً العراق ومصر وفارس والمؽرب تترافق بهجرة قبابل عربٌة عدٌدة استقرت فً    

األمصار التً مصّرھا العرب، وفً كثٌر من المدن التً اختطت، وكانت أولى عملٌات التمصٌر فً العراق 

الحاجة ماسة التخاذ القواعد المتقدمة فً األمصار المفتوحة،  الجزٌرة العربٌة، وبذلك وجد العرب شبه لقربه من

الفاتحة فً الشرق والؽرب ، فخلّؾ وضعهم الجدٌد فً   اإلسبلمٌة التً تكفل استمرار قوة الجٌوش العربٌة

لكوفة فً العراق والفسطاط فً مصر األمصار المفتوحة اختبلفا  بٌن المراكز الجدٌدة التً أنشؤوھا كالبصرة وا

لتكون دور ھجرة لهم وألسرھم وعٌالهم، وھً مدن عربٌة أساسا  ذات نمط عسكري ودٌنً  والقٌروان بتونس

خالص، وبٌن مدن قدٌمة عامرة ذات تراث محلً وخارجً، اتخذوا فٌها مراكز لقوتهم مثل أجناد الشام 

 .( 5)وفلسطٌن، وأجناد مرو بخراسان

عمر بن الخطاب كانت طبلبع المدن هد بٌة  فً عأن ھذه المعسكرات التً أوجدتها الجٌوش العر وٌبدو   

ثبلثة منها فً العراق،  (6)العربٌة  فً العراق وؼٌره من المناطق، حٌث أسس العرب فً زمن عمر عدة أمصار

قواعد عسكرٌة،  وھً: البصرة والكوفة والموصل، باإلضافة إلى الفسطاط فً مصر، وؼدت ھذه األمصار

 ومناطق انطبلق. 

لقد تعددت األسباب فً  فما ھً أسباب بناء المدن فً العصر األموي؟ عسكرٌا  للمدن الناشبة،إذا  كان الهدؾ    

ٌضاؾ الهدؾ اإلداري، والذي تجسد فً مدٌنة واسط، التً بناھا الحجاج ذلك فباإلضافة إلى السبب العسكري 

أو  م (4ٓٙھ/ ٓ٘ذه األھداؾ مع الهدؾ الثقافً والدٌنً فً إنشاء القٌروان)واختلطت ھ م(4ٕٓ/ھ8ٖ)الثقفً

ربما كان الهدؾ لؽاٌات شخصٌة تنصهر فً ھذه الؽاٌة عدة ؼاٌات كما فً مدٌنة الرملة التً بناھا سلٌمان بن 

    ة النطاقع تتؤكد فٌها بصورة واسعولقد أنشؤ العرب مدنهم بذكاء فً مواضع ومواق . (م 4ٔٙ/ھ98ك)عبد المل
---------------------------------------------                                                                                             

،  ٗٗ، ص999ٔ، ٕدمشق، ط العمارة العربٌة اإلسبلمٌة )خصابصها وآثارھا فً سورٌة( دار البشابر، ،عبد القادر الرٌحاوي، (ٔ)

                                                                                                                         . ٘ٔوالرٌحاوي، العمارة فً الحضارة اإلسبلمٌة، مركز النشر العلمً، جامعة الملك سعود، الرٌاض، ص

                           .4ٔ،ص984ٔالهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاھرة،العمارة فً صدر اإلسبلم،  ،كمال الدٌن سامح، (ٕ)

                                                                                                                                                                                               . ٗٗالعمارة العربٌة، ص ،لقادرعبد ا الرٌحاوي، (ٖ)

                                                                                                                                 .      9ٖٕالخربوطلً، الحضارة، ص (ٗ)

                                                                      .   4ٔعبد العزٌز ، مقدمة فً التارٌخ االقتصادي، ص،الدوري  (٘)

          . 4، الصفحة 8٘-٘، من ص9ٙٗٔ، 4ناجً ، عروبة المدن اإلسبلمٌة ، مجلة كلٌة اآلداب البؽدادٌة، عدد  ،معروؾ (ٙ)
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                 -أو التً ٌمكن توفٌرھا -لمتمثلة بالتربة الخصبة والطرق المتعددة والمٌاه الوفٌرةجوانب الموارد والثروة ا 

       ٌعنً فالموضع ،(4)المدن بٌن مصطلحً الموضع والموقع وق جؽرافٌرّ ھذا ف وعلى، وخامات البناء

الصفات الطبٌعٌة أو المقومات للمكان الذي تمثله المدٌنة من حدودھا، بٌنما ٌعنً الموقع جمٌع االرتباطات 

                                             االقتصادٌة واالجتماعٌة والحضارٌة بٌن المدٌنة والمناطق المحٌطة بها.  

ھً القٌروان وواسط والرملة، وھذه المدن أموٌة بامتٌاز، ولكن تم تسجٌل بناء ثبلثة مدن فً العصر األموي و   

ھذا ال ٌعنً أن األموٌٌن لم ٌهتموا بالمدن التً كانت قابمة، وبالتالً إجراء بعض التحسٌنات علٌها، وسٌكون 

ُشٌدت فً الحدٌث ھنا عن المدن األموٌة الثبلث وكٌفٌة بنابها والهدؾ منه وآلٌته ، وستكون البداٌة مع أول مدٌنة 

                                                                                                                        العصر األموي :

                                                                                                                            مدٌنة القٌروان :  -4

الجزٌرة العربٌة مصروا البصرة والكوفة  شبه عندما خرج العرب منلماذا بنى األموٌون مدٌنة القٌروان؟     

اته كان بالنسبة للمؽرب، وواسط ثم الفسطاط لتكون معقبل  لهم ومنطلقا  عسكرٌا  لقواتهم من أجل الفتح، واألمر ذ

العرب كانوا  ٌخرجون للفتح، وٌعودون منتصرٌن  تاركٌن األماكن  حٌث ولّدت الحاجة بناء مركز لهم فٌها، ألن

مما التً انتصروا فٌها فً إفرٌقٌة، األمر الذي كان ٌإدي إلى انتفاض أھل إفرٌقٌة بعد مؽادرة الفاتحٌن لها، 

القٌروان  بناء فالؽاٌة من (1)جاء تؤسٌسها تحقٌقا  لهدؾ عسكري حربً وثقافً استوجب معه بناء المدٌنة، التً 

، وكً بلق الفتوحات فً الشمال اإلفرٌقًالنط ٌكون مركزا  ، وجود عربً عسكري قوي فً المؽرب تؤمٌن تكان

ٌشكل قاعدة أموٌة تعمل على تدعٌم التعرٌب ونشر الثقافة العربٌة فً كل أرجاء المؽرب، والتً منها انطلقت 

 وشمالها.األندلس إلى 

عسكرٌة والثقافٌة واالقتصادٌة، وٌدل موقع المدٌنة على أسباب اختٌارھا، والذي تجسد فً الحماٌة واألھمٌة ال    

توطٌد مركز الدولة فً المؽرب، والحذر من ضربات البٌزنطٌٌن، لذلك كان قرب ما أن الهدؾ كان توطٌن ووب

القٌروان من الداخل ٌوضح الهدؾ، فً التقرب من أھل الببلد وعلى ھذا تم االتفاق بٌن عقبة وبعض رجاالته 

 موؼلة  الذٌن كانوا معه على موضع وسط للمدٌنة، بحٌث ال تكون على الساحل عرضة  لؽزوات البٌزنطٌٌن، وال

فً الداخل، خشٌة تحرك القبابل المؽربٌة المتقلبة األھواء، وأن تكون قرٌبة من المراعً لتتمكن إبلهم من الرعً 

           .  (3)بؤمان

وبعد أن استقر رأي عقبة ومن معه على بناء القٌروان واختٌار المكان شرع فً تمهٌده للبناء، الذي ٌشبه فً     

، وتم البناء بالمواد الموجودة فً اإلسبلمٌة التً ُبنٌت فً مواقع مختلفة من الببلد العربٌة تصمٌمه  باقً المدن

 ھاالمكان دون عناء كبٌر، فقد كانت أبنٌة القٌروان فً أول أمرھا على ؼاٌة من البساطة، حٌث اسُتعمل فً تشٌٌد

            وامتازت (1)دٌنة من الحجارة، لوجود الطٌن المناسب على عٌن المكان، ولخلو ضواحً المرقرامٌد اآلج
---------------------------------------------------------------------------                                                                                 

(ٔ) Mayer, H,M ;Editors, Reading in the urban Geography , Chicago, 1965,p265                    

           Cibbs ;Jack Editors Urban research  Method, van Nastrond privceton1964,p324        

                      ,    , Chabot , G , Urban Geography ,London, 1967,p 236                                 

                                                                                                         .  9ٔ،صٔ، ابن عذارى، البٌان،جٓٔ،صٔالمالكً، رٌاض النفوس، ج (ٕ)

                                                                                                                      .ٓٔ،صٔالمالكً،رٌاض،ج (ٖ)

، وموسى ٗٗ، ص9ٙ٘ٔحسن حسنً ، ورقات فً الحضارة العربٌة بإفرٌقٌا التونسٌة، مكتبة المنار، تونس، ،عبد الوھاب  (ٗ)

                                                                                                                                                                                             .     ٖٔلقبال، المؽرب العربً، ص
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وبطبٌعة الحال لم  (4)شوارعها باالتساع مقارنة  بالعواصم العربٌة القدٌمة، وكذلك أسواقها كانت منتظمة ومرتبة

وبعد ھذا   م(4ٗٙ-4ٓٙھ/ ٘٘-ٌٓ٘تم بناء ھذه القاعدة دفعة  واحدة، وفً وقت قصٌر بل استمرت من سنة )

، إذ قام حسان بن النعمان  بتجدٌد مسجدھا، كما زاد فً د من قبل الوالة األموٌٌن تباعا  التارٌخ استمر التجدٌ

    . (1)للضرب فٌها ا  ى بن نصٌر فقد اھتم بتوسٌعها وانشؤ دارعمرانها بما أقامه من مصالح حكومٌة، أما موس

                    فالهدؾ من بناء القٌروان إذا  كان عسكرٌا  بالدرجة األولى ثم أصبح حاجة ثقافٌة دٌنٌة اجتماعٌة.  

                                                                                                                                                                             مدٌنة واسط:  -1

الكوفة  بناھا الحجاج الثقفً، وھً ثانً مدٌنة ُتبنى فً ھذا العصر وُسمٌت واسطا  ألن موقعها ٌتوسط   

. ومن (1)وٌإكد على ھذه التسمٌة كل من الببلذري و بحشل و المقدسً وٌاقوت الحموي (3)وازھواأل  والبصرة

فما ھً أسباب بناء ھذه . (5)على إثر ثورة ابن األشعث م(4ٕٓ-4ٓٓ/ھ8ٖ-8ٔ)أنها ُبنٌت ما بٌن سنة المرجح

                                        لحجاج أسبابه التً دفعته إلى بناء ھذه المدٌنة وھً:لقد كانت لدى ا المدٌنة ؟

 ازدواجٌة اإلدارة: فعندما جاء الحجاج والٌا  على العراق، أخذ ٌنتقل فً إقامته كسابقٌه من الوالة  بٌن الكوفة-ٔ

لذلك رأى أنه  (6)والبصرة، حسبما تقتضً الظروؾ الحربٌة، وكان ٌعٌن ناببا  ٌقوم مقامه بإدارة المصر اآلخر

 من الضروري اتخاذ مكان وسط بٌن المدٌنتٌن، ٌإمن من خبللها السٌطرة الكاملة علً الوالٌة.

التمرد والفتن: أٌد أھل الكوفة والبصرة معظم الفتن التً قامت ضد الحجاج، وآخرھا كان قبل بناء واسط ثورة -ٕ

إذ كان ٌدرك تماما  حقد الحجاج أن ٌتخذ من الكوفة والبصرة مقرا  لحكمه،  بن األشعث، ولذلك لم ٌكن بوسعا

المدٌنتٌن علٌه، لذلك فإن اتخاذه لمقر بٌن أي جماعة ال تدٌن له بالطاعة نوعا  من المجازفة  اتٌنسكان ھ

 . (0)والمخاطرة

لحجاج لقمع االضطرابات عزل جند الشام عن أھل العراق : إن الوجود العسكري الشامً الذي استنجد به ا-ٖ

التً شارك فٌها أؼلب أھل العراق ضد حكم بنً أمٌة فرض على الحجاج فكرة نقل العاصمة إلى مكان آخر ؼٌر 

الكوفة والبصرة، حٌث رؼب الحجاج بعزل جند الشام عن أھل العراق، لٌحول دون اختبلط الجند الشامً بؤھل 

 ة لؤلموٌٌن، لذلك بنى معسكرا  خاصا  لجند الشام، ٌعتمد علٌه فًالعراق، بسبب آراء أھل ھذٌن المصرٌن المعادٌ

 (1)حكم األموٌٌن المدٌنة الربٌسة للعراق ولقد بقٌت واسط طٌلة  (4)قمع الحركات التً تقوم علٌه مستقببل  

--------------------------------------------------------- 

الحبٌب ، القٌروان عبر عصور ازدھار الحضارة اإلسبلمٌة فً المؽرب العربً، الدار التونسٌة للنشر،  ،الجنحانً (ٔ)

                                                                                                                                 . 8٘،ص9ٙ8ٔ

                                                                                                      . ٔ٘رقات، صحسنً ، و،عبد الوھاب  (ٕ)

أحكام المرجان فً ذكر المدابن المشهورة فً كل مكان، تحقٌق كودازي،  م(ٖٕ٘ٔ/ھٔ٘ٙابن النجم، اسحق بن الحسٌن)ت (ٖ)

                                                                                                                                                                                                        .9ٗٔ،صٔ،ج. والٌافعً، مرآة الجنان4،ص9ٕ9ٔروما، 

                     . .4ٖٗ،ص٘معجم البلدان،جو، ٔٓٔ،صٗتارٌخ،ج، وال8ٖتارٌخ واسط ،،ص و،  88ٕفتوح البلدان،ص (ٗ)

                                                                                                                                                        .      49ٕ،صٕ،والٌعقوبً،تارٌخ،ج88ٕ،والببلذري،فتوح،صٗٗ،صٕاإلمامةوالسٌاسة،جقتٌبة، ابن(٘)

                         .4ٖٔ،صٖ، وابن األثٌر، الكامل،ج4ٕٓ،صٖ،الطبري، تارٌخ األمم،جٕ٘ٔ،ص٘الببلذري، أنساب،ج (ٙ)

                                                                                                     .ٖٕٓولهاوزن، الدولة العربٌة، ص (4)

مصطفى عباس ، العوامل التارٌخٌة لنشؤة تطور المدن العربٌة اإلسبلمٌة، دار الرشٌد، ، الموسوي  ، وٖٕٓولهاوزن، ص  (8)

                                                                                                                                                                                                            . ٘ٔٔ، ص98ٕٔالعراق، منشورات زوارة الثقافة،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .    ٔٗبحشل، تارٌخ واسط،ص (9)
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وبنٌت واسط على شاطا دجلة، وأنشؤ الحجاج المسجد ودار اإلمارة فً القسم الؽربً الذي على ما ٌبدو أنه     

ٌُسمح للعج   القسم الؽربً على عمارات ذات شؤنولقد احتوى  (4)م باالختبلط بالعربُخصص للعرب، إذ لم 

وبنٌت دار  (1) كم9ٖة والتً كانت ُترى على بعد قالذي اشتهر بقبته الخضراء المشر حٌث أقام الحجاج قصره

ومثلت  (3)اإلمارة عند الجدار القبلً للمسجد الجامع، وبالقرب منها أقٌمت دواوٌن الحكومة ودار الرزق والسجن

وترك  لمدٌنةعلى األؼلب فً وسط ا المبانً الحكومٌة والدٌنٌة جزءا  من المدٌنة له كٌانه الخاص، وٌقع هھذ

الحجاج فراؼا  حول ھذا الجزء ُعرؾ بالرحبة، وُشرع منه الطرق وإلٌه ُتفضً الشوارع، ثم عٌن مكان السوق 

المخصص لمرافق، فاختطت كل قبٌلة المكان ٌها االعام منه، ثم شرع المخططون ٌقطعون القطابع وٌقٌمون ف

زدحم بالبضابع والتجار ، وقام الحجاج ٌكان الذي ومما امتازت به واسط سوقها التجارٌة الكبٌر  .( 1)لها

القصر حتى شاطا دجلة وكانت سعة ھذا السوق بحٌث امتدت من  (5)بتخصٌص مكان لكل صنؾ وبضاعة

بسور ٌلٌه خندق على امتداد ھذا السور الذي تكاملت استحكاماته بشاطا  شطرا المدٌنة محاطٌن   شرقا ، وكان

ولقد بلؽت تكلفة بناء ھذه  . (6)دجلة، جعلت من الصعب دخول الناس إلى المدٌنة إال من األبواب الربٌسة لها

                                                                                                                         .    (0)المدٌنة خراج العراق لخمس سنوات

 الرملة: مدٌنة-ٖ

م( على ٌد سلٌمان بن عبد الملك الذي كان والٌا  على جند فلسطٌن فً عهد 4ٔٙھ/ 98ُبنٌت الرملة فً عام)      

وأول مدٌنة أموٌة فً ببلد  فً ھذا العصر، تٌدشُ ر الرملة المدٌنة الثالثة التً الولٌد بن عبد الملك، وتعتب أخٌه

ن ھٌبة المدٌنة ال تدل على أن إة فً فلسطٌن؟ للقدس مكانتها المرموقأن لكن لماذا قام بهذا البناء طالما   الشام

سبب تؤسٌسها كان عسكرٌا  كمدٌنة القٌروان وواسط، بل ربما كان ألن موقعها ٌشرؾ على الطرٌق التجاري 

كانت رؼبة سلٌمان بالشهرة والتخلٌد ھً الدافع القوي  وربما وعلى األرجح (4) !الشام بمصرالهام الذي ٌربط 

وتم بناء المدٌنة فً مكان   م( 4ٔٗھ/9ٙبعد تسلمه الخبلفة) (1)لبنابه مدٌنة الرملة التً نقل إلٌها الحٌاة المدنٌة 

سلٌمان مر بامرأة فؤكرمته فسؤلها عن ار االسم ٌعود إلى أن ٌتؽلب علٌه الرمال، وٌعتقد البعض أن سبب اخت

وربما دل على ذلك عروبة ھذا االسم، وتقع الرملة إلى  ( 47)رملة، فدعا المدٌنة التً بناھا باسمها ت:اسمها فقال

            . (44)من مدٌنة القدس على الطرٌق المإدٌة من القدس إلى مدٌنة ٌافا على ساحل البحر األبٌض المتوسط الؽرب

 تخطٌط بناء الرملة مشابها  لتخطٌط مدن الشام، حٌث كان ٌقسمها شارعان ربٌسان ٌتقاطعان فً الوسطوجاء 

     المدٌنة، وانتشرت الصنابع داخلهامارة إخاصا  بها، وتوسط المسجد ودار  بزاوٌة قابمة، واتخذت كل قبٌلة حٌا  
-------------------------------                                                                                                                      

                                                                                                         .ٔٗ،صتارٌخ واسطبحشل ، (ٔ)

                                                                                                                   ٙٗشرٌؾ ، المدخل إلى تارٌخ العمارة،ص، ٌوسؾ (ٕ)

-8ٔٔمصطفى ، العوامل التارٌخٌة،ص،، و الموسوي 89ٔ،صٙ،وابن الجوزي، المنتظم،ج8ٖبحشل، المصدر نفسه،ص(ٖ)

ٔٔ9.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               . 9ٔٔالموسوي، العوامل التارٌخٌة، ص( ٗ)

                                                                                                                                                                                           .9ٖمصدره السابق،ص بحشل، (٘)

                                                                                                                                          . ٖٕٔابراھٌم، ص، و زعرور ،أحمد علً (ٙ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .9ٖبحشل ،مصدره نفسه،ص (4)

(8) Smith,G,A ,Historical Geography of holy Land  ,p150                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      ٖٔحامد ، قصة مدٌنة الرملة،ص،و الخطٌب 

                                                                                                                                                                                                                     .  9ٕحامد ، المرجع السابق، ص ،الخطٌب (9)

 نبٌل خالد ، مدابن فلسطٌن) دراسات ،.و آؼاٙٔت، صعبد هللا ، مبذنة الجامع األبٌض فً الرملة، بٌروت، د.،مخلص  (ٓٔ)

                                                     .  8ٖٔ، ص99ٖٔ، ٔومشاھدات( المإسسة العربً للدراسات والنشر، بٌروت، ط

                                                                                                                      .  ٕٖٕابراھٌم ،تارٌخ العصر األموي، ص،زعرور  علً و أحمد،(ٔٔ)
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ٌُعتقد أن مواد بناوفق نظام االخ من الطوب والحجارة، وكانت ُتسقى من عٌن ُتجر مٌاھها  ها كانتبتصاص، و

، وتصب المٌاه فً صهرٌج ربٌس ٌقع وسط المدٌنة وٌشرب منه سلٌمان بواسطة قناة بردة التً شقها الخلٌفة

         (4)أھالً المدٌنة ، وبقٌت ھذه القناة صالحة حتى العصر العباسً

فالؽاٌات من بناء المدن إذا  كانت مختلفة بٌن العسكرٌة واألمنٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة و أحٌانا  للرؼبة    

  الشخصٌة. 

 المساجد والمشاهد الدٌنٌة:فً مجال بناء  -ب

إّن المسجد ھو مهد فن العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، وھو الدعامة األولى لنشؤة ھذا الفن، الذي ٌنبع أصله من   

 العقٌدة الدٌنٌة، ولهذا فالمساجد كانت أول شًء بناه العرب من العمارة. 

أي مجلس شورى،  ؛نا  دٌنٌا ، مركزا  لبلجتماعمكا كما حمل المسجد عدة مإھبلت جعلت منه باإلضافة إلى كونه  

ومركزا  لبلنتخابات واتخاذ القرارات، والخطب السٌاسٌة، ومقر تنصٌب الوالً، فعلى منبره كان الوالً ٌعلن 

خططه السٌاسٌة ألھل والٌته، ھذا باإلضافة إلى دور المسجد العلمً والثقافً، الذي اضطلع به ، إذ ٌمكن القول 

 سة لتدرٌس العلوم واآلداب.بؤنه ؼدا مدر

مع الزمن  -مثلها مثل أي عمل ٌبدأ بفكرة بسٌطة، ثم ٌؤخذ شكل الفخامة والتنظٌم-ولقد تطور بناء المساجد    

ولما لم تكن عض التعدٌبلت، إلى الوقت الحاضر.حتى وصل فً العصر األموي إلى الروعة التً احتفظ بها مع ب

حٌث كان بناإه  فً اإلسبلم كانت فً ؼاٌة البساطةح أن المساجد األولى للمسجد مواصفات خاصة به فمن المرج

وُترك الباقً مساحة   لمن اللبن المجفؾ، وُسقؾ جزء منه من جرٌد النخٌل ،وأقٌم على أعمدة من سٌقان النخٌ

ھ/ 4ٔم( ومسجد الكوفة) ٖ٘ٙھ/ ٗٔوعلى ھذا النحو ُبنٌت المساجد األولى كمسجد البصرة، فً سنة) (1)فضاء

م(، ولم تكن لتلك المساجد محارٌب محددة بكوى وال منابر وال مآذن، ٔٗٙھ/ٕٔم(ومسجد الفسطاط سنة)8ٖٙ

المدن التً بناھا العرب،  حدثت فً العصر األموي، ھذا بشكل عام ما اتصفت به المساجد التً ُبنٌت فًوھذه أُ 

أما فً المدن والمناطق التً كانت معمرة كببلد الشام مثبل ، قام العرب بتقاسم الكنابس مع أھل الببلد، أو اخذوا 

الكنٌسة وحولوھا إلى مسجد، ألداء الصبلة بعد أن ٌتم نقل اتجاھه من الشرق إلى الجنوب بحٌث تصبح الساحة 

 . (3)نا  عرٌضا ، كما أقٌم المحراب فً المسجد للداللة على جهة الكعبةالطوٌلة المحاطة باألعمدة صح

وال ؼرابة أن ٌتؤثر بناء المساجد فً بعض نواحً العالم العربً بالطرز السابدة فٌها قبل انضوابها تحت راٌة    

ا تؤثر شكل اإلسبلم، فالمآذن التً أقٌمت من الممكن أن تكون قد تؤثرت باألبراج التً كانت فً تدمر، كم

                                                                                                                           .   (1)المحراب بحنٌة الهٌكل فً صدر الكنٌسة

إذ كان لبلستقرار ،  ع العصر الذي سبقهوحققت عمارة المساجد قفزة نوعٌة فً العصر األموي، مقارنة  م   

   تؤلق بناء المساجد، والتركٌز  وما رافقها من ازدھار اقتصادي وتطور اجتماعً أثره فً العظٌمة، اتوالفتوح
---------------------------------------------------------------------------                                                                                    

                                                                                                                              .  ٖٔحامد ، قصة مدٌنة الرملة، ص، لخطٌبا(ٔ)

، و الصالح، محمد ٙٓٔ، ص99ٗٔ، ٔعكاشة، ثروت ، القٌم الجمالٌة فً العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، بٌروت، القاھرة، ط (ٕ)

                                                                                                                                                           . ٓٔٔ-9ٓٔ، صٕٓٓٓ، ٔ،المسجد جامع وجامعة، الرٌاض، ط

، و أحمد، علً و زعرور ٙٔ، ص99ٗٔ، ٖخماش، نجدة ، دراسات فً اآلثار اإلسبلمٌة، منشورات جامعة دمشق، ط (ٖ)

                                                                                                                                                                                     . ٖٕٗابراھٌم ، تارٌخ العصر األموي، ص

 .، 4ٔأرنست ، كونل ،الفن اإلسبلمً، ترجمة أحمد موسى، دار صادر،بٌروت،ص  (ٗ)
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قد انكب األموٌون على بناء المساجد ، كما تفننوا فً ھذه األبنٌة ا البناء الذي مّجد األموٌٌن ، فعظمة ھذعلى 

التً أتت ثمارھا بحٌث خلّدت بانٌها عبر التارٌخ. وسٌتم التطرق إلى بعض ما جدده األموٌون من مساجد كان قد 

تزال خالدة كقبة أنشؤھا العرب فً المدن التً بنوھا، باإلضافة إلى التركٌز على ما قاموا ببنابه من معالم دٌنٌة ما 

 الصخرة والمسجد األقصى فً القدس والجامع األموي فً دمشق والتجدٌد الكبٌر فً المسجد النبوي فً المدٌنة. 

ن كخلفابهم ما ٌحمله المسجد من معانً الدٌن والدنٌا، إذ ٌلقد أدرك والة األموٌتجدٌد وبناء بعض المساجد:  -4 

رونق جدٌد للمساجد التً كانت قابمة فً والٌاتهم، فقام بعضهم بزٌادة     عملوا وحسب اإلمكانات المتاحة إلضفاء 

 ن أبٌه بمسجدي البصرة والكوفة، فقد زاد فً مسجد البصرة أو إعادة بناء بعض المساجد، كما فعل زٌاد ب

 زه من حجر أحضرھا من جبل األھواوأعاد بناءه باآلجر والجص، وبنى أعمدت (4)واستبدل سقفه بخشب الساج

 . (1)وبنى منارته من الحجارة، وجعل الرواق بخمسة صفوؾ  قابمة على أعمدة من رخام

ولقد طال التجدٌد جامع عمرو بن العاص على ٌد والً مصر لمعاوٌة مسلمة بن مخلد الذي كتب إلى معاوٌة     

 مسلمة له اال ، وجعل دته شرقا  وشمم(، فؤمره معاوٌة بزٌا4ٕٙھ/ٌٖ٘خبره بؤن المسجد ضاق بالمصلٌن فً سنة) 

 (3)رحبة فً شماله، وزخرؾ جدرانه وسقوفه، وفرش أرضه بالحصر، وبنى له أربع صوامع لآلذان

على   (1)الذي بناه سلٌمان بن عبد الملك والتً مازالت قابمة -سمى األبٌضمال -مبذنة مسجد الرملة وتشهد   

 إتقان فن عمارة المساجد عند األموٌٌن .

الخلٌفة ھشام بن عبد الملك فً ٌتسع للمصلٌن، أمر وألن جامع القٌروان الذي بناه عقبة ، لم ٌعد      

.  ولم ٌنس  الولٌد (5)تزال أعمدته وتٌجانه وأقواسه شاھدة  على أسلوبه األموي ماو بزٌادته،م(4ٕٖھ/ ٘ٓٔعام)

       ، الذي ُبنً عام (6)إحكام بنابه بشكل جٌدبن عبد الملك، رأس العمارة األموٌة، الزٌادة فً بناء جامع صنعاء وا

                                                                                                                                                                         م(.  4ٕٙھ/ ٙ) 

بن عبد الملك جامعا  فً حلب داخل ساحة كنٌسة، عمل ما بوسعه لٌكون مشابها  كما بنى الخلٌفة سلٌمان     

                                                                                                                                                          (0)لجامع الولٌد فً دمشق

األموٌون ، إذ بنوا الكثٌر من المساجد والجوامع ، فلم تخُل مدٌنة وال تجمع سكانً من  ببنابهمما قام ھذا بعض 

المساجد، وٌصعب التطرق لذكرھا كلها، ولكن ال بد من ذكر األبنٌة التً تشهد على ما وصلوا إلٌه من إتقاٍن للفن 

      وفٍن لئلتقان، وھً حسب تسلسلها التارٌخً:

تعلو ھذه القبة فوق الصخرة التً تقع فً وسط الحرم القدسً، وھً أقدم قدس: الصخرة فً القبة -1  

         اآلثار اإلسبلمٌة التً ما زالت قابمة تحافظ على تخطٌط بنابها منذ تدشٌنها، وبناھا الخلٌفة عبد الملك بن
-----------------------------------------------------------                                                                            

،و كرٌزوٌل، كٌبل أرشٌبلد، اآلثار اإلسبلمٌة، نقله إلى العربٌة ٖٖٗ،صٔ،و ٌاقوت، معجم البلدان،جٕٖٗالببلذري فتوح،ص (ٔ)

                                                                                                                                                               . 8ٕعبد الهادي عبلة،دار قتٌبة دمشق، ص

            .  4ٕ-ٕٙ، و ٌوسؾ ،شرٌؾ ، المدخل، ص9ٔ، خماش ،نجدة ، دراسات فً اآلثار، صٖٖٗالببلذري،فتوح ،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  9ٕالسابق، ص كرٌزوٌل، المرجع (ٖ)

                                                                                                                                                                                                           . ٖٓٔبهنسً، عفٌؾ ، جمالٌة الفن، ص (ٗ)

                                              . ٔ٘، و شرٌؾ ،ٌوسؾ ، المدخل، صٖ٘ٓحسٌن، قصً ، موسوعة الحضارة، ص (٘)

دار م( تارٌخ مدٌنة صنعاء، تحقٌق حسٌن عبد هللا العمري، 4ٙٓٔھ/ٓٙٗالصنعانً، أحمد بن عبد هللا أبو العباس الرازي)ت (ٙ)

،و إٌمان محمد بٌضانً، صنعاء فً كتابات المإرخٌن والجؽرافٌٌن المسلمٌن فً القرن ٖ٘ٔ،ص989ٔ، ٕالفكر، دمشق، ط

                                                                  .  ٖ٘ٔ، صٕٔٓٓ، ٔالهجري الرابع، دار الثقافة العربٌة، الشارقة، ط

                                                                                                                           .  ٕٖ،  و شرٌؾ ،ٌوسؾ ، المدخل، صٗٓٔ،صٔ،قٔالخطٌرة،ج ابن شداد، األعبلق (4)
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ٌن، لما له من م (على ھذا الشكل الفنً العظٌم، فً مكان له قدسٌة خاصة لدى المسلم9ٔٙھ/ 4ٕمروان سنة) 

وتقول رواٌات بعض  (1)ولهذا ُسمٌت قبة الصخرة(4)ارتباط وثٌق بقصة اإلسراء والمعراج للرسول محمد

، فلماذا بنى (3)المإرخٌن بؤن ھذا المكان ھو موقع المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب والذي كان بسٌط البناء

للجدال حول ذلك عندما أرجع السبب إلى صرؾ أھل الشام عبد الملك   قبة الصخرة ؟ ربما فتح الٌعقوبً بابا  

لببل ٌلتقوا مع ابن الزبٌر الذي خرج على عبد الملك، واعتصم  (1)عن الذھاب إلى مكة والحج إلى البٌت الحرام

بالكعبة، وباٌعه أھل الحجاز والعراق.، وٌذكر ابن الحنبلً العلمً فً األنس الجلٌل أن عبد الملك أراد إشؽال 

لكنه لم ٌذكر أن الؽرض ھو الحج إلى قبة الصخرة، وربما ٌشٌر  (5)اس بعمارته ھذه عن الحج إلى مكةالن

، كما قوبل رأي الٌعقوبً (6)نداكآبً وذلك لمناسبته للوضع السٌاسً كرٌزوٌل إلى مشروعٌة رأي الٌعقو

ٌُقد م على تعطٌل حكم ربانً  ٌخرجه من بالرفض من قبل الكثٌرٌن الذٌن رأوا فً عبد الملك رجبل  تقٌا  ورعا  ال 

كما أن بناء كبٌر فوقه قبة كبٌرة (0) الملة ،وفً رأٌهم أن من روج لفكرة الحج ھم من خصوم األموٌٌن فٌما بعد

م( وقوام تصمٌم 9ٔٙ-84ٙھ /4ٕ-8ٙبٌن)  عالٌة كان ٌحتاج إلى جهد ووقت طوٌل وبالفعل استؽرق بناإه ما

ع تلٌه دابرة وسطٌة الدعابم واألعمدة تحٌط بالصخرة التً تتوسط المبنى، قبة الصخرة ھو حابط مثمن األضبل

وترتكز علٌه قبة خشبٌة، وٌفصل بٌن التثمٌنة الخارجٌة ودابرة القبة تثمٌنة وسطٌة من الدعابم تعلوھا عقود 

ة فكانت من دابرٌة مدببة ، وقد نجم عن التثمٌنة الوسطٌة رواقان خارجً وداخلً ُؼطٌا بسقؾ خشبً أما القب

ولقد  الخشب تؽطٌها من الخارج طبقة من الرصاص، ومن الداخل طبقة من الجص، وكان للبناء أربعة أبواب 

ُكسٌت الواجهات من الداخل بالببلط الرخامً األبٌض، كما ُكسً القسم العلوي الخارجً بالفسٌفساء 

المعمارٌون السورٌون من ذوق وفن معماري . وٌشهد ھذا البناء بكل صدٍق وإكبار على ما تحلى به (4)المزخرفة

مع التؤثر بالعمارة السابدة فً ببلد الشام، فاألركان واألعمدة بنٌت بشكل محروؾ، حتى أن الداخل إلى المسجد 

ٌُرى القسم القرٌب  من أي جهة تظهر أمامه جمٌع أطراؾ المكان، دون أن ٌقاطع بصره شًء من األبنٌة ، حٌث 

بناء روعة  وجماال  وجبلال  واتساعا ، أكثر مما ھو علٌه فً الحقٌقة، وال شك أن راصفً والبعٌد مما أكسب ال

الفسٌفساء لم ٌكونوا أقل مهارة  وخبرة  من البنابٌن.  ھذه المهارة فً البناء وھذا الجمال فً التصمٌم والتنفٌذ 

ن وصفه ابن الفقٌه وابن وكان ممّ ترجمه الرحالة والجؽرافٌون بما وصفوه من مشاھدتهم لهذا الصرح  العربً، 

وؼٌرھم مما جاءت به كتاباتهم لتشهد لعبد الملك ( 1)عبد ربه واالصطخري والمقدسً وابن بطوطة واإلدرٌسً

 بعلو الكعب فً الذوق واإلتقان، ھذا اإلتقان الذي حاول المؤمون نسبه إلٌه عندما أراد تحرٌؾ الكتابة التً فً 

------------------------------------------                                                                                               

                                                                                                                                                    .ٕٙ،ص984 ٔ،ٔشبٌر، محمد عثمان ، بٌت المقدس وما حوله، مكتبة الفبلح، الكوٌت، ط(ٔ)

، ٕٓٓٓعبد الفتاح حسن أبو علٌة، القدس دراسة تارٌخٌة حول المسجد األقصى والقدس الشرٌؾ،دار المرٌخ، الرٌاض،  (ٕ)

                                                                                                   .                                      ٙٙص

روجٌه، فلسطٌن أرض الرساالت السماوٌة، ترجمة قصً أتاسً، ومٌشٌل واكٌم، دار طبلس، دمشق،  ،ؼارودي (ٖ)

                                                                                                                                                              .   ٕ٘ٔ،ص988ٔ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .ٕٔٙ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ،ج (ٗ)

                                                                                                          .     4ٕٕالعلمً مجٌر الدٌن، األنس الجلٌل بتارٌخ القدس والخلٌل،،ص (٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .          ٖٗكرٌزوٌل، اآلثار اإلسبلمٌة، ص (ٙ)

                                                .      9ٔ، وشبٌر، المرجع السابق، ص4ٔعلٌة ،عبد الفتاح ، المرجع السابق، ص (4)

                                                                                       .4ٓو عبد الفتاح علٌة، المرجع نفسه، ص ٘٘-ٖٗكرٌزوٌل، اآلثار، ص (8)

، و نزھة  8٘ٔ، و أحسن التقاسٌم،ص4٘و مسالك الممالك، ص ٖٓٔ-ٓٓٔ، والبلدان، ص9ٕٔ-9ٕٓ،ص4العقد الفرٌد ج (9)

                                                                                        . 44،صٔ، ورحلة ابن بطوطة،جٖٓٙالمشتاق،ص
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م( تقبل هللا منه 9ٔٙھ/4ٕبة عبد هللا اإلمام المؤمون أمٌر المإمنٌن فً سنة) المبنى والتً تقول:" بنى ھذه الق

وٌظهر التحرٌؾ جلٌا  فً شكل ولون وضٌق الخط المكتوب به االسم المزور، باإلضافة إلى أن  (4)ورضً عنه"

                                                                                              .  م(9ٔٙھ/4ٕم( ولٌس) 8ٖٔھ/ٕٙٔخبلفة المؤمون فً سنة) 

، ومن المتعارؾ علٌه أن الحرمٌن الشرٌفٌنثالث  أولى القبلتٌن و ھوالمسجد األقصى فً القدس: -3   

المسجد األقصى ھو الجامع المبنً فً صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبٌر فقط، لكن اسم األقصى 

فالمسجد األقصى)المسجد المسقوؾ( الذي بناه الولٌد بن عبد الملك   (1)المكان مما دار علٌه السورٌشمل جمٌع 

متر إلى الجنوب منها. فمن  بةالصخرة، وٌبعد عنها حوالً خمسم التً بنٌت علٌها قبةنفسها الهضبة  علىھو إذا  

، (1)عض اآلخر ٌنسبه إلى ابنه الولٌدوالب (3)ھو بانً المسجد األقصى؟ ، ٌنسب البعض بناءه إلى عبد الملك

وربما ٌرجع ھذا االختبلؾ إلى عدم وجود نص تذكاري ٌثبت ذلك كما ھو الحال فً قبة الصخرة، باإلضافة إلى 

، ولكن ربما ٌعود الفضل إلى أوراق  (5)أن المإرخٌن والجؽرافٌٌن فً العصور الوسطى لم ٌثبتوا ذلك بدقة

على الخلٌفة الذي كان فً الحكم وقت تنفٌذ ھذا  هان خبلل المعلومات التً فٌمأضاءت شفت والبردي التً اكتُ 

قد ُعثر بٌن أوراق البردي على بردٌة ُعرفت باسم أفردٌتو وھً عبارة عن أال وھو الولٌد بن عبد الملك، ف البناء

د حكام م( إلى أح4ٔٗ-4ٓ8ھ/ 9ٙ-9ٓرسالة رسمٌة من قرة بن شرٌك والً مصر للولٌد بن عبد الملك )

الصعٌد، وتتضمن إرسال العمال والمواد وأثمان بعض المواد للعمال األقباط الذٌن اشتركوا فً بناء مسجد بٌت 

   .                                                                                                           (6)المقدس

أن الولٌد ھو من بدأ وأكمل بناء المسجد،  مله الولٌد أالبادئ فً البناء الذي أكموسواء أكان عبد الملك ھو    

ستحقه من ٌ  لعمارة، إذ أعطٌا بٌت المقدس ما فكبلھما األب واالبن، من عمالقة العصر األموي فً ھندسة ا

جزبٌة على الكلٌة وما ٌعنً ھذا المصطلح من إضفاء لل -كما ٌقول ابن العمري عن المسجد األقصى المكانة كونه

"ھو معهد األنبٌاء ومتعهد األولٌاء وثالث البٌت الحرام فً البناء وأول القبلتٌن حال اإلبتداء ، ومن  -للمكان

ھذا ھو األمر  ربماولها من المكانة الدٌنٌة للمسلمٌن الجزء األكبر، إذا  فالقدس   (0)صخرته المقدسة المعراج.."

د األقصى، لما للمكان من قدسٌة ، وكً ٌكسب محبة المسلمٌن وٌخلد اسمه فً تشٌٌد المسجلدعا الولٌد  الذي 

                                                                                                                                                                       سجل التارٌخ.   

ومن تلك المٌزات خلو المسجد  (4)هما ٌكن من أمر فالمسجد األقصى ٌمثل نمطا  جدٌدا  فً العمارة العربٌةوم   

من الصحن أو الفناء الداخلً المكشوؾ، وھً مٌزة نادرة فً المساجد، والسٌما التً ترقى إلى صدر اإلسبلم 

امة. كما امتاز المسجد األقصى بعدم والعصر األموي والعباسً، والتً كان الصحن المفتوح من خصابصها اله

توسط محرابه لجدار القبلة، وبهذا شّذ عن القاعدة العامة ألؼلب المساجد اإلسبلمٌة، التً روعً فٌها توسط 

باإلضافة إلى أن الببلطات )األروقة (كانت بصورة عمودٌة  ،المحراب لذلك الجدار، رؼم أنها لم تكن قاعدة ثابتة

------------------------------------                                                                                                    

                                                .٘٘أسٌمة العظم، المجتمع،ص .و9ٕمحمد ھاشم ؼوشة ،تارٌخ المسجد األقصى،ص (ٔ)

،و الصالح ،محمد ، المسجد ٖٔٔ،صٕ،و حتً ،فٌلٌب ، تارٌخ سورٌة ولبنان وفلسطٌن، جٔٙسفرنامة، صناصر خسرو ، ( ٕ)

                                                                                                                    .ٖٓٔجامع وجامعة، ص

                                                                                                                                                                                  .  9ٙٔ،ص٘قوت، معجم،جٌا ٙ٘ٔالمقدسً، أحسن التقاسٌم،ص (ٖ)

                                                                                                                                                          .                       4ٕٔابن طباطبا، الفخري، ص  (ٗ)

  .                 8ٖٔ،ص94ٕٔ، سنة8ٕٓرجب ،ؼازي ، المسجد األقصى بالحرم الشرٌؾ ببٌت المقدس، مجلة سومر ، م(٘)

                                                                      . 8ٙ، وعبد الفتاح علٌة، المرجع السابق، صٙٙكرٌزوٌل، اآلثار، ص (ٙ)

                                                                                                                                                                                      8ٓٔالعمري، مسالك األبصار ،السفر،ص (4)

(8) Rice , D, T, Islamic Art ,London ,1965, p13 .                                                                                                      
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 القبلة، ولٌست موازٌة له، وبهذا ٌكون المسجد األقصى قد خالؾ من ھذه الناحٌة أٌضا  مساجد العصرعلى جدار 

األموي، وؼالبٌة المساجد البلحقة التً كانت ببلطاتها موازٌة لجدار القبلة، ولٌست كؽٌرھا من المساجد كمسجد 

ولقد تعرض ھذا المسجد للتدمٌر نتٌجة الزلزال الذي أصابه سنة  ٓ (4.)واسط، والمسجد األموي بدمشق..

وما ٌعرؾ أن أبوابه كانت ملبسة بصفابح الذھب  (1)م( ولم ٌبق  منه إال القسم المحٌط بالمحراب4ٗ4ھ/ٖٓٔ)

والفضة، ذلك أن الخلٌفة أبو جعفر المنصور أمر برفع ھذه الصفابح وصرفها دنانٌر لئلنفاق على إصبلح 

                                                        .     (3)د، وقبة الصخرة بعد تصدعها من جراء الزلزالالمسج

وصلت العمارة العربٌة ببناء ھذا الجامع إلى ذروة التؤلق والعظمة، على ٌد دمشق: فً الجامع األموي -1  

على مجد، فبٌنما كانت جٌوشه تخترق الشرق والؽرب الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك ،الذي أضاؾ ألمجاده مجدا  

معلنة  نشر الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة، كان ھو ٌجسد ھذا النصر فً بناء خلده مع أسرته األموٌة، فلماذا بنى الولٌد 

وكل  -ھذا الجامع ؟ لقد رأى الولٌد أن الضرورة ملحة لتشٌٌد مسجد جامع للمسلمٌن الذٌن ازداد عددھم فً دمشق

قلب الدولة اإلسبلمٌة، ووقع اختٌاره على وسط المدٌنة، وعلى مكان تهٌمن علٌه صفة القداسة  -الببلد اإلسبلمٌة

باإلضافة إلى تمتعه بتارٌخ عرٌق، حٌث تعاقبت على ھذا المكان معابد مختلفة، آرامٌة ورومانٌة، ومع قدوم 

ٌوحنا المعمدان)ٌحٌى( حٌث شؽلت ھذه الكنٌسة المسٌحٌة واحتضان دمشق لها تحول المكان إلى كنٌسة للقدٌس 

الجزء الؽربً من المعبد، ولما جاء الفتح العربً لدمشق، ونتٌجة  الفتتاح المدٌنة مناصفة  عنوة وصلحا  من قبل 

اقتسم العرب المعبد مع المسٌحٌٌن ألداء شعابرھم الدٌنٌة، وبذلك أخذ  (1)كل من خالد بن الولٌد وعبٌدة بن الجراح

لمون القسم الشرقً، دون أن ٌقوموا بإجراء أي تؽٌٌر معماري فٌه، واكتفوا باتخاذ موضع القبلة فً الجدار المس

                                                                                                                   7( 5)الجنوبً

إلى أن قرر الولٌد بناء جامع  للمسلمٌن فً عاصمته، وٌكون على قدر عظمة  واستمر الحال على ما ھو علٌه    

المدٌنة، وٌلٌق بهٌبة دولته، وٌتناسب مع التطور الحضاري الذي وصلت إلٌه دولته، ومن أجل ذلك فاوض 

الولٌد  وقبل أن ٌبدأ (6)الرعاٌا المسٌحٌٌن كً ٌتخلوا عن نصؾ المعبد، وبالفعل تم له ذلك بعد مفاوضات طوٌلة

ببناء الجامع أمر بهدم الكنٌسة وكل ما فً المعبد من أبنٌة، باستثناء السور واألبراج األربعة، على الرؼم من أن 

البعض شكك فً أن ٌكون الولٌد قد أمر بهدم شًء، بل ربما كان المسجد الحالً باستثناء القبة إنما ھو كنٌسة 

ٌة ببعض االستفاضة، مإكدا  على رواٌة المسعودي والتً ذكر ، وتصدى كرٌزوٌل لمناقشة ھذه القض (0)بذاتها

م (كتابة بالذھب على البلزورد فً حابط المسجد تقول:" ربنا هللا ال نعبد إال 9ٖٗھ/ٕٖٖفٌها أنه قرأ فً سنة )

 هللا، أمر ببناء المسجد وھدم الكنٌسة التً كانت فٌه عبد هللا الولٌد أمٌر المإمنٌن فً ذي الحجة سنة سبعٍ 

                                                                                                            ٓ  (4)وثمانٌن"
  ------------------------------------------------------------------------------                                                                          

                                   .  ٕٗ. و خماش، دراسات، ص9ٕ٘، صٙٓٔمساجد القاھرة ومدارسها)المدخل(  القاھرة، حاشٌة رقم  ،أحمد فكري، (ٔ)

، و خربوطلً ،شكران و مصطفى ،فوزي و العلً، عبد الكرٌم، الحضارة العربٌة ٖ٘-ٌٖٗوسؾ، شرٌؾ ، المدخل، ص (ٕ)

                                                                             ،      ٕٗ، ص8ٕٓٓاإلسبلمٌة)آثار وفنون( جامعة دمشق، 

                                                                            . 8ٕ، العلٌة، المرجع السابق، ص8ٕٔ،صٕالعلمً، األنس الجلٌل، ج (ٖ)

                                    ،9و ابن كثٌر، البداٌة،ج  ٕٔٔ،صٕ،.وابن عساكر،ج8ٕٔ-4ٕٔ، صٔابن األعثم، الفتوح،ج (ٗ)

                                                                                                                                                              . ٗ٘اإلسبلمٌة، ص الرٌحاوي، العمارة فً الحضارة (٘)

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة،  . والرٌحاوي،99ٓٔ، ٔالطنطاوي ،علً ، الجامع األموي فً دمشق، دار المنارة، جدة، ط (ٙ)

                                                                                                                                     .  ٘٘ص

                                                                    .4ٕخماش، نجدة عددا  ممن قالوا بذلك ،انظر دراسات، صذكر ت (4)

                                       وما بعد.   9٘، وكرٌزوٌل، اآلثار اإلسبلمٌة، صٕٔٔ، صٖالمسعودي، مروج الذھب، ج (8)
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أبنً مسجدا  لم ٌبِن من مضى من قبلً ولن ٌبنً ولقد أبدع الولٌد بناء ھذا المسجد وانفرد فٌه كما قال:" أرٌد أن 

، فجاء بناإه آٌة فً الفن وروعة عظٌمة مادٌةوضع إمكانات  ومن أجل تحقٌق ھذا التفرد (4)من ٌؤتً بعدي مثله"

                                                                                       فً الزخرفة والجمال، إذ كان محرابه مرصعا  بالجواھر، وعلٌه قنادٌل الذھب والفضة، ومحلى بالفسٌفساء

والسبلسل الذھبٌة حتى أن رإوس األعمدة التً فٌه ورؼم كثرتها ُطلٌت بالذھب وُرصعت القناطر بالفسٌفساء، 

                                                                    .   (1)بل إن بعض أرضٌته ُؼطت بالفسٌفساء أٌضا  

أخذ ھذا الصرح من الجهد والمال والوقت الشًء الكثٌر، حٌث ٌقال أن الولٌد أنفق على عمارته خراج الدولة و   

لٌؽطً نفقة آالؾ العمال والفنٌٌن الذٌن استقدمهم من فارس والهند وؼٌرھا باإلضافة إلى (3)لمدة سبع سنٌن

م( وھً السنة 4ٔٗھ/9ٙم(إلى سنة) 4ٓ٘ھ / 84البناء من سنة )  استمر العمل فً ھذاالخبرات المحلٌة، كما 

 ومما ٌدل على المكانة التً وصلت إلٌها العمارة العربٌة ما قاله سفٌر بٌزنطة إلى دمشق ٓالتً توفً فٌها الولٌد

ما   ء العرب قلٌل، فلما رأٌتالخلٌفة عمر بن عبد العزٌز عندما رآه:" إنا معشر أھل رومٌة نقول: إن بقا هدفً ع

وھذا المدح من الخصم ھو دلٌل على المهارة التً وصلت إلٌها ھندسة   (1)بنوا علمت أن لهم مدة سٌبلؽونها"

                                                                                                                                    البناء األموٌة. 

فلقد ُشٌد الجامع وفق مخطط مبتكر ومتجاوب مع شعابر الدٌن الجدٌد، من اتجاه نحو الكعبة، وأؼراض الحٌاة     

مترا  ٌحتل قسمه الشمالً صحن مكشوؾ تتوزع فٌه قبتان 94ٔ٘ٙالعامة، إذ كان مستطٌل الشكل، أبعاده 

الجانبٌن عمودا أبراج إلنارة الصحن، وٌإدي إلى الصحن ثبلثة بدٌعتا العمد والتٌجان، وبركة ٌحؾ بها من 

أبواب، تصله بجهات المدٌنة الثبلث، الشرقٌة والؽربٌة والشمالٌة، وٌحٌط بالصحن من الداخل رواق مسقوؾ، 

وٌحتل مكان الصبلة)الحرم( الطرؾ الجنوبً، وھو قاعة مستطٌلة مإلفة من ثبلثة أروقة تمتد من الشرق إلى 

وٌنتظم فٌها صفان من األعمدة، وٌقطع األروقة الثبلثة من الشمال إلى الجنوب مجاز قاطع بالػ االرتفاع الؽرب 

ٌحمل فً وسطه قبة النسر الشامخة، ولقد أطلق العرب على الحرم اسم النسر، إذ كانت القبة رأسه والمجاز 

ٌصل الجامع بالمدٌنة، حتى ٌصبح  جسمه واألروقة عن ٌمٌنه وشماله جناحاه، وفً جدار الحرم الجنوبً باب

حدى فتحات ھذا الباب، وإلى جانبه ٌنتصب المنبر، كما إاألربع، وٌحتل المحراب الربٌسً  متصبل  بها من جهاته

ٌرتفع فوق مبنى الجامع مآذن ثبلث تتوسط األولى الجدار الشمالً، وھً المعروفة بمبذنة العروس، على حٌن 

زاوٌتً مكان الصبلة الشرقٌة والؽربٌة، فوق اثنٌن من أبراج المعبد الوثنً الذي ُبنٌت االثنتان األخرٌان فً 

   .(5)ىٌحٌى وُسمٌت الشرقٌة بمبذنة عٌس تحول إلى كنٌسة النبً

وبالتزامن مع بناء مسجد دمشق كان عمر بن عبد العزٌز والً المدٌنة المدٌنة:  فً مسجد الرسول  -٘  

ٌشرؾ على إعادة إعمار مسجد الرسول فً المدٌنة المنورة، بتكلٌؾ من الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك، فلماذا أراد 

فكتب إلى عمر بن الولٌد تجدٌد ھذا البناء؟ لقد وجد الولٌد أن ھذا البناء ال ٌتناسب مع عاصمة اإلسبلم األولى، 

 عبد العزٌز ٌؤمره بهدم المسجد وبنابه، باإلضافة إلى ھدم بٌوت أزواج الرسول وإدخالها ببنابه وتوسٌع المسجد 

--------------------------------------------------------------------                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                    ٓٔٔعكاشة ،ثروت ، القٌم الجمالٌة، ص (ٔ)

                                           9ٓٔ-89ٔ،والقزوٌنً، آثار العباد، ص8ٕٕ-84ٕ، صٕابن عساكر، تارٌخ دمشق، ج (ٕ)

                                                                                                                   .٘ٙٗ،صٌٕاقوت معجم،ج (ٖ)

                                                                                                                                     .4ٕٗالعمري، مسالك،،السقر األول،ص (ٗ)

، و بهنسً ،عفٌؾ ، الشام ٓٙ-،ٙ٘، والرٌحاوي، العمارة العربٌة، صٓٔٔعكاشة ،ثروت ، القٌم الجمالٌة، ص (٘)

                                            . 9ٗٔ-4ٗٔص-4ٗٔ، ص98ٙٔ، ٔالحضارة)دراسة تارٌخٌة( وزارة الثقافة، دمشق، ط
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بحٌث ازدادت مساحته من جهة  الؽرب اسطوانتٌن أي  (4)ذراعا  ٔٙ4ٕٓٓلتصل مساحته بعد التوسٌع إلى 

مترا  ،كما شملت الزٌادة جهة الشمال، عشرة أمتار، وزاد من جهة الشرق ثبلثة اسطوانات أي خمسة عشر  نحو

ن علوي اُجِعل للمسجد سقف وكان بناإه من الحجارة المنقورة، التً ُحشٌت بعمد الحدٌد والرصاص، كما

وامتازت ھذه التوسعة ببناء المآذن األربعة وزخرفة الجدران من الداخل بالرخام والذھب والفسٌفساء،  (1)وسفلً

باإلضافة إلى المحراب  ٌن وأعتاب األبواب وفتح عشرٌن بابا  للمسجدالسقؾ ورإوس األساط  وتذھٌب

ولقد  (1)أي جعل المحراب على شكل فجوة فً الجدار، وھذه مٌزة جدٌدة أدخلت إلى المساجد (3)المجوؾ

م (وكان الولٌد ٌرسل إلى عمر 4ٔٓ-4ٓ4ھ/9ٔ-88استؽرق العمل فً ھذا المسجد قرابة ثبلث سنوات من  ) 

جه من أجل إتمام البناء ، حٌث أرسل له المال والفسٌفساء والرخام ، باإلضافة إلى ثمانٌن صانعا  من كل ما ٌحتا

                                                                                                                                                                   ٓ(5)الروم والقبط ، من أھل الشام ومصر

 قصور:فً مجال بناء ال -ج

لقد أدت التنقٌبات األثرٌة إلى الكشؾ عن قصور بناھا األموٌون واعتنوا بفنها ،وھا ھً ببلد الشام ببوادٌها    

ادٌة تشهد لؤلموٌٌن على كثرة وعظمة مبانٌهم من القصور التً عمروھا ،والتً بفضل ھذه القصور أصبحت الب

أكثر حٌاة  ،وٌبدو أن الصحراء كانت أكثر وفاء  لؤلموٌٌن من المدن، حٌث احتفظت ببعض اآلثار المندثرة فً 

ثناٌاھا بعكس المدن التً ؼابت فٌها قصورھم بشكل نهابً، وإن كانت بعض المصادر تذكر عددا  من القصور 

ٌُعتبر أول قصر أموي وإسبلمً ُبنً فً ببلد الشام بعد  (6)لشخصٌات أموٌة ولعل أھمها قصر الخضراء، الذي 

الفتح، واستمر ھذا القصر ٌتوارثه الخلفاء األموٌون، إذ أصبح بمثابة دار اإلمارة، بعد أن اشتراه عبد الملك بن 

ه ضاھى أعظم القصور بحسب ، وموقعه كان بجوار الجامع األموي، عند جداره الجنوبً، وٌبدو أن( 0)مروان

ٌُرجح إمكانٌة 94ٓٔ، ولعل ما تم اكتشافه فً عام  (4)وصؾ بعض المإرخٌن والرحالة م من آثار لقصور أموٌة 

ٌُظهر  قبول فكرة وجود بقاٌا أبنٌة أموٌة فً المدن، رؼم أن بقاء آثارھا فً القدس، ربما ٌدل على قدسٌة المدٌنة و

موٌٌن، لٌقٌموا مثل ھذه القصور التً خبؤ التراب بعض بقاٌاھا، والتً كانت ما نالته من اھتمام الخلفاء األ

متوضعة  تحت مدٌنة البنات التً ُھّدمت فً حً المؽاربة، وذكر عالم اآلثار بندوؾ أن القصور الثبلثة ھً طبق 

تساع دابم ومع ذلك فالمدن وألنها فً ا (1)األصل لما وجد فً قصور األردن وفلسطٌن، مما وصفه كرٌزوٌل

 البادٌة ومركز حركة دابمة، فإن مبلمحها تختلؾ باختبلؾ األشخاص والحكومات والظروؾ على عكس

----------------------------------------------------------------                                                                                                

، و عبد الؽنً ،محمد إلٌاس ٕٙٗ،صٗ،وابن األثٌر، الكامل،ج 4ٙٙ،صٖ، والطبري،تارٌخ،ج8ٕٗ،صٕالٌعقوبً تارٌخ ،ج (ٔ)

                                            .9٘.  و العظم ،أسٌمة ، المجتمع،ص4ٗ،ص99ٙٔ، ٔ، تارٌخ المسجد النبوي الشرٌؾ، المدٌنة المنورة، ط

                                                                                                                                       نفس الصفحة.         ،محمد إلٌاس ، مرجعه السابق،عبد الؽنً (ٕ)

الح جمال، مطابع دار الثقافة، مكة، ، تحقٌق محمد ص  م(أخبار مدٌنة الرسولٕ٘ٗٔھ/ٖٗٙابن النجار، محمد محمود)ت (ٖ)

                               .                                                                                                                   ٖٓٔ-98ص

                                                                                                                                                                                                              .  8ٙ-4ٙكرٌزوٌل، اآلثار، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                             .ٕٔالببلذري، فتوح ص (٘)

ابن  ،وقصر مسلمة بن عبد الملك،98ٖٓٔالسفر األول،،ص مثل قصر عبد العزٌز بن مروان بن الحكم، العمري، مسالك،( ٙ)

 ابن،ٖ٘٘،صٗمعجم،جٌاقوت،ام بن عبد الملك،حكٌم زوجة ھش ،وقصر أمٕٗٗ،ص٘،جالكاملاألثٌر،

                                                                                                                                                                     .  9ٙٔ،صٕٔكثٌر،البداٌة،ج

                                                                                                                                                                                .  9ٖ٘، صٕابن عساكر، ج (4)

، وابن ٖٕ٘ادر، بٌروت، صم( رحلة ابن جبٌر، دار ص4ٕٔٔ/ھٗٔٙابن جبٌر، أبو الحسٌن محمد بن أحمد الكنانً)ت  (8)

                                                                                                                                                                      . 9ٕٗ-ٖٕٙ، صٕ، جتارٌخ دمشقعساكر، 

                                                                                                                                   . ٖ٘ٔ-ٖٗٔلعربٌة)العصر األموي(صقصً ، موسوعة الحضارة ا ،الحسٌن (9)
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تدل  التً تبقى تحتفظ نوعا  ما بذكرى ساكنٌها، على الرؼم من تقلبات الزمن، ولهذا بقٌت بعض المبلمح  التً

على القصور التً بنٌت علٌها، إذ انتشرت ھذه القصور على مساحات ومناطق مختلفة من بوادي الشام، فلقد 

، والسإال المطروح لماذا اختار األموٌون البوادي  (4)ُذكر حوالً ثبلثٌن قصرا  أموٌا ، شٌدت فً العصر األموي

لبناء ھذه القصور؟ ولئلجابة على ھذا السإال ٌمكن القول أنه ال ٌمكن نكران محبة األموٌٌن للبادٌة التً تعتبر 

بالنسبة لهم المنشؤ واألصل، وطبعا  ھذا ال ٌعنً انتقاصا  من حضارة العرب التً تذخر بالعمابر الشاھدة على 

قً من قبل اإلسبلم فً الٌمن والحٌرة وكذلك حضارة األنباط على حدود الشام، حٌث كانت تقوم عمارة الر

الؽساسنة، التً ما تزال شاھدة على الفن المعماري لدى العرب ، فرؼبة العٌش فً البادٌة إذا  كانت لدى األموٌٌن 

التً حفلت أكثر ما سجلته موضوعات الزخرفة للتمتع بالهدوء والراحة ولبلستمتاع باللهو والصٌد والمرح، وما 

وٌضاؾ إلى ذلك ما تتمتع به الصحراء من  (1)والموسٌقى من مناظر الصٌد والرقص بها أؼلب ھذه القصور

باإلضافة إلى رؼبة (3)دمشق تعانً منها المدن وباألخص نقاء الهواء وخلوه من األمراض واألوببة التً كانت

بالخلٌفة روابط األلفة أو العادات،  القبابل العربٌة التً تربطهم لبادٌة الذٌن كانوا منالخلفاء فً التقرب من أھل ا

وربما كمنت ؼاٌة مبطنة تتجسد فً مراقبة  حركات البدو ونشر االستقرار وربما كان من بٌن األسباب أٌضا  

ال أو الحٌل، وٌضاؾ إلى ذلك رؼبة الخلفاء األموٌٌن فً االبتعاد عن أعدابهم فً المدن  خوفا  منهم من االؼتٌ

ؼاٌات كل خلٌفة أو أمٌر أو والً الختٌار مكان تشٌٌد قصره أو قصوره  فعلى سبٌل المثال ٌبلحظ االنتشار 

الواسع للقصور التً بناھا الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك والتً تعكس الروح العمرانٌة التً سٌطرت على الولٌد 

الحضاري الذي عاشه ھذا الخلٌفة، أضؾ إلى ذلك ما ٌعكسه ھذا االنتشار من باإلضافة إلى الرفاھٌة والتطور 

لبنان، إلى  (1)تنوع فً المواقع الجؽرافٌة ما بٌن حافة الصحراء فً قصر عمرة إلى الجو اللطٌؾ فً عنجر

راء ٌدالن التمتع ببحٌرة طبرٌة فً فلسطٌن .أما ھشام بن عبد الملك فالمبلحظ أن قصرٌه اللذٌن اكتشفا فً الصح

على خوفه وھربه من أوببة دمشق، فً حٌن تتضح رؼبة االبتعاد وحب التسلٌة والهروب من الواقع لدى الولٌد 

وٌتضح ذلك من بنابه لقصر  (5)بن ٌزٌد بن عبد الملك ، والذي لقً من عمه ھشام معاملة  سٌبة كونه ولً العهدا

، فهو أبعد قصور األموٌٌن إلى الجنوب . ھذه بعض المبلحظات حول (6)الطوبة الذي ُبنً بعٌدا  عن العمران

األھداؾ التً ربما تكمن بٌن بقاٌا ھذه القصور المندثرة، والتً ٌستشؾ مما تذكره المصادر، باالعتماد على 

مواقع ھذه القصور، وطرٌقة بنابها، السبب من ھذا البناء .واآلن سٌتم التطرق للحدٌث عن عدد من القصور 

                         ألموٌة إلعطاء فكرة عنها وعن أسلوب بنابها، ومنها وحسب التقدٌر التارٌخً لكل قصر:     ا

                                                                                                                               

ا القصر بالقرب من الشاطا الشمالً الشرقً لبحرٌة طبرٌة فً فلسطٌن، وتتؤلؾ ٌقع ھذقصر المنٌة:  -4

م، وأقٌم فً كل زاوٌة من زواٌاه برج، وٌقع مدخله الربٌسً فً الجهة الشرقٌة، 4٘ٙ4بقاٌاه من مربع أبعاده 

فدخلوه  (م9ٖ9ٔ-9ٖٕٔ )أما المسجد فقد ُبنً فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة منه، ولقد اكتشفه األلمان ما بٌن سنتً

 كما تم التعرؾ على الطابق السفلً بجمٌعحارٌب المزخرفة على الواجهتٌن، من بوابته الشرقٌة واكتشفوا الم

------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                            .ٕٖٔعفٌؾ ، جمالٌة الفن، ص،بهنسً (ٔ)

                                                                                                                               . 49ثروت ، القٌم ، ص-،عكاشة  (ٕ)

،و 9ٓٗ،صٗاألثٌر،الكامل،ج ،ٕٕٔ،صٗوجٕ٘ٔ،صٗ،وج9ٙٗ،صٕ،و الطبري،ج8ٕٖوصٓ٘ٔ،صٕالٌعقوبً، تارٌخ،ج(ٖ)

                                                          . ٖ٘ٗة العربٌة، صالسٌد عبد العزٌز ، الدول،سالم  ، وٖٗٔبهنسً، جمالٌة الفن، ص

                                                            .   44ٔ،صٗ( كان اسمها عٌن الجر وھً موضع معروؾ بالبقاع بٌن دمشق وبعلبك، ٌاقوت الحموي، معجم،جٗ)

تارٌخ  حد أوالده ولٌا  لعهده بدال  من الولٌد لذلك لجؤ إلى اإلساءة إلى الولٌد انظر: الطبري،أراد الخلٌفة ھشام تعٌٌن أ(٘)

                                                                                                                                                                                                  .4ٙٗ،صٗ،وابن األثٌر ،الكامل،جٕٕٕ،صٗاألمم،ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 4ٖخماش، دراسات فً اآلثار، ص(ٙ)
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كان للمسجد باب ٌدخله المصلون من الخارج، ومن ولدرج الذي ٌوصل إلى سطح القصر، ؼرفه، باإلضافة إلى ا

الواضح أن الجدران كانت مؽطاة بالرخام من األسفل، أما فً األعلى فكانت الفسٌفساء تؽطٌها، ووجد فً القصر 

اسم الولٌد بن عبد م(ب4ٓ4ھ/ 89كمٌات كبٌرة من الفخار والنقوش العربٌة، وكان أھمها دٌنار ذھبً ُضرب سنة)

الملك، باإلضافة إلى قطعة رخامٌة ُكتب علٌها بخط كوفً أن ھذا القصر ھو من بناء الولٌد بن عبد الملك، حٌث 

                                                          م.٘.ٗوما بقً منه ھو جزء من السور بارتفاع .(4)كان ٌقضً فٌه الشتاء

مٌبل ، حٌث ٌجثم فً الصحراء  ٓ٘نه قصر صؽٌر ٌبعد عن العاصمة األردنٌة عمان نحو إ قصر عمرة: - 1

وٌشتمل ھذا القصر على ( 1)م 4ٔ٘-4ٓ٘بوادي البطم، وٌعود بناإه إلى عهد الولٌد بن عبد الملك ما بٌن عامً 

أرضٌة الؽرؾ والقاعة قاعة استقبال وحمام، تنفتح على الجانب الجنوبً منها ؼرفتان أشبه بالمخدعٌن،  وزٌنت 

بالفسٌفساء التً تمثل زخارؾ نباتٌة، أما الؽرؾ األخرى فقد اكتست بالرخام، والملفت للنظر أن جدران المخدع 

تزدان برسوم تمثل صورا  لعدٍد من أعداء اإلسبلم فً ذلك الوقت، وقد ُكتبت أسماإھم بالٌونانٌة وبالخط الكوفً  

ك القوط فً إسبانٌا، وكسرى ملك الفرس والنجاشً ملك الحبشة ومنهم اإلمبراطور رودرٌك آخر ملو

 وھذه الرسوم تعطً فكرة عن مدى تجسٌم ما ٌدور فً خلد الخلٌفة وما ٌمثل ذلك من تخلٌد                (3)وؼٌرھم

          التً تصور  نشاطات لبلنتصارات عن طرٌق التصوٌر، ھذا باإلضافة إلى الرسوم والزخارؾ المتنوعة

متعددة تبرز نقوش ألول مرة عند العرب، وھً تصوٌر للفلك السماوي، منقوش على أحد السقوؾ، وتظهر فٌه 

 ، وما تزال آثاره باقٌة إلى اآلن بهٌبة جٌدة.(1)النجوم المختلفة وأبراجها ومنازلها

تفرعة من جبل ٌقع ھذا الجبل فً منتهى المرتفعات البركانٌة الشمالٌة الشرقٌة الم قصر جبل أسٌس: -3

كم من دمشق باتجاه الجنوب الشرقً، وھو شبٌه بالقصور األموٌة من حٌث البناء، فهو ٘ٓٔالعرب، وعلى بعد 

م ، تتوضع فً زواٌاه أبراجا  دفاعٌة مستدٌرة، وفً منتصؾ كل واجهة برج شبه ٙٙمربع الشكل طول ضلعه 

ٌة، وكان ٌضم جامعا  وحماما  وٌرجع بناإه للخلٌفة وٌعتبر ھذا القصر من أقدم قصور البادٌة األمو (5)اسطوانً

 وآثاره باقٌة إلى اآلن.( 6)الولٌد بن عبد الملك

على الحدود اللبنانٌة السورٌة، ولقد كان ھذا القصر منتجعا  للخلٌفة  ٌقع فً البقاع اللبنانً قصر عنجر: -1

الولٌد باإلضافة إلى األھمٌة االقتصادٌة لمدٌنة عنجر كونها على الطرٌق التجاري الهام، ووجد فً ھذا الموقع 

ؾ م تحٓٗأكثر من قصر، األول قصر صؽٌر مقابل المسجد، وقصر آخر كبٌر كان ٌحٌط بفسحة مربعة طولها 

 ، وبقً منه بعض األطبلل.(0)بها القناطر شاطرة  القصر إلى قسمٌن متماثلٌن وُشّبه ھذا القصر بقصر المنٌة 

  -----------------------------------------------------------------                                                                                               

 دراسات فً اآلثار، وخماش، إٕٓ-ٕٔٓ، وبهنسً، الشام الحضارة ،ص44-4ٙالرٌحاوي، العمارة فً الحضارة، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                       .  ٖ٘ٙ،صٕ،قٙمصطفى مراد ، موسوعة ببلدنا فلسطٌن، ج،،و الدباغ  ٓٗ-8ٖص

لٌمان موسى، منشورات اللجنة األردنٌة للتعرٌب والترجمة والنشر، اخرجته مجلة النكستر ھاردنج ، آثار األردن ،تعرٌب س (ٕ)

                          .98ٔن عفٌؾ بهنسً، الشام، صٖ٘ٗ، صٕ.والسٌد عبد العزٌز سالم، الدولة العربٌة، ج4٘ٔرسالة المعلم، ص

                                                                                                                                                                 .   8٘ٔالنكستر ھاردنج، آثار األردن، ص (ٖ)

سعد ،عبد الحمٌد  .، وٖٙٗ-ٖ٘ٗ،صٕ، جالدولة العربٌةالسٌد ، ،سالم  ، و8٘ٔ-4٘ٔالنكستر ھاردنج، المرجع السابق، ص (ٗ)

                                                                                                                                   ٖٓٔلعمارة والفنون فً دولة اإلسبلم، دار المعارؾ ، اإلسكندرٌة، صزؼلول ، ا

                                                                                                                                                                             .  ٙٙأبو الفرج ، آثارنا فً اإلقلٌم السوري، ص ،العش (٘)

اآلثار اإلسبلمٌة، . نجدة خماش، دراسات فً ٕٗٓ-ٕٕٓ، وبهنسً، الشام، ص9ٓالرٌحاوي، العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، ص (ٙ)

                                                                                                                                 .      9ٗ-8ٗص

، 4٘ارة، ص، الرٌحاوي، العمارة فً الحض٘ٙإلٌاس ، لبنان فً العصور الوسطى، ص ،قطار ،9ٖٔالتدمري، لبنان ، ص  (4)

                                                                                                            .ٙٔ، ص944ٔودافٌد تالٌوس راٌس، الفن اإلسبلمً، ترجمة منٌر صبلحً االصبحً، مطبعة جامعة دمشق، 
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كم شرقً عمان على الطرٌق المإدي إلى قصر عمرة، ٌٗٙقع ھذا القصر على مسافة  قصر الحرانة: -5

ٌُستدل من بنابه أنه ربما بنً ألھداؾ دفاعٌة، ألن شكله ٌبدو مصمما  على شكل قلعة مربعة مهٌبة المنظر، ٌقوم  و

الجدران العالٌة  مستدٌر بٌن كل زاوٌتٌن تتضح فً كل زاوٌة من زواٌاه برج مستدٌر باإلضافة إلى برج نصؾ

أما داخل القصر فهو صحن محاط بؽرؾ فً طابقٌن، وفٌه  (4)فوقهاوقد فتحت فٌها شقوق للسهام ونوافذ صؽٌرة 

اصطببلت ، ومما ُعثر علٌه فً ھذا القصر ودل على أن تارٌخ بنابه ٌعود لعهد الولٌد ھً تلك الكتابة الكوفٌة 

، وھذا  (1)(م4ٔٔھ/ 9ٕ )طابق الثانً، وتحمل تارٌخ سنةالملونة، والتً كانت فوق باب إحدى حجرات ال

وٌوضح ھذا العدد من القصور التً بناھا  القصر مازال بحالة ٌمكن من خبللها معرفة أنه مإلؾ من طابقٌن.

الولٌد األول المدى الذي وصل إلٌه من الرؼبة فً البناء وربما كان للفتوح دور فً ذلك ، فاألموال الناجمة عن 

شجعت الولٌد على ھذه الرؼبة، كما  تتضح الؽاٌة من التنوع فً مكان بناء قصوره بٌن البادٌة ومرتفعات  الفتوح

  .   لبنان، حٌث التبدٌل فً اإلقامة صٌفا  وشتاء 

                                                                             :ومنها ما بناه ٌزٌد بن عبد الملكأما 

 كم ؼربً قصر الحرانة، ومن الصعبٖ٘: ٌقع على الطرٌق المإدٌة إلى عمان على بعد قصر الموقر -6

 التً بٌنت أن القصر كان مزدانا  تحدٌد مبلمحه بسبب التهدم الشدٌد الذي حصل له، باستثناء بعض الدالبل 

نها، التً ُكتب على إحداھا كتابة كوفٌة تذكر تارٌخ البناء الذي ٌعود إلى عهد بؤعداد كبٌرة من األعمدة وتٌجا

                                       ، وھو الٌوم مهدم تماما  لم ٌبق  منه إال أنقاض.   (3)الخلٌفة ٌزٌد بن عبد الملك

                                                          وربما جاء بناء ھذا القصر كً ٌخلو الخلٌفة ٌزٌد لحٌاته الخاصة مع حبابة. 

  :اكتشافه ومما امتاز به ھشام بن عبد الملك أٌضا  حبه لبناء قصور فخمة وكبٌرة، ولعل أھمها ما تم 

، وكان للقصر مدخبل  ربٌسا  وساحات فً فلسطٌن شمال أرٌحاكم ٕالذي ٌبعد قصر خربة المفجر:  -0

ؾ لبلستراحة آخر للنساء، باإلضافة إلى قاعة للرقص وؼربالساحات، وقسم للرجال و وؼرؾ محٌطة

قسم خارجً مخصص للرجال وھو ذو طابقٌن، وقسم  (1)مإلؾ من قسمٌنإذا  فالقصر وحمامات، ومسجد، 

داخلً مخصص للنساء وھو من طابق واحد باإلضافة إلى ساحة فً الجهة الشرقٌة، وٌحٌط بالقصر سور طول 

كم والقصر مدعم باألبراج التً ُتستعمل للحراسة والمراقبة، وكان بناإه مإلفا  من رخام وببلط ٕكل ضلع منه 

دع ما فً القصر مخدع الخلٌفة الداخلً، والذي كان على شكل نصؾ دابرة، ُرصفت وحجارة رملٌة، ولعل أب

، كانت بمنتهى الروعة التً وضحت حب (5)بؤجمل فسٌفساء فً العالم، وكانت على شكل رسوم نباتٌة وحٌوانٌة

العابد إلى ھشام ھشام للزخرفة وفنها، فً ھذا المكان الذي كان بمثابة مشتى له، وتم التؤكد من ھوٌة ھذا القصر 

 واسم ھشام بن عبد الملك، : وال إله إال هللا محمد رسول هللا،عبارة  من ببلطة رخامٌة ُنقش علٌها بالخط الكوفً

ٌُعتقد بؤنه لهشام ، ولكن ٌده الٌمنى مبتورة، باإلضافة إلى آٌة قرآنٌة مكتوبة بالخط الكوفً  كما ُكشؾ عن تمثال 

 ن التعرؾ علٌه من خبلل آثاره القلٌلة الباقٌة. للباحثٌ وأمكن (6)على عمود ضخم

----------------------------------------------------------------                                                                                                            

                                                                                                                                          .  ٔٙٔ-ٓٙٔ، صآثار األردنالنكستر،  (ٔ)

                                                                                                                  .ٕ٘ٓبهنسً، الشام، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                         . 8ٗنجدة ، دراسات ،ص،خماش  ، وٗٙٔالنكستر، المرجع السابق، ص (ٖ)

عن المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم،دابرة الثقافة   مرعً ، قصة مدٌنة أرٌحا،سلسلة المدن الفلسطٌنٌة، تصدر،فٌق تو (ٗ)

                                                                                                                                                                          .ٖٓٔ، العمارة،صسلطانًال، وخالد  9ٙبمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، ص

                         . 89ٔ-8ٓٔ، والنكستر، المرجع السابق، صٕٙ-ٔٙ-ٓٙشكران وآخرون، الحضارة، ص ،خربوطلً (٘)

                                                                                                                                                                                                                               98مرعً ، المرجع السابق، ص ،توفٌق (ٙ)
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ھشام شؽفه ببناء القصور، والتمتع برفاھٌة الحٌاة، وذلك من خبلل  ومرة  أخرى ٌثبت قصر الحٌر الؽربً:-4

كم، وإلى الشرق من بلدة ٘ٗجنوب ؼرب تدمر على بعد  م(4ٕ4/ھ9ٓٔ )بنابه لقصر الحٌر الؽربً فً سنة

، والقصر محصن ببرج دابري فً كل زاوٌة، وبرجٌن نصؾ دابرٌٌن على جانبً (4)القرٌتٌن الحالٌة

وكان حتى ارتفاع مترٌن مبنً من الحجر م مإلؾ من طابقٌن، 4ٔالشكل طول ضلعه الباب،والقصر مربع 

الكلسً، ثم اكتمل البناء بصفوؾ من اللبن، واحتوى الطابق األرضً على منازل مإلفة من مقاصٌر، وتؤلفت 

رسوم زخارفه من عنصرٌن ربٌسٌن، ھما النقوش الجصٌة، التً زٌنت النوافذ والمناور، بزخارؾ نباتٌة، وال

                                                                                                                                     .(1)التً ألفت لوحات كبٌرة على جدران الؽرؾ

والحمام والخزانات ولقد ألؾ ھذا المبنى عمل عمرانً متكامل، بحٌث ضم إلى جانب القصر البساتٌن     

باإلضافة إلى الخان الذي ُكتِب على بابه بخط كوفً " بسم هللا الرحمن الرحٌم، ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  

أمر بصنعة ھذا العمل عبد هللا ھشام أمٌر المإمنٌن، أوجب هللا أجره، عمل على ٌد ثابت بن أبً ثابت فً رجب 

بعض عناصره المعمارٌة والزخرفٌة إلى متحؾ دمشق الوطنً، وأھمها بوابة ، ولقد تم نقل (3)سنة تسع ومابة"

                                                   القصر.

ٌتضح الهدؾ االقتصادي من بناء ھذا القصر من النص الذي ُكتب علٌه " بسم هللا قصر الحٌر الشرقً:  -1  

 شرٌك له، ومحمد رسول هللا، أمر بصنعة ھذه المدٌنة عبد هللا، أمٌر الرحمن الرحٌم، ال إله إال هللا وحده ال

  (1) م4ٕ8/ھٓٔٔالمإمنٌن، وكان ھذا من عمل أھل حمص على ٌد سلٌمان بن عبٌد سنة عشر...." أي سنة  

وٌتضح من ھذا دور أھل حمص فً بنابه باإلضافة أن بناءه الدفاعً ٌشٌر إلى تلك األھمٌة، وٌبتعد ھذا القصر 

كم جنوبً الرصافة، وٌتؤلؾ الموقع من قصرٌن، ٓٙكم إلى الشمال الشرقً من تدمر، ومسافة ٓٓٔحوالً 

ما البناء الثانً فهو كبٌر مربع أ (5)وٌشبه فً تصمٌمه قصر الحٌر الؽربً احدھما صؽٌر مربع ؼٌر منتظم،

العدٌد من البٌوت بحٌث شكلت شبه مدٌنة، والقصران مدعمان بؤبراج نصؾ دابرٌة، وجد فً كل أقٌمت حوله  

ضلع برجان، باإلضافة إلى أبراج الزواٌا األربعة، تنتهً فً أعبلھا بؽرؾ خاصة للمراقبة، وٌضاؾ إلٌها وجود 

فً  (6)د خلفه البٌوت، وھذه الشرفة مزودة بسقاطٌن لصب السوابل المؽلٌةشرفة بارزة خلؾ الرواق الذي توج

حال التعرض لخطر ما، وٌعتبر ھذا أقدم عنصر من نوعه فً العمارة العربٌة،. وما ٌلفت النظر فً قصور 

رؼبة ھشام فً ومن مواقع ھذه القصور ٌتضح البساتٌن، التً تبرھن على مدى حبه للزراعة. ھشام ھو وجود 

بتعاد عن المدن لخوفه من األوببة ، وھذا ٌوضح حرصه على صحته، كما ٌتضح حبه لبناء القصور فً اال

                                  البادٌة ولٌس نحو الجنوب كؽٌره ، وٌبدو أنه استؽل القصور وما حولها كمزارع له.   

ٌُنسب قصر المشتى:  -47 لقد اعتاد الولٌد الثانً منذ أن كان أمٌرا  على بناء القصور ومنها ھذا القصر، الذي 

 م ٗٗٔمٌبل  جنوبً عمان، وأحاط بالقصر سور مربع طول ضلعه  ٕٓإلٌه ، وھو فً بادٌة األردن، على بعد 

 بلثة أجنحة، ومما ٌمتاز   نصفً مثمنٌن، والقصر مقسم إلى ث وكانت أبراجه دابرٌة، عدا برجً المدخل، إذ كانا

-----------------------------------------------------                                                                                                                                                                         

                                                                                                                           .                  4ٔحاوي، العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، صالرٌ (ٔ)

، آثارنا فً اإلقلٌم ،أبو الفرج  لعشاو ،.4٘، والرٌحاوي، العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، صٖ٘،صدراسات ،نجدة خماش، (ٕ)

                                                                                                                                                                                                              ،ٗٔٔالسوري، ص

                                                                                          .  ٖ٘، صدراسات، وخماش، ٖٙٔهنسً، الشام، صب (ٖ)

                                                                                                                                                             . ٕٙٔبهنسً، الشام،ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .        ٘ٙٔالسلطانً ، العمارة،ص (٘)

                                                                                                                                                                                                                                . ٙٙشكران خربوطلً وآخرون، الحضارة، ص (ٙ)
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 (4) به ھذا القصر بؤنه من أكثر القصور األموٌة زخرفة  ، والواضح من مخطط ھذا القصر أن بناءه لم ٌكتمل

ولقد سبب انعدام وجود أي نوع من الكتابة فٌه إلى خلق خبلؾ بٌن الباحثٌن حول بانً ھذا القصر ، إال أن 

ولٌس قبله كما ادعى البعض، والدلٌل على  (1)معظمهم اتفق على أن طراز البناء ٌعود إلى أواخر الدولة األموٌة

 ن أطبلل.ة ع، وما بقً منه عبار (3)ذلك وجود قاعة للصبلة مع المحراب

كم جنوب شرق عمان، فً وادي الؽداؾ، وٌعتبر ھذا الموقع ٌٓٔقع ھذا القصر على بعد  قصر الطوبة: -44

أكبر قصر أموي بعد الحٌر الشرقً والمفجر، وتؤلفت مادة بنابه من الحجر والطوب، ولم تدخل فً بنابه مادة 

لٌن، أو ٌمكن القول بؤنه عبارة عن قصرٌن وتدل أساساته أن له جناحٌن، متماث (1)اآلجر لذلك سمً الطوبة

متطابقٌن  لكنهما متعاكسان فً الصورة، وٌربط بٌنهما ممر، وبنتٌجة الشبه الواقع بٌنه وبٌن قصر المشتى ٌمكن 

                                                          ، وبقً منه بعض األطبلل ،إذ تهدمت أكثر أقسامه. (5)اعتباره من تشٌٌد الولٌد بن ٌزٌد

          وضم ھذا لٌكون منطلقا  لرحبلت الصٌد الخاصة بالخلٌفة،  : موقع لقصر صؽٌر أنشاحمام الصرحقصر  -ٕٔ

 المضلعةام القبة القصر حماما  ٌشبه فً تصمٌمه وفً صوره الملونة حمام قصر عمرة، وكان أعظم ما فً الحمّ 

  لولٌد بن ٌزٌد، ااع بنابه لهشام بن عبد الملك أم ، ولقد اختلؾ الباحثون فً إرج (6)التً تقوم فوق قاعة المدخل

، وھو مهدم لم ٌبق  منه (0)(م4ٕ٘ھ/8ٓٔ )لكن المرجح أنه من بناء الولٌد الثانً، قبل استبلمه للحكم، فً سنة

  .                                                                                                             شًء ٌذكر. 

كما  تعكس ھذه القصور إذا  رؼبة الولٌد الثانً فً االبتعاد عن عمه ھشام وعن االزعاجات التً سببها له عمه    

                                                                                                                  .   أنه فضل بناء قصوره فً بادٌة األردن بعٌدا  عن قصور عمه ھشام

 ٓٔوٌضاؾ إلى ھذه القصور ما بناه مروان بن محمد آخر الخلفاء األموٌٌن فً حران والذي أنفق على بنابه 

                                                                              . لعاصمة إلى حران له اعلى إثر نق، وٌبدو أنه اھتم به (4)مبلٌٌن درھما  

ھذا جزء من كل مما بناه األموٌون من قصور، أقاموھا على األؼلب لراحتهم واستجمامهم، والتً ٌمكن     

مبدأ السور المحٌط، والصحن الداخلً  بؤنها قامت وفق أنموذج متشابه، وشكل معماري واحد ٌقوم على القول

تشرؾ علٌه أروقة تتبعها ؼرؾ فً طابق أو طابقٌن، ، كما ٌبلحظ أن السور الخارجً أخذ صفة الحصن  الذي

من ؼٌر فتحات وزخارؾ، وھذا ٌدل على االھتمام بالناحٌة األمنٌة إذ األبراج العالٌة والمدّعمة وكذلك الشرؾ 

ة فً حال أي ھجوم، وبشكل عام ٌمكن القول إن ھذه القصور كانت بداٌات المخصصة لصب السوابل المؽلٌ

العمارة العربٌة اإلسبلمٌة التً قدمت إثباتا  لشخصٌة معمارٌة أصٌلة كانت سابدة منذ القدم ثم انتشرت وترسخت 

ندلس ، ھذا خارج الشام وبخاصة نحو المؽرب العربً، حٌث انتقل ھذا الطراز فً بناء المنشآت السكنٌة إلى األ

النموذج الذي حمل بصماٍت عربٌة، بؽض النظر عن التؤثر بفن البناء السابد، وما تلك األسماء التً بقٌت على 

بعض القصور إال داللة على ذلك، ومنها ثابت بن أبً ثابت الذي بنى الخان  الذي كان بالقرب من قصر الحٌر 

                                                                       ر الحٌر الشرقً .    الؽربً، وكذلك سلٌمان بن عبٌد الذي تولى بناء قص
---------------------------------------------------------------                                                                                 

                                                                                      .   ٘ٙٔ، والنكستر، المرجع السابق، ص8ٖ-8ٕالرٌحاوي، العمارة فً الحضارة، ص (ٔ)

                                                                                                                                                                                .   ٘ٙٔالنكستر،آثار األردن، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                           . ٙٗ، صدراساتخماش، نجدة ،  (ٖ)

                                                                                                                                       .  ٕٕ٘بهنسً، الشام، ص (ٗ)

                                                                                                                                                                           ،.ٕٙٓ، وبهنسً، الشام، ص٘٘ٔبق، صالنكستر، المرجع السا (٘)

                                                                                                                      .   84عمارة فً الحضارة، ص،   والرٌحاوي، الٔٗٔ-9ٖٔكرٌزوٌل، اآلثار اإلسبلمٌة، (ٙ)

                                                                                                                                                         .  48ٔ،صٖالمسعودي، مروج الذھب، ج  (4)

                                                                                                                                                                                   .    8ٕٔالسلطانً،العمارة،ص (8)
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 فً مجال مؤسسات الخدمة العامة والمرافق: -د     

ال بد  أن تلك اآلثار التً أخرجتها الرمال من جوفها تعطً صورة، ولو أنها ؼٌر كاملة المبلمح، عن اھتمام      

األموٌٌن بالحالة العمرانٌة على مختلؾ األصعدة والمناحً، فً مختلؾ المدن العربٌة، ومع أنها لم تكن منشآت 

القصٌر لهذه الدولة، وقوة الدفع نحو الفتوحات التً تمسكت ترقى إلى ھذا االسم إال إن القول دابما ، بؤن العمر 

بها، باإلضافة إلى الجهود التً بذلتها من أجل إخماد الفتن والثورات التً خرجت ضدھا، كل ذلك ربما أثر فٌها، 

 لكن الشاؼل األكبر، ربما كان السٌاسة والعسكرة التً ؼلبت -والتً لم تعدم-أو شؽلها عن الجوانب الحضارٌة

                                                                                                     حتى على كتابات المصادر التارٌخٌة.    

    ومع ذلك ستكون فً ھذه الفقرة جولة ، خجولة، على بعض ما أسسه األموٌون من أبنٌة خدمة  للعامة.        

مارستانات فقد حذا األموٌون فٌها حذو بٌمارستان جندٌسابور،و قد أقٌم بإٌحاء من البٌمارستانات أما بالنسبة للبٌ

وظل ھذا البٌمارستان قابما  أٌام األموٌٌن، وال بد أن ھذا أوحى  (4)التً أقٌمت فً كل من اإلسكندرٌة وأنطاكٌة

ال أنها خطوة مهمة فً ھذا المجال،  لحكام بنً أمٌة بضرورة إنشاء المستشفٌات على الرؼم من بساطتها، إ

لكن الولٌد بن عبد الملك  (1)فمعاوٌة بنى بٌمارستانا   لكنه لم ٌصمد كثٌرا  حتى أن المإرخٌن المتؤخرٌن لم ٌروه

أخذ دور الرٌادة فً مجال بناء البٌمارستانات، حٌث ٌعتبر أول من بنى بٌمارستانا  فً العصور الوسطى، بإجماع 

  (1)كما ذكر أٌضا  بٌمارستانا  فً مدٌنة الفسطاط بمصر  (3)إرخٌنجمٌع أقوال الم

وباالنتقال إلى الحمامات وما نالته من اھتمام فإنه ٌمكن إدراك التفنن فً تقنٌة بنابها  لحمامات القصور وما    

ل حمام أعطته من معلومات تفصح عن طرٌقة بنابها، وبذلك ٌمكن توقع بناء الحمامات على شاكلتها، فقد مث

قصر عمرة األول من نوعه فً ببلد الشام، والذي تؤلؾ حسب بقاٌاه من قاعة ذات ثبلثة أجنحة، تنتهً بقاعة 

تحاذٌها على الجانبٌن مقصورتان ذات قابمتٌن من الخارج، وتنفتح القاعة إلى الٌسار على ؼرفتٌن، كل واحدة 

ثالثة ذات قبة ولها مقصورتان، وتتصل ھذه القاعة  منهما مؽطاة بقبة، وتنفتح ھذه القاعة من الشرق على قاعة

، كما وٌشابهه من حٌث التخطٌط والتصمٌم والصفات حمام آخر ھو  (5)بدھلٌز إلى قاعة كبٌرة ٌبدو أنها لم تكتمل

القصور األموٌة كانت تحوي حمامات ممابلة، إال أن  -إن لم ٌكن كل-حمام الصرح، ومما الشك فٌه أن أكثر 

لمفجر ٌعتبر األكثر فخامة بٌنها، حٌث تؤلؾ من قاعة واسعة ، وٌقع فً جانبها الجنوبً بركة ماء، حمام خربة ا

وفً ھذا القصر كؽٌره ؼرؾ ساخنة وأخرى باردة، باإلضافة إلى ؼرفة بخار، إذ اعتمد على التسخٌن بواسطة 

فخارٌة مازال بعضها فً   مجاري ھوابٌة من اآلجر ، ُتمد تحت األرضٌة،  ثم تصعد مع الجدران عبر قساطل

 (6)موضعه حتى اآلن، كما كانت فوق الموقدة فجوة تحتوي على صهرٌج ٌسخن الماء فٌه من أجل ؼرفة البخار

 تقع إلى للنظر استخدام العرب لهذه التقانة العالٌة فً التسخٌن، وؼرفة البخار فً حمام المفجر كانت والملفت

ثة جوانب منها، وفوقها  دكة تخترقها ثقوب مستطٌلة على مسافات         الشرق، حٌث كانت تمر قناة ماء حول ثبل
------------------------------------------------------------------      

كانت قاعدة إقلٌم خوستان وما بقً منها الٌوم فهو آثار  وجند ٌسابور،,. 8٘ٔالموجز فً تارٌخ الطب، ص،رحاب  عكاوي، (ٔ)

                                                   .   4ٗمعجم الخرٌطة،ص أمٌن ،،واصؾ  .و4ٖٕلسترنج، بلدان الخبلفة،ص انظر:

                                                                                                                                                                                                     .  ٖٖ٘، صٖالحنبلً، شذرات، ج (ٕ)

                                                                                                                                   .  ٓٔأحمد ، البٌمارستانات، ص،عٌسى و. 9ٕ،صٗالطبري، تارٌخ األمم، ج (ٖ)

المجتمع فً مصر اإلسبلمٌة من الفتح إلى العصر الفاطمً،  ،ھوٌدا عبد العظٌم ، و رمضان،99ابن دقماق، االنتصار، ص (ٗ)

                                                                                                                               . ٕٓٙ،صٕج

                                                                                                                                                                                                                   . 9ٕٔبهنسً، الشام، ص (٘)

                                              .       89ٔ-88ٔالنكستر، آثار األردن، ص(ٙ)
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،  فهناك إذا  تقانة عالٌة فً تصمٌم الحمامات، وفً توزٌع الماء  (4)منتظمة كً ٌندفع البخار منها إلى الؽرفة

، إذ إن كثرتها فً دمشق مثبل  (1)علٌها، ولقد انتشرت الحمامات بكثرة فً كل المدن العربٌة وقد سبق التطرق لها

                                                                          .    (3)كانت مبعث مفخرة للدمشقٌٌن حسب ما قاله لهم الولٌد األول

كما كان لدار اإلمارة حٌز ھام فً مشروع البناء لدى األموٌٌن، فقد ؼدت ھذه الدار المكان المخصص إلقامة    

الوالً وأھله طٌلة مدة والٌته، كما أنها كانت مركز لتصرٌؾ شإون اإلدارة وما تتطلبه من مقابلة المراجعٌن  

اد والوفود والجماعات، ولقد استمر فً دمشق قصر الخضراء الذي بناه معاوٌة دارا  لئلمارة ،كما نقل من األفر

زٌاد بن أبٌه دار اإلمارة فً البصرة إلى قبلة المسجد، وكان بناإھا من لبن وطٌن ،وأراد الحجاج تخلٌد اسمه 

فهدمها وبقٌت كذلك حتى  اسم زٌاد علٌها،واآلجر ،فقٌل له إن ھذا العمل ٌزٌد من علٌها وذلك ببنابها بالجص 

، وكانت على الرؼم من بساطتها (1)باآلجر والجص  بناھا والً خراج العراق لسلٌمان، صالح بن عبد الرحمن،

كل والً، وكذلك األمر بالنسبة لدار إمارة واسط التً بناھا  أٌام ىوكانت تحظى بالتطوٌر عل إال أنها واسعة، 

، وفً الفسطاط بنى عبد العزٌز بن مروان دارا   (5)الحجاج الثقفً، والتً كانت على الجدار القبلً من المسجد

م(، وكانت تقع ؼربً المسجد الجامع وكانت ذھبٌة  ، إذا طلعت علٌها الشمس ال 8ٙٙھ/4ٙلئلمارة فً سنة) 

.وبنى عقبة فً القٌروان  (6)طٌع الناظر التؤمل فٌها خوفا  على بصره، كما ُعرفت بالمدٌنة لسعتها وعظمتهاٌست

دارا  لئلمارة ، حٌث استمرت ھذه الدار مقرا  للوالة من قبل األموٌٌن والعباسٌٌن إلى أن انتقل عنها إبراھٌم بن 

                                                                                                                                 . (0)م( 8ٕٓھ/ 8ٙٔؼلب فً سنة) األ

ولقد نالت األسواق جانبا  مهما  كونها العماد االقتصادي فً المدٌنة، باإلضافة إلى دورھا االجتماعً والثقافً،     

                        .ا  من ببلد الشام مرورا  بالعراق ومصر والمؽرب وؼٌرھالذلك نالها التطور والتنظٌم تباعا  بدء

ومن أجل تنظٌم توزٌع العطاء بنٌت دور للرزق، وكان زٌاد بن أبٌه السباق إلى بنابها فً البصرة، وكانت تقع 

وألن  (1)والشًء نفسه فعله الحجاج فً واسط (4)فً الجزء الجنوبً من المدٌنة وھً عبارة عن مخزن للحبوب

الدولة فً حالة حرب دابمة ومهاجمات، كان علٌها تدعٌم وإقامة حصون وأسوار حول المدن وباألخص 

، باإلضافة إلى  (47)الساحلٌة، ولذلك اھتم معاوٌة بتحصٌن مدن صٌدا وبٌروت وجبٌل وطرابلس وعكا وؼٌرھا

 م( كما بنى ھشام بن عبد الملك4ٖٓھ/ 8ٗبن مروان من بناء للمصٌصة فً سنة) قام به عبد هللا بن عبد الملك ما

    وٌضاؾ إلٌها العدٌد من المسالح والنواطٌر على سواحل الشام   (44)حصن قطرؼاش  وحصن مورة وبؽراس

------------------------------------------------                                                                                     
                                                      .  8ٕوالرٌحاوي، العمارة فً الحضارة، ص 89ٔ، صالنكستر، آثار األردن (ٔ)

                                                                                                                                          لثالث  .                       انظر فقرة االھتمام بالشإون الصحٌة، من الفصل ا (ٕ)

                                              . ٕٕٗ.والعمري مسالك األبصار، السفر األول، ص4٘ٔ، ص9ابن كثٌر، البداٌة، ج( ٖ)

                                                                                                                                                            .ٖٗٗ-ٖٖٗالببلذري، فتوح البلدان ،ص (ٗ)

                                                                                                                                                                                .8ٖتارٌخ واسط،ص بحشل، (٘)

                                                                                                                                                                          .  ٙٗ،صٕ، جالمجتمع فً مصر ،ھوٌدا عبد العظٌم، (ٙ)

، وابراھٌم بن األؼلب بن سالم التمٌمً ثانً األؼالبة بعد أبٌه ممن تولى إفرٌقٌة لبنً العباس 89محمد ، القٌروان، ص،زٌتون  (4)

                 .  ٖٖ،صٔشهور ومات بالعباسة التً بناھا بالقرب من القٌروان، الزركلً، األعبلم،ج ٗسنة ؤٕاستمرت والٌته 

                                                                                                            .  9ٔٔص. ابن الفقٌه، البلدان، 9ٕٖ،صٖابن حنبل، المسند، ج(8)

                                                                                                               ٔالموسوي، العوامل التارٌخٌة لنشؤة وتطور المدٌنة، ص (9)

                                                                       .                                   .،4ٔٔالببلذري، فتوح، ص (ٓٔ)

،  4ٖٖ،صٗمعجم البلدان،ج حصن قطرؼاش، من أعمال الثؽور قرب المصٌصة،ٌاقوت،و .ٕٙٔالدقدوقً، الجندٌة، ص (ٔٔ)

،  وبؽراس مدٌنة فً جبل االمانوس بٌنها وبٌن أنطاكٌة أربع 4ٔٔفً جبال)اللكام( األمانوس ،الببلذري،فتوح،ص ورةوحصن م

                                                                                                                                                                                                    4ٙٗ،صٔ،جمعجم البلدانكٌة من جلبن،ٌاقوت، فراسخ على ٌمٌن امتجه إلى أنطا
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                                                                                                                                                                                                 . (4)ومصر وافرٌقٌا

 اعتماد تقانة متقدمة فً مجال هندسة الري:-ٕ

لقد سبق الحدٌث عن اھتمام األموٌٌن بوسابل الري واستصبلح األراضً، ھذه الوسابل التً أقاموھا إلٌصال    

المٌاه إلى األراضً، وكثٌرة ھً القنوات التً أقاموھا فً معظم الببلد العربٌة ، ولقد قدمت المكتشفات األثرٌة 

قصور، معلومات عن تقانة ھذه القنوات، فكٌؾ اتضح التً ُعثر علٌها فً البادٌة، بما فٌها شبكات الري فً ال

االھتمام بها؟  ظهرت تلك التقانة خاصة فً قصر الحٌر الؽربً و الحٌر الشرقً اللذٌن كان حولهما البساتٌن 

المتعددة التً ُتزرع بفضل ھذه األقنٌة، ففً الحٌر الؽربً أقٌم خزان وسد على أحد األودٌة ٌدعى وادي خرٌقة، 

ھذا السد قناة ربٌسة تجري تحت األرض ثم تتفرع عنها قنوات صؽٌرة وتنتهً إلى بركة تقوم مقام وُمدت من 

، أما بالنسبة للحٌر الشرقً فقد ُعثر فً بقاٌا أسوار البساتٌن والمزارع  (1)الخزان، ثم تتجه نحو بستان القصر

بنٌة بالحجر المنحوت، وھً على الواسعة على قناطر لمرور مٌاه الري، وكانت المٌاه تصل بواسطة قناة م

كم، كما ُعثر فً القصر على مستودعات للمٌاه ، كانت تحت األرض وھً مبنٌة من اآلجر وقد ُسمٌت ٖٓمسافة 

.وكانت المٌاه تجر إلى ھذه القنوات من خزانات أو ( 1)وُذكر العدٌد منها (3)ھذه القنوات بالفقر فً الحجاز

 (0)وكذلك آبار ابن حدٌج فً القٌروان (6)أو مدٌنة الرملة (5)المدٌنة المنورةصهارٌج ُتبنى تحت األرض كما فً  

سد فً سنة أو من السدود التً كانت تقام على األودٌة واألنهار، ولقد اعتبر معاوٌة أول حاكم أموي ٌقوم ببناء 

تخزٌن المٌاه  .وٌمكن استنتاج طرٌقة  ( 4)كم شرقً الطابؾ، ومازال بوضٍع جٌدٕٖم( على بعد 44ٙھ/8٘)

عن مدٌنة نصٌبٌن كؤنموذج رابع لتورٌد المٌاه إلى المدن، حٌث كانت األنظمة  (1)وتوزٌعها ما قاله ابن جبٌر

األنموذجٌة تصرؾ المٌاه عن طرٌق نهر ثم عن طرٌق قناة إلى داخل المدٌنة، حٌث ٌتم تخزٌن ھذه المٌاه فً 

ج الماء الفابض صهارٌج، ومن ثم تؤخذ معظم القنوات المٌاه من الصهارٌج إلى أماكن متعددة من المدٌنة، ثم ٌخر

 إلى خارج المدٌنة لٌخدم نظام الري.   

مثاال  عن  أنظمة شبكات الري المتعددة، حٌث كانت البصرة  -على سبٌل الذكر ال الحصر-ولقد قدمت البصرة    

تعانً من مشاكل الفٌضانات والمسطحات المابٌة الكبٌرة، مما استدعى إقامة نظام تورٌد للمٌاه وشبكات وقنوات 

وكانت ھناك قناة تربط   Alubbullaددة، حٌث أنشبت قناتان ربٌستان فٌها وھما نهر مالك ونهر الٌوبوال متع

 . (47) بٌنهما وعدة قنوات عظٌمة للري جعلت البصرة مركزا  زراعٌا  مزدھرا  

------------------------------------------------------ 

                                                                                                                        .9ٙة، صالخربوطلً والعلً ومصطفى، الحضار (ٔ)
                                                                                                                                                                        .   4ٔالرٌحاوي، العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، ص (ٕ)

                                                                                                                                                                             .  89-88المرجع السابق، ص (ٖ)

                                                                                                                                                      .      8ٗٔ-4ٗٔالحجاز فً صدر اإلسبلم، ص ،أحمد صالح العلً، (ٗ)

، ٕٗٓٓ، ٔفواز علً بن جنٌدب ، مروان بن الحكم مإسس الفرع المروانً فً الدولة األموٌة، مكة المكرمة، ط ،الدھاس (٘)

                                                                                                                                        .      4٘ص

                                                                                                                                                                   .  8ٔ، قصة مدٌنة الرملة، ص، حامد لخطٌب(اٙ)

                                                                                                                                                                                                                9ٓالقٌروان، ص ،زٌتون، محمد (4)

سٌد وقار أحمد ، الفكر اإلسبلمً فً تطوٌر مصادر المٌاه والطاقة ،ترجمة أحمد سمٌة زٌتونً، فّصلت للدراسات ،حسٌنً ( 8)

                                                                                                                                                                       .  ٕٔٔ،ص998ٔ،ٔوالترجمة والنشر، حلب، ط

                                                                                                                                                                                 . 4ٓٔابن جبٌر، رحلة ابن جبٌر، ص (9)

 .8ٖٕسٌد وقار، المرجع نفسه، ص (حسٌنً،ٓٔ)
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 ثانٌاً:    مظاهر الضعؾ فً مجال البناء والعمران:

 

 معظم منجزات األموٌٌن العمرانٌة كانت فً الشام.  -4   

 إهمال األموٌٌن المؽرب الكبٌر وبالد ما وراء النهر والسند فً مجال العمران. -1   
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 معظم منجزات األموٌٌن كانت فً بالد الشام:-4

والعتاد، والمنطلق والمستقر، فؤرضها كانت محط ركابهم، ومنها لقد كانت الشام بالنسبة لؤلموٌٌن العدة     

انطلقت توسعاتهم، وقوة حكمهم، ونظرا  لهذه المكانة التً حظٌت بها الشام عندھم، فقد نالت كل االھتمام 

وبخاصة المعمارٌة التً تجلت بوضوح، بكونها مستقر الخلٌفة واألسرة الحاكمة، لذلك حاولوا تجمٌلها على قدر 

ستطاعتهم باألبنٌة التً ما زالت شاھدة على ذلك، فمن القصور التً تناثرت فً بقاع الشام إلى جامع دمشق إلى ا

قبة الصخرة فالمسجد األقصى، استؤثرت القدس باالھتمام كما دمشق وكبلھما ؼدتا مدٌنة  مؤثورة لدى األموٌٌن، 

كر الكثٌر من األحادٌث التً تذكر فضل الشام ككل، فدمشق أحٌطت بهالة من الفخار منذ القدٌم، والتً تجسدت بذ

وٌضاؾ إلى ھذا المركز  (4)بما فٌها القدس أٌضا ، التً اعتبرت دٌنٌا  ثالث مدٌنة باألھمٌة بعد مكة والمدٌنة

السٌاسً والدٌنً لببلد الشام ذلك المركز االقتصادي والعسكري، األمر الذي أدى إلى تسلٌط األموٌٌن اھتمامهم 

الجزٌرة شبه الشام، فبؽٌر ببلد الشام ٌستطٌع المرء إحصاء األبنٌة التً تمت إشادتها فً العراق ومصر و بببلد

العربٌة والٌمن، ففً العراق شٌدت مدٌنة واسط كمثال على المدن، وكانت الكوفة والبصرة قد شٌدتا قبل الدولة 

ى الرؼم من تعداد الكثٌر من المساجد التً ُبنٌت األموٌة، ولقد جاء بناء واسط ألسباب عسكرٌة إدارٌة بحتة، وعل

وٌتضح فً العراق إال أنه ٌبلحظ عدم وجود مسجد جامع على ؼرار الجامع األموي بدمشق على سبٌل المثال 

ذلك من أسماء المساجد التً ٌحصٌها ابن الفقٌه فً البصرة على عهد زٌاد والتً بناھا زٌاد لكنها بؤسماء 

وھذا ٌنطبق   (1)مسجد األساورة ومسجد بنً عدي ومسجد بنً مجاشع ومسجد حدانأشخاص آخرٌن ،ومنها 

      مسجد األنصاري بمحرس األنصار وبنً سنة على القٌروان وما فٌها من مساجد بؤسماء بانٌها ومنها أٌضا :

 م( قبل اختطاط القٌروان كمحرس، ومسجد أبً مٌسرة، ومسجد الحبلى بدرب أزھر قرب باب4ٔٙھ/4ٗ) 

واألمر ذاته ٌنطبق على   (3)م(ومسجد حنش الصنعاب4ٔ8ًھ/ٓٓٔتونس بناه أبو عبد الرحمن الحبلى فً سنة) 

مساجد الفسطاط ، حٌث بنتها القبابل العربٌة التً نزلتها ومنها مسجد القلعة، ومسجد بادي، ومسجد ابراھٌم، 

، وھكذا الحال لكن  (1)الملك بن مروان ومسجد القراط ومسجد سٌبان، ومسجد األحدب ومسجد عبد هللا بن عبد

الصوت ٌخفت عندما ننتقل إلى الٌمن، فباستثناء جامعها فً صنعاء ومسجدٌن خاصٌن ھما مسجد طاووس بن 

 أبنٌة أخرى. ُتذكرال (5)م(4ٖٕھ/ٗٔٔم( ومسجد وھب بن منبه)ت4ٕٗھ/ٙٓٔكٌسان )ت

 مدٌنة أو اثنتٌن على األكثر.ب ركز البناء تمفٌه ٌبلحظ إذا  فكل إقلٌم من األقالٌم باستثناء الشام  

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

.    ٖٕٗتخب العربً، د.م،د.ت، ص،تارٌخ ببلد الشام إشكالٌة الموقع والدور فً العصور اإلسبلمٌة، دار المن ابراھٌم ،بٌضون (ٔ)

                                                                                                                                                                                                                    .   9ٔٔابن الفقٌه،البلدان،ص (ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                                            .  88،صاإلسبلمٌة محمد ، القٌروان ودورھا فً الحضارة ،زٌتون (ٖ)

                                                                                                                                                                                .       89-84-8ٙابن عبد الحكم، فتوح مصر ، ص (ٗ)

 .  ٕٗ-ٖٕ، ص98ٓٔحسن ، معالم اآلثار الٌمنٌة، مركز الدراسات واألبحاث الٌمنٌة، صنعاء، ،السباعً  (٘)
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 المؽرب الكبٌر وبالد ما وراء النهر والسند فً مجال العمران:األموٌٌن إهمال -1

كان من الحري على حكام كاألموٌٌن افتتحوا ببلدا  وممالكا  كبٌرة  كالمؽرب العربً وببلدا  لها عراقة كالسند       

والهند، إٌبلءھا بعضا  من االھتمام العمرانً ، كتجسٌد لقوة حكمهم ، وبناء الكثٌر من المساجد لنشر الثقافة 

تبدو األبنٌة القلٌلة التً ُشٌدت فً تلك المناطق ال ترق  إلى العربٌة اإلسبلمٌة، التً حملوھا فً فتوحاتهم، و

المستوى الجؽرافً للببلد، وال إلى قوة الدولة، فالدولة األموٌة وصحٌح أنها كانت تنفق الكثٌر من األموال على 

بب التً الفتوحات ،لكنها بالمقابل كانت تجنً الكثٌر من االموال أٌضا  من ھذه الفتوحات، أضؾ إلى ذلك الضرا

كانت ُتفرض علٌها. ونظرا  لذلك وبمبلحظة األبنٌة فً المؽرب ٌتضح أنها تركزت فً مدٌنة القٌروان، باإلضافة 

، أما األندلس ھذا اإلقلٌم الذي  فُتِح دون عناء كبٌر، والذي استطاعت الحضارة (4)إلى جامع الزٌتونة فً تونس

ة، ابتدأت باألموٌٌن لكنها لم تكن على المستوى المطلوب من العربٌة اإلسبلمٌة أن تضرب فً جذوره قرونا  عد

ناحٌة إعمار ھذا اإلقلٌم، فالمساجد التً ترمز إلى انتشار اإلسبلم فً إقلٌم ما ال ٌمكن مبلحظتها ، فً ھذا اإلقلٌم 

مسجدا  الؽنً بكل تفاصٌله، فالعرب شاركوا نصارى قرطبة بعد فتحها فً كنٌستهم الكبرى، وأقاموا فً شطرھم 

ركزوا قبلته، ولما كثر المسلمون فً قرطبة، وضاق بهم مسجدھا، علقوا فٌه أسقؾ متتابعة ٌقل ارتفاعها تدرٌجٌا  

تبعا  الرتفاع مستوى سطح األرض، كلما اتجهوا شماال  بعٌدا  عن الوادي الكبٌر، وكان المصلون ٌجدون صعوبة 

نهاٌة الدولة األموٌة فً ذا المسجد على ھذا الحال حتى وظل ھ(1)فً دخول بٌت الصبلة، لقصر ارتفاع األسقؾ

وكذلك المستهدؾ من قبل  وھنا ٌتضح إھمال بناء بٌوت هللا فً ھذا اإلقلٌم البعٌد والؽنً بمقوماتهالمشرق.

وحتى فٌما ٌخص البنٌة التحتٌة، ٌبلحظ أنهم قاموا بتجدٌد قنطرة قرطبة،والتً كانت تصل بٌن مدٌنة الؽرب.

ضها المعروؾ شقندة، حٌث قام السمح بن مالك الخوالنً بإعادة بنابها من أحجار السور الرومانً قرطبة ورب

 .(3)القدٌم

وفً ببلد ما وراء النهر والسند وخراسان وجرجان، والتً القى بها العرب من العنؾ والمقاومة، ما القاه      

شرت اللؽة اإلٌرانٌة والتركٌة ، باإلضافة إلى اللؽات أكثر من أي إقلٌم آخر، فاللؽة كانت ؼرٌبة بالمطلق ، إذ انت

كانت لها انتماءاتها  وٌضاؾ إلى ھذا صعوبة التفاھم مع معطٌات ھذه الشعوب، التً،(1)اآلرٌة فً منطقة السند

الجزٌرة والعراق شبه أي إن العرب حاربوا فً ھذه الببلد أناس كانوا على سلطانهم، ولٌس كالشام ووحضاراتها،

حاربوا فٌها انتماءات خارجٌة زالت مع زوال الفرس والروم، ولذلك توجب على العرب شراسة القتال، ومصر 

والعودة إلٌه كلما استدعت الحاجة إلى ذلك، بسبب الردة التً اعتادھا سكان ھذه األقالٌم، وكان من األولى بهم 

 باإلضافة إلى بناء المساجد. ة بنٌانها،تؤسٌس مدن إلقامة العرب المسلمٌن بها ،لتوطٌد أركان دولتهم، وتقوٌ

ولكنها لم تؽِط ھذه الببلد على أي  -كان باطنها نشر الدٌن اإلسبلمً–ولقد قام األموٌون بعدة محاوالت     

ٌُذكر أن الحكم بن عوانة بنى مدٌنتً المحفوظة والمنصورة .   (5)على شاطا الهند مستوى، فعلى سبٌل المدن 

شٌراز التً كانت على أٌام عمر بن الخطاب عبارة عن معسكر للجٌوش المنطلقة نحو كما بنى محمد الثقفً 

                                                                                                                                                               .(6)اصطخر

----------------------------------------------                                                                                                                             

                                                       . ٓٗو 8ٖ، ص9ٙٔٔحسن محمد ، تونس، دار المعارؾ، القاھرة،  ،جوھر (ٔ)

    .ٕٙٔ، ص98٘ٔالسٌد عبد العزٌز ، فً تارٌخ وحضارة اإلسبلم فً األندلس، مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة،  ،سالم (ٕ)

                                    .  ٕٕ٘ه، صنفسو عبد العزٌز السالم، المرجع  ،8ٖابن القوطٌة، تارٌخ افتتاح األندلس، ص (ٖ)

                                                                                                                                                                                                         .    4ٗالسٌطرة العربٌة، ص ،فلوتن، فان (ٗ)

      . ٔٔعصام الدٌن عبد الرإوؾ ، تارٌخ الهند فً العصر اإلسبلمً ص، لفقًا، و ٖٔٗ-ٖٓٗح البلدان،صالببلذري، فتو (٘)

                                                                                                        .ٖ٘ٔاالصطخري، مسالك، ص  (ٙ)

                                                         , 
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لقصر بناه كثٌر بن شهاب بن الحصٌن  ولكنها فً العصر األموي أصبحت قصبة فارس، أما القصور فهناك ذكر

، كما (1)م(4ٔٔھ / 9ٖ ).واستطاع قتٌبة بن مسلم بناء مسجد فً سمرقند فً سنة  (4)الحارثً وسماه قصر كثٌر

وألن استقرار العرب تمركز فً سمرقند   (3)م041 ھ/9ٗ بنى داخل حصن بخارى مسجدا  آخر فً سنة

وٌتضح من   (1)األبنٌة القلٌلة تمركزت فٌها، دون ؼٌرھا ، إذ بنً مسجد باسم بنً حنظلة وبخارى ٌبدو أن ھذه

 بقبٌلة معٌنة. اسمه أنه خاص 

                  ( 5)أما دبٌل فقد بنى فٌها محمد الثقفً قصرا  ومسجدا  فً النٌبرون  

                                                                                   

وٌمكن القول بعد ما تقدم ذكره عن العمران بؤنه كان لؤلموٌٌن طاقة بّناءة على التجدٌد فً اإلبداع، وتؤسٌس      

ما بوسعهم، فً ھذا المجال، إلثبات روحها العربٌة ، التً عملوا التً دبت فً روح  دولتهمكٌان المدنٌة 

اإلسبلمٌة فً مبانٌهم التً تنوعت بالتناسب مع متطلبات الدولة والمدنٌة، فامتزجت الذات الشخصٌة للخلفاء، من 

خبلل القصور التً بنوھا مع دوافع البقاء المتمثلة فً بناء المدن كواسط والقٌروان، مع الرؼبة فً التمٌٌز 

ة التً بناھا سلٌمان بن عبد الملك، وٌضاؾ إلى ھذا المزٌج تلبٌة حاجات دولتهم ومإسساتها من دور كالرمل

 إمارة وبٌمارستان وحمامات. 

ولقد أفسح األموٌون العنان ألفكارھم باالنطبلق، فؤبدعت أفكارھم طرازا  حمل بصمتهم فً المساجد التً     

بنوھا، وتجّسد ذلك فً الجامع األموي بدمشق والمسجد األقصى وقبة الصخرة فً القدس والمسجد النبوي فً 

 المدٌنة.

ھم فً الشام، إال أنهم أؼفلوا تكرٌس ھذا الوجود فً وإن أصاب األموٌون أھدافهم والمتمثلة فً إثبات وجود    

الببلد األخرى، وبشكِل خاص البعٌدة عن مركز الدولة، ھذا اإلؼفال الذي تناقض مع فكرھم العربً الساعً إلى 

 بلورة العروبة فً جسم دولتهم.  

 

 

----------------------------------------- 

،ولً الري  وكان سٌد مذحج فً الكوفة ،وكثٌر ھذا لقب ذي الؽصة لؽصة كانت فً حلقه،ٖ٘ٓالببلذري،فتوح،ص (ٔ)

                                                                                                               ،                                                                              .4ٔ٘،ص٘،ابن حجر والعسقبلنً،اإلصابة،ج9ٗٔ،صٙلمعاوٌة،،انظر،ابن سعد، الطبقات الكبرى،ج

تارٌخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة ، ،وأرمٌنوس فامبٌري  ، وٗٔ،صٗالطبري، تارٌخ األمم،ج (ٕ)

                                                                                                                                                                   .  ٙٙأحد محمود الساداتً، مكتبة نهضة الشرق، ص

                                                                        ، 8ٙفامبٌري، المرجع السابق، ص ،و48(النرشخً، تارٌخ بخارى، صٖ)

                                                                                                                                                                                                  . 8ٗالنرشخً، تارٌخ بخارى، ص (ٗ)

(٘)  ELLiot ,H, M ,  and Dowson, John, The History  of India As Told  by  Its  own Historians 

,Volume  I  ,Lahore, Islamic Book , 1976, pp 157-158.                                                                                                                                                                                                 
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     الخاتمة: 

ٌخ ظهرت فٌها أساسات قوة كما اتضحت فٌها ثؽرات وھكذا وبعد وضع الدولة األموٌة فً مٌزان التار    

الضعؾ،وتباٌن الضعؾ والقوة فٌها كخٍط بٌانً عبل وانخفض حتى على مستوى المجال الواحد، وكان ذلك نتٌجة 

اختبلؾ نماذج الخلفاء، وبسبب الظروؾ التً رافقت كل خلٌفة وربما بسبب اختبلؾ األجٌال والتفكٌر، فالذي 

ٌة ال ٌمكن أن ٌسري على مروان بن محمد كمثال على ذلك، وحتى البنٌة الشعبٌة اختلفت كان ٌسري على معاو

زمنٌٍة لٌست حقبة باختبلؾ المفاھٌم، وبالتعمق فً مبدأ السلطة،   فاألمر إذا  معقد وشابك ألن الحدٌث ھو عن 

ٌُستخلص من الكتاب ات التً وردت عنهم بالقرٌبة، ولذلك فالحكم على تصرفات األشخاص وحٌثٌات األحداث 

وعن بٌبتهم وعصرھم، وبناء  على تلك الكتابات ٌقوم التحلٌل والنقد، وبالتالً الحكم الذي ٌجاري الوقابع 

                                                                                                                                  والحقابق حسب اإلمكان. 

فاألموٌون وإن أخفقوا فً أشٌاء فهم بالمقابل نجحوا فً أخرى، وما من دولٍة استطاعت بلوغ الكمال المطلق     

مهما كانت ظروفها ومعطٌاتها، إذ إن المدٌنة الفاضلة ھً من خٌال من ٌنسجها. فكٌؾ بالدولة األموٌة التً 

ثبٌت أقدامها فً خضم صراعات متعددة، وھنا ٌمكن تشبٌه ولدت منبوذة  من قبل الكثٌرٌن وحاولت جاھدة  ت

، فإما أن ٌتعافى وإما أن ٌموت، وعلى قدر استجابته للدواء ٌكمن المصٌر،  الدولة باإلنسان الذي ٌصٌبه مرض 

وإذا كانت الدولة األموٌة قد زالت فذلك ألسباب شتى تشابكت فٌها األحداث، ولم ٌكن الزوال دلٌُل ضعؾ، 

محمد آخر حكامها لم تنقصه الشجاعة والقوة لكن تعارض األحداث واالستهانة بخفاٌا الظروؾ  فمروان بن

 باإلضافة إلى مكابد األسرة الحاكمة أدت إلى زوال ھذه الدولة التً ربما استحقت أن تستمر أكثر.     

ٌُستنتج ھنا فً كل مجال من مجاالت الدولة ما حققته وما أخفقت     فٌه وما ھً دوافع القوة  وبناء  على ذلك 

                                                                                                         وأٌن ھً فجوات االنحبلل: 

ففً السٌاسة كان األموٌون من أھلها قبل الدعوة، وإن كانت الزعامة ھً الرسم التوضٌحً لشكل الحكم      

على  -معاوٌة -آنذاك، إال أن مبلمح القٌادة كانت متجذرة فً بنً أمٌة واتضح ذلك بقدرة مإسس الدولة األموٌة

قاء فً الشام العتباراٍت كثٌرة منها التؽلؽل فً صمٌم الحكم وتؽلؽل الحكم فٌه، إذ رأى أن من مصلحته الب

االبتعاد المكانً عن الحجاز والعراق، ولخبرته بؤھل الشام الذٌن شّكلوا له المعٌن األكبر فً حكمه، ومن دمشق 

استطاع تؤسٌس الدولة التً كادت الفتنة األولى أن تودي بمفهوم الحكم بؤكمله، وبالفعل أثبت معاوٌة أنه 

رفٌع، إذ أدرك من أٌن تإكل الكتؾ، فساس دولته بحنكة، لكن ھذه الصفات لم تنطبق دبلوماسً من الطراز ال

على ولده ٌزٌد الذي اختلؾ فً طبٌعته عن أبٌه، وما رفض الكثٌرون لتولٌه الحكم من قبل أبٌه إال دلٌبل  على 

معهم أسلوب  ذلك، وھذه السلطة التً اختارھا معاوٌة البنه من ؼٌر مشاورات، وحتى من شاورھم استخدم

الترؼٌب أو الترھٌب، كادت أن تفك عقد الدولة األموٌة الناشبة،  ما بناه معاوٌة خبلل عشرٌن عاما  من الخبلفة 

إذا  كاد أن ٌهدمه فً ھذا التصرؾ، إذ ٌتضح إدراكه لفعلته ھذه من وصٌته لولده بقتل أو على األقل بإجبار من 

كمه القصٌر بصراعات مع  معارضٌه ، وزاد األمور سوءا  موته، إذ ال ٌباٌعه على ذلك، وبالفعل أمضى ٌزٌد ح

قام بتولٌة ولده معاوٌة خلٌفة ، ومعاوٌة ھذا وإن وصؾ بالضعؾ ، لكنه قال كلمة حق وھً أنه ال ٌرضى أن 

ٌكون فً موضع ال حق له فٌه، ودفع حٌاته ثمنا  لذلك الموقؾ، الذي رأى فٌه بنو أمٌة إلؽاء  لهم. فازدادت 

ألمور بعد موته تعقٌدا  ألن منصب الخبلفة بات شاؼرا ، وبعد قتل الحسٌن بن علً أصبح ابن الزبٌر قاب قوسٌن ا

أو أدنى من الفوز بالمنصب لوال تمسكه بالبقاء فً الحجاز، فالشام كانت مركز الثقل وھً التً حددت الخلٌفة 

وته السرٌع لم ٌحسم األمور، ألن الحجاز الجدٌد أال وھو مروان بن الحكم بعد صراعات ومساومات لكن م

والعراق كانتا خارج السٌطرة ، مما جعل مهمة ولده عبد الملك الذي واله بعده فً ؼاٌة الصعوبة، لكن مروان 
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واستطاع التخلص من جمٌع المعارضٌن  كان موفقا  فً اختٌاره لخلٌفته، الذي اتصؾ بالجرأة وحسن التدبٌر،

الشرق نتٌجة الختٌاره قادة جبارٌن كالمهلب بن أبً صفرة والحجاج الثقفً، واتّضح له،بما فٌهم الخوارج فً 

الّنفس القٌادي والسلطوي الطوٌل لدى عبد الملك من خبلل ما واجهه من صراعات وتمكنه من التؽلب علٌها، بما 

ج الذي لم ٌرض  عن فٌها ثورة عبد الرحمن ابن األشعث الذي كان والٌا  على سجستان ومؤمورا  من قبل الحجا

تكتٌكه العسكري فً معاركه، فؤھانه، األمر الذي أدى إلى ثورته التً كانت فً ظاھرھا نصرة للعراقٌٌن من 

باستثناء ثورة ٌزٌد بن  -ظلم الحجاج، وفً باطنها رد اعتبار له. واستمرت األوضاع السٌاسٌة ھادبة نسبٌا  

إلى أٌام ھشام بن عبد الملك الذي انشؽل بقمع عدة تمردات  -المهلب التً جاءت نتٌجة تصفٌات حسابات أٌضا  

 فً خراسان وفً مصر وفً المؽرب التً تزعم الخوارج فٌها للحركات المناوبة له. 

فهٌبة الدولة ووحدتها إذا  بقٌت مصانة بفضل قدرة كل من معاوٌة وعبد الملك وھشام على قمع المناھضٌن لهم    

لى تطبٌق المثل القابل الؽاٌة تبرر الوسٌلة، ھذه الوسٌلة التً كان باستطاعة األموٌٌن ولو بالقوة ألنهم اضطروا إ

تجنبها وذلك باستٌعاب المعارضة أو حتى على األقل مهادنتها أو احتضانها. ولم ٌكن بمقدور ھإالء الخلفاء 

تّضح ذلك بكفاءة زٌاد بن أبٌه إعادة توحٌد دولتهم لوال االعتماد على والٍة ساٌروا الركب األموي فً منهجهم، وا

فً ضبط العراق والمنطقة الشرقٌة برمتها، وبالعودة إلى تارٌخ زٌاد ٌمكن مبلحظة أن إخبلصه كان ؼامضا  

ألنه كان من مناصري اإلمام علً لكنه وبعد محاوالت عدة من معاوٌة فً إقناعه باالنضمام إلٌه اصطؾ مع 

لسلطة والمال والجاه والنسب الذي كان ٌفتقده، ففضل ذلك على الخوض معاوٌة، وٌمكن تفسٌر ذلك بؤنه وِعد با

فً معركة قّدر أنها خاسرة ضد معاوٌة، وعلى الرؼم من المكاسب التً حققها األموٌون بفضل سٌاسة الحجاج 

ً، الثقفً، إال أنها كانت على المدى البعٌد ذات آثار سٌبة علٌها، وخاصة بما ٌخص القسوة فً معاملة الموال

وعلى عكس الحجاج كان خالد القسري سلسا  فً التعامل مساٌرا  لؤلمور مصلحا  لؤلحوال، أما والة المؽرب الذٌن 

كانت لدٌهم فرصا  كبٌرة لبلستقبلل، شؤنهم فً ذلك شؤن الوالة فً األقالٌم البعٌدة، خاصة  وأن ظروؾ فتح 

 فوذ بنً أمٌة فٌه.المؽرب كانت استثنابٌة فً صعوبتها، فقد عملوا على بسط ن

وال ٌمكن أثناء الحدٌث عن العصر األموي الفصل بٌن السٌاسة الداخلٌة لؤلموٌٌن فً الحفاظ على وحدتهم،      

وبٌن سٌاستهم الخارجٌة فً العمل على مد نفوذھم فً كل االتجاھات سواء فً المشرق أم المؽرب من خبلل 

تمنعهم من السعً من أجل تؤسٌس امبراطورٌة عربٌة، وٌمكن دعم الفتوحات، فالظروؾ الداخلٌة المضطربة لم 

القول أن وجود قواد عظماء كمحمد الثقفً وقتٌبة الباھلً وطارق بن زٌاد وموسى بن نصٌر وعبد الرحمن 

الؽافقً كان له الفضل الكبٌر فً تحقٌق ھذا التوسع. ومهما كانت  ؼاٌة الفتوح سٌاسٌة أو دٌنٌة أو اقتصادٌة فهً 

نهاٌة  خدمت العروبة فً تربعها على مساحة جؽرافٌة كبٌرة،وزادت من قوة الدولة السٌاسٌة واالقتصادٌة فً ال

ومكنتها فً أن تكون ندا  للقوة البٌزنطٌة التً كانت مهٌمنة على البحر المتوسط ، وھنا ال بد من الثناء على 

لذي أدرك ھو وخلفاإه أن الدولة البٌزنطٌة جهود معاوٌة فً شحذ ھمة العرب وتقوٌتهم فً الحروب البحرٌة، وا

لم تتقهقر كالدولة الفارسٌة ولذلك ال بّد للدولة العربٌة اإلسبلمٌة من تقوٌة المناطق المتاخمة لبٌزنطة إلعاقة  

مهاجمتها لهم، باإلضافة إلى مد جسر  بحري من خبلل فتح الجزر المتوسطٌة، ومحاولتهم فتح العاصمة 

فٌها فٌكفٌهم شرؾ المحاولة، وبؤنهم فكروا بؤسلوب عسكري أخفقوا ن مرة وإن كانوا قد القسطنطٌنٌة أكثر م

وأنهم أبطلوا القول الشابع بؤن البحر  إستراتٌجً وھو وضع بٌزنطة بٌن فكً كماشة من الؽرب والشرق.

 المتوسط ھو بحر الروم. 

ونه دٌنً أم مدنً فالموضوع  بنظر أما بالنسبة لشكل الحكم األموي والذي خضع لسجاالت كثٌرة عن ك    

األموٌٌن كان بؤنهم خلفاء أو رإساء، أي أن الخلٌفة ٌمثل رأس الهرم الوظٌفً فً الدولة وال ٌمثل رجل دٌن، 

ٌّس أحوال الرعٌة، ألنه بؽٌر صفة دٌنٌة ال ٌمكن لحاكم  دولة تالٌة للحكم  ألن األمة بحاجة لسلطة زمنٌة تس
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بل  أنهم رأوا فً الخبلفة الوسٌلة للحكم، أي أنهم  ٌعنً تنصل األموٌٌن عن الدٌن، الراشدي أن ٌحكم، وھذا ال

احتفظوا بجوھر الدٌن مع االختبلؾ بآلٌة الحكم وطرٌقته، إال إذا تم استثناء عمر بن عبد العزٌز،الذي  حاول 

كن القول بؤن األموٌٌن أسهموا إعادة إحٌاء تلبس الدٌن بالسٌاسة وھو ما خالؾ المبدأ األموي العام فً الحكم، وٌم

إلى حٍد معٌن فً تؤسٌس مبدأ السلطان أو الحكم المتمثل فً القوة والقدرة الذي ٌضمن تنفٌذ القرارات وضبط 

 المجتمع.

والتً ٌتم الحدٌث عنها من خبلل استؽبللها من قبل بعض الخلفاء و تجنبها من بعضهم  -أما قضٌة العصبٌة   

ؤنها حالة مصلحة بالدرجة األولى، وصراع على االمتٌازات بٌن القٌسٌة والٌمنٌة، أي أن ٌمكن تفسٌرھا ب -اآلخر

المتصارعٌن ألبسوا صراعهم قناع العصبٌة لتؽطٌة أھدافهم، وھنا ٌبرز دور الخلفاء فً ھذا األمر، فمعاوٌة 

 -بن عبد العزٌز باستثناء عمر -وعبد الملك أمسكا عصا ھذا الصراع من المنتصؾ أما ؼٌرھم من الخلفاء

انخرطوا فً ذلك الصراع المبطن اعتقادا  منهم أنهم ذلك ٌقوي مركزھم، ألن الصراع ھو فً جوھره حول 

كسب رضا الحاكم من أجل المصالح السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وبالتالً فالخلٌفة ٌشعر بؤنه محور 

التً تحدد موقفه من العصبٌة. أي عندما ٌشعر الصراع وؼاٌته، وھذا ٌقود للقول بؤن شخصٌة الخلٌفة ھً 

 بالحاجة إلٌها كان ٌثٌرھا .

ومع أن األموٌٌن استطاعوا بسط نفوذھم فً الداخل والخارج إال أن الهفوات مست سٌاستهم العامة، حٌث    

تنظٌم ألمور استمروا فً مفهوم ربٌس القبٌلة لكن بشكل أكثر اتساعا  ونفوذا  مع إؼفالهم لمتطلبات الرباسة من 

الحكم بالشكل والمضمون فعلى سبٌل الذكر كان مقر الخلٌفة ھو للحكم واإلقامة، والحكم لدٌهم أساسه المزاج 

والرؼبة ال القانون والحاجة، ھذا األسلوب ھو الذي أعاقهم عن إحقاق العدل بٌن الناس سواء  كانوا عربا  أم ؼٌر 

مستوى المناطق، إذ مٌزوا أھل الشام عن ؼٌرھا من األقالٌم، عرب فتمٌٌزھم كان على مستوى األشخاص وعلى 

 وترتٌبهم جاء حسب الوالء للدولة. باإلضافة إلى نظرتهم المتعالٌة ومحاباتهم لؤلرستقراطٌٌن،

وھم إن مٌزوا أھل الشام فً المعاملة فهم أٌضا  مٌزوا أھل المؽرب كذلك لكن باالتجاه المعاكس ألنهم نظروا    

على أنه أرض مكاسب ومصالح، وھذا ما ٌفسر نقمة المؽاربة على األموٌٌن وانحٌازھم ألعدابهم  إلى المؽرب

الخوارج، الذٌن رأوا العدل فً مبادبهم التً تؽلؽلت فً المؽرب، بعد ما القوه من ظلم عمال اإلدارة األموٌة 

بة فً االنتقام من المؽاربة بسبب واستهتار الخلفاء بهم، وربما كان سبب ھذه المعاملة من قبل األموٌٌن الرؼ

تعسر فتح المؽرب، وطالت سٌاسة االنتقام ھذه آل البٌت أٌضا  فمعاوٌة طلب من جمٌع والته شتم اإلمام علً 

وربما أراد ؼرس البؽض فً نفوس الناس تجاه اإلمام علً  -على المنابر ـ اعتقادا  منه بذلك ٌتمم انتصاره علٌه

ت ؼاٌة األموٌٌن من الطرٌقة التً قُتل فٌها الحسٌن بن علً، ومعاملة آل البٌت من قبل وبالتالً آل بٌته، واتّضح

الخلفاء  ووالتهم، باستثناء عمر بن عبد العزٌز، وذلك ألنهم رأوا فٌهم المنافس الذي ٌراودھم على الحكم 

أو على األقل تجنب اإلساءة وأسلوب األموٌٌن ھذا ھو الذي زاد النقمة بٌن الطرفٌن وكان األجدى بهم استٌعابهم 

لهم لما ٌمثلوه من مكانة عند الناس، كما كان باستطاعة األموٌٌن كسب المعارضة بطرِق سٌاسٌة أو على األقل 

بإشراكهم فً القرارات، وبالتخفٌؾ من وطؤة ظلمهم ومن القتل جزافا  إما لرؼبة كما فعل سلٌمان مع كبار 

قد تسبب لهم المتاعب، ولكنهم وبسبب التمسك باالستمرارٌة رأوا أن  الفاتحٌن، وإما الخوؾ من آراء فكرٌة

الحكم الفردي ھو األقوى، إذ ال ٌحق للناس محاسبة الخلٌفة على أعماله ألنه وحسب المعتقد األموي الخلٌفة ھو 

                                                                                                                    ظل هللا على األرض.      

وتجاھل األموٌون أو ربما لم ٌفطنوا إلى أھمٌة كسب الناس من خبلل حسن المعاملة، بل على العكس كان     

االستبداد وسٌلتهم للبقاء فً السلطة ،وعدم إشراك أحد فٌها حفاظا  علٌها  لذلك حاولوا تجسٌد فكرة إطاعة أولً 
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من ؼٌر اعتراض، ألن أي اشتراك مع أحد فً الحكم كان ٌعنً لهم الدٌمقراطٌة التً ال تنسجم مع األمر 

سٌاستهم فً بقاء الحكم فٌما بٌنهم، حتى على مستوى الوالة والعمال حاولوا قدر المستطاع حصرھم فً دابرتهم 

 األسرٌة اللهم إال فً األقالٌم التً ٌخشونها كالعراق مثبل .

الٌة العهد الشكل األكثر وضوحا  البتعادھم عن االشورى، فالخلٌفة ھو من ٌختار ولً عهده حتى ولو ومثلت و    

لم  ٌستحق ھذا الشخص ذلك المنصب ، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك وھو عقد والٌة العهد ألكثر من شخص أو 

الصراعات العابلٌة فً آخر عصر  ابن وبالتالً فكل خلٌفة فّضل ابنه على أخٌه وشؽل ھذا األمر دورا  ھاما  فً

 الدولة األموٌة.

وحتى دمشق التً مثلت مهد الدولة األموٌة لم تلق  الوفاء المرجو من األموٌٌن ومهما كانت األسباب سواء     

صحٌة أم أمنٌة وؼٌر ذلك فقد أّثر عدم البقاء فً دمشق بشكل سلبً على آلٌة الحكم وشكلٌاته، فؤمن الدولة من 

صمة وتوّضح ذلك عندما نقل مروان بن محمد العاصمة رسمٌا  إلى حران فً شمال ببلد الشام نتج عن أمن العا

ھذا إھمال سكان جنوبً ببلد الشام للدفاع عن دمشق كونها لم تعد العاصمة، وإذا كان األموٌون قد جافوا دمشق 

العربً فً أرجاء دولتهم الواسعة كً  ؼٌر مدركٌن لمخاطر ذلك ، فإنهم أٌضا  لم ٌحاولوا توزٌع أو نشر العنصر

ٌنطبق علٌها بالفعل دولة العروبة وكً ٌقوى فٌها النفوذ العربً. وإذا كانت قد جرت محاولة من قبل زٌاد بن 

أبٌه لنقل أسٍر من العراق إلى خراسان، فهو قصد منها التخلص منهم ألنهم من مثٌري الشؽب، وبما أنهم كذلك 

النزاعات التً حدثت فً خراسان ، بل إن ما فكر به عمر بن عبد العزٌز ذھب إلى أبعد فهم أثروا فٌما بعد فً 

     من ذلك، إذ أراد إعادة العرب من األندلس، بحجة الخوؾ علٌهم، وكان بإمكانه دعم ھإالء بعدٍد أكثر .       

تحققت من خبلل  الفتوحات  وبنظرة شاملة على السٌاسة العامة للدولة األموٌة نرى أن المصلحة العامة قد  

العربٌة وبلورة حكم كان أساسه تسٌٌر أمور الناس، وإن أخفق الحكام األموٌٌن فً اآللٌة، فهم حكام دولة حدٌثة 

التؤسٌس، أحبوا االستمرار والبقاء، وكلمة حق تقال إن نظرتهم فً االستمرارٌة صب ْت فً خدمة استمرار 

 العروبة وثبتت ركابزھا وحضارتها.

أما فً المجال اإلداري فقد اتضحت مبلمح تلك الحضارة من خبلل وضع أسس إدارٌة تتناسب مع         

متطلبات الدولة التً قامت فً الشام ذات اإلرث اإلداري العرٌق، وال ضرر فً ذلك ألن  الحضارات تقوم على 

كل دٌوان عمبل  خاصا  به، التؤثٌر والتؤثر، ولذلك استحدث األموٌون الدواوٌن من أجل التخصٌص،أي ل

ولقد نبهت األحداث التً سبقت وصول األموٌٌن وخاصة  واالختصاص: ھو من عبلمات المقدرة اإلدارٌة.

مصٌر الخلٌفتٌن عمر بن الخطاب واإلمام علً، إلى أھمٌة الحرص على سبلمة الحكام من الؽدر بهم، وإذا كان 

ٌن الحصر لهم، وھذا ما دفعهم إلى إقامة أركان إدارٌة جدٌدة أعداء عمر واإلمام علً معدودٌن فؤعداء األموٌ

تحمٌهم وتنظم األمور، ونظرا   لخصوصٌة الشام السٌاسٌة والعسكرٌة فقد قُسمت إلى أجناد حسب الظروؾ ، 

وّدل ھذا على حسن إدارتها، إذ كان لكل جند مجاال  له على الساحل الشامً، ولقد مثلت ھذه األجناد الخزان 

 ري للدولة األموٌة، ومن أجل ضمان والء ھذه األجناد فقد تمت تولٌتها ألقاربهم المقربٌن كاألخ أو االبن.العسك

ولقد قام األموٌون بجهود من أجل ترسٌخ العروبة ونشرھا فً دولتهم المترامٌة األطراؾ، فصبؽوا جمٌع     

قوى الدولة العربٌة اإلسبلمٌة سٌاسٌا  واقتصادٌا  مفاھٌم دولتهم باللون العربً، وكان عبد الملك السباق إلى ذلك ف

ولقد  وحضارٌا ، ومن أجل العروبة التً كانت تسري فً دمابهم فقد فُسرت تصرفاتهم على أنها تعصب للعروبة 

اتضحت النظرة المدنٌة التً تمٌز بها األموٌون من فصل الدولة عن الدٌن،  واتضحت ھذه النظرة بفصل 

ما ٌمثله القضاء من معٌار صبلح الدولة أو فساده  ، ألنهم رأوا ضرورة تطبٌق الشرٌعة فً القضاء عن الدولة ل

 . القضاء
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كما أٌقن األموٌون أن قوة دولتهم من قوة جٌشهم وتماسكه، ألنه الحامً والضابط لؤلمور داخلٌا  وخارجٌا ،     

ومن ھنا انطلقوا فً تقوٌته، وما كانت الفتوحات العربٌة لتكون لوال ذلك االھتمام الذي أوالھا األموٌون لجٌشهم 

ٌّز بها مروان بن محمد وربما كانت ھذه البري والبحري وقادته، وھنا البّد من ذكر الخبرة العس كرٌة التً تم

 لؽٌرت معادلة الدولة األموٌة. –لوال الظروؾ التً رافقته  -الخبرة

كما كان فً جدار اإلدارة بعض الثؽرات التً جعلته ٌبدو بصورة ؼٌر متٌنة وصلبة، فالثقة الزابدة فً والتهم     

أكان ذلك بحق الناس أم بحق العمال بعضهم لبعض وظهرت  نماذج خلفت تجاوزات كثٌرة من قبل الوالة، سواء 

عدة لذلك، وتؽاضى األموٌون عن ذلك عندما كانت األمور تجاري سلطتهم، ولذلك حاولوا تقوٌة ھذه السلطة 

بمختلؾ السبل كالرشاوى والهداٌا وؼٌر ذلك ابتؽاء جمع المال من أجل تسخٌره للحفاظ على بقابهم معتبرٌن 

لدولة ھً ملك  مبارك لهم من هللا، وإذا كان كبٌر القوم على ھذه الشاكلة فبل عجب مما قام به بقٌة العمال خزٌنة ا

من الفساد ؼٌر آبهٌن للرادع األخبلقً وآلداب المهنة وال بؤوضاع الناس والتً كثٌرا  ما جاروا علٌها، من زٌادة 

ِضعت من قبل، األمر الذي أضّر بالناس وبسمعة الدولة، فً الضرابب ، متجاوزٌن بذلك القواعد األساسٌة التً وِ 

لكن عمر بن عبد العزٌز  حاول تصحٌح أخطاء سلفه، لكن حكمه القصٌر والعودة فور وفاته إلى السٌاسة المتبعة 

الثروات الهابلة التً ملكوھا فٌدرك مدى اإلساءة فً استخدام السلطة  أضاع جهوده، وٌبلحظ المتتبع لؤلموٌٌن

 .لدٌهم

فإدارة األموٌٌن إذا  وإن نجحت فً الشكل فإنها أخفقت فً المضمون، فهم لم ٌوفقوا فً استخدام آلٌات الحكم     

 بالوجه األمثل أو على األقل كما ٌنبؽً لدولة مسإولة عن سلوكٌاتها.      

لبشرٌة، التً مثلت جزءا  ال وبالنسبة للجانب االجتماعً فقد آمن األموٌٌن بفكرة الدولة وكٌانها ومكوناتها ا     

وؼٌر المسلمٌن  -فً التعبٌر التارٌخً -ٌتجزأ من ھذا الكٌان، ومن ھذا اإلٌمان انطلقوا فً معاملتهم ألھل الذمة

ٌُضطهدوا، إنما كانت تسري علٌهم القوانٌن التً تسري على ؼٌرھم، وبالتالً كان  -فً المفهوم العام فهم لم 

عن المسلمٌن إال بما تستوجبه التعالٌم الدٌنٌة، بل ٌمكن القول بؤنهم القوا من المعاملة علٌهم واجبات، ولم ٌختلفوا 

ما ٌشابه تقرٌبا  ما ٌعامل به األقلٌات فً الفترات البلحقة ،ال بل أن ٌقوم خلٌفة مثل ٌزٌد بن معاوٌة وعبد الملك 

ولة فً نظر األموٌٌن، فالمواطن عند بتكلٌؾ مسٌحٌٌن بتعلٌم ذوٌهم ٌدل على مدى اتساع مفهوم الد بن مروان

األموٌٌن له احترامه وتقدٌره سواء أكان مسلما  أم ؼٌر مسلم، ورجبل  كان أم امرأة، وتم تتبع  بعض النماذج حول 

معاملة األموٌٌن للمرأة ومدى احترامها وتقدٌرھا، ومشاركتها بؤسلوب مباشر أو ؼٌر مباشر فً توجهات 

ها االنخراط فً تكوٌن الجٌش حسب قدرتها، ووصلت إلى درجة عالٌة فً المضمار الخلفاء، كما أنها ُسمح ل

 الثقافً والفكري.

وانطبلقا  من منظور األموٌٌن لحق المواطن رأوا بؤن الناس فً دولتهم لهم الحق فً الحرٌة االجتماعٌة    

فضفاضة، وتركز الحدٌث عن  والتعبٌر عن الرؼبات الروحٌة والتً تجسدت فً الفن، الذي له أبعاد ومقاٌٌس

الؽناء وما رافقه من موسٌقى ورقص، والتً مؤلت كتب األدب فً الحدٌث عن العصر األموي، وأظهرت مدى 

شٌوعه فً ھذا العصر الذي أحب الجمال فكان الفن لباسه،وإن كان فٌما قٌل عن األموٌٌن ودورھم فً إشؽال 

ر الؽناء فٌه شًُء من الصحة ، فإنه لمن سمات الرقً الجمع بٌن أھل الحجاز عن الحكم بإترافهم وبالتالً انتشا

العلم والفن فً وقٍت  ومكاٍن واحد، كما دلت كلمات معاوٌة التً قالها بعد سماعه ألحد المؽنٌن وتحرٌك قدمه: 

               على ذلك الرقً الذي ال ٌتعارض مع اإلسبلم طالما أنه ال ٌخدش الحٌاء العام.(4)"إن الكرٌم طروب"
------------------------                                                                                                                                                               

 .8ٖٙ،صٖج(الطبري، تارٌخ األمم والملوك،ٔ)
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بصمتهم فً قطاع الصحة ، ولعل أبرز ما قاموا به ھو ترسٌخ قاعدة جدٌة لبناء وكان لؤلموٌٌن       

بٌمارستانات وما ُذكر عنها، مع أنه لم ٌرق  إلى المستوى المطلوب أو المؤمول منهم، بالتناسب مع إمكانٌات 

ألموٌٌن. وظهر المعلومات المتناثرة قد أعطت صورة ال باس بها عن انتشار ثقافة صحٌة لدى اأن  الدولة، إال

الشرخ االجتماعً فً ھذا العصر فً ظاھرتٌن األولى فً النظرة الدونٌة للمسلمٌن من ؼٌر العرب أي للموالً، 

والثانٌة فً تفشً المجون واللهو، وإن كانت الظاھرة األولى واضحة فهً ربما أتت من ؼٌر قصد؛ أي أن 

ب ذلك فً ؼٌر مصلحة الموالً، ألن العروبة مثلت األموٌٌن أرادوا تكرٌس ظاھرة العروبة بكل أبعادھا فص

عند األموٌٌن قمة الفخر وعنوان البقاء، فعملوا على الحفاظ على نقاء الدم العربً، ففسر ذلك بالحقد على الموالً 

حكمهم، أٌام كونهم ؼٌر عرب، وربما لم ٌثق األموٌون ثقة تامة بوالء الموالً، ورافقهم ھذا الهاجس طول 

اءت الضربة القاسمة بمشاركة الموالً فً الثورة العباسٌة، ولقد كان لدى األموٌٌن أحد أمرٌن إما وبالفعل ج

فٌإثر                                              لً، وإما منح الموالً االمتٌازات تمسكهم المتٌن بالعروبة وعدم إفساح المجال للموا

ھذا األمر، وصواب األمر الذي اختاره األموٌون  عباسٌة بعدھم إخفاقأثبتت التجربة الذلك على حكمهم، ولقد 

عند الصبٌة  -ةؼٌر مسوؼ وھً–ة مسوؼ.أما الظاھرة الثانٌة التً تخص انتشار اللهو والمجون : فهً إن كانت 

ناقض أو بعض العامة فهً أمر ؼٌر مقبول لولً عهد أو خلٌفة، إذ كٌؾ ٌمكن الجمع بٌن الخبلعة والسٌادة؟ فالت

واضح بٌنهما، ومن ھنا ٌظهر صحة رأي من نادى بتؤھٌل  ولً العهد، أو عدم تسلٌم الخبلفة إال لمن ھو أھل 

لها، لكن الحق اإللهً الذي أعطاه األموٌون ألنفسهم بمنع الناس من المحاسبة حال دون ذلك، فجاءت المحاسبة 

 ت بحٌاة دولتهم.من األسرة الحاكمة نفسها وتداعت الحسابات إلى صراعات أود

 لقد أرخى مفهوم المدنٌة إذا  عند األموٌٌن بظبلله على الحٌاة االجتماعٌة بشكٍل عام.    

كما تمت مبلحظة التوجه االقتصادي للدولة والذي كان نحو الزراعة بالدرجة األولى، ألنهم أدركوا أنه من      

سعة لؤلراضً ساھمت فً ھذا التوجه، فحاولوا خبللها ٌكمن االھتمام بالصناعة والتجارة. فالمساحة الوا

استؽبللها فً تنمٌة الزراعة من خبلل االھتمام بالبنٌة التحتٌة لها من حفر أنهار وإقامة سدود وؼٌر ذلك مما 

تطلبه االستصبلح الزراعً، وخاصة فً العراق بسبب طبٌعتها الجؽرافٌة ، وإن كانت معظم مشارٌع األموٌٌن 

شخصٌة وبشكل خاص ھشام بن عبد الملك من الخلفاء وخالد القسري من الوالة، فهً فً نهاٌة لتنمٌة مواردھم ال

المطاؾ صبت فً خدمة الزراعة التً بدورھا أمنت منتجات زراعٌة حققت نوعا  من االكتفاء الذاتً للدولة، إذ 

إلى كل إقلٌم، أما الضرابب  ازدادت المحاصٌل الزراعٌة كما  ونوعا  بعد الفتوح العربٌة وانتقال أصناؾ جدٌدة

وإن كانت مضطربة فً ذكرھا فٌما سبق فهً لم تشمل الزراعة فقط ، بل كانت تشمل ضرابب  –الزراعٌة 

وبشكل عام اعتمد األموٌون فً جباٌتها على أسلوب زراعة األرض وجودة التربة،  -متنوعة وأحٌانا  مستحدثة

ذلك من معطٌات تخص الزراعة، وھذا االھتمام الكبٌر فً باإلضافة إلى طرٌقة فتحها وأسلوب رٌها وؼٌر 

الزراعة لم ٌإثر على العناٌة بالصناعة والتً كانت مكملة  لها فً السٌاسة االقتصادٌة، فظهر انتعاشا  للصناعة 

فً أؼلب المناطق، وإن تباٌن ھذا االنتعاش بٌن منطقة وأخرى حسب ما تتوفر فٌها من مواد أولٌة، وٌدل التنوع 

على  -على الرؼم من بساطة األدوات واإلمكانات المادٌة و المالٌة، فهذا ما كان متاحا  فً ذلك العصر -الصناعً

ازدٌاد القوة الشرابٌة، التً تدل على االنتعاش المالً وعلى ازدٌاد الطلب على المصنوعات، التً ترك األموٌون 

لتً تحتاج لمراقبة حكومٌة، كصناعة السفن وصناعة للصناعٌٌن حرٌة مزاولتها ولم ٌتدخلوا فٌها إال تلك ا

    العملة، وصناعة الطراز.  

ولقد القت التجارة الداخلٌة والخارجٌة، رواجا  بحكم الحاجة و توزع األقالٌم، ومما كان مبلحظا  وال ٌخفى    

فً مختلؾ المناطق، على أحد توفر الخبرة واإلرث التجاري عند األموٌٌن، والعناٌة باألسواق التً انتشرت 

والتً تجلت فً تحدٌثها وبناء الحوانٌت، مما أدى إلى زٌادة فرص العمل، ونتٌجة لهذا الواقع االقتصادي رأت 
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الدولة األموٌة وضع معاٌٌر تنّظم عمل التجار لحماٌة الناس من الؽش واالحتٌال، وربما كانت بداٌة عمل 

النشاط التجاري بفضل ما قام به األموٌون من توفٌر للطرق  المحتسب)مراقب األسواق(فً ھذا العصر. وازداد

البرٌة والبحرٌة لمزاولة ھذه المهنة، إذ عملوا على بناء االستراحات وحفر اآلبار  وبناء المنارات على الشواطا 

 لهداٌة السفن وؼٌر ذلك، ومما ٌبلحظ على التجارة الخارجٌة البحرٌة نشاطها باتجاه الشرق أكثر من الؽرب

 والشمال، نتٌجة الحروب المستمرة مع بٌزنطة، مع استمرار التجارة فً البحر المتوسط. 

ق  الضعؾ باب االقتصاد أٌضا  فتجلى ذلك فً حب التملك الذي اشتهر به األموٌون، وخاصة لؤلراضً      ر  وط 

العقارٌة للخلفاء ووالتهم  الزراعٌة مستعملٌن  األسالٌب كافة من أجل ذلك، األمر الذي أدى إلى زٌادة الملكٌة

 وذوٌهم. ووظؾ البعض منهم أموالهم فً األعمال التجارٌة، وإن لم تكن أؼلبها بؤسمابهم.

 والصفة العامة لبلقتصاد العربً فً العصر األموي كانت االنتعاش، على الرؼم من استؽبلل ذلك من الحكام.   

عصر األموي كان الركٌزة األساسٌة، أو بمعنى  آخر، ِوِضعت وباالنتقال إلى الجانب العلمً ٌمكن القول أن ال    

األموي بؤنه عصر جاؾ خاٍل من  فٌه األسس األولى للعلوم بمختلؾ اختصاصاتها، ولٌس كما أشٌع عن العصر

الثقافة والفكر، فإذا كان العصر العباسً عصر نضوج فكري فذلك ألن البذور األولى ُؼِرست فً العصر 

نت انطبلقة الفكر الفلسفً العربً اإلسبلمً الذي تمثل فً علم الكبلم الذي مّثل فن المجادلة األموي، ففٌه كا

واستنباط األقوال وإٌراد األفكار، والذي جاء نتاجا  لواقٍع سٌاسً وفكري وثقافً ودٌنً انصهرت كلها لتكّون 

فً مجملها حول الخالق والمخلوق فكرا  فلسفٌا  تباٌنت فٌه اآلراء واختلفت، فؤنتجت تٌاراٍت عدٌدة انصبت 

وتفسٌر تصرفات اإلنسان وحرٌته، ومن تلك التٌارات كانت القدرٌة والجبرٌة والمرجبة والمعتزلة وھذه األخٌرة 

ھً التً جمعت بٌن جمٌع األراء ونتج عنها، فٌما بعد،حركة فكرٌة تطور معها الفكر الكبلمً باتجاه مزٌٍد من 

ھنا ٌتضح  مدى اتساع األفق الفكري فً ھذا العصر الذي انطلقت فٌه التٌارات  الوعً والعمل والتعقل. ومن

الفكرٌة.  ومع ھذا التوفر فً المادة الفكرٌة ال بد إذا  من وجود المدونات، وإن كانت بسٌطة، فهً تتناسب مع 

مصادر ونتج مواد ذلك العصر، وٌمكن مبلحظة التنوع فً التدوٌن بٌن جمٌع االختصاصات، حسبما ذكرته ال

عن ذلك دحض  للمفهوم الذي أنكر التدوٌن فً العصر األموي، ھذا العصر الذي لم تنحصر فٌه الثقافة والعلوم 

فً مجال واحد بل تعددت فٌه العلوم، بٌن لؽوٌة أنشؤت قواعد لحفظها من األخطاء،وأدبٌة اھتمت بالشعر 

ؼامضا  أو فٌه لبس، وكل ذلك قدم خدمة للعروبة  والكتابة والخطابة، إلى دٌنٌة تشرح وتفسر وتوضح ما كان

حٌث عمل على تجذٌرھا وتعمٌقها وحفظها، إلى علوٍم اعتمدت على التجربة كبرھاٍن لها وتم ذكر الطب فً ھذا 

العصر واستخداماته والكٌمٌاء وروادھا والفلك ومٌزاته، وھذه العلوم وإن لم تكن مستحدثة ، فهً القت بعض 

وتجلت الهفوات العلمٌة من خبلل مواقؾ بعض األموٌٌن الذٌن وظفوا العلوم لخدمة سٌاستهم، فقد  االھتمام أٌضا ،

رأوا أن األدب، وخاصة الشعر نظرا  لسرعة انتشاره بٌن العرب، ٌدعم سٌاستهم وٌبٌض صفحتهم، كما رأوا فً 

لى تلك األمجاد وبشكٍل خاص وظٌفة القاص نشرا  ألمجادھم، وحاولوا قدر استطاعتهم التعتٌم على ما ٌسًء إ

تارٌخهم الدٌنً، وحتى الطب استؽلوه لخدمة سٌاستهم وبشكٍل خاص معاوٌة ، بل إنهم وعلى الرؼم من كثرة 

األموال التً تصرفوا بها لم ٌقوموا بمحاوالت جادة ترعاھا الدولة من أجل تخدٌم العلوم، وتوظٌفها للصالح 

بسٌطة من عمر بن عبد العزٌز والتً رأى فٌها خدمة  للدٌن، بل حاولوا العام، اللهم إال فً بعض المحاوالت ال

تجسٌد فكرة اإلجبار والتً من خبللها أرادوا تكرٌس مشٌبة هللا فً حكمهم، فقمعوا كل فكٍر ٌنادي بحرٌة اإلرادة 

من نادى ،كونه ٌتنافى مع مشٌبتهم، بحجة أن ذلك ٌصب فً وعاء الكفر، وظهرت نماذج مختلفة عن تصفٌة كل 

بذلك وعلى رأسهم ؼٌبلن الذي قال آراءه فً قلب الشام بٌبتهم الحاضنة لهم ومع ذلك فلم ٌكن كل الخلفاء ضد 

فكر القدر، الذي شؽل حٌزا  كبٌرا  من التفكٌر فتؤثر بعضهم بآراء القدرٌٌن وربما  لم تطل أعمار من تؤثر بهم 
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ه أفكار ؼٌبلن دعاء  لئلصبلح، وٌزٌد بن الولٌد الذي قُتِل كمعاوٌة بن ٌزٌد وعمر بن عبد العزٌز الذي رأى فٌ

 ربما لتؤثره بآراء القدرٌٌن.

وعلى ذلك فالعلوم فً ھذا العصر القت انتشارا  فً الجانب الدٌنً بٌن الناس بحكم الدٌن، وانتعاشا  للعلوم    

لسفة والتؤوٌل نظرا  لبلختبلط واختبلؾ األدبٌة رؼبة  من الحكام وقبوال  وتشجٌعا  من المحكومٌن، وظهر فجرا  للف

 المفاھٌم، على المستوى السٌاسً والدٌنً واالجتماعً والثقافً.     

وإذا كانت األحداث والمعطٌات  قد تشابكت وتداخلت فً المجاالت السٌاسٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة     

ر وضوحا ، ألن أطبلل البناء التً ُذكرت فً واالقتصادٌة والعلمٌة، فإنه فً المجال العمرانً كانت األمور أكث

مجال العمران تشهد على البانً الذي استطاع من خبللها تكرٌس مفهوم البقاء واالستمرارٌة، ھذه الؽاٌة التً 

شكلت محور الدولة األموٌة والتً فً فلكها دارت وسابل األموٌٌن. فالعمران كان بالنسبة لهم إثبات وجود 

رادوا مناشدة الخلود، فتعددت نماذج أبنٌتهم بالتناسب مع تعدد الؽاٌات ، بٌن المشهد الدٌنً وتحدٌد ھوٌة، وبه أ

والرإٌة المدنٌة.  فاالحتكاك بٌن الحضارات لٌس نقصا  أو عٌبا  للتالً، ولٌس زھوا  وفخرا  للسابق، وإذا أمكن ھنا 

فهم نظرٌة التفاعل بٌن الحضارات حٌث تعطً  تطبٌق المبدأ الفٌزٌابً القابل بؤن االحتكاك ٌّولد الطاقة، ٌمكن

نموا  لكبل األطراؾ المتفاعلة،ومن ھنا استفاد األموٌون من أفكار البناء التً كانت لكنهم استطاعوا خلق نماذج 

جدٌدة حملت بصمتهم، وأكدت قدرتهم على الخلق واإلبداع، سواء كان ذلك فً نماذج المدن التً بنوھا فً أماكن 

ولتهم بناءھا، أم فً دور العبادة التً تفاخروا فً فنها وطرازھا ، أم من خبلل قصورھم التً تطلب واقع د

تشّبعت بالرفاھٌة والترؾ الذي عكس الروح المتجددة لدى األموٌٌن، والبعد الحضاري الذي نما عندھم، كما أنهم 

أو الحمامات والحصون وؼٌرھا، ومما لم ٌؽفلوا عن تلبٌة متطلبات الدولة والمدنٌة من خبلل بناء دور اإلمارة 

ٌلفت النظر فً بقاٌا آثار قصورھم األسلوب المتطور فً طرازھا وبشكٍل خاص الحمامات التً أظهرت عناٌة 

 فابقة فً مدھا بمتطلبات الحضارة.

 كما ظهرت العناٌة بشبكات الماء وبفنها فً مجال العمران. 

ً ببلد الشام إال أن األموٌٌن دّعموا ھذا الوجود من خبلل أبنٌتهم وعلى الرؼم من الوجود العمرانً الوافر ف   

التً تركزت فٌها، وإذا حق لهم ذلك، نظرا  لما مثلته الشام بالنسبة لهم كمنطلق ومصٌر، فإنه كان من واجبهم 

–ذلك تجذٌر ذلك الوجود فً المناطق كلها فً الشرق والؽرب، طالما أن اإلمكانٌات متاحة، لكن اإلؼفال عن 

 أثر فً الهٌبة العامة للدولة.        -مثلما كان اإلؼفال عن توطٌن العرب
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 المبلحق        
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 الخلفاء األموٌون وسنوات حكمهم

  
 معاوٌة بن أبً سفٌان

 
 م49ٙ-ٔٙٙھ   /ٓٙ-ٔٗ

 
 ٌزٌد بن معاوٌة بن أبً سفٌان

 
 م8ٖٙ-49ٙھ   /ٗٙ-ٓٙ

 
 معاوٌة بن ٌزٌد بن معاوٌة

 
 م8ٖٙھ   /ٗٙ

 
 العاصبن مروان بن الحكم 

 
 م8ٗٙ-8ٖٙھ  /٘ٙ-ٗٙ

 
 عبد الملك بن مروان 

 
 م4ٓ٘-8ٗٙھ   /8ٙ-٘ٙ

 
 الولٌد بن عبد الملك

 
 م4ٔٗ-4ٓ٘ھ   /8ٙ-9ٙ

 
 سلٌمان بن عبد الملك

 
 م4ٔ4-4ٔٗھ   /9ٙ-99

 
 عمر بن عبد العزٌز

 
 م4ٔ9-4ٔ4ھ  /ٔٓٔ-99

 
 ٌزٌد بن عبد الملك)ٌزٌد الثانً(

 
 م 4ٕٖ-4ٔ9ھ  /٘ٓٔ-ٔٓٔ

 
 عبد الملكھشام بن 

 
 م4ٗٗ-4ٕٖھ  /ٕ٘ٔ-٘ٓٔ

 
 الولٌد بن ٌزٌد بن عبد الملك ) الولٌد الثانً(

 
 م4ٖٗ-4ٕٗھ /ٕٙٔ-ٕ٘ٔ

 
 ٌزٌد بن الولٌد  بن عبد الملك)ٌزٌد الثالث(

 
 م )ستة أشهر(4ٗٗ-4ٖٗھ /4ٕٔ-ٕٙٔ

 
 ابراھٌم بن الولٌد بن عبد الملك

 
 م )سبعون ٌوما (4ٗٗھ /4ٕٔ

 
 بن الحكم مروان بن محمد بن مروان

 
 م4٘ٓ-4ٗٗھ /ٕٖٔ-4ٕٔ
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 4ٗنقبل  عن شوقً أبو خلٌل، أطلس التارٌخ العربً اإلسبلمً،ص
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 4ٗعن شوقً أبو خلٌل، أطلس التارٌخ العربً اإلسبلمً،صنقبل  
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 ٕٓٔنقبل  عن حسٌن مإنس، أطلس تارٌخ اإلسبلم،ص
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 ٖٕٔنقبل  عن حسٌن مإنس، أطلس تارٌخ اإلسبلم،ص
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 ٕٗٔنقبل  عن حسٌن مإنس، أطلس تارٌخ اإلسبلم، ص
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 124نقبل  عن حسٌن مإنس، أطلس تارٌخ اإلسبلم، ص
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 (142نقبل  عن حسٌن مإنس،أطلس تارٌخ اإلسبلم،)ص
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 إبرٌق من البونر ٌنسب إلى الخلٌفة األموي مروان الثانً من القرن األول الهجري / السابع المٌبلدي 

 محفوظ فً دار اآلثار العربٌة فً القاھرة 

 ( ٕعن زكً محمد حسن ، فنون اإلسبلم ) صنقبل  
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 العصر األموي أو بداٌة العصر العباسًرسم تفصٌلً فً باب خشبً من نهاٌة 

 و محفوظ فً متحؾ بناكً فً أثٌنا

 ( ٗٗٗعن زكً محمد حسن ) صنقبل  
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 الجامع األموي الكبٌر فً دمشق  

 9ٕٕنقبل  عن عفٌؾ بهنسً، جمالٌة الفن العربً ،ص  
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 المسجد األقصى المسقوؾ   

 ٕٔنقبل  عن محمد ھاشم موسى،تارٌخ المسجد األقصى ص
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 مخطط المسجد األقصى المسقوؾ فً صدر اإلسبلم  

 ٖٔص نقبل  عن محمد ھاشم موسى ؼوشة، تارٌخ المسجد األقصى           
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 8ٕٓنقبل  عن عفٌؾ بهنسً، الشام الحضارة، ص                    
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 8ٕٔنقبل  عن عفٌؾ بهنسً، الشام الحضارةص 
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 ٕٕٗص عن عفٌؾ بهنسً، الشام الحضارة،نقبل   
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 ٖٕٕنقبل  عن عفٌؾ بهنسً، الشام الحضارة،ص
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 9ٕٔالشام حضارة، صنقبل  عن عفٌؾ بهنسً، 
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 المصادر والمراجع        
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 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة:  

 أوالً:  المصادر:

 القرآن الكرٌم.-4

 م( 4116/ ه457اإلبشٌهً، شهاب الدٌن محمد بن أحمد)ت -1

 .98ٙٔ، ٕالعلمٌة،بٌروت،طالمستطرؾ فً كل فن مستظرؾ، تحقٌق سعٌد محمد جمعة،دار الكتب -

 م(4131ه/637بن محمد الشٌبانً)علً ابن األثٌر  -

 .99٘ٔ، ٕالكامل فً التارٌخ،تحقٌق أبو الفداء عبد هللا القاضً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط-ٖ

 .99ٙٔ، ٔأسد الؽابة،تحقٌق عادل أحمد الرفاعً، دار التراث العربً،بٌروت،ط  -ٗ

 م( 4314ه/011ابن األخوة،محمد بن محمد بن أحمد القرشً)ت -5

 .94ٙٔمعالم القربة فً أحكام الحسبة، تحقٌق محمد محمد سفٌان، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،  -

 م( 115ه/331األزدي،أبو زكرٌا ٌزٌد بن محمد)ت -6

 .9ٙ4ٔ القاھرة،حٌاء التراث اإلسبلمً، إتحقٌق علً حبٌبة، لجنة  تارٌخ الموصل،-4

 (4744/ه171األزدي، عبد الؽنً بن سعٌد أبو محمد)ت -4

المتوارٌن الذٌن اختفوا خوفا  من الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً، تحقٌق مشهور حسن محمود سلمان، دار القلم، -

 .989ٔ، ٔوالدار الشامٌة، دمشق، بٌروت، ط

 م(461/ه157األزرقً،محمد بن عبد هللا بن أحمد)ت -4

 .98ٖٔ، ٗمكة وما جاء بها من اآلثار،تحقٌق رشدي ملحس،مكة، طأخبار -

 م( 147/ه307األزهري،أبو منصور محمد بن أحمد)ت -47

 .ٕٔٓٓ، ٔتحقٌق محمد عوض مرعب، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت،ط تهذٌب اللؽة،-

 (م135/ه311األشعري، أبو الحسن علً بن اسماعٌل)ت -44

 .98ٓٔ، ٖواختبلؾ المصلٌن، تصحٌح ھلموت رٌتر، دار النشر فرانز شتابر بفٌسبادن، طمقاالت اإلسبلمٌٌن  -

 م( 4711ه/117األصبهانً،أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا)ت -41

 .98ٗٔ، ٗبٌروت، ط حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء، دار الكتاب العربً،-

 م(150ه/316بالكرخً)تاالصطخري أبو اسحاق ابراهٌم بن محمد المعروؾ -43
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 .9ٕ4ٔمسالك والممالك دار صادر ، بٌروت، نقبل  عن طبعة لٌدن، ال -

 (م166/ه356األصفهانً، علً بن الحسٌن أبو الفرج)ت -

 .مقاتل الطالبٌٌن،تحقٌق السٌد أحمد صقر،منشورات الشرٌؾ الرضً -ٗٔ

 وتم االعتماد على أكثر من نسخة منها: األؼانً،-٘ٔ

 ،99ٕٔتحقٌق علً ناصٌؾ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،القاھرة، ،ٕٓج

 .9٘ٗٔ،مطبعة دار الكتب المصرٌة، ٗج

 .9ٖ٘ٔالمصرٌة، مطبعة دار الكتب 8ج

 .9٘ٓٔ،مطبعة دار الكتب المصرٌة، ٕٔج

 .9ٕ9ٔمطبعة دار الكتب المصرٌة ،ٖج

  .9ٕ8ٔبعة دار الكتب المصرٌة، ط،ٕج 

 .9ٕ٘ٔدار الكتب المصرٌة، ،ٔج 

 .9٘9ٔطبعة دار الكتب المصرٌة، ،٘ٔج

 .99ٌٖٔة العامة للكتاب، القاھرة، تحقٌق علً البجاوي،الهٌبة المصر،4ٔج

 .9ٖٙٔطبعة دار الكتب المصرٌة، ،9ج

 .99ٖٔ، تحقٌق عبد الكرٌم العزباوي، ومحمود ؼنٌم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ٕٔج

 .9ٙٔٔكتب المصرٌة، ، تحقٌق محمد السقا، مطبعة دار الٙٔج

 م(4161ه/664ابن أبً أصٌبعة ، أبو العباس  موفق الدٌن)ت -46

 .ٔعٌون األنباء فً طبقات األطباء، تحقٌق نزار رضا، مكتبة الحٌاة بٌروت، ط-

 (م116/ه341ابن أعثم الكوفً، أبو محمد أحمد) -40

 .الفتوح، تحقٌق علً الشٌري، دار األضواء-

  م(4441ه/500البركات كمال الدٌن عبد الرحمن محمد)تاألنباري، أبو  -44

 .طبقات األدباء، تحقٌق ابراھٌم السامرابً، مكتبة المنار، الزرقاء األردن كتاب نزھة األلباء فً-

 ( م4355/ه056اإلٌجً، عبد الرحمن بن أحمد الشٌرازي،)ت -41

 ،د.ت.المواقؾ فً علم الكبلم، عبلم الكتب ، بٌروت-
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 ( م171ه/111أسلم بن سهل الرزاز)تبحشل،  -17

  .98٘ٔ،ٔتارٌخ واسط، تحقٌق كوركٌس عّواد، عالم الكتب،بٌروت، ط-

 م(461ه /156البخاري، محمد بن اسماعٌل ،أبو عبد هللا)ت   -

 .ٕٔٓٓ، ٔصحٌح بخاري، تحقٌق محمد زھٌر الناصر،ط-ٕٔ

 .9ٖٗٔ، ٔالتارٌخ الكبٌر، العثمانٌة، حٌدر آباد، الدكن، ط -ٕٕ

 البدري،أبو البقاء عبد هللا)من القرن التاسع الهجري(  -13

 .89ٓٔ، ٔنزھة األنام فً محاسن الشام، دار الرابد العربً، بٌروت، ط-

 م(4707/ه163البؽدادي،احمد بن علً أبو بكر)ت - 

  ؽداد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،د.ت.تارٌخ ب-ٕٗ

 .94ٗٔ، ٕتقٌٌد العلم، تحقٌق ٌوسؾ العش، دار إحٌاء السنة النبوٌة، بٌروت، ط -ٕ٘ 

 (م4730/ه111البؽدادي،عبد القاهر بن طاهر)ت -16

 99٘ٔ.الفرق بٌن الفرق،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،المكتبة العصرٌة،بٌروت،-

 م( 4711ه/140البكري األندلسً،عبد هللا بن عبد العزٌز أبو عبٌد)ت -10

 .98ٕٔ، ٖمعجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع،تحقٌق مصطفى السقا، عالم الكتب، بٌروت،ط-

 ( م411/ه101البالذري أحمد بن ٌحٌى )ت -

 .99ٙٔ، ٔأنساب األشراؾ ،تحقٌق سهٌل زكار،دار الفكر بٌروت،ط -8ٕ

 98ٕٔ.البلدان ،تحقٌق محمد رضوان،دار الكتب العلمٌة،بٌروت، فتوح-9ٕ

 م( 4765ه/154البٌهقً، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسٌن،)ت -

ھ/ 4ٗ٘عبلء الدٌن بن علً الماردٌنً)تٌله الجوھر النقً البن التركمانً،السنن الكبرى،وفً ذ-ٖٓ

 .99ٕٔم(،دار المعرفة، بٌروت، ٖٗٗٔ

 .99٘ٔ،صٔتحقٌق بهجة ٌوسؾ محمد أبو الطٌب،دار الجٌل ،بٌروت،طالسنن الصؽرى،  -ٖٔ

         م(  4474/ه571علً)ت التبرٌزي أبو زكرٌا ٌحٌى بن -31

 ، د.ت.،دار القلم، بٌروت دٌوان الحماسة، تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد -

 م(4161ه/401ابن تؽري بردي، جمال الدٌن أبو المحاسن األتابكً)ت -33

 .د.ت.المإسسة العامة للتؤلٌؾ والترجمة والطباعة والنشر، مصر الزاھرة فً ملوك مصر والقاھرة،النجوم -



ٖٗٗ 
 

 (م4344/ه014التفتازانً، سعد الدٌن مسعود بن عمر)ت -31

 .988ٔشرح العقابد النسفٌة، تحقٌق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلٌات األزھرٌة، القاھرة، -

 م( 165ه/351التمٌمً، محمد بن حٌان بن أحمد أبو حاتم)ت -35

 .9٘9ٔبٌروت، تحقٌق م. فبل ٌشهمر، دار الكتب العلمٌة،  مشاھٌر علماء األمصار،-

 م(4713ه/141أبو حٌان التوحٌدي ،علً بن محمد بن علً) -16

 .99ٕٔدار صادر، بٌروت،  تحقٌق  محمد بن تاوٌت الطنجً، أخبلق الوزٌرٌن،-

  م( 4730ه/111الثعالبً، أبو منصور عبد الملك بن محمد)ت  -30

 الكتب العربٌة، القاھرة، د.ت. لطابؾ المعارؾ ،تحقٌق ابراھٌم األبٌاري، دار إحٌاء-

 م(464/ه155الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر)ت -

 .998ٔ، 4البٌان والتبٌن، تحقٌق عبد السبلم ھارون،مكتبة الخانجً، القاھرة،ط -8ٖ

 .99ٙٔ، ٔالحٌوان،تحقٌق عبد السبلم محمد ھارون، دار الجٌل، بٌروت، ط -9ٖ

 د.ت.التاج فً أخبلق الملوك ،تحقٌق أحمد زكً باشا، -ٓٗ

 .9ٙٙٔبٌروت،  حسن حسنً عبد الوھاب،ترجمة التبصر والتجارة،  -ٔٗ

 م( 4140/ه641ابن جبٌر، أبو الحسٌن محمد بن أحمد الكنانً)ت -11

 ، د.ت.دار صادر، بٌروترحلة ابن جبٌر، -

 م(140/ه300ابن جلجل، أبو داوود سلٌمان بن حسان األندلسً)كان حٌاً سنة  -13

 .98٘ٔ، ٕ،بٌروت، ط تحقٌق فإاد السٌد، مإسسة الرسالة طبقات الحكماء واألطباء،- 

 (م111/ه 334أبو عبد هللا محمد بن عٌدروس) الجهشٌاري، -11

الوزراء والكتاب، تحقٌق ابراھٌم األبٌاري ومصطفى السقا وعبد الحفٌظ الشلبً ، مكتبة ومطبعة مصطفى  -

 .98ٖٔ، ٔالبابً  الحلبً، القاھرة، ط

 (م4177/ه510الفرج عبد الرحمن بن علً،)ت أبوابن الجوزي ، -

 ٔدار الكتب العلمٌة،بٌروت،ط تحقٌق محمد ومصطفى عبد الرحمن عطا، المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم،-٘ٗ

،ٔ99ٖ. 

 .949ٔ، ٕتحقٌق محمد فاخوري ومحمد رواس قلعجً، دار المعرفة، بٌروت،طصفوة الصفوة،  -ٙٗ

 .سٌرة عمر بن عبد العزٌز، تصحٌح، محب الدٌن الخطٌب، مطبعة المإٌد، القاھرة -4ٗ
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 م(137ه/344بن أبً معشر بن ودود) الحرانً، أبو عربة الحسٌن  -14

 .ٖٕٓٓ،  ٔبٌروت، ط مشعل بن بانً المطٌري، دار ابن حزم، تحقٌق، األوابل، -

 م(156ه/315ابن حبٌب،محمد)ت  -11

 . 9ٙٗٔدابرة المعارؾ اإلسبلمٌة،الهند، المنمق،-

 م( 4114ه/451ابن حجر العسقالنً)ت -

 .99ٙٔ، ٔالرسالة،بٌروت،ط تلزٌبق وعادل مرشد، مإسسة تحقٌق ابراھٌم  تهذٌب التهذٌب،-ٓ٘

 . 9ٕٙٔدار الجٌل ،بٌروت ، تحقٌق علً محمد   البجاوي، اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، -ٔ٘

 م(4763ه/156الظاهر)تابن حزم، أبو محمد علً بن أحمد  -51

، ٕط الفصل فً الملل واألھواء والنحل، تحقٌق محمد ابراھٌم نصرو عبد الرحمن عمٌرة، دار الجٌل، بٌروت،-

ٔ99ٙ. 

 م(014/ه447)ت،بن ٌسار البصريالحسن  -53

 .949ٔفضابل مكة والسكن فٌها، تحقٌق سامً العانً، مكتبة الفبلح، الكوٌت،  -

 (م4466/ه561محمد بن الحسٌن بن محمد)ت ابن حمدون، -51

 .98ٖٔ،  ٔإحسان عباس ،معهد اإلنماء العربً ،بٌروت، ط التذكرة الحمدونٌة ،تحقٌق،-

 م(4316ه/010منعم)تالحمٌري، مجمد بن عبد ال -55

 .94ٗٔ، ٕمكتبة لبنان، بٌروت، ط ،تحقٌق إحسان عباس، الروض المعطار فً خبر األقطار -

 م( 455ه/114ابن حنبل ، أحمد بن محمد )ت  -

 .9ٗ9ٔالقاھرة،  المسند ، دار المعارؾ،  -ٙ٘

 .988ٔ، ٔدلهً،طالدار العلمٌة، مدٌنة  مسابل اإلمام أحمد، تحقٌق فضل الرحمن دٌن محمد، -4٘

 (م4311ه/015الحنبلً، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب)ت -54

 .98٘ٔ، ٔالكتب العلمٌة ، بٌروت،ط االستخراج ألحكام الخراج ،دار -

 م( 106ه/366بعد وفًبو القاسم محمد بن علً)ت ابن حوقل،أ -51

 .4141مطبعة لٌدن،  ألرض ،دار صادر، بٌروت،اصورة  -

 م(141ه/377أبو القاسم عبٌد هللا بن عبد هللا)ت خرداذبة،ابن  -

 .889ٔالمسالك والممالك، طبع فً مدٌنة لٌدن ،مطبعة برٌل،  -ٓٙ
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 ،د.ت.بٌروت اللهو والمبلھً، نشر األب أؼناطٌوس عبده، المطبعة الكاثولٌكٌة، -ٔٙ

 ( م104/ه364الخشنً، أبو عبد هللا محمد بن الحارث القٌروانً)ت -61

 ٕوبٌروت، ط ة قرطبة، تحقٌق ابراھٌم األبٌاري، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبنانً، القاھرةقضا-

،ٔ989. 

 (م411/ه146)ت7أبو عبد هللا  محمد بن عبد هللا بن ثعلبة الخشنً، -63

 د.ت. طبقات علماء إفرٌقٌا، تحقٌق محمد زٌنهم، ومحمد عزب، مكتبة مدبولً، القاھرة، -

 م(4301ه/006الخطٌب ،لسان الدٌن محمد بن عبد هللا)تابن  -61

 .94ٖٔ، ٕة، طهللا عنان، مكتبة الخانجً، القاھرمحمد عبد  بؤخبار ؼرناطة، تحقٌق اإلحاطة، -

 م( 4175ه/474ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمً)ت -65

 .98ٗٔ، ٘دار القلم، بٌروت،ط المقدمة،-

 م(4141ه/644الٌن أحمد) ابن خلكان ،أبو العباس شمس -66

 .9ٙ8ٔإحسان عباس ،دار الثقافة،بٌروت، تحقٌق، وفٌات األعٌان،-

 ( م451/ه117خلٌفة بن خٌاط اللٌثً العصفري،) ت -60

 .94ٙٔ، ٕطوت،تارٌخ خلٌفة بن خٌاط، تحقٌق أكرم ضٌاء العمري، مإسسة الرسالة، بٌر-

 م(4554ه/166الحسن)تالدٌار البكري، حسٌن بن محمد بن  -64

 ..تد تارٌخ الخمٌس فً أحوال أنفس النفٌس ، مإسسة شعبان ، بٌروت،-

 م(4176ه/471ابن دقماق، صارم الدٌن ابراهٌم، محمد، أٌدمر)ت -01

،دار اآلفاق الجدٌدة،  االنتصار لواسطة عقد األمصار فً تارٌخ مصر وجؽرافٌتها، لجنة إحٌاء التراث العربً-

 .98ٖٔبٌروت،

 م(  415ه/141بن داود )  الدٌنوري أبو حنٌفة أحمد    -

 .888ٔ،لٌدن،ٔاألخبار الطوال ، تصحٌح فبلدٌمٌر جرجاس، ط-4ٓ

 .98ٖٔق محمد حمٌد هللا، القاھرة، كتاب النبات ، تحقٌ -4ٔ

  م(4310ه/014الذهبً، شمس الدٌن محمد بن احمد)ت -

 9مإسسة الرسالة، بٌروت، ط ومحمد نعٌم العرقسوسً،تحقٌق شعٌب األرناإوط  سٌر أعبلم النببلء، -4ٕ

ٔ99ٕ. 
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 .988ٔ، ٔعبد السبلم التدمري، دار الكتاب العربً، بٌروت ،ط تارٌخ اإلسبلم ، تحقٌق عمر-4ٖ

وصالح  وشعٌب األرناإوط، بشار عواد معروؾ، تحقٌق، معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار، -4ٗ

 .98ٖٔ، ٔبٌروت، ط مهدي عباس، مإسسة الرسالة،

  م(4164/ه667)محمد بن أبً بكر الرازي، - 05

 99٘ٔمختار الصحاح تحقٌق محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بٌروت ، -

 ( م115/ه343الرازي، أبو بكر محمد بن زكرٌا، )ت  -06

 ٕٗٓٓ، ٔكتاب الحاوي، شرح محسن عقٌل، دار المحبة، بٌروت، ط-

 (م4171/ه676الرازي، محمد فخر الدٌن) -00

  89ٓٔ، ٔالتفسٌر الكبٌر،القاھرة،ط -

 م(4007ه/4441الرحبً، عبد العزٌز بن محمد الحنفً )ت -04

الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج، تحقٌق، أحمد عبٌد كبٌسً، مطبعة اإلرشاد،  فقه -

 .94ٖٔبؽداد، 

 م(111ه/347أحمد بن عمر)تابن رسته أبو علً  -01

 .89ٖٔاألعبلق النفٌسة ،طبع فً مدٌنة لٌدن، -

الرقٌق القٌروانً، أبو اسحق ابراهٌم بن القاسم )ت حوالً منتصؾ القرن الخامس الهجري/ الحادي  -47

 المٌالدي   ( رعش

 .99ٗٔ، ٔالقاھرة، ط تارٌخ افرٌقٌة والمؽرب، محمد زٌنهم محمد عزب، دار الفرجانً، -

 م(141ه/301بن الحسن)تالزبٌدي، أبو بكر محمد  -44

 ، د.ت.، دار المعارؾ، القاھرةٕطبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراھٌم، ط-

 م(4017/ه4175الزبٌدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق)ت -41

 د.ت. المحققٌن،دار الهداٌة ، تحقٌق مجموعة من  تاج العروس فً جواھر القاموس،-

 م(4413ه/534محمود بن عمر)ت الزمخشري، -43

إبراھٌم، دار المعرفة، بٌروت،  تحقٌق علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل الفابق فً ؼرٌب الحدٌث،-

 ،د.ت.ٕط

 م( ،465/ه154ابن زنجوٌه حمٌد)ت -41
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 فٌصل للبحوث والدراسات حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز الملك تحقٌق شاكر ذٌب فٌاض، األموال،-

 98ٙٔ، ٔاإلسبلمٌة،ط

 ( م014/ه411محمد بن مسلم ال )، الزهري-45

 .98ٔٔ،تحقٌق وتقدٌم سهٌل زكار، دار الفكر ،المؽازي النبوٌة-

 (م110ه/340الحسن بن ابراهٌم أبو محمد)ت ابن زوالق، -46

 ،د.ت. المصرٌة العامة للكتاب، القاھرة تحقٌق علً محمد عمر، الهٌبة فضابل مصر وأخبارھا وخواصها، -

 م(4116ه/171شمس الدٌن محمد بن عبد الرحمن) السخاوي، -

 ، د.ت.بٌروت لعلمٌة،االتحفة اللطٌفة فً تارٌخ المدٌنة الشرٌؾ ـدار الكتب  -84

 .989ٔ، ٔاإلعبلن بالتوبٌخ لمن ذم أھل التارٌخ، ترجمة صالح أحمد العلً، مإسسة الرسالة، بٌروت،، ط -88

 م(411ه/137صري)تبابن سعد محمد بن منبع أبو عبد هللا ال -41

 ، د.ت.الطبقات، ،دار صادر ،بٌروت -

 م(4541ه/114عالء الدٌن علً دده ، فرغ من تألٌؾ كتابه سنة) السكتواري، -17

 .948ٔ، ٕبٌروت، ط محاضرة األوابل ومسامرة األواخر، دار الكتاب العربً، -

 م(434ه/111عبٌد القاسم بن السالم )تابن سالم ،أبو  -14

 .4ٕٓٓ، ٔط كتاب األموال، تحقٌق أبو أنس سٌد بن رجب ، دار الهدى النبوي، مصر، -

 ( م415ه/134د بن سالم الجمحً)تمابن سالم، مح -11

 د.ت.، شرح محمود محمد شاكر، دار المدنً جدة طبقات فحول الشعراء،-

 م(4714ه/141أبو عبد الرحمن)ت الُسلمً، محمد بن الحسٌن بن محمد -13

دار الكتب العلمٌة،  مصطفى عبد القادر عطا، تحقٌق طبقات الصوفٌة وٌلٌه النسوة المتعبدات الصوفٌات،-

 .998ٔ، ٔبٌروت، ط

 م(4410ه /4345السالوي، أبو العباس أحمد بن خالد الناصري)  -11

اإلستقصا ألخبار الدول المؽرب األقصى، تحقٌق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار  -

 .994ٔ، ٔالبٌضاء، ط

 م(4466ه/561السمعانً أبو سعد عبد الكرٌم التمٌمً)ت -15

 .988ٔ، ٔرودي، دار الجنان،بٌروت،طاألنساب تقدٌم وتعلٌق عبد هللا عمر البا-
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 (4546ه/111بد هللا ب أحمد الحسنً)تعلً بن ع السمهودي، -16

 .94ٕٔدمشق،خبلصة الوفا بؤخبار دار المصطفى ،-

 م(4765ه/154،أبو الحسن علً النحوي األندلسً) هابن سٌد -10

 .99ٙٔ، ٔخلٌل ابراھٌم جفال، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط تحقٌق، المخصص،-

 م(4575ه/144الرحمن بن أبً بكر)تعبد  السٌوطً -

 .9ٕ٘ٔ، ٔتارٌخ الخلفاء تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، مطبعة السعادة، مصر،ط -98

 .98ٕٔ، ٔطبقات الحفاظ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط -99

دار إحٌاء الكتب العربٌة،  حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والقارة، تحقٌق محمد أبو الفضل ابراھٌم، -ٓٓٔ

 .94ٙٔ، ٔة، طالقاھر

 د.ت. اإلتقان فً علوم القرآن،، مطبعة بابً الحلبً، القاھرة، -ٔٓٔ

 .949ٔ، ٕالوعاة فً طبقات اللؽوٌن والنحاة، تحقٌق محمد أبو الفضل ابراھٌم، دار الفكر، ط  بؽٌة -ٕٓٔ

 م(114/ه344أبو الحسن علً بن محمد)ت، الشابشتً -471

 .98ٙٔ، ٖبٌروت،طدار الرابد العربً،  الدٌارات ،تحقٌق كوركٌس عواد،-

 م( 4111ه/611الشافعً، أحمد بن عبد هللا بن محمد الطبري)ت-471

دار الؽرب  الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة ،،تحقٌق عٌسى عبد هللا محمد مانع، الحمٌري،-

 .99ٙٔ، ٔاإلسبلمً،بٌروت،ط

 م( 441ه/171أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس)ت الشافعً، -475

 .9ٖٓٔن طبعة بوالق،األم ،طبعة مصورة ع-

 م(405ه/161ابن شبة، أبو زٌد عمر البصري)ت  -476

 .949ٔفهٌم محمد شلتوت، دار األصفهانً، جدة،  تارٌخ المدٌنة المنورة، تحقٌق، -

 م(4145ه/641)تمز الدٌن محمد بن علً بن ابراهٌعابن شداد ،  -470

 .988ٔ، ٔعبارة، وزارة الثقافة، دمشق، ط ٌحٌىتحقٌق  األعبلق الخطٌرة فً ذكر أمراء الشام والجزٌرة، -

 م( 4447/ه4115الشوكانً ،محمد علً )ت -474

 .98ٖٔ، ٖالقول المفٌد فً أدلة االجتهاد والتقلٌد، تحقٌق عبد الرحمن عبد الخالق، دار العلم ، الكوٌت، ط-

 (م4453/ه514الشهرستانً أبو الفتح)ت -471
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 .99ٓٔ، ٔدانة،دمشق،طدار  جمعة، عرض حسٌن الملل والنحل،-

 م(4743ه/106الشٌرازي، ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ أبو اسحق)ت -

 ، د.ت.تحقٌق خلٌل المٌس، دار العلم، بٌروت طبقات الفقهاء،-ٓٔٔ

 .9ٕٗٔالمهذب ، مطبعة مصطفى البابً الحلبً ، القاھرة  -ٔٔٔ

 م( 411ه/135كنى بأبً بكر)تابن أبً شٌبة ، عبد هللا بن محمد بن القاضً الكوفً المكً الم -441

 .984ٔ، ٖبٌروت، ط دٌب البؽا ، دار ابن كثٌر، مصنؾ ابن أبً شٌبة، تحقٌق ، مصطفى -

 (م4761ه/161صاعد األندلسً أبو القاسم بن أحمد)ت  -443

 .9ٕٔٔطبقات األمم ، نشره وفهرسه لوٌس شٌخو، المطبعة الكاثولٌكٌة لآلباء الٌسوعٌٌن، بٌروت،  -

 م(4313ه/011الدمشقً ) عبد هللا بن محمد عبد الهاديأبو الصالحً  -441

 .99ٙٔ، ٕمإسسة الرسالة، بٌروت، ط طبقات علماء الحدٌث، تحقٌق، أكرم البوشً، وابراھٌم الزٌبق،-

 م(4361ه/061الصفدي، صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك)ت -445

 .ٕٓٓٓ، ٔالعربً، بٌروت، ط  الوافً بالوفٌات، تحقٌق أحمد األرناإوط وتركً مصطفى، دار إحٌاء التراث -

 م( 435ه/117الصنعائً، عبد الرزاق بن همام، )ت -446

 .األمالً فً آثار الصحابة ،تحقٌق مجدي السٌد ابراھٌم، مكتبة القرآن القاھرة، د.ت -

 م(4760ه/167)تالرازي ، أحمد بن عبد هللا أبو العباس الصنعائً-440

 .989ٔ، ٕتارٌخ مدٌنة صنعاء، تحقٌق حسٌن عبد هللا العمري، دار الفكر، دمشق، ط -

 ( م110/ه336أبو بكر محمد بن ٌحٌى)ت الصولً، - 444

 .9ٕٕٔأدب الكتاب، تصحٌح محمد بهجت األثري، المكتبة العربٌة، بؽداد، -

 م(133/ه311الطقطقً )محمد بن علً  ،طباطباابن  -441

 ، د.ت.الفخري فً اآلداب السلطانٌة، والدول اإلسبلمٌة، دار صادر بٌروت -

 م (  111ه/347تجرٌر )   الطبري،، محمد بن  -

 .98ٙٔ، ٔتارٌخ الرسل والملوك ندار الكتب العلمٌة ،بٌروت ط-ٕٓٔ

 د.ت. اختبلؾ الفقهاء، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، -ٕٔٔ

 (م4455/ه557الطوسً محمد بن محمد ) -411
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 ، د.ت.المنقذ من الضبلل، تحقٌق سعد كرٌم الفقً، دار ابن خلدون، االسكندرٌة -

 م(4516/ه153محمد)ت ابن طولون ،شمس الدٌن -413

 .9٘ٙٔصبلح الدٌن المنجد،دمشق،تحقٌق  الثؽر البسام فً ذكر من ولً قضاء أھل الشام، -

 م( 413/ه147أبو الفضل أحمد بن أبً طاهر)ت طٌفور،  -411

مطبعة مدرسة والدة عباس األول،  ببلؼات النساء وطرابؾ كبلمهن وملح نوادرھن وأخبار ذوات الرأي منهن،-

 .9ٓ8ٔالقاھرة،

 م( 4707/ه163ابن عبد البر أبو عمر ٌوسؾ القرطبً)ت -415

 .99ٔٔ، ٔدار الجٌل، بٌروت،ط تحقٌق علً محمد البجاوي، فً معرفة األصحاب،الستٌعاب ا-

 م(4314ه/011المؤمن)ت  ابن عبد الحق، صفً الدٌن عبد -416

  االطبلع على أسماء األمكنة والبقاع ، وھو مختصر معجم البلدان  لٌاقوت، تحقٌق علً البجاوي، دار مراصد -

 .99ٕٔ، ٔالجٌل بٌروت، ط

 م(407ه/150تعبد الرحمن بن عبد هللا،) الحكم،ابن عبد  -

 د.ت. فتوح مصر والمؽرب، ، تحقٌق عبد المنعم عامر ،الهٌبة العامة لقصور الثقافة ،القاھرة، -4ٕٔ

 .،د.تٕسٌرة عمر بن عبد العزٌز، تصحٌح، أحمد عبٌد، مكتبة وھبة،القاھرة،ط -8ٕٔ

 م( 131/ه314أحمد بن محمد األندلسً)ت ابن عبد ربه، -411

 .98ٕٔ، ٔدار الكتب العلمٌة، بٌروت،ط العقد الفرٌد، تحقٌق عبد المجٌد الترحٌنً،-

 م(4745ه/104أبو عبٌد البكري، )ت -437

 .المؽرب فً ذكر ببلد إفرٌقٌا والمؽرب، وھو جزء من المسالك والممالك، دار الكتاب اإلسبلمً، القاھرة -

 م(4146ه/645ن أهرون الطبٌب الملطً)تابن العبري،ؼرٌؽورٌوس أبو الفلرج ب -434

 ، ٕدار الرابد اللبنانً، بٌروت،ط أنطون صالحانً الٌسوعً، تارٌخ مختصر الدول تصحٌح وفهرسة األب -

ٔ99ٗ. 

 م( 4164ه/667ابن العدٌم ،كمال الدٌن عمر بن أحمد)ت -431

 .988ٔ،  ٔتحقٌق سهٌل زكار، دار الفكر، بٌروت،ط بؽٌة الطلب فً تارٌخ حلب،-

 م(4115مه615)تالمراكشًمحمد ابن عذارى  -433
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 ،ٔبٌروت، ط البٌان المؽرب فً أخبار األندلس والمؽرب، تحقبق ج.سزكوالن وإ.لٌفً بروفنسال،دار الثقافة،-

ٔ98ٖ. 

 م(4405/ه504الحافظ أبً القاسم علً بن الحسن)ت ابن عساكر، -

 .99٘ٔالعمروي، دار الفكر، دمشق،  تارٌخ مدٌنة دمشق، تحقٌق محب الدٌن أبً سعٌد -ٖٗٔ

 .9٘9ٔكذب المفتري مما ُنسب إلى اإلمام الحسن األشعري، مطبعة التوفٌق، دمشق -ٖ٘ٔ

 م(4771ه/315العسكري،  الحسن بن عبد هللا بن هالل)ت -436

 .984ٔ، ٔاألوابل، تحقٌق محمد السٌد الوكٌل، دار البشٌر للثقافة والعلوم اإلسبلمٌة، طنطا، ط-

 م(4534ه/114العلٌمً، مجٌر الدٌن الحنبلً) -430

 . 94ٖٔاألنس الجلٌل بتارٌخ القدس والخلٌل، دار الجٌل، بٌروت،  -

 م(4604ه/4741عبد الحً بن أحمد العسكري الدمشقً)ت ابن عماد الحنبلً، -434

 ،د.ت.العلمٌة،بٌروتٓشذرات الذھب فً أخبار من ذھب، دار الكتب-

 م(4314ه/011أحمد بن فضل هللا)ت شهاب الدٌن العمري،- 431

 .ٖٕٓٓبً، المجمع الثقافً، أبو ظ السرٌحً، تحقٌق عبد هللا بن ٌحٌى مسالك األبصار فً ممالك األمصار،-

 م( 4444ه/575)ت7الؽزالً، أبو حامد محمد بن محمد -417

 د.ت.إحٌاء علوم الدٌن ، مكتبة ومطبعة كرٌاطة فوترا سماراغ، أندونٌسٌا، -

 م(157/ه331أبو النصر محمد بن محمد)ت الفارابً، -414

 .99ٙٔ، ٔإحصاء علوم الدٌن، تحقٌق علً بو ملحم، دار الهبلل، بٌروت، ط-

 (م444/ه105الفاكهً أبو عبد هللا محمد بن اسحق )ت -411

 .99ٖٔ، ٔبٌروت،ط تحقٌق عبد هللا دھٌش ،دار خضر، أخبار مكة،-

 م( 4334ه/031أبو الفداء، عماد الدٌن اسماعٌل بن محمد)ت -413

 ، د.ت.تقوٌم البلدان، دار صادر، بٌروت-

 (م4316ه/011محمد بن فرحون)ت ابن فرحون المالكً، -411

 .،د.ت طبعة دار الكتب العلمٌة ، بٌروت تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة  ومناھج األحكام، -

 م(154/ه317مد بن محمد الهمذانً)تابن الفقٌه، أبو بكر أح -415

 .م88ٗٔطبع فً مدٌنة لٌدن، مطبع برٌل، تارٌخ البلدان،-
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 م(4141ه/440محمد بن ٌعقوب)ت الفٌروز آبادي، -415

 .98ٙٔ، ٔ،الكوٌت، ط العربً جمعٌة إحٌاء التراث البلؽة فً تراجم أبمة النحو واللؽة، تحقٌق محمد المصري،-

 م(443ه/107عبد هللا بن مسلم)ابن قتٌبة، أبو محمد بن  -

 .99ٓٔ، ٔوالسٌاسة، تحقٌق علً شٌري، دار األضواء، ط اإلمامة -ٙٗٔ

 .99ٙٔ، ٕعٌون األخبار، دار الكتب للوثابق القومٌة، القاھرة، ط -4ٗٔ

 .984ٔ، ٖ،دار إحٌاء العلوم، بٌروت، ط الشعر والشعراء، مراجعة محمد عبد المنعم عرٌان -8ٗٔ

 ،د.ت.ٗعكاشة، دار المعارؾ، القاھرة، ط حقٌق ثروتالمعارؾ، ت -9ٗٔ

 م( 117/ه311قدامة بن جعفر بن قدامة بن زٌاد)ت -457

 .98ٔٔدار الرشٌد ،بؽداد،،  الخراج وصناعة الكتابة، تحقٌق محمد حسٌن الزبٌدي-

 م(4113ه/617عبد هللا بن أحمد بن محمد)تموفق الدٌن ابن قدامة ،  -

 .9ٗ8ٔ،ٕالمؽنً، تحقٌق محمد رشٌد رضا، نشر دار المنار، القاھرة، ط -ٔ٘ٔ

 94ٕٔبٌروت،  دار الفكر،  االستبصار فً نسب الصحابة األنصار، تحقٌق علً نوٌهض، - ٕ٘ٔ

 م(4647ه/4741القرمانً، أحمد بن ٌوسؾ)ت -453

 .99ٕٔ، ٔبٌروت، ط الكتب، عالم تحقٌق أحمد حطٌط وفهمً سعد، الدول وآثار األول فً التارٌخ، أخبار

 م( 4143/ه641القزوٌنً، زكرٌا بن محمد بن محمود)ت -451

 .د ت دار صادر، بٌروت، وأخبار العباد، دآثار الببل-

 م(4114ه/616ابن القفطً ،جمال الدٌن، أبو الحسن )ت -455

 .9ٓ8ٔالسعادة، مصر، أخبار العلماء بؤخبار الحكماء، تصحٌح محمد أمٌن الخانجً الكتبً ، مطبعة -

 م( 4144ه/414القلقشندي ،أبو العباس أحمد بن علً) -456

 .9ٕٕٔدار النشر المصرٌة، القاھرة، ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا -

 م(100ه/360ابن القوطٌة، أبو بكر محمد بن عمر)ت -450

، ٕدارالكتاب اللبنانً،القاھرة،ط ،تارٌخ افتتاح األندلس، تحقٌق إبراھٌم األنباري، دار الكتاب المصري، بٌروت-

ٔ989. 

 م(4357ه/054ابن قٌم الجوزٌة، شمس الدٌن أبو عبد هللا)ت -454

 .994ٔ، ٔط الدمام السعودٌة، أحكام أھل الذمة، تحقٌق ٌوسؾ البكري، وشاكر العاروري، الرمادي للنشر، -
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 م(4414ه/540الكاسانً، عالء الدٌن أبو بكر بن مسعود)ت -451

 .9ٔٓٔ ،ٔط الصنابع فً ترتٌب الشرابع، المطبعة الجمالٌة بمصر ، القاھرة،بدابع -

 ( م4301/ه 001ابن كثٌر الحافظ )ت -467

 .99ٕٔ، ٔح ،دار الحدٌث القاھرة ،طالبداٌة والنهاٌة نحقق أحمد عبد الوھاب فتٌ-

 م( 4361ه/061محمد بن شاكر الكتبً)ت -464

 ، د.ت.صادر، بٌروت فوات الوفٌات، تحقٌق إحسان عباس، دار-

 ( م165/ه355الكندي ،أبو عمر محمد بن ٌوسؾ)ت -461

 .9ٓ8ٔالوالة والقضاة ،تصحٌح رفن كست ،مطبعة اآلباء الٌسوعٌٌن، بٌروت ، -

 م(4744ه/101بو بكر عبد هللا بن محمد)أ المالكً، -463

دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت،  رٌاض النفوس فً طبقات علماء القٌروان وإفرٌقٌة..، تحقٌق بشٌر البكوش،-

 .99ٗٔ، ٕط

 م( 4754/ه157أبو الحسن علً بن محمد)ت الماوردي، -461

 .989ٔ،  ٔمكتبة دار ابن قتٌبة، الكوٌت،ط تحقٌق أحمد مبارك البؽدادي، طانٌة والوالٌات الدٌنٌة،األحكام السل -

 (:م414/ه145المبرد، أبو العباس محمد بن ٌزٌد)ت -465

 .994ٔ، ٖاللؽة، تحقٌق أحمد محمد الدالً، مإسسة الرسالة، بٌروت،طالكامل فً  -

 م(4560ه/105المتقً الهندي، علً بن حسام الدٌن البرهانبور)ت -466

 .949ٔالسقا، ، مإسسة الرسالة بٌروت،  وصفوة  كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال ن تحقٌق بكري حٌان -

 م( 4136مه417ابن المرتضى، أحمد بن ٌحٌى بن المرتضى)ت-460

 .984ٔ ،ٕفلزر، بٌروت، ط -طبقات المعتزلة، تحقٌق سوسنه دٌفلد-

 م(150ه/316المسعودي أبو الحسن علً بن الحسٌن )ت  -

 ،د.ت.ٔ،بٌروت،ط اعً ،دار إحٌاء التراث العربًقتدقٌق ٌوسؾ الب مروج الذھب ومعادن الجوھر،-8ٙٔ

 .م8ٖ9ٔالتنبٌه واإلشراؾ، طبع مدٌنة لٌدن المحروسة، مطبعة برٌل،  -9ٙٔ

 م(457ه/136أبو عبد هللا المصعب بن عبد هللا)ت مصعب الزبٌري، -407

 ، د.ت.، دار المعارؾ، القاھرةٖفنسال، طونسب قرٌش، تصحٌح إ. لٌفً بر -

 م(111/ه317محمد بن أحمد)ت المقدسً، -404
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 .98ٓٔوزارة الثقافة واإلرشاد القومً،دمشق،،  تحقٌق ؼازي طلٌمات أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم، -

 م( 4443ه/570المقدسً، المطهر بن طاهر) -401

 ،د.ت.القاھرة البدء والتارٌخ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة،-

 م( 4634ه/4714أحمد بن محمد التلمسانً) المقري، -403

 .9ٙ8ٔدار صادر، بٌروت،  ؼصن األندلس الرطٌب، تحقٌق إحسان عباس،نفح الطٌب من -

 م(4114/ه415تً)المقرٌزي تقً الدٌن أحمد بن عل -

 .  998ٔ، ٔمكتبة المدبولً،القاھرة،ط تحقٌق محمد زٌنهم ومدٌحة الشرقاوي، الخطط المقرٌزٌة،-4ٗٔ

والنشر،  الهدؾ لئلعبلم صالح الوردانً،النزاع والتخاصم فٌما بنً أمٌة وبنً ھاشم، إعداد وتعلٌق  -4٘ٔ

 ، د.ت.القاھرة

 .988ٔ، ٔتحقٌق محمود بحر العلوم، دار الزھراء، بٌروت،ط شذور العقود فً ذكر النقود، -4ٙٔ

 م(4344ه/044ابن منظور ،جمال الدٌن محمد بن مكرم) -400

 ،د.ت.ٔدار صادر بٌروت،ط لسان العرب،-

 م(4141/ه643محمود بن مودود )تالموصلً الحنفً ،عبد هللا   -404

 .د.ت االختٌار بتعلٌل المختار ، تحقٌق محمود أبو دقٌقة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، -

، أخبار مجموعة فً فتح األندلس، تحقٌق إبراھٌم األبٌاري، دار الكتاب المصري، مؤلؾ مجهول -401

 .989ٔ، ٕالقاھرة، ط

 م(4773ه/311ناصر خسرو )ت -447

 .98ٖٔ، ٖسفرنامة، ،تحقٌق ٌحٌى الخشاب، دار الكتاب الجدٌد، بٌروت، ط -

 (م4301/ه006النباهً، أبو الحسن علً بن عبد هللا المالقً)ت -444

قضاة األندلس المسمى المرقبة العلٌا فٌمن ٌستحق القضاء والعلٌا ،تحقٌق لجنة إحٌاء التراث العربً، دار اآلفاق -

 .98ٖٔ، ٘الجدٌدة، بٌروت، ط

 م(4115ه/613ابن النجار، محمد محمود)ت -441

 ، د.ت.، تحقٌق محمد صالح جمال، مطابع دار الثقافة، مكة  أخبار مدٌنة الرسول-

  م(4153/ه654ابن النجم، اسحق بن الحسٌن)ت -443

 .9ٕ9ٔأحكام المرجان فً ذكر المدابن المشهورة فً كل مكان، تحقٌق كودازي، روما، -
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 م( 115/ه345محمد بن اسحق أبو الفرج)تالندٌم،  -441

 .948ٔ،دار المعرفة، بٌروت، الفهرست-

 م( 151ه/314النرشخً أبو بكر محمد بن جعفر )ت -445

 د.ت.،ٖدار المعارؾ، القاھرة، ط تعرٌب أمٌن عبد المجٌد بدوي ونصر هللا مبشر الطرازي، تارٌخ بخارى،-

 م( 4507ه/104النعٌمً الدمشقً ،عبد القادر بن محمد)ت -446

 .989ٔ، ٔالعلمٌة، بٌروت، ط دار الكتب تحقٌق ابراھٌم شمس الدٌن، الدارس فً تارٌخ المدارس،-

 الحسن بن موسى،والقمً، سعد بن عبد المنعم، وهما من علماء القرن الثانً الهجري،  النوبختً، -440 

 .99ٕٔ، ٔالمنعم الحفنً، دار الراشد، القاھرة، طفرق الشٌعة ، تحقٌق، عبد -

 م(011/ه443ابن هشام ،عبد الملك أبو محمد)ت -441

 .99٘ٔ، ٔدار الصحابة للتراث،طنطا،ط السٌرة النبوٌة، تحقٌق مجدي فتحً السٌد، -

 م( 4711ه/145الهمذانً، القاضً عبد الجبار)ت -

دار المعرفة الجامعٌة،  تحقٌق عصام الدٌن محمد علً، المنٌة واألمل، جمعه أحمد بن ٌحٌى المرتضى،-9ٓٔ

 .98٘ٔاالسكندرٌة، 

 .998ٔ، ٔاألصول الخمسة، تحقٌق فٌصل بدٌر عون،، لجنة التؤلٌؾ والتعرٌب، جامعة الكوٌت،  ط -9ٔٔ

 د.ت. القاھرة، المؽنً فً أبواب التوحٌد، -9ٕٔ

 م(  155/ه311الهمذانً، لسان الٌمن الحسن بن أحمد)ت بعد  -413

 .99ٓٔ، ٔمكتبة اإلرشاد صنعاء،ط تحقٌق حمد بن علً األكوع الحوالً، صفة جزٌرة العرب، -

 (414ه/176محمد بن عمر أبو عبد هللا)ت الواقدي، -411

 ت، د.ت.بٌرو دار الجٌل، فتوح الشام،-

 م(144/ه376)محمد بن خلؾ بن حٌان وكٌع، -415

 اللحام، بعالم الكتب، القاھرة ،د.ت.مد مراجعة سعٌد محأخبار القضاة، -

 ( م031/ه441)وهب بن منبه  -416

 .كتاب التٌجان، تحقٌق مركز الدراسات واألبحاث د.ت -

 م( 4366ه/064الٌافعً، أبو محمد عبد هللا الٌمن)ت -410

 .99ٖٔ، ٕكتاب اإلسبلمً، القاھرة،طمرآة الجنان وعبرة الٌقظان، دار ال-
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 م(4134ه/636بد هللا)تعبن  ٌاقوت الحموي، -414

 ،د.ت. دار الفكر، بٌروت معجم البلدان،-

 م(440/ه173ٌحٌى بن آدم  القرشً)ت -411

 .984ٔ، ٔدار الشروق، القاھرة،ط الخراج، تحقٌق حسٌن مإنس،-

 م(175ه/111أبً ٌعقوب بن جعفر العباسً)تاسحاق الٌعقوبً، أحمد بن   -177

 د.ت.، بٌروت ،دار صادر، تارٌخ الٌعقوبً -

 م( 011/ه443،ٌعقوب بن ابراهٌم)ت أبو ٌوسؾ -174

 .949ٔالخراج ،دار المعرفة ،بٌروت،-

 ثانٌاً: المراجع العربٌة الحدٌثة:

 .988ٔصرٌة العامة للكتاب،القاھرة،السٌاسة المالٌة لعمر بن عبد العزٌز، الهٌبة الم قطب محمد ،إبراهٌم -4

 .98ٕٔ،سقوط الدولة األموٌة، دار الفكر، دمشقمروان بن محمد وأسباب ،أبو جٌب، سعدي  -1

 .ٕٕٓٓ، ٘أطلس التارٌخ العربً اإلسبلمً، دار الفكر، دمشق،طأبو خلٌل، شوقً  -3

ق، الجتماعٌة واالقتصادٌة، دار الشروالمعجم اإلسبلمً الجوانب الدٌنٌة والسٌاسٌة وا أشرؾ طه أبو الدهب، -1

 .ٕٕٓٓ، ٔالقاھرة، ط

 .98ٙٔامعٌة، اإلسكندرٌة، تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسبلم، دار المعرفة الج علًمحمد  ،أبو رٌان -٘

 محمد ،أبو زهرة -

 ، د.ت.تارٌخ المذاھب اإلسبلمٌة)فً السٌاسة والعقابد وتارٌخ المذاھب الفقهٌة( دار الفكر العربً، القاھرة -ٙ

 ،98٘ٔأصول الفقه، دار الفكر، القاھرة،  -4

 9ٖٗٔ، ٔوتارٌخها فً أزھى عصورھا عند العرب، طالخطابة وأصولها -8

 .99ٙٔ،ٔاإلسبلمً،القاھرة،طالمعهد العالمً للفكر الدولة األموٌة دولة الفتوحات عال عبد العزٌز ،،أبو زٌد  -9

دار المرٌخ،  القدس دراسة تارٌخٌة حول المسجد األقصى والقدس الشرٌؾ،أبو علٌة، عبد الفتاح حسن  -47

 .ٕٓٓٓالرٌاض، 

 .98ٙٔ، ٔأحكام السجن ومعاملة السجناء فً اإلسبلم ، مكتبة المنار ، الكوٌت ، ط ،حسن أبو ؼدة، -44

 أبو النصر ، عمر -

 .9ٕٙٔ، ٔبٌروت، ط عبد الملك بن مروان، المكتبة األھلٌة،-ٕٔ
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 .9ٕٙٔ، ٔالمكتبة األھلٌة ، بٌروت،ط األٌام األخٌرة للدولة األموٌة،-ٖٔ

، ٔالتربٌة والثقافة العربٌة خبلل القرون الثبلثة األولى للهجرة، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط،ملكة ،أبٌض -41

ٔ98ٓ. 

األحوال االجتماعٌة واالقتصادٌة فً فلسطٌن فً العهد األموي، جامعة القاھرة،  ،موسى عبد الؽفار ،أحمد -45

ٔ949. 

 أحمد، علً -

 .99ٕٔجامعة دمشق، سبلمً، منشورات تارٌخ المؽرب العربً اإل-ٙٔ

 .9ٕٓٓلوسطى، وزارة اإلعبلم، دمشق،مظاھر التعرٌب فً دول المنطقة العربٌة فً العصور ا-4ٔ

 .994ٔسبلمً، منشورات جامعة حلب، تارٌخ الفكر العربً اإل-8ٔ

لحضاري ،منشورات جامعة تارٌخ العصر األموي السٌاسً وا، إبراهٌم علً و زعرور، ،أحمد - 41

 .99ٙٔدمشق،

الموارد المالٌة للدولة اإلسبلمٌة فً العصر األموي، الجامعة اإلسبلمٌة ، المدٌنة  ،ألبان محفوظ ،اإلدرٌسً -17

 .98ٙٔ، ٔالمنورة، ط

أحٌاء حلب وأسواقها، تحقٌق عبد الفتاح رواس قلعة جً، منشورات وزارة الثقافة  ،خٌر الدٌن ،األسدي -14

 .98ٗٔواإلرشاد القومً، دمشق، 

 ، د.ط ،د.ت.المردانٌون )المردة(دار النشر للسٌاسة والتارٌخ ،بٌروت، عادل اسماعٌل ، -ٕٕ

 .94ٗٔ،  ٗقضاٌا فً التارٌخ اإلسبلمً ،منهج وتطبٌق، دار العودة، بٌروت،ط ،محمود ، اسماعٌل -13

، دمشق،  ، جهاز المخابرات فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار المدى والثقافة والنشرمحمد حسٌن األعرجً  -11

 .998ٔ، ٔط

، ٔلدراسات والنشر، بٌروت، طل ةمدابن فلسطٌن) دراسات ومشاھدات( المإسسة العربٌ ،نبٌل خالد آؼا، -15

ٔ99ٖ. 

 .9ٕ4ٔبلم، المكتبة الهاشمٌة، دمشق،أسواق العرب فً الجاھلٌة واإلس ،األفؽانً، سعٌد -16

 .ٕ٘ٓٓ، ٔالقاھرة،طدار الوفاء للطباعة  الطب النبوي، ،رضا أكرم،  -10

فجر اإلسبلم، ٌبحث عن الحٌاة العقلٌة فً صدر اإلسبلم إلى آخر الدولة األموٌة، دار الكتاب ،أحمد  ،أمٌن -14

 .9ٙ9ٔالعربً، بٌروت،

التراث العلمً للحضارة اإلسبلمٌة ومكانته فً تارٌخ العلم والحضارة، دار المعارؾ،  ،أحمد فؤاد ،باشا -11

 98ٖٔ، ٔالقاھرة،ط
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محمد مصطفى ،حسٌن  و نجٌب ،علٌوة  عبد الرؤوؾ و،ٌوسؾ  عبد الرحمن و،فهمً  حسن و ،باشا -37

 .ٕٓٓٓاالسكنرٌة،  القاھرة تارٌخها وفنونها وآثارھا ،مكتبة ،

مذاھب اإلسبلمٌٌن)المعتزلة االسماعٌلٌة القرامطة النصٌرٌة(دار العلم للمبلٌٌن،  عبد الرحمن ، ،بدوي -34

ٔ994. 

 .984ٔ، ٔفة ،دار األضواء، بٌروت،طتارٌخ الكو،حسٌن  بن أحمد  ،البراقً -31

 .99٘ٔفن الحرب البحرٌة فً التارٌخ العربً اإلسبلمً، جامعة حلب ، ،وفٌق بركات، -ٖٖ

 محمد ،بطاٌنة -

 د.ت. العربٌة اإلسبلمٌة، دار الفرقان، عمان، الحضارة- ٖٗ

 طارق، عمان إربد، دار األولى، دار الكندي، الحٌاة االقتصادٌة فً العصور اإلسبلمٌة-ٖ٘

 .99ٔٔ، ٔ،فتح السند، دار طبلس، دمشق،ط أن ، ،بلوش -36

 عفٌؾ بهنسً، -

 .ٖٕٓٓ، ٔلصالحانً، دار الشرق، طا تارٌخ الفن والعمارة) من البداٌة حتى عصر النهضة( مإسسة -4ٖ

 .98ٙٔ، ٔالشام الحضارة)دراسة تارٌخٌة( وزارة الثقافة، دمشق، ط-8ٖ

صٌعاء فٍ كتابات الوؤرخُي والجغزافُُي الوسلوُي فٍ القزى الهجزٌ الزابع، دار ،إيمان محمد ، بيضاني -93

 .ٕٔٓٓ،1الثقافة العزبُة، الشارقة، ط

 إبراهٌم بٌضون، -

 .949ٔدار النهضة العربٌة،بٌروت، مبلمح التٌارات السٌاسٌة فً القرن الهجري األول،-ٓٗ

 ،ٕالسٌاسٌة فً اإلسبلم األول من دولة عمر إلى دولة عبد الملك، دار إقرأ، بٌروت،طتكون االتجاھات -ٔٗ

ٔ98ٙ. 

 تارٌخ ببلد الشام إشكالٌة الموقع والدور فً العصور اإلسبلمٌة، دار المنتخب العربً، د.م،د.ت، -ٕٗ

 .9ٕٙٔ، ٌٌٔن، طالمرأة فً حضارة العرب والعرب فً تارٌخ المرأة ، دار النشر للجامع ،جمٌل بٌهم، -13

 عبد السالم تدمري، -11

 .98ٗٔ، ٕة، دار اإلٌمان، بٌروت، طتارٌخ طرابلس السٌاسً والحضاري عبر العصور، مإسسة الرسال-٘ٗ

 .99ٓٔ، ٔجروس برس، طرابلس،ط لبنان من الفتح اإلسبلمً حتى سقوط الدولة األموٌة،-ٙٗ

عن المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة   الفلسطٌنٌة، تصدرسلسلة المدن  ، قصة مدٌنة أرٌحا، مرعً ،توفٌق -10

 ، د.ت.الفلسطٌنٌةدابرة الثقافة بمنظمة التحرٌر  والعلوم،
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 . 9ٖٙٔ،  ٔط د.م،الموسٌقى والؽناء عند العرب، ،أحمد  ،تٌمور بك -14

دار  حمادي الساحلً،سقوط الدولة األموٌة وقٌام الدولة العباسٌة  تقدٌم وتحقٌق ،عبد العزٌز  ،الثعالبً -11

 .99٘ٔ،ٔط ،بٌروت،  الؽرب  اإلسبلمً

 .9ٙ9ٌٔمن، مطبعة المدنً ، صنعاء، ھذه ھً ال،عبد هللا أحمد  ثور، -57

 .989ٔ، ٔ، مكتبة وھبة ، القاھرة،طأصالة الدواوٌن والنقود العربٌة ،محمد عبد المتعال ،الجبري -54

 9ٖ4ٔدٌوان الولٌد بن ٌزٌد، تقدٌم خلٌل مردم بك، مطبعة ابن زٌدون، دمشق،  جبرٌبالً. ق، -51

 .998ٔ، ٔالكتاب فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، ط ،ٌحٌى وهٌب الجبوري، -53

دار المعرفة الجامعٌة،  بحوث فً التارٌخ والحضارة اإلسبلمٌة، ؼسان بن علً بن ، ،جرٌس -51

 . 99ٗٔاإلسكندرٌة،

 .98ٙٔ، ٔالكوفة نشؤة المدٌنة العربٌة اإلسبلمٌة، مإسسة الكوٌت، ط،هشام  جعٌط، -55

جامعة االسكندرٌة والنقل منها وتؤثر العقل العربً بعلومها، مطبعة كومستاموس، القاھرة، ، ابراهٌم جمعة، -56

ٔ9ٗٗ. 

القٌروان عبر عصور ازدھار الحضارة اإلسبلمٌة فً المؽرب العربً، الدار التونسٌة  ،الحبٌب الجنحانً،  -50

 .9ٙ8ٔللنشر، 

 .988ٔمن تارٌخ الؽناء العربً، وزارة الثقافة دمشق، ،أحمد  ،الجندي -54

الثؽور البرٌة اإلسبلمٌة على الحدود الدولة البٌزنطٌة فً العصور ،علٌة عبد السمٌع  ،الجنزوري -51

 .94ٓٔالمصرٌة،القاھرة، مكتبة األنجلو  الوسطى،

 .9ٙٔٔتونس، دار المعارؾ، القاھرة،  ،جوهر، حسن محمد -67

 ،الحاج حسن ، حسٌن -

  .984ٔ، ٔالنظم اإلسبلمٌة ، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، ط-ٔٙ

 . 99ٕٔ، ٔوالنشر والتوزٌع،بٌروت،طحضارة العرب فً صدر اإلسبلم، المإسسة الجامعٌة للدراسات -ٕٙ

 .999ٔ، ٔ،دار نخلة، طرابلس الؽرب، ط الجبر واالختٌار فً الفكر اإلسبلمًأشرؾ ، حافظ، -61

 ٔط دار الكشاؾ، بٌروت، ،  وإدوارد جرجً وجبرابٌل جبور، تارٌخ العرب المطول،فٌلٌب  ،حتً -61

ٔ9ٕ٘. 

كتبة العربً حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري/ العاشر المٌبلدي، مالشعوبٌة فً األدب ،محمد نبٌه  حجاب، -65

 .9ٙٔٔ، ٔنهضة مصر، القاھرة،ط

 .98٘ٔالسٌاسة والمجتمع فً عصر الراشدٌن، األھلٌة للنشر والتوزٌع، بٌروت،  ،ابراهٌم ،حركات -66
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 إبراهٌم حسن ،،حسن  -60

واالجتماعً، دار الجٌل بٌروت ،دار النهضة المصرٌة، القاھرة، تارٌخ اإلسبلم السٌاسً والدٌنً والثقافً  -64

 .99ٙٔ، ٗٔط

 .99ٙٔالقاھرة،  مدبولً، مكتبة  تارٌخ عمرو بن العاص، -9ٙ

 علً ابراهٌم ٌم حسن و حسن،هابرا ،حسن -

 .ٕٔٓٓ، ٔالنظم اإلسبلمٌة ، مكتبة النهضة المصرٌة ،القاھرة، ط -4ٓ

 .98ٔٔاإلسبلم، دار الرابد العربً،بٌروت،،فنون زكً محمد  حسن، -04

 د.ت.عمر بن عبد العزٌز، دار الفكر العربً، بٌروت،  ،سعد عبد السالم  حبٌب، -01

 .ٖٔالفتنة الكبرى ) علً وبنوه( دار المعارؾ، القاھرة، ططه ،،حسٌن  -03

اللبنانً، بٌروت، دار الكتاب ، تعرٌب النقود والدواوٌن فً العصر األموي ، دار الكتاب حسان ،حالق  -01

 .948ٔ،  ٔالمصري ، القاھرة، ط

 .998ٔ، ٔاألھالً لطباعة والنشر، دمشق،ط ا،صاببة حران وإخوان الصف،عبد الحمٌد  الحمد، -05

 .99٘ٔى، إشبٌلٌة للدراسات، دمشق، ، أعبلم الحضارة العربٌة فً العصور الوسطزهٌر ،حمٌدان  -06

إلمام الزاھد والخلٌفة الراشد، دار الدعوة، عمر بن عبد العزٌز ا،عبد العزٌز بن عبد هللا  ، الحمٌدي -00

 .ٕٗٓٓاالسكندرٌة،

 .اإلسبلمً، مكتبة ؼرٌب، مصر، د.ت تارٌخ الكتاب ،محمود ،حمودة -04

 .98٘ٔسماحة اإلسبلم ، القاھرة ،أحمد محمد  الحوفً ، -01

 .9ٙٓٔالعصور الوسطى، القاھرة، فً أسوان  ،محمود محمد ،الحوٌري -47

،الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة)آثار وفنون( عبد الكرٌم ،العلً  فوزي و،مصطفى  و شكران ،ربوطلًخ -44

 .8ٕٓٓجامعة دمشق، 

 علً حسنً خربوطلً، -41

 .99ٙٔ، ٕالعربٌة اإلسبلمٌة،  مكتبة الخانجً، القاھرة، ط  الحضارة -8ٖ

 .9ٙ9ٔللشإون اإلسبلمٌة،،القاھرة، اإلسبلم وأھل الذمة، طبعة المجلس األعلى -8ٗ

 .9٘9ٔدار المعارؾ، مصر  تارٌخ العراق فً العصر األموي،-8٘

 .99٘ٔ، ٕالمسلمون وكتابة التارٌخ، المعهد العالمً للفكر العربً، ط ،عبد العلٌم عبد الرحمن خضر، -8ٙ
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 محاضرات تارٌخ األمم اإلسبلمٌة الدولة األموٌة، تحقٌق محمد العثمانٌـ دار القلم ، ،محمد الخضري بك، -40

 د.ت.، بٌروت

قصة مدٌنة الرملة، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، دابرة اإلعبلم والثقافة، ، حامد الخطٌب ، -88

 ،د.ت.منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 .98ٙٔ، ٔبٌروت،طدار األھلٌة للنشر،  الطب عند العرب، ،حنٌفة ،الخطٌب -41

 .99ٓٔدار الجٌل ،بٌروت،  الحٌاة األدبٌة بعد ظهور اإلسبلم،عبد المنعم ،،خفاجً  -17

الدار ھ( ٕٖٔ-ٔٗعارك فاصلة فً التارٌخ اإلسبلمً)مشرٌؾ عبد العزٌز ،  عبد المنعم و ،خفاجً -14

 .99ٕٔ   ، ٔالقاھرة، ط-المصرٌة اللبنانٌة

 خماش ، نجدة -

 .984ٔ، ٔدار طبلس، دمشق،ط اإلسبلم،الشام فً صدر  -9ٕ

 .99ٗٔ، ٖة، منشورات جامعة دمشق، طدراسات فً اآلثار اإلسبلمٌ-9ٖ

 .98ٓٔ، ٔ، دار الفكر،دمشق،طاإلدارة فً العصر األموي-9ٗ

، ٔدار الطلٌعة ،بٌروت، ط الموجز فً تارٌخ الدولة العربٌة  فً ببلد فلسطٌن،،مصطفى مراد ، الدباغ -15

ٔ98ٓ. 

 .98٘ٔالقضاء والقدر فً اإلسبلم، دار االعتصام، القاھرة، ،فاروق أحمد ، الدسوقً -16

 .999ٔدراسة الفقه اإلسبلمً، دار الثقافة، قطر،   مقدمة فً  ،أمٌنة محمد و الجابر، ،الدسوقً -10

منذ ظهور اإلسبلم إلى نهاٌة العصر االموي، الهٌبة  القبابل العربٌة فً ببلد الشام،،محمد عزب  ،الدسوقً -14

 .998ٌٔة العامة للكتاب، القاھرة، المصر

، ٔمإسسة الرسالة، بٌروت، ط إسهام العلماء العرب والمسلمٌن فً الكٌمٌاء، ،علً عبد هللا الدفاع، -11

ٔ98ٖ. 

 عبد العزٌز الدوري، -

 .9٘ٓٔالنظم اإلسبلمٌة، بؽداد،  -ٓٓٔ

 .9ٙ9ٔالتارٌخ االقتصادي العربً، دار الطلٌعة ، بٌروت،  مقدمة فً-ٔٓٔ

 .9ٙٓٔ، ٕعة الكاثولٌكٌة، بٌروت، طمقدمة فً تارٌخ صدر اإلسبلم ، المطب-ٕٓٔ

 .ٕٓٓٓمركز زاٌد للتراث والتارٌخ، نشؤة علم التارٌخ عند العرب ،-ٖٓٔ

 .99٘ٔ، ٔحدة العربٌة،بٌروت،طمركز دراسات الو تارٌخ العراق االقتصادي فً القرن الرابع الهجري،-ٕٗٓ
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، ٔالقاھرة، ط معاملة ؼٌر المسلمٌن فً المجتمع اإلسبلمً ، مكتبة ؼرٌب، ،ادوار ؼالً ،الدهبً  -475

ٔ99ٖ. 

مروان بن الحكم مإسس الفرع المروانً فً الدولة األموٌة، مكة  ،فواز علً بن جنٌدب ،الدهاس -476

 .  ٕٗٓٓ، ٔالمكرمة، ط

 .9ٖٙٔ، ٔالقاھرة ،ط دار إحٌاء الكتب العربٌة، تارٌخ المؽرب الكبٌر،،محمد علً  ،دٌوز -470

 .ٕٓٓٓ،  ٔتارٌخ ببلد الشام االقتصادي فً العصر األموي، دار بٌسان، بٌروت، ط ،عاطؾ رحال، -474

 .ٕٓٓٓ، ٔمدخل إلى تارٌخ الؽناء العربً، دار عبلء الدٌن ،دمشق، ط،صبحً أنور  رشٌد، -471

دار  اإلسبلم فً نظمه اإلدارٌة والسٌاسٌة والعلمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والفنٌة، أنور ،،الرفاعً  -447

 .994ٔالفكر، دمشق،

 .ٕٔٓٓتارٌخ آداب العرب، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ،مصطفى صادق ، الرفاعً -444

 .948ٔ، ٔالقاھرة،طة الخانجً، سالمدخل إلى توثٌق السنة، مإس ،رفعت، فوزي -441

دار  الصراع بٌن العرب وأوروبا منذ ظهور اإلسبلم إلى نهاٌة الحروب الصلٌبٌة،،عبد العظٌم  رمضان ، -443

 .98ٖٔالمعارؾ،القاھرة،

المجتمع فً مصر اإلسبلمٌة من الفتح إلى العصر الفاطمً، الهٌبة المصرٌة  ،هوٌدا عبد العظٌم رمضان، -441

 .99ٗٔالعامة للكتاب، 

 .99ٗٔ، ٔزٌاد بن أبٌه ودوره فً الحٌاة العامة فً صدر اإلسبلم، ط ،صالح، الرواضٌة -445

 عبد القادر  الرٌحاوي، -

 .999ٔ، ٕدمشق، ط ر البشابر،العمارة العربٌة اإلسبلمٌة )خصابصها وآثارھا فً سورٌة( دا-ٙٔٔ

 .د.ت. الملك سعود، الرٌاضالعمارة فً الحضارة اإلسبلمٌة، مركز النشر العلمً، جامعة -4ٔٔ

 ضٌاء الدٌن محمد  ،الرٌس -

 د.ت.،4دار التراث،القاھرة،ط النظرٌات السٌاسٌة اإلسبلمٌة، -8ٔٔ

 .ٕٕٓٓالقاھرة ، عبد الملك بن مروان ،الهٌبة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ والترجمة والنشر،-9ٔٔ

 .98٘ٔ، ٘القاھرة،ط، دار التراث ، الخراج والنظم اإلسبلمٌة للدولة األموٌة -ٕٓٔ

،دور القبابل العربٌة فً مصر منذ الفتح اإلسبلمً حتى قٌام الدولة ممدوح عبد الرحمن  الرٌطً، -414

 ،د.ت.ٔم(مكتبة مدبولً، القاھرة،ط9ٙ9-4ٗٙھ/8ٖ٘-ٕٔالفاطمٌة)

 ،د.ط، د.ت. الؽزو العربً لشمال إفرٌقٌا، تاو ت، ،تامؽناست،أحمد  ،الزاهد -411

 .99٘ٔ، ٔوبٌروت، ط تارٌخ القضاء فً اإلسبلم، دؼر الفكر، دمشق،،.محمد ، الزحٌلً -413
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 .ٕٕٓٓ، ٘ٔاألعبلم، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط،خٌر الدٌن  ،الزركلً -411

السرٌان والحضارة اإلسبلمٌة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ،الشحات السٌد ، زؼلول -415

 .94٘ٔاالسكندرٌة،

طرق التجارة الدولٌة ومحطاتها بٌن الشرق والؽرب ) أواخر العصور الوسطى( الهٌبة ،فهمً نعٌم ، زكً -ٕٙٔ

          .94ٖٔالقاھرة، المصرٌة العامة للكتاب

 جرجً :، زٌدان -

 د.ت. تارٌخ التمدن اإلسبلمً، ،مكتبة الحٌاة، بٌروت،-4ٕٔ

 د.ت. ، دار الهبلل، د.م،للؽة العربٌةتارٌخ آداب ا-8ٕٔ 

 .98ٕٔ، ٕأحكام الذمٌٌن والمستؤمنٌن فً دار اإلسبلم، مإسسة الرسالة ، بٌروت ط،عبد الكرٌم  زٌدان ، -411

 زٌتون، محمد -

 .988ٔ، ٔقاھرة، طالالقٌروان ودورھا فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار المنار، -ٖٓٔ

 .99ٓٔمسلمون فً المعرب واألندلس، ال-ٖٔٔ

 .99ٗٔالم اإلسبلمً، جامعة دمشق، التارٌخ االقتصادي واالجتماعً للع ،محمد أحمد ،زٌود -ٕٖٔ

 . 984ٔ،العمارة فً صدر اإلسبلم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، كمال الدٌن،سامح  -ٖٖٔ

 .984ٔ، ٔطالمدارس النحوٌة، دار الفكر، عمان األردن، ، ابراهٌم ،السامرائً -431

تارٌخ العرب وحضارتهم  ناطق صالح ، ،مطلوب  عبد الواحد  و،خلٌل ابراهٌم و طه ذنون  ،السامرائً -435

 .ٕٓٓٓ، ٔفً األندلس، دار الكتب الوطنٌة، بنؽازي، ط

 .99٘ٔ، ٔ،نشؤة المعاجم العربٌة وتطورھا، دار الصداقة، بٌروت، طدٌزٌرة  ،سقال -436

 السٌد عبد العزٌز سالم، -

 .98ٙٔتارٌخ مدٌنة صٌدا فً العصر اإلسبلمً، مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة،  -4ٖٔ

 .994ٔقرطبة حاضرة الخبلفة فً األندلس، مإسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، -8ٖٔ

 ،مإسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة، د.ت.تارٌخ الدولة العربٌة -9ٖٔ

 .98٘ٔة شباب الجامعة، االسكندرٌة، فً تارٌخ وحضارة اإلسبلم فً األندلس، مإسس-ٓٗٔ

 .94ٓٔد البحوث اإلسبلمٌة، عهشؤة الفقه االجتهادي وأطواره، من ،محمد علً الساٌس، -414

 .98ٓٔمعالم اآلثار الٌمنٌة، مركز الدراسات واألبحاث الٌمنٌة، صنعاء، ، حسن السباعً، -ٕٗٔ
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 .99ٗٔ، المركز الثقافً، بٌروت،  إٌبلؾ قرٌش ،فكتور ،سحاب -ٖٗٔ

 .9ٙٔٔت، القاھرة،تارٌخ المنسوجا ،خلٌفة سعٌد،  -411

الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مدٌنة الفسطاط حتى نهاٌة العصر األموي،  حورٌة عبد المجٌد سالم، -٘ٗٔ

 .94ٓٔاآلداب، تموز،   جامعة القاھرة، كلٌة 

 .9ٖ٘ٔ،  ٔط ،عمارتها كسوتها سدانتهآالمعظمة تارٌخ الكعبة ،حسٌن عبد هللا سالمة، -416

آل المهلب فً المشرق اإلسبلمً ودورھم  السٌاسً والحزبً حتى ،عبد المنعم عبد الحمٌد  سلطان، -410

 .99ٓٔشباب الجامعة للطباعة ،اإلسكندرٌة،   سقوط الدولة األموٌة، مإسسة

 .94ٕٔ، ٔأرمٌنٌة فً التارٌخ العربً، ط ،أدٌب ،السٌد -414

طنطا،  تارٌخ اإلسبلم والمسلمٌن فً العصر األموي ،دار الصحابة للتراث، ،مجدي فتحً ، السٌد -411

ٔ998. 

 ٕٔٓٓمدخل إلى علم الكبلم، دار قباء، القاھرة،  ،محمد صالح محمد السٌد، -457

 .ٕٕٓٓشباب الجامعة ،اإلسكندرٌة ،تارٌخ الدولة األموٌة، مإسسة ،محمود  ، السٌد -454

فً العصر األموي، الرٌاض ،  الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً نجد والحجاز،عبد هللا محمد  السٌؾ، -451

ٔ98ٖ. 

 .99ٓٔ، ٔالفن اإلسبلمً )إلتزام وإبداع( دار القلم، دمشق، ط،صالح أحمد  الشامً، -453

 .ٕٓٓٓ، 4اإلسبلمً)العهد األموي(المكتب اإلسبلمً،،بٌروت،طالتارٌخ ، محمود ،شاكر -415

 .ٕٔٓٓالدولة األموٌة المفترى، دار القاھرة، للكتاب، ،حمدي شاهٌن، -455

 .ٕٓٓٓ.مصر فً اإلسبلم، دار أنباء، القاھرة، إصالح عبد السالم ،،الرفاعً  عبد الصبور و ،شاهٌن -456

تارٌخ الكتابة وتدوٌن العلم فً العصر الجاھلً والقرن األول الهجري، دار  ،محمد حسن ،شراب -405

 .ٕ٘ٓٓ، ٔالصدٌق، دمشق، ط

 ٔ،الفاروق عمر بن الخطاب، مركز األھرام للترجمة والنشر، القاھرة، ط عبد الرحمن ،الشرقاوي -454

،ٔ984. 

نهاٌة العصر األموي، مكتبة عبد الحمٌد ،أحوال ؼٌر المسلمٌن فً ببلد الشام حتى حامد محمد ،الشرٌؾ  -451

 .4ٕٓٓشومان، عمان أألردن، 

دراسة فً وثابق العهد النبوي، دار  نشؤة الدولة اإلسبلمٌة على عهد الرسول ،قاسم عون ،الشرٌؾ -467

 .98ٔٔ ، ٕالكتاب اللبنانً، بٌروت، ط

 .99ٔٔالدراسات اإلسبلمٌة، ، معهد نظم الحكم واإلدارة فً الدولة اإلسبلمٌة عمر ، ،شرٌؾ -464
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الخبلفة، دار قباء، تارٌخ اإلسبلم فً األندلس من الفتح العربً حتى سقوط  ،علً حسٌن الشطشاط، -ٕٙٔ

 .ٕٔٓٓالقاھرة،

 . 984ٔصدر اإلسبلم والدولة األموٌة ،بٌروت،،محمد عبد الحً  ، شعبان -463

 .989ٔ، ٔبٌروت والقاھرة،ط الكٌمٌاء فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار الشروق، ،علً جمعان ،الشكٌل -461

 .98ٖٔدار النهضة العربٌة، بٌروت، المدخل فً التعرٌؾ بالفقه اإلسبلمً،  ،محمد مصطفى ،شلبً -465

       . 99ٖٔدار المنتخب، بٌروت،  األمة والدولة،،الفضل  ، شلق -466

 .98ٔٔ، ٕري، دار العودة، بٌروت، طأضواء على تارٌخ الٌمن البح ،حسن صالح ،شهاب -460

 .999ٔ، وزارة الثقافة،دمشق،ٕخً، جمعجم دمشق التارٌ ،قتٌبة الشهابً، -464

محاضرات جامعة اإلسكندرٌة،  وحدة مصر وسورٌة فً العصر اإلسبلمً ،،جمال الدٌن  الشٌال، -461

ٔ9٘8. 

 .984ٔ، ٔبٌت المقدس وما حوله، مكتبة الفبلح، الكوٌت، ط ،محمد عثمان ،شبٌر -407

 .ٕٓٓٓ، ٔالتحنٌط فلسفة الخلود فً مصر القدٌمة، جماعة حور الثقافٌة، القاھرة، ،ط ،أحمد  ،صالح -404

القاھرة  ،دراسات اقتصادٌة فً تارٌخ مصر اإلسبلمٌة )عصر الوالة( مطبعة الكٌبلنً،أمٌن ،صالح  -401

ٔ94٘. 

 .99ٙٔ،  ٔالنظم اإلسبلمٌة نشؤتها وتطورھا، منشورات الشرٌؾ الرضً ،إٌران، ط،صبحً ،الصالح  -403

 .ٕٓٓٓ، ٔد جامع وجامعة، الرٌاض، طالمسج محمد ،،الصالح  -401

فً علم الكبلم دراسة فلسفٌة آلراء الفرق اإلسبلمٌة فً أصول الدٌن، ،دار ، أحمد محمود صبحً، -405

 .98٘ٔ، ٘بٌروت،طالنهضة العربٌة، 

 .99ٔٔ، مكتبة النهضة المصرٌة، العلم ومناھج البحث فً الحضارة اإلسبلمٌة ،نادٌة حسنً ،صقر -406

 ،علً محمد الصالبً، -

صفحات من التارٌخ اإلسبلمً فً الشمال اإلفرٌقً )عصر الدولتٌن األموٌة والعباسٌة وظهور فكر  -44ٔ

 .998ٔ، ٔلبنان، ط الخوارج( دار البٌارق،

 .9ٕٓٓ، ٖدار المعرفة، بٌروت،ط الدولة األموٌة عوامل االزدھار وتداعٌات االنهٌار،  -48ٔ

 .ٖٕٓٓ، ٔدٌوان لٌلى األخٌلٌة، دار صادر، بٌروت، ط الصمد ،واضح،-401

 .99ٕٔ، ٔتنبً، بٌروت، طاإلسبلم وفبوٌة تطور العمارة العربٌة، دار الم ،حٌان الصٌداوي، -447

 .9٘ٓٔ، ٔ، العبلقات بٌن العرب والصٌن ،مكتبة النهضة المصرٌة ،طبدر الدٌن ،الصٌنً  -444
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 .94ٓٔالنهار،بٌروت،  دار تارٌخ الموارنة،بطرس ،،ضو  -441

 .99ٔٔ، ٔالفكر اللبنانً، بٌروت،ط عمر بن الخطاب، دار ،محمد ضٌا، -443

 شوقً ، ضٌؾ -

 د.ت.،ٔٔالقاھرة، طالفن ومذاھبه فً الشعر العربً، دار المعارؾ، -8ٗٔ

 ، د.ت.الشعر والؽناء فً المدٌنة ومكة لعصر بنً أمٌة ، دار الثقافة للطباعة -8٘ٔ

 .د.تعر األموي، دار المعارؾ، القاھرة، التطور والتجدٌد فً الش -8ٙٔ

 د.ت.،4المدارس النحوٌة، دار المعارؾ ، القاھرة، ط -84ٔ

مكتبة  بالحج والحرمٌن الشرٌفٌن فً العصر األموي، مظاھر االھتمام،حجازي حسن علً  ، طروادة -444

 .ٕٕٓٓ، ٔزھراء الشرق، القاھرة، ط

 .8ٕٓٓ، ٙدار النفابس ،بٌروت، ط تارٌخ الدولة األموٌة، ،طقوش، محمد سهٌل -441

 .949ٔ، ٕط، تارٌخ العرب، دار األندلس، )د.م( ، محمد أسعد طلس -417

 د.ت.،ٕنشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة، دار المعارؾ، القاھرة، ط ،محمد الطنطاوي، -414

 99ٓٔ، ٔالجامع األموي فً دمشق، دار المنارة، جدة، ط ،علً ،الطنطاوي -411

 د.ت. علماء العرب وما أعطوه للحضارة، دار الكاتب العربً، بٌروت،،قدري حافظ ، طوقان -413

   .98٘ٔ)فتح ببلد الشام( دار النفابس ، بٌروت،  ، الطرٌق إلى دمشق،مال أحمد ك، عادل -411

 ،د.ت.ٔالمعتزلة والفكر الحر، األھالً للطباعة والنشر، دمشق، ط، العوا ،عادل -415

 .94ٖٔفة بنً أمٌة ، جامعة دمشق، خبل،نبٌه  ، عاقل -416

 ٔالحكمة، لندن، ط تارٌخ عمان فً العصور اإلسبلمٌة األولى، دار،عبد الرحمن عبد الكرٌم  العانً، -94ٔ

ٔ999    . 

 تارٌخ البحرٌة اإلسبلمٌة فً مصر والشام دارالنهضةالسٌد عبد العزٌز ،،سالم  و،أحمد مختار  العبادي، -414

 .98ٔٔالعربٌة،بٌروت،

 .9ٗ4ٔمكتبة اآلداب ،االسكندرٌة،  صور فً التارٌخ اإلسبلمً ،عبد الحمٌد ، ،العبادي -411

 94ٔٔ.، دٌوان كثٌر عزة، دار الثقافة، بٌروت، عباس، إحسان-177

 ، ٔ، شرح دٌوان عمر بن أبً ربٌعة، مطبعة السعادة، القاھرة، طعبد الحمٌد ، محمد محً الدٌن-174

ٔ9ٕ٘. 
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 94ٙٔدار الحرٌة للطباعة،بؽداد، ، الزجاج اإلسبلمً فً متاحؾ ومخازن العراق،هناء  ،عبد الخالق -171

 .94ٙٔدراسات فً تارٌخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل، نجٌب ،حكمت ،عبد الرحمن  -ٖٕٓ

دراسات فً تارٌخ العراق وحضارته)الجٌش والسبلح( جامعة عبد الحسٌن مهدي،  عبد الرحٌم ، -171

 .988ٔ، ٔبؽداد،ط

 .94ٙٔ، ٔالحواضر اإلسبلمٌة الكبرى، دار الفكر العربً، ط ،عصام الدٌن عبد الرؤوؾ، -175

 .948ٔد.ط،اسة عند العرب ، تونس،ٌدراسات فً مصطلح الس،أحمد  ،عبد السالم -176

 .98ٗٔ، ٔاإلسبلمً فً العصر األموي دار الوفاء ،القاھرة طالعالم ،عبد الطٌؾ  عبد الشافً ، -170

 .984ٔ، ٖالخطابة وإعداد الخطٌب، دار الشروق، القاھرة، طعبد الجلٌل ،،عبد شلبً  -174

 .994ٔ، ٔم، طٓسبلمً، دار السبلم،داإل أصول الفقه ،أمٌر عبد العزٌز، -171

-ٖ٘ٙأرمٌنٌة وعبلقاتها السٌاسٌة بكل من البٌزنطٌٌن والمسلمٌن  عبد الرحمن  ،،محمد عبد الؽنً  -147

 .98ٖٔم االسكندرٌة ، ٗٙٓٔ

 .98٘ٔ، ٖالكٌمٌاء عند العرب، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاھرة، ط مصطفى ، ،عبد الؽنً -144

 .99ٙٔ، ٔشرٌؾ، المدٌنة المنورة، طتارٌخ المسجد النبوي ال محمد إلٌاس ، ،عبد الؽنً -141

 .99ٔٔضٌاع بنً أمٌة فً عصر الخبلفة، ،صفاء حافظ  ،عبد الفتاح -143

 .998ٔالمستقبل العربً، القاھرة،  دار  معارك فاصلة فً تارٌخ اإلسبلم، ،محمد فرٌد ،عبد القادر -141

العبلقات السٌاسٌة بٌن بٌزنطة والشرق األدنى مإسسة شباب الجامعة، ،ودٌع فتحً  ، عبد هللا -145

 .99ٓٔاإلسكندرٌة،

 .9ٙ٘ٔالمنار، تونس، ورقات فً الحضارة العربٌة بإفرٌقٌا التونسٌة، مكتبة ،حسن حسنً  عبد الوهاب، -146

 ،د.ت.ٔعبقرٌة اإلسبلم فً أصول الحكم، دمشق ، ط ،منٌر ،العجالنً -140

 إبراهٌم أحمد العدوي، -

 ، د.ت.قوات البحرٌة العربٌة ،مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ،القاھرة-8ٕٔ

النظم اإلسبلمٌة ومقوماتها الفكرٌة  ومإسساتها التنفٌذٌة فً صدر اإلسبلم والعصر األموي، مكتبة  -9ٕٔ

 ، د.ت.األنجلو المصرٌة القاھرة

 ،د.ط، د.ت. مصر اإلسبلمٌة درع العروبة ورباط اإلسبلم، وزارة الثقافة، ھٌبة اآلثار المصرٌة -ٕٕٓ

 .تارٌخ القضاء فً اإلسبلم، مكتبات الكلٌات األزھرٌة، مصر، د.ت محمد ،عرنوس -114

 .99ٕٔ،  ٖمجمل تارٌخ المؽرب، طعبد هللا ،  ،العروي -111
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 السٌد الباز العرٌنً، -

 .9ٙٔٔمصر البٌزنطٌة، دار النهضة العربٌة، -ٖٕٕ

 .9ٙ٘ٔالدولة البٌزنطٌة، القاھرة،-ٕٕٗ

التجارة والمبلحة فً الخلٌج العربً فً العصر العباسً، مطبعة المٌدان،  ،سلمان ابراهٌم  ،العسكري -115

 د.ت. القاھرة،

 . 9ٙٓٔ، ٔالجدٌدة، دمشق، ط آثارنا فً اإلقلٌم السوري، المطبعة ،أبو الفرج ،العش -116

   ٌوسؾالعش، -

 .998ٔ، ٕالتً سبقتها ومهدت لها ، دار الفكر ،دمشق ، ط واألحداثالدولة األموٌة -4ٕٕ

ُدور الكتب العربٌة العامة وشبه العامة لببلد الشام والعراق ومصر  فً العصر الوسٌط، ترجمة نزار  -8ٕٕ

 .99ٔٔ، ٔار الفكر بٌروت، ودمشق، طأباظة ومحمد صباغ، د

 .99ٕٔ، ٔ، الخبلفة اإلسبلمٌة ،سٌنا للنشر، القاھرة ، طمحمد سعٌد ،العشماوي   -111

تارٌخ ببلد الشام ،تارٌخ ببلد الشام فً القرن األول وبداٌة القرن الثانً الهجري ،دار عمار ،،العشً  -137

 .    9ٕٓٓ، ٔالٌنابٌع دمشق ،ط

 .99ٗٔ، ٔط، دار األمٌن، القاھرة والجٌزة لحٌاة االقتصادٌة، فً مصر البٌزنطٌة،،ا زبٌدة  محمد ،عطا -134

 ،حسٌن عطوان ، -

 .98ٙٔالجٌل ،بٌروت ،األموٌون والخبلفة ،دار  -ٕٖٕ

 .98ٙٔلهجرٌٌن، دار الجٌل، بٌروت، رواٌة الشامٌٌن للمؽازي والسٌر فً القرنٌن األول والثانً ا -ٖٖٕ

 .99ٔٔ، ٔط، الفقهاء والخبلفة فً العصر األموي، دار الجٌل ، بٌروت-ٖٕٗ

         .984ٔ، ٔالجؽرافٌة التارٌخٌة لببلد الشام، دار الجٌل، بٌروت، ط-ٖٕ٘

 .99ٙٔ، ٔالمجتمع فً العصر األموي، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت،ط ،العظم ، أسٌمة -136

 .99ٗٔ، ٔالقٌم الجمالٌة فً العمارة العربٌة اإلسبلمٌة، بٌروت، القاھرة، طثروت ،،عكاشة  -130

 .99ٖٔ، ٕفً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم،ط المفصل، جواد علً، -134

 صالح أحمد ،  ،العلً -

 .99ٓٔ، ٔة( مإسسة الرسالة،بٌروت،طالحجاز فً صدر اإلسبلم )دراسات فً أحواله العمرانٌة واإلدارٌ-9ٖٕ

 .98ٖٔ، ٔبٌروت، ط دراسات فً تطور الحركة الفكرٌة فً صدر اإلسبلم، مإسسة الرسالة،-ٕٓٗ
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 .998ٔعمان،عمرو بن العاص القابد والسٌاسً، دار زھران، ،علً، عبد الرحٌم محمد عبد الحمٌد  -114

 .94ٙٔتارٌخ حضرموت، دار الكتب ، بٌروت،  ،صالح بن حامد ،العلوي -111

 خبلفة الراشدة، مكتبة العبٌكان، المدٌنة المنورة ،د.ت.عصر ال ،أكرم ضٌاء ،العمري -113

 .989ٔ، ٔالشواؾ، الرٌاض،ط رون، دارالطب عبر الق ، عبٌد الفضل ،عمر -111

 عمارة، محمد  -

 .99ٔٔسبلمً دار الشروق، القاھرة، تٌارات، الفكر اإل -ٕ٘ٗ

 .99ٖٔ، ٔقاموس المصطلحات االقتصادٌة فً الحضارة اإلسبلمٌة، دار الشروق، بٌروت، ط-ٕٙٗ

 فاروق ، ،عمر -

 .94ٓٔ،  ٔطبٌعة الدولة  العباسٌة، دار اإلرشاد بٌروت، ط-4ٕٗ

 .988ٔ، ٔط شإون الثقافٌة ، بؽداد،الثورة العباسٌة، دار ال -4ٕٗ

معالم تارٌخ اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة)مدخل لدراسة التارٌخ السٌاسً والحربً( ،محمود سعٌد ،، عمران -114

 .ٕٓٓٓدار المعرفة الجامعٌة، القاھرة، 

 .998ٔ، ٔفاق العربٌة، القاھرة، طدار اآل ، الفسطاط النشؤة االزدھار واالنحسار،خالد  ،عزب -111

         . 99ٕٔ، ٔالعرب النصارى، األھلً للطباعة والنشر، دمشق، ط،حسٌن  العودات، -157

العمل وقضاٌا الصناعة فً اإلسبلم ، المكتب العلمً للكمبٌوتر والنشر والتوزٌع، ،حنفً ،  عوض -154

 ، د.ت.االسكندرٌة

 ،د.ت.ٕالمرأة فً اإلسبلم ،ط، كمال أحمد ،عون -151

 .984ٔ، ٔسوزلر ،القاھرة،ط  شركة األموٌة بٌن السقوط واالنتحار،الدولة ،عبد الحلٌم  عوٌس، -153

 .994ٔ، ٔكتبة الخانجً، القاھرة ،طدولة اإلسبلم فً األندلس ،القسم األول،  م ،محمد عبد هللا عنان، -151

 .98ٔٔ، ٔالبٌمارستانات، دار الرابد العربً، بٌروت،ط أحمد ،عٌسى -155

 .ٕٔٓٓ، ٕٔالسنة النبوٌة بٌن أھل الفقه وأھل الحدٌث، دار الشروق، القاھرة، ط ،محمد الؽزالٌن، -156

 ؼالب، محمد -

 .9ٙ9ٔالساحل الفٌنٌقً وظهٌره فً الجؽرافٌة والتارٌخ، بٌروت،  -4ٕ٘

 ، د.ت.ٌنابٌع الفكر اإلسبلمً وعوامل تطوره، المجلس األعلى للدراسات اإلسبلمٌة، القاھرة-8ٕ٘

 .ٕٕٓٓ، ٔتارٌخ المسجد األقصى،فلسطٌن،د.م،طؼوشة، محمد هاشم ،  -151
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 .99ٔٔ، ٔدار الهادي، بٌروت، ط سٌرة عمر بن عبد العزٌز،،علً  فاعور، -167

 .9ٙٙٔق وفارس، دار الفكر العربً، للعرا الفتح العربً، محمد فرج، -164

 .99ٕٔ،تارٌخ بٌزنطة السٌاسً ،منشورات جامعة دمشق،نعٌم  فرح، -161

 .9٘ٓٔالمدخل إلى علوم القرآن والعلوم اإلسبلمٌة، دار الفكر العربً، بٌروت،  محمد أمٌن ،فرشوخ -ٖٕٙ

 فروخ ، عمر -

 .9ٗٔٔالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً ،بٌروت،-ٕٗٙ

 .98ٔٔ، ٘تارٌخ صدر اإلسبلم والدولة األموٌة دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت ، ط -ٕ٘ٙ

 .98ٔٔ، ٕمن البحر المتوسط، ط لؽربًالحوض االعرب واإلسبلم فً -ٕٙٙ

 .98ٖٔ، ٗتارٌخ الفكر العربً إلى أٌام ابن خلدون، دار العلم للمبلٌٌن، ط-4ٕٙ

 .98ٓٔتارٌخ الهند فً العصر اإلسبلمً، عالم الكتب، القاھرة، عصام الدٌن عبد الرؤوؾ ،،الفقً  -164

 ،  القاھرة د.تمساجد القاھرة ومدارسها)المدخل( ، أحمد فكري،  -161

 .98ٔٔ، ٔالمكتبة الفٌصلٌة، مكة، طالمكاٌٌل اإلسبلمٌة فً صدر اإلسبلم،   سامح ، ،فهمً -107

 .98ٕٔ، ٙبٌروت، ط حركة الفتح اإلسبلمً فً القرن األول ، دار العلم للمبلٌٌن، ،شكري  فٌصل، -104

 محمد ابراهٌم الفٌومً، -

 .ٖٕٓٓ، ٔالعربً، القاھرة، طالفكر الخوارج والمرجبة، دار -4ٕٕ

 ، د.ت.الفرق اإلسبلمٌة وحق األمة السٌاسً، دار الشروق، القاھرة -4ٖٕ

 .ٖٕٓٓلبنان فً القرون الوسطى، كلٌة اآلداب الجامعة اللبنانٌة، بٌروت،   ،الٌاس القطار،  -101

 .989ٔ، ٗتارٌخ التشرٌع اإلسبلمً، مكتبة وھبة، القاھرة، ط ،مناع ،القطان -105

 د.ت.، الخلٌج العربً، دار الكتاب العربً، بٌروت، قدري ،قلعجً  -106

والترجمة والنشر ، القاھرة، ، أدب الخوارج فً العصر األموي، مطبعة لجنة األلٌؾ  سهٌر،القلماوي  -100

ٔ9ٗ٘. 

رة، القاھتى سقوط الخبلفة العباسٌة،، تجارة مصر البحر األحمر منذ فجر اإلسبلم ح ،عطٌة ،القوصً -104

ٔ94ٙ 

رن الثالث الهجري، مركز دراسات من الفتح اإلسبلمً حتى أواسط القالخراج  ،ؼٌداء خزنة كاتبً، -101

 .994ٔ، ٕالعربٌة، بٌروت، طالوحدة 



ٖ4ٕ 
 

 سٌدة اسماعبل كاشؾ، -

 .ٕ٘ٓٓلمصرٌة العامة للكتاب ،مصر،الهٌبة ا الولٌد بن عبد الملك،-8ٕٓ

 .99ٕٔالمصرٌة العامة للكتاب، القاھرة، سبلم، الهٌبة مصر فً فجر اإل-8ٕٔ

 .عبد العزٌز بن مروان، المإسسة المصرٌة العامة للنشر، دار الكاتب العربً، القاھرة-8ٕٕ

األرقم،  أبً بن شركة دار األرقم ، تحقٌق عبد هللا الخالدي،التراتٌب اإلدارٌة،محمد عبد الحً ، الكتانً -143

 د.ت.،ٕبٌروت، ط

 ،د.ت. أعبلم النساء فً عالمً العرب واإلسبلم  مإسسة الرسالة ،بٌروت،عمر رضا ، كحالة -141

 ،98ٙٔ، ٖاإلسبلم والحضارة اإلسبلمٌة، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر، القاھرة، ط،محمد  ، علًكرد -

 .د.ت،ٕدمشق، ط مكتبة النوري، خطط الشام،-8ٕ٘

 .الفكر، دمشق، د.تدمشق مدٌنة السحر والشعر ، دار -8ٕٙ

 ،د.ت.ٖ، أصول التشرٌع اإلسبلمً، الدار العربٌة للكتاب،، تونس ط الهادي ،كّرو -140

 .98٘ٔحضارة العراق، مجموعة من الباحثٌن العراقٌٌن،، بؽداد، ، حمدان عبد المجٌد ،الكسٌبً  -144

 دار النهضة العربٌة، بٌروت، د.ت. ، مكانة المرأة فً اإلسبلم ، حٌىٌ ،الكعكً -141

 .98ٔٔ، ٕالمؽرب اإلسبلمً، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، ط ،موسى ،لقبال -117

 . 9ٙٙٔ، ٖصر الخلفاء األموٌٌن ( طالتارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة )ع،عبد المنعم  ماجد ، -114

 محمد حسٌن محاسنة، -

 .ٕٔٓٓدار الكتاب الجامعً، العٌن، أضواء على تارٌخ العلوم عند المسلمٌن، -9ٕٕ

 .999ٔبلمٌة ،مطبعة البهجة، إربد، بناء الدولة العربٌة اإلس  -113

 د.ت. الؽزل فً الشعر العربً، دار الراتب الجامعٌة، بٌروت، ،سراج الدٌن محمد، -111

 .944ٔالقاھرة،النسٌج اإلسبلمً،  ،سعاد ماهر محمد، -115

 .98ٖٔالكلٌات، األزھرٌة، القاھرة،الموجز فً نشؤة علم النحو، مكتبة  ،محمد الشاطر أحمد ،محمد -116

 .ٕٔٓٓ، ٕقدس لئلعبلن ، القاھرة، ط، المكاٌٌل والموازٌن الشرعٌة، العلً ،محمد  -110

 99ٖٔتارٌخ الدولة العربٌة دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  ،نبٌلة حسن ،محمد -114

 .98ٖٔالجؽرافٌة والجؽرافٌون بٌن الزمان والمكان، دار العلم، بٌروت،  ،محمد محمود ،محمدٌن -99ٕ

 .999ٔ د.م،،ٔالفتنة المقدسة، ط، ابراهٌم ، ،محمود -377
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 .بٌروت، د.تمبذنة الجامع األبٌض فً الرملة، مخلص عبد هللا ، -374

، دراسات فً المكتبة العربٌة وتدوٌن التراث، دار العلوم العربٌة، بٌروت،  محمد أسعد حسن،المراؼً  -371

 ،د.ت. ٔط

، ٔفاق العربٌة، القاھرة، طدراسات فً علم الكبلم والفلسفة اإلسبلمٌة، دار اآل جمال ،،المرزوقً  -373

ٕٓٓٔ. 

 .99ٗٔ، ٔالموارد المالٌة فً اإلسبلم، دار ذات السبلسل، الكوٌت، ط ، أحمد عبد العزٌز ،المزٌنً -371

 .9ٙٙٔالقضاء فً اإلسبلم، شركة الشرق األوسط، مصر،، عطٌة مشرفة، -375

، مطبعة ٔفً عصري صدر اإلسبلم والدولة األموٌة، ج األدب العربً وتارٌخهمصطفى محمود ،  -370

 .9ٖ4ٔ ٕمصطفى البابً، القاھرة، ط

 .99ٖٔ، ٌٔة، دار الصفوة، بٌروت، طالفلسفة اإلسبلم ،محمد رضا المظفر، -374

 .988ٔ،، الموالً ونظام الوالء من الجاھلٌة إلى أواخر العصر األموي،دار الفكر، دمشقمحمود  ،مقداد -371

مركز زاٌد للتراث والتارٌخ،  نشؤة الدواوٌن وتطورھا فً صدر اإلسبلم،زرٌق مرزوق ، ،المعاٌطة -347

ٕٓٓٓ. 

 9ٙ9ٔ.دٌوان ابن ھرمة، مطبعة اآلداب ، كالفورنٌا،  المعٌد، محمد جبار،-344

 99٘ٔ.، ٕالفرق الكبلمٌة اإلسبلمٌة)مدخل ودراسة( مكتبة وھبة، القاھرة، ط ،علً عبد الفتاح المؽربً، -341

تارٌخ األندلس السٌاسً ، دراسة شاملة منشورة فً كتاب الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة فً  ،محمود ،مكً -343

 .998ٔ،  ٔالجٌوسً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ،  ط األندلس، تحرٌر سلمى

 ٔالحب بٌن المسلمٌن والنصارى فً التارٌخ العربً، دار الكنوز، بٌروت، ط عبد المعٌن ،،الملوحً  -341

،ٔ99ٖ. 

 .  9٘8ٔاإلدارة العربٌة، ترجمة إبراھٌم أحمد العدوي، حسنً ،،مولوي  -345

، دار الرشٌد، العوامل التارٌخٌة لنشؤة تطور المدن العربٌة اإلسبلمٌة ،مصطفى عباس ،الموسوي -346

 .98ٕٔارة الثقافة،وزالعراق، منشورات 

 حسٌن ،،مؤنس  -

 .الدٌنٌة ، القاھرةفتح العرب للمؽرب، مكتبة الثقافة -4ٖٔ

 .ٕٕٓٓ، ٔط   بٌروت، فجر األندلس، دار المناھل،-8ٖٔ

 .984ٔ، ٔالزھراء لئلعبلم العربً، القاھرة،ط أطلس تارٌخ اإلسبلم، -9ٖٔ

 .98ٖٔ، ٔالزكاة، مكتب اإلعبلم اإلسبلمً، ط ،آٌت هللا حسٌن علً المنتظري، -ٕٖٓ
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 .99ٕٔمركز النشر بجامعة القاھرة،الروم والمشرق العربً سٌد أحمد ،،الناصري  -314

مدخل إلى تارٌخ الحضارة العربٌة واإلسبلمٌة، دار جمٌل ،،أحمد و بٌضون ،عودات  شحادة و،الناطور  -ٕٕٖ

 .989ٔ، ٔربد األردن، طإ األمل للنشر،

 .8ٕٓٓ، ٔ،تارٌخ النظم والحضارة اإلسبلمٌة، دار الفكر العربً، القاھرة، طفتحٌة ،النبراوي  -311

 د.ت.         اإلسبلم والسٌاسة، القاھرة، حسٌن فوزي ،،النجار  -315

 .9ٖ٘ٔ، تارٌخ العرب قبل اإلسبلم، مطبعة األزھر، محمد مصطفى ،النجار  -316

 .998ٔ، ٗالدولة األموٌة فً الشرق ،ط  ،محمد الطٌب  ،النجار -310

 . 9٘٘ٔ، ٗقصص األنبٌاء مطبعة مصر، ط،، عبد الوهاب لنجارا-314

  د.ت.، 9نشؤة الفكر الفلسفً فً اإلسبلم، دار المعارؾ ، القاھرة،ط ، علً سامً،النشار  -311

 .94ٖٔ، ٕشعر األموي، دار الفكر، طالعصبٌة القبلٌة وأثرھا فً ال، إحسان ،النص -337

 .99ٙٔالزراعة فً مصر اإلسبلمٌة من عهد الخلفاء الراشدٌن إلى عهد الثورة،  ولٌم ، ،نظٌر -334

 .9ًٖ٘ٔ المتحؾ العراقً ، بؽداد، ، الدٌنار اإلسبلمً فناصر  ،النقشبندي -331

 .99ٙٔدار المعارؾ اإلسكندرٌة ،  نظرٌة الخبلفة أو اإلمامة، ،صالح الدٌن ،نوار  -333

 99ٙٔ، دٌوان الحارث بن خالد المخزومً، الجامعة األردنٌة، عمانـ وبخ، سعد فهدالن-331

، الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ، الدار المصرٌة عواطؾ محمد ،شنقارو  ورحٌم الكاظم اشمً، اله -335

 المكتبة  الجامعٌة، ؼرٌان، لٌبٌا، د.ت. اللبنانٌة، القاھرة

 .ٕٕٓٓ، ٔالخبلفة الراشدة، دار ابن حزم، بٌروت،طعبد المنعم ،،الهاشمً  -336

 .ٕٓٔٓالمرأة فً طل اإلسبلم ، بدر عبد الحمٌد ،،همٌسة  -330

 ًٔ الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، الدار الجماھٌرٌة للنشر،لٌبٌا،طفتارٌخ الطب  ،الهونً، فرج محمد -334

،ٔ98ٙ، 

       . 999ٔ، ٖ، مواطنون ال ذمٌون ، دار الشروق، القاھرة، طفهمً ،هوٌدي  -9ٖٖ

 .949ٔ،دار الثقافة،القاھرة، اإلسبلمٌة،دراسات فً علم الكبلم والفلسفة ٌحٌى  ،هوٌدي -317

الفهرست معجم الخرٌطة التارٌخٌة للمالك اإلسبلمٌة، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاھرة، ، أمٌن واصؾ بك، -314

 .د.ت

 ، د.ت.السلطة القضابٌة ونظام القضاء فً اإلسبلم، المكتبة التوفٌقٌة، القاھرة،نصر فرٌد محمد ، واصل -311
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م مطبعة مصنع ٕ٘ٓٔ-ٖٖٗ، دراسات فً تارٌخ وحضارة الدولة البٌزنطٌة، من عبد العزٌز ،فرجوسام  -313

 98ٕٔاالسكندرٌة، الكراس،

المدخل لتارٌخ فن العمارة اإلسبلمٌة وتطورھا، دار الجاحظ، وزارة الثقافة العراقٌة،  شرٌؾ ،،ٌوسؾ  -311

 .98ٓٔبؽداد، 

 ثالثاً: المراجع الحدٌثة المعربة:

م( ترجمة أحمد ٓٓٔٔ-ٓٓ٘ٓ )القوى البحرٌة والتجارٌة فً البحر المتوسط لوٌس.ر.لوٌس، ،أرشٌبالد -ٔ

 د.ت. المصرٌة ، القاھرة،  محمد عٌسى،مكتبة النهضة

الدعوة إلى اإلسبلم، ترجمة حسن ابراھٌم حسن وعبد المجٌد عابدٌن واسماعٌل توماس . و. ، ،أرنولد  -1

 .94ٔٔالمصرٌة ،القاھرة ،النحراوي، مكتبة النهضة 

، الشرق اإلسبلمً فً العصر الوسٌط ، تعرٌب منصور أبو الحسن، دار الكتاب الحدٌث  نٌكٌتا ،إٌلٌسٌؾ -ٖ

 .98ٙٔبٌروت، 

، تارٌخ األدب العربً، نقله إلى العربٌة عبد الحلٌم نجار، دار المعارؾ، القاھرة، كارل  ،بروكلمان -1

 ،د.ت.٘ط

 .99ٙٔ، ٕفتح العرب لمصر، تعرٌب محمد فرٌد أبو حدٌد بك، مكتبة مدبولً، القاھرة، ط،  ج ،الفرد ،بتلر -5

 .9ٙ4ٔ، ٕدار المعارؾ القاھرة،ط ترجمة حسن حبشً، ،أھل الذمة فً اإلسبلم،أ،س، ،ترتون  -6

، مذاھب التفسٌر اإلسبلمً، ترجمة عبد الحلٌم النجار، مكتبة الخانجً، القاھرة، ومكتبة  اجنتس ،جولدتسهر -0

 .9٘٘ٔالمثنى، بؽداد، 

،دار الثقافة،  ، تارٌخ سورٌة ولبنان وفلسطٌن، ترجمة جورج حداد وعبد الكرٌم رافق فٌلٌب ،حتً -4

 ،د.ت.ٖبٌروت،ط

تطوٌر مصادر المٌاه والطاقة ،ترجمة أحمد سمٌة زٌتونً، ، الفكر اإلسبلمً فً سٌد وقار أحمد نحسٌنً  -1

 .998ٔ، ٔفّصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ط

دار الكتاب،  العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي، ترجمة ٌعقوب بكر، ،جورج فضلو  ،حورانً -47

 القاھرة،د.ت.

 .98ٖٔ، ٖر المعارؾ، القاھرة،طالفنون اإلسبلمٌة ، ترجمة أحمد عٌسى دا م. س . ، ،دٌماند -44

 .9ٕٙٔ، ٔالعلم عند العرب، ترجمة عبد الحكٌم النجار ومحمد ٌوسؾ موسى، دار القلم،طدومٌٌلً،  -41

 ،د.ت. قصة الحضارة،، ترجمة محمد بدران، دار الجٌل ، بٌروت،ول ، دٌورانت -43

، الجزٌة واإلسبلم، ترجمة فوزي فهٌم جاد هللا، منشورات دار الحٌاة، مإسسة  دانٌل،دٌنٌت  -41

 .9ٙٓٔفرانكلٌن،بٌروت،



ٖ4ٙ 
 

 .944ٔالفن اإلسبلمً، ترجمة منٌر صبلحً االصبحً، مطبعة جامعة دمشق،  ،دافٌد تالٌوس، راٌس -45

واكٌم، دار طبلس، ، فلسطٌن أرض الرساالت السماوٌة، ترجمة قصً أتاسً، ومٌشٌل ؼارودي  ،روجٌه -46

 .988ٔدمشق، 

 ٔالحضارة العربٌة تعرٌب خلٌل أحمد خلٌل، منشورات عوٌدات، بٌروت، بارٌس،ط جاك ، ،رٌسلر -40

،ٔ99ٖ. 

تارٌخ التراث، ترجمة محمود فهمً حجازي، مراجعة عرفة مصطفى وسعٌد عبد الرحٌم،  فؤاد ، ،سٌزكٌن -44

 .99ٔٔجامعة األمٌر محمد بن سعود، الرٌاض، 

، ُدور الكتب العربٌة العامة وشبه العامة لببلد الشام والعراق ومصر  فً العصر الوسٌط، ٌوسؾ  ،العش -9ٔ

 .99ٔٔ، ٔترجمة نزار أباظة ومحمد صباغ، دار الفكر بٌروت، ودمشق، ط

 ، تارٌخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة أحد محمود الساداتً،أرمٌنوس ،فامبٌري  -17

 مكتبة نهضة الشرق،د.ت.

، السٌطرة العربٌة والتشٌع والمعتقدات المهدٌة فً ظل خبلفة بنً أمٌة، ترجمة إبراھٌم  ج، فان،فلوتن  -14

 .99ٙٔبٌروت،  العربٌة للطباعة والنشر، بٌضون، دار النهضة 

 .9ٔٔٔ، علم الفلك وتارٌخه عند العرب فً القرون الوسطى، روما، كرلونلٌنو -11

 دار قتٌبة ،دمشق،  نقله إلى العربٌة عبد الهادي عبلة ، اآلثار اإلسبلمٌة،كٌبل أرشٌبلد ،رٌزوٌل ك -13

 دار صادر بٌروت. ترجمة أحمد موسى، ،الفن اإلسبلمً، أرنست ،كونل -11

،بلدان الخبلفة اإلسبلمٌة ، ترجمة بشٌر فرنسٌس وكوركٌس عّواد ، مإسسة الرسالة  كً ،لسترنج -15

 د.ت. ،بٌروت،

، المواد والصناعات عند قدماء المصرٌٌن، ترجمة زكً اسكندر ومحمد زكرٌا ؼنٌم،  ألفرٌد ،لوكاس -16

 .99ٔٔ، ٔمكتبة مدبولً، القاھرة، ط

، فلسفة الفكر الدٌنً بٌن اإلسبلم والمسٌحٌة، تعرٌب صبحً الصالح وفرٌد جبرن دار العلم  ؼورٌه،لوٌس  -10

 .9ٙ4ٔللمبلٌٌن، بٌروت، 

 998ٔ، ٔ، تارٌخ الحضارة الفٌنٌقٌة والكنعانٌة، ترجمة ربا الخش، دار الحوار، البلذقٌة، ط جان ،مارزٌل -14

ببلد المؽرب وعبلقتها بالمشرق اإلسبلمً فً العصور الوسطى، ترجمة محمود عبد  ،جورج مارسٌه، -11

 .999ٔالصمد ھٌكل، دار المعارؾ، اإلسكندرٌة، 

 د.ت. ،اإلسبلمٌة، ترجمة، محمد عبد الهادي أبو رٌدة، دار الكتاب العربً، بٌروت، الحضارة آدم  ،متز -37

 .9٘8ٔ، اإلدارة العربٌة، ترجمة إبراھٌم أحمد العدوي،  حسنً ،مولوي -34
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منصور بن سرجون المعروؾ بالقدٌس ٌوحنا الدمشقً، نقله إلى العربٌة أنطون ھبً، جوزٌؾ  ، نصر هللا، -31

 .99ٔٔ، ٔالبولٌسبٌة ،بٌروت، ط  المكتبة

، آثار األردن ،تعرٌب سلٌمان موسى، منشورات اللجنة األردنٌة للتعرٌب والترجمة النكستر  ،هاردنج -33

 د.ت. والنشر، أخرجته مجلة رسالة المعلم،

 القاھرة الحضارة العربٌة، ترجمة إبراھٌم أحمد العدوي وحسٌن مإنس، مكتبة األنجلو المصرٌة، ي ، ،هل -31

 د.ت.،

، المكاٌٌل واألوزان اإلسبلمٌة وما ٌعادلها بالنظام المتري، ترجمة كامل العسلً، منشورات فالتر  ،هتس -35

 .94ٓٔالجامعة األردنٌة، 

، ٕ، المؽازي األولى ومإلفوھا ، ترجمة حسٌن نصار مكتبة الخانجً، القاھرة، طٌوسؾ  ، هوروفتس-36

ٕٓٓٔ. 

مطبعة الجامعة  لدولة العربٌة وسقوطها ،ترجمة ٌوسؾ العش،،ا ٌولٌوس، ولهاوزن -4ٖ

 .9٘ٙٔالسورٌة،دمشق،

الخانجً،   العربٌة دراسات فً اللؽة واللهجات واألسالٌب، ترجمة رمضان عبد التواب، مكتبة ٌوهان فك، -34

 .98ٓٔالقاھرة، 

 رابعاً :الرسائل الجامعٌة:

 فلسطٌن فً العهد األموي )الحٌاة االقتصادٌة والمظاھر االجتماعٌة( رسالة دكتوراه، األردن ،سلٌمان بدور، -4

 .ٕٗٓٓالمكتبة الوطنٌة، 

 ،الكوفة حتى نهاٌة العصر األموي، رسالة دكتوراه ، جامعة دمشقحسٌن ،التالوي  -1

 .98٘ٔ، ٔبٌروت، ط الرسالة، مإسسة الجندٌة فً عهد الدولة األموٌة، رسالة ماجستٌر،وفٌق ، ،الدقدوقً  -3

 القضاء والقضاة فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة منذ قٌامها حتى نهاٌة العصر األموي، ، محمد السعود ،الزعبً -1

 .99ٕٔ، ٔ دمشق،ط دار حسان،رسالة دكتوراه  ،

 .989ٔالمكرمة،   مكة  ،جامعة أم القرى، الحٌاة االقتصادٌة فً ببلد الشام، رسالة دكتوراه ثرٌا ، ،عرفة -5

 .99ٖٔ، ٔطرسالة دكتوراه ،،الحزبٌة السٌاسٌة منذ قٌام اإلسبلم حتى سقوط الدولة األموٌة رٌاض ،عٌسى  -6

العبلقات بٌن اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة والدولة األموٌة حتى منتصؾ القرن الثامن  وسام عبد العزٌز،،فرج  -0

 .989ٔالعامة للكتاب،اإلسكندرٌة،الهٌبة المصرٌة رسالة دكتوراه،  المٌبلدي،

، والٌة الٌمامة دراسة فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة حتى نهاٌة القرن صالح بن سلٌمان ،الوشمً  -4

 .99ٕٔمكتبة الملك عبد العزٌز العامة،الرٌاض، الثالث الهجري،
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 خامساً الموسوعات:

 .998ٔ، ٔللنشر ، األردن،  ط، موسوعة شهٌرات النساء ، دار أسامة  بدوي ،خلٌل -ٔ

 .ٕٗٓٓ، ٔبٌروت، ط موسوعة الحضارة العربٌة)العصر األموي( دار الهبلل، قصً ، ،الحسٌن -1

 .99٘ٔ، ٔط،موسوعة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، المإسسة العامة للنشر،محمد أحمد ، خلؾ هللا -3

 .4114موسوعة ببلدنا فلسطٌن، دار الهدى، كفر قرع، مراد مصطفى ، ،الدباغ -1

 .99٘ٔالموسوعة العامة لتارٌخ المؽرب واألندلس، دار األمٌر ،بٌروت، زبٌب، نجٌب،-5

 .99ٖٔ، ٔ، موسوعة المدن العربٌة واإلسبلمٌة، دار الفكر العربً، بٌروت،ط ٌحٌى،شامً  -6

 .998ٔ، ٔدار الجٌل، بٌروت، ط ،الموسوعة الجؽرافٌة للوطن العربً، كمال مورٌس ،شربل -0

المإسسة العربٌة للدراسات  ، الكٌمٌاء والصٌدلة، من موسوعة الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، أحمد ،الطائً -4

 .99٘ٔ، ٔوالنشر، بٌروتنط

 .9ٕٓٓ، موسوعة التارٌخ اإلسبلمً)العصر األموي( دار أسامة للنشر والتوزٌع،  صالح  ،طهبوب -1

 .99٘ٔ، ٔ، موسوعة عباقرة اإلسبلم، دار الفكر، بٌروت،طرحاب  ،عكاوي -47

موسوعة تارٌخ مصر عبر العصور، الهٌبة المصرٌة سعٌد ،،عاشور  جمال و،سرور  سٌدة و ،كاشؾ -44

 .99ٖٔالعامة للكتاب،

فن الحرب عند العرب فً الجاھلٌة واإلسبلم، موسوعة الحضارة العربٌة  اإلسبلمٌة ،  جمال ، ،محفوظ -41

 .948ٔ، ٔالمإسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، ط

 ٖالجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة والثقافة العالمٌة، القاھرة،طالموسوعة العربٌة المٌسرة ،علً ، ،موال -43

ٕٓٓ9. 

 الدورٌات العربٌة واألجنبٌة:سادساً: 

طرق التجارة العربٌة من عهد سبؤ إلى صدر اإلسبلم ، مجلة المجلة، العدد الرابع، سنة  حسن ، ،الباشا -4

ٔ9٘4. 

 .98ٔٔسات تارٌخٌة، العدد الرابع، ، التنظٌم العسكري عند العرب، بحث فً مجلة درا أحمد ،بدر -1

3--Benet ,F, The Ideology of Islam Urbanization in International journal of 

comparitive Sociology. Vol. ìV, 1963 .                                                   

 .949ٔجمالٌة الفن العربً، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت، فبراٌر، البهنسً، عفٌؾ، -1
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، ظرة الفقهٌة، مجلة دراسات تارٌخٌةالقصص فً صدر اإلسبلم بٌن الواقع التارٌخً والن ، جمال، جودة-5

 .989ٔكانون األول، سنة -أٌلول ٖٗ-ٖٖعدد

، بعض التؤثٌرات القبطٌة فً الفنون اإلسبلمٌة، مجلة جمعٌة اآلثار القبطٌة، القاھرة،  زكً محمد ،حسٌن -6

ٔ9ٖ4. 

ت ؼٌر العربٌة، فً الجٌش واإلدارة األموٌة،  بحث فً بحوث ودراسامشاركة العناصر فالح الحسٌن ، -0

 .998ٔ، المعهد الدبلوماسً األردنً، عمان، ٕ٘٘-8ٕٕص،مهداة إلى عبد العزٌز الدوري 

بحث مقدم فً المجمع الملكً لبحوث الحضارة  تطور ملكٌة األراضً وأصنافها فً العصر األموي،  -4

 .989ٔمإسسة آل البٌت عّمان،لمالٌة فً اإلسبلم ، اإلدارة ا بعنوان  اإلسبلمٌة،

الحرس والشرطة فً صدر اإلسبلم ، بحث فً مجلة دراسات العلوم اإلنسانٌة، الجامعة  ،صالح  درادكة، -1

 .948ٔ، العدد الرابع، نٌسان، ٗٔاألردنٌة ،مجلد 

نظام الضرابب فً اإلسبلم، بحث نشر فً مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق،  عبد العزٌز ،،الدوري  -47
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state as the employment sciences for the public interest, except of some simple attempts 
by Omar Ibn Abdulaziz for the purpose of religion. They tried to embody the idea of force in 
which they wanted to dedicate the will of God in their rule, so they repressed every mind 
that proclaimed free will, since it is contradicted to their wish claiming it pours in the line of 
atheist, we had several examples talking about killing each person who called for this idea, 
first of them was Ghilam who expressed his belief in the center of Al-Sham, which was 
Umayyad setting surroundings. Thus, not all Caliphs were against the idea of fate which 
occupied long time of thinking, some were influenced in fate believes, and it was clear that 
Caliphs who had this opinion, their life was very short, such as Moawya Ibn Yazeedand 
Omar Ibn Abdulaziz who found in Ghilan’s believes a claim of reform. Also, Yazeed Ibn 
Alwaleed who might be killed influenced by the believes of fate. 

So sciences, in this age extended in the religious side of people, refreshing the literary 
sciences as a wish of rulers,  acceptance and encouragement by people. We had seen a start 
of philosophy and interpretation because of different and mixture of concepts on the 
political, religious, and social level.  

Since the events had interlocked and interfered in the political, administrative, social, 
economic and scientific fields, also, in the urban field, things were very clear because 
outlooks of buildings that mentioned in the urban field and dedicated the concept of 
continuation and survival; this target was mostly the concern of Umayyad state where all 
things cycled cases of Umayyad. For them, urbanization was a proof of existence and 
identity by which they wanted to claim eternity. The pattern of buildings defined due to 
several aims as we have seen between the religious scene and civil look. As we mentioned 
before that friction among civilizations was not a defect or a fault for the next generation or 
a proof of the past, and if we applied the physical principle that says “friction generates 
energy”, we could understand the theory of interaction among civilizations which gave 
growth to all interactive parties. Therefore, Umayyad benefited of building theories but 
they created new styles of their own impression and insured their ability of creation and 
invention, either in the styles of cities built in their state, or in the worship places that were 
rich of art and decoration, even through their palaces that were full of welfare and luxury. 
They indicated the revived spirit of Umayyad and the civilized dimension that grew deeply, 
in addition to providing the requirements of services of civil state through building houses 
of emirates, baths, castles etc. what paid more attention regarding the left ruins of the 
palaces is the advanced style of model, even baths that showed great care of civilization 
requirements. 

Also, they showed great concern in the water networks, which were understandable in the 
study of economy, and we talked about in the field of civilization. 

In spite of the civilizational existence in Bilad Al-Sham, Umayyad supported this existence 
through the buildings constructed over there. They had right of concern because of what Al-
Sham represented to them as starting and destiny. So it was their duty to expand heredity 
in all regions; east and west. Since the capability was available, but as they ignored all that – 
as they ignored the homeland of Arabs before – the public features of state were affected.          
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observers who started there. The trading activities increased by the virtue of Umayyad 
efforts of opening the land and sea roads to practice these activities. , Moreover, they built 
restaurants, dig wells and built beacons on beaches to guide ships, etc.  In regard to the 
external marine trade, it is important to mention that its activities towards east more than 
west and north, because of the continuous wars with Byzantine, but there was continuous 
trade activity in the Mediterranean Sea.  

Moreover, weakness affected economy, it was noticeable in the wish of possession, which 
was famous in Umayyad age, especially for the farming lands, they used all methods that 
increased the real-state properties of Caliphs, rulers and their relatives, and some others 
employed their money in trading mostly under different names.         

The general feature of Arab economy in the Umayyad age was refreshment in spite of 
exploitation by rulers. 

Moving to the scientific side, we have seen that the Umayyad age was the main foundation, 
in other words, in the foundation that deposited first basis of sciences with different 
specializations. On the contrary of what was said before that it was dry age and free of 
culture and thinking. Since the Abbasid age was of mental mature because of the first seeds 
planted in the Umayyad age, we noticed beginning of the Arab philosophic mentality 
represented in the science of speech, the art of disputation, elicitation of sayings and 
thoughts creation, that came, as we have seen, the product of political, mental, cultural and 
religious reality which all melted together to establish the philosophic mind full of 
contrasted opinions produced several currents that poured entirety about The Creator and 
human being, interpretation of behavior and freedom of human being. Some of these 
currents were fate, fatalistic, delay, solitary; and the last one combined amongst people, 
and later resulted in a mental movement that developed the mind of speech towards more 
awareness, work and rationalness. From this point it was clear the high level of mental 
horizon of this age where the mental currents began. In regard to the availability of mental 
material, there should be recorders, which was very simple but suitable to that age. We 
have seen variety writings in various specializations, the thing that disproved the concept 
that denied writing in Umayyad age, in which culture and sciences were of multi- 
specializations; such as linguistics that set grammar to be preserved of errors, and literary 
concerned at poetry, writing, and speech, in addition to religious explained, interpreted, 
and cleared the abnormal. All what have been mentioned presented favor to Arabism and 
contributed in its rooting, getting deeper and maintaining. Sciences depended on 
experiment as a proof by which we introduced the medicine and its applications, as well to 
the Chemistry and its early scientists, the astronomy and its features. Sciences that had not 
yet been started, they found great concern, while the scientific errors recognized though 
some Umayyad attitudes as they employed sciences to serve their policies, in addition to   
literature, especially poetry because of the wide spread among Arabs, supported their 
policies and whiten their individual record. Moreover, they also found in the narrator job 
circulate of glories trying to darken at cases of insult to glories, in particular their religious 
history, even medicine is exploited by Moawya to serve policies. In spite of the availability 
of the money in this age, they did not perform serious attempts under the supervision of  
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hatred to the non- Arab people. I think that the Ummays people did not completely trust 
“the Moaly”, this was can be explained when “the Moaly” participated with the Abbasid 
revolution. The Umayyad had to choose between two things: either to ensure their Arabism 
to the most not to give any chance to “the Moaly”, or to give “the Moaly” privileges which 
affect their authority. The Abbasid experience proved that Umayyad peoples were right. 
Concerning the second problem, which was the spread of immorality, this was accepted to 
the boys and ordinary people. However, it was not for people in authority. The Caliphs 
could not bring together the immorality and the authority since they were completely 
contradicted. That is why it was crucial for the Caliph to have all the characteristics of 
people of authority. The Umayyad did not allow people to interfere in their matters. The 
interference was from the ruling family itself. This led a lot of conflicts caused the 
destruction of their state.    

Briefly, in general the social life had an important consequence at the urban concept in the 
Umayyad state. 

The economical direction of state was mainly based on agriculture, since they realized that 
it enabled them to care about the importance of manufacture and trade. The availability of 
huge areas of land considered an important factor, so they tried to take advantage of 
development of agriculture throughout their concern of infrastructure such as, digging 
rivers, building dams and other demands of agriculture reform, especially in Iraq because of  
its geographical nature as mentioned before. Most Umayyad projects were of personal 
demands, in particular; the Caliph Hisham Ibn Abdul Malik and the ruler Khalid Alkassri. 
Finally these projects were benefited the agriculture that secured agricultural products 
which provided the state of self-sufficiency. The agricultural products increased in quantity 
and quality after the Arab conquests and transferred new sorts to each territory. Regarding 
the agricultural taxes – as we have mentioned that before, the confusion taxes did not only 
cover the agriculture but also various taxes and sometime the new issued taxes – even 
there was a confusion of tax, but Umayyad depended on the sort of tax collecting in 
general; such as, the quality of soil  and fertility, as well the way of opening and irrigation 
and other matters related to agriculture. This great concern of agriculture did not affect the 
manufacture that was complementary in the economic policy, so we noticed relatively 
refreshment of manufacture in most regions, this refreshment contrasted from one area to 
another due to the raw materials. The manufactured variety indicated - even though the 
simple tools and material capabilities not financial- the increased buying force that 
indicated to the financial refreshment and the increased demand of goods. So Umayyad left 
to manufactures freedom of practicing and did not interfere except for matters that needed 
a governmental control, such as making of ships, money and style models.     

The external and internal trade achieved prosperity because of requirement and spread of 
regions, it was clear the availability of experience and trade inheritance in Umayyad state. 
They also paid attention to the building of markets which spread in different regions with 
renew and modern shops that reached to increase the chances of job. In the light of this   
economical situation, the Umayyad state had set rules to coordinate the job of merchants 
and to protect the consumer from cheating and fraud, so it was expected that the market  
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in many ways as bribery and gifts for collecting money to maintain survival, considering 
treasury is possession blessing by God, so if their Chief was of this manner, workers would 
do more corruption not caring to moral, professional morality or the situation of people 
who suffered of additional taxes, exceeding basic regulations, which injured people and the 
fame of state; so, Omar Ibn Abdulaziz tried to correct errors happened during the past 
period, but his short rule missed his efforts. Observer to the Umayyad age would notice that 
the authority had abused the huge prosperity of Umayyad. 

Thus, the Umayyad administration succeeded in form and failed in content, and they did 
not succeed in using techniques of rule in the optimum figure or at least the state that was 
responsible for its performance.  

Concerning the social aspect, we have seen that the Umayyad people believed in the idea of 
the state, its structure, and its people that represented a very important part of this 
structure. Hence, their treatment to the non-Muslims was highly affected by this belief. 
Non-Muslims were treated like others people and they were not oppressed. Instead, they 
have responsibilities to do. There was no difference between them and the Muslims except 
for the religious aspect. We can say that they were treated the same way minorities are 
treated nowadays. Furthermore, some Caliphs; such as Yazeed Ibn Moawya and Abdul 
Malik Ibn Marwan hired Christian to teach their people. This indicated the 
comprehensiveness of the aspect of the government and state in the Umayyad age. Thus, 
individuals had their respect and appreciation whether they were Muslims or not. In 
addition, there was no discrimination between men and women, and we had seen many 
examples that prove the high status that was given to women and haw women also 
participated directly and indirectly in the Caliphs matters. They were allowed also to 
participate in the army and were highly educated.   

During the Umayyad age all individuals had the right to live social freedom and to express 
their spiritual desires that were represented by art as of wide domains; we had focused on 
singing, music and dance. These domains were very popular among books of literature that 
talked about the Umayyad age and showed how this age appreciated beauty that was 
expressed in arts. It is true that people were occupied with the idea of arts and singing. 
However, the compensation of science and arts in one place and one time in a feature of 
highness. Moawya said once when hearing one of the singers: “ the generous man is a 
singer”. These words referred to the highness, which does not contrast with the Islam, as it 
is conventional. Regarding health, people in the Umayyad age played an important part in 
this domain. The most important thing was building hospitals, although it was not as it was 
hoped – it was consider the status of state, the available information ensured that there 
was a good health education.  

The social breach was highly represented in two aspects: the first one was the inferior look 
towards the foreign Muslims i.e. who were not Arabs (Al Moaly). The second one was the 
spread of immoral phenomenon. The first one was clear, but it was not at function. in this 
respect, Umayyad wanted to establish the idea of Arabism in all places, which was not of 
the interest of the foreigners (the Moaly). Arabism was a source of proud to the Umayyad 
people; they worked hard to keep the purity of the Arab blood. This was illuminated as  
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Omar Ibn Abdulaziz went farther in thinking when he wanted to return Arabs from 
Andalusia claiming fear at them, otherwise he can support them with additional numbers. 

However, in a comprehensive look of the public policy of Umayyad state, we had seen that 
the public interest achieved through Arabic conquests, and the polarization of rule 
depended mainly to run the requirements of people, even the Umayyad rulers failed in 
techniques, they were rulers of a newly established state, and they liked continuation and 
surviving. The right word is being said that the Umayyad look in continuation promoted 
servicing continuation of Arabism and fixed its foundation and civilization.  

In the administrative field, the aspects of civilization became clear through setting up 
administrative basis to fit the requirement of the state which established in Al-Sham that 
had the ancient administrative inheritance. Since civilization arises in effects and influence, 
the Umayyad constituted ministries and specialization that each ministry had special job, 
and specialization is the mark of administration ability. 

Prior to Umayyad arrival to rule, the events alerted to the importance of protection and  
safety of rulers from betrayal, especially the destiny of the two Caliphs Omar Ibn Alkhatab 
and Emam Ali; the enemies of Umayyad were not limited that led to establish a new 
administrative staff for protection and organization. In regard to the specialty of Al-Sham, 
politically and military, it was divided into raise troops due local circumstances, which 
indicated to well organization; each troop had an area in Al-Sham coast. These troops 
considered the military force of Umayyad state and for ensuring these troops; they were 
under leadership of relatives such as brothers and sons. 

We noticed the efforts paid by Umayyad for Arabism stabilization and spread it in their 
wearing state; they dyed the whole concepts of their state in Arabic color, Abdul Malik was 
the first who strengthened the Arabic state politically, economically and civilizational. For 
the Arabism that was running in their reins, their acts were elucidated as fanaticism for 
Arabism.  

Also, we had seen the civil look that distinguished Umayyad in separating between state 
and religion, which became clearer in separating between jurisprudence and state since the 
jurisprudence is the criteria of reform or corruption of the state, and noticed that law is 
super authority except Caliphs. 

Moreover, Umayyad recognized that the force of their state is the force and solidarity of 
army because it is protector and controller all issues internally and externally, hence they 
started to support army. This concern of army led to Arabic conquests due to the concern of 
Umayyad to this army in land, sea, and leadership; here we should mention the military 
experience that distinguished Marwan Ibn Mohamad, this experience could change the 
equation of Umayyad state- only the circumstances were associated with him. 

 We had seen in administrative structure, some gaps which were not firm and solid. The 
excessive confidence of rulers left many violations by rulers either regarding the right of 
people or the right of workers themselves as mentioned before. Umayyad ignored these 
violations as they were going far with their power. Umayyad tried to strengthen this power  
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discriminated persons and regions, in particular Ahl Al-Sham from other territories, in 
addition to their transcendent looks and their close render dearly-loved to Aristocratic 
according to obedience to State. 

Thus, since they distinguished Ahl Al-Sham in treatment, on the contrary they also made a 
distinction among Al Maghreb as it was the land of merits and interests, which explained 
the hatred of Moroccan towards Umayyad and align with dissidents, the enemies, but 
found justice in their principles that spread in all Al Maghreb. They met oppression in 
Umayyad administration and carelessness of Caliphs; this treatment by Umayyad was the 
desire of revenge from Al Maghreb peoples as a result of unsuccessful conquest of Al 
Maghreb. The policy of revenge reached to Ahl Albait, too, Moawya asked all his defenders 
to curse Emam Ali at platforms believing that he could defeat him, or to plant hatred 
amongst people towards Emam Ali and Ahl Albait. The goals of Umayyad became very 
obvious through the way they killed Alhussein Ibn Ali, and the treatment of  Ahl Albait by 
Caliphs and defenders, except Omar Ibn Abdulaziz, since they found them definite 
competitions in ruling. Umayyad regime increased hatred between the two parties, where it 
should rather to assimilate or at least avoid impair for their position and what they 
represented among people. They could acquire opposes in diplomatic ways or at least share 
in decision making, or even reducing the level of oppression, and random killing, which was 
for desire as Suliman did with great conquests, or fear of mental opinions that might cause 
troubles. Since they chose continuation, they thought that individual rule is the strongest as 
none could call the Caliph for account because as Umayyad doctrine “ Caliph is the shadow 
of God in earth”. 

Umayyad ignored or might forget the importance to join up people through well conducts, 
on the contrary, oppression was the method followed to seize the authority without 
partnership. Therefore, they tried to embodiment the idea “obey ruler with no objection”, 
they thought sharing rule would represent democracy that was incompatible with their 
power of possession of authority even on the level of rulers, and they tried to detain the 
workers within the family sector except the territories they are afraid of such as Iraq.  

The period of rule clearly represented far democracy since the Caliph selected ruler even if 
he did not deserve this position. Also they went farther in contracting the rule for several 
persons or sons; this meant that each Caliph preferred his son rather than brother this 
matter occupied an important role in the family struggles at the end of the Umayyad age.  

Even Damascus that formed the cradle of Umayyad state, it did not meet the required 
loyalty by Umayyad, not on the level of healthy or security. So not residing in Damascus, 
affected negativity on the techniques of forms of rule. Security of state is the security of 
capital which was clear when Marwan Ibn Mohamad transferred the capital officially to 
Harran, north of Syria that resulted in ignorance and to defend the south of Bilad Al-Sham 
Damasucs that had not been the capital. If Umayyad abandoned Damascus not considering 
risks, also they did not try to distribute Arab elements in all over their wide state to be 
actually called Arabic states and to strengthen the Arabic power. Although Ziad Ibn Abieh 
tried to transfer families from Iraq into Kharassan in order that he could get rid of them as 
they raised troubles, and these families affected in the disputes took place in Kharassan.  
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leaders such as Mohamad Thaqafi, Qutaiba Albahli, Tareq Ibn Ziad, Mousa Ibn Nussair, and 
Abdulrahman Alghafiqi, who had the great virtue to achieve this expansion.  

Whatever, the target of conquests, political, religious, economic, at the end it supported the 
Arabism that ruled over huge geographical area that increased the political and economic 
power of State, and enable it to be the enemy of Byzantine that dominated on the 
Mediterranean sea.  

Here, we had to appreciate the efforts of Moawya to beg the Arab endeavor and to 
strengthen them in marine wars, since all realized that the Byzantine state did not fallback 
as the Persian State, the Arab state should support the borders with Byzantine to repulse 
any attack, in addition to extend marine bridge through the conquest of islands of 
Mediterranean. There was an attempt to conquest the capital of Qestantina several times 
and they had the honor of attempt, they thought in strategic military method that placed 
Byzantine between jaws of west and east, and finally they ceased the old saying that the 
Mediterranean sea is called Greek sea. 

In regard to the type of the Umayyad rule, it is subjected to many contests being religious or 
civilian. This matter in Umayyad view, the Caliphs or Presidents; namely the Caliph 
represented the head organgram of the state but not the religious man, because the nation 
required the authority of time in order to politicize the citizen status. Without the religious 
aspect, the ruler could not rule the state subsequently the Rashidi rule, it did not mean that 
Umayyad disclaimed religious but they found that Caliph was the mean of rule, namely they 
preserved the essence of religion and were different the technique and method of rule, 
except Omar Ibn Abdulaziz who tried to revival involvement religion and policy that 
contracted the public principle of Umayyad rule. Therefore, we could say that Umayyad 
contributed, to an extent, to establish the principle of Sultan or the rule of power and 
strength that maintain implementing decisions and control the society 

For the matter of Tribalism- I would speak about since it was exploited by some Caliphs and 
avoided by others- firstly, it means benefits case and conflict of concessions between 
Kaisseh and Yamineh, namely the struggling parties wrapped this struggle the mask of 
tribalism to conceal their goals. It was distinct here the role of Caliphs, Moawya and Abdul 
Malik who hold the stick of struggle in the middle, but other Caliphs, except Omar Ibn 
Abdulaziz, integrated in this hidden struggle thinking that they make their position stronger, 
because the struggle in its essence was to satisfy the ruler for the political, economic and 
social interests that made the Caliph feels that he was the target and center of struggle. This 
leads to say that the Caliph personality defined his position of tribalism, which was 
provoked whenever it was needed. 

Although, Umayyad could stretch between the authority; internally and externally, but 
errors occurred in the public policy. They continued the concept of Chief of Tribe with more 
extension of authority disregarding requirements of presidency organizing ruling matters in 
form and content. For example, the Caliph chair was both the place of rule and residency, 
and the rule basically depended on temper and desire not on law or need. This policy 
prevented achieving justice among classes of society, either they were Arabs or not, they  
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with opposes. His death extremely deepened the problem when he appointed his son 
Moawya as a Caliph, who had a very weak character, but he said the right word that he 
would not accept this undeserved position. Thus he paid his life as a price for this decision 
because Umayyad thought this decision as avoidance to state. Matters became more 
complicated after Moawya’s death since the position was vacant. Late, after the kill of 
Hussein Ibn Ali, Alzubair became very close to win the position of Caliph but he preferred to 
stay in Alhejaz.  Al-Sham that was the center of authority selected the new Caliph, Marwan 
Ibn Alhakm after long conflicts and bargaining, once more his quick death could not finish 
the matter since Alhejaz and Iraq were out of control. The mission of his son, Abdul Malik 
was very difficult, so, Marwan succeeded to select the Caliph who was characterized with 
brave and well-statesmanship, so he could get rid of all his opposes including Oriental 
dissidents, and he chose great leaders such as, Almohalb Ibn Abi Safra, and Alhajaj Althaqfi. 
Abdul Malik’s ability of leadership and authority were distinct through the struggles he had 
faced and overcome, including the revolution of  Abdulrahman Ibn Alashaas, who was the 
ruler of Sajestan, and under the authority of Alhajaj who humiliated him and not accepting 
his military techniques at battles. This matter resulted to a revolution by Ibn Alashaas which 
was externally to support Iraq against the Alhajaj’s injustice, but internally it was for 
personal reconsideration. The political status continued relatively quiet - except the 
revolution of  Yazeed Ibn Almohalb which was the result of clarification of settlement, too – 
till the period of Hisham Ibn Abdulaziz who worked to restraint several rebellions in 
Kharassan, Egypt and Morocco wherein the dissidents were leaders of opposed movements 
against him.  

However, the prestige and entity of state were preserved by the ability of Moawya, Abdul 
Malik, and Hisham to restraint rebellions by using force since they applied the said proverb 
“target justifies mean”. This method should be avoided by Umayyad through assimilation of 
opposes or at least by reconciliation or enfolding. Those Caliphs were unable to 
reconsolidate their State unless they depended on rulers who kept in line with the 
procedure of Umayyad.  We had seen the efficiency of Ziad Ibn Abieh in controlling the 
whole Iraq and East region. By return to the history of Ziad, it was noticeabled that his 
honesty was ambiguous as he was defender to Emam Ali, but after many attempts by 
Moawya to convince and join him, finally he succeeded because Ziad was promised of 
authority, money, glory and affinity, which were sought for him, he preferred to avoid a lost 
battle against Moawya. In spite of victory Umayyad achieved by Alhajaj Althaqfi, but it had 
bad influences into an extreme extent, especially the cruelty in brutal dealing of defenders. 
On the contrary of Alhajaj, Khalid Alkasri was smooth in dealing and reformer. So, the rulers 
of Morocco, who had tremendous chances for independence, similar thing for far 
territories, especially the conquest of Morocco that was difficult and exceptional, however, 
they extended the authority of Umayyad.  

During the talk about Umayyad age, we could not separate between internal policies of 
Umayyad to preserve their entity, and external policies that aimed to extend their authority 
in all directions; in the East or West though supporting conquests. The internal confusion 
circumstances did not prevent them to establish the Arab Empire, especially with great  
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Conclusion: 

As a consequence, after the Umayyad State had been located in the balance of history, it 
had showed bases of strength and gaps of weakness, where the points of weakness and 
strength contrasted in the Umayyad State as a graphic line differentiated up and down, 
even in the single field. This was due to the various styles of Caliphs, and the circumstances 
that accompanied each Caliph or might be the difference of generations and thoughts. For 
example, what could be applied in the period of Moawya could not be applied at the period 
of Marwan Ibn Mohamad. Even the popular structure differed due to the different of 
concepts and to the deep of authority principles. However, the matter was complex and 
significant since the period was far away. Thus, judging the behavior of people and case of 
events are extracted from the writings about their persons, environment and ages; and 
upon these writings, analysis and criticism that carried out in order to reach to the 
judgment which possibly comply with events and facts.   

Umayyad, who was failed in many things, they succeeded in others, none of states could 
reach the absolute perfect whatsoever its circumstances and facts. The Ideal city is the 
imagination of own plot, what about the Umayyad State that was born ostracized by others 
and did efforts to become firmly settled in crowd struggles in all fields and levels. Here we 
could similitude state with human being who becomes sick, either he recovers or he dies, 
and due to his response to medicine lies fate.  So, if the Umayyad State had vanished that is 
because of several reasons that lead to events complicatedness. Vanishing is not an 
indication of weakness, Marwan Ibn Mohamad, who was the last ruler of state, had full 
courage and power but the conflict of events and underrating of veiled circumstances, in 
addition to conspiracy of the ruling family caused at the removal of the state that deserved 
to continue more.   

In regard to all aspects of state, we conclude the achievements and failures, and what were 
the reasons of strength and gaps of descending:   

In policy, Umayyad domestic people accepted Missionary Work, since the Chief was 
considered the descriptive design of ruling. But the feature of leadership was deeply rooted 
in Umayyad people, and it was cleared in the ability of Moawya, who was the establisher of 
Umayyad State, to penetrate in the core of ruling, when he thought of his own sake to stay 
in Al-Sham for several considerations; such as avoiding far locations from Hejaz and Iraq, 
and his experience with Al-Sham citizens who were the great assistant for his rule. From 
Damascus, he could establish the State wherein the first stratagem was almost to end the 
whole concept of rule. Actually, Moawya proved that he was unique diplomatic, he realized 
the real situation and he was politic in leadership. However, his son, Yazeed had not the 
same characteristics; he had different nature, the reason that made people to reject the 
appointment of Yazeed as a ruler by his father. Moawya chose to his son the authority that 
was away of consultation, though he used with them the arousal of interest and 
terrorization that could detach the deed of young Umayyad State. However what was built 
by Moawya during twenty years of Caliph, this action might breakdown the State, as well it 
was very cleared in the will to his son that he should kill or to at least enforce veryone who 
reject his recognition as a Caliph. Actually, Yazeed spent his short period of rule struggling  
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