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  شكر وعرفـان

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ْ زِع ْ ي  ﴿رَبِّ أَو ْ ِل ح ِل ْ أَص اهُ وَ ْضَ ا تَر حً اِل َ لَ ص مَ ْ ْ أَع أَن دَيَّ وَ اِل َلى وَ َليَّ وَعَ تَ عَ ْ م عَ ْ ي أَن تَكَ الَِّت مَ ْ ع رَ ِن ُك ْ ْ أَش ي أَن ِن

﴾ سورة األحقـاف   مِينَ ِل ْ س مُ إِنِّي مِنَ اْل كَ وَ ْ ي َل ُ ِإ ْت نِّي تُب ي ِإ ي ذُرِّيَِّت 15ِف  
  طوهارة فؤاد  ألستاذي المشرف  والعرفـان  تقدم بجزيل الشكرفي نهاية هذا العمل المتواضع أ 

  جزاك اهللا عني خيرا دكتورنا
    م  1954ماي  8لجامعة    ، أساتذة ، طلبة وموظفينألسرة الجامعية  ل تشكراتي  

كما ال يفوتني أن أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة األساتذة المحترمين الذين وافقوا على  
  مناقشة هذا العمل

  ي مشواري الدراسي من االبتدائي إلى الجامعي  شكرا لكل من رافقني ف
  على رأسهم أستاذي الفـاضل عبد  مد لي يد العون سواء من قريب أو بعيدأشكر كل من    وختاما  

، رضوان و كل من كانت له مساهمة ولو بسيطة في انجاز هذا  الحق من البليدة، وكذا عبد اهللا
  .العمل المتواضع

  
  
  

تقدري                                                                                                 
 حنان
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 مقدمة



 ..................................................................................مقدمة

 أ  

فَلَ العصر األموي على غرار    َ وقائع لعبت فیها باقي العصور اإلسالمیة بأحداث و  ح
ة للمجتمع أدورًا مختلفة الفعالیة، و  َل كِ شَ ُ ك راجع إلى التباین في النزعات لذالعناصر البشریة الم

  . العصبیات المتحكمة بهاو 
الك لعدة اعتبارات ذه العصبیات و ذربیة من بین أقوى هكانت العصبیة الع    َ تْه َ ن كَّ َ من  م

ت المجتمع وباألخص طبقة ا ما لفت انتباه باقي طبقاذالحصول على حظوظ أوفر، وه
ین، ترتب عنه انعكاسات ، مما أدى إلى وقوع الكثیر من االحتكاك بین الفئتالموالي
العصبیة العربیة من المسائل التاریخیة  فإن مسألة منهاجتماعیة واقتصادیة، و و  سیاسیة

ف بین دارسي التاریخ اإلسالمي اختالة خصوصًا وأنها مازالت محل جدل و الجدیرة بالدراس
   .مؤرخیهو 

ة حقیقة قائمة في الدولة هل العصبیة العربی: وهذا الطرح ینطوي على عدة تساؤالت هي
  .؟األمویة

ن كانت العصبیة موجودة فعال ٕ ؟ وهل كانت العناصر اإلسالمیة غیر طبقتأي مدى إلى  وا
  .الحكم األموي اسعد حاًال أم أشقى؟ العربیة تحت

  حدود الدراسة
على دراسة العصبیة العربیة ضمن تركیبة المجتمع األموي  موضوعالهذا اقتصر 

م نظرا لما احتوته من أحداث 750-664/ هـ132-41الممتدة من  وأوضاعه خالل الفترة
  .ة واقتصادیةسیاسیة واجتماعی
  :مبررات الدراسة

ارسین الدراسات، مثل هده بدایة جیدة في لبحقٍّ  مهدتفي مجال التاریخ  إنّ جهود الدّ
ها مازالت في حاجة إلى االستمرار والتّوسعة وتعمیق النّظر توفِّرة أنحیث  لكنّ ُ  الدِّراسات الم

ة قاربة الشمولیّ ُ م تُحقِّق في نَظرنا الم العصبیة العربیة في الدولة األمویة  لةألمس حتّى اآلن َل
  .ي العناصر اإلسالمیة غیر العربیةباقالعرب و  للعالقة بین وال حتى



 ..................................................................................مقدمة

 ب  

ا للمساهمة في تأسیس مقدِّمة ك اً متواضع اً علمیّ  اً جهدلنا ذب علیهو   تاریخیةمحاولة منّ
وابط والمشتركات القائمة بینمن شأنها  ّ  ما ،المواليو  يالعربین العنصر  تجدید النّظر في الر

ات  ر جدید للّذ ّ ا عن  اإلسالمیةیعني بناء تصو غیر النّظري واإلسقاط  التلفیقبعیدً
هُ المراجع التي تناولت مسألة العغیر ذلك أن أكثر المصادر و  .موضوعيال َ ص صبیة، لم تَخُ

نما تناولته في سیاق الحدیث عن التاریخ األمويبكتابٍ مستقل ٕ   .، وا
   :خطة البحث

ا مع األهداف ً حة آنفا انسجام ضّ َ  خطة تتضمنوفقا ل الدراسة عالجنا موضوع هذه المو
وشمل كل فصل على عدة ثالثة مباحث، تبدأ بمقدمة وتنتهي بخاتمة  ثالثة فصول رئیسة

  :لك على النحو التاليذو 
حول مفهوم العصبیة وأثرها في التنوع بسطنا مدخًال نظریا تاریخیا  الفصل األولفي 

لمویة البشري في الدولة األ ّ اني ، العصبیة مفهوم عرضنا في المبحث األو وفي المبحث الّث
الفتوحات وأثرها في تنوع التركیبة البشریة في الدولة األمویة، أما المبحث الثالث  وقفنا على

 .األمویین في الحكم  ةعرضنا فیه نظر 

 لة، ففيفي الدو  العناصر اإلسالمیة غیر العربیةأحوال  الفصل الّثانيوتناولنا في 
ل ّ صناه و  .تطرقنا إلى عرض أحوالهم اجتماعیا واقتصادیا المبحث األو اني خصّ المبحث الّث

  .ه العناصر ذحالة التذمر والتعصب التي انتابت ه لعرض
نصاف الموالي كان حولف :أما الفصل الّثالث ٕ  وجاء .الدولة األمویة بین التمسك بالعروبة وا

انيالدولة للعروبة،  كمحاولة لتبریر نزعة المبحث األول موقفها من  بینما تناول المبحث الّث
الث الموالي، وكان   .الموالي  محاولة إلنصاف المبحث الّث

  . جاء في البحث استنتاجات تعكس ما في شكل جاءت: الخاتمة
   منهج الدراسة

ب   :منها مناهجعدة االستعانة بالتاریخي  موضوعالهذا دراسة منا  تتطّل



 ..................................................................................مقدمة

 ج  

تحلیلي  .كتب التواریخ والفقه واألدب منالتاریخیة  عض الحقائقاقتباس بوصفي في  - 
الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة للدولة ب الوقائع المتعلقة واستنتاجي في دراسة

  .األمویة
  : البحث مراجعمصادر و أهم 

ل ومراجعة كمٍّ كبیر من  الدراسةمن  إنَّ الهدف ّ ّ  المراجعالمصادر و فرض علینا تأم البحث  ثم
  .الدراسة، الستنباط المعلومات وتوظیفها بما یتناسب و هانصوص بین ثنایا

  :المعتمد علیه بشكل كبیر المصادرومن أهم 
 .4و 3العقد الفرید بجزأیه ): ه328ت( بن محمد حمداعبد ربه  ابن :كتب األدب العربي - 

یة خاصة المتعلقة بالخلفاء یعتبر موردا أدبیا وتاریخیا الحتوائه على كم من الروایات التاریخ
  .األمویین

   :التراجمو  الطبقاتب تك - 
الطبقات الكبرى      ): ه230ت( ابن سعد أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الزهري البصري

األعیان باألعالم و لتعریف في انا تأفدف ،البحثفي بناء  مهماً  مورداً  ا المصدرذه شكل
ٕ و  هفیالشخصیات و    .الحضارة العربیة اإلسالمیةب النهوضسهاماتهم في معرفة مكانتهم وا
  : كتب الجغرافیا - 

ّ  .معجم البلدان): ه626ت(شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا  الحموي هدا م لنا قد
  .المدن والقصبات واألقالیم الواردة في البحث أوصافمعلومات قیمة عن مواقع و  المصدر

  :كتب الفقه - 
األحكام ): ه450ت( لحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغداديأبي ا الماوردي 

یعتبر من المصادر التاریخیة المهمة حیث تضمن كافة األحكام المنوطة بنظام  .السلطانیة
نباط األحكام المتعلقة بالجزیة في است به تمت االستعانةالحكم في الدولة اإلسالمیة وقد 

  .الخراجو 
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 د  

الرسل تاریخ الملوك و ): ه310ت( ي جعفر محمد بن جریرأب الطبري: كتب التواریخ - 
دولة األمویة لمعرفة تمت االستعانة بها في دراسة التاریخ العام لل. 8و7و  6بأجزائه الثالثة 

  .الوقائع التاریخیة التي عاشها المسلمون في هذه الحقبة األحداث و 
ضحى اإلسالم : تابیهأمین بكاحمد : المعتمد علیه بكثرة نذكر: البحوث المعاصرةالمراجع و 

التاریخ الجذور التاریخیة للشعوبیة و : عبد العزیز الدوري بكتابیه. المفجر اإلس، و 1الجزء 
  .العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي: عبد الواحد دنون طه بكتابه. العباسي األول

  : صعوبات الدراسة
  :من بینها راحث نذكالب عمل علمي من صعوبات تعیقبحث أي  ال یخلو

  .تشعب الموضوع  وصعوبة التوفیق بن أراء وأفكار المؤرخین والدارسین - 
  .صعوبة قراءة المراجع األجنبیة وترجمة نصوصها - 
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  مفهوم العصبیة: المبحث األول
 :اصطالحا و  لغة  - 1

  :لغة / أ
ُة " وردت كلمة  َ ب ْ ُة جمعه )1(مواضع أربعةفي القران الكریم في " عُص َ ب ْ ُص ْ  الع ب َ  )2(عُص

وا ما بین العشر  إذا فالقوم ُ مع ةُ تَجَ َ ب ْ َ صاروا عُص وا على ِة إلى األربعین ُ مع ذا ما تَجَ ٕ  أقوام، وا
وا و " قیل  أخرى ُ ب َ تَص ْ ع وا وِا ُ َصب واتَع ُ ب َ ص ْ و َ ص عْ َصو " ِا بِ التع َ َص ، و بُ هنا من الع یة حسب یةِ ِب َ َص الع

تَهِ : "اللغة  تعني عند أصحابعلیه  وردما  َ ب َ ِة عَص َ ر ْ لُ إلى نُص َ الرجُ و دعُ َ ْ ی معهم  بوالتألُ أن
اؤِهم  ظالمین كانوا أو مظلومین َ ن ُ   )3("على من ی

یةِ  تأتي ِب َ َص ُة و  أیضاالع َ دافَع ُ اةُ والم َ ام َ ح ُ رةبمعنى الم ْ ُ و  ،النَص ي ِب َ َص لُ  هو الع سریع " الرجُ
یة " ذلك الذيأو ، )4("االنفعال ِب َ َص ذا اشتد وصار ال یقهر یقالو ، )5("نبض منه عرق الع ٕ  ا

اتُهُ " َ م َل َ بُ س َ ص ْ بِ ": أن جاء في حدیث  ."فالن ال تُع َ َص ي الع ُحامِ تِهِ وی َ ب َ َص بُ لِع َغضَ ُ هو الذي ی ي
یةٍ أو قاتلَ لیس منا من دعا إل" وقیل أیضا ".عنهم ِب َ ص یةً  ى عَ ِب َ ص ل هم قومه . عَ بُ الرجُ َ وعَص

وا ُ تمع ْ ذا اِج ٕ هِ   وا ُ : حوله یقال أوِب ب َ ص بَ القوم بفالنعَ َ ص ، وعَ هِ ودٌ " ، فهو "وا ِب َ س ُ بٌ أي م َ َص ع ُ م
  .)6("ومعمم

  
  
  

                                                             
  .76: سورة القصص ، اآلیة.  11:سورة النور، اآلیة .  14،  8: سورة یوسف، اآلیة  )1(
  .604: ، ص 2004، مصر ، 4المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة، ط: شعبان عبد العاطي عطیة و آخرون ) 2(
   2965:، ص  4، م) س. د( ، بیروت،  3در ، طلسان العرب ، دار صا :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین  )3(
  .604المعجم الوسیط ، المرجع السابق ، ص  )4(
، بیروت، )ط. د(باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة ، : أساس البالغة ، تح : الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا )5(

  . 655: ، ص 1، ج 1998
  .2966: ، ص4المصدر السابق، م )6(
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  :حااصطال/ب

یُة إنما نأ :)1(ابن خلدون یقول    ِب َ َص قرابة الدم المتوفرة و النسب  في إطار رابطة تكون الع
وي ذالنعرة على " :بأنهاالطبیعة التي جبل علیها وعرفها و  الواحد بحكم الفطرة الفردلدى 
  ".األرحام وأهل القربى

یةُ یمكن ل ِب َ َص في حالة طول المعاشرة ووقوع األلفة  النسبرابطة  تتحقق خارجأن  لع
ُة فقوة  بین األفراد َ ب ْ ُص من  الذي المصیرووحدة االنتماء و  النسببمدى االلتحام ب مرهونةالع

یةُ وهنا تكون ال )2(شأنه أن یمنحها القدرة على المواجهة ِب َ َص لألنفة التي تلحق النفس  " باعثا ع
  . )3("نسیبها بوجه من وجوه النسب أوقریبها  أوام جارها ضمن اهت

وبالنسبة إلى مسألة انتماء األفراد فهناك جانبین األول أن یتمسك الفرد بانتمائه إلى 
نه توثیق الروابط بینه وبینهم، وبه تصبح جمیع أوالء نفسي من شقومه عن طریق إقرار 

یات ِب َ َص َ التي تقع خارج دائرة قومیته عنصر منافس ومزاحم له ول الع ی ِب َ َص ِ ع ْ ت الثاني ، و )4(ه
و ذفیشمل األفراد ال َل یتهم عن  اْ ین تَخَ ِب َ ص ُ وقَ عَ یات وا والئهم النفسي دم ِب َ َص أخرى ارتبطوا معها لع

 األرضو  اللونو  بعالقات مادیة كاللغة أو. النسبنویة متمثلة في العقیدة و بعالقات مع إما
   .)5(الطبقةاالتجاه و و  الثقافةو  التاریخو 
  

  

  

  
 

                                                             
  . 256: ، ص 2004، ) ن.م. د(، 1عبد اهللا محمد الدرویش، دار یعرب ، ط:، تح المقدمة  :من بن محمد عبد الرح)1(
  .171:، ص1994، ، بیروت  6ات الوحدة العربیة ، طفكر العصبیة و الدولة ، مركز الدراس: محمد عابد الجابري ) 2(
  . 256 :المصدر السابق، ص:  ابن خلدون ) 3(
   200: ، ص2014 ،، بیروت1ط، ، المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات وم الدولة اإلسالمیةمفه: د جبروناحم)4(
  . 115،  113:، ص 1985 ،، بیروت 2ط، ، دار األضواء  المذهب السیاسي في اإلسالم:صدر الدین القبانجي ) 5(
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  تطور مفهوم العصبیة عند العرب - 2
یحتكمون بها دینیة  أولم یعرف لدى العرب في العصر الجاهلي وجود وحدة سیاسیة 

لیهو  ٕ نما اوا ٕ  ،)1(ملكيالشبه النظام  أووفقا للنظام القبلي  یسوسون بعضهم البعض كانوا وا
بها   اخاص اواجتماعی اسیاسی افكانت كل قبیلة تشكل لوحدها كیان للنظام القبليبالنسبة و 

یجاد ظاهرة االفتخارو  هافیتطرفهم إلى أدى مما  ،)2(العصبیةفكرة یستند على  ٕ  بالحسب ا
منابت والتسابق على موارد الماء و  الغزوالثأر بین القبائل و عادة ، و بالنسباالعتزاز و 

أبعدهم عن سیاسة الملك عصبیة و أشد األمم  )4(فكان العرب كما وصفهم ابن خلدون ،)3(ألالك
  .هم عن بعضهم البعضیردع ا األخیر لیتأتى لهم إال بصبغة دینیة تكون وازعاً ذوما كان ه

  : من العصبیة اإلسالمموقف  - 2
حیث تغلغلت هذه الدعوة  ث في تاریخ العربسالمیة أعظم حدكان ظهور الدعوة اإل

 حق بعدها غالبیتهم بالدین الجدید، لیلتواالجتماعیة سیاسیةخالل فترة وجیزة في حیاتهم ال
لدین هو العامل الوحید ن األ" ة الدینیة من غیر عصبیة ال تتمالدعو ف: ")5(حسب ابن خلدونو 

ِ التعصب وحَ عن كل مظاهر  انه االرتقاء بالعصبیة بعیدالذي من شأ الجاهلیة وتحویلها  ةیَّ م
   .النزاع إلى مصدر للقوة واالتحادو من مصدر للفرقة 

أنماط العیش التي سادت و  تكان لإلسالم مواقف عدة حول الكثیر من السلوكیا
تفضل جنسًا على جنس أو  ة، ومن بینها العصبیة التيالجاهلیالمجتمعات العربیة في 

                                                             
حكم ، وسمیت الدولة مخالف ، و الحكام عند ممالك الجنوب ، وهو یستند على الوراثة في ال ظهر النظام شبه ملكي) 1(

. 1997، ، بیروت1، دار النهضة العربیة، طالحضاريتاریخ العرب السیاسي و : فاطمة قدورة الشامي: أنظر.  مخالیف
   .48: ص

  .44:، ص2005 ،، بیروت2مقدمة في تاریخ صدر اإلسالم، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: عبد العزیز الدوري )2(
، 1ط ،لید محمود خالص ، المجمع الثقافيو : فضل العرب و التنبیه على علومها ، تح: نوري ، ابن قتیبة الدی) 3(

.   47:، ص1، ج1996، بیروت ، 14، طتاریخ اإلسالم، دار الجیل: حسن إبراهیم حسن  .112: ، ص1998أبوظبي، 
  35:، ص1ضحى اإلسالم ، المرجع السابق ،ج: احمد أمین 

  289:بق ، صالمصدر السا )4(
  316:المصدر نفسه ، ص) 5(
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منها وألحق اإلثم بمن یدعو لها وذلك لخطورتها على فحذر  على جماعة أخرى جماعةً 
  .تماسك فئات المجتمع اإلسالمي

اع الشر والظلم باألقوام من اتخاذها وسیلة ألجل التعاون على إیق أیضاً  اإلسالم رحذَّ     
االختالفات بین و  على إرساء رابطًة األخوة في اإلنسانیة بإلغاء جمیع الفوارق وحرصاألخرى 
سقاط ا دعا إلى المساواة بین المسلمین، كم)1(الشعوب ٕ  لوَّ وخَ عادة الثأر بین القبائل  وا

  .)2(السلطة الحاكمة بها
    ّ ینكر علیه عقیدته اإلسالمیة  وهذا ال لمسلم ینبغي أن ال یتجاوز دینه و فوالء الفرد ا إن

دین أوسع ئرة اله من األحرى أن تكون دانّ أ إالّ  ،ألرضه وتاریخهو نسبه والءه الطبیعي للغته و 
وحدة روح العصبیة ومنه تتحقق ال فتطغى روح اإلسالم على واشمل من دائرة العصبیة

  .)3(واالجتماعیة سیاسیةال
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .120:القبانجي ، المرجع السابق ، ص ) 1(
  .46:الدوري ، المرجع السابق ، ص) 2(
  124: القبانجي، المرجع السابق ، ص) 3(
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  . في تنوع التركیبة البشریة وأثرهاالفتوحات  :المبحث الثاني
    :في العهد األموي الفتوحات - 1

منحى الرغبة في تجسید لیسلك  األمویةتبلور الوعي القومي عند العرب خالل الفترة    
دینیة منها لك الفتوحات التي عبرت عن درجة الحماسة وخاصة الذخیر مثال على و  اتذال

   .)1(األخرى األمممترادفین في نظر  اإلسالملیصبح مفهوم العروبة و  التي تمتع بها هؤالء 
ٕ و  عادة بعث حركة الجهاد في سبیو بد للدولة األمویة استئناف الفتوح كان ال ذْ ا ٕ ل نشر الدین ا
لب نتیجة اعتداءات خارجیة لك بخوض حروب من اجل استعادة األقالیم التي تعرضت للسذو 

خضاع أخرى تمردت مستغلة فترات نشوب الخالفات والحروب الداخلیة من جهة ٕ وقد ، )2(وا
  :لة تحقیق انتصارات على جبهات عدةاستطاعت الدو 

  :شمالیةالجبهة العلى  -أ
    ّ كانت  الذيتهدید للنتیجة  الجبهة الشمالیةشاطها العسكري على ن األمویةت الدولة ركز

اهتمامهم األمویون فقد وجه الخلفاء ، اإلسالمیةتشكله اإلمبراطوریة البیزنطیة بالنسبة للبالد 
لك ذومن ثم توجیه ضربة قویة لها و  الشمالیة الشرقیةالشمالیة و نحو تعزیز دفاعات الثغور 
  .)3(سطنطینیةباالستیالء على العاصمة الق

      
  
  
  
  

                                                             
  .20، 19:، ص2008بیروت،  ،)ط. د(،الجذور التاریخیة للقومیة العربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة : الدوري ) 1(
   .90: ، ص 2004، عمان ، ) ط. د(العصر األموي ، دار أسامة ، : موسوعة التاریخ اإلسالمي : صالح طهبوب )2(
 ،)س. د(،)ن.م. د(،)ط. د(خیري حماد ، الدار القومیة للطباعة،: الفتوحات العربیة الكبرى ، تر: جون باجوت جلوب ) 3(

  .97:، ص)س. د(، القاهرة ،)ط.د(، دار المعارف ، الصراع بین العرب و أوروبا: عبد العظیم رمضان. 528ص 
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بانتظام كان المسلمون یشنون ف، )1(اشتهرت حرب المسلمین مع الروم باسم حرب الثغور
 تقام، )2(الصوائفعلى بالد الروم عرفت بالشواتي و  الصیفحمالت سنویة في الشتاء و 

ّ إالّ  ،ءتا بالفشللكنهما با العاصمة الدولة من خاللها بمحاولتین لغزو  ا منلك لم یمنعهذ  أن
  .)3(الصغرى أسیاكثیرة من سواحل  أجزاءفتح 

  :الجبهة الشرقیة  -ب
  :)4(فتح بالد ما وراء النهر - 1

تمكنوا من لم ی لكذ وعلى الرغم منما وراء النهر  إلىعمل المسلمون على مد فتوحاتهم    
حین  كفي عهد الولید عبد المل إاله البالد لم تنظم ذن سیاسة فتح هأل تثبیت سلطانهم فیها

د ِه  أعماله األخیرا ذلیبتدئ ه قتیبة بن مسلم الباهلي إلىبفتحها  بن یوسف الثقفي الحجاج عَ
  .)5(المناطق التي تمردت بتأدیبالعسكریة 

ثم ،   ـه90 -87ثالث سنوات لة دامتحمبعد بخارى  إقلیمفتح و  استعاد طاخرستان
انتقل  ، ثمم712/ـه93زم سنة خوار و ، م709/ـه90ففتح سمرقند سنة  .فتوحاته استأنفعاد و 
 /ـه95سنة لك ذله تم فتح مدن الشاش وفرغانة وكاشغر و  إلىم 713/ـه94من عام  ابتداء
  .)6( م714

                                                             
  .مفردها ثغر و تعني كل موضع یكون في أرض العدو في بطن واد أو فرجة جبل قرب أرض المسلمین : الثغور) 1(

  .486:، ص 6ابن المنظور، المصدر السابق ، ج: أنظر
وات الربیع كانت تستمر شهرا كامال من الغزوات التي كانت تحدث في فصلي الربیع و الصیف ، فغز : الصوائف ) 2(

منتصف مایو حتى منتصف یونیو ، و غزوات الصیف كانت تستمر ستین یوما  من منتصف یولیو حتى منتصف سبتمبر 
عبد العظیم رمضان، المرجع السابق، : أنظر  .، أما الشواتي فكانت تحدث فیما بین أواخر فبرایر و منتصف مارس 

  .97:ص
  .18،19: ، المرجع السابق ، صصالح طهبوب ) 3(
ما وراء النهر لفظ أطلقه المؤرخون و الجغرافیون المسلمون على المنطقة الواقعة بین نهري جیحون في الجنوب و ) 4(

  . 106: ، ص  2010، بیروت ،7، ط ار النفائستاریخ الدولة األمویة ، د: محمد سهیل طقوش . سیحون في الشمال 
، 2007،، القاهرة1دار السالم، ط لعالم اإلسالمي في العصر األموي،ا: اللطیف عبد الشافي محمد عبد)5(

   293،294:ص
  .500 -436 :، ص6الطبري، المصدر السابق ، ج) 6(
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  :)1(فتح بالد السند - 2
تطلع والة العراق إلى تنظیم  للدولة،مجاورا للحدود الشرقیة  اإلقلیما ذه أضحى أنبعد    

 بالدحمالت استطالعیة إلى مناطق في  إرسالي م واستمروا ف664/هـ 44سنة  ذأموره من
  .)2(السند

القراصنة  بعد وقوع حادثة االعتداء التي شنها بعض والةلدى ال ه الرغبةذتعززت ه
كانت محملة  التياج و إلى الحجّ  )3(على السفینة التي بعث بها حاكم جزیرة الیاقوت السندیِّین

أرسل إلى داهر ملك  الحجاج لما بلغ ذلكو  ،مات آباؤهن نساء مسلمات بالهدایا وعلى ظهرها
ند ّ بعث الحجاج عبید  ونظرا لعدم استجابة داهرًا لذلك ،ما فیهاالسفینة و  إعادةیطلب منه  الس

بهان َ  ،بید اهللا مع الكثیر من جندهاستشهد عو بالفشل  باءت اهلكنس حملة أعلى ر  اهللا بن ن
م، وجعله بقیادة 709/هـ91، فأعد جیشًا آخر سنة اصل الحجاج جهوده على هذه الجبهةو 
 ُ َ ب ْ یل بن طَ د َ ه ليف َجَ ُ  واشتبكوا مع قوات داهر ة الب َ ولكن ب   . )4(یًال قتل وانهزم جیشهد

 م الثقفياج حملة بریة وبحریة وعیَّن محمد بن القاسم أعد الحجّ  710/هـ92في سنة 
َ مدینة  إلىمكران قاعدة للفتح وخرج منها مدینة محمد من  اتخذ .قائدًا لها ْ الد َ ی ل وبعد حصاره ب

م وتحریر المحتجزین من الرجال والنساء 711 /هـ89تمكن من فتحها سنة  أیامثالثة  مدة لها
، تطاع قتلهكة عنیفة اسبعد معر التقى بداهر و  أینمهران  مدینة إلىالذین ُأسروا توجه محمد 

الرور و ،  م711/ هـ93عنوة سنة  برهماناباد مدینتي راور وثم واصل محمد زحفه ففتح 
فتحها وجه نحو مدینة الملتان فحاصرها و ثم ت، شهرعدة أعاصمة السند بعد حصار دام 

                                                             
: یاقوت الحموي ، شهاب الدین أبو. یقع إقلیم السند في شمالي غربي شبه القارة الهندیة و شرقي بالد فارس الجنوبیة) 1(

  .267: ، ص3،ج 1977، بیروت ،)ط. د(معجم البلدان ، دار صادر ،
  . 283،284: عبد الشافي محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص) 2(
،  فتوح البلدان: البالذري ، أحمد بن یحیى بن جابر: أنظر . لجمال وجوه نسائها سمیت هذه الجزیرة  بجزیرة الیاقوت) 3(

  . 612:، ص1987، بیروت ، ) ط. د( أنیس الطباع ، عمر أنیس الطباع ، مؤسسة المعارف ، عبد اهللا: تح 
  . 612 -611:البالذري ، المصدر نفسه ، ص) 4(
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 الولیدالحجاج و  زمن وادي السند تحت سیطرة المسلمین فأضحى ، )1( م714 /هـ95سنة  عنوة
  .)2(وفاتهمابعد توقفت  أن إالفیه ما لبثت   الفتوحاتلكن ك، بن عبد المل

  : الجبهة الغربیة -ج
  : فتح بالد المغرب استكمال- 1

المغرب  عملیة فتح بالدفي استكمال   بن أبي سفیان زمن معاویة ذاجتهد المسلمون من   
اختط مدینة القیروان و  ،م670/هـ50قیادة جیش المسلمین سنة   الفهري تولى عقبة بن نافعف

  .)3(مة لكامل بالد المغربقاعدة متقدمة للجیش اإلسالمي وعاص لتكون
استمرت والیته و  م675/هـ55سنة  تم تعیین أبي المهاجر دینار والیا على القیروان    

لك تم عزله ذ، ومع تلمسان إلىالغزوات غربا حتى وصل  سبع سنوات واصل فیها سلسلة
مرة أخرى قدرته في  أعلیها لیبد تنصیب عقبة بن نافعم وأعید 681/ـه62سنة عن والیته 

م، ومن  683/ـه64سنة  )4(ةذنه لقي حتفه في معركة تهو أالقضاء على مقاومات البربر، إال 
 أولي استطاع تحقیق ذم ال688/ـه 69 سنة زهیر بن قیس البلوي إلىافریقیة  أموربعده آلت 

لك جاءت حملة ذلقي حتفه هو اآلخر، وعقب  الكن سرعان م ه الجبهةذانتصار له على ه
من إخضاع القبائل البربریة  تمكن الذيم 704-690/ـه85-71 حسان بن النعمان الغساني

فریقیة بصفة بهذا استطاع المسلمون تثبیت سیطرتهم في او  م701/هـ 82طرد الروم سنة و 
  .)5(نهائیة

                                                             
  . 304،307: ، ص 1985،، الریاض2طیبة ،ط دار أكرم ضیاء العمري،:، تحتاریخ خلیفة ابن خیاط: خلیفة ابن خیاط)1(
  .114-113: ، صسهیل طقوش ، المرجع السابق ) 2(
، بیروت ، 3لیفي بروفنسال ، دار الثقافة ، ط. كوالن ، إ. س. ج:البیان المغرب ، تح : ابن عذارى المراكشي ) 3(

  .20:، ص1983
ة ، وهي اسم لقبیلة بربریة بناحیة افریقیة لهم ارض تعرف بهم ذبالفتح ثم الضم وسكون الواو و ) 4( َ م جَ ْ ع ُ : أنظر  .ال م

  .24:، ص2المصدر السابق ، ج یاقوت الحموي ،
عبد اهللا أنیس الطباع ، مكتبة المدرسة و دار الكتاب : فتوح افریقیة و األندلس ، تح: ابن عبد الحكم ، عبد الرحمن) 5(

، )ط. د(معالم تاریخ المغرب واألندلس، دار الرشاد ، : حسین مؤنس .  68-65: ، ص 1983، بیروت ،)ط. د(اللبناني، 
   .51-39:، ص 1992،) ن.م. د(
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حمالته  ،م710/ـه85لبالد المغرب سنة  موسى بن نصیر بعد تعینه والیا جدیداً  استأنف   
المناطق الغربیة لوادي ملویة وصوال إلى  إخضاعالعسكریة باتجاه المغرب األقصى فاستطاع 

  .)1(المحیط األطلسي
  : األندلسفتح  - 2

فتح األندلس فجعل موسى  إلىلك ذبل تجاوزت  ا الحدذلم تتوقف سلسلة الفتوح عند ه
سطول لدخول األندلس فمنذ سنة بن نصیر من مدینة طنجة قاعدة بحریة لتجهیز الجیش واأل

  .)2(بدأت الغارات األولى على السواحل الجنوبیة لألندلس م710/هـ91
َ عَ  جة سنة ن موسى بن نصیر طارق بن زیاد قائدا على الحملة التي انطلقت من طنی

، تحقیق انتصار حاسم على جیش القوط الغربیین األخیر اذاستطاع هم و 711/هـ 92
  .)3(بالكامل خالل نفس السنةم فتحها یتموسى بن نصیر باألندلس ل تحقسرعان ما الو 

نما لحركتهم الجهادیةنهایة بالنسبة للمسلمین  األندلسیكن فتح لم  ٕ لك ذفي  واصلاو  وا
عبد العزیز بن موسى بن نصیر والسمح بن مالك الخوالني  في أیامشمال فرنسا  واحتى بلغ

توقفت في عهده الفتوح في بالد الغال إثر هزیمته أما الفرنجة في  الذي وعبد الرحمن الغافقي
  .)4(م732/هـ114معركة بالط الشهداء عام 

فتحت دون  األقالیممعظم  أنبدلیل  ا العهد ووقع كبیرذعلى ه اإلسالمیةفتوحات كان لل
الفتوحات على جغرافیة واسعة تمتد من أسیا الوسطى إلى  مجاللك ذلیشمل ب )5(ةمقاوم ىنأد

  .)6(اسبانیا
                                                             

  .42،43:، ص1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج )1(
  .269:، المرجع السابق ، ص حسین مؤنس ) 2(
. 35: ، ص2، القاهرة ، م2إبراهیم األبیاري ، دار الكتاب المصري ، ط: تاریخ افتتاح األندلس، تح : ابن القوطیة ) 3(

  .54-53:، ص 1997،القاهرة ،  4، مكتبة الخانجي ، طدولة اإلسالم في األندلس : محمد بن عبد اهللا عنان 
 2004، بیروت،)ط.د (الفتح و االستقرار العربي في شمال إفریقیا و األندلس، دار المدار،: نون طه ذعبد الواحد  )4(

  .294،302:ص
  .541: باجوت جلوب ، المرجع السابق ، ص  ،ج) 5(
  .18:، ص1990، المغرب ، 3سماعیل العربي، دار األفق الجدیدة ، طإ:اإلسالم في مجده األول، تر: موریس لومباز) 6(



 مفهوم العصبیة وأثرها في التنوع البشري في الدولة األمویة..................األول الفصل

 11 

  :للمجتمع األموي التركیبة البشریة - 2
دولة للتنوع في التركیبة السكانیة لك الذ اإلسالمیة نذكرالفتوحات  اهأحدثت ن النتائج التيم

من ، و)1(لتعدد األقالیم المفتوحة تعددة تبعاً اإلسالمیة حیث انضوت تحتها أجناس مختلفة وم
 :للعرب عنتذأالتي  األمم

 وهو  فارس بن طمورث إلىنسبهم یرجع  أنقیل  ،أمة عظیمة مألت العالم كثرة :الفرس
م بن سام بن نوحملك عادل قریب عهد بالطوفان َل َ   .)2(، وقیل بفارس بن ع

 لغة  أصحابهم و بحر قزوین ، سكنوا جنوبي شرقي جبلي إیرانيهم شعب  :الدیالمة
  .)3(األرمینیةمنفردة عن اللغة الفارسیة والرانیة و 

 وكانت مساكنهم  من أوالد نبط بن كنعان بن كوش بن حام اآلرامیینهم بقایا  :)4(النبط
العرب  أن األنصاري أوضحوقد  األرضم یشتغلون في فالحة مهكان معظ، بابل بأرض

ُ ذالعراق العلى سكان " نبط"لفظ كانوا یطلقون   أنذكر ین لم یكونوا رعاة وال جنود وی
 .)5(النبط انفوا من نبطیتهم لزوال عزهم فانتسبوا إلى الفرس

 من الجزیرة في الجهات الشرقیة و الشمالیة الشرقیة  األعلىیسكنون في القسم  :ألكرادا
 .)6(منها وكان غالبیتهم رعاة

 

                                                             
  .402- 399:، ص 2009، األردن ، 1الخالفة األمویة ، دار الشروق ، ط: فاروق عمر فوزي ) 1(
 م 2000، بیروت، )ط. د(خلیل شحادة ، سهیل زكار، دار الفكر،: تح  ،دیوان المبتدأ والخبرالعبر و : ابن خلدون) 2(

  .226 :، ص 4، المصدر السابق،جیاقوت الحموي .  180 :، ص2،ج
، 1، م2002، القاهرة ،)ط. د(نزهة المشتاق في اختراق األفاق، مكتبة الثقافة الدینیة،: عبد اهللا محمداإلدریسي، أبي ) 3(

  .268:، ص 1873، )ط. د(المسالك و الممالك ، مطبعة بریل ، : ابن حوقل . 686: ص
  .4326 :، ص 6ابن منظور، المصدر السابق، م.  ة لفالحة األرض و استنباط ما بهاوردت الفظة مرادف) 4(
، ) ن. م. د(،)ط. د (نخبة الدهر في عجائب البر و البحر، األكادسة اإلمبراطوریة، : شمس الدین األنصاري ، )5(

   . 258 :، ص5، المصدر السابق، جالحموي . 266: ، ص1865
درید التي مفادها أن األكراد من العرب من ولد كرد بن مرد بن همرو بن عامر، وأنهم كانوا یذكر اإلدریسي حكایة ابن )6(

  .419-418: ، ص ، المصدر السابق اإلدریسي: أنظر . بالد فارس األربعة   رمومیسكنون 
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 وقیل أنهم فئات فمنهم األسافل  صنافوهم عدة أ من سكان بالد ما وراء النهر :الترك
ا هم الترك الغزیةواألعالي و  ً  .)1(األواسط  ومن أشدهم بأس

 سكنوا بالد ما وراء النهر قیل أنهم قوم من أتراك وقیل أیضا أنهم قوم من  :الهیاطلة
 )2(مع األتراك إلى هراة فصاروا الفرس نفاهم فیروز بن یزجرد بن براهم

 و ذأنهم جیل أسود ، الطاء هو تعریب للكلمة الفارسیة جت بضم الزاي وتشدید :الزط
الواقعة بین المنصورة ومكران في بالد ة نطقمسكنوا ال. )3(يوهند يصلین سودانأ

 وأصحاب ،وادي السند من أهم شعوب همو  )5(وكانوا یسمون بالنور والغجر )4(السند
 )6(المائلة للبیاض السمرةمتباینة األلوان، تتراوح بین السمرة الشدیدة و  أبشار

 وقطاع طرقمفازة بین السند والهند وهم قوم رحل اقوم سكنو  :المید ً  .  )7(، لصوص
 هم قوم من السند أیضًا یكونون مع رئیس السفینة البحریة وكانوا بالبصرة  :السیابجة

 .)8(جالوزة وحراس السجن
 9(التسمیة إغریقیة تعني مصريهم سكان مصر و :  القبط(. 
 سكان  هم ، وقیل أیضا أنهم من ولد بربر بن فقط ل أنهم من ولد كنعانقی :البربر

نزحوا من غیر  يذال ، ویبقى المكانإفریقیا الشمالیة األصلیین من الجنس األبیض
الجیوش العربیة قیین على عهد قرطاجة ثم بالرومان، ثم بالقبائل و معلوم  اختلطوا بالفینی

                                                             
، 1،طكمال حسن مرعي، شركة أبناء شریف األنصاري: مروج الذهب ومعادن الجوهر، مر: المسعودي،أبو الحسن) 1(

  .518: ، ص ، المصدر السابقاإلدریسي .  103، ص1بیروت ،ج
، )ط. د(األخبار الطوال ، دار الفكر الحدیث، : الدینوري، أبو حنیفة أحمد.  567: ري ، المصدر السابق ، صذالبال) 2(

  .58:، ص 1988بیروت ،
  .1830: ، ص3ابن منظور،المصدر السابق، م) 3(
  .235:ق، صابن حوقل ، المصدر الساب) 4(
  .229: ص موریس لومبار، المرجع السابق،) 5(
   .131:، ص2009، القاهرة ،1عادل زعیتر، دار العالم العربي ، ط :حضارات الهند، تر: غوستاف لوبون ) 6(
   .181 :، ص1، اإلدریسي ، المصدر السابق ،م175: األنصاري ، المصدر السابق ، ص) 7(
    .1914-1913: ، ص 3ابن منظور، المصدر السابق، م) 8(
  .34: موریس لومباز ، المرجع السابق ، ص) 9(
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للغات السامیة كانوا قبل الفتح أصحاب دیانة اإلسالمیة الفاتحة وتعتبر لغتهم من ا
  .)1(وثنیة
 ما یمني أو هم من سكان  :األفارقة ٕ اختلف المؤرخون في أصلهم فقیل إما فلسطیني وا

الواضح أنهم متعددي االنتماءات وأن كلمة أفارقة تعني أخالط من و  بغض مناطق أسیا
 .)2(الناس

 الشرقیة إفریقیاین جلبوا من ذال ریقیوناإلفالعبید  یمثلون جیل من السودان هم :الزنج ،
 .)3(الساحلیة نتیجة لتجارة الرقیق أجزائهاخاصة من 

 قة الممتدة بین بحر الروم سكنوا الشمال في المنط أقوامهم : األرمنالصقالبة و و  الروم
 هم على النصرانیةكلو  ، وبین المغرب والمشرق عرضابحر المحیط طوالالو 

)4(. 

 القبائل إحدىیون هم قوطال، و -علیه السالم-بن حام بن نوح  طقو نسبة إلى : القوط 
ملك أوروبا وقوضوا جنوب  إلىعند مصب نهر فیستول ثم نزحوا  واسكن ةالجرمانی

 .)5(فیها اإلمبراطوریة الرومانیة

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .27: ابن عبد الحكم ، المصدر السابق، ص .267 :األنصاري ، المصدر السابق، ص) 1(
    19: ، ص1994، القاهرة ، 1محمد زینهم ، دار الفرجاني ، ط: تاریخ افریقیة و المغرب ، تح : الرقیق القیرواني  )2(
، 2000، دمشق،2ثورة الزنج ، دار المدى،ط: ، فیصل السامر1869: ، ص3لمنظور، المصدر السابق  مابن ا )3(

    .23:ص
  .262- 261 :األنصاري ، المصدر السابق، ص )4(
   .28:المرجع سابق ، ص عنان ، .7: ابن القوطیة ، المصدر السابق ، ص )5(
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   :ممنه ةفمختل ایابسطت سلطانها على رعقد  لدولة األمویةبهذا تكون او     
والمتمثلین في القبائل   قوامها مادة الدولة وناشریه و حملة اإلسالم و  هم :العرب المسلمون- 1

  .)1(الطبقة الحاكمةالعربیة و 
في  المولى :وكلمة مولى لها عدة معاني منهاجمع مولى والمواالة ضد المعاداة : الموالي- 2

ْ ، و "ظم إلیك فعز بعزك وامتنع بمنعتكمن ان"الدین والمولى الحلیف وهو  ع ُ تَقْ وهو المولى الم
  .)2(مولى المواالة وهو الذي یسلم على یدیك ویطیعكو  الذي التحق بنسب مواله

ةو  َ ب َ َص ه، ، وسموا كذلك ألنهم یولون الرجل في نسبقد یكون الموالي من أبناء العم والع
كانت تسمي ، والعرب في الجاهلیة )3(، أي بنو العمومة والحلفاء"الولي القریب: "ومن قولهم

ْ ﴿: وجاء في قوله تعالى ،)4(سموا بالموالي اإلسالمراء، وعند مجيء العجم بالحم م وهُ عُ ادْ
 ْ ی َل َ ْ و م یكُ الِ َ و َ م َ ْ فِي الدِّینِ و م كُ انُ َ و خْ ْ فَِإ م هُ َ اء َ وا آب ُ م َل ْ ْ تَع ن لَّم ندَ اللَّهِ فَِإ ُط عِ َ َأقْسَ و ْ هُ م ائِِه َ ب ِ ْ آل م كُ ْ ی َل َ َ ع س

كِن مَّا َل َ هِ و تُم ِب ْأ َط ا َأخْ َ یم احٌ فِ َ ن ا جُ ً یم ا رَّحِ ً فُور َ اللَّهُ غَ ان كَ َ ْ و كُم ُ وب ُل ْ قُ مَّدَت َ ، فیكون بذلك )5(﴾تَع
ائِي﴿: المولى ابن العم بقوله تعالى َ ر َ ن و َ مِ الِي َ و َ م فْتُ اْل ِٕنِّي خِ ا َ تَقُ من )6(﴾و ْ ع ُ ، ویكون المولى الم

ْ ﴿: قوله تعالى م ُ ه ى َل َل ْ و َ َ ال م افِرِین كَ َأنَّ اْل َ هو أحق وأولى كما جاء ، ویكون المولى الذي )7(﴾و
ْ ﴿: في قوله عز وجل الكُم ْ و َ َ م ي ُ هِ ُ النَّار م اكُ َ و ْأ َ    .)9(والمولى أیضا بمعنى المالك )8(﴾م

                                                             
  .146:صالح طهبوب، المرجع السابق، ص )1(
  .4921 :، ص 6ور، المصدر السابق، مابن المنظ )2(
، 2عبد العطیم الشناوي ، دار المعارف ، ط:المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تح : الفیومي ، احمد بن محمد) 3(

  .272:، ص) ت. د(القاهرة ، 
  . 337: ، ص 14م ،2007، 9إسهامات الموالي الفكریة ، مجلة تكریت للعلوم اإلنسانیة ، العدد: هند یوسف مجید  )4(
  .5: سورة األحزاب، رقم اآلیة )5(
  .5: سورة مریم، رقم اآلیة )6(
  .11: سورة محمد، رقم اآلیة )7(
  .15: سورة الحدید، اآلیة )8(
، 3محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ، ط: الكامل في اللغة و األدب ، تع: المبرد، أبي العباس محمد )9(

  .39:، ص4،ج1997القاهرة،
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ة وهؤالء هم الجماعات اإلسالمیة غیر العربیة المختلط وفي مفهوم الدولة اإلسالمیة
والء ب والءال هذا یسمىو  عتقوایوالون العرب إما بان یلم یكونوا صنفا واحدا فمنهم من كانوا 

 إلیهانتسبوا النفوذ فینظموا ویالعربیة ذات السطوة و  قبائل، أو یعقدوا حلفا مع بعض الالعتق
ن ینصرهم أوالحلیف هو الذي یحلف للقبیلة باصطناع، ومواالة و  والء حلف والءا الذلیكون ه

: اهللا علیه وسلمصلى  لقوله بكلى الوالئین اإلسالم قرأوقد  ود عنهم كما یذود عن نفسهذیو 
ین ذومنهم عامة الموالي ال ،)1(الوالء بمنزلة النسب لیصبح "مولى القوم منهم وحلیفهم منهم"
  .)2(الدینهم لألمة و سلموا ولم یعقدوا الوالء ألي قبیلة عربیة وبقي والؤ أ

في لفظ یطلق وهي ، )3(الكفالة، والعهد والضمان و األمان: تعني لذمةكلمة ا :أهل الذمة- 3
من أهل الكتاب الیهود من غیر المسلمین  اإلسالمیةعلى سكان الدولة  فقه اإلسالميال

ین لم یدخلوا في اإلسالم ذال ،یةذبو ، و من مجوس، صابئةأهل الدیانات األخرى ، و ونصارى
ُ  لقاء ما والملزمین بدفع الجزیةعند الفتح اإلسالمي لبالدهم  ِ َأت من ألهم الدولة من  هُ نُ م

  .)4(رواستقرا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .146:صالح طهبوب ، المرجع السابق ، ص) 1(
  .339:المرجع السابق ، ص هند یوسف مجید، )2(
  .1517:ص، 3ابن منظور، المصدر السابق ، م )3(
  .2، ص 2007، العراق، 25الذمة في العصر األموي، مجلة دیالي، العدد  أهل: عاصم إسماعیلعبد الخالق خمیس، )4(
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  :في الحكم األمویین ةنظر  : لثالمبحث الثا
 وتنازل ابنه الحسن )رضه(قب مقتل الخلیفة علي بن أبي طالبع األمویةالدولة قامت     

م 661/ـه41عام ربیع األول  25 یوم )رضه( معاویة بن أبي سفیانالخالفة لعن  )رضه(
م 750/هـ132لى عام جمادى األو  11واستمرت إلى أن سقطت على ید العباسیین في 

  .)1(ما یقارب واحد وتسعین سنة األمویةالدولة لك عاشت ذوب
 َ ِ جَّ واألمویون عرب أقحاح و ِ د  تعاقب على حكم )2(م أمیة بن عبد شمس بن عبد منافه

ثالث  هانسل حرب تولى حكم ومن. أربعة عشر خلیفة، فكان عدد خلفائها أسرتانالدولة 
ً من  خلفاء من الفرع السفیاني نسل  م، ومن684/هـ64م إلى غایة 661/هـ41سنة ابتداء

سنة  إلى غایة م684/ه64سنة  ذالعاص حكمها احد عشرة خلیفة من الفرع المرواني من
  .)3(م750/هـ132

أنها ارث آل إلیهم بعد ة معتبرین إیاها حقا من حقوقهم و غلب األمویون على الخالف
وفي ذلك یقول معاویة بن أبي ، )4(لوهافقاتلوا من اجلها حتى نا )رضه(مقتل عثمان بن عفان 

بة علمتها منكم وال واهللا إني ما ولیتها بمح" :خطبة له ألقاها على أهل المدینة في سفیان
واجتهدوا في إثبات حقهم في الخالفة ، )5("ا مجالدةذ، بل جالدتكم بسیفي همسرة بوالیتي

فاء اهللا في األرض وأئمة أنصارهم خل رفنسبوا ألنفسهم ألقابا دینیة حتى أضحوا في نظ
  )6(العدلاإلسالم والمسلمین وأولیاء الحق و 

                                                             
  61: ، ص1991، بیروت ، 6یخ اإلسالمي ،  المكتب االسالمي ، طالتار : محمود شاكر) 1(
، )ت. د(، القاهرة ،5عبد السالم محمد هارون، دار المعارف، ط:جمهرة أنساب العرب، تح: ابن حزم، أبي محمد علي )2(

  .78:ص
  .16:ص،  1987، القاهرة ،1بنو أمیة بین السقوط و اإلنتحار ، سوزلر للنشر، ط: عبد الحلیم عویس )3(
  .19: ، ص1968ط ، بیروت ، . األمویون و الخالفة ،  دار الجیل، د: حسین عطوان ) 4(
، بیروت ، 1عبد المجید الترحیني ، دار الكتب العلمیة ،ط: العقد الفرید ، تح: بن محمدأحمد عبد ربه ،  ابن )5(

  .171:، ص 4،ج1983
  .19:صحسین عطوان ، المرجع السابق ، ) 6(
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 هـ 45البتراء التي ألقاها على أهل البصرة سنة   یتضح ذلك في خطبة زیاد بن أبي سفیان   
َ اوعنكم ذَ  ا أصبحنا لكم ساسةإنّ  اسها النّ یا أیّ : "یقول فیها ةً نسوسكم بسلطان اهللا الذي د

ّ أعطانا وتذود عنكم بفيء  و ا فلنا علاهللا الذي خَ َ ن ولكم علینا  ناالطاعة فیما أحببیكم السمع و َل
 ُ كما ورد تصریح لیزید بن معاویة ، )1("بوا عدلنا وفیئنا بمناصحتكم لنا، فاستوجلیناالعدل فیما و

ن له هو وأبوه في الذي بعث به بعد وفاة أبیه إلى عامله على المدینة أن اهللا مكّ  كتابه في
ً على المسلمیناألرض بجعلهما    .)2(خلفاء

 َ إشارات تفید أن الخلفاء األمویون حرصوا على أن ال  عدةالتاریخیة  الروایات كرذْ ت
ُة صفاتهم العربیة و تخ َ م ْ ج ُ االط الع ً ا أقحاح ً بل تشددوا في  )3(راعوا أن یكون أولیاء عهودهم عرب

ى نهایة عهد هشام لزالوا كذلك حت، و من ال ینتسب لعروبتهم انبذو ف تعصب أیما اتعصبو ذلك و 
َ إال أبن كانوا یكرهون البیعة إلفهم  ،)4(بن عبد الملك ون ُل َ و ُ ة  ا إلمرة ابنمن كان  مة  وال ی َ ر حُ
عدیدة حول كیفیة نهایة  روایات، إذْ وردت على استمراریة الخالفة في نسلهم حرصا منهم

كانت بنو مة لذلك الحكم األموي مؤكدة على أنها ستكون في عهد خلیفة منهم یكون ابنا أل
 أن لواوقا، ، ولو فعلوا لكان مسلمة بن عبد الملك أوالهم بهامنهمال تستخلف بني اإلماء  أمیة

حیث   )5(زید بن عليلب هشام بن عبد الملك اخطما جاء في  لهم ومنه العرب ال تصلح 
  . )6("ابن أمة ألنك ال تصلح لهابلغني انك تخطب الخالفة و : "قال

                                                             
. د(، القاهرة ، 2محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف، ط: تاریخ الرسل و الملوك ، تح : أبي جعفر محمدالطبري، ) 1(

  . 199:، ص4، المصدر السابق، ج ابن عبد ربه .220: ، ص 5ج،)ت
،  سهیل زكار ، ریاض الزركلي: تح ،  أنساب األشراف: ري ذالبال. 177: ، ص4، المصدر نفسه ، ج ابن عبد ربه) 2(

  .313:، ص  5، ج 1996، بیروت ،  1دار الفكر ، ط
  .44: صحسین عطوان ، المرجع السابق ، )3(
  .43:ص. 1،ج 2003، القاهرة ، ) ط. د(ضحى اإلسالم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، : احمد أمین ) 4(
هـ عن عمر یناهز أربعین 122یل هـ وق120بن حسین بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، ابن أمة ، قتل سنة ) 5(

، 7، القاهرة،ج1علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط: كتاب الطبقات الكبیر، تح: ابن سعد ، محمد بن منیع الزهري. سنة 
  .320-319:ص

  .117: ، ص4، المصدر السابق ، جابن عبد ربه ) 6(
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كِر     . لموالي جاء من باب االستهانة بهمعن تولیة ا أمیةالناس اعتبروا امتناع بني أن  ُذ
 ُ َ لكنه ی كانوا یخشون زوال ملكهم  أمیةبني  أنا االمتناع هو ذالسبب الحقیقي وراء ه أنّ ى ر

  .)1(ولد أمعلى ید ابن 

 المبدأبیة تكوین دولة عر  إلىوا سعو  شجیع التقالید واألعراف العربیةعلى ت األمویون عمل    
ّ  ن للعربویالوظائف الكبرى في الدوا فأسندتالعرب وحدهم  أنظمتهایسوس  كانوا هم  بعد أن

غة العربیة في الحیاة اإلداریة وهده الحركة ما هي إال دعم لمركزیة الل عصب حركة التعریب
من ن على موظفی هاإبقاء لك ألنذ )2(األدبلغة التفافة و  هاذباتخاوالحضاریة االقتصادیة و 

ُ  األجنبیة همغاتل منها برسمیة المسلمین في الدواوین یعتبر اعترافاً غیر العرب و  جراء م ٕ ِ وا  فاً خال
لم یشهد من بین فالجیوش وقیادتها  إمرةب العرب ختصكما ا، )3(ألسس الدولة وكیانها القومي

  .)4(أعجمي جیوش الدولة قواد
یختلف مقداره باختالف وكانت كانت الدولة توزع العطاء على أساس الوالء لها 

كوفة لك الزیادة التي منحها معاویة بن أبي سفیان ألهل الذومن صور ، )5(الخلفاء والوالة
ت بعشر دنانیر، و  َ ر  هم منمبأنه سیحر  الكوفة هلأل أبیهزیاد بن الذي وجهه  تهدیدالوالتي قُدِ

یزید بن معاویة  لك الوعد الذي قطعهذف إلى ض )6(لخوارجل لتهمتاقفي حالة عدم م العطاء

                                                             
  .43:، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین  )1(
- 22:، ص1981دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت .  3لجذور التاریخیة للشعوبیة ، طا: عبد العزیز الدوري )2(

21.  
،  2004، بیروت،1دراسات في تاریخ و حضارة المشرق اإلسالمي، دار المدار اإلسالمي،ط: نون طه ذعبد الواحد )3(

  .88: ص
، 1986، بیروت ،1ثماني ، دار القلم ، طمحمد الع: محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة، تح: محمد الخضري بك  )4(

  .564: ص
  .223:فاطمة قدورة الشامي ، المرجع السابق، ص )5(
  .189: المرجع نفسه، ص )6(
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أخر ائین في كل سنة عطاء في الشتاء و المتمثل في منحهم عطبن أبي سفیان ألهل المدینة و 
  .)1(في الصیف إذا اقروا  له بالوالء

رئیس الشرطة في مصر على ره أیضا الزیادة التي منحها عابس المرادي ومن صو     
عبد وسلطان بني أمیة،  كما أن  عبد العزیز یت وطأة سیدهثَبِ كانت ألجل تأعطیات الجند 

  .)2(لم یسؤه األمر ورضي به  العزیز
ْ َألك أیضا ذومن  ُ م  تأییدهملهم على  العراق عقاباً  أهلالعطاء على  بإمساكالحجاج  ر

للحول بینهم وبین  یمنعه علیهم ال أن یأمرهعبد الملك  إلیهلكن كتب ، األشعثابن  لثورة
  .)3(والثانیة  األولىم عطائین للسنة فصرف له .ةثور التمرد و الالقیام ب

األمویون وخلفائهم قد أحدثت التنافر بین  تبعهاان السیاسیة التي إلك فذإضافة على 
ومن جهة أخرى ، لبني هاشم من جهة منافستهمالقبائل العربیة بسبب تقریبهم للمضریة و 

مثل في الفئات القائمة فالصنف األول ت ،ینقسموا بین راض وناقمل ربیعةللقحطانیین و  إبعادهم
ین أنكروا علیهم ذالصنف الثاني تمثل في المعارضین العباء الدولة اإلداریة والسیاسیة، و بأ

  .)4(تقلهم للخالفة من الشورى إلى الملك
 بصرامة وشدةوأعدائها  هاخصوملدى  التعصب اتنزع إلىالدولة  تتعرض

التي و  ةتمردالم قالیماألفي  اكلووضع المش، قمع كل الثورات المناوئة لحكمهمو  إلخضاع
ابنه و أمثال زیاد بن أبي سفیان  حزمالشدة و ال معنه فَ رِ عُ ا عینت والة ذل ضطرابیسودها اال

األمویین بهذا كانوا یسوسون الرعیة من منطلق السیادة ف، )5(الحجاج، و بشر بن مروان، و عبید

                                                             
  . 322:، ص 1،ج1944،) ط. د(محمد محمود الرافعي، مطبعة النیل، : اإلمامة و السیاسة ، مر: الدینوري ،ابن قتیبة)1(
. د(رفن كست ، مطبعة األبا الیسوعیین ، : كتاب الوالة وكتاب القضاة ، تص : الكندي، أبي عمر محمد بن یوسف )2(
  . 49:، ص1908، بیروت ، )ط
   .380: ، ص6انساب األشراف، ج:  البالذري)3(
، 1حمادي الساحلي ، دار الغرب اإلسالمي ،ط: سقوط الدولة األمویة وقیام الدولة العباسیة ، تح : الثعالبيعبد العزیز )4(

  .71:مقدمة في تاریخ صدر اإلسالم ، ص: الدوري . 42-41: ، ص1995ت ،بیرو 
  .15:محمود شاكر، المرجع السابق ، ص)5(
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م للعروبة وتبجیلهم للعرب على العربیة ال من منطلق سیادة اإلسالم حیث تغلبت علیهم نزعته
  .)1(باقي األمم المغلوبة

                                                             
محمد عبد الهادي أبو ریده ، حسین مؤنس، لجنة التألیف و الترجمة و : ، تح  تاریخ الدولة العربیة: ولهاوزن یولیوس )1(

  .67 :، ص1968القاهرة ، . 2النشر، ط



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أحوال العناصر    :الفصل الثاني  
ة غير العربية في الدولة  اإلسالمي

  األموية
  ةجتماعياال حوال  األ : حث األول  المب

  ةقتصادياالو 
  في المشرق اإلسالميأحوالهم  / 1
  في الغرب اإلسالميأحوالهم  / 2

تذمر الموالي  : المبحث الثاني  
  وتعصبهم ضد العرب
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  .للمسلمین غیر العرب ةقتصادیاالو  ةجتماعیاال األحوال :المبحث األول
  :المشرق اإلسالمي فيأحوالهم   - 1

رف عن العرب في الجاهلیة نزعتهم القویة للقبیلة ویظهر      ا في إشعارهم كما جلیّ  ذلكعُ
ه النزعة شهدت الفترة ذ، وعلى غرار هالمظلت قائمة حتى بعد مجيء اإلس هذأن نزعتهم ه

الجنس العربي واألمة العربیة حیث أصبح العرب دة نزعة جدیدة لدیهم تجاه الدم و األمویة وال
إطاحتهم  وما عززها أكثر هو  ،عهم وحدة اللغة والعقیدة والدولةتجم مةٌ بفضل اإلسالم اُ 

  .)1(انالرومبإمبراطوریة الفرس و 
     ّ عززت  إخضاعهم لشعوب البلدان المفتوحة تي اكتسبها العرب نتیجةروح التغلب ال إن

، وال باقي العناصر على أساس أنهم دون فأصبحوا یتعاملون مع، لدیهم الشعور بالسیادة
 ِ ُ ینبغي ل َ  ونٍ د ُ إال أن ی   .)2(م سیدهخد

وردت عدة كتابات وروایات تاریخیة وأدبیة حول أحوال العناصر اإلسالمیة غیر العربیة  
فقد اعتبرت أن . تماعي واالقتصادي وحتى المعنوي والتي تصفها بالمزریةلى الصعید االجع

، الغایة الحقیقیة منها هي بها الدولة كانت ذات أبعاد مادیةالتوسعات الجغرافیة التي قامت 
تعزیز االقتصاد وتحقیق رفاهیة العنصر العربي على حساب باقي العناصر دون االكتراث 

  .)3(بإسالمیتهم
الفرس على أنهم ا ینظرون للموالي من اآلرامیین و أن العرب كانو  )4(بروكلمان ذكری 

واتهم لكنهم لم ذفاألعاجم باعتناقهم اإلسالم قد حققوا الحریة ل ،مواطنین من الدرجة الثانیة
إال أن نظرة العرب إلیهم قد تتغیر في حالة ، )5(یحصلوا على حقوق المواطنة الفعلیة

                                                             
   35-37: ین ، المرجع السابق ، صأحمد أم) 1(
    10: ، ص1997، بیروت، 3العصر العباسي األول ، دار الطلیعة ، ط: عبد العزیز الدوري) 2(
  .14:، ص 1989، بیروت ،  1التاریخ العباسي، دار الكتاب العالمي ، ط: إبراهیم أیوب ) 3(
، 1968، بیروت ، 5لبعلبكي ، دار العلم للمالیین، طأمین فارس و منیر ا: تاریخ الشعوب اإلسالمیة ، تر: كارل ) 4(

  .132:ص
  .67 :المرجع السابق، ص، ولهاوزن ) 5(
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 )1(العبد نفسه أوفیصبح المراد من كلمة مولى  عربیة لیكونوا من موالیها قبائل ىإلانضمامهم 

فقد  ،)2(ه العناصر بالموالي على سبیل اإلذالل واإلنقاص من قیمتهمذهم كانوا یسمون هف
 :األدبیة على شواهد منهاخیة و احتوت الكثیر من الكتب التاری

فال یصح أن ي بین الناس البد منه العرب یعیشون على فكرة أن التفاوت الطبقكان 
: أخیارهم بمن هم دونهم فالتباین هنا ضرورة لصیرورة الحیاة ومنه قالوایتساوى أشراف القوم و 

اس بخیر ما تباینوا فإذا تساووا هلكوا" ذا ذمو  ،"ال یزال النّ ٕ سواسیة كأسنان " :ا قوما قالوا فیهموا
ْ یتساووا مع غیرهم من األقوام  وكیف ال ذلك یشیر إلى أن العرب ال یتقبلون و  ،"الحمار أن

هم للموالي من الكفر وقالوا عنهم أنهم قوم  اُذ تنقَ ْ وهم أصحاب الفضائل ومن فضائلهم اس
ل الواحد ال تتكافأ فیه واستدلوا على ذلك بفكرة  أن الرج )3("یقادون إلى حظوظهم بالسواجیر"

بعض ومنه تتمایز بها عن بعضها المفاصله فلكل منها خصائصها وفضائلها التي أعضاؤه و 
بیعوا الموالي " :حتى أن جریر لما ذم قوما قال، )4(المخدومةوجدت األعضاء الخادمة و 

بعد  المواليلك عن مدى االنزعاج الذي تملك ذفي  )5(المبرد ویعبر "واستحیوا من العرب
ر اإلساءة إلیهم تبیع لم یكنأما جریر . لبیت ألنه أهانهم و وضع من شانهما اذسماعهم له

  .عیبٌ أو خطیئة
لِبغالب و العرب على اعتبار أنهم العنصر ال كان     تَغَ ُ حریصین بل متعصبین لشعرهم  الم

 )6(ورد ابن قتیبةأ لكذوفي  ،فهم ال یسمحون بتحویر أساسیاته المتمثلة في البحور والقوافي

                                                             
  .10:العصر العباسي األول ، ص: الدوري )1(
  .16- 14:إبراهیم أیوب ، المرجع السابق ، ص)2(
، 1943: ، ص3ق ،جابن المنظور، المصدر الساب: انظر . مفردها ساجور هي طوق من حدید یوضع في عنق الكلب)3(

  .438: الزمخشري ، المصدر السابق ، ص
- 110: ، ص1فضل العرب ،ج:  ابن قتیبة ، الدینوري ،360، 356: ، ص3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ، ج)4(

111.  
  .47: ، ص2جالمصدر السابق ،)5(
، 1،ج1967، القاهرة ،) ط. د( أحمد محمد شاكر، دار المعارف ،: الشعر و الشعراء، تح: ابن قتیبة ، الدینوري) 6(

  .76:ص
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لك قول الشعبي لما مر ذن وم  .همعلى مذهب متقدمی واأن یخرج ینلمتأخر الشعراء للیس أنه 
   .)1("لئن أصلحتموه إنكم ألول من أفسده"اكرون النحو ذبقوم من الموالي ووجدهم یت

كانت العرب ال تخاطب الموالي بكناهم وال یدعونهم بأسمائهم أو ألقابهم وكانوا ال یتقبلون    
كانوا إذا و  ،اكبالمو لى جنب أو یستقدموهم في الصفوف و فكرة أن یمشي الموالي معهم جنبا إ

فیجلسوه مجلسا غیر مجلسهم ، ا  لكبر سنه أو لكثیر فضله وعلمهلك إمذاطعموا المولى ف
ه لیس عربيح موالي من الصَّالة على كما ثبت أنهم كانوا یمنعون ال ،تى یتبین للحاضرین انّ

ٕ ذلك في حضور احد من العرب  و الجنائز و   .)2(ن كان هذا األخیر غیر ذي شأنا

     ِ ن ُ ذا حدث العكس یفسخ النكاح حتى م ٕ َ الموالي من تزویج بناتهم إال برضا من موالیهم وا ع
ٕ و  هاا لَ ِب َ العربُ من نكاح المواليكم ،ن دُخِ نِع ُ حدث أن أوقع والي المدینة عقوبة الجلد  ذإ، ا م

بمولى كان قد تزوج من األعراب وفرق بینه وبین زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه 
  :فقال محمد بن بشیر في دلك. جبیهولحیته وحا

ْتَ  ی ،   قَضَ ًال تَ عدْ ْ كَم ، وحَ نةٍ ُ س ِ    ِب عید َ ة من ب َ كُوم ثْ الحُ ْ ْ تَر م   .)3(وَل
كانت ا ما ذما أورده األصمعي عن حدیث أعرابیین أن أحدهم سأل األخر إ ومنه

َ  ا األمرذوأن ه لكذله إمكانیة  ، فأجابه األخر مبیناً العجم تنكح نسائهم في الجنة َ ی َ َأت ى لهم ت
، واهللا رقابنا قبل توطأ: "لم یعجب صاحبه فقال لها ذه رأیهو  في حالة صالح أعمالهم

طال أبناء اإلماء وأصبحوا یسمون ابن األمة حتى شدته بلغ تعصب العرب ف ،)4("لكذ
  .)5(ألنه حسبهم معیببالهجین 

                                                             
 ،1969، بیروت ، 10فجر اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، ط: ، أحمد أمین 47:، ص2المبرد ، المصدر السابق ، ج)1(

  .137: ص
  .361 :، ص3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ، ج)2(
   .361:، ص3المصدر نفسه ، ج) 3(
  . 13:، ص 4، المصدر السابق ،ج المبرد)4(
  . 43:، ص 1ضحى اإلسالم ،ج: احمد أمین)5(



 ي الدولة األمویةأحوال العناصر اإلسالمیة غیر العربیة ف....................لثانيالفصل ا

 25 

 ُ ْ ی َ ر ي تركة آبیه یستفتیه ف ي سوارقاضالى أن أعرابیا من بني عنبر دخل على و
فأفتى له قسمة المال هجین وسأله عن كیفیة خبره أن له أخا وآخر قال عنه أالمتوفى و 

ْ یقسم المال بین ثالثتهم لكن األعرابي اغتاظ من  القاضي  .)1(بالدهناء القاضي ووصفهبأن

َ  نهأ )2(نافع بن جبیرعن  ثبت َ رجال من الموالي حتى یصلي به فأنكر النَّاس علیه دَّ ق م
ه إذا مرت به جنازة . یتواضع هللا  أنمن ذلك  أرادكنه رد علیهم بأنه ل نّ ى عنه أیضا َا َ و ْ ُر وی

ل النَّاس عن صاحبها فإذا ٌ قال أ ":قالوا سَا ه قریشي ذا قالوا  ، وقوماه: نّ ٕ ٌ قال: وا ه عربي : انّ
ذا قالوا  ٕ   )3("هو مال اهللا یأخذ ما یشاء ویدع ما یشاء: مولى قال : وبلدتاه ، وا

نه دار حدیث بین عربیین وكان أحدهما من المتعصبین وسأل هذا اآلخر أما روي ك
انتفخت أوداجه ، و لي، تغیر لونه وأربد وجهه وأسودعن فقهاء األمصار ولما أجابه أنهم موا

وهما  الشعبيإبراهیم و  له أن فقهاء الكوفة فذكرحنقا فلما رأى الشر فیه خافه غیضًا و 
 )4(سكن جأشهعربیان، فكبر المتعصب و 

فقد اختص العرب بممارسة  ،عرب للموالي جنسیتهم لیطال مهنهمكما تجاوز احتقار ال
ناعة الصفحین احتقروا الزراعة و  ،القضاءمیة والنبیلة كالسیاسة والحرب و الوظائف السا

 )6(ابن عبد ربه حیث أورد ،)5(، ودفعوا بها للموالي حتى یشتغلوا فیهاوالكتابة والجبایة وغیرها
افَنا " :احدهم قال عن الموالي من باب التهكم والسخریة أن فَ زون خِ َ ر كَسحون طرقنا، وخْ َ ی
َحوكون ثیابناو   ."ی

                                                             
، )ط. د(، دار الكتاب العربي ،عیون األخبار :، الدینوريابن قتیبة  .365: ص ،3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ،ج )1(

  . 61: ، ص  2ج ، )س. د(، بیروت
م)2( طعِ ُ شذرات الذهب في أخبار من : الدین ابن العماد ، شهاب: أنظر . أشرافهمالنوفلي المدني من علماء قریش و  بن م

  .398: ، ص1،ج1986، بیروت ،1عبد القادر األرنؤوط و محمود األرنؤوط ، دار ابن كثیر، ط: ذهب ، تح
  .13:، ص4المبرد ، المصدر السابق ،ج)3(
  .364 -363: ص ،3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ،ج)4(
  .17: الجذور التاریخیة للشعوبیة ، ص: الدوري)5(
  .362 :، ص3المصدر السابق ، ج)6(
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من  أكثر رمأ بأنهاه الحاالت ذعتبر العامة هواِ  نادراً  إالالموالي  األمویونلم یستخدم  
غتاظ العامة ، ا)1(الكوفة لسعید بن جبیر نه لما ولى الحجاج قضاءأبدلیل ، نادر بل شاد

  )2("عربي إالال یصلح للقضاء " وضجوا غضبا وقالوا
 ىاستخدم عمر بن عبد العزیز مولى وجعله والیا على وادي القرى عوتب عل عندما

لحملة من العنت لجعل خالد بن عبد اهللا القسري والیا على  كما تعرض بني أمیة، )3(لكذ
  .)4(ألنه ابن أمةالشعراء  اءا األخیر كثیرا من هجذعان هو العراق 

كان الموالي في الحرب یندرجون ضمن فئة المشاة فقد اعتاد العرب عند خروجهم إلى 
، )5(عبیدهم وموالیهم مشاةوموالیهم، فیكونون هم الفرسان و القتال أن یأخذوا معهم عبیدهم 

هیم أوصى إبرا أنه رغم ما عرف عنه من تودد لهؤالء إال )6(المختار بن عبید الثقفي إنحتى 
 عامة جندك الحمراء إن: "، فقالبن أبیه في صراعه ضد عبید اهللا بن زیاد )7(بن األشتر

متون الخیل وأرجل الحمراء ، فاحمل العرب على واوان الحرب إن ضرستهم هرب) الموالي(
كر ذفی ،)9(كما كانوا ال یستوعبون فكرة أن یشاركهم الموالي الغنائم أو الفيء ،)8("أمامهم

                                                             
لكنه خرج مع القراء . مولى بنى والبة ، تولى قضاء الكوفة و نفقات الجند یكنى بابي عبد اهللا ، بن هشام األسدي ) 1(

ابن كثیر، . م714/ه94على الحجاج في ثورة ابن األشعث ثم هرب إلى مكة لكن والیها بعث به إلى الحجاج فقتله سنة 
، 12، ،ج 1998، البلد ،  1عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، دار هجر، ط: البدایة و النهایة ، تح: لدین الحافظ عماد ا

  .467-462:ص
  .73:، ص2المبرد ، المصدر السابق ،ج)2(
  . 58: ، ص1أحمد أمین ، ضحى اإلسالم ، ج)3(
  .44 :، ص1المرجع نفسه ، ج)4(
إبراهیم بیضون ، دار النهضة : تر،  أبحاث في السیطرة العربیة: فلوتنفان   .155: فجر اإلسالم ، ص: أمینأحمد )5(

   .40:، ص1996، بیروت ،  )ط.د(العربیة ،
قاتله مصعب بن الزبیر في الكوفة وانتصر علیه سنة . غلب على الكوفة و اظهر األخذ بثأر الحسین وتتبع قتلته  )6(

  .72- 64: ، ص12ابن كثیر، المصدر السابق ،ج: أنظر . م 686/ هـ 67
: تح  ،سیر أعالم النبالء  الذهبي: أنظر. ه72النخعي، كان شیعیا و من أمراء مصعب بن الزبیر ، وقتل معه سنة ) 7(

  .35:، ص4، ج 1982شعیب األرنؤوط، مأمون الصاغرجي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، 
  .74: ، ص2، المصدر السابق ، جالمبرد )8(
  .11-10:األول ، صالعصر العباسي : الدوري )9(
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لم یكن فیما أحدث علیهم " أن أهل الكوفة استشاطوا غضبا على المختار وانه  )1(الطبري
  ."امن أن جعل للموالي من الفيء نصیب أعظمشيء هو 

اهللا علیهم ومن حقهم  أفاءهالموالي وعائدات البالد المفتوحة هي فيء  نأالعرب یعتقد 
فكلمة ، )3("هم شركاءنا في فیئناجعلت": فقالوا له ،)2(االستنفاع بها على اعتبار أنهم فاتحیها

  .)4(أهل السواد أرقاء نأالشریك جاءت بمعنى 
حیث ، )5(نتائج عكسیة األجناسللجنس العربي واحتقارهم لباقي  ةأمیّ ب بني تعصُّ  فَ لَّ خَ   

ا في ذالواجبات وكولم یساوي بین الناس في الحقوق و  اإلسالمبمبادئ  همحكمفي  والم یتقید
كانا یختلفان باختالف فاعله، فالعربي على حق مهما  اإلحسانو  فاإلجرامت العقوباو  المكافآت
عمرو بن سعید والي لك في قول ذویتضح ، )6(والمولى على باطل مهما كان فعله ،كان فعله

  .)7("منه و ما شئنا تركناه ناذأخ، ما شئنا "السواد بستان قریش" الكوفة
عمد إلى  هنأورد  ذا، المتمردین علیه خضاعإلتبنى الحجاج سیاسة الشدة و الغلظة       

نتم أ": الموالي من أهل العراق ففرق شملهم حتى ال یجتمعوا علیه مجددا فاقبل علیهم وقال
فصیر كل مولى إلى بلدته وختم اسمها على یده حتى ال  "وقراكم أولى بكم وعجم )8(علوج

  :في مولىلك یقول الشاعر ذ وفي النبط بالمشراط أیديووسم  یغادرها
جاجِ       ان حیًا له الحجاجُ ما سلمت لو ك مِ حَ ْ س َ ه من و ًة یدُ َ یح حِ َ   :أیضاوقیل  .  ص

                                                             
محمد یوسف الدقاق، : الكامل في التاریخ ،مر:أبي الحسن علي ابن األثیر،. 44:، ص6الطبري، المصدر السابق ،ج) 1(

  .65: ، ص4م ،1987، بیروت، 1دار الكتب، ط
  .11:التاریخ العباسي األول ، ص: الدوري) 2(
  . 44:، ص6الطبري ،المصدر السابق،ج) 3(
  .11:یخ العباسي األول ، صالتار : الدوري) 4(
  .272:، ص2،ج2012، القاهرة ،) ط.د(تاریخ التمدن اإلسالمي، مؤسسة الهنداوي، : جورجي زیدان) 5(
  .45:، ص1ضحى اإلسالم ،ج: احمد أمین ) 6(
  .157:، ص6انساب األشراف ،ج: ريذالبال) 7(
   .3065:، ص4در السابق ، مابن المنظور، المص: أنظر . وهو الرجل من كفار العجم مفرده علج) 8(
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     ِ ل ْ ج َ العِ قَش َ ْتَ من ن ــــوأن ــــ ــــ ُ ــــــ ُ راحتَه كَ حت      ي خُ ْ َ شی ــــــى عــــــــوفر ـــــ ــــ ــــ كَ  ذَ اــــ َ ــبالح ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ـــــ   )1(م
للموالي هو االنتقام منهم الشتراكهم في ثورة ابن  الحجاج افع وراء تهجیركان الد

بعادهم عن موضع الفصاحة واألدب وخلطهم بآهل القرى و )2(األشعث من جهة ٕ األریاف ، وا
   .)3(أخرىمن جهة 

 )4(جریرلك من قول ذبمنزلة اجتماعیة الئقة ویتضح  والم یتمتع الزنج أن أیضا الظاهر    
  :ما هجا بني تغلبعند لألخطل

  أخواالمنهم  أكرمفالزنج        ال تطلبن خؤولة في تغلب  
جریر نظمه  أنلكن الواضح  بني تغلبمن  أفضلن الزنج أیوحي ب هظاهر من البیت ف

تقول  حكماءفكانت ال .)5(ا انزعج الزنج واعتبروه قدحا في حقهمذالتهكم لهلغرض االستهزاء و 
لقًة و  أسوء أنهم قاً خُ البشریة خِ   .)6(ُل

تعادل أربعة عمر بن الخطاب في جبایة الخراج  قرهاأالدراهم الشرعیة التي  كانت
   .)7(لكذعشر قیراط إال أن عمال بنو أمیة كانوا یجبون دراهم تفوق 

على تحصیل األموال وجمعها لخلق األحزاب ووضع الثورات وتلبیة  األمویون عمل
اتبعوا العدید من  لكذ ألجلو . )8(من اجل الفتوحاتاحتیاجات البالط الحاكم وتجهیز الجیوش 

  :األموال منها الغطرسة في جبایةالعنف و  أسالیب
  
  

                                                             
   .74:، ص2ج، المصدر السابق،المبرد . 364 :، ص3ابن عبد ربه ، المصدر السابق،ج) 1(
  .364:، ص3، المصدر السابق،جابن عبد ربه )2(
  .73:، ص2، المصدر السابق،جالمبرد )3(
   .46:، ص2المصدر السابق،ج المبرد،.  301-300:، ص7ري ، المصدر نفسه،جذلبالا)4(
  .103: ، ص2005، بیروت ، 2العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي ، الدار العربیة للموسوعات ، ط: نون طهذ)5(
  .67:، ص2عیون األخبار، ج: الدینوري ،ابن قتیبة)6(
   .33: فلوتن ، الرجع السابق، ص)7(
  .12:التاریخ العباسي األول ص: الدوري)8(
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المغلوب على حالهم ممن ال تجب علیهم من الرهبان و  أخذهاو  الخراجرفع قیمة الجزیة و  - 
نحتى و  األجانبمن  ٕ  .)1(اإلسالماعتنقوا  ا

واء كانت مزروعة أم غیر ضریبة واحدة على األراضي الصالحة للزراعة س فرض - 
 )2(مزروعة

ْ خَ  -  ُ ر ْ حَ و  أهلهاالثمار على  ص ُ ر مها یقو تثم في وقت سابق على الحصاد  مقدارها )3(ز
  .)4(بكثیر الناس المتداول بین سعرالبسعر دون 

  )5(رسوم إضافیة على المهن الیدویة من الصناعات و الحرفو  مغارمفرض  - 

 )6(ضرائب على من یتزوج أو یكتب عرضافرض  - 

 .)7(المهرجانالنوروز و من هدایا  على الضرائب الساسانیة ءبقااال - 

، المهرجانروز و یالن یهدوا له في أنطالب أهل السواد  معاویة أن )8(الجهشیاري یذكر
  لم ترضه كمیة  عبد الملك بن مروان نأ، كما لك عشرة أالف لف درهمذفعلوا بلغ ولما 

  
  
  

                                                             
  .13:، صالتاریخ العباسي األول : الدوري )1(
  .123:، ص2008، بیروت ، 1النظم اإلسالمیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط: الدوري)2(
ْ هو تقدیر الثمار عن ظن ال عن إحاطة و یقین)3( ز ْ ر َ ص أو الح ْ ر   .1133:، ص2ابن المنظور، المصدر السابق، م. الخَ
  .32:، ص2زیدان،المرجع السابق،ج)4(
، )ن.م.د(،2ركات الفكریة في اإلسالم ، االتحاد العلم للكتاب و الصحفیین الفلسطینیین ، طمن تاریخ الح: بندلي جوزي)5(

  .57:، ص1981
  .328: ، ص4،ج المصدر السابق ،ابن األثیر. 569: ، ص6الطبري، المصدر السابق،ج)6(
مس أول الحمل وعند القبط النیروز معناه الیوم الجدید  یطلق على أول یوم في السنة  وهو عند الفرس عید نزول الش)7(

: األنصاري ، المصدر السابق ، ص: انظر. أول توت ، و المهرجان هو عید الفرس عند نزول الشمس أول المیزان
:278-279.  
  .279- 278:األنصاري، المصدر السابق ، ص :أنظر  
بعة مصطفى الباني الحلبي و مصطفى السقا و آخرون ، مط: الوزراء و الكتاب ، تح : أبوعبد اهللا محمد بن عبدوس) 8(

  .24: ، ص1938، القاهرة ، 1أوالده ، ط
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قمح  )2(مدینو وهي عبارة عن دینار  )1(الجزیرة أهل الجزیة المفروضة على
یحصي عدد  أنوعلیه بعث لعامله  قسطین خل في العام الواحد لكل عاملو زیت  )3(قسطینو 
 أیاما ذ، وقام بطرح نفقة العامل من طعام وكسوة وكلرؤوس ومنه اعتبر كل الناس عماالا

لك طبقة ذیر وجعلهم في لیقع على عاتق كل فرد إلزامیة دفع أربعة دنان ،خالل السنة األعیاد
  .)4(واحدة

َ  كان    ُ جُ العمال على الخراج ی بقیة   األرض ألصحابال یتركون  أنهمون في جبایته لدرجة ور
تلك  أخدفي  نهذیستأالملك  بدع إلىالحجاج كتب  أن روىوی األزماتوقت  ایستقوون به

  )5(ولو سمح له لكان فعل منعه البقیة منهم لكن الخلیفة

 إلیها بالعودةفي قریة  أصلمن كان له كل الحجاج بعد أن أمر  بالناس والاألحضاقت   
  .)6("ا محمداهو ، ا محمداهو : "ویستغیثون الخراج  فخرجوا ینادونو منه الجزیة  تؤخذحتى 
عبید على حجة  الدهاقینأسندت للموالي و ف ین اإلقلیمینذفي ه مهمة جبایة األموالوأما   

في ظل المعاهدات التي و  )7("أبصر بالجبایة وأوفى باألمانة: "أنهم ي قال فیهمذال اهللا بن زیاد
كان لما ، و دفع جزیة سنویة مقدرةب خراسان أهل التزم مع العرب الفاتحین همأمراءابرمها 

ین اشتركت مصالحهم فیها ذال )8(الدهاقینیعمل على جبایتها كل من عمال الدولة و 
                                                             

تسمیة أطلقها العرب على القسم الشمالي للعراق أي المنطقة الواقعة بین الفرات و دجلة و تمتد إلى منطقة الدروب عند  )1(
ا اإلقلیم ذیرة ، ویضم هسالسل جبال طوروس كما تمتد إلى الجبال الفارسیة تسمى أیضا مابین النهرین أو ارض الجز 

، مصر  1قاموس الجغرافیة القدیمة، المطبعة الكبرى األمیریة ، ط: احمد زكي بك  :أنظر .ربیجانذالموصل و أرمینیة و أ
    .465:عبد الشافي محمد عبد اللطیف، المرجع السابق ، ص. 34:، ص1891، 
  .4158:، ص6ابن المنظور، المصدر السابق ، م:أنظر  . المد وحدة كیل تقدر بربع صاع و الصاع خمسة أرطال)2(
  .3627:، ص5ابن المنظور، المصدر نفسه ، م:أنظر  .القسط وحدة كیل تقدر بنصف صاع)3(
  .41:، ص1989، بیروت ، )ط. د(الخراج ، دار المعرفة ، : أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم)4(
، 1أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة ،ط: ات الدینیة ، تح األحكام السلطانیة و الوالی: ، أبي الحسن عليالماوردي)5(

  . 190:، ص 1989الكویت ، 
  .  318:، ص6الطبري، المصدر السابق،ج)6(
  .523:، ص5ج، المصدر السابق ،الطبري . 22:، ص6البالذري ، انساب األشراف ،ج)7(
ومعناها الزعیم الفالحي أو رئیس ) ده خان(ل من اص) دهكان(و تعریب كلمة ) دهقان(أو الدهاقنة وهي جمع كلمة )8(

   .1143: ، ص2ابن المنظور، المصدر السابق، م. القریة وقد یكون الدهقان من العرب أیضا 
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ألن  األرضال على مساحة  األهاليرؤوس على عدد  ونهاوزعی أصبح هؤالء والضرائب
فكانت  )1(لألراضيتملكا  األكثرالفئة  أنهمعلى اعتبار بالدهاقین  لك یوقع الضررذعكس 
الشریف من كل قوم نسیب الشریف من "لعربي  أعجميفي خراسان تسیر كما قال  األمور

   .)2("كل قوم 
الفرس الضیاع خالل حكم عرف ، یمانیة و مضریة عرب من  أمراءتولى حكمها حیث   

عمر بن  على لما وفد هالك من خالل شكوى قدمها احد أهالیذویتبین  )3(كل من العصبتین
ن بال عطاء وال رزق  و یغز  هممن ألفعشرون التي وصف فیها أوضاع الموالي ف عبد العزیز

  )4(الخراج لك ظلوا مجبرین على تأدیةذومع ومثلهم قد اسلموا 
بأنه كسب عشرون ملیون درهم فسوغه اسان لیزید بن عبد الملك والي خر جاء اعتراف   
لكن الذي .تدابیر لمحاسبة الوالة وعمال األقالیم  ذفحین كان األجدر بالخلیفة أن یتخ، )5(إیاها

لك كانوا ذأكثر من الذي یوقعه عمالهم بالرعیة بل و  حدث یدل على رضا الخلفاء بالظلم
ها الضرائب غیر المشروعة من اجل إثراء الخزینة یتشاركون في الفوائد التي تعود ب

  .)6(المركزیة
الذي عمل على  نصر بن یسار أیام إلىیتالعبون بقیمتیهما  الخراجو  الجزیةظل جباة 

تنظیم األمور المالیة حیث وجد ما یقارب ثالثین ألف مسلم فأعفاهم منها وفرضها على ما 
أداءها وقسم البالد إلى مناطق ضرائب یجبى  یقارب ثمانین ألف دمي كانوا سابقا معفون من

                                                             
  .39: فلوتن، المرجع السابق، ص)1(
: ، ص1913، مصر، 2رسائل البلغاء ، جمعها محمد كرد علي ، دار الكتب العربیة الكبرى ، ط: الدینوري ،ابن قتیبة)2(

270.  
  .50:، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین)3(
  .321: ، ص4،ج،المصدر السابقابن األثیر. 559: ، ص6الطبري ، المصدر السابق، ج)4(
  .29:الجهشیاري، المصدر السابق، ص) 5(
  .33: فلوتن، المرجع السابق، ص) 6(
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تكن لها فعالیة كبیرة  إال أنه لم، منها الخراج بغض النظر عن المستوى االجتماعي لمالكها
  .)1(متأخرةجاءت  ألنها

بن أبي معاویة  أیاممند  بدأتفقد  الزیادة في قیمة الخراجأیضا من  مصر عان أهل
فكتب  ي،قیراط على كل قبطمقدار د یز ی أنلعاص وردان مولى عمر بن ا مرالذي أ سفیان

  )2(.مفي عهده ال ینبغي أال تكون ألنها تتنافى مع ما كان الزیادة أن عمر إلیه

بإحصاء  أمرفي مصر حیث  ما فعله عبد العزیز بن مروان عن )3(المقریزي یروى
   .من الرهبان تؤخذأول جزیة  فكانت بذلكجزیة عن كل راهب ال وأخذالرهبان 

 رفقی یسأله أنسلیمان بن عبد الملك  أتىعامل مصر  أن )4(الجهشیاري ىرو كما 
ُ و بأهلها  ِ خَ ی  سلیمان لكن بالدالعمارة في قوى به یتعلى ما ها وأن یبقي فقط من خراج فَ ف

ُ ا. أمكهبلتك ": وأجابه قائال رفض ذلك َ حلب الد    ."االنجانقطع فاحلب الدم و  فإذا ر
ن أب یعلمه هشام إلىكتب  مولى بني سلول ن الحبحابعبید اهللا ب أنجاء أیضا و 
متولي  بن زید التنوخي أسامة أنو  ،في كل دینار حتمل الزیادة فزاد هشام قیراطایمصر خراج 
بقطعة من حدید  منهم الرهبان ووسم أیدي أموالهماشتد على النصارى وأوقع بهم واخذ  الخراج
ولم  ،قطعت من وجدت یده من غیر وسم، و فیها اسم الراهب واسم الدیر وتاریخهكتب 

ما علیه وغیر  أدىكل نصراني بحمل منشور على انه  ألزمعند هدا الحد بل  مراألیتوقف 
واستمر ، الموت حد قطع الرؤوس والجلد حتى إلى مراألامتد و منه عشرة دنانیر  تؤخذ، لكذ

  .)5(بن عبد الملك هشاملك حتى خالفة ذفي 
 اهللا بن الزبیر بدع أمثالالخالفة  الطامعین فيى منافسیه علعبد الملك حتى یستقوي 

استعمال الشدة في  لعماله أجاز، د اهللا الثقفي في العراق وغیرهماالمختار بن عبیو  في مكة 
                                                             

  .173: ، ص7الطبري ، المصدر السابق ، ج)1(
  .492: ، ص2،ج1987، القاهرة ،2و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار ، دار الثقافة الدینیة ، طالمواعظ : تقي الدین) 2(
  .492: ، ص2ج المصدر السابق، )3(
  .52-51: صالجهشیاري، المصدر السابق ،  )4(
  .492: ، ص2المقریزي، المصدر السابق،ج )5(
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أن قیمة الرسوم  )2(ویعتبر جوزي، )1(غیر المشروعة أوسواء المشروعة  األموالسبیل جمع 
نما هي مرهونة  بمدى اإلضافیة كانت أعظم من قیمة الخراج و  ٕ الجزیة ألنها ال محدودة وا

  .ةطمع وجشع الجبا
 أنلكن یمكن للذمي الجزیة والخراج أداء ضریبتي  أهل الذمةمن المعروف أن على   

ً شهدومنه  ،)3(إذا أعلن إسالمه الجزیة بةضری یعفى من  معتنقي اإلسالمفي  ات الدولة تزاید
الخزینة المركزیة من األداء الضریبي  وعلیه أضحت تهربا  أوسواء عن قناعة  الدین اسلموا

مهددة بالوقوع في أزمة مالیة لدا عمد الحجاج إلى القیام بعدة إجراءات ومنها إعادة فرض 
قراهم  إلىعلى من اسلم وكذلك أوقف نزوح الفالحین نحو المدن وأرجعهم  ضریبة الجزیة
  .)4(لخدمة األرض

واإلصالحات التي قام بها كانت  عبد العزیزن عمر ب استمرت الحال كذلك حتى عهد  
قام بإلغاء كل اإلجراءات المنافیة لشرع  من  أكبر إثبات على وجود مثل هده التجاوزات حیث

 اإلبقاءمن خالل  الخزینة ن مستحقاتاخالل وضع الجزیة عمن اسلم وفي نفس الوقت ضم
نبغي على من یزرعها مسلما لكونها ملك مشترك بین المسلمین وی )5(األرض الخراجیةعلى 

وضرائب الزواج  المهرجانروز و یالنضریبة كما ألغى ، )6(میا أن یدفع اإلیجارذكان آم 
وساوى بین الموالي والعرب في  ورسوم العرائض"أجور البیوت " و"أجور الضرابین "و

، اءعن موالي خراسان وفرض لهم العطألغى زیادات عبد الملك  واسقط الجزیة و ، )7(العطاء
  .)8(ذیب الناس من اجل تحصیل الخراجع، ونهى عن توفرض على المسلمین ضریبة العشر

                                                             
  .273: ، ص2،ج السابقزیدان، المرجع  )1(
  .57:جع السابق، صبندلي جوزي ، المر  )2(
  .181:الماوردي ،المصدر السابق، ص) 3(
   .381:، ص 6الطبري، المصدر السابق، ج) 4(
  .187:الماوردي، المصدر السابق، ص. هي ما ملكته الدولة اإلسالمیة من أراضي المشركین عنوة و قهرا  )5(
  .193:، ص1987یروت، ، ب1حسین مؤنس ، دار الشروق ،ط: الخراج ، تح : یحي بن آدم القرشي) 6(
   .596:، ص6الطبري ، المصدر السابق،ج) 7(
  . 328:، ص4ج ،المصدر السابق،ابن األثیر)8(
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   َ َ م َ ن لك ذ، واستحدث بدل من اضي إلى العرب حتى ال تصبح عشریةانتقال األر أیضا  ع
ن إبقاءها في أل ،ه األرض مقابل دفع ضریبة الخراجذمسلمین من استئجار هللیمكن  انظام

 ،)2(أعاد توزیع العطاء، و )1(ن للدولة حق جبایة ضریبة الخراج أیدي غیر المسلمین یضم
و رفع الجزیة عن  الراشدي أي على أساس السبق في اإلسالم ،كان على العهد النبوي و  كما

  .)3(، وألغى الضریبة المفروضة على أمالك الكنیسةالرهبان في مصر
ه اإلصالحات لم یطل ذه لكن مدى. انتشار اإلسالم وازداد معتنقوه اتسعت رقعةبهذا   

َ  ذعبد العزیز إعمر بن حیث أنها انتهت بانتهاء حیاة  ي ْ  سیاسة یزید بن عبد الملكَأح
  )4(التعسف واالستنزاف حتى یسد العجز المالي الذي تسبب فیه سلفه

والیة الیمن  أساء الثقفي، محمد بن یوسف الحجاج بن یوسف أن )5(ريذالبال یذكرو   
ُ  أن، وبعد دون وجه حق، وضرب علیهم خراجا أرضیهممنهم وانتزع  أهلهاوظلم  ي عمر لِّ و
ُ ذبان یلغي  یأمره إلیهكتب  ي یزید بن عبد لِّ لك وان یقتصر في الجبایة على العشر، فلما و
  . بإعادتها أمرالملك 
المراوغة والتالعب في دفع  أسالیبنظرا لفاحشة الضرائب اتبع المالك الصغار و   

َ ، و )6(اإللجاءب عرف الخراج ومن تلك ما َ الت ُ ق ِ و  لْ ب َ الق لهجرة نحو المدن وامتهان المهن ا، و )7(ةالَ ب
   .)8(الحرة ، لعجزهم عن دفع الضرائب

                                                             
  .79:، صمقدمة في تاریخ صدر اإلسالم : الدوري  . 86: أبو یوسف ، المصدر السابق ، ص) 1(
ا على المقاتلة في الجیش  )2( ً   .73:هشام جعیط ، المرجع السابق ، ص :أنظر . عبارة عن منح نقدیة توزعها الدولة دوری
  .223:فاطمة قدورة الشامي ، المرجع السابق ، ص) 3(
  .312: ولهاوزن، المرجع السابق، ص)4(
  .100-99: ص، فتوح البلدان : البالذري)5(
راجها حتى المالك الكبار و ذوي النفوذ ویلجأ إلیه یحتمي به فیتكفل صاحب النفوذ خ أن یكتب الرجل أرضه باسم احد) 6(

   .3997: ، ص4ابن المنظور، المصدر السابق، م: أنظر . تعتبر في الغالب ملكا له 
لُ باسمه الخراج و یأخذ لنفسه لقاء دلك مبلغا معلوما یدفعه إلیه ، ) 7( صِ ُحَ أن یجعل الرجل لنفسه من أهل الخراج قبیال ی

الصولي ، أبي بكر محمد بن : انظر .الت فهو حرام ألنها رباوالقبیل یكون من العمال ودوي الجاه و السلطان أما حكم القبا
  .222: ، ص) س. د(، القاهرة ،)ط. د(محمد بهجة األثري ، المطبعة السلفیة ،: أدب الكتاب ، تص :یحي 

  35: المرجع نفسه، ص)8(
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ُ لم  الذي أشرس بن عبد اهللا السالمينفس األمر بالنسبة و    ِ ی ْ رح هشام  بقرار الخلیفة ب
الخراج قوة " نأ اعتبر مموالي بالد ما وراء النهر من ضریبة الجزیة  بإعفاء القاضي

  .)1(اهفأمر عماله بإعادة فرض الجزیة على من اسلم فأعادو ، "للمسلمین
  :اإلسالميالغرب  أحوال - 2

 مأنهلك ذبین العرب ومن صور من عدم المساواة بینهم و  أیضاالموالي عان البربر   
  .)2(وا على دفع الجزیة وهم مسلمونهُ رِ كْ اُ 

تنهج نفس طریقة الحجاج مع أهل إالي افریقیة سلم و میزید بن  أن )3(یروي الجهشیاري  
، تعسفیة قاضیة بوضع الجزیة علیهم طبق فیهم سیاسة إذْ  افریقیة فقتلوه بعد شهر من والیته

ُ كان فحرسه من البربر فوشم أیدیهم  إلىا عمد ذمن ه أكثرو  ع َ اسم الرجل في راحة یده  یطْب
  .)4(ا لهملك تمییز ذراحة یده الیسرى و في صفته كحرس و الیمنى 

 بالضرائب كاهل البربر أثقلحیث  ونفس السیاسة اتبعها عبیدة بن عبد الرحمن السلمي  
وعبید اعتبرهم فيء معاملتهم و  األخرهو عبید اهللا بن الحبحاب الذي أساء وسار على نهجه 

الذي طبق  ومن بینهم عامل طنجة عمرو بن عبد اهللا المراديلك اقتدى به عماله ذفي و 
بأمر من والي افریقیة عبد اهللا بن  قبائل البربر في السوس األوسط )5(یسسیاسة تخم

رسالهن كهدایا للخلیفة بالمشرقحسناواتهم و لك إلى سبي نسائهم و ذوتجاوز  الحبحاب ٕ  )6(ا
سلخها ة المواشي واألبقار الحاملة و نَّ ه أمرًا باستخراج أجِ ا كله هو توجیهذمن بین ه الفظیعو 

    .)7(أفریتهاو  حواذ على جلودهالالست

                                                             
  .54-55:، ص7الطبري، المصدر السابق ،ج)1(
  .211:، ص المرجع السابقفاطمة قدورة الشامي ، ) 2(
  .100- 99: ،ص المصدر السابقابن الرقیق ،  .57:المصدر السابق، ص) 3(
  .48:، ص1المصدر السابق،ج ابن عذارى،)4(
  .176 :هشام جعیط ، المرجع السابق ، ص: انظر . الخمس من الموالي كما لو أنهم غیر مسلمین  أخدالتخمیس هو )5(
  .176 :المرجع السابق ، ص هشام جعیط ،.  52:، ص1المصدر السابق،ج ابن عذارى،)6(
- 366: ، ص)س. د(، )ن. م. د(، )ط. د(، دار المعرفة التاریخیة ، نعم حسین ، تاریخ الدولة العربیةحمدي عبد الم)7(

367.  
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عامله على  إلىنه یكتب أهشام كان یسعد بالغنائم التي تدرها بالد المغرب بل  أن یذكر   
لتصنع منها  )1(بجلود الخرفان العسلیة التي تسلخ من جلود سخال إلیهیبعث  أنطنجة 

ولما كان یحب اللون العسلي كان من الصعب الحصول ، الجباب الصوفیة الناعمة للخلیفة 
َ ذل ا اللون من الخراف الولیدة،ذى هعل َ ا كانوا ی َ ت َ ع األبقار الحاملة باالعتداء واشي و ون للمضُ ر

   .)2(جلد واحد ألجلیتم التضحیة بالمئات منها غالبا  أن المأساةومن ، على أجنتها 
  الزیادةلك هي ذولعل أوضح دلیل على  الزیادة في الضرائبكانت تلحق ببالد إفریقیة   

مما أدى إلى  حسان بن النعمانوالتي رفضها  والي مصر عبد العزیز بن مروان هاالتي أحداث
    .)3(ا األخیرذانتهى بعزل هنشوب صراع بینهما 

 نیالمولود فئةو  كان المقاتلة من البربراستقروا فیها و بعد أن عبر المسلمون األندلس      
على ما تدره  استحواذهمبالسلطة و  عیبون علیهم استئثارهموی العرب ة والوالةمن القاد یغتاظون

السهلیة الخصبة في نواحي شاطبة استوطناهم األراضي ، و )4(مكاسبو الفتوحات من غنائم 
عن  معظم امتدادها عبارة أقالیمبینما هم استوطنوا  أراضي الفنتیرةونة و ذحواز شأ، وفي لقنتو 

شمالي  األوسطثغر ونواحي ال البرتغالبطلیوس وأراضي هضاب قاحلة في نواحي ماردة و 
 .)5( السهلة، وفي قونقة و األعلىفي الثغر طلیطلة  فیما وراء نهر التاجة  و 

  
  
  
  
  

                                                             
  .1964:، ص3ابن المنظور ، المصدر السابق ، م: انظر . مفرده سخلة وهو صغیر الشاة من الماعز و الضان  )1(
  .157: ، ص1981، الجزائر،2رب اإلسالمي، الشركة الوطنیة للنشر، طالمغ: موسى لقبال  )2(
  .74: الكندي ، المصدر السابق ، ص )3(
  .71: العنان ، المرجع السابق ، ص: انظر.هم المسلمون اإلسبان حدیثي العهد باإلسالم ، ویسمون أیضا البلدیون  )4(
   .71: المرجع نفسه ، ص )5(
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  .مر الموالي وتعصبهم ضد العربذت :المبحث الثاني
من فمنهم ، العناصر غیر العربیة في الدولة لدى العقائدیةتوجهات الفكریة و التباینت 

من قلوبهم فعابوا على العرب افتخارهم  الً فع اإلسالموتمكن  طواعیةو حبا من اسلموا 
 وهم من عرفوا بالتابعین،وقالوا انه لیس بدین العرب وحدهم بل هو دین للناس كافة  باإلسالم

 ،الضرائبتملصا من  أوحصول على االمتیازات االقتصادیة ومنهم من اسلم طمعا في ال
  .)1(یهحفاظا عل اإلسالمهر اظو ظل على دینه القدیم فمن غلبت علیه وطنیته  أیضامنهم و 

فظهرت فرقة  اإلسالمعدم التزامهم بما جاء به  األمویینحملت على  األولىفالفئة 
 األجناسغیره من  أوتنادي بالمساواة من حیث انه ال فرق بین عربي تقول بالشعوبیة و 

 إنا: "اقالو الذین  ،"التسویة أهلالشعوبیة وهم " ومنه  )2(الخسة أوسواء في الشرف  األخرى
ّ الناس كلهم من طینة واحدة وساللة رجل واحدذهبنا إلى العدل والتسویة   .)3("، وأن

ْ  :تعالى هلو ق لك إلىذاستدلوا في و  م اكُ َ ن ْل َ ع جَ َ ُأنثَى و َ كَرٍ و اكُم مِّن َذ َ ن قْ َل نَّا خَ ُ ِإ ا النَّاس َ ا َأیُّه َ ی
 َ ند ْ عِ كُم َ م َ ر نَّ َأكْ فُوا ِإ َ ار َ تَع ائِلَ لِ َ قَب َ ا و ً وب ُ ٌ  شُع یر ِب ٌ خَ لِیم َ َ ع نَّ اللَّه ْ ِإ م اكُ قَ المرء  أن وأضافوا، )4(اللَّهِ َأتْ

أن االختالف طبیعة بین البشر  وننكر ی الهم و   )5(یثاب على عمله ال على جنسه أویعاقب 
، لكن المجتمع البشري البد وأن یبنى على المشروفالسید منهم والمسود والشریف و وأن فیه 
شرف فال  األنسابو  حساباألخالق ال على أساس التعاظم باألومكارم  تفاضلأساس ال

ن و دنيء الهمة ل ٕ من شرفت همته ، والشریف هامر كوأ القبائلأشرف كان من ساقط المرؤة وا
  .)6(وأخالقه بأفعاله

                                                             
  .17: ة للشعوبیة ، صور التاریخیذالج: الدوري)1(
  .73: ، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین)2(
  .351:، ص 3ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج)3(
  .13: سورة الحجرات، اآلیة رقم) 4(
  .75: ، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین)5(
  . 62:، ص1تفضیل العرب ،ج: ابن قتیبة، الدینوري)6(
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ویصفهم  )2(وعمالهم وعلى رأسهم یزید بن مهلب أمیةیمقت بني  )1(كان الحسن البصريوقد 
وكان یقول أن الحجاج  ،)3(خسفا األرض خذهمأتن أعلیهم ب الل مارقون ویدعوظ بأنهم

  )4(عقوبة سلطها اهللا على رقاب المسلمین
اتبعته الدولة  الذينظرا للنهج المجحف ، ف)5(والثانیة لم یتحقق لدیها الشعور بالمساواة

 األكثرالعنصر  أنهمفي سیاسة شعوب البالد المفتوحة وخاصة على فئة الموالي باعتبار 
كَس" :لك احد العرب فقالذ عن عبر دق )6(ذاتهانتفاعا في الوقت  واألقللیة ونشاط فاع َ حون ی

افَنا فَ زون خِ َ ر َخْ َحوكون ثیابناطرقنا، وی فضجر الموالي وطال ترقبهم وانتظارهم تغیر  )7(، وی
ّ  إالّ  أخر إلىمن خلیفة  أحوالهم ا ذوه )8(لك لم یحدث باستثناء عهد عمر بن عبد العزیزذ أن

الدولة ودفع بهم ربیة الشعور بالحنق تجاه العرب و د لدى العناصر اإلسالمیة غیر العله ولَّ ك
  )9(إلى رفع المطالبة بالمساواة بینهم وبین العرب في كافة شؤون الدولة اإلداریة واالجتماعیة

ضافةو   ٕ  ،دخلوا فیه أنبعد  اإلسالمعن  واالكثیر من شعوب البالد المفتوحة ارتدإلى أن  ا
   .)10(الجزیة أداءاعتناقه ال ینجیهم من  أن أدركوا نهمأل
  
  

                                                             
ه ، كان ابوه من سبي میسان 21بن قُطبة و إمام أهل البصرة  ولد بالمدینة سنة ابن أبي یسار، أبو سعید مولى جمیل )1(

وفیات األعیان وأنباء أبناء : ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین .564- 563: ، ص4ج، المصدر السابق،الذهبي: أنظر
  .69:، ص2،ج) س. د(، بیروت ، ) ط. د(إحسان عباس ، دار صادر ، : الزمان ، تح

ُ ، ولد عام  ابن)2( ي ه، ولي خراسان بعد أبیه ثم البصرة زمن سلیمان بن عبد الملك ، قتل 53أبي صفرة ، أبو خالد األزِد
  .506 - 503 :، ص4، جالسابق المصدر الذهبي،: أنظر .   ه102سنة 

  .46: ، ص1ضحى اإلسالم ،ج: أمین احمد )3(
  .394: ، ص7انساب اإلشراف ، ج: ري ذالبال)4(
  .17: التاریخ العباسي األول ، ص :الدوري )5(
  . 196: طقوش ، المرجع السابق ، ص )6(
  . 362:، ص 3ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج )7(
  .49: ، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین)8(
  .9: الجذور التاریخیة للشعوبیة ، ص: لدوريا )9(
  .274:، ص2زیدان، المرجع السابق ،ج )10(
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لهم فعقدوا ه ف وعدلخحیث انه انقموا على أشرس بن عبد اهللا السلمي ین ذالهل سمرقند كأ
  )1(له الحرب

في  )2(مصعب بن الزبیر أیام أواخررغم قلة عددهم في  واثار ین ذالالزنج  وال ننسى
السیطرة على  األموییناستعاد أن مر تحركهم حتى بعد واستفرات البصرة فنهبوا البساتین 

عاقب كل من لي البصرة جیشا لردعهم فتفرقوا و مزعجا للدولة فاعد لهم وا أمرهم أصبحالعراق 
 بزعامة ریاح شیرزنجي الثورة  الزنج أعادلك فقد ذومع  وقع في قبضته بالقتل والصلب

  . ه الثورةذسي إلى مساندة موالي الفرس لها اللقب الفار ذي ه، یوحِّ )3("لزنجأسد ا" ومعناه

على عهد الحجاج استطاعوا بها التغلب على رئیس شرطة  أخرىثورة الزنج م ظَّ ن
جیشا قضى  إلیهمسیر  الذيالبصرة وجیشه لكنهم لم یستطیعوا النجاة من بطش الحجاج 

  )4(القلیل إالعلى زعیمهم ونكل بهم ولم یفلت منهم 

لى ، )5(ثورات الخوارجإلى الموالي انظم األرقاء وكما  ٕ  أتباعوهم  الخشبیةثورة وا
 إن" :)6(ريذلك یقول البالذمن خشب وفي  بأسلحةتسلحوا  مهألن وا كذلكسموهؤالء  المختار
شارك الموالي بنسبة  ".كانوا یقاتلون بالخشب أكثرهمن المختار یسمون بالخشبیة أل أصحاب

 )7(بین العربل في المطالبة بالمساواة بینهم و صیة تتمثكبیرة في ثورة المختار بحكم نقمة شخ

وعلى حد  ،زبیر جیشا قوامه ثالثة أالف جنديالمختار جهز البن الذكر ابن كثیر ان فقد 

                                                             
  .384: ، ص4ابن األثیر، المصدر السابق ،ج.  54:، ص7،جالطبري ، المصدر السابق )1(
الذهبي ،المصدر السابق :  أنظر . بن العوام القرشي األسدي أمیر العراقین  كان یسمى أنیة النخل نظرا لكثیر جوده ا)2(

  .141-140: ، ص4،ج
  .300-299:، ص7انساب األشراف ،ج: ريذ، البال148- 147:، ص4ج ، المصدر السابق،ابن األثیر)3(
  .26- 25:فیصل السامر، المرجع السابق ، ص ،148- 147:، ص4ابن األثیر، المصدر السابق ،ج)4(
  188:فاطمة قدورة الشامي ،المرجع السابق، ص)5(
  .397:، ص6،ج ري ، انساب األشرافذالبال)6(
  .155: فجر اإلسالم ، ص: احمد أمین )7(
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 األشعثعدد رجال ابن  أن )2(وفي روایة للطبري .)1("لیس فیهم من العرب إال سبعمئة: "قوله
  .ومعهم مثلهم من موالیهم ألفكانوا مائة 

ام فرض ضریبة خراجیة ن الخلیفة هش، أله116سنة  )3(جالحارث بن سریسان ثار افي خر و 
أن البربر تفشت فیهم األفكار  )5(إذ یذكر ابن خلدون، )4(، فحورب الحارث وهزمعلى الموالي

  بالمغرب سطوة العرب إنهاءإلى  وسعوادانوا بها ثم  حتى أنهمالخارجیة 
الدولة التصدي  فاستدعى الوضع من ،)6(لمطغريمیسرة ا هازعمتفي ثورة وا انتفض

لكنها انتهت بهزیمة جیش الدولة وسمیت ، ل الجیشان واحتدمت الحرب بینهمافتقاب ،للثائرین
  .)7(القادة العرب أشرافنظرا لسقوط عدد كبیر من  هـ123 األشراف غزوةب الغزوةهده 

لمواجهة جیش  شیريالك ضطر الوالي الجدید كلثوم بن عیاضا وفي السنة التالیة
شامیة  كلثوم كان مؤیدا بالجیوش ال أن، وبالرغم من یقوده خالد بن حمید الزناتي الذيالثوار 

لتصبح ، )8(هـ وسمیت المعركة  بمعركة بقدورة124ولقي حتفه  لكنه لم یستطع تحقیق النص
س تابعة األندلولما كانت  .ثاني هزیمة یتكبدها جیش الدولة في صراعه ضد خوارج البربر

متدت ثورة البربر في إالفریقیة فإنها كانت تتأثر بما كان یحدث فیها من انزال قات أمنیة ، ف
  .)9(المغرب لتشمل بربر األندلس أیضا

حربا ضد  خراآلافریقیة وخاض هو  الكلبيحنظلة بن صفوان  تولىهـ 124في سنة     
فريالفزاري الزناتي  بأیو بن بقیادة عكاشة  األولالثوار حیث اتجه صوبه جیشان  ُ  الص

                                                             
  .33: ، ص12،ج ابن كثیر ، المصدر السابق)1(
  .347:، ص6المصدر السابق ،ج)2(
  .231: ص، جمهرة انساب العرب : ابن حزم: أنظر . بن زید بن سواد من بني مشاجع بن دارم من حنظلة من تمیم )3(
  .211:فاطمة قدورة الشامي ، المرجع السابق، ص)4(
   .144:، ص6العبر، المصدر السابق ،ج)5(
  : أنظر . ویسمى أیضا المدغري ویلقب بالحقیر بائع الماء بسوق القیروان ، اعتن مذهب الخوارج وتسمى بالخالفة )6(

  .39:ابن القوطیة، المصدر السابق ، ص
   95-94: ابن عبد الحكم، المصدر السابق ، ص.  54:، ص1ابن عذارى ، المصدر السابق ،ج)7(
  .176:صهشام جعیط ، المرجع السابق ، )8(
  .372 :صالمرجع السابق ، حمدي عبد المنعم ، .  54، ص 1ابن عذارى ، البیان المغرب ،ج)9(
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وقوع الخالف  هو ،وضعیته أسعف، وما الهواري الخارجيوالثاني بقیادة عبد الواحد بن یزید 
استطاع سحق جیش لك ذوب حداعلى  كل جیش قتال ، مما سهل علیهالقائدین الخارجیین بین

    .)1(ـه124سنة  األصنامجیش عبد الواحد في و  معركة القرنعكاشة في 
في أواخر  تما تحول المطالبة بالمساواة أول األمر بصبغة دینیة لكن سرعان تاتسم
حیث  الفئة الثالثةوالتي تجسدت في بالحكم العربي  إلطاحةا هاصبح حركة هدفتعهد الدولة ل

وعلى رأسها  الفئةه ذفه .)2(الیهودانضوت تحتها العجم والعراقیین والفراعنة وحتى الروم و 
 فكانت ین كانوا سبب زوال سلطانهم وعظیم شانهمذال كرها للعرب تحمل الفرس وأشرافهم

ة المناطق التي فاتسع نطاقها جغرافیا فشمل كاف )3(تتقنص الفرص حتى تبدي دینها عالنیة
وبالد المغرب الشام والیمن یقیم فیه الموالي، من الحجاز إلى خراسان وبالد العراق و 

  .)4(األندلس وغیرهاو 
إلى القول  )6(عبد اهللا سلوم السامرائيو  )5(أمثال احمد أمینض المؤرخین بع ذهب

 المصطلح، إال أن شعوبیةباللها صلة ي األمو العصر شخصیات في بوجود مواقف وآراء و 
  .العباسي األول العصرفي ذاته لم یستعمل إال في 

ْ و  َ اع َ ت ٌ  األمويلشعوبیة في العصر ل تحدید بدایات أن )7(ر عبد العزیز الدوريب أمر
   .برداء الدعوة إلى المساواة باسم اإلسالم تتسترلك ألنها كانت ذ، صعب

نكرون وجود أي كانوا ی لماأن الخوارج هم أصل الشعوبیة  )8(یرى جب هاملتونفحین 
ن كان فطريتفاضل بین األمم و  ٕ معرفة مصدر أیضا  من الصعبكان  بهذاو  .القبائل حتى وا

                                                             
  177صهشام جعیط ، المرجع السابق ، . 104-102:ابن عبد الحكم ، المصدر السابق ، ص)1(
  . 16- 14:إبراهیم أیوب ، المرجع السابق ، ص)2(
  17: التاریخ العباسي األول ، ص: يالدور  .72،  48:، ص1ضحى اإلسالم ،ج: احمد أمین )3(
  .6:، ص1980، بغداد ،)ط.د(الشعوبیة حركة مضادة لإلسالم واألمة العربیة ، دار الرشید ،:عبد اهللا سلوم السامرائي )4(
  :، ص1ضحى اإلسالم ،ج)5(
  .93 :المرجع السابق، ص)6(
  13: الجذور التاریخیة للشعوبیة، ص)7(
  .88:ص المرجع السابق ، )8(
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نه ما بین ار الشعوبیین أم من قبل أعدائهم، ألا ما تم إطالقه من قبل أنصذ، إالمصطلح
ْ شعوبیة أهل التسویة و  ق ْ   .شعوبیة الفرس وباقي األجناس المعادیة للعرب فَر

ه الفئة من الظهور فتخفت ذلقوة الدولة العربیة اإلسالمیة وسطوتها لم تتمكن ه نظراً        
مسالمة لكنها ما هادئة و  األمر أول، الشعوبیة بدأتا ذبین صفوف دعاة التسویة وعلى ه

 األمويالعهد  أواخرلتظهر في  اتسع مدلولها لیشمل كل الفرق المعادیة للعربو  إاللبثت 
یصغر شان  الذيالشعوبي هو  أن" )2(عند ابن المنظورجاء  حیث. )1(كنزعة عنیفة ومتطرفة

   ."العرب  وال یرى لهم فضال على غیرهم
الحشوة بیة اشد عداوة للعرب من السفلة و في الشعو رى یلم أنه ، )3(قتیبة ابن یذكر     

عیة، قامت حركة فكریة اجتما )4(فوزي یعتبرها فاروق عمر، و وأوباش النبط وأبناء أكرة القرى
 تهممن خالل التقلیل من شأن لغ ة العربثقاف ضرب هدفها ،بها جماعات غیر عربیة

نجازاتهمدور في التشكیك و  ٕ مقابل في ، ةالحضاری همومثل همبقیم واالستهزاء ،التاریخ عبر هم وا
 مع السعي نحو ،غیر العربیة العادات، وتمجید القیم و االعتزاز باإلرث الحضاري األعجمي

  .وتجدیدها األعجمیة ةإحیاء الثقاف
تعني  أنهاوقالوا سورة الحجرات  من 13اآلیة  فيالتي وردت احتج العجم بكلمة الشعوب     

له من  أساسا التفسیر ال ذه أن إاللقبائل تعني قبائل العرب كلمة ا أنبطون العجم فحین 
نماالصحة  ٕ   )5(الذكراهللا فضلهم في  أنالمراد به مفاضلة العجم على العرب من منطلق  وا

سماعیل و وذهبوا إلى القول  ٕ ّ األنبیاء عجم إال هود وصالح وا  وافتخروا .محمدبأن
احد  ألقىوقد  .حرة وهاجر أمة ةرأامسارة أن  دون النبي إسماعیل على اعتبار إسحاقبالنبي 

   :في ذلك أبیاتشعرائهم 
                                                             

    .73:، ص1ضحى اإلسالم ،ج: احمد أمین)1(
  .2270:، ص4المصدر السابق، م)2(
  . 270:رسائل البلغاء ، ص)3(
  141: ، ص1985، بغداد ، 2التاریخ اإلسالمي وفكر القرن العشرین، مكتبة النهضة ،ط)4(
  .108:، ص1تفضیل العرب ،ج: الدینوري ،ابن قتیبة)5(
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لٌ بها طنبًا في  كْ دةٍ لم تصل عُ ،      بْل ً باء كٌ و وال خِ ــــهم وال عَ ــــ ُ ـــــــ   دان
ــــوط وال جرم وال بهراء من  ــــ ـــلكنها لبني األحرار أوط      نٍ  ــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـــ   ان

نِّي بها كس ْ ب ُ ه  ــرى مسارض ی َ ُ       اكن   فما بها من بني اللَّخناء إنسان
 )1(ویشیر بلفظ اللَّخناء العرب؛ بني اللَّخناءو ، العجم الشاعر یقصد في قوله  بني األحرارو 

  .)2(الى هاجر وهذا ضرب من الهجاء و التهكم
 هخضوعهم للحكم العربي بعدما كانوا أهل عز ومجد قدیم واعتبرو  نواالفرس استهجف

انسبوني : "فكان الواحد منهم یقول )3(العصبیة بالعصبیة لكذوا بهواجفب من العبودیة ضر 
ظلوا و  )4("والدین الرأيالمولد، عراقي الهوى و ، عراقي األب، عراقي اآلمتجدوني عراقي 

قبل بالقول أن أنسابهم یطعنون في مناكح العرب و  ،)5(یتغنون ویفتخرون بأمجاد الفرس الغابرة
 انكح نساء بعضهتكانت العرب  إذْ  أبیه، لیس للعربي قدرة على معرفةتلطت و اخ اإلسالم

  .)6( لألرحامستبراء إ أو زواجشن الغارات وذلك دون عقد  أثناءبعض ال
ین تعلموا اللغة العربیة ذشهدت الفترة ظهور العدید من الشعراء وخاصة الفرس ال

  : فارسیة ومن بینهم اربأفكعربیة ممزوجة  أوزانقوافي و  ذات أشعارهمفكانت 
  
  
  

                                                             
  .4018:، ص5بن المنظور، المصدر السابق ، ما: انظر .المراد باللخن نتن الریح  )1(
  .  47: ، ص1تفضیل العرب ،ج: الدینوريابن قتیبة،  )2(
  .46:، ص 1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین  )3(
  .510: ، ص6الطبري ، المصدر السابق ،ج )4(
  .138: ، ص1فجر اإلسالم ،ج: احمد أمین  )5(
  .359: ،  ص3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ،ج )6(
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 إسماعیلالفارسیة التي اشتهر منها  )2(يابن یسار النسائ وأسرة، )1(األعجمزیاد 
براهیممحمد  وأخویه ٕ وقد عرف عنهم تعصبهم  ،غیرهمو  األعمىالعباس  أبو إلى إضافة. وا

  .)3(للعجم وقدحهم في العرب
شدید و  تهصبیة لعجمنه كان مبتلى بالعبأبن یسار  إسماعیل )4(هانيباألص صفی
هشام بن  حضورفي  ألقاهالك القصیدة التي ذمن یذكر و  . ا وبأمجاد بني جنسهالفخر به
  :قائال  عبد الملك

ِ كحَ  ي لسانٌ ولِ         ي كریم ومجدي ال یقاس بهاصل ِ  د َ  السیف ُ سمم ــــ ــــ ْ ـ   وم
ْ        ب ـــــــــوي نسذ أقوامبه مجد احمي  ـــــممن كل قرم بتاج الملك مع ْ ـــــ   وم

ــــجح  سادة  بلج  مرازبجحا           ــــــــــــ   اعیمــــــــــعتاق  مسامیح  مط جرد        ةــــ
ٍ و معا        ود ـــــابور الجنـــرى وسمن مثل كس           ِ  أو الهرمزان لفخر ــتعظیل ــــ ْ ـ   م
َ الكتائب ی أسد           ْ  وعِ وم الر ُ  لواذأ وهم        زحفوا أن ـــالو  لوك التركِ م ــــ ــــ ــــ ُ ـ ْ ر   وم

َ          غةً ـــي سابذالما قِ لْ یمشون في حَ  َ شْ م ْ ــالله األسدالضراغمة  ي   امیم
ُ  أنهناك  َ تسالي ت ــــــن لأي ببِ ن ِ ـق جرثومةً          ناــــــ ـــــز الجهرت ع ــــ ــــ ْ ـــــ  راثیم

  :ویقول مفتخرا بالفرس 
ــمجتدى  ك     م  ماجد رب خال متوج لي  وع ــــ ــــــ ــــ ـــــریم  النصــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ابـ

ــسمي الفوارس  بالف إنما ــــ ــــ ـــمضاهاة  رفع     رس ــــ ــــــاألنسة  ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ابـ
ـــــعلی أمامفاتركي الفخریا  ــــ ــــ ــــ ــــــوانطقي بالص واتركي الجور      نا ــــ ــــ   وابـ

ـــجهلت  ع  إن  واسألي ــــ ــــ ــــ   األحقابوعنكم كیف  كنا  سالف        نا ـــــ
                                                             

مة )1( ْ ج دي موالهم ، من فحول الشعراء ، كان في لسانه عُ ْ ب َ یم الع َل ُ ،المصدر  الذهبي: أنظر . هو أبو ُأمامة زیاد بن س
  .597:، ص4،ج السابق

. . قیل انه سمي بالنسائي ألنه كان یصنع طعام األفراح ویبیعه لمن یحتاجه أو لبیعه لوازم األعراس و األفرشة للعرائس)2(
،  4،ج) س. د(، مصر ،) ط. د(الشیخ احمد الشنقیطي، مطبعة التقدم ،: األغاني، تص: صبهاني، أبي الفرج األ: أنظر 
  .118: ص 

  .114-113: ، ص1فجر اإلسالم ،ج: احمد أمین )3(
  .412:ص ،4جالمصدر السابق،)4(
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 بالترابها بناتكم سفا    تدسوننربي  بناتنا و  ذا

یاي تنشد قصیدة تمدح بها نفسك و ، و أعلي تفتخر" :وقال له هشامفغضب      ٕ أعالج ا
 بن یسار إسماعیلن ذأاست أنفقد حدث  ، الحجاز إلىنفاه  به العقوبة أوقع أنوبعد ". قومك

، یبكي اخذدخل ولما ، ن لهذ، ثم ایوما فحجبه ساعة على الغمر بن یزید بن عبد الملك
على مروانیتي ومروانیة  انأو ، وكیف ال ابكي: "قائال فأجابه، الغمر عن سبب بكاءه فسأله
أي مروانیة  عن وسألهها لحقه رجل وبعد .منه الغمر وصرفه فاعتذر. "احجب عنك أبي

، "لعن اهللا مروان" :اهللا، فقال وحدفقیل له " إیاهمبغضنا " إسماعیل فأجابهه، ألبی أو هكانت ل
  .)1(اهللا إلىلك تقربا ذو 

شعوبیین المتهجمین على من مظاهر التخفي لدى ال خرآهرا ظكما مثلت الزندقة م  
كانت  ا العصرذمفهومان مترادفان خالل هسالم اإلولما كانت العروبة و  ،العروبة واإلسالم

  )2(مفهومان مترادفان الزندقة أیضاالشعوبیة و 
الثالث  )3(زندقة كالحمادونآخرون بالشعوبیة كإسماعیل و فهناك جماعة ممن اتهموا بال  

خلف األحمر، ومنهم من كانوا یجیدون التستر على أفكارهم وقد یكون ین كانوا بالكوفة، و ذال
نقل العدید من الكتب الفارسیة  احدهم فقد عمل على  البالغةالمشهور بالكتابة و  قفعابن الم

لك في قول ذیتضح و  الهندیة إلى اللغة العربیة وقیل أن من بینها كتب تبشر بالمانویةو 
 .)4("أصله ابن المقفع ما وجدت كتاب زندقة قط إال و "ي المهد

ب الناقمین وغیر الراضین عن دورا في استقطاأیضا لعبت المصالح الشخصیة   
دخالالتي قامت بها الدولة من تعریب للدواوین  اإلجراءات ٕ على النقود واعتبروا  إصالحات وا

                                                             
  .119:، ص 4،جاألصبهاني ، المصدر السابق )1(
  .   161:، ص)س.د( ، بیروت ،) ط. د( العصر العباسي األول ، دار الجیل،الزندقة و الشعوبیة في : حسین عطوان )2(
َ أشعار غیرهم و . و هم حماد الراویة ، حماد  عجرد ، حماد بن الزبرقان )3( ون ُل حِ ْ ن َ لم یكن هؤالء محل ثقة ألنهم كانوا ی

عمر عبد السالم تدمري ، دار : تح  ،تاریخ اإلسالم : الذهبي. یزیدون فیها ، كما اتهموا أیضًا بالزندقة وشرب الخمر
   .383:، ص9،ج 1990،  1الكتاب العربي ، ط

   .209: ، ص6سیر أعالم النبالء ،ج: الذهبي)4(
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وعملوا  ،مر بعض الفرس من فكرة تعریب الدواوینذالهدف منها هو ضرب مصالحهم فت أن
بعدم  الرحمن بن عبد صالح إقناع بن بیري حاول مردانشاه بن زادان فروخ إذعلى محاربتها 

قطع اهللا : "یدعو علیه قائال ذأخالعربیة لكنه فشل و  إلىجدوى ترجمة السجالت من الفارسیة 
ا الحد بل حاولوا إغراءه ذولم یتوقفوا عند ه". من الدنیا كما قطعت اصل الفارسیة أصلك

  .)1(بالمال حتى یظهر العجز عن مهمته فرفض
ثورة ابن المختار و كثورة  ات السابقةر ثو الفي  عدة أطراف شاركت ا النحوذعلى ه  
من  أسیادهمین انقادوا خلف ذالموالي المنهم و . الحارث بن سریج المرجئي  ثورةو  األشعث
طبقة الموظفین من كل من  تأییدبمساندة و  اتحظیت الثور  اذوك ،االساورة وأیضاالعرب 
إضافة . جبیر وسعید بن )2(فیروز الحصین أمثالبعض كبار الموالي الدهاقیین و و  األعاجم

ألنها ، )3(على الدولة الدهاقینحنق من   نصر بن یسار التي سنها التدابیر هأثارتما  إلى
االقتصادیة لك االمتیازات االجتماعیة و ذلیخسروا بریبة ضتهم على أداء ما علیهم من اللحم

تحق جلهم ، لیلفترة األخیرة على السلطان األمويالتي كانوا یتمتعون بها فانقلب هؤالء في ال
  .)4(بالدعوة العباسیة

ا ما عبر ذوهالموالي في عدائهم وخاصة الفرس ولم تجنح نفوسهم إلى السلم  استمر
ما م األممعلى جمیع متغلبین ملك أصحاب الفرس كانوا  أنب )5(األندلسيعنه ابن حزم 
امتحنوا  لكن بعدما ،األبناءو  األحرار أنفسهمسمون  أنهم، حتى أنفسهمفي  اكسبهم الجاللة

                                                             
   .422 :، صالبالذري ، فتوح البلدان. 58:الجهشیاري، المصدر السابق ، ص)1(
صرة كان من أعظم موالي العراق هو مولى حصین بن الحر العنبري من أل الخشخاش ، وهو صاحب نهر فیروز بالب)2(

: أنظر.  )م702هـ ـ 83(شجاعة و كرما و غنى شارك في ثورة ابن األشعث ثم وقع أسیرا لدى الحجاج الذي قتله سنة 
  . 379:، ص6الطبري، المصدر السابق، ج

التاریخ : لدوري ا. 10 :، صالجذور التاریخیة الشعوبیة: الدوري .  93،96:العراق في عهد الحجاج ، ص: ذنون طه)3(
  .16 :، ص العباسي األول

  .19: الجذور التاریخیة للشعوبیة ، ص: الدوري )4(
  .91: ، ص2،ج) س.د(، )ن.م.د(،)ط.د(الفصل في الملل و األهواء و النحل، مكتبة السالم العالمیة ،)5(
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 الفتكإلى  فتطاولوا األمر علیهم تعاظم ميسالاإل يالعرب بفعل االجتیاحعنهم  تهمدول بزوال
                                                  .األزمنةعلى مدى العصور و  تهمحاربو  اإلسالمب

لخالفة من دعوة نقل ا إثارةخاصة الفرس على من الموالي  األمويعمل المناوؤن للحكم     
 إلىمن غیره  نسباً  األقربهو  األخیرا ذهأن  البیت الهاشمي على اعتبار إلى األمويالبیت 

وقد  .بالتأییدصبغة دینیة فتحظى  ذاتلك تصبح الدعوة ذوب .النبي علیه الصالة والسالم
شؤون  بإدارة یحظوا أنالحكم سیتسنى لهم  إلىالهاشمیین  أوصلواما  إذانه أاعتبر هؤالء 

  .)1(الدولة لیكون باطن الحكم لهم و ظاهره للهاشمیین
بعض الموالي ومنهم نذكر أبو بینهم عشر نقیبًا كان من  فكان للدعوة العباسیة اثنا  

م یطالنجم عِ عِ َ ان بن إسماعیل مولى أبي م َ ُن مولى خزاعة وأخوه  ، أبو حمزةر ی ْ بن عمر بن َأع
وِي مولىعیسى َ ر َ ان اله َ م ْ ه ة بن ُط َل ْ ب   .)2(بني حنیفة ، أبو علي شِ
ین اظهروا ذه الدعوة الكثیر من الغالة الذد هأی، قد وعلى غرار العباسیین والعلویین  

ون سرا حتى قیام ثورة المختار وظلوا ینشط ذإذ بدأ نشاطهم من أبطنوا المجوسیةو اإلسالم 
  .)3( مولى یدعى خداشو  المختار رئیس شرطة ومن بین دعاتهم كیسان ،الدعوة العباسیة

وقومه على لیجتهد هذا األخیر هو  )4(مسلم الخراساني أبونظم الغالة إلى حركة ا 
ِ وذُ إیقاع الفتنة بین صفوف العرب  َ ك الشیبان الخارجي  إلىیكتب كان مسلم  أبو أنا ذفي ه ر

ه یعرض أن كتاب مضرالحامل لویوصي الرسول . أخرىتارة  یةمضر ال، و م الیمانیة تارةذی

                                                             
  .49: ، ص1ضحى اإلسالم،ج: احمد أمین )1(
  .125:، ص3العبر ،ج: ابن خلدون )2(
  .21-20:الجذور التاریخیة للشعوبیة، ص :وريالد)3(
تبنى دعوة بني العباس وساهم في تمكین . هـ 129هو عبد الرحمن بن مسلم ، استطاع االستقالل بأمور خراسان سنة )4(

ا تبین له تعاظم شوكته وسلطانه137لك تم اغتیاله بالمدائن من طرف أبو جعفر المنصور سنة ذسلطانهم ، ومع  َ م . هـ ، َل
، ، ابن خلكان48:، ص6سیر أعالم النبالء ،ج: الذهبي. 328- 313: ، ص 13ابن كثیر، المصدر السابق، ج: نظرأ

  .145:، ص3المصدر السابق ،ج
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 ه هو األخررضیع أن؛ كتاب الیمانیةل الحامل الرسولو . لهم م مضرذلیمانیة لیقروا ا على
   .)1(لهم م الیمانیة ذلمضر لیقروا 

ه  فیبث فیه العداوة راسلحیث كان ی )2(علي بن الكرماني مع مسلم أبونفس األمر فعله     
من  تأنف أما" :یقول لهعلى أمل تحریضه على إیقاع الحرب بینهما  فكان  نصر بن یسارل

تجامع نصر بن  أحسبك؟ ما كنت وصلبه أباك باألمس، وقد قتل نصر بن یسار مصالحة
  .)3("یسار في مسجد تصلیان فیه 

وكلمتهم في خراسان  استطاع أبو مسلم بفضل ذكاءه الحربي تشتیت شمل العرب  
 اذهمثل  لبروز ونظرا ،)4(زعماء القبائل المنافسین له في السیادةبعض  والتخلص من

قصیدة یحذر فیها القبائل العربیة من عظم  نصر بن یسار ألقى خطیرال األمني تصعیدال
  :جاء فیها العدو الداخل علیهم 

خابلغ ربیعة في مرو و  ٕ ـــــا ــــ ــــ ــــ ــــ   ال ینفع  الغضب أنفلیغضبوا قبل       وتهاـــــ
  یبـم  غعن  رأیك كأن أهل الحجا      كم ــــــــــبین بالكم  تلقحون الحرب ما

ـــــأظل وتتركون عدوا  قد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   بـــــوال  حسممن  تأشب  ال دین        كم ــــ
  عن الرسول وما جاءت  به  الكتب      عت بهـــــــــقوما یدینون دینا ما سم

ــالع فأن  دینهم  أن  تقتل       دینهم  أصلفمن یكن سائال عن    ـــ ــــ ــــ   )5(ربـــــ

یتعرض بالقتل لكل  أنفیه  أمری مسلم أبو إلى اإلمام إبراهیمبعث به  الذيالكتاب إن 
دلیل على أن   )6(كل من یتكلم العربیة بخراسان حیاة عي إن استطانهی أنمن  یشك فیه و 

                                                             
  .369:، ص7جالمصدر السابق ، الطبري، .149- 148:، ص3العبر ،ج :ابن خلدون)1(
دیع بن علي بن شبیب بن براري ، )2( الطبري، : أنظر .  .بالكرماني ألنه ولد بكرمان احد زعماء الیمانیین، و سميهو جُ

  .287:، ص7المصدر السابق، ج
  .377:، ص7الطبري، المصدر السابق ،ج)3(
  .20:، ص2حسن إبراهیم حسن، المرجع السابق، ج)4(
  . 344- 343 :، صالمصدر السابقأبو حنیفة، الدینوري ، )5(
  .130:، ص3العبر ،ج: ابن خلدون )6(
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 اً موجهكان ومنه تبین أن عداء هؤالء . خطئًا في تأویله لمجریات األحداثلم یكن م اً نصر 
  . نحو العروبةلى بالدرجة األو 

وكثرة   مسلم أبو بأمرمروان بن محمد بن مروان كتابا یعلمه  ىإل ا أرسلذوعلى ه
  :قال فیهوعجز الجند األموي بخراسان على دحره  ،أتباعه

ـــأرى بین الرماد ومیض جم ٍ ــ ُ  فأحر بأن یكون له و       ر   ضرام
َ  فإنَّ                 ِ   بالعودینِ   النَّار ك نَّ الحربَ و       ي ـــــــــتَذْ ٕ ُ  ا ؤها الكالم دَ ْ   مب
   َ ن ريفقلتُ مِ ْ ع بِ لیتَ شِ ْ  أمـیَّة  أ أیقاٌظ       التَّعجُّ ـی أم ـــنِ ــــ ُ ـــــ   )1(ام

  :وكتب أیضا إلى یزید بن عمر بن هبیرة یطلب عونه
 ْ ُ القول أص ــَأبلغ یزید وخیر ُ ـــ قُه ـــــوقد تبینت إال خیر في الك     دَ   ذبــــــــ

أیتُ بها  َ ثْتَ بالعجب     أن خراسان أرض قد ر دِ خَ قد حُ َ   بیضًا لو أفْر
ــفراخ عامین إال أنها كب ــــ ـــلما یطرن وقد سربلن بالزغ     رت ـــــــــ ــــ ــــ   بـــ

ــیلهبن نیران حرب أیما له     ها ـــفإن یطرن ولم یحتل لهن ب   ـــ ـــــ ــــ   )2(بــــ

بین قمة التعصب لدى العجم ضد العرب  مثلت أشعار      ِه ْف بن میمون مولى الْل ی دَ ُ  س
ُ فیها السفاح على تتبع بني أمیة بالقتل فهو الذي یقولوسلطانهم   : ، فانشد أبیاتًا یُحرِض

ــــال یغرنك ما ترى من رج ــــ ــــ ــــ ً دویاً      الـــــ   إن بین الضلوع داء
  )3(ال ترى فوق ظهرها أمویاً     فضع السیف وارفع السوط حتى    

 ُ َ وقبلها كان یدعو علیهم بأن ی ُ دِّ ب ْ ق أمرهم فحَ فرِّ د اهللا شملهم وی یئهم صار دولة بعد أن به أن فس
أن أهل الذمة انتخاب، و بعد أن كانت مشورة و  وقهراً  أن إمارتهم صارت غلبةً كان قسمة و 

  .)4(تولوا حكمهم وتسییر شؤونهم
                                                             

ابن خلكان، المصدر : وبعضهم یرویها على نحو أخر، انظر. 230:، ص13صدر السابق، جابن كثیر، الم )1(
  .149:، ص3العبر،ج: ابن خلدون  . 369:، ص7جالمصدر السابق ، الطبري، .150:ص، 3السابق،ج

  .370-369: ، ص7جالمصدر السابق ، الطبري، )2(
  .165:، ص3العبر ،ج: ابن خلدون )3(
  .76:، ص1عیون األخبار ،ج: ابن قتیبة، الدینوري )4(
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فعمت ، باأللسنة واألقالم بدءوهابعد أن  تهمحركوبیین الشع الرماح أنهىبالسیوف و 
  .  م750/ه132عام  وأدت إلى سقوطهاالثورة كافة أرجاء الدولة 
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نصافها: المبحث األول ٕ   . تبریر نزعة الدولة األمویة للعروبة وا
التي  ت بالفتوحاتإن الدولة العربیة هي الدولة التي قامت عقب ظهور اإلسالم واتسع

بانتهاء  الدولة العربیةانتهت الراشدي إلى غایة العهد األموي و العهد  ذمنحمل أعباءها العرب 
  .)1(ا األخیرذه
  :تقدیم العرب  -1

رأي األمویین األحداث التي وقعت بعد انهیار الدولة األمویة برهنت على صحته  نإ   
حیث أدى استعمال العنصر غیر العربي . العربن أمجاد العرب ال تبنى إال بجهود أالقائل ب

    .)2(في دوالیب الحكم العباسي إلى تفكك وحدة األمة العربیة وانهیارها
إذا كان العهد األموي هو عهد األمویین ف ال نلقي اللوم كله على أن اإلنصافمن ف

عصب الدولة  العرب هم أن ذْ االتفوق العربي فذلك بحكم التطور التاریخي للدولة اإلسالمیة 
فهم المقاتلة وهم الفاتحون وهم كذلك حملة اإلسالم وناشریه فهذه  ؛اإلسالمي و المجتمع

ینهم من یقبع ، إضافة إلى أن للدولة أعداء ومن بال یمكن تغییرها بین عشیة و أخرىحقیقة 
لحذر ال بد لها من اف ،الكفر أبطنواو  اإلسالمین اظهروا ذالأي الموالي بین صفوف األعاجم و 

  .)3(ممنه
دولة بني مروان أعرابیة وبني العباس أعجمیة ن أالقائل ب )4(الجاحظ رأي أما عن

ْ قد اُ ف خراسانیة ُ خ ِ ت َ الجاحظ قَ أن ومن المرجح  له تفسیر إعطاء في فَ ل َ ص تبیان الفرق بین  د
 األعجمیةكانت قد سمحت للمظاهر الحضاریة الدولة العباسیة  أنالدولتین والمتمثل في 

على عكس الدولة )5(في نظم الدولةشكل ال محدود في ثقافة المجتمع و التغلغل بو  تسرببال

                                                             
  .11: ، ص2013، )ط. د(تاریخ العصر اإلسالمي الوسیط ، مؤسسة شباب الجامعة ، : احمد مختار العبادي  )1(
  .3: ، ص1996، )ط. د(تاریخ العصر األموي ، مطبعة اإلتحاد بدمشق ، : إبراهیم زعرور، علي احمد  )2(
  .27:الخالفة األمویة ، ص: فاروق عمر فوزي  )3(
، القاهرة، 7عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي، ط: البیان والتبیین ، تح : الجاحظ، أبو عمرو عثمان )4(

  .366: ، ص3،ج1998
  .59:التاریخ اإلسالمي ، ص: فاروق عمر فوزي )5(
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وق العربي البدوي وفي نفس الوقت كانت تتخیر من ترف ذالتي حافظت على ال األمویة
  .)1(الشعوب المجاورة لها وتعدل فیه بما یتناسب وعروبتها

  : تعریب الدواوین و النقود  -2 
عمد إلى اإلبقاء على أهل ف، تهول معاویة بن أبي سفیان حداثة دولالخلیفة األراعى      

ً  لك استثماراً ذمختلف نظم الدولة و  فيالذمة بمناصبهم  ولم . خبراتهم من  لكفأتهم واستفادة
لك فإنه تم ذ، وغیر تلجأ الدولة إلى إتباع سیاسة التعریب إال في عهد عبد الملك بن مروان

نهاء مهام أوالفقط إقصاء و  ٕ   . )2(ین ال یجیدون اللغة العربیةذئك الا
كالیونانیة والفارسیة  اللغات األجنبیة  منعبد الملك بن مروان بنقل الدواوین أمر    

ا ذه، و )3(لك في كافة األمصار التابعة للدولةذإلى اللغة العربیة وتعمیم القبطیة والالتینیة و 
   :عدة منها أسبابنتیجة  جاءاإلجراء 

 إضافة ،المهرة في صفوف العرب وموالیهم یر من الكتاب و المحاسبینبروز عدد كب   
                   .)4( اإلدارةرتهم و التحكم في مقالید الحكم و في بسط سیط الرغبة الجامحة للخلیفة ووالتهإلى 

ا عبد الملك بن مروان  ألح أنحدث     ً على عامله سرجون بن منصور النصراني أمر
أما : ")5(فقال فیه وهو یسأل سلیمان بن سعد الخنشي. لم یستجیب له ا األخیرذه أنغیر 
یلٌة ؟ قال؟ وأحسبه رأى ضرورتنا إلیه وصِ سرجون علینا اللدإترى  ، أفما عندك حِ لو : ناعتِهِ

  . )6("فحوله ،افعل: قال ،شئت لحولت الحساب إلى العربیة

                                                             
  .119: ص،1ضحى اإلسالم،ج:احمد أمین  )1(
  .35-34:، صاسات في تاریخ الحضارة اإلسالمیةدر :حسین عطوان )2(
  .14: ، المرجع السابق، صاحمد مختار العبادي )3(
، 2004، بیروت،1حضارة المشرق اإلسالمي ، دار المدار اإلسالمي، طدراسات في تاریخ و  :الواحد دنون طه  بدع )4(

  . 88- 87ص
ى دواوین الشام كلها، ، انتقل إلى دمشق وتولى الدواوین لعبد الملك بن مروان ، كان أول مسلم یولمن أهل األردن )5(

، األعالم: الزركلي، خیر الدین :أنظر . م723هـو105یز، توفي سنة لك إلى حین عزله عمر بن عبد العز ذواستمر على 
  .126: ، ص3، ج 2002، بیروت، 15دار العلم للمالیین ، ط

   .40:المصدر السابق، ص الجهشیاري، )6(
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ُ ررضة للتزویغات األجنبیة یجعلها عاإلبقاء على تدوین السجالت بالل نإ ِ صَّ ، وی من  بُ ع
 ُ َ في روایة أخرى أن سبب  .في حالة وقوعه همة اكتشافه وتحدید مواطنهم كِر تعریب كما ُذ

 هبلغ بعد أن على طهارة السجالت وسالمة مادتها،عبد الملك حرص من باب  جاء الدواوین
  .)1(التبول في الدواة حینما لم یجد ماء إلى عمدأن احد كتاب الروم 

ن او  ٕ عتبر الكثیرون إجراء العزل الذي قام به عمر بن عبد العزیز على مستوى إدارة ا
دفعت  ، إال أن أثاره كانت جزیلة إذْ في حق غیر المسلمین من أهل الذمة الدولة تعسفاً 

ا اإلجراء لم یستمر طویال حیث ذ، إضافة إلى أن هثیر من هؤالء إلى اعتناق اإلسالمبالك
   .)2(ى االستعانة بهده الشریحة في أعمالهم حتى نهایة حكمهمعاد األمویون من جدید إل

 هذكر ما ومنه  فقد اختلف المؤرخون في أسبابها هاتعریب عملیةو  النقودوبالحدیث عن 
من مصر إلى بالد في رؤوس الصحف المحمولة  هكانت تكتبما األقباط و عن )3(البالذري
و كانت ترسم في  - لیه السالم -م عبارات تنسب الربوبیة إلى عیسى ابن مریمن الروم 

ْ مكانها آیة  تكتب فأمر عبد الملك أن، صدرها الصلیب ُ احد و اهللا ملك رد علیه ف ،)4(قُلْ هُ
ال آتاكم في " : بكتاب قال فیهالروم  ٕ إنكم أحدثتم في قراطیسكم كتابًا نكرهه فإن تركتموه، وا

الخصام بین الدولتین ونتج عنه تدهور  احتدما ذ، وعلى ه"الدنانیر من ذكر نبیكم ما تكرهونه
الملك نحو تحقیق  اتجه عبدا ذجل هأل، و التجارة وقلة النقد انقطاعاقتصادي تمثل في 

ضرب  فأنشأ دارًا بدمشق ،النقود وتعریبها إلصالحواسعة  فشن حملة االقتصادي االستقالل
  . دنانیر ذهبیة عرفت بالدمشقیةفیها 

لمتعامل في النقود األجنبیة ا فسادالو  الغشانتشار  لتي تشیر إلىیات ارواال إضافة إلى      
حشها إلى غفلة الدولة تفاه الظاهرة و ذ، والتي أرجعت سبب انتشار هبها داخل الدولة األمویة

                                                             
  .264:دي ، المصدر السابق، صالماور . 27: ، ص فتوح البلدان: البالذري )1(
، 1978، بیروت ،3مالمح اإلنقالب في خالفة عمر بن عبد العزیز، مؤسسة الرسالة ، ط: عماد الدین خلیل )2(

  .157:ص
   .449:فتوح البلدان، ص )3(
  .01:سورة اإلخالص، اآلیة رقم )4(
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الحجاج بضرب الدراهم سنة أربع و سبعین ، وتعمیم استعمالها في  عبد الملكلك فأمر ذعن 
                                            .  )1(كافة األقالیم سنة ست و سبعین

الملك والحجاج من تعریب للنقود إنما جاء مبنیًا على ما صنعه عمر  ما فعله عبد إنَّ 
ة تعریبال عملیةا فذل  ،بن الخطاب لِحَ ُ عربیة سكة  األمویةصبح للدولة ، فان یكانت ضرورة م

ُ ذه موحدةو خالصة  إسالمیة ُ عَّ ا ی  .)2(لها اً و اقتصادی اً یسیاس اً مكسب د
 نَّ أعددهم قلیل والثاني  كان الموالي یمنحون إیاه في صدر اإلسالم لسببین األول أنَّ       

، لكن األوضاع تغیرت في الفترة األمویة جل دفع حركة الفتوحأالدولة في حاجة إلیهم من 
لى نحو كبیر حیث اتسع نطاق هجرة العرب إلى البالد المفتوحة وانتظموا في الجیش ع

فاقتصر العطاء على العرب كونهم الوحیدین المسجلین ضمن دیوان الجند وكان الموالي 
   .)3(یشاركون في الغزوات كمتطوعة لهم الحق في نیل الغنائم فقط 

                           :توزیع العطاء-3
نما بسبب الزیا ٕ دة في عدد والدولة لم تحجب العطاء عن الموالي بدافع العنصریة وا

العطاء  دیوانا وجب علیها إضفاء تعدیالت على ذ، للوفیاتالموالید وتراجع في نسبة ا
قرها عبد الملك أفي السیاسة المالیة التي  )4(مراعیة فیه أوضاعها  المالیة و یقول الثعالبي

المرتبین من األجناد وصرف المدنیین لتعاطي قصر العطاء على أهل الوالیة و :" بن مروان
ْ مةألسباب وطلب الرزق من وجوهه المعلو ا َ  ، بعد أن َ انفتحت لهم الدنیا وت َ د ْ ان لهم المكاسب  ت

حملهم على التنافس في االنتشار ، و من أیدیهم، وجعل نصیبهم في الحریة واألمن والرخاء
 ."یأملونلهم من المرافق والحظوظ ما كانوا یرجون و  ى، وأدنواالكتساب

                                                             
كِ في طبائع الملكبدائع ا: ابن االزرق، أبي عبد اهللا. 190الماوردي، المصدر السابق، ص)1( ْل علي سامي :، تحلسِ

  .232:، ص1،ج) س.د(،القاهرة ، ) ط. د(النشار، دار السالم ، 
   .56: ص، 2008، القاهرة ، 1النقود اإلسالمیة ، زهراء الشرق ، ط: رمضان عاطف منصور محمد )2(
  .41:فان فلوتن، المرجع السابق ، ص. 16: ، صدوري، الجذور التاریخیة للشعوبیةال )3(
  .46: المصدر السابق، ص )4(
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َ ما كان بإمكانه أن الدولة لكذزد على       أعباء ل مَّ حَ ا فرض مرتبات باهظة من جهة وت
لك في ظل قلة الغنائم وتراجع قیمة واردات الجزیة و ذالفتوحات البعیدة من جهة أخرى و 

أرادوا دفعهم إلى لطالما  األمویینالحاملین على  ، ثم إنراج نتیجة ازدیاد معتنقي اإلسالمالخ
على من غیر المعقول  ، لكنهیرثه األبناء عن آبائهم د القیمةجعل العطاء حقا غیر محدو 

ٕ لك سیؤدي إلى البطالة و ذن ألالدولة أن تهب العطاء بغیر تقدیم خدمة للمجتمع  لى استفحال ا
یتقاضونه  ال راتباً للمعیشة  إعاناتالعطاء یعتبرونه  أصحابحیث كان  التقاعس عن العمل

یرسلون  أوین یخرجون للقتال ذلل إالَّ عطاء ال فال یصر  أنهشام  قرر، فالجهاد أداءمقابل 
                                                                                                  .)1(من ینوب عنهم

   ّ أنها  غیر العربیة هو اإلسالمیة ما یدل على أن األمویون لم یتحاملوا على العناصروم
واردات بیت المال ة مداخیل و إلى دیوان الجند باألخص وقت وفر  كانت تضیف أسماء جدیدة

ُ  أیضا أنَّ )2(فیذكر الكندي .المقاتلةو عندما تشتد الحاجة إلى الجند و أ َ وِ دیوان مصر د أربعة  ن
 .مرات في فترات زمنیة مختلفة 

لیه سملص -للنبيوكان الترتیب بالنسبة للعرب على أساس القربى    و حسب  - ىل هللا 
ٕ قبائل، والعجم حسب أجناسهم وبلدانهم و ال َّ ا كانت لهم سابقة في اإلسالم، و ذا ال ٕ  فبالقرب من ا

ذا تكافئوا في الولي األمر، ثم بالسبق إلى طاعته ٕ ن إ، فسابقة في اإلسالم ترتبوا بالتقوى، وا
 ُ َ ، ن تقاربوا فیهاإتبوا حسب السن من األكبر فاألصغر ثم بالشجاعة فتقاربوا فیها ر ْ ی ُ ظُ ن في  ر

ا بالقرعةاألمر ب وليترتیبهم  ّ َ . رأیه واجتهاده، و إم ْ وكان ی َ خ ِ ت ُ  فُ ل َ مقدار العطاء باختالف ر ْ ت  ب
عن وقت دفعه فكان من الصعب على الدولة التقید به وخاصة زمن  أما، الجیشالمقاتلة في 

  .               .)3(ه األحوال كان یؤخر أو یدفع أقساطا ذاالضطرابات وقلة الواردات وفي ه

                                                             
  .48: المصدر نفسه، ص )1(
  .81: المصدر السابق، ص )2(
  .  269- 267:الماوردي ، المصدر السابق ، ص )3(
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َ ثَ  ُ  أن تَ ب َ الحجاج كان یزید و یرفع من عطاء الجندي و م َ ر ُ ت ا ما أبلى حسنا في ذإه ب
ین یمنحون ذعلى المقاتلة ال وفي مقابل صرف الدولة العطاء كان لزاماً  )1(المعارك و الحروب

أسماءهم من الئحة المستفیدین من یتم شطب االستجابة لنفیر الجهاد وغیر ذلك  إیاه
    .)2(العطاء

                                                                :فرض الجزیة و الخراج  - 4
على كثیر من  أمرهافیما یتعلق بالتي فرضت على من اسلم من الموالي فقد التبس       

ّ إالّ  ،المؤرخین لسیاسة المالیة التي فرضها بعض الوالة القاضیة ا المتفق علیه هو أن  أن
األزمة لك لتجنب ذو استثنائي  إداريكتدبیر  اتخذتقد كانت بفرض الجزیة على من اسلم 

نقضه  األمراقتضى  لشرعلما كان هذا التدبیر مخالف و ، والتقلیل من سلبیاتها االقتصادیة
ّ تبین و  .وعدم االلتزام به كقاعدة لم یفرضوا على الموالي ضرائب غیر  األمویون أن

                                                            .)3(مشروعة
ّ " :فیه جاءمنه كتاب األشرس إلى عامله على سمرقند الذي ما تضَّ فی ویتبین ذلك في  إن

ّ الخراج قوة للمسلمین نما دخلوا في أشباههم لم یسلموا ر غد و سأهل ال ، وقد بلغني أن ٕ غبة وا
قرأ سورة من رائض وحسن إسالمه، و ام الف، فانظر من اختتن وأقا من الجزیةاإلسالم تعوذً 

                                       . )4("القران فارفع عنه خراجه
ّ ف       في الدولة ترتاب أن البدیهي منكان الشرط في رفع الجزیة هو إسالم أهلها  ا كانلم
 له ثبت فمن إسالمهم صدق تتحرى أن لها دبُّ  الف .لكثرتهم لكذو  اإلسالم إلى الداخلین أمر

  .الجزیة و العكس عنه رفعت لكذ
مشكلة النزوح الریفي  لِّ حَ  ألجلكان لعل القصد من السیاسة التي اتبعها الحجاج و        

من  لألراضي ةً قراهم حمای إلىالنازحین نحو المدن  هو إعادةم 700/هـ 81التي حدثت سنة 
                                                             

  .129: ، صالعراق في عهد الحجاج  :نون طه ذ )1(
  .155: ، ص2012، األردن ، 1دوافع الفتوحات اإلسالمیة ، دار حامد ، ط: عدي سالم الجبوري )2(
  .15: الجذور التاریخیة للشعوبیة ، ص: الدوري  )3(
  .والمقصود بالخراج هنا هو الجزیة .55:، ص7الطبري ، المصدر السابق ،ج )4(
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َ  تكون خراباً  أن ِ فی شمل العرب وغیر یقد اتسع لف ا اإلجراءذه مدى عن اأمَّ  ل خراجها،ق
َ  اً للدهاقین العاملین على جبي الخراج دور  أنوال ننسى  )1(العرب ْ في التصدي للهجرة وم ع ن

                     .)2( غوزك اخشید سمرقند لك ما فعلهذاإلسالم ومن تصاعد وتیرة انتشار 
ان ترفض بعض الممارسات التي ك األمویةالخالفة  أنتبین في كثیر من المواقف       
العراق  أهلفقد منع عبد الملك الحجاج من زیادة الضریبة على . األمصارعمالها في  ینفذها

، وابق لهم احرص منك على درهمك المتروك المأخوذال تكن على درهمك : " رداً  إلیهكتب و 
                                                          .)3(" شحوما یعقدون بها لحوماً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .193:العراق في عهد الحجاج ، ص: دنون طه  )1(
  .87: مقدمة في تاریخ صدر اإلسالم ، ص : الدوري  )2(
  .190: الماوردي، المصدر السابق، ص )3(



دماج الموالي........................الفصل الثالث ٕ  الدولة األمویة بین التمسك بالعروبة وا

 59 

  .موقف السلطة األمویة من الموالي: المبحث الثاني 
النكبات التي شهدها العصر سات التاریخیة الضوء على الفتن و سلطت العدید من الدرا

ُ بروها من مساوئ خلفاء بني أمیة وعمالهمواعت لك فكرة الخروج على الحاكم ذیدین بؤَّ ، م
حداث التفرقة و  ٕ   .)1(نقسام في صفوف المسلمیناالوا

لم یكن جمیع  ذْ ، الى الموالي یبقى محل نظر و تمحیصما یقال عن استعالء عف
ه انحصر نّ ألك فال شك ذ، وان وجد أو یتمایزون علیهم تمایزا طبقیاً العرب یقللون من شانهم 

 ّ  : هسما وخصص لهم باباً ابن عبد ربه ذكرهم في كتابه  فقط بین المتعصبین بدلیل أن
لم یكونوا على درجة واحدة من المهنیة  الموالي أن إلى إضافة .)2("ن من العربالمتعصبی"

   .)3(هؤالء حظوا بمكانة اجتماعیة مرموقةو العلماء فكان منهم الكتاب والتجار و 
 ّ ا عن رفض العرب تزویج بناتهم للموالي وعدم إقبالهم على الزواج من األجنبیات أم

ن كثیرا من العرب كانوا أبناء ألعجمیات  لك ألذب ال تستوجب التعصّ  فتلك كانت نظرة قبلیة
براهیم ومنهم ٕ                                 .)4(  بن محمدمروان بن الولید و  یزید بن الولید وا

أنهم میزوا بین في الدولة على  أین كان موقعهممن الخطأ أن نحكم على بني أمیة ف       
  .وأقوالهمویتضح ذلك من خالل استقرائنا لكثیر من خطب الخلفاء  ليالموا وأقصواالرعیة 

ال أضع سیفي حیث یكفیني سوطي وال أضع سوطى حیث یكفیني " معاویة  ومنها قول
 اذإكنت : لك ؟، قالذوكیف : قیل. بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت لساني ، ولو أن

 َ ُ م ْ لَ وها خَ د ُ ی َ لُ خَ  إذاها و ت َ وها م ْ د ُ د ْ و  "هات ن ٕ التعسف في عدة اتبع بعض والتهم سیاسة الشدة و  ا
ومنه  .اختیار حتى تكون لهم الهیبة فتطول والیتهم لك كان عن اضطرار ال عنذف ،أقالیم

أنصفونا یا معشر الرعیة  تریدون منا سیرة أبي بكر و عمر وال "  :قول عبد الملك بن مروان

                                                             
  .45:ود شاكر ، المرجع السابق ، صمحم )1(
  .360:، ص 3ابن عبد ربه ، المصدر السابق ، ج. 154: الزندقة والشعوبیة ، ص :حسین عطوان  )2(
  .17: الجذور التاریخیة للشعوبیة ، ص:الدوري  )3(
  .17: المرجع نفسه ، ص )4(
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 َ ِ ت لك ذالعراق  قلیمإ باألخص في، و )1("ر و عمریرون فینا وال في أنفسكم بسیرة رعیة أبي بكس
 ِ َ ل ما  اذإیستضعفون والیهم  أهلهالفتن فكان ا المصر من كثرة التقلبات و ذا عرف عن هم

                                 .)2( دةهم بالشِّ ذا ما أخذویخشونه ویطیعوه إ ،جاءهم بالحلم واللین
زیاد بن ه ومنهم على أهلوالة العراق  هاألقاالخطب التي  لكذتبین ومن الصور التي 

لكال  ةموجه كانت مهاتتهدیدجمیع  ، وال یستثني العرب والمواليهم خطبكافة ف الحجاجو  أبیه
 ةتصفیة السیاسیاألمویین لم یتبعوا  لك أنَّ ذ وزیادة على .الفریقین على حد سواء

  . ةاإلسالمیة األم على وحدة حفاظاً  والمتمردین راالثو  ضد الموالي ةالجماعی
َّ  ینسلیطمت واكان والة العراق أنمن رغم بالو   طلب  عند ون أهلهیلب واكان مأنه إال

  .)3(العطاءعنهم  واالحاجة وال یحبس
ب سعید فجعله إماما وواله القضاء اج قد قرَّ الحجّ  نَّ أحسب ما ورد في المصادر ف       

لدیه عاتبه و  ا وقع أسیراً ، ولمَّ شعثالحجاج والتحق بابن األخرج على  بالكوفة لكن سعیداً 
فغضب الحجاج  ".في عنقي  بیعة كانت البن األشعث: " لك فأجابه سعیدذسأله عن سبب 

                                                         .)4(بقتله أمرثم ومن ". لمؤمنین عبد الملك في عنقك قبل؟فما كانت بیعة أمیر ا أ: " وقال له

 الوالء للدولة وفعلوه كان ألجل ضمان  ةأمیّ ه بنو بذل كل ما أن ا یتبینذومن ه      
 ، إضافة إلى أنّ صراعات هم في غنى عنهالوقوع أیة  فادیاً تلك ذو  والء، فوق كل هتكریسو 

ٕ و  بعض الخلفاء و الوالة  قد أسسوا لمشاریع إصالحیة حتى ْ ا فشلت بسبب عوامل أو أخرى  ن
في كسب احترام نهوض باقتصادیات الدولة من جهة و عن رغبة هؤالء في ال لك ینمذإال أن 

                                                            . أخرىورضا الرعیة من جهة 
كم خاص ولیس الصالة عن الموالي فهي ح إمامةالحجاج  إسقاطفیما یخص قضیة و       
نَّ عام  ٕ ا وصله خبر امتناع الناس من مَّ اج لَ الحجّ  أنا تطبیقه بدلیل و ساؤ أالناس هم من  ماوا

                                                             
  .9:، ص1عیون األخبار ،ج: ابن قتیبة ، الدینوري )1(
  .16 :المرجع السابق، صمحمود شاكر،  )2(
  .189:فاطمة قدورة الشامي ، المرجع السابق، ص )3(
  .73:، ص2المبرد، المصدر السابق، ج )4(



دماج الموالي........................الفصل الثالث ٕ  الدولة األمویة بین التمسك بالعروبة وا

 61 

 ّ َ  أن ُ ی ُ ؤ ْ رِ لم نُ  ناإنّ :" هم مولى أمر بالمناداة فیهمم ُ  د ّ الق كل مولى ال یحسن  أردنا ماإنّ اء ر
  .)1("القراءة

ال یعاقب  أنراسان ومنها هل خألشروط من نصر بن یسار  اهأمض ما لكذزد على       
َ من ارتد عن اإلسالم إلیهم وال یؤخذ منهم األسرى إال بِ  َ یِّ ب م وقد اقره هشام على ما كْ ة وحُ ن

لو عاینتم شكوتهم في المسلمین مثل ما عاینت " :لكذ ین عابوا علیهذوقال نصر لل .أمضاه 
                                                                              .)2("ما أنكرتم 

ً على        في فرصة االندماج طبقة الموالي بجد أن تتیح لالدولة األمویة حاولت لك ذو بناء
حیط به من الثقافات ما ی متفتح علىو اسك تمم تكوین مجتمع كیانها السیاسي قصد

وكان لمالیة في الدواوین اثرة على مستوى اإلدارة المحلیة و بك تهماستخدمف والحضارات
  .)3(قیادة الجیوشو  اإلمارة مهمتي حتى إنهم اسندوا إلیهم  غالبیتهم من الفرس وبعض الروم 

من بینها الموالي و بین العنصرین العربي و االندماج كل سبل االحتكاك و  مهدت الدولة
، اً واحد العروبة مفهوماً صار اإلسالم و  علیهیتكلم العربیة من الموالي عربا و كل من  اعتبار

 ُ َ " ه قال عن المولى الذي یتقنها انّ فأصبح ی ْ "و" برَّ عَّ ت ْ اس َ "یشار إلیهم و " ربَ تع َ عرِ بالمست " ةب
ُ "و َ الم َ ت جواب رباح بن أبي عمارة مولى هشام بن عبد  من خالل أیضالك ذویتضح  )4(" بینرِّ ع

ْ : " مولى؟ فقال أمعن هویته  أعربي هو السفاح  الملك حین سأله  فقد  ة لساناً كانت العربی إن
     )5("فقد دخلنا فیه  إن كانت دیناً  و نطقنا به

ِّ ما هم  األمویونف من العرب الصالح والطالحا كان مَّ ولَ  ن كان إف جزء من العرب إال
َ من ضمن هؤالء من فَ  َ س َ فْ وَأ د َ س َ  و د ّ  ،اً عامحكمًا ا لیس ذفه مرآت ما فعلته الدولة من  ألن

وا أن بني أمیة كانّ التي تفشت في أوساط الموالي ال یعني مر ممارسات حتى تكبح موجة التذّ 
                                                             

  .124: العراق في عهد الحجاج ، ص: دنون طه  )1(
  .121:، ص3العبر ،ج: ابن خلدون  )2(
  .17: ص ، الجذور التاریخیة للشعوبیة:الدوري  )3(
  .53:، ص1986،  ، بیروت3، طمركز دراسات الوحدة العربیة ریخي لألمة العربیة ، التكوین التا: الدوري )4(
  .94،51:، ص المرجع نفسهالدوري ،  )5(
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ُ كما  متعصبین ضد الموالي، ومن سار على نهجهم من المؤرخین  ،المستشرقین بعضر وِ صّ ی
  .هؤالء األمویین لعذروهم  أنصفولو العرب 

 ُ َ جِّ و ین حظوا بمكانة خاصة في ذكتلة من الموالي ال األمویة اإلدارةفي البالط و  د
ا الرباط ذوكان ه ،األمويوارتبطوا برباط الوالء للخلیفة و للبیت  األمويبالخلیفة  عالقتهم

وجدنا   وبعد استقراء أمهات المصادر والمراجع، اإلقلیم أومن الرباط المتعلق بالجنس  أقوى
َ هم وكَ حراس و همحجاب معظم لخلفاء األمویین كاناأن  َ ت ِ ب ٍ هم ت   :كرذومنهم ن موال

النصارى في اصطنع الموالي و ة الذي بني أمیّ من  ولاأل ي سفیانمعاویة بن أب كان 
 هنّ أوقیل  بن زید الكلبي، جعل على حرسه مولى یدعى المختارف للدولة اإلداریةالمناصب 

رباح، صفوان، یزید و  ، و حاجبه سعد مواله وقیل أیوب موالهمولى حمیرمالك مخارق ال أبو
  .)1( ر مواله، وعلى شرطه یزید بن الحهؤالء موالیه

وعلى حرسه  ولى على الحجابة خالد وصفوان،ف ذلك في معاویةبن  یزیدتبعه ابنه و 
   .)2( كاتبه الریان بن مسلمو صفوان  حاجبه معاویة بن یزید .سعید مولى كلب

الجند و  خراجال دیوانعلى و   دیوان الخاتم مواله جناحقلد ف بن مروان عبد الملكأما 
راق صالح بن عبد الرحمن الكاتب الععلى خراج و  ،عید الخشنيسلیمان بن سعین  بالشام

طارق مولى عثمان بن عفان  على األمصار والتهومن ، مصر أسامة بن زید على خراجو 
ولى حرسه عدي بن عیاش مولى ، و واتخذ أبو یوسف مواله حاجبا له .والي على المدینة

ن وعیّ  خالد بن الریانثم ابنه  لریانخالد بن ا بن الریان، ثم تواله أبي الزعیزعة ثم لحمیر
   .)3(على افریقیة موسى بن نصیر

وعلى دیوان الخراج  ،مواله جناح الرسائل على دیوان الولید بن عبد الملك نعیّ  كما   
شعیب الصابي مواله، وعمرو بن  وعلى دیوان الخاتم ،سلیمان بن سعید الخشني الجندو 

                                                             
  .228:خلیفة، ابن خیاط، المصدر السابق ، ص) 1(
  32:الجهشیاري ،المصدر السابق ، ص )2(
ذكر ابن عبد ربه . 296،299:سابق، صخلیفة، ابن خیاط، المصدر ال. 38،54:الجهشیاري ،المصدر السابق ، ص )3(

  . 247ص 4ابن عبد ربه ، المصدر السابق،ج: أن كتب له أیضا سالم مواله ثم عبد الحمید بن یحي األكبر انظر 
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 ّ خالد بن الریان ، وكان على حرسه مواله جناح فها مات خلالحارث مولى عامر بن لؤي ولم
، وقیل محمد بن أبي سهیل مولى مروان وعلى وحاجبه كان سعید مواله مولى محارب

  . )1(مصر خراجالمستغالت بدمشق كان نقیع بن ذؤیب مواله، وتولى أسامة بن زید 
أم الحكم ل اللیث بن أبي رقیة مولى الرسائ على دیوان سلیمان بن عبد الملكلكتب و 

ق العراعلى خراج و  ،نعیم بن سالمة مولى ألهل الیمن وعلى دیوان الخاتم بنت أبي سفیان
مصر أسامة بن زید وعلى األموال  على خراج، وولى عین صالح بن عبد الرحمن الكاتب

 خالد بن الریانوعلى حرسه  ،حاجبه أبو عبید موالهوعمرو بن الحارث و  النفقات عبد اهللا بنو 

على افریقیة عبد اهللا بن موسى بن نصیر ثم عزله ووالها محمد بن زید مولى  كما أقر
    .)2(ریحانة بنت أبي العاص

ّْ  ذاكو  عمر بن عبد العزیزلة یث بن أبي رقیّ كتب اللّ و   ی َ ة و إسماعیل بن رجاء بن ح َ و
كَ  ْ أبي حُ َ قلَّ و ، سلیمان بن سعید الخشني على دیوان الخراجو م مولى الزبیر ی  اجخر عمر  د
ْ میمالجزیرة ل ان َ ر ُ حاجبه ، وكان ون بن مهران وبیت المال بحُ اله ْ و َ ْش م ی َ ب وعلى  ومزاحم، حُ

ولى على و  ، نعیم بن سالمة السبائىحرسه عمر بن المهاجر مولى األنصار، وعلى خاتمه 
  . )3(ثم ولى إسماعیل بن عبید اهللا بني مخزوم ،عبد اهللا بن مهاجر مولى األنصارافریقیة 

من عماله الموالي على  نذكرف، ها لحاجب خالد مواله یزید بن عبد الملك نوعیّ 
ّ وعلى دیوان الخراج والجند و  ،الذي تولى افریقیة األقالیم یزید بن أبي مسلماألمصار و  سائل الر

َ صالح بن جُ كان  ْ ب ّ ی الخاتم ، وعلى دیوان اني ثم عزله وعین بدال عنه أسامة بن زیدر الغد
ّ وال مطیر موالهمبیوت األوالخزائن و     .)4(قیل سعید موالهو  ا حاجبه فكان خالد مواله، أم

                                                             
  .47،56:الجهشیاري ،المصدر السابق ، ص. 312:ابن خیاط، المصدر السابق ، صخلیفة ،  )1(
أورد ابن عبد  .51- 48:الجهشیاري ،المصدر السابق ، ص. 319-318:ابن خیاط، المصدر السابق ، صخلیفة ،  )2(

  .247، ص4ابن عبد ربه ، المصدر السابق،ج: انظر . أن كاتبه عبد الحمید األصغر ربه
  . 323-325: خلیفة ، ابن خیاط، المصدر السابق ، ص. 55:الجهشیاري ،المصدر السابق، ص )3(
: انظر.ذكر ابن عبد ربه أن عبد الحمید األصغر كتب له أیضا. 335- 334:ابن خیاط، المصدر السابق، صخلیفة،  )4(

  .247:، ص4ابن عبد ربه ، المصدر السابق ،ج
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ثم عزله وجعل  أسامة بن زید الجندعلى دیوان الخراج و  هشام بن عبد الملك وجعل
بن عقبة  ه مصر وعین مكانه سعیدثم والّ  ،بن الحبحاب مولى بني سلول اهللا منه عبید بدالً 

كان سالم بن عبد الرحمن مولى سعید بن عبد  لالرسائ على، و مولى بني الحارث بن كعب
صطخر أبو الزبیربیع بن شابور مولى بني الحریش، و عین الر  وعلى دیوان الخاتم الملك ٕ  ا

مولى بني الحریش، سالم بن عبد الرحمن  ثم الربیع بن شابورمواله وعلى حرسه نصیر مواله 
 وعلى وبعده المولى الحریش، د موالهكان حاجبه غالب بن مسعو و  مولى سعید بن عبد الملك

وجعل حسان النبطي المشرف  ،كان عبد اهللا بن عمرو بن الحارث بیوت األموالالخزائن و 
  .)1(على ضیاعه في العراق 

وقیل قَطري  ،، قطن عیسى بن مقسمفكان حجابه  الولید بن یزید بن عبد الملكوعن 
  . )2(بد اهللا بن سالمسعید بن عبد الملك ثم ابنه ع مولى سالم كتب له ، مواله

َ جُ  ،یزید بن الولید بن عبد الملكل ةحاجبوتولى ال ْ ب َ  ةساحر الو  ری دیوان على كان ، و المس
   .)3( یقال قطن مواله الخاتم

في  الموالي فاستخدم، آخر خلفاء بني أمیة على نفس النهج مروان بن محمدوسار 
 علىو  یل،ذصالح مولى هعمران بن  على دیوان الخراج و الجند، وجعل شؤون دولته

المولى عبد األعلى بن میمون بن  دیوان الخاتموعلى  ،)الكبیر(عبد الحمید الكاتب الرسائل
  )4( موالهویقال مقالص  سقالب مواله، و حاجبه مهران

قد  أبیهزیاد بن  نأحسب ما ورد في المصادر لك ذ بخلفائهم في الوالة واألمراءى اقتد
ّ الحجّ  وكذلك  )5(الموالي المتفصحینرب و كتاب الرسائل من الع افرد ب سعید ، فجعله اج قد قر

                                                             
  .142:، ص7الطبري، المصدر السابق، ج. 362:ابن خیاط ، المصدر السابق، صخلیفة ، )1(
  . 367:، ص1المصدر نفسه،ج )2(
  .371:نفسه، ص )3(
  .408:ابن خیاط ، المصدر السابق، ص )4(
  .26: الجهشیاري، المصدر السابق، ص )5(
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جعل والي مصر بشر بن صفوان الكلبي على الشرطة ، كما )1(وواله القضاء بالكوفة إماما
نصر بن یسار على إقلیم واستخدم ، )2(الربذاء البلوي أبيمولى یدعى شعیب بن حمید ابن 

  .)3(الشاش مولى عمر بن العاص
وا متساهلین فلم یشترطوا العروبة ن الخلفاء األمویین كانّ إللغرب اإلسالمي فبالنسبة 

نّ ئف السیاسیة مثلما كان في المشرق، فیمن یتولى الوظا ٕ د ما فتحوا المجال للموالي فتقلّ وا
د أمیر برقة، كما ولي أبو تلیّ  ، ومن العرب ومنهم مسلمة بن مخلد العدید منهم الوالیة بدالً 

یزید بن أبي مسلم أمیر  ،ان على القیروان بصفته نائبا عنهن بن النعمصالح مولى حسا
، ، باإلضافة إلى محمد بن یزیدوموسى بن نصیر، وطارق بن زیاد والیا على طنجة ،افریقیة

لك تقلید ذ، وعبید اهللا بن الحبحاب السلولي لیصبح بإسماعیل بن أبي مهاجر المخزومي و
في بالد المغرب بغض النظر عن مواقف  رة الجیوش راسخاً ة و إمالموالي للمناصب اإلداریّ 
   .)4(المتشددة لبعض الخلفاء

  
  
  
  
  
 
  
  
  

                                                             
  .73:، ص2ج ، المصدر السابق،لمبردا )1(
  .70: ص ، المصدر السابق،الكندي )2(
  .122: ، ص3ج ، العبر: ابن خلدون )3(
  108-107موسى لقبال، المرجع السابق، ص )4(
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  .الموالي محاولة إنصاف: المبحث الثالث 
   ّ  أيشمل بعض نقباء العرب تلك لذ تة لم تقتصر على العجم فقط بل تعدالشعوبیّ  إن

ّ كانف ،اهحاربو و  الدولةوقفوا في وجه ین ذالزعماء الالقادة و  من الفرس  أكثرالنزعة  وا فارسي
ُ  الذي ةباسیّ احد الدعاة الدعوة العالطائي  بن شبیبقحطبة  :أمثال أنفسهم ِ عَّ كان ی م الفرس ظ

 َ   . )1(ن العرب أمن ش طُ حُ وی

زاعات نالعلى غرار  األمويالحكم  التي شهدها السیاسیةزاعات نالمن  هنّ أضف 
عرب  التي دارت رحاها بین لقبلیة الداخلیةا اتالعصبینزاعات هناك  ،ة العرقیةالعصبیّ 

   .)2( )زداأل(یة نالیماو  )مضر( الشمال و عرب الجنوب أي بین قبائل القیسیة

ّ أومن المنصف أیضا لهؤالء االعتراف ب  األمويالثورات التي قامت ضد الحكم  لَّ جُ  ن
ّ ، حیث كانت عربیة  أشركوهمو  واليموا الممن نظّ  أیضاً وهم  وجههاالعرب هم من قادها و  أن

ٕ فیها و  ْ ا یعتبر موطنا  الذيالعراق  إنّ  إلى إضافة، )3(دوافع كل من الفئتین و أهدافاختلفت  ن
ُ  للتمردات كان البیت العلوي  أحقیة بمبدأمتمسكین ، وي نزعة علویةذفیه  عظم العربم

  .)4(األمويبالخالفة ضامرین العداء للبیت 

ّ  نذكرومن باب التنویه   أوالكوفة  أهل أوخراسان  أهل أو لعراقا أهلاصطالح  أن
 باإلضافةالقبائل العربیة المقاتلة و المستقرة  األولىبالدرجة یعني  ،هاما شاكلالبصرة و  أهل
  .)5(امتزجوا بالعرب الفاتحینین اسلموا و ذالتلك البالد الموالي من سكان  إلى

لم ه نّ أحیث  كذلكلم تكن  األشعثثورة ابن ن إلموالي فلكانت ثورة المختار ثورةً  اذإو 
ّ . هایعتمد كثیرا على الموالي فی  أسیادهمالطبري عن مشاركة الموالي  ذكرهاالروایة التي  اأم

ٕ و  هافإنّ من العرب  ْ ا َ  ن فمن المرجح أن  ،المبالغةال یخلوا من  ذكره الذيت یبقى الرقم حَّ ص
                                                             

  . 52: ، ص1ج، ضحى اإلسالم  :احمد أمین  )1(
  .213:صمرجع السابق، ال، فاطمة قدورة الشامي )2(
  .10: ص، الجذور التاریخیة الشعوبیة : الدوري )3(
   . 17: ص، التاریخ العباسي األول: الدوري )4(
  .66،59: ، صميالتاریخ اإلسال: فاروق عمر )5(
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مما یبرهن  و .)1(العربمن  ألسیادهمال تعدو من مجرد التبعیة  تهمشاركة الموالي في ثور 
بینما كان یسقط من  ألفانو  ألفه عندما اشتبك الجیشان كان یسقط من العرب لك انّ ذ

  .)2(مائتان وأالموالي مائة 

ّ  رأيال ننكر  ناإنّ   ةأیّ اغتنام  إلىالظروف التي عاشها الموالي دفعتهم  القائل بأن
لكن لیس كل الموالي دعوا إلى الثورة  ، االنتقام من الدولة وعمالهامن فرصة یتمكنوا خاللها 
 هو موقف تثبت عزوف بعض الموالي عن االلتحاق بالثورة  التي دلةاألأو شاركوا فیها ومن 

ّ  الذيالبختري الطائي  أبي ي نّ إتفعلوا ف ال: " اء یوم دیر الجماجم وقال لهم رفض زعامة القر
لم ومنهم أیضا من كانوا یدعون إلى السِّ  ، )3("علیكم رجال من العرب  روافأمِّ رجل من الموالي 

 ُ اج إن الحجّ  : "كان یقولالذي  الحسن البصرياس من الوقوع في الفتنة أمثال رون النَّ ذِّ حَ وی
  .)4(" رع ، واستقبلوها بالدعاء و التضَّ فال تستقبلوا عقوبة اهللا بالسیف ،یكمطها اهللا علعقوبة سلَّ 

نَّ  ت لم یكن تمرداً الثور شاركوا في این ذال الموالي وأنَّ  ٕ ما على ظلم منهم على الدولة وا
ِ وهذا والتها لهم  جاء  الذيافریقیة لیزید بن عبد الملك و  أهلبعث به  الذياب تَّ یتضح من الك

َ ا لم نخلع أیدینا من الطاعةإنَّ : " فیه َ ، ولكن یزید بن أبي مسلم س نا ما ال یرضي اهللا و ام
  .)5("أعدنا عاملك المسلمون، فقتلناه و 

َ اقْ  جادةعلى تعلم  اإلسالمیةالدولة في الموالي  لَ ب ٕ بعد  لیتأثر. )6(وآدابهااللغة العربیة  وا
... هنديب ذات التراث الحضاري من فارسي ویوناني و بأدب الشعو  العربي األدبلك ذ

 إلیهامن انتقلوا  أنهمالعربیة على اعتبار  إلىوخیالهم  أدبهمالموالي حملوا شیئا من  أنبحیث 
ّ . إلیهملیست هي التي انتقلت و  لمجتمع  ةمن بین العناصر البشریة المكون هؤالء أصبحا ولم

                                                             
  .155: ، ص1، جفجر اإلسالم: احمد أمین  )1(
  . 286ابن خیاط ، المصدر السابق، ص )2(
خلیفة ،ابن خیاط ،  .165:، ص9ابن سعد، المصدر السابق ،ج. 392: ، ص7راف ، جانساب األش: ريذالبال )3(

  .282المصدر السابق، ص
   .394: ، ص7انساب األشراف ، ج: ري ذالبال )4(
   .617: ، ص6الطبري ، المصدر السابق ، ج )5(
  .66: ، ص1ضحى اإلسالم، ج: احمد أمین )6(
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 أنَّ  األخیرةه ذبمقدور ه لیصبحلك احتكاك بینهم وبین العرب ذد عن تولَّ  اإلسالمیةالدولة 
غة في إقامة دعائم اللَّ  هاماً  دوراً  المواليكما لعب  .)1(وتتفاعل معه أدبهمتكتسب شیئا من 

   .)2(عربیة من تنظیم قواعد النحو وبعض الموضوعات المتصلة بتثبیت النصوص القرآنیةال
على  عربأن اللك ذمن الموالي والسبب في  األمويحملة العلم في العهد  أكثركان ف

وبعدما أصبحوا أمة لها كیان  ،و التدوین والتألیفالتعلیم  حداثة إسالمهم ما كانوا یجیدون
، یسمون الصحابة والتابعین من هتونقلة الدین حمل فكانلك ذ إلى دعتهم الحاجة سیاسي

 ّ َّ  العرب لك بأنذویضیف على . اءالقر الحواضر  فاختص بها أهل عنها واعدتباو  ما لبثوا إال
ما یرجع سبب ابتعاد العرب عن ممارسة لربّ  .لك حضریةذمن الموالي العجم فصارت العلوم ل

دارة شؤون الدولة وقیادة الجیوش والفتوحاتالعلوم إلى انشغالهم بنشر اإلسال ٕ لكن هذا ال . م وا
  . )3(هافی ةجزیلینفي حقیقة أن كانت لهم إسهامات 

لوا ذساهم الموالي إلى جانب العرب في الحیاة الفكریة على غرار الحیاة السیاسیة وب
ا في ذ، وكىن وفقه وتعبیر الرؤ تفسیر للقرالعلوم الدینیة من روایة للحدیث و جهدا في خدمة ا

الغناء وفي الطرب و . م اللغة العربیة من نحو وبالغة وترجمة وتعریب وأدب وشعرالعلو 
  :ومنهم نذكر

أبو الحارث الكوفي مولى الحسین بن علي بن أبي  هبیرة بن یریمبرز  :روایة الحدیث -1
، سعید بن )م702/ـه83ت( أبي البختري الطائي ، سعید بن فیروز)م685/ـه66ت ( طالب

البصري  ، مسلم بن یسار)م713/ـه93ت( األسدي مولى بني والبة بن الحرث بیرج
مولى بني جندع من بني لیث  ، كیسان المقبري)م718/ـه100ت( األنصاري مولى بني أمیة
أبو مصعب المدني مولى  سلیمان بن یسار ،)م718/ه100ت( بن بكر بن عبد منانة

                                                             
  .137: فجر اإلسالم ، ص: احمد أمین )1(
  .14: موریس لومباز ، المرجع السابق، ص)2(
  .153:فجر اإلسالم ، ص: احمد أمین )3(
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الهاللي مولى  أبو محمد المدني یسارعطاء بن  ،)م725/ـه107ت(میمونة بنت الحارث
  .)1()م721/ه103ت(میمونة بنت الحارث 

جمیع القضایا الدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة  وابرز الموالي في هذا المجال تناول :الفقه-2
، )2(المنظمة لها الشرعیة القواعداألحكام و ضع وا في و واجتهد الدنیاالمستجدة في الدین و 

ي أوردها صاحب العقد الفرید جاء فیها أن جل فقهاء األمصار اإلسالمیة الروایة التفحسب 
 نذكر. )3(الشعبيو  إبراهیمعلى العهد األموي كانوا موالي على غرار الفقهاء من العرب أمثال 

   :منهم
 قیس بن سعد ،)م723/ـه105ت( سانياأبو القاسم الهاللي الخر  الضحاك بن مزاحم

أبو محمد  بن دینار وعمر  ،)م737/ـه119ت(فع بن علقمة أبو عبد اهللا المكي مولى نا
  .)4( )م744/ ـه 126ت( ان عامل كسرى على الیمنذالمكي مولى با

أبي عبید الشامي بن أبي مسلم  مكحول ،)م753/ـه135ت( عطاء بن أبي مسلم الخراساني
أبو أیوب األشدق  مان بن موسىیسل ،)م730/ـه112ت( األزدي مولى سعید بن العاص
الیقظان أبو أیوب  میمون بن مهران ،)م738/ـه120ت( مولى أل معاویة بن أبي سفیان

 أبو أسعد الخطمي مولى األنصار شرحبیل بن سعد. )5( )م736/ـه118ت( الرقي

                                                             
: طبقات الفقهاء ، تح : الشافعي، أبو إسحاق الشیرازي. 409،374،290:، ص8ابن سعد ، المصدر السابق ،ج )1(

  . 88،72: ، ص)س. د(، بیروت ،)ط. د(إحسان عباس، دار الرائد العربي ، 
  .24:جع السابق ، صالعبادي ، المر  )2(
  364 - 363:ص، 3، جابن عبد ربه، المصدر السابق )3(
  . 417،44،40:، ص8،جابن سعد، المصدر السابق )4(

، 11، ج1995، )ط. د(محب الدین العمري ، دار الفكر ،: تاریخ مدینة دمشق ، تح: ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي
 :ص،3، ج1996لبنان ،،)ط. د(بقات األصفیاء، دار الفكر،ولیاء وطحلیة األ: ، أبي نعیم أحمداالصفهاني. 94:ص

310،66.  
  . 483،460،456،373: ، ص9ابن سعد، المصدر السابق ،ج )5(

، 11، ج1995، )ط. د(محب الدین العمري ، دار الفكر ،: تاریخ مدینة دمشق ، تح: ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم علي
  .106:، ص3ج ق،المصدر الساب ،االصفهاني. 94:ص
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عبد الرحمن أبو السمح القراشي السهمي المصري  دراج بن سمعان ،)1( )م741/ـه123ت(
  .)2( )م744/ـه126ت( مولى عبد اهللا بن عمرو بن العاص

أبو محمد بن اسلم المكي مولى أل أبي میسرة أبي خشیع  رباح أبيعطاء بن 
دینار بن المتوكل الطائي الیمامي  أبو نصر یحي بن أبي كثیر ،)م733/ـه115ت(الفهرسي 

  .)3( )م747/ه129ت(بني طي  مولى
 ـه106ت( عبد الرحمن الیماني مولى بجیر بن ریسان الحمیري بن كیسان سو طاو  

 ،)م728/ ـه110ت( یسار بن أبي الحسن مولى زید بن ثابت أبو البصري الحسن،)م724/
مولى عبد اهللا بن  عبد اهللا نافع الدیلمي أبو، )ـه115ت(الحكم بن عتیبة مولى مولى كندة 

 ـه 127ت(أبو بكر األسدي المقري الكوفي نجود  أبي، عاصم بن )م735/ـه117ت(عمر 
 .)4() م748/ ـه 130ت( الزبیر آلمولى أبو روح المدني االسدي  ، یزید بن رومان)م745/

أبو الزناد عبد  .)5( )م749/ ـه 131ت(أبو المودع العنبري مولى بني العنبر كیسانتوبة بن 
  .)6( )م754/ه136(، ربیعة الرأي بن فروخ التمیمي)م749/ه131(كوان ذاهللا بن 

  : التفسیر-3
، وتركوا تفاسیر كثیرة منثورة في كتب ر القران اجتهدوا فیهبعلم تفسی أیضااهتم الموالي    

أبو الحجاج المكي مولى قیس بن  مجاهد بن جبر: نهم نذكر مو . )7(التفاسیر المسندة إلیهم
 مولى عبد اهللا بن العباس ، عكرمة بن عبد اهللا)م722/ـه104ت(السائب المخزومي

                                                             
  .304:، ص7ابن سعد، المصدر السابق ،ج )1(
  218:، ص17، المصدر السابق ،جابن عساكر )2(
  .310،66:، ص3، جالمصدر السابق، االصفهاني )3(
  .69،306:، ص2جابن خلكان ،المصدر السابق ، .38،256،83: ، ص5سیر أعالم النبالء ،ج :الذهبي ) 4(
  .94:، ص11،ج المصدر السابق ،ابن عساكر )5(
  .94:، ص11،ج نفسهالمصدر )6(
. م. د(،1تاریخ اإلسالم و المسلمین في العصر األموي ، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط: مجدي فتحي السید  )7(
  .317:، ص1998،)ن
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، یزید بن )م742/ ـه 124ت( انذممولى من ه القارئعاصم  أبو، )1( )م723/ ـه 105ت(
 ـه132ت(بن عیاش المخزومي من موالي بني مخزوم  عبد اهللالقارئ أبو جعفر القعقاع 

  .)2( )م750/
  :النحو و البالغة -4
) م716/ ـه 98ت( بن حماد بن یعقوب مولى الحضرمي إبراهیمبن  إسحاقبن  اهللا عبد 

بن  هرمز ن، عبد الرحمن ب)م718/ ـه100ت(اللیثي البصري النحوي نصر بن عاصم
 ، یحي بن)م735/ ـه 117ت( كیسان المدني مولى محمد بن الحارث بن عبد المطلب

 ،)م747/ه129ت(ر أبو سلیمان العدواني مولى بني لیث من بني عوف بن بكر یعم
عبد الحمید بن  ،)م749/ ـه 131ت( أبو حذیفة البصري مولى بني مخزوم واصل بن عطاء

   .)3( )م750/ ـه 132ت( بالكاتب مولى بني عامر بن لؤي بن غالبالملقب  یحي
   :الرؤیا التعبیر و - 5

   .)4() م728/ه110ت( أبو بكر األنصاري البصري مولى أنس بن مالك محمد بن سرین
  :التعریب الترجمة و -6
أبو ثابت  ، سلیمان بن سعد) م721/ه103ت( أبو الولید التمیمي صالح بن عبد الرحمن 

  .)5( )م723/ه105ت( نالخشی مولى
  
  
  

                                                             
  .326،279:، ص3االصبهاني ،المصدر السابق،ج )1(
  .120،133،149:، ص2004، بیروت ،1لمیة ، طدار الكتب الع معجم تراجم أعالم الفقهاء ،: یحي مراد  )2(
، القاهرة  2محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، ط: طبقات النحویین و اللغویین ، تح: الزبیدي ، أبو بكر محمد )3(
  .31،27،26:، ص 1973،
  .223:، ص2حلیة األولیاء،ج :االصبهاني )4(
  .126: ص ،3المرجع السابق ،ج ،الزركلي .58: صالمصدر السابق،  ،الجهشیاري )5(
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   :الشعرو  األدب-7
 سابق بن عبد اهللا، ) م718/ ـه 100ت(األعجم العبدي مولى عبد القیسزیاد بن سلیم 

بن عبید بن كعب بن عبد اهللا  رالعجی ، )م718/ ـه 100ت( البربري من موالي بني أمیة
   .)1( )م720/ ـه 102ت(السلولي مولى بني هالل

  :طرب الغناء و ال- 8 
ُ ، )م699/ ـه 80ت( مولى بني لیث السائب بن یسار  َ سعید بن م ْ س ح مولى بني جمح  ِب
 92ت(أبو المنعم المدني مولى بني مخزومعیسى بن عبد اهللا الطویس  ،)م713/ ـه 95ت(
جمیلة ، )م716/ ـه 98ت(مولى بني نوفل بن عبد مناف  عبید بن سریج، )م710/ ـه

القطني مولى بن قصن مولى  معبد بن وهب، )م743/ه125ت( موالة بني سلیم السلمیة
  .)2( )م744/ه126ت( العاص

  
  
  
  
  

                                                             
  . 146:، ص19ابن عساكر، المصدر السابق، ج )1(
  .369-367:المرجع السابق ، ص هند یوسف مجید، )2(
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   :أن ا البحثذمن ه نستنتج
اإلسالمیة غیر  نظرة االستعالء واالفتخار من قبل العرب تجاه باقي الجماعات

ّ  .فقط البدوالقبائل و  في أوساط العربیة، كانت موجودة ولة األمویة على غرار الد فحین أن
المخالفة لشرع  م كل أنواع التمییز والعصبیةذّ  اجتهدت في الدینیةالعلمیة و  الهیئات

  . والمتناقضة مع مفهوم األمة الواحدة
ّ أالقول ب حصِّ ی ال فبهذا ّ بین لجنسهم حیث وا متعصَّ جمیع العرب كانّ  ن طائفة كبیرة  أن

ّ اعتبرت و  اإلسالممنهم تحلت بروح    .ال الدم األجناسوى هي معیار التفاضل بین التق أن
ّ و  َ التعصّ بالقومیة و  اإلشادة بالمقابل فإن عامة بل وجدت في  المواليتملك ب لها لم ت
َ  أوساطهم ْ طبقة من التابعین لم ی فحاربوا ، وهم من الشركذین استنقذسوا فضل العرب الن
  .اإلنسانیة و باسم مبادئ األخوة اإلسالمه باسم ذب هنزعة التعصّ بدورهم 
ّ إ  ،الحروب الداخلیة ة من اجل إخماداإلرهاب التي اتبعها بني أمیّ سیاسة القمع و  ن

ّ أوحي بت غالبًا ما كانت  ا اإلیحاء أن یثبت أیضا التهمذهبإمكان  كما. الدولة استبدادیة ن
هة إلیها ه السیاسة تقویض النزاعات ذها حاولت من خالل ه، لكن األمر المؤكد أنّ الموجَّ

ّ و    .ة ال تدمیرها تحریف مسارها نحو تحقیق مساعي األم
ْ إ الدولة وف ّ  ن الموالي الموثوق فیهم  ها استخدمت أیضات على توظیف العرب فإنّ ركز

ما كانت تتحاشى غالبیتهم ربّ  ذْ إ و. الفقه أكرمت من كان فیهم من أهل العلم ووقربتهم و 
، شاركوا في الثورات المناهضة لها نهمو حدین على اعتبار أذوا في نظرها سالح هم كانّ ألنّ 

  .لون أصحابهمما كانوا یخذِّ  وغالباً 
 ّ النزاع بین العصبیات  ألوانلون من  هي إالّ  ما التي قامت ضد الدولةثورات ال إن
ي اتضح ذاألمر الو  .اقتصادیةتحكمت فیها مصالح سیاسیة و  التي اإلقلیمیةالعرقیة و القبلیة و 
 ونطمحی واما كانّ  مهن أنّ تبیّ ، األمويخالل العصر  وابرز  ینذین الالشعوبی الكثیر من هو أنّ 

   .میادین الحكم االنخراط في أوفي المساواة االجتماعیة 
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نماالثورات و  تلكلم تنتهي بانتهاء  خاصة الفرسو  على العرب نقمة المواليف ٕ  استمر ا
لیة التي ظلت متأصلة القومیة االستقال متجسید نزعته منهم إلى سعیاً  في كیل الحقد هؤالء

ّ  أنفي العصر العباسي فرغم  إاله الحقیقة لم تكشف عن نفسها ذوه همفی بوهم العباسیین قر
ّ  إالّ من دوالیب الحكم  ضراوة  أكثر التي قاموا بهاثورات الكانت  ذْ إلك لم یشفع لهم ذ أن

 ّ   . األمويا كانت علیه في العصر وخطورة مم
ُ راع القائم بین العرب و نتیجة للصقوط الدولة لم یكن س    ور بعض صَّ الموالي كما ی

نّ  ٕ ة فیها، بیة العربیّ ما تكالبت علیها مجموعة من العوامل تسببت في ضعف العصّ المؤرخین، وا
، اذب القبلي القیسي الیمني، الخلل الذي أصاب التجالخالفات األسریة حول الحكم: وهي

ة النكث به، انغماس بعض الخلفاء في ة العهد مع إتباع سیاسعدم تطبیق نظام ثابت لوالی
  .الخراسانیینالترف، و ازدیاد نشاط العباسیین و 
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  :01الملحق رقم 
  )1(الخلفاء األمویین ومدة خالفتهم أسماء

  .)م680-661/ه60-41( معاویة بن أبي سفیان
  .)م683-680/ه64-60( یزید بن معاویة
  .)م683-ه64( معاویة بن یزید

  .)م685-684/ه65-64( مروان بن الحكم
  .)م705-675/ه86-65( عبد الملك بن مروان

  .)م715-705/ه96-86(بن مروان الولید عبد الملك
  .)م717-715/ه99-96(سلیمان بن عبد الملك

  .)م720-717/ه101-99( عبد العزیزعمر بن 
  .)م724-720/ه105-101( عبد الملك یزید بن

   .)م743-724/ه125-105( بن عبد الملك هشام

   .)م744-743/ه126-125( یزید بن الولید
  .)م744/ه126( یزید بن الولید

  .)م750-744/ه132-127( مروان بن محمد
   

                                                             
  .207:سهیل طقوش ، المرجع السابق ، ص)1(
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   :02الملحق رقم 
 )1(خریطة الدولة األمویة

  
  

 
  
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .47: ، ص1984، دمشق، 1أطلس التاریخ  العربي اإلسالمي، دار الفكر، ط: شوقي أبو خلیل )1(
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  :والمراجع المصادر
  المصادر: أوال

  القرآن الكریم
: الكامل في التاریخ، مر): ه630ت (ألثیر، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن ا .1

 .5، ج4ج، 1987 ، بیروت،1محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة،ط
): ه6عاش خالل القرن (عبد اهللا محمد بن إدریس الحمودي الحسنيأبي  اإلدریسي، .2

 .1، م2002ط، القاهرة ، .ة دة الدینی، مكتبة الثقافنزهة المشتاق في اختراق األفاق
كِ في طبائع الملك، تح): ه896ت( ، أبي عبد اهللاألزرقابن  .3 ْل امي علي س :بدائع السِ

 .1ج ،)س.د(لقاهرة، ا ،)ط. د(النشار، دار السالم ، 
) ط. د(یطي، مطبعة التقدم ،الشیخ احمد الشنق: األغاني، تص: األصبهاني، أبي الفرج  .4

 .2،ج) س. د( ،، مصر
 ) :م892/ه279ت (، احمد بن یحیى بن جابر بن داوود البغدادي يذالبال

عبد اهللا انیس الطباع ، عمر انیس الطباع ، مؤسسة المعارف ، : تح ، فتوح البلدان .5
 :، ص1987، بیروت ، ] ط.د[

 ،1996، بیروت، 1سهیل زكار، ریاض الزركلي، دار الفكر، ط: تح ، انساب االشراف .6
  .7، ج6، ج5ج

عبد السالم محمد : البیان و التبیین ، تح ): ه255ت(ان بن عمرو بن بحرالجاحظ،عثم .7
  .3،ج1998، القاهرة، 7ة الخانجي، طهارون ، مكتب

: ء والكتاب ، تح الوزرا: ) ه331ت(، أبي عبد اهللا محمد بن عبدوس الجهشیاري .8
  ).س. د(، ، القاهرة1ون ،مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأوالده ، طآخر مصطفى السقا و 

 :)ه456ت( ندلسيابن حزم، أبي محمد علي بن احمد بسعید األ 
. د(، القاهرة ،5عبد السالم محمد هارون، دار المعارف ، ط:جمهرة أنساب العرب، تح .9

 1964،)س
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. د(، )ن. م. د(، )ط. د( ،و النحل، مكتبة السالم العالمیة األهواءالفصل في الملل و  .10
 .2ج، )س

،  معجم البلدان): ه626ت(اهللا یاقوت بن عبد اهللا  ، شهاب الدین أبي عبدالحموي .11
  .5، ج4، ج3، ج1977 یروت،، ب)ط. د(دار صادر ،

 .268:، ص 1873، )ط. د(، المسالك والممالك، مطبعة بریل :ابن حوقل .12
أكرم ضیاء : تاریخه، تح :)ه240ت( بن أبي هبیرة العصفري ، خلیفةابن خیاط .13

 .1985، الریاض ، 2، طالعمري، دار طیبة
وفیات : )ه681ت(، أبي العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان .14

، دار صادر ، ط ، بیروت ، التاریخ ، إحسان عباس: ء أبناء الزمان ، تحاألعیان وأنبا
  .3ج ،2ج

  ) :ه 808ت(عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 
، ) ن. م. د(، 1ط، عبد اهللا محمد الدرویش، دار یعرب:ابن خلدون، تح مقدمة  .15

2004 . 
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن العبر و  .16

، 3،ج 2،جم2000، بیروت، )ط. د(خلیل شحادة،  سهیل زكار، دار الفكر،: تح ،األكبر
 .6ج

دار الفكر الحدیث، األخبار الطوال ، ):ه282(الدینوري ، أحمد بن داوود أبو حنیفة .17
 .1988 ،، بیروت)ط .د(

  ) :م1374/ه748ت (الذهبي ، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان 
، 1السالم تدمري  دار الكتاب العربي، طعمر عبد : وفیات المشاهیر واألعالم، تح .18

 . 9، ج1990
مؤسسة الرسالة ، شعیب األرنؤوط، مأمون الصاغرجي ، : تح  ،سیر أعالم النبالء  .19

 .6، ج5ج ،1982بیروت، 
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باسل عیون السود، دار : أساس البالغة ، تح : الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا و .20
 .1،ج 1998، بیروت، )ط. د(الكتب العلمیة ، 

طبقات ) : ه379ت(الزبیدي ، أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن بشر .21
رة ، القاه 2محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، ط: النحویین و اللغویین ، تح

،1973 
علي : بقات الكبیر، تحكتاب الط: )ه230ت(مد بن سعد بن منیع الزهريابن سعد مح .22

 .8ج ،7ج، )س. د( ، القاهرة ،1، مكتبة الخانجي ، طمحمد عمر
إحسان عباس، دار : ، تح طبقات الفقهاء): ه476ت(الشیرازي الشافعي، أبي إسحاق  .23

 .)س. د(، بیروت ،)ط. د(، الرائد العربي
محمد بهجة األثري ، المطبعة : ، تص أدب الكتاب:أبي بكر محمد بن یحي ، الصولي .24

 )س. د(، القاهرة ،)ط. د(السلفیة ،
محمد : تاریخ الرسل و الملوك ، تح : )ه310ت( ، أبي جعفر محمد بن جریرالطبري .25

 :، ج ، ص ، القاهرة2یم ، دار المعارف ، طأبو الفضل إبراه
: فتوح افریقیة و األندلس ، تح): ه257ت(د اهللا ، عبد الرحمن بن عبابن عبد الحكم .26

 .1983، بیروت ،)ط. د(دار الكتاب اللبناني، طباع ، مكتبة المدرسة و عبد اهللا أنیس ال
 ابن عساكر، الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي .27

، )ط. د( ،رمحب الدین العمري، دار الفك: حتاریخ مدینة دمشق ، ت): ه571ت(
 .17، ج11، ج1995

في : غرب البیان الم) : ه6عاش خالل القرن (ابن عذارى محمد بن محمد المراكشي  .28
، 3، طلیكي بروكنسال، دار الثقافة. كوالن، إ. س. ج :أخبار األندلس والمغرب، تح

 .1، ج1983 ،بیروت
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لحنبلي ، شهاب الدین أبي الفالح عبد الحي أحمد بن محمد العكري اابن العماد .29
، األرنؤوطعبد القادر  ،:، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهب): ه1089ت( الدمشقي

 .1ج ،1986،بیروت ،1، دار ابن كثیر، طمحمود األرنؤوط
، دار الكتب  عبد المجید الترحیني: العقد الفرید ، تح: بن محمد أحمد ،عبد ربه ابن .30

 . 4،ج3،ج1983، ، بیروت1العلمیة ،ط
م ، 750/ه132: لدولة العباسیة سقوط الدولة األمویة وقیام ا: البيالثععبد العزیز  .31

 .1995 ، بیروت ،1حمادي الساحلي ، دار الغرب اإلسالمي ،ط: تح
المصباح المنیر في غریب ) : ه770ت(الفیومي ، احمد بن محمد بن علي المقري  .32

 )س. د( ، القاهرة ،2عبد العطیم الشناوي ، دار المعارف ، ط:الشرح الكبیر، تح 
رفن : كتاب الوالة وكتاب القضاة ، تصحیح : الكندي، أبي عمر محمد بن یوسف .33

 ،1908، بیروت ، )ط. د(كست ، مطبعة االبا الیسوعیین ، 
البدایة  ) :م1372/ه774(، الحافظ عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن عمرابن كثیر .34

، ج  1998، البلد ،  1هجر، طعبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، دار : النهایة ، تحو 
 .13، ج12

 ) :ه276ت(ابن قتیبة،  أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري 
، 1جمع الثقافي ، طولید محمود خالص ، الم: ، تحفضل العرب والتنبیه على علومها .35

 .1998ظبي،  أبو
 .1،ج 1944،) ط. د(محمد محمود الرافعي، مطبعة النیل، : اإلمامة و السیاسة ، مر .36
 .2، ج1، ج)س. د(، ، بیروت)ط. د(، عیون األخبار، دار الكتاب العربي  .37
لقضل محمد أبو ا: األدب، تعالكامل في اللغة و : ، أبي العباس محمد بن یزید المبرد .38

 .4ج ،2ه،ج1997، القاهرة ،3، دار الفكر العربي، طإبراهیم
كمال حسن : مروج الذهب ومعادن الجوهر، مر): ه346ت( المسعودي، أبي الحسن .39

 .1، بیروت ،ج1مرعي، شركة أبناء شریف األنصاري ،ط
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) : ه450ت(ي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادالماوردي .40
، 1أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة ،ط: الوالیات الدینیة ، تح األحكام السلطانیة و 

 1989الكویت، 
( ، بیروت،  3العرب ، دار صادر ، ط لسان: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین  .41

  .6، م5، م4م، 3، م2م، ) ن. ت. د
، إبراهیم األبیاري: األندلس، تح  تاریخ افتتاح): ه367ت(ابن القوطیة أبو بكر محمد  .42

 2، القاهرة ، م2دار الكتاب المصري ، ط
 المواعظ و اإلعتبار بذكر): ه845ت(المقریزي، تقي الدین أبي العباس احمد بن علي .43

 .2ج ،1987، القاهرة ،2الخطط المقریزیة ، دار الثقافة الدینیة ، ط: واآلثارالخطط 
نخبة الدهر في عجائب البر : لبشمس الدین أبي عبد اهللا محمد أبي طااألنصاري،  .44

 .1865، ) ن. م. د(،)ط. د (البحر، األكادسة اإلمبراطوریة، و 
الخراج ، دار ) : ه182ت(ة أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن جن .45

 .1989، بیروت، )ط. د(المعرفة ، 
، 1حسین مؤنس، دار الشروق ،ط: الخراج، تح): ه203ت(یحي بن ادم القرشي  .46

  .1987بیروت، 
             العربیةالمراجع  :ثانیا

، بیروت ،1ط ،الكتاب العالمي دارالحضاري، السیاسي و : التاریخ العباسي: إبراهیم أیوب .1
 14: ص ،1989

السیاسي و الحضاري، مطبعة :تاریخ العصر األموي : إبراهیم زعرور، علي احمد  .2
 1996، )ط. د(اإلتحاد بدمشق ، 

في الحضارة اإلسالمیة في : تاریخ العصر اإلسالمي الوسیط :احمد مختار العبادي .3
 ،)ط. د(، اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعةأسلحة القتال في العصر الجیش والبحریة و 

  .2013 ،)ن. م. د(
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، مصر ،  1قاموس الجغرافیة القدیمة، المطبعة الكبرى األمیریة ، ط: حمد زكي بك  .4
1891 
 :احمد أمین

 .1ج ،2003، القاهرة، )ط. د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ضحى اإلسالم .5
 ولة األمویة، دارالبحث عن الحیاة العقلیة في صدر اإلسالم إلى أخر الد: فجر اإلسالم .6

 .1969، بیروت ، 10، طالكتاب العربي
مساهمة في تأصیل : مفهوم الدولة اإلسالمیة أزمة األسس وحتمیة الحداثة: احمد جبرون .7

 .2014، ، بیروت1، طدراسة السیاساتالعربي لألبحاث و المركز  ،الحداثة السیاسیة
الراشدي في العصرین : یةدوافع الفتوحات اإلسالم: الجبوري، عدي سالم عبد اهللا حمد .8

 .2012، األردن ، 1، طواألموي، دار حامد
السیاسي، دار المعرفة الحضاري و : ولة العربیةتاریخ الد :حمدي عبد المنعم حسین .9

 .)س. د(، )ن. م. د(، )ط. د(، التاریخیة
 :حسین عطوان 

 .1968، ، بیروت)ط. د(الخالفة،  دار الجیل، األمویون و  .10
 ).   س.د(  ،، بیروت)ط. د(  ي األول، دار الجیل،الشعوبیة في العصر العباسالزندقة و  .11
 .1992 ،)ن.م.د( ،)ط.د(معالم تاریخ المغرب واألندلس، دار الرشاد ،: حسین مؤنس .12
االجتماعي ، دار السیاسي والدیني والثقافي و : تاریخ اإلسالم : حسن حسن إبراهیم  .13

 .1، ج1996، بیروت ، 14الجیل ، ط
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب  :األعالم  :خیر الدین الزركلي .14

 .3، ج2002 ، بیروت،15ط والمستعربین والمستشرقین، دار العلم للمالیین،
م، دار النفائس، 750- 661/ه132-41تاریخ الدولة األمویة : محمد سهیل طقوش .15
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  :الملخص
زعة موغلة في تاریخ العرب إذْ كانوا یعتمدون علیها في نصرة بعضهم إن العصبیة ن

العدل بینهم لكن اإلسالم بعد مجیئه سعى إلى دون االكتراث لمبدأ إقرار الحق و على بعض 
بوي والراشدي، لتتالشى فعالیتها في العهد الن تبدالها برابطة األخوة اإلنسانیةمحاربتها واس

، واستمرت طوال العهد األموي  -رضه -ر الفتنة الكبرى زمن عثمان أن عادت اثلكنها ما لبثت و 
انضواء العدید من العناصر البشریة المختلفة األجناس جة اتساع رقعة الدولة جغرافیًا و نتی

  .فیها 
، اهتمام الكثیر من دولة األمویة كونها قضیة تاریخیةنالت العصبیة العربیة في ال

الدالئل لما تعددت القرائن و المستشرقین  و ن من المسلمین و قدمین والمتأخریالمؤرخین المت
األول مناهض : آراء هؤالء فانقسموا إلى اتجاهینة وتضاربت، تعددت أیضا أفكار و التاریخی

الثاني معارض لموقف هؤالء محاوًال ع العناصر اإلسالمیة غیر العربیة، و لسیاسة الدولة م
عطاء مصوغات لها لرعایاها الل تبریر سیاسة الدولةالرد علیهم من خ ٕ   .، وا

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

Résumé: 
 
La tendance neuronale des racines profondes dans l'histoire des Arabes comme 
ils dépendent d'eux à l'appui de l'autre sans se soucier du principe de la 
reconnaissance du droit et de la justice parmi eux, mais l'islam après être venu 
cherché à le combattre et le remplacer par l'Association de la fraternité humaine 
pour estomper l'efficacité à l'époque du Prophète et Rashidi, mais bientôt et être 
retourné après la Super séjour de séditions Osman - Rdah-, et a continué tout au 
long de l'ère omeyyade à la suite de l'expansion du pays sur le plan 
géographique et subduction beaucoup des différents éléments des races 
humaines là-bas. 
 
A remporté le nerf arabe dans la dynastie des Omeyyades étant une question 
historique, l'attention de nombreux historiens candidats et universitaires plus 
tard des musulmans et orientalistes et parce qu'il y avait de nombreux indices et 
preuves historiques et des idées contradictoires, trop nombreuses et vues de ces 
Vanksmwa deux directions: la première politique anti-étatique avec les éléments 
islamiques de la non-arabe, et la seconde montre la position de ceux qui tentent 
d'y répondre par l'État pour justifier une politique de ses ressortissants, et de 
donner ses bijoux. 
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