
 

 
 
 
 
 

 

  املواليبالدولة األموية  عالقة

 بني احلقيقة والشبهة

 

 إعداد

 د/ غيـــداء حـــامد البلتــــاجي

 أستاذ مساعد/ قسم املواد اإلنسانية املساندة                                                      

 كليـــة اآلداب / اجلامعة اهلامشية

 (13133)دي الرمز الربي – (330127)  ص ب

 الزرقاء/ اململكة األردنية اهلاشبية

 

 م29/8/2020 تاريخ االستالم :

 م9/2020/ 22 تاريخ القبول : 





 
  

 م2020أكتوبر ( 76العدد ) 227

 

 ةعالقة الدولة األموية باملوالي بني احلقيقة والشبه

 

 :ملخص
الموالي، من خالل التعريف بطبيعة بالدولة األموية  عالقةارتكزت الدراسة على البحث في  

د على التصورات واالدعاءات التي تكوين المجتمع األموي، ومفهوم الموالي، وفئاتهم االجتماعية، والر 
ُنسبت للدولة األموية بالتعصب تجاه غير العرب، واعتبارهم رعيه من الدرجة الثانية، األمر الذي 
أدى إلى حرمانهم من تولي المناصب السياسية العليا في الدولة واحتكارها للعرب، ومنع تزويجهم من 

لى دفع الجزية والخراج بعد إسالمهم، وذلك من العربيات، واإلجحاف بحقوقهم من خالل إجبارهم ع
خالل تتبع المصادر التاريخية وتقديم األدلة التي تقوم بالرد على هذه االدعاءات باستخدام المنهج 
التاريخي، وقد خلصت الدراسة بأن العناصر المسلمة من العرب والموالي ساهموا في ترسيخ معالم 

أن الموالي كان شأنهم في داخل المجتمع األموي شأن الحضارة األموية في شتى المجاالت، و 
العرب، وأن الحاالت الفردية التي ترسخ العصبية والنزعة العربية ضد الموالي ال يمكن القياس عليها 

 بأنها سياسة ونهج الدولة األموية. 
    لخراج، زواج األمويين، الموالي، النزعة العربية، المناصب السياسية، الجزية، ا الكلمات المفتاحية:
 الموالي    

 

The Relationship of the Umayyad state with the Mawali  

(non-Arab Muslims) between truth and suspicion  

 Abstract: 
This study deals with the relationship of the Umayyad state towards non-

Arab Muslims called Mawali, as attested by the formation of the society of the 

early Islamic state and the different social and demographical categories of the 

people who lived in the whole empire.  It aims at refuting some of the previous and 

allegations accusing the Umayyad of their preferential treatment of Arab Muslims 

over non-Arab Muslims. Some of old theories accused Umayyads of practicing a 

kind of racial discriminations towards Muslims who were not of Arab origin.  

Some of these allegations accused Umayyads of racial discrimination and 

claimed that they deprived Mawali of all of the prestigious positions and careers. 

They also said that non-Arab Muslims were not allowed to marry Arab Muslims. In 

addition to this they were forced to pay tribute and higher taxes compared to Arab 

Muslims. These biased previous views by some scholars have been proved wrong 

in this study since and in accordance with many historical resources, many of the 

Mawlai (Non-Arab Muslims) were given high ranks in the Umayyad government. 

This study came to the conclusion that both Arab Muslims and Non-Arab Muslims 

contributed to the development of the Umayyad civilization in all aspects of life. 

Some individual cases and incidents of unequal treatment between Arab Muslims 

and Non-Arab Muslims can never be considered as a trait of the Umayyad state. 

Keywords:Umayyads, Mawali (Non-Arab Muslims), Arab ethnocentricity, 

political positions, tribute, Kharaj tax, the marriage of Mawali.  
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 املقدمة:

بعددددددد الفتوحددددددات اإلسددددددالمية اسددددددتقر مفهددددددوم كلمددددددة المددددددوالي التددددددي تعنددددددي كددددددل 
مدددددن أسدددددلم مدددددن غيدددددر العدددددرب، فأصدددددبحوا أنصدددددارا  وحلفددددداء  لهدددددم، فاختلطدددددت األنسددددداب 
بدددددددين العناصدددددددر العربيدددددددة وغيدددددددر العربيدددددددة، وأعيدددددددد ترتيدددددددب المجتمدددددددع العربدددددددي ب دددددددكل 

المددددددوالي فددددددي م مفهددددددو يددددددتالءم ومبددددددادس ال ددددددريعة اإلسددددددالمية، ممددددددا أدى إلددددددى نضددددددج 
دددددددددلل هدددددددددذا االخدددددددددتال  واالنددددددددددماج محدددددددددل التن يمدددددددددات القبليدددددددددة  العصدددددددددر األمدددددددددوي، وحن
القديمدددددة، فامتزجدددددت الحضدددددارات المختلفدددددة فدددددي  دددددل اإلسدددددالم، وصدددددب ت المجتمعدددددات 
اإلسددددددددالمية غيددددددددر العربيددددددددة بصددددددددب ة عربيددددددددة حقيقيددددددددة، وقامددددددددت بتعريددددددددب العناصددددددددر 

البددددداحثين المحدددددد ين عددددد  إال أن ب اإلسدددددالمية التدددددي انطدددددوت تحدددددت لدددددواء اإلسدددددالم، 
، وعكددددر صددددورة الدولددددة ال المددددة ةاألمويددددصددددورة الدولددددة حدددداولوا ت ددددويه  والمست ددددرقين

والمضدددددددطهدة لحقدددددددو  المدددددددوالي، ومدددددددن هندددددددا جددددددداءت أهميدددددددة هدددددددذه الدراسدددددددة لتسدددددددلي  
الضددددددددوء علددددددددى بعدددددددد  مددددددددن التصددددددددورات واالدعدددددددداءات التددددددددي تددددددددرددت لدددددددددى بعدددددددد  

ى المدددددددوالي، ومعدددددددداملتهم الكتابدددددددات حدددددددول ن ددددددددرة العدددددددرب مددددددددن ازدراء واسدددددددتعالء علدددددددد
معاملدددددددة غيدددددددر إنسدددددددانية، وايدددددددام الدولدددددددة باتبدددددددا  سياسدددددددة غيدددددددر متوازندددددددة بعيدددددددده عدددددددن 
تطبيدددددا أحكدددددام ال دددددريعة اإلسدددددالمية القاامدددددة علدددددى ترسددددديخ مبدددددادس العدالدددددة والمسددددداواة 
بددددددين العددددددرب وغيددددددرهم مددددددن عناصددددددر الدولددددددة، األمددددددر الددددددذي أدى إلددددددى إيقددددددا  ال لددددددم 

وانطالقددددا  ممددددا قددددوقهم داخددددل الدولددددة األمويددددة، واالضددددطهاد علددددى المددددوالي، وتجاهددددل ح
تقدددددم سدددددوف تحدددداول الدراسدددددة اإلجابددددة علدددددى السدددد ال البحثدددددي الددددراير الدددددذي يدددددتلخ  

"؟، ولإلجابددددددة علددددددى هددددددذا ةحقيقددددددة أم شددددددبه مددددددواليللالدولددددددة األمويددددددة  اضددددددطهاد" فددددددي 
  الس ال البحثي الراير، تلزم اإلجابة على عدد من األسئلة الفرعية اآلتية 

 يقة عالقة الدولة األموية بالموالي.ما هي حق -1

بالتعصب  إلى الدولة األمويةالتي نسبت  ال بهاتترد ما هي الدالال التي  -2
 ، وأنها دولة "عربية عربية".تجاه العرب
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إقصدددداء المددددوالي مددددن المناصددددب  الدولددددة األمويددددة ارتكددددزت علددددى سياسددددةهددددل  -3
هدددددددا مدددددددن كالواليدددددددة، وايدددددددادة الجدددددددي ، والقضددددددداء، وغير   العليدددددددا فدددددددي الدولدددددددة
 المناصب الهامة.

كيف كان للموالي م اركات إيجابية في الجوانب السياسية والعسكرية  -4
 واالقتصادية واالجتماعية داخل المجتمع األموي.

قوانين تمنع زواج العربيات من الموالي،  بت ريعهل قامت الدولة األموية  -5
 وتعطي الحا للوالي بالتفريا بينهم؟

 الخراج والجزية بعد إسالمهم.لماذا استمر الموالي بدفع  -6

 إن اإلجابة على هذه التساؤالت الفرعية تستدعي دراسة المواضيع اآلتية:
 مفهوم ومدلول كلمة الموالي، ل ة ، وشرعا ، واصطالحا . -1

 طبيعة تكوين المجتمع اإلسالمي في العصر األموي.  -2

 الفئات االجتماعية للموالي. -3

 سيا ، عسكريا ، اقتصاديا ، اجتماعيا (.موقف الدولة األموية من الموالي )سيا -4

، القاام على الوصف والتحليل واالسدتنتاج وقد اتخذت الدراسة المنهج التاريخي
مدددلول مفهددوم وبيددان ، طبيعددة المجتمددع األمددوي بجمددع المعلومددات المرتبطددة مددن خددالل 

، اليالفئدات االجتماعيدة للمدو بيدان و الموالي، والت يرات التدي طدرأت علدى هدذا المددلول، 
  تمثلددددت فددددي ،وتتبددددع موقددددف الدولددددة األمويددددة مددددن المددددوالي فددددي عدددددة محدددداور أساسددددية
سدرد كدذلك القيدام بالمناصب العليا في الدولة، الزواج مدن المدوالي، الجزيدة والخدراج،  و 

ووصدددف األمثلدددة التدددي تدددرد علدددى التصدددورات واالدعددداءات القاامدددة علدددى تمسدددك الدولدددة 
معاشددده مدددن واقدددع المجتمدددع اإلسدددالمي فدددي أمثلدددة األمويدددة بالنزعدددة العربيدددة، مدددن خدددالل 

 الدولة األموية.
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 مفهوم املوالي يف اإلسالم: -1

أعدددددداد كبيدددددرة مدددددن وكثدددددرة المعدددددار  إلددددى وقدددددو  سدددداهمت الفتوحدددددات اإلسدددددالمية 
ممدددددا مدددددن األسدددددرى والسدددددبي تحدددددت أيددددددي العدددددرب المسدددددلمين،  العناصدددددر غيدددددر العربيدددددة

 وللموالي معاني عدة هم، يز يإلى إطال  تسمية الموالي عليهم لتمهم دفع

المدددولى والدددولي واحدددد فدددي كدددالم العدددرب، وهدددو يتسدددع للعديدددد مدددن  ة:يييييييييييييييييفيييي الل  -
المعاني، فالمولى  الرب والمالدك والسديد والمدنعم والُمعتودا والناصدر والُمحدب والتدابع 

بددد والُمعتنددا  عليدده، وأصددل  والمددنعموالجددار وابددن العددم والحليددف والعقيددد والصددهر والعن
  (1)بة، والقرب، كما قال اإلمام ابن تيمية  فهي والعداوة ضدان.الوالية المح

تطلددددددا كلمددددددة المددددددوالي كمددددددا أشددددددار ال دددددديخ اإلمددددددام أبددددددي سددددددهل  رع:ييييييييييييفييييييي ال  -
والء  النعمدددددددددددةالسرخسددددددددددي علدددددددددددى معنيددددددددددين  والء نعمدددددددددددة، ووالء مددددددددددواالة، فدددددددددددوالء 

العتاقدددددددةو، وهدددددددو الرقيدددددددا الدددددددذي أعتقددددددده صددددددداحبه، أي أنعدددددددم   عليددددددده باإلسدددددددالم، 
يده عليددددده بدددددالعتا، فأصدددددبح حدددددرا  لددددده مدددددا ل حدددددرار، وعليددددده مدددددا علددددديهم، وأنعدددددم سددددد

وذلددددددك اقتددددددداء بقددددددول    (2)،ولكندددددده يبقددددددى مرتبطددددددا  بسدددددديده القددددددديم برابطددددددة الددددددوالء
لنْيددددددهو تعددددددالى "  ْمددددددتن عن لنْيددددددهو ونأنْنعن ْلُ عن ددددددمن  ي أنْنعن أمددددددا والء المددددددواالة  (3)"،وإْذ تنُقددددددوُل لوللددددددذو

يجدددددري بدددددين ا ندددددين، والحكدددددم يضددددداف علدددددى سدددددببه، )الحليدددددف( مدددددا  بدددددت بالعقدددددد، 
، فال دددددر  قدددددرر حكدددددم التناصدددددر )التناصددددر(والمطلددددوب بكدددددل واحدددددد منهمدددددا الحلدددددف 

.بدددددددددالوالء
وهددددددددددو رجددددددددددل ينتمددددددددددي آلخددددددددددر  (5)وكددددددددددانوا ي كدددددددددددون ذلددددددددددك بددددددددددالحلف، (4)

بالمخالطددددددة أو الخدمددددددة أو بالمحالفددددددة فينسددددددب إليدددددده، أو ينتمددددددي إلددددددى شددددددخ  أو 
ويسددددمى أحيانددددا  مددددولى  (6)ويصددددير منهددددا بددددالوالء،قبيلددددة مددددن القبااددددل فينسددددب إليهددددا 

اصدددددددطنا ، أو مدددددددولى عقدددددددد، كدددددددأن يقدددددددول رجدددددددل آلخدددددددر  لدددددددير لدددددددي ع ددددددديرة، وال 
ناصدددددر، وإندددددي أنضدددددم إليدددددك، وإلدددددى ع ددددديرتك، وتنصدددددرني، وتددددددفع عندددددي ندددددواابي، 

  (7)وإن مت كان ميرا ي لك، فيعقد بينهما عقد المواالة.
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لعددددرب، ولددددم يكددددن رايقددددا  تطلددددا علددددى كددددل مددددن أسددددلم مددددن غيددددر ا فييييي اال:يييي   : -
 ألنهددددممددددن ذي قبددددل، ولهددددذا سددددمي العجددددم مددددوالي ولددددو لددددم يكونددددوا أسددددرى حددددرب، 

مددددددن ال ددددددعوب الم لوبددددددة، وكددددددان للعددددددرب حددددددا اسددددددترقاقهم، فدددددد ذا تركددددددوهم أحددددددرار 
 (8) فكأنهم أعتقوهم.

وهددذا يعنددي بددأن المددوالي إمددا أن يكددون أصددلهم أسددرى حددرب اسددترقوا  ددم أعتقددوا 
كانوا حينما يسدلموا ينضدموا ، إذ يكونوا من أهل البالد المفتوحةفصاروا موالي. وإما أن 

فدي خددمتهم، ويتحدالفوا معهدم لكدي يعتدزوا ب دوكتهم وقدوتهم. وبدذلك  اإلى العرب ويددخلو 
  (9)يصبحوا موالي بالحلف والمواالة.

بدددأن العدددرب فدددي بدايدددة الفتوحدددات كدددانوا يطلقدددوا علدددى السدددبي وممدددا سدددبا يتبدددين 
بعددد اتسدا  الدولدة اإلسددالمية  ، ددم أخدذت هدذه التسددمية مفهومدا  مجدددا  ، والرقيدا بدالموالي

، إذ أصددبحت الدولددة اإلسددالمية فأصددبحت تطلددا علددى كددل مددن أسددلم مددن غيددر العددرب
تتكون من أمم مختلفة من الم رب، ومصر، وال ام، وجزيدرة العدرب، والعدرا ، وفدارس، 

لم، والسند، واألندلر، وغيدرهم مدن وما وراء النهر، فمنهم الفرس، والبربر، والتر ، والدي
يقفوا علدى قددم المسداواة التامدة مدع  واأصبحو  ال عوب التي اعتنقت اإلسالم واعتزت به،

 العربي المسلم، ال فر  بينهما وال فضل ألحدهما على اآلخر إال بالتقوى.

 تكوين اجملتمع اإلسالمي يف العصر األموي:  -2

ت إمددددددددددادات العدددددددددرب مدددددددددن بالدهدددددددددم تواصدددددددددلت الفتوحدددددددددات اإلسدددددددددالمية، واسدددددددددتمر 
األصدددددلية إلدددددى البلددددددان المفتوحدددددة طدددددوال خالفدددددة عمدددددر بدددددن الخطددددداب والنصدددددف األول 
مددددن خالفددددة عثمددددان،  ددددم تتابعددددت الفتوحددددات فددددي عهددددد معاويددددة، واحتدددددمت فددددي عهددددد 

تددددددفا ع ددددديم مدددددن  عبدددددد الملدددددك بدددددن مدددددروان وابنددددده الوليدددددد، وكدددددان يتبدددددع هدددددذه الفتدددددو 
السدددددددددتيطان والندددددددددزول فدددددددددي هدددددددددذه البلددددددددددان، الهجدددددددددرات القبليدددددددددة التدددددددددي يقصدددددددددد بهدددددددددا ا

واالسددددتقرار فددددي األراضددددي الجديدددددة سددددواء بددددين أهددددل الددددبالد أم فددددي معسددددكرات خاصددددة 
فاتسدددددددعت رقعدددددددة الدولدددددددة اإلسدددددددالمية فدددددددي العصدددددددر  بعيددددددددة عدددددددنهم أو مجددددددداورة لهدددددددم،
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م مدددددددن األراضدددددددي الواقعدددددددة مدددددددا وراء 715هدددددددد 96بل دددددددت حددددددددودها سدددددددنة األمدددددددوي، إذ 
 ، حتدددددى حددددددود فرنسدددددا واألطلنطدددددي غربدددددا .سدددددند شدددددرقا  النهدددددر وحددددددود الصدددددين وبدددددالد ال

اخدددددتال  العدددددرب مدددددع المدددددوالي وأهدددددل الذمدددددة، مدددددن خدددددالل الجدددددوار فدددددي ممدددددا أدى إلدددددى 
المناسددددددبات االجتماعيددددددة  كددددددالزواج  وأ ندددددداءالبيددددددوت واألسددددددوا  وال ددددددوار  والسدددددداحات، 

واإلصدددددددهار واألعيددددددداد والمواسدددددددم وغيرهدددددددا، وعندددددددد أداء ال بدددددددادات وال دددددددعاار الدينيدددددددة  
حج السدددددددددددنوي، والصدددددددددددلوات فدددددددددددي المسددددددددددداجد، ومخالطدددددددددددات السدددددددددددفر والترحدددددددددددال كدددددددددددال

 المجتمع األموي يتألف من فأصبح  (10)والتجارة.
مددددن الفددددرس والتددددر  والبربددددر  والمسددددلمون األعدددداجم أي المددددوالي ،المسددددلمون العددددرب -

وغيدددرهم، والرقيدددا ومصددددره أسدددير الحدددرب، وقدددد شدددر  اإلسدددالم العتدددا، وحدددر م الدددر  
 (11)إال ما هو مبا  في ن ام األسرى ريثما يتحرروا.بأنواعه، ولم يبح 

 (12) أو المجوس. والصابئة، وهم النصارى، واليهود ة دددددددددددأهل الذم -
أما الموالي أنفسهم فكانوا ينقسموا في المجتمع األموي إلى الفئات 

 االجتماعية التالية:

 موالي العلماء:  -
طدددددوا فدددددي طلدددددب الدددددذين انخر  (13)وهدددددم الفقهددددداء واألشدددددراف والمدددددال ، والكتددددداب،

العلددددم وتتلمددددذوا علددددى يددددد العلمدددداء العددددرب المسددددلمين وتمكنددددوا مددددن أن يخلفددددوا أسدددداتذتهم 
واسدددددددتطاعوا أن يحف ددددددددوا ل مدددددددة اإلسددددددددالمية ترا هدددددددا الفقهددددددددي  (14)ويتبدددددددونوا مكددددددددانتهم،

ففددددي المدينددددة علددددى سددددبيل المثددددال كددددان مددددن  (15)واألدبددددي والحددددديثي وكددددل فددددرو  العلددددم.
سدددددنة  مدددددولى ميموندددددة بندددددت الحدددددار  تدددددوفي ،ب دددددارسدددددادة العلمددددداء فيهدددددا  سدددددلمان بدددددن 

هدددددددد، وفدددددددي مكدددددددة  مجاهدددددددد بدددددددن جبدددددددر، مدددددددولى ادددددددير المخزومدددددددي تدددددددوفي سدددددددنة 103
  هددددد، وفددددي البصددددرة  الحسددددن البصددددري، وأبددددوه مددددولى زيددددد بددددن  ابددددت، وفددددي ال ددددام102

يزيدددددد بدددددن حبيدددددب بربدددددري، وهدددددو شددددديخ   هدددددد، وفدددددي مصدددددر118مكحدددددول تدددددوفي سدددددنة 
 (16) .الليث بن سعد، وغيرهم كثير
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 لي المدن:موا -
ش لوا التجارة والصيرفة، وكان منهم الباعة والصنا  وأصحاب الحرف من 

 (17)مختلف األصناف، وكان للتجار والصيارفة شأن يذكر في الحياة.

 عامة الموالي:  -
تحولوا إلى اإلسالم بدون أن يعقدوا مع إحدى القباال العربية عقد مواالة، 

 مة دون أن تكون هنا  م سسة اجتماعية فبقي والنهم ل مة كلها، أي ينتسبون ل
 (18)يمكن أن تحميهم أو تهيئ لهم االرتقاء في الم سسات السياسية.

 األمويون والنزعة العربية: -3

الباحثين العرب المحد ين  كتابشا  في العديد من المصادر المختلفة، وفي 
ي المجتمع وكتاب المست رقين، بأن الموالي في العهد األموي هم طبقة م لومة ف

اإلسالمي، عاملهم األمويون أسوء معاملة، تنم عن إهمال شديد ألحكام اإلسالم 
 وشريعته وفكره، وتعصبوا للعرب دون غيرهم، وأهمهم جمع األموال، واكتناز الثروات،

 منحهم ما على الواقع في يحصلوا لمف اإلسالم، في وادخلالذين  الموالي على واستعلوا
 تولي من عام ب كل إذ استبعدوا العرب، مع تامة سياسية اواة مس من اإلسالم إياه

، العامة الو ااف تولي في ضيا نصيب لهم فكان الدولة، في الكبرى  الو ااف
، وال جزية عليهم، وشقوا عليهم في إسالمهم من الرغم على الجزية عليهم وُفروضت

 زواجا مقتو و  ،رتهممصاه نع ذلك، وجعلوهم طاافة منبوذة في المجتمع، وترفعوا
 السياسية التفرقة هذه مصدر، وأن العربية غير من العربي وزواج العربية، من المولى

 النزعةو  القبلية العصبية ن أته نحو منذ األموي  االتجاه هو ،واالقتصادية واالجتماعية
أي أنهم لم يكتفوا ب  ارة الصرا  القبلي في المجتمع  ،زواله حتى الزمه الذي العربية
، األمر الذي عنصري بين العرب والمواليالنزا  الإ ارة المي بل كذلك عملوا على اإلس

، قومية خلفية طياته في يحمل جديد صرا   هورو  بينهم، التذمر رو  أدى إلى أيقاظ
 مما بكثير أكثر تعطي التي الفئة  لوا كونهم األموية الدولة سقو  في ساهمت
 (19)تأخذ.
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لمست درقين اتخدذوا كدالم المتعصدبين أدلدة تاريخيدة، ه الء البداحثين المحدد ين وا
ولووا عنا النصوص لتأكيد دعواهم، وركزوا أن الموالي كانوا مدن الفدرس، وتناسدوا عدن 
عمد بأن البربر، والتر ، والديلم، والسند، واألندلر، وغيرهم من ال دعوب التدي اعتنقدت 

قددددا  بددددين العنصددددرين اإلسددددالم واعتددددزت بدددده هددددم مددددن المددددوالي فددددي محدددداوالت هدددددفها اإلي
المسددلمين العربددي والفارسددي، وتعميددا فكددرة العددداء بتصددوير الصددرا  الددداخلي فددي الدولددة 

علددى روايددات  ىواعتمدددوا بالدرجددة األولدد (20).اإلسددالمية علددى أندده صددرا  الفددرس والعددرب
وأخبددار متفرقددة، وأخبددار تسددجل حدداالت فرديددة ال يمكددن أن تسددتخرج منهددا قاعدددة عامددة 

ة أو الددرأي العددام، وتمكنددوا مددن إشدداعة هددذه األفكددار عددن بنددي أميددة، تصددف سياسددة الدولدد
حتى أصبحت من الحقااا المسلم بهدا عندد مدن يتصددى للتداريخ اإلسدالمي، ومثدل هدذا 

فان. فلوتن، الفرد فون كريمدر، ورددهدا  .بني أمية أذاعها من المست رقين جالفكر عن 
 مددن النجددار، ونقلهددا بعدد محمددد طيددب وأحمددد أمددين، وفيليددب حتددى، و جرجددي زيدددان، 

محمدد طقدو  وأسديمه الع دم، و محمدد شدريف،  ، أمثدال الم رخين المعاصرين كما هدي
إذ أشاروا بدأن تعصدب بندي أميدة جعدل المدوالي ترحدب بالحركدات السياسدية  (21)وغيرهم.

اشددتراكهم سدداهم فددي حركددة ابددن الزبيددر، وحركددة المختددار، و ، كالمناهضددة للدولددة األمويددة
 ، ممداالخوارج مذاهب بم ايعةوجعل بعضهم القيام  في العرا  وفارس، ثورات األزارقةب

وايدام الدولدة انهيارهدا  إلدى فدي النهايدة أدىو  طاقتهدا مدن كبيدر جدزء ذاسدتنفا فدي تسدبب
 (22)ال باسية التي مثلت انتصارا  للموالي من العنصر الفارسي على العرب.

المددوالي فددي عهددد  وبددذلك يمكددن أن نجمددل ال ددبهات التددي أ يددرت حددول مسددألة 
 الخالفة األموية باألمور اآلتية 

 حرمان الموالي من المناصب العليا في الدولة األموية. -

 فرض الجزية والخراج على الموالي. -

 رف  العرب تزويج بناتهم من الموالي. -
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 المنا:ب العليا في الدولة األموية: ىحرمان الموالي من تول 3-1
ى أن المددددددوالي تولددددددوا مناصددددددب عليددددددا فددددددي إن الدراسددددددات التاريخيددددددة ت ددددددير إلدددددد

العصددددددر األمددددددوي، وكددددددانوا مقددددددربين مددددددن الخليفددددددة األمددددددوي الددددددذي أوالهددددددم  قددددددة كبيددددددرة 
شدددددأنهم شدددددأن العدددددرب، إذ تولدددددوا مناصدددددب حساسدددددة فدددددي هدددددرم السدددددلطة كالواليدددددة وايدددددادة 

اإلشددددددراف علددددددى أسددددددرار والُحجدددددداب والحددددددراس والكتدددددداب والخدددددداتم، و والقضدددددداء الجددددددي  
ه، وإدخددددال الكثيددددر مددددن التقاليددددد الفارسددددية إلددددى قصددددور الخلفدددداء الخليفددددة وأمندددده وسددددالمت

ممددددددا ي كددددددد علددددددى عدددددددم ايددددددام الدولددددددة األمويددددددة علددددددى تهمددددددي  المددددددوالي  (23)ووالتهددددددم،
وإقصدددددددددااهم مدددددددددن الو دددددددددااف العليدددددددددا فدددددددددي الدولدددددددددة، واقتصدددددددددار عملهدددددددددم فدددددددددي مجدددددددددال 
الصددددددددناعات والمهددددددددن اليدويددددددددة التددددددددي كانددددددددت محددددددددل احتقددددددددار األرسددددددددتقراطية القبليددددددددة 

مددددن األمددددويين، بددددل اعتمددددد األمويددددون علددددى المددددوالي وجعلددددوهم فددددي مناصددددب العربيددددة ز 
، إذ عليدددددا باسدددددتثناء منصدددددب الخالفدددددة الدددددذي كدددددان وقفدددددا  علدددددى قدددددري  ألسدددددباب دينيدددددة

 ضددددددع فقهدددددداء ومجتهدددددددي اإلسددددددالم مجموعددددددة مددددددن ال ددددددرو  الواجددددددب توافرهددددددا فدددددديمنو 
 يتددددددددولى منصددددددددب الخليفددددددددة أو أميددددددددر المدددددددد منين أو راددددددددير الدولددددددددة المسددددددددلمة، ومنهددددددددا

 (24)النسدددددب وهدددددو أن يكدددددون مدددددن قدددددري  لدددددورود الدددددن  فيددددده وانعقددددداد اإلجمدددددا  عليددددده،
 (25) "األامة من قري ". ملسو هيلع هللا ىلصلقول الرسول 

أ نددددددداء الحكدددددددم األمدددددددوي،  نالحددددددد  بدددددددأن  أسيييييييماء اليييييييوال وعندددددددد اسدددددددتعراض 
الخلفددددداء األمدددددويين قدددددد نصدددددبوا العديدددددد مدددددن المدددددوالي فدددددي هدددددذا المنصدددددب فدددددي مختلدددددف 

ة، إذ تددددددولى فددددددي عهددددددد الخليفددددددة معاويددددددة بددددددن أبددددددي المندددددداطا التابعددددددة للدولددددددة األمويدددددد
حمددددددددران بددددددددن م( واليددددددددة البصددددددددرة الفارسددددددددي الفقيدددددددده 680ه 60-م660ه 41سددددددددفيان)

سددددددنة  معركدددددة عددددددين التمدددددر ، وهددددددو مدددددن ُسددددددبين يدددددومعثمددددددان بدددددن عفدددددان لىمدددددو  ،أبدددددان
كمددددا تددددولى دينددددارا  وُيكنددددى أبددددا المهدددداجر، مددددولى مسددددلمة بددددن مخلددددد،  (26)م،660ه 41

  (27)م بعد عزل عقبة بن نافع.674ه  55مخلد، والية إفريقية سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
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طدار  بدن م( تولى 715ه 96-م684ه 65وفي عهد عبد الملك بن مروان )
 (28)م،691ه  72 واليددة المديندددة المنددورة سدددنة عثمدددان بددن عفدددان مدددولى الخليفددة عمددرو

 (29)م.708ه  89وتولى طار  بن زياد، مولى موسى بن نصير، والية طنجة سنة 

م( تولى محمد بن 717ه 99-م715ه 96وفي عهد سليمان بن عبد الملك )
ريحاندده بنددت أبددي العدداص مددولى قددري  واليددة إفريقيددة بعددد عددزل عبددد   بددن  يزيددد مددولى

 (30).م715ه  97موسى بن نصير سنة 

م( تدولى إسدماعيل 720ه 101-م717 دهد99وفي عهد عمر بن عبد العزيدز)
  دهدددد100سددددنة  الم ددددرببددددن عبددددد   بددددن أبددددي المهدددداجر، مددددولى بنددددي مخددددزوم، واليددددة 

  (31)م.718

م( تدولى يزيدد بدن 724 دهد105-م720 دهد101لملدك )وفي عهد يزيد بن عبدد ا
أبي مسلم الثقفي، مولى الحجاج وكاتبه وصداحب شدرطته، واليدة إفريقيدة والم درب سدنة 

 (32).م720 ده102

م( تدددددددولى 743ه 125-724م 105وفدددددددي عهدددددددد ه دددددددام بدددددددن عبدددددددد الملدددددددك )
عبيدددددة بددددن الحبحدددداب، مددددولى بنددددي سددددلول واليددددة إفريقيددددة ومصددددر والم ددددرب واألندددددلر 

   (33) .م728ه 110سنة كله 

في العصر األموي فقد ضم إلى جانب العرب أعدادا  من  بالجيشوفيما يتعلا 
القادة العناصر غير العربية من مختلف األجناس كالفرس، والتر ، وغيرهم، واعتمد 

العرب عليهم في أخذ الرأي والنصح والعلم والم ورة في الحرب، ومنهم  الفضل بن 
وعبد   ابن أبي عبد   مولى بني سليم، والبختري بن مجاهد  بسام مولى بني ليث،

كما برز منهم قادة وجنود عسكريون متميزون ساهموا بالم اركة  (34)مولى بني شيبان،
في الفتوحات اإلسالمية في م رقها وم ربها من بالد ال ام ومصر وإفريقية والسند 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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ي اللذان كان لهما الفضل في نجا  وم يث الروم ،واألندلر، من أمثال طار  بن زياد
  (35).العمليات العسكرية في األندلر

كما اشتر  الموالي في تحرير بالد ال ام، وكون الموالي ربع الجي  الذي 
الذين أنزلهم الخليفة معاوية قريبا  من شار  الصقالبة و  (36)أسهم في موقعة الحرة،

قريب من  الصقلبية(( اسمهم باألغل حملت على مدينة أفامية شمال سوريا في قرية
 من سنتين بعد بأراضي بيزنطة خبراتهم حماه في الجي  األموي، إذ استفاد العرب من

 (37)بيزنطة. جي  عندما هاجموا إليهم انضمامهم

وكذلك أسهموا في العديد من المعار  مع الجي  العربي اإلسالمي، وراب  
في موقعة كربالء، وشاركت مجموعة بعضهم في الث ور، إذ شار  موال لزياد بن أبيه 

منهم في معركة مرج ره ، وكان لهم دورهم في الحروب ضد الخوارج إذ اشتر  ألف 
 (38)مولى أرسلهم الحجاج لهذا ال رض.

ادير السدهمي مدولى عمدرو  مصدر، ومدنهم أبدو كما شار  الموالي في فتوحدات
حبيددب، واسددمه عبددد  كددان أحددد فقهدداء المددوالي، الددذين أدركهددم يزيددد بددن أبددى بددن العدداص

ومجاهدد بدن جبدر، مدولى بندت غدزوان، أخدت عتبدة  ،الرحمن بن  ابت، شهد فتح مصدر
 (39) بن غزوان، شهد فتح مصر، وول ى الخراج في إمرة عمرو بن العاص.

ف ن الدولة األموية لم تحجب هدذا المنصدب عدن القضاء  وفيما يتعلا بمنصب
يعتبر مدن أخطدر وأعلدى المناصدب الذي في الوقت  الموالي بل نصبت فيه العديد منهم

في الدولة اإلسالمية وأكثرها هيبة ووقار، إذ كان القاضي مستقال  في أحكامه، ال يتأ ر 
بميددول رجدداالت الدولددة، أو الددوالة، أو ال خصدديات، يقضددي بمددا أنددزل  ، وكلمتدده نافددذة 

لتقدوى، والددور  بدالعلم، وا القاضددي ويتصدف .حتدى علدى الخلفداء، والددوالة، وعمدال الخدراج
(40)والعدل،

ابدن ه دام، أبدو محمدد وقيدل أبدو  سعيد بن جبيدر (41)قضاء الكوفة، إذ تولى 
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عبددد   األسدددي بددالوالء مددولى بنددي والبددة بددن الحددار  بطددن مددن بنددي أسددد بددن خزيمددة، 
 (43)،وأمددده مدددن سدددبي جلدددوالء ،وكدددذلك عدددامر ال دددعبي (42)،كدددوفي أحدددد أعدددالم التدددابعيين

قضداء الكوفدة سدتين تدولى أوالد الفدري الدذين كدانوا بداليمن،  الكنددي مدن شريح القاضيو 
سددنة، وقضددى بالبصددرة سددنة،  ددم وفددد زمددن معاويددة إلددى دم ددا، وكددان يقددال لدده قاضددي 

 (44)خالفة عمر بن الخطاب حتى والية الحجاج الثقفي، المصرين، إذ كان قاضيا  من
مدن بندي نصدر بدن  أعتقتده امدرأة الدذي  (45)وميمون بن مهدران مدولى  بندي أسدد الجدزري،

الحسددن بددن أبددي الحسددن البصددري وتددولى  (46)بالكوفددة، ضدداء ومفتدديكددان عددالم قمعاويددة 
وهددو مددن أبندداء فددارس مددا ولددي وهددب بددن منبدده ك  (47)مددولى زيددد بددن  ابددت قضدداء البصددرة،

)مدولى عبداس  بدن عبدد  مدولى الفارسي المصدري  علقمة وأبو (48)القضاء في صنعاء،
   (49) .يقيةعلى قضاء إفر ولي بنى هاشم( 

فهدددي تعتبدددر مدددن الو دددااف السياسدددية الهامدددة  وظيفييية السراسييية والسجابيييةأمدددا 
والحساسة لما لها مدن دور فدي الحفداظ علدى قدوة الدولدة وتماسدكها، والتدأ ير فدي مواقدف 
بعدد  الخلفدداء فددي تعيددين الددوالة كددونهم مددن المقددربين للخلفدداء ويكتمددوا أسددرارهم، األمددر 

ايدددة خاصدددة عندددد اختيدددار الحدددراس والحجددداب والكتددداب، الدددذي جعدددل األمدددويين يولدددون عن
فحدددددوا شدددرو  معيندددة النتقدددااهم كاألماندددة واإلخدددالص والصدددد  والحكمدددة والتفددداني فدددي 

فددي مثددل هددذه المناصددب، إذ يعتبددر  يلاخدمددة الخلفدداء، وقددد اعتمددد األمددويين علددى المددو 
بددن  سددرجون إذ تددولى  (50) ،معاويددة بددن أبددي سددفيان أول مددن وضددع أسددر هددذا التن دديم

منصور الرومي الديوان وأمره كله، وكان حاجبده أبدو أيدوب مدواله، وجعدل علدى الحدرس 
 (51)المختار مولى لحمير.

وفددددددي عهددددددد عبددددددد الملددددددك بددددددن مددددددروان كددددددان كاتددددددب الرسدددددداال أبددددددو الزعيزعددددددة 
مددددواله، وكددددان علددددى الخددددراج والجنددددد سددددرجون بددددن منصددددور الرومددددي، فلمددددا مددددات ولددددى 

ضددددداعة، وهدددددو أول مدددددن تدددددرجم ديدددددوان سدددددليمان بدددددن سدددددعد مدددددولى  خ دددددين حدددددي مدددددن ق
  (52).ال ام بالعربية
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وفي عهد الوليد بن عبد الملك كان كاتب الرساال جنا  مواله، وعلى الخراج 
والجند سليمان بن سعد مولى خ ين، وعلى الخاتم عمرو بن الحار  مولى عامر بن 

هيل وكان حاجبه سعيد مواله ويقال محمد بن أبي س ،ل ي فمات فنصب جنا  مواله
  (53).مولى مروان

وفي عهد أخر الخلفاء األمويين مروان بن محمد فقد تولى ديوان الجند 
وخاتم  والحراسة وبيوت األموال والخزاان عمران بن صالح مولى هذيل، وتولى

الحجابة تولى األعلى بن ميمون بن مهراند مولى له، و  الخاتم الص ير عبد، و الخالفة
 (54) سقالب ويقال مقالص مولى له.

في المناصب  ومما ي كد بأن األمويين اعتمدوا على الموالي واستعانوا بهم
، عندما أتى أبا جعفر المنصوري الخليفة ال باسي برجل من بني أمية فقال  "إني العليا

)أي بنو أمية( قال   أسألك عن أشياء فأصدقني ولك األمان. فعند من وجدوا الوفاء؟
  (55) .ر بمواليهعند مواليهم" فاستعان المنصو 

 مسألة أخذ الجزية والخراج ممن أسلم من الموالي: 3-2
-م684ه 65لقد واجهت الدولة األموية أيام عبد الملك بن مروان )

م( أزمة مالية حادة، تناقصت فيها مواردها المالية تناقصا ملحو ا ، فمبدأ 715ه 96
الم يعفي المسلم من كل أن اإلس ،الجزية والخراج الذي كان معمول به في أول األمر

إلزام بدفع جزية أو خراج، وأن أرض الخراج تصبح معفاة من خراجها إذا ملكها مسلم، 
وخالل الفتوحات اإلسالمية تزايد عدد الموالي  (56)أو إذا دخل مالكها إلى اإلسالم،

ب كل واسع، ترتب عليه انقطا  موردي الجزية والخراج مما كان يدفعه ه الء الموالي 
كما أقبل العرب المسلمين على شراء األراضي الخراجية من  (57)دد من قبل،الج

أصحابها الذميين، وانت ر اإلسالم بين المزارعين والفالحين فأخذوا يهاجروا إلى 
المدينة، األمر الذي أدى إلى تحول األراضي الخراجية إلى أراضي ع رية،* ومن  م 

الذي جعل عمال الخراج يكتبون إلى األمر  (58)تقل  الخراج ونق  وارد الدولة،
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الحجاج الثقفي في العرا   "إن الخراج قد انكسر، وإن أهل الذمة قد أسلموا، ولحقوا 
األمر الذ جعل الحجاج يصدر أوامره بأن ترجع األراضي الع رية  (59)باألمصار"،

 التي كانت باألصل خراجية إلى الخراج، حتى لو أسلم أهلها أو قام مسلم ب رااها،
وأمر ب عادة من هاجر من المزارعين والفالحين من قراهم إلى المدن، بهدف إعمار 

إال أن عمر بن عبد العزيز  (60)األرض وزراعتها، والمحاف ة على موارد الدولة المالية.
شتكى عامله بالبصرة عدي بن أرطأة اسمح باستمرار هجرة الفالحين إلى األمصار، ف

لناس كثروا في اإلسالم، وخفت أن يقل الخراج"،  فكتب كتب له " ف ن او قلة الخراج، 
له عمر بن عبد العزيز " فهمت كتابك، و  لوددت أن الناس كلهم أسلموا، حتى 

وهذا األمر دفع الخلفاء األمويين  (61)نكون أنا وأنت حرا ين، نأكل من كسب أيدينا".
ب كل تدابير م قته  كما المحاولة في ت يير الن ام المتبع في جمع الخراج والجزية، 

فعل عمر بن عبد العزيز ومن بعده نصر بن سيار والي خرسان، إذ ميز عمر بن 
عبد العزيز بين الجزية والخراج، وعد  الجزية ضريبة يدفعها غير المسلم وتسق  عنه 
ب سالمه، أما الخراج فعدة إيجار ل رض، وقال أن أرض الخراج كانت أوال  ملكا  

مين، وأنها تركت للم لوبين يزرعونها لقاء إيجار يدفعونه ل مة م تركا  للمسل
اإلسالمية، وهو الخراج، ولذلك على المسلم حينما ي تري أرض الخراج أن يدفع 

كتب عمر بن عبد العزيز " من ف (62)خراجها ك يجار األرض، إذ هي وقف للمسلمين،
ا داره  أو أرضه ف نها أسلم من أهل األرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال، وأم

  (63)كاانة في فيء   على المسلمين".
وبذلك ف ن مسألة أخذ الخراج والجزية من قبل الموالي لم تكن سياسة مرسومة 

والي تداخلت فيها عوامل سياسية، ولئن الحجاج  عامة بل ن أت نتيجة ل روف محلية
ة إلى قراهم، فانه كذلك أجبر أجبر الموالي الذين لجأوا إلى البصرة على العودالمدينة 

أهل العرا  العرب على العودة من الحجاز إلى أوطانهم، وكان هذا السبب نفسه من 
قبل عمر بن عبد العزيز حين لجأوا المهاجرون إليه، إذ  هرت هذه المسألة سنة 

  (64)ه أي بعد مضي أربعين عاما على ايام الدولة األموية.82
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 ياتالعرب: زواج الموالي من 3-3
 حارب اإلسالم الن رة المتعالية لدى القباال العربية، ولكنها لم تمح تماما  
لتمكنها في نفسية العرب منذ أجيال متعددة، إذ كان يميز العربي قبيلته عن غيرها، 
ويميز فخذه عن الفخذ اآلخر وهو من نفر القبيلة، بمعنى أن صفة التفاخر والتعالي 

د العربي، وخاصة عندما يتضاءل اإليمان في النفر، صفة من العادات والتقاليد عن
أما الرو  اإلسالمية فكثيرا ما تت لب على هذه العادات والتقاليد، فهي إذن ليست من 
سياسة الدولة اإلسالمية، وال عالقة لها ببني أمية وغيرهم، وال تمثل الرأي العام المسلم 

اسة الدولة األموية تجاه الموالي، بأي شكل من األشكال حتى ُتتخذ ذريعة للنيل من سي
، وفي زمن الراشدين واألمويين وال باسيين ملسو هيلع هللا ىلصإذ استمرت كحاالت فردية زمن النبي

  .إلى يومنا هذا

وقددددددددد تخلددددددددل زواج العددددددددرب فددددددددي المددددددددوالي أو المددددددددوالي فددددددددي العددددددددرب  هددددددددور 
بعدددددد  الحدددددداالت الفريدددددددة الخاصددددددة التددددددي اسددددددت لها بعدددددد  البدددددداحثين ليجعلددددددوا منهددددددا 

اغيددددددة علددددددى المجتمددددددع فددددددي العصددددددر األمددددددوي، واسددددددتنتجوا منهددددددا أن  دددددداهرة عامددددددة ط
العدددددددددرب كدددددددددانوا يضدددددددددطهدون المدددددددددوالي وي لمدددددددددونهم ويسددددددددديئون معددددددددداملتهم، ويدددددددددذكروا 
ال دددددواهد علدددددى ذلدددددك منهدددددا لدددددوم معاويدددددة بدددددن أبدددددي سدددددفيان للحسدددددين بدددددن علدددددي لعتدددددا 

يددددروى أن معاويددددة كتددددب إلددددى الحسددددين  "فاندددده بل نددددي إحدددددى إماادددده والددددزواج منهددددا، إذ 
زوجددددت جاريتددددك، وتركددددت أكفدددداء  مددددن قددددري  مددددن تسددددتنجبه للولددددد، وُتمجددددد بدددده أنددددك ت

فدددددي الصدددددهر، فدددددال لنفسدددددك ن دددددرت وال لولدددددد  انتقيدددددت"، فكتدددددب إليددددده الحسدددددين  "أمدددددا 
بعددددد، فقددددد بل نددددي كتابددددك وتعييددددر  إيدددداي بددددأني تزو جددددت مددددوالتي وتركددددت أكفددددااي مددددن 

 منتهدددددى فدددددي شدددددرف، وال غايدددددة فدددددي نسدددددب، وإنمدددددا ملسو هيلع هللا ىلص قدددددري . فلدددددير فدددددو  رسدددددول
كانددددت ملددددك يمينددددي خرجددددت عددددن يدددددي بددددأمر التمسددددت فيدددده  ددددواب  ،  ددددم ارتجعتهددددا 

ْ  باإلسددددالم الخسيسددددة، ووضددددع عنددددا بدددده النقيصددددة،  ملسو هيلع هللا ىلصعلددددى ُسددددن ة نبي دددده وقددددد رفددددع 
فددددال لددددوم علددددى امددددرس مسددددلم إال فددددي أمددددر مددددأ م، وإنمددددا اللددددوم لددددوم الجاهليددددة. فلمددددا قددددرأ 
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دددددل  مددددا فخددددر عليددددك الحسددددين. قددددال  ال،  معاويددددة كتابدددده نبددددذه إلددددى يزيددددد فقددددرأه، وقددددال  لن ن
ددددددداد التددددددي تفلددددددا الصددددددخر وت ددددددرف مددددددن البحددددددر.  (65)ولكنهددددددا ألسددددددنة بنددددددي هاشددددددم الحو

 بعربيددة المددوالي مددن أهددل الروحدداء سددليم أحددد بنددي وأيضددا  عندددما زوج أعددراب
وهددو شدداعر فصدديح حجددازي مددن  الخددارجي، ب ددير بددن محمددد بهددم مددنهم، فوشددى

 بددن إسددماعيل بددن بددن ه ددام إبددراميمينددة المد والددي إلددى شددعراء الدولددة األمويددة
 وضدرب وزوجتده المدولى بدين وفدر    لدذلك ف ضدب الم يدرة، بدن الوليدد بدن ه دام
 (66) وحاجبيه. ولحيته رأسه وحلا مااتي سو  المولى

 ومثدددددددددل هدددددددددذه األمثلدددددددددة الفرديدددددددددة اتخدددددددددذ منهدددددددددا بعددددددددد  البددددددددداحثين المحدددددددددد ين
أن المسددددألة قددددد تكددددون  والمست ددددرقين دلدددديال  علددددى احتقددددار المددددوالي، مددددع والمعاصددددرين

بالعدددددادات والتقاليدددددد المورو دددددة لددددددى العدددددرب، أو بخلفيدددددات سياسدددددية، كدددددزواج  ةمرتبطددددد
الحسددددين بددددن علددددي مددددن شددددامبانو بنددددت يزدجددددرد  خددددر ملددددو  الفددددرس، الددددذي كددددان مددددن 
أسددددباب اإلسددددالم فددددي بددددالد الفددددرس، أو قددددد تددددرتب  بقضددددية الكفدددداءة فددددي الددددزواج التددددي 

اإلمددددام مالدددددك إلدددددى أن الكفدددداءة فدددددي الددددددين ال اختلددددف فيهدددددا الفقهدددداء فدددددذهب بعضدددددهم ك
غيدددددر، والدددددبع  رأي أن الكفددددداءة تقدددددوم علدددددى التراضدددددي والقددددددرة علدددددى تكدددددوين البيدددددت 

، فدددددد ذا كددددددان األمددددددر كددددددذلك فدددددد ن نصدددددديبا  مددددددن مسددددددتقروالقيددددددام بأعباادددددده علددددددى أسدددددداس 
المددددوالي كددددان يمنددددع أبنددددانه مددددن الددددزواج مددددن أعرابيددددة، فهددددل معنددددى ذلددددك تعصددددبا  مددددن 

ى جماعتدددده، ومنهددددا ذكددددروا أن ابنددددا  لنصدددديب بددددن ربددددا ، مددددولى عبددددد أحددددد المددددوالي علدددد
العزيدددز بدددن مدددروان، أحدددب ابندددة مدددواله وكدددان مدددواله مدددات، فخطبهدددا مدددن أخيددده فأجابددده 
إلدددددى طلبددددده، فعدددددرف نصددددديب بدددددذلك فجمدددددع وجدددددوه الحدددددي فلمدددددا حضدددددروا أقبدددددل نصددددديب 
إلددددى أخددددي مددددواله، وقددددال لدددده  أزوجددددت ابنددددي هددددذا مددددن ابنددددة أخيددددك؟ قددددال  نعددددم، فقددددال 

مبرحددددددا   يب لعبيددددددد لدددددده سددددددود خددددددذوا برجددددددل ابنددددددي هددددددذا فجددددددروه فاضددددددربوه ضددددددربا  نصدددددد
ففعلددددوا،  ددددم قددددال ألخددددي مددددواله  لددددوال أنددددي أكددددره إيددددذان  أللحقتددددك بدددده.  ددددم ن ددددر إلددددى 

 (67)شاب من أشراف الحي فزوجة الفتاة، وأنفا على العقد من جيبه.
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وعندددددد مراجعدددددة النصدددددوص نجدددددد العديدددددد مدددددن ال دددددواهد التدددددي ت دددددير إلدددددى ايدددددام 
رب بتددددزويج بندددداتهم إلددددى المددددوالي، وايددددام العددددرب بددددالزواج مددددن نسدددداء المددددوالي دون العدددد

 (68)اسدددددتهجان،  بهددددددف ترسددددديخ مفهدددددوم قولددددده تعدددددالى  "إن أكدددددرمكم عندددددد   اتقددددداكم"،
إذا أتددددددداكم مدددددددن ترضدددددددون دينددددددده وخلقددددددده فزوجدددددددوه، إال    "ملسو هيلع هللا ىلصبقدددددددول النبدددددددي وعمدددددددال  

حددددددو محاربددددددة التمييددددددز والسددددددعي ن  (69)تفعلددددددوا تكددددددن فتنددددددة فددددددي األرض وفسدددددداد كبيددددددر"،
العنصددددري، إذ تدددددزوج حمدددددران بدددددن أبدددددان الفارسدددددي الفقيددددده الدددددذي كدددددان مدددددن سدددددبي عدددددين 

امدددددرأة   (70)التمدددددر، ومدددددولى عثمدددددان بدددددن عفدددددان الدددددذي ابتاعددددده مدددددن المسددددديب بدددددن نجبدددددة،
كمددددا تددددزوج محمددددد ابددددن سدددديرين الفقيدددده  (71)العددددرب. تددددزوج ولددددده فدددديو بنددددى سددددعد،  مددددن

وكاتبدددده بفددددارس مددددن امددددرأة عربيددددة واحدددددة  اإلمددددام ال زيددددر بددددالعلم مددددولى أنددددر بددددن مالددددك
وكددددددذلك األزر  بددددددن  (72) .ولددددددم يبددددددا مددددددنهم غيددددددر عبددددددد   أنجبددددددت لدددددده  ال ددددددون ولدددددددا  

عقبددددددة أبددددددو عقبددددددة الثقفددددددي مددددددوالهم، كددددددان حدددددددادا  روميددددددا ، وصددددددار حليفددددددا  لبنددددددي أميددددددة 
فددددأنكحوه ونكحددددوا إليدددده، فتددددزوج سددددمية والدددددة عمددددار بعددددد أن فارقهددددا ياسددددر فولدددددت لدددده 

  (73)زر  فهو أخو عمار ألمه.سلمة بن األ

كمدددددا أن خدددددروج القباادددددل العربيدددددة بجيوشدددددها أ نددددداء الفتوحدددددات اإلسدددددالمية إلدددددى 
األمصددددددددار واألقدددددددداليم واالسددددددددتيطان فيدددددددده بهدددددددددف ترسدددددددديخ أسددددددددر اإلسددددددددالم ودعدددددددداام 
الخالفدددددددة، أدى إلدددددددى إسدددددددالم أهدددددددالي الدددددددبالد، وأصدددددددبحوا مدددددددوالي لهدددددددم، وامتزجدددددددوا بهدددددددم 

عنصدددددرية، وفدددددا  درجدددددة اإلابدددددال علدددددى الدددددزواج بدددددالزواج علدددددى اخدددددتالف انتمددددداءاتهم ال
مدددددن غيدددددر العربيدددددات علدددددى حراادددددر العدددددرب، فكدددددان أهدددددل البصدددددرة يرغبدددددون الهندددددديات، 
وأهدددددل الددددديمن الحب ددددديات وأهدددددل ال دددددام الروميدددددات، وكاندددددت رغبدددددة العدددددرب بالبيضددددداوات 
أكثددددددر مددددددن السددددددوداوات، هددددددذا الددددددزواج الددددددذي أن ددددددأ جيددددددل جديددددددد مددددددن أبندددددداء اإلمدددددداء 

كددددددان هنددددددا  زواج للمددددددوالي مددددددن بنددددددات العددددددرب ممددددددا أدى إلددددددى الهجندددددداء، وبالمقابددددددل 
اخددددتال  األنسدددداب اختالطدددددا شددددديدا  فدددددي أواخددددر العصددددر األمدددددوي، حتددددى أن األنسددددداب 

 (74)أصبحت محفو ة باآلباء فق .



 

  

 244 
 

 غيداء حامد البلتاجيد. 

 اخلامتـــة

 وال ددبهات التدددي ألصدددقتبددأن هندددا  العديدددد مددن التصدددورات الدراسدددة  خددالل نمدددتبددين 
صددورتها بالدولددة المتعصددبة والدكتاتوريددة ذات النزعددة العربيددة  إذ، تجدداه المددوالي الدولددة األمويددةب

مدع العناصددر األخددرى غيددر العربيددة مددن الفددرس والددروم والبربددر واألحبددا  وغيرهددا، ولددوح  بددأن 
علدى قددم المسداواة مدع العربدي المسدلم، ال فدر  الدولة األموية جعلت غير العربي المسدلم يقدف 

إال بددددالتقوى. وأن ال ددددواهد التددددي ُبنيددددت عليهددددا تلددددك  بينهمددددا وال فضددددل ألحدددددهما علددددى اآلخددددر
 إسقاطها على سياسة الدولة األموية. يصحالتصورات ما هي إال حاالت فردية ال 

فمن حيث المناصب العليا فقد لدوح  بدأن الدولدة األمويدة بدذلت جهدودا  كبيدرة لتكدرير 
سياسددة واالجتماعيددة، فعنددد للصددراعات ال الددوالء للدولددة فددو  كددل والء قبلددي أو غيددر قبلددي تجنبددا  

الحديث عن منصب الخالفة وعدم تولى غير العرب لمثل هدذا المنصدب فدي العصدر األمدوي، 
فددداألمر ال يددددرتب  بسياسدددة الدولددددة األمويدددة فحسددددب بدددل ارتددددب  بال دددرو  الواجددددب توافرهدددا فددددي 

لى الخليفة، إذ وضع فقهاء ومجتهدي اإلسالم مجموعدة مدن ال درو  الواجدب توافرهدا فديمن يتدو 
منصب الخليفة، ومنها النسب وهو أن يكون مدن قدري ،  وقدد اهتمدت الدولدة األمويدة بضدرورة 
تحققدده ووجددوده فددي خليفددتهم، التزامددا  بددالرأي الفقهددي ولددير تعصددبا  للعربددي، فباسددتثناء منصددب 

، إذ أسدند إلديهم منصدب الدوالة، وايدادة لدير  مدة منصدب وإال كدان للمدوالي نصديبا  فيهداالخالفة 
، والقضدداء، والحراسددة، والحجابددة، والكتابددة وغيرهددا مددن المناصددب السياسددية الهامددة، وال الجددي 

أحددد ينكددر بددأن سياسددة الدولددة األمويددة فددي بدايددة ن ددأتها وايامهددا تمثلددت بدداإلقالل مددن االعتمدداد 
علددى المددوالي فكانددت أعدددادهم محدددودة فددي مثددل هددذه المناصددب، كددونهم حددديثي اإلسددالم، لددير 

لمعرفدددة بأحكدددام وقواعدددد ال دددريعة اإلسدددالمية وأصدددولها، األمدددر الدددذي تطلدددب مدددن لدددديهم العلدددم وا
المددوالي الفهددم الصددحيح لهددذا الدددين الجديددد وأصددوله وأحكامدده وقواعددده، فعندددما حسددن إسددالمهم، 
وفهموا اإلسالم على حقيقته، لوح   بأن الدولة األمويدة زاد اعتمادهدا علديهم، واالسدتعانة بهدم، 

ن السدتالم مثدل هدذه المناصدب الهامدة. فمدثال  الدولدة األمويدة قبدل تعريدب كونهم أصبحوا م هلي
الدواوين جعلت أمر الدواوين واإلشراف عليها حكرا  على المدوالي، فلدم يقدل أحدد مدن العدرب أن 
احتكار مثل هذه األعمال فيها مساس بالعرب، األمدر الدذي يقودندا للقدول بدأن أسداس االختيدار 
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وهدذا يددل علدى أن األمدويين كدانوا ين درون إلدى فدة دقدااا األعمدال، للمنصب هو اإللمدام بمعر 
األمدددور ن دددرة موضدددوعية، يحددداولوا االسدددتعانة بجميدددع العناصدددر التدددي تثبدددت كفاءتهدددا وقددددرتها 
وجدارتها علدى االشدترا  فدي إدارة الدولدة وتثبيدت سدلطان بندي أميدة سدواء أكدانوا مدن العدرب أو 

 .من الموالي

ية والخراج على الموالي بالرغم من إسالمهم، فقد لدوح  بدأن وفيما يتعلا بفرض الجز 
سياسددة األمددويين كانددت واحدددة فيمددا يتعلددا بفددرض الجزيددة والخددراج، ومددا كددان يعمددل بدده علددى 
الموالي يعمل به علدى العدرب علدى حدد سدواء، إال أن سدوء إدارة بعد  عمدال الخدراج وخدوفهم 

م أسدداليب قاسددية فددي جمددع الخددراج والجزيددة، علددى نقدد  المددوارد الماليددة للدولددة دفعهددم السددتخدا
فأخذ الجزية ممن أسلم كان في حقيقتده أخدذ للخدراج عدن األرض وهدو م درو ، أمدا أخدذ جزيدة 
الددددرأس فكانددددت بسددددبب سددددوء إدارة المددددو فين والعمددددال، وليسددددت سياسددددة والة األمددددور، وال هددددي 

 اضح على ذلك. بسياسة الخالفة األموية. وما سياسة عمر بن عبد العزيز إال دليل و 

فقددد لددوح  بددأن  رف  العددرب تددزويج بندداتهم مددن المددوالي والترفددع عددنهم،بددوفيمددا يتعلددا 
الدددوالي حدددا تعطدددي الدولدددة األمويدددة لدددم ت دددر  أيدددة قدددوانين تحدددرم زواج المدددوالي مدددن العربيدددات، و 

األمثلدة المعاشدة مدن أشرنا من خدالل التفريا بين الزوجين، وإيقا  العقوبة على المخالف،  إذ 
نهج وحواد  فردية، ال يجوز تعميمهدا علدى المجتمدع المسدلم فدي كان بأنه  اقع الدولة األمويةو 

هذا العصر، فالمجتمع العربي كان يقوم على حا العربيات بالزواج من الموالي، وحا العدرب 
 ،ومكانتددده االجتماعيدددة ،مدددن الدددزواج مدددن المواليدددات، والن دددرة العامدددة للدددزواج تدددرتب  ببيئدددة المدددرء

واألعدددراف والتقاليدددد المورو دددة التدددي تحدددول أحياندددا  دون ايدددام هدددذا الندددو  مدددن الدددزواج،  ،هوطبقتددد
فالعرب قد ساروا علدى هدذا األمدر مندذ القددم حتدى يومندا هدذا،  فدال يدزال العديدد مدن مجتمعاتندا 
العربيددة تددرف  تددزويج بندداتهم مددن غيددر أصددولهم وأعددراقهم، علددى الددرغم مددن أن اإلسددالم حددث 

رم األخال ، وفاضل الناس على أساس التقوى، ولكدن دون أن يجبدرهم علدى اإلنسان على مكا
ت ييددر ن ددرتهم تلددك إلددى األصددول غيددر العربيددة وعدددم التددزاوج بيددنهم، وتددر  اإلسددالم للمجتمددع 

 معالجة مثل هذه األمور بطريقته الخاصة. 
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 هلوامشا
 

الموالي  كما وردت في المعاجم العربية هي جمع مولى، وم تقة من ولي، والولي في أسماء    (1)
ما لكم وقرس  ابن بري خالاا القاام بها، وقال تعالى هو الناصر، وقيل المتولي ألمور العالم وال

بالفتح والكسر، وهي بمعنى النصرة، وقال ابن األعرابي  المواالة أن  من واليتهم من شيء
قال   .للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه، أي ُيحابيه يت اجر ا نان فيدخل  الث بينهما

 واالبن واألخ لعموا العم وقال أبو الهيثم  المولى على ستة أوجه، ابن .أحبله والى فالن فالنا ، إذا
 وهو النعمة مولى أمر . والمولى الذي يملي عليك الولي والمولى والناصر، كلهم، والعصبات

 تنصره، أن عليك يجب العم ابن منزلة ينزل ألنه الُمعتا بعتقوه، والمولى عبده على أنعم الُمعتا
لُي بسكون الالم الُقرُب والُدُنو يق وار  وال مات إن وتر ه ال  تباعد بعد ولي، "وكل مما له. والون

ُة( ضد المعاداة والمولى هو المالك والُمعتا  ( ضد العدو، و)اْلُموناالن لويُّ )اْلون يليك" أي مما ُيقارُبك، ون
والولي وابن العم والجار والحليف، والصهر. أن ر األزدي، علي بن الحسن، المنجد في الل ة، 

.؛ 334، ص2،  1988ي، القاهرة، علم الكتب،تحقيا عمر، أحمد مختار، وعبد الباقي، ضاح
صيدا،  –الرازي، زين الدين أبو عبد  ، مختار الصحا ، تحقيا يوسف ال يخ، محمد، بيروت

.؛ ابن 345، باب الواو، ص1، ج5م،  1999هد 1420الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية
، 15، ج3هد،  1414من ور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، بيروت، دار صادر،

  .414 -406ص
 38، ص30ج.؛ 81، ص8ج، 1993السرخسي، المبسو ، بيروت، دار المعرفة،  (2)
  37سورة األحزاب،  ية  (3)
 43، ص30جالسرخسي، المصدر السابا، (4)
فاخوري، محمود.؛ مختار، عبد   المطرزي، أبو الفتح، الُم رب في ترتيب المعروب، تحقيا (5)

  372، 371، ص2ج، 1،  1979كتبة أسامة بن زيد، الحميد، حلب، م
  45، 43، 38، ص30ج السرخسي، المصدر السابا، (6)
 25، ص 1،  1988المصري، جميل، الموالي موقف الدولة األموية منهم، عمان، أم القرى،  (7)
لة، حجاب، محمد نبيه، م اهر ال عوبية في األدب العربي، القاهرة، مكتبة نهضة مصر بالفجا (8)

 120، ص1،  1961
، 1،  1943ار النيل للطباعة، النجار، محمد الطيب، الموالي في العصر األموي، القاهرة، د (9)

 .15ص
المقداد، محمود، ن ام الموالي والوالء من الجاهلية إلى أواخر العصر األموي، دم ا، دار  (10)

 186-184، ص1988الفكر، 
التواب، المرجع في الحضارة العربية اإلسالمية، الكويت،  الكروي، إبراميم، وشرف الدين، عبد (11)

 .368ص  ،2  ،1987من ورات ذات السالسل، 
 34، ص1،  1996الع م، أسيمة، المجتمع في العصر األموي، بيروت، دار العلم للماليين،  (12)

 

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12988
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9173&idto=9173&bk_no=122&ID=9186#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9173&idto=9173&bk_no=122&ID=9186#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9173&idto=9173&bk_no=122&ID=9186#docu
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، 1987الدوري، عبد العزيز، مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي، بيروت، دار الطليعة،  (13)
 42-41، ص 5 

 132-41القعايده، عبد الهادي، "دور الموالي في الحياة العلمية والفكرية في العصر األموي ) (14)
 283، ص 1،  25، م2019م("، مجلة المنارة للبحو  والدراسات، األردن، 750-661هدد  

لدولة النبوية وحتى حبيب، كمال السعيد، األقليات والسياسة في الخبرة اإلسالمية  من بداية ا (15)
، 2،  2002م(، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1908هد 1325 -م600هد 1نهاية الدولة العثمانية )

 .153ص
السرجاني، راغب، "الموالي في الخالفة اإلسالمية"، موقع التاريخ اإلسالمي دون ت ويه أو  (16)

 .2010نيسان  19تزوير، 
 .41الدوري عبد العزيز، المرجع السابا، ص (17)
 37الع م، أسيمة، المرجع السابا، ص (18)
شاهين، حمدي، الدولة األموية المفترى عليها  دراسة ال بهات ورد االفتراءات، القاهرة،         (19)

طقو ، محمد سهيل، تاريخ الدولة  .؛351،ص1، 2001القاهرة للكتاب، دار
 196-195، ص 7،  2010م، بيروت، دار النفاار، 750هد 132 -م661هد 41األموية 

 17-16جميل، المرجع السابا، ص  ،المصري  (20)
لمزيد من المعلومات أن ر فلوتن، جان، السيطرة العربية والت يع والمعتقدات المهدية في  ل  (21)

بيضون، إبراميم، دار النهضة العربية، بيروت،   ، ترجمة1  ،1893خالفة بني أمية، 
  مية ومدي تأ رها بالم  رات األجنبية، ترجمة.؛ كريمر، الفرد فون، الحضارة اإلسال1996

جرجي، تاريخ التمدن زيدان، .؛ 1947بدر، مصطفى طه، دار الفكر العربي، بيروت، 
 ،4ج، 2 ، 2012مصر، م سسة هنداوي للتعليم والثقافة،  .؛1 ، 1902اإلسالمي، 

تعليم .؛ مصر، م سسة هنداوي لل1  ،م1929 .؛ أمين، أحمد، فجر اإلسالم،108-105ص
.؛ مصر، 1  ،م1933.؛ أمين، أحمد، ضحى اإلسالم، 100، ص 2،  2012والثقافة، 

.؛ حتى، فيليب، تاريخ العرب 43-32ص،2 ، 2012م سسة هنداوي للتعليم والثقافة،
.؛ النجار، محمد الطيب، ماكميالن للن ر ، شركة1937المطول، ن ر بالل ة اإلنجليزية عام 

.؛ شريف، 29-24، ص1،  1954الصرا  بين الموالي والعرب، مصر، دار الكتاب العرب، 
.؛ 29-24، ص1954الصرا  بين الموالي والعرب، مصر، دار الكتاب العربي، محمد، 

 ،1 ، 1996الع م، أسيمة، المجتمع في العصر األموي، بيروت، دار العلم للماليين،
.؛  طقو ، محمد سهيل، تاريخ الدولة األموية، بيروت، دار النفاار، 75-72 ،42-37ص

   204-203، 199-195ص ،7 ، 2010
تقديم  السرجاني، راغب، الموسوعة الميسرة  عن حركة ابن الزبير، وحركة المختار أن ر  لمزيد (22)

.؛ شاهين، 186-183، ص1ج، 1 ، 2005في التاريخ اإلسالمي، القاهرة، م سسة اقرأ، 
 361، 360حمدي، المرجع السابا، ص

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ت وأبحا ، مارس ابراميم، رما ، "الو ااف السياسية للموالي في الدولة األموية"، دراسا (23)
 .347، ص18 ،  2015

الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد، األحكام السلطانية، تحقيا جاد، أحمد، القاهرة، دار  (24)
 21، ص2006الحديث، 

بال القددداهرة، م سددسة قرطبددة،  ،شعيباألرنانو ،   ، في المددددسند، وصححهدأحمددبددن حنبدددل،  (25)
 .23536، رقدددم411، ص5، جتاريخ

معروف، ب ار، بيروت، م سسة   المزي، جمال الدين، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيا (26)
.؛ 172، ص15م المصدر السابا،.؛ ابن عساكر، 306، ص7، م2،  1985الرسالة،

األرنانو ، احمد، مصطفى، تركي، بيروت،   الصفدي، صال  الدين، الوافي بالوفيات، تحقيا
 103، ص13، ج1،  2000  العربي، دار احياء الترا

.؛ تاريخ اليعقوبي، 226، ص1، ج1988البالذري، فتو  البلدان، بيروت، دار ومكتبة الهالل،  (27)
.؛ ابن األ ير، 229، ص2م، ج 1980-هد 1400اليعقوبي، بيروت، دار بيروت للطباعة، 

بيت األفكار الرياض، -الكرمي، أبو صهيب، عمان  الكامل في التاريخ، ترجمة الم لف
 467، ص3م، بال تاريخالدولية، 

.؛ ابن خيا ، 23، ص5، ج1939الطبري، تاريخ األمم والملو ، القاهرة، مطبعة االستقامة،  (28)
م سسة الرسالة، -ضياء، أكرم، دار القلم   أبو عمرو البصري، تاريخ خليفة ابن خيا ، تحقيا

 .296، ص2ه،  1397بيروت،  -دم ا 
البيان الم رب في اختصار أخبار ملو  األندلر والم رب، تحقيا  معروف،  عذاري، بنا (29)

.؛ 70، 69، ص1م،  2013-هد1434ب ار.؛ عواد، محمود، تونر، دار ال رب اإلسالمي، 
  228، ص1البالذري، المصدر السابا، ج

 75، ص2.؛ اليعقوبي، المصدر السابا، ج318ابن خيا ، المصدر السابا، ص (30)
، وابن 77.؛ ابن عذاري، المصدر السابا، ص228، ص1ي، المصدر السابا، جالبالذر  (31)

 56، ص5األ ير، المصدر السابا، م
، وابن 76ابن عذاري، المصدر السابا، ص.‘ 229، ص1البالذري، المصدر السابا، ج (32)

  78، ص5ماأل ير، المصدر السابا، 
عباس، إحسان، بيروت، دار صادر،   تحقيابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ا  (33)

، وابن عذاري، 360.؛ ابن الخيا ، المصدر السابا، ص312-309، ص6،م1972
 81المصدر السابا، ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هد،                                                          1387الطبري، تاريخ الرسل والملو  وصلة تاريخ الطبري، بيروت، دار الترا ،  (34)
  79، ص7، ج2 

 .113، ص1992بيد، أحمد، الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي، ب داد، دن، ل (35)
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* طبرستان  هذه البالد مجاورة لجيالن وديلمان، وهي بين الري وقومر والبحر وبالد الديلم 
الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار والجيل، وهي كثيرة المياه متهدله األشجار، أن ر 

 .16-13ص ،4، م1977صادر، 
، مجلة "عطاء الموالي في عصر الراشدين وبني أميه  محاولة تقويم جديد"ياسين، نجمان،  (36)

 203، 202، ص82-81،  21، م2001الترا  العربي، 
، "دور العناصر غير العربية في الفتوحات اإلسالمية في العصر األموي "الفاعوري، أمجد،  (37)

 64، ص 4.؛  3،  8، م2014مجلة التاريخ واآل ار، عمان، 
 الروم، جبال أعالي في الخزر بالد تخاتم الصقالبة بالد الحموي بأن ياقوت الصقالبة  ذكر *

 الدولة خطرا  على الصقالبة شكل والقسطنطينية، كما البل ار بين الواقعة المناطا وأنهم يسكنون 
 استقرارهم كان أن يزنطية، إالالب الدولة بأراضي م6  بداية منذ الصقالبة وجدوقد ، ةالبيزنطي

 416ص ،3 مالبلدان،  أن ر الحموي، ياقوت، معجم م، لمزيد من المعلومات7 ي ف
 203، 202ياسين، نجمان، المرجع السابا، ص (38)
 ،1ج ،1، م1هد،  1421ابن يونر، تاريخ ابن يونر المصري، بيروت، دار الكتب العلمية، (39)

 524، 523ص
ت حول صفة القضاة وما ينب ي أن يستعمل على القضاء، أن ر لكيع، لمزيد من المعلوما (40)

 81-70، ص1المصدر السابا، م
الب دادي، ابن حبيب، المحبر، تحقيا  إيلزة ليختن شتيتر، بيروت، دار اآلفا  الجديدة،  (41)

.؛ بن حيان الملقب )وكيع(، محمد بن خلف، أخبار القضاة، بيروت، عالم الكتب، 378ص
 392، ص2، مبال تاريخ

الذهبي، شمر الدين، سير أعالم النبالء، تحقيا  األرنانو ، شعيب.؛ الصاغرجي، مأمون،  (42)
.؛ بن خلكان، المصدر 325، 321، ص4، ج11،  1996بيروت، م سسة الرسالة، 

 374-371، ص2السابا، م
 16-12، ص3.؛ بن خلكان، المصدر السابا، م 294، ص4الذهبي، المصدر السابا، ج (43)
 463-460، ص2.؛ بن خلكان، م100، ص4الذهبي، شمر الدين، المصدر السابا، ج (44)
  336، ص61ابن عساكر، المصدر السابا، م (45)
  71، ص5الذهبي، المصدر السابا، ج (46)
، 2.، بن خلكان، المصدر السابا، م9-7، ص2بن حيان الملقب )وكيع(، المصدر السابا،م (47)

 . 563، ص4لسابا، ج.؛ الذهبي، المصدر ا73-69ص
.؛ ابن كثير، البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعارف، 544، ص4الذهبي، المصدر السابا،ج (48)

 36-35، ص6.؛ بن خلكان، المصدر السابا، م276، ص9، ج8،  1990
  228ابن الخيا ، المصدر السابا، ص (49)
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، مجلة الر  للفلسفة "دولة األمويةالواقع التاريخي للموالي في ال"راضي، رياض عبد الحسين،  (50)
.؛ إبراميم، رما ، المرجع السابا، 135-132، 5،  2011واللسانيات والعلوم االجتماعية، 

 351- 349ص 
 .؛ ابن161، ص20المصدر السابا، م ، ابن عساكر،228ابن خيا ، المصدر السابا، ص (51)

ترحيني، عبد المجيد، بيروت، دار عبد ربه األندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد، تحقيا ال
 111، ص5، ج1،  1983الكتب العلمية ،

، وابن خيا ، المصدر السابا، 148، ص 5ابن عبد ربه، األندلسي، المصدر السابا، ج (52)
 299ص

 312ابن خيا ، المصدر السابا، ص (53)
 213، ص5، ابن عبد ربه، المصدر السابا، ج408ابن خيا ، المصدر السابا، ص (54)
  31، ص6مابن األ ير، المصدر السابا،  (55)
 268، ص1958التأليف والترجمة والن ر،فلهوزن، يوليوس، تاريخ الدولة العربية، القاهرة، لجنة  (56)
 362شاهين، حمدي، المرجع السابا، ص (57)

* األراضي الع رية واألراضي الخراجية  قال أبو يوسف رحمه    فأما ما سألت عنه يا أمير 
 منين من حد أرض الع ر من حد أرض الخراج فكل أرض أسلم أهلها وهي من أرض العرب الم

أو أرض العجم فهي لهم وهي أرض ع رية، بمنزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها وبمنزلة  
اليمن، وكذلك كل من ال تقبل منه الجزية وال يقبل منه إال اإلسالم أو القتل ومن عبدة األو ان 

قد  هر أرضين من ملسو هيلع هللا ىلص رضهم أرض ع ر، إن  هر عليها اإلمام ألن الرسول من العرب فأ
أرض العرب وتركها فهي أرض ع ر حتى الساعة، وقال  وأيما دار من دور األعاجم قد  هر 
عليها اإلمام وتركها في أيدي أهلها فهي أرض خراج، وإن قسمها بيت الذين غنموها فهي أرض 

ضي   عنه  هر على أرض األعاجم وتركها في أيديهم ع ر، أال ترى أن عمر بن الخطاب ر 
فهي أرض خراج، وكل أرض من أراضي األعاجم صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض 
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