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 الحياة االجتماعية

  مكونات المجتمع:

االسالم يستند اساسا الى القبيمة ، وىي مجموعة من الناس لقد كان النظام االجتماعي عند العرب قبل 
ينتمون ، او يعتقد انيم ينتمون الى اصل واحد مشترك، ويسكنون في العادة منطقة واحدة وينتقمون سوية 
.وتختمف القبائل من حيث عدد افرادىا ، فبعضيا صغير جدا ، والبعض االخر كبيرة، وىذه االخيرة غالبا ما 

 سام تدعى العشيرة والفخذ والفصيمة والرىط والحي . ولكن ىذه االقسام يصعب تحديدىا بدقة.تقسم الى اق

وكانت القبيمة تتكون من العرب الصميبة والحمفاء والعبيد .فالعرب الصميبة ىم الذين ينحدرون من اصل       
في المروءة والشرف. اما  واحد مشترك وكانوا يعتبرون انفسيم متساوين ، نظريا عمى االقل ، وان اختمفوا

الحمفاء فيم ليسوا منحدرين من االصل المشترك لمقبيمة وال يرتبطون ميا برابطة الدم ، ولكنيم لجأوا الى 
القبيمة واحتموا بيا .وقد يكون الحميف فردا او قبيمة . ويكفي لمفرد ان يدخل خيمة رجل او يمسك حبل الخيمة 

يدافع عنو ،ولكن يجوز لو كذلك ان يفسخ الجوار متى شاء عمى ان . وكان عمى رجل القبيمة ان يحميو و 
اما العبيد فكان اغمبيم من اسرى الحرب ، كما ان بعضيم كان  يعمن ذلك ويعطي الدخيل ميمة لتدبير امره.

يأتي عن طريق الشراء او الوالدة او الدين ،وكانوا يعممون في االعمال اليدوية وال يشتركون في الحروب . 
ا كان الرق الناتج عن االسر لو حالة خاصة ،لذلك فأن معاممة اسرى الحرب كانت حسنة كما انيم ولم

 يفتدون ويبادلون اذ ان من العار عمى القبيمة ان تترك افرادىا المأسورين ارقاء عند القبائل االخرى.

ى البيت ، ورغم ىذا فقد كان وقد كان المجتمع البدوي يتبع نظام االبوة ،فكان لمرجل السيادة والسمطة عم    
لممرأة مكانة كبيرة . فباإلضافة الى انجاب االوالد واعمال البيت كانت تضمد الجرحى في الحروب وتزود 

ولكنيا من  المقاتمين بالزاد والماء وكانت حمايتيا والدفاع عنيا من المروءة وال يجوز رفض من يستجير بيا.
اء كإعالتيا والمحافظة عمييا من االعتداء مما ادى بالبعض الى ناحية اخرى كانت تفرض عمى الرجل اعب



عدم االرتياح لوالدتيا، وقد اشار القران الكريم الى ذلك. وقد دفع ىذا البعض الى ان يئد البنات تخمصا مما 
 قد يمقينو عميو من مسؤوليات .

رت عل بعض البطون من تميم ىذا ولم تكن عادة الوأد تمارس بين القبائل العربية جميعا بل اقتص     
بصورة خاصة وقد كان ليذه العادة اسباب بعضيا اقتصادية وبعضيا االخر اجتماعية اممتيا ظروف الحياة 

واذا بشر احدىم باالنثى ظل وجيو مسودا وىو البدوية آنذاك وقد اشار القران الكريم الى ذلك بقولو تعالى "
وال تقتموا "وقولو تعالى "يمسكو عمى ىون ام يدسو بالتراب كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بو أ

"  اوالدكم خشية امالق نحن نرزقيم واياكم" وقولو تعالى" وال تقتموا اوالدكم من امالق نحن نرزقكم واياىم
عمى  ".واذا الموءودة سئمت باي ذنب قتمتوقد ابطل االسالم ىذه العادة وندد بيا فقد ورد في القران الكريم "

ن الوأد ليس دليال عمى عدم احترام العرب لممرأة فقد كان بين االلية بنات ، وكان لممرأة حقوق كثيرة ، فميا ا
حق التممك ، كما انيا كانت تستشار في الغالب عند زواجيا ، ولبعضين حق الطالق .ومع ذلك فقد كان 

تكثير عدد االوالد كما كان لمرجل  لمرجل حق الزواج بأكثر من واحدة وربما كان السبب في ذلك الرغبة في
 الحق في امتالك ما شاء من االماء، ولكنين اقل مكانة من المرأة الحرة.

 اما في صدر االسالم والعصر االموي فكان المجتمع يتكون من العناصر التالية:   

 العرب – 1

العربي اضافة الى رجال الجيش  وكانوا في الجزيرة العربية واطرافيا وىم سكان الجزيرة العربية : والوطن   
والقبائل الذين انتقموا من حركة الفتوح وحروب التحرير خارج حدود االرض العربية وقد زاد االسالم من عزة 
العرب وخمق منيم امة واحدة وكانوا يتميزون بسبقيم في االسالم وخدمتيم لو ، وقد ظمت السيادة فييم طوال 

لعصر االموي ، ولكن عندما كثر دخول االعاجم في االسالم خشيت عصر الراشدين )صدر االسالم ( وا
الدولة ، وخاصة في العصر االموي ، عمى العرب من الضياع واالندماج في العناصر االجنبية فقدموا العرب 
ولم يستعمموا الموالي في وظائف الدولة عمى نطاق واسع وابتعدوا عن الزواج بغير العربيات . وقد حرم بعض 

د الخمفاء من الوصول الى الخالفة الن امياتيم لم يكن عربيات . كما استوطن العرب في االقطار اوال
بن ابي سفيان العياالت العربية الى خراسان ، وسكنت جاليات  معاويةالمفتوحة ، وارسل الخميفة االموي 



غير العرب وانتشرت المغة عربية في معظم البالد التي كانت ضمن االمبراطورية الفارسية، وساد العرب عمى 
العربية بينيم كما نقل االمويون الدواوين من الفارسية والرومية والقبطية الى العربية كما ضربوا النقود العربية 
. ولكن العصبية القبمية ما لبثت ان نشطت في مجموعتين كبيرتين : عرب الشمال )القيسيون( وعرب 

ة بعض الخمفاء االمويين دور في اذكاء الخالف بين الفريقين وكان الجنوب ) اليمانيون( . وربما كان لسياس
 ذلك من اسباب ضعف االمويين وانييار دولتيم.

ورغم ان العرب لم يفقدوا نفوذىم السياسي واالداري في العصر العباسي االول ، اال ان عناصر اخرى     
في مسألة العنصر ولذلك فقد صرنا  شاركتيم في الحكم وخاصة الموالي واظير العرب نوعا من التساىل

نشاىد في ىذه الفترة الخمفاء العباسيين يتخذون نساء غير عربيات من اصل فارسي وتركي او رومي وان 
كان ىذا قد بدأ في الواقع في اواخر العصر االموي حيث كان كل من الخميفة يزيد الثالث وابراىيم ومروان 

لخمفاء من الناحية االخرى نظروا الى العناصر المختمفة في المجتمع الثاني من اميات غير عربيات . ولكن ا
العربي االسالمي آنذاك نظرة تعتمد عمى مدى اخالصيا ووالئيا لمخالفة فكان التنكيل جزاء كل من سولت لو 

 نفسو ان يقف بوجو الدولة او يتحرك ضدىا .

العصر العباسي ادى الى التناقض بينيما  اللخالعرب عمى ان اشتراك العناصر االجنبية في الحكم مع    
فكثر التفاخر بين العرب والموالي واخذ الفريقان يتباريان في تفضيل احدىما عمى االخر، حتى نشأ نتيجة 
لذلك ما يسمى ب ) الشعوبية(كرد فعل من جانب االعاجم ضد العرب . وقد تصدى ليم كثير من كتاب 

 ردوا عمييم وفندوا حججيم.العرب وعممائيم كالجاحظ وابن قتيبة و 

كما تميز ىذا العصر باتجاه العرب الى امور اخرى غير االمور السياسية واالدارية مثل االمور العممية     
وشؤون التجارة والزراعة والصناعة بعد ان كانوا يترفعون عنيا .ولكن العباسيين وال البيت عامة كانوا 

طمق عمييم االشراف. وكان لمعباسيين والعمويين نقيب من كبار رجال يعتبرون ارفع الناس مكانة وقدرا وكان ي
بني ىاشم يعينو الخميفة ثم صار بعد ذلك لكل فريق منيم نقيب خاص ،وكان الرجل منيم يخاطب بالشريف 

م كان عدد العباسيين ثالثة وثالثين الفا. اما الطالبيون فكانوا الفين وسبعمائة فقط. 824ه/209.وفي عام 
الذي يتولى الحج في الناس كل عام امير من الياشميين اما عباسيا او عمويا، كما كانت تسند  وكان

 لمياشميين ايضا امامة المساجد الجامعة ايام الجمع واالعياد وكان يجري عمى الياشميين راتب خاص .



 الموالي: –2

وىم المسممون من غير العرب الذين دخموا االسالم بعد انتشاره واتساع رقعة الدولة العربية االسالمية وقد    
ظير منيم كثير من العمماء والمحدثين والفقياء ولكن اكثرىم ولد في بالد عربية ونشأ نشأة عربية وحذق في 

ذا فمن الصعب ان نستعمل االساس العنصري اكثر من معرفتو بمغتو االصمية ، ولي وآدابياالمغة العربية 
 بالنسبة ليم بل يجب ان نصنفيم بحسب بيئتيم وثقافتيم ال بحسب جنسيم واصميم.

وقد ظير بينيم وبين العرب بعض التناحر وخاصة في العصر االموي، ولو ان االمويين استخدموا في    
ض الخمفاء ان يخففوا عنيم بعض االعباء اواخر اياميم الموالي في الوظائف االدارية،   كما حاول بع

االجتماعية واالقتصادية كما فعل الخميفة عمر بن عبد العزيز عمى سبيل المثال . وقد نبغ منيم الكثير في 
العصر العباسي خاصة بالعموم واآلداب، وسكنوا االمصار العربية كالكوفة والبصرة والفسطاط والمدينة وبغداد 

والي في العموم يعود الى انيم انصرفوا في الفترة المبكرة من عمر الدولة العربية الى ودمشق . ولعل نبوغ الم
 النواحي الثقافية بينما كان العرب منشغمين بالسياسة والحرب .

 اىل الذمة: – 3

 " يراد بأىل الذمة الييود والمسيحيون الذين عاىدىم المسممون، ولذا يطمق عمييم المعاىدون" وقد تمتعوا بنوع
من الحرية والتسامح الديني حيث مارسوا طقوسيم الدينية وخضعوا في امورىم الشخصية الى رؤسائيم 
الروحانيين وقد عامميم الرسول صمى اهلل عميو وسمم معاممة حسنة فجعل مثال دية المعاىد كدية المسمم وكان 

 كل ذمي يدفع الجزية مقدارىا دينار واحدا في السنة. 

عنو الى ثالث طبقات  الخميفة عمر بن الحطاب رضي اهلل خمفاء الراشدين فقد قسميماما في عصر ال    
 فكان الغني يدفع اربع دنانير سنويا والوسط دينارين والفقير دينارا واحدا .

وقد شغل اىل الذمة في العصر االموي وخاصة المسيحيون منيم مناصب مالية ميمة فيما عدا فترة      
لعزيز الذي اصدر اوامره باالستغناء  عن اىل الذمة في الوظائف .وقد ابدى المسممون خالفة عمر بن عبد ا
 حران والبوذيين وعامموىم معاممة اىل الذمة. ووثنيوتسامحا تجاه المجوس 



وقد استمر اىل الذمة يدفعون الجزية في العصر العباسي كما كانت في العصر االموي وكانت تدفع       
بشكل اقساط ويعطون وصال مختوما بالمبمغ المدفوع يطمق عميو اسم ) براءة( وقد امتينوا في ىذا العصر 

وان خاص لمنظر في امورىم ىو الصيرفة والجيبذه ومارسوا االعمال التجارية والكتابة والطب، وقد أنشئ دي
ديوان الجوالي ،يتواله رجل من المسممين ، وكان يطمق عمى رئيس المسيخين اسم ) الجاثميق(، اما رئيس 
الييود فكان يسمى )رأس الجالوت(. عمى ان اىل الذمة تعرضوا في فترات قميمة جدا الى نوع من القيود ، 

يم في دواوين الدولة ، وكان ذلك استثناء وليس قاعدة وقد كتحديد نوع مالبسيم او االستغناء عن خدمات
 فرضتو في كثير من االحيان الظروف السياسية وموقف اىل الذمة منيا بصورة خاصة .

 الرقيق: – 4

لقد كان الرق معروفا قبل االسالم وقد عرفتو الحضارات القديمة ومارسو الفرس والروم. وكان مصدره    
شراء .ولما حرر العرب البالد التي فتحوىا من سيطرة الفرس والروم تحول معظم االسر في الحروب او ال

 االرقاء باعتناقيم الدين الجديد الى الحرية او اصبح معاىدا اذا ما قرر االحتفاظ بدينو.

وقد بدأ عدد الرقيق من اسرى الحرب باالزدياد في زمن االمويين بسبب ما جمبتو حروب التحرير العربية     
االسرى. وقد كان الوالة والقواد يرسمون بخمس ىؤالء الى الخميفة ويوزعون االربعة اخماس الباقية عمى  من

الجند. ولم يكن مصدر الرقيق من الحرب فقط بل كان يباع بصور اعتيادية في اسواق النخاسة التي كانت 
 الخدمة في البيوت.منتشرة في بعض المدن، وكان ىؤالء يستخدمون في الزراعة والحرف االخرى و 

وقد دعا االسالم الى الغاء الرق ولكن بصورة تدريجية اذ خفف منو وحث عمى تحريره وحسن معاممتو كما 
فجعل تحرير الرقاب كفارة لمذنوب كما كان البعض يعتق عبيده  لشريفة،ا النبويةجاء في القران الكريم والسنة 

او بصورة شفوية ويشيد عميو رجالن او قد يمنح العبد حريتو كرما او لقاء مبمغ من المال ويكون بعقد مكتوب 
 ان ىو ادى شروطا متفق عمييا او بموت مالك العبد. ويجوز لمرجل ان يوصي لعبده بثمث مالو.

اخوانكم.....جعميم اهلل تحت ايدكم . فمن كان اخوه تحت يده فميطعمو وقد جاء في الحديث الشريف "   
 ". س وال تكمفوىم ما يغمبيم وان كمفتموىم فأعينوىممما يأكل وليمبسو مما يمب



وكانت ىناك مع ذلك بعض الحدود االجتماعية عمى الرقيق حيث كان عمييم ان يجعموا في اعناقيم    
ومع ان بعض  اختاما، وال يحق ليم الزواج بأكثر من اثنتين ، والطالق عنيم طمقتان وعدة االمة شيرين،

يادة العبيد ، فان واقع الحياة االجتماعية وروح االسالم اقرت قبوليا فعال، فكان الفقياء عارضوا في قبول ش
القضاة يسممون بصحتيا ومنيم شريح الكندي، واياس بن معاوية . وقد ىاجم ابن حزم بشدة محرمي شيادة 

والصيام والقول  العبيد بقوليم ، انيم سمعة فكيف تشيد السمعة ، فقال : وتشيد السمعة كما يمزم السمعة الصالة
 بالحق .

ن الرقيق يجمب من جنوب مصر وجنوب الجزيرة العربية وشمال افريقيا ، وكان ىذا ىو الرقيق وكا     
االسود. اما الرقيق االبيض فكان يجمب من بالد الترك وارمينيا وبالد الروم، كما كان مصدر الصقالبة من 

 جار الرقيق من الييود .روسيا وصربيا واطراف نير الفولغا، وكان اغمب ت

ولما كان المجتمع العربي يعنى بالشعر والموسيقى، فقد عظمت قيمة القيان والجواري الموىوبات . فقد     
ماشترى ابن رائق جارية موصوفة 936ه/325كان لممشيورات من حذاق المغنيات اثمان عالية ، ففي عام 

عمييا الف دينار. وكان ارقى العبيد مكانة حممة  بحسن الغناء بثالثة عشر الف دينار، واعطى من دلو
السالح منيم ، فظير منيم القواد الكبار امثال مؤنس وجوىر ، واحكام امثال كافور وكان في بعض المدن 

 اسواق لمرقيق يوكل االشراف عمييا لعامل خاص بيا . 

 اما اذا اردنا ان نقسم المجتمع عمى اساس الوظائف فيمكن ان نالحظ الطبقات التالية:   

 طبقة الحكام: وىم الخميفة واالمراء والوزراء والوالة ، اي رجال الحكم في الدولة. – 1

ي، طبقة رجال الدين : وتضم الفقياء والقضاة والخطباء والقراء ،ولم يظير ليذه الطبقة مظير كينوت – 2
ذلك الن االسالم ال يعترف بذلك عمى العكس مما ىو موجود في الديانة المسيحية والن ىذه الطبقة ظيرت 

 نتيجة لحاجة لمسممين لمقيام بشؤون دينيم.

طبقة ارباب السيوف: وىم القادة والجند ، وكانوا في البداية جميم من العرب ، ولكن بعد اسالم سكان  -3
ء في الجيش بصورة تدريجية واصبح ليم مكانة خاصة تمتعوا بنتيجتيا بامتيازات البالد المفتوحة دخل ىؤال



معينة كركوب لخيل بينما االخرون كانوا يركبون الحمير. وكانت امتيازات ىذه الطبقة ونفوذىا يزدادان كمما 
 ضعفت الطبقة الحاكمة وكثيرا ما سيطرت عمى الحكم .

عمى ذلك اسميم الذين يعتمدون عمى صناعة الكتابة ولذلك كان  طبقة ارباب االقالم : وىمكما يدل – 4 
يطمق عمييم الكتاب وكان معظم افراد ىذه الطبقة في بادئ االمر من الموالي واىل الذمة وكانوا يشتغمون في 

فة دواوين الدولة ويستخدمون لغاتيم االصمية كالفارسية واليونانية والقبطية حتى تعريب الدواوين في عيد الخمي
 عبد الممك بن مروان وابنو الوليد.

طبقة ذوي المين من سكان المدن :وىم اصحاب الحرف والتجار وكانوا يسكنون المدن كما ان معظميم  – 5
كان من سكان البالد المفتوحة ذلك الن العرب اول االمر كانوا يشتغمون بالحرب والسياسة وألنيم كانوا منذ 

لمين والصنايع ولكن استقرارىم في المدن وتطور الحياة المدنية في االمصار البداية وبطبيعتيم يأنفون من ا
 ادى الى ممارسة العرب لممين وخاصة التجارة.

طبقة الفالحين والزراع : وىم يكونون الغالبية من سكان البالد المفتوحة وكان افراد ىذه الطبقة يسكنون  – 6
اغمبيم كانوا يعممون باألجرة او السخرة . وفي العصر القرى وكانت حالتيم االجتماعية سيئة ذلك الن 

العباسي ظيرت طبقة من كبار ا لمزارعين نتيجة لظيور نظام االلتزام او القبالة بتأجير مقاطعة كبيرة من 
 االرض لمدة معينة لشخص معين يسمى متقبل او ضامن او ممتزم .

 طبقة الرقيق : وقد مر ذكرىا فيما سبق. – 7
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 الماوردي ، االحكام السمطانية -1
 ابن يعمى االحكام السمطانية -2
 ابن ابي الدم ، ادب القضاء -3
 الطقطقي ، االداب السمطانية -4
 الماوردي ، نصيحة المموك  -5
 الطبري ، تاريخ الرسل والمموك -6
 ابن االثير ، الكامل في التاريخ -7



 المسعودي ، مروج الذىب -8
 مسكويو ، تجارب االمم -9

 العزيز الدوري ، النظم االسالمية عبد -10
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