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 نظام الخالفة في العصرين األموي والعباسي : 

 :الخالفة األموية 

بتنازل الحسن بن عمي عن الخالفة إلى معاوية ابن أبي سفيان انتقمت الخالفة إلى بني أمية. وقد      

 األموي عمى فترتين: العصرانطوى 

: وىي الفترة التي تولى الخالفة فييا معاوية ابن أبي سفيان وابنو يزيد بن معاوية الفترة السفيانية -أ  

 ىـ(. 41 - 14سنة ) 32وحفيده معاوية بن يزيد وقد امتدت 

الفترة المروانية:وىي الفترة التي انتقمت فييا الخالفة إلى مروان بن الحكم حتى عيد حفيده مروان بن  -ب 

 14ىـ(. وفي خالل الفترتين ومدتيما 423 - 41سنة ) 46ني أمية, ومدتيا محمد بن الحكم, آخر خمفاء ب

سنة وتسعة أشير توالى أربعة عشر خميفة كان أعظميم شأنا معاوية ابن أبي سفيان وعبد الممك بن مروان 

سنة( فالدولة  14سنة( من أصل ) 14والوليد بن عبد الممك وأخوه ىشام بن عبد الممك وكانت مدة خالفتيم )

األموية كانت دولتيم, وفي عيدىم امتدت رقعتيا من البحر األطمسي إلى حدود الصين, ثم أخذت شمس الخالفة 

بالغروب, بما شبت فييا من ثورات أضرميا الصراع عمى الخالفة وانتقاض عمى الحكم وثورات الخوارج وحروب 

ى انتقال الخالفة إلى بني أمية النتائج التالية. أىمية أثارتيا العصبية القبمية بين المضرية واليمنية. وقد ترتب عم

 النتائج التي ترتبت عمى انتقال الخالفة إلى بني أمية :

نقل العاصمة من الكوفة إلى دمشق وكان عمي ابن أبي طالب نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة وقد  -أ 

 أغضب نقل العاصمة إلى دمشق أىل الحجاز وأىل العراق.
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خالفة إلى ممك موروث, ينتقل بعيد من الخميفة السابق إلى ابنو أو إلى اثنين أو أكثر من تحول ال -ب 

أوالده بالترتيب, كما فعل عبد الممك بن مروان حين عيد بالخالفة إلى ولديو الوليد وسميمان, إذ تبدلت صيغة 

تو عمى العمل بكتاب اهلل وسنة البيعة, فبعد أن كانت بيعة الخميفة في عيد الخمفاء الراشدين تقوم عمى مبايع

رسولو وتؤخذ ممن حضر المبايعة من أىل المدينة أصبحت تؤخذ من الرعية بحضور الخميفة في عاصمة الدولة 

)دمشق( وبحضور عمالو في الواليات, وتشتمل عمى الحمف باهلل تعالى وبالطالق والعتاق وبكل محرجة اإليمان, 

ذا ما وذلك لتأكيدىا والتحفظ من نقضيا. و  كان الخميفة يأخذ البيعة لمن يعيد بالخالفة من أوالده من بعده, وا 

رفض أىل مدينة البيعة, فكانت تؤخذ بالقير والغمبة كما فعل مسمم بن عقبة المري, حين أخذ البيعة ليزيد بن 

 ىـ. 42معاوية من أىل المدينة سنة 

ة لبني ىاشم, وقد تجمعت عصبيتيم في الشام انتقال سمطة الحكم إلى أقوى الجماعات القرشية المنافس -ج

منذ الفتح اإلسالمي والتقت مع قبيمة كمب اليمانية المتوطنة ىناك قبل اإلسالم. وكان الخميفة , وتوطدت بالزواج 

فييا, فقد تزوج عثمان ابن عفان من نائمة بنت الفرافصة الكمبية وكان ابن عمو سعيد بن العاص قد تزوج من 

ا, ثم تزوج معاوية ابن أبي سفيان من ميسون بنت بحدل الكمبية فاستولدىا ابنو يزيدا, وتزوج قبل أختيا ىند

مروان بن الحكم ليمى بنت زبان الكمبية واستولدىا ابنو عبد العزيز, ثم تزوج قطية بنت بشر بن عامر الكمبية 

المصاىرة وشكمت الثقل السياسي الذي واستولدىا ابنو بشرا, وبذلك ارتبطت القبائل الكمبية مع بني أمية برابطة 

 دعم الدولة األموية حتى أواخر عيدىا. 

نشوء عيد من االستقرار السياسي في الدولة اإلسالمية استمر حوالي ربع قرن, أتاح ليا ىضم  -د

أصبح نظام الخالفة  -الفتوحات التي تمت في عيد الخمفاء الراشدين وتنظيميا في إطار الحكم اإلسالمي. ىـ

شبو شيء بالنظام الممكي أو القيصري, ومن ثم زادت الصفة الزمنية في الخالفة عمى الصفة الدينية. وأخذت أ

  .  الدولة بالنظام اإلداري والمالي الذي كان متبعا في الدولتين الفارسية والبيزنطية
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 الخالفة العباسية : 

انتقمت الخالفة إلى بني العباس بعد نجاح الدعوة السرية التي أطمقيا دعاتيم منذ بداية السنة المائة  

ىـ, وفييا انكشف سر الدعوة التي كان ظاىرىا الدعوة الختيار خميفة من بيت 423لميجرة في خراسان حتى سنة 

)الرضى من آل محمد(, إمعانا في  آل النبي صمى اهلل عميو وسمم يرضى عنو المسممون, وكان يطمق عمييا

الكتمان. ثم تبين أنيا كانت تخفي الدعوة لبني العباس. وفي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع األول سنة 

ىـ دخل الكوفة أبو العباس عبد اهلل بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس وبويع في مسجدىا, وألقى 423

ي العباس في الخالفة, وجاء فيو مخاطبا إياىم: ).... وقد زدت في في أىل الكوفة خطابا, بين فيو حق بن

أعطياتكم مائة درىم فاستعدوا, فأنا السفاح المبيح, والثائر المبير(, فمقب بالسفاح. ومن ذلك اليوم طوي عمم 

اهلل بني أمية األبيض وارتفع عمم بني العباس األسود. وأخذ عما السفاح عبد اهلل وصالح ولدا عمي بن عبد 

العباسي يطاردون بني أمية بعد ىزيمة مروان بن محمد آخر خمفائيم والقبض عميو في )بوصير( بمصر وقتمو, 

فنبشوا قبور بني أمية في دمشق وأحرقوا ما تبقى من رفاتيا وغدروا بجمع كبير من بني أمية في فمسطين 

دت نساؤىم حتى باتوا من السائمين . فقتموىم عمى شاطئ نير )فطرس( وتشتت من نجا منيم في اآلفاق, وتشر 

 النتائج التي ترتبت عمى انتقال الحكم إلى بني العباس : 

نقل العاصمة من الشام إلى العراق وانتصار أىل العراق عمى أىل الشام بعد صراع دام أكثر من  -أوال 

 قرنين. 

 د والبحرية بالبصرة. انتقال النشاط التجاري إلى العراق, وربط التجارة البرية ببغدا -ثانيا 

يثار الموالي  -ثالثا  قيام صراع بين أشراف العرب وأشراف الموالي من الفرس عمى نيل مناصب الدولة, وا 

 بيذه المناصب.
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اشتداد مقاومة الناقمين من العمويين والخوارج وتوالي ثوراتيم عمى الحكم العباسي, وانشغال الدولة  -رابعا  

 بقمعيا مما أدى: 

إلى  -وىو موقف الدولة األموية  -توقف الفتوحات وتحول الدولة العباسية من موقف اليجوم  إلى -ا 

موقف الدفاع, واعتبار الحدود التي وصل إلييا األمويون في فتوحاتيم, حدودا نيائية والوقوف عندىا واالكتفاء 

 بالدفاع عنيا.

عجز الدولة عن ضبط الحكم في الواليات اإلفريقية, مما اضطرىا إلى السكوت واالعتراف بحالة راىنة  -ب  

قضت بانتزاع بعض األقاليم من سيادة الدولة, كما فعل عبد الرحمن بن معاوية بن ىشام بن عبد الممك األموي 

ىـ في 442مستقمة تحولت إلى خالفة سنة ىـ وأقام فييا إمارة 426الممقب بالداخل, حين انتزع األندلس سنة 

قامتو في المغرب 441عيد عبد الرحمن الناصر وكما فعل إدريس األول, بعد نجاتو في وقعة )فخ( سنة  ىـ, وا 

دولة عموية مستقمة, كذلك أدى اختالل األمور في المغرب األدنى )تونس( إلى تولية إبراىيم بن األغمب عميو 

دولة بني األغمب, لتحول دون امتداد دولة األدارسة نحو ل واقامتوىـ, 461ة ومنحو االستقالل الذاتي سن

داريا عن دولة بني العباس, نشأت في إفريقية  لى جانب ىذه الدول المستقمة التي انفصمت سياسيا وا  المشرق. وا 

مارة الرستمية ىـ, واإل411إمارات مستقمة كأمارة بني مدرار التي أنشأىا في )سجمماسة( أبو القاسم سمغو سنة 

ىـ, وكانت كال اإلمارتين تدينان بمذىب الخوارج. 441التي أنشأىا عبد الرحمن بن رستم في )تاىرت( سنة 

تخصيص بعض الوالة بإقميم من أقاليم الدولة استقالال, مكافأة ليم لقياميم بخدمة الدولة, كما فعل  -خامسا 

ارة مستقمة يتوارثيا أبناؤه من بعده, وذلك مكافأة لو المأمون بتخصيص طاىر بن الحسين بإقميم خراسان إم

 .لمتغمب عمى أخيو األمين في حصاره لبغداد والفوز بقتمو وحمل رأسو إليو

ضعف الخالفة العباسية وظيور السالطين أخذت قبضة الخالفة العباسية تضعف تدريجيًا وتتآكل عندما بدأ 

تغمغل األتراك والفرس في المجتمع العباسي. واضطربت األمور وتحول العالم اإلسالمي الفسيح والقوى إلى خالفة 
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و من التقاتل والتناحر والعداوة. ففي بغداد ىزيمة تمفظ أنفاسيا األخيرة. ودويالت أخذت تظير ىنا وىناك في ج

كان الخميفة ألعوبة في يد األمراء األتراك ثم في أيدي بنى بويو الديمميين و السالجقة ولم يعد لو سوى االسم. 

وانطمقت جحافل المغول و التتار تعربد في أرجاء األرض اإلسالمية وىى تكتسح في طريقيا كل شيء. الناس 

وتنشر الموت والدمار والخراب في كل مكان. وقد كانت ىجمات المغول شديدة الوطأة لدرجة أن  والمدن و الزروع

الكثيرين تصوروا وقتيا أن اإلسالم قد انتيى وأن المسممين قد أبيدوا. وحاصر ىوالكو بغداد ثم اقتحميا جنده بعد 

فييا الخراب وأشعموا فييا النار  استسالم الخميفة المستعصم باهلل تحت خدعة وزيره ابن العمقمي. وأشاعوا

وعرضوا سكانيا عمى السيف وقتموا الخميفة واثنين من أبنائو ثم انطمق ىوالكو إلى شمال الشام ليفتك بحمب 

ويقتل أعدادا ال تحصى من أىميا. كما تعرض العالم اإلسالمي ليجمات ضارية وكاسحة من القوى المعادية 

تيا الصميبية عمى الشام ومصر وبيت المقدس بعدما قتموا مئات اآلالف المحيطة بو حيث واصمت أوروبا حمال 

من المسممين العزل وحرقوا المساجد والبيوت ونيبوا خيرات الناس. وكل ىذه العوامل أدت إلى تفكك وانييار 

يالت الخالفة العباسية. وفي السنين األخيرة التي كانت فييا الخالفة العباسية تمفظ أنفاسيا, لم تكن الدو 

ن حرص أمراؤىا عمى  اإلسالمية التي قامت عمى أنقاض الكثير من مناطق الخالفة العباسية تقيم وزنا لمخميفة وا 

الحصول عمى تفويض من الخميفة وىو التفويض الذي كانوا يحصمون عميو بالتيديد تارة وبالمال تارة أخرى. فمم 

يعتيم والدعاء ليم في المنابر, أما الحكام المباشرون يكن بذلك الخمفاء العباسيون سوى خمفاء باالسم وتتم ب

فيم الوالة األتراك, الذين أصبحوا فيما بعد سالطين مستقمين يتمتعون بحكم سياسي وعسكري مستقل. باإلضافة 

إلى ظيور بعض الدول الشيعية كالفاطمية في مصر وشمال إفريقيا الذي ساىم في إضعاف الخالفة العباسية 

 لمستقمة في الخالفة العباسية: ظيور الدول ا

 أعوام(. 611) 611 - 13دولة بني أمية في األندلس مع دول الطوائف: 

 عاما(. 442) 111 - 221دولة بني بويو:  
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 عاما(. 411) 162 - 131دولة السالجقة في المشرق:  

 عاما(.  26) 116 - 111دولة السالجقة في الشام  

 عاما(. 321) 111 - 111دولة السالجقة في األناضول: 

 أعوام(. 211) 611 - 111الدولة األرتقية )في آمد وماردين(:  

 عاما(.  411) 441 - 111الدولة الخوارزمية في خوارزم  

 عاما(.  411) 441 - 144الدولة األتابكية )في الموصل(: 

 عاما(.  26) 111 - 114الدولة األتابكية )في الشام(: 

 عاما(. 63) 416 - 141الدولة األيوبية في مصر: 

 عاما(.  63) 444 - 111الدولة األيوبية في الشام  

 عاما(.  411) 113 - 416دولة المماليك البحرية: 

 عاما(.  341) 132 - 411الخالفة العباسية في مصر: 

 عاما(.  13) 111 - 116دولة المرابطين بمراكش: 

 عاما(. 412) 446 - 141دولة الموحدين بفاس: 

 عاما(.  213) 111 - 431دولة بني حفص بتونس:  

 عاما(. 231) 143 - 422دولة بني زّيان بتممسان: 



  الثالثةتاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( عاما 321) 624 - 113دولة بني مرين بفاس:  

 

 

 

 

 

 : التالية  در والمراجع االمصتم اعداد ىذه المحاضرة من  

 الطبري: تاريخ األهن والولوك -

 الواوردي : األحكام السلطاًية  -

 ابي خلدوى : الوقدهة  -

 د.عبد العسيس الدوري: الٌظن اإلسالهية -

 د. اليوزبكي : دراسات في الٌظن العربية اإلسالهية  -

  السرجاًي راغب د.  -

جالل خشيب :مسألة الخالفة اإلسالمية , مقاربات فكرية وسياسية مختمفة :  مقال عمى الشبكة  -
 https://www.noonpost.com/contentالعنكبوتية 

  /https://www.hawaaworld.comمراحل الخالفة اإلسالمية : مقال عمى الشبكة العنكبوتية : -

https://www.noonpost.com/content
https://www.hawaaworld.com/

