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 الدواوين في الدولة العربية اإلسالمية : : الخامسةالمحاضرة 

ظيرت الدواوين بسبب حاجة المسممين الى التنظيم اإلداري والعسكري والمالي، وقد كانت ىذه 
الدواوين في بدايتيا بسيطة ومحدودة، ولكن سرعان ما نمت وتطورت بحسب الظروف السائدة 

فارسية معّربة، وتعني السجل أو الدفتر إذ كان يكتب بيا أسماء في الدولة، وكممة دواوين كممة 
الجند وأىل العطاء، وقيل أيضًا إّن كممة ديوان كممة من أصل عربي من الفعل دّون، وىذا 

مقارنًة بالمفظ المرتبط بديوان الشعر، إذ تعتبر من األنظمة التي اقتبسيا العرب عن الفرس والروم 
ميع المجاالت، وبعد ذلك توسّعت الدواوين فأصبحت تعني السجل لتنظيم أمور الدولة في ج

بشكل عام، وأصبح يقال مصطمح دواوين عمى المكان الذي يتم بو حفظ السجالت ولكن بشكل 
مجازي، كما نشأت الدواوين بشكل تدريجي حسب الحاجة ليا بالتالي لم تنشأ دفعة واحدة، إذ إّن 

ذي أنشأت من أجمو، وبعضيا بقي ثابتًا. تّم تدوين بعضيا كان يزول بسبب زوال السبب ال
ىجري، وكان أول ديوان في اإلسالم يسمى ديوان  02ىجري، وتم تنظيميا عام 55الدواوين عام 

الجند وقد ُسّجل فيو أىل المدينة وىم نواة األمة بعد ذلك الجيوش المقاتمة التي قامت بتحرير 
ل أىل مكة في ىذا الديوان ألنيم لم يشاركوا في اليالل الخصيب وفارس ومصر، ولم يتم إدخا

الحروب، وكذلك األعراب الذين بقوا في الجزيرة، وكانت توزع عمييم األموال من الصدقات، وكان 
بيت المال الى جانب ديوان الجند، إذ كانت تودع فيو األموال القادمة من الصدقات والغنائم 

وين أخرى مثل ديوان الخراج والنفقات وديوان الجند. كان والجزية، أّما في الواليات فكان ىناك دوا
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أول من وضع الديوان في اإلسالم، وقد دّونيا لو عقيل بن أبي 

طالب، وجبير بن مطعم الذين كانوا من نبياء قريش، ومن أىم الدواوين التي أنشأىا: ديوان 
 موال(، ديوان الجباية )الخراج أو الجزية(.اإلنشاء )الرسائل(، ديوان العطاء )األ

  :نشاة الديوان
يقال ان الخميفة عمر بن الخطاب) رضي اهلل عنو(  كان اول من انشا الديوان في االسالم بينما 
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لم يكن شيء من ىذه الدواوين لمدولة االسالمية قبمو. فمم يكن لمرسول )صمى اهلل عميو وسمم ( 
لما كثر دخل الدولة نتيجة الفتوحات زمن عمر) رضي اهلل عنو( اشار عميو  بيت مال.ولكن

 .بعض اصحابو باتخاذ الديوان
 

 :االسباب التي جعمت عمر) رضي اهلل عنو( يقيم الدواوين
 :"الروايتين المتين اديتا الى اىتداء عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو(الى "الدواوين

 :الرواية االولى  -5
يرة عاممو عمى البحرين، قدم ومعو مال كثير فقال لو عمر:ما الذي جئت بو؟ قال ان ابا ىر 

قال:ال ادري. ثم صعد عمر )   الف درىم ، فقال عمر) رضي اهلل عنو(:أ حالل ىو؟  522
رضي اهلل عنو(وخطب بالناس قائال: قد جائنا مال كثير ان شئتم كمناه كيال وان شئتم ان نعده 

قد رايت االعاجم يدونون ديونا ليم فقال: دونوا الدواوين. االمر الذي ادى  عدا. فقام رجل فقال:
 .بيت المال  الى انشاء ديوان الخراج ومن ثم

 
  :رواية الثانيةال -0

يقال ان الذي اشار عمى الخميفة عمر بوضع الديوان ىو احد زعماء الفرس الذين اسمموا، اذ كان 
شا فقال لو :ىذا الجيش قد أعطيت أىمو األموال فان فقد حاضرا مجمس الخميفة وقد راه يرسل جي

منيم رجل بمكانو فما يدري قائدك بو. و اشار عميو بوضع الديوان و فسره لو و شرحو. فامر 
 .عمر بانشاء ديوان الجند

 
 .العسكرية  من جراء الفتوحات و االنتصارات  كثرة االموال المتدفقة عمى الدولة االسالمية -3

المدخوالت و المصروفات و الحاجة الى ضبط االموال العامة.ففي زمن عمر كثرت أي كثرة 
الفتوحات االسالمية ضد الفرس والبيزنطيين في عدة معارك واسترجع المسممين العراق وسوريا، 
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مما ادى الى تدفق االموال وغنائم الحرب، وبالتالي الحاجة الى تنظيم مصروفات ومدخوالت 
 .الدولة

 
  .لمستحقين من االموال من الجنود والموظفين وسواىمكثرة ا -4

فقد قسم عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو(الدولة االسالمية الى واليات ووضع عمى كل والية 
والي يساعده موظفون عمى مختمف المستويات وما تبع من ذلك من تجنيد واحتياجات عسكرية، 

 .د من تمويل وارزاق ومعداتوكان عمى الدولة االسالمية سد احتياجات الجنو 
 
حاجة الخميفة ومعاونيو من رجال الدولة الى ضبط االمور ومجريات التنظيم االداري بسسب -5

فقد قسم عمر) رضي اهلل عنو( الدولة الى واليات وجعل عمى كل والية وال يستمد  .الدولة  اتساع
ثل: العامل والقاضي وكاتب سمطتو من الخميفة وعمل الى جانبو في الواليات موظفون اخرون م

الديوان وصاحب بيت المال.وكان لكل والية مقر دائم لمحكومة. كل ىذه االمور، باالضافة الى 
ازدادت وارادت الدولة من   ضبط وتنظيم لالمور االداريو ، أي  الفتوحات احوجت وجود

 .الفتوحات وتشعبت االدارة
 
.فقد ازداد عدد الجنود مما لزم تدوين   هالحاجة لتنظيم الجيش ومعرفة تفاصيل افراد -6

 المعمومات عنيم.

 الدواوين التي ظيرت في العصر الراشدي  
 :ديوان الجند -5

سجل فيو اسماء الجند ونسبيم وقبائميم وحتى الوانيم ومالمحيم وسائر ما يميز الجندي من 
 .غيره
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 :وظائفو
 .الخميفة عمر اسس الجند النظاميعين مقدار العطاء لكل واحد من الجنود، وبذلك وضع  -
انفسيم صيانة   التزم الديوان باعداد المعدات الحربية وتموين الجيوش، في حين تولى الجند -

 .السالح من ارزاقيم وعطائيم
 :اىميتو

وضع عمر اساس الجند النظامي فكان القائد اذا اراد االستعداد لمقتال احضر دفاتر الديوان 
ن. وصار التجنيد االلزامي نظاما اساسيا في التجنيد وتكوين الجيوش واختار منيا المقاتمي

 .االسالمية منذ ان وضع عمر ديوان الجند
 
 ديوان الخراج:  -0

 :وظائفو
واردات الدولة المالية من الزكاة و الخراج و الجزية و العشور، أي ىو بمثابة   سجل فيو جميع -

و ظائفو تسجيل جميع واردات الدولة المالية من ديوان لمدخوالت و مصروفات الدولة. أي من 
واردات الدولة من الفتوحات و تشعبت   المواد المذكورة اعاله. و ىذا الن في فترة عمر ازدادت

 .االدارة فاوجد الديوان لتسييل انفاقيا و صرفيا
 :اقرار ما يفرض لكل مسمم من العطاء . جعل عمر العطاء لممسممين عمى اساس -
 .بقة في االسالم ونصره الرسول في مواطن حروبوالسا  -5

اما المقاتمون من اىل المدينة فجعل ليم العطاء عمى اساس السابقة في االسالم ونصره       
الرسول في حروبو. فمن اسمم قبل بدر كان عطاؤه اكبر ممن اسمم بعد بدر. اما في العراق 

يتدنى النصيب كمما قمت   االوفى، ثم والشام ومصر فجعل لمقاتمي المعارك الكبرى النصيب
 .القتال  المساىمة في

 



  الخامسة تاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

(5( 

 

 : المال بيت

وأنشأ عمر رضي اهلل عنو بيت المال ولم يكن موجوًدا في عيد النبيِّ صمى اهلل عميو وسمم      
وال في عيد أبي بكر رضي اهلل عنو؛ حيث قضت سياستيما بتوزيع ما يأتي من األخماس وأموال 

الزكاة إلى المدينة عمى من فييا، وقد رفض عمر في بادئ األمر الخروج عمى ىذه السياسة. 
دما قال لو أحد المسممين: "يا أمير المؤمنين لو تركت في بيوت األموال عدَّة لكون إن كان! فعن

فقال: كممة ألقاىا الشيطان عمى فيك وقاني اهلل شرَّىا، وىي فتنٌة لمن بعدي، بل أعد ليم ما أمرنا 
كان ىذا المال  اهلل ورسولو: طاعة اهلل ورسولو، فيما عدَّتنا التي بيا أفضينا إلى ما ترون، فإذا

 ثمن دين أحدكم ىمكتم.

يبدو أن كثرة موارد الدولة المالية بعد استقرار الفتوح دفعت عمر رضي اهلل عنو إلى تغيير       
سياستو، ووافق عمى تأسيس بيٍت لممال ُيحفظ فيو األموال الفائضة عن أعطيات الجند واإلنفاق 

 الضروري عمى مصالح المسممين.

يت المال من الزكاة والصدقات والجزية والعشور والخراج، وكانت ىذه األخيرة عمى تعدَّدت موارد ب
ٍة بعد قرار الخميفة بإبقاء األراضي الزراعية في أيدي أصحابيا  جانٍب كبيٍر من األىميَّة وبخاصَّ

ٍع لالستقرار في البالد المفتوحة من جية، ودعم  المحميين، ممَّا ساىم في توفير مناٍخ مشجِّ
دات الدولة الماليَّة من جيٍة أخرى، وكان ىذا القرار معبًِّرا عن نظرة الخميفة البعيدة لموصول عائ

إلى تحقيق االنصيار والتالحم بين مجتمعات ىذه البمدان وبين المسممين الفاتحين، ال سيما وأنَّ 
 ىؤالء لم تكن لدييم التجربة الزراعية الكافية لمقيام بيذا الدور.

يل ىذه المصادر الماليَّة في بيت المال تحت إشراف جياٍز ينتدبو الخميفة ليذه كان يجري تسج
ل الذي صار ُيعرف بـ"صاحب بيت المال"، وكانت عممية  الميمَّة، وفي مقدمتو المسئول األوَّ
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التوزيع تأخذ شكميا المنظَّم الذي يتعدَّى اليبة أو المكافأة إلى الرواتب المستقرَّة أو إلى عطاء، 
  عن األموال المحمولة بأمر الخميفة في مشاريٍع ذات خصائٍص عامَّة.فضاًل 

 

 : الدواوين في العصر األموي  

اىتّم خمفاء بني أمية بالنظام اإلداري اىتمامًا كبيرًا خاصًة أّنيم كانوا يعيشون في بالد الشام، إذ 
وأصبحت بالد الشام مكان  انتقل الثقل السياسي من المدينة المنورة إلى دمشق في عيد األمويين،

يقصده طالب العمم والمعرفة، واستخدم األمويون رجااًل من العرب في اإلدارة، إذ برعوا وأثبتوا 
كفاءة مالية فييا، كما ازداد عدد الدواوين في العصر األموي عّما كان عميو في عصر الخمفاء 

عدد الدواوين، إذ استحدث  الراشدين، وذلك بسبب الضرورة اإلدارية التي احتاجت أن تزداد
معاوية بن أبي سفيان بعض الدواوين إلى ما كان موجود سابقًا، مثل ديوان الخاتم وديوان البريد 
وديوان الصدقات وديوان الطراز. في عيد عبد الممك بن مروان تطورت النظم اإلدارية تطورًا 

من المناطق مثل الشام والعراق  كبيرًا، إذ قام بتعريب الدواوين فتّم تعريب الدواوين في كثير
 ومصر، عمى الرغم من أّن المسممين الفاتحين أبقوا عمى الدواوين بمغة البالد المفتوحة. 

 

 :سبب ظيور الدواوين االضافية في عيد االمويين
االتصال بالفرس والبيزنطيين اكثر مما اتيح لمراشدين فاتسعت في عصرىم  لقد اتيح لالمويين

ومن ابرز  .مما ادى الى احتياج دواوين جديدة لتنظيم ادارتيا ولتتالئم مع تطورىا  مرافق الدولة
 الدواوين التي ظيرت في العصر األموي :

 :ديوان الرسائل -5
يفة مع الواليات واالمصار وفي بعض عمى مراسالت الخم وميمتو في اول األمر اإلشراف
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تفاوض في بعض االحيان الشؤون ذات الصبغة العسكرية   االحيان مع الدول االخرى التي
 .السياسية واالقتصادية

وكان كاتب الرسائل من اىم الكتاب في الدولة النو كان يطمع عمى اسرار الخميفة وكان اول      
ذا حرص الخمفاء اال يولوا ىذا المنصب اال اقربائيم الداخمين عميو واخر الخارجين عنو ولي

  .وخاصتيم. وظموا عمى ذلك الى ايام العباسيين
 :ومن واجبات صاحب ديوان الرسائل عمى مر العصور تشمل

 .التوقيع عمى الرسائل المرسمة الى جميع الواليات والموظفين، والنظر في الكتب الواردة اليو- 
 .في الرسائل حتى ال يزاد او ينقص فيوالنظر في االلقاب التي - 
 .االطالع عمى ما يكتب في ديوانو ويوقع عمييا- 
 .االطالع عمى امر البريد- 
 .النظر في ابراج الحمام الزاجل من السعاة الذين يوصمون الرسائل- 
 .النظر في امر العيون والجواسيس والنظر في االمور العامة- 
 .عدم تاخيرىاالرد عمى االجوبة في يوميا و - 
 
 :ديوان الطراز -0

أي رسم اسماء الخمفاء واالمراء اوعالمات تختص بيم عمى اطراف ثيابيم الرسمية وقد اخذ 
االمويين ذلك عن البيزنطيين الذين اعتادوا كتابة عبارة" باسم االب واالبن والروح القدس"، عمى 

ارة البيزنطية باحدى الشيادتين "ال الو الطراز فعندما جاء عبد الممك بن مروان امر باستبدال العب
 ." اال اهلل".ثم اقيمت الدور لنسج االثواب واشرف عمييا عامل خاص دعي "صاحب الطراز

 
 :ديوان البريد -3

 .كان معاوية بن ابي سفيان اول خميفة استحدث نظام البريد في الدولة
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 :الظروف التي ادت الى انشاءه
سكان البالد المفتوحة اضطرتو الى ادخال نظم جديدة عمى االدارة ب واالحتكاكان البيئة الجديدة 

فادخل نظام البريد الذي اخذه عن الروم اثناء حكميم بالشام، ثم ادخل عبد الممك بن مروان عدة 
 .تحسينات عمى نظام البريد واصبح بذلك اداة ىامة في ادارة شؤون الدولة

 :وظائف صاحب البريد
ألصل لخدمة اغراض الدولة، لنقل اوامر واخبار السمطات المركزية كان البريد مخصصا با -أ

  .الى الواليات وبالعكس أي كان صا حب البريد يوافي الخمفاء باالخبار اوال باول
  .كانت احدى ميمات صاحب البريد التجسس عمى الوالة -ب

 :و اصبح البريد عمى ثالثة انواع
 :ا. البريد البري

كانت طريقو تمتد من عاصمة الدولة نحو اطراف الدولة، و تكون ىنالك محطات لمبريد تتالف 
 .المحطة من خان ومسجد وسقاية وفييا دواب البريد من بغال وخيل وابل

 :ب.البريد البحري
وقد اقتصر عمى البالد البحرية بصفة خاصة،وكان صاحبو يزود عادة بمراكب سريعة 

البريد، وكان االعتماد عمى ىذا النوع ضعيفا، وال يمجا اليو اال عند تعذر في نقل    الستغالليا
 .الطرق البرية

 :ت.البريد الجوي
 .بواسة الحمام الزاجل او حمام الرسائل وبرز ذلك بشكل خاص في العيد الفاطمي

 :ديوان الخاتم -4
عميو وىو طري كانت الرسائل تطوى ويمصق طرفيا بالشمع او الطين االحمر الذي يطبع     

 .خاتم الخالفة ويترك حتى يجف فاذا فتحت الرسالة من قبل ان تصل الى مرجعيا عرف ذلك
وكان معاوية اول من استحدث ىذا الديوان بسبب حادثة الغش التي حدثت بتزوير المبمغ عمى 
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الف درىم. ومن ىنا وضع  022الف درىم 522شخص ارسمو الى زياد بن ابية فجعل ال   يد
ة ديوان الخاتم وىدفو منع التزوير لذلك احتفظ في الديوان بنسخة من الرسائل التي ترسل معاوي

 .من الخميفة الى الوالة
وصارت العادة ان يحتفظ ديوان الخاتم بنسخة عن كل ما يوقع من الرسائل وحسابات، وكذلك 

حين نكب عدد  فعل الوالة، وذلك لمرجوع الييا والمطابقة، وخاصة في العصر العباسي الثاني
كبير من الوزراء بدعوة الرشوة والتالعب والغنى غير المشروع. وفي عيد الممك بن مروان عربت 

 .الدواوين
 

 : يالعصر العباسن في يو واالد
تطورت النظم اإلدارية في العصر العباسي تطورًا ممحوظًا، إذ اتبّعوا في بداية األمر النيج       

الذي كان عميو العصر األموي، واستخدموا طريقة األمويين في االستعانة برجال ذات قدرة وكفاءة 
صبحت في اإلدارة، وأصبحت الدواوين ليا دفاتر خاصة، وتعتبر ىذه خطوة إدارية ميمة إذ أ

الدواوين تسجل كل أحوال الدولة وما يدخل إلييا وما يخرج منيا، كما اىتموا بالناحية االقتصادية 
 لما ليا من تأثير عمى الحكم والدولة والرعية، 

 وابرز الدواوين التي ظيرت في العصر العباسي ىي :
 :ديوان االزمة -5

 .الوالياتسمي ديوان االزمة في العاصمة وديوان الزمام في 
انشأه الخميفة الميدي وكانت ىذا الدواوين عبارة عن دوائر صغيرة تشرف عمى اعمال الدواوين 
الكبيرة حتى كانيا دواوين محاسبة، اذ كانت تيتم بالدرجة االولى بالتدقيق والحسابات والشؤون 

 .المالية التي يتصرف بيا ديوان من الدواوين
ام االزمة، ينظم في ان واحد جميع دواوين االزمة. وكان وفي عيد الميدي انشئ ديوان زم -0
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 .صاحبو يشبو وزير المالية، فيو يجمع الواردات كميا وانواع النفقات كميا ويقيم الموازنة بينيما
وقد استحدث المنصور بيت مال المظالم أي أّنو إذا عزل أحد العّمال كان يأخذ مالو ويضعو  -3

 ال العام ويكتب عميو اسم صاحبو.في بيت مال مستقل عن بيت الم

 :ديوان الموالي والغممان -4
 .استحدثو المعتصم بيدف تسجيل اسماء مواليو وغممانو من االتراك واالىتمام في االستكثار منيم

وسبب ظيوره كثرة االتراك واستخدامو ليم وتزايد عددىم في الجيش والبالط. فأنشأ ليم ىذا 
 .حتياجاتيمالديوان لكي ييتم بشؤونيم وا

مثل ديوان المصادرات وغيرىا من الدواوين التي ظيرت تمبية   كانت ىناك دواوين كثيرة،كما 
 لمحاجة الييا في ىذا العصر .

ي كانت ىناك لكل والية ديوان يدير شؤونيا، وبعد ذلك قام المعتضد بتوحيد ىذه الدواوين ف كما
 ديوان واحد سمّي )ديوان الدار( . 

  

 النقود والدواوين :تعريب 

عمد الخميفة عبد الممك بن مروان إلى تعريب النقود والدواوين والسيطرة عمى إدارتيا وأعماليا ، 
حتى صارت الميزة الكبرى لعصره ، إنو عصر التعريب ، إذ قاد الخميفة بنفسو حركة التعريب 

اء من بعده من الخمفاء ، الكبرى ىذه ونفذىا أمراؤه في أقاليم الدولة المختمفة ، وأتميا من ج
وشممت ىذه الحركة : تعريب النقود ، وتعريب الطراز ، والقراطيس والوثائق الرسمية ، وتعريب 

 دواوين الخراج .
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والواقع إن حركة التعريب كانت ضرورة عممية لتأكيد كيان الدولة السياسي واالقتصادي ، 
افتو ونشرىا ، فيي لذلك مرحمة حاسمة من وصبغيا بالصبغة العربية وعاماًل ميمًّا في توحيد ثق

 مراحل التطور الحضاري في شتى المجاال

لقد ساقت ظروف عدة الى تعريب عبد الممك لمنقود التي كانت تحمل اإلشارات المسيحية 
واألجنبية من الصميب وصورة اإلمبراطور البيزنطي . بدأت القصة عندما قرر الخميفة عبد الممك 

التي تشير الى العقيدة المسيحية ) بسم أآلب واالبن والروح القدس ( بعبارة  أن يستبدل الكممات
التوحيد اإلسالمية ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( التي كانت تشكل الترويسة عمى قراطيس البردي 
التي كانت تصنع في مصر في الدولة اإلسالمية ويتم تصديرىا الى الدولة البيزنطية . فقرر 

يزنطي جستيان الثاني أن يذكر اإلسالم والرسول الكريم بسوء عمى الدنانير الذىبية اإلمبراطور الب
التي كانت تضرب في الدولة البيزنطية ويتم تصديرىا الى الدولة اإلسالمية ، حيث أن الدولة 

ه ( تستعمل نظاما نقديا من ثالثة معادن : الدنانير الذىبية  73اإلسالمية حتى ذلك التاريخ ) 
في الدولة البيزنطية ، والدراىم الفضية وتضرب في الدولة اإلسالمية ولكن عمى الطراز وتضرب 

الساساني ، أما الفموس النحاسية فكانت تضربيا المدن اإلسالمية ولكن عمى الطراز البيزنطي 
مام ىذا التيديد السافر من الدولة البيزنطية في اإلساءة الى اإلسالم والرسول الكريم  أيضا . وا 

مى الدنانير المصدرة الى الدولة اإلسالمية جمع الخميفة عبد الممك أىل اإلسالم واستشارىم في ع
األمر ، وقد أشار عميو " محمد بن عمي بن الحسين " بضرب دراىم ودنانير جديدة ، تحمل 
 نقوشا تمجد العقيدة اإلسالمية ، مثل عبارة التوحيد ، وذكر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم . 

وبالفعل أصدر الخميفة أوامره بالتوقف عن دفع أي إتاوة أو أموال الى الدولة البيزنطية ، ثم البدء 
ىـ  وانتيى العمل 73بالعمل عمى تعريب العممة األمر الذي استغرق عدة سنوات ابتداء من العام 

أو صميبية في بالمشروع وصوال الى العممة العربية اإلسالمية الخالصة بدون أية إشارات رومانية 
 ىـ ، 77العام 
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 اسباب تعريب الدواوين و نتائجو : 

يتضح لنا ان حركة التعريب في الدولة العربية كانت ليا اسباب حقيقية و مباشرة تختمف اختالفا 
جوىريا عن االسباب التي ذكرتيا بعض المصادر العربية كالجيشياري )الوزراء و الكتاب( و 

ذين يؤكدان ان الموظفين في الدواوين تثاقمو عن طمب الخميفة عبد البالذري )فتوح البمدان( ال
ومن  الممك بن مروان و ان احدىم بال في دواة فقام الخميفة يامر بتحويل الحساب الى العربية.

 وىامة ادت الى التعريب تتمخص في:  ىنا يتضح لنا ان ىناك اسباب رئيسية

/ اتمام صبغ الدولة بالصبغة العربية بعد ان تحققت حركة االصالح النقدي الن حركة التعريب 5
كانت مظيرا من مظاىر وجود الدولة و سيادتيا كما تولى اشخاص غير عرب زمام االدارة في 

 الدولة العربية كان مخالفا السس و كيان الدولة القومي.

ت نظام الدولة االقتصادي و يعيق ادارتيا المالية لذا / كان االختالف في لغات الدواوين يفت0
كانت حركة تعريب الدواوين دعما لممركزية العربية في النواحي االدارية و االقتصادية و 

 تصحيحا لمنظام القديم.

/ تحرير النظم االدارية و المالية من الخضوع لمسيطرة العنصرية او الشعوبية المحمية مما يؤكد 3
 ة سياسيا عمى البالد المغموبة.سيادة الدول

/ تقييم المغة العربية و رفع مركزىا و اتخاذىا لسانا حضاريا لالمة االسالمية و العربية و 4
 لمشعوب التي خضعت ليا.

 وقد حقق ىذا المشرع لمدولة اإلسالمية العديد من األمور اليامة نذكر منيا :  

مخص في صبغ اإلدارة بالصبغة القومية العربية )أوال ( شيد عصر عبد الممك ظاىرة جديدة ، تت-
المستندة الى الفكر اإلسالمي ، فبدا في تعريب الدواوين ، وضرب أول عممة عربية خالصة ، 



  الخامسة تاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكانت ىذه الظاىرة ضرورة من ضرورات الحكم في مرحمة االستقرار التي أعقبت مرحمة الفتح 
 التي بدأىا عمر ابن الخطاب . 

د الممك في إعادة حق ضرب العممة الى الخالفة ، وحصره في شخص ) ثانيا ( رغبة عب -
الخميفة ، بعد أن نجح في توحيد العمم اإلسالمي تحت سمطانو . حيث الكثير من الزعماء 

 المتغمبين أو القادة الثائرين يضربون مسكوكات مستقمة عن بعضيم البعض . 

لدولة العربية اقتصاديا ، بعد أن ىيا ليا ) ثالثا ( رغبة عبد الممك في العمل عمى استقرار ا -
االستقرار السياسي ، إذ ال سبيل الى ىذا االستقرار االقتصادي ما دامت مقومات الدولة المالية 

 تدور في فمك الدنانير البيزنطية والدراىم الساسالية ، وترتبط بأوزانيا وأسعارىا . 

مروان كان خطة مرسومة لمتخمص من  ) رابعا ( إن تعريب النقود عمى يد عبد الممك بن -
، لعممو بان ممك الروم لن يقبل  -كما مر أعاله  –الجزية المفروضة من قبل جستيان الثاني 
 نقودا ذات طابع إسالمي ، وقد كان بمثابة 

التحدي من قبل عبد الممك لمدولة البيزنطية ، حيث شعر بقدرتو عمى مواجية ذلك التحدي 
 الثوار في العراق . خاصة بعد إن قضى عمى 

)خامسا ( إن القضاء عمى اإلمبراطورية الفارسية عمى يد العرب ، إضافة الى تأزم األوضاع  -
مع الدولة البيزنطية ، أدى الى نقص النقود المتداولة بين السكان ، النقطاع مصادرىا ، كما إن 

دية . لذا رأى عبد الممك أن تمك النقود أضحت ال تناسب نشاط الدولة المالي ، وحاجاتيا االقتصا
  –سك نقود عربية ممكن إن يسد مثل ىذا النقص المالي 

)سادسا ( إن اعتماد الدولة اإلسالمية عمى النقود األجنبية ، كان لو أضرار كبيرة عمى االقتصاد 
، خاصة بسب شيوع الزيوف في العمالت ، وال سيما الفارسية ، مما يؤدي الى ىبوط قيمة العممة 

ارتفاع أسعار الحاجيات ، وزوال الثقة المالية ، وكان يقع عمى الدولة اإلسالمية نتيجة ذلك ، و 
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غبن كبير في استيفاء حقوقيا من الضرائب فيؤدي ذلك الى نقص كمية الخراج ، فمن اجل 
 التخمص من كل ىذه المشاكل كان ال بد من تعريب العممة 

ية السائدة في الدولة العربية ، من نظم مالية ) سابعا ( إن االختالف في األنظمة المال -
ساسانية ، ونظم مالية بيزنطية ، كان سببا في االختالف الواضح بين إحكام الجزية والخراج 

وعشور األرض ، وعشور التجارة في العراق وفارس عنيا في الشام ومصر . فكان الحل ليذه 
وحيدىا في ظل عممية إسالمية متقاربة المشكمة من وجية نظر عبد الممك ىو تعريب النقود وت

 في الوزن والشكل . 

نقودا عربية  –ألول مرة  –)ثامنا ( وىو األىم بدت النقود المتداولة في الدولة اإلسالمية -
إسالمية خالصة تضرب في الدولة اإلسالمية وليس في بالد الروم أو الفرس ، تمجد اإلسالم 

عبد الممك الروم حتى يسيئوا الى اإلسالم والرسول )صل اهلل  والرسول الكريم ، ولم ينتظر الخميفة
 عميو وسمم ( . 

 

 نتائج حركة التعريب : 

 اما نتائج حركة التعريب فتتمخص عمى الشكل التالي:

/ اصبحت المغة العربية المغة الرسمية في الدولة و قد ساعد ذلك عمى تقمص نفوذ اىل الذمة 5
دي المسممين من العرب نتيجة التعديل في الدواوين المحمية سوء بعد ان انتقمت مناصبيم الى اي

كان من ناحية المغة ام من ناحية الموظفين الذين يعممون في ىذه الدواوين ثم اخذت طبقة 
الكتاب تظير منذ ذلك الحين من العرب و المسممين و ترتب عمى ذلك انقراض المغات الفارسية 

 و الرومية و القبطية.
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المغة العربية انتشارا واسعا في العالم االسالمي و اصبحت لغة الفكر و الحضارة في / انتشرت 0
 اجزاء كثيرة من االمبراطورية العربية و اقبل الموالي و غيرىم عمى تعمميا و اتقانيا.

/ كانت حركة التعريب اول عممية ترجمة منظمة ادت الى نقل الكثير من االصطالحات 3
 نشطت ايضا الترجمة من اليونانية و الفارسية و اليندية الى المغة العربية. الرومية و القبطية كما
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