
 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                           

 

259 

 

 

 أثر العامل القبلي في انتقال السلطة في العصرين الراشدي واالموي
 م.د علي دهش حلو الكرعاوي

 الجامعة  المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التاريخ
Alidhash85@gmail.com 

 2022/ 10/ 29تأريخ القبول:       2022/ 1/ 10تأريخ الطلب:  
 الخالصة باللغة العربية : 

كان للعامل القبلي تأثري كبري يف 
عملية انتقال السلطة يف املدة موضوع 
البحث، اذ ُأختري بعض اخللفاء على 
أساس مكانتهم وسطوهتم وجتربتهم 
وتقدمهم يف السن وغريها من املؤهالت 
اليت هي باالصل مؤهالت الزعامة القبلية 
وهذا ما كان واضحا يف التجربة التارخيية 

و ى يف العرر الرادد  يف مناسبتني اال
أنتجت اختيار أيب بكر للخالفة، والثانية 
يف العرر االمو  عندما ُأختري مروان بن 
احلكم هلذا املنرب، كما ان العامل القبلي 
اثبت قوته عندما استطاعت بعض 
البيوتات القردية اقراء بين هادم عن 
مركز اخلالفة، وهذا ما أدى بالنهاية ا ى 

تات قوة وعربية مبنرب تفرد اكثر البيو 

اخلالفة اليت اصبحت ملكية وراثية منذ أن 
استقرت يف البيت االمو ، وهذا ما يؤكد 
قوة العامل القبلي واثره الكبري على مسألة 

 انتقال السلطة . 

تتبع الباحث يف دراسته للمدة 
موضوع البحث أثر العامل القبلي، ومدى 
 تاثريه يف تنريب اخللفاء وامللوك، وكيف
استثمره ملوك االمويني سّيما االوائل منهم 
لراحل تثبيت ملكهم، كما ركز الباحث 
على اغفال قوة هذا العامل املؤثر عندما 
افسدوا العالقة الوثيقة مع القبائل اليمانية 
املساندة مللكهم يف الوقت الذ  تنامت 
فيه العربية القبلية بني القبائل اليمانية 

الذ  ادى بالنهاية  والقبائل القيسية االمر
ا ى سقوط االمويني ووصول العباسيني ا ى 

 السلطة .



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                           

 

260 

 

الكلمات املفتاحية : ) العامل القبلي، 
انتقال السلطة، الزعامة القبلية، ملكية 

 وراثية ( . 
Abstract 

The tribal factor 
had a great influence on 
the process of transferring 
power for the period in 
question, as some of the 
caliphates were chosen on 
the basis of their position, 
sway, experience, 
advanced age and other 
qualifications that are 
originally the 
qualifications of tribal 
leadership. Abu Bakr to 
the caliphate, and the 
second in the Umayyad 
era when Marwan Ibn Al-

Hakam was chosen for this 
position. 

The tribal factor 
also proved its strength 
when some of the Quraish 
houses were able to 
exclude Bani Hashim 
from the center of the 
caliphate, and this 
ultimately led to the 
uniqueness of the most 
powerful and fanatical 
houses in the position of 
the caliphate, which 
became a hereditary 
property since it settled in 
the Umayyad house, and 
this confirms the strength 
of the tribal factor and its 
great impact. on the issue 
of the transfer of power. 
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In his study, the 
researcher tracked in his 
study for the duration of 
the research topic the 
impact of the tribal factor, 
and the extent of its 
impact on the installation 
of caliphs and kings, and 
how the Umayyad kings, 
especially the first of them, 
invested it in favor of 
establishing their king. It 
grew in tribal nervousness 
between the Yemeni 
tribes and the Qaisi tribes, 
which eventually led to 
the fall of the Umayyads 
and the arrival of the 
Abbasids to power. 

 
 

 كلمات افتتاحية باللغة االجنليزية : 
(tribal factor, transfer of 
power, tribal leadership, 
hereditary ownership) 

 املقدمة :

كان للعامل القبلي أثر هام يف 
ة يف وسط جمتمٍع أو ى إنتقال السلط

لالنتماءات امهية كبرية وهذا ما ترك أثراً  
كبريًا لتدخل العربية القبلية يف عملية 
إنتقال السلطة سواء على مستوى اقراء 
أسرة أو دخص عن السلطة ألسباب 
قبلية من قُبيل التنافس القبلي أو على 
مستوى املؤهالت اليت مت على اساسها 

لك ، إذ كان للعامل اختيار اخلليفة أو امل
القبلي أثر كبري يف ذلك ، عندما كانت 
املؤهالت القبلية حاضرة بقوة عند احلديث 
عن إختيار من يتو ى السلطة ويف مقدمتها 
تقدم السن واخلربة والتجربة وغريها من 
املؤهالت القبلية اليت أّهلت بعض 
الشخريات اليت تولت السلطة يف املدة 

مستوى أثر موضوع البحث، أو على 
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العامل القبلي يف إنتقال السلطة من خالل 
مساندة هذه الشخرية أو تلك ، وهذا ما 
امتد أثره على طول املدة موضوع الدراسة 

 وكما سيتضح الحقاً .

تناولت الكثري من الدراسات 
)العربية القبلية( اليت تنامت أيام الدولة 
االموية سّيما بعد معركة مرج راهط، 
وادتدت يف السنوات األخرية من عمر 
الدولة االموية، إاّل ان تلك الدراسات مل 
تتناول تأثري العامل القبلي على مسألة 
انتقال السلطة وامنا ترّكزت على سرد 

الرراعات وبيان دور امللوك أحداث تلك 
االمويني فيها وموقفهم منها، وعلى هذا 
املنوال سارت أغلب الدراسات، ومنها 
على سبيل املثال ال احلرر دراسة الدكتور 
احسان النص ) العربية القبلية واثرها يف 
الشعر االمو (، ودراسة الدكتور ناجي 
حسن ) القبائل العربية يف املشرق خالل 

مو (، ودراسة الدكتور حممد العرر اال
عابد اجلابر  عن فكر ابن خلدون ) 
العربية والدولة( وغريها الكثري من 

الدراسات يف هذا اجملال، ومن هذا املنطلق 
رّكز الباحث يف دراسته هذه على بيان أثر 
العامل القبلي يف عملية انتقال السلطة 
وذلك الن الدراسات اليت ادرنا ال بعضها 

هذا اجلانب أو تناولته بشكل أما اغفلت 
 عرضي وخمترر .

ضمت هذه الدراسة حمورين : 
تناول االول العامل القبلي واثره يف انتقال 
السلطة يف العرر الرادد ، بينما تناول 
الثاين اثر العامل القبلي خالل العرر 
االمو  وبيان املناسبات التارخيية اليت ظهر 
فيها أثر هذا العامل بشكل واضح 

اقشة تأثريه ونتائجه وذلك لتوضيح ومن
امهيته يف تغيري مسار األحداث التارخيية 
وصواًل ا ى اخلامتة اليت ذكرنا فيها اهم 

 االحداث اليت توصلنا اليها .

اواًل: أثر العامل القبلي يف إنتقال السلطة 
 أبان العرر الرادد  :

حدث استقطاب قبلي من أجل 
االستحواذ على السلطة قُبيل وفاة النيب 
)ص( إذ تعاهد بعض الزعماء القرديني 
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أهل بيت النيب  –على اقراء بين هادم 
من خالفته وذلك عندما اعلن  –)ص( 

النيب )ص( عن اسم خليفته يف غدير خم 
بعد رجوعه من حجة الوداع ، وحاول 

ام علي )ع( هؤالء ان يروروا خالفة اإلم
للنيب )ص( على أنه اختيار قبلي ، سعى 
من خالله النيب )ص( إ ى تقدمي بين هادم 
على غريهم من احياء قريش ، وامنا أراد 
من تنريب اإلمام علي )ع( ان يرفع من 

، وأنه أراد حرر  (1)دأن ابن عمه 
اخلالفة يف أهل بيته ، ولذلك كتبوا كتاباً 

هادم من تعاهدوا فيه على اقراء بين 
، على الرغم من ان  (2)خالفة النيب )ص( 

النيب )ص( أوضح هلم حينها ان اختيار 
علي )ع( خلالفته امنا هو تنريب من اهلل 

، وأنه مل يكن رغبة  (3)تعا ى ونبيه 
دخرية أو إختيار على أسس قبلية ، 
ولذلك كان عليًا )ع( يرى أنه احق الناس 

الفة خبالفة النيب )ص( مطمئنًا بان اخل
يف حال استجاب  (4)ستؤول اليه 

 املسلمون ألمر اهلل ونبيه .

كما ترك االستقطاب القبلي أثره 
على االنرار قُبيل وفاة النيب )ص( 
وبعدها ، إذ سارعوا إ ى االجتماع يف 
سقيفة بين ساعدة ، وسط هاجس اخلوف 
من ان يتو ى السلطة بعض القرديني الذين 

عوة االسالمية قاتلهم االنرار يف سبيل الد
، فناقشوا موضوع إنتقال السلطة  (5)

وامكانية طرح دخرية أنرارية لتويل 
أو على اقل تقدير زعامة  (6)السلطة 

االنرار ، لكن وصول بعض الشخريات 
القردية إ ى السقيفة من أجل طرح اسم 
دخرية قردية لكون قريش أحق خبالفة 
ّر النيب )ص( ألهنا قبيلته ، وان العرب ال تُق
خبالفته إاّل لقريش كوهنا أوسط العرب 

حبسب حجج الزعماء  – (7)نسبًا ودارًا 
باإلضافة إ ى اخلالفات القبلية  –القرديني 

بني قبيليت األنرار ) األوس واخلزرج ( 
حال دون رغبة األنرار يف تسمية أحد 
زعمائهم خلالفة النيب )ص( أو زعامة قومه 

يفة فرض ، فيما أستطاع القرديني يف السق
مردحهم ) أبو بكر ( بعد أن أّصلوا 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                           

 

264 

 

للخالفة القردية وحرر اخلالفة يف قريش 
قبيلة النيب )ص( ، انطالقاً من رؤية قبلية ، 
ومؤهالت قبلية ، باإلضافة إ ى النسب 
القردي بُويع أبو بكر لكرب سّنه وجتربته 
وأُقري علي )ع( لرغر سّنه حتت ذريعة 

وأكثر قدرة ان ابا بكر أكثر جتربة منه 
 . (8)على تويل منرب اخلالفة

وألجل إقراء بين هادم وعلي 
)ع( حتديدًا من خالفة النيب )ص( رّوج 
أولئك الذين تعاهدوا على اقراء أهل 
بيت النيب )ص( من خالفته لنظرية عدم 
 –اجلمع بني النبوة واخلالفة يف بين هادم 

ومن أجل  –وذلك ألسباب ودوافع قبلية 
لتلك النظرية ُنسبت على  التأصيل أكثر

أهنا قول للنيب )ص( كما أّدعى أبو بكر 
ودهد على قوله أولئك الذين تعاهدوا 

، وهذه النظرية  (9)على إقراء بين هادم
ال تستقيم نسبتها إ ى حديث نبو  إذا ما 
اخذنا بنظر االعتبار الكثري من األحاديث 
النبوية اليت صّرحت أو نّوهت خبالفة 

ع( للنيب )ص( ، كما اإلمام علي )

تدحضها مطالبة علي )ع( نفسه حبقه يف 
اخلالفة ومعارضته للخلفاء الذين سبقوه ، 
وبالتايل هي رؤية قبلية لبعض الزعماء 
القرديني الغاية منها اجياد نوع من التكافؤ 
بني أحياء قريش يف الفضل واملكانة ، 
والرغبة يف عدم حرر النبوة واخلالفة يف 

بيوتات  قريش ، وهذا ما بيت واحد من 
اتضح جليًا يف ايام عمر بن اخلطاب كما 

 سيتضح الحقاً .

أتضح مما سبق ان إختيار أبو بكر 
جاء وفق مؤهالت قبلية يف الغالب ، سواًء 
على مستوى قرديته ، أو على مستوى 
املؤهالت الشخرية ويف مقدمتها تقدم 
السن وجتربته وغريها من املؤهالت املشاهبة 

يري ومؤهالت الزعامة عند العرب قبل ملعا
االسالم ، ووفقًا لتلك املؤهالت يرى 

ان املسلمني األوائل استعانوا  (10)الدور  
بتقاليدهم العربية السياسية يف اختيار أيب 
بكر ، وذلك بعد ان انقسموا بعد وفاة 

، يب )ص( إ ى تكتالت على أساس قبليالن
فجاء اختيار أبو بكر منسجمًا مع ما 
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عتادوه من اساليب سياسية قدمية يف ا
احلكم، والعامل القبلي ذاته كان وراء 
اقراء بين هادم عن اخلالفة فمنذ البداية 
حاول الطاحمون يف السلطة ان يروروا ما 
جرى يف غدير خم على أنه نوع من احنياز 
النيب )ص( إ ى أهل بيته ، فتعاهدوا على 

ص( اقرائهم من اخلالفة وادعوا أن النيب )
قال : إن اهلل أىب ان جيمع ألهل البيت 
النبوة واخلالفة ، ودهد على ادعائهم 
أولئك الذين تعاهدوا على إقراء أهل 
البيت ، وهم ذاهتم الذين ساندوا أبا بكر 

، فيما مل يشهد على  (11)يف السقيفة 
ذلك غريهم ، وبالتايل فان النوايا واضحة 
ان من أيراد هكذا إدعاء فالغاية منه حرم

بين هادم من خالفة النيب )ص( ألسباب 
قبلية ، حىت ال جتتمع فيهم النبوة واخلالفة 
فيذهبوا بشرف ذلك دون باقي أحياء 

 قريش .

ويُعّد عمر بن اخلطاب من ابرز 
املؤّصلني لنظرية عدم مجع النبوة واخلالفة 
يف بين هادم لكنه انطلق يف تأصيله لتلك 

النظرية على أهنا رؤية قردية قبلية ، 
وليست كما اُدعيت سابقًا على أهنا 
صادرة عن النيب )ص( ومن هذه الرؤية 
انطلق عمر يف اقراء بين هادم عن 
اخلالفة ، إذ كان كثريًا ما يردد على ان 
قريشًا هي من اختارت لنفسها بعد وفاة 
النيب )ص( ألهنا كرهت ان جتتمع النبوة 

 بين هادم ، ألهنم ان فضلوا واخلالفة يف
باخلالفة مع النبوة مل يبقوا ديئاً من الفضل 

، وكان عمر بن اخلطاب  (12)لقريش 
حريرًا على تطبيق هذه الرؤية إذ مل يوّل 
أحدًا من بين هادم والية خوفًا من ان 
متيل الناس اليهم ، وتؤول اخلالفة هلم فيما 

، كما حرص  (13)لو داهم املوت عمر 
ختيار تركيبة اعضاء الشورى على ا

بالطريقة اليت متنع وصول علي )ع( إ ى 
 اخلالفة .

ونظرًا لتأصيل مبدأ القردية وبروز 
االستقطابات القبلية ، أثبت العامل القبلي 
أثره الكبري يف إنتقال السلطة إ ى عثمان 
بن عفان ، فعندما احنسر التنافس بني 
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اإلمام علي )ع( وعثمان بن عفان يف 
ماع دورى الستة ، وكان علي )ع( اجت

مردح املسلمني بينما عثمان مردح قريش 
، فانتهى ذلك  (14)يف ذلك االجتماع 

االجتماع بتويل عثمان اخلالفة يف داللة 
، العامل القبلي يف إنتقال السلطة على قوة

وقد عرّب اإلمام علي )ع( عن هاجس 
قريش وقوة العامل القبلي بقوله : ان الناس 

إ ى قريش ، وقريش تنظر إ ى بيتها  ينظرون
فتقول : ان ويّلَ عليكم بنو هادم مل خترج 
منهم ابدًا ، وما كانت يف غريهم من 

 . (15)قريش تداولتموها بينكم 

وكانت إحدى أهم جوانب الرؤية 
االموية للسلطة وانتقاهلا هي رؤية قبلية ، 
وهو ما عرّب عنه أبو سفيان وابنه معاوية إذ 

، تهم تلك يف مناسبات عديدةوا برؤيصرح
فالسلطة من وجهة نظرهم جيب ان تنتقل 
وفق املكانة القبلية ، ومنذ البداية عارض 
أبو سفيان بيعة أبا بكر انطالقا من نظرة 
قبلية عندما احتج على إنتقال السلطة إ ى 
أيب بكر وهو من اضعف احياء قريش 

، ومن الرؤية ذاهتا كان معاوية يرى ان (16)
ني أحق بامللك من بين تيم وعد  ) االموي

أبو بكر وعمر( الذين مل تكن لديهم 
اليت يتمتع  –القبلية  –بعض املؤهالت 

هبا االمويون ويف مقدمتها الثروة والعز 
واملكانة والقرب من النيب ) ص ( مقارنة 

، ومن أجل حتقيق  (17)ببين تيم وعد  
غايته بالوصول إ ى امللك انطلق معاوية من 

قبلية يف مطالبته بدم عثمان مربراً رؤية 
عدم دخوله يف طاعة اإلمام علي )ع( 
وعدم مبايعته بذريعة املطالبة بدم عثمان 

  (18)وحقه يف اخلالفة كون األخري ابن عمه

ودهد العامل القبلي تراجعاً 
ملحوظًا أمام العامل القومي يف حروب 
صفني ، حيث برزت آنذاك يف خطابات 

طلحي أهل العراق ومواقف الطرفني مر
، ويبدو ان اإلمام علي  (19)وأهل الشام 

)ع( كان مدركًا لقوة وفاعلية العامل 
القبلي لذلك حاول ان حيد منه ، للتقليل 
من تأثريه على مساندة القبائل العراقية 
للخالفة ، فحرص على ان تقابل القبيلة 
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، ويبدو يل ان  (20)العراقية نظريهتا الشامية 
مدركًا ألثر العامل القبلي  عليًا )ع( كان

يف صراعه مع معاوية ، فأراد من ذلك 
االجراء حتقيق عدة امور ، فالرراع مع 
معاوية وأهل الشام ليس صراعاً قبلياً ، فلو 
كانت قبائل اليمن العراقية تقاتل قبائل 
مضر الشامية لكانت احلرب يف أحد 
جوانبها حربًا قبلية ، لكن يف حال مقابلة 

ألختها فهذا يعين أهنا حرب من القبيلة 
أجل قضية مبدئية وليست قبلية ، فالرراع 
آنذاك كان حول قضية مبدئية من أجل 
نررة اخلليفة والدفاع عن درعيته ضد 
اخلارجني عليها ، وبالتايل جتاوز الرراع 
اجلانب القبلي إ ى احلد الذ  جعل القبيلة 
مستعدة لقتال اختها ألجل قضية مبدئية 

ا ، وهبذا االجراء جتنب اإلمام علي تؤمن هب
)ع( االثار السلبية للعامل القبلي داخل 
معسكره ، فيما لو عمل بغري ذلك 
االجراء ، فرمبا لو قاتلت القبائل املضرية 
العراقية القبائل اليمانية الشامية قد يؤد  
ذلك إ ى احنياز اليمانيون العراقيون لقبائل 

على قتاهلم اليمن الشامية أو تقل عزميتهم 
 على أقل تقدير .

ثانياً : أثر العامل القبلي يف انتقال السلطة 
 أبان العرر االمو  : 

وعندما آل امللك ا ى معاوية بن 
ايب سفيان الذ  كان يؤمن هو ومن 
خلفه االمويون بأحقية بين أمية بامللك 
ألسباب ودوافع قبلية كما اسلفنا، واصل 
فة، سياسة إقراء بين هادم عن اخلال

وأكد ان اقرائهم كان ألسباب قبلية ، 
فيما أدار ضمنًا يف احدى رسائله إ ى 
حممد بن أيب بكر ايام حروب صفني إ ى 
أنه ال يؤمن بنظرية عدم مجع النبوة 
واخلالفة يف بين هادم ، فضاًل عن أن أبا 
بكر وعمر مل يكونا يؤمنان هبا وحبسب 
 تلك الرسالة فان معاوية ومن قبله أبو بكر
وعمر ابتزوا اخلالفة من علي )ع( وهم 
يرون حقه الزمًا عليهم أيام النيب )ص( 

، وبالتايل فان إقراء بين هادم عن  (21)
اخلالفة هي رؤية قبلية قردية ، وهذا ما 
افرح عنه معاوية يف رسائله مع اإلمام 
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احلسن )ع( قبيل عقد الرلح املشروط 
 . (22)بينهما 

كما كان للعامل القبلي أثره اهلام 
يف األحداث اليت تلت تنازل معاوية بن 
يزيد عن امللك ومبايعة ابن الزبري ، إذ 
حدث استقطاب قبلي بني القبائل القيسية 
اليت ايدت ابن الزبري وبني القبائل اليمانية 
املؤيدة لبقاء امللك يف بين أمية ، فكان 

روز العامل ميل القيسية البن الزبري ، مع ب
القومي مرة أخرى وهو ما متثل خبوف 
القبائل اليمانية الشامية من إنتقال امللك 

، من ابرز  (23)من الشام إ ى احلجاز 
االسباب اليت جعلت القبائل اليمانية 
تواصل دعمها لألمويني من خالل 
مساندهتا ملروان بن احلكم الذ  مت اختياره 
وفق مؤهالت قبلية كونه ديخ قريش 

وعلى ذلك  (24)كبريها وزعيم بين أمية و 
قاتلت القبائل اليمانية املوالية لألمويني 
القبائل القيسية املوالية البن الزبري ، 
فانتررت عليها يف معركة مرج راهط اليت 

ردت امللك لبين أمية بعد ان كاد يزول 
 . (25)عنهم إ ى ابن الزبري 

امللوك االمويون ومل حيافظ 
املتأخرون على العالقة املرريية بني امللك 
االمو  والقبائل اليمانية الشامية ، تلك 
العالقة اليت كانت يف أحسن أحواهلا أيام 
امللوك األمويني األوائل ، توترت السيما 
بعد عزل خالد القسر  زعيم اليمانية 
الشامية عن والية العراق أيام هشام بن 

ومن مث قتله الحقًا بأمر  عبد امللك ،
الوليد بن يزيد بن عبد امللك ، وهذا ما 
أثار اليمانية ضد الوليد فساندت تلك 
القبائل ابن عمه يزيد بن الوليد يف ثورته 
على الوليد ، فكان لليمانيني الدور األبرز 
يف تلك الثورة اليت انتهت مبقتل الوليد 

، وقد دهدت السنوات  (26)على أيديهم 
ة من عمر الدولة االموية تذبذب االخري 

العالقة بني القبائل وامللوك االمويني ، إذ 
مال امللوك املتأخرين إ ى اليمانية تارة وإ ى 
املضرية تارة أخرى ، وهذا ما تسبب 
بسقوط الدولة األموية ، السيما بعد ان 
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فقد األمويني دعم القبائل اليمانية ، 
بالد فعندما وقعت العربية القبلية يف ال

االسالمية ومال مروان بن حممد آخر 
ملوك االمويني إ ى قومه من النزارية احنرفت 

عنه القبائل اليمانية إ ى الدعوة 
وكان هذا أحد أهم أسباب  (27)العباسية

انترار العباسيني على األمويني .

 اخلامتة :

توصل الباحث يف هناية دراسته ا ى  
 جمموعة من النتائج امهها : 

للعامل القبلي أثر كبري يف كان  
انتقال السلطة بعد وفاة النيب 
)ص( فمنذ البداية ظهر جليًا يف 
مناقشات سقيفة بين ساعدة، 
وكان من ابرز املؤهالت اليت اختري 
على اساسها ابو بكر خليفة، 
ففضاًل عن املؤهالت االسالمية، 
كان للمؤهالت القبلية دور هام 
يف يف اختياره خليفة للمسلمني، و 

مقدمتها قرديته وميزة النسب 
وغريها من املؤهالت اليت يظهر 

 فيها العامل القبلي بارزاً .

بالرغم من ان اخلالفة مت حررها  
يف قبيلة قريش حىت تأّصل بان 

اخلالفة يف قريش وال جتوز يف 
غريها، اال ان السلطة مل تكن 
تنتقل حسب آلية ثابتة او اتفاق 

وبالتايل بني البيوتات القردية 
فسح اجملال امام سيطرة أكثر 
البيوتات عربية على مقاليد 

 السلطة وهو البيت االمو  .

دجع االمويون العربية القبلية،  
ّسيما ان معاوية قام مبراهرة أكرب 
القبائل الشامية وهي قبيلة كلب 
اليمانية، وبذلك استطاع كسب 
هذه القبيلة املؤثرة ا ى جانبه، 

يف مساندة  فكان هلا دور كبري
احلكم االمو ، حىت اهنا قامت 
بإنقاذه من سقوط حمتوم عندما 
ساندت مروان بن احلكم 
وساعدته للوصول ا ى السلطة بعد 
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النرر احلاسم على اتباع عبد اهلل 
 بن الزبري يف معركة مرج راهط .

وّظف االمويون االوائل العربية  
القبلية لراحل الدولة، اال ان 

ن فشلوا يف ذلك االمويني املتأخري
فشال ذريعًا عندما قاموا بتقريب 
قبيلة على حساب اخرى، حىت ان 
اليمانيني ذاهتم قاموا بقتل الوليد 
بن يزيد وساندوا ابن عمه يزيد بن 
الوليد واوصلوه ا ى السلطة، 
وبذلك تعد هذه املرة االو ى اليت 
قام هبا اليمانيون بقتل اخلليفة 

 االمو  .

بية القبلية اليت كان من نتائج العر 
دجعها االمويون هي خسارة 
ملكهم، اذ كانت سياسة امللوك 
االمويني جتاه القبائل متذبذبة، 
فتارة احنازوا ا ى اليمانية وتارة ا ى 
املضرية، فكانت العربية القبلية 
اليت عّمت ارجاء البالد االسالمية 
يف هناية الدولة االموية من دواعي 

دنا مال زوال ملك بين امية، فعن
مروان بن حممد آخر ملوك 
االمويني ا ى املضرية احنرفت 
القبائل اليمانية عنه ا ى الدعوة 
العباسية، فكان ذلك سببًا يف 
انتقال امللك من االمويني ا ى 

 العباسيني .
 اهلوامش : 

                                                 
الكليين ، اصول الكايف ، منشورات الفجر  ()1

 . 178، ص 1، ج2007، بريوت 
سليم بن قيس ، كتاب سليم بن قيس ،  ()2

حتقيق : حممد باقر االنرار  الزجناين ، دار 
؛ 154، ص2009، بريوت  2احلوراء ط
، تفسري القمي ، مؤسسة االعلمي ، القمي
؛ الطربسي ،  166، ص2007بريوت 

االحتجاج ، دار الدين القيم ، بريوت 
 . 159، ص 1د.ت ، ج

 . 167القمي ، تفسري القمي ، ص ()3
ابن سعد ، الطبقات الكربى ، اعد  ()4

فهارسها : رياض عبد اهلل عبد اهلاد  ، 
م 1996دار احياء الرتاث العريب ، بريوت 

؛ الشريف الرضي ، هنج  372، ص 2، ج
البالغة ، درح : حممد عبده ، دار القارئ 

 .  226، ص2012، بريوت  3، ط
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،  3ابن سعد ، الطبقات الكربى ، ج ()5

بالذر  ، انساب األدراف ، ؛ ال 97ص
حتقيق : سهيل زكار و رياض زركلي ، 

،  2، ج1996دار الفكر ، بريوت 
 .  260ص

ابن قتيبة ، اإلمامة والسياسة ، دار  ()6
، 2009، بريوت  3الكتب العلمية ، ط

؛ اجلوهر  ، السقيفة وفدك  9، ص 1ج
) رواية عز الدين عبد احلميد بن ايب 

، اد  االميينمد هاحلديد ( ، حتقيق : حم
،  1993، ) بريوت  2دار االضواء ، ط

 . 57-56ص
ابن هشام ، السرية النبوية ، حتقيق :  ()7

مرطفى السقا وابراهيم االبيار  وعبد 
، بريوت  7احلفيظ دليب ، دار املعرفة ، ط

؛  554-553، ص 2م ، مج2009
البخار  ، صحيح البخار  ، دار صادر، 

طرب  ، ؛ ال 1207بريوت، د.ت، ص
 .  221-220، ص 3تاريخ ، ج

،  1ابن قتيبة ، اإلمامة والسياسة ، ج ()8
؛ اجلوهر  ، السقيفة وفدك ،  15ص
 .  63ص

سليم بن قيس ، كتاب سليم ،  ()9
مقدمة يف تاريخ صدر االسالم ، مركز  ()10 .203ص

، بريوت  2دراسات الوحدة العربية ، ط
 . 56، ص2007

                                                                 
.  203سليم بن قيس ، كتاب سليم ، ص ()11

قارن : ابن ايب احلديد ، درح هنج البالغة 
، قدم له وعلق عليه : حسني االعلمي ، 

، بريوت  2مؤسسة االعلمي ، ط
. إذ ذكر ان  147، ص 1م، ج2004

عمر بن اخلطاب هو اآلخر حاول نسب 
 هذه النظرية إ ى النيب )ص( .

،  10ج البالذر  ، انساب االدراف ، ()12
؛ ابن عبد ربه ، العقد  379،  378ص

الفريد ، حتقيق : بركات يوسف هّبود ، دار 
، 1999االرقم بن ايب االرقم ، بريوت 

؛ ابن االثري، الكامل يف 268، ص 4ج
التاريخ ، حققه واعتىن به : عمر عبد 
السالم تدمر  ، دار الكتاب العريب ، 

؛ ابن  439، ص 2م ، ج2010بريوت 
،  1يد ، درح هنج البالغة ، جايب احلد

 .  147ص
املسعود  ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر  ()13

، حتقيق : حممد حمي الدين عبد احلميد ، 
،  2، ج2009دار االنوار ، بريوت 

 .  262ص
قال عبد اهلل بن سعد بن ايب سرح يف ذلك  ()14

االجتماع : ايها املأل ان اردمت اال ختتلف 
لعثمان ، فقال عمار  قريش بينها ، فبايعوا

بن ياسر : ان اردمت اال خيتلف املسلمون 
فيما بينهم فبايعوا عليًا . ينظر : الطرب  ، 
تاريخ الرسل وامللوك ، حتقيق: حممد أبو 
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، القاهرة 6الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط
؛  233-232، ص 4، ج2009

 .  86اجلوهر  ، السقيفة وفدك ، ص
 .  233، ص 4الطرب  ، تاريخ ، ج ()15
؛ اجلوهر  ،  209، ص 3م، ن، ج ()16

 .  40-39السقيفة وفدك ، ص
 .282سليم بن قيس،كتاب سليم ، ص ()17
؛ املنقر  ، وقعة  282م ، ن ، ص ()18

عبد السالم حممد  صفني ، حتقيق :
، 2010هارون ، دار االندلس ، بريوت 

؛ الدينور  ، االخبار الطوال ،  91ص
قدم له : عرام حممد ، دار الكتب 

 . 239م، ص2001العلمية ، بريوت 
 214،  213املنقر  ، وقعة صفني ، ص ()19

؛ الدينور  ، األخبار  226-227، 
،  274،  271،  270الطوال ، ص

 2، مروج الذهب ، ج ؛ املسعود  275
 .  303، ص

؛  229املنقر  ، وقعة صفني ، ص ()20
 .  268الدينور  ، االخبار الطوال ، ص

؛  120املنقر  ، وقعة صفني ، ص ()21
،  3املسعود  ، مروج الذهب ، ج

 .  19-18ص
االصفهاين ، مقاتل الطالبيني ، منشورات  ()22

.  37-36، ص2009الفجر ، بريوت 
 5، انساب االدراف ، ج قارن : البالذر 

 . 109، ص

                                                                 
،  2ابن قتيبة ، اإلمامة والسياسة ، ج ()23

؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  191ص
 . 373، ص 4ج
،  5ابن سعد ، الطبقات الكربى ، ج ()24

؛ البالذر  ، انساب االدراف ،  22ص
؛ اليعقويب ، تاريخ  260-259، ص 6ج

اليعقويب ، علق عليه ووضع حواديه : 
، 2009ليل املنرور ، دار الزهراء ، قم خ
. ُيالحظ ان بعض  178، ص 2ج

املؤهالت اليت أُختري مروان على اساسها 
هي ذاهتا اليت أّهلت أبو بكر يف السقيفة 
والسيما املؤهالت القبلية منها ويف مقدمتها 
ميزة السن واخلربة ، لكن جتربة السقيفة مل 

 يستحضرها اجملتمعون يف اجلابية .
املسعود  ، التنبيه واالدراف ،  ()25

 .  283ص
،  2ابن قتيبة ، اإلمامة والسياسة ، ج ()26

؛ الدينور  ، االخبار  287-286ص
 .  508-506الطوال ، ص

،  3املسعود  ، مروج الذهب ، ج ()27
 . 193ص

 

 قائمة املرادر 
 أوال : املرادر :

ابن أيب احلديد : أبو حامد عبد احلميد بن هبة 
 م ( .1258هـ/ 656ت اهلل ) 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                           

 

273 

 

                                                                 

درح هنج البالغة ، قدم له وعلق عليه  .1
: حسني االعلمي ، مؤسسة االعلمي 

 م ( .2004، ) بريوت  2، ط
ابن األثري :عز الدين أيب احلسن علي بن حممد 

م 1233هـ / 630بن حممد عبد الكرمي ) ت 
. ) 
الكامل يف التاريخ ، حققه واعتىن به :  .2

دار م تدمر  ، عمر عبد السال
 م ( . 2010) بريوت الكتاب العريب ،

ابن سعد : حممد بن سعد بن منيع ) ت 
 م ( .844هـ / 230
الطبقات الكربى ، اعد فهارسها :  .3

رياض عبد اهلل عبد اهلاد  ، دار 
احياء الرتاث العريب ، ) بريوت 

 م ( .1996
ابن عبد ربه : أبو عمر امحد بن حممد ) ت 

 م ( .939هـ / 328
ريد ، حتقيق : بركات يوسف العقد الف .4

هّبود ، دار االرقم بن ايب االرقم ، ) 
 م ( . 1999بريوت 

ابن قتيبة : عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ) ت 
 م ( .889هـ / 276
مة والسياسة ، دار الكتب اإلما .5

 م ( .2009بريوت)3ط،العلمية
،  2املعارف ، دار الكتب العلمية ، ط

 م ( . 2003) بريوت 

                                                                 

: عبد امللك بن هشام بن ايوب ) ابن هشام 
 .ه ( 218ت 
السرية النبوية ، حتقيق : مرطفى  .6

السقا وابراهيم االبيار  وعبد احلفيظ 
، ) بريوت  7دليب ، دار املعرفة ، ط

 م ( .2009
األصفهاين : أبو الفرج علي بن احلسني ) تويف 

 م ( .972هـ / 362حنو سنة 
مقاتل الطالبيني ، منشورات الفجر ، )  .7

 م ( .2009بريوت 
البخار  : أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل ) 

 م ( .869هـ / 256
صحيح البخار  ، دار صادر ، )  .8

 بريوت د.ت ( .
البالذر  : امحد بن حيىي بن جابر ) ت 

 م ( .892هـ / 279
انساب األدراف ، حتقيق : سهيل  .9

زكار و رياض زركلي ، دار الفكر ، ) 
 م ( .1996بريوت 

  ه (323: امحد بن عبد العزيز ) ت اجلوهر  
السقيفة وفدك ) رواية عز الدين عبد  .10

احلميد بن ايب احلديد ( ، حتقيق : 
حممد هاد  االميين ، دار االضواء ، 

 ( . 1993، ) بريوت  2ط
الدينور  : أبو حنيفة امحد بن داوود ) ت 

 م ( .895هـ / 282
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األخبار الطوال ، قدم له : عرام  .11
الكتب العلمية ، ) بريوت حممد ، دار 

 م ( .2001
سليم بن قيس : أبو صادق سليم بن قيس 

 م( .695هـ / 76اهلاليل العامر  الكويف ) ت 
كتاب سليم بن قيس ، حتقيق : حممد  .12

باقر االنرار  الزجناين ، دار احلوراء ، 
 م ( . 2009، ) بريوت  2ط

الشريف الرضي : حممد بن احلسني بن موسى ) 
 م ( .1015هـ / 406ت 

هنج البالغة ، درح : حممد عبده ،  .13
، ) بريوت  3دار القارئ ، ط

 م ( .2012
الطربسي : امحد بن علي بن أيب طالب ) ت 

 هـ ( .560
االحتجاج ، دار الدين القيم ، )  .14

 بريوت د.ت ( . 
الطرب  : أبو جعفر حممد بن جرير ) ت 

 هـ ( .310
تاريخ الرسل وامللوك،حتقيق:حممد أبو  .15

 ،6ط ل إبراهيم، دار املعارف،الفض
 م( .2009)القاهرة 

القمي : ابو احلسن علي بن ابراهيم ) من 
 .اعالم القرن الثالث اهلجر  ( 

تفسري القمي ، مؤسسة االعلمي ،  .16
 م ( .2007)بريوت 

                                                                 

هـ / 329الكليين : حممد بن يعقوب ) ت 
 م ( .940
اصول الكايف ، منشورات الفجر ،  .17

 م ( .2007)بريوت 
املسعود  : أبو احلسن علي بن احلسني بن 

 م ( .957هـ / 346علي ) ت 
مروج الذهب ومعادن  .18

اجلوهر،حتقيق:حممد حمي الدين عبد 
 ( م2009حلميد، دار االنوار،)بريوت ا

هـ / 212املنقر  : نرر بن مزاحم ) ت 
 م ( .827
وقعة صفني ، حتقيق : عبد السالم  .19

حممد هارون ، دار االندلس ، ) 
 ( . 2010ت بريو 

اليعقويب : امحد بن اسحاق بن جعفر بن وهب 
 هـ ( .292بن واضح ، ) ت بعد سنة 

تاريخ اليعقويب ، علق عليه ووضع 
، يه : خليل املنرور ، دار الزهراءحواد
 م ( .2009) قم 
 ثانيا : املراجع :

 الدور  : عبد العزيز .
مقدمة يف تاريخ صدر االسالم ،  .20

مركز دراسات الوحدة 
 م(.2007،)بريوت 2العربية،ط


