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 املستخلص
قتصادّية ودينّية بارزة ةت سياسية واجتماعيالشيد القرن األول اليجرؼ تحو نتجت أساسًا  وا 

شممت أجزاء شاسعة من العالم المعروف آنذاك  عن ظيور األسالم وما واكبو من فتوح عظيمة
، ونشأت بطبيعة الحال عالقات جديدة عمى أثر ذلك بين العنصر العربي الغالب وعناصر 
الشعوب المغموبة ، ويبدو أّن العناصر األخيرة ُأخذت بيذه التحوالت المفاجئة والحاسمة فمم 

بي طوال ىذه الحقبة ىو العامل تفق من ىول المفاجأة إّال بعد حين ، فظّل العنصر العر 
المؤثر والفّعال في سير الحوادث التاريخّية ، وىو أمر نمحظو بوضوح في الكتابات التي أّرخت 
ليذا العصر ، والتي تكاد تقتصر عمى تتبع نشاطات العرب الفاتحين ، وكان لزامًا عمينا في 

واألقتصادّية والدينّية  ةىذا البحث أن نعّرج عمى بعض مالمح العنصر العربي األجتماعي
 .وأثرىا في تراجع الروح العسكرية وتنامي حركات المعارضة الدينّية

 
The Social and Economic conditions of Iraq and their 

Impact on the Decline of the Military Spirit and the Rise of 

Religious Opposition in the First AH Century 

Abstract: 
The first century witnesses significant political, social, economic and 

religious transformations, which resulted due to the emergence of Islam 

and the great conquests that accompanied large parts of the world 

known at the time 

Of course, new relations have developed, in consequence, between the 

victorian Arab element and the elements of the conquered peoples 
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It seems that the last elements took these abrupt and decisive 

transformations did not wake from this surprise until after a while, 

Throughout this period, the Arab element has been the most influential 

and effective factor in the historical events, which we see it clearly in 

the writings of this era, which it is almost limited to tracing the 

activities of conqueror's Arabs, in this research, we have had to 

overlook some of the Arab social, economic and religious elements and 

their impact on the military spirit decline and the rise of religious 

opposition movements 

 
 املقذمة: 

قتالشيد القرن األول اليجرؼ تحو  صادّية ودينّية بارزة نتجت أساسًا ت سياسية واجتماعيو وا 
عروف شممت أجزاء شاسعة من العالم الم عن ظيور األسالم وما واكبو من فتوح عظيمة

، ونشأت بطبيعة الحال عالقات جديدة عمى أثر ذلك بين العنصر العربي الغالب آنذاك
لمفاجئة وعناصر الشعوب المغموبة ، ويبدو أّن العناصر األخيرة ُأخذت بيذه التحوالت ا

والحاسمة فمم تفق من ىول المفاجأة إّال بعد حين ، فظّل العنصر العربي طوال ىذه الحقبة ىو 
في سير الحوادث التاريخّية ، وىو أمر نمحظو بوضوح في الكتابات  العامل المؤثر والفّعال

لزامًا التي أّرخت ليذا العصر ، والتي تكاد تقتصر عمى تتبع نشاطات العرب الفاتحين ، وكان 
واألقتصادّية  عمينا في ىذا البحث أن نعّرج عمى بعض مالمح العنصر العربي األجتماعية
 والدينّية وأثرىا في تراجع الروح العسكرية وتنامي حركات المعارضة الدينّية .

عاش العرب قبل األسالم عمى شكل قبائل في الجزيرة العربّية ، وىاجرت مجموعات منيم     
ك في ظروف سياسّية يرة الشمالية عمى أطراف العراق وبالد الشام وذلالى تخوم الجز 
.وأما قبائل جزيرة العرب فقد إحتفع بعضيا بطابعو البدوؼ في حين غمب التحّضر (6)مناسبة

ضرىا عمى القبائل التي إستقّرت في المدن ، وطبيعي أن تقوم العالقات بين بدو الجزيرة وح
الذؼ جعل قريشًا تستغّل نفوذىا الديني المرموق بين القبائل  ، األمر(2)عمى الترّبص والحذر

 .(3)لرعايتيا الكعبة وتقوم بإنشاء نظام اإليالف
أّما عرب العراق وبالد الشام اّلذين ينتمون في معظميم الى ُأصول يمانّية فقد كّونوا      

بمساندة الفرس والروم ، دولتين عربيتين إحداىما في الحيرة، واألخرػ في جنوب بالد الشام ، 
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وقد لعبت ىاتان الدولتان دور الحاجز بين الفرس والروم من جية ، وبين قبائل الجزيرة 
،وتمّيزت العالقات بينيما نتيجة لذلك لمعراق وبالد الشام من جية ُأخرػ خوم الجنوبّية والت

 .(4)بالتوّتر والعداء الشديد الذؼ زادتو الخالفات الدينّية ِحّدًة وضراوة 
وعندما جاء األسالم حدثت تطّورات جوىرية في كيان العنصر العربي بقبائمو البدوّية      

كة الفتوح العربّية دور كبير في تطّور العرب الشامل خالل ىذا القرن والحضرّية ، وكان لحر 
إلعتبارات كثيرة:  منيا أّن ىذه الحركة أسفرت عن ىجرة واسعة من الجزيرة العربّية عامة ومن 
مركز الدولة العربّية االسالمّية في الحجاز خاّصة ، وتمّثمت في خروج الجيوش المتتابعة لمفتح 

.وترّتب عمى ذلك أن حدث (5)بيرة من السّكان لألقامة في األمصار الجديدة، ونزوح أعداد ك
ة من القمب الى معو مركز الثقل في الدول انتقلتخمخل في التوزيع السّكاني لمعرب 

من عيد الخميفة عمر بن الخّطاب)رضي هللا عنو(   ابتداء.وغدت ىذه األطراف (6)األطراف
، في كثير من االحيان ، وفقًا لرغباتيا ، كما حدث تضغط عمى حكومة المدينة وتسّيرىا 

 .(7)بالنسبة لسّكان الكوفة اّلذين دأبوا عمى مطالبة الخمفاء بتغيير والتيم 
وال شك أّن حركة الفتوح فتحت الطريق عمى مصراعيو إلحتكاك العرب بحضارة       

أت ليم حياة رغيدة تاقت الشعوب المغموبة ومدنّيتيم ، وتدّفقت عمى العرب خيرات وافرة ىيّ 
معيا نفوسيم الى البقاء في أمصارىم واألكتفاء بما فتح هللا عمييم من البالد ، فأخذوا يفّضمون 

. وتعود بوادر ىذه (8)القعود عمى الجياد وىو ما يمكن وصفو بتراجع الروح العسكرّية لدييم 
، وتجّمت بوضوح (9)ة تبوك الظاىرة الى زمن الرسول)صمى هللا عميو وسّمم( إذ ظيرت في غزو 

في عزوف أىل البصرة والكوفة عن األشتراك الفعمي في الحروب الداخمّية والخارجّية عمى حّد 
 .(60)سواء
فضاًل عّما تقّدم كان ىناك الموالي اّلذين يعّدون العنصر الثاني من عناصر السّكان      

ء عرفوا في الير العرب، وىؤالمؤثرة في أحداث ذلك العصر ، ونعني بيم المسممين من غ
المدن خاصة البصرة والكوفة ، وكانوا في األصل إّما عبيدًا حررىم أسيادىم العرب وأصبحوا 

ّما أعاجم إعتنقوا األسالم أماًل في أن يكون ليم مكان في المجتمع  موالي شخصيين ليم ، وا 
القبمّية القائمة . وىذا الذؼ لم يكن يعترف بأؼ مجموعة من الناس خارج تقسيماتو  (66)الجديد

ء إذ عرفوا بالموالي ، وقد الما دفع المسممين األعاجم الى االرتباط بقبائل األمصار برابطة الو
وّفر ليم المجتمع العربي الحماية الالزمة ، وأفاد منيم في توفير الكثير من مقّومات الحياة 
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تجارة بعد أن إنصرف العرب الى األقتصادّية ، إذ كانت في أيدييم أعمال الصيرفة والحرف وال
. والواقع أّن الموالي لم يكونوا من طبقة إجتماعية واحدة ، إذ نجد (62)والفتوح الحكم واألدارة

بينيم فئة تنتمي الى ُأصول عريقة وتّجارًا ودّىاقين ومينيين وكّتابًا عاش معظميم في المدن ، 
إىتماميم الى تأمين زراعتيم ومعاشيم.  أّما أولئك اّلذين عاشوا في القرػ ، فقد إنصرف جلّ 

وميما قيل في المبادغ والنزعات التي ظّل يحمميا الموالي بعد إسالميم ، فإّن جميرتيم ظّمت 
تخذت نفس مواقفيا في الحرب والسمم   .(63)موالية لمقبائل العربّية ، وا 

البصرة والكوفة ، ويالحع في ىذا الشأن أّن أعداد الموالي إزدادت بشكل ممحوظ في        
خاصة بعد منتصف القرن األول اليجرؼ ويروػ أّن العربي في الكوفة  كان يخرج ومعو 

ستمّرت ىذه الزيادة في إرتفاع ، حتى ذىب بعض الباحثين (64)رة والعشرين من مواليوالعش . وا 
قد أّدػ ،و (65)ة الزمنّية من المواليالى أّن أكثر من نصف سّكان الكوفة كانوا في ىذه المدّ 

بطبيعة الحال الى تخّوف العنصر العربي منيم والمطالبة بوضع حّد لغمبتيم عمى األمصار 
. ويروؼ صاحب (66)ه( فيما بعد 95-ه75كما فعل والي العراق الحّجاج بن يوسف الثقفي )
ه( أحّس بإزدياد نفوذ األعاجم  60 -46العقد الفريد أّن الخميفة معاوية بن أبي سفيان) 

ىم في البصرة والكوفة ، فدعا األحنف بن قيس التميمي وسمرة بن جندب الياللي ، وتكاثر 
وىما من كبار رجال البصرة والكوفة ، فقال ليما ) أّني رأيت ىذه الحمراء قد كثرت وأراىا قد 
طعنت عمى السمف ، وكأّني أنظر الى وثبة منيم عمى العرب والسمطان ، فقد رأيت أن أقتل 

ع شطرًا إلقامة السوق وعمارة الطريق ، فما ترون؟!( فأّيده سمرة وعارضو شطرًا منيم وأد
.وميما يكن من أمر صّحة ىذه الرواية أو عدمو فإن العرب (67)األحنف وأقنعو بأّال  يفعل 

تعصبوا بوجو عام ضّد الموالي ونظروا الييم كمواطنين من الدرجة الثانية إذا جاز التعبير، 
في حياة الموالي األجتماعّية ، فأقبل بعضيم عمى تعّمم العربّية والتفّقو  وقد أّثرت ىذه النظرة

 (68)في الدين وأحرز تفّوقًا ممحوظًا في ىذا الميدان عّوضو عن النقص الذؼ كان يشعر بو 
وحقق لو مكانة في المجتمع ما كان ليصل إلييا عن غير ىذا السبيل. ولعّل ذلك يفّسر لنا 

حتى قال الخميفة  (69)ظيور عدد كبير من العمماء والفقياء الموالي إبتداًء من ىذا العصر 
سميمان بن عبد الممك:  ) أال تعجبون من ىذه األعاجم ، إحتجنا إلييم في كّل شيئ، حتى في 

. ومع ذلك فإّن فئة أخرػ من الموالي ، خاصة طبقة القّراء منيم ، تأّثرت (20)(لغتنا منيم تعّمم
بالتيارات الحزبّية التي نادت بالمبادغ األسالمّية في العدل والمساواة ، فانضّموا الى زعماء 
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أبي الحركات العربّية التي رفعت لواء األنتصار ليذه المبادغ كما فعل الخوارج والمختار بن 
عبيد وزيد بن عمي ، أّما ذوو اليسار واألصول العريقة من الموالي الفرس فقد دخل بعضيم 
في االسالم بقموب غير سميمة ، وظّموا يحممون في نفوسيم مبادئيم ومعتقداتيم القديمة ، وكان 
ليم دور في الكيد لإلسالم والمسممين ، وأدخموا عمى دينيم الكثير من األفكار والمفاىيم 

أفضل  oالغريبة عنو ، وميما يكن من أمر ، فأن الموالي بوجو عام تمتعوا في ىذا العصر 
 .(26)من مثيمو في الدولة الساسانّية 

ذا كان الموالي لم يسّجموا في ديوان العطاء والرزق ، فإّن ىذا الديوان لم يكن          وا 
ذلك فقد سمح لمموالي باألشتراك  بمقدوره أن يسعيم، كما لم يسع جميع العرب المسممين. ورغم

في الحروب كمشاة ليم نصيب من الغنائم والفيئ ، كما إحتكروا أعمال الدواوين ، وظّموا 
عصب الدولة األقتصادؼ الذؼ تعتمد عميو في الزراعة والتجارة وجباية الضرائب والقيام 

أنفسيم أىمّية ىذا  باألعمال اليدوّية الضرورّية لممجتمع . وكان العرب يدركون في قرارة
العنصر وأستمراره في األضطالع بيذا الدور ، حتى روؼ أّن عامر بن عبد القيس المعروف 
بنسكو وزىده دعا هللا يومًا  أن ُيكثر الموالي بين العرب ، فمّما ُسِئَل عن ذلك قال جممتو 

وكان وضع .(22)(المشيورة: )نعم إّنيم يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا 
الموالي في المجتمع لم يكن يتناسب  مع دورىم األقتصادؼ في تحقيق الرفاه الذؼ جنى ثماره 
السادة العرب ، وكانوا يدركون أىميتيم ويشعرون دائمًا بالظمم العربي ليم وعدم مساواتيم 
التي لمعرب في األمتيازات المادّية والسياسّية ، مما جعميم يشتركون في كثير من الثورات 

 قامت ضّد األمويين كما أسمفنا .
والى جانب الموالي من الفرس فقد عرفت المنطقة أنواعًا ُأخرػ من الموالي شكّمت       

أقّميات أخرػ في المجتمع مثل األساورة والسيابجة والزط .وىذه األقمّيات كانت في األصل 
ت الى العرب وشاركت في جماعات عسكرّية مرتزقة تحارب الى جانب الساسانيين ثّم إنضمّ 

ن كان البعض  بعض أحداث العصر السياسّية . وىناك إختالف في أصل ىذه المجتمعات وا 
. ووجدت باألضافة الى ذلك جماعات أخرػ من (23)يرػ أّنيا تنتمي الى ُأصول سندّية 

ة في زمن الموالي من بالد الترك والديمم  ، أّما الزنج الذين ُجمبوا من سواحل أفريقيا الشرقيّ 
غير معروف ، وكانوا يعممون في تنظيف أراضي ما بين النيرين من األتربة النطرونّية التي 

 (25)السيئة التي عاشوىا  واالقتصادية االجتماعية.ويبدو أّن الظروف (24)تمنعيا من اإلنبات
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ير دفعت بيم الى التمّرد والثورة مرتين في ىذا العصر ، إحداىما في زمن مصعب بن الزب
، واألخرػ في عيد الحّجاج بن يوسف الذؼ ُيَعّد أنساب األشراف من أىّم المصادر التي (26)

الكبرػ في النصف الثاني من  االجتماعية، وذلك قبل قيام ثورتيم (27)أوردت أخبار تمك الثورة 
 .(28)القرن الثالث اليجرؼ 

المصادر فإّن عرب العراق كانوا وبناًء عمى ما تقّدم ذكره ، وفضاًل عّما أوردتو  بعض      
يعيشون في رخاء نسبي ممموس وأّن بوادر الترف والميل الى الدعة كانت سائدة بين معظميم 
. وكما أسمفنا فقد ذكرت ىذه المصادر أّن العربي في الكوفة كان إذا خرج من بيتو يتبعو 

مجمسو العشرون  ، وأّن الرجل منيم كان يجمس معو في(29)العشرة والعشرون من مواليو
. ويعود ذلك الى أّن العرب في الكوفة والبصرة (30)واليووالثالثون وأكثر من ذلك من أىمو وم

ساىموا مساىمة فّعالة في معظم الفتوح التي تّمت في شرق العراق وشمالو ، وأّن تمك الفتوح 
م ينعمون في دّرت عمييم من الغنائم واألموال بما فييا الموالي من أسرػ الحروب ما جعمي

في إستثمار األراضي  تمنيم عممبحبوحة من العيش . يضاف الى ذلك أّن اعدادًا غير قميمة 
الزراعّية وتكوين ممكّيات زراعّية كبيرة ُيديَرىا ُوكالؤىم فضاًل عن بناء العقارات واإلتجار بيا 

 (32): أّؼ المال أبقى وأوفى ؟ فقال : ) المساكن واألرضون ( (36)حتى قيل لألحنف بن قيس 
شتغال أىميا  . والحق أّن البصرة كانت تتمتع برخاء أكثر من الكوفة بفضِل إّتساع فتوحيا وا 
 .بالتجارة والزراعة ، ويظير أّن تجارتيم البحرّية إمتّدت حتى جزيرة سيالن في المحيط اليندؼ

ممك سردنيب أؼ سيالن طمب منو أن يصف لو أىل البصرة فقال  فقد روػ الحكم بن سعيد أنّ 
، وقوٌم ليم أرّقاء يستعممونيم ُيكرونيا ، وقوٌم ليم دورٌ ثمارىملو : )قوٌم ليم نخٌل يأكمون فضول 

 . (33)، وقوٌم ليم أمواٌل يفدون الى األسواق فيأكمون فضوليا ( 
لعدد غير قميل من  واالجتماعيةفي بعض القيم الخمقّية  انحاللورافق ىذا الرخاء         

 (34)العناصر العربّية االسالمّية في الكوفة والبصرة .فقد أورد البالذرؼ رواية لعمر بن شّبة 
ذكر فييا أّن الحّجاج في أثناء واليتو عمى الحجاز إجتمع بسعيد بن ُجبير فقيو الكوفة 

بو سعيد : )تركُت الخمر ُتباع بالكوفة ظاىرة ويباع المشيور فسألو عن أحوال العراق فأجا
ألغّيرن ( .فمما َقِدَم واليًا عمى العراق  الحكُم بالرشا ( فرّد عميو الحّجاج قائاًل : )وهللا لئن وّليتُ 

. وُيرّجح أّن الخمرة كانت َتِرُد الى الكوفة  (35)رّد ُشريحًا عمى القضاء ومنع أن تباع الخمر 
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.وظّمت ىذه األخيرة فترة من الزمن معقاًل (36)عنيا سوػ ثالثة أميال ال تبعد من الحيرة التي
 لبقايا العناصر النصرانّية في العراق .

في أىل العراق عاّمة وفي  واالقتصادية االجتماعيةوال شك فقد أّثرت ىذه األوضاع       
العرب منيم خاّصة باعتبارىم العنصر الحاكم والمؤثر في األحداث في ذلك الوقت ، ونستطيع 
 أن نممس ىذه التأثيرات في تراجع الروح العسكرّية عند عرب العراق والتي أصبحت ظاىرة

 المباشر السالفة الذكر التي أضعفت الحافز واالجتماعية االقتصاديةنتيجة لألوضاع 
الفتوح والجياد ، ذلك أّن عرب البصرة والكوفة كانوا قد قاموا بفتوح كبيرة في شرق  الستئناف

 ن تحتفظانالتزاال العراق وشمالو إّباَن موجة الفتوحات األولى أّيام كانت ىاتان المدينتان 
 جيل الفتوح. فمّما إنقضى   اإلسالميةبصفتيما العسكرّية كقاعدتي إنطالق لمجيوش العربّية 

وورَث الجيل الجديد مغانم الفتح التي كانت موقوفة عمى كّل مدينة وتحّولت كّل من البصرة 
والكوفة الى مدينة مترفة تتمّتع بالرخاء ويتسّمم أبناؤىا العطاء ويسكنون الدور ويقتنون األموال 

الراحة والبقاء في ، وأحّبوا ة العيش ومالوا الى الدعة والترفوالعبيد ، تذّوقت نفوسيم طالو 
ة من عرب أىل العراق ال.وقد تكّررت شكوػ الخمفاء والو(37)أمصارىم وسط ىذا النعيم المقيم 

بالشقاق  لتخاذليم في القتال الى جانبيم وعدم صدق عزيمتيم في الحروب حتى إّتيموىم
ّنما ىو طبيعة النفس البشرّية في اال .وليس األمر شقاقًا و(38)والنفاق  لجنوح الى الدعة نفاقًا وا 

والراحة والتمّسك بأسباب المتعة التي تيّيأت ليا . ولعّل ذلك ُيفّسر لنا نكوص الكثير من 
النتائج  في حروب غير مأمونة لالشتراكالجيوش العربّية التي خرجت من الكوفة والبصرة 

أثناء  وتوقيم لمعودة ثانيًة الى ديارىم ، وقد ظيرت ىذه البادرة الخطيرة بشكل واضح في
المواجية العسكرّية التي تّمت بين عرب العراق وعرب الشام زمن الخميفة عمي بن أبي طالب 
) رضي هللا عنو ( ومعاوية بن أبي سفيان ، وخالل الحروب مع الخوارج ، وعانى منيا بعد 

ة العراق وقادتو بينيم بشر بن مروان والميّمب بن أبي صفرة والحّجاج بن يوسف الذؼ الذلك و
جأ الى السيف لحمل عرب الكوفة والبصرة عمى المشاركة في حرب الخارجين عمى الدولة ل

ومواصمة الفتح والجياد ، يضاف الى ذلك أّن عدم إيمان أىل العراق بشرعّية الحكم األموؼ 
عن  (39)جعميم يحجمون عن الدفاع عنو . وقد أورد الطبرؼ وصفًا دقيقًا رواه أبو مخنف 

والكوفة عن القتال نجتزأ منو بعض الفقرات ألىمّيتو ، يقول راوية العراق :  تقاعس أىل البصرة
فمقي بيا الخوارج ،  (40)أّن ) الميمب بن أبي صفرة خرج بأىل البصرة حتى نزل رام ىرمز 
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حتى نزل من الميّمب عمى ميل أو …  فخندق عميو وأقبل عبد الرحمن بن مخنف بأىل الكوفة
سكران برام ىرمز  ، فمم يمبث إال عشرًا حتى أتاىم نعي بشر بن ميل ونصف حيث تراءػ الع

فبمغ ذلك خالد بن عبد هللا بن … مروان  ... فارفّض ناس كثير من أىل البصرة وأىل الكوفة 
ُأسيد  ) عامل البصرة بعد بشر ( فكتب الى الناس وبعث رسوًال يضرب وجوه الناس ويرّدىم 

وا لو:  بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، من خالد بن عبد هللا الى َمن فقرأ الكتاب عمى الناس وقد ُجِمع
ال الى مكتبكم وطاعة خميفتكم و ارجعواعباد هللا …  بمغو كتابي ىذا من المؤمنين والمسممين

ّال أثقف عاصيًا معو كتابي ىذا إال ترجعوا عاصين مخالفين فيأتيكم ما تكرىون ، أقسم باهلل 
فمّما فرَغ من قراءتو لم يمتفت الناس الى ما في … ميكم ورحمة هللاقتمتو إن شاء هللا والسالم ع

حتى نزلوا قرية آلل األشعث إلى جانب الكوفة وكتبوا الى عمرو بن  -بعضيم –كتابو ، وأقبل 
: أّما بعد فأن الناس لّما بمغيم وفاة األمير رحمة هللا عميو تفّرقوا فمم  -عامل الكوفة  –حريث 

بإذن األمير ّال ندخل الكوفة إّال أقبمنا الى األمير والي مصرنا وأحببنا أيبقى معنا أحد ، ف
وعممو ، فكتب إلييم : أّما بعد فإّنكم تركتم مكتبكم وأقبمتم عاصين مخالفين فميس لكم عندؼ 

حتى إذا كان  انتظروا)فمّما أتاىم ذلك  :أمان ( .  ويختتم أبو مخنف روايتو قائاًل ال إذن و
، الذؼ عانى من (46)رحاليم فمم يزالوا مقيمين حتى َقِدَم الحّجاج بن يوسف (  الميل دخموا الى

بقّوة السيف عمى الخروج الى القتال  ، وقد ذكرت المصادر  الناسىذه الظاىرة الكثير وحمل 
التاريخّية أّن الحّجاج بعد قدومو العراق والّيًا خطب بالناس من أىل الكوفة خطبتو المشيورة 

ال يا المصادر العربّية بأشكال مختمفة وزاد بعض ىذه المصادر في نّصيا مما التي أوردت
يخرج عن التيديد والوعيد ألىل العراق الذين تقاعسوا عن الجياد ، وقد أورد البالذرؼ في 

إّنو لو )… أنساب األشراف خطبة الحّجاج نقتبس منيا ما يتعّمق بتيديده ألىل العراق قائاًل 
قوتل عدو ولُعطّمت الثغور  وأّىممت ال معصيتيم ما ُجبي فيء و ساغت ألىل المعصية

قبالكم الى  األمور ، ولوال أّنكم تغزون كرىًا ما غزوتم طوعًا ، وقد بمغني رفضكم لمميّمب وا 
 ضربت أجد أحدًا بعد ثالثة مّمن أخّل بمركزه إالّ ال مصركم عصاة مخالفين ، وأقسم باهلل 

 .( 42)(عنقو
فقد ذكر نحو ذلك اّال أنو أضاف أّن الحّجاج ىدّد كّل َمن يتخّمف عن أّما الطبرؼ      

. ويضيف  (44)وىدم منزلو  (43)الخروج لإلنضمام لجيش الميّمب بالقتل ومصادرة أموالو 
المدائني أّن الحّجاج إجتمع بأىل الكوفة والى كثير من العاّمة فقال ليم : ) أخبروني عن 
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ّال أُعاقبيم إال قبمي ما كانوا يعاقبون بو العصاة ؟ قالوا:  الضرب والحبس ، قال:  لكّني  ةالالو
عّز دين ولو لم يغز ال ُجبي فيء وال بالسيف،إّن العصية لو ساغت ألىميا ماُقتل عدو و

المسممون المشركين لغزاىم المشركون ، وقد أّجمتكم ثالثًا فمن وجدتو بعد ثالثة من جيش إبن 
َبِرئت منو الذّمة ، وقال ليزيد بن عالقة السكسكي صاحب ُشَرِطو : إجعل سيفك مخنف فَ 

.فكان الحّجاج أّول َمن إستخدم ىذه العقوبة  (45)سوطًا فمن وجدتو بعد ثالثة عاصيًا فاقتمو (
 . (46)ضّد العصاة 
ّكر في وقت مب ظيرت بين عرب العراق العسكرية قدوالواقع أّن ظاىرة تراجع الروح       

وكانت نسبة إنتشارىا بين المقاتمين تزيد كّمما تقّدَم الزمن وتبّدلت األجيال وزادت نسبة الرخاء ، 
يدّل عمى ذلك تصاعد مطرد في شّدة العقوبة المفروضة عمى الفرار من الخدمة العسكرّية أو 

الرجل إذا  أّنو )كان (47)المخّمين بمراكزىم ومسالحيم كما كانوا يسّمون . فقد روػ الشعبي 
تنزع عمامتو ويقام بين الناس فمّما وّلي  زمن عمر وعثمان وعمي أخّل بوجيو الذؼ ُيكتب إليو

مصعب بن الزبير أضاف إليو حمق الرؤوس والمحى ، فمّما وّلي بشر بن مروان أضاف إليو 
الحّجاج  تعميق الرجل بمسمارين في يدِه في حائط فيخرق المسماران يدُه ورّبما مات ، فمّما جاء

 . (48)ترك ذلك كّمو وجعل عقوبة َمن يخّل بمكانو من الثغر أو البعث القتل ( 
أّما فيما يتعّمق بتنامي المعارضة الدينّية فكان طبيعّيًا أن تشتد ىذه المعارضة لمواجية      

قبال البعض عمى شراء الخمر عمنًا من األسواق كما أسمفنا ،  مظاىر األنحالالألجتماعيوا 
ّور الحياة السريع في المدن وما يرافق ىدا التطّور واألزدىار من مشاكل إجتماعّية وُخمقّية وتط

جعمت جانبًا من سّكان البصرة والكوفة يبتعدون بعض الشيء عن القيم األسالمّية التي كانت 
سائدة في السابق .وقد ذكر صاحب قطب السرور في أوصاف الخمور عّدة وقائع وحكايات 

إقبال عدد غير قميل من عمّية القوم ومن الشباب عمى شرب الخمر وعقد مجالس تدّل عمى 
 .       (49)الشراب واألُنس والمنادمة 

يضاف الى ذلك ما كان يصدر عن العّمال والوالة وأصحاب السمطة من تصّرفات وعقوبات 
ام جماعة من . وقد أّدػ ذلك الى قي (50)بدت مغايرة لما كان يّتبعُو الحّكام في السابق 

ألنيم كانوا يحفظون القرآن ويعّممونو الناس ، وتبّنت ىذه الجماعة  المسممين ُعرفت بالقّراء
األولى ومناىضة الظمم والمنكر .وقد ساعد  اإلسالميةوالتمّسك بالقيم  اإلصالحالدعوة الى 

زعمائيا  وانتماءبجميور المسممين في المساجد  اتصاليا عمى إزدياد قّوة تأثير ىذه الجماعة
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ل الى ُأصول دينّية ارستقراطّية بحكم كونيم من التابعين وأبنائيم وأبناء الصحابة اّلذين أّموا
ولم يكن أولئك القّراء عمى درجة واحدة  . العراق بأعداد كبيرة في أعقاب موجة الفتوح األولى

ية أؼ إظيار النفوذ إذ كان بعضيم يكتفي بالتق وانتشارمن حيث معارضة األوضاع القائمة 
خفاء مخالفتو إتقاًء  ملمحاكم الظالالطاعة  . وكان الحسن البصرؼ فقيو  (56)بطشولشره و وا 

البصرة يرػ ىذا الرأؼ ، والبعض اآلخر كان يغمب عميو التطّرف ويعتقد بوجوب مناىضة 
 الظمم والمنكر والقائمين عمييما ونصرة الحق وا عالء شأن الدين وقيمو واألىداف التي يدعو
الى تحقيقيا في الدنيا واآلخرة . وقد إنضّم نفر من ىؤالء الى الخوارج  في حين مّيد آخرون 

شتركواالالى قيام الثورات المسّمحة ضّد و فعميًا في تمك الثورات كما  ة بني أمّية في العراق وا 
قميمة  حدث في كثير من الحركات التي واجييا الحّجاج  عمى وجو الخصوص . وىناك فئة 

آثرت السالمة وا عتزلت الناس وتحاشت التعبير عن رأييا  في األحداث خوفًا من التعّرض 
ء في أعقاب تطّور األمور بعد مقتل الخميفة عثمان بن عّفان ) اللمفتنة ، وقد عرفنا من ىؤ

رضي هللا عنو ( : عبد هللا بن عمر والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وّقاص الذؼ قال حين 
الى جانب أّحد الفريقين بعد وقوع الحرب األىمية بين أىل العراق وأىل  االشتراكمنو ُطمب 

ُأقاتل حتى تأتوني بسيف يعقل ويبصر وينطق فيقول أصاب ىذا وأخطأ ال الشام ألّول مّرة : 
 . (52)ذاك 
مساجد ونسمع عن معتزلة في العراق إذ كانوا يعّيرون القّراء والفقياء اّلذين يجمسون في ال     

والشرطي . وقد رّد إبراىيم  (53)ويجتمع حوليم الناس وبينيم بعض الموالين لمسمطة كالعريف
: )نجمس في المسجد فيجمس إلينا العريف ة قائالً النخعي أّحد كبار فقياء الكوفة ىذه التيم

 .( 54)والشرطي أحّب من أن نعتزل فيرمينا الناس برأؼ ييوؼ ( 
) أّن طبقة القّراء كان ليا تأثير قوؼ في البصرة والكوفة ألنيم أىابوا  ويرػ فمياوزن      

( 55)بالقرآن حكمًا ووسيطًا في المشاكل التي تعرض لممسممين وحمموا العاّمة عمى ىذا الرأؼ 

.وقد لعبوا  دورًا سياسيًا في عدد من الحوادث الياّمة إذ كانوا من أشّد الناس عطفًا عمى 
مين الُجدد ألذين أجبرىم الحّجاج عمى الجالء عن المدن والعودة الى قراىم الموالي من المسم

كما إنضّموا الى ثورة إبن األشعث ضّد الحّجاج والحكم األموؼ في العراق ، غير أّن فشل ىذه 
 . (56)الثورة ألحق بيم خسائر كبيرة وزعزع مكانتيم 
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ضبط العراق ، مثاًل ، عندما إستعاد ة والعّمال عن الوفضاًل عّما تقّدم فقد عجز بعض الو   
الخميفة عبد الممك بن مروان العراق من نفوذ عبد هللا بن الزبير وقتل أخاه مصعب في جمادؼ 

ىجرؼ خمف عمى الكوفة قبيل عودتو الى الشام أخاه بشر بن مروان ، كما  72اآلخرة سنة
. وكان خطر  (57)بيت االموؼ عّين عمى البصرة خالد بن عبد هللا بن خالد بن ُأسيد وىو من ال

الخوارج  أكبر خطر يتيّدد البصرة والكوفة آنذاك ، وقد تمّكنت قّوات أبي فديك الخارجي أن 
تمحق ىزيمة منكرة بجيش كبير أرسمو عامل البصرة  ، وقد أوغرت ىزائم البصريين المتكّررة 

عّدُه مسؤوًال عن تمك قمب الخميفة عبد الممك عمى عاممو عمى البصرة خالد بن عبد هللا و 
. وكان ذلك في مقّدّمة األسباب التي حممت  (58)اليزائم لعدم إختياره القادة األكّفاء لمقتال 

الخميفة عبد الممك عمى عزلو وضم والية البصرة الى أخيو بشر ألّن والييا السابق خالد )أساء 
 . (59)التدبير وعجز عن العدو وضعف عن أىل المصر ( 

م من وصف ألحوال العراق في تمك الحقبة يشير بوضوح الى الحالة المتردية التي ما تقدّ     
كان عمييا العراق آنذاك والتي صّورىا لنا بعض الرواة أصدق تصوير عمى لسان الخميفة عبد 
الممك إذ نسبوا إليو قولو : )إّن العراق كدٌر ماؤىا ، وكثٌر غوغاؤىا ، وأمٌر عذبيا ، وعظٌم 

ٌر ضراميا ، وعسٌر إخماُد نيرانيا ، فيل من ممّيد ليم بسيٍف قاطع ، وذىن خطبيا ، وظي
جامع ، وقمٌب ذكّي ، وأنٌف حمّي ، فيخمد نيرانيا ، ويردع غيالنيا ، وينصف مظموميا ، 

 .  (60)ويداوؼ الجرح حتى يندمل ، فتصفوا البالد ويأمن العباد ؟ ( 
فة عبد الممك أم لم تصح فإّن الرواية ُتَعّد في وسواء صّحت نسبة ىذا القول الى الخمي      

 حّد ذاتيا وصفًا دقيقًا لحالة العراق في تمك الحقبة .
بّد من األشارة الى أّن األحوال السالفة الذكر التي سادت العراق خالل القرن األول الوىنا     

عسكرّية وفقدان اليجرؼ وتحديدًا عمى عيد األمويين خاصًة ما يتعّمق منيا بتراجع الروح ال
ة ، كّل ذلك الاالنضباط في الجيوش المحاربة وكثرة الفتن والثورات وعدم كفاءة العّمال والو

 االستفادةىّدَد بضياع العراق من يد األمويين وأدػ الى إضطراب أحوالو وقّمة خراجو وعدم 
الفتح في  من موقعو االستراتيجي كقاعدة عسكرّية ىاّمة لمجيوش العربّية لمواصمة عمميات

شرق الدولة وتأمين حدودىا الشرقّية التي لم تتمتع بالقّوة والثبات لوجود عنصر محارب قوؼ 
ىو الترك إذ لم يكن يقّل عن العنصر العربي بسالًة في القتال ، وقد أقّض ىذا الوضع 
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مضاجع الخمفاء األمويين في دمشق وجعميم ُيصّرون عمى إستئناف الفتوح في شرق الدولة 
 ضاء عمى أعدائيم وتأكيد ىيبة دولتيم .لمق

 الهوامش: 

يزال جفافًا تاريخّيًا ولم ال تذىب البحوث الحديثة الى أّن الجفاف في وسط الجزيرة العربّية كان و (6
يكن جفافًا تدريجّيًا مّما جعل البادية تضغط بإستمرار عمى األطراف الحضرّية ، وينجح ىذا 

ضرّية  وعدم إستطاعتيا رّد ىجرات البادية  ، )من الضغط في حالة ضعف الحكومات الح
محاضرة ألقاىا الدكتور عبد العزيز الدورؼ عمى طمبة الدراسات العميا األسالمّية بجامعة الكويت 

-، 2( وُينظر أيضًا ، الدورؼ: مقّدمة في تاريخ صدر األسالم ، )ط 26/66/6970
 وما بعدىا. 28( ، ص6966بيروت

: دور الحجاز في الحياة السياسّية العامة في القرنين األول والثاني لميجرة  أحمد ابراىيم الشريف (2
 . 20( ص  6968القاىرة  – 6)ط
ه(: المنّمق في أخبار 245ُينظر ما جاء عن اإليالف : دمحم بن  حبيب : ابو جعفر البغدادؼ )ت (3

 . 39 -36( ، ص6964قريش ،)حيدر آباد 
يحي في حين تبنى المناذرة المذىب النسطورؼ ، ُينظر : تبنى الغساسنة المذىب اليعقوبي المس (4

 . 69( ص  6955القاىرة  – 7أحمد أمين : فجر األسالم ، )ط
فمياوزن ، يوليوس : تاريخ الدولة من ظيور األسالم الى نياية الدولة األموّية ، ترجمة الدكتور دمحم  (5

من نفس  54ص   6حاشية  / وينظر أيضاً  54( ص 6968القاىرة  -2عبد اليادؼ أبو ريدة )ط
المصدر إذ يذكر مترجم الكتاب أّن البريق بن عياض شاعر اليذليّين يشكو من أّنو بقي وحده 
شيخًا ىرمًا ومعو قميل من النساء واألطفال في بالد كان يعمرىا ناس كثيرون ، ويرّدد ذلك ابو 

 خراش وغيره .
 . 53نفس المصدر ، ص  (6
ن حّمادؼ : سعد بن أبي وّقاص ، رسالة ماجستير مقّدمة الى مجمس ُينظر : الدمحمؼ ، حّماد فرحا (7

 . 98غير منشورة (، ص 6995كمّية التربية )إبن رشد ( جامعة بغداد )
 . 23( ، ص  6969الدورؼ : مقّدمة في التاريخ األقتصادؼ العربي ، )بيروت   (8
 عيو وسّمم  السيرة النبوّية ) ىجرؼ ( : سيرة النبي صّمى هللا 263إبن ىشام ، أبو دمحمعبد الممك )ت (9

/ وُينظر أيضًا في : القرآن الكريم ، سورة التوبة ، اآليات  685 -675ص  4( ج  6936القاىرة 
38  ،42  ،46  ،86  ،83  ،93 . 
 . 209فمياوزن : تاريخ الدولة العربّية ، ص (60
 . 40الدورؼ : مقدمة في التاريخ األقتصادؼ،ص  (66
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 والصفحة .الدورؼ : نفس المصدر  (62
 . 93أحمد أمين : فجر األسالم ، ص  (63
ىجرؼ( : الكامل ، تحقيق دمحم ابو الفضل أبراىيم  286المبرد ، ابو العّباس دمحم بن يزيد )ت  (64

 . 380ص  6والسّيد شحاتو ، )القاىرة ( ،ج 
 . 92أحمد أمين : فجر األسالم ، ص  (65
( 6967رؼ ( : العقد الفريد )القاىرة ىج 328إبن عبد رّبو ، أبو عمر أحمد بن دمحم األندلسي )ت (66
 . 466ص  3ج 
/ وُينظر أيضًا : الراغب األصفياني ، ابو القاسم  363ص  3إبن عبد رّبو : المصدر نفسو ، ج  (67

ىجرؼ( : محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبمغاء ، )بيروت  520حسين بن دمحم )ت 
 بن أبيو . ، إذ ُتنسب القّصة الى زياد 350ص  6( ، ج 6966
 . 60(، ص 6957شاكر مصطفى ،)الدكتور( : في التاريخ العباسي ، )دمشق  (68
 400ُينظر ما جاء في نص ىذا الموضوع في : أبو حّيان التوحيدؼ ، عمي بن دمحم بن العباس )ت (69

 -464، ص  2( ، مجّمد 6964ىجرؼ( : البصائر والذخائر ، تحقيق إبراىيم الكيالني ، )دمشق 
بن ع 467  . 467،  465ص  3بد رّبو : العقد الفريد ، ج / وا 
 . 345ص  6الراغب االصفياني : محاضرات األدباء ،ج  (20
( ، ص 6959عمي حسين الخربوطمي)الدكتور( : تاريخ العراق في ظّل الحكم األموؼ )القاىرة  (26

259 . 
 . 464ص 3إبن عبد رّبو : العقد الفريد ، ج (22
ىجرؼ( : فتوح البمدان ، تحقيق صالح الدين المنجد  279البالذرؼ ، أحمد بن يحي بن جابر، )ت (23

/ شارل بالت ، )الدكتور( : الجاحع في البصرة وبغداد وسامّراء  463 -460(ص 6956)القاىرة 
/ صالح أحمد العمي ، )الدكتور( :  68( ، ص 6966، ترجمة الدكتور أبراىيم الكيالني ، )دمشق 
( ، 6969بيروت  -2بصرة في القرن األول اليجرؼ ، )ط التنظيمات األجتماعيةواألقتصادّية في ال

 . 85 -83ص
 . 78شارل بالت : الجاحع ، ص  (24
( 6964أبو حّيان التوحيدؼ : األمتاع والمؤانسة،تحقيق الدكتور أبراىيم الكيالني ، )دمشق   :ُينظر (25

 . 74،  76ص  6، ج 
/ 63ورقة  7تاريخ (، م  6603البالذرؼ  : أنساب االشراف ،)مصّور دار الكتب المصرّية رقم (26

 . 78وُينظر أيضًا: شارل بالت : الجاحع ، ص 
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 . 64،  63، ورقة  7البالذرؼ : أنساب أالشراف ، م  (27
 . 68( ، ص 6966بيروت  -6أحمد عمي : ثورة الزنج وقائدىا عمي بن دمحم )ط  (28
 . 380ص 6المبرد : الكامل ، ج  (29
( : مروج الذىب ومعادن الجوىر )بيروت ىجرؼ  346المسعودؼ ، ابو الحسن عمي بن الحسين)ت (30

 . 626ص 3( ، ج 6965
ىجرؼ( ، أّحد دىاة الفصحاء الفاتحين ، ُيضرب بو  72األحنف بن قيس:  سّيد تميم توفى )  (36

 6( ، ج 6969بيروت  -3المثل في الُحُمم ، ينظر:  الزركمي ، خير الدين : األعالم ، )ط 
 . 262ص
 . 600ص 4دباء ، جالراغب األصفياني :  محاضرات األ (32
 المصدر نفسو . (33
 262عمر بن شّبو: راويو ومؤّرخ ومحّدث وشاعر من البصرة ُتنسب إليو عّدة تصانيف ، )ت (34

 . 206ص 5ىجرؼ( ، ُينظر:  الزركمي ، األعالم ، ج 
 . 44ورقة  7البالذرؼ : أنساب ، م  (35
ىجرؼ( : معجم 626تياقوت الحموؼ، أبو عبد هللا شياب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي ) (36

 . 382ص 2( ، ج 6955البمدان ،)بيروت 
 . 23ُينظر:  الدورؼ : مقّدمة في التاريخ األقتصادؼ العربي ، ص  (37
 . 248 -243( ، ص6968النجف  -3ُينظر:  حسين البراقي : تاريخ الكوفة )ط  (38
أخبار العراق وفتوحيا،  أبو مخنف ، لوط بن يحي األزدؼ مؤرخ كوفي مشيور ُأخذ عنو كثيرمن (39

ىجرؼ( ، ُينظر:  عبد الصاحب الدجيمي:  أعالم  657وُينسب إليو ثالثون ُمصّنفًا مفقودًا )ت
 . 66،  60ص  6العرب ، ج

رام ىرمز:  مدينة مشيورة بنواحي خوزستان ، إبن عبد الحق البغدادؼ ، صفي الدين عبد المؤمن  (40
ألمكنة والبقاع ، تحقيق عمي البّجاوؼ ،)القاىرة ىجرؼ( : مراصد االّطالع عمى أسماء ا379)ت
 . 597ص  2( ، ج 6954
ىجرؼ(  : تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق دمحم أبو 360الطبرؼ، أبو جعفر دمحم بن جرير ، )ت (46

 . 699 -696ص 6( ، ج 6969 -6960الفضل إبراىيم ، )القاىرة 
 . 3،  2ورقة  7البالذرؼ : أنساب االشراف ، م (42
 . 204ص 6تاريخ الرسل ، جالطبرؼ :  (43
 . 622ص 4زيادة عند إبن عبد رّبو : العقد الفريد ، ج (44
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 . 3ورقة  7البالذرؼ : أنساب األشراف ، م  (45
 . 4المصدر نفسُو ، ورقة  (46
الشعبي:  عامر بن شراحيل ، من التابعين ، راوية من الكوفة ، إّتصَل بعبد الممكوالحّجاج ، وىو  (47

ىجرؼ( : 686خّمكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم )ت شاعر وفقيو ، ينظر:  إبن
 2( ، ج6948وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد )القاىرة 

 . 227ص 
ىجرؼ( : كتاب الِعَبر وديوان المبتدأ والخبر ، 808أبن خمدون ، أبو زيد عبد الرحمن بن دمحم )ت (48
 . 94ص 3( ، م6967بيروت  -2 مجّمدات ، ط 7)
ىجرؼ( : قطب السرور في أوصاف الخمور 467الرقيق النديم ، أبو إسحق أبراىيم بن القاسم )ت (49

 . 605،  65،  64،  7( ، ص 6969، تحقيق أحمد الجندؼ ،)دمشق 
، ينظر: قال زياد بن أبيو  في خطبتو )البتراء( : لقد أحدثتم أحداثًا لم تكن وأحدثنا لكّل ذنٍب عقوبة  (50

 2( ، ج6962القاىرة -2أحمد زكي صفوت : جميرة خطب العرب في العصور العربّية الزاىرة )ط
 . 272ص
ىجرؼ( : تيذيب تا ريخ أبن 6346أبن بدران ، عبد القادر بن احمد بن مصطفى الدمشقي )ت (56

 . 666،  665ص 4( ، ج6329دمشق  -أجزاء7عساكر )
 . 5( ، ص6968القاىرة  -7،)ططو حسين ، )الدكتور( : الفتنة الكبرػ  (52
العريف:  موّظف يختاره العامل أو الوالي لتسّمم العطاء وتوزيعو عمى مجموعة من األفراد تسّمى  (53

عرافة ، وىو مسؤول عن جميع الجندعند النفير، ُينظر:  صالح  العمي : التنظيمات األجتماعّية 
 ) Encyclopaedia of Islam/ وينظر أيضًا:  666 -665واالقتصادّية في البصرة ، ص 

New Edition)  Vol, 1.p629,article ((Arif) ). 
 273ص  6( ، ج 6960ىجرؼ( : الطبقات الكبرػ ، )بيروت230أبن سعد، أبو عبد هللا دمحم )ت (54
. 
فمياوزن ، يوليوس : الخوارج والشيعة في العيد االموؼ ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوؼ )القاىرة  (55

 . 64( ، ص 6958
 . 58صالح العمي : التنظيمات االجتماعّية واألقتصادّية في البصرة ، ص (56
خالد بن عبد هللا بن خالد بن ُأَسيد بن أبي العيص بن أمّية بن عبد شمس ، ُينظر:  إبن حزم :  (57

 . 663جميرة أنساب العرب ، ص 
 . 676ص  6الطبرؼ : تاريخ الرسل ، ج  (58
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 . 2ورقة  7البالذرؼ : أنساب االشراف ، م  (59
ىجرؼ(  : المستطرف في كّل فن 852األبشييي ، أبو الفتوحشياب الدين دمحم بن أحمد )ت (60

 6( ، ج-جزءان -مطبعة المشيد الحسيني -مستظرف ، مراجعة عبد العزيز سّيد األىل )القاىرة
يب ، )دمشق ط/ وُينظر:  إبراىيم الكّيالني )الدكتور( : الحّجاج الحاكم والخ 56،  50ص 
 . 58( ، ص6940

 
 

 

 

 


