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 أمهية القيادة يف التطور اإلداري واالجتماعي للدولتني األموية والعباسية
The title of the intervention: The importance of leadership in the administrative 

and social development of the Umayyad and Abbasid states. 
 MIMI  NABILA|نبيلة ميمي

 DJAHIDA CHAOUCHEKHOUAN  | جهيدة شاوش خوان
 

 ملخص
حدثت وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم خالفا كبريا من حيث تويل اخلالفة، حيث بدأت مبرحلة اخللفاء الراشدين مث ألقد 

مرحلة الدولة األموية اليت تعترب اثين ساللة عربية حكمت املسلمني ملدة قرن تقريبا مث ساللة العباسيني اليت يرجع نسبها إىل العباس 
يف هذه الورقة البحثية هو الوقوف عند ابرز احملطات اليت ختص التطور اإلداري واالجتماعي يف العصرين وما يهمنا  بن عبد املطلب، 

العباسي واألموي مع التأكيد على أمهية القيادة الرشيدة لبلوغ هذا التطور، وتندرج هذه املداخلة ضمن احملور احلضاري للملتقى 
ق واالجتماعي للدولتني األموية والعباسية ولإلحاطة أبهم جوانب املوضوع سوف نتطر وابلتحديد العنصر األخري وهو التطور اإلداري 

إىل شرح املفاهيم كالقيادة والتطور اإلداري واالجتماعي مث نتحدث عن التطور اإلداري واالجتماعي يف الدولتني األموية والعباسية 
ة أمهية القيادة يف التطوير اإلداري واالجتماعي لكل من الدولة األمويبعدها ذكر اهم  القادة األمويني والعباسيني وإجنازاهتم لندرك 

 والعباسية.  
 الكلمات املفتاحية

 التطور االجتماعي، التطور اإلداري القيادة،
 

Abstract 
The death of the Messenger "PBUH" caused a great controversy in terms of assuming the 
caliphate, as it began with the stage of the Rightly Guided Caliphs, then the stage of the Umayyad 
state, which is the second Arab dynasty that ruled the Muslims for nearly a century, then the 
Abbasid dynasty that traces its lineage back to Al-Abbas bin Abdul Muttalib, and what interests 
us in this paper The research is to stand at the most important stations related to the administrative 
and social development in the Abbasid and Umayyad eras, with an emphasis on the importance 
of rational leadership to achieve this development. Concepts such as leadership, administrative 
and social development, then we talk about administrative and social development in the 
Umayyad and Abbasid states, after which we mention the most important Umayyad and Abbasid 
leaders and their achievements, to realize the importance of leadership in the administrative and 
social development of both the Umayyad and Abbasid state. 
 

 مقدمة
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همة شاقة تؤخذ على عاتق القائد املكلف بتسيري شؤوهنا املختلفة، و املواظبة على القيام مبهام ختدم تعد قيادة الدولة م
الصاحل العام وتعمل على تطوير جماالت خمتلفة يف الدولة، و يف هذه الورقة البحثية سنتناول  صورة مصغرة عن أمهية القيادة يف تطور 

د عباسية، هذه احلقبة التارخيية املهمة يف اتريخ احلضارة اإلسالمية، ما االنعكاس ملا كان سائاإلداري واالجتماعي للدولتني األموية وال
يف تلك العصور من مظاهر خمتلفة يف مدة احلكم األموي والعباسي، و كيف أسهمت القيادة الرشيدة يف إثراء وازدهار الدولة، 

لإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع سوف نعرج إىل أهم احملطات اليت وكذلك كيف أدى سوء القيادة إىل هالك الدولة وانداثرها، و 
مرت هبا حقبة احلكم األموي والعباسي، مبا فيها شرح كل من املفاهيم اليت تتضمنها املداخلة، التطور القيادة ، ، التطور اإلداري ، 

نتساءل،   واالجتماعي للدولتني، ومن هذا املنطلق التطور االجتماعي ، لنصل يف األخري إىل إسهامات قادة احلكم يف التطور اإلداري
 كيف سامهت القيادة يف التطور اإلداري واالجتماعي للدولتني األموية والعباسية ؟ 

 فرضيات البحث:
 القيادة الرشيدة تساهم يف التطور اإلداري واالجتماعي للدولتني.  

 ذكاء وحنكة القيادة يساهم يف ازدهار الدولة   .أ
 حسن ممارسة القائد لإلدارة يساهم يف تطور اإلداري للدولة  .ب

 كثرة التقلبات السياسية واحلروب يؤدي إىل فشل وانداثر الدولة .ت
 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:  أهداف البحث:

 إبراز فعالية القيادة اإلدارية وشروط جناحها  .1
  التعرف على مرحلة احلكم األموي والعباسي وخصائص كل مرحلة .2
 تبيان واقع القيادة يف مرحلة احلكم األموي والعباسي  .3
 التعرف على خصائص وإجنازات القادة أثناء احلكم األموي والعباسي  .4

 منهج الدراسة:
لقد اعتمدت يف هذه املداخلة على املنهج الوصفي، ألنه األنسب واألليق هلذه الدراسة مع التحليل واملناقشة لبعض املفاهيم  

 واحملتوايت.
 الدراسات السابقة: 

عامر مصباح: خصائص قيادة الرسول صلى هللا عليه وسلم دراسة من وجهة نظر علم النفس االجتماعي، رسالة ماجستري،  (1
 . 1991معهد عم النفس وعلوم الرتبية، جامعة اجلزائر، 

( العبدي حممد اإلله: القيادة السياسية يف العامل الثالث، دراسة ديناميكية العالقة السلطوية يف دول العامل الثالث، دراسة دكتورة، 2
 . 1991جامعة حممد اخلامس، كلية احلقوق، املغرب، 

اسات العليا قسم جستري، كلية الدر ( حممد حممد عيسى فيض: أثر احلكام وثقافتهم يف تطور األدب يف العصر العباسي، رسالة ما3
 .2002الدراسات األدبية والنقدية، جامعة أم درمان، السودان، 

( حممد أمحد ضاعن اخلوالدة: تطور اخلطابة يف ظل التنافس السياسي يف العصر األموي، رسالة ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا، 4
 .2011دلفيا، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة فيال

 * التعليق على الدراسات السابقة:
 لقد أكدت نتائج الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية على ما يلي:  

  .أمهية القيادة الرشيدة يف إجناز وتطور مؤسسات الدولة 
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  ي إىل حتقيق النجاح ما يؤدضرورة استناد القيادة إىل اسرتاتيجية مثلى لتسيري شؤوهنا بعيدا عن التسلط والالمباالة، هذا
 والتطور للمؤسسة.

  ابلنسبة للدراسة اليت أجريت حول أثر سياسة احلكام يف تطور األدب يف العصر العباسي تؤكد نتائجها على ضرورة اهتمام
 القادة السياسيني ابألدب والعلوم ألهنا أساس تطور الدولة.

 ابة قد سامهت ألموي، فنتائجها تقول أبن العلوم املختلفة مبا فيها اخلطأما الدراسة اليت تعىن بتطور فن اخلطابة يف العصر ا
 بشكل ملحوظ يف يقظة وازدهار الفكر يف العصر األموي.

  نقول إن جل الدراسات السابقة واملشاهبة ملوضوع دراستنا سواء يف متغري القيادة أو متغري التطور اإلداري واالجتماعي
 القيادة الرشيدة يف التطور االجتماعي واإلداري والثقايف واالقتصادي... للدولتني، كلها أتكد على أمهية

 أوال/ماهية القيادة: 
 مفهوم القيادة:

أ/لغة: حسب لسان العرب البن منظور فالقيادة من قاد، يقود، قود، يقود الدابة من أمامها وسوقها من خلفها، فالقود من األمام 
مبعىن أعطاه إايها يقودها، ومنها االنصياع مبعىن اخلضوع، ومنها قادة وهو مجع قائد. )ابن والسوق من اخللف، ويقال أقاده خيال 

 (12منظور، لسان العرب، 
ب/القيادة اصطالحا: يعرفها حممد منري مرسي على أهنا سلوك الذي يقوم به الفرد، حيث يوجه نشاط اجلماعة حنو هدف مشرتك، 

 وهناك مكوانت رئيسية هلذا العمل:
 لسلوك: ويتمثل يف املبادأة أي متلك القائد لزمام األمور.ا  -
 العضوية: أي اختالطه أبعضاء اجلماعة.  -
 التمثيل: مبعىن دفاعه عن مجاعته.  -
 (.141التكامل: وهو العمل على ختفيف حدة الصراع بني أعضائها )مرسي، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا،   -

 العملية اليت من خالهلا يتم التأثري يف سلوك اآلخرين لتحقيق هدف معني، وهي بذلك العالقة اليت جتمع نقول إن القيادة هي تلك
 بني القائد واألتباع مما حيقق التفاعل فيما بينهما والسري معا، لتحيق هدف وغاية حمددة.

 القيادة واملفاهيم املرتبطة:
 دة واإلدارة والفرق بينهما فهناك رأيني خمتلفني:أ/ القيادة واإلدارة: فيما خيص االختالف بني القيا

ـ الرأي األول: اإلدارة جزء من القيادة: أصحاب هذا التوجه يرون أبن القيادة ليست فطرية يف البشر وهلذا ميكن للقائد أن يطورها، 
القيادي،  لقيادية حسب تسلسلها اهلرميلذلك جند أن القيادة دائما تكون يف قمة اهلرم، وميداهنا هو التعامل مع املواقع اإلدارية وا

فاإلدارة ترتبط ارتباطا مباشرا ابلسلطة، فهي ال تعمل أال غي ظل إجراءات وقوانني حمددة، بينما القيادة هتتم ابإلشراف والتوجيه 
م وليس له دور تنظيوتشجيع العاملني وخلق جو مالئم وإقناعهم ال إكراههم، إال أن اإلداري حيافظ على الوضع الذي يقوم عليه ال

يف تغيريه، وينظر إليه على انه عنصر من عناصر االتزان واالستقرار أما القائد هو داعية تغيري يف البناء والتنظيم. )مرسي، اإلدارة 
 ، بتصرف( 141التعليمية، 

أيضا  ن موقعه يف التنظيم اهلرمي هوـ الرأي الثاين: القيادة جزء من اإلدارة: أصحاب هذا الرأي يقولون أبن املدير اإلداري أينما كا
قائد، وأن وظيفة القيادة هي واحدة من املسؤوليات والواجبات املتعددة للمدير ومن منظري هذا كليك وايرويك، وهناك من يقول 

العكس صحيح، و إن املدير ليس صانع للقرار إمنا هو من يقوم بعملية التنظيم والتطبيق للسياسية املوضوعة سلفا دون تغيري واجتهاد 
 ، بتصرف(32-31فالقائد هو صانع للقرار. )كاللدة، القيادة اإلدارية، 

 ب/ القيادة والرائسة:
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الرائسة هي نتيجة لنظام وليس نتيجة االعرتاف التلقائي من جانب األفراد، وتستند على السلطة والسيطرة، وترتبط بشكل  -
ب تطبيق القوانني واللوائح، وقد يقبلها املوظفني خوفا من العقاأساسي مبنصب أو وظيفة أو درجة إدارية، وهي ملزمة ب

 واملسؤولية، أما فيما خيص الفرق بني الرائسة والقيادة فنذكر ما يلي:
 .جيب أن يكون الرئيس قائد، وليس شرط أن يكون القائد رئيس 
 .القيادة عملية تلقائية، أما الرائسة فهي عملية مفروضة 
  عادية وطبيعية، أما الرائسة فتعمل يف أوضاع رمسية.تعمل القيادة يف ظروف 
 .مصدر القوة للقيادة النفوذ والدعم، أما الرائسة فمصدرها قوة السلطة والقانون 
  تعمل القيادة على حتقيق مصاحل األعضاء، أما الرائسة هتتم مبصلحة املؤسسة بشكل أساسي. )عثمان، الفرق بني القائد

 (2019والرئيس، 
 متوقع عند العامة أبن كل من القائد واملدير والرئيس مها وجهان لعملة واحدة، إال أن أهل االختصاص يف  عكس ما كان

علم اإلدارة والتنظيم يدركون الفرق القائم بينهم، فلكل واحد منهم مهامه وخصائصه وصفاته، لكنهم يعملون يف تكامل 
 يق هدف املنظمة.وتناسق داخل التنظيم بصفة رمسية وغري رمسية من اجل حتق

 أمهية القيادة يف اإلدارة: 

 تكمن أمهية القيادة يف اإلدارة يف النقاط التالية:
 .إهنا حلقة وصل بني العاملني وبني خطط املنظمة وتصوراهتا املستقبلية 
 .البوتقة اليت تنصهر داخلها كافة املفاهيم واالسرتاتيجيات والسياسات 
 وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان. تدعيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة 
 .السيطرة على مشكالت العمل وحلها، وحسم اخلالفات والرتجيح بني اآلراء 
 .تنمية وتدريب ورعاية األفراد ابعتبارهم اهم مورد للمنظمة 
 .مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املنظمة 
  ،مرجع سابق(13القيادة اإلدارية، تسهيل للمنظمة حتقيق األهداف املرسومة. )العالق ، 

 هناك أربعة أمناط للقيادة متفق عليها وفق الدراسات والبحوث اليت أجريت حول القيادة وهي كاآليت:  أمناط القيادة: 
النمط التسلطي: تشري الدراسات إىل أن اخلاصية املميزة للقادة املتسلطني تتمثل يف اختاذهم من سلطتهم الرمسية أذاة حتكم  ▪

 وضغط على مرؤوسيهم إلجبارهم على إجناز العمل، وختتلف درجة الشدة والتسلط من قائد آلخر. 
 فهم.  املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات ذات الصلة هبدالنمط الدميقراطي: هدا النمط يتيح الفرصة إلعطاء اجملموعة يف ▪
دم وفيه يرتك القائد احلرية لألفراد الختاذ قراراهتم العتقاده أن ذلك جيعله حمبواب بني أفراد اجملموعة، أو لع :النمط التسييب ▪

 مقدرته على إدارة اجملموعة والالمباالة ابلقيادة واملسؤولية.
الذي جيمع بني صفات القائد الشورى يف مظهره وصفات القائد التسلطي يف جوهره، فهو لبق  الدبلوماسي: وهو النمط ▪

يف التعامل مع مرؤوسيه ويعتمد على اتصاالته الشخصية معهم إلجناز العمل، ويتسم هدا النمط مبرونة يف معاجلة املشكالت 
 تصرف(.، ي23-22 اإلدارية، القيادة، ويقود مرؤوسيه بشوربة متسلطة )العالق

 هناك عدة صفات ومميزات أسفرت عليها البحوث والدراسات حول القيادة، ومن أهم هذه الصفات نذكر ما يلي: صفات القائد الناجح:
التفاعل االجتماعي: جيب أن يتمتع القائد بروح املشاركة االجتماعية اإلجيابية يف التعامل مع اجلماعة لتحقيق التعاون  ▪

 والتكيف معها.
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 اليقظة: على القائد أن يكون يقظا مستعدا ملعاجلة أي ظرف يواجه اجلماعة.  ▪
 احلرص على حتقيق هدف اجلماعة: ويكون ذلك ابلتخطيط اجليد واملتابعة املستمرة لتنفيذ تلك اخلطط. ▪
يف التغلب على اخلوف من مواجهة أي صعوابت أو مشكالت قد  القدرةالشجاعة: على القائد أن يكون جريئا ولديه  ▪

 تتعرض هلا اجلماعة. 
 احلماس واإلجيابية واملبادأة: ويكون ذلك ابملسامهة احلقيقية يف أنشطة اجلماعة والقدرة على االبتكار واملثابرة. ▪
أثري عليهم دون اجلماعة والتقوة الشخصية: جيب أن تكون شخصية القائد قوية حبيث متكنه من السيطرة على تصرفات  ▪

 (19حمو لشخصيتهم )بوراس، دور القيادة اإلدارية يف تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملني، 
 قوة التحمل: وهي صفة ضرورية للقائد من الناحية العقلية والبدنية الستمرار وهناية أي مهمة مطلوبة. ▪
 واملساواة دون حتيز لطرف دون اآلخر للتواب والعقاب. العدل: جيب على القائد أن يتعامل مع اجلميع ابلعدل ▪
 الوالء: سواء كان للوطن أو للرؤساء واملرؤوسني. ▪
 اإلنتاج والقدرة على العمل: وذلك حبث اآلخرين على العمل ومتابعتهم أثناء األداء.  ▪
-199، ةلسلوكية اإلحصائياملهارات االثقافة: ابحلث على أفكار جديدة تتماشى مع هدف اجلماعة )البدوي، الصايف،  ▪

 ، بتصرف(199
التواصل اجليد مع الغري: جيب أن يكون للقائد اإلداري القدرة على التواصل مع غريه، وشرح ما يريد تنفيذه بشكل جيد  ▪

 لفريقه. 
ات يالقدر على بناء فريق عمل: ينبغي أن يتصف القائد ابلقدرة على بناء فريق عمل جيد وحتديد املهارات وأنواع الشخص ▪

 املطلوبة لبناء فريق قوي. 
اآلخرين على النمو فالقادة احلقيقيون ال يسعون للتطوير والنمو الذايت فقط بل يتبادلون األفكار مع العاملني  مساعدة ▪

معهم يف جو سليم وصحيح وخايل من التفاهات؛ وهذا ما يؤدي إىل إنشاء فريق قوي. )كوكس، هوفر، القيادة يف 
 (104األزمات، 

 ة ابلنفس: ينبغي أن يتصف القائد ابلثقة يف نفسه ويف قدراته حىت يثق به من هم حتت قيادته.الثق ▪
التحلي بروح الدعابة: فإن القدرة على رؤية اجلانب املضحك من األمور يساعد الشخص على جتاوز مجيع املشكالت  ▪

 اليت يواجهها ببساطة. 
 ويتقبل النقد من غريه، خاصة من الفريق الذي يديره دون مكابرة. التواضع: القائد الناجح يتقبل اآلراء األخرى، بل  ▪
اإلنسانية: يعتقد كثري من الناس أن القائد ينبغي أن يكون قاسيا يف التعامل حىت يتم إجناز العمل ابلطريقة اليت يريدها، إال  ▪

أن الدراسات أثبتت أن القائد الناجح ينبغي أن يراعي التواصل اإلنساين مع فريقه، وحيافظ على صحتهم النفسية ليتمكنوا 
  من أداء عملهم على أكمل وجه.

الثقة ابآلخرين: عنصر الثقة ابملرؤوسني مهمة ابلنسبة للطرفيني حيث يعزز العطاء والعمل وجيعل املرؤوس يعمل جيد ليكون  ▪
 يف جمل ثقة القائد والعكس صحيح. 

امتالك القائد للحاسة السادسة: أي التنبؤ ابألشياء قبل وقوعها، هذه الصفة جد مهمة جتعل القائد يف حالة يقظة دائمة  ▪
 ويضع خطة مالئمة ملواجهة أي خطر أو أزمة قد تلحق ابملؤسسة. 

 (.13اهلدوء واالتزان يف معاجلة األمور والرزانة والتعقل عند اختاذ القرارات )عليوة، تنمية املهارات القيادية للمدرين اجلدد،  ▪
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ىل املختلفة وصفات القائد الناجح نتوصل إمن خالل ما سبق ذكره حول كل من القيادة كتعريف ومفهوم شائع، وكذلك أمناطها 
أن القيادة الرشيدة تتطلب مهارات واسرتاتيجيات يتمتع هبا القائد من اجل حتقيق أهداف املؤسسة، وتلبية متطلبات الرعية واملرؤوسني 

 وهذا ما تنادي به جل النظرايت املعاصرة يف التنظيم واإلدارة.
 موية والعباسية: اثنيا/ التطور اإلداري يف الدولة األ

 مفهوم التطور اإلداري: 
يعد التطور اإلداري عملية نظامية هتدف إىل ضمان أن التنظيم لديه مدراء أكفاء الذين حنتاجهم لتلبية االحتياجات احلالية 

ي داخل التنظيم بقدر ر واملستقبلية، ويهتم بتحسني أداء املدراء احلاليني، ومنحهم الفرص للنمو والتطوير، وضمان توفر التعاقب اإلدا
اإلمكان. فالتطور اإلداري وظيفة استشارية يقدم من خالهلا كل ما من شأنه إحداث التغيري إىل األفضل، وهلذا ميكن القول أبن 

له  ةمصطلح التطور اإلداري له مفاهيم عديدة وشاملة لكل من اإلدارة والقيادة، وخرباء تطوير املوارد البشرية، ومن التعريفات الشامل
أبنه مبثابة تعليم للقياديني واملدراء يف أي مؤسسة مبنية على فهم وإدراك الفرص املتاحة، واستغالهلا يف النمو حنو األحسن )غنيمات، 

 (2019التطور االدار،
  مظاهر التطور اإلداري:

وعقبة يف تسريها،  غري مالئمة ألوضاع املؤسساتتطوير القوانني واللوائح: تصبح الكثري من القوانني واألنظمة واللوائح مبرور الزمن -1
وذلك ملا حتتويه من تعقيدات وما تصنعه من قيود على األعمال، ولذلك البد من تعديلها وتطويرها لتتالءم مع ظروف اجملتمع 

 والتقدم الذي يتحقق فيه، وهو عامل إجيايب يف احلقيق التطور والتنمية اإلدارية ويف تقدمي خدمات أفضل.
تطوير وتنمية املدرين واملوظفني: يعترب تطوير وتنمية العنصر البشري اهم عناصر التطور اإلداري ألن املديرين واملوظفني هم من -3

 يتولون القيام بتفنيد وظائف الدولة، لذلك البد من االختبار األمثل هلم وتويل تدريبهم من وقت آلخر.
تدعو كائن احلي فهي يف حالة منو حركة مستمرة ومع مرور الزمن يصيح اهليكل قدميا و تطوير اهلياكل التنظيمية: تشبه املنظمة ال-4

احلاجة إىل تطويره ليستطيع القيام أبعماله بكفاءة وفعالية ويشمل ما يلي: )حتديد االختصاصات للوحدات اإلدارية، وتوضيح 
 العالقات بينها، توزيع الواجبات والوظائف وحتديد املسؤوليات(.

ر إجراءات ومناذج وأجهزة العمل: وذلك من اجل السرعة يف إجناز األعمال وإتقاهنا بعيدا عن الروتني الطويل وتعقيداته، تطوي-1
ويتطلب ذلك استخدام أجهزة متطورة وآالت مكتبية حديثة كأجهزة الكمبيوتر... حبيث تؤدي هذه اآلالت إىل زايدة اإلنتاج 

 (.2019دارية؛وختفيض التكاليف )عصفور، التنمية اال
نقول فيها خيص التطور اإلداري انه عملية هتدف إىل تنمية وإصالح مؤسسات الدولة املختلفة، وذلك بتوفري جمموعة من   ❖

العناصر والشروط الالزمة إلحداث التطور وهو مير بعدة مراحل اإلداري وتطورات مند احلضارات القدمية، فالتطور عند 
إلداري لوسطى هو امتداد ملا تصول اليه العلم يف جمال اإلدارة، وسنتطرق ابلتفصيل إىل التطور االفراعنة والصينيني والعصور ا

 واالجتماعي يف العصر األموي والعباسي واهم اإلسهامات واملظاهر املصاحبة له يف كل العصر.
 

 التطور اإلداري يف العصر األموي:
م بويع ابنه احلسن بن علي ابخلالفة وبدأ اخلليفة احلسن بتنظيم 111اتريخ الدولة األموية: بعد مقتل علي بن أيب طالب سنة  2-1

األوضاع اإلدارية للبالد، وقد قام أهل العراق حبث اخلليفة عل القتال متخذا موقف ابلتوجه مع بعض القبائل إىل املدائن، واستدعى 
د هللا بن عباسي وأمره أن يقاتل معاوية بن أيب سفيان يف الشام، استطاع معاوية شراء والء بعض القادة ومفاوضة اخللفية احلسن عبي

احلسن بشأن التنازل واشرتط احلسن على معاوية للتنازل عن احلكم بعودة اخلالفة اليه يف حال وفاة معاوية، وافق معاوية على شروط 
 األموية. احلسن واحلسني وبدأ اتريخ الدولة 
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ويف احلديث عن اتريخ الدولة األموية نذكر إهنا اكرب دولة واثين خالفة يف اإلسالم و احدى اكرب الدول احلاكمة يف التاريخ، بدأ 
ي مناف بن قص هجرية، ويرجع نسب األمويني إىل أمية بن عبد مشس بن عبد 132هجرية حىت سنة  41حكم بين أمية من سنة 
أتسست الدولة األموية على يد معاوية بن أيب سفيان وقد كان وايل الشام أايم اخلليفة عمر بن اخلطاب بن كالب بن مرة، وقد 

حيث بدأ اخلالف بني على بن أيب طالب ومعاوية بعد الفتنة اليت قتل فيها عثمان بن عفان سفيان حىت ختلى احلسن بن علي بن 
 (.2019دها بدأ اتريخ الدولة األموية )فايز الدولة االموية؛أيب طالب عن اخلالفة ملعاوية بعد مقتل أبيه علي، عن

مظاهر التطور اإلداري يف الدولة األموية: كان معاوية بن أيب سفيان املؤسس األول للدولة األموية إداراي من الطراز األول،  2-2
ع العصر ضاف حتسينات إدارية تتناسب موقد وضع األسس واللبنات هلذه الدولة العريقة مث جاء من بعده عبد امللك بن مروان وأ

 الذي عاش فيه، ومن أهم مظاهر التطور اإلداري يف العصر األموي نذكر ما يلي: 
الدواوين: الديوان كلمة فارسية معناها السجل أو الدفرت، وأطلق اسم الديوان من ابب اجملاز على املكان الذي حيفظ فيه  ▪

  الدواوين ونظمها يف الدولة اإلسالمية ومن أبرز الدواوين نذكر: الديوان وكان عمر بن اخلطاب أول من وضع
o .ديوان اجلند: وفيه مث تسجيل املقاتلني لتوزيع العطااي هلم ولعياهلم  
o ... ديوان اخلراج: ويشرف على الشؤون املالية وتنظيم األمور من مداخيل واإلنفاق وتنظيم احلساابت والديون  
o  ديوان اخلتم: كان معاوية أول من اختذه أثر التزوير الذي وقع يف احدى رسائله إىل بعض واليته، فصارت التواقيع تصدر

 عنه خمتومة دون أن يدري أحدا مبا فيها وال يستطيع أن يغري فيها شيء. 
o  والعمال،  جهة من اخلليفة إىل األمراءديوان الرسائل: هو الدائرة اليت كانت تشرف على الرسائل الواردة من الوالايت أو املو

 ومع الدول اليت كانت تتفاوض يف الشؤون السياسية واالقتصادية. 
o  ديوان الطراز: استعمل للداللة على مالبس اخللفاء األمويني والوالة وكبار الدولة، ويدل على املصنع واملكان الذي كانت

يوط والسالطني أو عالمات ختص هبم يف أثواهبم احلريرية املطرزة خبتصنع فيه هذه املنسوجات، هو أن ترسم أمساء امللوك 
 الذهب على ما حياكيه الصناع يف تقدير ذلك. 

o  ديوان الربيد: وردت كلمة بريد يف اللغة مبعىن برد أي لزم وثبت أو أبرد أي أرسلها ابلربيد، ويعترب معاوية بن أيب سفيان
ما استقرت به اخلالفة لتسهيل االتصال بني اخلليفة والعمال، وإيصال األخبار أول من نظم الربيد أو وأقامه ديواان عند

بسرعة خاصة أن الدولة اتسعت رقعتها وابتعدت عن العاصمة وقد استعان خبربة الفرس والروم وأصبح مبثابة جهاز 
  املخابرات يف وقتنا احلايل.

o لمني، وإذا يف املظامل يف يوم حمدد يتصفح فيه قصص املتظ ديوان املظامل: حيث جعل اخلليفة عبد امللك بن مروان للنظر
احتاج إىل حكم يرده إىل قاضيته " إدريس اخلوالين" ليعطي حكمه فيه، وكان حني جيلس للمظامل يلبس جبة ورداء، وميكن 

دارة يف عصر م واإلالقول أبن اخلليفة عبد امللك أول من أسس ديوان النظر للمظامل يف الدولة. )حممد إمساعيل؛ نظام احلك
 (2012اخلالفة األموية، 

o  ديوان الكتبة: مع اتساع دار اخلالفة والفتوحات اإلسالمية زادت أعباء الدولة وزادت أمهية طبقة الكتاب اليت تتوىل ديوان
ة حالرسائل، ويكون الكاتب قريب من اخلليفة ومؤمتن على أسرار الدولة، وللكاتب مكانة رفيعة ويكون مشهور ابلفصا

والبالغة والعلم أبصول اللغة وحسن اخلط، ومن أشهر الكاتب يف ذلك الوقت عبيد بن أوس العتباين وسرجون بن منصور 
 الرومي وعبد امللك بن مروان وسلمان بن سعيد اخلشن. 

القضاء: نقول إن القضاء بقي على هيئته البسيطة إىل أن جاءت الدولة األموية، ويرجع الفضل يف ذلك إىل انتشار  ▪
اعات بني مهمة فض النز  عاتقهاإلسالم واختالط العرب ابلعجم األمر الذي أدى إىل لزوم إرساء نظام تشريعي يؤخذ على 
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السجالت اليت يصدرها القضاء، وكان سليم بن عنرت قاضي مصر  اخلصوم، وظهرت بذلك احلاجة إىل تدوين األحكام يف
 من قبل معاوية بن أيب سفيان أول من سجل أحكامه القضائية. 

 املؤسسات األمنية: وقد قسمت إىل ثالث عناصر:  ▪
o  احلاجب: أول من اختذ احلاجب هو معاوية خوفا على الناس من الشرور والتزاحم على األبواب، واحلاجب هو موظف

 مهنته إدخال الناس على اخلليفة مراعيا يف ذلك مقامهم وأمهية أعماهلم. 
o وضع احلراس له فقد امر باحلرس: كان معاوية أول من اختذ احلرس يف الدولة اإلسالمية خوفا من اخلوارج الذين حياولون قت

، 2012يف املقصورات حلمايته من أي اعتداء يقع عليه. )حممد إمساعيل؛ نظام احلكم واإلدارة يف عصر اخلالفة األموية، 
 املرجع السابق(

o الشرطة: وهم اجلند الذين يعتمد عليهم اخلليفة أو الوايل يف استتاب األمن وحفظ النظام والقبض على املفسدين وما إىل 
ذلك من أعمال إدارية اليت تكفل سالمة الشعب، وقد مسوا هؤالء ابلشرطة ألهنم اشرطوا نفسهم بعالمات خاصة يعرفون 
هبا ورئيس الشرطة يسمى بصاحب الشرطة وهو الرجل الثاين بعد الوايل، وقد حدد احلجاج بن يوسف الثقفي بعض 

ة، ائم العبوس، طويل اجللوس، مسني األمانة، اعجف اخليانالصفات اليت يتحلى هبا صاحب الشرطة فقال: "أريد رجال د
ال حيق يف احلق، ال حيقد عن رعيته، يهون عليه سبال اإلشراف يف الشفاعة"، وكانت توكل مهام حفظ خزائن بيت املال 

  ق(.، املرجع الساب2012)حممد إمساعيل، نظام احلكم واإلدارة يف عصر اخلالفة األموية، ومحاية املساجد إليه 
اجلدير ابلذكر خول التطور اإلداري عند األمويني أن بنو أمية يف فرتة حكمهم قد وضعوا اللبنات األساسية لإلدارة، وان  ❖

الفكر اإلداري يف ذلك الوقت كان انضجا وواعي، ملا نالحظه من املظاهر اإلدارية ذات األمهية البالغة يف البناء واحلضارة، 
واملؤسسات األمنية والقضاء ما هي إال دليل على قمة الوعي واإلدراك احلقيقي للخليفة أبمهية بناء فالدواوين املختلفة 

 الدولة مبرتكزات وأعمدة صحيحة وبناءة تعمل على تطور مؤسسات الدولة وحتفظ امنها واستقرارها.
 التطور اإلداري يف العصر العباسي:

 اتريخ احلكم العباسي: 3-1

م( ويعد العصر الذهيب  942 –ه  232م( إىل سنة ) 249 –ه  132األول قران من الزمن، من سنة ) ميتد العصر العباسي
م(، وتويل أول 249 -ه 132للخالفة العباسية حيث متتع اخللفاء بسلطتهم الدينية والدنيوية، لقد أقام العباسيون دولتهم سنة )

و العباس أخيه إبراهيم األمام بعد وقوعه يف قبضة األمويني، وقد حكم أبخلفائهم العباس عبد هللا بن حممد السلطة بناء علي وصية 
اربع سنوات وقبيل وفاته عهد إىل أخيه جعفر املنصور بوالية العهد من بعده، ومن بعد أيب جعفر عيسي بن موسي، وكتب العهد 

صر على أهل البيت د كان احلكم وراثيا اقتهبذا وصره يف ثوب وختم عليه خبامته وخوامت أهل بيته وسلمه إىل عيسي بن موسي، وق
العباسي، كما كان اكثر اخللفاء يوصي بوالية العهد إىل اكثر من شخص، مما أدى إىل صراعات ساعدت يف تصدع الدولة العباسية 

فة مدعيا انه الوحني توىل أبو جعفر املنصور اخلالفة واجه اعرتاضا من عمه عبد هلل بن علي الذي رفض مبايعته ودعاء لنفسه ابخل
املنصور إىل توجيه جيش له بقيادة أيب مسلم اخلرساين ومتكن من القبض عليه والقضاء على دعوته،  ويل عهد أيب العباس مما دعى

 -ه 119وقد نقل املنصور والية العهد من ابن أخيه عيسي بن موسي إىل ابنه حممد الذي توىل اخلالفة بعد أبيه املنصور سنة )
م(، حيث توىل ابنه موسى امللقب ابهلادي، 291 -ه 119ابخلليفة املهدي، واستمر يف منصبه حىت تويف سنة ) م(، ولقب221

ومل ميكث سوى سنة واحدة يف احلكم وتوىل من بعده اخوه هارون الرشيد، ومنذ عهد الرشيد اصبح الصراع السياسي علي السلطة 
صراع بني األمني واملأمون من األمثلة املعربة عن هذه السمة، وقد انتهى بقتل احدى السمات املميزة للعصر العباسي األول وكان ال

 (2015األمني وتويل املأمون اخلالقة )السرجاين، 
 مظاهر التطور اإلداري يف الدولة العباسية: 3-2
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األموي واستخدموا  عليه العصرتطورت النظم اإلدارية يف العصر العباسي تطورا ملحوظا إذ تتبعوا يف بداية األمر النهج الذي كان  
(، ومن اهم مظاهر التطور 2019طريقة األمويني يف االستعانة برجال ذات قدرة وكفاء يف اإلدارة )عديل، حبث عن تطور الدواوين 

 اإلداري يف فرتة احلكم العباسي نذكر ما يلي:
 عصر العباسي األول خلالد من يرمك، وقد سجلها خالد يفيرجع الفضل لتنظم إدارة الدواوين يف ال الديوان يف العصر العباسي: 3-2-1

الدفاتر بدل من الصحف، وملا توىل أيب جعفر املنصور احلكم صرف خالد بن يرمك من الديوان، وقد أنشأت جمموعة من الدواوين  
سياسة وختمها وحترير الرسائل ال كديوان اجلند وديوان الرسائل وديوان الربيد وكانت مهمة صاحب الديوان إذاعة املراسيم واملنشورات،

خبامت اخلليفة، وزاد ختصص تلك الدواوين مبا يالئم احتياجات العصر ومشاكله. )سامل، دراسات يف اتريخ العرب العصر العباسي 
 (. 291األول، 

لعاصمة، ومل يكن الربيد يف القد كان اخلليفة يف العصر العباسي األول هو الذي يعني صاحب ديوان  الربيد يف العصر  العباسي : 3-2-2
هذا منصب سهل املنال بل كانت هناك شروط مثل الكفاءة وسعة االطالع ويعترب صاحب ديوان الربيد عينا للخليفة على والته 
 وقضاته، وكان حيتوي ديوان الربيد على مجلة من اجملالس اخلاصة )اإلنشاء النسخ ولتحرير( وكان يعود إليه اخلليفة يف العديد من
األمور كأخبار اجليش أو عن أخبار الوالة وتقصريهم، وكل ما حيتاج إليه عند سفره، فال يقتصر عمله على إيصال الرسائل واستالمها  

 (.209كما كان يف السابق.)السامرئي، املؤسسات اإلدارية يف الدولة العباسية، 
ن مؤسسات الدولة املهمة وازدادت صالحيتها وانفصلت عن يف العصر العباسي أصبحت الشرطة م الشرطة يف العصر العباسي: 3-2-3

القضاء، وأصبح صاحب الشرطة ينظر يف اجلرائم املدينة والسياسة، ويوقع العقوابت، وحيفظ األمن والسلم، وكان اخلليفة خيتار 
فراء، وكانت هلم صاحب الشرطة من ثقات رجال الدولة، وكان يساعد صاحب الشرطة أعوان يسمون النوبة أو العسس أو الغ

مالبس خاصة هبم وكان اخلليفة هو من يقلد منصب صاحب الشرطة. )اهلامشي، وآخرون، احلضارة العربية اإلسالمية دراسة يف 
 (.29التاريخ النظم، 

اهر ظنصل يف األخري لنقول ابن النظام اإلداري يف الدولة العباسية ما هو إال مواصلة ملا اكتشفه األمويني والفرس، فجل امل ❖
اإلدارية كانت موجودة يف عهد الرسول "ص" واخللفاء الراشدين والدولة األموية إال أن ما مييز النظام اإلداري العباسي انه  
كان ذو نزعة دينية حترتم الدين اإلسالمي وتعاليمه وأحكامه، وابلنظر إىل نظام احلكم فكان وراثيا حمضا، وكنتيجة الستمرار 

العصر العباسي، املالحظ أن هذه الفتوحات أدت إىل اتساع الرقعة اجلغرافية للدولة مما أدى إىل  الفتوحات اإلسالمية يف
تقسيمها إداراي إىل أقاليم ووالايت كربى وكاملة يتوهلا وايل أو خليفة لتسريها مع مركزية يف القرار، أي الرجوع إىل اخلليفة 

داري هو استحداث دواوين جديدة حسب التوسع واحلاجة وحذف دائما يف اختذ القرار، كذلك املالحظ يف التطور اإل
دواوين غري صاحلة، أما يف ما خيص الشرطة فقد كانت حتفظ النظام العام، كذلك احلال ابلنسبة للربيد الذي اعتربه 

 زاجل. لالعباسيون وسيلة هامة يف االستخبارات، وقد اهتموا به كثريا فهناك بريد عرب األحصنة وبريد عرب احلمام ا
 اثلثا/التطور االجتماعي يف الدولة األموية والعباسية:

 ماهية التطور االجتماعي: -1
 مفهوم التطور االجتماعي: 

يعرفه جي روشيه أبنه كل حتول يف البناء االجتماعي يالحظ يف الزمن ال يكون مؤقتا وسريع الزوال لدى فئات واسعة من  ♦
 (.Rocher,le changement social  19اجملتمع ويغري مسار حياته )

لقد برز هذا املفهوم للتطور االجتماعي بشكل واضح إثر النجاح الذي حققته علوم احلياة، واليت أدت إىل ظهور نظرية  ♦
داروين اخلاصة بتطور الكائنات احلية، واليت فتحت الباب أمام خمتلف العلماء واملفكرين للبحث عن أصول خمتلف الظواهر 
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ضارة، الدولة، اللغة، من هنا تطور مفهوم التطور االجتماعي ليشمل التحوالت والتغريات اليت تطرأ على االجتماعية كاحل
 ، بتصرف(. 31 التغري االجتماعي،اجملتمع. )حممد، وآخرون، 

كال شأما ويليام اوجبون فقد حصر مفهوم التطور االجتماعي يف التحول املنظم يف أشكال البناء االجتماعي البسيط إىل األ ♦
 األكثر تعقيدا، اعتمادا على املماثلة العضوية اليت شبه املفكرون االجتماعيون التطور يف احلياة االجتماعية ابلتطور البيولوجي

 ، بتصرف؛ املرجع السابق(. 39- 3)حممد، وآخرون التغري االجتماعي،  نقالً عن للكائنات احلية. 
نقول من خالل التعاريف السابقة أبن التطور االجتماعي هو مجلة من التغريات الواضحة داخل جمتمع معني، وتضم هذه  ❖

التغريات النظم االجتماعية كالعادات، األعراف، العالقات االجتماعية، أمناط السلوك، الدايانت واللغة، واملالحظ أن جل 
ور ي ابلتطور البيولوجي للكائنات احلية، إال أننا نقول يف هذا الصدد أبن التطالعلماء واملفكرين شبهوا التطور االجتماع

البيولوجي حتمي واثبت ويسري يف خط واحد عرب املراحل العمرية للكائن احلي، بينما التطور االجتماعي فهو متغري بتغري 
 الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لدولة معينة. 

 الجتماعي: مظاهر التطور ا 1-2

 من خالل التعاريف السابقة ملفهوم التطور االجتماعي تربز لنا معظم املظاهر اليت ختص تطور اجملتمع، ومن أمهها:
عائرهم متغرية وتوحيده، لكن ش تعاىلالتطور الديين: كل األنبياء يدعون إىل دين واحد وعقيدة واحدة هي األميان ابهلل  ▪

النيب حممد "ص" كان أيمر ببعض األشياء يف ظروف ما مث ينهي عندها يف ظروف ومذاهبهم خمتلفة، وكذلك جند أن 
آخري وابلعكس أيضا، وهلذا يرى العلماء أن هناك أحكام اثبتة وأحكام متغرية )تدبريية(، استلزمتها ظروف معينة مث 

 (2020الفكر واجملتمع وتطور احلياة،  تتغري بتغريها. )الصفار،
 يد: وهذا ما نشب عنه الصراع بني األجيال فاجليل القدمي ترىب ونشأ يف عادات وتقاليد قدمية ألفهاتطورا العادات والتقال ▪

وعايشها أابءه وأجداده، أما اجليل اجلديد ينكب على كل ما هو جديد ال يهمه يف جودته وال صالحيته سوى كونه 
 دراء. )بن خجو،ته لكل ما هو قدمي ابلدونية واالز جديد عليه وعلى جمتمعه، ألنه يرى فيه ميزة االستقاللية وتتميز نظر 

 (2019التغري االجتماعي والصراع بني األجيال، 
إضافة إىل التطور يف وسائل اإلنتاج ووسائل االتصال وامللبس ونوع األكل واألفرشة والعمران طرق لتعليم والفنون   ▪

...... 
كنولوجي يف ومتنوعة بتنوع املكان والزمان، وإهنا تتأثر ابلتقدم العلمي والتنقول فيما يتعلق مبظاهر التطور االجتماعي إهنا خمتلفة 

حياة البشر، لذلك ابتت مواكبة العصر وتطوراته ضرورة ملحة لسريورة احلياة واستمرارها، فالتطور االجتماعي هو واقع مفروض 
  ء. وحمتوم ال بد من ختطيه وانتهاجه، بل واملكابدة والتنافس عليه لضمان البقا

 التطور االجتماعي يف الدولة األموية: 
 جماالت التطور االجتماعي يف الدولة األموية: 2-1

اجملالس: خرجت اخلالفة اإلسالمية يف العصر األموي عن بساطتها بعد أن انتهت الفتوحات اإلسالمية، وهذا ما أكدته  ♦
جمالس اخللفاء واألمراء حيث احضروا العديد من العادات من الفرس وقياصرة الروم، وذلك تعزيزا للملك وزايدة الرهبة يف 

ل اليه أصحاب املصاحل والناس إال بعد شيء من العناء وبعد أن مير على قلوب األعداء ورسلهم وأصبح اخلليفة ال يص
احلجاب واحلرس وهذا ما مل يكن موجود مثله  يف عهد اخللفاء الراشدين، ويف العصر األموي جلس اخللفاء يف القصور 

 والطنافسراسي ة والكبعد أن كان عمر بن اخلطاب جيلس للناس يف املسجد حيث بنوا ألنفسهم القصور وافرشوها ابألسر 
واملصليات والوسائد، وعلقوا الستور وأقاموا احلجاب واحلرس، وكان معاوية أول من اختذ األسرة حيث اقتبسها من بطارقة 
الروم يف الشام، كما كان االستئذان على اخلليفة بواسطة احلجاب حيث يتوسطون للناس بدخوهلم على اخلليفة حسب 
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لكل طبقة من اجللساء أو األدابء أو الشعراء وقت خاص هبم، وقد اقتبس هذا النظام على  طبقاهتم و يف أوقات معينة
الفرس، ومن آداب اجملالس أيضا أن ال أيمر فيه احد غري اخلليفة وإذا هنض، هنض سائر احلضور وقد تنوعت اجملالس 

ت واألدابء، أما جمالس عامة الناس فكانفهناك جمالس السمر والسهر تقام للنبالء كل مساء وكانت هناك جمالس للشعراء 
تقام يف املساجد والبيوت واحلاانت، لقد كانت هذه بعض مظاهر اجملالس يف عهد اخللفاء األمويني حيث متيزت ابالختالط 

  (.2010والتنوع اجلنسي ومن مث قوة الدولة وهيبتها. )السرجاين، اجملالس يف اخلالفة األموية، 
ي: يصف الدكتور شوقي أبو خليل العصر األموي أبنه الشمس يف ضحاها، وال مير ذكر العصر املرأة يف العصر األمو  ♦

األموي إال بذكر نسائه ومكانتهن السياسية واالجتماعية والثقافية وفعاليتهن يف اجملتمع اجلديد الذي بدأت تطرأ عليه 
تاح احلضاري الذي ت فيه ومتفاعل مع االنفتغريات جعلته يعيد تشكيل نفسه، مستجيبا للمعايري اإلسالمية اليت غرس

ابغته بسبب الفتوحات املمتدة، وقد انقسم هذا العصر إىل جزء متحضر وجزء يف مرحلة البداوة، وقد برزت يف تلك 
املرحلة نساء صنعن اجملد واخللود للدولة األموية مثل )سكينة بنت احلسني وعائشة بنت طلحة وأم البنني،...( اللوايت 

ابلفصاحة والبالغة وقوة احلجة وبعد النظر، وكانت هلن مكانة عظيمة عند اخللفاء، وقد سايرت املرأة جمتمعها يف  اشتهرن
هذا العصر بكل ما فيه وما دخل عليه من حضارات، مما أاتح هلا أن تتطور عقليا ونفسيا، فشخصية املرأة األموية وتطبعها 

ذ اعية والثقافية، أما اشرتاكها االجتماعي فكان عن طريق الشعر والشعراء قبطابع خاص، فرتاها تشارك يف احلياة االجتم
تقربت إىل الشعراء مستمعة وراوية واشرتكت يف هذا نساء الطبقة العلياء يف احلجاز والعراق وأمريات البيت األموي يف 

ه احلواضر، يئة ألبنائها ما مسحت بدمشق، أما يف جمتمع البادية فكانت التقاليد اكثر بروزا وصرامة، ومل تسمح هذه الب
حيث عاشوا يف غلظة وجفاء وضاقت هبن سبل العيش، إذ أن الوضع االجتماعي ضل رعواي فقريا عكس ما يدور يف 
مدن احلجاز من صخب وحضارة وثراء وترف، ضمن هذه الشروط االجتماعية عاشت املرأة يف البادية ووصفت ابملثالية 

)الرفاعي،  قالً عننوالعفيفة، الن أعراف البيئة وتقاليده اكثر صرامة وأحكاما على املرأة وحتركاهتا الكاملة، الشديدة املنعة 
2012.) 

حرية التعبري: لعل حرية التعبري حتتل مكانة مهمة يف الدولة األموية، فقد أثبتت أبن تكميم األفواه ال أييت خبري، بل يزيد   ♦
 ، فإن حرية التعبري متنح للدولة فرصة مناسبة ملعاجلة الظواهر الفكرية الشاذةمن االحتقان والتطور وعلى العكس من ذلك

يف اجملتمع، لذى جند مؤسس اخلالفة األموية "معاوية بن أيب سفيان" يضع قاعدة ذهبية إلرساء حرية التعبري يف دولته تنص 
 الناس وبني د قال: )وهللا ال حتولوا بنيعلى أن حرية التعبري مكفولة للجميع ما مل ترتجم يف عمل مسلح ضد الدولة فق

 ، بتصرف(.112ألسنتهم ما مل حيولوا بيننا وبني ملكنا(.)خلف، تطور جهاز االستخبارات األموية، 
الرقيق: من اجلميل أن أوصت الشريعة اإلسالمية يف نصوصها على حسن معاملة الرقيق يف احاديث الرسول "ص" من  ♦

 ملته ابملعروف وال يكلفه مبا ال يطيق، وقد كانت الدولة األموية متتلك رقيق اخلمس، أيحيث طعامه وشرابه وكسوته ومعا
اليت حصلوا عليها من اسرى احلرب ومتتع الدولة بكافة احلقوق اليت ميتع هبا األفراد على رقيقهم، فلها أن تبيعهم أو 

ياسة اخلالفة ئم اليت يرتكبوهنا، ولكن الغالب يف ستستخدمهم يف األعمال املختلفة أو تعتقهم، كما اهنها مسؤولة عن اجلرا
األموية إهنا سارت يف اغلب األحيان إىل سياسة رسول هللا "ص" واخللفاء الراشدين من بعده فيما يتعلق بقضية الرقيق من 

 ، بتصرف(. ةيالرقيق يف اخلالفة األمو  حيث احلرية وعدم االسرتقاق إال من استحق ذلك من احملاربني غريهم. )السرجاين،
من خالل تعرجينا على خمتلف مظاهر التطور االجتماعي يف العصر األموي، نالحظ أن جل املظاهر االجتماعية متطورة ومتالصقة 
تالصقا وثيقا ابلثقافة اإلسالمية اليت كانت سائدة يف عصر الرسول "ص" وعهد اخللفاء الراشدين، خصوصا مبا يتعلق الرقيق والتعامل 

الس فاملالحظ هو أتثر األمويني ابلفرس والروم من خالل بناءهم للقصور و فرشها أبهبى األفرشة واستخدام معهم، أما يف ما خيص اجمل
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أدوات الطعام املصنوعة من اخلشب والذهب والفضة عكس ما كانت عليه احلياة يف عهد الرسول "ص" واخللفاء، حبيث كانت تتسم 
ية أة اليت احتلت مكانة هامة يف العهد األموي حيث كانت رمز للفاعلية االجتماعابلبساطة وعدم التكلف، كذلك احلال ابلنسبة للمر 

 واحلضور الثقايف والسياسي املتميز. 
 التطور االجتماعي يف العهد العباسي: 

، لقد متيز العصر العباسي عن غريه من العصور يف العديد من اخلصائص يف كافة جوانب احلياة مظاهر التطور االجتماعي يف العصر العباسي: 3-1
 واليت نذكر منها:

العادات والتقاليد االجتماعية: لقد كان الطابع الفارسي هو الغالب على مدينة بغداد وكل الدول العباسية بشكل عام،  ♦
 ة، والذي كان عربيا خالصا من حيث امللبس واملأكل واملسكن.على عكس الطابع الذي كان سائدا يف الدولة األموي

 (2011)احلاليفة، خصائص العصر العباسي، 
انتشار الرتف والنعيم: لقد متيزت تلك الفرتة ابنتشار الغىن الفاحش والرتف والنعيم الذي كان طاغيا بشكل كبري، مع  ♦

غداد بزينة يد القصور الفاخرة واملساجد الضخمة، وزخرفة العاصمة بازدايد احلركة العمرانية الناجتة عن التوسع يف بناء وتشي
  ال مثيل هلا يف سائر البالد. 

الطبقية: ظهور طبقتني متباينتني إىل حد كبري الطبقة احلاكمة واليت كانت تنعم بسعة العيش حيث كان أصحاب هذه  ♦
ة العامة إىل ازدهار احلركة العملية يف تلك الفرتة، أما الطبقالطبقة يبالغون يف العطاء لألدابء والعلماء والشعراء، مما أدى 

  أو الكادحة تعيش يف شقاء وبؤس يف سبيل حتمل أعباء احلياة الصعبة.
ازدهار الفنون: وعلى وجه اخلصوص فن الغناء والشعر واخلطابة، وانتشار السري الشعبية ومنها تولدت قصة ألف ليلة  ♦

هم بية ابعتبارها لغة القرآن، وكان الفرس املسلني من اشد املهتمني ابللغة العربية وقد نبغ منوليلة، واالهتمام ابللغة العر 
 ، املرجع السابق(2011خصائص العصر العباسي العديد. )احلاليفة، 

انتشار العدالة: وذلك من خالل متسك الدولة ابلصفة الدينية اإلسالمية وعلى أسس اثبتة من إقامة العدل واحلكم  ♦
 ب هللا وسنة رسوله بكتا

ه( أي قرن تقريبا، واليت تعرف ابلعصر 941ه إىل 249انقسام فرتة احلكم العباسي إىل قسمني: فرتة مزدهرة ومتتد )من  ♦
الذهيب للدولة، وفرتة اثنية اليت تزيد عن أربعة قرون واليت على أثرها سقطت الدولة العباسية بسبب حكم اخلدم )السالجقة 

 (.2019مظاهر احلضارة يف العصر العباسي،  )أبو صبح،واألتراك والفرس( 
مما ال شك فيه أن العهد العباسي اتسم يف الفرتة األوىل ابلرقي واالزدهار أي ما يسمى ابلعصر الذهيب وذلك راجع إىل  ❖

احلكم الرشيد للخلفاء الذين كانوا يتحكمون بزمام األمور يف خمتلف امليادين، فازدهرت الفنون من شعر وخطابة وظهرت 
 اة وازدهرت كل مظاهر احلضارة يف البالد العباسية يف تلك الفرتة، إال أن أتيتصحوة علمية يف البالد، وعم العدل واملساو 

املرحلة الثانية اليت كان احلكم فيها من وراء حجاب حيث توغل السالجقة واألتراك والفرس يف احلكم العباسي وسامهوا يف 
 اهنياره إىل أن سقطت الدول العباسية. 

 جتماعي واإلداري للدولة األموية والعباسية: رابعا /أمهية القيادة يف التطور اال
اهم قادة الدولة األموية وإجنازاهتم: يف هذا اجلدول سوف نتطرق إبجياز إىل اهم القادة واخللفاء اللذين حكموا الدولة  -1

 األموية واهم إجنازاهتم أثناء فرتة حكمهم يف كل من دمشق واألندلس:
 األندلسالعصر األموي يف   العصر األموي يف دمشق

 صفاته وإجنازاته اسم القائد  صفاته وإجنازاته اسم القائد
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 عاملا قوايَ، حكيماَ، عطوفَا، عارفاَ أبمور السياسة معاوية بن أيب سفيان
عبد الرمحان بن حممد 

 الناصر
حبه للمجد ومظاهر امللك، 

 اجلهاد، النهضة العمرانية.
 االستقرار، النهضة العمرانية. احلكم بن عبد الناصر األخالق احلميدة، اإلنصاف، فتح القسطنطينية.  يزيد بن معاوية

 عبد املالك بن مروان 
 توحيد البالد اإلسالمية "العراق، احلجاز والشام"

تعريب دواوين اخلراج، إصدار عملة إسالمية 
 موحدة، حترير االقتصاد اإلسالمي.

 للوصااي.احلكم  هشام بن احلكم

 مروان بن احلكم
اسرتد مصر من عبد الرمحان بن حجدم وأعادها 

 احلاجب امنصور حتت واليته. 
قائد للشرطة، حاجب للخليفة 

 املؤيد.

صاحلا، تقيا، حمب للقرآن، وسع مسجد الرسول،  الوليد بن عبد املالك
 تزيني مسجد دمشق، عهده عهد االزدهار.

عبد الرمحان بن 
 املنصوراحلاجب 

عدم جديته يف احلكم، كثرة 
 الفساد.

 تقي، متدين، مرابط يف مرج دابق. سلمان بن عبد املالك

/ 
 

/ 

 عمر بن عبد العزيز
نشر العلم، تعليم الناس سنة النيب "ص"، اهتمامه 
ابلعمل على سنة هللا ورسوله، رفع الظلم عن 

 الناس، نشر العدالة.
يزيد الثاين بن عبد 

 حمبواب، متواضعا، انتهج هنج عمر بن عبد العزيز. امللك

الرتبية اجليدة ألبنائه، يشارك يف احلروب، حمبا  هشام بن عبد امللك
 لألدب، ترمجة كتاب فارس.

 تقي، متدين، انتهج هنج عمر بن عبد العزيز. يزيد الثالث بن الوليد
 شجاع، صلب وحمب للسفر. مروان بن حممد

 
 ( يوضح اهم القادة األمويني إجنازاهتم وصفاهتم01)جدول 

 2012املصدر: أبو رميس من هم خلفاء الدولة األموية، بتصرف الباحثة، 
يف هذا اجلدول سوف نتطرق إبجياز إىل أهم القادة واخللفاء اللذين حكموا الدولة العباسية واهم  أهم قادة الدولة العباسية وإجنازاهتم: -2

 إجنازاهتم أثناء فرتة حكمهم يف كل من العصر األول والثاين والثالث والرابع:
 العصر العباسي الثاين  العصر العباسي األول

 وإجنازاتهصفاته  اسم القائد  صفاته وإجنازاته اسم القائد

 عبد هللا بن
حممد بن 

 علي

 حكم الكوفة يف العراق. -
 انجح يف أمور اإلدارة. -
 السيطرة على اغلب مدن وأمصار الدولة اإلسالمية. -

جعفر بن حممد 
املعتصم 

)املتوكل على 
 هللا(

 بداية ضعف الدولة. -
زايدة غزوات الروم واألحباش على  -

 الدول اإلسالمية.
 تراجع الوضع االقتصادي. -
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أبو جعفر 
 املنصور

 الزهد، اخلشونة، الذكاء والقدرة على اإلدارة. -
 القضاء على األعداء، وبناء مدينة بغداد. -
 تشييد مكتبة بيت احلكمة يف قصر اخلالفة. -
 القضاء على اخلوارج يف الكوفة. -
 رفع االقتصاد اإلسالمي. -
السيطرة على املناطق احلدودية يف بيزنطة وسط آسيا  -

 واملغرب العريب.

حممد بن جعفر 
 ()املنتصر ابهلل

 ذكي وشجاع. -
 عادل وكرمي وحمبوب عند الناس. -
 فشل يف مواجهة األتراك. -

حممد بن 
 عبد هللا بن

املنصور 
 )املهدي(

 حمبوب عند اجلميع. -
 حسن سريته. -
 قاتل الروم وأوصل جيوش املسلمني إىل اهلند. -
 إهناء حكم بن أمية يف األندلس. -
 بغداد.انتعاش االقتصاد يف  -

امحد بن 
املعتصم 

 ()املستعني ابهلل

انتشار اإلضراابت والثورات ضد  -
 اجلنود األتراك.

 فشل يف السيطرة على األتراك. -

هارون 
 الرشيد

 أتسيس مدينة الواقفة كعاصمة اثنية للدولة اإلسالمية. -
 توسيع بيت احلكمة. -
 ترمجة الكتب العلمية من اليواننية والفارسية إىل العربية. -
 اهتمامه ابلعلوم والثقافة. -
 إنشاء مصنع الورق يف بغداد. -
 أتسيس سوق الوراقني يف بغداد. -
 تطور علوم الفيزايء والكيمياء. -
 اخرتاع الساعة املائية. -
 تطوير اهلندسة والعمارة وتقدمها. -
 أتسيس ديوان الزراعة. -
 إنشاء القنوات والقناطر للري يف شىت املدن. -
 ورصف الشوارع.إضاءة الطرق داخل املدن  -
 بناء املساجد وإنشائها  -

حممد بن 
 املتوكل )املعتز

 ابهلل(

 الصراع بني العرب واألتراك. -
 سوء الوضع االقتصادي. -
تفكك الدولة العربية إىل دويالت  -

 مرتامية.
 سيطرة األتراك على اخلالفة. -

حممد بن 
هارون 
 الرشيد

 وقوفه مع العرب يف وجه الفرس. -
 والثقافة.اشتهر ابلرتف واحلكمة  -
 من أفصح خلفاء بن عباس. -
 مواجهة الروم وتعزيز املناطق احلدودية. -
 كرمي اجتاه اجملاهدين. -
 اختالطه مع علماء اللغة وأساتذهتا. -

 امحد بن املتوكل
)املعتمد على 

 هللا(

 عهد االنتعاش. -
 السيطرة على األتراك. -
 نقل العاصمة إىل مصر -

 الرابعالعصر العباسي   العصر العباسي الثالث
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 صفاته وإجنازاته اسم القائد  صفاته وإجنازاته اسم القائد

 عبد هللا بن
 القادر 

 السيطرة على احلكم الرتكي. -
 قيام دولة السالجقة. -
 السيطرة على الفاطميني. -

حممد بن 
عبد هللا 

الناصر 
 لدين هللا

 النهوض ابجليش واالقتصاد. -
 ختفيض الضرائب على التجار. -
 انتشار العدل. -
إعادة األموال اليت أخذها األمراء من  -

 الناس.
 كرمي اجتاه العلماء. -

عبد هللا 
حممد بن 

 عبد هللا

 متدين. -
 رفض الغناء والرقص. -
 سيطرته على السالجقة. -
 سقوط جزيرة صقلية بيد الفرجنة. -

منصور بن 
الظاهر 
 أبمر هللا

 قاتل التتار. -
 بناء املدارس واملستشفيات. -
 وقوهتا.إعادة هبة الدولة  -
 إصالح االقتصاد ومنع الراب. -
 سك النقود الفضية وتسعريها. -

الفضل بن 
امحد 

 املستظهر

 قاتل السالجقة. -
 الشجاعة والنبل. -
 حسن اإلدارة. -
 كان أديب وفصيح وخطيب. -
 قاد عدة معارك. -

ن عبد هللا ب
 املنتصر

دخول املغول لبغداد والقضاء على اخلالفة 
 العباسية.

 القادة العباسيني إجنازاهتم ( يوضح اهم02جدول )
 ، بتصرف الباحثة2019املصدر: الدويكات، أمساء خلفاء الدولة العباسية، 

من خالل اجلدولني املوضحني ألهم قادة الدولة األموية والعباسية، وما هي خمتلف اإلجنازات والصفات اليت متيز كل قائد، يتضح لنا           
إبجالء أمهية القيادة يف التطور اإلداري واالجتماعي لكال الدولتني، فعلى سبيل املثال يف عهد الدولة األموية وابلضبط عندما كانت 

ه( كانت الدولة تعيش انتعاشا وازدهارا كما 10ه،41ادة الدولة على يد معاوية بن أيب سفيان الذي توىل حكم الدولة بني )قي
ه 99فتحت العديد من البلدان مثل بالد السند، كذلك احلال ابلنسبة للقائد العظيم عمر بن العزيز الذي توىل قيادة الدولة يف سنة 

دالة( والعمل، ومتيزت القيادة يف عصره ابلعدالة ورفع الظلم على الناس، حىت مسيت فرتة حكمة )فرتة العحيث متيز حببه لنشر العلم 
، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على دور القيادة الرشيدة وأمهية القائد الناجح يف التطور اإلداري واالجتماعي، ويف غضون ذلك 

م(، متيزت الدولة 1009ه 399اجب بن منصور الذي توىل اخلالفة بني فرتة )نالحظ أن  القيادة يف عصر عبد الرمحان بن احل
 األموية يف عهده بكثرة الفساد اإلداري وانتشار اآلفات االجتماعية وذلك نظرا لعدم جديته يف احلكم وعدم متكنه من زمام القيادة. 

كذلك احلال ابلنسبة للقيادة يف العصر العباسي األول والثاين والثالث والرابع حيث متيزت يف عهد أبو جعفر املنصور ابلتطور -
والرقي واالزدهار بفضل حنكته ومتكنه من إدارة الدولة، إضافة إىل االنتعاش الذي شهدته الدولة العباسية يف عهد هارون الرشيد 

ثقافة وكثرة االخرتاعات وتوسيع العمران،...، وعلى نقيض دلك متيزت الدولة العباسية يف العصر الثالث عندما  الذي اهتم ابلعلوم وال
كانت القيادة على يد عبد هللا بن القادر ابلتدهور واالحنطاط وسيطرة احلكم الرتكي، إضافة إىل اخلالفة يف عهد عبد هللا بن املنتصر 

  ه(. 140-ه111والفشل والقضاء على اخلالفة العباسية سنة ) متيزت بدورها بكل خصائص االحنطاط
 نتائج البحث: 
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 بعد البحث والدراسة النظرية هلذا املوضوع توصلنا إىل النتائج التالية:
  .ضرورة اختيار القائد الناجح إلدارة الدولة -
 كة وروح املسؤولية. نحتتاج الدولة إىل قائد يتسم ابحل -
 حتتاج الدولة إىل قائد له القدرة على ممارسة اإلدارة بصورة جيدة.  -
 كثرة احلروب واالنقالابت السياسية تؤدي إىل فشل وتدهور احلكم.  -
 احرتام القائد للعلماء وتشجيعهم واالهتمام هبم يؤدي إىل ازدهار الدولة.  -

 اجلوانب والعكس صحيح.ضرورة اختيار القائد املناسب يؤدي إىل تطور الدولة يف كل  -
 توصيات واقرتاحات:

من خالل الدراسة والبحث النظري حول موضوع أمهية القيادة يف التطور اإلداري واالجتماعي للدولتني األموية والعباسية، ميكننا 
 توجيه بعض التوصيات واالقرتاحات للباحثني والقادة اإلداريني ونذكر منها ما يلي:

  التعمق والبحث يف هذا النوع من الدراسات، وابلتحديد التطورات اليت حدثت يف العصور القدمية كعهد دعوة الباحثني يف
 اخللفاء الراشدين والعصر الوسيط، والعهد العثماين، الن هذه األخرية هي املهد األول الذي بنيت عليه احلضارة اإلسالمية.

 ملستمر، والسيما يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية.ضرورة متكني القادة اإلداريني من التدريب والتكوين ا 
 .حل مشاكل القادة يف القطاعات املختلفة من اجل حتفيزهم ودفعهم حنو األمام 
  نوصي قادة املنظمات املختلفة ابلتحلي بروح املسؤولية، والتصرف حبكمة اجتاه العاملني، واالبتعاد عن التسلط وأساليب

 األمر والنهي.
 ة الفرصة يف صناعة بعض القرارات الرمسية، ومتكينهم من الرتقية اإلدارية.إعطاء القاد 
 .خلق فضاءات ومراكز حبث داخل املؤسسة ختتص ابلقيادة 
 ...ضرورة حتلي القائد مبا يسمى ابلذكاء االجتماعي، واملامه بعلوم االتصال وعلم النفس االجتماعي وعلم اإلدارة 

 اخلامتة
الدراسة حول موضوع أمهية القيادة يف التطور اإلداري واالجتماعي للدولتني األموية والعباسية هو أن اجلدير ابلذكر يف هذه  -

القائد دائما يكون مصدر لالزدهار والتطور ورقي الدولة، فالسمات واخلصائص اإلجيابية للقائد من علم ومعرفة والسعي الدائم 
اح، وهذا ما عكسته الدولة العباسية أثناء حكم هارون الرشيد وما امتازت حنو التطور واالزدهار هي املفتاح الذي يقوده للنج

به من تطور إداري واجتماعي بفضل قيادته الناجحة وحتكمه يف زمام أمور الدولة والعكس دائما صحيح فيما خيص سوء 
عاهم ويتوىل ة يف اختيار من ير القيادة الذي سيؤدي حتما إىل تدهور الدولة وفشلها، واملسؤولية تقع دائما على عاتق الرعي

 شؤوهنم.
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