
 الباحثة العمانية خلود بنت سالم  في كتابها الموسوم

 نظام والية العهد في الدولة االموية

 

 664/هـ 431- 14نظام والية العهد في الدولة االموية:) صدر  حديثا عن دار مجدالوي للنشر والتوزيع  كتاب بعنوان 

والكتاب في . تأليف الباحثة العمانية خلود بنت سالم باحشوان ، وتقديم االستاذ الدكتور فاروق عمر فوزيمن ( م 057

االصل رسالة  ماجستير قدمتها الباحثة الى قسم التاريخ بكلية االداب في جامعة السلطان قابوس في عمان تحت اشراف 

وق عمر فوزي مشرفا مشاركالدكتور بدر العلوي  مشرفا رئيسا واالستاذ الدكتور افار  

 

الى إلقاء الضوء على نظام والية العهد في الدولة األموية في   -كما جاء على لسان الباحثة الفاضلة  -هدفت الدراسة  

 الفترة

، والذي ظهر في الدولة اإلسالمية ألول مرة حين عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان (م057م ـ664/ هـ 431هـ ـ 14)

م057/ هـ431بن  يزيد بوالية العهد من بعد،، ومن ثم تتبع تطور هذا النظام في الدولة األموية حتى سقوطها سنة ال . 

و قد اعتمدت الباحثة وبهدف مناقشة هذا النظام بطريقة أقرب للموضوعية، على المصادر األولية وبعض المراجع الحديثة، 

التحليل لبعض الروايات التاريخية، مع المقارنة بين آراء المؤرخين المحدثين واتبعت المنهج التاريخي القائم على الوصف و

 .حول موضوع الدراسة

 

والية العهد في : الفصل األول: والفصول هي. تحتوي هذ، الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة            

ـ 61)والية العهد في الفترة المروانية : ني فتخصص فيأما الفصل الثا(. م683ـ 664/ هـ61ـ 14)الفترة السفيانية 



ـ 415)الفوضى السياسية وتفاقم الصراع على والية العهد : وبالنسبة للفصل الثالث واألخير فهو(. م013ـ 681/ هـ415

(م057ـ 013/ هـ431 . 

 

 : تمخضت الدراسة عن نتائج عدة منها  

 

م، ولكن  لم يتخذ الصورة الوراثيةأن االستخالف ُوِجد عند العرب قبل اإلسال -    . 

 . اتخذ نظام االستخالف في الدولة اإلسالمية قبل ظهور األسرة األموية صوراً متعددة -  

أما نظام والية العهد الوراثية فقد ظهر ألول مرة  في الدولة اإلسالمية في زمن الخليفة األموي األول معاوية بن أبي  

 . سفيان

عصبية القبلية على القرار السياسي في الدولة األمويةمدى قوة تأثير ال -  .  

 . حرص األمويون على أن يكون أولياء عهدهم يتصفون بصفات تؤهلهم لوالية العهد -  

المباشرة بحيث تنتقل السلطة من األب إلى االبن  ،  -أن والية العهد األموية لم تتخذ منحى الوراثة    

م أو حتى أحد أبناء الفرع اآلخر شريطة أال تخرج من األسرة األمويةفقد تنتقل إلى األخ أو ابن الع  . 

 .لعب القادة العسكريون والوالة دورا في تعيين ولي العهد األموي -

 .أن مبدأ تعيين ولي عهد للخليفة تطور في الدولة األموية حتى أصبح نظاما ل  شروط وقواعد -

العهد األموي كان أحد األسباب الرئيسية لسقوط الدولة األموية وقد خلصت الباحثة الى  أن نظام والية          - 

  .ادنا، خالصة عن الدراسة باللغة االنكليزية  كما وردت في الكتاب نفس 

  ه

Abstract 

 

             This study aimes to shed light on the system of Succession in the Umayyad state, 

between 14 AH / 664 AD and 431 AH / 057 AD, which appeared in the Islamic state for the first 

time in the era of Caliph Muawiya bin Abi Sufyan who chose his son to become the caliph  after 

him. The event that paved the way to the development of this succession  system in the 

Umayyad state until it fell down in 431 AH / 057 AD . In order to 

discuss this system in a more objective way, the researcher relied on the  original sources and 

some modern references. She also adapted historical  approach depending on describing and 

analyzing some historical traditions as  well as comparing between opinions of modern 

contemporary historians on this  particular subject. The study contains an introduction, preface, 



conclusion, and  three chapters. Chapter I: the mandate of Succession in Sufyanid period (14- 

61  AH / 664- 683 m). The second chapter: the mandate of Succession in the Marwanid  period 

(61- 415AH / 681- 013 AD). While the last chapter discusses the political  chaos and the 

intensified conflict on the mandate of Succession in the period  between (415- 431 AH / 013- 

057 AD). 

 

The study concluded several results,  some of them are: that the succession did exist among 

the Arabs before Islam,  but it was not rare and not always direct from father to son. The 

adaptation of  succession system in the Islamic state took various forms before the coming of  

the Umayyad state; that the inherited mandate of Succession appeared for the  first time in the 

Islamic state at the time of the first Umayyad caliph Muawiya  bin Abi Sufyan; the strong 

influence of tribalism on political decisions in the  Umayyad dynasty, the strictness of the 

Umayyads to give the mandate to qualified  figure who can take the responsibility; that the 

mandate of Succession in the  Umayyad dynasty was not always directly inherited like direct 

transition from  father to son, but might be moved to a brother, cousin or even one of the sons  

of another branch of the tribe as far as he is from the Umayyads; military commanders and 

governors played a significant role in the appointment of Caliph  (successor); that the principle 

of the appointment of Successor had developed in  the Umayyad state until it became a system 

that had conditions and rules. In the  opinion of the researcher, the system of mandate in the 

Umayyad era was one of  the main reasons behind the fall of the Umayyad  dynasty. 

 


