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دولت اموی؛ تعصب قبیلهای و مصلحت حکومتی
چکیده
امویان از سال  41تا  132بر تمام جهان اسالمم متتررانالح ومومالر کردنالر اگالر مالر زمالان
محرودی شورش ابن زبیر ،عاصی شرن عبرالرومن بن محمر بن اشعث و یا قیام وارث بالن سالری
این اقترار را کمرنگ نمود ،در نهایر آنان موفق بح سرکوب این جریانهالای ماالالش شالرنر در قیالام
ابومسلم و نهضر عباسی شرایط متفاو بود دولر اموی غیر از طرز متابلح با نهضر و قیام عباسالی
در متابلح با جریانهای خطرساز و جری مربرانح عمل مینمود و تعصب قبیلحای را نادیره میانگاشالر
و در همین راستا فرمانرهیها و امار ها و انتااب افراد برای مناصب وساس با دقر زیاد و براساس
شایستگی افراد صور میگرفر انتااب و صیر زیاد بن ابیح ماالش سرشناس قریمی معاویح بالرای
کنترل شیعیان کوفح و بصره  ،تعیین وجاج بن یوسش فرزنر چاه کن ثتیش برای ریشالحکالن نمالودن
فتنح  7سالح ابن زبیر  ،تاکیر بر امار مهلّب ازدی یمانی برای سرکوب شورشهای هولناک خالوارج
،استفاده از نبوغ قتیبح بن مسلم باهلی برای توسعح فتوح در آسیای مرکزی در جهر تحمالیم قالرر
امویان و براساس وس مصلحر قرر و ومومر آنان صور میگرفر .این موضوع باعالث تساللط
همح جانبح و مستتیم امویان بر تمام جهان اسمم از مرزهای چین تالا اسالنانیا مالیگردیالر .البتالح در
دورههایی کح خطر و نگرانی از بین رفتن و نابودی دولر اموی نبود تعصب قبیلحای جالای مصاللحر
قرر و ومومر امویان را میگرفر و خویشاونران خلیفح و همطایفحایهای وی همح مناصب مهالم
را بح خود اختصاص میدادنر.
کلید واژهها :امویان ،مناصب ومومتی ،شایستحساالری ،امار  ،خویشاونرساالری.
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مقدمه
امویان از خانرانی مطرح اما برنام در اسمم بودنر بیشتر امویان تا فتح ممح یعنی ورود  21سال
از  23سال دوران رسالر رسول اکرم(ص) از جریترین ماالفان ایشالان بودنالر آنهالا بالرر و اوالر و
خنرق را بر ضر اسمم بح راه انراختنر در سناه مشرکان برر عتبح بن ربیعح اموی از شالاخ تالرینهالا
بود و در کاروان قریش هم ابوسفیان همح کاره بود .در اور ابوسفیان سح هزار برای انتتام گالردآورد و
همو در خنرق دههزار نفر را رهبری مینمود.
باوجود این بعر از فتح ممح کح اقترار اسمم آشمار شالره بالود ،امویالان زیرکانالح خالود را در کنالار
مسلمانان و هواخواه اسمم نشان دادنالر تالا از منالافن آن در زمالان اوجگیالری دولالر اسالممی بهالره
برنر .پس از رولر پیامبر(ص) ابوسالفیان در جایگالاهی نبالود کالح ادعالایی بالرای خمفالر خالود و یالا
فرزنرانش داشتح باشر ولی با برنامح در اختمفا صحابح متترم دخالر نموده و مناصبی برای یزیر و
معاویح دو فرزنرش دسر و پا نمود.در عهر عمر امویان از همان ابترا بر شاما مسلط شرنرو معاویالح
کح پس از مرگ برادرش یزیر تمام شام را در اختیار داشر با زیرکی تمالام سالعی در وفالل قلمالرو و
هماهنگی با خلیفح داشر .با خلیفح شرن عثمان امویان بر گرده مسلمین سالوار شالره و خویشالاونران
خلیفح بر کل امورمسلط شرنر خیال معاویح هم از قررتش در شام راور شر و با تجهیز سالناهی کالح
کورکورانح از او اطاعر میکرد ،زمینحهای تشمیل ومومر امویان موروثی متترر را فراهم ساخر.
در دوران خمفر امام علی(ع) ،معاویح هیچگاه تسلیم آنوضر نشر از همان ابترا واکم اعزامی
آن امام برای شام ،سهل بن ونیش را برگردانر معاویح نیروی الزم بالرای متابلالح بالا خلیفالح منتاالب
مهاجر و انصار را داشر و با کشتحشالرن خلیفالح بهانالح الزم را هالم برسالر آورده بود.ارسالال نامالح و
فرستادن سفرا سودی نباشیر و با متاومر شامیان و در نهایر نیزویلح عمروعاص ومومالر معاویالح
برشام تثبیر شر و مردم کوفح بعر از لغو عهرنامح وممیالر دربرداشالتن فتنالح معاویالح بالا علالی(ع) و
فرزنرش وسن(ع) هماهنگی نشان نرادنر و برینگونح ومومر موروثی اموی شمل گرفالر .دشالمنان
رسولخرا (ص)سی سال پس از رولر آن بزرگوار برجهان اسمم مسلط شرنر این در والی بالود کالح
برخی از صحابح سرشناس و آنانی کح در سالهای ناسر ایمان آورده بودنر در قیر ویا بودنر.
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امویان در طول ومو ورود نودسالح خویش مسلط بر جهان اسمم فرمانروایی کردنالر و والرود
آن را توسعح هم دادنر و بر شورش های بزرگی از فرزنران صحابح فائق آمرنر آنها فتنحهالای بزرگالی
مثل ابن اشعث و ابن سری را درهم شمستنر .سوالی کح در این متالح درپی پاسخگویی بح آن هستیم
اینسر کح چگونح امویان باوجود سابتح منفی درصرر اسمم ومالومتی قالوی و پایالرار و یمنارچالح را
پایحگذاری کردنر و در متابلح باخطرا ومومتیشان موفق بودنر؟در این تحتیق سعی شره اسالر بالا
استفاده از منابن دلیل استمرار نسبتا متتررانح امویان در طول دوران ومومالر نالود سالالح آنالان مالورد
بررسی و تجزیح و تحلیل قرارگیرد.
مصلحت حکومتی؛ سیاست کلی دولت اموی
دلیل عمره موفتیر امویان توجح بح مصلحر و قرر دولتشان بود و در زمان ضالرور آنالان از
خودخواهی ،لجبازی ،توجح بح فرزنر و افراد خانران دسر برمیداشتنر و عمره تمششان وفل بتالای
دولر اموی بود البتح این وس سردمراران تا زمانی قوی بود کح آنان اوساس مینمودنر دولتشان در
خطراسر و زمانی کح خطرا رفن میشر رقابرها،وساد ها  ،کینحها و تعصبا مجالال خودنمالایی
مییافر.در برخی دورهها مثل عهر معاویح و یا اواخر دوران عبرالملک با وجود آرامش جامعالح والس
مصلحر ومومتی همچنان بر تعصبا قبیلحای غلبح داشر.
سیاست جذب نخبگان و شایستگان
یمی از دالیل اقترار امویان جذب نابگان از همح طبتا برون توجح بح موقعیر خانوادگی افراد
بود .معاویح بنیانگذار سلسلح اموی تمش زیادی انجام داد تا عمروبنعاص ،مغیرهبنشعبح و زیاد بالن
ابیح را جذب نمایر و از راهمارهای این دهاه عرب برای پیشبرد اهرافش و موفتیر دولر اموی سالود
جویر.برخی از امویان از واگذاری ومومر ارزشمنر ایالر مصر بح عمرو بن عاصسهمی و رها نمودن
بزرگان اموی ناراور بودنر 1و وتی علنا بح معاویح اعتراض مینمودنر 2اما معاویح بح نبوغ عمرو نیالاز
داشر و بح اعتراضهای خانرانش اهمیتی نمیداد و درایر عمرو نیز بارها بح داد او رسیر و وی را از
شمسر قطعی نجا داد با برنامحهای عمرو  ،معاویالح شالامیان را برضالر عراقیالان و امالام علالی(ع)
منسجم نمود 3و پس از لیلح الهریر نیز با طرح برسرنیزه کردن قرآنها بین سالناه امالام اخالتمی ایجالاد
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کرد4در مذاکرا وممیر نیز این عمرو بود کح با طرح و برنامح پس از آن کح ابوموسی بالح خمفالر
معاویح رضایر نراد وی را گول زد و باعث شر ابوموسی ،امام را کح موکلش بود عزل نمایر.
زیاد بن عبیر از یاران وضر امیر(ع) بود وی ابترا بح نامح های معاویالح پاسالخهالای سرسالاتانح
میداد 5ولی خلیفح اموی تمام پرخاشهای زیاد را نادیره انگاشر و در جهر جالذب او اصالرار ورزیالر
ووتی از وجود نابح همقبیلحای او یعنی مغیره بن شعبح سود برد مغیره با برنامح بالح اصالطار مرکالز
فارس رفتح و با بیان وعره های معاویح زیاد را تطمین نمود و با خود بح دمشق برد  .معاویالح بالاالخره
در سال 41هجری توانسر زیاد را همراه و یاورخویش سازد برای راضالی کالردن وی هویالر جریالر
مهمی برای زیاد در نظرگرفتح شر و معاویح اعمم کرد کح وی برادر خلیفح و پسالر ابوسالفیان

اسالر6

وتی گواهانی از می فروشان عهر جاهلی گواهی دادنر ابوسفیان و سمیح مادر زیاد را با هم دیالرهانالر
برخی از امویان کح از این انتساب ناراضی بودنر از نسبر دادن فرزنر شبان ثتفی بح بزرگ بنالیامیالح
برآشفتنر کسانی از آنان اشعاری سروده و زیاد و اجرادش را مساره کرده و بح خلیفح اموی نیز طعنح
زدنر 7معاویح در ادامح سیاسر جذب زیاد آنان را واداشر از وی معذر خواهی کننر 8دهان برخالی از
ماالفان هم با درهم و دینارهای زیاد در عراق بستح شر و البتح خود معاویح هم واقعا هویالر امالوی
زیاد را باور نراشر و از نامحهای او بح برخی از ماالفان این عتیره اش استنباط میشالود وی بالرای
باور کردن مردم دخترش را بح ازدواج محمر بن زیاد درآورد این کارها برای آن بود تا از نبالوغ زیالاد
برای رام نمودن شیعیان و عراقیان بهرهجویر وگرنح مردم عادی مثل ابوبمره برادر زیاد و یالا خالواص
مثل عایشح و بزرگان شیعح مثل امام وسن(ع)آن را انمار میکردنالر .9برقالراری امنیالر در کوفالح و
بصره و مناطق تابن آن دو شهر مهم اسممی در قرن اول هجری برون اسالتفاده از نابگالانی چالون
زیاد بن عبیر میسر نمیشر.
مغیرهبن شعبح با اینمح در صفین بح نفن معاویح شرکر نمرده بود و پس از پیماننامح وممیر بح
معاویح پیوسر با استتبال امیر اموی مواجح شر و وتی بعرا بح ومومر کوفح رسالیر .معاویالح پالس از
صلح با امام وسن(ع) اصرارداشر خود آنوضر را نیز بح جنگ خوارج بفرستر10زیالرا مالیدانسالر
اقرام بر ضر خوارج توسط نوه رسولارا(ص) بالرای ومومالر بنالیامیالح مناسالبتالر اسالر از طرفالی
هماهنگی امام و وضورش در سناه معاویح باعث مشروعیر وی و تاییر اقراماتش از سوی امام مالی-
شر .امام وسن کح از نیر معاویح آگاه بود پاسخ داد اگر نیرویی داشتم و قرار بود با اهل قبلح بجالنگم
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با خود تو میجنگیرم .در واقن معاویح برخمی آل زبیر نسبر بح صلوا بر پیغمبر در نمالاز
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وساسیر نشان نراد و این کار بح جهر مصلحر ومومتش بود
در دوره عبرالملک نیز با استفاده از همین سیاسر جهان اسمم پس از یالک دوره فتالر والرود
هشر سالح مجردا تحر لوای امویان متحر شر .اگر معاویالح بالا کمالک نابگالان ومومالر امالوی را
تاسیس کرد ادامح این ومومر برون استمرار این سیاسر اممان نراشر.عبرالملک بالرون توجالح بالح
پایگاه نژادی وجاج کح فرزنر یمی از عوام ثتیش بود و اجرادش بح شغل الیحروبی قنا ها در طالایش
مشغول بودنر12وی بح ومومر بر کل عراق و مجموع سرزمینهای شرقی برگزیر و با استفاده از نبوغ
وی ابنزبیر را شمسر داد.عبراهللبنزبیر سالها بر وجاز ،عراق و مناطق شرقی جهان اسمم 13و وتی
مر کوتاهی بر مصر و اردن فرمانروایی کرده بود و ماتارثتفی را نیز شمسالر داده بالود .برخالی از
اعراب عرنانی شام دلشان با ابن زبیر بود  .نفوذ معنوی وی در بین گروههایی از مساللمانان برجسالتح
بود وی فرزنر زبیر از صحابح ناستین نوه ابوبمر خلیفح اول و خواهرزاده عایشح و پررش خالواهرزاده
خریجح و ناستین مولود مسلمانان ممی مهاجر کننالره بالح مرینالح بود.شمسالر دادن وی توسالط
امویانی کح سابتح و جایگاه مناسبی در اسمم نراشتنر با شالگردهایی مممالن شالر کالح یمالی از آنهالا
استفاده از نابغحهای گمنام در امر اداره ومومر و واگذاری مناصب ومومتی و نظامی بالح آنالان بالود.
ولیر فرزنر عبرالملک نیز بح دلیل طرحهای وجاج جهر کنترل ماالفان دولر اموی وجاج را بسیار
دوسر داشر
اهمیت دادن به اشراف صاحب نفوذ
معاویح موسس امویان با دادن مزایای خاص بح اشرای آنان را با سیاسرهای خالویش هماهنالگ
نموده بود شروبیل بن سمط کنری از بزرگان شام تحر تاثیر سیاسرهای معاویح در اتحالاد شالامیان
بر ضر امام علی (ع) برای پیمار صفین بسیار موثر بود 14پسر ابیسفیان بالا ایالن روش وتالی اشالرای
عراق و کوفح را نیز با خود همراه نمود هماهنگی اشعث بالن قالیس کنالری در مالاجرای وممیالر بالا
معاویح و ماالفر اشرای کوفح با رفتن سناهیان علی (ع) بعر از نهروان بح سالمر شالام تحالر تالاثیر
اقراما معاویح بود در اواخر خمفر علی اشرای بح دنبالحروهالای قبیلالحای خالود توصالیح مالیکردنالر
نسبر بح دعو وضر امیر بح جهاد بیتفاو باشنر با کمک همین اشرای صاوب نفوذ عبیراهلل بن
زیاد بر کوفح مسلط شر 15و طرفراران مسلم بن عتیل را از اطرای او پراکنر و با نفوذ اشرای ،مالردم
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کوفح بح جنگ وسین بن علی (ع) رفتنر با ومایر اشرای از ماالفان ماتار قیام وی در هم شمسر
و اشرای قبل از آن در شمسر وُجربن عری هم موثر بودنر البتح وُجر خود از بزرگان ناهماهنگ بالا
امویان بود و دوستی علی بن ابیطالب را بر منافنِ دنیویِ پیشنهادیِ امویان تالرجیح مالیداد.خالالر بالن
عبراهلل قسری و برادرش اسر از بزرگان یمانی بودنر با اینمح بنیامیح تعصب شریر قریشی داشالتنر و
اعراب عرنانی را بر اعراب یمانی ترجیح میدادنر در زمانی کح قرر امویان با خطر مواجح بود و یالا
تثبیر ومومر امویان با دادن مناصب بح نابگان یمانی مممن میشر امویان بالح جهالر مصاللحر
قررتشان بح بزرگان قحطانی توجح میکردنر خالرقسری بجیلی و برادرش اسر سالها مناصب کلیری
را در دولر اموی عهرهدار بودنر و مناصب مهمی را بح هواخواهانشان واگالذار مالینمودنالر ومومالر
عراقین ( کوفح و بصره) برعهالره خالالر بالود و وی در دو مرولالح بالرادرش را بالح ومومالر خراسالان
گماشر .16این اقرام دولتمردان اموی در میران دادن بح بزرگان قحطانی سبب میشر از تیزهوشالی
یمانیان و دنبالحروهای قبیلحای آنان بهرهمنر شالونر قحطانیالان در عالراق و نالواوی ماتلالش ایالران
باصوص در خراسان زیاد بودنر و میتوانستنر پشتوانح خوبی برای ومومر اموی باشالنر بالا تعصالب
قبیلحای نصربن سیارآخرین امیر اموی خراسان یمانیها باصوص ازدی بح همراهی یمی از اشالرای
آن سامان بنام جرین بن علی کرمانی با پشتیبانی قحطانیها و ربیعح خالروج نمالوده 17و راه را بالرای
ستوط امویان و برآمرن ابومسلم خراسانی و عباسیان فراهم ساختنر در عراق نیز نفوذ بنالی امیالح بالا
بی اوترامی بح سران عرب جنوبی کم شر مسلمح بن هشام پس از مرگ اسر نامحای بح خالر نوشر و
لجبازانح ضمن اظهار خوشحالی از مرگ برادرش وی و خانرانش را نموهش کرد 18کمی بعر خالر بح
زنران افتاد با شمنجح خالر دل مردم یمانی از بنیامیح بریره شر و کسانی از آن اشعاری را در مالذمر
این کار سرودنر 19و بعرا بح فرزنالر خالالر پیوسالتنر و پیالروزی عباسالیان در عالراق را تسالرین کردنالر
سانرانی محمر بن خالر و یادآوری ظلم بنی امیح بح پررش ،نیروهای یمانی طرفرار نظام اموی را از
اطرای زیاد بن صالح و یوسش بن عمر دور کرد و آنان تحر تاثیر سانان وی بح عباسیان پیوستنر.
استفاده از نخبگان صاحب تجربه
امویان در زمان ضرور از کسانی کح در مناصب پایین امتحان پس داده و موفتیرهای زیادی
برسر آورده بودنر در مناصب باالتر استفاده مینمودنر و یا با کنترل اوساسا در برخورد با نابگان
ماالش سعی در جذب آنان داشتنر در عهری کح نابگالان نظالامی ارزش و اهمیالر زیالادی داشالتنر
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امویان بح فمر هماهنگ شرن با بزرگان نظامی از هر گروهی بودنر عبرالملک بح فمر جالذب مُهلّالب
بن ابیصفره بود با اینمح مهلب مرتها در خرمر آل زبیر بود 20ولی نبوغ وی در قلالن و قمالن خالوارج
نظر خلیفح اموی را جذب نموده بود و اعتماد بح مهلب در نهایر سبب شالر وی بالا درایالر و در دراز
مر خوارج ازارقح را در ایران نابود کنر .سیاسر امویان برای جذب عبراهلل بن خزیمح نیز در همالین
راستا بود نامح عبرالملک برای خازم با وجودی کح محبر وی نسبر بح زبیریان را میدانسر و دادن
پیشنهاد امار خراسان بح وی برای اقترار امویان بود آن هم در دورانی کح آنان بح شر بالح تثبیالر
ومومر خویش نیازمنر بودنر عبراهلل بن خازم از معروفترین شجاعان عرب در خراسان بالود  .قتیبالح
بن مسلم نیز از طایفحای کم اهمیر بود وی زمانی کح درایر خویش را در دفن فتنح ابن اشالعث بالح
امویان نشان داد کانریر مناصب وساسی در دولر آنان گردیر و فتوح زمان امالار وی در خراسالان
بیشتر از تمام فرمانرههان قبل و بعر بود .جذب نابگان غیر عرب نیز باصالوص در نیمالح دوم عهالر
اموی مورد توجح آنان بود برخی از ف رمانره هان مهم در فتوح غیرعرب بودنر طالارق بالن زیالاد فالاتح
باشهای مهمی از اسنانیا و اولین کسی کح نیروهای ویزیگو ها را شمسر داد و با نیروی کمتر –
تنها هفر هزار نفر -موفق بح تارمار کردن نیروهای گسالترده دولالر بالومی اسالنانیا شالر ،بربالر بالود
شگردهای نظامی وی و سار کوشی یارانش باعالث شالر موسالی بالن نصالیر وی را امیالر نیروهالای
مسلمان برای فتح اسنانیا قرار دهر.
اتحاد و همدلی برای جانشینی
عامل دیگری کح اقترار امویان را دوچنران میکرد و از تجزیح نجاتشان میداد و دولر امالوی را
برای متابلح با شورشها توانمنر میساخر همرلی این خانران برای جانشینی بالود امویالان بیشالتر از
عباسیان در معرض خطر نابودی بودنر آنها سابتح خوبی در اسمم نراشتنر سالها با رسول اهلل مبالارزه
کرده و در سال هشتم هجری و بیسر و یمسال پس از آغاز بعثر در فتح ممح مسلمان شره بودنالر
طبیعتا با دیر منفی مترینین نسبر بح آنالان ،بایالر اقالراماتی را جهالر همالاهنگی خالود و اسالتحمام
دولتشان انجام میدادنر .برخمی عهر عباسی بسیاری از خلفای اموی واقعیر نیاز دولالر امالوی بالح
افراد شایستح را درک می کردنر و اصراری بح جانشالین نمالودن فرزنالر خالویش نراشالتنر چهالار پسالر
عبرالملک پس از وی بح قرر رسیرنر و هر کرام مرتی بر کل جهان اسمم فرمانروایی نمودنر پس
از ولیر برادرش سلیمان خلیفح شر و او نیز خمفر را بح پسر عمویش عمربن عبرالعزیز واگذار کرد تا
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برادرانش بح سنی برسنر کح بتواننر با درایر ومومر کننر یزیر بن عبرالملک نیز بالرادرش هشالام و
نح فرزنرش را جانشین خویش نمود بعر از هشام آخرین خلیفح قررتمنر اموی نیالز ولیالربن یزیالر بالن
عبرالملک بح خمفر رسیر البتح اختمفاتی مثل عمروبن سعیر و عبرالملک بن مروان وجود داشالر و
یا ولیر اول در اواخر عمرش قصر داشر فرزنرش را ولیعهر و سلیمان را از آن منصب برکنارکنالر امالا
با پادرمیانی بزرگان اموی اختمفی ایجاد نشر در مالورد اول پالس از آنمالح بزرگالان امالوی عمالرو و
عبرالملک را آشتی دادنر و قرار هایی بینشان نوشتح شر با زیرکی و غالافلگیری عبالرالملک  ،عمالرو
کشتح و ماجرا بح زودی خاتمح یافر 21در مورد دوم نیز بزرگان خانران اموی بالح ولیالر اجالازه نرادنالر
چنین کار خطرناکی کح اساس قرر امویان را تهریر میکرد انجام دهر .از بین رفتن این همرلی در
دهح پایانی ومومر اموی و درگیری ولیر بن یزیر و یزیر بن ولیر کح هر دو از نوههای عبالرالملک و
پسر عموی هم بودنر 22امویان را در سراشیب ستوط قرار داد چنالان کالح دولالر آنالان دربرابالر قیالام
ابومسلم خراسانی و نبوغ وی نتوانسر کاری از پیش ببرد.
رسیدگی به نظامیان در شرایط سخت
از همان ابترای فتح شام آن والیر در دسالر معاویالح و بالرادرش یزیالر بالود و معاویالح در دوران
خمفر عثمان سناهی منسجم تربیر نمود کح از وی در همح وال ومایر مالینمودنالر و سالردارانی
سارکوش را تربیر نمود کح در روزهای سار از آنان استفاده مینمود در وری کح شام هیچ وقر
بر ضر عثمان نشوریر و شورشیان سایر والیر بران سامان اعزام میشرنر معاویح زمالانی کالح مالالک
اشتر و زراره بن اعین و سایر تبعیرشرگان کوفی بح وی اعتراض نمودنر بح آنالانگفالر کالح بالا مالن
اینگونح رفتار نمنیر کح شامیان تحر تاثیر رفتار شما قرار میگیرنر 23و اطاعتشان نسبر بالح ومالام و
اوترامشان نسبر بح آنان کم میشود .معاویح بح یزیر توصیح میکرد شامیان را از خواص خویش قرار
دهر و آنان را برای مرتی طوالنی از شام بیرون نبرد .وقتی یزیر شامیان را برای سرکوب ابن زبیالر و
قلن و قمن ماالفانش در مرینح میفرستاد شعری سرود و ضمن آن بح اهمیر اقترار نظامیالان شالامی
اشاره کرد؛ «جمن کردن شیری شیران ژیان را» «اجمن سمران من التالوم تالری» 24در شالورش ابالن
اشعث مردم عراق بح وتوق پایین خود نسبر بح شامیان معترض بودنر اهمیر دادن بح شامیان باعث
جانفشانی آنان برای امویان میشر تا جاییمح آنان بعضا خویشاونران خالویش را نیالز بالح دنیالا کالح در
دسر معاویح بود دعو مینمودنر وجل بن عامر از سرداران معاویح بح طور ناشناس با فرزنرش اثال

پائیز 93

دولر اموی؛ تعصب قبیلحای و مصلحر ومومتی

71

هماوردی نمود و پس از رجزخوانی و گفتن نسب پرر و فرزنر یمریگر را شناختنر در نهایر پسر ،پرر
را بح آخر و پرر ،پسر را بح دنیا دعو نمود « ای اثال هلم الی الالرنیا

»25

ابالن قریالح کالح کاتالب

وجاج بود و در عین وال بر ضر وی شوریر اعتتاد داشر کح در شام شیران دلیالر سالمونر دارنالر و
اموال بح سوی آنان کشیره میشود .26سناهیان شامی با تمش زیالاد توانسالتنر شالورش بالزرگ ابالن
اشعث را سرکوب نماینر وی دویسر هزار هواخواه از عرب و موالی را بر ضر بنی امیح گرآورده بود و
چهاره ماه در اوج اقترار بر بصره و کوفح و بسیاری از نتاط دیگر عراق مسلط شره بالود همسالر ولیالر
خطاب بح وجاج تاکیر داشر کح ومایر همح جانبح خلیفح و وابستگانش بح لحاظ مالالی از سالناهیان
باعث شمسر ابن اشعث شر وی در این مورد بح وجاج بن یوسش گفالر ؛ « ...او (ولیالر) تالو را کالح
سار در تنگنا بودی بح مردم شام مرد داد نیزه آنها بر تو سایح افمنر و کوشش آنها تو را نجالا داد
بح خرا بسا شر کح زنان امیر مومنان مشک از گیسوی خالود گشالودنر و در بازارهالا فروختنالر تالا بالح
مصری سناه کممی تو برسر وگرنح از گوسفنر ذلیلتر بودی 27»..خود عبرالملک بح علر توجح فتنالح
ابن اشعث بسیاری از لذا را برخود ورام کرده بود .سانان او بح زیباترین کنیالزانش در زمالان اوج-
گیری فتنح ابن اشعث مویر این ادعاسر 28ومایر همح جانبح شامیان از امویان و مرکزیالر شالام بالر
جهان اسمم باعث میشر قلمرو مسلمین بطور کامل تحر نظار مستتیم بنیامیح باشر و هیچگونح
ومومر خودماتار و یا مستتلی بوجود نیایر بعر از ستوط امویان برخی از شالامیان بالح فمالر تجریالر
ومومر بنی امیح و تسلط شام بر تمام جهان اسالمم بودنالر و در رویاهالای خالویش افسالانحهالایی را
ساختح بودنر کح در آینره ومومر بح صاوبان وتیتی خویش یعنی سفیانیان خواهر رسیر و غاصالبان
بنی عباس نابود خواهنر شر مسعودی در قرن چهارم این افراد را دیره و نام کتابشان کالح بالر اسالاس
اعتتاد بح وتانیر امویان نوشتح شره را ذکر میکنر وی مینویسر آنان معتترنر قبایل عک و لاالم و
جذام کح اساس اقترار امویان را تشمیل میدادنر در ومومر آینره اموی هم باعث قررتگیری مجرد
آنان خواهنر بود.29
خویشاوند ساالری امویان
با وجود تمش برای استترار و تثبیر قرر و مبارزه با تجزیالح طلبالیهالا و موفتیالر امویالان در
مبارزه با ماالفان خود بح دالیلی کح ذکر شر در مواردی امویالان از اصالول مالوردنظر بالرای تحمالیم
قررتشالالان کوتالالاه آمالالره و خویشالالاونر سالالاالری را بالالر تمالالام اصالالول مالالریریتی تالالرجیح مالالیدادنالالر
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خویشاونرساالری زمانی اتفاق میافتاد کح خطری جری دولر اموی را تهریر نمینمود و یا خلیفحای
بیکفایر در راس امور دولر بنیامیح قرار داشر.یزیر بن معاویح بعر از مرگ پررش امور دولر اموی
را بر عهره گرفر پررش معاویح ورود چهل سال (بیسر سال اول امالار شالام و بیسالر سالال دوم
خمفر کل جهان اسمم) فرمانروایی کرده بود و قلمروی آرام را برای وی باقی گذاشالر وی تصالور
میکرد هیچ کس نمیتوانر دردسرجری برای امویان ایجاد کنر و بر خمی نصالایح

پالررش30

قیالام

وسین بن علی (ع) را با خشونر هرچح تمامتر سرکوب کرد و یا وراقل بح شاصی واگذار کرد کح بح
خون خانران پیغمبر(ص) تشنح بود .نتیجح اقراما یزیر در سح سالال ومومالر و توجالح نمالردن بالح
شیوههای ومومتی پررش تزلزل اقترار امویان بود هشام خلیفح اموی در زمانی کح اوساس مالیکالرد
ومومتش با خطر مهمی روبرو نیسر ومومر منطتح وساس خراسان را تحر تاثیر رشوه بح جنیالر
بن عبرالرومن واگذاشر 31ولیر بن یزیر کح شعور سیاسی الزم برای اداره قلمروی وسین از اسنانیا تا
هنر را نراشر بر اساس تعصب قبیلحای خالر بن عبراهلل قسری را شمنجح کرده و با زجر زیاد کشالر
او با این کار اعراب یمانی کح در جای جای جهان اسمم وضور داشتنر را از خود رنجانالر قحطانیالان
نسبر بح خلیفح بربین شره و از امویان متنفرشرنر وی در راستای همین تعصب و بر خالمی مصالالح
ومومتی شعری نیز در ذم خالر و یمانیان سرود و بح شر تحتیرشان کرد؛ «و این خالر اسالر کالح
میان ما کشتحشره اسر اگر مردان (قحطانی) مرد بودنر ماننمان میشرنر اگر بنیقحطان بح راسالتی
عرب بودنر 32خالر این چنین ضاین برهنح رها نمیکردنر» 33این اقرام ولیر دوم باعث شورش اعالراب
جنوبی شام بر ضر وی و محاصره و کشتحشرنش و ضعش شریر امویان در اواخر دوره ومومتیاشالان
گردیر .هشام کح شرایط را خیلی بهتر از ولیر دوم درک مینمود در اواخر خمفتش با نافرمانی خالر و
بعضی برزبانیهای وی مواجح شره بود ولی درک صحیحش از نفوذ خالر باعث میشر تا بح وی کاری
نراشتح باشر و وتی وی را زنرانی ننمایر نهایتا نیز با وجود پرخاشگریهای خالالر بالح تنبیالح یمالی از
هواداران خالر اکتفا کرد زیرکی خلفای برجستح اموی باعث میشر زمانی کح خطرا جری دولتشان
را تهریر میکرد تعصبا بیجا را کنار بگذارنر مروان موسس شاخح مروانیان برای سرکوب طرفراران
ابن زبیر در شام از قحطانیان بر ضر همنژادان خویش کمک گرفر و در مرج راهط اعراب عرنانی را
بح ساتی شمستشان داد اما در زمانی کح چنین خطراتی نبود بیشالتر توجالح امویالان بالح قریشالیان و
باصوص خانران امیح بود باششهای کمن و واگذاری مناصب مهم بالح امویالان در دوران خلفالای
ضعیش و ماصوصا در زمانهایی کح خطری جری امویان را تهریر نمیکرد مرسوم بود .چنانمح یزیالر
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بح سلم پسر زیاد امار میداد تا برایش غنیمر جمن کنر و خود بح شراب نوشالی بنالردازد و غمالی
نراشتح باشر یزیرخود در شعرش برین موضوع اشاره کردهاسر 34ولیر دوم کارگزارانی را انتااب می-
کرد کح بح فمر خوشگذرانیهای وی باشنر و کنیزکان بهتر و بیشالتری را بالرای وی ببرنالر واکمالان
قبلی کح از ذائتح ولیر دوم آگاه بودنر برای وی هرایا و تحفحهای مورد نظرش را تهیح

میکردنر35

نتیجهگیری
دولر اموی با وجود برنامی و بیاعتباری امویان در قبل از رسیرن بح خمفر نزدیک یک قرن با
قرر بح ویا خویش ادامح داده و تمرکز بنیامیح بر تمامی مناطق جهان اسمم از هنالر و مرزهالای
چین تا انرلس وجود داشالر.دلیل اصاللی ایجالاد و وفالل اقتالرار خانالران بنالیامیالح مصاللحر طلبالی
دولتمردانشان بود آنان در زمانی کح اوساس خطر میکردنر و اساس دولر اموی را با چالالش جالری
مواجح میدیرنر از اختمفا و تعصبا قبیلحای دسر برمیداشتنر سعی در استفاده از همح نابگالان
داشتنر و وور و همرلی آنها برای تحمیم امویان ماصوصالا در عهالر مروانیالان فالوق العالاده بالود
خویشاونر ساالری امویان و رشوهگ یری آنان مربوط بح دورانی بود کح مشمل جالری دولالر امالوی را
تهریر نمیکرد البتح در اواخر دولر اموی لجبازی جای طرح و برنامح را گرفالر و تعصالبا قبیلالحای
شعلحور شر و شایستحساالری از بین رفر و جنگ و جرال بین افراد خانران امالوی برسالرقرر بالاال
گرفر یمانیان با خانران اموی مشمل پیرا کرده و دچار عناد با خلفا و نماینرگانشان شرنر.
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