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چکیده
معاویه و جانشيان او را (به مناسبت نام جدشان اميه) خلفای امویی یوا بنوی اميوهمی نامنود ایشوان
چهارده تن بیده و  19سال (از سال 49تا 932هو ق) حکیمت کرده اند بنی اميه به دو شوعبه تسسويم
میشیند« :آل سفيان» یعنی معاویه بن ابیسفيان و پسرش «یزید» و نیادهاش معاویه دوم (از سال 49
تا  94هو ق) ،دیگری «شعبه آل مروان» (از 94تا  932هو ق) یعنی «مروان بون الحکوم و او د او»
درایام خلفای راشدین خالفت ارثی نبید مردم هرکس را کوه صوالم مویدیدنود بوه خالفوت اخريوار
می کردند کناره گيری حسن بن علی بن ابی طالب از خالفت برای معاویوه بون ابوی سوفيان از آ واز
مرحله جدیدی در تاریخ اسالم خبرمی دهد نظام حکیمری به نظام پادشاهی میروثی تبدیل شد که در
نريجه این دگرگینی (در ساخرار حکیمری) مسلمانان در مسابل اوضاع سياسی جدید ،دچوار دو دسورگی
شدند حکیمت بنی اميه (از ا از پيدایش) به برتری عنصر عرب نسوبت بوه دیگوران تاکيود داشوت و
عربگرایی به شکل آشکار در حکیمت امییان حاکم بید اخرالفات عسيدتی با «علییوان» امريواز عورب
مسلمان بر میالی و ایرنيان ،ماجرای کربال ،محاصره مکه و بی داد گسررده حکیمت بنی اميه و بوه
پيدایی اخرالف ها و درگيری های خینينی منجر گردید و زمينوه را بورای فروپاشوی وانسورال دولوت
بنیاميه و روی کارآمدن بنی عباس تدارک دید
کلیدواژهها :بنیاميه ،معاویه ،عربگرایی بنیاميه ،مشوکالتاجرمواعی ،اخرالفوات موذهبی ،عیامول
اقرصادی

 1اسرادیار دانشگاه پيام نیر ،واحد تهران جنیب

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -بهار  - 17شماره 05

35

پیش گفتار
قیم ایرانی و رومی (درپيش چشم عرب قبل از اسالم) نماد و نمینوهی کامول قودرت ،سياسوت و
جاللت وحشمت به شمارمی رفرند بوا فروپاشوی امرراتویری ساسوانيان ،و بوا هویر اسوالم سورانجام
حکیمت امییان ،امرراتیری اسالمی گسررده ای راتشکيل داد که عیامل مرعددی بر آن اثر گذاشرند که
نمیدار و شاهد بنيان اجرماعی «قیمی ناهمگین» بید عامل عمده (در ایجاد این تحی ت و رخودادها)
دیدگاهها عسایدی بید که تاثير ریشهای در جامعهی اسالمی داشت
با بررسی تاریخ ،اسرنباط میشید که حکیمت امییان (از تاسيس تا فروپاشی) از سیی میرخان بوا
رنگ های تيره ونامطلیب تیصيف گردیده است
اوضاع سياسی ( پس از قرل عثمان) امییان را وارد درگيری سياسی و عسيدتی و نظامی با علییان
(اه ل بيت پيامبر اکرم اسالم) کرد زیرا با تیجه به جایگاه ایشان درميان مردم ،گرایش بيشرر مردم بوه
اهل بيت ،میجبات تنفر عمیمی و نافرمانی از امییان را فراهم آورد
عملکرد امییان (در ماجرای کربال ،حمله به دو شهر مسدس مکه و مدینه) احساسات مسولمانان را
برانگيخت و تصییری تيرهتر و نامطلیب از بنی اميه دراذهان مردم نسش بست و میجبوات نافرموانی از
بعضی خلفای امیی راتدارک دید
دولت بنی اميه بامخالفان و دشمنان مرعدد روبرو شد که عرصه ی سياسی بعود از قرول عثموان و
جنگ صفين شاهد آن بید از جمله مخالفان بنی اميوه ،شويعيان ،خویار و کسوانی بیدندکوه بورای
رسيدن به حکیمت وقدرت تالشمی کردند
گسررش افکار خصمانه (برضد امییان در جامعه ی اسالمی) نيز سوخت تواثير گوذار بید درميوان
مروجان این افکار ،عباسيان بیدند که از دشمنان و رقبای سرسوخت بنوی اميوه بوه شومارمی آمدنود
عباسيان و طرفداران آنان ،خطاها و لغزش های امییان رابزرگ جلیهمی دادند ،روایات عليه امییوانمی
ساخرند و جعلمی کردند
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بنابراین ،حکیمت امییان با مخالفت ها و حموالت سوخری روبروگشوت کوه هودف آن حموالت،
براندازی حکیمت امیی بید این حمالت را گروهی از نيروهای فعال (درصحنه ی سياسی و اجرماعی)
سامانمی دادند
طرفداران مکرب شيعه ،درشمار گروههایی بیدند که (از آ از حکیمت امییان) پورچم مخالفوت بوا
حکیمت بنی اميه را برافراشرند ریشوه و محویر مخالفوت و درگيوری ایون دو طورف ،اصول خالفوت
ودیدگاههای هر یک از آنها دربارهی مفهیم و ماهيت آن بید این درگيری به دشمنی و نزاع سياسی و
نظامی گسرردهای ميان آنان منجر گردید و شيعه در راسرای همکاری با عباسيان (باهدف ضرفه زدن
به امییان و براندازی حکیمت بنی اميه) از هر گینه همکاری با بنی عباس کیتاهی نکرد
خیار هم که شيیه ی امییان را (در راسرای سياست وحکیمت) تایيد نمی کردند وبا آن مخالفوت
می ورزیدند ،سرانجام آنان نيز با دولت بنی اميه درگير شدند این شيیه نيز برخی از گروههوایی را کوه
(برای کسب حکیمت و قدرت منرظر فرصت بیدند) مانند عبداهلل بن زبير و مخرار بن ابی عبيد ثسفی را
به ایجاد حرکرهای سياسی نظامی برانگيخت
تشکیل دولت بنی امیه
معاویه و جانشينان او را (به مناسبت نام جدشان «اميه») خلفوای امویی یوا بنوی اميوهمی نامنود
خلفای بنی اميه چهارده تن بیدند که نیدیک سال (از سال  49تا  932هو ق) خالفت کرده اند
خلفای امیی به دو شعبه تسسيممی شیند:
الف -شعبهی آل سفيان یعنی «معاویه بن ابی سفيان»« ،یزید ابن معاویه» و «معاویه ابن یزیود»
معروف به معاویه ثانی
ب -شعبهی آل مروان (از سال 94تا932هو ق) یعنی «مروان ابن الحکم» و او د او
معاویه
ابیبکر (درجریان جنگ و فرح شامات) فرماندهی بخشوی از سوراه عورب را بوه «یزیود ابون ابوی
سفيان» سررد و برادراو «معاویه ابن ابی سفيان» را نيز در کنار وی به کارگماشت در دورهی خالفوت
«عمر به خطاب» ،معاویه اعرماد «عمر» را جلب کردتا آنجا که عمور «معاویوه» را اسوراندار سورزمين
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اردن و برادر وی «یزید» را اسراندار دیار شام کرد آنگاه که برادر معاویه درگذشت ،عمر قلمرو حکیمت
وی را نيز به معاویه سررد زمانی که عثمان به خالفت رسيد ،معاویه را به اسرانداری همه ی سورزمين
شام برگزید هنگامی که با «علی ابن ابی طالب» برای خالفت بيعوتمی شود ،معاویوه از بيعوت بوا او
خیدداری ورزیده و علی ابن ابی طالب را مرهم به قرل «عثمان» کرد
جنگ جمل
علی ابن ابی طالب(اندکی بعد از قبیل مسام خالفت)شروع به تغيير حکام بالدو برکنواری عموال
عثمان کرد این مسئله هم مشکلی به مشکالت علی ابن ابی طالب افزود عایشه (بيویه پيوام اکورم) و
«طلحه» و «زبير» ( از بزرگان و سران عرب) و جمع زیادی از«بنی اميه» ( بوه بهانوه ی خینخویاهی
قرل عثمان)مردم را عليه علی ابن ابی طالب تحریکمی نمیدند سرانجام درصدد برآمدند تا بوا تجزیوه
ی عراق و شام (که به دست معاویه از حیزهی قلمرو خالفت علی بيرون رفره بید) بوه تودریب بسواط
خالفت علی ابن ابی طالب را برچينند
شیرشيان(به پيشیایی عایشه که بر شرری سیار بید) بصره را به تصرف خید درآورنود علوی ابون
ابیطالب (برای سرکیبی شیرشيان) به سیی بصره حرکت کرد جنگ درمحلی کوه «خُرَیبيوه» اتفواق
افراد شیرشيان شکست خیردند طلحه کشره شد ،زبير به سیی مدینه گریخت ودر راه فورار بوه قرول
رسيد ،عایشه اسير شد وسرانجام به مدینه فرسراده شد
درنريجه ی فرح در جنگ جمل ،عراق و ایران ویمن و حرمين همه تحت تبعيوت واطاعوت علوی
ابن ابی طالب درآمد از این ميان فسط شام (حیزه ی حکیمت معاویه) زیور بوار نرفوت و بوه تحریوک
معاویه ،عزل علی و خالفت معاویه را خیاسرار

بیدند 9

جنگ صفین
بعد از فرح جمل ،علی ابن ابی طالب کَس پيش معاویه فرسراد و او را به بيعت خوید خیانود اموام
معاویه دعیت علی را ردکرد واز مردم شام بيعت گرفت و آماده ی جنگ با خليفه ی مسولمين گردیود
در محل صفين (بين کیفه وشام) طرفين در برابرهم صف آرائی کردند همين که معلیم شد سوراهيان
علی لبه خیاهند کرد ،معاویه تساضای مرارکه کرد مسرر گردید از هر طرف یک نفور انرخواب شوید و
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رای آن دونفوور بووه موویرد اجوورا گذاشووره شووید طرفووداران علووی «ابیمیسووی اشووعری» و طرفووداران
معاویه«عمروعاص» را انرخاب کردند سرانجام رای داوران به شرم زیر اعالم گردید
ابیمیسی اشعری رای خید را به شرم زیر اعالم کردو گفت:
« من علی و معاویه را خلع کردم اکنین درکار خید بنگرید و هور کَوس را کوه ميخیاهيود بوه
خالفت بردارید»
و عمروعاص هم گفت:
« او یار خید را خلع کرد ،من نيز یار اور را خلعمی کنم و معاویه را به خالفت نصبمی کنم»
نريجهی داوری این بید که سراه علی ابن ابی طالب را دچار اخرالف کرد سراه شام ابرکوار را بوه
دست گرفت جنگ بدون لبه قطعی یکی از طرفين خاتمه یافت علی از صفين بازگشت و معاویه راه
شام در پيش گرفت
ولی بازگشت مردم شام با بازگشت مردم عراق مرفاوت بید مردم شام مرحود بیدنود ولوی موردم
عراق به اخرالف دچار شده بیدند پی آمد این اخرالف (بين طرفداران علی) پيدایی گروه «خویار » در
حکیمت اسالمی گردید
شهادت علی ابن ابی طالب مشکل بزرگی را از برابر معاویه(در راه رسيدن به خالفوت) برداشوت،
ولی امکان تحسق عملی آن را فراهم نياورد زیرا گروهی از مردم با «امام حسون» بيعوت کردنود ،اموا
مردم شام(دربيت المسدس) با معاویه (به عنیان خليفه) بيعت نمیدند و او را «اميرالمیمنين»

ناميدند 2

معاویه برای گرفرن قدرت (باشراب) به عراق رفت آن گاه که این خبر به اموام حسون (درکیفوه)
رسيد ،با سراهی حدود دوازده هزار نفری از پيروانش به سمت مدائن حرکت کرد امام حسن دردوسری
پيروانش،به ویژه از تالش معاویه برای رشیه دادن به فرمانده سراهش «قيس بن سعد عباده انصاری»
و تیفيسش در راسرای دلجییی از «عبداهلل بن عباس» دو دل و در تردید بوید از طرفوی دریافوت کوه
میازنه ی نيروی سياسی و نظامی ميان دو سراه عراق و شام برابر نيست ،بنابراین از بروز جنگ خوینين
در ميان مسلمانان جلیگيری کرد و شيیه گفت و گیی سياسی را (با هدف جلیگيری از ریخورن خوین
مسلمانان) ترجيح داد از طرف دیگرامام حسن اعرمادش را به مردم کیفه از دست داد؛ زیرا گروهوی از
خیار براو شیریده ،و او را به کفر مرهم کردند سرس به او حمله برده ،مجروحش

نمیدند 3
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درنريجهی گفت و گیهایی که ميان معاویه و امام حسن صیرت گرفت ،امام حسن با معاویه صلح
کرد و کنار رفت معاویه کامال مسرسل گردید او کسانی را که قبال با خید همراه و همدست کرده بوید
به حکیمت و یات فرسراد
به این ترتيب حکیمت بنی اميه تشکيل گردید و معاویه خليفهی مسلمين شد این حکیمت ،سال
19هو ق وسال  09ميالدی از سال 932-49هو ق 999-705/م دوام یافت دراین مدت چهوارده تون
خالفت کردند نخسرين آنان معاویه ابن ابی سفيان و آخرین ایشان مروان بن محمود جعودی(معروف
به مروان حمار) بید
معاویه( درسال 09هو ق) به مروان بن الحکم -عامل خید در مدینه دسریر داد که از بزرگان آن
شهر برای پسرش «یزید» بيعت بگيرد مروان به این امر دست نيافت زیرا که چهوارتن  :حسوين بون
علی ،عبداهلل پسر عمر بن خطاب ،عبدالرحمن پسر ابیبکر و عبداهلل پسر زبير از قبیل بيعوت خویدداری
ورزیدند و مردم هم به تبعيت از ایشان ،دعیت بيعت به یزید را رد کردند سرانجام معاویوه بوه مدینوه
آمد( و به کمک عایشه) از اکثر اهل حجاز برای یزید بيعت گرفت اما آن چهارتن همچنان در مخالفت
خید باقی ماندند
معاویه به پسر خید ،یزید گفت :که پسر ابیبکر مردی است سوالخیرده کوه در آینوده نزدیوک دار
فانی را وداع خیاهد گفت ،پسر عمر بن خطاب هم چین مردی پرهيزگار و بیاعرنا به امیر دنيیی است
مخالفرش چندان محل اعرنا نيست از این ميان «حسين بن علی» و «عبداهلل بن زبيور» مودعيان توی
خیاهند بید اگر برحسين دست یافری به لحاظ قرابت او با رسیل اهلل با او مدارا کن اما عبداهلل بن زبير
را (درصیرت لبه براو) درهم بشکن و پيکرش را پاره پاره ساز
آن چنان که معاویه گفره بید ،عبدالرحمن پسر ابیبکر درسال00هو ق درگذشت عبداهلل بن عمور
هم مدعی یزید نشد تنها حسين بن علی و عبداهلل بن زبير (پس از رسيدن یزید به خالفت) براو قيوام
کردند معاویه (پس از 91سال خالفت و چهارسال امارت بر شام از جانب عمور و عثموان) در سوال95
هو ق درگذشت و پسرش یزید(94-95هو ق) به خالفت

رسيد 4
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خالفت کیتاه یزید (سه سال و نيم ) واقعه مهمی ندارد جز یک سلسله کشرارهای بیرحمانه کوه
اهم آنها واقعه قرل حسين بن علی و یاران او در کربال در دهم محرم سال 99هوو ق و کشورار موردم
مدینه و محاصرهی مکه در سال 94هو ق میباشد
پس از یزید پسرش «معاویه ثانی» به خالفت رسيد که بعداز شش ماه از این مسوام اسورعفا کورد
مردم مکه -پس از مرگ معاویه ثانی با عبداهلل بن زبير -بورای خالفوت بيعوت کردنود و موروان بون
الحکم درشام بنی اميه را گرد خید جمع کرد و ایشان با او برای خالفت بيعت کردند سورانجام زمينوه
برای خالفت مروان فراهم آمد و او میسس سلسلهای شد که به نام «آل مروان» یعنوی شوعبهی دوم
بنی اميه از سال 94تا 932هو ق خالفت کردند
بعد از مروان پسرش «عبدالملک بن عمران» به خالفت رسيد ازوقایع مهم خالفوت عبودالملک،
قيام«مخرارپسر ابیعبيده ثسفی» در سال 99هو ق است که اهرا به خینخیاهی شوهدای کوربال قيوام
کرده و در باطن خید مدعی مسام خالفت بیده دیگر قرل «مصعب» و بورادرش «عبوداهلل بون» زبيور
است؛ و لم و سخت کشی حجا بن ییسف ثسفی در دورهی خالفت عبدالملک است
بعد از عبدالملک «وليد بن عبدالملک» به خالفت رسيد که در دورهی او ،مراکش ،اندلس ،مواورا
النهر و قسمری از هندوسران فرح شد وبعد از وليد «عمر بن عبدالعزیز» پسر عم وليود و نویاده موروان
ابن حکم(که عادل ترین و نيکیسيرتترین خلفای بنی اميه است) به خالفت رسيد این خليفه دشونام
دادن به علی ابن ابی طالب را (که از عهد معاویه مرسیم شوده بوید) ممنویع کورد پوس از عمور بون
عبدالعزیز«،هشام بن عبدالملک» به خالفت رسيد درعهد این خليفه قسومری از قفسازیوه ،ترکسوران و
جنوویب فرانسووه و سوویئيس ف ورح گردیوود و دولووت اسووالم گسووررش یافووت امووا بووه لحوواظ شکسووت
مسلمين(درفرانسه) از تیسعه دامنه دست اندازیهای لشکریان اسالم جلیگيری شوده و از آن بوه بعود
دیگر سرزمين تازه ای به تصرف ایشان درنيامده است از مسائل مهم دوره خالفت هشام بن عبدالملک
ماجرای فرقه زیدیه است که سخت سرکیب گردید و سرانجام خالفوت «موروان بون محمود» نویاده
«مروان بن محمد» آخرین خليفه بنی اميه است که مغلیب ابیمسلم خراسانی و بنی عباس گردیوده و
دولت بنی اميه در عهد او برافراده است
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علل فروپاشی دولت بنی امیه
سسیط و انسرال خالفت بنی اميه ،یک حادثهی توک علروی نبوید و بودون شوک عویاملی چنود
میجبات فروپاشی آن را تدارک دیده است ،از جمله:
-

درگيری خاندان بنی اميه:
زمينهی تالش امییان (در راسرای رسيدن به قدرت) به دورهی عثمان بن عفان باز مویگوردد

معاویه بن ابی سفيان(ازتبار سفيانی خاندان بنی اميه) با تمهيد مسدماتی در سال49هو ق به حکیمت
رسيد معاویه به لحاظ این که از پشريبانی مردم شام برخیردار گردید به حکیمت رسيد وی (پوس از
دست یابی به قدرت)به افراد خاندانش بی مهری نکرد و با دو هدف از آنان یاری جست
الف :جلب همکاری و یاری افراد از افراد یق خاندان بنی اميه
ب :نظارت دقيق وجلیگيری از نفیذ و افزایش قدرت آنان ،به شيیه ای که وجوید آنوان سواخرار
سياسی او را تهدید ننماید معاویه(باتکيه برصفات و شایسرگی و لياقت منحصر به فورد خوید ،افوراد
خاندان بنی اميه را یک پارچه و یک دل ومرحد کرد ولی تنها در ارتباط مبنی بر گرفرن بيعت برای
پسرش «یزید»به عنیان و یت عهد)انگيزهی خید را آشکار کرد ،که این وحدت مرزلزل گردید
مروان بن حکم شخصيت برجسره ای در خاندان بنی اميه بید و بوه لحواظ لياقوت و شایسورگی
هایی که داشت به خالفت چشم دوخره بید ولی با زنده بیدن معاویه ،نمیتیانست ميل باطنی خوید را
آشکار سازد ،زیرا مریجه شده بید که مشکالت و دشیاری مخالفت کردن با معاویوه بويش از انودازه ی
تیان او بید وی در برابر خالفت معاویه دوم ،میضع مخالف داشت سورانجام بوا کنوار رفورن و مورگ
معاویه دوم ،مروان بن حکم حکیمت را در دست گرفت و حکیمت شاخه مروانی روی کارآمد

0

والیت عهدی دو نفره
خلفای بنی اميه اقدام به و یت عهدی دونفره (وليعهد اول ،وليعهد دوم) کردند این شويیه زمينوه
رقابت درميان خاندان بنی اميه را تدارک دید و آنان را به بغض و کينه تیزی سیق داد به ایون معنوی
هنیز سرانجام و یت عهد اول (که به خالفتمی رسيد) مشخص نشوده بوید ،وی در صودد و توالش
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برای برکناری و یت عهدی دوم برمی آمد ومی کیشيد یکی ازفرزندان خویدش را جانشوين خالفوت
نماید این کار میجبات کينه تیزی بين افراد خاندان بنی اميه را تدارکمی دید
نخسرين کسی که این سنت را بنا نهاد ،مراون بون حکوم بوید وی دو پسورش «عبودالملک» و
«عبدالعزیز» را ولی عهد خید کرد حال آن که در مجمع عمیمی (به نام جابيه) مسرر گردیده بوید کوه
اول«خالدبن یزید» و سرس «عمرو بن سعيد بن عاص» وليعهد شیند در نريجه ی این اقودام موروان
بن حکم ،عمرو بن سعيد بن عاص عليه «عبدالملک» قد برافراشت و شیرش کرد
عبدالملک نيز شيیه پدرش «موروان بون حکوم» را در پويش گرفوت و درصودد برآمود بورادرش
«عبدالعزیز» را از و یت عهدی برکنار نمیده و دو پسرش «وليد» و سرس «سليمان» را وليعهد نماید
سياسری که کينه ودشمنی را ميان دو برادر پدیدآورد
آن گاه که وليد بن عبدالملک به خالفت رسيد ،او نيز شويیه پودر را در پويش گرفوت و بورادرش
«سليمان» را از و یت عهدی خلع نمیدو پسرخیدش «عبدالعزیز» را به و یت عهدی انرخاب کرد در
نريجه رقابت ميان افراد خاندان بنی اميه پدیدآمد و خطر جدی برای حکیمت امیی به وجیدآمد
در دوره سليمان بن عبدالملک ،نخست «عموربن عبودالعزیز» و سورس «یزیود بون عبودالملک»
وليعهد شدند در حالی که این دو ،با هم تیافق نداشرند لذا ميان آنان دشمنی پدید آمد اگر که عمربن
عبدالعزیز ،برای خلع «یزیدبن عبدالملک» تالش نکرد؛ زیرا مشکالت و گرفرواری هوای بنوی اميوه را
(درنريجه آن سياست لط) درکمی کرد واز آن شيیه خطرناک اجرناب و دوری ميکرد
یزیدبن عبدالملک (بدون تیجه به نابسامانی حکیمت) هشام بون عبودالملک و بعود او پسور خوید
«وليد» را به وليعهدی انرخاب کرد هشام (بعداز رسيدن به خالفت) درصدد برآمد «وليدبن یزید» را از
و یت عهدی برکنار کند که بيشرر فرماندهان و دولرمردان با او همراهی نکردنود ایون امور میجبوات
دشمنی ميان هشام و «وليد» فراهم آمد اگر که «هشوام» قبول از اجورای خیاسوره اش درگذشوت و
«وليد بن یزید» به خالفت رسيد اما «وليد بن یزید» (پس از رسيدن بوه خالفوت) بوه فکور انرسوام از
عمیزادگان و بزرگان خاندانش افراد که هشام بن عبدالملک را در جهت برکنواریش همراهوی و یواری
کرده بیدند
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این سياست نشانگر نابسامانی در حکیمت بنی اميه بید درنريجه خاندان بنی اميه پراکنده شوده و
نيروهای پشريبان آنان تجزیه نمید و فرصت را برای مخالفان حکیمت امیی تدارک دید
عرب گرایی بنی امیه و موالی ونقش ایرانیان
باور بر سيادت و برتری عرب بر يرعرب به شکل آشکاری در حکیموت بنوی اميوه حواکم بوید
درکراب «دوقرن سکیت» تاليف «عبدالحسين زرین کیب» (در ارتباط با رفرار و عملکورد دولوت بنوی
اميه با «میالی» )می نییسد که :حکیمت بنی اميه برای آزادگان و بزرگ زادگان ایوران قابول تحمول
نبید زیرا بنياد آن را بر کیچک شماری عجم و برتری عورب نهواده بیدنود طبسوات پوایينتر نيوز بوه
سخریمی تیانسرند آن را تحمل نمایند زیرا آنها نه از خليفه و عمال او نیاخری و آسایشی دیده بیدنود
و نه تعصبات دیرینه را فرامیش کرده بیدند عبث نيست که هرجا شیرشی و آشیبی برضد دسرگاه بنی
اميه رخمی داد ،ایرانی ها در آن دخالت داشرند
خشینت و قساوت عرب نسبت به مغلیب شدگان بی اندازه بید بنی اميوه کوه عصوبيت عربوی را
فرامیش نکرده بیدند حکیمت خید را براصل «سيادت عرب» نهاده بیدند عورب بوا خیدپسوندی کوه
کیدکانه یی که درهر فاتحی هست ،مسلمانان دیگر را «میالی» یا «بندگان» خییشمی دانست تحسير
و ناسزایی که دراین نام ناروا وجید داشت کافی بید که همیاره ایرانيان را نسوبت بوه عورب بودخیاه و
کينه تیز نگهدارد اما قيید و حدود جابرانه ای که بر آنهاتحميلمی شد این کينه و نفرت را میجهترمی
کرد بيداد و فشار دسرگاه حکیمت بنی اميه سخت مایه نگرانی ونارضایری مردم بوید نظوام حکیموت
بنی اميه آزدگان و نژادگان ایران را مانند «بندگان درم خرید» از تمام حسیق و شئین مدنی و اجرماعی
محروممی داشت و بدینگینه تحسير و همه گینه جیر و اسربداد با نام «میالی» پيیسره بوید «مویالی»
نمیتیانست به هيچ کار آبرومند برردازد حق نداشت سالم بسازد و براسب بنشيند اگر یک «می ی»
نژاده ایرانی ،دخرری از بيابان نشينان بی نام و نشان عرب را به زنیمی گرفت ،یک سخن چين فرنوه
انگيز کافی بید که با تحریک و سعایت ،طالق و فراق را بور آن زن و تازیانوه و زنودان را بورآن مورد
تحميل نماید
حکیمت و قضاوت نيز همه جا مخصیص عرب بید و هيچ «می یی» بوه ایون گینوه مناصوب و
مسامات نمی رسيد نزد دولرمردان بنی اميه ،اشرغال به مسامات و مناصب حکیمت درخویر و شایسوره
«میالی» نبید؛ زیرا که با اصل سيادت فطری نژاد عرب منافات داشت
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بنابراین دوران حکیمت بنی اميه با جنبش «میالی» همراه بید که کينه طبسه حاکم عربوی را بوه
دل داشرند ،درنريجه درگيری جدیدی رخ داد که ریشه درمسائل قیمی داشت اینان یکوی از نيروهوای
فشارسياسی را تشکيل دادند که در فروپاشی وسسیط و انسرال خالفت بنی اميه نسوش داشورند؛ زیورا
گروهی بیدند که بسيار کارمی کردند ،ولی مزدکم میگرفرند
درآ از دوره امییان -در کیفه در سال  43هو ق 993/م -میالی نخسرين جنوبش اسوالمی را بوه
وجید آوردند معاویه با این جنبش مسابله کرد از دوران یزید بون معاویوه بوه بعود ،جنوبش «مویالی»
شفافتر شد؛ زیرا مسلمانان سرزمين های فرح شده افزایش یافت و هم زمان نی مسلمانان دیدنود کوه
امرياز عرب ها (به ویژه اشراف اعراب مسلمان) افزایشمی یابد ،میالی نيز نيرویی تشکيل دادند که در
جامعه آن روز منزلری یافت
میالی میاضعی مخالف حکیمت امیی گرفرند نيروی آنان به روشنی (در حرکت و قيام مخرار بون
ابی عبيد ثسفی) آشکار شد و سبب آ از هم پيمانی شيعه و مردم ایران

گردید 9

نفرت از عرب و نارضایی از بد رفراری و تعصب نژادی بنی اميه ایرانيان را وادار مویکورد کوه در
نهضت ها و شیرشها عليه خالفت بنی اميه شرکت نمایند چنان که در سال  94هو ق ،دعیت مخرار
را (که برضد بنی اميه قيام کرد) اجابت نمیدند
درقيام مخرار ،ایرانيان فرضت مناسبی (برای خرو بر بنی اميه و عربان) یافرند درآن زمان کیفه
ازمراکز عمده ایرانيان وشيعيان علی ابن ابی طالب بید که با بنی اميه عداوت سخت داشورند و کیفوه
برای ایجاد یک «کانین طغيان» عليه عربها جای مناسبی بید
چند سالی (پس از ماجرای کربال)عده ای از شيعيان کیفه،با ریاست«سليمان بوين صوردخزائی» و
«مسيب بن نجبه الفرازی» به خینخیاهی «حسين ابن علی» قد برافراشرند ،و از تسصيری که در جهت
کمک به امام حسين کرده بیدندتیبه کردند و خید را «تیابين» نام نهادند اما کاری از پويش نبردنود و
به دست «عبيداهلل بن زیاد» سرکیب گشرند
دراین ميان «مخرار بن ابی عبيد ثسفی» عليه بنی اميه قيام کرد تویابين را ( کوه سورکیب شوده
بیدند) گردآورد و به خینخیاهی حسين بن علی برخاست میالی که به لحاظ تسولط عموال بنوی اميوه
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عرصه جیر و سرم و اسرخفاف بسيار شده بیدند ،هیاخیاه مخرار گشرند از این روی قيام مخرار ،بورای
میالی و ایرانيان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انرسام جییی از بنی اميه گردید
در دوره بنی اميه «حجا بن ییسف» عراق را و «قريبه بن مسلم» خراسان را به آتوش کشويدند
ميزان مالياتها و خرا ها (هور روز) فزونیموی یافوت و بوی داد و تعودی موامیران بنویاميوه هور روز
آشکارترمی گشت
دوره حکیمت خین آلید و وحشت انگيز «حجا » در عراق در فجوایع و مظوالم سورری شود وی
سياست خشن تعصب نژادی بنی اميه را بر ضد میالی با خشینت و قصاوت بسيار دنبالمی کرد همين
امر میجب نارضایی شدید مردم از حکیمت حجا و بنی اميه بید فشارها و شکنجه هایی که از جانب
حجا و عمال بنی اميه برمیالی واردمی آمد ،آنان را به انرسام جییی عليه بنی اميوه برموی -انگيخوت
سرانجام این خینریزی ها و بيدادگری ها ایرانيان را به سیی طغيان و عصيان سیق داد و زمينوه را در
جهت سسیط دولت امییان فراهم آورد قيوامهوا و شویرشهوای علییوان و مویالی و خارجيوان دولوت
خیدکامه بنی اميه را در سراشيب انحطاط و سسیط حرمی قرارداد
پی آمد تحوالت اجتماعی
مهاجرت عربی به سرزمين های فرح شده (بعد از پيروزی های عرب) گسررش یافوت عورب هوا
درشهرها و روسراها سکینت اخريار کردند و زمين ها حاصولخيز و کشورزارها را تصواحب کردنود ایون
امر میجبات نارضایری صاحبان قبلی زمينها را فراهم آورد و زمينه درگيری با اعراب در منطسه را تدارک
دید این درگيری آشکارا در خراسان نمید یافت و به مشارکت میالی درارتباط با مخالفت اعراب منجور
شد و باعث شد که زمي نه برای بروز نيروی مخالف با اعراب فراهم آید ،و این تحیل نيز از جمله علول
نابیدی امییان

گردید 7

اختالفات مذهبی
اخرالف درباره خالفت ازعللی بید که زمينه ساز سسیط دولت بنی اميه گردید دردوره بنوی اميوه،
گروههایی در عرصه سياسی حضیر داشرند:
الف -یاران و طرفداران بنی اميه
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ب -یاران و طرفداران علییان که شيعه بیدند و خالفت را حق دودمان علوی ابون ابوی طالوبمی
دانسرند آنان -دردوره امییان – پرچم مخالفت برافراشورند و درمنواطق دور از مرکوز خالفوت پنهوان
شدند تا فرصت مسرضی و اقدام عملی به دست آورند
 گروه خیار که به امر وراثت (به عنیان پایه و اساس نظام حکیمری) بواور و اعرسادنداشورند وخالفت را به شخص یا خاندان مشخصی قایل نبیدند ،بلکه باور داشرند که اخريار باید اسواس خالفوت
بر امت باشد ،از این روی خیار با شيیه میروثی حکیمت بنی اميه مخالفت بیدندو افراد آن (درآشویب
هایی که در برابر حکیمت بنی اميه پدیدمی آمد) شرکت داشرند
د -گروه عباسيان و طرفداران آنان :گروه عباسيان (که در اواخر دوره حکیمت امییان) وارد عرصه
سياسی شدند تا با بنی اميه و شيعيان رقابت نمایند آنان سازمانی مخفی ایجاد کردند کوه بوا سورعت
(درنيمه شرقی خالفت امیی) گسررش یافت
سرانجام فعاليت گسررده ای گروه های مخالف میجبات تضعيف دولت بنیاميه را تودارک دیود و
زمينه رابرای فروپاشی دولت امییان و روی کار آمدن بنی عباس فراهم آورد
نتیجه و سخن آخر
کناره گيری «امام حسن» از خالفت مرحله جدیدی در تاریخ اسالم پدیدآورد کوه بنویاميوه درآن
حکیمت را به دست گرفره وخالفت بر معاویه بن ابی سفيان مسلم گشت نظام حکیمت از خالفت بوه
نظام پادشاهی و میروثی تبدیل گردید اگر که خالفوت بنوی اميوه (در واهرامر) بوه شوکل حکیموت
اسالمی و باقانین و رسیم آن باقی ماند وچنان وانمید شدکه فرمانروایان آن خلفای حکیموت اسوالمی
هسرند فرمانروایان بنی اميه(عمال) پادشاهانی بیدند که تاجگذاریمی کردند و اصل شویرا (آن چنوان
که دردوران خلفای قبل از بنی اميه بید) محی گردید و از ميان رفت
این تحیل به نظام پادشاهی و میروثی (که معاویه ابن ابی سفيان بنيانگوذار آن بوید) بوا سواخرار
اجرماعی وسياسی به شکل مر یازن حرکت نکرد درنريجه بوه ازميوان رفورن انسوجام (ميوان دو جنوام
خالفت دینی و يردینی) منجر شد که میجبات تضعيف و فروپاشی دولت امییوان راتودارک دیود بوه
لحاظ این دگرگینی ها و تغييرات (درساخرار حکیمری ،سياسی ،فرهنگوی) مسولمانان در برابور اوضواع
جدید ،دچار دو دسرگی گشرند ،گروهی آن را تائيد و دسره ای با آن مخالفت ورزیدند
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طرفداران معاویه و ساکنان دیار شامات تغييرات ایجادشده رامی پذیرفرند و از انرسال مرکز خالفت
(از سرزمين حجاز به شام) و (از مدینه به دمشق) و از تغييرات ساخرار حکیمری و فرمانروایی معاویه بن
ابی سفيان راضی و خشنید بیدند
اما مخالفان از دیارحجاز که با آن تحی ت مخالف بیدند انرسال مرکز حکیمت از سرزمين آنان به
«شام» برای آنان ناخیشایند بید ،درمسابل نيروی معاویه مساومت ورزیده و بوه دشومنی بوا بنوی اميوه
قدعلم کردند
عراقیها نيز مخالف بیدند و به لحاظ مخالفت بوا معاویوه و سواخرار حکیموت او ،بوه اهول بيوت
«علییان» نزدیک شدند اصی عراق منشا ناآرامی ها برای حکیمت بنی اميه بید از آنجا کوه امییوان
دراداره و برخیردبا عراقی ها تندروی کردند و حاکمان سخت گيری را حاکم آن دیار نمیدند ،عراقی ها
درصف مخالفان بنی اميه قرار گرفرند اهل بيت «علییان» نيوز بوا حاکميوت بنوی اميوه برمسولمانان
مخالفتمی ورزیدند
درنريجه حکیمت بنی اميه شاهد درگيریهای سياسی ،عسيدتی ،نظامی و گردید قيام حسين بن علی
و کشره شدن او و جمع یاران وی در کربال؛ شیرش اهول مدینوه برحکیموت یوزد بون معاویوه؛ محاصوره
«مکه» در پی پناه گرفرن ابن زبير در آنجا؛ در جهت تزلزل پایههای حکیمت بنی اميه تاثير گذاشت

مسئله برتری عنصر عرب بر ير عرب و مسلمانان يرعرب که از سیی بنی اميوه اعموال موی-
گردید ،به دودسرگی خید عربها مسئله میالی و گسررش فعاليت ضد امیی از سیی عباسيان(که میرد
حمایت ایرانيان بید) درمجمیع عللی بید که زمينه را برای فروپاشی وانسورال حکیموت بنوی اميوه ،و
روی کار آمدن بنی عباس تدارک دید

نگاهی گذرا به تاریخ تشکيل و ساخرار دولت بنی اميه و علل فروپاشی و انسرال آن

43

پی نوشت ها
9

طبری،محمد بن جریر( ،)9392تاریخ طبری یا «تاریخ الرسل والملوک» ،ترجمه ابیالساسم پاینده،

تهران ،انرشارات اساطير ،9 ،صص ،2327-2490و مسریفی ،حمداهلل( ،)9399تاریخ گزیده ،تهران ،دنيای
کراب ،صص ،917-910و ابراهيم حسن ،حسن( ، )9373تاریخ سیاسی اسالم(از آغاز تا انقراض
دولت اموی)  ،ترجمه ابیالساسم پاینده ،تهران ،سازمان انرشارات جاویدان ،9 ،صص ،357-399و مسعیدی،
ابیالحسن علی بن حسين( ،)9390مروج الذهب ،ترجمه ابیالساسم پاینده ،تهران ،انرشارات علمی و فرهنگی،
 ،9صص  ،759-794و ابن واضح یعسیبی ،احمد بن ابی یعسیب( ،)9399تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمد
ابراهيم آیری ،تهران ،شرکت انرشارات علمی وفرهنگی ،2 ،صص ،74-05و ياث الدین بن همام الدین
الحسينی«خیاندمير»( ،)9392تاریخ حبیب السیر ،زیرنظر محمددبير سياقی ،تهران ،انرشارات کرابفروشی
خيام ،9 ،صص024-039
 2محمدبن خاوند شاه بلخی(معروف به ميرخیند)( ،)9373روضه الصفا ،تهذیب و تلخيص عباس زریاب،
تهران ،انرشارات علمی ،9 ،صص ،351-3595و ابن اثير ،عزالدین( ،)9379تاریخ کامل ،برگردان
محمدحسين روحانی ،تهران ،انرشارات اساطير ،4 ،صص ،9703-9034و ابیحنيفه احمد بن داود
دینیری( ،)9394اخبارالطوال ،ترجمه محمید مهدوی دامغانی ،تهران ،نشرنی ،ص  974-912و طسیش،
محمد سهيل ،همان کتاب ،صص23-29
 3جرجی زیدان( ،)9391تاریخ تمدن اسالم ،ترجمه و نگارش علی جیاهر کالم ،تهران ،میسسه انرشارات
اميرکبير ،صص ،92-99و بيات ،عزیزاله ( ،)9375تاریخ ایران (از ظهور اسالم تادیالمه) ،تهران،
صص 99-70و مسعیدی ،ابیالحسن علی بن حسين ،همان کتاب ،صص ،42-99و طبری ،محمدبن جریر،
همان کتاب ،7 ،صص ،2793-2790و بهرامی اکرم( ،)9305تاریخ ایران(از ظهور اسالم تا سقوط
بغداد) ،تهران ،انرشارات دانشسرایعالی ،صص77-990
4

ياث الدین بن همام الدین الحسينی(خیاند مير) ،همان کتاب ،2 ،صص  ،29-37و یعسیبی ،احمد بن ابی

یعسیب ابن واضح ،همان کتاب ،2 ،صص،943-905و زرین کیب ،عبدالحسين( ،)2039دوقرن سکوت ،
تهران ،سازمان انرشارات جاایران ،صص ،74-79و مسعیدی ،ابیالحسن علی بن حسين ،همان کتاب،
،21صص ،33-07طسیس ،محمدسهيل ،همان کتاب،ص99-30و پيدوس ،ایرام( ،)9307تاریخ جوامع
اسالمی ،ترجمه علی بخرياری زاده ،تهران ،انرشارت اطالعات ،صص954-959

44
5

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -بهار  - 17شماره 05

اقبال آشريانی ،عباس ،تاریخ مفصل ایران(از صدر اسالم تا انسرال قارجاریه) ،به کیشش محمد دبير

سياق ،تهران ،انرشارات کرابخانه خيام ،بی تا ،صص 72-79و دینیری ،ابیحنيفه احمد بن داود ،همان کتاب،
صص335-313و یعسیبی ،احمد بن ابی یعسیب ابن واضح ،همان کتاب ،صص70-01
6

اشریلر ،برتیلد( ،)9377تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ترجمه جیاد فالطیری ،تهران،

انرشارات علمی و فرهنگی ،9 ،صص ،00-01زرین کیب ،عبدالحسين ،همان کتاب ،صص ،73-15طبری،
محمد بن جریر ،همان کتاب ،1 ،صص 3712-3100و راوندی ،مرتضی( ،)9394تاریخ اجتماع ایران،
تهران ،کربيه ،0 ،ص09-02
 7مسریفی ،حمداهلل ،همان کتاب ،صص 202-209و قطیش ،محمد سهيل ،همان کتاب ،صص240-247
و محمد بن خاوندشاه بلخی(ميرخیاند) ،همان کتاب ،9 ،صص 499-304و حسن ابراهيم حسن ،همان
کراب ،صص  435-434و فرای ،ر ن( ،)9393تاریخ ایران(از اسالم تا سالجقه) ،مررجم حسن انیشه،
تهران ،میسسه انرشارات اميرکبير ،4 ،صص30-47

