
 

 

تحلیل جامعه
 1داري معاوهي شناختی نظام ارتباطی رد عصر امويان با تأکيد رب حکومت

 2محمد رضا انواری

 چکيده

عنوان حاکمان جامعه اسالمی بر مردم حکمرانی کردند. چهارده خلیفه اموی حدود نود سال به 
کند، ما را با نظام فکری ارتباط با مردم از آن استفاده میشناخت نظام ارتباطی که یک حکومت در 

کند. بر این اساس، مؤلف این مقاله با تکیه بر منابع تاریخی و با روش مجموعه حاکمیت آشنا می
کید بر دوران ـتوصیفی کید بر دوره معاویه بررسی کرده است. تأ تحلیلی، نظام ارتباطی امویان را با تأ

هایی را پایهاست که او عالوه بر اینکه تأثیرگذارترین خلیفه اموی بود، سیاست معاویه از این جهت
دهد در یک های تحقیق نشان میریزی کرد که در بسیاری موارد، تا اواخر دوران امویان باقی ماند. یافته

يبی»بندی، دو رویکرد تقسیم رد. در توان شناسایی کرا در نظام ارتباطی امویان می« تثبيتی»و « تخر
گاهی مردم به فضایل اهل بود تا الگوگیری از آنان به  بیت رویکرد تخریبی، هدف اصلی، سد آ

اهلفراموشی سپرده شود. ساخت احادیث جعلی و تهدید و شکنجه و قتل شیعیان، بستر الگوگیری از 
و شام؛ بایکوت  سازی از خود، عثمانبرد. در رویکرد تثبیتی، معاویه با اسطورهرا از بین می  بیت

سرایی و گرایی و سرگرم کردن مردم به امور باطل با استفاده از داستانخبری شامیان، حمایت از فرقه
فراهم کرد؛ تا حدی که معاویه خود را نه  شعر، زمینه تثبیت حکومت خود را در نظام نوپای پیامبر

 دانست.بلکه خلیفه خدا می اللهخلیفه رسول
 شام. ، معاویه، امویان، نظام ارتباطی،علی واژگان کليدی:
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 مقدمه

ن سلسله خلفا را یه زدند و نخستی( بر مسند خالفت تکق132ـ40سال )حدود نود  یفه امویخلچهارده 
ل یم و میمانتخاب خلفا، تص یدر چگونگ یکردند. روش اصل یگذار هیپا یاسالم یها نیدر سرزم

بی یز به خالفت دست میطور معمول نبود که به عهدیانتخاب ول هفه بیخل  یخلفا یافت. روابط ن س 
اساس عمو و  بر یو در مرتبه بعد ،یو پس از آن، برادر یپسره رابطه پدرـیپا ، بریطور کلبه یامو

. معاویه اولین خلیفه امویان بود و بیش از نوزده سال بر جامعه مسلمانان گرفت یشکل م یعموزادگ
مدارترین خلیفه امویان محسوب ترین و سیاستاظ سیاسی و ارتباطی، زیرکحکمرانی کرد. او از لح

نهاد، تا اواخر دوران اموی ادامه پیدا کرد.  شود. نظام ارتباطی که معاویه میان حکومت و مردم بنیانمی
های پای آن نشاند. نمونه نویسد معاویه اولین کسی بود که بر تخت نشست و دیگران را دریعقوبی می

مراسم تشریفاتی با اسکورت، پیدایش پادشاهی در  برگزاری و متعدد فاصله انداختن میان او با مردم
 (.232: 2ق، ج1425)یعقوبی،  دهدرا نشان می ویزمان 

شناسی دقیقی که درباره مردم نواحی مختلف حکومت داشت، با ساکنان دلیل مخاطب معاویه به
به لحاظ در دوران امویان را مسلمانان  (13۸3) زوارهگلیشهرهای مختلف ارتباط یکسانی نداشت. 

 کند:، به سه دسته تقسیم مییا امویانبیت با اهل شانجغرافیایی و مناسباتموقعیت 
س بودند و از ، از استیالی شام در هراودندیبی از قبایل مهاجرین باینان که ترک اهل بصره و کوفه:

 اصرار  امام حسین بر حمایت از ،ن با نیرومندی و اقتدارشیعیان این ساما .امویان نفرت داشتند
ای فرستادند و ارادت خود را به عنوان نامه  ه محض شهادت امام حسندلیل، ب همین به. داشتند

ن و به دلیل تبلیغات منفی امویا ،گروه، در عرصه عمل این. ام سوم به آن حضرت ابالغ کردندپیروان ام
از موضع  ،بذر تفرقه و پاشیدن های منحرفهای خوارج و سایر فرقهبازماندهوجود عوامل نفوذی و 

 د.نشینی کردناصلی خود عقب
انی اغلب از امویان تنفر داشتند و طرفدار خط می ،ویژه انصاربه ،مردمان مدینه و مکه اهل حجاز:

 ند.پسندیدعمر را میبنبداللهزبیر و عبنقریش بودند و مشی عبدالله
با تمام  آنان .امیه بودندطور کامل مطیع بنیبه، فلسطین شامل ساکنان سوریه، اردن و ن:شاميا

 .کردند تا حکومت در نسل وی حفظ شودوجود از معاویه دفاع می
برای اهل شام نسبت به اهل کوفه و  امویان، یپروپاگاندا نظام ارتباطی و دهدنشان می شواهد تاریخی

معاویه مردم شام را  داشته است.مخاطبان، تفاوت محسوسی  هایدلیل ویژگی دیگر بالد اسالمی، به
خاندان  ،در شام، مردم داد، اما درباره مردم عراق راه تهدید، شکنجه و قتل را در پیش گرفته بود.فریب می

هل زمانی که امویان سقوط کردند و عباسیان به قدرت رسیدند، چ .دانستندمی اموی را از نسل پیامبر
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. اندشناختهامیه نمیخویشاوندانی جز بنی، سفیدان شام سوگند یاد کردند که برای پیامبرنفر از ریش
 دهد.خوبی میزان اثرگذاری تبلیغات دروغین دستگاه اموی را نشان میاین گزارش تاریخی به

رقیبان  و نفی از سویی به تخریب :کردندخود دو هدف عمده را پیگیری می امویان در نظام ارتباطی
پرداختند و از سوی دیگر به تثبیت نظام اموی در حکومت اسالمی می بیتاهل خود و در رأس آنها

عمومی جامعه دهی به افکار بیتی امویان در شکلرو تتبع رویکرد تخریبی و تثتوجه داشتند. ازاین
 است.اسالمی و کشف نظام ارتباطی آنان برای رسیدن به این مهم، حائز اهمیت 

های ارتباطی امویان بررسی خواهد شد. در این مقاله با استناد به منابع تاریخی، سیاست
ترین دوره است و از سوی دیگر ازآنجاکه دوران معاویه در مقایسه با سایر خلفای اموی، طوالنی

تمرکز اصلی وبیش ادامه یافت، گذاری کرد، تا اواخر دوره امویان کمهای ارتباطی که او پایهسیاست
 بر دوران معاویه خواهد بود.

 تخريبی های ارتباطی. سياست1

به » :بر دو رکن استوار بود هایی است که عمدتا  های ارتباطی تخریبی، سیاستمنظور از سیاست
 «.تخریب شخصیت و مقام طرف مقابل»و  «جهالت کشاندن مردم

 جعل حديث. 1-1

کرد دوگانه داشت؛ از یک طرف در تخریب مقام و منزلت تحریف و جعل حدیث در دوران امویان، کار
شد و از سوی دیگر با جعل احادیثی، حکومت امویان را مشروعیت میاستفاده می بیتاهل

برخورد حکومت با حدیث را  توان سه نوعبخشیدند. از مطالعه تاریخ حدیث در دوران معاویه، می
 استخراج کرد:

 منع حديثالف( 

شد که مناقب و فضایل احادیثی مربوط می و نهی از نقل و نگارش آن، بیشتر به سیاست منع حدیث
 کردند.امیه را بیان میو همچنین رذایل معاویه و بنی و شخص علی خاندان پیامبر

 تحريف حديثب( 

یا در مذمت  بیت در مرحله بعد، دستگاه پروپاگاندای اموی، احادیثی را که در فضایل اهل
گیری از آنها به نفع دستگاه حکومت اموی، تحریف لفظی یا منظور بهرهامیه بود، به معاویه و بنی
فرموده   یبه عل خدا ث منزلت را که رسولیحد. تحریف لفظی مانند اینکه معنوی کردند
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ن قارون م  ةبمنزلي انت من »و  ،شنونده قلمداد یخطا ،«ن موسیهارون م  ةی بمنزلانت من »بود: 
توان به هم می 1برای تحریف معنوی (.122 :10ق، ج1413)ذهبی، کردند  یبه مردم معرف« موسي

م است که پیامبرجریان شهادت عمار در جنگ صفین اشاره کرد. از نقل  ای»فرمود:  های مسل 
)مسعودی، 2«اندکشند که سرکشای می؛ ای عمار تو را آن دستههیالباغ ةالفئ تقتلك عمار

(. این جمله از عظمت شخصیت عمار و بر حق بودن او حکایت داشت. روزی 36: 2ق، ج1409
که عمار در جنگ صفین به دست سپاهیان معاویه کشته شد، ناگهان فریاد از همه جا بلند شد که 

ویه صادق آمد و این نشان از باطل بودن معاویه بود. این قضیه تزلزلی در لشکر معا حدیث پیامبر
عاص، با نیرنگ دست به تحریف معنوی حدیث زد و ایجاد کرد. معاویه پس از مشاوره با عمروبن

کشند، بین سپاهیانش چنین شایع کرد که درست است که پیامبر فرمود عمار را آن طایفه سرکش می
را فراهم شدنش  ولی عمار را ما نکشتیم؛ عمار را علی کشت که او را به اینجا آورد و موجبات کشته

پس از شنیدن تحریف معاویه فرمود: پس باید قاتل  (. علی69: 1، ج1367کرد! )مطهری، 
باشد؛ زیرا آن حضرت ایشان را به جنگ آورد  حمزه سیدالشهدا هم العیاذ بالله پیامبر

چنان در افکار عمومی اثر گذاشته بود (. اما تحریف معاویه آن343: 4ق، ج13۸4عبدربه، )ابن
 باقی نگذاشت. که مجالی برای شنیدن سخن حق علی 

 جعل حديثج( 

 از؛ گذاشتند ین بر جایها را در د خود، انواع بدعت یاسیبه اهداف س یابیدست یه برایام یبن یخلفا
ن آن در دوران یشتریکه ب زدنددست  یث نبویبه جعل احاد ،یعموم فتن افکاریگر به منظور فرید یسو

 که زیعبدالعزبندوره خالفت عمر داشت تااوم ز تدیخوافت ید با اندکن رونیا .ه بودیحکومت معاو
افتن دوران خالفت یان یبا پا ؛ امادگردین یتدو در دوران وی تیبو اهل یث نبویمتوقف گشت و احاد

 ان دنبال شد.یدر دولت عباس یپس از او و حت یدر دوران خلفا ،نیشیروند پ، زیعبدالعزبنعمر
و  ، فرهنگی، دینی، دنیویانگیزه سیاسی توان به چهارجعل حدیث را می هایترین انگیزهعمده

دادن آنها به (. جعل احادیث دروغین و نسبت 13۸1جاهالنه برگرداند )ر.ک: رفیعی، خیرخواهی 

                                                                    
به ت،یاما ژن روا د؛یاين دیپد ینقصان ای ادتیش ث،یژن است که در الفاظ و عبارات حد یمعنو فی. منظور اش تحر1

 .باشد اشندهیجو دجاهید ضدو  یاول یمعنا  الفشود که درست بر ريو تفس هيتوج یاجونه

کرد، شما به نفع ژن  یدسته سرکش کیو  دنديجنگ گریکدیقرژن است که اجر دو دسته اش مسلمانان با  هیاشاره به ژ .2

 .ديو اصالح کن دیدسته سرکش وارد شو هيعل گر،یدسته د
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گرفت. و اصحاب، در راستای تحکیم و تثبیت مقام خالفت و موقعیت حکومت صورت می پیامبر
برخی  بخشی به شام و...بخشی به سلطنت، تقدسویژه معاویه، مشروعیتامیه و بهفضایل بنی

 محورهای جعل حدیث بودند. 
  ان، چهرهیعراق ژه نزدیوبه یکی از اهداف معاویه از جعل حدیث، بازسازی چهره خود بود؛ زیرا وی

 یی، دایچون کاتب وح  یالقاب به جیتدراپرستان، بهیدن یساختگ یها ثیحد به کمکداشت. او  یمنفور
 بر ت.رون رفیو از گروه طلقا ب دست یافتدار در اسالم  نهیشیعالم بزرگ و پ و مؤمنان، مجاهد مسلمان،

شد، او  یه ساخته میدرباره معاو ها که با هدف فراموش شدن سخنان رسول خدا تیروا نیا اساس
 امبریشمار آورد که پ به امبریامبر بود، خود را از خاندان همسر پیبه، همسر پیحبچون برادر ام

 (.37 :5جق، 1394 ،بالذری) کرد یشان همسرش سفارش میت حال خویهمواره مردم را به رعا
و جعل حدیث در مذمت ایشان، از دیگر محورهای جعل حدیث   حذف فضایل امام علی

پرداختند و گاه به  بود. در این باب همچنان که بیان شد، گاه به تحریف معنوی کلمات پیامبر
جندب، مبلغ بنسمرةکه تحریف لفظی و نقل شأن نزول آیات درباره دیگران روی آوردند؛ چنان

لةیل( را که در 207)بقره:  یشری نفسه ابتغاء مرضات اهللو م ن الناس م ن گزافی گرفت تا آیه 
: 1ق، ج1337الحدید، ابیملجم معرفی کند )ابننازل شده، در شأن ابن  المبیت در شأن علی

: (. در مواردی نیز احادیث فضایل آن حضرت را دست361 من شهر علم هستم و »کاری کردند؛ مثال 
عالمه عسکری ضمن تصریح «. در  آن است  عثمان سقف، و علیابوبکر پایه آن، و عمر دیوار، و 

)عسکری، « داشتن یک شهر، امری غیرمعقول است سقف»گوید: به ساختگی بودن این حدیث می
 (.36: 6، ج1374

. امویان تربیت کرد روشرا مطابق با جامعه را به ضاللت کشانید و مردم  ،گونه روایات جعلیاین
اهلاول  ای اثر کرد که حتی در پایگاهاندازهای مذهبی داشت، بهظاهری دینی و صبغهاین روند شوم که 

ش را مایه و فرزندان  یادی از مسلمانان نام حضرت علی، یعنی کوفه و بصره، عده ز بیت
 کردند.گرفتاری تلقی 

ن یآنها در ابا  یاز داشتند که حاضر به همکارین یاست، به دانشمندانین سیا یاجرا یان برایامو
، و نام برد. او سرسپرده درباررا  یشهاب زهربن مسلمتوان محمدبن یم این عالمانان یاز م ؛نه باشندیزم

دربار  یها شدهکتهیدارالخالفه بود و د یها یباز استیز گماشته سیعبدالملك نبندر زمان خالفت هشام
را  وین یسنگ یها ز قرضین فهیکرد. در مقابل، خل یو ممردم بازگ ین، برایر دیرا در قالب الفاظ و تعاب

خود  یها یبازدلوو از دست ،قیرا تشو اوت و همواره پرداخ یرا نداشت، م شانکه خود توان پرداخت
م یکه عمر خود را صرف خدمت به خاندان مروان کرد، ابراه یگر عالمان درباریاز د. کرد یم شمند بهره
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در برابر خدمات خود به  رفت و از آنان یحکمرانان منزد  یو یافت.ار راه است که با اصرار به درب ینخع
 یلك بود و از امام علمسیاست که عثمان مقسممغیرةبن یگریکرد. د یپاداش م یتقاضا ،دستگاه

رجاءبن( و یاشعر ی)فرزند ابوموس ه، ابوبردیشعب ،مندان مزدوردانش از دیگرداشت.  یبینه عجیک
 یاد به خلفان افریتر كیرفتند و از نزد یوخ مشهور زمان خود به شمار میهستند که هر سه از ش حیوة

بودند « مسند قضا»دار  شتر عهدهین افراد، بیا(. 143-7۸: 1ق، ج1376ذهبی، ) بودند یو مروان یامو
و گاه حکم دادند  یهمواره حق را به خلفا م ،خود یها یدر داور ،و با سوءاستفاده از کتاب و سنت

را از او برداشته « حساب و کتاب»ل که خداوند ین دلیبه ا ؛است یفه حجت شرعیدادند که عمل خل یم
. ستیبر او ن یگونه حرج چیاست و همطابق با شرع  ،و هرچه بکند (279 ق:1406 ،سیوطی) است
، جلودار باقردوران امام در  ظهور یافته است.« اسرائيليات» ای از جعل حدیث نیز در قالبگونه

ه حافظ بود. او بمنبنبه نام وهب یفرد ،ها یزیانگ فتنه نیا هیب  که در االحبار را سالم و کعببن رق عبدالل 
ش یاالحبار زمان خو ا کعبکه او ر یا گونهدوباره برافراشت؛ بهزمان معاویه مروج اسرائیلیات بودند، 

د خود به یعقاها و  دگاهیشتر دینشر ب یبرا ،یاو با ترفند خاص .(101 :1جق، 1376 ذهبی،) خواندند
ز بهره برد و اعالم کرد: یعبدالعزبنمردم از عملکرد عمر یت عمومیرضا از اقبال و و دستگاه رخنه کرد

 ق:1406 ،سیوطی) «ز استیعبدالعزبنارد ـ همانا او عمروجود داشته باشد ـ که د یا یاگر مهد»
ما در تورات »ز گفت: یعبدالعزن افراد است که هنگام فوت عمربنیگر از اید یکی یخالد ربع .(263

 (.277 :همان) «ندیگر یز میعبدالعزبنن چهل روز بر عمریها و زم آسمان م کهیا دهید
افراد بنا شده بود و  از ن دستهیا یفرهنگ یها تیدفاع از فعال پایه ان بریامو ارتباطی استیسبنابراین 

ج یسرکوب مخالفان و ترو ید آنها برایکردند، از افکار و عقا ینم یریشان جلوگیها تنها از آنان و تالش نه
 جستند.  یخود بهره م یاسیس یها شهیاند

 و لعن اميرالمؤمنين بيتاز فضايل اهل آگاهی منع. 2-1

عبدالعزیز ادامه معاویه آغاز شد و تا زمان عمربنسیاست ارتباطی قطعی و دائمی امویان که از زمان 
ممکن  که حکومت خود را بدون سب و لعن بر علی بود؛ تا جایی یافت، لعن امیرالمؤمنین

اال  االمر لنا میستقی ال»که از مروان حکم درباره علت این کار پرسیدند و او گفت: دیدند؛ چناننمی
: 1ق، ج1394)بالذری، « ماند( باقی نمیاست )سب علیامیه جز با این سیحاکمیت بنی ؛بذلك

و خلفای دیگر اموی  فرماندارانرا لعن کند.  های خود، علی(. معاویه مقید بود که در خطبه1۸4
نفرت به آن  در اذهان مردم، این بود که با محو کردن فضایل علی هیهدف معاوکردند. نیز چنین می

و د یت بخشیراستا، دشنام به آن حضرت را رسم نیا درحضرت را جایگزین محبت مردم به ایشان کند. 
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هرکس »های اسالمی صادر کرد: فرمانی عمومی برای کارگزارانش در تمام سرزمین الجماعهعامدر 
ندارد و از حوزه چیزی در فضیلت ابوتراب و خاندانش روایت کند، خون او هدر است و مالش حرمت 

ر پی آن بود که معاویه د(. 44: 11، ج1337الحدید، ابی)ابن« حفاظت حکومت بیرون خواهد بود
بزرگان پیر شوند تربیت شوند و قامت کشند و  امیرالمؤمنینها بر ها و لعنبدگویی روش کودکان بر

 :4، جهمان) زنده نگاه دارد های او راو فضیلت اد حضرت علیای باقی نماند که یو دیگر یادکننده
نسبت داد؛  های ناروایی به حضرت علیمعاویه در راستای این سیاست تخریبی خود، اتهام .(57

نخواندن  نماز، ی... به حضرت علاسر ویعمار  و عثمان و طرح اتهام قتل رسول خداازجمله: 
بودن ایشان و... .  هرزه و بولهوس و مزاح و شوخ، یگمراه ،یگر، حسد، فتنهیخواهملكایشان، 

مه را از شام این برنا بود. معاویه های ارتباطی امویان، منع یاد و نام علیبنابراین یکی از سیاست
امیه و عثمانی باقی س از آن، طرفدار بنیدار ساخت که شام تا یک قرن پای آن را ریشهگونهآغاز کرد و به

را  یعل و در این احادیث ساختگی، آورد یرو یسازثی، به حداین سیاستان با زم هموی  ماند.
ر اهلیغ یها یات برتر، اثبیساختگ یها تین روایمضمون ا .کرد یز معرفیر و خونطلب  جنگ

 گران بود. یه و دیبه معاو یعلامام  یها یدادن برتر و نسبت تیب

 و فشار بر شيعيان بيتاز اهل الگوزدايی. 3-1

، زمینه را برای ترک بیتو ممنوعیت بیان فضایل اهل و علی از چهره پیامبرزدایی قداست
دانستند، می اللهکه خلفای نخستین، خود را خلیفه رسولالگوگیری از آنان آماده کرد. درحالی

خواند را از صحنه حذف کرد. او خود را الگویی دینی  خواندن خود، رسول خدا اهللفةیخلمعاویه با 
، گروهی از مردم شدر دوران خالفتکه راند؛ چنانطور مستقیم از طرف خدا بر مردم حکم میبهکه 

 تند: سالم بر تو ای رسول خدا!و با دیدن معاویه، گف وارد شام شدند )از شهرهای شام( حمص
و  اعتقادی مرجئه و جبریه، این پندار را تأیید -های سیاسیوجود جریان (.31 :5ج ق،1394)بالذری، 

ه بر یمعاو یفشارهاکردند. کرد. امویان در مرحله بعد با پیروان آن حضرت رفتار بدی میتقویت می
 یعل  یازهایدرباره امت یتیا روایبنامد  یعلجرئت نداشت فرزندش را  یاران امام چنان بود که کسی

فشار قرار گرفتند که نه. در دوران معاویه شیعیان چنان در (63 :4، ج1337الحدید، ابیابن) دیبازگو
پرداختند، بلکه حتی در بررسی مسائل و احکام دینی که نمی تنها به بیان فضایل امیرالمؤمنین

ينب»ترسیدند و با نام مستعار می مربوط به فضایل نبود، از بردن نام علی از آن حضرت نام « ابوز
گونه ق( این50) ام حسن مجتبیبار شیعیان تا شهادت ام(. وضع رقت44: 11بردند )همان، جمی

کند: گونه بیان میوضع شیعیان را در آن زمان پرخفقان، این بود و همیشه متواری بودند. امام باقر



 

 

1397سال دوم، شماره سوم، بهار و اتبستان                      دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه      
 

74 
 

ها و پاهای اشخاص را به گمان اینکه از امیه دستشیعیان ما در هر جا که بودند، به قتل رسیدند. بنی»
به دوستداری و دلبستگی به ما بود، زندانی شد یا مالش به شیعیان ما هستند، بریدند. هرکس که معروف 

)همان(. معاویه با وجود شهادت دادن شریح به ایمان و صالح « اش را ویران کردندغارت رفت یا خانه
(. 20-19: 2، ج13۸3خلدون، کشت )ابن عدی، او و یارانش را تنها به جرم دفاع از علیحجربن

الزم است و یکی از آنها  گفت پایبندی به تعهدهای صلح امام حسنتنها جرم حجر این بود که می
بود. در چنین فضای خفقانی که حفظ جان، اولویت شیعیان بود،  نکردن درباره علیبدگویی 

 ماند.بیت باقی نمیای برای الگوگیری از اهلروشن است که زمینه

 تفرقه ميان قبايل ای و ايجاد . تحريک تعصب قبيله4-1

ای، میان قبایل عربی ساکن عراق، پیوسته با تحریک تعصب قبیله معاویه در دوران امیرالمؤمنین
کشید. بر این کرد و امتیازهای مادی و اجتماعی رؤسای قبایل شام را به رخ قبایل عراق میتوطئه می

خود، مورد خشم واسطه ارتکاب جنایت یا خیانت در انجام وظایف  اساس، سران قبایل و کسانی که به
واقع شدند یا به دنبال کسب ثروت و تحصیل موقعیت نامشروع بودند، شام را  امیرالمؤمنین

شدند. معاویه در دو بخش، از های فراوان معاویه برخوردار میدیدند و از بخششپناهگاهی مطمئن می
صب قبایل عربی را برمیکرد: نخست اینکه با سخنان و رفتار خود، تعبرداری میای بهرهتعصب قبیله

دیگر، سو، دوستی قبایل مزبور را از رهگذر دوستی رؤسای آنها جلب کند و از سوی  انگیخت تا از یک
هر وقت قدرت و نفوذشان، حکومت او را تهدید کرد، آنها را به جان هم بیندازد؛ دوم اینکه تعصب 

انگیخت )امین، شدند، برمیه مینژادی عموم عرب را بر ضد مسلمانان غیرعرب که موالی نامید
(. معاویه با استراتژی ایجاد تفرقه و اختالف در میان قبایل و سرگرم کردن قبایل به یکدیگر، 96: 1975

گرفت. قبایل موجب غفلت آنان از حکومت اموی شد. او همچنین از آنان در مقابل انقالبیون بهره می
کردند تا امتیازهایی را که از آن وقت همکاری میهای همواره علیه نیروهای انقالبی با حکومت

رو شود، به نام حفظ صلح و برخوردار بودند، حفظ کنند. این عده از بیم آنکه جایگاهشان با خطر روبه
 دادند.نظم، نفوذ خود را در خدمت حکومت وقت قرار می

 تثبيتی های ارتباطی. سياست2

شد. این امیه انجام میران معاویه، برای تثبیت حکومت بنیویژه در دوهای امویان، بهبخشی از سیاست
 ند از:اها عبارتسیاست
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 مداری. قوم2-1

ساختار اجتماعی در دوره امویان بر پایه برتری عرب بر عجم استوار شد و آنان در تمام دوره حکومتشان 
روز شدیدتر بهساله، روزگرایی در طی این دوره نودمجری نظریه برتری عرب بر عجم بودند و این عرب

 (. 90: 1376تر شد )وکیلی، و پررنگ
شمردند و رو حکومت را حق خود میدانستند و ازاینامویان با انتسابی دروغین، خود را قرشی می

دانستند. بنابراین راویان حدیث را به جعل حدیث درباره شرافت بودن حاکمان را شرط قطعی میقرشی 
وبویی دینی به خود گرفت. بر اثر تبلیغات و جعل ر نتیجه، حاکمیت قریش رنگاین قوم واداشتند. د

احادیث، مردم پذیرفتند که قریش قوم برتر است و باید بر دیگران حکم براند. یکی از این راویان گفته 
(. 31۸: 19۸۸منظور، )ابن« کسی که به قریش اهانت کند، به خداوند اهانت کرده است»است: 

بودن به قریش، از شروط امامت است یا امامت باید در قریش بماند اند منسوب ههمچنین گفت
بخشی به حکومت خود (. هدف امویان از جعل چنین احادیثی، مشروعیت349ق: 1419)بغدادی، 

اند، امتیازهای فراوانی برای خود قائل بودند و از بود. امویان بر پایه این باور دروغ که برترین قوم
شان های بسیاری برخوردار شدند؛ اما غیرعرب و غیراموی را از حقوق طبیعیو فرصت امکانات

مداری احیا گردید، بلکه رنگ دینی به خود گرفت؛ به تنها قومکردند. در دوران معاویه نهمحروم می
 درباره فضیلت و شرافت خود کردند. شکلی که هریک از قبایل شروع به جعل احادیثی به نام پیامبر

گرایی امویان موجب شد حقوق قبایل فراوانی نادیده گرفته شود؛ ولی این، کاری عادی شمرده میقبیله
 روز در اثر تبلیغات گسترده امویان، آن را پذیرفته بود.شد و جامعه آن 

سیاست نژادپرستی معاویه، تحقیر کردن اقوام غیرعرب، به ویژه ایرانیان بود و دشمنی خاصی با 
ویژه شخص حضرت داشتند. علت اصلی این دشمنی هم تمایل نسبی ایرانیان به علویان، بهایرانیان 

(. احمد امین پس از نام بردن از برخی رفتارهای تحقیرآمیز 5۸3: 14، ج1390بود )مطهری،  علی
طور کلی هرآنچه از به»گوید: آلود عرب در برابر غیرعرب در دوره اموی، در نهایت میو تبعیض

کرد، گفت و عمل میشمردند، گرچه حق بود؛ و هرآنچه عرب میشد، باطل میب صادر میغیرعر
گرایی حداقل در (. قومیت27-1۸: 1ق، ج1355)امین، « شمردند، هرچند باطل محض بودحق می

 ند از:اسه بعد تبلور یافت که عبارت

 گرايی در انتخاب کارگزارانالف( قوميت

ویژه خاندان اموی و نزدیکان آنان، و استانداران و فرماندهان جنگ، از اعراب، بهوالیان، فرمانداران، 
هاشم، ربیعه و... از پیمانان امویان بودند و افراد شایسته عرب از قبیله همدان، بنیگاهی از هم
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؛ گرفتنددست میکردند، خود اداره آنجا را به حاکمیت برکنار بودند. امویان هر جایی را تصرف می
دست حتی اداره خراسان، ری، سیستان، سند، تفلیس و... بااینکه مناطق غیرعربی بودند، اداره آنها به 

 ها بود.عرب
(. 400ق: 1394شعبه ثقفی را والی کوفه کرد )بالذری، بنرةیمغعاص، بنمعاویه به توصیه عمرو

س بود که حکومت عراقین، یعنی بصره پس از مرگ مغیره، معاویه کوفه را نیز به زیاد داد و او نخستین ک
ثقیف بود که پیمان دوستی با (. مغیره از قبیله بنی29: 2ق، ج1409و کوفه را با هم داشت )مسعودی، 

داد و آن دشنام می هاشم و از کسانی بود که پیوسته به علیامیه بست. او از دشمنان بنیبنی
خوانده خود و پسر پدرش که معاویه او را برادر کرد. زیاد نیز کسی بودحضرت را بر منبر لعن می

 ابوسفیان خواند.
. 1به شمار آمدن، کافی است: « گناه بزرگ»چهار خصلت در معاویه بود که تنها یکی از آنها برای 

. ادعای برادری با زیادبن3. برگزیدن یزید به خالفت؛ 2منصوب کردن افراد سفیه به حاکمیت بر مردم؛ 
گرایی و توان قومیت(. سرچشمه این کارها را می97م: 1975عدی )ابوزهره، حجربن. کشتن 4ابیه؛ 

شان، بلکه هاشم دانست. اینکه افراد نه بر پایه شایستگی و تواناییمنافع قومی و عناد با قبایلی مانند بنی
های تنها به دلیل خویشاوندی و ارتباطات قومی خود، صاحب مشاغل و مناصب مهم شوند، از نشانه

امیه میمداری است. سرداری و فرماندهی سپاه نیز از مشاغل مهم و حساس بود که بنیروشن قومیت
ها و فتوحات، از نزدیکان و وابستگان کوشیدند آن را در اختیار خودشان نگاه دارند. فرماندهان جنگ

بسیاری از  و قاتل قرشی از نزدیکان معاویه و دشمن سرسخت علی ةارطااموی بودند. بسربن
کرد که برای قتل شیعیان به مناطق مختلف شیعیان بود. او به فرمان معاویه سپاهیانی را فرماندهی می

نشین، کشته شدند. شمار زیادی از همدانیان، خزاعه و یمنیان با هجوم او به مناطق شیعهگسیل می
 (.22: 3ق، ج1409شدند )مسعودی، 

 یگرايی در مجريان امور دينب( قوميت

بن یوسف ثغفی شایستگی امامت نماز را تنها از  حجاجکردند. امویان بیشتر بر امامت عرب اصرار می
 (.233: 13۸4عبدربه، دانست و از نظر او هیچ غیرعربی در این زمینه حقی نداشت )ابنآن  عرب می

ت را پذیرفته یافتند و مردم چنان این واقعیقضاوت از مشاغل مهمی بود که غیرعرب بدان دست نمی
که حجاج، پذیرفتند؛ چنانشد، او را نمیبودند که حتی اگر گاهی غیرعربی به شغل مهمی منصوب می

جبیر را به قضاوت در کوفه منصوب کرد، ولی اهل کوفه او را نپذیرفتند و گفتند: کسی جز عرب سعیدبن
 (.373: 139۸خلکان، شایستگی قضاوت ندارد )ابن
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 تحقير موالی در جامعهج( رواج تبعيض و 

گذاشتند و دیدند، بار خود را بر دوش آنها میعربان تا آغاز دولت عباسیان، هرگاه موالی را در بازار می
دانستند ها خود را محق می(. عرب25ق: 1355توانستند به این شیوه اعتراض کنند )امین، موالی نمی

، یعنی خدانشناس و نادان «علوج»کنند. آنان موالی را که موالی را به بردگی بگیرند و آنان را استثمار 
نیهمی ها بود که (. کنیه، ویژه عرب22۸: 1369بردند)زیدان، کار نمیای را درباره آنان به خواندند و ک 

شدند؛ یعنی ها خوانده میها و لقبها تنها با ناماز دید خودشان نسب و شرافت برتر داشتند و غیرعرب
بردند. اکثر امیه از این تبعیض بسیار رنج میکنیه نبودند. موالی نومسلمان در دوره بنی شایسته داشتن

موالی، ایرانیانی بودند که به عنوان اسیر به کوفه آمده و در آنجا اسالم آورده بودند و موقعیت بسیار پستی 
صاحبان عربشان  داشتند. اینان پس از اسالم، از سلک غالمان نبودند، ولی همچنان تحت سرپرستی

امیه، موالیان را داند، اما حکومت بنیها را برابر میدانستند اسالم حق همه انسانباقی ماندند. آنان می
(. ممنوعیت 193: 1375کرد )ولهوزن، شان محروم میشمرد و آنان را از حقوق انسانیکوچک می

که حتی اگر عربی با عجمی ازدواج نانهای تحقیر موالی بود؛ چازدواج عرب با موالی، از دیگر نمونه
 کردند.کرد، به جدایی زن و شوهر از یکدیگر حکم میمی

 گرايی. حمايت از فرقه2-2

منظور محو افکار ناب شیعه و تثبیت حکومت  سازی بهدیگر سیاست ارتباطی معاویه و امویان، فرقه
بریه و مرجئه و همچنین تضعیف خود بود. برای اجرای این سیاست ارتباطی، دفاع و حمایت از ج

 تدریج معارف حق تشیع را از اذهان مردم محو کنند.قدریه، سرلوحه امور امویان قرار گرفت تا به
گفت که تفکر جبریه در زمینه مبارزه سیاسی، با اهداف حاکمان اموی سازگار بود؛ زیرا به مردم می

وجه تغییرپذیر و هیچباشد، تقدیر الهی است و به وجود امویان و کارهای آنان، هر قدر ناروا و ظالمانه
(. معاویه 56: 1،ج1364ای ندارد )شهرستانی، شدنی نیست. بنابراین مخالفت با آنها هیچ فایدهتبدیل

کرد. او در برابر مخالفت عایشه با والیتعهدی یزید با تکیه بر این قرائت از دین، اعمال خود را توجیه می
: 9ق، ج1404منظور، ابن)« امرهم من رةیالخ للقضاء سیل و القضاء من قضاء دیزیان امر »گفت: 

هالل اسالم طبق گفته ابن اما در صدر ؛برداری بوده استنیز مورد بهره این عقیده منحط قبال  . (۸5
 .(145  :1369، جعفریان) معاویه موجد آن بوده است ،عسکری
 ه،را به قتل رساند امام حسین ،ب حکومت ریکه چرا برای تصاح شدعمر سعد اعتراض  به وقتی

(. یزید نیز هنگام ورود 149 :5جق، 1405 ،سعد)ابن گفت: این کار از جانب خدا مقرر شده بود
های قرآن و با کمک قرائت کاروان اسرای کربال به مجلسش در شام، کوشید با تمسک به برخی آیه
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بط کند. به این ترتیب امویان خأل هنجاری را که در های خود را به قضا و قدر الهی مرتجبریه، جنایت
بیت پدید آمده بود، با افکار و باورهای ابداعی مرجئه و جبریه پر کردند و اثر مهجور ماندن قرآن و اهل

های فردی و اجتماعی توده مردم را سامان بخشیدند تا مردم با تکیه بر فتواهای ساختگی آنها، کنش
هاست. این روند تا جایی پیش رفت که توده مردم باآنکه در ن مطابق با ارزشاحساس کنند که رفتارشا

امیه، عثمان را از آن ایرادها تبرئه کردند زمان قتل عثمان، مخالف وی بودند، بعدها با توجه به دالیل بنی
 (. 403: 1374)جعفریان، 

 سازیاسطوره. 3-2

ای از هاله در شود ومیوجه به فرهنگ جامعه ساخته تآرزوها، افکار و عقاید و با  اسطوره با توجه به
سازی در  دوران اسطوره بیند.اسطوره می ضیلت را در آیینهتقدس دینی است و فرد هرگونه خوبی و ف

 انجام شد: معاویه در سه مرحله

 سازی از خودالف( اسطوره

 ینید یهاو مدافع ارزش یمذهب یااز خود اسطورهسازان، معاویه به کمک حدیث ،ن مرحلهیدر اول
: از رسول خدا احادیثی به نقل راستا نیا ساخت و در من و  و لیجبرئ ،خداوند» جعل کرد؛ مثال 

ر کالم بودنش ب نیو ام محل یفراوان دلیله به یوك بود که معاین دانست و نزدیخود ام یه را بر وحیمعاو
 (.6۸2 :16ج ق،1421 عساکر،)ابن شودمبعوث  یامبریبه پ ،خدا

 سازی از عثمانب( اسطوره

عثمان از  در اذهان مردم ایجاد کرد.افته از عثمان یتیاو هد یااسطوره یریتصووی در مرحله دوم، 
راه را برای  و یک اسطوره ساختخواهی او، از وی به خونمعاویه امیه بود و پس از قتلش، خاندان بنی

 تحریک کرد. حاکمیت خود هموار، و مردم را به جنگ با علی
و قبرش از گورستان  ،فه سوم همچنان منفوریعثمان، خل یخواه خون معاویه درباره یبا وجود ادعا

ع دفن یان گور عثمان و بقیه فرمان داد مردم مردگان خود را در فاصله میل، معاویدل نیهم ع جدا بود. بهیبق
و به  ت درباره عثمان واداشتیرا به جعل رواث یگر، اهل حدید یاز سو ؛ونددیع بپیکنند تا آن قبر به بق

کنند، شناسایی دوستداران عثمان و آن کسانی که روایاتی در فضیلت او نقل می»کارگزارانش دستور داد: 
کنند، برای من کنید، به خود نزدیک سازید و اکرامشان کنید. آنچه را که ایشان در فضیلت عثمان نقل می

« پدر و خاندانش را ثبت کنید و جایزه و خلعت و اموال فراوان به آنان ببخشیدبنویسید و هم گوینده و نام 
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ای طلبان درباره فضایل عثمان به اندازه(. در پی این سیاست، دنیاگرایان و فرصت115تا: جوزی، بی)ابن
نه واژگو یها تیروا عثمان، یازهاین نوشت: درباره امتیسازان چنثیحد به حدیث ساختند که معاویه 

که درباره ابوتراب وارد  ید. هر خبریصحابه و خلفا دعوت کن یها یمردم را به نقل برتر ؛ار شده استیبس
 (.45 :11ج ،1337،الحدیدابی)ابن دیاش بازگو کن شده است، واژگونه آن را درباره

 ،بهتر به اهدافش یابیدست یبرا پرداخت و یو نظام یفکر ینیآفرتشنجمعاویه بعد از قتل عثمان، به 
د. در کر یبیعج یرا دچار آشوب فکر یحوزه اسالم یو اتهام آن به عل« فه مظلومیخلقتل »با طرح 

 یمعرف یامام را فاتحدر شام،  ییهاراد خطبهیابتدا با ا ،ینظام ینیآفرتشنج یعنی ،خود یحرکت بعد
در  یق آشوبین طریاهو ب زنان و کودکان مسلمانان را دارد قصد به اسارت بردن ،یید که با کشورگشاکر

فه مظلوم و دفاع از یخل یبه قصد خونخواه نفر،هزار هشتاد ش از یب ،آن یرد که طبه پا ک ان مردمیم
در نتیجه این اقدامات معاویه، از عثمان شخصیتی  عت کردند.یبا او ب ،فرزندشان و قلمرو شام و زن

 یطور رسمکه به یشی؛ گراگردیدل یتبد یو اعتقاد یفکر یبه اصل ییگراعثمان وای ساخته شد اسطوره
 افت.یه، در جهان اسالم گسترش یشه عثمانیا اندیبا عنوان مذهب 

 سازی از شامج( اسطوره

ن یدادن ا خطر نشانسپس با در  ای معرفی کرد وام را سرزمین اسطورهش مرحله سوم، درمعاویه 
 .کردات خود وادار یهمسو با ن و یو به رفتار دفاع ،كیمردم را تحر ،یان اسطورهیسرزم

معاویه درصدد انتقال پایگاه دینی اسالم از مدینه به شام بود؛ تا جایی که تصمیم گرفته بود منبر 
حکومت از کوفه به  به دنبال انتقال مرکز(. 177: 4ق، ج1403را به شام منتقل کند )طبری،  پیامبر

شام، معاویه تالش کرد مدینه را سرزمین خبیث، و شام را سرزمین مقدس معرفی کند )بالذری، 
رو روایات متعدد جعل شد که شام سرزمین برگزیده است و مردم آن، شمشیر (. ازاین49: 1ق، ج1394

کنن و هرگاه شام زندگی میخدا هستند؛ شام قریه ابدال و نیکان است؛ ابدال سی یا چهل نفرند که در 
گزیده الهی است که خداوند بندگان بر شام سرزمین برگزیدهگزیند؛ یکی بمیرد، خداوند دیگران را برمی

 نهیبالمد الخالفة»و یا این حدیث که  (29 :1ق، ج1421عساکر، )ابن کندخود را روانه آن سرزمین می
 ةافالخل»افت: یت رواج نسث نزد اهلین حدیب، ایترتنیاهب (.129تا: )ابوریه، بی «بالشاملك الم  و

ل یس حکومت به سلطنت تبدسال است. سپ ی؛ خالفت سلكثالثون عاما ثم یکون بعد ذلك الم 
تدریج سرزمین شام در  اذهان چنینی، به(. با جعل احادیث این146 :3ج، 1371 ،عسکری) «شود یم

 برخوردار شد.ویژه مردم شام، از تقدس خاصی مردم، به
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 شاممردم  و بايکوت خبری فرهنگی حصر. 4-2

معاویه برای آنکه مردم شام را از معارف اسالمی دور نگه دارد، با سیاست حصر فرهنگی تالش کرد  
شناسند و هر آنچه را و باسالم را از منظر ا آنها قطع کند تا با عراق و حجازارتباط فکری مردم شام را 
ید، تحت پوشش اسالم به مردم شام القا کند. اقدامات مهم او برای تحقق دصالح حکومت خود می

 ند از:ااین سیاست ارتباطی عبارت

 شام به اسالمی هایسرزمين ساير محدثين آمد و رفت از الف( جلوگيری

مردم شام به دلیل نفوذ فرهنگی رومیان و یونانیان، معرفت کاملی به اسالم نداشتند و آشنایی آنان با 
سفیان در زمان خلیفه اول و پس از او، با معاویه و خاندان اموی صورت ابیاسالم از طریق یزیدبن

کرد، میان تهدید میگرفت. بنابراین با روح فرهنگ اسالمی بیگانه بودند. خطری که معاویه را دراین
شام را ارتقا  توانست فرهنگ دینی مردمهای اسالمی به شام بود که میآمد محدثین سرزمینورفت

 (. اجازه141-140: 1369آمد ایشان را محدود و کنترل کرد )عسگری، ورو معاویه رفتبخشد. ازاین
 یزبود. بعدها ن یلدل ینمنطقه، به هم ینماندن در ا یعثمان به دمشق بود، برا یدیبه ابوذر که تبع ندادن
 گمانممکن است ذهن مردم شام را، به که افکار او  شدیمتوجه م یهمعاو و آمدیکه به شام م یهرکس

 شده بودند یدکوفه که به شام تبع یانبا قار معاویه همچنین .کردیم یرونرا از شام ب یاو، فاسد کند، و
 یشاناز اسالم را که از مردم پنهان مانده بود، برا یقیحقا ینانا ترسیدی. او مشدمی یردرگ شدتبه یزن

 .ادامه دهد به حکومتنتواند چون گذشته  یهومعاو  بازگو کنند

 طوالنی مدت به شام خارج در شاميان اقامت و خروج از ب( جلوگيری

دار و از  مراقب مردم شام باش. آنها را به خود نزدیک نگه» هنگام مرگ، به پسرش یزید نوشت: معاویه
اجازه نده در سرزمینی اقامت خود دورشان نکن و آنها را مانند تیری به سوی دشمن پرتاب کن و 

 (.36۸ :3ق، ج140۸اثیر، ن)اب «دهندنی کنند؛ در غیر این صورت تربیتشان را از دست میطوال

 به ديگر فنون و علوم ترويج و شام در نبوی احاديث نقل و کتابت از ج( جلوگيری

 حديث علم جای

علوم و  و ترویج ،احادیث نبوی در شامعساکر یکی از اقدامات معاویه را جلوگیری از کتابت و نقل ابن
داند که منشأ ورود بسیاری از اسرائیلیات و جای علم حدیث میهب ،سراییفنون دیگر، همچون داستان

سرایی برای پردازی و قصهراستا، معاویه به داستان این در فرهنگ ساختگی یهود به کتب اسالمی شد.
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 (.149ـ147 :1369)عسگری، کرد حمایت هنرمندان این حوزه از اهل شام پرداخت و 
داشتن درهای شام بر روی اسالمی که در سایر اجرای دقیق این سیاست ارتباطی و بسته نگه 

ویژه مکه و مدینه و عراقین رواج یافته بود، دو فرصت عمده را برای معاویه های اسالمی، بهسرزمین
 فراهم کرد:

گوش شامیان که یا در راستای منافع حکومت او بود یا اول، رساندن آن قسمت از پیام اسالم به 
کم ضرری برای حکومتش نداشت؛ دوم، تحریف معارف اسالمی و پر کردن اذهان شامیان از دست

از نمونه  . برایار بهره گرفتیبس ین حصر فرهنگیاز ا (. معاویه123مطالب کذب و غیرواقع )همان: 
 یشامست؟ یک ،کندیم لعن منبر فراز بر را او بیخط که رابن ابوتیدند: ایدمندان شام پرساز خر یکی

 (.33: 3ق، ج1409)مسعودی،  باشد زیانگاز سارقان فتنه یکنم سارقیمان مپاسخ داد: گ

 کردن مردم. سرگرم5-2

 سرايیالف(  استفاده از داستان

احکام و معارف اسالمی را گردید که تفسیر و سرا و قصاص در آغاز به افرادی اطالق میعنوان داستان
اندک مفهوم اصلی خویش را از دست داد و به صورت شغل و سرایی اندکگفتند. داستانبرای مردم می

جستند و داستانی برای آن ای بهره میسرایان از هر سوژهای در کنار سایر مشاغل درآمد. داستانحرفه
توان مردم را دانست برای همیشه نمیخوبی میه بهکردند. معاویه کساختند و از این طریق ارتزاق میمی

از نقل و کتابت حدیث منع کرد، تالش فراوانی کرد تا خأل ناشی از منع احادیث را با ترویج قصه
قصد  اوترویج کند. را  ییسراامر کرد در شام قصه االحباربه کعب وی سرایی پر کند.پردازی و داستان
در  .پرداختیافکار و قصص باطل م یجبه ترو روازاینافکارش دور کند و  و علیداشت مردم را از 

د و هویده عظمت به فرهنگ ین با دیاز صحابه و تابع یاریکه خلفا و بس ین و تا زمانینخست یها سده
: 1370)جعفریان، کردند یاستفاده م یهودیاد از منابع یزان زیان به میگوستند، قصهینگر یراث آنها میم

ات یلیاسرائ یاحتبا استفاده از منابع اهل کتاب، به ر و نداشتند ییث ابایانان از جعل حدخوقصه (.66
ییگوساختند تا مجالس قصه ین از خود میکننده و دروغرگرممبتذل، س یها داستان؛ کردند یرا نقل م

ا، یخداوند، انبام به مق حتی موارد یدر برخ ییگوبه هنگام قصه؛ برخوردار باشد یشتریجان بیاز ه شان
 شد )همان(.مین ین توهیگر بزرگان دیو د ائمه

. بودندسرایی نیز داستان به مأمور ،بسیاری از قاضیان به دستور زمامداران در کنار شغل قضاوت
گویی شد، اما بعدها دار امر قضاوت، در کنار قصهعمر تحبیبی در مصر از سوی معاویه عهدهبنسلیمان
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 ترتیباینبه (.61: 1975 )امین، سرایی کردموظف به داستان فقطو  ،از قضاوت برکنارمعاویه او را 
دادند، حالت زهد سرایان گاه چهره خود را تغییر میسرایی را شغل رسمی قرار داد. داستانمعاویه داستان

رداختند. گاه قطره پآوردند و به نقل داستان میگرفتند، گاه حیواناتی چون میمون را همراه میبه خود می
همه این حرکات برای  .(190تا: )حسنی، بی ریختندبه حالت محزون اشک می ،در چشم ریخته

 جذب بیشتر پول بود.
تبلیغی معاویه در تحمیق  -های ارتباطی، یکی دیگر از سیاستکردن مردم با قصهبنابراین سرگرم

خود  عی داشت افکار عمومی مردم را در کنترلسسرایی معاویه به کمک داستانرفت. شمار میمردم به 
گویان هر روز و در پایان هر نماز، برای نمازگزاران طوری که در حکومت وی، قصهه باشد؛ بهداشت

کردند و همیشه عده زیادی از آنان، در جمع سپاهیان معاویه حضور داشتند )مطهری، سرایی میداستان
 (.7۸-76: 3، ج1367

به  شانیو سرسپردگمردم شام ، نقش مهمی در جهل سرایی به جای احادیثداستاندن کر جایگزین
وجود  واسطه داد، بلکه بهرا در مقابل اسالم نبوی قرار می تنها آنهاامیه داشت؛ زیرا نهمعاویه و بنی

ردیم ناب اسالمی را نیز از بین میجایگزین، احساس نیاز به تعال  .ب 

  ـ سياسیمثابه ابزار ارتباطیب( استفاده از شعر به 

 ،شعر سیاسیدر همین راستا شعر نیز به عنوان یک ابزار ارتباطی در خدمت اهداف امویان قرار گرفت. 
و از همان آغاز پیدایش شعر عرب، با آن  به نظام سیاسی وابسته است محتوای آن فنی از کالم است که

کند؛ ی حمایت، یا آن را نقد و به آن حمله میقرین بوده است. این نوع از شعر از یک نظام سیاس
حمایت آن به وسیله مدح، وصف و فخر است و نقد آن هم هجو است. در عصر جاهلیت، شعر 

ای در عصر عنوان یک نظام سیاسی کوچک داشت و همانند روزنامهسیاسی ارتباطی تنگاتنگ با قبیله به 
سیاسی ابزار حمایت از دین و دفاع از آن در مقابل شعر  اللهکرد. در زمان رسولارتباطات عمل می

شاعران مشرک بود. بعد از ایشان، اختالف بر سر جانشینی آن حضرت باعث گسترش شعر سیاسی 
عنوان یک غرض شعری خاص، در نظام ارتباطی  گشت. در زمان حکومت اموی، شعر سیاسی به

ظام ارتباطی امویان شعر در نکرد. ا منعکس میهای سیاسی امویان رای، دیدگاهسان رسانهامویان، به
 های حکومتبرای تحکیم پایه طور کلیرو بود که یک طرف آن مدح معاویه و یزید و بهمانند سکه دو

کران، با تملق و چاپلوسی، های بیطمع دریافت صلهرو مداحان دربار اموی به . ازاینامویان بود
 یعهدیول با استخدام شاعران،ه یمعاو کردند.مردم را سرگرم میسرودند و اشعاری در مدح امویان می

د یزیبه خالفت  یندیرا که نظر خوشا یشاعران ،نارید یهاسهیبا فرستادن ک کرد. اورا تبلیغ می دیزی
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گاهبدر ابتدا  ینداشتند و حت سروده بودند، به خدمت گرفت  یاراشع اوان، در نکوهش ین جریاز ا یا آ
ن یت از ایدند، بلکه در حماید دست کشیزی ینیتنها از مخالفت با جانشکرد که نه عیتطم و چنان آنان را

مغز، سبک یشاعر (ق105) محمدبنا حوص، عبدالله. د، شعر سرودندیزیش یز ستایه و نیاقدام معاو
و ه یامیبن یخلفا یاحن مدیهم یرد. براکیجز مال و ثروت فکر نم یزیبه چ که گو و بداخالق بوداوهی

ش یدر ستا یادهیسرودن قص دلیل بار تنها بهکی شه خود کرد.یا پر تیبهاشم و اهلیبن از ییبدگو
را د شعر سرود و آنان یزیعبدالملک و برادرش بندیاو در مدح ول افت کرد.ینار دریهزار ددهفه، یخل

 کردندیافت میخواندند و صله دریهم اشعار او را م انیمغن   .دخطاب کر یاسیو س ینیحق درهبران بر
 (.119: 1967)شوقی، 
چون  یانیز مغنا... عبدالملک وبندیعبدالملک، ولبنمانید، سلیزیبندیچون ول یامو یخلفا

م الواد ک  ر  ، ابنیح  طیج  ر  اس، ابنیإبنعیح، م  د ویعاج، ابنیس  طر   بنعمرخواستند که اشعار یم ...شه، ع 
ام حج در یدر ا رسانده بود که یرذالت را به حد و ییپروایب بود و فاسق یمرد را بخوانند. او ربیعهابی
م بود یحال حر  د، در وصف یدیکه م ییباینشست و هر زن زین دختران و زنان مسلمان میدر کم ،که م 
 (!79: م1955 )رجب، سرودیل و محاسن او غزل میشما

مدان شاعر بود. او با اشعار خود یاعش ،ان در آغازیشگران امویازجمله مداحان و ستا  یهایروزیپ ،ه 
البته بعدها از عمل خود  ؛کردید مییاو را تأ یهاتیگفت و جنایک میرا تبر یوسف ثقفیبنحجاج

 (.460: 7ق، ج1403)االمین،  ان شعر گفت و به دستور حجاج کشته شدیه امویمان شد و علیپش
عد هنر ،آن دوره خوانندگان ن یچمعاش خود، همواره خوشه امرار یچه براو ، یاو حرفه یچه از ب 

خوانان با ان نبود. آوازیت مغن  یسه با موقعیقابل مقا ،ان مردمیخرمن شاعران بودند و نفوذ شاعران م
دهیشاعران قصآنکه شدند و حالیطرب آنان م جان ویو ه یاحساسات مردم، موجب سرگرم تحریک

سیاست دستگاه اموی نیز ارزش دادن به این  دادند.یباور مخاطب را هدف قرار م شه ویر اندشتیسرا ب
کردن مردم، کردند و هم با سرگرم دانان را فراهم میجماعت بود؛ زیرا اینان، هم مواد شعری موسیقی

فه یخل ،زیعبدالعزبنعمروقتی  لیوکردند. های حکومت منصرف میتوجه آنها را از مظالم و ستمگری
مجالس لهو و لعب و  یآورر تخت جلوس کرد، دستور منع و جمعب یامو یتقواباهوش و ظاهرا  با

در دهه آخر  هیامیبن(. وقتی 306: 5ق، ج1405 سعد،ابن) صادر کرد را یان لهویشاعران و مغن  د یتبع
یبن یبه خلفا ،سخنانشانر اشعار و ، دانیر اموشاعران دربا ،ج کردندیت را ترویده مهدویعققرن اول، 

بندیزیعبدالملك و بنز، هشامیعبدالعزبنعبدالملك، عمربنمانیسل دادند. « یمهد»ه لقب یام
 (331)همان:  اند ف شدهیتوص« بودن یمهد»هستند که به  ییخلفا عبدالملك،

اهل یف و تخریببه تحر با آن، ای بود کهابزاری ارتباطی و رسانه اما روی دیگر شعر برای امویان،
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های مردم بکارند. رسالت را در دلکردند بذر کینه و دشمنی به خاندان پرداختند و سعی میمی بیت
های اجتماعی در دوره پایانی قدرت شعر در این زمینه تا حدی بود که مسعودی یکی از علل ناآرامی

اموی سروده شده بود  داند که در جهت سقوط حکومتحکومت اموی و سقوط آن را شعر کمیت می
 (.231: 3ق، ج1409)مسعودی، 

 اندوزیثروت و مالبه يری از گرايش اجتماعی گبهره. 2-6

 یان جامعهیع در چنیتطم ییاز کارا نیز سردمداران امور و حاکم بر جامعه و یه مادیحه از رویمعاو
گاه بود. ازا یخوببه ،به اهداف خود یابیدست یبرا را  آنقرار داد و « لکل عمل اجر »خود را  رو شعارنیآ
 یبقا یرا برا ناریهزاران هزار درهم و د گفتی( و م131 :۸ق، ج1407)دمشقی، نهاد ش خاتم خود نق

 یریجلوگ ،نه خواهد داشتیهز هانیا ش ازیکه ب یدهم تا از شروع جنگیآن م و نیش به ایحکومت خو
 ،منفعل داشته باشد یا حتیمشارکت فعال  یاهداف و یراستا او به همه فهمانده بود که هرکس در کنم.

 یمعرف یعموم تابع افکار و طرفیب یحال خود را فردنیدرع یول ؛دمند خواهد شاز مال و مقام بهره
 یآرا یمصون باشد و او را تنها به عنوان مجر یبطلد تا در نظر مردم از هرگونه شائبه قدرتکریم

برای پیشرفت  بذل و بخشش اموال و امالکبه معاویه و سایر امویان اقدام  مردم بشناسند. یعموم
 ارتباطی افراد بسیاری تحت تأثیر این سیاست های ارتباطی امویان بود.یکی از سیاست ،شانسیاست

ز آنها دلشان، که بسیاری اآوردند؛ درحالی امویان رویعلوی گریختند و به معاویه، از مساوات و عدل 
 .علیبود و اعتقادشان به عمل  با علی

 نتيجه

توان کنند که میهایی را در قبال مردم وضع میها برای نیل به اهداف خود، مجموعه سیاستحکومت
هجری با سر کار آمدن معاویه،  40های ارتباطی آن حکومت نامید. امویان در سال آن را سیاست

ترین دوره بود و از سوی دیگر به دلیل که طوالنی قدرت را به دست گرفتند. دوران معاویه از این جهت
گذاری شد و بیشتر آنها تا اواخر دوره اموی ادامه یافت، حائز های ارتباطی که در دوران او پایهسیاست

های ارتباطی های دوره معاویه را تا حدود زیادی سیاستتوان سیاستای که میگونهاهمیت است؛ به
 امویان نامید.
بندی کرد: رویکرد اول، رویکرد توان دستهارتباطی امویان را در قالب دو رویکرد می هایسیاست

دیدند و می بیتهای اهلتخریبی است که در آن، امویان ازآنجاکه اهداف خود را در تقابل با آرمان
مناقب پنداشتند، با منع بیان و رواج احادیثی که در را نفی خود می به قدرت رسیدن امامان معصوم
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بود، سعی کردند مانع آشنایی مردم با خاندان رسالت شوند. آنها در این سیاست به همین  بیتاهل
و همچنین با جعل احادیث  درباره فضایل علی مقدار بسنده نکردند و با تحریف سخنان پیامبر

 بیتاهلزدایی از ، سعی کردند با تقدسو به دنبال آن، رسمی کردن سب و لعن امیرالمؤمنین
کلی از بین ببرند. سیاست تطمیع، تهدید، فشار اقتصادی، شکنجه و قتل زمینه الگوگیری از ایشان را به

شدن امام آوردند، شاهدی است بر جلوگیری از الگو واقع را بر زبان می شیعیانی که نام علی
ه میان قبایل، از قدرت ای و ایجاد تفرقآنها به موازات این سیاست، با تحریک تعصب قبیله .علی

کردند. دیگر رویکرد ارتباطی امویان، تثبیت حکومت خود در گرفتن رقیبان دیگر خود جلوگیری می
سازی، حصر فرهنگی و بایکوت خبری گرایی، اسطورهمداری، حمایت از فرقهجامعه اسالمی بود. قوم

سرایی و ابزار شعر، از عناصری هستند تانمردم شام، و سرگرم کردن مردم به امور باطل با استفاده از داس
میان استفاده از جعل حدیث و شعر، کارکرد دوگانه که امویان در این رویکرد از آن استفاده کردند. دراین

طرف احادیثی در مذمت اهل االحبار، از یکداشت. امویان با به کار گرفتن افرادی همچون کعب
ویژه به گانه بعد از پیامبردر مقام و منزلت خلفای سه ، و از سوی دیگر احادیث فراوانیبیت

و از  بیتخلیفه سوم و همچنین خلفای اموی ساختند. شعر سیاسی نیز از یک سو در مذمت اهل
 سزایی داشت.دهی به افکار عمومی نقش بهسوی دیگر در تمجید و تملق از حکومت اموی، در شکل
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 نظام ارتباطی امویان

 سیاستهای تخریبی

 جعل حدیث

 منع حدیث

تحریف لفظی و معنوی 
 حدیث

 ساخت احادیث دروغین

منع آگاهی نسبت به 
 اهلبیت و لعن علی

الگوزدایی از اهلبیت و 
 فشار بر شیعیان

تحریک تعصب قبیلهای و 
 تفرقه میان قبایل

 سیاستهای تثبیتی

 قوممداری

  در انتخاب کارگزاران

 در مجریان امور دینی

 تبعیض و تحقیر موالی

 حمایت از فرقهگرایی

 اسطورهسازی

 (معاویه)از خود

 از عثمان

 از شام

حصر فرهنگی و بایکوت 
 خبری مردم شام

 سرگرمکردن مردم
 داستانسرایی

 شعر

بهرهگیری از گرایش 
 اجتماعی به ثروت اندوزی
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