
 
 

لس   سوممج 
 زدايی ستیزی و ارزشهای امويان در دين سیاست

 زدایی ستیزی و ارزشهای امویان در دینسیاست

محمدمهدیآصفیلهالآیت

مقدمه

به دستور خدای متعال در زنددگی مردمدان بده انقالبدی فراگیدر در  رمكرسول ا
درفامامی باورها، اندیشه زد و حیدا  دسدت ام، اخدالق و روابدط  دهدا، احها، ع 

امدا اسدالم را در جامعده اسدتوار كه و بنای ندو و كرداما نابود كجاهلیت را به  ور 
خددا آسدمان و زمدین را آفریدد و  كدهنون مانند روز اولی اسدت كساخت و فرمود: ا

ََل ُكُل َشة»اما و اساسی رخ داده است. در ادامه نیز افزود: كدگرگونی 
َ
ْمةِر  یأ

َ
ٍ  ِمةْن أ

ن رفتده یت از بدیدده و نشدانی از جاهلید؛ هدر پد َمْوُضةوع یِِ َتْحةَت َقةَدمَ یاْلَجاِهلِ 
 1«.است

در  بدده انقددالب و دگرگددونی نددار آن انقددالب فراگیددر، رسددول خددداكدر 
مدار  اسالم كهزد و مردمانی را بر صدر نشاند دست های سیاسی و اجتماعی  جایگاه

در زمان و زندگی جاهلیدت  كهسانی را از عرش به فرش آورد كباور بودند؛ اما و دین
َرم اجتماعی و سرپرستی سیاسی و اجتماعی بودند. اسالم دیگر امتیدازا   در اوج ه 

د. چندین انقالبدی ضدروری و در راسدتای حمایدت از اابیدو جایگاه اینان را برنمدی
مدارانی پشدتیبانی و  ری و فرهنگی را دین انقالب نخستین بود؛ چون باید انقالب ف
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 دار بودند. ار و امانتكدرست كهند كرد حمایت می
هدایی داشدت؛ از جملده امدار  و انقالب اجتماعی پس از انقالب فرهنگی نمونده

سید  سخت بدر اشدراف  كهپس از فتم این شهر   هساله بر م 21صدار  عتاب بن ا 
اسامة  كهعبه اذان بگوید؛ چنانكبر فراز  كهقریر گران آمد یا دستور به بالل حبشی 

داد و فقط به نژاد عرب برادری نمدی . پیامبركردر  بن زید جوان را فرمانده لش
نهداد  ارج میسلمان فارسی، صهیب رومی و بالل حبشی را نیز   هاوجه نداشت، بل

بر از قریر خددمت    آمده افراد مستكه 28داد. در شأن نزول آیه و مسئولیت می
بالل و صهیب و ابوذر و عمار و سدلمان  نار رسول خداكپیامبر رسیده، دیدند 

ندار كاندد. قریشدیان گفتندد: اگدر ایندان را افرادی گمنام و ندار بودند نشسدته كهو... 
نیم؛ اما آیۀ فوق نازل شدده و خددا كا  میریم و پشتیبانیآوگذاری، به او ایمان می

خوانندد و فقدط رضدای او را پروردگار را صبم و عصر می كهسانی باش كفرمود: با 
 كدهسدانی ك لبند و هرگز برای زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها مگیدر و از می

 ن. قلبشان را از یاد خود غافا ساختیم ا اعت م
سیاسدی، عدالی را داندی، د میت اجتمداعی كیر در هرم قدر  و حاانقالب فراگ

وم گرداند و مستضعفان و محرومدان  م را محكم و حاكوم را حا دانی را عالی، مح
عد انقالب الهی  را به اوج و قلۀ هرم رساند. شاید آیا  آغازین سوره قصص همین ب 

ت رهبدری كدبده بر شدیده و مستضدع  راكاسدرائیا بده بندد بندی كه كندرا بیان می
در زمدان رسدول  كده؛ چنانرساندبه سیاد  و آزادی  خردمندانه حضر  موسی

 بر، هم ون ابوسفیان را سر جای خود نشاند. قریشیان مست خدا

دگرگونیاوضاعجامعهاسالمیپسازوفاتپيامبر

درد بران و مرفهدان بدی اوضدا  برگشدت و مسدت پس از درگذشت رسول خدا
ه اوانستند دوبداره بدر جایگداه پیشدین خدویر دسدت یابندد. بازگشدت اموی و غیر
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ساز بود های آغازین حیا  اسالم، بسیار خطیر و سرنوشتجاهلیت آن هم در دوره
و اأثیر و پیامدهای منفی فراوان بر جای نهاد. ایندان بدر خالفدت و سدیاد  اسدالم 

 ۀه، از دیدن اسدتفاددكدرچنم انداخته، مفاهیم و باورها را احری  و واژگدون معندا 
آمیز در عهد یزیدبن معاویه به منصۀ اهور ژروی مخا رهكابزاری نمودند. اوج این 

شدتار مؤمندان كب شد، لهو و لعب نمود، بده  ارهای حرام مراكارا  رسید. وی آش
ن اوضا  خطر حقیقدی بدرای اصدا دعدو  و یر وحی و دیانت شد! ا زد، مندست 

یزید امامی  كهآمد. مصیبت بدار آن بود ن به شمار میرسالت و میراث انبیا و رسوال
ن یداد! در چنار ناشایست را در مقام و موقعیت خالفت رسول الله انجام میكرداین 
 نكدرد های خود را انجام داده، در پدی آگداه افشاگری طی امام حسن و امام حسینیشرا

هنگدام درخواسدت بیعدت بدا یزیدد  ار عمومی بودند؛ از جمله امام حسدین اف
ِِ ُمْتِلٌن ِباْلِفْسةِق   َفاِسٌق   ُد َرُدٌل یزِ ی»فرمود:  یزیدد  1؛َشاِرُب اْلَخْمِر َقاِتُل الَنْفِس اْلُمَحَرَم

 «.كند ارا گناه و اباهی می اه است و آشگنار، شرابخوار، قااا افراد بیكردمردی بد
دار پیامبران و رسوالن وایفه داشت از احری  در جایگاه میراث امام حسین

 ژروی و گمراهی شود.كه، نگذارد امت اسالمی گرفتار كردمسیر اسالم جلوگیری 

سوءاستفادۀامویانازناتوانیخليفۀسوم

امیه برای دستیابی دوباره بر موقعیت و جایگاه اجتمداعی و مدالی و سیاسدی بنی
لیاقتی خلیفۀ سوم بهره جستند. وی به و بی پیر از اسالم داشتند، از ضع  كهخود 

فرادوای و  كده، چندانكدردالمال را ناارشان مدیامویان گرایر و اوجه داشت و بیت
نسالی عامان فرصت مناسدبی بدرای امویدان بدود ادا جایگداه و ثدرو  از دسدت كه

ود اما و ثرو  و قدر  خلیفه به سدود خدكرو از اعتماد شان را باز یابند؛ از این رفته
  داده بودندد. بصدره، كسب نفوذ و قدر  و موقعیت از كه، در پی كردبرداری بهره
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و در قددر   هبدود کهایی بزرگ و بااهمیت و استرااژیوالیت كهوفه، شام و مصر ك
جنگی و اقتصادی و اجتماعی بسیار مؤثر بودند، در زمان عامان به دست خویشدان 

شمار برای اینان به ارمغان آورد. والی بصره ثرو  هنگفت بی كهوی )امویان( افتاد 
وفه ولید بن عقبه و سپس سدعید بدن كپسر دایی عامان )عبدالله بن عامر( بود. والی 

مدص و فلسدطین و م مدادامكعاص بود. معاویه حدا العمدر دمشد  و اردن سدپس ح 
 1الجزیره بود و والی مصر برادر رضاعی عامان )عبدالله بن سعد(.

دینشان مورد اردیدد   های در دین و جهاد اسالمی نداشتند، بلینهاینان هید پیش 
امیده و نمودند؛ اما عامان فقط بندی ارا فس  و فجور می حتی گاه آش كهو شبهه بود 

تداب در كحسداب و  المدال بیبخشید و بیت بقۀ مرفه قریر را قدر  و اختیار می
انگیخدت و ان را برمدیار عمدومی مسدلمان دفایت آنان بود. این آشوب افك  بیك

ای را در پی داشت و بده اهدور  بقدۀ مرفهدی در جامعدۀ نارضایتی عمومی گسترده
 الحدیدد معتزلدی شدنیدنی اسدت:باره گزارش ابدن ابدیاسالمی منتهی شد. در این

ها امیه نهاده، والیا  و سرزمینعامان اختیار مال و جان و مردمان را در اختیار بنی»
« مدروان». در زمان وی آفریقا فتم شد و امامی درآمد آن به كردمیرا بدانان واگذار 
ابعید شده بود، بده خانده  اوسط رسول خدا كهعاص م بن ابی بخشیده شد. ح

ر و عمر مانع وی نشده؛ حتی بدو صددهزار درهدم داده شدد! میدراث  برگشته، ابوب
  2.«شد...غصب شده به امویان داده می فا مه

ابوذرغفاریاعتراضوشورش

خلیفه و امویان و دیگر مرفهان   ردشاهد عمل كهالقدر پیامبر ابوذر صحابی جلیا
و میان مردمان  كرداوجه ننشسته، به عامان و دیگران اعترا  می ت و بیكبود، سا
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تاب خدا و سنت كدر  كهارهایی رخ داده ك»سخنرانی و افشاگری نموده و گفت: 
واهم گذاشت ح  خاموش و با ا زنده گردد و ای ندارد و من نخرسول سابقه

و آن را در راه  كنندزراندوزی می كهسانی كگو به شمار آورند. به غوراستگویان را در
م فرموده یدر قرآن كردهم... خدا نمایند، وعده آار جهنم را میخدا انفاق نمی

وَ  » :است ا ُتِحّبُ رسید اری نمیكو هرگز به حقیقت نی 1؛َلن َتَناُلوا الِبّرَ َحتَّی ُتْنِفُقوا ِمّمَ
 «. نیدكمگر از آن ه دوست دارید، در راه خدا انفاق 

اسالمیدرزمانامامعلیۀاوضاعجامع

 لبی، به ربذه ابعید شده بود؛ اما ابوذر به سبب اعتراضا  و سخنان افشاگر و ح  
ام  دو احهدا االشی دوباره صدور  گرفدت ادا ارزش ارآمدن امام علیك با روی

 كده كدردالمال مواابدت مدی قدر در حفظ بیتدد یابد. امام آنمیت مجكاسالم حا
، كندد اش اهیده برای خود و خدانواده کحتی شمشیر خود را فروخت اا غذا و پوشا

و  كردد. امام خود را جزء مردمان عادی معرفی می روفه اقامت نكدر قصر  كهچنان
 كدهدید، چناندید، بر خود نیز جاری میی میبر آنان جاری و ساررا كه می  هر ح

داد، دستور می كه ای ار شایستهكو به هر  كردراه و سنت پیامبر هدایت میبه مردم را 
المال برگرداند؛ حتی  نمود. هرچه عامان به ناح  بخشیده بود، به بیت خود عما می

برنتابندد و حسدر  و همگان عدالت امام را كه اگر مهریۀ زنان شده بود.  بیعی بود 
ددر معاویدده داشددته باشددند؛ امددا امددام بدده هددید هددید روی و بددی  مددع بدده داد و َده 

بسدت و  ار نمیكدر و فریب اماال معاویه را بده  ، میدید صال و  اندیشی مصلحت
ْدَهی ِمنّ یَو الَلِه َما ُمَتاِو :»خود فرمود

َ
ُِ اْلَغةْدِر یَراهِ ْفُجُر َو َلْو ََل كَ یْغِدُر َو یَو َلِكَنُه  یُِ ِبث

ْدَهی  َلُكْنُت ِمْن 
َ
  دهادر از مدن نیسدت، بلکبه خددا سدوگند! معاویده زیدر 2؛الَناِس   أ
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آمدد، از  . اگر از حیله و نیرندم بددم نمیكند می كاری و فریب شودگناه میمرا ب 
 «ارین مردمان بودم. کزیر

 اسالمیدرزمانامامحسنۀاوضاعجامع

ار سترگ و مهم كومت امویان ادامه یافت و  میت و حكحا، با شهاد  امام علی
ژروی از اسالم، بازگرداندن اموال به یغما رفته و مبدارزه بدا كزدایی و امام در احری 

بده ارث رسدید؛ امدا  شان و  اغیانی هم ون معاویه به فرزندش امام حسنكسر
خشر معاویده چشم  مع و آز به بذل و ب مردمان و فرماندهان سپاه امام مجتبی

 كدهدوخته، فریب حیله و نیرنم او را خورده، امام مجبور به صلم شد و چنین شدد 
هدای خالفدت و ام و اسدتواری پایده د و در پدی اسدتحیدااز میددان گرد همعاویه ی

َمَر َعَلةة  َقةةاَتْلُتُكْم » :كددردومددت خددویر بددود و خددود اعتددراف  ح
َ
َتةةث لةةی َع  َو   ُكْم یأِلَ

و جانتدان بده  كنمومت  بر شما ح كهم دیجنگ برای آن با شما میفقط  1؛...ْم كُ قابِ رِ 
 دست من باشد.

اميهدرتاریخاسالمیدولتبنی

ومت علدوی،  و ح رسول خدای آرمان ۀجامعی ها شدن عرصه از ارزشبا خالی
امویان صفحۀ جدیدی در ااریخ اسالم گشوده، مجد و قددر  جداهلی خدویر را 

ومدت و جامعده و  های جاهلیدت در حها و شیوهارزشبازگردانده، بسیاری از ضد 
رو دلیدا  نیداأثیر منفی بسدیار بدر اجتمدا  برجدا نهداد؛ از ا كهند كردثرو  را احیا 

ومدت امویدان و  بدودن حاعدالم غیرمشدرو  نخستین و اصلی قیام امام حسین
 سرنگونی آنان و جلوگیری هرچه بیشتر انحرافا  بود.
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شدود مشدخص امیه اقدیم میت بنی  و اقداما  دولاز اوضا كهدر پی گزارشی 
ژروی نمودندد، كند، جامعه اسالمی را گرفتار كردشود چگونه اسالم را احری   می

چده رخ و پدس از آن جاهلیت را دوباره میان اجتما  برگرداندند و پیر از قیام امدام 
 داد.

اميهگرایشالحادیبنی

ابوسفیان  ،یمی بود. سردمداران این خانداندار و قدالحادی امویان ریشههای  گرایر
فر و الحادشان زبانزد همگدان اسدت. وقتدی عامدان بده ك كهو معاویه و یزید بودند 

بدان امیدد و  كهای امویان! خالفتی »خالفت رسید، ابوسفیان نزد وی رفته و گفت: 
 1«.نیدكنون در دستان شماست. پس بین خود آن را دست به دست ك مع داشتید، ا

م  دو خود و پدرش )ح كردم به الحاد اظاهر می اموی دیگر مروان بن ح كهچنان
 عاص( اوسط پیامبر  رد و لعن شده بودند. بن ابی

اعتقاددینیمعاویهویزید؟!

د و گداه در جمدع خدواص ااهداراای و شدبهه بدو کدین و ایمان معاویه نیز مورد ش
بث و پلیدی ذاای و بی كه كرد می وقتدی  كدهداشدت؛ چندانوی پرده برمیدینی از خ 

گویدد، بدا مدی« اللةه سةوُل َر  اً محمةد َّن أ ُد َه أْشة»روز گو پنج بار در شدبانهشنید اذان
پدس  كدهحد رضایت داد همتی عالی داشت و فقط بدین حساد  گفت: محمد

 از خدا نام وی برده شود.
د. وی گداه بازگو شدو كهار از آن است الحادی فرزندش یزید روشنهای  ریگرا

دهنده است؛ ان ا كهب شد  گفت و جرایمی مرافر میكزبان خویر با در شعر و 
ن مدینه منوره كردو اها بیت و یاران او و هم نین ویران شتن امام حسینكمانند 
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در حضور همگدان از جملده  كهو سپردن جان و مال مردم به سپاهیان خویر، چنان
گفدت: خواند و مدیزد و شعر میچوب خیزران می دیده، بر سر امام بااها بیت داغ
 شته شدند. ك در جنم بدر به دست علی كهگیرم انم را میكحال انتقام نیا

لبنی» :گفتر وحی و رسالت شده، می یزید من  1«اند!هكردبازی  کهاشم با م 

ارامویانکفسقوفجورآش

را  بود. در دوران  ناه و منامیه، رواج و گسترش گهای بنیی از بارزارین ویژگی ی
اخ و كدپدروا رایدج و دایدر بدود. در گساری و مجالس لهو و لعدب بدی غنا و میآنها 

قصرهای خلفای اموی شرابخواری امری عادی و معمولی بود. معاویه آن را در خفا 
. نقا شراب با قطار شتران به قصر معاویه در كردار  داد؛ اما یزید آن را آشانجام می

درده و « عبادة بدن صدامت»افرادی هم ون  است. ر آمدهكعساابن ااریخ بدر وی خ 
ای است یزید اولین خلیفه 2و  اوصیه شدند. عیب گرفته، اما اوسط ابوهریره به س

ابار  كهار عمومی قرار گرفت؛ اما از وی  مورد اعترا  اف و ارا شراب نوشید آش كه
های وی از ناپسندی بعید نبود. داییای مسیحی داشت، چنین اقدام زشت و و ریشه

امدا كا  در زمان جاهلیت، مسیحی بودند و به ش كهالب صحرانشین بودند ك بنی
لد  و نگذاشته نار كآداب و عرف مسیحیت را  بودند. یزید میان اینان بزرگ شدد و خ 

  3را آموخت.خوی آنان 

گونۀیزیدتربيتمسيحی

گفتدیم د در  كدهد چندان  دهاسدالمی نبدود، بلاما در محیطی كاربیت یزید به  ور 
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ام آن را  ده، احكدرداسدالم و مسدلمانان را مسدخره  كهمسیحی خالصی بود  جامعه
انداختند! وقتی وی خلیفه شد، عاد  و خوی مسیحی خود را نشان داده، دست می

رجون س  »رو اماال ا رافیان و ندیمان او نیز عالقه و امایلی به اسالم نداشتند. از این
آوازخواندان و  و شاعر مسدیحی دوسدت و همنشدین وی بدوده« اخطا»و « نصرانی

 1را  ا راف یزید بودند. نوشندگان شراب و مس
اران و فاسدان در سفر و َحَضر همراه یزید بوده، حتی پس از مدرگ وی و بده كبد

بن مروان، اماال اخطا و دیگر فاسدان به دربدار رفدت و  کرسیدن عبدالملخالفت
روی  سب اجازه برای ورود نبودند. گاه چنان در نوشیدن زیادهك مندد داشتند و نیازآم

  2ید! چشان بر زمین می ای كشراب از ریر  كهند كردمی
ارگر نیفتداد. پددر گفتده بدود: در شدب و كاوصیه پدر )معاویه( به فرزند )یزید( 

را  را  دمردمدان منار و در مقابا دیدگان  مخفیانه و خصوصی شراب بنوشد و آش
ب نشود اا مبادا بهانه به دست دشمنان داده و دوسدتان را خدوش نیایدد. یزیدد  مرا

بده  كده 3شاهد ماجرا بدود حتی در سفر حج در مدینه شراب نوشید. امام حسین
در بدا روم هجدری  49در جندم سدال د یدزی كه؛ چنانكرد کاعترا  مجلس را ار

های سدپاهیان اهمیدت   و سختیال ه مشنوشید و باش شراب میآغوش معشوقه
وقتدی میمدون  5پیرامون یزید میمون و پلنم و سم بوده، دائماا مست بود! 4داد. نمی

رد، دستور داد در رثای آن شعر گفته، جندازه ه و بدا كدردفدن كاش را وی )ابوقیس( م 
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 بسپارند! کاحترام به خا
مله ولید بن یزید نیدز را  را در زندگی دیگر خلفای اموی از ج میگساری و من

المدال خدوان بده قصدر خلیفده آورده، بیدت شدورها آوازهكاز دیگر  كه شاهدیم، چنان
نگداران از ند. اگر اداریخكردو مبال  گزافی پرداخت مینموده مسلمانان را ناار آنان 

ند، باور این همه فساد كرد ای از فس  و فجور امویان را گزارش نمیهر مذهبی گوشه
 ن بود. غیرممو اباهی 

رمسلمانانياندرآزاروتحقیامویهاوهيش

نمدودن وبكن امدت و سدركدردهای شگفتی در خوار و خفید مان اموی شیوهكحا
م راندده، از هدر  دداشتند اا بتوانند با خودباختگی مردمان بر آنان حآنان شخصیت 

رپی ی از ه و احدی اعتماد و شهامت و جرئت سكردای جلوگیری مخالفت و مبارزه
مدردان  كدهرسدید  ای انددازهبده امویان  ۀانیومت را نداشته باشد. سیاست زورگو ح

ندد، كرد نیز خویر گرفته و خرید و فروش میكزنان را و مسلمان را عبد و برده خود 
بودندد. فدروش زندان  مدؤمن قبیلدۀ  دار اها بیدتبه ویژه اگر از خاندانی دوست

رم هواداری از عتر  پیامبر معروف است.  نخستین زندان مسدلمان  آنان َهمدان به ج 
حجاج بن یوس  ثقفی  كهچنان 1در اسالم به اسار  گرفته شدند! كهبودند ای آزاده

ها )موالی( را به دیدار عجم و كردرا ابعید آنها در پی شورش و سرپی ی اهالی عراق 
ه، بده زادگداه خدویر ابعیدد كردداغ مانند بردگان خود فرستاد. مسلمانان انقالبی را 

یشان خویر مانند كدانستند و با همان میكخلفا مسلمانان را هم ون مشر 2نمودند!
ند! یزید به فرمانده سپاه خود )مسلم بن عقبه( اجدازه داد در كردنان برخورد میید یب

منوره، اختیار جان و مال مسلمانان را داشته، حتی آنها را  واقعۀ حّره و یورش به مدینه
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شگرد ن یبا ا 1زیر بار بیعت با یزید نرفته بودند! كهبه اسار  گیرند، فقط بدین بهانه 
شان را بر ومت های حه، پایهكردمبارزان و مخالفان سیاسی خود را از هستی ساقط 

 نمودند!سرنوشت مردمان چیره و استوار می

سازیوتبعيضنژادیهایمعاویهدرغيرتشيوه

چگونه بین مسلمانان فتنه و آشدوب كه دانستند به خوبی می رمعاویه و سرسپردگان
افرقه بینداز »شگرد و شیوۀ با برانگیزند و به اختالفا  بین عرب و قبایا دامن بزنند. 

دگی خویر زیاد بن ابیه اوانست قبایا عراق را زیر یوغ بردگی و بن« نكومت  و ح
وشدید بدین امدام ك گر و شدیطان بدود و مدیباره حیلهمعاویه در این كهدرآورد؛ چنان

اختالف بینددازد و بده سدود  جامانده از زمان رسول خدا و اصحاب به حسن
اسدالم  كدهای و اعصبا  )زدن به اختالفا  قومی قبیله. دامنكند برداری خود بهره

بین عرب و عجدم آنان رنم نموده بود( هنر زشت امویان بود. مكه و كردآنها را  رد 
دادند با ه، عرب را بر غیرعرب ارجیم و براری میكردگی ایجاد كند دودستگی و پرا

ْتَقهاُكْم »قرآن فرمدوده بدود:   هوجود آن
َ
هِ  أ ْكهَرَمُكْم ِعنهَد الّلَ

َ
معاویده مدوالی  2.«ِإّ َ أ

سدازی و سداخت بندا و سداختمان  هو پست هم ون را ارهایی سختك)عجم( را بر 
داد و  نمدیه آنهدا سیاسدی بدد های اجتمداعی  ت در فعالیتكگمارد و اجازه مشارمی

در عراق و بصره  كهسانی كحتی فقیهان و نظامیان از احقیر و اوهین مصون نبودند. 
ام ابعید و مهاجر  اجبداری بده  ه بودند، احكردعلیه حجاج بن یوس  ثقفی قیام 

المال حذف شد. برخی را مجبور شد و نامشان از دیوان بیت شانگریبانگیرروستاها 
دادند و تاب( باید جزیه میكغیرمسلمانان )اها  كهند جزیه بپردازند، در حالی كرد
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  دهآنگرفتندد بدیشده را در جنم و جهاد به بیگاری مدی یا مسلمانان مطرود و رانده
رۀ جامعه  بر پی یی عربی آسیب بسیارهای قومبدهند. گرایربه آنان رزق و روزی 

مسددلمانان را گرفتددار  و اسددالمی وارد آورده، بددین عددرب و عجددم فاصددله انداختدده
 .كردگی كند چنددستگی و پرا

یاميهوامامعلیسهسياستمالیبنیمقا

كده گفت مال، مال  خداست و وی خلیفۀ خداست، پس ح  دارد هرگونه معاویه می
. بر سر ایدن موضدو  كند تاب دخا و اصرف كحساب و بیخواهد در مال خدا می

القدر ابوذر بحث بداال گرفدت. ابدوذر بده اسدراف و ابدذیر بین وی و صحابی جلیا
دانسدت. هدر مدی و آن را مخدال  سدنت رسدول خددا كدردمعاویه اعترا  می

سرزمین آباد و خوش آب و هوا مخصوص معاویه بود و هر مال و ثرو  ارزشمند و 
ی از  دگاهی والیتی هم ون خراسان را به ی كهچنان 1و اختصاص داشت.ه ابپربها 

 بخشید یا مصر و مغرب را به عمرو بن عاص!های خود )سعید( مینور چشم
هدای نامشدرو  را بدا حسابرسدی عادالنده و دقید  امدام حال این بذل و بخشر

بدن هبیدره( در  ةارگزارش )مصدقلكدنید. وقتی به امام خبدر رسدید كمقایسه  علی
و نامده نوشدت و ه ابخشد، بدفیروزآباد اموال و اراضی آن سامان را به خویشانر می

دارایی مسدلمانان را بده قدوم و   هشود و آن اینباورم نمی كهام خبری شنیده»فرمود: 
بداره  وجیز  را گویندد. در این كهبخشی، نیز به  رفداران و شاعرانی خویشانت می

ارانی مبداش  دی؛ اما از جمله زیانشوگر راست بود، مجازا  میو ا كنماحقی  می
امدام بده عامدان بدن  كدهچنان 2«.شان برای زندگی دنیاستامامی سعی و االش كه

خبر رسیده سدر سدفرۀ چدرب و به او  كهارگزار بصره( نامه نوشت كحنی  انصاری )
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گرفتدار مدردم   دهنرمی حاضر شده، غذاهای رنگارنم خورده است، بدا وجدود این
 .كنندم خویر را سیر می اند و به سختی شمبود آذوقهك

انبرایاهدافسياسییگيریمالیاموبهره

درید ، از  سیاسی خدویر بده گوندۀ گسدترده و بدی امیه برای دستیابی بر اهدافبنی
ن دل ردآودسته، برای بهكردند. معاویه افراد را اطمیع كردبرداری میالمال بهره بیت

آورد؛  دانست مال، دوستی و محبت نمدیبخشید. وی میایشان، مال انبوه میو رأی 
اوان بدا پدول راضدی و بعضی افراد را می كردت كاوان سا می فقط برخی مخالفان را

گرداند و وجدانشان را خرید. نقا است وقتدی معاویده بدرای پسدرش یزیدد بیعدت 
از هم ربودند، حتی  های معروف گوی امل  راگرفت، شاعران چاپلوس و شخصیت

رو از پددر ؛ از اینكنند گویند و چاپلوسی میدانست اینان راست نمیخود یزید می
 را كدهزنیم؟! معاویده پاسدخ داد: هرفریبند یا ما آنان را گول میپرسید: اینان ما را می

 1فریبد. بخواهی بفریبی، او نیز او را می
آن، دین و وجدان افراد را خریده، خلفای اموی با پرداخت مبال  هنگفت و غیر 

 ند.كردبرداری میدر راه مطامع و اهداف سیاسی خود از آنان بهره

ثیجعلحد

از خطیرارین اقداما  ناجوانمردانۀ امویان در راستای احری  دین و استفادۀ ابزاری 
لو  برخی صحابۀ سادهآنان از مقدسا  و باورهای مذهبی مردم، جعا حدیث بود. 

 امبریددن از زبددان پیث دروغددیددبدده جعددا احاداالیمددان را فریفتدده و و ضددعی 
این اصحاب در زمان رسول خدا بودندد، حضدر  را  كهرو . مردم از آنداشتند یوام
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با ند و كرد ه و حدیث و سخنر را شنیده بودند، سخنشان را باور میكرد کدیده و در
قدر امویان و عباسیان آن رسیدند. در زمانشان میشگرد خلفا به اهداف سیاسین یا

ا و سدخت  اشخیص صدحیم از ناصدحیم مشد كهدروغ بستند  بر رسول خدا
اوسط  كهبود  نمود. شماری از احادیث جعلی در سرزنر و انقیص امام علیمی

پدردازی دربارۀ فضدایا صدحابه دروغ كهشد، چنانبرخی صحابه و اابعین جعا می
ارگزارانر نوشدت: كدمعاویه به  1اشم بپردازند.هشد اا به جنم و مخالفت با بنیمی

اش فضدایا و اندد و دربدارهدار عامدانید چه راویانی  رفددار و دوسدتنكبررسی »
اراشدند. ایندان را ندزد خدود جدا داده، مقدرب خدویر سداخته و گرامدی مناقب می

ندد، از معاویده كرد پرداز هر روایت و حدیای جعا میگویان روایتدروغ«. بدارید!
گرفتند. وقتی حدیث دربارۀ عامدان فدراوان شدد و در هدر یزه و پاداش و صله میجا

نون دربارۀ فضایا صحابه و كا»وی و برزن رواج یافت، معاویه به والیانر نوشت: ك
حددیث  کخلفا همت گمارید؛ اما در مورد ابواراب ]امام علی[ نگذاریدد حتدی ید

 2«نید!كنقا  ضد و انقیص آن را از صحابه  هرواج یابد مگر آن
بسدیار مدورد  كدهبه جعا حدیث همت گمارد، ابدوهریره بدود  كهبارزارین صحابی 

لو  بود و شخصیتی ضعی  داشت برداری سیاسی معاویه قرار گرفت. وی سادهبهره
، مال و منصب فراوان از معاویده دریافدت كردجعا می كهو برای روایا  دروغینی 

 نیاز شد.بی كهقدر آن ،داشت
ندب داد اا به دروغ یدی جادر  گر معاویه چهارصدهزار درهم به سمرة بن ج 

اِس َمن »نازل شده است:  بگوید آیۀ زیر در سرزنر امام علی ْعِجُبَك یُ َو ِمَن الّنَ
 ِ نْ یاْلَح  یَقْوُلُه ف   3.«ا...یاِة الّدُ

                                                           

 .46، ص 11ج  ؛ همان،63، ص 4ج  ،البالغهشرح نهج ،الحدیدابی. ابن 1

 .275ص  ،االسالم فجراحمد امین مصری،  ؛28، ص الغدیر. عبدالحسین امینی، 2

 .73، ص 4ج  ،البالغهشرح نهج ،الحدیدابن ابی ؛205 – 204 : آیۀ. بقره3



  65 يیزدا و ارزش یزینستيدر د انيامو  یها استیس

اندرجعلحدیثیاهدافسياسیامو

 اوان موارد زیر را برشمرد:میاز جمله اهداف سیاسی امویان برای جعا حدیث 

 آوردی با امیر مؤمنان. مخالفت و هم1

بداور و  كهشد این احادیث دروغین بدان منظور در جامعه اسالمی پخر و نشر می
دیگر به عتدر  و خانددان  كسیمخدوش شده،  اعتقاد مردم به امام و اها بیت

پیامبر ایمان و اعتمادی نداشته باشد. شماری از ایدن احادیدث جعلدی بده صدحیم 
بودن آنها پی بدرده یابی روایا  به دروغینبا بررسی و ریشه كهبخاری راه یافته است 

ت اسدت یدن روایشود؛ از جمله او نیز اهداف سیاسی مذهبی پشت پرده دانسته می
َو صاِلُح  اللهُ   ِی یّ لما َو ا  إنَ یلثْو بِ  یوا لُس یْ لَ  َ  طالِ  یأب آَل  إَّن »مود: فر رسول خدا كه

 1«.َن یاْلُمْؤِمنِ 

 هیش معاوی. ستا2

سب مال و اوجه معاویه، در وص  وی احادیث كورزان با هدف دنیاپرستان و  مع
شماری از ایدن روایدا  را آورده و از  2الغدیرتاب كگفتند. عالمه امینی در دروغ می

 كدهاندد ه است. بیشتر راویان اها شامكردحیث سند و داللت آنها را نقد و بررسی 
برگان حدیث و روایت، غیرمعتبر و ناعادل معرفی شدهاوسط رجال  اند.شناسان و خ 

 به منطقۀ شام یبخش . قداست3

ای ا قداست و احترام ویژهومت و قدر  خویر )شام( ر ز حكوشید مركمعاویه می
و مدینه( را به شام بدهد. واقددی   هببخشد و قداست و حرمت حرمین شریفین )م

وقتی معاویه از  پس از صلم با امام حسن جریه41نویسد: سال نگار میااریخ
                                                           

 .64 ، ص4 ج ،شرح نهج البالغهالحدید،  . ابن ابی1
 .383د  374، ص 10ج  ،الغدیرامینی، . عبدالحسین 2
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رسول خدا به من فرمود: »و گفت:  كردعراق به شام برگشت، میان مردمان سخنرانی 
ومتددت  رسدی، پددس سددرزمینی مقددس بددرای حفددت مددیپدس از مددن اددو بده خال

 1«.برگزین...

 . واداشتن مردم به اطاعت از امویان4

جرایمی هم ون جنم صدفین و نبدرد بدا  كهافی نبود، چنانكسلطنت برای معاویه 
 . وی با امدام حسدنكردرو  پلید وی را ارضا نمی و امام حسن امام علی

پیمان صلم بست؛ اما بعداا بندهای قرارداد را زیر پا نهاد. گرچده سدلطان بالمنداز  
اما هنوز بسدیاری بده ویدژه اهدالی عدراق و حجداز در مشدروعیت  ،اسالم شده بود

رو معاویده و پدس از وی دیگدر ومت وی اردید داشدتند و دودل بودندد؛ از ایدن ح
ز جعا حدیث، مردم را بده اددریج بده با استفاده ا كهمان اموی در پی آن بودند كحا

اینان جانشینان و خلیفدۀ بدر  كنندا اعت و پیروی از خویر وادارند و همگان باور 
ح  رسول خدایند؛ پس اگر دچار ناراحتی و سختی و مشقتی گردند، در راه اسالم و 

بده  كدهشد جعا می یدین است و این وضع سرنوشت خدادادی مردم است! احادیا
خدوردن، اجدر و پداداش دارد؛ امدا دل یبایی و خدون موخت صبر و شدآهمگان می

بده نقدا از رسدول خددا  2شدن اجدر و ثدواب اسدت.اابی و اعترا  سبب ضایع بی
ر و ناپسند  ه در آینده مردم شاهد اموری به ااهر منكردبینی ایشان پیر» :گفتند می

ار خدود را بده خددا كد ه،كدردمان پیروی كخواهند بود؛ اما با این حال از خلفا و حا
 3«نید!كوابگذارید و از پیشگاه الهی دادخواست 

ومتی آن آشناسدت و  ها و اصول سیاسی و حبا رو  اسالم و آموزه كه كسیاما 
خیزد و با حماسه و مان منحرف و گمراه برمیكداند دین به رویارویی و نبرد با حامی

                                                           

 .73 ، ص4 ج ،شرح نهج البالغهالحدید،  . ابن ابی1
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در خدمت به امویان جعا  و دهجعلی بو یچنین احادیاكه برد انقالبی است، پی می
 و وضع شده است. 

نقداحادیثجعلی

ت بود و با ایشان مخالفت كمان ساكاوان در برابر ستم و بیداد و فساد حاچگونه می
ومت و دولت است، زیر پا نهداد و  هدف برپایی ح كهام عملی دین را  و اح  ردن

فرموده: در هر حال واجب است  رسول خدا كرداوان باور نادیده گرفت؟! آیا می
اوسدط  كدهفر روشنی ببینید؟! آیا نباید به بار شدرابی كنید مگر كمان ا اعت كاز حا

رده می و فقدط در خانده و مسدجد  كدردشدود، اعتدرا  شتران به شام برای معاویه ب 
س دسدت كدنشست و بده عبداد  و پرسدتر مشدغول بدود و گفدت: حسداب هدر 

 خداست؟!

رستمگرانموضعاسالمدربراب

كه یابیم لفی درمی هید زحمت و ابا مطالعه و بررسی آیا  و احادیث متواار بی
ا و دوستی و  نرفتن و عدم اعتماد و ااموضع اسالم در برابر بیدادگران، زیر بار الم

ِذ » رفداری از ستمگران و االمان است: 
َ
ُكْم النَّ یَولَا َتْرَكُنوا ِإَلی اّل  1؛اُر َن َظَلُموا َفَتَمّسَ

بدان  فهیۀ شرآی «شود آار شما را فراگیرد.سبب می كهنید  یه ن بر االمان ا
 2.دیدا ن نیپگرایر به آنان  و ه رداز اینان پیروی ن كهمعناست 

عالمده  3ار دوری و بیزاری جسدت.كگذاران معصیتفرورزان و بدعتكباید از 
ان كنگارد: االمین در آیده بده مشدرمی تفسیر المنار با بایی در مناقشه با نویسندۀ 

اختصاص نداشته، دربردارنددۀ سدتمگران امدت اسدالم نیدز بدوده، برخدی ایندان از 

                                                           

 .113 : آیۀ. هود1
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ستمگر  كهار از فرعون و هامان و قارونند. هرركبیدادگران عاد و ثمود بدار بوده، سر
روایت در  1تاب[ آیه دربردارندۀ اوست.كو چه مسلمان و چه اها  کباشد ]چه مشر

تاب خدا و رو  اسدالم و كره بسیار و به حد اواار رسیده، روشن و همخوان با بااین
 ام آن است.  اعالیم و اح

برترینجهاد

ُِ َعْدٍل »فرمود:  پیامبر كهگوید ارمذی در سنن می عَّظِم اْلِجَهاِد َكِلَم
َ
ِعْنَد   إّّن ِمن أ

عادالنده در حضدور از جمله مصادی  برارین جهداد، گفدتن سدخن   2؛َدةاِئٍر   ُسْلَّطاٍّن 
 » هم نین: «سلطانی ستمگر است.

َ
 إلمةاٍم  قةاُل تُ  ّق َحة ُِ َمةلِ كَ  ی اللةِه إَلة هادِ الِج  ُ  َح أ

به پیشدوایی سدتمگر گفتده  كهارین جهاد نزد خدا سخن حقی است محبوب 3؛ٍر دائِ 
 كدهشتی دانسته شدده كن، هم ون  ردرن باره و نهی از مناوجهی در اینبی «شود.

ه، سرنشینان  بقدا  بداال بگویندد: بده مدا كردبرخی در  بقا  پایین، آن را سوراخ 
در جنم صدفین  باور به امام علیلو  و خوشفردی ساده كهچنان 4ربطی ندارد!

اری به همدیگر نداشته باشدیم. امدام ك: شما به عراق برگرد و ما به شام و كردعر  
ْولِ َیةَتَتاَلی َلْم ِإَّن الَلَه َتَباَرَك َو »  :فرمود

َ
ّْن یْرَض ِمةْن أ

َ
  َو ُهةْم   اأْلَْرِض   یْتَصةی ِفةیُ   اِئةِه أ

... ٌَ شدود؛  خدا راضی نیست اولیائر ببینند روی زمین نافرمانی خدا مدی 5؛ُسُكو
. جهاد در این راه برای  نندر ن ت بنشینند و امر به معروف و نهی از منكساآنان اما 

 6«زنجیر در جهنم است.ن غا و كردار از بازمن آسان
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