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چکیده
تولید دانش در هر دوره تاریخی برآیند نقش آفرینی کنشگران در مناسبات قدرت اسدت.
از این رو بررسی نسبت دانش و قدرت اهمیتی اساسدی در بازشناسدی فیدای گفتمدانی
دورههای تاریخی خواهد داشت .با فرض این که دانش داللت بر هر آن چیزی دارد کده
کاربران یک جامعه به عنوان دانش تلقی مینمایند ،در این مقاله نسبت داندش و قددرت
در ع ر اموی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .چارچوب نظری مقاله ،مدل میشل فوکدو
در تحلیل نسبت قدرت و دانش است .از کاربست این مدل چنین بر میآید کده امویدان
فاقد مشروعیت دینی الزم جهت حکومت بر جامعه اسالمی بودند .از ایدن روی نیازمندد
صورت بندی جدیدی از دانش بودند که بتواند با پر کردن خأل مشروعیت دیندی ،زمینده
تنظیم رفتار اجتماعی مسلمانان در مناسبات جدید قدرت را فراهم کند .به همین سدبب
تال کردند تا از مهمترین منابع دانش در جامعه صدر اسالم یعنی حدیث ،شعر و ق ه
پردازی به منظور ترمیم بحران مشروعیت دینی خود بهره ببرند .به این ترتیب بدا جعدل
احادیث ،منع از روایت احادیث ناظر بر فیایل اهلبیت و سرودن شعر و ق هپدردازی در
بزرگداشت خود ،دانشی تولید کردند که ضمن منحرف جلدوه دادن اهدلبیدت از اصدول
عقاید اسالمی ،زمینه به حاشیه راندن شیعیان از مناسبات قدرت و دستیدابی خدود بده
اقتدار الزم جهت تداوم حکومت را فراهم کنند.
کلیدواژهها :امویان ،جعل حدیث ،داستان سرایی ،میشل فوکو ،نسبت دانش و قدرت.
مسئول)mohaamad.beigi@gmail.com.
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و چهارم ،بهار 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات ۴9 - 29

پس از پیروزیهای پیامبر
شکست خاندانهای بزرگ قری

در گسترش اسالم و تشکیل دولیت نبیوی ،احسیا
بهویژه بنیامیه را فرا گرفت .ایین احسیا

برآیند از دست دادن جایگاه و قدرتی بود که بنی امیه تا پی
داشتند .از این روی امویان ،رحلت پیامبر

شکسیت

از وهور اسالم در اختییار

را مغتنم شمرده ،در لدد بهبیود جایگیاه

خود برآمدند .در این میان تغییر مسیر تاریخ زمینهساز دستیابی مجدد آنهیا بیه قیدرت
شد .پس از رحلت رسول اهلل

 ،امویان و بیشتر طوایف قری

به دشمنی با بنیهاشم

برخاسته بودند .این دشمنی برای امویان فرلتی ایجاد کیرد تیا جایگیاه سیابق خیود را
بدست آورند و در رقابت با بنیهاشم پیشی بگیرند.
با وهور اسالم پایههای اقتدار تغییر کرد .دیگر این «غنیمت» و «قبیله» نبود که جایگاه
افراد را در ساختار قدرت تعیین میکرد .بلکه عنصر جدید دیگری در ناخودآگاه سیاسی
اعراب نق

آفرینی میکرد که تا پی

از وهور اسالم چندان محل توجه نبود« .عقییده»

عنصر جدیدی بود که موفق شد بسیاری از معادالت سیاسی را تغییر دهد 1.از این روی
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

هر گونه تالش امویان جهت دستیابی به قدرت ناگزیر از پذیرش «عقیده اسالمی» بیه
مثابه قاعده مشارکت در مناسبات قدرت بود .امویان بیا آگیاهی از تغیییر قواعید بیازی
سیاسی در جامعه نووهور اسالمی ،منازعه سیاسی برای کسب اقتدار را کلیید زدنید .در
این راستا دست به تولید و بازتولید دانشی زدند که توان الزم در مشروعیت بخشیی بیه
سلطه ی آنان را داشته باشد .بر این اسا
میان دان

به هنگام تشکیل دولت اموی نسبت معناداری

و قدرت شکل گرفت .نسیبت معنیاداری کیه داللیت بیر نقی

اجتماعی در تعیین محتوایی و ساختاری دان
در کشاک

زمینیههیای

دارد.

گفتمان ها یا فرایندهای جمعی تغییر یا مقاومت در برابر تغییر ،ساختار و

محتوای دان ِ مطلوب امویان تولید شد .فرآیند ساخت اندیشه در ارتباط با افیراد و در
محیطهای عمومی رخ می دهد .تفکر و شناخت محصول مواجهه افراد با جهان در حال
تغییر پیرامون آنهاست .در چنین فضای سیاسی ،گروهها و نهادهای وابسته به امویان بیه
30
 .1در مورد نق

عقیده در ناخودآگاه سیاسی جامعه اسالمی (نک .محمد عابد الجابری ،عقل سیاسی در اسالم ،پ
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درآمد

اعمال پذیرفته شده برای هر گروه اجتماعی یا جامعیهای دارد کیه بیه عنیوان واقعییت
پذیرفته شدهاست (مک کارتی.)21-5۶ ،
پذیرش این تعریف از دان  ،زمینه ساز ارتباط تنگاتنیگ کین
قدرت می شود .زیرا اگر این تلقی از دان

معرفتیی و مناسیبات

را ببذیریم ،در آن لورت بررسی پیامدهای

معرفت در سیاست هر دوره تاریخی به کشف پایههای جمعی رقابیت گیروههیا بیرای
دستیابی به اقتدار رهنمون میشود .بر این اسا

معرفت برآینید ایفیای کارکردهیایی

همچون مشروعیت بخشی به اقتیدار و یگبیارچگی نظیم اجتمیاعی مییشیود .در ایین
لورت ،معرفت و واقعیت محصول منافعی خواهند بود که انسانها و گروهها میتوانند
در فضای اجتماعی و سیاسی پیرامون خود بدان دست یابند (مک کارتی.)22-2۴ ،
بییر اییین اسییا
دان

مشروعیتبخ

امویییان در دل کشییمک

بییرای کسییب قییدرت ،بییه تولییید

همت گماردند و آن را همچون حربهای در سیاستها و تبلیغات

فرهنگییی خییود علیییه رقیییب برخییوردار از مشییروعیت دینییی بییه کییار گرفتنیید .آنهییا
رقیب اهل بیت بودند .زیرا به جهت سبقت در اسالم ،احاطه بر چارچوبها و مرزهیای
عقیده اسالمی و نسبت خویشاوندی با پیامبر از بیاالترین منزلیت ،جهیت تأثیرگیذاری
در مناسبات قدرت برخوردار بودند .از ایینرو پرسی

از نسیبت دانی

اییدئولوژیکی اموییان

نسبت دان

در عصر امیوی ،میدل میشیل فوکیو در تحلییل نسیبت

و قدرت در عصر اموی

عصر امویان مطرح میشیود .از زمینیههیا و منطیق تولیید دانی
علیه شیعیان برای پاسخ دادن به این پرس
در بازشناسی منطق تولید دان
قدرت و دان

و قیدرت در

استفاده خواهد شید .رهیافیت نگارنیدگان

است.

تحلیل مناسبات دان

و قدرت در عصر اموی بیر اسیا

ییک چنیین میدل نظیری

چندان توجه پژوهشگران را به خود جلب نکرده است .البته این بیدان معنیا نیسیت کیه
نسبت ق درت و دان

در عصر اموی مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است .برای

نمونه عالمه عسگری از نخستین اندیشوران معالر است که نسبت میان جعل حدیث و

نیاز امویان به مشروعیت را بررسی کردهاست .او در جلیدهای مختلیف نقدش ائمده در
احیاء دیگ ،از نسبت دستگاه قدرت اموی و جعل حدیث پرده برمیدارد .نکتیه مهیم در
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تولید معرفت اقدام کردند .در این نوشتار ،دان

داللیت بیر تمیام مجموعیه اندیشیه و

لرفاً به بیان تالش امویان در جعل حدیث اکتفا کردهاست .از میان پژوهشگران معالر

داوود فیرحی به این رابطه توجه خالی نشان دادهاست .او در کتیاب قددرت داندش و
مشروعیت در اسالم با رهیافتی نظری و نظاممند نسبت میان سه مفهوم قدرت ،دانی
مشروعیت در سیدههیای میانیه را تحلییل و بررسیی مییکنید .او بیا در پیی

و

گیرفتن

روششناسی و معرفت شناسی فوکویی و مبتنی بر تحلیل گفتمیان در مقابیل روشهیای
شر شناسانه و سنتی ،نگاهی متفاوت به تجربه سیاسی مسلمانان داشته است .در تلقیی
فیرحی دان

سیاسی مسلمانان تحت تأثیر مناسبات قدرت در سد میانه (قرن پینجم تیا

هشتم هجری) و با وامگیری از عصبیت قبیله ای عرب ،شاه آرمیانی ایرانیی و فیلسیو
شاه یونانی ،فهمی اقتدارگرا از نصوص دینی ارائه دادهاست .وجیه تمیایز ایین مقالیه از
کتاب فیرحی در موضوع است .زیرا در مقاله پی
نسبت میان قدرت و دان

رو توجیه میا بیشیتر بیر بازشناسیی

در عصر اموی است .در حالی که فیرحیی مسیئله دانی

و

قدرت را به لورت کالن و در طی تاریخ میانه مورد بحث قرار دادهاست .در این مییان
مقاله محمد کریمی و سعید طاووسی مسرور واجد شباهت موضوعی با مقاله پیی
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

است .ایشان در مقالهای تحت عنوان «انگیزههای سیاسی در جعیل رواییات میدح و ذم
بالد» با تشریح مدل خود از نسبت «حدیث -قدرت» به تحلیل نق

انگیزههای سیاسی

در جعل احادیث پیرامون شهرهای جهان اسیالم مییپردازنید و در ایین راسیتا نسیبتی
معنادار میان انگیزههای سیاسی حاکمان بنیامیه و بنی عبا

با احادیث جعلی در مدح و

ذم بالد اسالمی برقرار میکنند.
نسبت دانش و قدرت

با تحلیل فوکویی از نسبت دان

و قدرت ،هژمونی حقیقت در عصر امیوی آشیکار

می شود .فوکو در آثار متأخر خود تبیین کرد دان

چگونه از طریق کردارهای گفتمیانی

به تنظیم رفتار کارگزاران تاریخی می انجامد .در واقع دغدغه فوکو تولید دان
32

رو

و معنا از

طریق گفتمان بود .دانشی که به تعین رفتار و عمل جمعیتهای انسانی میانجامیید .در
این راستا بر رابطه میان دان

و قدرت تمرکز کرد و به این موضوع پرداخت که قدرت
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مورد این کتاب آن است که بدون استفاده از یک چارچوب نظری و مفهومی مشخصیی

.)89-91
از دیدگاه فوکو حقیقت پدیده ای خارج از قدرت یا فاقد قدرت نیست .بلکه چییزی
این جهانی و محصول گونه های مختلف اجبار و الیزام اسیت .بیه تعبییر فوکیو قیدرت
درونی حقیقت است .به این مع نا که قدرت خودش را به مثابه یک نیروی فائقه از بیاال
تحمیل نمی کند ،بلکه از طریق تولید حقیقت و از درون حقیقت عمل میکنید .بیر ایین
اسا

حقیقت چیزی این جهانی است که باعث میشود قدرت تأثیرات منظمی از خود

به جای بگذارد .این برداشت فوکو در تقابل با ایده حقیقت عینی در عصیر روشینگری
بود .ایده ای که بر اسا

آن دخالت قدرت در فرایند کسب معرفت الزاماً امری مخیرب

تلقی میشد .همانگونه که قدرت میتواند خیر یا شر باشد ،حقایقی کیه مییسیازد نییز
میتواند خیر یا شر باشد (شرت.)217-221 ،
به این ترتیب قدرت و دان

پیوندی ناگسستنی یافتند .نسبت میان نظامهای دانایی و

قدرت ،دو سویه و همیشگی است .زیرا هیچ ساختار قدرتی بیدون سیاختار میوازی از
شناخت وجود ندارد ،همچنانکه هیچ شناختی بدون پی

فیرض گیرفتن سیاختاری از

قدرت تشکیل نمیشود (کالینیکو  .)۴8۴-۴85 ،در واقع فوکو میخواست دریابد کیه
کدام زمینهها به گونهای تاریخی به شناخت شکل میدهد .او دریافت که فقط در پیونید
با قدرت و در چارچوب بستر تاریخی خالی است که چیزها معنا مییابنید و درسیت

نسبت دان

دانایی کار ویژه مهمی در نظارت اجتماعی دارد (احمدی.)228 ،

و قدرت در عصر اموی

تلقی می شوند .مهمترین داللت این مناسبات قدرت و دان
بر این اسا

آن بود که هر لورتبندی

می توان گفت که موضوع مورد عالقه فوکو قواعد و اعمالی بود که بیه

برساخت گزارههای معنادار و گفتمانهیای قاعیدهمنید در دروههیای تیاریخی مختلیف
می انجامد .منظور فوکو از گفتمان در اینجا مجموعه گزارههایی است که به زبان امکیان
میدهد درباره م وضوعی خاص در لحظه تاریخی خاص سخن بگوید و دان
آن موضوع را بازنمایی کند .به تعبیر دیگر ،گفتمان موضوعهای دان

مربوط به

میا را تعرییف و

تولید میکند .گفتمان تعیین میکند که درباره یک موضوع چگونه سخن معنادار بگوییم
و استدالل کنیم .از سوی دیگر گفتمان همان گونه شیوه سخن گفتن درباره یک موضوع

33
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چگونه از طریق نهادهای تولید کننده معرفت مطالبات خود را برآورده میسیازد (هیال،

را محدود و مقید کند (هال.)85 ،
فوکو معتقد است گفتمان بر چگونگی منجر شدن تصورات بر اعمال و تنظیم رفتیار
دیگران تأثیرگذار است .در نگاه او هرچند گفتمان درباره تولیید دانی

از طرییق زبیان

است ،اما از آن جهت که همه کردارهای اجتماعی دربردارنده معنا هستند و معناها تعین
بخ

رفتارهای ما ،پس باید گفت که همه اعمال وجه گفتمانی دارند .بیر ایین اسیا

گفتمان ،درباره زبان و عمل است و تالش دارد تمایز سنتی میان آنچه فرد میگویید بیا
آنچه عمل می کند را از میان بردارد .پس معنیا و عمیل معنیادار در چیارچوب گفتمیان
ساخته میشود (هال.)8۶ ،
در نگاه فوکو روابط قدرت بدون تأسیس دان
تولید دان

بدون تأسیس روابط قدرت قابل تصور نیست .به تعبیر دیگر قیدرت لیرفاً

سرکوبگر نیست ،بلکه نق
دان

مالزم امکانپذیر نیسیت .همچنانکیه

مولد هم دارد (یورگنسن و فیلیبس .)3۶-37 ،بر این اسا

پیوند خورده با قدرت نه تنها خود را مرجع حقیقت میانگارد ،بلکیه تیوان آن را

دارد که موجب لد خود شود .به تعبیر دقیقتر ،هر دان

را زمانی مییتیوان لیاد

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

انگاشت که در عالم واقع به کار بسته شود و آثار واقعی به بارآورد .از این روی دانی
در خأل عمل نمیکند و در چارچوب موقعیتهای خاص ،بسیترهای تیاریخی و رژییم
های نهادی به کار بسته میشود (هال .)9۴ ،فوکو ایین اییده را چنیین شیرح مییدهید:
« حقیقت بیرون از قدرت نیست  ...حقیقت متعلق به این جهان است .حقیقیت فقیط از
طریق اشکال متعدد محدودیت ،تولید میشود و به لورت منظم قدرت تولید مییکنید.
هر جامعه رژیم حقیقت یا سیاست عمومی حقیقت خیاص خیود را دارد .یعنیی انیواع
گفتمانهایی که جامعه میپذیرد و به منزله حقیقت به آن عمل مییکنید ،سیازوکارها و
الگوهایی که شخ

را به متمایز کردن گزارههای درسیت و نادرسیت توانیا مییکنید،

ابزارهای تنبیه اشخاص» (هال.)95 ،
به بیانی روشن تر نظریه فوکو داللت بر آن دارد که در هر بافتیار تیاریخی نظیامی از
3۴

قدرت وجود دارد که الگوهایی از رفتار را ممنوع و الگوهایی از رفتار را تشویق میکند.
این تابوها و تجویزها در راستای اهدا

اجتماعی و سیاسی یا به تعبییر دیگیر تضیمین
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را تعیین میکند .این توانایی را دارد که دیگر شیوههای سخن گفتن درباره آن موضیوع

در قالب اندیشه یا رفتاری ممنوع یا مجاز تعریف میشوند ،بر اسا
از رمزگذاری فرهنگی ایجاد میشود (مانزلو .)228 ،دان
دان

نظامی دلبخواهانه

تاریخی نیز گونهای از انیواع

است که به همین ترتیب در پیوند با قدرت لورتبندی میشود.
در تلقی فوکو از دان

قدرت خوی

تاریخی ،لاحبان قدرت در جهیت عقالنیی کیردن اسیتمرار

به تاریخ تمسک میجویند .البته بهرهمندی از مشروعیتبخشی تاریخ بیه

لاحبان قدرت محدود نمی شود .بلکه آنیان کیه بیه قیدرت دسیت یابنید نییز از تیوان
مشروعیتبخشی تاریخ بهره می برند تا همانند لاحبان قدرت به اهیدا

اییدئولوژیک

خود دست یابند .از این رو در تلقی فوکو تاریخ به منظور مؤثر بودن ناچار از نگریسیتن
به گذشته از منظر منافع اکنون است .منظری که بر حسب ساختارهای قدرت تعین یافته
است و در راستای حفظ وضع موجود یا تغییر آن قدم برمیدارد (مانزلو.)222 ،
بحران مشروعیت دینی دولت اموی

دان

به موازات ساختاری از قدرت و مناسبات حاکم بر آن تولید میشود .از اینرو

در تبیین تولید و بازتولید دان

از سوی امویان نیاگزیر بایید مؤلفیههیای تأثیرگیذار در

مناسبات قدرت این دوره تاریخی را شناسایی کرد .بحران مشیروعیت دینیی مهمتیرین
مشروعیت دینی ریشه در چه شرایطی داشت
شکل گرفت .امویان هرچند موفق به تشکیل خالفت میوروثی شیدند ،امیا در شیرایطی
دست به تشکیل دولت زدند که تنها سی سال از رحلت رسول اکیرم
بسیییاری از لییحابه زنییده بودنیید و خییاطره مخالفییتهییای بزرگییان قییری
با پیامبر

مییگذشیت.
و امویییان

را به یاد داشتند .امویان نه در جنگهای سرنوشتسیاز حضیور داشیتند و

نه از فضائل لحابهای چون امام علی

بهیره ای داشیتند .از سیوی دیگیر بیر خیال

علویان فاقد خویشاوندی نزدیک با پیامبر بودنید .تیأخیر در اسیالم آوردن و نبیودن در
شورای ش

و قدرت در عصر اموی

با انتقال خالفت به معاویه در سیال  ۴0مسییر جدییدی در تحیوالت جهیان اسیالم

نسبت دان

مولفه مناسبات قدرت امویان بیا رقبیای آنهیا بیود .پرسی

آن اسیت کیه ایین بحیران

نفره نیز مزید بر علت شد و امویان را با بحران مشیروعیت دینیی مواجیه
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قدرت اجتماعی گفتمانهای غالب و مغلوب ساخته میشود .این رویههای فرهنگی ،که

این بحران ،بخ

زیادی از توان امویان در اداره حکومت را تحلیل میبرد .زیرا عدم

پذیرش اقتدار امویان از سوی مخالفان مانع بزرگی در پیشبرد سیاستهای ایشیان بیود.
شکافی که مسلمانان میان ارزشهای اسالمی و تجربه تاریخی خود از کن های سیاسی
و مذهبی امویان مشاهده کرده بودند مانع از پذیرش اقتدار امویان میشد .به بیان دیگیر
تجربه تاریخی مسلمانان داللت بر این داشت که بنیامیه فاقد لالحیت و توان الزم در
برآورده کردن بایستههای عقیده اسالمی هستند .بایستههایی که در قرآن و سنت به منزله
شایستهترین نمایندگان دان

مطلوب در لدر اسالم لورتبندی شدهبود .البته بحیران

مشروعیت امویان تنها ریشه در سوابق آنها در اسالم نداشت .بلکه سیاستهای اموییان
در دوره حکمرانی نیز بر شدت این بحران مشروعیت مییافیزود .جابیهجیایی خلفیا و
انتصاب حاکمان بر اسا

زور و توارث نمونهای از این سیاستها بود (یعقوبی.)5۶/2 ،

اضمحالل مشروعیت دینی امویان در دوره حکمرانی ،تنها به این دست از سیاستهای
آنها محدود نمی شد .بخشی از این بحران مشروعیت به زیر پا نهادن استقالل قضات در
دعاوی باز میگشت (برزگر .)152-15۶ ،بخشی نیز ناشیی از بازگشیت عصیبیتهیای
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

قبیلهای ،قومی بود .شدت این عصبیت ها چنان بود که اموییان بیر نیو مسیلمانان عجیم
جزیه و خراج سنگین میبستند (حلبی .)1۴7 ،دولت اموی از همان آغاز تشیکیل ،خیأل
مشروعیت را احسا

کرد .از این رو با بهره گرفتن از تسلط خیود بیر قیدرت سیخت،

درلدد تولید دانشی برآمد که نه تنهیا بحیران عیدم مشیروعیتشیان را ببوشیاند بلکیه
همچون قدرتی نرم رقبای بنیهاشم را در حاشیه مناسبات قدرت قرار دهد.
دانش در مناسبات قدرت عصر اموی

بحران مشروعیت دینی امویان بی

از همه در مناسیبات ایشیان بیا رقبیای هاشیمی

جلوه میکرد .زیرا بنیهاشم عالوه بیر قریشیی بیودن از نسیبت خیونی بیا پییامبر نییز
برخوردار بودند و با دعوی دسترسی انحصاری به تفسییر لیحیح از اسیالم میدعی در
اختیار داشتن دانشی بودند که بیی
3۶

از هیر چییز دیگیر ،اسیتعداد بیه چیال

کشیاندن

بنیادهای جاهلی قدرت امویان را داشت .امری که به دشمنی امویان با بنیهاشم و پیامبر
بی

از پی

دامن می زد .فشار این شرایط امویان را بر آن داشت تا بیا تولیید و جعیل
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کرد (یعقوبی50/2 ،؛ برزگر.)158 ،

دان

اسالم را پر نمایند.
امویان ضمن بهرهمندی از حدیث به عنوان منبع بازشناسی بایستههای عقیده اسالمی
به شعر و قصهپر دازی به مثابه مهمترین مصادیق دان

در عصر جاهلیت تمسک جستند

و دانشی تولید و بازتولید کردند که زمینه تداوم قدرت سیاسی آنها را فراهم کند .بر این
اسا

میتوان تاریخنگاری و حدیثنگاری امویان را جرییانی حسیاب شیده دانسیت.

امویان با عرضه حدیث و تاریخ به دو هد

دست مییافتند .از سویی بیا دسیتکیاری

منابع ،حضور خود در لحنه سیاست و مدیریت جهان اسالم را توجییه مییکردنید؛ از
سوی دیگر با تحریف وقایع و حقایق جاری و ثبت نادرست آنهیا در تیاریخ ،اقیدامات
خود را برای نسلهای آینده توجیه میکردند.
امویان برای تحقق این اهدا

سیلطهجویانیه ،بیه دو شییوه اقیدام بیه تولیید دانی

ایدئولوژیک کردند .نخست احیای تاریخ جاهلی و تحرییف واقعییات تیاریخ اسیالم و
تالش برای نابودی احادیث و اخبار الیل و حقیقی که بسیاری از پاییههیای دولیت و
ساختار امویان را به لرزه درمیآورد .دوم برای توجیه اعمیال گذشیته و مشیروع جلیوه
دادن سیاستهای جاری خود ،سخنان بی اساسی را در ذهن میردم و متیون تیاریخی و
حدیثی وارد ساختند .به همینرو مورخین و محدثین بزرگی مثل دَغفَل نَسابة ،عُبَید بین
مُسلم شَهاب زُهری را به خدمت گرفتند (آل یاسین.)۴۴3-۴۴5 ،

معاویه اولین خلیفه اموی ،نق

دان

در مناسبات قدرت را درک کرد و از آن بهیره

برد .استفاده گسترده معاویه از این ابزار موجب شد تا برخی آغاز جعیل حیدیث را بیا

و قدرت در عصر اموی

جعل حدیث و منع احادیث ناظر بر فضائل اهلبیت

نسبت دان

كَرِیَة ،عَالقة بن کُرشُم و محدث بزرگ و بنیانگذار مکتب حدیث مدنی یعنی محمد بن

خالفت معاویه همزمان بدانند .هرچ ند آغاز این جریان به زمان حیات رسول اکیرم
و خلفای راشدین باز می گردد ،با وجود این به قدرت رسیدن معاوییه زمینیهسیاز گیرم
شدن بازار جعل حدیث در مقایسه با قبل بود (معار  .)101 ،در این سیال معاوییه بیا
دستورالعمل مردم از نقل فضائل امام علی

منع شدند .در این فرمان به گرامیداشیت
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مطلوب خود شکا

موجود میان عقیده اسالمی و چهره سیاسی خیود در جهیان

بود و امویان خود را خونخواه او معرفی میکردند .تکریم خلیفه سیوم نیوعی بازییابی
حیثیت برای خاندان اموی بیود .معاوییه در دسیتورالعمل دیگیری از کیارگزاران خیود
خواسته بود تا در مقابل هر حدیثی که مردم در مورد امام علی

نقل میکنند حیدیثی

در مورد فضائل سایر لحابه نقل شود تا به این سبب موضوع این احادیث به هم خلط
شود و تردید در خصوص لحت انتساب چنین فضائلی به امام علیی
(علوی حضرمی .)13۶ ،بر همین اسا

ایجیاد گیردد

نقیل اخبیار پیرامیون فضیائل الیحاب جهیت

تربیت کودکان و آموزش به زنان در خانه و منبر رواج بسیاری یافت .معاوییه همچنیین
دسته ای از لحابه و تابعان را به جعل حدیث و ارائه اخبار زشت در مورد امام علی
و برائت از آن حضرت واداشت (معار 101-10۴ ،؛ حلبی.)85 ،
معاویه میخواست از حجت اهلبیت و برتری آنها کاسته شود .بیجهیت نبیود کیه
بیشتر احادیث دروغ که فضائل لحابه را بازگو مییکیرد در زمیان حکومیت بنییامییه
ساخته شد .جاعالن این دست از احادیث از این طریق به دستگاه خالفت اموی تقیربب
میجستند (عسگری .) 17 /۶ ،و از این طریق دان

الزم جهت تداوم قدرت خود را بر

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

می ساختند .دانشی که با نقب زدن به اذهان مسلمانان به شکلدهی کن گری سیاسی و
اجتماعی آنها میانجامید.
نتایج این هژمونی حقیقت در عصر اموی را میتیوان در رفتیار شیامیان بیه وضیوح
مشاهده کرد .سیاست امویان چندان کارساز بود که بر اسا

گزارش منابع ،امویان لید

هزار پیرو در شام داشتند که فر ناقه و شتر را نمیدانستند .تأثیرگذاری این سیاست تا
بدان حد بود که گفته شده امویان میتوانستند نماز جمعیه را بیا شیامیان در چهارشینبه
بخوانند .بی جهت نبود که یک قرن بعد از روی کارآمدن معاویه و پس از انتقال خالفت
به عباسیان ،گروهی از بزرگان و ری

سفیدان شام که به دربار سفاح آمده بودند ،قسیم

یاد میکردند که آنها برای رسول اهلل

خویشاوند و وارثی جز امویان نمییشیناختند

(مسعودی.)۴1-۴3 /3 ،
38

این امر داللت بر تالش امویان جهت ایجاد شکا
ارزشهای دان

میان فهم نسل جدید مسلمانان با

برآمده از عقیده اسالمی داشیت .تالشیی کیه در راسیتای بیه کرسیی
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ناقالن فضائل عثمان تأکید شدهبود (عسگری .)1۴-15 /۶ ،زیرا عثمان از خاندان بنیامیه

میگرفت .چنانکه سادهترین اطالعات درباره ائمه را از آنها پنهان میداشتند .به گونهای
که الالً از خویشاوندی علی
حدی بود که زمانی که امام علی
داماد رسول اهلل

آگاه نبودند .این سیاست تحمیقی تیا

با رسول اهلل

نامه ای برای معاویه نوشت و در آن خود را برادر و

خواند و حمزه را عموی خود خطاب کرد معاویه برای پنهان ماندن

این امر از شامیان دستور داد تا این نامه را مخفی کنند (ابن کثیر .)8 /2 ،البته امویان بیه
منع ا حادیث اکتفا نکردند .بلکه سیاست جعل حدیث را نیز به منظور مشروعیتزداییی
از اهلبیت و مشروعیتزایی برای خود پیگرفتند.
به نظر می رسد رشد فرایند جعل حدیث بیه ناکارآمید بیودن سیاسیت منیع رواییت
حدیث اهلبیت بازمیگردد .به همینرو امویان در دو مسییر گیام برداشیتند .مسییر اول
ارائه احادیثی بود که مقام سایر لیحابه را برتیر از اهیلبییت نشیان دهید تیا شییخین
خطاناپذیر و حکومت آنها سمبل و نماینده حکومت حق اسالمی جلیوه نمایید .اموییان
ترجیح می دادند در معرفی شخصیت لحابه اغرا کنند و احکام و قیوانین آنهیا را بیه
عنوان برنامههایی لدرلد معتبر و مشروع جلوه نمایند .برای نمونه طبری روایتی دارد
که بر اسا

آن وقتی عمران بن سواد به عمر راجع به حرمت متعه اشکال کرد و گفت

که این عمل در زمان رسول خدا حالل بوده است و تو (عمر) چرا آن را حرام کیردهای
عمر جواب داد که من همردیف پیامبر هستم (طبری .)23۶/۴ ،در این سیاست تبلیغیی،

نسبت دان

ابوبکر در خطبه آغاز خالفت ،خود را از دیگران برتر ندانسته بود (ابن اعثم.)8 ،

و قدرت در عصر اموی

گاهی آنها را در رتبهای همطراز رسول اهلل

قرار مییدادنید .ایین درحیالی بیود کیه

مسیر دیگر جعل حدیث بود که در آن اعتبار و حرمت اهلبییت بیه چیال

کشییده

میشد .نمونهای از این جعل احادیث به تالش معاویه برمیگردد تا آیات نازل شیده در
مورد امام علی

را به دیگران نسبت دهد و آیاتی که در مورد شخصییتهیای منفیور

نازل شدهاست را به امام علی

نسبت دهد .چنانکه چهارلد هزار درهم به جهت این

خدمت به سمرة بن جندب داد تا حدیثی را که درخصیوص ابین ملجیم بیود بیه امیام
علی

نسبت دهد (علوی حضرمی .)102 ،امویان در این مسیر حتی در احادیث بسیار

رایج در میان مسلمانان دسیت بیرده و بیا دسیت کیاری در آن اهیدا

خیود را پیی
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نشاندن تفسیر امویان از اسالم و تداوم هژمونی حقیقت در چشم انیداز امیوی لیورت

میشدند و لراحتاً به تخریب آنها میپرداختند .از آن جمله شأن نیزول آییه  57سیوره
احزاب درباره لعن آزاردهندگان پیامبر
میخواسته بر خال

رضایت فاطمه

معاویه حتی در کل دوران خالفت

میدانستند .زییرا او

را در مورد امام علی

! دختر ابوجهیل را بیه ازدواج خیوی
سعی میکرد نامی از رسول اهلل

و در این مدت طوالنی تنها یکبار حدیثی از رسیول اهلل

درآورد.

به میان نییاورد

رواییت کیردهاسیت (ابین

عساکر.)727/۶ ،
شواهد بسیاری در خصوص این شیوه از جعل احادیث وجود دارد .در ادامه به ارائه
یک مورد دیگر که بغدادی آورده است اکتفا میشود .این رواییت داللیت بیر تحرییف
حدیث منزلت دارد .بغدادی روایت مزبور را این گونه نقل میکند« :این چیزی است که
مردم از رسول خدا نقل میکنند که آن حضرت خطاب به علی

فرمود رابطه تو با من

مانند رابطه هارون با موسی است .اما شنونده اشتباه کیرد و لیحیح آن ایین اسیت کیه
رابطه تو با من مانند رابطه قارون با موسی است» (الخطیب بغدادی2۶8 /8 ،؛ ابن عدیم،
2209/5؛ ذهبی122/10 ،؛ ابن حجر عسقالنی.)239/2 ،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

روش دیگر امویان برساختن تصویری مطلوب از خود در سنت اسالمی بود .چرا که
در برداشت مسلمانان سنت ،منبعی الیل از دان

تلقی میشد که شایسته پیروی است.

به همین جهت امویان راویان حدیث را واداشتند تا احادیث بسیاری در شأن و منزلیت
خود نقل کنند .معاویه برای پاک کردن سوابق مبارزه بر ضد اسالم خیود و نیاکیان
برای پنهان کردن آنچه از رسول اهلل

و

در مذمت آنها رسیده بود تیالش زییادی کیرد

(حسینی .)5۴-55 ،این تالش از سوی سایر خلفای اموی ادامه پیدا کیرد .بیرای نمونیه
زمانی که ولید بن عبدالملک ،حجاج را به عنوان والی خود بر عرا گمارد ،حجیاج بیه
دسته ای از مدعیان علوم دینی گفت تا که در فضل و سوابق بنیامیه سخنپردازی کننید
و در بغا و طعنه بر علی

حدیث گویند (ابومعاش358/۴ ،؛ بلداوی.)87 ،

آشنائی با احادیث ناب و الیل نبوی زنگ خطر بزرگی برای سیاسیتهیای اموییان
۴0

بهویژه معاویه بود .این آشنائی میتوانست توسط محیدثینی کیه بیه شیام رفیت و آمید
داشتند لورت گیرد .این امر وویفه خطیری را برای معاویه ایجاب میکرد کیه از ورود
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میبردند .از این رو بسیاری از احادیث جعلی مستقیماً به سمت اهلبییت هید

گرفتیه

عسگری در آماری که برگرفته از نسخههای خطی تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر اسیت
مسافران به شام را نشان میدهد .این جیدول مربیوط بیه

میزان رفت و آمدها و اهدا

قرن اول اسالمی است که شام به شدت درگیر مسایل سیاسیی بیود .یعنیی زمیانی کیه
معاویه بر ضد حکومت مرکزی شورش کردهبود .از اینرو در آن دوره سیفرها افیزای
داشته و  8۶درلد از این ترددها به همین دوره برمییگیردد کیه بیشیتر آنهیا سیفرهای
سیاسی و نظامی بودند .احتماالً بخ
انجام شدهاست که امام علی

زیادی از آن سفرها در خالل سیالهیای 35-۴0

درلدد حل مشکالت به وجود آمده با شام برآمدند .در

این جدول تنها  11درلد از سفرها با هد
آموزش احکام و معار

تعلیم بوده که هیچ یک را با قصد تعلیم و

اسالمی ذکر نکردهاند .از اینرو مردم شیام طیی ایین سیالهیا

متمادی همچنان نسبت بیه معیار

اسیالمی القیاء شیده از خیارج شیام ناآگیاه بودنید

(عسگری.)120-123 ،
مهاجرين به شام در قرن اول اسالمي
هدف

نفر درصد

اشعار از قالبهای تأثیرگذار دان

متعار

در میان اعراب بود که تأثیر معجزهآسایی

در میان آنها داشت .چنانکه گاهی یک بیت شعر باعث مرگ چندین نفر در میان عیرب

نسبت دان

نقش شعر و قصه در تداوم قدرت امویان

و قدرت در عصر اموی

اهدا شخصی یا سیاسی ۶7/۶ 300
18/5 82
دینی یا نظامی
2/9 13
اقتصادی
11 49
طلب علم
0
0
تعلیم
100 444
مجموع

می شد .نمونه آن اقدام سفاح خلیفه عباسی برضد اموییان اسیت .زمیانی کیه عیدهای از
امویان مورد عفو خلیفه عباسی واقع شدند ،شاعری سفاح را برضد امویان تحریک کرد،
او نیز دستور به قتل همه حاضرین اموی داد (یعقوبی .)352-359 /2 ،خلفای اموی نییز
از نق

اشعار در ناخودآگاه جمعی اعراب آگاه بودند و از این توان در راسیتای تنظییم

۴1
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آنها جلوگیری کند تا گوش و دل مردم را همچنیان در اختییار خیود نگهیدارد .عالمیه

کارگزاران اموی به دستور معاویه اشعاری میسرودند که ضمن لطمیه زدن بیه حیثییت
رقبای هاشمی زمینه تداوم قدرت امویان را فراهم میکرد .برای نمونه ابومالک غیاث بن
غوث بن الصلت ملقب به اخطل از شعرایی بود که امویان از اسیتعداد ادبیی او جهیت
مقابله با مخالفان خود بهره بردند .پس از جنگ لفین که یکی از شاعران انصار به نیام
عبدالرحمان بن حسان بن ثابت انصاری شعری در ذمّ خاندان اموی سرود؛ اخطل مأمور
شد طی شعری پاسخ او و انصار را بدهد (الفاخوری.)270 ،
همچنین اخطل به هنگام منازعه قدرت میان عبداهلل بن زبیر و مروان و عبدالملک بن
مروان اشعاری علیه خاندان زبیر سرود .حنا فاخوری در کتاب تداریخ االد العربدی بیه
لورت مفصل این دسته از ادبای عصر اموی را تحت عنوان «شیعر السیاسدیة» بررسیی
کرده است .برای جلوگیری از اطاله به ذکر اشعاری ولید بن عبدالملک از خلفای امیوی
بسنده میکنیم.
ولید در اشعار خود قتل عثمان را به شییعیان و بنییهاشیم نسیبت مییداد و چنیین
میسرود « :به خدا سوگند اگر روزها سبری شود و انتقام جویی ،انتقام خیون عثمیان را
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نگیرد ،پسر هند نخواهی بود .آیا بنده قومی میتواند سرور اهل خود را به قتل برساند و
شما خون او را نستانید» (الفهانی ،277 /۴ ،مادلونگ .)25۴ ،او از این طریق میکوشید
به حیثیت شیعیان لطمه وارد کند و با مظلوم نمیایی بیرای خانیدان اموییان مشیروعیتی
دست و پا کند .ولید در شعر دیگری خطاب به کشیندگان عثمیان و میتهم کیردن امیام
علی

اینگونه میسراید« :چه اگر شما به واسطه ابین اروی -میادر عثمیان -بیا خیود

لجاج ورزیده و نامهربانی کرده اید ،البته ما به شما درحالی که گروهی هسیتید مصییبت
دیده ،با آت

کیین و خونخیواهی شیب و روز بیا نگیاهی برخاسیته از درون قلیبهیا

مینگریم .تا بدانجا که میبینیم چه چیز چشمها را روشن میکند و چه چییز عطی
فروخواهد نشاند .میگویند علی
نبود چه جایگاه
۴2

را

 ،به نهانگاه خانهاش پناه برده ،اما آنچه کرد ،مهربانی

نهانگاهی نبود .از آنچه گذشت نیز بیخبر نبودهاست .اگر گفته بیود

از او دست بردارید آنان شمشیر درنیام برده و با اندوهی فراوان در سینه بازگشته بودند.
اما چشمان

را برهم نهاده ،راهی

راه آنیان بیود و شیرارت بیدترین راه اسیت .پیس
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رفتارهای اجتماعی آنان و تداوم قدرت خود بهره بردند .چنانکه بخ

زیادی از شعرا و

نیست» (ابن بکر 20۶-207 ،به نقل از مادلونگ.)2۶1 ،
این شعر به خوبی نمودار ستیزه جویی این خلیفه اموی است .البته این اشعار مربیوط
به آغاز خالفت امام علی
امام علی

است .مدتی بعد ولید و معاویه لراحتاً قتیل عثمیان را بیه

نسبت می دهند .چنانکه ولید در شیعر دیگیری نییز خطیاب بیه معاوییه و

شامیان ،آنها را به جنگ با علی

تحریک میکند و هر نوع دستیابی به للح و سازش

را ناممکن قلمداد میکند « :معاویه به راستی که ملک زوال

سریع است و تیو آنچیه را

در دست داری همین امروز لاحب باش .نامهای با پیشنهادی از جانب علی

بیه تیو

رسید که کار را یکسره میکند ،پس للح یا جنگ با او را انتخاب کن .امیدی به جلیب
دوستی دشمن کینهتوز نداشته باش و از آن روز که از وقوع

میترسی ایمن باش .اگر

جنگ میکنی چون جنگیدنِ آزادهزاده ای با او پیکار کن و اگرنه تسلیم شو و للح کین
تا گژدمهای جرار او ،پی

نخزند» (منقری5۴- 53 ،؛ لفوت.)3۴5/1 ،

در کنار شعر ،قصه نیز از دیگر مصادیق دان

عصر اموی بود که بیشتر به مزاج عامه

مردم خوش می آمد .از این روی امویان جهت تداوم قدرت و سیلطه خیود از قصیاص
استفاده می کردند .در ابتدا منظور از قصاص کسانی بود که در نقل تاریخ انبیا و خلقت،
بدون سند متصل به پیامبر

سخن میگفتند و در اوهار سخنانشان بیشباهت به قرآن
آن روزگیار ناپسیند تلقیی نمییشید

نسبت دان

و خرافه را در میان مسلمانان میپراکندند به تدریج از

و قدرت در عصر اموی

نبودند .به همین جهیت ایین الیطالح در عیر

(عسگری .)83 /۶،اما از آنجا که این گروه در نقل مطالب خیود همیه امیور را بیه هیم
میبافتند و انواع مطالب بی اسا

چشم محدثان افتادند و به عنوان دروغگوترین مردم شناخته شدند .امویان از این گیروه
در دستیابی به منافع خود بسیار بهره میبردند .چنانکه از همنشینی خلفیای امیوی بیا
قصاص سخنهای بسیار گفته شدهاست.
امویان خأل ناشی از منع حدیث را با ترویج قصهپردازی و داستانسرایی پر میکردند.
به نظر میرسد داستانسرایی را معاویه به منظور پی
 .)190بر این اسا

بردن فتنهاش آغاز کیرد (ابورییه،

داستانسرایی حربهای تبلیغی بود که با مفاهیم جهتدار برای تحقق

اهدافی خاص دنبال میشد .از این روی معاویه داستانسرایان را به طیرز اعجیابآوری

۴3
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همگان ،دَین گناهی برما دارند ،که از یاد نمیبریم و گناه علیی

نسیبت بیه او انیدک

داستانسرایی میکردند .همچنانکه عده بسیار زیادی از آنهیا بیه همیراه سیباهیان بیرای
جنگ حرکت میکردند .مسعودی روایتی از سیاسیتهیای معاوییه آوردهاسیت کیه بیه
وضوح از عمق حربههای تبلیغاتی معاویه و تالش او در بهرهمندی از دان
دستیابی به اهدا

زمانه جهت

سیاسیاش حکایت میکنید« .قیوت سیاسیت و) در کیار جیذب

قلوب خاص و عام بدانجا ر سیده بود که پس از ختم لفین یکى از اهل کوفه سوار بیر
شتر نر خود به دمشق رفت و یکى از مردم دمشق در او آویخت که این شتر ماده از من
است و در لفین از من گرفته ا) .دعو) پی

معاویه بردند و دمشقى پنجاه شاهد آورد

و همه شهادت دادند که این شتر ماده از اوست .معاوییه بیه ضیرر کیوفى حکیم داد و
بگفت تا شتر را به دمشقى تسلیم کنند .کوفى گفت خدایت به لالح رهبر) کنید ایین
شتر نر است و ماده نیست .معاویه گفت این حکمى است که داده شیدهاسیت .پیس از
آنکه قوم پراکنده شدند ،کس فرستاد و کوفى را احضار کرد و قیمت شتر او را پرسید و
دو برابر آن را به او داد و نکوئى کرد و گفت به على بگو من با لد هزار نفر کیه شیتر
ماده را از نر تشخی

نمی دهند با او جنگ خواهم کرد .کار اطاعت و تسلیم شامیان در

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

قبال و) بدانجا رسیده بود که وقتى سو) لفین میرفت روز چهارشینبه بیا آنهیا نمیاز
جمعه خواند» (مسعودی.)3۶-37/2 ،
نتیجه ای ن تبلیغات معاویه در گفتگوهای میان لشکر شام و کوفه در روز لفین قابیل
مشاهده است .بنا به روایتی از طبری هاشم بن عتبهالمرقال در بعد ازوهر «لیلهالهریر» در
ماجرای لفین ،برای الحاب و یاران

لحبت و آنها را بر قتال با دشیمن و لیبر در

برابر آنها ،ترغیب کرد .آنگاه خو دش همراه گروهی از قراء ،به میدان رفت .در این بین،
جوانی از لشکر شام و وابسته به قبیله غسّان به جنگ با آنها آمید کیه بسییار در جنیگ
ثابت قدم بود و در رجزهای

از خونخواهی عثمان سخن میگفت .او بنیا بیه آنچیه از

تبلیغات معاویه دریافت کردهبود اما علی

را قاتل خلیفه مسیلمین میی دانسیت و بیه

ایشان دشنام میداد .هاشم نیز جوان را بهخاطر سخنان و دشنامهای
۴۴

انذار داد .اما پاسخ

جوان غسانی به وضوع پرده از عمق تبلیغات معاویه بر میدارد .او در پاسخ گفیت کیه
من از روی اعتقاد با شما می جنگم چرا که به من گفتهاند ،رهبر شما نماز نمیخوانید و
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رشد داد .به طوری که ایشان هر روز در پایان هر نماز برای نمازگزاران قصهپیردازی و

جایگاه قصاص به قدری بود که مجالس شبنشینی قصر معاویه حضور مییافتنید و
اخبار و داستان هایی از عرب و عجم و پادشاهان این دو و سیاستهای آنها را رواییت
میکردند .ذکر فضائل و برتری شهری همچون شام در مقابل مکه و مدینیه نمونیهای از
قصهپردازی هایی است که معاویه و اموییان در راسیتای تقوییت قیدرت خیود بیه کیار
میبردند (معار  .)108-109 ،در این روایات شیام بیه عنیوان سیرزمین نیکیان ،شیهر
برگزیده خدا و یاری کننده دین خدا است .در این روایات مهاجرتکنندگان به شام بیه
عنوان کسانی که مورد رحمت خدا قرار گرفتهاند و کسانی که از شام به سرزمین دیگیر
مهاجرت کنند به عنوان مغضوبان درگاه الهی شناخته میشوند .در روایتی دیگر شام بیه
عنوان شمشیری از شمشیرهای خدا معرفی شده که که پرودرگیار بیا آن از طغییانگران
انتقام میگیرد (ابین عسیاکر287 /1 ،؛ ابورییه .)19۶-197 ،اموییان بیا اسیتفاده از ایین
داستانسرایی ها قدرت گیری شام در مقابله با مهمترین مراکیز وهیور اسیالم را توجییه
می کردند .مراکزی که به جهت پیشینه قدرتمند در اسالم و همچنین بیه جهیت حضیور
الحاب پیامبر

در آنها ،پذیرای قدرتگیری امویان شام نبودند.

نتیجه

بر اسا

مدل فوکو مناسبات قدرت در هر جامعه ،دانشی را تولید میکند کیه تضیمین

لف اول مبارزه با عقیده اسالمی ،نداشتن آگاهی عمیق از بایستههای عقیده اسیالمی و
عدم خویشاوندی نزدیک با پیامبر

از بحران مشروعیت رنج میبردند ،تالش کردند

تا پس از دست یابی به زور و سلطه سیاسی ،دانشی تولید کنند تا زمینیه تیداوم قیدرت

و قدرت در عصر اموی

کننده تداوم این مناسبات قدرت خواهد بود .در حالی که امویان بیه جهیت حضیور در

نسبت دان

دان

توسط فرآیندهای جمعی و سیاسی جاری در ساختار اجتماع ساخته میشیود.

ایشان را فراهم کند .در واقع شالوده تمام فعالیتهای بنیامیه بهویژه معاویه ،بر دو رکن
به جهالت کشاندن مردم و تخریب شخصیت و مقام طیر
ضربه زدن به منصب و مقام امام علی

مقابیل بیود .معاوییه بیرای

 ،با به تحمیق کشاندن مردم و تالش بر استمرار

جهالت آنها از ابزارهای معرفتی سود جستند .معاویه سخت مراقب بود تیا میردم شیام
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عامل ریخته شدن خون عثمان است (طبری.)255۶-2557 /۶ ،

اسالم بودند ،برای آماده سازی افکار عمومی در راستای کسب مشیروعیت خیوی  ،بیه
نوشتن احادیث جعلی ،تحریف حقایق ،فرقه گرایی و ترویج عقاید انحرافی پرداختنید و
با احیای اندیشه های جاهلی ،نظام فرهنگی مبتنی بر تبعیا نیژادی را در جامعیه رواج
دادند .از اینرو از جعل حدیث تا شعر و داستانسرایی در راستای تولید دان

مطلوب

خود و متعاقب آن تنظیم رفتار اجتماعی استفاده کردند؛ دانشی که با کاسیتن از منزلیت
بنی هاشم و ایجاد حیثیت برای امویان ضامن بیه حاشییه رانیدن اهیلبییت از مناسیبات
قدرت و تداوم قدرت امویان باشد.

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398
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لرفاً از او تغذیه فکری شوند .خاندان اموی که خواهان دستیابی بیر حکومیت جهیان

 ابن أبی الحدید المدائنی ،أبو حامد عز الدین بن هبة اهلل بن محمد بین محمید ،شیرحنهج البالغة ،جلد، 1تحقیق محمد عبد الکیریم النمیری ،بییروت ،دار الکتیب العلمیدة،
الطبعة األولى. 1۴18 ،
 ابن اثیر ،عزالدین علی ،کامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،ترجمه ابو القاسم حالیت وعبا

خلیلى ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتى علمى.1371 ،

 ابن اعثم ،محمد ابن علی ،الفتوح ،ترجمه محمد ابن احمد مستوفی ،تهران ،انتشیاراتآموزش و پرورش انقالب اسالمی.1372 ،
 ابن بکار ،زبیر ،االخبارالموفقیات ،تحقیق سامی مکی العانی ،بغداد ،مطبه العانی ،بی تا. ابن بکر ،محمد بن یحیی ،التمهید و البیان فی مقتل شهید عثمیان ،بیه همیت محمیودیوسف زائد ،بیروت19۶3 ،م.
 ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،بیروت ،دارالصادر ،بی تا. ابن عبدربه ،عقدالفرید ،تحقیق محمد سعید العریان ،بیروت ،دارالفکر.1372 ، ابن عدیم ،عمر بن احمد ،بغیه الطلب فی تاریخ الحلب ،تحقیق سهیل زکار ،بییروت،دارالفکر ،بی تا.
 یییییییییییییییییییییییییییییی ،تاریخ مدینه دمشق ،تحقییق علیی شییری ،بییروت، ابن کثیر ،عماد الدین ابوالفداء اسماعیل ،البدایه و النهاییه ،بییروت ،مکتبیه المعیار ، 19۶۶م.
 -ابن مزاحم منقری ،نصر ،وقعه لیفین ،بیه کوشی

عبدالسیالم محمید هیارون ،قیم،

انتشارات مکتبه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی (ره). 1۴0۴ ،

و قدرت در عصر اموی

دارالفکر. 1۴15 ،

نسبت دان

 -ابن عساکر ،علی ابن حسن شافعی ،تاریخ مدینه ،دمشق ،دارالبشیر ،بی تا.

 ابوریه ،محمود ،سنت محمدی در گذر تاریخ ،ترجمه سید محمد موسوی ،قیم ،ذویالقربی.1389 ،
 ابومعاش ،سعید ،اربعین فی حب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علییه السیالم ،قیم،نشر االعتصام ،بی تا.
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منابع

 الفهانی ،ابوالفرج ،االغانی ،بوال .1285 ، -آل یاسین ،راضی ،للح امام حسن

پرشکوه ترین نرم

قهرمانه تاریخ ،سید علیی

خامنه ای ،آسیا ،بی جا.13۶5 ،
 برزگر ،ابراهیم ،تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران ،تهران ،سمت.1389 ، بلداوی ،وسام ،فضایل اهل البیت علیهم السالم بین تحریف المدونین و تناقا منهاجالمحدثین ،کربال ،نشر العتبه الحسینیه المقدسه ،قسم الشوون الفکریه والثقافیه.1۴33 ،
 الجابری ،محمد عابد ،عقل سیاسی در اسالم ،ترجمه عبدالرضا سواری ،تهران ،گام نو،.138۴
 -حسینی ،سید غالمرضا ،معاویه را بشناسیم ،بنیاد معار

اسالمی ،بی جا.1385 ،

 حلبی ،علی الغر ،تاریخ اندیشه های سیاسیی در اییران و اسیالم ،تهیران ،انتشیاراتاساطیر.1380 ،
 الخطیب البغدادی أحمد بن علی أبو بکر ،تاریخ بغداد ،جلید  ،8بییروت ،دار الکتیبالعلمیة ،بی تا.
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 ذهبی ،محمد بن احمد بن عثمان ،تاریخ االسالم و وفیات االعالم والمشاهیر ،تحقییقعمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتب العربی ،بی تا.
 یییییییییییییییییییییییییییییی  ،تذکرة الحفاظ،ج ،1بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپدوم. 1۴28 ،
 شرت ،ایون ،فلسفه علوم اجتماعی قاره ای ،ترجمه هادی جلیلیی ،تهیران ،نشیر نیی،.1392
 لفوت ،احمد زکی ،جمهره الرسائل العرب فی عصور العربیه الزاهره ،بیروت ،مکتبیهالعلمیه ،بی تا.
 -طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،اساطیر.1375 ،

۴8

 طبری ،محمد بن جریرتاریخ الطبری ،جلد  ،۴بیروت ،موسسة االعلمی ،بی تا. عسگری ،سید مرتضی ،نقمجمع علمیاسالمی ،بی تا.

ائمه در احیاء دین ،جلد ،۶تنظیم محمد علیی جیاودان،
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 -احمدی ،بابک ،مدرنیته و اندیشه ی انتقادی .تهران ،نشر مرکز.1389 ،

مرتضوی.13۶۴ ،
 الفاخوری،حنا ،تاریخ االدب العربی ،تهران ،انتشارات تو .1383 ، -فیرحی ،داوود ،قدرت ،دان

و مشروعیت در اسالم ،تهران ،نشر نی.139۴،

 قرطبی ،ابن عبدالبر النمری ،االستیعاب فی معرفت الحاب ،بیروت ،داراالحیاء التراثالعربی ،بی تا.
 کالینیکو  ،آلکس ،درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ،ترجمه اکبر معصوم بیگی،تهران ،نشر آگه.1385 ،
 کریمی ،محمود و طاووسی مسرور ،سعید ،انگیزه های سیاسی در جعل روایات مدحو ذم بالد ،دو فصلنامه دان

سیاسی ،سال ششم ،شماره اول،ل

.1389 ،85-125

 مادلونگ ،ولفرد ،جانشینی حضیرت محمید (ص) ،ترجمیه احمید نمیائی ودیگیران،مشهد ،آستان قد

رضوی.1377 ،

 مانزلو ،آلن ،واساخت تاریخ ،ترجمه مجید میرادی سیده ،تهیران ،پژوهشیکده تیاریخاسالم.139۴ ،
 مسعودی ،علی ابن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسیم پاینیده، معار  ،مجید ،تاریخ عمومیحدیث ،تهران ،انتشارات کویر.139۴ ،کمال خالق پناه و دیگران ،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1388 ،
 هال ،استیوئرت ،معنا ،فرهنگ و زندگی اجتمیاعی ،ترجمیه ی احمید گیل محمیدی،تهران ،نشر نی.1391 ،

و قدرت در عصر اموی

 -مک کارتی ،ای .دی ،معرفت به مثابه فرهنگ ،جامعه شناسی معرفت جدیید .ترجمیه

نسبت دان

بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.13۴7 ،

 یورگنسن ،ماریان و لوئیز فیلیبس ،نظریه و روش در تحلیل گفتمیان ،ترجمیه هیادیجلیلی ،تهران ،نشر نی.1392 ،
 یعقوبى ،احمد بن ابى یعقوب ابن واضیح یعقیوبى ،تیاریخ یعقیوبى ،ترجمیه محمیدابراهیم آیتى ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى.1371 ،
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 -علوی حضرمی ،محمد بن عقیل ،معاویه و تاریخ ،ترجمه عطاردی ،بی جا ،انتشیارات

