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 اسم املادة : تاريخ الدولة الاموية 

 سياسية معاوية الدينية اسم املحاضرة: 

 كان ألامويون وما زالوا من أخطر اعداء النبي )ص(، وانهم اعتنوا الاسالم في آخر ساعة مرغمين ثم سنحت لهم الفرصة بأن يحولوا ألنفسهم

تغتببين لسطانه، فأعادوا الاسالم واملسلمين اى  اجااللية ألادى،، ههه  املااعر وناائرلا واهه ثمرة حكم الدين فأصبحوا القائمين عليه، امل

طان املسلمون الدولة ألاموية، فأراد معاوية ان يتتغلب عل  لها الاعور العام بسالح الدين نفسه، كما أراد التوصل لتحطيم ما ألعدائه من سل

،
ً
فد وضغ هماعة من الصحابة وآخرين من التابعين روايات بيحة في الامام علي )ع( تقتض ي الطعن فيه  روحي عل  املسلمين عن له  الطري ايضا

 ُيرغب في مثله ومن لؤالء عمرو بن العاص واملتغيرة بن شعبة وسمرة بن هندب، ومن التابعين عروة بن الزبي
ً
 ر.والبراءة منه، وهعل لهم هعال

 ظالرة وضع اجحديث -أ

به التبرير الديني لسلطان بني أمية او لكبح اجامالير عن الثورة برادع داخلي لو الدين نفسه، فاختلوا الاحاديث لقد أوهد معاوية واصحا

بة. املختلفة التي تتضمن الطعن في علي )ع( والل بيته وىسبتها اى  النبي )ص( مابل إلاكثار من فضائل كل من خالف الامام علي )ع( من الصحا

 ههها الاأن، فكرر املتنافسون عل  الدنيا، فرويت اخبار كثيرة في منابب وكان معاوية يبعث بالبال 
ً
ت والكساء واجحباء والقطاعع للل من لف حديثا

عام الصحابة مفتعلة ال حقيقة لها ورويت من عل  املنابر والكتاتيب وحلقات الدرس واملواعظ ومض ى عل  ذلك الفقهاء والقضاة والوالة، وكان ا

راء املراؤون الهين ياهرون اجخاوع والنسك فيفتعلون الاحاديث فيحاوا بهلك عند والتهم ويقربوا مجالسهم. فقد ذكر ابن الناس من ذلك بل
ُ
ية الق

 ابي اجحديد: ))فلم يزل ألامر كهلك حتى مات اجحسين بن علي عليه السالم فازداد البالء والفتنة((.

: ))ان اكرر الاحاديث املوضوعة في فضائل الصحابة  -اكابر املحدثين واعالمهم  ولو من –لهلك بال ابن عرفة املعروف بـ "نفطويه"  

نوف بني لاشم((.
ُ
 اليهم بما يانون انهم يرغمون به أ

ً
 في ايام بني أمية تقربا

ْ
ت

َ
ِعل

ُ
فت

ُ
 أ

 بن عمر انه بال: ))بال ووضعت الاحاديث التي تخدر املسلمين من الثورة ضد الالم والااملين والرضوخ لهم. فقد ُروَي عن عبد هللا 

 تنكرونها، بالوا، فماذا تأمرنا يا رسول هللا؟ بال: أدوا اليهم ح
ً
قهم، وسلوا هللا رسول هللا صل  هللا عليه وآله وسلم: انكم سترون بعدي أثر  وأمورا

 حقكم((.

  
ً
 يكرله فليببر عليه، فإن من فارق اجاماعة شبرا

ً
 هاللية((. وبال مرة اخرى: ))من رأى من أمير  شيئا

ً
 فما مات إال ميتة

 من كان((. 
ً
: ))ستكون لنات ولنات، فمن أراد ان يفرق أمر له  ألامة وهي همع فاضربو  بالسيف كائنا

ً
 وبال ايضا

ولناك لون آخر في التضليل الديني استخدمه ألامويون لتثبيت ملكهم وبرعوا في استخدامه ولو تأسيس الفرق الدينية السياسية التي  

 دم للامالير تفسيرات دينية تعزز من سلطة ألامويين وتخدمها وتبرر اعمالها.تق

 

 تأسيس فرق باسم الدين  -ب

 ال يحتاج اى  التعبير بفعل من الافعال، فيكفي الاىسان ان يك
ً
 خالبا

ً
 بلبيا

ً
 من له  الفرق "فربة املرهئة" التي اعتبرت الايمان عمال

ً
ون مؤمنا

الاعتداء عليه، فهم يعلنون: "ال تضر مع الايمان معبية كما ال تنفع مع الكفر طاعة" و "ان الايمان الاعتقاد بالقلب بقلبه ليعبمه الاسالم ويحرم 

 وان اعلن الكفر بلسانه وعبد ألاوثان ولزم اليهودية والنبرانية ومات عل  ذلك فهو مؤمن كامل الايمان من الل اجانة".

 بوا من الكبائر، وان حكومتهم اجاائرة حكومة شرعية ال يجوز اجخروج عليها.والنتيجة ان ألامويون مؤمنون مهما ارتك

 كثيرة هي "فربة القدرية" القائلين بحرية إلارادة وإلاختيار، وان الاىسان لو الهي ي
ً
ختار نوع وببالة له  الفربة ىاأت فربة اخرى اخهت ابعادا

 عل  ألامويين الهين كانوا يخافون من ربابة ألامة عليهم وعل  تبرفاتهم،  السلوك والعمل الهي يمارسه في حياته، فاللت له  الفربة
ً
 كبيرا

ً
خطرا

الناس لهلك اضطهدوا اصحاب له  العقيدة وناصروا العقيدة املضادة لهم "عقيدة اجابر" التي كانت تالئمهم في امليدان السياس ي ألنها توحي اى  

وظاملة ليست سوى بدر مرسوم من هللا وال يمكن تتغيير  او تبديله، فال هدوى اخرى من الثورة بأن وهود ألامويين وتبرفاتهم مهما كانت شاذة 

 عليهم.

سه فهي غير لهلك كان معاوية بن ابي سفيان يتاالر باجابر والارهاء ألهل تبرير أفعاله أمام املأل ألنها مقدرة ال سبيل اى  تبديلها، في الوبت نف

 دي
ً
.بادحة فيه باعتبار  حاكما

ً
 نيا

 كهلك، ألن اجابر يخدم  –كما ياهر  -يقول الدكتور أحمد أمين: "بنو أمية 
ً
 فقط ولكن سياسيا

ً
كانوا يكرلون القول بحرية الارادة ال دينيا

ر ألامور بد فرض عل  الناس بني أمية كما فرض كل ش يء، ودولتهم بقضاء هللا وبدر ، في جب اجخضوع سياستهم، فالنتيجة للابر ان هللا الهي ُيسِيِّ

 للقضاء والقدر".

تمع كان لها اجخداع والتخدير الديني أحد أركان السياسة ألاموية الهي تكفل بإيجاد تبرير ديني للوضع الاهتماعي الااذ الهي كان عليه املج

ريَد منه حمل اجامالير املسلمة عل  السكوت عن النقد والقعود عن محاولة اي تتغيير اى  وضع مستو  
ُ
احسن وبهلك يختففي الاعور  الاسالمي، أ

.باإلثم من ضمير الناس، لها الاعور الهي يدفع اى  الثورة حين يبلغ درهة ضتغط عالية، وعندما يضمحل الاعور باإلثم يستقر املجتمع نهائي
ً
 ا

 

 



: إظهار اجحقد عل  النبي )ص( والعداء أللل بيته )ع(
ً
 خامسا

 تامخ رهال  
ْ
مكث معاوية إبان خالفته أربعين همعة ال يبلي عل  النبي )ص(، وحينما ُسِئَل عن ذلك بال: ))ال يمنعني عن ذكر  إإل أن

: "هلل ابوك يا ابن عبد هللا لقد كنت عاىي الهمة
ً
 رسوُل هللا" فاندفع بائال

ً
 يقول: "أشهد ان محمدا

ً
لنفسك إال  ما رضيت بأنافها((، وَسِمَع املؤذن يوما

 اسمك باسم رب العاملين".
َ
 ان ُيقَرن

لها سخر هميع اههزته للحط من بيمة الل البيت واستخدم اخطر الوسائل في محاربتهم وإبضائهم عن وابع اجحياة الاسالمية، وكان من  

 -بين ما استخدمه في ذلك:

اظ والقباصين ليحولوا القلوب عن الل البيت عليهم السالم. -1  تسخير الوعِّ

 مئات اجحاديث لهلك. -2
ْ

ت
َ
ِلق

ُ
 افتعال الاخبار والاحاديث اللاذبة عل  لسان النبي )ص( للحط من بيمة الل البيت )ع(، فاخت

استخدام سب أمير املؤمنين )ع( والل بيته عل  منابر املسلمين وفي نواديه العامة واجخاصة، واوعز لعماله ووالته أال يهيعوا اي فضيلة  -3

 الامام في هميع انحاء العالم الاسالمي آنهاك.من فضائلهم، فسرى سب 

 

: فرض والية العهد
ً
 سادسا

كانت اجخالفة ايام اجخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان ذات مسحة اسالمية وكانوا يحكمون تحت شعار خالفة الرسول ألاعام صل  هللا عليه  

( ورسالته بالل علني وصريح في بداية حكمه، إذ كان يستتغل املاالر وآله وسلم، لكن معاوية بعد توليه السلطة لم يجترئ عل  تحدي الرسول )ص

 
ً
 إسالميا

ً
 معاوية بالدلاء ألنه كان يلبس باطله لباسا

َ
، فبعد الاسالمية إلحلام القبضة وتحقيق املزيد من السيطرة عل  املسلمين، لهلك ُوِصف

تلار والية العهد ولو عل  بيد اجحياة وبماورة وتحريض من املتغيرة بن شعبة لـ( عمد اى  اب03استاهاد الامام اجحسن املجتبى عليه السالم سنة )

، الهي حاز عليه مرة اخرى بعد ابتناع  معاوية الهي عزله معاوية عن والية الكوفة وأبدله بسعيد بن العاص ألاموي من أهل أن يبق، بمنببه كوال 

عة من ألل الكوفة، ولقد بال املتغيرة عن ذلك: ))لقد وضعت رهل معاوية في غرز بعيد بفكرة والية العهد البنه يزيد وتعهد املتغيرة من أخه البي

.))
ً
ْق أبدا

َ
 ال ُيرت

ً
 التغاية عل  أمة محمد وفتقت عليهم فتقا

 ل 
ً
 واضحا

ً
 للقيم الاسالمية واستهتارا

ً
 صريحا

ً
ُعَد ذلك لتلا

َ
عرف فلم يسبققه في له  اجخطوة سابق وتبعه كل من هاء بعدله من الحق، ف

 اى  ذلك ان فرض البيعة ليزيد عل
ً
 ينتقل بالوراثة، مضافا

ً
 وال كسرويا

ً
 بيبريا

ً
 ان اجخالفة الاسالمية ليست حكما

َ
  املسلمين كان املسلمين ملا ُعِرف

 هريمة كبرى ذات ابعاد اهتماعية وسياسية خطيرة تنتهي بتبفية الاسالم ومحو .

 

م اجحكم وإلادارة في عهد معاوية
ُ
ا

ُ
 ن

ناول اجاانب آلاخر من حكم معاوية ونقول بحيادية تامة انه استحدث بعض التتغييرات وادخل نام هديدة تتفق مع ظروف الدولة ونت 

 يتضح فيه
ً
 مناما

ً
 حكوميا

ً
النمط  وطبيعة البالد، فقد ألغ  الكثير من املاالر التقليدية التي كانت سائدة في ألامبار الاسالمية وأبام ههازا

 ملجاورته الدولة البيزنطية لهلك أبام البيزنطي، حي
ً
ههة التي حرص عل  التمسك هها واضحة نتيجة

ُ
ث كان السلوك الشخص ي ملعاوية وماالر ألا

 
ً
 يقيم فيه أطلق عليه اسم )ببر اجخضراء( ولو مجاور للمساد اجاامع في دماق، واستحدث املأذنة كما استحدث )ديوان البريد( حرصا

ً
ببرا

خبار اى  مركز اجخالفة في دماق، فتم تقسيم الطرق منازل يتم فيها استبدال اجخيل للسرعة، وبهلك اصبح اداة لامة في ادارة عل  سرعة وصول الا 

 شؤون الدولة.

وأىاأ معاوية )ديوان اجخاتم( وكان من أكبر دوواين الدولة ويقوم موظفو  بنسخ أوامر اجخليفة وإيداعها بعد ان تحزم بخيط وتختم بخاتم  

ل الهمة حب لها الديوان، كما لو اجحال اليوم في بلم "ألارشيف" او الساالت. أما بالنسبة لإلدارة املالية فقد َعِهَد معاوية اى  هماعة من الصا

 ولم )النبارى واليهود( ممن ُعِرفوا بكفاءتهم، وبهلك يكون معاوية اول من عين النبارى في مناصب الدولة.

 لزيادة وتحقق في عهد معاوية العد 
ً
يد من املااريع الزراعية وإلاروائية في بالد الاام واجحااز والعراق وتضاعفت عطايات اجُاند نتيجة

 عل  الاام، كما التم بترميم اجحبون الساحلية في )عل
ً
ا وصور( موارد الدولة الاسالمية، كما أىاأ معاوية البحرية الاسالمية منه ان كان واليا

بيمت مراكز لبناعة ا
ُ
لسفن في كل من )صور وصيدا والاسكندرية( وبفضل ألاسطول العربي الاسالمي تمكن املسلمون من فتح هزيرتي )ببرص وأ

 ورودس(.

وبامت سياسة معاوية في إدارته لألمبار الاسالمية عل  تعيين الوالة ملدة من الزمن ثم يعمل عل  عزلهم من اهل تثبيت دعائم خالفته.  

وان بن اجحكم( الهي وال  املدينة املنورة ومكة والطائف ثم عزله ووىي )سعيد بن العاص( ثم عزله ووىي )مروان بن اجحكم( وكان من أشهر والته )مر 

 لـ )عمرو بن العاص( هزاَء مساندته يوم صفين، و 
ً
 ولكها كام يبدل احدلما باآلخر عل  والية املدينة املنورة، أما مبر فقد أعطالا طعمة

ً
بقي واليا

لـ(، ووىي عل  الكوفة )املتغيرة بن شعبة(، أما الببرة فوى  عليها )عبد هللا بن عامر( ثم عزله ووىي عليها )اجحارث بن عبد 33ى وفاته سنة )عليها حت

 بن زياد( الببرة هللا ألازدي( ثم عزله ووىي عليها )زياد بن أبيه( جحين وفاته، وبعد وفاة املتغيرة همع له واليتي الببرة والكوفة، ثم وى  ابه )عبيد هللا

 وُهِمَع له الببرة والكوفة في زمن يزيد بن معاوية.

 حسن ابراليم حسن، تاريخ الاسالم السياس ي والديني.املبدر : 

 


