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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سوم، شماره پانزدهمسال 

  93، شماره مسلسل 3131 پاییز

 

 

 بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر

 

 91/91/19تاریخ تأیید:   91/91/19 تاریخ دریافت:

    سیدرضا قائمی         

 رسول رضوی                                                                              

هدای  هده   های  اعتقادی قضا و قدر و جبر و اختیار به دلیل پیچیددی  آموزه

دارند، در طول تاریخ بارهدا بده دلیدل یوندایوو، مدورد سدوا اسدتراده ا دراد و         

اند. یک  از آرای رایج در دوره بن  امیه، جبریرای  های مختلف قرار یر ته یروه

شود. مقاله های حکومت  آو دوراو، به روشن  دیده م هه در سخناو و نامه است

حاضر، توسعه نظریه جبر را با تأهیدد بدر تدأ یر طر دداراو و موا قداو بند  امیده        

هوشدد نقدق قهدرهای طر ددار ایدن جریداو بده        هند. این مقاله مد  بررس   م 

عالماو اهل هتدا   خصوص حاهماو و هاریزاراو آنها، شعرای درباری، محد او، 

و توده مردم را به صورت مجزا ارزیداب  هندد. روپ پدشوهق بدر جمدی آوری      

ییری  های معتبر و تحلیل مختصر هر یک و نتیجهشواهد متعدد تاریخ  از هتا 

رسدد هده طر دداراو    از آنها استوار است. این پشوهق در نهایت به این نتیجه م 

                                           
  دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه شهید مطهری تهران و پژوهشگر پژوهشکده کالم

 مؤسسه دارالحدیث قم. اهل بیت
 .استادیار دانشگاه قرآن و حدیث 
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 ر جامعه داشتند.بن  امیه، تأ یر زیادی در ترویج جبر د

 بنی امیه، کالم اسالمی، قضاء و قدر، نظریه جبر، فرق اسالمی. های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

و برای توجیه سیاست هاا   فرمانروایان بنا به مصالح سیاسى و حکومتىها و حکومت   

کردناد  در ایا    توجاه مای   1و دوام قدرت خود، به ترویج آرای متفاوتی درباره جبر و اختیار

بنای امیاه دیاد اه    طرفاداران  هستیم که آیا از سوی پاسخ به ای  پرسش ژوهش درصددپ

شده است یا خیر؟ در ای  زمینه، ساه  خاصی درباره مسئله جبر و اختیار در جامعه ترویج می

 تواند مطرح شود دید اه می

ع ، دخالتی در ایا  موواو  هواداران طرفدارانبنی امیه به عنوان طرفداران دید اه اول: 

 کالمی نداشتند و  رایش موردی آنها به جبر، متکی بر باورهای فردی آنها بوده است 

بنی امیه، بیشاتر پیارو قادر باه     طرفداران دید اه دوم: ای  دید اه بر ای  باور است که 

 کردند معنای اختیار بودند و به اصطالح اختیار  را بودند و از نظریه تفویض دفاع می

د اه از جبر را بودن حاکمان بنی امیه و ترویج ای  نظریه از ساوی  دید اه سوم: ای  دی

 کند آنان دفاع می

هایی که می توان به اندیشه های سیاسی، حکومتی و اعتقادی یک نظام یکی از راه   

 طرفداران و موافقان آن نظام اسات   و  فته های آرادر  جست و جوحکومتی دست یافت، 

کنند را در جامعه مطرح می آرایی یک حکومت، سخنان و زیرا مشخص است که طرفداران

 ااه  موافا  های    برد اهداف آن باشد  فارد منافع و پیشو در جهت  کومتکه به صالح ح

بار جامعاه    د که در تعارض کامل با قدرت حاکمده وید و یا عملی انجام نمیسخنی نمی

 دهد وه میو افکار خود را باطل جلباشد  چرا که او با ای  کار، آرا 

است  ا ر طرفداران ای  نظام  بر ای  اساس استوارنیز  ،حکومت بنی امیه بارهدرای  امر 

تفکری حمایت کنند و در عی  حال حکومت نیز از آنها حمایات کناد و یاا باا      ازحکومتی 
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سکوت، روایت خود را اعالم نماید، نشان دهنده ای  امر است که ای  تفکار، ماورد تأییاد    

  کندتالش میو برای ترویج آن  ستکومت اح

تاریخ   های تاریخ تحلیلی ایا  دوره، مانناد   های عقیدتی بنی امیه در کتاباندیشه    

شاده  رساول جعفریاان بررسای     تریخ  سیرسی اساالم دکتر جعفر شهیدی و  تحلیلی اسالم

حرکم  اخدئولوژی، 2نقش امرای بنی امیه دی تروخج نظرخه جبرچنی  مقاالتی مانند است  هم

و 4هجاری  16امیه دی واقعاه ارواویای   نقش فرهنگی و کریکرد بنی، 3بر حکومت بنی امیه

اناد  باا   به آرای حکومتی رایج در ای  دوران پرداختاه   5تبلیغرت مسموم و تحرخفرت اموخرن

کدام از ای  دو دسته به چگونگی نقش آفرینی طرفداران امویان در تارویج  ای  وجود، هی 

 اند قیدتی و حکومتی به خصوص تفکر جبر به صورت کامل نپرداختههای عاندیشه

اعمال و سخنان طرفاداران بنای امیاه در چهاار بخاش تاوده ماردم،         ش،در ای  پژوه

تا یاک  شود بررسی می ، شعرای درباری، محدثان و عالمان اهل کتابکار زارانحاکمان و 

آید  منظاور   دستبه ان بنی امیه حکومتی رایج در زم-بندی در رابطه با تفکر عقیدتیجمع

از طرفداران در ای  پژوهش، تمام افرادی هستند که با قول یا فعل خود با امویان همکاری 

 کردند یاری میو هم

 برخی از مردم .1

داشتند و خود را در  را باورکه آنها جبر  شودروش  میعقاید عرب جاهلی بررسی با     

در موارد  به ای  اعتقاد مشرکان دانستند  قرآن کریمتحت سیطره کامل خدایان می ،زند ی

   به عنوان نمونه:  کنداشاره می  ونا ونی

؛ به 

نه ماا مشار    گویند: اگر خدا می خواست زودی مشرکان برای تبرئه خویش می

 6کردیم.شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم میمی
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؛  

کردیم ولی باه  خواست ما آنها را پرستش نمیآنان گفتند: اگر خداوند رحمان می

 7گویند.گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی نمیهیچ  ،این امر

خواسات، ناه ماا و ناه     ؛ مشرکان گفتند: اگر خدا مای 

کاردیم و چیازی را بادون اجااز  او حارا       او را پرساتش نمای   پدران ماا، ییار  

 8ساختیم. نمی

دهد که مشرکان، مانند بسیاری از  ناهکارانی که مای خواهناد باا    نشان میها های  آی

 بودند فرار کنند، معتقد به اصل جبر  خویشجبر از مسئولیت به استناد 

اد راسخی که به قضاا و قادر   با اعتق اسالممسلمانان صدر  بعد از بعثت پیامبر   

منافاتی  خویش چنان دریافت کرده بودند که با تسلط بر سرنوشت ، ای  تعلیم را آنداشتند

قضاا   ئی ازجزها  که ای  تغییر و تبدیل له تغییر و تبدیل سرنوشت و ای ئنمی دیدند و مس

ا به ساوی عقیاده   ، آنها ربه سرنوشت اعتقاد ،  بنابرای نزد آنها امری مسلم بود ،و قدر است

 به اعتقاد ایشاان چون  ،بهتری  قضا را طلب می کردند آنها همواره از خداوند  جبر نکشانید

 انگیزد ای  است که ای  تعلایم را برمی  توجهچه آن  انواع قضا و قدرها هستامری هر  در

  داشت زیادی فاصله که با جبر بودصدر اسالم تلقی  شده  چنان به مردم

حاکمیات  با پیش آمدن جریان سقیفه، مردم از نعمت  و رسول اهلل وفاتبعد از  

محروم شدند  محدثان طرفدار حکومت و دانشمندان اهال کتااب باه     امامان معصوم

شدند و افراد جامعه بارای پرساش در زمیناه    میعنوان مرجع علمی و فتوایی مردم معرفی 

از معارف بلند اسالم فاصله  رفتند مردم ، نتیجهدر های  ونا ون به آنها رجوع می کردند  

متشابه قرآن، به عنوان عقیده  هایهو برخی از عقاید اهل کتاب با استفاده از شواهدی از آی

 رسمی اسالمی نشر یافت و ترویج شد  

کارد، نظریاه   یکی از ای  عقایدی که نقش مهمی در حوادث دوران بنی امیه ایفا می   
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محادثان پیارو    9کردناد  دت از ایا  عقیاده طرفاداری مای    جبر بود  خلفای بنی امیه به ش

حکومت که برخی از آنها در دوره پیش از اسالم با فرهنگ جاهلی عربستان پرورش یافتاه  

هاای متشاابه قارآن مانناد     خود از بعضی آیه باوربودند، بر جبر تأکید داشتند و برای اثبات 

های بسیاری که دال بر اختیاار و  کردند  آیهفاده می  است10«ءٍ قَدیراً کُلِّ شَیْ  کانَ اللَّهُ عَلى»

 رفتند تا استفاده الزم برای طرفداران ای  انتخاب انسان است به عمد مورد غفلت قرار می

نظریه حاصل  ردد  برای معرفی شواهد تاریخی وجود  فتمان جبر در میاان شاامیان مای    

 توان به موارد ذیل اشاره کرد 

 زدند:   بود، مردم شام بانگ می ام بر سپاه توابی  غلبه پیدا کردهکه سپاه ش الف( زمانی

 11خدا هالکشان کرد، پیش بروید و پیش از شب، کارشان را تمام کنید 

باا آشاکار    12اشاع   محمد بن  ب( اب  زبیر همدانی در جریان شورش عبدالرحم  ب  

  وید: فت و  ویی با حجاج میدر  ،سپاه عبدالرحم  در های شکستشدن نشانه

دشمن را هزیمت کرد. به من گفت: برخیاز و   ،گفتم: ای امیر! بشارت که خدا

گوید: برخاستم و نگریستم و گفتم: خدا هزیمتشاان کارد. گفات: ای زیااد!      !بنگر

او برخاست و نظر کرد و گفت: درست است. خدایت قرین صاح    !برخیز و بنگر

13افتاد. ت شد  اند. پس او به سجد بدارد، به طور قطع هزیم
 

وارد شام شدند و آنهاا را بار در مساجد جاامع      ج( هنگامی که اسیران اهل بیت

  فت:  دمش  به پا داشته بودند، پیرمردی از میان جمعیت به امام سجاد

14سپاس خدایی را که شما را کشت و عوامل فتنه را از ریشه قطع کرد.
 

یغات بنی امیاه در زمیناه   در نمونه هایی که معرفی شد به روشنی مشخص است، تبل  

الهی بودن حکومت خویش و جبر خداوند در زند ی و اعمال انسان به باار نشساته باود و    

کردناد و ساخ     ونه که حاکماان اماوی مای خواساتند فکار مای      بسیاری از مردم، همان

  فتند  می
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 حاکمان و کارگزاران بنی امیه .2

 . زیاد بن ابیه1ـ2

ان معاویه بود  زمانی که وارد بصاره شاد بار منبار     در زم 16و کوفه 15وی حاکم بصره   

 رفت  و پس از تهدیدهای بسیار،  فت: 

 ،ایم و حامیانتان، به قادرتی کاه خادایمان داد    ای مرد ! ما رهبران شما شد 

کنیم.  بریم و به کمک ینیمتی که خدای به ما سپرد  از شما حمایت میراهتان می

چیزهایی که بخواهیم و شما را بر  بار ت درست و اطاعا ما را بر شما حق شنوایی

 17چیزهایی که بر عهد  داریم. ربار ما حق عدالت است د

کاه  ایا  او قدرت و حکومت خود را از جانب خدا معرفی می کند و  ،در ای  سخنرانی   

زیرا خواست و اراده خداوند بر آن تعل   رفته که امویاان    مردم در اطاعت از آنها مجبورند

 یابند و باقی افراد رعیت آنها باشند سلطنت 

نامه ای به معاویه  ،در جریان شهادت حجرب  عدی، زیادب  ابیه به عنوان والی کوفه   

 نوشت:  

اماا بعاد، خادا بارای      بی سافیان. امیرمؤمنان از زیادبن ا ،معاویه ،به بند  خدا

زحمات  امیرمؤمنان تجربه ای نیکو پیش آورد که بر ضد دشمن وی تدبیر کرد و 

گرانی از ابوترابیان و سبائیان کاه سرشاان   یاییان را از پیش وی برداشت. طغیان

ن ببریدناد و  د و از جماعت مسلماناحجربن عدی بود با امیرمؤمنان مخالفت کردن

 18بر ضد ما جنگ انداختند. خدا ما را بر آنها یلبه داد و بر آنها تسلط یافتیم.

الاف( جبر رایای: کاه دساتگیری و      قارار اسات:  دو محور اصلی ای  جریان از ایا      

و خااموش کاردن    حضرت علیامیرالمؤمنی  بازداشت حجرب  عدی و جمعی از یاران 

 است صدای ح  آنها از طرف خدا و به مشیت او دانسته شده

ب( حفظ جماعت: حجر و یارانش را به جهت خروج از جماعت مسلمانان و قیام بر ود 
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باه قادری در میاان ماردم تارویج       رویکارد دانند  ای  مرگ میمعاویه، مستح  عقوبت و 

رساید، اساتفاده   شد که در هر مسئله ای که کمتری  بوی مخالفتی از آن به مشاام مای   می

 شد   می

 . عبیداهلل بن زیاد2ـ2

کاه در باه    را عبیاداهلل جنایات بزر ای   حاکم بنی امیه در خراسان، بصاره و کوفاه،      

نسابت   انجام داد به خادا و خاود اماام حسای      داهللشهادت رساندن حضرت اباعب

ای  عمال را مرباوب باه خواسات و اراده      کرد،میاو با استفاده از جبر رایی سعی  دهد  می

 تبرئه کند الهی بخواند و خود و حکومت اموی را از آن 

کارد و ناام ایشاان را     مام سجادکه اسرای کربال را نزد او آوردند، رو به ا زمانی   

 فرمودند:   رسید  امامپ

را نکشات  اماا     -علی اکبار  –علی  ،نامم علی است. عبیداهلل گفت: آیا خدا

 برادر بزرگتری داشتم که نا  او نیز علی بود و مرد  او را کشتند. :فرمودند

 ابن زیاد گفت:  

 بلکه خدا او را کشت. 

 فرمود:  اما 

 ،ه در خاوابش نمارد  اسات   ها را به هنگا  مرگ آنها و آن را کجان ،خداوند

 19گیرد.می

و دیگار افاراد را در    عبیداهلل سعی کرد شاهادت حضارت علای اکبار     ،جادر ای    

عبیداهلل رو باه   همچنی جلوه دهد   ،قضای حتمی الهی که راه  ریزی در آن نیست ،کربال

 کرد و  فت: حضرت زینب

را باطال و دروغ  شما را رسوا کرد و کشت و مارا  شاما    ،الحمداهلل که خدا 

 کرد.  
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 در جواب پاسخ داد: حضرت زینب

ما را پا  نماود   ما را با بودن محمد گرامی و بزرگ داشته،  ،الحمداهلل که او

شاود کاه زشاتکار و    گو خواند  میگویی. کسی رسوا و دروغمیکه تو نه چنان

 20فاسق باشد.

بارای ماردم چنای  خطباه      اب  زیاد به مسجد رفت و بر منبر ، وو  بعد از ای   فت   

 د:  خوان

و اهال حاق را هااهر و یالاب و      حمد خداوندی را که حاق را آشاکار کارد   

کشت که حساین   ن یزید و یاران او را یاری کرد و کذاب بن کذاب راامیرمؤمنا

 21و شیعیان او باشند.

، هاا نکته اساسای در ایا  جریاان    خواند  وزی خود را از سوی خدا میاو نصرت و پیر   

نیاز  ساعد  با   عمار   در مقابل ای  تفکر اسات   ستاد ی محکم و ستودنی اهل بیتای

را  امام حسی  ،مورد اعتراض قرار  رفت که چرا برای تصاحب حکومت ری زمانی که

 به قتل رسانیدی؟  فت: 

 22این کار از جانب خدا مقرر شد  بود.

 . حجاج بن یوسف3ـ2

در تحکایم خالفات    از مهم تاری  افاراد   حجاج، والی بنی امیه در حجاز و عراق، یکی

 که عبدالملک درباره او به فرزندانش  فت:  به طوری  امویان بود

 23حجاج بود که ما را بر منبر خحفت قرار داد.

شاید بتوان  فات کاه عظمات امویاان در نظار حجااج، بسایار بلنادتر از عظمات              

 بود  او خود در ای  باره  فته است:   اهلل رسول

ی را که به عنوان جانشین خود در میان خانواد  تان می گذاریاد نازد   آیا کس

 24شما گرامی تر است یا کسی را که تنها در پی کاری می فرستید 
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به مدینه مای رفتناد    با همی  استدالل، او از کسانی که برای زیارت قبر پیامبر 

  فت:  ناراحت بود و می

عبادالملک بان ماروان     ،نچرا برای زیارت و طاوا  باه ق ار امیرالماؤمنی    

 25.روید نمی

 آنبساته  مسئولیت خود را در مقابل حکاومتی کاه دل  او با ترویج و تبلیغ ای  تفکر،    

در  داد  حجااج مای خدا نشاان   جانبرا از  قتل و کشتارها ،رسانید و فجایعبود، به انجام می

 ،  فت:  نده بودبه مردم کوفه که به درستی در جنگ یاریش نکرد خشمجریانی با 

هر که خواهد به شما نیرو گیرد، خدایش نیرو ندهد و  !اما بعد، ای مرد  کوفه

هر که خواهد به وسیله شما هفر یابد، خدا هفرش ندهد. از پیش ما بروید و با ماا  

 26 د.به جنگ دشمن نیایی

 یا در نامه ای به یکی از عمال خود می نویسد:  

شته، خادایش لعنات کاه هماین را     را ک 27حجاج بن جاریه ،اما بعد، اگر خدا

بجوی و به بند کن و پیش مان  جا را خواهم و خوش دار  و اگر زند  است آن می

 فرست.

  فت: می ،بی شماری که انجام داده بود هایحجاج در توجیه جنایت   

چرا که  ؛این مرد  گناهکارند. من باید بر آنها مسلط باشم و به آنها ستم کنم

  28مستحق آن هستند.

های خاود را ماأموریتی از ساوی    ها و جنایتها، خونریزیبه عبارت دیگر، او همه قتل

 پنداشت خدا می

 ابی صفره و فرزندش یزید بن مهلب . مهلب بن4ـ2

او سردار امویان و زبیریان و حاکم ای  دو سلسله در خراسان و فارس بود  شهرت او    

ز نبردهای او باا ازارقاه، در میاان خاوارج     است  در جریان یکی ا 29به جهت جنگ با ازارقه
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اختالفی رخ داد و آنها به جای جنگ با سپاه امویان، به نبرد با یکدیگر پرداختند  مهلب در 

 ای  باره به حجاج نوشت:  

اما بعد، خدا صولت خوارج را میان خودشان افکند، بیشترشان قطری را خلاع  

از آنها، قطری ماند  اند و صبح و  و با عبد رب الکبیر بیعت کرد  اند و دسته ای

 30شا  با هم نبرد می کنند و امیدوار  این کارشان سبب هحکشان شود.

را  آنهاا و به طور طبیعی شکسات  در میان خوارج مهلب اختالف افتادن  ،در ای  نامه   

کند که امویان به جهت بر ح  باودن، هماواره از طارف    داند و وانمود میاز طرف خدا می

شکسات  و  به خواست و جبر الهی همیشه مقهاور  شوند و دشمنان آنها بناد یاری میخداون

 اند خورده

فرد دیگر ای  خاندان یزیدب  مهلب است  او مشهورتری  فارد ایا  خاانواده اسات         

، مخالفات باا   32هاای اساالمی  کشور شایی در شرق سرزمی  ،31شهرت او، جنگ با خوارج

هاایش  او در یکی از لشگرکشی 34یان در اواخر عمر بود و جنگ با مروان 33حجاج ب  یوسف

 به حجاج نوشت:  

اما بعد، با دشمن مقابل شدیم، خدای آنها را مغلوب ما کرد، گروهای از آنهاا   

را کشتیم و گروهی را اسیر گرفتیم و گروهی به قله کوهها و عمق در  ها و کنار 

 35ها و دل رودها پیوستند.شیب

 نوشت:   36تح  ر ان به یزید ب  سلیمانهم چنی  در جریان ف   

اما بعد، خدا برای امیرمؤمنان فتحی بزرگ پیش آورد و با مسالمانان کااری   

نعمت و احسان پروردگارمان را سپاس که در ایا  خحفت امیرمؤمناان   ،نکو کرد 

بر گرگان و طبرستان یلبه رخ داد، در صورتی که شااپور وواککتفاان و خسارو    

پسر هرمز و فاارو  عمار بان خطااب و ع ماان بان عفاان و         پسر قباد و خسرو

ند، تاا خادا ایان فاتح را ن ایب      ها از این کاار واماناد  شاد   خلیفگان پی از این
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بار  وی بود. از خماس یناایمی   کرد که مزید کرامت و نعمت خدا درمؤمنان امیر

داری حق خاویش را از ینیمات   که خدای به مسلمانان داد، از آن پس که هر حق

 37فرستم.مؤمنان میار پیش من است که آن را پیش امیررد، شش هزار هزبب

 . مسلم بن عقبه5ـ2

وی فرمانده سپاه شام در حمله به مدینه در واقعه حره بود و به سبب کشاتار فاراوان      

بعد از فتح مدیناه از ساوی یزیاد، ساه روز اماوال شاهر بارای         38به مسرف شهرت یافت 

د و آنها از هی  جنایتی فرو  ذار نکردند  در ای  میان، عالوه سپاهیان شام حالل شمرده ش

 39بر کشته شدن عده زیادی، به بسیاری از زنان تجاوز شد 

ترغیاب  را نشسات و ماردم شاام    مای مسلم ب  عقبه بر اسب خویش  ،در واقعه حره   

  فت:  کرد و می می

عرباان   شما به حرمت و نسب و شمار و وسعت وکیت از همه ای مرد  شا !

ا خاص شما نکرد، مگار  بهتر شدید و خدای یلبه بر دشمن و حرمت پیشوایانتان ر

این قو  و عرباان همانندشاان، دیگار شادند و خادا       ایستادگیت و به سبب اطاع

 40دیگرشان داد. اطاعت را به کمال برید تا خدایتان هفر و یلبه کامل دهد.

از تفکر حکومتی لازوم اطاعات از حااکم     ،او عالوه بر استفاده از جبر راییدر واقع،    

کند و شامیان را قوم بر زیده خدا معرفی می ،برد  اوبرای تهییج شامیان در جنگ بهره می

زیارا شاما     نمایدای  خداست که همواره شما را بر دشمنانتان پیروز میکه  وید به آنها می

 دارید م بر میبه جهت اطاعت از یزید در راه ح  و مسیر تأیید شده خدا  ا

 بن مسلمقتیبة . 6ـ2

قماری از ساوی    16ای  شخص، حاکم خراسان، پس از آل مهلب باود  او در ساال      

هاای اساالمی   حجاج  به ای  سمت منصوب شد و فتوحاات زیاادی را در شارق سارزمی     

زمانی که خبر مرگ حجاج را شنید، غمگی  شد و کار فتوحاات را رهاا    بةیقت 41سامان داد 
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  وید:  سلیمان ب  کثیر عمی به نقل از عموی خویش درباره او می 42به مرو باز شت کرد و 

او را بدیاد .   ،بن مسلم باه خراساان آماد    قتیبة ،وقتی به سال هشتاد و ششم

بارای   قتیباة وقتی آمد سپا  را سان دید که آهنگ یزای افزون و شومان داشات.  

دای شاما را در ایان محال    مرد  سخن کرد و به جهاد ترییبشان نمود و گفت: خا 

جای داد که دین خویش را نیرو دهد و به وسیله شما از حریم ها دفاع کند و مال 

 43را بیفزاید و دشمن را ولیل کند.

  وید: میابومخنف 

جاا اسایرانی گرفات و باه     فرستاد کاه آن  44قتیبه، ک یر بن فحن را به کاشغر

 45کرد.ینیمت قتیبه  ،گردنشان مهر نهاد که این را خدا

هاای جبر رایاناه کاار زاران و امارای خالفات اماوی       برخی دیگر از شواهد  رایش   

   عبارت هستند از:

از نبردی بی  سناا  کوفنه بنه فرمانند ی      پس، 46الف( در واقعه شورش شبیب خارجی

 سفیان ب  ابی العالیه و ساا  شبیب، سفیان نامه ای به حجاج نوشت:  

دهم کاه ایان از دیان    ین صح  بدارد، خبر میاما بعد، امیر را که خدایش قر

برون شدگان را تعقیب کرد  تا در خانقین به آنها رسید  و با آنها نبارد کارد  و   

 47خدا چهر  هاشان را بزد و بر آنها هفر یافتیم.

، وقتی عبدالرحم  ب  جهان اسالم ای شرقی در فتوحات امویان در سرزمی  ( ب

متی از آن را اشغال کنرد و دسنتا از   شد و قس 48اشعث وارد سرزمی  رتبیل

 روی منع کرد و گفت: غنایم پر شد، مردم را از پیا

کنایم تاا خاراج آن را    به همین مقدار که امسال از دیار آنها گرفتیم بس مای 

گاا   های آن جرأت آرند. آنبگیریم و وکیت را نیک بشناسیم و مسلمانان بر را 
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یوسته به هر سال از سرزمین آنها بکاهیم تا به سال آیند  به ماورای آن رویم و پ

ها و فرزندانشان و قلعه هاای استوارشاان باا    عاقبت در اق ای وکیت بر سرگنج

 49آنها نبرد کنیم و از وکیتشان نرویم تا خدای هحکشان کند.

ج(  در جریان قتل ولیدب  یزید، منصورب  نصیر از کار زاران بنی امیاه در شاام بارای    

 نویسد:  ران اموی مییکی از سردا

اما بعد، خدا نعمتی را که نازد گروهای هسات، تغییار ندهاد تاا آنداه را در        

ضمیرشان هست تغییر دهند و چون خدا برای گروهی بدی خواهد، جلوگیر ندارد. 

ها بریخات. خادای نیاز خاون او را     ولیدبن یزید نعمت خدا را کفران کرد و خون

و خحفات او را باه کسای داد کاه بهتار از       بریخت و او را با شتاب به جهنم برد

50.یعنی یزید بن ولید ؛تراوست با روشی نیک
 

 شاعران درباری. 3

شعرای هواخواه بنی امیه نظریه جبر در خالفت و خدایی باودن حکومات امویاان را       

در حکومت و دفاع از ای  ح  قرار دادناد    آن را مبنایی برای اثبات ح  امویان پذیرفتند و

شود و آن ای  است که خالفت امویاان از  شعار ای  شاعران، پیوسته یک معنا تکرار میا در

 ند هست است و آنان سایه خدا در زمی  و حاکمان او بر مردمجانب خداوند وا ذار شده

در ابیات زیار خطااب   صعصعة ب   مرةق( از تیره بنی 911عبداهلل ب  همام سلولی )م  

 دارد که خداوند او را برای حکومت بر مسلمانان بر زیده است:به یزیدب  معاویه اظهار می

یزید! بر از دست دادن مردی مورد اعتمااد صابوری کان و بار انتخااب باه       

گزار باش خحفات پروردگارتاان را دریااب کاه     حکومت از سوی خداوند سپاس

 51گستاخان چون ناتوانش بینند در آن طمع کنند

دهاد کاه   نادا سار مای    52به عبدالملک ب  مروان ق( در ابیات زیر خطاب11اخطل )م  

خداوند ای  مقام را به او سپرده است  چون از دیگران به خالفات سازاوارتر و بار اداره آن    
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 تواناتر است:

 ها باز استدستآن جا که سفر  ها پر، خداوند خحفت را در میان شما نهاد 

ان و علای ریام میال دشامن     خداوند آن را باه حاق در جاای خاود گذاشات     

 53نارضایان دروغ پرداز

تکرار می کند که به دلیال شایساتگی و لیاقات     54چنی  خطاب به بشرب  مروانهم   

 امویان، خداوند خالفت را به آنان وا ذار کرده است:

که پادشااهان بارای   خداوند به شما داد آنده را که بدان سزاوارترید هنگامی

 55کسب چون آن قرعه می زنند

خالفات را   ،خطاب به عبدالملک تأکید می کند که خداوناد  یدر ابیات ب  الخطفی جریر

زیرا از دیگران به ای  منصب سازاوارتر و بار اداره آن توانااتر باوده       به وی بخشیده است

  وید:  او در ای  باره میاست

 خداوند طو  خحفت و هدایت را به گردن تو انداخت

 دهدمیاااغییر ناااای خود را تاااکم و قضاااو او ح

 ستگان این مقا  سپردات و کرامت را به شایااااخحف

 56شندگی، بسیار استاامرو پادشاهی فراخ و بخاااقل

کناد کاه خداوناد، او را باه     تصاریح مای   57چنی  او خطاب به ولیدب  عبادالملک هم   

 خالفت بر زیده و قومش را به سبب داشت  محاس  فراوان بر دیگران برتری داده است:

 خلیفه همین بس که خداوند بر او پوشاند  است       برای 

 یابدجامه پادشاهی را که به آن مهرها رواج می 

 ا را از دیربازااروان! خداوند شماااای آل م

 58برتری داد  است و نیکان به خحفت مقد  اند

خالفات امویاان را آشاکارا قضاای      59در جایی دیگر، خطاب به ایوب با  سالیمان،     
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 آورد:یر الهی به شمار میناپذ تخلف

 خداوند چون شما را می شناخت حکومت را

 60به شما داد و فرمان خداوند تغییرناپذیر است

 شمارد:را سپرده خداوند به او می 61چنی  در ای  بیت، خالفت عمرب  عبدالعزیزهم

 که محمد را به پیامبری برانگیختآن

 62خحفت را به تو پیشوای دادگر سپرد

 :داندمی تقدیری الهیخطاب به او خالفتش را  ،بیتو در ای  

 زیرا برایش مقدر بود ؛به خحفت رسید

 63چنان که آمدن موسی نزد خدایش مقدر بود

کناد کاه خالفات را خداوناد باه او      تصریح مای  64جریر خطاب به یزیدب  عبدالملک   

ای  مقام بر زیده  را به او بخشیده است و به سبب پارسایی، تقوا، بلند همتی و حس  تدبیر

 است:

 و سلطنتی به روشنی نور بخشیدش اما یزید، خداوند او را فهم حکومت داد

وی را عزمی آهناین   خلیفه را همین بس که خداوند او را برتری داد  است و

 65کشاندو پیمانی )حکومت( داد  که )مرد  را( به گمراهی و هحکت می

خالفت را خداوند دارد که قاطعیت اظهار می خطاب به عبدالملک با ،فرزدق در بیت زیر

 پیروز کرده است    به او داده و بر دشمنان

 سپاردش میخویزمین از آن خداست و آن را به خلیفه 

 66و دوست خدا در زمین شکست ناپذیر است

کند که خداوند خالفات را باه وی بخشایده، چاون     خطاب به او تکرار می ،در بیت زیر

 لمانان است: بهتری  و برتری  مس

 خداوند زما  امر را به دست بهترین خلق داد
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 67پس از پراکندگی و تفرقه ای اصح  ناپذیر

 سراید:او خطاب به ولیدب  عبدالملک می

 خحفت را به تو بخشید و با این کار ،خداوند

 68ها را در حقت روا داشتبرترین خوبی

، خالفت را به وی بخشایده  که خداونددارد مانند بیت باال اظهار می ،و یا در بیتی دیگر

 :استحکام داده است به حکومت اوو  است کرده و تقویت

 خداوند با شناختی که از ولید داشت پادشاهی را

 69بدو بخشید و ارکانش را  استوار ساخت

داناد تاا دادرس   می 70چنی  فرزدق در ابیاتی، خالفت را سپرده خداوند به سلیمان هم   

 ه محرومان و بینوایان کمک کند:مظلومان باشد و ب

 بینم که بعد از نود و شش سالخدای را می

 دگر بار نعمت هایش را شامل حال ما کرد

 و بعد از روزگاری سخت، ما را به خود رها نکرد

قبیله ای برای مارد    مهربانترین و بهترین مرد  را از لحاظ خاندان و شرافت

 71برگزید  است.

 اران و  دارد کاه خداوناد او را بار اخاالل    به سلیمان اظهار میخطاب  ،در ابیات زیر   

بدخواهان چیره کرده است  او خالفت را از راه ستم و تجاوز به دست نیاورده، بلکه خدا آن 

 را به وی بخشیده است:

پس خحفت را  جوینداز آنان که تباهی ات را می خداوند گفت که تو برتری

 72ایستم و ی ب نگرفته و تو آن را به به حق به تو داد

 ستاید:در جایی دیگر یزیدب  عبدالملک را به سبب بر زیده شدن برای خالفت می

 خداوند به تو سلطنتی داد  است که باکتر از آن
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 73گزار باششرافتی نیست پس این نعمت او را سپاس

ر بر ای  باور است که وی به دلیال برتاری با    74او در خطاب به هشام ب  عبدالملک   

 است:سایر مسلمانان، از سوی خداوند به خالفت بر زیده شده

 خداوند تو را از همه مرد  سزاوارتر دید

75به منبر خحفت و صلح و سحمت
 

بیاان  امویاان نظریاه جبار در خالفات را در عهاد معاویاه        ،دهدای  ابیات نشان می   

و برای اثباات حا  خاود در حکومات و توجیاه       سپس مروانیان آن را  رفتند ،کردند و می

 استحقاق و تفسیر انحصار طلبی خویش در ای  زمینه بر آن تکیه کردند 

ای   ران و سرسخت تری  مدافعان تری  دعوت ای  شاعران، بزر تری  مبلغان، جدی   

بارای اثباات حا      هام  مالحظه می شاود آناان   ،نظریه بودند  چنان که در اشعار ای  عده

 ویناد، از  که از جاودانگی خالفت در میان آنها ساخ  مای  هم جایی یان در خالفت و امو

ای  احتمال را باه ذها     ،کنند  ای  موووعکلمات و تعبیراتی یکسان یا مشابه استفاده می

به طور مداوم و سازمان یافته در میان  ،نظریه خود را در باب خالفت ،آورد که بنی امیهمی

 ند کردمردم تبلیغ می

 محدّثان و عالمان اهل کتاب. 4

اساالمی در قارن اول   و اندیشاه   از مشکالت و مصایب مهمی که بر فرهناگ یکی    

مختلاف فکاری،   است که در ابعاد میان مسلمانان  ردهجری وارد  ردید، رسوخ اسرائیلیات 

 به طوری که در اثرات عمیقی باقی  ذاشت  کالمی، تاریخی، حدیثی، اجتماعی و فرهنگی

اولای    و آثار آن در منابع مختلف دینای قابال مشااهده اسات     پی آمد ، طول چهارده قرن

باار، اباوهریره و   کردند، عبداهلل ب  سالم، کعب االحکسانی که در ای  مسیر فعالیت زیادی 

  بودند وهب ب  منبه

های آسامانی بودناد  بار ایا       ویی هایی در کتاببرخی از مسلمانان معتقد به پیش   

، یاا باه آنهاا    76 فتند میکوشیدند تا با استمداد از آنچه اهل کتاب اس، خلفای اموی میاس
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 های آسمانی  ذشته آمده است منتسب می نمودند، وانمود کنند که نام آنان در کتاب

هام چنای ،   نقش مهمی در مشروع نشان دادن حکومات آناان داشات      ،ای  مسئله   

 شاود، میکرد   فته مطرح می های مشخصخلیفه در روی کار آمدنقضای الهی را نوعی 

معاویه پس از آن که عثمان، او و دیگران را برای مشورت در برخورد با مخالفان فرا خواند، 

 بود  در موسم حج ای  شنیده شد کهدر طمع خالفت 

 و فی الزبیر خلف رضی                 ان األمیر بعد  علی

کناد و  را خلیفه بعد از عثماان معرفای مای    علیحضرت ای  بیت، امیرالمؤمنی     

شاعر   دربااره ایا   کعاب االحباار    داند برای ای  جایگاه می ،زبیر را بعد از او  زینه شایسته

  فت: 

 پس از ع مان، معاویه صاحب خحفت است. ،گوییدروغ می

 فت: ار  بخبر به معاویه رسید، او از کعب االحبار در ای  باره پرسش کرد  کعب االح 

 77.امیر خواهی شد و این در دل معاویه نشست ،تو پس از ع مان آری!

کرد با چنی  پیش  اویی هاایی،   میکعب االحبار پیش از ای  و در زمان عمر سعی    

ر عثمان فرد شاخص آن باود  عما   ،که در آن زمان هموار کند راه را برای خالفت بنی امیه

 د  او  فت:  درباره جانشی  خود از کعب االحبار پرسی

ها خواند  است که خحفت باه  علی صححیت این کار را ندارد و او در کتاب

پیاامبر در جناگ باود  اناد کاه باه طاور        کسانی خواهد رسید که بر سر دین با 

 78مشخص منظور بنی امیه است.

 شاید بتوان ای  مواوع را نشان دهنده رویکرد خصمانه ایشان بر علیه اهال بیات  

کناد و  درباره حادثه آفرینی در میان امت نقل مای  ره حدیثی از پیامبردانست  ابوهری

  وید:  نماید و میرا مصداق آن معرفی می امیرالمؤمنی  حضرت علی ،وم  آن

  79.چنین کسی لعنت فرستاد  است پیامبر بر

کردناد، پاس از   های یهود را نقل مای  ویانی که قصص انبیای پیشی  در کتاب قصه   
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کردند  آنان سیاست بنی امیه را نفری  و لعنت می امیرالمؤمنی  حضرت علی  هر نماز،

در جایی دیگر کعب االحباار   80دادند را با هدایت امویان انجام می در سب آن حضرت

  وید:  در ای  باره می

را چنین در تورات یافته اسات: کسای کاه در مکاه تولاد       ارسول خد

 81ملک او در شا  است. کند ویابد، به طابه هجرت می می

در نقل دیگری آمده است که یکی از اهل کتاب به معاویه  فت کاه صافت او را در      

یابد، با ای  وصف که او اولی  کسی است که خالفت را به پادشاهی های آسمانی میکتاب

 ویی هاا در راساتای   ای   ونه غیب 82کند اما بعد از آن، خدا رحیم و غفور است تبدیل می

یاست بنی امیه در مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و الهی و حتمی و جباری باودن   س

های ادیان های که  و در کتابدهد که پادشاهی آنها از زمانآن بوده است  زیرا نشان می

 ذشته وجود داشته و تقدیر الهی از ازل بر ای  قرار  رفته است که آنها صااحب قادرت و   

 خواست و اراده خداوند  ردن نهند  امارت شوند و همه باید به

ها وجود دارد تأیید و مشروعیت دادن به امویان در نکته دیگری که در ای  پیشگویی   

های مطارح شاده را در کناار ایا  دو حادی        وییتبدیل خالفت به پادشاهی است  پیش

 از ابوهریره نقل شده است:    جعلی قرار دهید

 .83ت و داوری از ان ار استرانی از قریش و قضاوملک و حکم

 :شودنقل می هم چنی  از سفینه ب  مافنه یکی از موالی رسول خدا

خحفت بعد از من سی سال است و بعد از آن شنید  که  از رسول خدا 

 84پادشاهی و ملوکیت است.

 ،دنا که او را ملک بنامتبدیل کرد و از ای پادشاهی خالفت را به  ،دانیم که معاویهمی   

از جعل حدی  در کنار اساتفاده   ،د می شد  او برای مشروعیت دادن به ای  عمل خودسنرخ

کرد تا نشان دهد او چاره ای در انجام ای  میهای علمای اهل کتاب استفاده  وییاز پیش

زد و وی اختیاری میای  عمل از او سر  بایدجبر حتمی الهی  براساسو  است عمل نداشته
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 نداشته است در برابر آن از خود 

در اثبات اختیار  کترب القدیوهب ب  منبه از ناقالن مشهور اسرائیلیات، کتابی به نام    

است  حدی  معاروف قدریاه مجوساان از    دارد  در دوره بنی امیه، قدر به معنای اختیار بوده

چرا که مجوس قائل به اختیار بودند  از خاود وی    شودامت هستند، در ای  دوره مطرح می

  شود که در آغاز به قدر اعتقاد داشته، اما با خواندن هفتاد و انادی کتااب آسامانی،   نقل می

وهاب بارای بااال باردن جایگااه بنای امیاه، عمارب           85دست از ای  اعتقاد برداشته است 

 86کرد که قرار است دنیا را پر از عدل و داد کند عبدالعزیز را مهدی موعودی معرفی می

وعی مشروعیت برای امویان باه هماراه داشات  شااعر معاروف دوره      ها، نای  نمونه   

 اموی، جریر، خطاب به ایوب، فرزند سلیمان ب  عبدالملک چنی  سرود:

 تو خلیفه خدا هستی که می شناسند او را 

 اهل زبور و در تورات مکتوب شد  است

 خداوند او را برتری بخشید  و موفقیتی به او ارزانی داشته

 87یوسف پس از وصیت یعقوب به اونظیر موفقیت 

 و امویان ائمههای فکری زمینه مقایسه پیش

یابیم که در بعضی از احادی  صادره از ساوی آنهاا،   با دقت در کالم معصومان درمی   

  خادا هار آنچاه بخواهاد انجاام      »چنی  تعابیری وجود دارد  تعبیر 

شود  مشاهده می ی دیگر نیزهاها و حتی آیهرا در بسیاری از روایت در سوره حج« دهد  می

ها بر مسئله نفی جبار و نفای   در دیگر روایت اما مسئله اینجا است که امامان معصوم

باه   ،کردند  به عنوان نمونه در ای  زمینهتأکید می 88تفویض و به اصطالح امر بی  االمری 

 توان اشاره کرد ای  دو روایت می

 :  فرمایدمی در بیان نادرستى جبر امام على   

از کارهاا    ب و عقاب و امار و نهاو و بازداشاتن   آن گا  ثوا ،اگر چنین بود

شد  پوچ و وعد  و وعید معنایو نداشت و بدکار، سرزنش و نیکوکار تشویق نمو
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احساان  شد تا بدکار و بادکار باه پااداش و     و نیکوکار به سرزنش سزاوارتر مو

. جبر، عقید  بات پرساتان و دشامنان خادا  رحماان      شد تا نیکوکار مو سزامندتر

.است
89 

   هم چنی  در روایتی آمده است:   

امر بندگان را به خودشان  ،یا خداوندآعرض کرد :  خدمت حضرت رضا

یاا  آ  فرمود: خداوند عزیزتر از این است. عرض کارد : پاس   است واگذار نمود 

تر از این است. ساپس فرماود:    فرمود: خدا عادل آنها را بر مع یت مجبور نمود  

ها و کارهای نیک تو سازاوارتر   من به خوبی !خداوند فرمود  که ای فرزند آد 

کنی  ها که می های خود اَوْلی هستی. تو نافرمانیبدی ها واز تو. ولی تو به خح 

.به واسطه آن قوّ  و قدرتی است که من به تو داد 
90 

ووع  یری، حکومت بنی امیه و طرفداران آن وجود داشاتند کاه باا    در مقابل ای  م   

در کوشیدند  در راه القای تفکر جبر در جامعه می پیش  فته،زمینه های فکری و اجتماعی 

 ا و نامه  ای حکومتی بنر  ای  مسئله، نخست خلفای بنی امیه بودند که با سخنان، فرمان

نظرینه جبنر را    ،کسی بود کنه در جهنان اسنالم    نمودند. معاویه اولی جبرگرایی تأکید می

 92دانست که  یچ کس در آن اختیناری نندارد.  او حکومت را قضای الهی می 91مطرح کرد.

عهندی یییند، سنخنانی گفنت کنه ن نان        م چنی ، در جریان بیعت گرفت  برای والینت 

   93است.د د سعی در القای  می  تفکر داشته می

ی امیه ادامه پیدا کرد  یزید با توسل باه ایا  تفکار    ای  روش از سوی دیگر، خلفای بن

و از ساوی   94کرد از یک سو حکومت خود را براساس قضای الهای معرفای کناد   سعی می

را اماری جباری و مقادر از     دیگر، همه اعمال زشت خود، به ویژه شهادت امام حسی 

دیگار خلفاای    چنی  جمالتای از  95جانب خدا معرفی نماید که بنده را  ریزی از آن نیست 

، هشام ب  98، عمر ب  عبدالعزیز97، ولید ب  عبدالملک96بنی امیه مانند عبدالملک ب  مروان
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 در تاریخ ثبت شده است    101و مروان ب  محمد 100، ولید ب  یزید99عبدالملک

دلیل تمسک امویان به ای  نظریه ای  بود که آنها برای استحکام پایه هاای حکومات   

رو بودند: الف( بنی امیه از سابقی  در اسالم و از مهاجر و انصار هخود، با دو مسئله مهم روب

مندی در جامعه وجاود داشات کاه ساد راه مناافع آنهاا باود و آن        نبودند  ب( جناح قدرت

و طرفداران و شیعیان آنها بودند  در مورد اخیر آنها با جعال احاادیثی در منقبات     ائمه

ساعی   لعا  امیرالماؤمنی  حضارت علای    خلفای سه  انه و دیگر صحابه و با ساب و  

کردند از محبوبیت ای  خانواده بکاهند  معاویه در پایان هر خطبه باه ایا  کاار اهتماام      می

هاای اساالمی باه ایا  کاار مجباور       وران را در سراسر سرزمی ورزید و والیان و سخ می

باه  خواسات   او از بعضی از اصحاب امیرالمؤمنی  حضارت علای   ،چنی هم 102کرد  می

  فت: او می 103منبر روند و ایشان را لع  کنند 

و  گردناد قدر باید این امر گسترش یابد تا کودکان با ایان شاعار بازرگ    آن

 104کس از او فضیلتی نقل ننماید.جوانان با آن پیر شوند و هیچ

در مورد اول آنها باید راهی برای مشروعیت حکومت خود و الهی و برحا  جلاوه دادن   

بنی امیاه باا القاای      ندبه ترویج تفکر جبر در جامعه دست زدبنابرای    نددادآن انجام می 

 :  ندکردسه هدف عمده را دنبال می ،جبر رایی در جامعه

ن حااکم اماور مسالمانا   کاه  اسات  ست و خدا خواسته ا الف( حکومت آنها از جانب خدا

  باشند

 خدا معرفی کنند  ها را از جانب بی عدالتیها، تجاوزها و ، قتلهاب( جنایت 

مخالفت باا حکومات    با رواج ای  نظریه که ج( سرکوب مخالفان و به خصوص شیعیان

    ستااو الفت با خداوند و خواست و مشیت بنی امیه و ووع موجود، مخ

 

 امیه با مخالفان برخورد بنی

  ای در مخالفت کامل با اندیشه حکومتی امویان دربااره جبار داشاتند   قدریه، اندیشه    
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کردند که نقطه مقابل جبر رایای و مجباور   آنها آزادی عمل انسان در افعالش را ترویج می

ها در اعمال است  به عنوان مثال، غیالن دمشقی، شامیان را به سبب ای  باور بودن انسان

نماود و عمار   که ستم والیان و امرا به خواست و اراده خداوند است، نکوهش و مالمت مای 

 105کرد ا به القای ای  طرز تفکر به شامیان متهم میب  عبدالعزیز ر

که ای  نظریه در جامعه ترویج نشود به سختی با آن و مبلغاان آن  بنی امیه برای آن   

به مبارزه برخاستند  آنها از یک سو به حذف فیزیکی و اعدام سران قدریاه اقادام کردناد و    

ردناد تاا ماردم از تارس چنای       را از بی  ب 107و معبد جهنی 106افرادی مثل غیالن دمشقی

که میماون با  مهاران در منااظره و بحا  باا       سرنوشتی از آنها دوری  زینند  پس از آن

غیالن دمشقی در زمیناه قادر توانسات او را شکسات دهاد و مجباور باه ساکوت کناد،          

عبدالملک فرمان داد غیالن و همراهش صالح ب  سوید از قدریان اولیاه باه قتال برساند      

در پای   108داد تا دو دست و دو پای آنها را ببرند و بگذارند تا به تدریج بمیرند هشام فرمان 

ب  نسی و نمیر ب  اوس، ای  کار را  عبادة، حیوةای  اقدام، بسیاری از فقها مانند رجاء ب  

   109تأیید و تحسی  کردند و آن را مطاب  سنت شمردند 

ر شده باود اماا بعاد از شکسات     ای به وسیله عمر ب  عبدالعزیز هم بر زاچنی  مناظره

ولیادب  یزیاد    ،چنای   هام  110قدریان، عمر به توبه آنها اکتفا کرد و متعرض جان آنها نشد 

رفتار سختی را با آنان در پیش  رفت  او از آزاد کردن رهبران قدریه که به وسایله هشاام   

هشاام  تبعید شده بودند سارباز زد و زنادان کاردن و قتال قدریاه را از بهتاری  کارهاای        

 دانست  مدائنی از یزیدب  مصاد کلبی و او از عمروب  شراحیل در ای  باره نقل می کند: می

که وی مارد  چنان در آنجا بودیم تا آنهشا  ما را به دهلک تبعید کرد. ما هم

گو کردند اماا ولیاد از   و  و ولید به جایش نشست. در بار  آزادی ما با وی گفت

تنهاا کااری کاه هشاا  انجاا  داد و       !به خدا سوگنداین کار امتناع کرد و گفت: 

امید مغفرت داشت، تبعید کردن این عد  و کشاتن   ، برای ویتوان به سبب آن می

 111یعنی ییحن و دوستش بود. ؛قدریه
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هاای قارآن، ساعی    از سوی دیگر، امویان با جعل احادی  و اساتفاده از بعضای آیاه      

تا کسای باه    112ز دی  به جامعه اسالمی معرفی کنندکردند آنها را کافر، زندی  و خارج ا می

 113آنها نزدیک نشود و پیام ایشان را نشنود 

مکتب دیگری که در تقابل با اندیشه جبر رایی طرفداران بنای امیاه قارار داشات،         

ها در اعمال خود مختارند و مجباور نیساتند و ثاواب و    تفکر شیعه بود  در ای  تفکر، انسان

شیعه در بعضی  ،ی است که با اختیار از مکلفان سر زده باشد  با ای  وجودعقاب برای اعمال

از امور، به خصوص تکوینیات قائل به جبر هست  به عباارت دیگار، شایعه باه پیاروی از      

ال جبار و ال تفاویض، بال    »امویان را قبول داشتند و نظریه نظر امامان خود، نظر قدریه و 

چون نظریاه قادر باا تفکار جبار      امر بی  االمری  هم را مطرح کردند  114«امر بی  االمری 

آماد، شایعه   جا که صحبت از اعمال و افعال آدمی به میاان مای  تضاد کامل داشت  زیرا آن

 قائل به اختیار انسان ها در اعمال خود بود و ای  طرز تفکر با نظریه امویان در تقابل بود 

 

 نتیجه

رواج یافات،  میان مسالمانان   هجری در فکری که در قرن اولهای از اختالفیکی    

نظریه جبر بود  امویان از ای  تفکر در جهت بقای حکومات خاود و جلاو یری از هر وناه     

توده مردم و به خصوص آن دسته   کردندمخالفت با حکومت خویش استفاده میانقالب و 

به تقدیس بنی ی  اساس را پذیرفتند و بر ا لهای  مسئ که جزو طرفداران ای  خاندان بودند،

  نداشاتند  مواناع چنادانی   ،پرداختند  بنی امیه برای ترویج ای  نظریه در میان مردمامیه می

ی  پیش زمینه ذهنای باه   ند و آنها براساس اب جاهلی به نظریه جبر معتقد بوداعراچرا که 

 ند کنرا احیاء  اندیشهراحتی توانستند دوباره همان 

زمان امویاان بایاد  فات کاه     در ایی در جامعه اسالمی تبلیغ و ترویج جبر ر درباره    

، بسیار بیشتر از خلفاای ایا  سلساله باه ایا  مسائله       اموی و موافقان حکومت کار زاران

و  برای مشروعیت بخشیدن به حکومات اماوی  و در هر موقعیتی از ای  تفکر  پرداختند می

  بردند بهره می آناقدامات و سیاست های ظالمانه 
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اهلل و قادرت امویاان را مطااب  اراده و    خلیفةة  بنی امیه، خلفای اماوی را   طرفداران   

و اعماال زشات و    رفتاه شاود   هاا  هاا و شاورش  دادند تا جلوی قیاممشیت الهی جلوه می

 ها را امری حتمی و تغییرناپذیر از سوی خداوند نشان دهند خونریزی

رت درباره جباری باودن   محدثان وابسته به بنی امیه با جعل حدی ، سخ  صاحبان قد

تاوان در  از ایا  احادیا  را مای    کردند  برخای میان مردم ترویج میدر  ها رازند ی انسان

 مشاهده کرد  115کترب القدی صحیح مسلم

شعرای درباری در شعرهای خود بر الهی بودن حکومت و مطااب  مشایت    ،چنی  هم   

ا چنی  صفاتی در شعرهای خاویش  کردند و خلفای بنی امیه را بخداوند بودن آن تأکید می

هاای قارآن کاریم و احادیا      در نصوص دینی، مانند آیهکردند  البته ممک  است مدح می

تعابیری مشتمل بر مضامینی چون جبر و عدم اختیار مکلفان یافت شود اما  معصومان

یم ها  که نفی کننده جبر هستند می توان به صاراب مساتق  ها و روایتبا مالحظه سایر آیه

 دست یافت 

 امویاان و طرفاداران  باه وسایله   مهم ترویج نظریه جبار در جامعاه    هاینمونهیکی از 

به شدت باا   هان ای  نظریه است  بنی امیه و طرفداران آنایشان، برخورد بنی امیه با مخالفا

باا     آنهاا کردناد و یا در بند مای  کشتندمیرهبران آنها را  وکردند قدریه و شیعه مبارزه می

نمودناد  ایا    به خصوص قدریه را خارج از دیا  معرفای مای   ها سایر  روه ،عل احادیثیج

 بود  و اعتقادی سیاسی ،برخورد امویان

در نهایت می توان اندیشه جبر را رویکردی سیاسی از سوی حاکماان در رویاارویی باا    

. اساالمی  هاای فرقاه  میاان  در اعتقادی و مخالفان دانست، نه یک نحله و مکتب کالمی
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 :ها نوشت پی

                                           

را از اخص اوصاف  اراده و قدرت خداوند را در افعال بندگان مؤثر، و خلق ،کسانی که علم. 1

روا نمی دارند، به جبر قائل می شوند. در  او می دانند و نسبت خلق را به انسان به هیچ وجهی

مقابل اینان، کسانی که در انسان به اراده و قدرت مؤثر در ایجاد و انجام فعل عقیده دارند و او 

 .ندهست را خالق و فاعل افعالش می شناسند، به اختیار قائل

 . نویسنده، سیدرضا قائمی و هادی صادقی.2

 . نویسنده، کیوان مددی.3

 نده، عبداهلل غالمی.. نویس4

 غالمرضا گلی زواره. ،. نویسنده5

 ، ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.141( آیه6. انعام)6

 .22( آیه43. زخرف)7

 .35( آیه16. نحل)1

فصلنامه تاریخ نقش خلفای بنی امیه در ترویج نظریه جبر، سیدرضا قائمی و هادی صادقی،  .9

 .6، شماره91، بهارفرهنگ و تمدن اسالمی

 .27( آیه33. احزاب)12

 اساطیر، تهران: پاینده، چاپ پنجم، القاسم ابو ترجمه طبرى، تاریخ جریر طبری، بن محمد .11

 .3244ص 7، ج1375

بود که به تدریج به و والی آنها در سیستان ز سرشناسان عرب و از حامیان خاندان اموی ا. 12

 12تا سةال   11از سال ورش او . شایشان دست به شورش زد بر ضدمخالفان آن تبدیل شد و 

 .و دامنه آن از سیستان تا بصره گسترش یافتادامه پیدا کرد هجری 
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 .3611، ص1، جپیشین جریر طبری، بن . محمد13

 .229، ص1311ترجمه علیرضا رجالی تهرانی، قم: نبوغ، لهوف،سید بن طاووس،  .14

 .2791، ص7، جپیشین جریر طبری، بن . محمد15

 العلمیةة،  الکتب دار بیروت: عطا، عبدالقادر محمد تحقیق الکبرى، لطبقاتا سعد، بن . محمد16

 .99، ص7ق، ج1412

 .449، ص3.ق، جهة 1315، بیروت: دارصادر، الکامل فی التاریخاثیر،  . ابن17

 .2137، ص7، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد11

 .163، ص5، جپیشینسعد،  بن . محمد19

 .3267، صپیشینجریر طبری،  بن . محمد22

 .3269، صهمان. 21

 .149، ص5، جپیشینسعد،  بن . محمد22

هةة  371الدین عبدالحمیةد، مصةر:   ، تحقیق محمد محیتاریخ الخلفاءجالل الدین سیوطی،  .23

 .222.ق، ص

 2.ق، جهةةة  1351، بیةةروت: دارادنةدل ،  مةةروج الة هب و معةةادن الجةوهر  سةعودی،  . م24

 .221ص

 .11تا، ص، بغداد: مطبعه الجناح، بین یتولی معاویهالنصایح الکافیة لمبن عقیل،  . محمد25

 .3577، ص1، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد26

 . از فرماندهان سپاه عبدالرحمن بن اشعث.27

 .15، ص1، ج1314دارالکتب ادسالمیه، تهران:  تفسیر نمونه،مکارم شیرازی،  . ناصر21

 نافع بن ازرق ،گ ار این فرقه بنیان .است های خوارج اسالمی و از فرقه های کی از فرقه. ی29
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را به غیةر از   ننان و غیرمسلمانامسلما ، تمامبود و برای همین پیروانش را ازارقه نامیدند. آنان

گفتند که باید با آنان جنگید و آنها را کشت و حتی کشتن زنةان و   شمردند و می می کافر ازارقه

بودند و مکر و غدر به مخالفان را جایز  ف تقیهشمردند. ازارقه مخال شان را جایز میای فرزندان

 .دانستند می

 .3645، ص1، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد32

 .3742-3717، صهمان. 31

 .3742، صهمان. 32

 .3126، ص9، جهمان. 33

 .3916، صهمان. 34

 .3744، ص1، ج همان. 35

 . فرزند سلیمان بن عبدالملک خلیفه اموی.36

 . 3941، ص9، جنپیشیجریر طبری،  بن . محمد37

 .112، ص4، پیشین، جالکامل فی التاریخابن اثیر،  .31

سسةه  ؤ، تحقیق محمةدباقر محمةودی، بیةروت: م   انساب ادشرافبن یحیی بالذری،  . احمد39

 .37، ص4، جهة .ق 1394ادعلمی، 

 .3129، ص7، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد42

 خلیلة،،  عبةاس  و حالةت  القاسةم  ابةو  مهترج ایران، و اسالم بزرگ تاریخ کامل اثیر، . ابن41

 .117، ص13، ج1371 علم،، مطبوعات، مؤسسه تهران،

 .3179، ص9، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد42

 .3123ص 9، جهمان. 43
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 . شهری در ترکستان قدیم که اکنون در استان سین کیانگ چین قرار دارد.44

 .3111، صهمان. 45

و از ناصةةبیان و دشةةمنان  صةةفریه کوفةةهمعةةروف خةةوارج  رهبةةرانشةةبیب خةةارجی از . 46

 .بود و عبدالملک بن مروان علی امام

 .3546، ص1، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد47

 . پادشاه کابل در نیمه دوم قرن اول که با امویان، همواره در ستیز بود.41

 .3672، ص1، جپیشینجریر طبری،  بن . محمد49

 .4422ص ،12، جهمان. 52

، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیةاد  ه های اسالمی در سرزمین شامفرق. حسین عطوان، 51

 .221، ص1371پژوهشهای آستان قدس رضوی، 

حکومةت   هة .ق 16تا  هة .ق 65. عبدالملک بن مروان، پنجمین خلیفه بنی امیه که از سال 52

 کرد.

 .221، صپیشین. حسین عطوان، 53

 و حاکم مصر و کوفه. . فرزند مروان بن حکم، چهارمین خلیفه بنی امیه54

 .221، صپیشین. حسین عطوان، 55

 .همان. 56

حکومت کرد و بیشتر فتوحات در دوره او  هة .ق 96تا  16. ششمین خلیفه بنی امیه که از 57

 انجام شد.

 .223، صهمان. 51

. فرزند سلیمان بن عبدالملک و ولیعهد او بود اما سلیمان در لحظات آخر عمرش، عمر بةن  59
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 به جای او، ولیعهد قرار دارد. عبدالعزیز را

 .225، صپیشین. حسین عطوان، 62

 حکومت را در دست داشت. هة .ق 121تا  99. نهمین خلیفه بنی امیه که از سال 61

 .225، صپیشین. حسین عطوان، 62

 .همان. 63

تةا   121. نهمین خلیفه بنی امیه و حاکم دمشةق در دوران سةلیمان بةن عبةدالملک کةه از      64

 ت کرد..ق حکومهة125

 .226. حسین عطوان، پیشین، ص65

 .222، صهمان. 66

 .222، صهمان. 67

 .223، صهمان. 61

 .همان. 69

حکومت را در  هة .ق 99تا  96. سلیمان بن عبدالملک، هفتمین خلیفه بنی امیه که از سال 72

 دست داشت.

 .224، صپیشین. حسین عطوان، 71

 .225، صهمان. 72

 .226، صهمان. 73

حکومةت   هةة .ق  125تا  125ی امیه و یکی از مقتدرترین آنها بود که از . دهمین خلیفه بن74

 کرد.

 .225، صپیشین. حسین عطوان، 75
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، تحقیق محمةد ابوالفلةل ابةراهیم، بیةروت: دارادحیةاء      شرح نهج البالغه. ابن ابی الحدید، 76

 .1212، 1279، ص 3، جهة .ق 1317الکتب العربی،

 .263، ص9، جپیشین. ابن اثیر، 77

 .1212، 1279، ص 3، جپیشینابن ابی الحدید، . 71

 .63، ص4، جهمان. 79

م، 1911دمشةق و بیةروت: دار الفکةر،    مختصر تاریخ دمشق دبةن عسةاکر،   . ابن المنظور، 12

-، بیروت: دارصادر، بیالمواعظ و ادعتبار المعروف بالخطط المقریزیه؛ المقریزی، 72، ص25ج
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