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چکیده:
سیاست و قدرت نرم به دو شیوه می باشد؛یکی ممدوح که مورد تایید اسالم است ( هدایت و ارشاد
الهی) و دیگری مذموم ( اغوای شیطانی و با تزویر ) که از نظر اسالم مردوداست  .امویان از قدرت نرم به
خوبی بهره بردند .آنان سیاست دوم قدرت نرم را انتخاب کردند .آنها می دانستند که همیشه سیاست ها و
قدرت سخت کار گشا نیست بلکه روش نرم سیاسی و فرهنگی ظاهر فریب برای جامعه نو پای اسالمی که
خود را پایبند اسالم نشان می داد بهترین روش می باشد .روش های نرم سیاسی که در پیش گرفتند باعث
رسیدن آنها به خواسته هایشان گردید .
سیاست بازگشت خزنده به قدرت ،انتقال مرکز قدرت به شامات که بیشتر اهالی آن از اسالم حقیقی
به دور بودند ،سوء استفاده از مفاهیم دینی  ،جعل حدیث و روایت در جهت منافع سیاسی خود ،ترور
شخصیت و تخریب رقبای خود از نمونه هایی سیاست های نرم مزورانه آنها بود .
در این مقاله پژوهشگر سعی دارد با شیوه توصیفی  -تحلیلی مبتنی بر تتبع در کتب تاریخی سیاست
های نرم امویان را که نقش اساسی در موفقیت آنها جهت رسیدن به اهدافشان داشت بررسی و تبیین
نمایند .
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مقدمه:
قدرت نرم از لحاظ زمانی و تاریخی قدمت بسیار زیادی دارد که به تاریخ پیدایش انسان و فرهنگ
انسانی می رسد.انسانها در زندگی برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های سخت و درشت یا شیوه نرم
بهره می برند.حکومت های مختلف در طول تاریخ برای رسیدن به اهداف و حفظ و ماندگاری حکومتشان
از ابزار قدرت نرم استفاده می کرده اند.
در تاریخ حکومت ها روش هایی که حکایت از به کارگیری قدرت نرم باشد فراوان به چشم می
خورد.حمورابی قانونی وضع می کند و دستوراتی در آن ثبت می گردد که به عدالت و آزادی میان مردم
تاکید شده است.این خود نشان از قدرت نرم دارد.کورش کبیرزمانی که با بابلیان بر خورد می کند ،به
یهودیان آزادی هایی عنایت می کند که حکایت از قدرت نرم جهت پیشبرد اهدافش دارد.همه حکومت ها
برای رسیدن به اهداف خود همیشه از قدرت سخت استفاده نمی کردند بلکه گاهی از قدرت نرم بهره می
برند و از این طریق بهتر به هدف خود می رسیدند.
در سال های اخیر در مورد قدرت نرم دو دیدگاه وجود دارد:
الف:عده ای پرفسورحمیدموالنا را نظریه پرداز قدرت نرم می نامند،البته خودش نیز ادعایی دارد که
آنرا در سال  1968میالدی در کتاب اطالعات و ارتباطات جهانی ،مرزهای نو در روابط بین الملل،با عنوان
قدرت نامحسوس مطرح کرده است(.محمدی)65:1867 ،
ب:عده ای جوزف نای را با عنوان نظریه پرداز اصلی این دیدگاه معرفی می کنندو اورا اولین فردی
می دانند که قدرت نرم را مفهوم سازی کرده است واین شیوه را وسیله ای برای رسیدن حکومت ها به
اهدافشان می داند(.نای)57:1869،نظر غالب اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین المل این است که
جوزف نای طراح نظریه قدرت نرم است و او کسی است که این نظریه را مفهوم سازی کرده و در کتاب
خوب به تبیین آن پرداخته است.
تعریف قدرت نرم
قدرت نرم درمقابل قدرت سخت قرار دارد .تعریف آن چنین است:
قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دادن به عالیق دیگران وهدایت رفتار آنها بدون استفاده و
بهره گرفتن از زور .برخی نیز قدرت نرم را توانایی کسب چیزی از طریق جذب به جای اجبارمطرح می
کنند(.نایینی)71: 1895،
قدرت نرم عبارت است از توانایی تغییر یا شکل دادن اولویت های دیگران تا براساس آنچه ما می
خو اهیم فکر یا رفتار کنند .پس قدرت مربوط به بازیگرانی است که بدون اینکه از زور استفاده کنند نتایج
دلخواه را می گیرند .چون سیاست ها و ارزش های آنها برای دیگران جذابیت دارد.
در این شیوه از اعمال قدرت از طریق زور و اجبار خبری نیست و تحکم و زورگویی ظاهری احساس
نم ی شود.بلکه یک کشور یا گروهی برای اینکه کشوری دیگر تابع آنها شود و بر اساس منافع آنها عمل
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نماید ازابزارهای تشویقی (هویج) استفاده می نماید .بر خالف قدرت سخت که از ابزارهای تهدید
آمیز(چماق) استفاده می شد.
قدرت نرم ازدیدگاه قرآن
در آیات قرآن کتاب دینی مسلمانان به مواردی اشاره شده است که از قدرت نرم حکایت دارد.براساس
شیوه نرم و برخورد های اخالقی و انسانی رسول خدا(ص)بود که اسالم روز به روز گسترش یافت و بریاران
و همراهان آن افزوده گردید.
در قران آیات متعددی به این روش اشاره دارد:
در سوره بقره آیه  608می فرماید:
"الاکراه فی الدین قدتبین الرشدمن الغی".
هیچ اجباری در دین نیست و راه از بیراهه مشخص شده است.
در این آیه قرآن با صراحت اعالم میکند که در پذیرش دین اجباری وجود نداردو هرکس آزاداست
بدون اکراه و اجبار دین مسیر خود را انتخاب نماید که شیوه ای نرم برای پذیرش و دعوت به اسالم است.
در سوره نخل آیه 160خداوند روش های دعوت را بیان می نماید:
"ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم "...
دعوت کن به سوی راه پروردگارت با حکمت و موعظه (پند)نیکوو جدل...
در این آیه نیز به روش های نرم جهت دعوت الهی و پذیرش آن توسط مردم توصیه شده است و از
رسول خدا (ص)خواسته است که در دعوت مردم از این سه روش بهره گیرد.
در سوره زمر آیات 17و 16می فرماید:
" عبادی الذین یسمعون القول قیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهلل واولئک هم اولوالباب"
در سوره آل عمران آیه  101می فرماید:
" فبما رحمته من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و
شاورهم فی االمر".
ای رسول خدا،نیروی بزرگی را برای نفوذ در مردم و اداره اجتماع در دست داری :به موجب لطف و
رحمت الهی تو برایشان نرم دل شدی که اگر تند خوی سخت دل بودی از اطرافت پراکنده می شدند پس
از آنها در گذر و برای آنها آموزش بخواه و در کاربا آنان مشورت کن.
در سوره طه آیه  55می فرماید:
اذهبا الی فرعون انه طغی فقوال له قوال لینا لعله یتذکراوبخشی"".
به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده است اما به نرمی سخن بگوئید شاید متذکر شود و از خدا
بترسد.
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در این ایه خداوند به حضرت موسی (ع)وبرادرش هارون (ع)می فرماید برای اینکه نفوذ کالم بیشتر
شود و مخاطب احساس کند که شما قصد خیر خواهی او را دارید با او به نرمی سخن بگویید.
در سوره احزاب آیه  75می فرماید:
یاایها الذین آمنو اتقوا اهلل و قولواقوال سدیدا""
ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگوئید.
در سوره اسراء آیه  66می فرماید:
و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمته من ربک ترجوها فقل لهم قوال میسورا"".
وهرگاه از آنان (مستمندان)روی برتابی و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی با گفتار نرم و
امیخته با لطف با آنها سخن بگو.
در سوره نساء آیه 9می فرماید:
فلیتقوا اهلل ولیقولواقوال سدیدا.
پس باید بترسید از مخالفت با خدا و سخنی استوار بگوئید.
در قرآن کریم خداوند بر گفتار و رویش نرم تاکید بسیار زیادی دارد.روش خداوند که با گفتار و
قدرت نرم مبتنی بر ارشاد تاکید دارد با عبارتی مانند قوال لینا ،قوالمعروفا،قوال میسورا،قواللیناواحسن القول
آمده است که برای استفاده قدرت نرم در راستای امور الهی و خدایی می باشد؛نه براساس امور شیطانی و
فریبکارانه که بعضی از حاکمان زور گو برای حفظ قدرت خوداز آن بهره مند می گردند.
از دید گاه اسالم قدرت نرم مولفه هایی دارد که منشاء وخاستگاه آن الهی و آسمانی است.یعنی
اسالم به مولفه های مادی قدرت نرم به تنهایی توجه ندارد بلکه به جنبه های الهی و اسمانی آن نظر و
توجه دارد.در مکتب اسالم نوع نگاه به قدرت نرم نگاه متعالی و الهی است.دیدگاه اسالم این است که انسان
موجوددوساحتی است ،مرکب از جسم و روح می باشد که هر دو برای وجود انسان ضروری است و شاید
که روح از جسم مهمتر باشد زیرا با وجدان انسان سروکار دارد(.لکزایی )80/1869:88روح انسان اگر به
دلیل بی اخالقی و بی عدالتی و عدم صداقت لطمه ببیند خسارت جبران ناپذیری برای انسان به همراه
خواهد داشت .اسالم از قدرت نرم بر اساس آیات و روایات دو دیدگاه بیان داشته است:
الف:قدرت نرم مبتنی بر ارشاد و وحی الهی
این نوع قدرت نرم متجلی در حکومت انبیاء  ،معصومین  ،صالحین و تقواپیشه گان است که هدف
آنها هدایت و سعادت مردم می باشد و به بهشت منجر می شود.در قدرت نرم مبتنی بر ارشاد ،رهبری از
چنان جذابیتی برخوردار است که پیروانش با جان و دل دستوراتش را قبول می کنند هرچند که مورد
تنبیه و مجازات او قرار گیرند.
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ب :قدرت نرم مبتنی بر اغوای شیطانی
این نوع قدرت نرم بر شیوه های شیطانی و فریبکاری بنا شده است.قدرت نرمی که حاکمان اموی
و عباسی از آن بهره می بردند از همین نوع بود.همچنین شیوه های استکباری قدرت های بزرگ نیز از
همین نوع و سنخ می باشد.
قدرت نرم اموی مبتنی بر اغوای شیطانی
حکومت امویان نمونه قدرت نرم مبتنی بر اغوای شیطانی است.امویان در ابتدای بعثت رسول خدا
(ص) و ظهوراسالم تا جان در بدن داشتند و اموال در اختیار داشتند در مقابل اسالم مقاوت کردند(.طبری،
بی تا89/0:ونصربن مزاحم ) 88 :1555،آنها در مکه به مدت سیزده سال در کنار سایر مشرکین سختی ها
و اذیت های زیادی نسبت به رسول خدا(ص)و مسلمانان روا داشتند.پس از هجرت به مدینه نیز در همه
جنگ ها علیه رسول خدا(ص)مشارکت فعال مالی و پشتیبانی یا جانی داشتند تا اینکه در ماجرای فتح
مکه از روی اجبار اسالم آوردندولی ایمان واقعی نداشتند( واقدی  819- 199/1: 1556 ،و -555/6
)559حضرت علی (ع)بارها تاکید داشتند که اینها براساس مصلحت اندیشی و از روی اجبار و با اکراه نه از
روی انتخاب و اختیار (ابن ابی الحدید 699/696/65/1876،وبالذری)185/5/1899،
زبیر صحابه رسول خدا (ص)نیز درباره ابوسفیان همین باور را داشت که او حقیقتا مسلمان نبود و
ایمان واقعی نداشت(.اصفهانی )800/8/1988،در تاریخ آمده است روزی که ابو سفیان برسرقبرحمزه(رضی
اهلل عنه) آمد با پایش بر زمین کوبید و گفت :خدایت رحمت کند،برسرچیزی با ما جنگیدی که عاقبت در
دست ما قرار گرفت(زمانی این کار را انجام داد که عثمان به خال فت رسیده بود)(توحیدی،بی تا )70/6 :
حضرت علی (ع)قدرت به شیوه نرم چنین معرفی می کند:
معاویه با به کار گیری انواع فریب اغوا و نیرنگ و نگاه به قدرت و دستیابی به حکومت به عنوان
طعمه در جریاناتی مانند ماجرای حکمیت تالش کرد با سیاست فریبکارانه قرآن برسر نیزه کردن نظرات
مردم را به خود جلب کند.همان طور که یک ماهی گیر برای به دام انداختن ماهیان طعمه رابه دریا می
اندازد و ماهیان خود به طرف طعمه می روند و به صید ماهی گیر در می آیند(.نهج البالغه:کالم )191
در راستای عفو عمومی پیامبر در فتح مکه ابوسفیان عفو گردید و خانه او را امن اعالم کردند این
درحالی بود که قریشیان بسیار زیاد رسول اهلل (ص) و مسلمانان را آزار دادند.رسول خدا (ص) به آنها فرمود
 :شما مردم هموطنان بسیار نامناسبی بودید.مرا تکذیب کردیدو از خانه و کاشانه ام بیرونم کردیدولی شما
را می بخشم و بند بردگی را از پای شما باز می کنم و اعالم می دارم که آزاد هستید(.طبری 867/1556:6 ،
و سبحانی  )886-887/1 :1860،ابوسفیان بعد از ورود به اسالم توسط پیامبر (ص) کارهایی نیز به او
واگذار شد تا از توطئه های احتمالی آنها جلوگیری گردد.
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آنها که به صورت خزنده به دنبال بازیابی قدرت از دست رفته خود بودند.ابتدا بعد از رحلت رسول
خدا (ص)با خالفت ابوبکر مخالفت کردند .ابوبکر به پیشنهاد عمر به آنها امتیازاتی داد از جمله زمانی که
مصادف با رحلت رسول خدا(ص)ابوسفیان که برای جمع آوری زکات بیرون از مکه بود.وقتی بازگشت به
خالفت ابوبکر اعتراض نمود که ابوبکر بنابر پیشنهاد عمر زکات جمع آوری شده را به خودش بخشید .یا
فرزندانش یزید و معاویه به عنوان فرماندهان جنگ در مناطق شامات انتخاب شدند(.جاحظ)855 ،1969،
معاویه پس از اینکه برادرش یزید فوت کرددر دوره عمر به امارات شامات به طور کامل منصوب
گردید (عبدالجبار،بی تا)098:به گونه ای که مورخین از حسن بصری نقل می کنند که معاویه از دوره عمر
خودرا برای خالفت آماده کرده بود(.ابن منظور)65/60: 1966،در زمان شورش علیه عثمان معاویه به شام
زمینه برای خالفت خودش فراهم نماید(.ابن اثیر1995،م)107/8:
معاویه بعد از کشته شدن عثمان به امام علی (ع) نامه نوشت و تاکید کرد که خلیفه ما عثمان مظلوم
کشته شدوخدا فرموده :هرکس مظلوم کشته شود ما برای ولی او قدرت قرار دادیم پس ما به عثمان و
فرزندان او سزاوارتر هستیم(.ثقفی)75 :1878،معاویه در ابتدا به شیوه نرم فریبکارانه اعالم کرد که به دنبال
خالفت نیست ولی انگیزه ،باطنی او برهمه افراد آشکار بود اما در ظاهردر پی فریب مردم برآمد.او پس از
جنگ جمل به زبیر نوشت که از مردم شام برای او بیعت گرفته است که زبیر بسیار خوشحال و دلگرم
شد(.امین  ،بی تا)16/8 :ولی او با شیوه فریبکارانه خود را به خالفت نزدیک کرد؛ ابتدا خود را امیر خواندو
سرانجام پس از شهادت امام علی (ع)ادعای خالفت کرد ومردم باعنوان امیرالمومنین با او بعیت
کردند(.بالذری 181/0 :1899،وابن منظور)67/60 :1966،
معاویه با شیوه های فریبکارانه القابی برای خود ساخت از جمله خال المومنین" و"کاتب وحی "
شاید بتواند از لقب واقعی طلقاء(آزادشدگان)رهایی یابد".حکومت امویان به رهبری معاویه به معنی بازگشت
جناح اصلی قریشی بود که زمانی از دش منان اصلی و سرسخت اسالم بودند.او برای تثبیت خالفت خود از
روش های قدرت نرم یعنی اصول دینی بهره برد و قدرت رسیدن خود را از سوی خدا می دانست زیرا همه
کارها دست خداست(.ابن منظور1966،م)60/ 9 :معاویه خالفت اموی را تشکیل دادورسما در سال 55
هجری خلیفه مسلمانان گردید و تا سال 186هجری این خالفت توسط جانشینان او ادامه یافت.خلفای
اموی برای رسیدن به اهداف سیاسی و حکومتی خود از سیاست های گوناگونی که حکایت از قدرت نرم
داشت بهره بردند و از این طریق توانستند حکومت خود را تثبیت  ،حفظ و ادامه دهند.امویان برای اقناع
وتصویر ساز ی مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی و مخاطبان خود با به کارگیری ابزارهای
سیاسی،فرهنگی ودینی نرم سعی بر تاثیر گذاری بر افراد داشتند که این تاثیر گذاری به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم صورت می گرفت.
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روش های نرم سیاسی و فرهنگی امویان
بازگشت به قدرت باحرکت خزنده والکپشتی
امویان که قبل از ظهور اسالم در مکه از جایگاه ممتازی برخوردار بودند؛ هنگام ظهور اسالم باپیامبر
(ص)مخالفت نمودند زیرا آنها از اشراف و ثروتمندان قریش بودند.ابوسفیان رهبراین گروه و یارانش از نظر
مالی و جانی تا توان داشتند در مقابل اسالم مقاومت کردند و علیه اسالم اقدامات نظامی و سیاسی انجام
دادند تااینکه در فتح مکه مجبور به پذیرش ظاهری اسالم گردیدند.رسول خدا(ص)به آنها فرمود ":اذهبو
انتم طلقاء".بروید که شما آزادشده گان هستید(.طبری ،بی تا89/0:ونصربن مزاحم )88 :1555،
اینها با انتخاب ظاهری اسالم ،به دنبال بازسازی قدرت از دست رفته خود بودند تا اینکه بعد از رحلت
پیامبر (ص)توسط ابوبکر فرزندان ابوسفیان ،یزید و معاویه به فرماندهی لشکراسالم در منطقه شامات
برگزیده شدند.بعد از مرگ یزید بن ابوسفیان برادر معاویه در منطقه شامات او قدرت زیادی یافت که در
زمان عمر این قدرت بیشتر گردید.در دوره عثمان که خودش اموی بود قدرت آنها بیش از بیش گردید به
گونه ای که او در اعتراضات علیه عثمان به او کمک نکرد و از قتل او به عنوان فرصتی برای رسیدن به
مطامع خودش بهره کافی برد و در نهایت به اسم خونخواهی عثمان قیام کرد(.ابن ابی الحدید،بی تا)07/5:
او هرگز حاضر به بیعت با حضرت علی (ع)نشد و خود را امیر خواند.وی که سال ها روی ذهن و فکر
مردم شامات کار کرد و توانسته بود بر اساس اهداف خودش آنها را با اسالم آشنا کند.سرانجام با شهادت
حضرت علی (ع)و صلح با امام حسن (ع)رسما خالفت خود را اعالم نماید وسلسله اموی را تاسیس کند.
بهره گیری از قضا و قدر (عقیده جبر گرایی)
معاویه و سایر خلفای اموی برای رسیدن به اهداف خود از سیاست نرم که مبتنی بر اصول دینی
بود بهره می بردند.بسیاری از افراد او را بنیانگذار جبرگرایی و اعتقاد به جبرو انتشار آن میان مسلمانان می
دانند (.عسکری ) 160/6 :1970 ،یکی از مسایل دینی که امویان از آن بهره می بردند مساله قضا وقدر بود
او عقیده داشت که قدرتش از سوی خداست و این خواست خدا بوده که او خلیفه گردد.زیرا همه کارها
دست خداونداست( .کاند هلوی)069/8 :1891،او می گفت خالفت امری از امرخداوند وقضایی از قضای
الهی هست که مردم نقشی در پذیرش آن ندارند(.ابن منظور1966،م)60:این دیدگاه همه امویان بود .
در مورد والیتعهدی یزید وقتی معاویه با مخالفت عایشه روبه رو شد گفت :این کار قضای الهی است
ودر قضای الهی کسی را اختیار مخالفت نیست.اسودبن یزید می گوید :از عایشه پرسیدم آیا شگفتی ندارد
که مردم از طلقاءبا اصحاب محمد (ص)درباره خالفت در گیر شده اند؟ عایشه گفت چه شگفتی دارد؟این
سلطان اهلل است که خداوند به برو فاجری دهد،چنانکه فرعون چهار صد سال بر مصر فرمانروایی کرد.
(همان56/60 :وابن قتیبه )650/1 :1518،زمانی که زیاد بن ابیه حاکم معاویه در کوفه و بصره خطبه ی
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خواند گفت  :ای مردم ما سیاستمدار و مدافع شما هستیم و شما را با سلطانی که خداوند به ما داده سیاست
می کنیم(.ابن اعثم کوفی)165/5 :1898،
یزید هم در خطبه ای گفت پدرش بنده ای از بندگان خدا بود که خداوند او را کرامت بخشیدو
خالفت را به او بخشید و اکنون نیز خداوند این حکومت را بر عهده ما نهاده است.وقتی پسر عثمان به
معاو یه اعتراض کرد که چرا والیتعهدی را به یزید داده ای جواب داد این ملکی است که خداوند در اختیار
ما قرار داده است(دینوری1985،م668:وابن قتیبه) 660 -615/1: 1518،در مجلس عبیداهلل بن زیاد که
اسرای کربال حاضر بودند او به حضرت زینب (س)خطاب کرد انچه خدا با برادر و خاندانت کرد چگونه
دیدی؟حضرت جواب داد که جز زیبایی چیز دیگری ندیدم(...سید بن طاووس )661 :1869 ،
سب و لعن مخالفین (حضرت علی (ع))
از روش ها و سیاست های نرم معاویهدر ادامه خلفای اموی در طول خالفت خود به طور منظم از آن
بهره می برند حذف چهره حضرت علی (ع)از جامعه اسالمی بود.آنها حضرت را فردی جنگ طلب ،خون
ریز و مشابه اینها معرفی می کردند .حضرت علی (ع)از زمان رسول خدا (ص)تا دوران خالفت پنج ساله
اش نزد مردم دارای ابهت و عظمت خاصی دارابود طوری که خطبه های او را سینه به سینه نقل می
کردندوتحسین همگان را برانگیخته بود و عده ای تامرز شهادت حاضر بودند این محبت را حفظ و نگه
داری نمایند.
امویان که این مطلب را به خوبی درک کرده بودند تصمیم گرفتند که چهره حضرت علی (ع) را
مخدوش نمایند و در هر محفل و مجلسی او را لعنت نمایند و از او اظهار تنفر و بیزاری نمایند.لذا اقدام به
جعل احادیثی در ذم امام علی (ع) نمودند که ابن ابی الحدید با بی تحت عنوان احادیثی که معاویه با
تحریک عده ای از صحابه و تابعین در ذم علی جعل کرده را در کتابش بیان نموده است(.ابن ابی الحدید،
بی تا )88/8 :
زمانی از روان حکم پرسیدند چرا حضرت علی (ع)را سب و لعن می کند،جواب داد با این سیاست
یعنی سب امام علی (ع)اصل حاکمیت بنی امیه مستقیم و بال اشکال می ماند(.بالذری)165 :1899،سب
ولعن امام علی (ع) به صورت یک متداول که از زمان معاویه آغاز شده بود در تمام مجالس و خطبه های
نماز جمعه ادامه یافت .همه خلفای اموی این مساله را رعایت و مورد تاکید قرار می دادند تا اینکه در زمان
عمر بن عبدالعزیز رسما توسط خلیفه اعالم گردید که متوقف شود(.سیو طی)658 :1871،معاویه همیشه
تاکید داشت که باید این سب و لعن آنقدر گسترش یابد تا کودکان با این تفکر بزرگ شده و جوانان با آن
پیر شوند و هیچکس از او فضیلتی نقل نکند(.ابن ابی الحدید،بی تا)07/5 :
عالوه بر اینها او به کمک عالمان دین فروش احادیثی علیه حضرت علی (ع)جعل کردند تا بیشتر
چهره او را مخدوش نمایند.ابوهریره حدیثی در مورد حادثه آفرینی در یمن است؛ جعل کرده و می گفت
مصداق آن حضرت علی (ع)است و پیامبر (ص)نیز بر کسی که چنین کند لعنت فرستاده است(.ابن شاذان
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 ،بی تا )611-615 :سمره بن جندب 555هزار درهم از معاویه گرفت و اعالم کرد که آیه " ومن الناس من
یشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل" درباره ابن ملجم است و آیه " من الناس من یعجبک توله فی الحیات
الدنیا....و هوالدالخصام در باره علی (ع)نازل شده است(.ابن ابی الحدید،بی تا )881/1:
ابن ابی الحدید تعدادی از عمال معاویه را نام می برد که مامور شدند در شهرها علیه علی (ع)احادیثی
نقل و میان مردم منتشر سازند از جمله :ابوهریره ،عمروعاص،مغیره بن شعبه و عروه بن زبیر(.همان :
)88/5امویان احادیث زیادی در فضایل صحابه جهت تقرب به بنی امیه می ساختند در مقابل حدیث اخوت
علی(ع) با رسول(ص) حدیث جدیدی ساختند که پیامبر(ص)فرمود اگر خلیلی برای خود انتخاب می کردم
همانا ابوبکر،چنانچه در برابر حدیث سداالبواب حدیث خوف را ساختند(.همان)59/11 :
بذل و بخشش از بیت المال
امویان برای حفظ قدرت و حاکمیت خود از هر سیاستی بهره بردند.از سیاست های نرم آنها جهت
قانع کردن مردم و همراه کردن آنها با خود بذل و بخشش مالی و ثروت بیت المال مسلمین بود.امویان
وقتی که به قدرت رسیدند سیاست مالی آنها با دوره های قبل تفاوت زیادی پیدا کرد.این سیاست ها را
معاویه شروع کرد و در ادامه توسط جانشینان او ادامه یافت.او پس از اینکه آرامش را در قلمرو خود برقرار
نمود به دستگاه مالی و جمع آوری ثروت و درآمد از هر راهی اقدام نمود و به تقویت پایه های مالی حکومت
پرداخت و مانند سالطین گذشته در راه کسب پول و درآمد بیشتر اقدام کرد(ابن طقطقی ،بی تا157:و
زیدان )889/5 :1878،
او و جانشینانش به خوبی می دانستند که برای استحکام پایه های سلطنت خود باید به هر کاری
دست بزنند به همین دلیل به دادن رشوه و بذل و بخشش روی آوردند زیرا آنها می دانستندکه مردم با
دست کم هم جنسان خود تا چه اندازه بنده زر و زور هستند.در زمان امویان که همه می دانستند دستگاه
مالی و خزانه دولت جزء دارایی مردم نبود بلکه خاص خلیفه وزیر نظر مستقیم او با دست و دل بازی تمام
همراه با بذل و بخشش های خودشان و اطرافیانشان بود(.امیرعلی  )196 :888،توانستند به صورت نرم و
غیر مستقیم حوادث سیاسی رابه نفع خود عوض کنند(.اجتهادی ،1888:181،طه حسین :1889،ق )607
معاویه بسیاری از سران قبایل و لشکریان امام حسین مجتبی (ع) را با پول و رشوه خرید و با سپاه
خود همراه کرد.او نماینده ای نزد عبیداهلل بن عباس که فرمانده بود فرستاد و به او گفتند حسن بن علی
از او تقاضای صلح کرده است اگر امشب به سوی من بیایی فالن مقدار به تو خواهم داد در غیر این صورت
فردا از ما تابعیت خواهی کرد(.اصفهانی ،بی تا56 :و یعقوبی ،بی تا ) 615/6 :معاویه به او وعده یک میلیون
در هم داد که قرار شد نصف آن را هم ان موقع و بقیه را پس از تسخیر کوفه پرداخت کند .او قبول کرد،
همراه او دو سوم سپاهش نیز با او رفتند.معاویه پیشنهاد رشوه و پول به قیس بن سعد نیز داد ولی او از
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قبول رشوه امتناع کرد که معاویه او یهودی پسر یهودی نامید(.ابن ابی الحدید،بی تا  : 56/ 18 :اصفهانی
،بی تا 58-56 :وشیخ مفید،بی تا)175 :
یزید بن معاویه در مسایل مالی بسیار ولخرج و بی بند و بار بود.برای اهداف سیاسی یا شخصی خود
چنان بذل و بخشش های فراوان می کرد که با روش عاقالنه قابل تطبیق نبود.او به عبداهلل بن حنظله و
هیآت اعزامی مردم مدینه به شام مبالغی به عنوان بخشش و دل جویی پرداخت ولی عبداهلل این کار یزید
را سفیهانه قلمداد کرده و مردم مدینه را علیه او بسیج نمود(.طبری ) 0656 :1556 ،
عبدالملک مروان برای تسلیم کردن زبیری ها به سیاست بذل و بخشش روی آورد و مردم عراق که
می دانستند ابن زبیرخسیس هستند و در مقابل بذل و بخشش عبدالملک را دیدند به مصعب بن زبیر
پشت کردند(.ابن عبدریه )515/1558:5،هشام بن عبدالملک در قبال فتواهای ابنُزهری که در جهت
سیاست های خلیفه صادر می کرد وام های سنگین او را پرداخت کرد و مبالغ زیادی به او بخشیده
شد.حجاج بن یوسف در بخشش مال دست و دل با ز بود و شاید دلیل موفقیت او در عراق همین بود که
رقیب را با بخشش پول و مال از میدان به در می کرد  .اموالی که متعلق به خودش نبود بلکه از کیسه
مردم خرج می کرد(.ذهبی  )186/6 :1875،البته قبل از هشام برادرانش نیز کمک های مالی زیادی به ابن
زهری کرده بودند(.ابن حیان ،بی تا)55/1 :
امویان که به مبانی اسالم پایبند نبودند از اموال عامه در راه تطمیع و جلب تائید مردم به خوبی
استفاده می کردند و از این طریق به راحتی می توانستند موقعیت خودرا تثبیت نمایند،این از شیوه ها و
سیاست قدرت نرم امویان بود.آنها با رواج اشرافیگری و دنیا طلبی نوعی قدرت جدیدی به نمایش گذاشتند
و توانستند با این شیوه و قدرت جدید مردم و مخالفان را جذب خود نمایند.حکومت آنها به ظاهر رنگ
دینی داشت که آن هم برای ظاهر سازی و عوام فریبی بود چرا که خداوند درتفکرات آنها جایی
نداشت(.فرامرزنسب )156 :1898،
جعل حدیث و استفاده از آن
ابوبکر بنا به پیشنهاد عمر به همه دستور داد که از نوشتن احادیث جلوگیری شود و دلیل آن را
خلط شدن با قرآن دانستند.به همین جهت کسانی که به احادیث عالقه مند بودند فقط می توانستند آنها
را به حافظه بسپارندو از این طریق به دیگران انتقال دهند.این شیوه اشکاالت متعددی داشت از جمله خطا
و اشتباه در نقل احادیث افزایش می یافت و فرصت مناسبی برای جاعالن احادیث فراهم می نمود که
براساس اهداف شخصی به جعل یا تحریف احادیث بپردازند یا اینکه به نفع حاکمان خود از نقل بعضی
احادیث خود داری کنند.
در دوره امویان تحریف ،جعل و استفاده ابزاری از احادیث بسیار رونق گرفت زیرا حاکمان اموی در
راس آنها معاویه برای بقای حکومت خود از این سیاست نرم به خوبی بهره مند شدند.آنها در این راستا
چند هدف داشتند اوال احادیثی در منزلت و منقبت خود جعل نمودند تا جایگاه یابند.ثانیآ با جعل احادیث
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سعی در کوبیدن و تخریب رقبای خود داشتند .ابن ابی الحدید معتزلی احادیث مربوط به ذم علی (ص)که
با تحریک معاویه عده ای از افراد آنرا جعل نموده اند را در کتاب خود ذکر نموده است (.ابن ابی الحدید بی
تا )88/5 :امویان سعی می کردندجهت تحقیر حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) با جعل احادیثی خلفای
دیگر را بر او برتری و ترجیح دهند و این سیاست در طول دوره حکومت امویان ادامه یافت به گونه ای که
خلفا و صحابه ای که با آنها موافق بودندبه صورت قهرمان در آمدند و اهلبیت (ع) تخریب شدند(.امین ،
بی تا )618 :
از کارهای نادرست معاویه و امویان این بود که احادیث حضرت علی (ع) را به خود یا دیگران نسبت
می دادند و گاهی دیگران نیز احادیث علی (ع)را به معاویه نسبت می دادند تا جایی که جاحظ متوجه این
قضیه شده و اشاره می کند که معاویه سرو کاری با زهاد ندارد و نسبت دادن احادیث به او تکذیب می
کند(.حافظ )81/6 :1865،
نمونه یکی از احادیثی که مربوط به امام (ع) است ولی به معاویه نسبت دادهاند این حدیث می باشد
:
ما رایت سرفآ اال الی جانبها حق مضیع(.سیوطی )657 :1871 ،موارد دیگری است که احادیث
حضرت علی (ع)به افرادی دیگر نسبت دادهاند (.میدانی ،بی تا 801/1 :و ثقفی )601 /1 : 1878،
کعب االحبار از علمای یهودی تازه مسلمان بود که در زمان خلیفه سوم به مقام قضاوت رسید.او بعد
از دوران عثمان وارد دستگاه معاویه و امویان گردید و توجیه کننده کارهای آنها شد .حاکمان اموی که سر
گرم جمع آوری ثروت و ساختن کاخ های مجلل و با شکوه بودند.هنگامی که با اعتراض مردم مواجه شدند
به کعب االحبار روی آوردند.روزی یکی از حاکمان که گنجینه های بزرگ طال فراهم کرده بود از او پرسید
اگر کسی زکات واجب طال و نقره را داده باشد ،آیا واجب است کاردیگری هم انجام دهد؟
وی میگفت حتی اگر تک تک لقمه هایش هم از طال و نقره باشد هیچ چیز دیگری براو واجب نیست.
ابوذر صحابی بزرگ رسول خدا(ص)که در مجلس حاضر بود و می دید که چگونه فردی بیگانه با
ارزش های اسالم به نام اسالم از ثروتمندان و ثروت اندوزان دفاع می کند؛ از شدت خشم و بدون ترس از
حاکم عصای خودرا بر سر او زد و فریاد برآورد:
ای کافر تو را با احکام مسلمانان چه کار ؟آیا سخن خداوند راست تر از سخن تو نیست که می
فرماید:
آنان که ز رو سیم می اندوزید و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک بشارتشان
ده(.میرزای نوری ،بی تا )68/7 :
از کارهای عالمان دربار اموی این بود که احادیث علمای عراق را تکذیب می کردند و آنها را به عنوان
جاعل حدیث معرفی می نمودند(.ابن سعد )856/8 :1550،دلیل عمده این کار علمای دربار اموی این بود
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که احادیث حضرت علی (ع)در عراق پراکنده بود و توسط این روایان روایت می گردید که برای امویان
خوشایند نبود.عالمان حدیثی که در خدمت امویان بودند شامل محمد بن مسلم بن شهاب زهری که مفتی
عبدالملک بود .خواهرش می گفت احادیث برادرم را قبول نکنید زیرا او دین خود را به دنیای امویان فروخته
و برای آنها کار میکند(.بالذری )68/1 :1899،سمره بن جندب و ابوهریره در خدمت بنی امیه در عرصه
حدیث و روایت بودند و برای آنها حدیث سازی و جعل روایت می کردند(.شرف الدین ،بی تا )50-56 :
عوانه بن حکم که عثمانی الهوی لقب داده اند در حدیث سازی امویان نقش داشتو بر جبرگرایی
تاکید زیادی داشت(.مصطفی شاکر :1968،م )178/1ابراهیم نجفی محدثی بود که در خدمت آل مروان
فعالیت می کرد و از آنها هدایائی دریافت می کرد(.ذهبی 1875،ق)76 /1 :
افراد دیگری مانند ابوزناد،شعبی،رجاء بن حیوه ،ابوبرده فرزند ابو موسی اشعری بودند که در جعل
حدیث و روایت سازی جهت خواسته های امویان فعالیت می کردند و به عنوان ابزاری خود و علمشان در
اختیار امویان بودند.این عالمان حدیث وظیفه داشتند که موقعیت امویان و قریش در میان اعراب تحکیم
بخشند و تبعیض امویان در برتری عرب بر عجم را توجیه نمایند که سلیمان بن عبدالملک دستور داد
هرکس به قریش ناسزا گوید شالق بزنند(زمخشری ،بی تا)180/1 :حدیث سازی و جعل روایت به نفع
امویان و علیه مخالفان در عصر امویان ابزاری بود که نهایت بهره برداری را از آن کردند و مانند قدرتی نرم
در اختیار دستگاه خالفت اموی قرار گرفت و توانستند به وسیله آن به اهداف خود برسند.
انتخاب دمشق به عنوان مرکز خالفت اسالمی
امویان بعد از رحلت رسول خدا (ص) در دوره ابوبکر و عمر به صورت خزنده به بازسازی خود
پرداختند تا جایی که زمان عثمان قدرت زیادی یافتند .آنها از ابتدا به سمت شام رفتند و دور از مرکز
خالفت سیاسی و دینی یعنی مدینه به کادر سازی و وسازماندهی خود همت گماشتند.شام یک منطقه
عربی بود که قبل از اسالم تابع حکومت روم بود و از سایر مناطق متمایز بود زیرا افراد این منطقه به نیابت
از حکومت روم تا حدودی رهبری عرب های دیگر را بر عهده داشتند(.مدرسی )80 :1876،
معاویه و خاندان اموی برای بازسازی خود دمشق و منطقه شامات را بهترین مکان تشخیصدادندزیرا
این منطقه از مدینه و مکه دور بود و بنی امیه که کارنامه خوبی در برخورد با اسالم نداشتند آن را بهترین
مکان جهت بازسازی و نفوذ در ارکان قدرت یافتند و شروع به جمع آوری پول و ثروت ،نیرو کادر سازی و
نفوذ در دل و ذهن مردم نمودند.تا آنجا در دل و ذهن مردم شام نفوذ کردندو پیش رفتند که مردم شام
اگر معاویه را پیامبر نمی دانستند حداقل نصف پیامبر می دانستند(.ابن عبدالبر ،بی تا )005/1:
آنها با پولی که در اختیار داشتند ارتشی بزرگ از مردم منطقه شامات درست نمودند یعنی اعرابی
که جنگ شغل و حرفه آنها بود و فقط برای پول و بدست آوردن غنائم می جنگیدند.امویان چنان بر قلب
و ذهن مردم این منطقه تسلط یافتند که هر کاری می خواستند مردم برای آنها با جان و دل انجام می
دادند.
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مالک بن هبیره الیشکری خطاب به مروان گفت  :ما با توبیعت نمی کنیم و همراه تو نخواهیم جنگید
مگر به خاطرمتاع دنیا؛ اگر ما آنچه را که معاویه و یزید به ما دادند ،داشته باشیم تو را یاری خواهیم کرد
و اگر جز این باشد پس مردم قریش مردمان بدی نیستند  .نهایتا مروان قبول کرد و آنچه که خواسته بود
به او پرداخت نمود(.همان )88:
امویان می دانستند که مردم شام از بینش سیاسی سطحی برخوردار هستندو آگاهی زیادی از اسالم
ندارند و این برای امویان بهترین فرصت و بهره بود تا آنچه که خودشان می خواستند به آنها قالب
کنند.بینش سطحی مردم شام به چند دلیل بود:اوالاز مرکز خالفت اسالمی دور بودند.ثانیا :دشواری راه ها
وکمی ارتباط ات ثانیااطالعات غلطی که امویان در مورد حقیقت اسالم به آنها داده بودند.حضور طوالنی
مدت معاویه قبل از خالفتش در منطقه شامات و سوریه و آماده سازی مردم دلیل دیگری برانتخاب دمشق
به عنوان مرکز خالفت حکومت اموی بود.این ویژگی سیاست و قدرت نرمی بود که امویان دور از چشمان
صحابه واقعی پیامبر (ص)توانستند نزدیک یک قرن بر جهان اسالم حکومت نمایند و به اهداف و خواسته
های خود دست یابند.عمرو بن عاص می گوید  :تا به حال مردمی ندیده بودم که مثل مردم شام از معاویه
اطاعت کنند(.مسعودی ،بی تا  )86/8 :معاویه براساس یک حرکت نرم مرکز خالفت اسالمی را به دمشق
انتقال داد و حتی سعی نمود که منبر رسول خدا (ص) از مدینه به شام منتقل کند(.بالذری ،بی تا )58/0 :
نتیجه گیری :
بنی امیه ازسیاست های گوناگون در دوره خالفت خودبهره مندشدند.آنها باتوجه به شرایط زمانی و
مکانی با مردم  ،طوایف و افراد مختل ف در مناطق گوناگون مملکت اسالمی برخورد می نمودند.قدرت نرم
مصطلح امروزی در دوره امویان معروف نبوده است ولی سیاست هایی که آنها به کار می بردندباتطبیق آن
به شرایط امروز می توان از آن به قدرت نرم تعبیر کرد .
امویان از سیاست های نرم سیاسی و فرهنگی برای غلبه بر رقیبان خود استفاده می کردند.بیشتر
موفقیت های آنها بهره گیری از این سیاست های نرم سیاسی و فرهنگی بود.در حوزه سیاست های نرم
فرهنگی به خوبی از احساسات دینی و مذهبی مردم استفاده کردند مانند مساله قضا وقدر  ،جبر و اختیار
 ،جعل حدیث و روایت سازی به نفع خود و همراه کردن علمای درباری با خود.
آنها در حوزه سیاسی نیز سیاست های نرم به کار گرفتند و توانستند از این طریق از یک طرف چهره
بسیاری از رقبای خود تخریب نمایند و از طرف دیگر برای خود نزد مردم آبرو و اعتباری کسب نمایند.مانند
بازگشت خزنده و الک پشتی به قدرت بعد از مخالفت های جدی و تمام قد با اسالم  ،به منطقه دوردست
شامات و دمشق رفته دوباره خود را بازسازی کرده و به قدرت بازگشتند.با بذل و بخشش های فراوان از
بیت المال سیاسیون و افراد ذی نفوذ را باخود همراه نمودند.هرکسی را که نمی توانستند با بذل و بخشش
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با خود همراه کنند در جامعه مورد سب و لعن قرار می دادند و اورا ترور شخصیت می نمودند تا او از چشم
مردم بیافتد .
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