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بررسی انتقادی نگرشهای اسالمپژوهان درباره چرایی برافتادن
دولت اموی
تاریخ دریافت64/4/96 :

تاریخ تأیید64/7/5 :

سیدامیر میرهلی

تاریخ دودمان اموی یکی از مهمترین برهههای تاریخی در جهان اسالم است
که تاریخپژوهان پرشماری به بررسی آن پرداختهاند .کاوش در چگونگی برآمدن
تا برافتادن این دودمان ،شاخصه اصلی این پژوهشها بوده است .اما فراکااوی و
کالبدشکافی چرایی برآمدن و برافتادن امویان امری است که تاکنون چندان ماورد
توجه قرار نگرفته است .این در حالی است که در دهههای اخیار رهیافاتهاای
میان رشتهای و به دنبال آن بررسای چرایای برافتاادن دودماانهاای تااریخی باا
بهرهگیری از نظریات جامعهشناسی تاریخی ،در تاریخنگااری روا چمامگیاری
داشته است .این نوشتار پژوهشهای گوناگون صورت گرفته پیراماون امویاان را
در سه حوزه تاریخنگاری غربی ،عربای و ایرانای در دو قارن اخیار ،باا در نظار
گرفتن توالی زمانی پژوهش ها و مکتبی که پژوهش بدان تعلق دارد مورد بررسی
قرار داده و کوشیده است کاستیها و نارساییهاای هار یاز از آنهاا را نمایاان
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سازد و سرانجام درباره بایستههای امویپژوهی در آیناده ،چناد نکتاه را یاادآور
شده است.

کلیدواژگان :امویان ،مستشرقان ،تاریخنگاری ،امویپژوهی ،جامعهشناسی تاریخی.
مقدمه

از قرن نوزدهم که مستشرقان به مباحث تثاریخ امثوی روی دوردنثد ،پثژوه هثای
بسیاری در این باره انجام شده است .ویژگی اصلی این پثژوه هثا ،بررسثی ایثن م ث
تاریخی به صورت کلی و بدون واکاوی مست ل چرایی برافتادن دولت امویان بوده است .به
سخنی دیگر در پژوه های صورت گرفته ،بح علّت ها و دالیل برافتادن امویان م رح
شده است اما یا عوامل گفته شده بسیار کلی است و یا به صورت مست یم بیان نشده و نیاز
به استخراج دیدگاه نویسنده از فحوای کالم او میباشد .مسأله اصثلی ایثن پثژوه

ایثن

است که این دیدگاهها به صورت روشن و شفاف چیست و تا چه اندازه بین این دیدگاهها و
بین جهتگیریهای احتمالی سیاسی ،قومی و مذهبی این نویسندگان ث و بثه وثور کلثی
عواملی که میتواند بر کار تاریخنگار اثرگذار باشد ث ارتباط وجود دارد؟ این نوشثتار بثر دن
است تا با پاسخ به این پرس  ،میزان نزدیکی ایثن پثژوه هثا بثا دیثدگاههثای علمثی
تاریخنگاری و همچنین مباح انح اط م رح شده در جامعهشناسی تاریخی را مشثخ
کرده ،کاستیهای دن را بیان کند.
با توجه به این که تاکنون چنین نگاهی در این مبح وجود نداشثته و دربثاره چرایثی
برافتادن امویان پژوه

مست لی در عالم تاریخنگاری اسالم صورت نگرفته ،وبعا پیشثینه
1

قابل ذکری در این زمینه وجود ندارد .از نظر زمانی و مکثانی ایثن پثژوه

بثه بررسثی

نوشتههای امویپژوهان در غرب ،جهان عرب و ایران از قرن نوزدهم به بعد ث که مباح
امویپژوهشی در بین مستشرقان دغاز شد ث مثیپثردازد .پثژوه هثای برگزیثده در ایثن
واکاوی ،نوشته های نویسندگان صاحب نثام و صثاحب نظثر اسثت .مبنثای گثزین

ایثن

نوشته ها ،نودفرینی و تمایز دیدگاه صاحبان دثار بوده اسثت .ایثن نوشثتههثا بثه دو شثکل
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ابتدا به جست و جوی

مست یم کتابخانهای در نوشتههای نویسندگان مورد نظثر بثه زبثانهثای فارسثی ،عربثی،
انگلیسی ،دلمانی و فرانسه پرداخته است و در مرحله بعد به مباح تکمیلی و تکملههثایی
توجه کرده است که در دورههای بعد ث چه به صورت ن د و چه به صورت توصیف صرف ث
در دیدگاه های این نویسندگان وارد شده است .از سثوی دیگثر کوشث

وسثیعی صثورت

گرفت تا با نویسندگانی که در حال حاضر در قید حیاتند مصاحبه و مکاتبه شود تا بتوان به
دیدگاههای ایشان پی برد و یا ابهاماتی را که در برخی نظرات دنها وجثود دارد ،بروثرف
کرد .باید به این نکته نیز اشاره کرد که تمامی دثار مورد بررسی در ایثن پثژوه

سثبک

نوشتاری یک سانی ندارند .برخی نویسندگان به صورت کلی تاریخ اموی را پثی

رو قثرار

داده و با بیرون کشیدن دادههای تاریخی و کنار یکدیگر قرار دادن دنها ،ف ط نظمثی را
که در ذهن ایشان بوده ،بر دن حاکم کردهاند .در واکاوی دیدگاه این دسته نویسندگان ،گاه
چندین عامل از برافتادن امویان را استنباط کرده و گاه تنها به یک علّت و یا دلیثل اکتفثا
کردهایم .برخی دیگر از نویسندگان نیز تنها چند برگ را به بررسی تاریخ امویان پرداختهاند
و در بخشی از کتاب به صورت سازمان یافته و البته کوتاه ،مواردی از چرایی برافتادن این
دودمان را م رح کرده اند .بدین سان وبیعی است که شکل بثه تصثویر کشثیدن دیثدگاه
نویسندگان در این نوشتار گوناگون باشد .برخی ووالنی و سازمانیافته و برخی دیگر بسیار
کوتاه و موجز ث و در حد توصیف صرف ث بیان شده است .نکته پایانی در ارتباط بثا شثیوه
پژوه

این که کوش

بر دن بوده از ن د درا در بدنه اصلی متن تثا حثد امکثان پرهیثز و

صرفاً به گزارش دن بسنده شود .این پژوه

در پایان ضثمن اراهثه دیثدگاه خثود دربثاره

عوامل برافتادن امویان و بایسته های روشی در این باره ،بثه ن ثد و بررسثی دیثدگاههثا و
همچنین تأثیر عوامل خارجی بر دنها اشاره خواهد داشت.
دشواری ها و موانعی نیز بر سر راه این پژوه
شخ

قرار داشثت .در مثوارد انثدکی نثه بثه

نویسنده دسترسی بود و نه به کتابهای بیشتری از او .برخی از نویسندگان نیثز
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تنها یک کتاب و یا م اله در این زمینه داشتند .نویسثنده کوشث

بسثیاری بثرای کسثب

اوالع از زندگی این دست نویسندگان و بررسی تأثیر احتمالی عوامل خارجی پی گفته ،بر
دیدگاههایشان داشته است اما سوگمندانه این کوش
این پژوه

بینتیجه ماند .از این رو خواننده در

هم با نویسندگان نامور و نوشتههثای ایشثان روبثهرو خواهثد بثود و هثم بثا

نویسندگانی که ف ط نامی از دنان بر روی جلد کتثابهایشثان موجثود اسثت و اوالعثات
بیشتری دربارة ایشان وجود ندارد .این مشکل باع شد که در مواردی ف ط توصیفی کوتاه
و بدون واکاوی از دیدگاه های این نویسندگان اراهه شود .امیثد اسثت در دینثده بتثوان بثا
بررسیهای بیشتر ،دیدگاههای وسی تر و جام تری در این باره اراهه داد.
 .1نویسندگان غربی
1ـ .1نویسندگان غربی در قرن نوزدهم

لویی سیدیو1171( 9ث1175م) نویسنده فرانسوی ،قدیمی ترین مستشرقی است کثه در
قرن نوزدهم به تاریخ اسثالم و امویثان پرداخثت .کتثاب وی بثا عنثوان Histoire des

 Arabes3توسط عادل زعیتر در سال 1641م با عنوان تاریخ العرب العام به عربی ترجمثه
شده است 4.او در این کتاب بیشتر در پی توضیح نبردهای امویثان در اسثنانیا و چگثونگی
گسترش امنراتوری عرب در دن زمان است و تثاریخ اسثالم را بثه صثورت عثام از زمثان
پیامبر

تا عباسیان و از خراسان تا اسنانیا و دفری ا بررسی کرده است.

پس از سیدیو میتوان از فان فلوتن1199( 5ث1673م) نویسنده هلندی یاد کرد کثه در
اثری مان دگار به بررسی تاریخ امویثان و چرایثی برافتثادن ایشثان پرداخثت .کتثاب وی را
عبدالحسین حاهری در دهه بیست شمسی به فارسی برگرداند که با عنوان تاریخ شیعع ییا

علل سقوط بنیامع  9به چاپ رسیده است .همان گونه که از عنوان کتاب نمایان است فثان
فلوتن به بررسی ن

شیعه و به وور خاص ایرانیان شثیعی مثذهب در برافتثادن امویثان

توجه دارد .وی از مسیحیان متعصب پیرو منتسکیو است و به شدت با نظثام عثرب سثاالر
اموی سرستیز دارد .بنا به نظر فلوتن ،امویان با سیاسثتهثای نادرسثت اقتصثادی خثود و
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واداشتن تازه مسلمانان به پرداخت جزیه کمرشکن ،دنان را بر ضد خثود بسثین نمودنثد .از
این رو فلوتن بر خالف دلمانیهای همزمان خود ،به حجثاج (م65هثث.ق) و سیاسثتهثای
اقتصادی او تاخته و از او دژخیمی خونخوار نمایانده است 7.به اعت اد وی خراسانیان بثی
از ساکنان دیگر سرزمین ها از این اوضاع دزار دیدند و به همین خثاور بثود کثه عباسثیان
توانستند قیام خود را در این دیار سازماندهی کنند .همچنین فلثوتن از نخسثتین صثاحب
نظرانی است که عمر بن عبدالعزیز (م171هث.ق) را در برافتادن امویان م صر دانسته است.
وی بر این باور اسثت کثه عمثر بثا وجثود حسثن نیتثی کثه داشثت در زمثان نامناسثبی
سیاستهای

را اجرا نمود چرا که این سیاستها به ناتوان شثدن بودجثه دولثت امثوی و

افزای

خراج در دوره هشام (175ث195هث.ق) منجر شد 1.همچنین نویسنده به سثه علّثت

مشخ

در برافتادن امویان اشاره کرده است که عبارتند از .1 :بیزاری و نفرت شدید مردم

مشرق از اعراب فاتح؛  .9پشتیبانی شیعیان از عباسیان؛  .3وجود اندیشه مهدویت در اذهان
مردم دن زمان 6.بنابراین فلوتن را می تثوان نخسثتین اندیشثمندی دانسثت کثه بثه تثأثیر
مهدویت در برافتادن امویان اشاره کرده است.
اما پس از این دو نویسنده باید به مستشرقان دلمانی توجه کرد که دو نماینده برجسثته
دن ها ،یعنی ایگناز گلدزیهر1157( 17ث1691م) و یولیووس ولهاوزن1144( 11ثث1611م) در
اواخر قرن نوزدهم ظهور کردند .گلدزیهر در اصل مجار بثود امثا در دلمثان و در دانشثگاه
م العات شرقشناسی درس خواند و در سال 1177م از رسثاله دکتثری خثود دفثاع کثرد.
گلدزیهر کتابها و م االتی درباره امویان نگاشته است که از جمله مهمترین دنها باید به
کتثاب ( Muhammedanische Studien19چثاپ 1167م) اشثاره کثرد .او هثمچنثین
م االتی در باب شعوبیه نوشته که در سال  1371در ایران با عنوان اسالم در ایران :شیعوبع

به چاپ رسید 13.روش گلدزیهر در تاریخنگاری ،پیروی از سنت دن زمان دلمانیها در ن د و
کالبدشکافی دقیق اسناد بثود .بثا وجثود ایثن ،نتیجثهگیثری گلثدزیهر و برداشثتی کثه از
فرماندارانی مانند حجاج دارد ،یکسره ناهمسثان بثا برداشثت ولهثاوزن اسثت .بثه واقث
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گلدزیهر ،بدکنشیهای فرماندارانی مانند حجاج را از عوامل اصلی برافتادن میداند .سثتم
به روستاییان ،گرفتن جزیه بر خالف فرمان اسالم از تازه مسلمانان و تاراج زمینها ،برخی
اقداماتی است که گلدزیهر به کوتاهی در ارتباط با کن هثای حجثاج ذکثر کثرده اسثت.
یولیووس ولهاوزن نیز در کتثاب خثود بثا عنثوان Das arabische Reich und sein

( Sturz14چاپ 1679م) به بررسی تحلیلی تاریخ امویان پرداخت 15.روشی که ولهثاوزن ث
به پیروی از سنت رانکه 19ث در بررسی اسناد به کار گرفته است ،شایان توجه است .همثان
گونه که اشاره شد ولهاوزن از ستای گران فرماندارانی مانند حجاج بثن یوسثف ث فثی و
زیاد بن ابیه است .وی باورمند است که اقدامات عمرانی این دو فرمان دار در عراق ،مثورد
تنگچشمی و ستیزه جویی عباسیان و نویسندگان دنان واق شده است 17.درونمایه کتثاب
نشان میدهد ولهاوزن بی تر به جست و جوی عوامل برافتادن امویان پس از دوره عمثر
بن عبدالعزیز است و همین نگرش بر دیدگاه اکثر امویپژوهان چه در غرب و چه در شرق
سایه افکنده است .قیام زید بن علی (م199هث.ق) و پسرش یحیی (م195هث.ق) و تثأثیری
که این دو قیام در بسین مردم خراسان بر ضد امویان داشت 11،نبردها و کینخثواهیهثای
قبایل شمالی و جنوبی به ویژه در دوره هشام ،درگیری های درونی خاندان امثوی پثس از
مرگ هشام و انت ال پایتخت به حران توسط مروان 16از جمله دیگر علّتهایی اسثت کثه
این نویسنده به دن توجه داشته است .همان گونه که گفته شد رویکثرد ولهثاوزن بسثیار
مورد اقبال عموم تاریخنگاران در این حوزه قرار گرفت و بسیاری از دنان بدون توجه به این
نکته که تاریخ را باید در یک گستره وسی و در زنجیرهای از علت و معلولهثا نگریسثت،
تنها به بررسی عواملی پرداختند که از دنها میتوان بثه عنثوان عوامثل نهثایی برافتثادن
امویان یاد کرد .به سخنی دیگر عوامل دغازین و میانی که در برافتادن دولت اموی پی

از

هشام بن عبدالملک اثر داشته ،در نظر این نویسندگان مغفول مانده است و این یک اشتباه
روشی در تاریخنگاری است.
1ـ .2نویسندگان غربی در قرن بیستم

از نخستین نویسندگان قرن بیستم ،یثک کشثی

مسثیحی متعصثب بثه نثام هنثری
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المنس1199( 97ث1637م) بود .المنس در بلژیک زاده شد .وی در سثال 1677م تثدریس
تاریخ اسالمی را در دانشگاه سن ژزف به عهثده گرفثت و در سثال 1697م مثدیر مجلثه
المشرق و البشعر شد .از المنس سه کتاب به زبان فرانسوی در تاریخ امویان بثه جثا مانثده
اسثت کثه عبارتنثد ازEtudes sur le regne du calife ommayyade Mo’awia :

( ler91چثاپ 1677م)( le califat de Yazid ler99 ،چثاپ 1691م) و در نهایثت کتثاب
مهم او بثه نثام ( Etudes sur le siecle des omayyades93چثاپ 1637م) .در یثک
نمای کلی از نوشته های المنس باید گفت که او به ن

سیاستهای نادرست اقتصثادی

امویان ،استبداد سیاسی دنان و درگیری های خاندانی امویثان پثس از هشثام اهمیثت داده
است.
پس از المنس باید از یک دلمانی دیگر به نام کارل بروکلمان1191( 94ثث1659م) نثام
برد که در سال 1163م از رساله دکتری خود زیر نظر تئثودور نودلکثه1139( 95ثث1637م)
دفاع کرد .وی کتابی را که با عنوان تاریخ ملل و دول اسالمی 99به فارسی ترجمه شده است
در سال 1636م در دلمان به چاپ رساند .بروکلمثان هماننثد ولهثاوزن ،روش انت ثادی در
بررسی اسناد را به کار گرفت و از این رو با نظر ولهاوزن هثم داسثتان اسثت کثه در دوره
عباسی ،چهرههایی جنایتکار از حجاج و زیاد برساخته شده است .وی بر این باور است که
دولت اموی با تکیه و پشتگرمی به کن های دبادگرایانه حجاج تا دوره عمر بن عبدالعزیز
در اوج بود و پس از دن با فرمانروایی یزید بن عبدالملک (171ثث175هثث.ق) و بثرادرش
هشام ،به سوی فروپاشی گام برداشت .با وجود این ،دوره هشام و فرمانداران نیرومند و با
تدبیری مانند خالد بن عبداهلل قسری (199هث.ق) توانست برای مدتی واژگونی این دولثت
را به تأخیر اندازد .پس از هشثام و بثروز نبردهثای خثانوادگی میثان شثاهزادگثان امثوی،
یکپارچگی و همبستگی این خاندان و مشروعیتی که داشتند از میان رفت و دخرین ضربه
برای براندازی امویان ،به دست عباسیان زده شد .همچنین بروکلمان به عوامل گونثاگونی
مانند قیام زید و فرزندش یحیی 97،تبلیغات خوارج در شام ،قیامهثای دنثان در سثالهثای
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پایانی عمر این دولت و نیز قیام عبداهلل بن معاویه (197هثث.ق) بثه عنثوان عوامثل مهثم
برافتادن امویان اشاره کرده است.

91
96

در دهه چهل میالدی دنیل دنت دمریکایی (1617ث1647م) شاهکار علمثی خثود بثا
عنوان  Conversion and the Poll tax in Early Islamرا پدیثد دورد 37.بثه واقث
دنت نخستین نویسنده ای بود که تاریخ اقتصادی امویان را به صورت دقیق مثورد بررسثی
قرار داد .وی بسیاری از نظرات ولهاوزن را درباره اقتصاد و ارتباوی کثه بثا سیاسثت دوره
اموی داشت ،به چال

کشید .دنت با روشی نوین و نیز بثا دسثترسثی بیشثتر بثه منثاب

(نسبت به ولهاوز ن) کوش

کرد تا حد زیادی به عینیت علمی در موضوع مورد بح خود

نزدیک شود .بنابراین وبیعی است که نویسنده ،علّثتهثای برافتثادن امویثان را در نظثام
مالیاتی نادرست ایشان و سیاست های اقتصادی جست و جثو کنثد .امثا دنثت نسثبت بثه
علّتهای سیاسی بیتوجه نبود و از درونمایه کتاب میتوان این گونه استنباط کرد کثه از
نظر او باید علّت های سیاسی برافتادن امویان را بی

از خراسان و عراق ،در سرزمین شام

و درگیری های خاندانی امویان کند و کاو کرد .شاید اگر مرگ زود هنگام دنت در سثانحه
هوایی اتیوپی اتفاق نمیافتاد میتوانست تبیین بیشتری برای تکمیل این نظر اراهه دهد.

از میان مهم ترین نویسندگان غربی در دهه پنجاه و شصت میالدی میتوان به برتولد
39
31
اشنولر (1611ث1667م) اشثاره کثرد .وی در کتثاب خثود بثا عنثوان Iran in früh-
 islamischerبه بررسی تاریخ ایران در سده های نخستین اسالمی پرداخت و گذری نیز
بر تاریخ امویان داشت .چشمگیرتثرین دسثتاورد پثژوه

وی در علّثتشناسثی برافتثادن

امویان ،نتیجه گیری او درباره سرشت نژادی قیام ضد اموی بود .به سخنی دیگر ،اشنولر از
نخستین نویسندگانی بود که قیام عباسی را نه قیامی ایرانی صرف و نه قیامی عربی صرف
میدانست بلکه بر این باور بود که در این خیزش ،دو گروه ایرانی و عرب در کنار یکدیگر

ن پررنگی داشتند .این نظر اشنولر ،بعدها در کتابهای التون دنیل1657( 33مث) و جرالد
هاوتینثثگ1644( 34مث) مثثورد توجثثه قثثرار گرفثثت .هثثمچنثثین اشثثنولر در نگثثارش کتثثاب
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35

( Cambridge History of Islamچاپ 1677م) با بزرگانی مانند دن.ک.اس لمبتون
(1619ث9771م) ،برنارد لوییس1619( 39مث) و مونتگمری وات1676( 37ث9779م) همکاری
داشته است .در این کتاب ش

علّت در چرایی برافتادن امویان م رح شده است .1 :انت ال

پایتخت از عراق به شام که مایه ناخشنودی عراقیان شد .ایثن اقثدام باعث شثکلگیثری
قیامها یی در این سرزمین شد که به درمانثدگی و نثاتوانی امویثان پایثان یافثت؛  .9عثدم
مشروعیت دینی امویان 31چرا که ساب ین در اسالم و کسانی کثه بثه اصثل دیثن دگثاهی
داشتند ،هیچ گاه امویان را که در روز فتح مکه به اسالم گرویده بودند به عنثوان حاکمثان
مشروع ننذیرفتند؛ از این رو قیامهایی از سوی گروههای دینی مانند شیعه و خوارج شثکل
گرفت و در نهایت عباسیان از این ف دان مشروعیت بهره بردند؛  .3سیاست گرفتن جزیه از
تازه مسلمانان که در زمان حجاج دغاز شد؛ .4 36رقابت امویان در سالهثای پایثانی بثرای
رسیدن به قدرت؛  .5دامن زدن به درگیریهای قبایل شمالی و جنوبی؛  .9پیدای

اندیشه

بازگشت به اسالم که از سوی عباسیان ورح شد.
با گذشت دهههای  57 ،47و  97میالدی و ظهور پژوه هثای مهمثی ماننثد کتثاب
دنت ،اشنولر و تاریخ کمبریج ،در دهه هفتاد سه شاهکار علمی دیگر دربثاره تثاریخ امویثان
47

پدید دمد :نخست کتابی بود از ریچارد بولِت (1647مث) دمریکایی که با عنوان گروش بی

اسالم در قرون معان  41به فارسی ترجمه شده است .وی از نسل تاریخنگاران دمریکایی ایثن
دهه بود که روش نوینی در بررسی تاریخ به کار گرفتند .دنان بر این باور بودنثد کثه بایثد
میان تاریخ و جامعهشناسی پیوند برقرار کرد و در این راستا به رایانه و روشهثای دمثاری
روی دوردند .بدینسان جمعیتشناسی تثاریخی شثکل گرفثت 49.بررسثی تثاریخ دمریکثا،
نخستین موضوع این تاریخ ورزان بود؛ اما ریچارد بولت به تاریخ شرق پرداخت .وی در این
کتاب یک بررسی دماری و جمعیتشناختی اراهه داده و سیر گروش بثه اسثالم را از دوران
خلفای راشدین تا قرن نهم هجری بررسثی کثرده اسثت .بولثت کمتثر بثه علّثتشناسثی
میپردازد اما درونمایه کتاب گویای توجه نویسنده به علّتهثای اجتمثاعی و مثذهبی در
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71

برافتادن امویان است .بولت بر این باور بود که دین ،منب اصلی هویت اجتمثاعی فثرد در
جامعه دن زمان به شمار میدمد .دین اسالم پس از پیثامبر

بثا کوشث هثای خلفثای

راشدین در ایران گسترش یافت اما در دوره امویان موانعی در برابر ایرانیان بثرای گثروش
به اسالم قرار داده شد که به همراهی دنان با عباسیان انجامید 43.نویسنده همچنین به رنن
موالی در دوره امویان اشاره دارد و بر سیاستهای نژادی امویان خرده میگیرد.
پژوه

44

دوم با عنثوان  Slave on hoursesاز پاتریشثیا کثرون1645( 45ثث9715م)

دانمارکی بود .مهم ترین موضوع مورد بررسی کرون در این کتاب ،نظام بردهداری بود کثه
به بنیاد گرفتن سیستم نظامیگری (میلیتاریستی) 49ترکان در دوره عباسی پایان یافت .در
این راستا او به فتوحات مسلمانان در زمان امثوی ،کثه ورود بردگثان تثرک را بثه همثراه
داشت ،توجه ویژه ای دارد .کرون بر این باور است که گسترش ارضی امنراتوری اسالم در
زمان امویان همسو با گسترش بین

اسالمی در میان بردگان و اسیران این جنگها نبود.

این غفلت ،برای عباسیان مجثالی مناسثب فثراهم سثاخت تثا بیثن

دولتثی مبتنثی بثر

اندیشههای اسالم اصیل را ورح کنند و بدین ترتیب گروههای گونثاگون اپوزیسثیون را ث
که شامل اسیران جنگها هم بود ث همراه خود کنند .پژوه
موضوع فتوحات و ن

کرون برای نخستین بار بثه

دن در برافتادن امویان توجه کرد و همچنین بثرای نخسثتین بثار

همکاری بردگان 47با عباسیان را م رح میکند.

سومین نویسنده در دهثه هفتثاد التثون ل .دنیثل

41

(1641مث) بثود کثه کتثاب The

 political and social History of Khurasan under Abbasid ruleرا نگاشت.
این کتاب بازبینی رساله دکتری پروفسور التون دنیل بود که در سال 1679م نوشتن دن را
دغاز کرد و در سال 1676م دن را به پایان رساند .التون با دید مارکسیستی به تاریخ امویان
نگریسته است .وی بر این باور است که نظریه شیوه تولید دسثیایی بهتثرین نظریثه بثرای
توضیح چرایی ان الب عباسیان در خراسان اسثت 46.هثدف دنیثل در ایثن کتثاب بررسثی
رویدادهای خراسان در زمان اموی و عباسی است اما میتوان گفت وی نخستین نویسنده
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غربی است که کتابی مست ل درباره سرزمین خراسان نوشته و در دن علّتهثای برافتثادن
امویان را نیز جست و جو کرده است .دنیل بر این باور است که عباسثیان قثدرت خثود در
خراسان را با جلب دو گروه استوار ساختند :نخست مردم متوسط از مهاجران عرب ،مثوالی
دنان و ده انان ایرانی که همگی از قرار داشتن خراسثان در دسثت برگزیثدگان قیسثی ث
شامی و اشراف ایرانی همکار ایشان خشمگین بودند؛ دوم روستاییان بثومی ایرانثی و نیثز
بیشتر وب ه فرودست عرب جذب شده از سوی جامعه ایرانثی کثه سثودای نگثونسثاری
اشراف زمیندار را در سر میپروراندند .بدین ترتیب ،کن هثای امویثان در درازای زمثان،
دت

قیام را در خراسان شعلهور ساخت و داعیان عباسی با بهرهگیری کامل از دشثمنی و

کینه مردم توانستند شورشی عمومی به پا کنند 57.نظر دنیل و همزمانی ت ریبی دن با نظثر
ریچارد بولت بسیار شایان توجه است .این دو نویسنده بر این باور بودند کثه در دن زمثان
شمار گستردهای از ایرانیان مسلمان نبودند.
در واق دنیل با اثرپذیری از اندیشههای مارکسیستی ،راب ه میان اشراف و فرودسثتان
در خراسان را بررسی میکند و بر این باور است که همنهاد این راب ه دیالکتیکی ،ان البی
بود که به برافتادن امویان پایان یافت .همچنین دنیثل هماننثد کثرون از ن ث
امویان با ترکان به عنوان عامل برافتادن امویان یاد کرده است .او ن

نبردهثای

بالیای وبیعی در

سالهای دخر فرمان روایی امویان را نیز مهثم و دن را از عوامثل برافتثادن دانسثته اسثت.
بدین سان دنیل از معدود نویسندگانی است که به ن ث

عوامثل وبیعثی در کنثار عوامثل

انسانی در واژگونی امویان توجه داشته است .از دیگر نظرات بدی دنیل باید به ن شی اشاره
کرد که او برای گرای های مذهبی گوناگون در زمان امویان قاهل است .شثیوه نادرسثت
کارگزاران اموی در دریافت مالیات ،نبردهای فرسایشی این خانثدان و نبردهثای قبایثل از
دیگر علّتهای برافتادن امویان است که دنیل بدانها اشاره کرده است.
پس از این ،در دهه هشتاد میالدی ،جرالد هاوتینگ و روبرت همیلتون درباره امویثان
دو کتاب ارزشمند دیگر نگاشتند .هدف هاوتینگ در کتاب

به نام The first dynasty
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17

 of Islamبررسی دوره اموی به عنوان یکی از الگوهثای مهثم گثروههثای بنیثادگثرای

اسالمی بود .وی در این زمینه پیرو ورنر انده

51

59

دلمانی در کتثاب Arabische Nation

 und islamische Geschichteبود .هاوتینگ همانند ولهاوزن به ن ثد اسثناد اهمیثت
زیادی میدهد .در نظر هاوتینگ مهمترین علّتهای برافتادن امویان را باید در دوره هشام
بن عبدالملک به بعد جست و جو کرد .او بر این باور است که خیزش براندازنده یزید سثوم
(199هث.ق) بر ضد ولید دوم (195هث.ق) از عظمت شام و مشثروعیت دن کاسثت .ایثن در
حالی بود که در دوره هشام رقابتها و کینهتوزی های شدیدی میان فرمانثدهان سثناه در
شام پدید دمده بود .در این زمان برخی از اعضای خاندان اموی با گروههای نظامی شمالی
و جنوبی ساکن در شام پیوند تنگاتنگی برقرار کردند و دتث
53

اختالفثات ایثن دو گثروه را

54

دامن زدند .روبرت همیلتون نیز در کتابی با عنوان Walid and His Friends; An

 Umayyad Tragedyبه بررسی روحیات ولید دوم برای پی بردن به چرایی درگیثری او
با خاندان اموی پرداخت .همیلتون با سفرهای ووالنی مدتی که به شرق داشت به بررسی
نگارهها و پیکربندیهای یکی از کاخهای ولید پرداخت و کوشید با این رهیافت به برخثی
از پرس های خود درباره یکی از مهمترین علّتهای برافتادن امویان پی ببرد.

سرانجام باید به دو کتاب مهم دیگر در دهه نود میالدی اشاره کرد .نخست کتاب خالد
59
55
یحیی بلنکشیپ (1645مث) دمریکایی بود کثه بثا عنثوان The End of the Jihad
 State and the Collapse of the Umayyadsدر سثال 1664م بثه چثاپ رسثید.
بلنکشیپ مدعی است که بثر خثالف پثژوه هثای سثنتی کثه برافتثادن امویثان را بثه
نادرامی های داخلی و تضادهای جناحی در داخل استانهای امنراتوری نسثبت مثیدهنثد،
تناقضات ذاتی در جهاد عامل برافتادن امویان است .جهاد انگیثزهای بثود بثرای گسثترش
قلمروی سیاسی اسالم اما سیاست جهاد در دوره اموی ،یک عامل خودمخرب 57بثود چثرا
که باع تحلیل رفتن مناب سرزمینهای گوناگون امنراتوری شد .همچنثین ایثن نبردهثا
وفاداری سربازان امنراتوری را ،که پیدرپی با دشمنان سازمانیافته و نیرومند روبهرو بودند،
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کاه

11

داد .در پایان نویسنده به این بح می پردازد که سل نت هشام ،دوره اوج فتوحات

نبود بلکه دغاز زوال کشنده امویان بود .در واقث پثس از شکسثتهثای دولثت هشثام در
نبردهای اسنانیا و نیز در جبهه ترکان ،دسیبهای جدی به بنیاد امنراتوری امویان وارد شد.
کتاب دوم اثری است از نادر نادری نویسنده ایرانی االصل م یم دمریکا که بثا عنثوان
 The Absolutist State: The case of the early Abbasid Caliphate51در
سال های پایانی دهه نود میالدی به چاپ رسید .نادری از معثدود نویسثندگانی اسثت کثه
تاریخ شرق و به وور خاص امویان و عباسیان را با نظریههای جامعهشناسی بررسی کثرده

است .وی همانند التون دنیل از نظریه شیوه تولید دسیایی مثارکس و نظریثه پدرسثاالرانه
ماکس وبر1194( 56ث 1697م) بهره برده اسثت .یکثی از اهثداف نثادری ث هماننثد انثده و
هاوتینگ ث بررسی ارتباط امویان با خاورمیانه کنونی و ن

این دولثت در شثکلدهثی و

قوام بخشی به ایدهولوژی بنیادگرایان اسالمی است .او سه علّت کلثی را بثه عنثوان علّثت
برافتادن امویان م رح کرده است که عبارتند از .1 :سیاسثتهثا و کثن هثای حجثاج در
مالیاتگیری از مسلمانان و زمینداران مسلمان بثر خثالف شثرع اسثالمی؛  .9اخثتالف و
ناسازگاری میان دولت اموی و جنگجویان قبایل برای مالکیت زمثینهثا؛  .3عثربگرایثی
شدید امویان .نادری در پژوه

خود به مناب دست اول تثاریخ اسثالم بثیاعتنثا اسثت و

داده های تاریخی مورد نیاز خود را از مأخذ یا نوشتههای دست دوم بیثرون کشثیده اسثت.
وی از این جنبه پیرو تدا اسکاچ پل1647( 97مث) است .اسکاچ پل بر ایثن بثاور اسثت کثه
جامعه شناس تاریخی نیازی به مراجعه به مناب تاریخی ندارد و تنها اراهه تصویری از مأخذ
برای او بسنده است.
در پایان این بخ

91

باید گذری نیز بر نویسندگان شوروی و مارکیسیتهثا داشثت کثه

بارزترین نماینده دنها در بررسی تاریخ اسالم ،ایلیا پ روشفسکی1161( 99ث1677م) است.
پ روشفسکی از چند گروه به عنوان گروههایی که بستر برافتادن امویان را فثراهم کردنثد
یاد کرده است که عبارتند از .1 :خوارج که با شور خاصی برای به دسثت دوردن برابثری و
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عدالت با امویان و فئودالهای بزرگ در ستیز بودند؛  .9شثیعیان زمثیندار؛  .3زمثینداران
بزرگ از خاندان عباسی؛  .4موالی ف یر که در پی برابری اسالمی بودند .این گثروههثا بثا
سیستم فئودالی امویان که واالترین مظهر دن در دوره حجاج نمودار شد ،دشمن بودند و در
نهایت زمینه های برافتادن امویان را فراهم کردند .همچنین نویسنده از حضور خرمدینثان،
که متأثر از گرای های برابری خواهانه مزدک بودند ،در قیام عباسیان یاد کثرده اسثت .از
این رو میتوان گفت که دیدگاههای التون دنیل و پ روشفسکی به یکدیگر بسیار نزدیک
است.

93

 .2نویسندگان عرب

از نخستین نویسندگان معاصر عرب که به پژوه

در تثاریخ اسثالم و فرمثانروایثی

امویان پرداختند فیلیپ خوری حِتّی1119( 94ثث1671م) اسثت .کتثاب او در سثال 1637م
همزمان با انتشار گزارش  PEELدرباره ت سیم فلس ین بین اعراب و یهودیان به چثاپ
رسید .خوری حِتّی یک لبنانی و از اهالی شام قدیم بود و وبیعتاً در کتاب خود تاریخ عیرب

با سرسختی از امویان دفاع کرد .وی به پیروی از ولهاوزن بر این باور بود که تاریخنویسان
اسالمی کوشیدهاند چهره امویان و فرماندارانی مانند حجاج را بد جلوه دهند؛ چثرا کثه در
زمان عباسیان میزیستهاند 95.فیلیپ حِتّی بر اسثاس ایثن نگثرش نتیجثه مثیگیثرد کثه
سیاست های اقتصادی عمر بن عبدالعزیز از بودجه دولت اموی کاست و بر شمار مثوالی در
شهرها افزود .وی عوامل دیگری را هثم برمثیشثمارد ماننثد .1 :فسثاد اقتصثادی برخثی
کارکنان اموی؛  .9کژدینی پثارهای از فرمثانروایثان امثوی (بثه ویثژه پثس از عمثر بثن
عبدالعزیز)؛  .3روی کار دمدن چند خلیفه کنیززاده که خاندان اموی را از عصبیت عربیشان
دور کرد (پس از عمر بن عبدالعزیز)؛  .4رقابتهثای شثمالی و جنثوبی (پثس از عمثر بثن
عبدالعزیز)؛  .5مسأله والیت عهدی دونفره؛  .9نارضایتی شیعیان؛  .7کاریزمای عباسیان در
جذب گروههای ناراضی؛  .1نارضایتی ایرانیان به ویژه در خراسان.
پس از فیلیپ حِتّی ،دیگر نویسندگان عرب پثس از پایثان جنثگ جهثانی دوم ظهثور
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کردند .امویپژوهی عربها در این دوره زمانی را میتوان به دو دسته بخث بنثدی کثرد:
نخست بین سالهای 1645م تا 1677م که گرای های این نویسندگان به شدت مغرضانه
و جانبدارانه بود و از 1677م تثاکنون کثه تثاریخنگثاری علمثی بثر رویکثرد و نگثرش
نویسندگان عرب سایه افکنده و از جانبداریهثای پیشثین کاسثته اسثت .از مهثمتثرین
نویسندگانی که بین سالهای 1645م تا 1677م نوشته هایشان به چاپ رسید میتوان بثه

احمثثد امثثین (1119ثثث1654م) ،حسثثن ابثثراهیم حسثثن (1169ث ث1691م) ،عمثثر فثثروخ
(1679ث1617م) ،عبدالعزیز الدوری (1616ثث9717م) ،و حسثین مثونس (1611ثث1669م)
اشاره کرد.
از این پنن نویسنده؛ احمد امین ،حسین مونس و حسن ابثراهیم حسثن سثه نویسثنده
مصری هستند که نه به نویسندگان حوزه بغداد مانند عبدالعزیز الدوری و نه به نویسندگان
حوزه شام مانند عمر فروخ وابستگی دارند؛ بلکه دنچه برای ایشان اهمیت دارد نژاد عثرب
و سرنوشت این نژاد در دوره اموی است .به واق میتوان گفت این سه نویسثنده بثه ایثن
علّت به امویان انت اد میکنند که در برههای از زمان مایه به چال

کشیدن تاریخ عرب و

اسالم شدهاند؛ چنانچه احمد امین در کتاب ضحی االسیالم پس از ن ل دادههثای تثاریخی
درباره بدکنشیهای امویان نسبت به موالی مینویسد:
آن حکومت زشت قساوتآمعز (امویان) متشکل از تمام مردم نبود؛ بلک فقط
امرا و حکام و اعراب بدوی و فرمیانرواییان چنیع کعنی ای نسیبت بی میوالی
داشتند.

99

احمد امین از دوسثتان نزدیثک وثه حسثین (1116ثث1673م) بثود کثه دیثدگاههثای
پانعربیسم وی در کتاب فلسف اجتماعی اب خلدون 97و تازشی که بر دیدگاههثای مخثالف
ابن خلدون درباره عرب داشته است ،بر اهل علم نمایان است .حسین مثونس نیثز از بثین
رفتن عصبیت عربی پس از نبرد مرج الراهط 91،استبداد امویثان ،کوشث هثای شثیعیان و
خوارج در جهت بیاعتبار کردن مشروعیت دنها 96،بیاعتنایی امویان به دبثادانی عثراق و

14
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راههای حن و نیز سیاستهای ناهماهنگ عمر بن عبدالعزیز با فرمانروایان پی

و پس از

خود را به عنوان عوامل فروپاشی دولت امویان م رح کرده اسثت .حسثین مثونس ن ث
ایرانیان را در برافتادن امویان کمرنگ جلوه می دهد و بیشتر بر ایثن نظثر تکیثه دارد کثه
برافتادن امویان ،خیزش خاندانی عربی از قری
حسن ابراهیم حسن نیز به ش

بر ضد خاندانی دیگر از این قبیله بثود.

77

علّت در برافتادن امویان اشاره کثرده اسثت کثه بثر ایثن

پایهاند .1 :والیثت عهثدی دونفثره کثه بثذر اخثتالف در خانثدان امثوی پاشثید؛  .9دغثاز
درگیریهای قبیله ای شمالی و جنوبی پس از قیام یزید بن مهلثب (171هثث.ق) در زمثان
یزید بن عبدالملک و دامثن زدن امویثان بثه ایثن کشثمک هثا؛  .3خثوشگثذرانیهثا و
بیبندوباریهای فرمان روایان از سلیمان بن عبدالملک (69ث66هث.ق) به بعد (به جز عمثر
بن عبدالعزیز)؛  .4استبداد نژادی امویان و سرکوب غیرعثرب؛  .5نهضثتهثای سیاسثی ث
دینی مانند شیعه و خوارج و همچنین قاریان که امویان را نامشثروع مثیدانسثتند؛  .9رواج
اندیشه ظهور مهدی در سالهای پایانی عمر امویان.

71

همان گونه که گفته شثد از دو نویسثنده دیگثر ،عبثدالعزیز الثدوری بثه حثوزه عثراق
دلبستگی دارد و عمر فروخ به پیروی از فیلیپ خوری حِتّی متثأثر از گثرای هثای شثامی
است .عبدالعزیز الدوری که به شیخ مورخین عرب شهرت دارد در سال 1646م و همزمان
با درگیری شدید اسراهیل با کشورهای اتحادیه عرب کتاب خود با عنوان مقدمة فیی تیاریخ

صدر االسالم را به چاپ رسانید .با وجود این که دوری سثالهثا در اردن تثدریس کثرده و
کتاب خود را برای دومین بار در سوریه چاپ کرده است ،هیچ گرایشی بثه امویثان نثدارد.
وی از منت دین دولت اموی است و بنیاد این دولت را با تکیه بثر حیلثه و نیرنثگ معاویثه
میداند 79.عبدالعزیز الدوری چهار عامل کلی را در برافتادن دولت اموی مهم دانسته اسثت
که بر این پایهاند .1 :نبردهای شمالی ث جنوبی به ویژه پس از نبرد مرج الثراهط؛  .9عثدم
ت ابق ساختارهای اداری دولت امویان با نیازهثای جدیثد امنراتثوری اسثالمی؛  .3تح یثر
موالی از سوی امویان در اجتماع و سیاست که واکن

موالی را در پی داشثت؛  .4سثاختار
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نادرست والیتعهدی دولت اموی 73.همسو با دیدگاه ضد اموی عبدالعزیز الدوری باید بثه
ناسثثازگاری شثثدید او بثثا ایرانیثثان اشثثاره کثثرد .در ایثثن مثثورد او بثثا عمثثر فثثروخ و دیگثثر
ناسیونالیستهای عرب همنظر است که برافتادن امویان تووئه ایرانثی ث علثوی بثود؛ امثا
عبدالعزیز الدوری پا را فراتر نهاده و نفوذ ایرانیان در جامعه عرب را مایثه انحثراف اسثالم
دانسته است .تأکید او بی
مانند خرمدینان است.

از هر چیز بر ن

غالت شیعه مانند کیسانیه و غالت ایرانثی

74

اما عمر فروخ از نویسندگان لبنانی است که در کتاب خود با عنوان تاریخ صدر االسیالم

و خالفة بنیامعة از امویان پشتیبانی کرده است .از این رو وی از نکوه گران سلیمان بثن
عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز است چرا که این دو فرمانروای اموی ،اقدام به ریشثهکثن
کردن مثردان بثزرگ امنراتثوری ماننثد حجثاج و فرمثاندارانث

کردنثد 75.او هثمچنثین

سیاستهای اقتصادی عمر را ضربهای دهشتناک بر پیکره دودمان امویان دانسته اسثت.

79

در این کتاب به عوامل برافتادن دیگری هم اشاره شده که عبارتنثد از .1 :کشثاک هثای
قبایل شمالی و جنوبی؛  .9روی کار دمدن چند خلیفه ناتوان مانند معاویثه دوم ،ولیثد دوم،
یزید سوم و ابراهیم بن ولید؛  .3مست ل بودن نهادهای دولتی در استانهای اموی و عثدم
نظارت دولت مرکزی بر دنها؛  .4شثورشهثای فرسایشثی خثوارج؛  .5سثاختار نادرسثت
والیتعهدی .هم چنین باید به این نکته اشاره کرد که عمر فروخ از نخستین تاریخنگاران
عرب است که از نظریه ابن خلدون بهره میبرد .سرانجام از دخرین تاریخنگاران این نسل
باید به علی حسن خربوولی 77اشاره کرد که گرای های شیعی دارد و ستمی را که امویان
به شیعه روا داشتهاند از عوامل مهم برافتادن این دولت دانسته است.

71

تاریخنگاری عربها در دهه 1677م با ظهثور کتثاب The Abbasid Revolution
نوشته م.ا شعبان 76دچار تحول شد .از این زمان به بعد تاریخنگاری عربی از جانثبداری و
یکسونگری فاصله گرفت و بیشتر رنگ علمی به خود گرفت .تأکید اصلی شعبان بر قبایل
عرب خراسان است .وی بر این باور است که ورود سربازان شامی پس از مرگ حجاج و به
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19
وور مشخ

در دوره فرمانداری یزید بثن مهلثب (زمثان سثلیمان بثن عبثدالملک) بثه

خراسان ،تأثیر زیادی در نارضایتی قبایل نسبت به امویان داشت .برخثی از دیگثر عوامثل
برافتادن که شعبان بدانها توجه کرده ،عبارت است از .1 :سیاست عمر بثن عبثدالعزیز در
جهت دمیختن عرب و ایرانی که مایه روی دوردن عربها به کشاورزی و دست کشیدن از
جنگ شد؛  .9نبردهای شمالی و جنوبی؛  .3ناکامیهای چندباره رزمجویان اموی و قبایثل
عرب در جبهه ترکان که منجر به قیام حارث بن سرین( 17م197هث.ق) شد؛ .4 11همزمانی
کودتای سناه شام بر ضد خالد بن عبداهلل قسری با رویدادهای خراسان.

19

ابثثراهیم بیضثثون (1641مث) ،سثثهیل زکثثار (1639مث) و محمثثد نبیثثه عاقثثل از دیگثثر
نویسندگان سرشناس عرب در دهه هفتاد میالدیاند .ابراهیم بیضون و سهیل زکار هر دو
از نویسندگان حوزه شام بودند اما مانند عمر فروخ و دیگر نویسندگان پی

از خود در این

حوزه ،گرای های اموی نداشتند بلکه بیشتر به دنبال بررسی علمثی ایثن برهثه تثاریخی
بودند .اثر مشترک این دو تن در سال 1674م انتشار یافت .از جمله علّتهایی که ایثن دو
نویسنده در برافتادن امویان بدان توجه داشتهاند ،این موارد است .1 :کژدینثی امویثان کثه
مایه ناخشنودی دینداران بود؛  . 9انت ثال بیثت المثال بثه شثام کثه باعث شثکلگیثری
شورشهایی در عراق شد؛  .3سرکوب قیامهای شیعی به ویژه قیام زید؛ .4 13سیاستهای
نادرست اقتصادی امویان؛  .5رقابتها و درگیریهای درونی خاندان اموی؛  .9درگیریهای
شمالی و جنوبی به ویژه در دوره هشام؛  .7کنار گذاشته شثدن سیاسثتهثای متحدکننثده
14

عمر بن عبدالعزیز .محمد نبیه عاقل نیز همزمان در سال 1674م کتابی با عنوان تیاریخ

خالفة بنیامعی به چاپ رساند .وی بهسان ولهاوزن بر این بثاور اسثت کثه بایثد از دیثدگاه
انت ادی به مناب تاریخ اسالم نگریست .نویسنده چهار علّثت کلثی را در برافتثادن امویثان
اثرگذار دانسته است که بر این پایهاند .1 :گسیخته شدن رشتههای همبستگی امویثان؛ .9
ستم اقتصادی و نژادی به ایرانیثان؛  .3تحرکثات شثیعیان بثه ویثژه در خراسثان؛  .4رواج
اندیشه مهدویت.

سال شانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 41

17

سرانجام باید به دو کتاب ارزشمند دیگر در دهه  17و  67میالدی اشاره کرد .ابتثدا در
سال 1615م کتاب النزاع بع افراد البعت االموی 15به قلم ریاض عیسی به چاپ رسثید .وی
در این کتاب برای نخستین بار به صورت مست ل به بررسی نزاعهای درونی خاندان اموی
پرداخته است .او روابط امویان را از دوران جاهلی تا برافتادن این دولت بررسی کرده است
و بر این باور است که نزاع های درونی این خانثدان ،بثه ویثژه در دوره پثس از عمثر بثن
عبدالعزیز ،ن

مهمثی در برافتثادن ایشثان داشثت .هثمچنثین بایثد از حسثین ع ثوان

(1649م ث) نویسنده نامی مصری یاد کرد .ع وان بی

از ده کتاب در زمینه تثاریخ امثوی

نوشته است؛ اما شاهکار علمی او کتاب الولعد ب یزید 19است که در دن با روشی انت ادی به
مناب تاریخ اسالم نگریست .نکته شایان توجه این که وی همزمان با روبرت همیلتون بثه
پژوه

درباره ولید دوم دست زد که این خود نگرش امویپژوهان در دهه هشثتاد و نثود

میالدی درباره ولید دوم را نشان میدهد .او همچنین در کتثاب الفیرق االسیالمع فیی بیالد

الشام فی العصر االموی 17به تأثیر فرقههای اسالمی نوظهور در اواخر عمر دولت اموی اشاره
میکند که پی

از این التون دنیل به دن اشاره کرده بود .از دیگر علّتهایی که ع وان به

دن اشاره کرده ،ن

مهم ف ها در همراهی با مردم در جهت سلب مشروعیت از امویان و

فراخوانی ایشان بر ضد ظلم امویان است که در کتاب الفقهیا و االمیوی  11بثدان پرداختثه
است .کتاب دیگر ع وان در این زمینه الدعوة العباسعة :تاریخ و تطیور 16نام دارد کثه در دن
به بررسی سیر پیدای

دعوت عباسیان پرداخته است .این کتاب بثا ن ثد و بررسثی منثاب

تاریخ اسالم دغاز می شود و تا پیروزی عباسیان بر امویان و اقثدامات عباسثیان در کشثتن
داعیانشان پس از پیروزی ادامه دارد .از دیگر کتاب های ع وان باید به الشوری فی العصیر

االموی 67اشاره کرد که تا حدودی به ن

والیتعهدیها در برافتادن این دولت پرداختثه

است.
 .3نویسندگان ایرانی

نخستین نویسندگان ایرانی در دهههای نخستین قرن چهاردهم شمسی ،با اثرپذیری از

11

بررسی انتقادی نگرشهای اسالمپژوهان درباره چرایی برافتادن دولت اموی

گرای های ایرانی دولت پهلوی و در م ابله با پانعربیسم نویسندگان عرب ،بثه نگثارش

تاریخ امویان پرداختند .از جملثه ایثن نویسثندگان مثیتثوان بثه عبثاس اقبثال دشثتیانی
(1975ث )1334در دو کتاب تاریخ ایران بعد از اسالم و تاریخ مفصل ایران از صیدر اسیالم تیا
انقراض قاجار ،سثعید نفیسثی (1974ثث )1345در کتثاب تیاریخ اجتمیاعی اییران از انقیراض
61

ساسانعان تا انقراض امویان و غالمحسین صدی ی (1914ث )1377در کتاب جنبشهای دینی

ایرانعان 69اشاره کرد .دیدگاه مشترک هر سه نویسنده ،توجه به عدالت اسالمی وعثده داده
شده در اسالم است که در دوره اموی کنار گذاشته شد و بستر براندازی ایثن دودمثان بثه
دست ایرانیان را فراهم کرد .غالمحسین زرینکوب (1371ثث )1371از دیگثر نویسثندگان
ایرانی بود که در کتابهای خود با عناوین تاریخ ایران بعد از اسالم 63،تاریخ مردم اییران 64و
نیز دو قرن سکوت 65گرای های شدید ایرانی خود را نشان داد اما پس از دن در دو کتثاب
بامداد اسالم 69و کارنام اسالم 67این گرای ها را تعدیل کرد و گرای

شیعی ث ایرانثی بثه

خود گرفت .عمده نظرات زرینکوب در دو کتاب تاریخ میردم اییران و تیاریخ اییران بعید از

اسالم بر محور ن

ایرانیان و موالی در برافتادن امویان اسثت .وی نبثرد زاب 61را ن ثه

م ابل نبرد قادسیه می داند که ایرانیان توانستند انت ثام خثود را از عثرب بگیرنثد و دولثت
عباسی را بنیاد نهند 66.از دیگر علّتهای برافتادن امویان از دیثدگاه زریثنکثوب بایثد بثه
درگیریهای شمالی و جنوبی ،قیام زید و قیام یحیی اشاره کرد.

غالمرضثثا انصثثافپثثور (1371ثثث) ،عبثثدالرفی ح ی ثثت (1313ثثث) و ابوالفضثثل نبئثثی
(1319ث ) 1311از دیگر نویسندگان ایرانی هستند که در حدود دهه پنجاه و شصت شمسی
کتابهایی در تاریخ ایران نگاشته و در دن اشاراتی هم به تاریخ امویان داشتهاند .انصافپور
در کتاب ساخت دولت در ایران گرای های ایرانثی ث شثیعی دارد .او عثربهثا را گروهثی
استثمارگر و وحشی دانسته که در دوره اموی به ایرانیان ستم کردند 177.وی از دو منظر به
برافتادن امویان نگاه کرده است :نخست شیعی ،یعنی بررسی تأثیر قیامهثای شثیعه و دوم

سال شانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 41

16

ایرانی ،به معنای بررسی ستم وارد شده بر ایرانیان .انصافپور نیز نبرد زاب را ن ه م ابثل
نبرد قادسیه دانسته است 171.این دیدگاه درباره نبثرد زاب و ارتبثاط معنثیدار دن بثا نبثرد
قادسیه ،در کتاب تاریخ اسالم از علیاکبر فیاض (1977ث )1357نیثز بیثان شثده اسثت.

179

عبدالرفی ح ی ت در کتاب تاریخ جنبشهای مذهبی در اییران :از کهی تیری زمیان تیا عصیر

حاضر 173و ابوالفضل نبئی در کتاب نهضتهای سعاسی مذهبی در تاریخ ایران 174نیثز هماننثد
نویسندگان پی گفته ،نارضایتی ایرانیان شیعی مذهب از دولت اموی و قیامهای ایشان را
مهمترین علّت برافتادن امویان دانستهاند.
این گرای های شدید ایرانی ،پثس از ان ثالب اسثالمی ایثران انثدکی تعثدیل شثد و
نویسندگانی با دیدگاه معتدلتر به تاریخ امویان نگریستند .از میان این نویسندگان میتوان
از سید جعفر شهیدی (1967ث )1319و رسول جعفریان (1343ث) نام برد .تحریر اولیه کتاب
شهیدی در دهه پنجاه شمسی انجام گرفت اما عمده م الب کتاب او به نام تاریخ تحلعلیی

اسالم 175پس از ان الب اسالمی نوشته شد .وی سرکوب قیامهای شیعه به دست امویان را
عامل اصلی برافتادن امویان دانسته است .هم چنین شهیدی استبداد امویان و نبود دولتثی
بر موازین عدالت اسالمی ث که مایه بسین نیروهایی مانند ایرانیان برای براندازی دنها شد
ث و نیز درگیریهای قبایل شمالی و جنوبی را علّت های دیگر واژگونی امویثان مثیدانثد.
سرانجام رسول جعفریان در کتاب تاریخ سعاسی اسالم بح گستردهای از تاریخ امویثان را
پی

کشیده است .از نکات مثبت این کتاب بهرهمندی فراوان از مناب اسالمی اسثت بثه

گونهای که از این جنبه میتوان کتاب وی را بثا کتثاب خالفیت امیوی از عبثداالمیر عبثد
دیکسون 179همسنجی کرد .تحریر اولیه این کتاب به سال  1391و تحریر بعدی دن حدود
سال  1374انجام گرفته است .نویسنده در بخشی از کتاب بر این باور است کثه تحلیثل و
علّت شناسی برافتادن امویان نیازمند پژوهشی در راستای فلسفه تاریخ است 177اما پثس از
دن به بیان چند علّت در این باره پرداخته است .بررسی این علّتها و نیز بررسی درونمایه
کتاب ،این انگاره را به ذهن متبادر میکند که جعفریان از نظریه ابثن خلثدون و بثه وثور
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مشخ

ن

مایه عصبیت او اثر پذیرفته است .وی علّتهای برافتادن امویان را بثه سثه

دسته بخ بندی میکند :نخست علّتهای سیاسی چثون .1 :اسثتبداد سیاسثی امویثان و
سرکوب گروههای نیرومندی مانند شیعه؛ .9 171از بین رفتن اتحاد امویان در اثر نبردهثای
درون خاندانی؛  .3کشمک های عرب شمالی و جنوبی؛  .4خستگی نیروهای نظامی اموی
در اثر نبردهای بیسرانجام با ترکان؛  .5شورشهای ناتوان کننده خوارج .دومین دسثته از
علّتها به سیاست های اقتصادی امویان و استبداد اقتصادی دنان باز مثیگثردد و سثومین
دسته نیز به کژدینی و بیاخالقی فرمانروایان این دودمان مربوط میشود.
نقد و بررسی آرای پیشگفته ،کاستیها و بایستههای پژوهشی در این باره

پی

از این به صورت توصیفی به بررسی و مرور درای امویپژوهان برجسثته از قثرن

نوزدهم تاکنون پرداختیم .گزیدهای از این بررسیها در موضوع برافتادن امویان را میتوان
در جدول زیر مشاهده نمود:
دیدگاه

نویسندگان
غربی

نویسندگان عرب

نویسندگان
ایرانی

انت ال پایتخت به حران توسط مروان

ولهاوزن

ث

ث

قیام عبداهلل بن معاویه

بروکلمان

ث

ث

سیاستهای عمر بن عبدالعزیز

فان فلوتن

بیزاری و نفرت شدید مردم مشرق از
اعراب فاتح
اندیشه مهدویت

خوری حتی ث
فروخ

صدی ی

فان فلوتن

ث

ث

فان فلوتن

ابراهیم حسن ث

ث
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نبیه عاقل
انت ال پایتخت و بیت المال از عراق
به شام

کمبرین

رواج اندیشه بازگشت به اسالم از

کمبرین ث

سوی عباسیان

کرون

تأثیر فتوحات در برافتادن امویان به

کرون ث دنیل

روشهای گوناگون

ث بلنکشیپ

اندیشههای برابریخواهی در

دنیل ث نادری

خراسان و دیالکتیک زمیندار و

ث

کشاورز (اندیشههای مارکسیستی)

پ روشفسکی

بالیای وبیعی
گرای های مذهبی گوناگون در
زمان امویان
دسته دسته شدن سناه شام و ارتباط
دنان با شاهزادگان اموی
روی کار دمدن چند خلیفه کنیززاده و
ناتوان

بیضون و زکار

ث

ث

ث

شعبان

ث

جعفریان

ث

دنیل

ث

ث

دنیل

ع وان

ث

هاوتینگ

ث

ث
خوری حتی ث
فروخ

ث

ث
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خوری حتی ث
والیتعهدی دونفره

ث

دلترناتیو و کاریزمای نیرومند عباسی

ث

ابراهیم حسن ث
فروخ

بیاعتنایی امویان به دبادانی عراق و
راههای حن
مست ل بودن نهادهای دولتی در
استانهای اموی
کشاک

سربازان شامی و قبایل
عرب در خراسان

ث

خوری حتی ث
مونس
مونس

جعفریان

ث

ث

فروخ

ث

ث

شعبان

ث

این بررسیها با وجود اهمیت شان در زمان اراهه شده ،در حثال حاضثر و بثا توجثه بثه
رهیافتهای جامعهشناسی تاریخی ،دو ویژگی عمده دارند .1 :س حی بودن و عدم استفاده
از چهارچوبهای مفهومی نظری در زمینه جامعهشناسثی تثاریخی؛  .9تمرکثز زمثانی بثر
عوامل برافتادن امویان از سال 195هث.ق به بعد.
دان

تاریخ در حال حاضر به شدّت به مباح میان رشتهای گثرای

دارد .اسثتفاده از

تجربیات جامعه شناسان و عالمان علوم سیاسی ،باع پدید دمثدن نظریثات گونثاگونی در
زمینه ان البها شده است که میتوان بثا کاربسثت دن ،نتثایجی مفهثومیتثر گرفتثه و از
دامچاله س حی نگری رها شد .از سوی دیگر کاربست این نظریات ،به عالم تثاریخ نشثان
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می دهد که عوامل برافتادن یک نظام را باید از ابتدا و دستکم از میانههای عمر دن دولت
جست و جو کرد در حالی که در بی

از نود درصد پژوه های پیشین ،این عوامل پس از

سال 195هث.ق و در پی تحوالت بعد از مرگ هشام بثن عبثدالملک دانسثته شثده اسثت.
بسیاری از نویسندگان هم چنان حکومت هشام را دخرین زمان قثدرت امویثان مثیداننثد.
بررسیهای دقیق تر در زمینه تاریخ امویان ما را به ره دوردهای دیگری سثوق خواهثد داد.
انت ال پایتخت به حران ،روی کار دمدن خلفای ضعیف ،بی اعتنایی امویان به دبادانی عراق
و راه های حن و عوامل دیگر از این دست ،در عین حال که ن شی در ایثن رخثداد داشثته
است اما بسیار س حی و ناکافی است.
ن د دیگر این که مورخان کمتر به مفهوم وب هبنثدی زمثانی در تثاریخنگثاری توجثه
نموده اند .تاریخ یک دودمان که قریب به صد سال حکومت مثیکنثد همیشثه یثکسثان
نیست بلکه با توجه به شرایط میتواند متفاوت باشد .یک دولت در زمانی به وجود میدید و
زمانی دیگر به اوج می رسد تا در نهایت به دوره افول سثرازیر شثود .در هثر یثک از ایثن
دورهها ،رویدادهایی رخ می دهد که نیازمند بررسی اسثت .بثرای نمونثه در دوره امثوی ،از
رویدادهای دوره ابتدایی یعنی بردمدن این دولت و دوره میانی یعنی زمان حکومت سلیمان
بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز به شدّت غفلت شده است؛ در حالی که با بررسثیهثای
بیشتر می توان اثبات کرد که اقدامات عمر بن عبثدالعزیز در برافتثادن ایثن دولثت بسثیار
اثرگذار بوده است .با این که فان فلوتن ،خوری حتی ،حسین مونس ،عمر فروخ و صدی ی
به این موضوع اشاره کردهاند ،دیدگاه ایشان دارای نواق

بسیار و در حد کلیگویی است.

از سوی دیگر در این نوشتهها هثیچ اشثارهای بثه اصثالحات و تثالش امویثان بثرای
بازگرداندن حکومت نیست .این در حالی است که از زمان عمر بن عبدالعزیز تا پایان عمثر
این دولت در زمان مروان دوم ،امویان تالش بسیار کردند تا بتوانند مان واژگثونی دولثت
شوند اما شرایط به گونهای بود که دیگر چنین امکانی فراهم نبود .این که این شرایط چثه
بود و چگونه مایه واژگونی این دولت شد خود سیری دارد که نیازمند بررسی است .خوری
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حتی ،مونس و جعفریان به این نکته اشاره داشتهانثد و ن ث

کاریزمثای عباسثی را مهثم

دانستهاند اما این که چگونه این نهضت تبدیل به یک کاریزما شد و چه اقداماتی انجام داد
تا بتواند مردم را با خود همراه کند نیازمند بررسی بیشتر است.
نویسندگان به وور اجمالی به اهمیت ن

قیامها در زمان پایثانی عمثر امویثان هثم

اشاره داشتهاند اما چندین نظریه گوناگون در حوزه جامعهشناسی تثاریخی وجثود دارد کثه
میتواند به وور دقیقتری ارتباط قیام و نبردهای فرسایشی با کم شدن قدرت دولت حاکم
و چگونگی براندازی دن را توضیح دهد.
اندیشه مهدویت عامل بسیار مهمی است که به ویژه فان فلوتن به دن پرداخته است و
جای بررسی بیشتری دارد .سیاستهای اقتصادی امویان ،سیاستهای نژادی و فرهنگی و
هم چنین مذهبی نیز ن

مهمی داشته است اما این که هر یک از این سیاستها جثدای

چه بودن ( ،)whatچگونه ( )Howبودهاند بسیار اهمیت دارد.
به وور کلی میتوان گفت که درای مورد اشاره ،راه را برای پثژوه هثای مفصثلتثر
درباره هر عاملی که این نویسندگان به صورت مجمل بدان پرداختهانثد بثاز کثرده اسثت.
هم چنین کاربست نظریات جامعهشناسی ،بی تردید باع پدید دمدن نظریات نو خواهد بود
که تاکنون بدان اشاره نشده است.
نتیجه

در این نوشتار کوش

شد سرنوشت امویپژوهی از قرن نوزدهم تاکنون بررسی شثود.

نخستین نویسندگان این حوزه در اروپا ظهور کردند .این نویسندگان به علّت دسثترسثی
اندک به مناب تاریخ اسالم ،بخ

وسیعی از نتیجهگیریهای خود را بر اسثاس دادههثای

تاریخ وبری و یا حداکثر چند منب مهم دیگر مانند دثار بالذری و دینوری قرار دادنثد کثه
این خود مان پژوهشی جام شده است .همچنین جانبداری و همستیزی با اسالم در دثار
برخی مانند المنس و فان فلوتن کامالً مشهود است در حالی که گرای های یهثودی بثر
نگرش ولهاوزن و گلدزیهر سایه افکنده است .به نظر میدید نخستین کتثابهثای تثاریخ
اسالم در جهان عرب در واکن

به تحرکات و ادعاهای یهود برای تشکیل دولت اسراهیل
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در فلس ین به چاپ رسیده است .کتابهای این دسته نویسندگان از سال 1637م تا پایان
دهه شصت میالدی دچار کاستیهای فراوان اسثت .از یثکسثو ایثن نویسثندگان درگیثر
جبههگیریهای شامی ث عراقی هستند که از صدر اسالم تا دوره معاصر ادامه داشته است.
از سوی دیگر پان عربیسم و ضدیت شدید با ایرانیان در دثار دنان مشهود است که ت ریباً بر
رویکرد تمامی دن ها سایه افکنده است .بنابراین ،نتاین این پثژوه هثا از تثاریخنگثاری
علمی اندکی فاصله گرفته است .ایرانیان نیز تا پی

از ان الب اسالمی بثه شثدت درگیثر

گرای های ایرانی دولت پهلوی بودهاند و در م ابله با مورخان عرب کوشیدهاند تا نفثوذ و
قدرت ایرانیان را در براندازی امویان نشان دهند.
با وجود این ،تاریخنگاری غربی در ارتباط با امویان از دهه چهل به بعد و با ظهور دنیل
دنت ،برتولد اشنولر و نویسندگان تاریخ کمبرین دچار تحول شد .این نویسندگان با دیثدی
وسی تر و با کاوش در مناب بیشتری به بررسی این برهه تاریخی پرداختنثد و مایثه الهثام
نویسندگان دیگری مانند ریچارد بولت ،التون دنیل ،پاتریشا کرون و دیگر نویسندگان پس
از دهه هفتاد شدند .عربها نیز از دهه هفتاد میالدی به بعد در تاریخنگاری خثود تجدیثد
نظر کرده و اندکی از جانبداریها و تکسونگریهای پیشین فارغ شدهاند .در این زمینثه
کتاب های منحصر به فردی از شعبان ،ریاض عیسی ،حسین ع وان و دیگران منتشر شثد
که در موضوع خود قابل توجه است .در ایران نیز پس از ان ثالب اسثالمی ،گثرای هثای
ایرانی پی

از ان الب به نف تاریخنگاری علمی تعدیل یافته است.

با وجود این ،همچنان کاستیهایی در بررسی چرایثی برافتثادن امویثان وجثود دارد .از
مهمترین کاستی ها این است که در دثار موجود حتی یک بخ
برافتادن امویان وجود ندارد .به سخن دیگر ،بی

مست ل در بررسی چرایی

از دن که تبیثین چرایثی برافتثادن ایثن

دولت در اولویت باشد ،بررسی چگونگی دن در مد نظر امویپژوهثان قرارگرفتثه اسثت .از
سوی دیگر ،در نظرات و فرضیات موجود ،علّتهای برافتادن امویان را از حی زمانی پس
از سال 177هث.ق و حتی میتوان گفت پس از سال 195هثث.ق دانسثتهانثد در حثالی کثه
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بی تردید بررسی چرایی برافتادن یک دولت نیازمند واکاوی سثه دسثته از علّثتهثای دور،
میانی و نزدیک است .از دیگر کاستی های مهم ،عدم کاربست نظریثات جامعثهشناسثی و
حتی روان شناسی در بررسی این موضوع است که خود مجال مست لی مثیولبثد .در بثین
پژوه هایی که از نظر گذشت ،تنها نادر نادری با دیدی جامعهشناسانه به برافتادن امویان
و بردمدن عباسیان نگریسته است که خود دارای کاستیهای بسیاری ،از جمله عدم توجثه
به مناب تاریخی و نگرش مارکسیستی صرف به این برهه تاریخی است .بیگمان تا زمانی
که کاربست نظریات علوم دیگر مغفول واق شود در پژوه ها نتایجی تکراری به دسثت
خواهد دمد .ضمن این که به جرأت میتوان گفت این نویسندگان تاکنون ف ط به مسثاهل
اوبژکتیو (مادی و عینی) توجه داشته و از تأثیر شدید سوبژهها 176غافل ماندهاند .از ایثن رو
امید است در دینده با کاربست نظریثات جامعثهشناسثی و روانشناسثی ث چثه بثه صثورت
چهارچوبهای تک نظری و چه چهارچوبهای تلفی ی و متکثر ث بتوان به نتاین نوینی در
این زمینه دست یافت.
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 .85ریاض ،عیسی ،النزاع بین افراد البیت االموی ،بیجا :داراحسان8914 ،ق.
 .86عطوان ،حسین ،الولید بن یزید (عرض و نقد) ،بیروت :دارالجلیل8448 ،م.
 .87همو ،الفرق االسالمیه فی بالد الشام فی العصر االموی ،بیروت :دارالجلیل8441 ،م.
 .88همو ،الفقهاء و الخالفة فی العصر االموی ،بیروت :دارالجلیل8448 ،م.
 .89همو ،تاریخ و تطور الدعوة العباسیة ،بیروت :دارالجلیل8441 ،م.
 .90همو ،الشوری فی العصر االموی ،بیروت :دارالجلیل8441 ،م.
 .91نفیسی ،سعید ،تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان ،تهران :اساطیر،
.8219
 .92صدیقی ،عبدالحسین ،جنبشهای دینی ایرانیان ،تهران :پاژنگ.8261 ،
 .93زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،تهران :امیرکبیر.8216 ،
 .94همو ،تاریخ مردم ایران ،تهران :امیرکبیر.8214 ،
 .95همو ،دو قرن سکوت ،تهران :امیرکبیر.8224 ،
 .96همو ،بامداد اسالم ،تهران :امیرکبیر.8216 ،
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 .97همو ،کارنامه اسالم ،تهران :امیرکبیر.8214 ،
 .98آخرین نبرد میان سپاهیان ابومسلم و مروان ،آخرین خلیفه اموی ،که ضربه آخر را به پیکره
دولت اموی وارد آورد و به عمر این دولت پایان داد .برخی از نویسندگان این نبرد را به عنوان
پیروزی نژاد ایرانی بر عرب میدانند که تاوان شکست ایرانیان در نبرد قادسیه بود.
 .99همو ،تاریخ مردم ایران ،تهران :امیرکبیر ،8214 ،ج ،3ص94ـ.96
 .100انصافپور ،غالمحسین ،ساخت دولت در ایران ،تهران :امیرکبیر ،8214 ،ص.898
 .101همان ،ص.436
 .102فیاض ،علیاکبر ،تاریخ اسالم ،تهران :دانشگاه تهران ،8291 ،ص.861
 .103حقیقت ،عبدالرفیع ،تاریخ جنبشهای مذهبی در ایران ،تهران :کومش.8261 ،
 .104نبئی ،ابوالفضل ،نهضتهای سیاسی مذهبی در تاریخ ایران ،مشهد :دانشگاه فردوسی.8264 ،
 .105شهیدی ،سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،تهران :علمی فرهنگی ـ نشر دانشگاهی.8216 ،
 .106وی نویسنده کتاب خالفت اموی است که به بررسی تحوالت دوره انتقالی حکومت از
سفیانیان به مروانیان و پس از آن رویدادهای زمان عبدالملک بن مروان پرداخته است .این کتاب
با وجود دوره زمانی اندکی که بررسی کرده است از حیث استفاده فراوان از منابع دست اول تاریخ
اسالم ،کمنظیر است.
 .107جعفریان ،رسول ،تاریخ سیاسی اسالم ،قم :دلیل ما ،8216 ،ج ،3ص.668
 .108نویسنده در کتاب دیگر خود با عنوان تاریخ تشیع در ایران ،به تأثیر قیامهای شیعی به ویژه
نبرد کربال در برافتادن امویان اشاره کرده است؛ ن.ک :جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران،
تهران :نشر علم ،8214 ،ص.41
109. Subjective.
این واژه در معنای فلسفی به ذهنیگرایی ـ در برابر عینیگرایی ـ اشاره دارد .به سخنی دیگر،
بررسی دالیل که ریشه ذهنی دارد و نمیتوان در عینیت آنها را دید.

