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چکیده

دم شق زررگتری هقهر هقام و مرکر ای و یب و و زعد از رهور ا سقالم ،از که تری هقهرهای عال ز ح سقا
می آید ک نقش زسقیار مهمی در تحو ت سقیاسقی و ااتماعی اسقالم داهقت اسقب یای از ای فرمانروایان ک

ه تاثیر

م سقتقیمی زر او اقاد دم شق دا هقت و ه از آن در طول خالفب خود تاثیر پذیرفت معاوی ا سقب از ای رو مقال حا اقر
ک در صقدد زرر سقی او اقاد سقیا سقی و ا ت صقادی دم شق در دوران فرمانروایی معاوی ا سقب پا از ز سقض ف ضقای میهومی
مو اقود تحقی  ،ز زرر سقی دو مو اقود او اقاد سقیا سقی و ا ت صقادی دم شق خواهد پرداخب مطاز زا م سقتندات
مو اقوعی اراه هقده در ای پژوهش ،روت تحقی  ،تو صقییی-تحلیلی و روت گردآوری اطالعات در ای پژوهش،
کتازخان ای میزا هققد یافت های ای مطالع  ،حاکی از آن ا سققب ک زا انتخا

هققهر دم شق ز عنوان مرکر خالفب،

معاوی توان سقب در مدت امارت خود پای های درت خود را در دم شق و هقام تیویب کند و او اقاد سقیا سقی ای هقهر
را دچار تغییر نماید همرمان زا زهره گیری از نظام مالیاتی و ثروت زیشماری ک از هام ز دسب آورده زود ههر دمش
را ز لحاظ ا تصقادی نیر رون داد و در نهایب زنا زر اقرورتهایی ک زرای هقا گیری حاومب اسالمی واود داهب
ز تا سقیا یا گ سقترت و تو سقع نهادهای متعدد سقیا سقی و حاومتی مانند دیوانهای سقیا سقی ،ا ت صقادی ،ااتماعی و
فرهنگی و نیر پاره ای موسسات ،مراکر موانی ا تدار حاومتی خود موادرت ورزید
کلیدواژه ها :دمش  ،معاوی  ،خالفب ،اوااد سیاسی ،اوااد ااتماعی
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مقدمه

دم شق زررگتری هقهر هقام ،هقهری زا سقتانی که و تاریخی زا سقازق تمدنی درخ شقان،
زنقا زر روایقات دینی و کتقاز هقای م ققدط ،موط ز سقیقاری از انویقای الهی و از قدیمی تری
هققهرهای عال ز ح سققا

می آید از زمانی ک آرامی ها آن را ز عنوان پایتخب دولب
مسلمان آن را گشوده دم زدان نهاده اند ،ای

خود زرگریده تا راب سال  14ق ک اعرا

هقهرمح حضقور و رهور فرهنو و تمدنهای زررو و درخشقان اهان زاسقتان زوده اسقب و
ش سقلط نظامی  ،سقیا سقی ،فرهنگی
یونان ،رم ،ایران و دولب زیرانا هر یک مدتی زر دم ق
ش زا ای میرا
و ااتماعی دا هقت اند هقهر دم ق

و سقازق درخ شقان تمدنی و غنای فرهنگی

ز عنوان مرکر امارت معاوی (متوفی  60ق) و سقسا از سقال  41ق مرکر خالفتش هقد ک
او(معاوی ز ازی سییان) زرپا کرده زود زرگریده هد و تا سال  132ق از مهمتری ههرهای
اهان ا سقالم ز ح سقا

می آمد زا انتخا

ت وا و عنایب ز سقوازقی ک ای

ش ز عنوان مرکر خالفب امویان و زا
هقهر دم ق

هقهر دا هقت  ،گروههای مختلیی از م سقلمانان از سقرا سقر

اهان ا سقالم ز آن هقهر روی می آوردند ای مو اقود سقوب هقد تا او اقاد سقیا سقی و
ش دچار تغییر و دگرگونی فراوانی هقود از ای رو هدپ پژوهش ای ا سقب
ااتماعی دم ق
قک پا از زیقان حواد

و رخقدادهقایی کق دم شق از

سققر گقذرانیقده قز

صققورت د ی و

ش ز عنوان پایتخب خالفب
رو هقمند او اقاد سقیا سقی و ااتماعی هقا گرفت در هقهر دم ق
اموی و مه تری هقهر دنیای ا سقالم را مورد زرر سقی رار داده و تاثیر ای ازر هقهر ا سقالمی
روزگار اموی را در روند تاام تمدن اسالمی مورد مطالع رار دهد
پیشینه پژوهش

مروج الذهب :از مآخذ مه عرزی در تاریخ ا سقالم ا سقب ک ز و سقیل ازوالح سق علی
ز ح سقی ز علی م سقعودی (متوفی  346ق) نو هقت هقده ا سقب وی در آثار میلیی پیش
از خود زا دیدهی د ب نگریست و زعد از ارح و تعدی گرارهات گوناگون ،روایتی را ک
از نظرت ز وا عیب نردیک تر ا سقب زیان می کند ای اثر زرای زرر سقی او اقاد سقیا سقی و
ااتماعی درزار امویان و عوا سققیان در خور توا ا سققب هم نی درزاره دوره های م مون
عوا سقی اطالعات کاملی ز د سقب می دهد نوی سقنده هم نی سقیا سقب های نادر سقب و نژاد
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پر سققتان امویان را ک نتیج ان یامهای گوناگون در ای زمان زوده مورد زرر سققی رار می
دهد ،ک ز ای حیث منوع مه و ارز هققمند می زا هققد الیخری :ت لیو ازواعیر محمد ز
تاج الدی ازوالح سق از طقطقی متولد سققال  660هجری ا سققب ،میلو در ای کتا
منازعی ا سقتیاده کرده ک در حال حا اقر اثری از آنها در د سقب نی سقب کتا

از

او از ای نظر

مه ا سقب ک توا وی زی شقتر از هقرح رویدادهای تاریخی معطوپ ز ای نات مه زوده
ا سقب ،ک ز تاریخ ز صقورت متیاری نظر افانده ا سقب از طقطقی اقم

هقرح و ایع

دوران اموی و عوا سققی ز زرر سققی هققرایض سقققو امویان و روی کار آمدن عوا سققیان می
پردازد تاریخ ایران زعد ا سقالم :تاریخی ا سقب ک نوی سقنده کتا
ز زرر سققی حواد

عود الح سقی زری کو

اامع ایران زعد از ا سققالم پرداخت ا سققب وی زر ا سققاط رویارد

تاریخی-تحلیلی و زا مرااع زا ا سققناد مواود در آن زمان ،مواحث مرزو ز

سققیا سققب

امویان ،انو شققهای هققا گرفت علی امویان ،نقش ایرانیان در سقققو و ترلرل خالفب
امویان ،انقراض امویان ،روی کار آمدن عوا سقیان و در نهایب تاثیر عوا سقیان از عل و دانش
ش ال سقیا سقی عنوان مقال ای
ایرانی ها را مورد زرر سقی و ارزیازی رار می دهد تاریخ دم ق
اسب ک در مجموع ای ز نام الحولیات ا ثری العرزی السوری ز ل عودالقادر الریحاوی
ش از زمان آرامی ها تا
ز ر هقت تحریر درآمده ا سقب ک طی آن ز تویی تاریخ سقیا سقی دم ق
 1۹46م و خروج نیروهای فران سقوی از سقوری پرداخت هقده ا سقب نوی سقنده مقال تاریخ
ش از آغاز تا پایان ع صقر اموی ز اخت صقار ( صق
دم ق

 )6-11مورد زحث رار داده هقواهد

و نقط نظرات ارزنده ای را اراه نموده اسب
طوقات ااتماعی در ع صقر امویان نو هقت محمد سقسهری ا سقب ک در ن شقری دان شقاده
ادزیات و علوم ان سققانی دان شققگاه تهران (ت  ،1۸0ط  )13۸۵ز چاپ ر سققیده ا سققب ،و
نوی سقنده آن ،ز تق سقی زندی و زرر سقی طوقات اامع اموی از انو های گوناگون پرداخت
ویژگی ها و مو عیب هر کدام را مورد تجری و تحلی

رار داده ا سقب فر های ا سقالمی

در سقرزمی هقام در ع صقر اموی نو هقت ح سقی عطوان ،ترام حمید ر اقا هقیخی ،در ای
کتا

ز تویی فر های دری اوری عوادوزها در هقام ع صقر اموی پرداخت هقد هم نی
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ویژگی های فاری و هقخ صقیتی امویان و خلییگان آن (ف صق چهارم) زرر سقی هقده ا سقب
ای اثر در زیان اوااد فرهنگی دمش در عصر اموی از توا زوده اسب
تحلیل پیشینه و نوآوری مقاله

زطور کلی درزاره پی شقین مو اقود مقال حا اقر میتوان گیب ک سقازق پژوه شقی مه و
درخوری پیرامون مو اققود واود نقدارد قز عوقارت زهتر ،اثری اقامع و کقا مق قک ه مق
اوانب یا حدا

زخش مهمی از مو اقود را در زر زگیرد ز د سقب نیامد زا ای واود در

زرخی از مقا ت ،کتازها ،تحقی های صقورت گرفت  ،ز زخشها و گو قه هایی از مو اقود
زر نوآوری مقال می افراید ای ا سقب ک  ،روند

مورد زحث پرداخت هقده ا سقب اما آن

ش در روزگار اموی سقیر تااملی دا هقت ک ای مو اقود در
تحو ت تمدنی در هقهر دم ق
هققا گیری تمدن ا سققالمی و هققاوفایی آن میثر زوده ا سققب واود گروه ها و طوقات
ااتماعی نظیر سقریانی ها ،آرامی ها ،م سقیحیان در کنار عرزهای سقاک و مهااردر دم شق
ص های سقیا سقی و ا ت صقادی خدمات ارزندهای
اامع ای متایر ز واود آورده ک در عر ق
اراه کرده اند ای مو اقود زا روی کار امدن خالفب اموی و هقخ

معاوی روندی رو ز

تر ی پیمودند و هر کدام ز سه خود در ها گیری و تاام تمدّن اسالمی اثرات مهمی
زر اای گذارده اند ک ای مواود چهره سیاسی و ا تصادی دمش را دچار تغییر و تحول
ا سقا سقی کرده ا سقب لذا زرر سقی آن و زا توا ز پی شقین ها می تواند زر نوآوری مقال زی
افراید
دمشق و توصیف جغرافیایی آن

ش زررگتری
کر سقی و یب دم ق

هقهر سقوری زر سقاح رود زیریدیی ز فا صقل زیش از

یاصد کیلومتر از دریای مدیتران  ،در دامن کوه اسیون در حاهی زیازان و پشب او لونان
(غرزی و هقر ی) رار دارد ( رچانلو )3۵ /2 ،رودخان زردی 1مهمتری رود چهارف صق ،
ااری در م شقرق الجو ال شقر ی ک آ

ش را ت می
ش و ارا اقی غوط در اطراپ دم ق
دم ق

می کند ای رود خروهان در دامن او
میهوند در هش اهب اریان مییازد آ

اسیون مهارهده ،هش ترع اصلی ک نهر نامیده
ای انهار زا انشعازات گوناگون رطوزب حیات

- Barada 1
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ش ک انوا هقت از سقیاه
زخ شقی ز زمی های خ شقک اطراپ زخ شقیده و در هامون پ سقب دم ق
سققنو و آزرفتهای آهای ا سققب ،ناحی ای ز طول  2۵و عرض  1۵کیلومتر را ز واح ای
حا صقلخیر تودی کرده ا سقب زردی تقریواد ده هرار هاتار زاو و ز سقتان را سقیرا

میکند و

زادی را زی سقب کیلومتر از کوه سقتان دور نگ میدارد (دان شقنام اهان ا سقالم )3۷ /3 ،ای
رود در خان ها ،کوچ ها و حمام های هققهر دم شق ااری زوده ،پا از سققیرا

کردن

ش در دریاچ ای فرو
ش و حوز آن ،ز دو هقعو تق سقی می هقود یای در اطراپ دم ق
دم ق
می ریرد و دیگر زا رود اردن یای هده ،ز دریاچ مقلوز (زحرالمیب) میریرد (همان/3 ،
)۷4
ش در واح و سقیع و سقر سقور و خرم غوط  ،رار دارد و انواد میوه و غالت و
هقهر دم ق
سققوریها در آن ز عم میآید م سققعودی در مروج الذهب گیت ا سققب ،از فرزندان نوح
ایرون ز سقعد ز عاده هقهر دم شق را سقاخب و سقتونهای سقنگی سقسید و مرمر آورده و
زنای هققهر را گذا هققب آن را ارم اات العماد نامید زنا ز گیت وی ای مح هنوز (یعنی
ش پازراا سقب و یای از زازارهای هقهر ا سقب ،نردیک م سقجد اامع و
سقال  332ق) در دم ق
ز نام ایرون معروپ ا سققب (م سققعودی )4۹1 /1 :13۸2 ،در طول تاریخ و از ورود
ش  ،ای هقهر اهمیب زیادی دا هقب و ز منرل محور راههای ارتواطی تجاری
ا سقالم ز دم ق
مورد توا زود رومیان زیش از ا سققالپ خود ز اهمیب آن پی زرده ،زر و سققعب هققهر
ش غیرم سقتقی ز صقورت زخ شقی از ا سقتحاامات مرزی هقرق روم در آمد
افرو دند و دم ق
دیواری ک هقهر را احاط کرده ،و رنها آن را در زر دا هقب م سقتطی
ش ز د سقب اعرا
فتح دم ق

هقا زود هرچند

ز سقال  636م ( 16ه ق) ع صقر تازه ای در تاریخ هقهر گ شقود

و آن را دستخوت تغییرات فرهنگی ،مذهوی و ززانی کرد (زیاده)13 :1366 ،
ازوزار ،خالد ز ولید را م مور فتح ای

سققرزمی کرد خالد ز ولید ،ز سققر ز ارطاه

عامری ریشی و حویب ز مسلم فهری را ز غوط دمش فرستاد و خود ز گذرگاهی از
دم شق ک ثنی العقا

نامیده

هققد رفب و در آنجا پرچ خود را ز اهتراز در آورد

ای پرچ ر سقول خدا ()) زود ک رنو سقیاه دا هقب از ای رو آن منطق را ثنی العقا
خوانده اند خالد زر دروازه دم شق فرود آمد و ا سقققو هققهر هدایایی زرای وی فر سققتاد
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(زالاری )1۷۵ – 1۷6 ،زعد از مرو ازوزار ،عمر ز خطا

ز خالفب ر سقید او در اولی

دم ز ل شقار هقام نام نو هقب و آنان را از مرو خلیی آگاه کرد و سقسا ا اقاف کرد ک
« صقوا

چنان ا سقب ک خالد ز ولید د سقب از امارت زدارد و سقرخی و امارت آن ل شقار

ز ازوعویده اراح گذارد» عمروعا) م مور ر سققاندن نام ز دم شق

هققد ازوعویده اراح

یک سقال هقهر را در محا صقره گرفب ،سقسا مردم هقهر ز صقلح مجوور هقدند صقد هرار
دینقار قز ازوعویقد دادنقد و او پا از ک سققر خما آن ،زققی را نرد عمر فر سقتقاد زنقازرای
م سقلمانان ایم و خو هقدل ز هقهر وارد هقدند سقیرده ماه از خالفب عمر گذ هقت زود ک
دمش فتح هد ز تاریخ راب سال  14هجری (از اعی کوفی)۸1 -۸3 ،
معاوی ز ازی سققییان ،هنگامی ک ازوزار سققساهی را ز هققام گ سققی دا هققب ز همراه
زرادرت یرید رفب و در فتح ههرهای ساحلی می صیدا ،عر  ،اوی  ،زیروت ،عاا ،صور
و وادی زحمات ز سقیاری ک شقید او توان سقب اعتماد عمر ز خطا

خلیی زعدی را الب

کنقد و ز ا سقتقانداری اردن ر سققید ای در حالی زود ک زرادرت یرید ز فرمانداری هم
سقرزمی

هقام من صقو

هقد هنگامی ک یرید ز ازی سقییان در حادث طاعون عمواط از

دنیا رفب ،عمر لمرو او را ز معاوی سسرد زدی ترتیب معاوی هم سرزمی هام را تحب
سلط خود در آورد( .طقوت)21-22 :13۸0 ،
و تی خالفب ز عیمان ر سققید ،امارت او زر هققام مورد ت یید رار گرفب در ای زمان
وی دم شق را مرکر فرمانروایی خود رار داد و زعدها ای
ش
امسراتوری ا سقالمی هقد معاوی زناهای زا هقاوهی در دم ق

هققهر پایتخب لمرو و سققیع
سقاخب از امل

صقری در

نهایب هقاوه و زیوایی زنا کرد طرح اولی سقاختمان اولی م سقجد اامع دم شق را ک در
زمان خالفب ولید اموی سقاخت هقد ،نخ سقتی زار ازوعویده اراح ریخب و پا از آن ولید
آن را کام کرد م سقجد زر اای پر سقت شقگاه یوپیتر (خدای خدایان رومیان) سقاخت هقده
ا سقب ولید یای را خرید و آن را ویران کرد و م سقجدی در آن مح زرپا کرد (تی ضقلی،
ش هقهری زررگوار ا سقب
 )۵2 :13۸6د ر م سقالک و ممالک ا صقطخری آمده ا سقب ک «دم ق
زهی ِ هقهرهای هقام زمینی فراد دارد در میان کوهها ،و آزهای ز سقیار دارد کی گرد او می
گردد ،و درخب و ک شقاورزی دارد و آن زقع را غوط خوانند مقدار یک مرحل  ،و و آن
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را مسقجد سقاختند و ه ز آن اایگ کی سر یحیی زکریا زر دار کرده زودند سر حسی ز
علی رای اهلل عنهما زر دار کردند ولید ز عودالملک زر روزگار خود آن را عمارت فرمود
و فرت رخام افاند و سققتونهای رخام فرمود ملمع و سققر سققتونها را در زر گرفب و ز
اواهر مرصع کرد و آسمان ها هم ز زر کرد و گویند کی خراج هام زر آن صرپ کرد و
ز زر نقش کرده ،و آ

زام را از زیر در کشید و سقیی از چو

زر زا ی مسجد می گذرد

تا ز هم رکنها زرسد» (اصطخری)62- 63 ،
ش هقهری ا سقب زا هقاوه و که  ،و آن
ش می نوی سقد :هقهر دم ق
یعقوزی در تو صقیو دم ق
در ااهلیب و ا سققالم مرکر هققام زوده ا سققب و آن را ،در هم اندهای هققام ،در ز سققیاری
رودخان ها و آزادی و رودخانۀ اعظمش ک زردا گیت می هقود نظیری نی سقب هقهر دم شق
در سقال چهارده ( 14ه) در خالفب عمرز خطا

گ شقوده هقد و ازوعویده ز اراح آن را

پا از یک سقال محا صقره ،از دروازه ای ز نام زا

الجازی ز صقلح فتح نمود و خالد ز

ولید ،از دروازه دیگرت ز نام زا

ال شقر ی زدون صقلح درآمد ،پا ازوعویده صقلح را در

هم ات روا دا هقب و ز عمر ز خطا

نیر نو هقتند و او ه  ،عم ازوعوید را روا دا هقب

ش ،
ش  ،منازل پاد هقاهان غ سقان زوده ا سقب و آل این را در آن آثاری ا سقب اهالی دم ق
دم ق
ش  ،منازل و
زی شقتر از مردم یم و ومی از یا نیر آنجا سقاونب دارند و زی شقتر منازل دم ق
ش ا سقب و م سقجد آن
صقرهای زنی امی ا سقب و خ ضقراع معاوی ک دارا ماره ا سقب در دم ق
ک در ا سقالم زهتر از آن زار خام و طال واود ندارد ولید ز عودالملک ز مروان ،آن را زنا
ش عوارت ا سقب از :غوط  ،ک غ سقان و طواییی از یا آنجا سقاک
نمود کوره های دم ق
اند و نیر ومی از رزیع آنجایند و حوران ک ههر آن زصری اسب و

کوره های ساحلی

ش عوارت ا سقب از :کور عر
دم ق

و هقهر اطرازلا هم کوره های دم شق را ازوعویده

ز اراح در خالفب عمر ز خطا

در سال چهارده ( 14ق) فتح کرد و خراج دمش ار

اقیاد ،ز سقی صقد هرار دینار می ر سقد (یعقوزی )۸۷- ۸۹ ،دام در کتا

الخراج نو هقت

اسب ک خراج اردوگاه دمش هام صد هرار و ده هرار ( 110هرار) اسب ( دام )1۵0 ،
خالفت معاویه بن ابی سفیان و دالیل انتخاب دمشق به مرکز خالفت
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زنی امی  ،هققاخ ای از خاندان ریش زود ک از سققال  41هجری مری تا  132هجری
مری زر سقرا سقر اهان ا سقالم و از سقال  13۸هجری مری تا سقال  422هجری مری زر
اندلا (ا سققسانیا) حاومب کردند اد زررو ای خاندان امی ز ال شققما نیای م شققتر
عیمان ز عیان خلیی سقوم ( 2۵ -23هجری مری) و معاوی پای گذار دولب اموی (60
هجری مری) زود معاوی ک مدت  20سقال حاومب هقام را زر عهده داهقب  ،در پی ت
عی مقان قز ز هقاقن خونخواهی عی مقان از زی عقب علی (د) قک پا از عی مقان قز خالفقب زرگریقده
هقده زود سقرزاز زد ( امعی از نوی سقندگان )4۵0 :13۷1 ،امویان از دودمانهای تاریخی
ا سقالمی زودند اینان زرای نخ سقتی زار خالفب را تودی ز سقلطنب موروثی کردند در پی
هقهادت ح ضقرت علی (د) در رم ضقان سقال  40ه ق ،م شقا ا صقلی و مه معاوی در راه
ر سقیدن ز خالفب عمالد زردا هقت هقد ولی او تا ر سقیدن ز ای مقام و تای کردن زر م سقند
خالفب یک دم فا صقل دا هقب و آن گام ،عوور از ح سق ز علی (د) زود گرچ خالفب
م عقاوقی در روز حامیقب اعالم

هققده زود و علیرغ این قا مردم در مقدیقن و کوقف و دیگر

هققهرها زا ح سق ز علی زیعب کرده زودند ،اما مردم هققام در زیب المقدط زا معاوی ز
عنوان خلیی زیعب کردند در نوردی ک معاوی زا ح سق ز علی (د) دا هقب ،سقوض پیامور
()) هققا سققب خورد (ززیری )36-3۷ ،در روز نهایی «عویداهلل ز

عواط نام ای از

معقاوقی دریقافقب کرد قک هرار هرار دره قز او وعقده داده زود از عوقاط

هقوقاقن زقا یقاران و

سقرزازانش ز ل شقارگاه معاوی رفب صقوح گاهان سقساهیان ح سق (د) خود را زی فرمانده
یقافتنقد خیقانقب نردیاتری فرد قز امقام از یقک

سققو و از طرفی خوارج قک خون و مقالش را

حالل می دان سققتند عر صق را زر امام تنو کرد معاوی هم را فرییت یا تر سققانده زود اما
و تی دید نمی تواند زا گروه اند خود در مقاز

هققامیان مقاومب کند ،پی شققنهاد صققلح

معاوی را پذیرفب و پا از ای پیروزی زود ک در خطو ات در نخیل نردیک کوف گیب
« سققوگند ز خدا م زا هققما نمی انگ ک نماز زخوانید و روزه زگیرید و حا زیب اهلل
زرویقد و ز کقات مقال خود را زسردازیقد زیرا ه قم ای کقار هقا را خود ان جقام می دهیقد زل قا زقا
هقما پیاار کردم تا زر هقما امارت کن و
قز ح سق ز علی (د) دادم و

زدانید در هقر اقم عقد صقلح و وعدههایی

هققرایطی را قز ع هقده گرفتنقد قک ه اکنون ه قم را زیر پقا
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انقداخقت و قز هیک یقک وفقا نخواه کرد » ( هققیخ مییقد )3۵3 -3۵4 /2 ،چنی رفتقاری را
محققان و نوی سقندگان ن شقان زیرکی دان سقت اند و او را ز عنوان خلیی ای ک از سقیا سقب
زهره وافری دا هقب ،سقتایش کردهاند (طقوت )22 ،معاوی مردی کری و صقاحب زذل و
ش و محوب میورزید ا هقراپ را زر توده مردم
زخ شقش و هقییت ریا سقب زود و زدان ع ق
ترایح می داد در در زقارت در دم شق پیو سققت از آنهقا پقذیرایی کرده از مقال و ثروت زی
نیازهان می ساخب (از طقطقی)142 -143 ،
هم نی معاوی نمی خوا سققب ک مرکر خالفب از هققام زیرون رود او معتقد زود ک
ش و سقرزمی هقام رار دا هقت زا هقد زیرا مردم آنجا ن سقوب ز افراد
دارالخالف زاید در دم ق
دیگر هقهرهای زررو ،زی شقتر مطیع خلیی ه سقتند و همان گرایش سقیا سقی ک آنان ندارند،
زم ا سققب ز عنوان سققیا سققب حاومب و خالفب زا ی زماند و ای
زرتری خود را در اداره کردن اعرا

سققیا سققتی ا سققب ک

و مسلمانان آن روزگار ثازب کرده اسب

ساختار حکومت معاویه در دمشق

در روزگار معاوی

هققاهد تحول زررگی در سققاختار اداری حاومب ه سققتی تمدن

ا سققالمی زقا ت مقدن هقای زررو ا هقان آن روز یعنی ایران و روم رو قز رو

هققد و الگو هقا و

ت ثیرات ز سققیار زیادی از ای تمدنها دریافب کرد ا صققالح نظام اداری زا عمر ز خطا
هقرود هقد و در زمان معاوی سقرعب گرفب در زمان معاوی دیوان خات و زرید ت سقیا
هقد م سقلمی زا دیوانهای سقساه ،خراج و ان شقاع آ هقنا زودند معاوی هرین هنگیتی را صقرپ
تحول سقاختار اداری و فعالیب دیوانها نمود زا سقازمان اا سقو سقی ات در دیوان زرید ،از
کار و رفتار ا سققتانداران و کارگراران خویش آگاهی کام دا هققب گرارت های دریافتی
زاعث می هققد ک او از ریرتری م سققاه مطلع زود ،از دم شق ای امسراتوری عظی را ز
آسانی اداره کند (طقوت)4۸-4۹ ،
امسراتوری اموی زرا سققاط سققی سققت و یتی امسراتوری زیرانا و ایران تحب پنا واحد
اداره می هققد عراق زا ایران و غر

عرز سققتان زا مرکریب کوف یک ایالب و واحد زود و

نایب الحاوم عراق زعدها خود نیر نایوان پیدا کرد در هرق ایران و ماوراعالنهر ک معمو د
مرکرت در مرو زود و نقایقب الحاوقم ای دیگر در
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حجاز هقام زی شقتر عرز سقتان زود م صقر ز تنهایی خودت یک و یب زا نایب الحاوم ای
ادا دا هقب ورایو قس گان اداره سقیا سقی ،امع آوری مالیات ،و ریا سقب دینی مجرا زود
و هر یک ز یک فرد تیویض می هقد عالوه زر حاک ک ک مسقلول اداره سقیاسقی و نظامی
صاد عاملی زرای و صقول مالیات تعیی میکرد در فتوحات نخ سقتی
زود ،اغلب خلیی هقخ ق
زدوی ها صقیوپ سقساهیان را فراه می کردند و اهالی ما و مدین فرماندهان را سقسا
ل شقار زی شقتر از نوم سقلمانان و م سقیحیان ت شقای می هقد سقی سقت

ضقایی ز کندی تو سقع

یافب نخ سقب فاتح ک خودت میتوان سقب ز عنوان ا اقی عم کند همی

ا اقی را ز

عمر ن سقوقب میدهنقد در و یقات ح اقام قا اققی را تعیی می کردنقد حقوق کقارگراران،
کارمندان ،سقرزازان ،مقرری سقا ن حاومب ز م سقلمی عر

و دیگر مخارج از اعتوارات

عایدی محلی ت می می هققد و زا یمانده ز خران خلیی ار سققال می گردید (حتی-24۵ ،
)244
بررسی اوضاع سیاسی دمشق در زمان امارت معاویه

ش و و یب هقام زا نام امویان گره خورده ا سقب و و تی سقخ از دم شق یا
تاریخ دم ق
و یب هققام ز

سققخ می آید ،زطور ناخودآگاه اهنیب تاریخی هر فرد ز

سققوی معاوی

می رود و اینا چگون توانست اسب مردم ای و یب را ز عنوان مدافعان وا عی حاومب
خویش درآورد معاوی زا زخ شقشهای مالی فراوان مردم را ز سقمب خود متمای سقاخب
زرا سققاط پاره ای خورهای تاریخی ،معاوی و ز توع او ز سققیاری از خلیای زعدی و زطور
کلی امویان در میان مردم هققام ترویا کرده زودند ک ا سققتحقاق آنان ز خالفب ز

سققوب

خوی شقاوندی و رازب ای شقان زا پیامور خدا ()) می زا هقد لذا هقامیان می پندا هقت اند ک
پیامور اکرم ار زنی امی وارثانی نداهقت اسقب (عطوان )213 ،از طرفی آن زرای اثوات ح
خود زر خالفب و توای انحصقارطلوی سقیاسقی هقان زر آن تای کردند و چنی تولید کردند
ک خداوند ای شققان را زرای خالفب زرگریده و حاکمیب آنان عطی الهی ا سققب و ز اراده
خدا حا میرانند و ز خوا سقب و اراده رو در امور دخ و ت صقرپ میکنند زدی ترتیب
خالفب را در هال ای از دا سقب رار دادند و زر همی مونا ،معاوی ز ازی سقییان در نظر
هواداران ،خلیی خدا در زمی و امی و م مون زود (همو)214 ،
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در اینجا ز زررسقی روند سقیاسی زندگی معاوی از سرداری سساه تا امیری دمش و هام
و سقسا خالفب پرداخت می هقود :کنی معاوی ازوعودالرحم ا سقب ،ن سقوب او را چنی
صقخر ز حر

نو هقت اند :معاوی ز

ز امی ز

هقما ز عود مناپ ز

هند دختر عتو ز رزیع ز عود هققما ز عودمناپ ز

صقی ،مادرت

صققی زود غیر از معاوی زرادرت

س و حنظل
عتو نیر فرزند هند میزا هقد دیگر پ سقران ازو سقییان یعنی یرید و محمد و عنو ق
و عمرو ،از زنان دیگر ازو سقییان ه سقتند او پنا سقال و از زعیب ز دنیا آمده ا سقب (از
اثیر433 /4 :140۹ ،؛ از حجر عسقالنی120 /6 ،؛ از ازی الحدید )166 /1
او در روز فتح ما ( سققال  ۸1ق) ز همراه پدر و خانواده ات م سققلمان هققد او را از
دهات و زیرکان و زررگان عر

دان سقت اند چون کتازب و ح سقا

می دان سقب پیامور او را

در زمره کاتوان خود من سققو

کرد (زرکلی )261 /۷ ،او در ز سققیاری از انگها هققرکب

داهب از فاتحان هام ز حسا

می آید در زمان ازوزار ز همراه زرادرت یرید از سرداران

سققساهی زود ک زرای فتح هققام حرکب کرده زودند او در فتح هققهرهای سققاحلی دریای
مدیتران از امل

صققیدا ،عر  ،حوی  ،زیروت ،عاا ،صققور زحمات ز سققیار زیادی متحم

گردید در سقال  1۸ق طاعون زررگی در هقام (طاعون عمواط) هقیود یافب ک ز سقیاری از
زررگان ا سققالم ،از امل ازوعویده اراح ،معااز او  ،یرید ز ازی سققییان از دنیا رفتند
و تی خور درگذ هقب ازوعویده ر سقید عمر او را ز سقمب سقا ری سقساه و خراج دم شق
گما هقب (طوری )1۸۷1 /۵ ،و از آن معاوی عام اردن زود و دم شق در د سقب ازوعویده
اراح زود ازوعویده اراح (عامر ز اراح) از ع شققره مو شققره و از نخ سققتی گروندگان ز
ا سقالم ،از صقحاز کوار و از هقرکبکنندگان زدر واحد و دیگر غروات ر سقول اهلل ()) زود
ک نرد عمر ز خطا
خطا

خلیی دوم اایگاه ممتازی دا هققب ز گون ای ک عمر او را زرادر

میکرد (از اثیر)2۵-2۷ /3 :140۹ ،

ازوعویده  -همانطور ک والد ا هقاره هقد -ز د سقتور خلیی تازه من صقو

هقده یعنی عمر

فرماندهی سقساه هقام را ز اای خالد ز ولید عهده دار گردید راهراد تا رسقیدن نام دوم و
فرمقان حر کقب وی قز

سققوی حم

فرمقانقدهی خود را از خقالقد ز ولیقد پن هقان کرده زود

(یعقوزی)121 /2 ،
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ازوعویده و از حرکب ز حم

 ،سققوید ز کلیوم را زا پان صققد مرد زر اای خویش

ش ن شقانید (از حجر ع سققالنی )1۹1 /3 ،ز روایب الیتوح عامر ز
و یب دم ق

صقیوان

ا سلمی نایب ازوعویده در دمش زوده اسب (از اعی کوفی)11۸ ،
ش ز سقوی هم رفتند در آنجا دو ت از سقرداران رومی ز نام
م سقلمی زعد از فتح دم ق
های توار الوطری و هقنا زا سقساه خود مجتمع هقدند و تی دو سقساه روزروی ه رار
ش دارد
گرفت اند ،توار و سقساه او میدان را تر کرده زودند ازوعویده فهمید او صقد دم ق
ش فر سقتاد از طرفی زا ر سقیدن سقرمای زم سقتان
لذا یرید ز ازی سقییان را زا گروهی ز دم ق
رومیها پندا هقتند م سقلمانان حم

رها میکنند ،ولی چون پایداری ای شقان را دیدند ت ز

مصالح دادند و صلحی مانند صلح دمش وا ع هد (الخضری زک)203 ،
زعد از مرو ازوعویده اراح در طاعون عمواط ک ز گیت یعقوزی زی سققب و پنا هرار
هققمار نیامدند مردند (یعقوزی )36-3۷/2 ،یرید ز ازی سققییان ک از

نیر ار آنان ک ز

ش زود ز حاومب آنجا ر سقید یرید اف ضق پ سقران ازو سقییان زود و
سقال  16ق والی دم ق
ازوخالد کنی دا هقب ،ز او یرید الخیر می گیتند مانند زرادر و پدر در روز فتح ما ( ۸ق)
م سقلمان هقده زودند ازوزار اعتقاد خا) و ویژه ای ز ا هقراپ ما و ریش دا هقب ،او را
ز فرماندهی سققساه گمارد و ز هققام روان کرد و پیاده او را م شققایعب نمود مدت کوتاهی
زعد از مرو ازوعویده والی دم شق و هققام زود و یب و حاومب او طولی نا شققید و ز
وا سققط همی طاعون درگذ هققب لذا عمر ز خطا

زرادرت معاوی را ز حاومب ز

اای وی گمارد (از اثیر)۷16 -۷1۷ /4 :140۹ ،
ش  ،زلقاع ،اردن ،فل سقطی و
معاوی ک عام اردن زود از سقوی خلیی ز حاومب دم ق
سقواح و انطاکی و معره ،مصقری و کیلای منصقو

گردید (طوری )1۹۷0 ،1۸۷2 /۵ ،در

تاریخ خلیی ز خیا آمده ا سقب ک زعد از مرو یرید ،معاوی ز اای زرادر گمارده هقد
ش و زعلوک و زلقاع ز وی ر سقید و حاومب فل سقطی و اردن ز عمروعا) ر سقید
و دم ق
حاومب حم

ز

سققعید ز عامر و سققسا معاویۀ ز ازی سققییان و یب هم

عهدهدار هد (خلیی ز خیا )112 ،
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راهراد عمروعا) م مور فتح م صقر گردید و معاوی زر هم سقرزمینها حاومب یافب
طولی نا شقید ک دیگر هقهرهای هقام از سقوی معاوی فتح هقد انطاکی  ،حلب ز آ سقانی
گ شققوده هققد فتح ن سققری زا د هققواری همراه زود هم نی در انو

زیب المقدط و

ی سققاوی ک نیوا یونانی ها در آنجا وی زود ،زا سققر سققختی دروازه های خود را ز روی
فاتحان زستند سرانجام اولی در  1۷ق و دومی ز سال  1۹ق تسلی هدند یساوی از دریا
کمک میگرفب و عرزان و سققای الوگیری از آن را ندا هققت اند اما پا از هیب سققال
محا صققره و مقاومب در مقاز هجوم معاوی ز ازی سققییان ،زا خیانب یک یهودی ک از
داخ ح صقار ز آنها کمک کرده زود ،هقهر گ شقوده هقد زدی سقان سقرا سقر سقوری از هقمال
تا انو

میان سالهای] 12تا  1۹ق 640 -633 /م[ ز اطاعب درآمد (حتی)1۹۵ /1 ،

معاوی ز عنوان والی و امیر هققام ،از سققوی خود افرادی را زر حاومب هققهر روان
ش نیر در ای میان ز افرادی
میکرد الوت ای امر زا نظارت خلیی صقورت میگرفب دم ق
می ر سقید ک دارای سقازق ای درخ شقان و از مجاهدان و راال نامی ا سقالم زا هقند عمید ز
سققعد ز

هققهید ز

یا ان صققاری او سققی از ا صققحا

پیامور و از راویان حدیث و از

زهادال صقحاز  ،از فاتحان دم شق و از یاران ازوعویده اراح زا تو صقی عمر ز خطا

والی

ش و زینی و حوران و
ش هقد او در سقال  21ق ز همراه معاوی در غروات اطراپ دم ق
دم ق
رفتند عمید در میان ا صققحا

النوی ک در هققام زودند از همگان زرتر و فا اققلتر زوده

اسب او زعد از حاومب دمش ز و یب حم

گمارده هد تا اینا عیمان را زرکنار کرد

و اختیار هم هام را ز معاوی داد (اهوی ،34۷ /3 ،طوری )1۹۷ /۵ ،در زمان خالفب عمر
معاوی امیر هقام زود و هقهرهای آن تحب سقیطره ا سقالم زودند خلیی دوم چند نوزب ز
هققام آمده زود در یای از دیدارها و تی زر معاوی وارد هققد و او را در هیلب پاد هققاهی
مقتدر دید ،گیب :هذا ک سقری العر

ای مرد ممعاوی ک سقری و خ سقرو وم عر

ا سقب

(از اثیر)434 /4 :140۹ ،
معاوی از ای فر صققب ز خوزی ا سققتیاده کرد او ک ز همراه پدر و زرادر و اع ضققای
خقانواده ز عقد از فتح م قا و از روی نقا چقاری ا سققالم آورده زودنقد (هرچ نقد زرخی م نقازع
معت ققدنقد قک او الوتر ای مقان آورده )،از گروهی قز ح سققا
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لوزه اطالق هققده ا سققب امویان زا پذیرت ا سققالم در تجدید عظمب پی شققی و زازتولید
سقیادت از دسقب رفت خویش در سقای دی ادید ،اد و اهدی زلید نمودند تا اینا ت
عیمان فر صققب منا سققوی را زرای آنان اهب ز چنو آوردن درت سققیا سققی هموار نمود
معاوی و خاندانش ،ز اهب انت سقا

عیمان ز خاندان اموی ،خود را ولی دم او ز هقمار

آوردند و در پی صققا) اتالن وی زرآمدند و در فردای زعد از حامیب و نی ز درت
ادعا کردند ک خالفب ح آنها سققب و ای ح را از عیمان ز ار

زرده ،سققسا زا ترفیع

ادعای خود در میان هقامیان اعالم کردند ک خالفب از طری پیامور ز آنها ز ار

ر سقیده

ا سققب چون از سققازق و دمب زم در ا سققالم زرخوردار نوودند ،زرای پر کردن خالع
م شققروعیب تالتهای زیادی انجام دادند و زا ا سققتخدام و اذ
عر

نظیر عمروعا) ،زیاد ز ازی و مغیر ز

داهیان و عنا صققر زیر

هقعو سقعی در تنظی و مرتب کردن امور

حاومتی خود کردند و زا مخالیان خود ک اوه و سققیع و متنوعی چون علویان ،ززیریان،
دری  ،خوارج و در ادام عوا سققیان را ت شققای میدادند ،ز روت های تطمیع و تهدید و
ت متو سق

هققدند معاوی دم شق را ز زررگتری

هققهر امسراتوری مودل کرد و کو هققید

سقیا سقب خود را زر پای هایی ا سقتوار کند ک مهمتری آنها عوارت زودند از تغییر هقالوده
سقیقا سققی ،محور رار دادن و قدرتمنقد کردن ارتش و ن ظقامیقان ،ای جقاد توازن میقان وقایق ،
خوت رفتاری زا زررگان و ا هقراپ و هقخ صقیبهای ا سقالمی ،ایجاد امنیب ،ه پیمان هقدن
زا م سقیحیان ز عنوان سقاکنان ا صقلی هقام و وای نیرومند عر
نیرومند عر

سقاکنان ا صقلی هقام و وای

یعنی وای یمنی (طقوت2۵ ،؛ نارمیان)۸ ،

زدی ترتیب معاوی توان سققب حاومتی را ز نام خالفب زنیان نهد ک ز لحاظ هققا
گیری انتخا

اان شقی  ،سقاختار درت و نظایر آن در امور دیگر ،حاومب های سقلطنتی

را تداعی می کرد و مانند هر نظام سقلطنتی دیگر ن پای زند موانی اعتقادی ا سقالم زود و ن
پیرو انون و عرپ اامع ا سقالمی در چنی

هقرایطی خود را در مقاز هیک مراع دینی،

انونی و مردمی پا سقخگو نمی دان سقب فقض مه تری م شقا او ک سقب م شقروعیب زود ک
از اه حدیث ا سقتیاده کرد ک سقانی ک زا اع حدیث نخ سقتی گام مه و ا سقا سقی را زرای
کسب مشروعیب حاومب معاوی زرداهتند ،مه تری ای ااعالن وهب ز منوع و مقات
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ز

سققلیمان زودند سققمره ز اند

مناف معروپ زا دریافب چهار صققد هرار دره آی

 20۷زقره ک در هق ن علی (د) در لیل المیب نازل هققده زود را خا) از ملج دان سققب
(حسنی)4۸۷ ،
م عقاوقی از تق عی مقان قز نیع خود و در تیویقب پقاقی حاومقب خود زهره هقای زیقادی زرد
علی ز ازی طالب در روز سق هققنو هیب هققب مانده از ایحج سققال  3۵ق ز خالفب
زرگریده هقد (یعقوزی )۷4/2 ،او پا از مرا سق های اولی و تمهید مقدمات ،عامالن خود
را زر هقهرها گمارد عیمان ز حنیو را زر ز صقره ،عماره ز ح سق ز هقها
سققه ز حنیو را زر هققام انتخا

را زر کوف و

کرد سققه ز طرپ هققام حرکب کرد در توو ز

گروهی زرخورد کرد گیتند کی سققتیگ گیب امیر هققام و گیتند ک اگر عیمان تو را فر سققتاد
پا خوت آمدی و اگر دیگری تو را فر سقتاد زازگرد سقه گیب مگر حواد
ای گیت ند آری

و سققه را مجوور کردند یا مجوور هققد ز

را ن شقنیده

سققوی علی زازگردد سققه

زازگشقب علی نمیخواسقب ک ز تعویر خود ز آخرالدواع (یعنی انو) متوسق هود ،پا
ز معاوی و ازومو سققی ا هققعری (ک مخالو او زودند) نام نو هققب و آن دو را ز زیعب
فراخواند ر سقول علی (د) نرد معاوی  ،سقوره الجهنی زود او نرد معاوی رفب و پیام علی را
ر سقانید ،اما معاوی سقاوت کرد و اوازی نداد و چیری ننو هقب تا اینا ماه سقوم از ت
عی مقان یعنی

ح را قک وی صق
صققیر ر سقیقد م عقاوقی مردی از زنی عوا از تیره زنی روا ق

مینامیدند فراخواند و طوماری ک مهر و موم دا هقب و پ شقب آن عنوان از معاوی ز علی
را نوهقت زودند ،زدو داد و توصی هایی کرد ک چ زگوید مرد عوسی در غره رزیع ا ول ز
مدین رسید و همانطور ک معاوی گیت زود عم کرد یعنی در طومار نام ای نوود و پیغام
هقیاهی معاوی را ر سقانید و همانطور ک تعلی داده هقد و در میان سقخنان گیب ومی را
ز اا گذا هقت ک ار ز

صقا) ر اقایب ندهند علی (د) فرمود از چ ک سقیگ گیب :از

تو ،در ادام افرود هق صقب هرار هقیخ و پیر را در دم شق رها کردم در حالی ک زیر پیراه
عیمان می گری سققتند علی (د) فرمود ک در پی شققگاه خداوند از اتالن عیمان زیراری می
اوی (طوری234۸ -234۹ /6 ،؛ از اوزی)۷6 -۷۸/۵ ،
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ش معاوی آگاه سقازد نتوان سقب معاوی
علی (د) هر چ کو هقید نتوان سقب مردم را از نق ق
ک در روزگار عمر و عیمان و یب هققام را عهدهدار زود محوو

اه دم شق زود .و تی

عیمان ک شقت هقد ،او را اقی ز زیعب زا علی ن شقد و زرای ای کار د یلی دا هقب او علی را
مته میکرد ک در دفاد از عیمان ک کاری کرده ،ز نوعی او را مته می دان سققب و اینا
اتالن عیمان را پناه داده در ل شققار خود اای داده ا سققب و علی ه خواهان زرکناری او
زود ،ولی غقافق زود از این قا زرکنقاری و عرل ک سققی قک قز فرمقانروایی و عریر زودن عقادت
کرده د هقوار ا سقب و مهمتر از هم  ،او زر مردمی حاومب می کرد ک او را زر خود ترایح
داده ،فرمانورداری از او را افتخار دان سقت  ،زیعتی زا علی ندا هقت اند ک مجوور ز پایوندی ز
آن زاهند (الخضری زک)242 ،
علی در سال  36ق و زعد از وا ع ام اریر ز عوداهلل الوحلی را از حاومب همدان
عرل و ز سقوی معاوی فر سقتاد و پیغام داد ک از او اطاعب کند و کار حاومب را ز وی
واگذار نماید مالک ا هقتر زا فر سقتادن اریر مخالو زود و علی (د) را از ای کار زی داده،
از اریر تر سقانیده زود اریر گیب معاوی مرا دو سقب خود می داند ،لذا ز سقوی معاوی
رفب و پیغام علی را ر سقانید و از او خوا سقب زا وی زیعب کند و ز او گو هقرد کند ک از
طلقاع (آزاد هققدگان فتح ما ) ا سققب معاوی از پا سققخ هققان خالی کرد و منتظر آمدن
هققرحوی ز ال سققمض الاندی و ز روایب دیگر عمرو ز عا) ماند و زا م شققورت وی
پا سققخ داد ک خونخواهی عیمان ح او قسقب و معاوی وار

حاومب و نردیاتری مردم

اهب خونخواهی ات اریر زا م شقاهده ای و اقعیب ناامید هقده ،نرد علی (د) زازگ شقب
معاوی در نام ز علی خود را خونخواه عیمان معرفی کرد و اینا عیمان مظلومان ک شققت
هقد و خوا سقتار تحوی

اتالن وی هقد ازوم سقل خو نی نام معاوی را ز علی ر سقانید و

علی (د) پا سقخی درخور داد و در نام ز معاوی  ،م شقاالت و گرفتاری هایی ک ا هقراپ
ریش و پدران معاوی زرای پیامور ()) و اه زیب زواود آوردند ا هقاره نمود و ن صقرت
دی خدا و هقهادت حمره ،اعیر و اایگاه خود نرد نوی ()) مارم و هقای سقتگی هایش
زرای خالفب یادآور هققد و اینا معاوی در مقامی نی سققب ک خونخواهی کند و ای امر
زهان ای زیش نیسب (زالاری2۷۷ -2۸0/2 ،؛ مسعودی)۷30 /2 ،
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اولی انو داخلی زمان خالفب علی(د) و مه تری انو در دوران خالفتشان ،نورد
صقیی ا سقب ک زا معاوی و هقامیان دا هقت ا سقب از زمان زیعب زا علی (د) و انو ام ،
پنا ماه و زی سقب و یک روز فا صقل دا هقب در پنج شقنو پنج امادی ا خر سقال سقی و
هق شق  ،از انو ام تا مقازل آن ح ضقرت زا معاوی زرای انو صقیی هیب ماه و سقیرده
روز زود روز نخسب وا ع صیی چهارهنو غره صیر سال سی و هیت زود ا امب صیی
یا صقد و ده روز زود و نود انو در میان رفب (م سقعودی )2۷2 -2۷3 ،و تی ز معاوی
خور دادند ک علی (د) در نخیل اردو زده ا سققب او در دم شق زر منور رفب و منور را زا
لواط عیمان پو هقانید خدمتی ک پیراه عیمان ز پیروزی های معاوی و ر سقیدن ز تخب
سقلطنب کرد در تاریخ ا سقالم و هقاید اهان زی نظیر یا حدا
گرارت ن صققر ز مراح منقری در کتقا
معاوی زرای اه

ک نظیر ا سقب زرا سقاط

و قع ال صققیی پیراه عی مقان ،خون آلود زود

هقام خطو خواند و گیب ای اه

هقام ار علی ک سقی ات خلیی هقما

نی سقب او فرمان ز ت عیمان داد و مردم را زر اقد او زرانگیخب و اتالن او را پناه داد و
ل شقاریان و یاران و دو سقتانش ز

صقد سقرزمی

خدا سقوگند درزاره طلب خون عیمان م

هقما و ویرانی آن آمدند ای اه

هقام ز

هقای سقت تری مردم ه سقت و د اع اهلل لولیّ

سققلطقاقناد ،پا خلیقی مظلوم را یقاری کنیقد و قز ای ترتیقب مردم را علقی علی (د) تحریقک
کرد و اینا علی (د) زا ک شققت عیمان دچار رل و سققرک شققی از دی خدا هققده ا سققب و
خداوند ه ز انو زا گروه سقرکش فرمان داده ا سقب تا اینا ز راه را سقب زاز آیند (ن صقر
ز مراح منقری)12۷ -12۸ :1404 ،
معاوی و تی هقاسب در صیی را حتمی دید زاز ز حیل ای دیگر دسب یازید و رآن
را چون پیراه عی مقان ،ازرار ن جقات رار داد کقار قز تحای و حامیقب ک شقیقد از انقو
صقیی تا ااتماد حامی ازومو سقی ا هقعری و عمروعا) ،در دوم الجندل ز ماه رم ضقان
سال سی و هشت یک سال و پنا ماه و زیسب و چهار روز زود و از ااتماد آنها تا حرکب
علی ز

سققوی خوارج نهروان و ک شققتار آنها یک سققال و دو ماه زود (م سققعودی)2۷3 ،

هقهادت علی (د) ز دسقب از ملج مرادی در رمضقان سقال چهل رد داد ه پیمانان از
ملج  ،در م موریبهای خود هققا سققب خوردند یعنی معاوی علیرغ
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اان ز در زرد و عمروعا) حاک م صقر ،ک سقی دیگر (خارا ز خالف ) را ز اای خود
ز نماز صقوح فر سقتاد ک ک شقت هقد (یعقوزی )13۸ -13۹/2 ،معاوی زعد از آنا از هقم شقیر
زر ز عوداهلل خارای اان ز در زرد ( ،هقم شقیر ز ران وی ا صقازب کرد) د سقتور داد تا زر
محرا

اتا ای ز سقازند و هقوانگاه ک شقیک ز آن نهند و هنگام سقجده نگهوانان زا ی سقرت

زای سقتند (طوری )26۹0 /6۵ ،ای اتا ک را ز نام مق صقوره می هقنا سقند هرچند در پیدایش
مق صقوره د ی و واوه دیگری نیر گیت اند الوت ای وا یعنی ت سقیا مق صقوره تو سقض
معاوی زرای محافظب از اان امام را زی شقتر مورخان وول دا هقت و دلی ای زدعب ناپ سقند
اکر کردند (فراهتی )322 ،ای مق صقوره تو سقض معاوی ز سقال  44ق زر م سقجد ا اقاف
گردید (یعقوزی)1۵2 /2 ،
بررسی وضعیت اقتصادی دمشق در دوران معاویه

چ قز رقاهر از
امویقان و تی قز قدرت ر سقیقدنقد  ،گر ق
را هقدی  ،پیروی نمودند اما در ک

سققازمقان مقالی روز گقار خل یقای

سقیا سقب مالی ای شقان زا آن دوره تیاوت ز سقیار زیادی

دا هقب ای سقیا سقب را معاوی زنیانگذار سقل سقل اموی پای گذا هقب و اان شقینان سقییانی و
مروانی ات آنها را ادام دادند معاوی ازتدا تالت کرد ک شقور خود را از نظر سقیا سقی آرام
کند و و تی زر هققور هققها و حرکب های اعترا اققی غلو کرد و آرامش را زر لمرو خود
حامیرما نمود ز د سقتگاه مالی توا ویژه ای ن شقان داد و کو هقید  ،زا افرایش درآمد و زا
زردن توان مقالی خود  ،از راه پول و ثروت زر م شققاالت فقاه آیقد قک تقا حقدود زیقادی در
ای راه موف زود زنا ز گیت صقاحب تاریخ فخری « معاوی پیو سقت همب خود را صقرپ
تدزیر امور دنیا می کرد و ا دام ز هر کاری ک امر سققلطنتش را ا سققتوار می نمود زرایش
آ سققان و زی اهمیقب زود (از طقطقی  )14۷ ،زنی امقی یقک هقدپ و یقک مق صققد و یقک
منظور داهتند و آن اینا مانند زمان ااهلیب رهیا و فرمانروا زاهند و زرای رسیدن ز آن
منظور ز هر و سققیل ای د سققب می زدند و از ارتاا

هیک عملی خودداری ندا هققتند و

سققرانجام ز مق صققود خود می ر سققیدند ای شققان درت و هققوکب را فقض زرای خود می
خوا سقتند و هیک کا را هقریک و سقهی نمی دان سقتند (زیدان  )6۹3/4 ،زطور کلی امویان
ز و یات دیگر ز عنوان طعم هایی مینگری سقتند ک زا آن می توان سقتند ا هقخا) زانیوا
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را الب و ز اانب خود متمایر سققازند چنانا معاوی زرای الب ر اققایب سققعید ز
عیمان اهب ولیعهدی پ سقرت یرید ،و یب خرا سقان را ز عنوان صقل رح و طعم ز او
ش را ز ول
زخ شقید (وفا )14۸ ،معاوی از ثروت فراوانی ک در اختیار خود دا هقب ،دم ق
گاه اعرا

زانیوا و ا هققراپ در آورد هققام تحب حاومب معاوی در م سققیر تو سققع رار

گرفب ارا اققی هققام از نظر ثروت و حا صققلخیری زهتری ممالک روی زمی می زا هققد
ثروت و رفاه ،رون کشاورزی و زازرگانی در آنجا فراه و مهیاسب و دمش مرکر و یب
را زهشب روی زمی دانست اند (مقدسی)212 ،
وی ک از زیرکان عر

زود و از سقیا سقب زهره وافی و کافی دا هقت ا سقب ،عال مند ز

ریا سققب و هققییت درت زود از ای رو از زذل مال درید نمیکرد عالوه زر اوانمردی و
زخ شققندگی ک دا هققب از ای کار ز عنوان حرز ای زرای پی شققورد اهداپ خود ا سققتیاده
میکرد وی زطور کلی اهقراپ ریش را زر توده مردم ترایح میداد اهقراپ ریش پیوسقت
زرای دیدار وی ز دم شق می رفتند و او مقدم ای شققان را گرامی دا هققت نیازهای ای شققان را
زرطرپ می سقاخب ا هقراپ همواره زا تندی زا او سقخ میگیتند و ز هقا زنندهای زا او
روزرو می هققدند ،اما او مجدداد زا آنها هققوخی میکرد و کار هققان را نادیده میگرفب و زا
اوایر ارزنده و عطاهای فراوان آنان را را اققی می کرد عوداهلل ز عواط ،عوداهلل ز ززیر،
عوداهلل ز اعیر ،عوداهلل ز عمر ،عوداهلل ز ازوزار ،ازان ز عیمان و کسانی از خاندان ازی
ش ز نرد معاوی رفتن  ،از زخ شق شقهای مالی او زهره مند هقدند (ح سق ازراهی
طالب در دم ق
حس 346 /1 ،؛ طقوت)22 ،
معاوی در را سقتای تو سقع ا ت صقادی دولب و حاومتش ،تحول زررگی را ایجاد کرد و
درهای آن را ز روی تمدنهای روم و ایران زاز کرد و دم های سقریعی ز الو زردا هقب
او از م سققیحیانی ک در حاومب روم کار می کردند می
من صقور ز

صقور و پ سققرت
سققراون ز من ق

سقراون در تنظی دیوان مالی کمک گرفب م سقلمانان و از معاوی دیوانهای

سساه (اند) خراج یا زامام و رسای (دیوان انشاع یا رسالب) را میهناختند او دیوان خات
زرید را زرای نخ سققتی زار ت سققیا کرد در تو اققیح اینا چرا وی از یک م سققیحی ز نام
سققراون الرومی زرای رت و فت امور مقالی ات ک مقک گرفقب گیقت انقد قک چون دیوان
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ا تصقادی هقام در روزگار معاوی ز رومی زود ز همی دلی اقرورت داهب ک کاتب وی
فردی م سقیحی و رومی زا هقد الوت سقراون هم کاره و م شقاوره وی ز ح سقا

میآمد

(الخضری زک)301 ،
مورخانی ک آثار هقان ز د سقب ما ر سقیده ا سقب از معاوی خو هقدل نووده اند و او را ز
چشق نخسقتی پادهقاه اسقالم می دیده اند و ای عنوان در نظر عر
قک غقالقواد آن را قز ملو

غیرعر

اصقی چنان منیور زود

میدادنقد ات هقام م عقاوقی ای زود قک خالفقب پیقامور را زق

یک سقازمان سقیا سقی مودل سقاخب آن را ز صقورت سقلطنب و درت دنیوی در آورد
(حتی )2۵6 /1 ،لذا زا توا ز مطلب فوق می توان در خ صقو) او اقاد ا ت صقادی دم شق
در زمان معاوی زیان داهب ک دمش در روزگار معاوی از نظر ا تصادی در اوج هاوفایی
رار داهب و زا تالههای او از یک مرکر و یب ز پایتخب و مرکر خالفب و دولب مودل
هقد ک در ز سقیاری اهات از امل ا ت صقادی و مالی ز پی شقرفبهای زیادی د سقب یافب و
در طول یک رن مرکر فرماندهی عال عرزی و اسالمی زود ک حدود آن از چی تا انو
امتداد دا هققب روزگار اموی ز ویژه ع صققر معاوی را روزگار طالیی دم شق دان سققت اند
زطوری ک زهتر از آن چ و و چ زعد از آن دیده نشده اسب (الریحاوی)11 ،
معاوی از ثروت زی شقماری ک از هقام ز د سقب آورده زود دم شق را ز عروط هقهرهای
زالد ا سقالمی مودل کرد و ل شقاری را ترتیب داد ک در تنظی آن اهد و د تی تمام ورزیده
زود ایره آنها را دو زرازر کرد و در پرداخب موااب آنها اهتمام ز سققیار ز کار میزرد ای
ل شققار ز مجرد صققالی معاوی راه انو در پیش می گرفب و زی چون و چرا هر اا ک
خلیی اموی می خواسب زا او همراه میهد
ش و هقام
در کنار اینها معاوی ز امر زراعب توا زیادی دا هقب معاوی عالوه زر دم ق
ز زمی های مدین د سقب یافب روند د سقتیازی معاوی زر زمی های مدین از زمان عیمان
آغاز هققد تنگد سققتی ان صققار و وام دار هققدن آنها در نتیج ز ناتوانی در پرداخب زکات
انجقامیقد از ای رو زرخی از آنهقا زق فروت زمی هقای خود در مقدیقن روی آوردنقد همرمقان
زا تنگنای مالی ان صقار ،معاوی و امویان از توان ا ت صقادی و مالی و سقیا سقی زا یی زرخوردار
هقدند امویان زا دارایی زازرگانی کالنی ک از پیش دا هقتند و نیر پول هنگیتی ک عیمان ز
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آنان داده زود ،از توان مالی ز سققیاری زرخوردار هققدند آنان ز سققرمای گذاری گ سققترده در
زخش ک شقاورزی روی آوردند و زدی ترتیب امویان از همان آغاز و صقدر ا سقالم زا خرید
زمی های انصار آنان را زیر فشار ا تصادی سیاسی نهادند او زا حیر چاه هایی در حجاز و
ز سقت

سقدهایی ،زراعب را هقاوفا کرد از طرفی معاوی از ای ثروت زی کران زا زخ شقش

های زی ح سققا

دهاه و را سققای عر

را ز

سققوی خود الب کرد او هم نی ز خلع

سققالح مخالیان از سققالح درتمندی ا سققتیاده میکرد ر هققوه ،هدی گویی مخالیان را زا
زنجیر طال ز زند می ک شققید و ای هم از درت ا ت صققادی حاومب وی سققرچ شققم
میگرفب (زری کو )116 -11۸ ،
سیاست های معاویه در حوزه جزیه و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی دمشق

در دم شق زعد از فتح از ای

سققرزمی و در زمان امارت معاوی دو رارداد زا اه ام

منعقد گردید در یای فقض پرداخب زاج ید هققده و دومی نرد مالیات یک دینار را مقرر
می دا هقب امویان در ادوار اولی  ،زر ا سقاط تو صقی هایی ک از و واود دا هقت ا سقب زا
اه ام ز مدارا و رف معامل و زرخورد می کرده اند چون ک زر ا سققاط ای تو صققی ها
قک قز ع هقدنقاقم هقای زمقان عمر ز خ طقا زقاز می گردد ،ا هق اقم می زقای سققب حاومقب
عر

را ز ر سقمیب ز شقنا سقد اان و مال و مذهب مردم ت ضقمی زا هقد و هر کا زخواهد

دیار خود را تر

گوید آزاد زاهد (دنب)۹۷ ،

فاتحان ،سققی سققت مالیاتی ایرانی را ک از و واود دا هققب در م شققرق حیا کردند اما
ن ظقام مقالیقاتی رومی را تغییر دادنقد م عقاوقی در زمقان خالفقب عی مقان

سققاخلو هقای وی در

سقواح دریا و زنادر عمده گذا هقب و زرای ت می و اقع م سقتمری ،امالکی را ک صقاحوان
سققاز آنها رها کرده و رفت زودند را ز

صققورت ا طاد ز افراد سققاخلوها واگذار کرد ز

عوقارت زهتر ،معقاوی امال خ صققو صققی مجهول المقالک و هم نی امال

سققلطنتی را

م صققادره کرد الوت زخش زررگی از همی ارا اققی را زرای خود حیا کردند و زعدها زنی
امی از آن ا سققتیاده می کرده اند در زمان عمر ،سققر هققماری در هققام و دیگر نواحی انجام
یافب ک زر ا سققاط میران دریافب اری تغییر کرد تا آن زمان و در آغاز کار یک دینار زود
اما عمر آن را درا زندی کرد ک حداکیر آن چهار دینار زود ک هقام توانگران می هقد و
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زرای طوقات متو سقض روم نرد کمتری تعل گرفب معاوی د سقتور داد م سقلول مالیاتی وی
ازوا عور رو سقتاهیان م سقیحی را زرای ممیری مالیاتی در سقوری سقر هقماری کند تا راهراد
معاوی د سقتور داد ک مالیات را م سقتقیماد و زدون و سقاطب مالکی امع آوری کنند زطور
کلی معاوی در سققازمان مالی و روت امع آوری تجدید نظری عمومی کرد (دنب 101
و )۹۹
زر اسقاط آن

ش زا اه ام
ک در منازع دیده می هقود ،عهدنام ای ک هنگام فتح دم ق

منعقد گردید ،تا حدود زیادی در دوره اول اموی یعنی امویان سقییانی پازراا زوده اسقب زر
ای اساط:
اان و مال و کلی سقاها و صقلیوها و کلی چیرهایی مرزو ز مذهب م سقیح امان داده می
هقود ،از تودی کلی سقا ز منازل م سقاونی یا تخریب آنها ،از غ صقب ارا اقی و مت صقرفات
مرزو ز کلی سقا خودداری هقود ،هیک کا ز منا سقوب مذهب مورد تعرض وا ع نخواهد
هققد ،یهودیان زیب المقدط را تر خواهند گیب ،مردم هققهر مانند هققهرهای دیگر زاید
اری زسردازند ،رومیان ک در هقهر زمانند م شقمول مالیات خواهند زود ،اهالی هقهر نیر می
توانند زا رومیان از هققهر زیرون روند ،هیک مالیاتی تا هنگام درو مح صققول مطالو نخواهد
هقد (زالاری ،۷۸ ،دنب)102-13 ،همانطور ک پیش تر ه اهقاره هقد درزاره رفتار منا سقب
ش روایات متعددی اکر هقده اسقب یای از اهالی دمشق
عمر ز عودالعریر زا مسقیحیان دم ق
ز عمر ز عودالعریر هققاایب زرد ک یای از امیران

اموال کلی سققایی را ز زنی ن صققر در

دم شق ز ا طاد داده ا سققب ز د سققتور عمر آن را ز ای شققان زازگرداند در زمان یرید ز
عودالملک دوزاره ز زنی نصر داده هد (زالاری)۸0 ،
نتیجه گیری

ش در ع صقر خالفب
زا زرر سقی ای مقال در الب او اقاد سقیا سقی و ا ت صقادی دم ق
معاوی  ،نتایا زیر را می توان زر هقمرد :او ؛ زرا سقاط آن

ک از منازع تاریخ صقدر ا سقالم،

ز ویژه از تواریخ عمومی ،کتا های فتوح ،معج ها و هقرح حالهای ا صقحا

زر میآید،

ای ا سققب ک اامع دم شق مقارن فتح ا سققالم تا زمان روی کار امدن امویان و معاوی  ،از
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نظر سقیاسقی و ا تصقادی آهقیت زود ،زا مشقاالت و نازسقامانی ها ز ویژه زرای طوقات و ی
های زیری اامع و اختالفات مذهوی و اعتقادی ،راه را زرای ا سقتیمار ا ت صقادی زاز کرده
زود و ای مسقلل او اقاد سقیاسقی را ز هقدت تحب تاثیر خود رار داده زود ثانیا؛ دمشق در
دوران اموی ،از حیث سقیا سقی و ا ت صقادی دچار تغییرات فراوانی هقد ا هقراپ و زررگان
زرای زهره مندی از عطایای د سققتگاه خالفب ز ویژه در زمان معاوی و زرخورداری

عر

از زندگی آرام و رفاه و ثروت ز ای

هقهر روی میآوردند معاوی نیر از دو اهب هقرایض

ش را دگرگون کرد اول زا ایجاد یک سقاختار حاومتی و از زی
سقیا سقی و ا ت صقادی دم ق
زردن اختالفات ثوات سیاسی در دمش را ایجاد کرد و لذا ههر دمش

در ای دوره از نظر

سققیا سققی و ا ت صققادی و اققعیب م سققاعدی پیدا نمود دوم :در زمان معاوی و تال هققهای او
دم شق از یقک مرکر و یقب قز پقایت خقب و مرکر خالفقب و دولقب موقدل

هققد و هم نی

معاوی از ثروت زی شقماری ک از هقام ز د سقب آورده زود هقهر دم شق را ز لحاظ ا ت صقادی
رون زخ شقید ،ثالیا ،در تحلی نهایی می توان زیان دا هقب ک اوج عرت عرزی زرای ا هقراپ
در ههر دمش و در زمان امویان رد داده اسب غیر از نومسلمانان و موالی و زردگان ،اه
ام در حیات سققیا سققی و ااتماعی و فرهنگی دم شق نقش و اایگاه مهمی دا هققت در
سققاختار اداری دولب اموی اثرگذار زوده اند مالیات سققران (اری ) ک اه ام پرداخب
میکردند در کنار مالیات ار اقی (خراج ،ع شقر ،درآمد صقوافی) غنای و هدایا از منازع مالی
ش ز ح سقا
حاومب دم ق

میآمد امویان از ای درآمدها زرای ح م شقاالت خود زهره
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