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 سياسات العقاب ضد المناوئين في العصر االموي  
 د/حسناء محمود الدمرداش

 جامعة مصر لمعموم والتكنولوجيا
 الممخص

مارست الدولة االموية كل اشكال العقاب االنساني اقتصاديا وبشريا عمي المناوئين لسياساتيا 
 متجاوزة في ذلك كل الخطوط الحمراء الدينية واالنسانية.

ويون حياة واسر وعائالت الثوار الناقمين من الحكم األموي بما يتعمق واستغل األم 
بأفراد أسرىم من الزوجة واألوالد ورؤساء العشائر ومعاقبتيم من دون ذنبًا اقترفوه، بدافع 

حصار وترىيب المعارضين والثوار؛ لكبح تحركاتيم وقمع نفوذىم وكوسيمة لمضغط عمييم 
 وتغيير مواقفيم وسياساتيم .

Abstact 
The Umayyad State exercised all forms of human and economic 
punishment against those who opposed its policies, bypassing all the 
red lines of religion and humanity. 
The Umayyads took advantage of the life, families and families of the 
rebels against the Umayyad rule with regard to their family members 
of the wife, children and tribal leaders, and punished them without 
committing a sin, out of siege and intimidation of opponents and 
revolutionaries. 
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 سياسات العقاب ضد المناوئين في العصر االموي
اختمفت اآلراء حول الطريقة التي صار بيا األمويون حكامًا ، والوسائل والطرق التي اتبعوىا 
في الوصول إلى الحكم، خاصة في الفترة الزمنية الممتدة من بدية عيد خالفة الخميفة الرابع 

ا فترة تقع في اإلطار الزمني  لعصر عمي بن أبي طالب وحتى قيام دولتيم. وحيث أني
الخالفة الراشدة ، فقد صار لزاما عمينا البدء بالعوامل التي ميدت الطريق لبني أمية لمسيطرة 
قامة دولتيم ونقل الحكم من بالد الحجاز إلى بالد الشام، والتي  يمكن ان  عمى األوضاع وا 

 نجمميا في اآلتي:
معارك وأثرىا في التطور ومدى مساىمتيا وتفسيرىا األّول:مقترن بسياق الحوادث ووزن ال

 (1لمتغيير العظيم الذي حدث في تاريخ اإلسالم بتغير الخالفة وانتقال الحكم. )
الثاني: وىو األىم أن المعارك لم تكن ىي األداة التي أّدت إلى قيام الحكم األموي، باعتبار 

 أنو لم ينصب نفسو بقوة السالح وغمبة الجيش. 
: أنو يجب أال نفرط في التخيُّل بأن لشخصية  معاوية  التأثير األكبر في صنع الثالث

األحداث. فالتاريخ اثبت أنو ليس بوسع األفراد تغيير الدول لمجرد انيم يمتمكون سمات 
تميزىم عن االخرين،كما اثبت ان الظروف الموضوعية لكل مرحمة اىم من دور الفرد 

 (2وقدرتو)
بير الذي حدث في المجتمع  والذي كان لو شأنو في التأثير عمي سير رابعًا: التغيير الك

الحوادث، فقد ظيرت طبقة األعراب والمرتدين التي كانت منزوية عن المشاركة في شؤون 
المجتمع في عصري أبي بكر وعمر، وكان لظيورىا ومشاركتيا دور كبير في قمب أحوال 

حد زمني كان يجب أن تتوقف عنده قبل أن المجتمع، السيما عندما توقفت الفتوحات عند 
 (3تستأنف من جديد.)

 
خامسًا: حدوث تغيير كبير في المجتمع بظيور جيل جديد من الناس أخذ يحتل مكانو في  

المجتمع، يعيش في عصر غير الذي عاش فيو الصحابة، ويتصف بصفات ال تشبو 
 (4لجيل الصحابة.) صفاتيم، جيل ثائر ال يقبل بالواقعية التي كانت سمة مميزة
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سادسًا: نتيجة لكل ما سبقتغير نمط التفكيروظير مفيوم جديد سيطر عمي الحركة  
التاريخية، ابتعد شيئًا فشيئًا عن العقمية التي سيطرت عمي عصرالخمفاء الّراشدين، ولم تعد 

 (5ىذه العقمية قادرة عمي فيم ما جرى في ذلك العصر، وقبول ما حدث فيو.)
التجاه الجديد الطريق أمام استالم زمام الحكم الجديد رجل من رجال أسرة كانت وانو مّيد ا

في الجاىمية مقاربة في عقميتيا وفيميا لمصفة التي كان يتطمبيا المجتمع الجديد، لقد كان 
معاوية بن أبى سفيان يمّثل ىذا الجيل في مفيومو، وطموحاتو ورغباتو في الحياة، وكانت 

 (6ن تكون مركزًا وعاصمة ليذا المجتمع الجديد.)بالد الشام أىاًل أل
وكانت طبيعة األمور تقتضي أن يتقّدم أىل الشام لمسيطرة عمى الحكم الذي كاد أن يفمت من 
يد الّراشدين. وكان معاوية رجل المرحمة وىو رجل من أسرة كانت في الجاىمية تقترب في 

 (7الجديد.)عقميتيا ومفيوميا من الصفات الموجودة في المجتمع 
وىكذا نشأت الّدولة اأُلموّية معّبرة عن روح العصر الجديد وحاجاتو ثم صادفت من المتاعب 
ما قدمت ليا األحداث التي أسممتيا الحكم، فيي إذن مدينة لتمك الحوادث بخيرىا وشرىا، فمم 
ا، تستطع العمل بمعزل عنيا أو الفكاك من أسرىا فظمت تنمو مع نموىا وتتطور مع تطورى

وبمثل ما كانت سببًا في قياميا كانت دافعا لكل الناقمين عمييا لمعمل الدءوب عمى القضاء 
 (8عميو.)

 ادوات االمويين لمعقاب ضد المناوئين:
وفي سبيل الحفاظ عمي الدولة من اعدائيا وازاحة كل من تسول لو نفسو التعرض ليا او 

ابير لعقاب المناوئين والمتطمعين لكرسي الخروج عمي سياساتيا اتخذ االمويين عددا من التد
 الخالفةومن ذلك :

 المصادرة -أوالً 
وتعني المصادرة لغة المطالبة فيقال صادره عمى كذا أي طالبو بو، فتكون المصادرة ىي 
الوسيمة التي أتخذىا الخمفاء األمراء السترداد األموال، التي استولى عمييا بعض من الناس 

تعد األموال المحصمة من المصادرات مصدرًا ماليًا كبيرًا لمدولة من موظفي الدولة، وال 
 (9.)األموية، لقمتيا بالقياس إلى واردات الدولة الوفيرة بل استخدم ألغراض سياسية
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تم اتخاذ تدابير و عقوبات حياالشخاص استغموا مناصبيم فجمعوا أموال كثيرة، فكانوا يعزلون 
ا ىذا االمر مبكرا قبل وصول معاوية الي كرسي الخالفة بد،ويحاسبون السترداد ىذه األموال

فكتب عمي بن ابي طالب  إلى زياد بن أبيو، عاممو عمى فارس يطالبو بإرسال أموال الخراج 
التي تأخر في دفعيا. وبعد استشياد عمي انتقمت الخالفة إلى معاوية بن أبي سفيان الذي 

التي بحوزتو، فأرسل إليو المغيرة بن شعبة  وجو أنظاره لمحاسبة زياد بن أبيو عن األموال
الذي استطاع إقناعو بالقدوم إلى الشام بعد أن أعطاه األمان من قبل معاوية، شرط أن ُيّقدم 

 (11تفاصيل عن األموال التي كانت معو.)

م(قدم زياد إلى معاويةفي دمشق وبّين لو باسياب أوجو صرف 622ىـ/42ففي سنة )
ما عمى أن يؤدي زياد لمعاوية ألف ألف درىم )مميون(، وقيل مميونا المال ووقع الصمح بيني

 (11درىم.)
ويبدو أن معاوية أتخذ من قضية األموال ذريعة لمضغط عمى زياد إلرغامو عمى  

إعطاء البيعة لو، ألن تحصن زياد بقالع فارس ومعو األموال اّرق معاوية، وىذا ما عبر عنو 
وال متحصن بقالع فارس، يدبر ويتربص الحيل، ما يؤمنني بقولو: "داىية العرب ومعو األم

 (12أن يبايع لرجل من أىل ىذا البيت فإذًا ىو أعاد عمي الحرب َجذعة".)
ولم يكن معاوية مطمئنًا لزياد بن أبيو فعمد إلى إقناعو بأّنو أخوه من أبيو وألحقو بنسبو فسماه 

م( جمع معاوية البصرة والكوفة إلى 671ىـ/51زياد بن أبي سفيان، وبعد وفاة المغيرة سنة )
 (13زياد بن أبي سفيان.)

ولم يكتِف معاوية بما يأتيو من الواردات بل عمد إلى االستيالء عمي ما كان لممموك  
من ضياع وضميا لنفسو وأتباعو واقطاعيا أىل بيتو ابتدأ من أراضي العراق والشام والجزيرة 

واستغل ىذه األموال في تدعيم عالقاتو وجوائزه لتثبيت العربية واليمن وحتى مكة والمدينة، 
 (14الحكم وقمع المعارضة.)

كما نقل بيت المال من الكوفة إلى دمشق، وزاد من عطاء أىل الشام ألجل كسب  
ودىم ووالئيم، وأنقص عطاء أىل العراق إلذالليم وتخويفيم، حتى فوض لنفسيكل شيء 

هلل وأنا خميفة اهلل، فما أخذ من اهلل فيو لي، وما وىذا واضح من خالل قولو:" إن األرض 
 (15تركتو كان جائز لي"، وىذه ىي من آراء الفرقة الجبرية الذي تبنتو السمطة األموية.)
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م( 712ىـ/83وبعد القضاء عمى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن األشعث سنة ) 
ألشعث إلى والي العراق أرسل قائد الجيش األموي يزيد بن الميمباألسرى من إتباع ابن ا

الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان بينيم فيروز بن الحصينصاحب األموال الكثيرة، فطالبو 
الحجاج بإعطاء أموالو، وأذاقو أنواع مختمفة من العذاببواسطة إيذاء جسمو بالقصب الفارسي 

رفض المشقق ثم ينضح عميو الخل إلجباره عمى استخراج أموالو، لكنو تجمد لممصيبة و 
إعطاء األموال، ومن شدة العذاب الذي أنزل فيو وإلشرافو عمى الموت، طمب فيروز بن 
الحصين من الموكل بحبسو وعذابو أن يخرجو لمناس ليتيقنوا بعدم موتو ويطالبيم بجمع 
أموالو التي في ذمتيم، وبعد جمعيا أسمميا إليكم، ولما عرف الحجاج بطمبو أمر بإخراجو 

فيروز بن الحصين، أن لي عند أقوام مااًل، فمن كان لي عنده شيء فمو، لمناس قال: "أنا 
وىو منو حٌل، فال يؤد أحد درىمًا، ليبمغ الشاىد الغائب"، فمما سمع الحجاج بذلك أمر 
بقتمو،وكان السبب وراء رفضو دفع المال تيقنو من أّنو سوف يقتل بسيفالحجاج ورغب في 

ا يؤكد ذلك طمبو من يزيد بن الميمب عندما قبض عدم جمع مالو ودمو عند الحجاج، وم
 (16عميو أن ال يرسمو أسيرًا لمحجاج خوفًا من سطوتو.)

م( ُعّين بداًل عنو 714ىـ/85وبعد أن ُعِزل يزيد بن الميمب عن والية خراسان سنة ) 
أخاه المفضل وذلك خوفًا من الفتنة، وسارع الحجاج إلى مطالبة يزيد باألموال التي كانت 

حوزتو، وكانت ىذه سياسة الخمفاء األمويين ووالتيم ومنيم الحجاج خوفًا من تعاظم نفوذ ب
ىؤالء القادة والوالة في أن تكون ليم سيطرة عمى ناصية الحكم، الن السيطرة السياسية يجب 
عطاء الرواتب واليبات  ان تكون مدعومة بالمال الذي يتيح لمقادة ادارة شؤونيم المختمفة وا 

دىم، وبعد أن تمكن من القبض عمى يزيد أودعو السجن، فعزل المفضل عن والية الى جنو 
خراسان وأعطاىا إلى قتيبة بن مسمم الباىمي،وتعرض يزيد إلى أنواع من التعذيب، فسمعت 
أختو ىند بنت الميمب زوجة الحجاج بن يوسف الثقفي صوت أخييا ُيّعَذب، فصاحت 

مقيا، وطالبو بأداء ستة ماليين درىم كانت بحوزتو وطمبت ألخييا الشفاعة، من الحجاج فط
أدى منيا يزيد ثالثة ماليين درىم، ثم تمكن من اليروب مع أخوتو من سجن الحجاج 

 (17واحتمى عند سميمان بن عبد الممك. )
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 الجبـاية  -ثانيا  
الجباية ىي استخراج األموال من مظانيا، وجباية الصدقات جمعيا وتوصيميا ويقوم  

 (18بي بجمع الفيء والخراج.)الجا
لقد اتبع زياد بن أبيو في العراق سياسة ترىيب الناس في جباية األموال، فعندما جاء إلى 
معاوية بأموال كثيرة تعجب معاوية من ذلك وىذا ما دعا زياد إلى التفاخر بأن تمك األموال 

"يا أمير المؤمنين دوخت  ما ىي إال جيوده في جباية األموال من العراق، معبرًا عنيا بقولو:
 (19لك العراق، وجبيتو لك برىا وبحرىا، وغثيا وسمينيا، وحممت إليك لبيا وقشورىا". )

م( اتبع سياسة 694ىـ/75وفي عيد الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق سنة) 
أرىقت عامة الناس وأدت إلى سوء أحواليم المعيشية، وخاصة مع سكان القرى من أىل 

ذين يمتينون الزراعة والرعي حتى بعد اعتناق اإلسالم الذي رفع عنيم الجزية، مما الذمة ال
دفعيم إلى ترك قراىم واليجرة إلى المدينة لاللتحاق بالجيش فدخموا في سجل العطاء كونو 
مصدرًا ماليًا ميمًا وىذا انعكس سمبًا عمى قمة وارداتاألقاليم وقمة المحاصيل، األمر الذي 

فخالف سياسة الرسول والصحابة، ففرض الجزية عمى المسممين الجدد، أغاظ الحجاج 
 ،وفرض الخراج عمى األراضي التي اعتنق أصحابيا اإلسالم وأجبرىم عمى العودة إلى قراىم

 (21وكان الحجاج يخاطب ىؤالء الناس: "انتم عموجوعجم، وقراكم أولى بكم...". )
في المشرق اإلسالمي، وكانت معاممة وقد تميزت الدولة األموية بكثرة الفتوحات  

الفاتحين لمسكان المحميين تتسم بنوع من القسوة خاصو مع أىل الذمة فكانت تفرض عمييم 
 مما ولد شعورًا لدى ،  الجزية حتى بعد اعتناقيم اإلسالم

الذين دخموا إلى اإلسالم حديثًا بنوع من التعسف والظمم، فأرسل أىل 
ًا برئاسة صالح بن طريفكونو من رجال الدين األفاضل إلى م( وفد718ىـ/111خراسانسنة)

دار الخالفة لمقاء الخميفة عمر بن عبد العزيز وانصبت شكوى صالح بن طريف في التجاوز 
عمى مبادئ اإلسالم الحنيف والتمثل بأخذ الجزية من عشرين ألف مقاتل وعالوة عمى ذلك 

عمر بن عبد العزيز والي خراسان الجراح بن  فيم يقاتمون بال عطاء وال أرزاق، فأمر الخميفة
عبد اهلل الحكميبإسقاط الجزية عن الذين أسمموا من أىل الذمة وصرف ليم األعطية 

 (، 21واألرزاق.)
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وعمى الرغم من أن الجزية كانت موردًا ميمًا من موارد بيت المال، لكن الخميفة عمر بن عبد 
 (22فع الظمم عن الموالي.)العزيز حرص عمى المساواة بين المسممين ور 

إن سياسة عمر بن العزيز كانت سياسة إصالحية والدليل عمى ذلك أّنو ابتدأ حكمو  
بأن أعاد إلى كل ذي حقًا حقو وابتدأ بأىل بيتو، وحاول تطبيق العدالة عمى مراحل كونو 

 (23يخشى شدة المعارضة من داخل البيت األموي.)
 ثالثا:العقوبات االجتماعية

تصر ما يمكن تسميتو )العقوبات االجتماعية والحصار االجتماعي( عمى الثائرين ضد لم يق
السمطة االموية بل شمل االفراد والقبائل االخرين في البوادي والقرى والمدن حيث كان يعيش 
الثوار مع السكان العاديين وكانوا مندمجين معيم، ومع استخدام العنف من قبل جيش 

ض السكان لمقتل وااليذاء وكان من الصعب التفريق بين الثوار السمطة ضد الثوار تعر 
طفاء جذوة  وغيرىا، واضافو الى ذلك مورس ىذا الترىيب من أجل الضغط عمى الثوار وا 

 (24الثورة في نفوسيم وكسر شوكتيم، حتى يكونوا أداة طوعة بيد السمطة.)
أبي سفيان خالل حكم عمي بن  وعمى ما يبدو أن ىذا النوع من العقاببدأ عمي يد  معاوية بن

م( واتضح ذلك من غارات سفيان بن عوف الغامدي 661-655ىـ/41-35ابي طالب  )
 (25عمى العراق، وغارات بسر بن أرطأة الفزاريعمى الحجاز واليمن.)

كان اليدف من ىذه الغارات اثبات عدم قدره السمطات في عيد عمي بن ابي طالب عمى 
من واالستقرار واظياره بمظير العاجز االمر الذي يؤدي الي تأليب حماية الرعايا وتحقيق اال

ضد حكم عمي بن ابي طالب  فيتآمروا عميو ويتخمصوا منو ليعيشوا بسالم بينما يخمو 
 (26لمعاوية الجو ليحقيق غايتو ويصل الي كرسي  الخالفة.)

 ولقد تنوعت اساليب العقاب االجتماعي ومن ذلك:
 اعي عمي التاييد لممناوئينالعقاب االجتم -أوالً 

لقد مارس معاوية ىذا النوع من الضغط والعقاب بعد توليو الحكم، مع شريحة كبيرة من 
المجتمع اإلسالمي وبالتحديد في العراق إذ أصدر أوامره بترويع العوائل المتمسكة بوالئيا 

ة واسعة من لعمي بن ابي طالب ، وكان ذلك في إجراءات محسوبة لتوجيو ضربة قوية لشريح
المعارضة الشيعية في العراق السيما في الكوفة حتى ال يسببوا إرباكا لمدولة فسمط عمييم 
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م( ، "فكان يتتبع الشيعة وىو بيم عارف، ألنو منيم أيام عمي 671ىـ/51واليو زياد بن أبيو )
، بن ابي طالب فقتميم تحت كل حجر ومدر، وأخافيم، وقطع األيدي واألرجل، وسمل العيون

 (27وصمبيم عمى جذوع النخل، وطاردىم وشردىم عن العراق".)
كانت ىذه السياسة القاسية التي اتبعيا زياد ابن ابيو مع أتباع عمي بن ابي طالب بعد أن 
ألحقو معاوية باالنتساب إلى أبي سفيان بالرغم من تحذير اإلمام لو من سياسةمعاوية فقال:" 

لمرء من بين يديو ومن خمفو وعن شمالو، فأحذره، ثم إن معاوية كالشيطان الرجيم يأتي ا
 (28)احذره والسالم".

ويبدو أن زياد لم يمتفت إلى نصيحة  عمي بن ابي طالبواتخذ موقفًا مغايرًا ومتشدد ضد 
الشيعة في الكوفة، فمارست السمطة األموية قمع الثورات المعارضة لسياستيا بحزم مع حجر 

و ورئيسيا محمد بن األشعث، فيدده بقطع نخيل بستانو وىدم بن عدي الكندي وأبناء عشيرت
داره ومعاقبتو بقطع أطرافو، أو إحضار "حجر" في غضون ثالثة أيام، وكذا الحال مع قبيمة 
طي التي انضم بعض ابنائيا إلى حركة حجر المعارضة فعامل زياد شيخ ىذه القبيمة عدي 

عن تسميم أحد أفراد عشيرتو، فعاقبو بالنفي إلى معاممة قاسية بعد أن امتنع  .بن حاتم الطائي
 (29الجبمين.)

أما النساء فوقع عميين العبء األكبر من معاقبة السمطة الحاكمة أزاء المواقف السياسية 
لرجالين وأبنائين وأصيارىن ذلك، فقد تعرضت آمنة بنت شريد زوجة التابعي عمرو بن 

جن، لموقف زوجيا المعارض لمسمطة ومساندة الحمق الخزاعيممنفي إلى الشام وعوقبت بالس
م( 671ىـ/51حجر،وأراد معاوية بن أبي سفيان ترويعيا بعد قتل زوجيا في الموصل سنة )

م( وىو أول من حمل رأسو في اإلسالم،ورمى رأسو في حجرىا وىي داخل 671ىـ/51وقيل )
ؤمنة تجمدت السجن، فأصابيا الخوف والذعر من ىذا المنظر المروع، لكنيا امرأة م

المصاعب، فوضعت كفيا عمى جبين زوجيا ثم قالت:"غيبتموه عني طوياًل ثم أىديتموه إلي 
 (31قتياًل فأىاًل بيا من ىدية غير قالية ومقمية".)

م( أقسى أنواع العقاب االجتماعي لقمع 683-679ىـ/64-61وطبقت أيام يزيد بن معاوية )
ا قتل عبداهلل بن الحسين وىو طفل رضيع م( مني681ىـ/61ثورة الحسين بن عمي  سنة )

(، وسبي نساءىم وأطفال الحسين بن 31ليس لو ذنب سوى انتسابو إلى اىل البيت الشريف)
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عميمن كربالء إلى الكوفة سيرًا ثم إلى دمشق، ومحاولة قتل زين العابدين بن الحسين وىو 
زينب بنت عمي بن  آخر من تبقى من ذرية الحسين من الرجال، فضاًل عن ترويع السيدة

(عممًا أن رسول اهلل )صمي اهلل عميو وسمم( في 32ابي طالب في مجمس يزيد بدمشق، )
حروبو ومغازيو لم يّجوز قتل وسبي األطفال والنساء من أىل الكتاب. فكيف ىو الحال مع 

 (33المسممين وآل بيت النبوه.)
(، صمي اهلل عميو وسممد )إن قتل وسبي أطفال ونساء الحسين بن عميوىو سبط النبي محم

ىي رسالة وجيت إلى كل العالم اإلسالمي آنذاك بأن السمطة األموية ال تباليبالمراكز 
االجتماعية والدينية لممعارضين وقمع أي ثوره تنازعيا سمطتيا، وخصوصًا حمل الرؤوس، 

 (33ة السمطة األموية.)وىذا يحدث لممرة األولى، وذلك لترىيب اآلخرين في حالة معارض
وتجدر االشارة ايضا الى ما فعمو الجيش األموي بقيادة مسمم بن عقبة المري بأىل المدينة 

م( في واقعة الحرة وذلك باستباحتيا سبيًا ونيبًا وانتياك حرم أىميا 682ىـ/63المنورة سنة )
فال دون استثناء، فكان لثالثة أيام، بأمر من يزيد فطال العقاب واالذي النساء والشيوخ واألط

 (34اليدف منيا ضربة عسكرية بالدرجة األولى .)
وكذلك ترويع افراد المجتمع المدني لمحصول عمى البيعة ليزيد وأنيم عبيد لو يحق لو بيعيم 

ذالل شيوخيم وقتل أطفاليم واستباحة نساءىم)  (. 35وامتالكيم والتصرف بأمواليم وا 
ع اجتماعية مع القادة وعائالتيم لقمع تحركاتيم خاصًة بعد كما مارست السمطة الترىيب بدواف

القضاء عمى حركة يزيد بن ميمب وقتمو. فقد كانت مشاىد الترىيب ماثمة أمام أعين عائمة 
آل الميمب، فتمت مالحقة من تبقى من أبناء البيت الميمبي الذين ىربوا مع عوائميم وأسفرت 

 (36عن مقتل ثمة منيم.)
يم أسرى وحاممين معيم رؤوس القتمى إلى أمير العراق مسممة بن عبد أما من سيق من 

الممك في الحيرة، فقرر بيع آل الميمب كعبيد في دار الرزق في الحيرة، لوال تدخل القائد 
الجراح الحكمي الذي عرض عمى األمير مسممة مائة ألف درىم ثمنًا ليم فأخمى 

 (37الشام.) سبيميم،فأرسل األمير مسممة جميع األسرى إلى
م( بالشام، حيث 723-719ىـ/115-111ووقفوا في ذلة أمام الخميفة يزيد بن عبد الممك )
وربما كان السبب وراء قتميم خشية وثوبيم  ، تعرض تسعة فتية منيم لمقتل بأمر من الخميفة
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عمى السمطة بعد بموغيم، ولم ينُج من القتل حتى الحدث الصغير بعد ما أبان ليم رغبتو في 
 (38.)،المحاق بأخوتو فأردوه قتيالً 

وزيادة في ترويع آل الميمب، أصدرت السمطة األموية أوامرىا بإحراق منازليم في البصرة 
ويمكن أن نستنتج من تمك الحادثة ،  كما صودرت أمالكيم المنقولة وغير المنقولة. ،وىدميا

عالمًا لكافة الناس بأنو  أن معاقبة آل الميمب كانت أيسر شيء عمى األمويين، وىي إيذاناً  وا 
ال مأمن لممعارضين،فأسرة آل الميمب الموالية والفاتحة تعرضت لمنكبة والتشيير عند وقوفيا 

 (39بوجو الدولة األموية.)
م( 743-737ىـ( /126-121وقد حدثت في عيد والي العراق يوسف بن عمر الثقفي )

( في الكوفة 41ب الثائر زيد بن عمي )ممارسات عديدة لترويع النساء، الالئي وقفن إلى جان
م(، حيث تتبع يوسف بن عمر أم زوجة زيد بن 739ىـ/122بعد القضاء عمى ثورتو سنة )

عمي فعذبيا؛ ألّنيا رضيت بتزويج ابنتيا لزيد، وعامميا بقسوة إذ أمر بيدم دارىا وحمميا إليو 
معالم القوة والعزة وأندىش من  بإجراءات أمنية مشددة لترويعيا وعند وقوفيا أمامو بانت عمييا

رباطة جأشيا، فأمر شرطتو فشقوا ثيابيا وقاموا بتعريتيا وجمدىا بالسياط حتى ماتت بعد ان 
(، وتكرر المشيدالمروع مع أخرى آزرت زيدًا حيث مثل بجسدىا فأمر بقطع يدىا 41واقعيا)

 (42ذه الحادثة.)ورجميا ثم أمر بضرب عنقيا، وىدم دورًا كثيرة في الكوفة عمى اثر ى
 العقاب االجتماعي عمي الزواج)المصاىرة( لممناوئين: -ثانياً 

لم يقتصر األمر عمى المعارضين لمسمطة األموية فحسب، بل شمل جوانب من  
الحياة االجتماعية فيما لو عالقة بجانب الزواج والطالق، فعمدت السمطة إلى معاقبة الزوج 

جباره عمى الطالق كما حدث مع األ عرابي الذي تخاصم مع زوجتو وىي ابنة عمو فحجبيا وا 
 (43أبوىا عنو.)

فأشتكى زوجيا عند والي البصرة عبد الرحمن بن أم الحكم، فتعاطف معو فطمب حضور  
الزوجة وأبييا ليسمع رأييم، فمما نظر إلييا أعجبتو، فأمر حرسو بحبس اإلعرابي، وترويعو 

ل بيا عبد الرحمن زوجًا، ولم يكن بوسع ابن عميا بأنواع العذاب وأجبره عمى طالقيا، ودخ
إال أن شد الرحال إلى دمشق وأخبر معاوية بن أبي سفيان بقصتو، فكتب معاوية إلى واليو 
ابن أم الحكم بإرسال المرأة التي عذب زوجيا وطمقيا وأجبرىا عمى الزواج منو، لكن معاوية 
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التصرف معيا فخيرىا بين زوجيا  لما حضرت أمامو تعجب من جماليا، إاّل أّنو أحسن
اإلعرابي، أو ابن أم الحكم، أو منو، لكن المرأة كانت حرة فاختارت زوجيا اإلعرابي لصفاتو 

 (44البدوية العربية ولعدم تخميو عنيا.)
كان من بين سنن العرب ىو تزويج المرأة دون رضاىا، وبالتحديد من أبناء  

خطب النوار بنت أعينفرضيت بيوجعمت أمرىا إلى عمومتيا، فقيل أن رجاًل من بني أمية 
ابن عميا الفرزدق الشاعر، فقال ليا اشيدي لي بذلك عمى نفسك شيودًا ففعمت، فأجتمع 
 ، الناس، فقال الفرزدق: " اشيدوا إني قد تزوجتيا وأصدقتيا كذا وكذا فأنا ابن عميا أحق بيا"

( ونافرتو إلى عبد اهلل بن الزبير 45فمما سمعت النوار بذلك رفضت زواجيا من الفرزدق.)
عندما كان بالحجاز والعراق تحت سيطرتو، ونزلت عند زوجتيواستشفعت بيا، ونزل الفرزدق 

ونظر عبد اهلل بن الزبير بسماعو إلى الطرفين  ،عند حمزة بن عبد اهلل بن الزبير وأستشفع بو
لفرزدق أمام ىذا الموقف أال (، فما كان من ا46فحكممصالح النوار وأمر الفرزدق بتطميقيا)

 أن ينشد أبياتو فقال:
 أما بنوه فمم تقبل شفاعتيم

 
 وشفعت بنت منظور بن زبانا 

 ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً  
 

 (47مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا) 
ولما سمع ابن الزبير ىذه األبيات خشي عمى نفسو اليجاء من ىذا الشاعر، فدعا النوار فقال  

ن شئت سيرتو إلى بالد العدو، قالت: ما لي ا: أن شئت فرقت بينكما وقتمتو فال ييجونا أبدًا، وا 
أريد واحدة منيما. قال: فإنو ابن عمك وىو فيك راغب، فأزّوجو اياك، فقالت نعم فزوجيا ابن 

 (48الزبير من الفرزدق، فقال الفرزدق خرجنا متباغضين ورجعنا متحابين.)
م( أمر بقمع 692ىـ/73ممك بن مروان سيطرتو عمى الحجاز سنة )وعندما أحكم عبد ال

حركة عبد اهلل بن الزبير حيث تمكن الجيش األموي من محاربتو وقتمو، فأراد عبد الممك بن 
مروان أن يعقد قرآنو عمى تماضر بنت منظور، والتي وصفت لو بأنيا أحسن النساء 

 (،49ثغرًاوأتمين جمااًل)
ء نفسيا فأخذت فأسًا وكسرت بو أسنانيا، وعندما جاءىا الرسول ولكنيا عمدت إلى إيذا

ليخطبيا فأذنت لو ليراىا ويصف حاليا لعبد الممك فأن قبل فيي بين يديو، وبعد أن شاىدىا 
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الرسول رجع إلى عبد الممك وأخبره بحاليا، فقال أردتيا عمى حسن ثغرىا الذي بمغني، وأما 
 (51اآلن فال حاجة لي فييا.)

كانت النساء في عصر قبل اإلسالم وحتى في اإلسالم، تفّضل الزواج من رجل قريب ولما 
ليا بعد طالقيا أو وفاة زوجيا، وذلك ألن الرجل يوفر ليا مصدر العيش والحماية 

( فمم تشذ لبابو بنت عبد اهلل زوجة عبد الممك عن ىذه القاعدة فتزوجت من 51االجتماعية،)
ما أثار غضب الوليد بن عبد الممك الذي أذاقو أنواع العذاب عمي بن عبد اهلل بن عباس، م

( ألنو كان يعتقد ان زواج أميات الخمفاء منقصة 52وعاممو بكل قسوة وضربو بالسياط،)
ليم، لكن لبابة كان ليا دافع اخر لزواجيا من عمي بن عبد اهلل فعندما ارادت الخروج من 

 (53يكون محرمًا ليا في الطريق.)الشام الى المدينة تزوجت عمي بن عبداهلل ل
تزوج الحجاج بن يوسف الثقفي من ام كمثومبنت عبد اهلل بن جعفربعد بناءه لمدينة  

م(، فكتب خالد بن يزيد الى عبد الممك بنمروان يخبره بذلك، فاجبو 712ىـ/83واسط سنة )
زيد وعبد الممك عبد الممك متسائال عن مدى كفائو الحجاج ليذا الزواج، ويبدو ان خالد بن ي

(، بعد زواجو من ام كمثوم كتب 54كانا خائفين من احتمال ميل الحجاج الى )العمويين( )
اليو عبد الممك وامره بتطميق ابنو عبداهلل بن جعفر ففعل، ومن ىنا نرى ان الحجاج نفسو 

 (55كان قد شرب من نفس الكاسممعقاب االجتماعي. )
ابن النديم يرى ان الزواج كان برغبة من ابييا  وىنالك روايتين عن زواج الحجاج ان 

لديون كانت في ذمتو لمحجاج. اما المبرد فيرى ان الزواج كان اكراىًامن الحجاج ولم يكن 
ابييا راضيًا بالمصاىره وىو الذي اوصل صوتو الى خالد بن يزيد الذي اخبر الخميفة في 

 (56دمشق بذلك. )
نا أن يكون شخص مثل الحجاج يغير فمسفتو ولو تأممنا في ىذا الحادث الستبعد 

 (57التعسفية بكره العمويين من اقترانو بأم كمثوم، ولذلك فرأي المبرد أكثر رجاحة.)
وفي حادثو اخرى توضح مدى تجبر بعض القادة االمويين، ما قام بو يزيد بن  

ت يزيد( الميمب في محاولتو اجبار موسى بن الوجيو الحميريفاجبره عمى طالق اختو )اخ
(، وعندرفض موسى لذلك لما 58النو ألنو أصبح ال يتشرف بمصاىرة البسطاء من الناس)

 (59كان يشعر بحبو اتجاه زوجتو تعرض لمتعذيب وطمقيا تحت جمد السياط.)



 سياسات العقاب ضد المناوئين في العصر االموي                                                         

                    
 1317 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ولم يكن خمفاء بني أمية ىم الوحيدون الذين مارسواالعقاب واالضطياد االجتماعي  
مى حالة ترىيب اجتماعي كان موضوعيا أحد المقربين ضد المناوئين لحكميم، بل وقفنا ع

(والمشيور بالشرف الرفيع والغيرة، حيث 61من عبد الممك بن مروان ويدعى عقيل بن عمفة)
وما تزال الناس ترغب بالمصاىرة من بيت الشرف والمكانة االجتماعية، فرغب عبد الممك بن 

رق رأسو ساعة ثم قال: جنبني مروان في ىذه الصفات فخطب بنت عقيل إلى ابنو، فأط
( 61ىجناءك، فضحك عبد الممك لكبريائو،فزوج ابنتو إلى يزيد بن عبد الممك بن مروان،)

وبنتو الثانية إلى يحيى بن الحكم أخي مروان بن الحكم، فطمع الناس بشرفو فتقدم إبراىيم بن 
ي ضرب أبنتو ىشام المخزوميمخطوبة إبنة عقيل فأبى أن يزوجو ألنو غيوٌر جاف فيم ف

 (62بالسيف غيرة عمييا لوال أن منعو أبنو لكان قتميا بدون سبب.)
وكان ىناك جارًا لعقيل بن عمفو جار يقال لو سالمانيورغب في مصاىرة جاره و  

(لكن ىذه 63طمب إحدى بناتو، فأغتم عقيل وغضب عمى جاره من جرأتو أن يخطب ابنتو، )
و بالحبال ودىن أستو بالشحم وقيل الزيت وأدناه من قرية المرة أنزل عقابو بجاره، فأخذه وكتف

نمل)عين نمل( فأكل النمل عورتو)خصيتيو( حتى ورم جسده ثم حمُو وقال: "يخطب إلي عبد 
 (64الممك فأرده وتجرؤ أنت عمي فتخطب ابنتي". )

وربما يري البعض ان اعتداد اإلنسان بنفسو شيئًا جمياًل لكن ليس إلى ىذا الحد  
الف لشرع اهلل فقد ورد عن النبي أنو قال:" إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخمقو المخ

ال تفعموا تكن فتنة وفساٌد عريض".)  (65فزوجوه وا 
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 الخاتمة
 من خالل العرض السابق توصمنا الي عدة نتائج ىامة يمكننا ان نجمميا عمي النحو االتي:

مل االقتصادي والمال في حياة اعتمد  الحكام االمويون عمي اىمية العا -1
المعارضين والبشر عموما إلفقار الناس كي يكونوا أداة طيعو بيد الحكام من 

 خالل إتباعيم أسموب المصادرة والجباية

مارست الدولة االموية كل اشكال العقاب االنساني اقتصاديا وبشريا عمي  -2
 دينية واالنسانية.المناوئين لسياساتيا متجاوزة في ذلك كل الخطوط الحمراء ال

استغل األمويون حياة واسر وعائالت الثوار الناقمين من الحكم األموي بما يتعمق  -3
بأفراد أسرىم من الزوجة واألوالد ورؤساء العشائر ومعاقبتيم من دون ذنبًا اقترفوه، 
بدافع حصار وترىيب المعارضين والثوار؛ لكبح تحركاتيم وقمع نفوذىم وكوسيمة 

 تغيير مواقفيم وسياساتيم .لمضغط عمييم و 
ارغماالمويون بعض والتيم عمي تطميق زوجاتيم من العوائل الغير موالية ليم  -4

خوفًا من دورىا بتغيير أفكار ىؤالء ضد نظام حكميم، وكذلك الحال لبعض 
الرجال الذين تعرضوا لمتعذيب بعد قدوميم عمى الزواج من نساء البيت األموي 

جبارىم عمى الطالق حتى  إذا عقد عمييا شرعًا. وا 
احدث األمويون فوارق اقتصادية بين أفراد المجتمع من خالل العطاء وشرف  -5

العطاء واليبات واليدايا إلى المؤيدين لسياستيم وحجبيا عن عامة الناس السيما 
 المعارضين لسياستيم.

 اتبعت أساليب التعذيب والقسر مع العامة من الناس بدافع اجتماعي نتيجة لزيادة -6
الفوارق بين طبقات المجتمع في العصر االموي نتيجة السياسات االقتصادية 

 واالجتماعية الخاطئة لالمويين.
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