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 پیشگفتار مترجم

رسم دنيا بر اين است كه هرگاه انسان )به هر دليلي كه بوده( دوستتدار و حتامي    معموالً
انگارد مي و كمبودها را ناديدهها كند و ضعفمي را نثارشها بهترين ستايش ،كسي باشد

 او را نيتز بته حستاد بتدي    هتاي  وبيو اگر نسبت به فردي بدبين باشتد محاستن و خت   
 :سعدي ةبه گفت ،گذاردمي

 ختوش بتود از يكتي    يكي را كته ستر  
 

 يتدكتتتر انته هتتتازارد از وي بتتتنيتت
 

بتديهي استت كته هتر شت ك در كنتار        ،بين افراط و تفريط است ،ولي انصافاً حق
ست بي انصافي و كوتاه نظري ا ،نكات ضعفي هم دارد ،بنابر طبيعت بشري ،فضايل واال

 ديگر را ناديده بگيريم. ةنظر داشته و جنب ،كه به يك جنبه
 ةزنتدگي و ستير   ةارتري استت دربت  تد م تصت ته پيش رو داريت تكتاد كم حجمي ك

زير آوارهتاي اتهتام و تبليغتات ستوء      ،ش صيتي كه خدمات ارزنده و سيماي راستينش

گي وي بتي  زوايتاي زنتد   ةش صيتي كه بنابر عتواملي همت   ،بيگانگان م في مانده است
بزرگمتردي كته امتت استالمي متديون       ،طرفانه مورد تحليل و بحث قرار نگرفته استت 

در تتاري  استالم بته ستاخت نتاو       ،كسي كه براي ن ستين بتار  ،خدمات شايسته اوست
جنگي مبادرت ورزيد و نيروي دريايي ارتش اسالم را به ناوگان عظيم و نيرومند مجهتز  

را بته قلمترو استالم بيفزايتد و      متعتددي كته جزايتر    گردانيد و به اين وسيله موفق شد

او را به عنوان دبير و رازدار   سعادتمندي كه رسول اهلل ،امپراتوري روم را در هم شكند
. ولتي جتاي   ..خويش برگزيد و بهترين دعاهاي پيامبر بزرگ را به ختود اختصتاد داد  

شناستند و از  متي  فينفقط او را به عنوان فرمانده جنگ ص ،تاسف است كه جهان امروز
  .خبر استش بيااسالمي ةجايگاه واال و كارنام

متعادل اهل ستنت را   ةجنگ صفين به ميان آمد، مناسب است عقيدحال كه س ن از 
 .در اين باره با اختصار بيان نماييم
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يا سياسي بود نته   اجتهادي ما بر اين عقيده ايم كه جنگ صفين ناشي از يك اختالف
ستعي   ،يهتودي هاي بيگانه بر اساس نقشههاي گرچه دست ،متفتاوت بتمذهجنگ دو 

داشتند كه آن را رنگ ديني بدهند و در حقيقتت آنتان بودنتد كته هرگتاه آتتش جنتگ        
 ورزيدند.مي تن آن مبادرتتبه شعله ور ساخ ،كردمي فروكش

كنترل شهر مدينته را بته    ،شورشيان  توضيح اين كه بعد از شهادت حضرت عثمان
 اختتالف نظتر داشتتند،    ،بعتدي  ةرفته بودند و نسبت به انت اد يا انتصاد خليفدست گ

ديگتر نتزد حضترت    اي عده و  نزد حضرت زبيراي عده و  نزد حضرت علياي عده
پاس   ،اما هر يك از اين سه بزرگوار .رفتند تابه عنوان خليفه با آنان بيعت كنند  طلحه

به حضرت سعد بتن ابتي    ،وقتي از آنجا نااميد شدند .را از خود راندندها آن رد دادند و
ران و تبنتابراين حيت   ،ز نپذيرفتنتد تان نيتآن .روي آوردند  و سپس به ابن عمر  وقاد

انت اد ها آن حضور دانستند كه اگر كسي بدون رأي ومي راتزي ،ردان مانده بودندترگتس

از دم تيت  خواهتد     ل اهللفه وداماد رستو يخل ،شود آنان را به قصاد خون امام مظلوم
 .گذراند

اين جا بود كه مردم مدينه را جمع كردند و به آنان مهلت دادنتد كته ظترف دو روز،    

 ،د كشتت تادي را خواهنتزي ةدتزبير و ع و ،طلحه ،اي برگزينند و االّ حضرت عليخليفه

عتت  بي ،خواستند كه به خاطر مصلحت اسالم  آنگاه مردم مدينه ناچار از حضرت علي
 اما ايشان خواسته شان را رد كرد و فرمود:  .(1)آنان را بپذيرد

ن آدست از من بر داريد و ديگري را ب واهيد و اگر من مشاور شما باشتم بهتتر از   »
 .(2)«است كه زمامدار شما باشم

                                           
 ية  نهاترجمته فارستي    323د3، ابتن خلتدون ج  11د1، كامل ابن اثيتر ج 302د 2 طبري ج -1

 .330د2ج دبرب في فنون األاأل

 .13نهج البالغه صبحي صالح خطبه ش -2
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اشتتر دستت وي را    ،؛ بدين گونه كه پيش از همته  اما خالفت را به او تحميل كردند
 ةبه شرط اقامت اي عده و حتي .(1)مردم بيعت نمودند ةسپس بقي ،كرد گرفت و با او بيعت

  .(2)بيعت كردند  حدود و قصاد قاتالن حضرت عثمان
بته  خودرا و  شدندپنهان  كنندگان شورشيان و توطئه گران سبايي درجمع ساير بيعت

گرد جا زدند و سپس باديه نشينان و غالمان را نيز   عنوان سرباز و حامي حضرت علي

بته    حضرت علتي  ،تسلط يابند  حضرت علي ةبر اراد ،خود جمع كردند و كوشيدند
دستور داد كه عشاير و كساني كته از اطتراف    ،را تضعيف كندها آن منظور آن كه نيروي

حضترت  ستپاه   ب شي ازاما شورشيان كه اينك  ،خود برگردندهاي به خانهاند شهر آمده
 ن كار جلوگيري كردند.قرار گرفته بودند از اي  علي

به خصود بزرگان صحابه ديدند كه اين افراد با آنكته دستت شتان بته      ،وقتي مردم
و در عتين  انتد  اوباش و اشرار را نيز گرد خود جمع كترده  ،خون امام مظلوم آلوده است

خواستتند كته هتر      از حضرت عليآن گاه حال با بيگانگان يهود نيز در ارتباط هستند 
بيعتت كترده    ،را مجازات كند و يادآور شدند كه ما به شرط اقامه حدودها آن چه زودتر

  :آن حضرت عذر آورد و فرمود ،ايم

اما آنان فعالً بر ما مستلط هستتند و اينتك باديته نشتينان و       ،من نيز با شما موافقم» 
و  آنگاه بتا نرمتي   ،پس صبر كنيد تا اوضاع آرام شود اند،پيوستهها آن غالمان شما نيز به

 .(3)«خواهيم جنگيدها آن اي نيابم بااين كار را خواهم كرد و اگر چاره ،مدارا

والتي شتام و پستر عمتوي حضترت        اما خون واهان كه در رأس آنان امير معاويه
 گفتند: مي ،قرار داشت  عثمان

                                           
 فبسيتموها  قبضت كفي   »فرمايد: داشته است آن جا كه مي بيان  حضرت علي خود اين مطلب را -1

 (ختود كشتيديد   سويدستم را بر هم نهادم شما آن را باز كرديد و به ) «.ون زعمكم يدي فج ذبموها 

 .314 طبهخالبالغه صبحي صالح  نهج
 .324د 2طبري ج -2

 .304نهج البالغه صبحي د -324د2طبري ج -3
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 بايد قاتالن را دستگير و به قتل برساني يا به ما تحويل دهيد يا آنان را از ختود دور »
 .«اي از فرمان شما اطاعت ن واهيم كردرا نزد خود پناه دادهها آن كنيد و تا زماني كه

 قاتالن و شورشيان كه بقتاي ختود را در جنتگ و اختتالف بتين صتفوف مستلمين       
يهودي به نشر اكاذيب و جعل اخبار پرداختند و سرانجام  ديدند با همكاري بيگانگانِمي

جنگ ناخواسته درگرفت و شمشيرهاي مسلمين به  آري! ،آتش جنگ را مشتعل ساختند

 .خود رسيدند ةروي يكديگر كشيده شد و دشمنان قسم خورده به آرزوي ديرين
هتر دو   و كردندمي فاتبيگانگان اي ،گتن جنتي را در ايتاستش استه نقتما معتقديم ك

گروه )ياران راستين حضترت علتي و معاويته( مستلمان بودنتد و ستوء نيتتي نداشتتند         
واختالف نظر دو گروه فقط در باره اولويت مجازات شورشيان وقاتالن بود نه در متورد  

زيرا امير معاويه مدعي خالفت نبود وفضايل حضرت علي را انكتار نمتي كترد     ،خالفت
دانست ولي حضرت علي بيعتت را مقتدم ودر   مي بلكه مجازات قاتالن را بربيعت مقدم

ن ست بايد به دستت متن     ي خون حضرت عثماناوليا :گفتداد وميمي اولويت قرار
بيعت كنند آن گاه پس از آرامش اوضاع به ياري هم به شناسايي ومجازات قاتالن اقتدام  

 .(1)بودتر رأي حضرت علي استوارتر ودرست .خواهيم كرد

نيتز عمتدي نبتود و ايتن       بود اما اشتباه امير معاويه  حق با حضرت علي هرچند 

به اين مطلب تصريح كترده استت     خود حضرت علي ،ايمان نبودجنگ كفر و  ،جنگ
 :فرمايدمي آنجا كه

اِم، َوالظَّاِهُر َأنَّ رَب ََّنا َواِحٌد، َونَِبي َّ » َنا َواْلَقْوُم ِمْن َأْهِل الشَّ َنا َواِحٌد، َوَدْعَوتَ َنا وََکاَن بَْدُء َأْمرِنَا أَنَّا اْلتَ َقي ْ
ْساَلِم َواِحَدٌة، لَ  يَماِن باهلِل َوالتَّْصِديِق بَِرُسوِلِه، َوَل َيْسَتزِيُدونَ َنا: اْْلَْمُر َواِحٌد،  ِفي اْْلِ َنْسَتزِيُدُهْم ِفي اْْلِ

  .(2)«ِإلَّ َما اْختَ َلْفَنا ِفيِه ِمْن َدِم ُعْثماَن، َوَنْحُن ِمْنُه بَ َراٌء!
پروردگارمتان   هشاميان روبرو شديم در حتالي كت   ه ما وتود كتن بتا ايتار متاز كتآغ»

يكي و پيامبرمان يكي و دعوت ما به اسالم يكي بود، نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ 

                                           
 .1/303ابن حزم، الملل والنحل  -1

 .محمد جواد شريعت ةبا ترجم 24نهج البالغه صبحي نامه  -2
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 خواستيم و نه آنان جز اين از متا چيتزي  مي و گواهي به پيامبري پيامبر او از آنان چيزي
خواستند، در همه كارها يكي بوديم جز اين كه در خون عثمان اختالف نظر داشتيم و مي
 .«از اين بابت بيگناه بوديمما 

  :ويارانش را برادران اسالمي خود ناميده است  ديگر امير معاويه گفتاريدر

 ...«سالمخواننا في اْلإصبحنا نقاتل أنما إ»
پتس   جنگتيم متي  لتويأاس شبهه و تتر استود بترادران مسلمان ختا بتروز بتا امت)ام

ه پراكندگي ما را به جمعيت تبديل كنتد بته   اي بيابيم كه پروردگار به آن وسيلاگر وسيله
 (1)آن وسيله مايل و راغبيم(

  :فرمايندمي ديگر فرازي و در

 .«بلةهل القأبين وقد فتح باب الحرب بينكم و »
 .(2)«باد جنگ بين شما و اهل قبله )نمازگزاران( باز شده است»

كرد و مي يارانش منع و  و به همين دليل ياران خود را از ناسزا گفتن به امير معاويه
 :گفتمي نمود ومي در حق آنان دعاي خير

فت   حرا هتا  آن خون ما و ! خداوندا :گفتيدميها آن ةبايد دربار ،به جاي ناسزا گفتن»
  (3)«صلح و آشتي برقرار سازها آن كن و ميان ما و

 :فرمود  نيز روايت شده كه حضرت علي

 .(4)«همگی در بهشتند  اویهمقتوالن سپاه من و مقتوالن سپاه مع»

  :روايت شده است كه فرمودند / همچنين از امام باقر

                                           
 .333نهج البالغه خ -1

 .341نهج البالغه خ -2
 .330نهج البالغه خ -3

 .طبراني -4
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و یهاران  پیهروز و     دهد كهه ليهی  می یك منادي از آسمان، در اول روز ندا»

و یهاران و    دههد كهه همانها لنمهان    مهی  رستگارند و یك منادي در آخر روز ندا

 .(1)«طرفداران  پیروز و رستگارند

سازيم كه هدف از نگارش و ترجمه ايتن كتتاد،   مي توضيح، خاطر نشانبعد از اين 
و اين بدان معني نيست كه  ،اظهار حق و حقيقت است نه فضيلت تراشي و بزرگ نمايي

ا اين كه موضتع وي  ياز خطا معصوم بودند و هيچ گاه دچار اشتباه نشدند   امير معاويه
بتا   ، يتا از نظتر فضتيلت و جايگتاه    بوده استتر به حق نزديك  در برابر حضرت علي

بلكه منظور از اين نوشتار آن است كه  ،و خلفاي پيشين برابر بوده است  حضرت علي
زيرا  .هنگام داوري نبايد يك طرفه قضاوت كرد و آن روي ديگر صفحه را ناديده گرفت

 :فرمايندمي خداوند

﴿            ﴾  :و هنگامِ داوري در @ [24]النساء

 .!ميانِ مردم، عدالت را رعايت كنيد

 انصاف است:زبان دو جا بي» فرمايند:مي  حضرت علي
 ها.در نشر خوبي -3

 .«هادر فاش كردن عيود و بدي -3

و ارج نهادن به ايده ايشان وهمچنتين پاسداشتت     پيروي از حضرت علي ،بنابراين
و اعتراف به فضايل رجال اسالم مقتضي است كه از هر گونه داوري   امبرمصاحبت پي

ايتن اختتالف و درگيتري را،      افراطي و يك طرفه پرهيز شود و همچون حضرت علي
  .داوري را به خدا واگذاريم ،اختالف برادرانه بدانيم وبنا بر توصيه قرآن

 ةور ديگري را كه به سيركه خداوند ترجمه كتاد قط :گويدمي مترجم خدا را سپاس

 .پايان رسانده استبه اختصاد دارد به دست او  حضرت علي
 كاري كردم شادم از زندگي خويش كه

                                           
 .«والتشيع يع الش»نقل از  331د 4فروع كافي ج -1



 

 

 

از ش صيت امير  تاهلف در كتاد حاضر سعي كرده است كه تصويري هر چند كوؤم
ز لذا با اختصار به ذكر فضايل ايشان پرداختته و ا  ،در ذهن خواننده ترسيم كند  معاويه

بنابراين خوانندگان گرامي جهتت تفصتيل بيشتتر بته      ،طفره رفته است ،شرح مشاجرات
 مفصل مراجعه نمايند.  هايباكت

به تحقيق نيز عنايت شتده و جهتت بتاروري بيشتتر      ،گفتني است كه در كنار ترجمه

 ،ه كستتاني كتته در بتتازنگريته از همتتتاتمتتتدر خ .كتتتاد، مطتتالبي افتتزوده شتتده استتت
نمتايم و از  متي  تشتكر اند چاپ و نشر كتاد همكاري كرده ،نه خوانينمو ،ينگارحروف

به خصود نسل جوان  ،خواهم كه اين كوشش ناچيز را براي عموم مسلمينمي خداوند
 مفيد و موثر قرار دهد.

  
 تواند كه دهد اشك مرا حسن قبتول مي

 

 بتاراني را  ةستاخته استت قطتر    دُرْآن كه  
 

 
 





 

 

 

 مقدمة مؤلف

هتاي  و از ش صتيت   يكي از اصحاد بلند رتبة حضترت رستول اكترم     امير معاويه
 آنان است.هاي مديون خدمات و احسان ،برگزيدة جهان اسالم است كه امت مسلمان

است كه همواره در خدمت سرور دو جهان حضور   ايشان يكي از بزرگان صحابه
 است. از جانب خداوند نايل آمده ،يافته و به شرف كتابت وحيِ نازل شده

وي هتاي  و شايستتگي ها آري ايشان ش صيت مظلومتي است كته نته تنهتا ختوبتي
 زيادي جهت پنهان سازي و سرپوش گذاشتنهاي ناديده گرفته شده است بلكه كوشش

ناروا و بتي اساسي بته ايشان نسبت داده شتده هاي به خرج داده شده است. تهمتها آن
نمايتد، چته رستد بتته     متي  محال و غير ممكتن  ،يفاز يك انسان شرها آن كته ارتكاد

 . اي مانند امير معاويهصحابي بلند مرتبه
سيماي راستين و ش صيت واقعي  ،بر اثر طوفان شايعات و تبليغات سوء عليه ايشان

كامالً از نظرها پوشيده و به فراموشي سپرده شده است.  ،وي كه حاصل تربيت نبوي بود

را فقط بته عنتوان فرمانده جنتگ صفّين و رقيب   مير معتاويتهدنياي امروز ا ،در نتيجه
شناسد. اما از اين حقيقت بي خبرنتد كته ايشتان محبتود پيتامبر و      مي  حضترت علي

فريضة مهم و حساس كتابت وحي را براي آن  ،ش صيت با سعادتي بود كه چندين سال
 ختصاد داده است.را بته خود ا  حضرت انجام داده و بهترين دعاهاي پيامبر

كته در امتور خالفتت      اي مقتدر مانند حضرت عمراو كسي بود كه در زمان خليفه
بسيار دقيق و س تگير بود. صالحيت رهبري خود را به اثبات رستانيد. حماسته آفرينتي    
بود كه براي ن ستين بار در تاري  اسالم به ساخت كشتي جنگي )ناو( موفتق شتد. و از   

قستمت عمتر ختود را در راه    ترين كفّار را حركتي تازه ب شيد و عمدهجهاد با  ،راه دريا

عامتة متردم از ايتن     ،را سر جايشان نشانيدها آن جهاد عليه مسيحيان روم صرف كرد. و
صقليه )سيسيل( و سودان  ،رودس ،مهمي مانند قبرسهاي حقيقت نا آگاهند كه سرزمين
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ان استالم را از پراكنتدگي و   را چه كستي بته قلمترو استالم افتزوده و چته كستي جهت        
دوباره زير يك پرچم گرد آورده فريضة جهاد كه از مدتها متوقتف   ،ديرينههاي اختالف

شده بود، چه كسي آن را احياء كرده و چته كستي در زمتان حكومتت ختويش مطتابق       
امانت و  ،حلم و بردباري ،علم و عمل ،الگوهايي از شجاعت و جوانمردي ،شرايط زمان
 م و امنيت را ارائه دادهديانت و نظ

دروغتين ناپديتد شتده    هتاي  و افستانه ها حقايقي است كه در غبار شايعهها اين همة
آشكار ساختن همين حقتايق فرامتوش شتده و بيتان      ،هدف از نگاشتن اين رساله ،است

اندكي از محاسن زندگي حضرت معاويه است. رسالة حاضر به هيچ وجه بيتانگر ستيرة   
از ديتد   ،اي از سيرت ايشان است كه در پيچ و خم تاري بلكه گوشه ،كامل ايشان نيست

 مردم جهان امروز م في مانده است.

درخشتان تتاري     اي از كارنامتة جلوه ،اميتد است خوانندگان گرامي در ايتن م تصر
 اسالم را مشاهده كنند.

 

 «مؤلف»

 



 

 

 

 ندگانی معاویه ز

 تولد و كودكي

قبيلة عرد بتود كته بته    ترين و گراميترين و از معروف از خاندان قريش امير معاويه 
اي داشتت، بتراي   جود و س اوت در ميان عرد جايگتاه ويت ه   ،خاطر نجابت و شرافت

از ميان ايشان برگزيده شده استت. بتاز در     شرافت اين قبيله اين بس كه سرور دو عالم
تيترة قتريش   تترين  گرامتي  قبيلة قريش به تيرة بني اميه تعلق دارند كه بعد از بني هاشم،

از اشراف قريش و رئيس قبيلة خود بتود،    شود. ابوسفيان پدر امير معاويهمي محسود

از مستلمان شتدن ايشتان بستيار      وي در فتح مكه مشرف به اسالم شد، رستول اكترم   
 به طوري كه اعالن فرمودند: ،خوشحال شدند

 «هركس در خانة ابوسفيان داخل شود در امان است»
هتاي  مانتد، و در غتزوه   سفيان بعد از مسلمان شدن در خدمت حضرت رستول  ابو

سترانجام   (1)حنين و يرموك شركت كرد و يك چشم خود را در اين غزوه از دستت داد 
 . (2)هجري دارفاني را وداع گفت 13يا  13در سال 

 كه فرزند ارشد ايشان بود، پنج سال قبتتل از بعثتت نبتتوي ديتتده بته      امير معاويه 
در همان زمان كودكي،آثار بزرگي و نبتوغ در چهره اش نمايان بود، يتك   1جهان گشود.

سوي او نگريست و گفتت: آثتار نبتتوغ در     بار در زمان كودكي، پتدرش ابتوسفيتان بته
ايتن فرزنتدم نمايان است و لياقت دارد كه رهبري قوم خود را به عهده گيترد، متادرش   

 ه گفت:وقتتي اين گفته را شنيد .هند

                                           
كترد، استد   ود و آنان را به جنگ تحريتك متي  ابو سفيان در غزوه يرموك رجز خوان لشكر اسالم ب -1

 .33د1الغابه ج

 .1د3اسد الغابه ج 3111مكتبه التجاريه الكبري  131د1ج اإلصاب ابن حجر:  -2
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فقط رهبري قوم خود راه من بايد گريه كنم اگر نتواند رهبري تمام عالم عرد را به »
 (1)«عهده گيرد

 همچنين باري ديگر يك قيافه شناس عرد وي را در سن كودكي ديد و گفت:
 (2)«به نظر من، اين كودك پيشواي قوم خود خواهد شد»

. و او را بته علتوم و فنتون    والدينش در تربيت فكري و جسمي او س ت كوشيدند..

م تلف آراستتند و در آن زمتان كته اغلتب متردم بتي ستواد بودنتد، و قتوم عترد در           
برد، ايشان از زمرة چند نفر انگشت شتماري بودنتد، كته بتا     مي جهل به سرهاي تاريكي

زينت علوم و فنون، آراسته و از نعمت سواد برخوردار بودنتد، وي قبتل از استالم و در    
 يت نيز از صفات واالي انساني و اخالقي پسنديده برخوردار بود.زمانة جاهل

 نويسد:مي عالمه ابن كثير

 .«ماٍل جزيل كان رئيساً مطاعاً ذاو »
 .(3)«او از سران با نفوذ و ثروتمندان عرد بود»

 تشرف به اسالم

ايشان ايمان خود را در روز فتح مكه )در بيست و سته ستالگي( آشتكار نمتود، امتا در      
ت قبالً به اسالم، مشرف شده بود، ليكن بته داليلتي نتوانستت آن را آشتكار كنتد.      حقيق

 گويد:مي مؤرخ معروف، عالمه واقدي
امير معاويه بعد از صلح حديبيه، سال هفتم هجري ايمان آورده بود، امتا ايمتانش را   »

 .«كرد و در روز فتح مكه اظهار نمودمي به داليلي كتمان

بشنويم: متؤرخ معتروف ابتن     ن را از زبان خود امير معاويه بهتر است راز اين كتما
 گفت:مي كند، كه حضرت معاويهمي سعد نقل

                                           
 .3اسد الغابه ج 3111مكتبه التجاريه الكبري  131د1ج اإلصاب ابن حجر:  -1

 .3114 مصر،يه، ، مطبعه كردستان العلم334د4عالمه ابن كثير: البدايه والنهايه ج -2

 م.3112، 33د4ج البداي  والنهاي ابن كثير:  -3
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القضاء اسالم را پذيرفته بودم، اما بته علتت فشتارها و تهديتدهاي      ةمن قبل از عمر»

 .«خانواده و قبيله، نتوانستم به مدينه هجرت كنم
ح مكته استالم ختويش را بته همتراه      به همين دليل و وجود موانع ديگر، در روز فتت 

 . (1)پدرش اعالم كرد
بينيم وي در جنگ بدر، احد، خنتدق و حديبيته كفتار را يتاري     مي از اين جاست كه

نكرد، و در صفوف آنان عليه مسلمانان نجنگيد، در حالي كه ديگر جوانان و همساالنش، 
ي داشتتند و پتدرش   ستهم بستزاي  هتا  جنگيدند، و در جنگمي با تمام نيرو عليه مسلمين

را بر عهده داشتت؛ شتركت نكتردن ايشتان در ايتن      ها ابوسفيان نيز فرماندهي اين جنگ
در قلتب وي جتاي    دليل صدقي است بر اين مدعا كه حقانيت استالم، از ابتتدا  ها جنگ

 .گرفته بود

 پس از آن كه به اسالم مشرف شد، هميشه در محضر رسول اهلل  حضرت معاويه 
هتا  آن و يكي از اعضاي برجستة گروهي قرار گرفت كه آن حضترت   يافتمي حضور

آمتد و  مي فرود را به كتابت وحي، برگزيده بود، ايشان وحيي را كه بر حضرت رسول 

و بته دليتل نوشتتن وحتي      .(2)نوشتت متي  را رسول اكرم هاي و فرمانها همچنين نامه
 نويسد:مي حزمعالمه ابن  ب كاتب وحي مفت ر گرديد.قلبه  ،خداوندي

حضرت زيد بن ثابت و امير معاويه رضي اهلل عنهما بيش از ساير كاتبان در محضتر  »
حضور داشتند، اين دو بزرگوار به طتور شتبانه روزي آمتاده ختدمت      حضرت محمد 

 .(3)«بتودند، و سراسر وقت ختود را وقف ايتن كتار نموده بودند

                                           
 هت ق. 3114 مصر،، چاپ 133د1ج اإلصاب ابن حجر:  -1

چتاپ ادارة الثقافته    321د3ج ةفتي ملتوك مصتر و القتاهر     ةجمال الدين يوسف: النجوم الزاهتر  -2

ت   3104كتب بيروت چاپ دار ال 144د1واإلرشاد القومي مصر ت مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج 

 البداية  والنهاية   ت   3111، مكتب التجاريه الكبري 312د1ج االستيعاب تحت اإلصاب ابن عبدالبر: 

 .3114چاپ مصر  33د4ج

 .34ابن حزم: جوامع السيره د  -3
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تا چه حد دقيق و حساس بتود   كرم اين نكته كه كار كتابت وحي در زمان حضور ا
و براي اين كار چه نيروي ديانت و امانت، علم و فهتم و احستاس مستئوليت الزم بتود     
آشكار است و نياز به بيان ندارد. به خاطر كتابت وحي، امانت و ديانت و حضور متداوم  

بتارهتا در حتق وي دعتاي   بود كه آن حضترت  در خدمت حضرت ختمي مرتبت 
 فرمود.مي خير

در  منقول است كه يك بار حضور اكترم   «جامع ترمذي»در كتاد معروف حديث 
 حق وي اين گونه دعا فرمود:

 .(1)«به اهداللهم اجعله هادياً مهدياً و »
يلة او ديگتران را نيتز   بار خدايا: معاويه را رهنما و هدايت يافته بگتردان. و بته وست   »

 «.هدايت فرما

 در حق وي اين گونه دعا فرمود: رت رسولدر حديث ديگري آمده كه حض

 .«الحساب وقه العذاباللهم عّلم معاوية الكتاب و »
را علم كتاد )قترآن( و حستاد، عطتا فرمتا و او را از عتذاد جهتنم        خدايا معاويه»

 .(2)«رستگار فرما

 اضافه فرمود: اكرم  و در روايت بشر بن السري آمده كه حضرت رسول

  .«نةدخله الجأو »
 .(3)«يا او را به بهشت داخل بفرماخدا»

                                           
 ةچاپ مكتب 140د1جسعيد قرآن محل كراچي. ابن كثير: اسد الغابه  314د3جامع ترمذي ج -1

 دار الكتب بيروت. جاپ 334د3ري. حاف  خطيب: تاري  بغدادي جهج3141اسالميه تهران 

و  3134چاپ اول  العربي ثدار احياء الترا 41د 4ج البداي  والنهاي ، 334د1مسند احمد ج -2

و كنز العمال  120د1ج الزوائدايضاً مجمع  143د 1ج االستيعاب تحت اإلصاب ابن عبدالبر: 

 هجري. 3131آباد دكن  حيدردايره المعارف به نقل از ابن النجار ت چاپ  44د 4ج

 هجري.3134العربي چاپ اول  ث، دار احياء الترا41د4ج البداي  والنهاي  -3
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 شنيدم كته  من از رسول اكرم  :گويدمي رو بن العادصحابي معروف، حضرت عم
 فرمود:مي

 .«مكن له في البالد وقه العذاباللهم علِّمه الكتاب و »
پروردگارا: معاويه را علم كتاد )قرآن( عطا فرما و او را بر شهرهاي م تلف حتاكم  »

 .(1)«دوزخ( رهايي ب شگردان و از عذاد )

در حيات خويش از امارت و خالفت وي خبر داده و دعا نيز فرمتوده   رسول اكرم 
شود. همچنين امتام احمتد بتا سنتد معتبتر  مي بود، همان گونه كه از حديث باال استنباط

را آمتاده كتترد.     رمتاك رسولآد وضتوي  ه معاوي رتاميكنتد كته روزي مي روايتت

 در حتالتي كته مشغول وضو بتود و معاويه بتر دست مبارك ايشتان آد   آن حضرت
 ري ت نگاهي به سوي او انداخت و فرمود:مي
 .(2)«اي معاويه! اگر روزي به امارت برگزيده شدي تقواي الهي و انصاف پيشه كن»

 فرمودند: و در بعضي روايات آمده كه سپس آن حضرت 
پرده خواهتد شتد. آنگتاه از نيكتان بپتذير و      روزي واليت امت من به دست تتو ست  »

 .(3)«قدرداني كن و از بدان گذشت كن

 گفت:مي كردمي وقتي اين حديث را بيان  معاويه امير
خطيتر   احساس كتردم كته حتمتاً روزي بته ايتن امتر       من از شنيدن توصية پيامبر »

 .«)امارت( آزموده خواهم شد

                                           
 چاپ مصر. 311د3ج« النجوم الزاهره»، بيروت و 120د1ج الفوائدمجمع الزوائد و منبع  -1

هجري ت ابتن حجتر:      3134العربي بيروت  ثدار احياء الترا ،اولچاپ  42د4ج البداي  والنهاي  -2

بيتروت و فيته رواه    چتاپ  120و 122د1چاپ مصر ت نيز مجمع الزوائد ج  131د1ج اإلصاب 

الصتحيح و مستند احمتد     رجتال طبراني في االوسط و الكبير و رجال احمد و ابن يعلتي  الاحمد و 
 .333د1ج

 منبع قبلي. همان -3
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گفتت:  متي   از پتتدرم شنيتتدم كتته    :گفت كند كته حسن بن عليمي ديتلمي نقتل

 فرموده است: رسول خدا 
بته حكومتت    گردش شب و روز به پايان ن واهتد رستيد تتا زمتاني كته معاويته      »
 .(1)«برسد

در نظر پيامبر استالم چته رتبته و مقتامي       معاويه اميراز اين روايت روشن شد كه 

 فرمود. مي با ايشان چقدر اظهار محبت داشته و آن حضرت 
بتا حضترت ابتوبكر و     در روايتي ديگر چنين نيز آمده است كه روزي رسول اكرم 

در رابطه با موضوعي مشورت نمود، آنان نظتر ختود را اظهتار داشتتند،      بحضرت عمر
 فرمود: سپس آن حضرت 

 .«مينأنه قوي إمركم فأحضروه أادعوا معاوية »
ن بگذاريد، زيترا او قتوي )داراي   را نيز فرا خوانيد و موضوع را با او در ميا معاويه»

 .(2)«كند(نمي نظري رسا( و امين است )در نظر دادن خيانت
 اميتر  و اكترم   نيتز در روايتتي ديگر آمده است كته يتك بار در حالتي كته نتبتتي 

 فرمود: اكرم  رسولبر مركبي سوار بودند،  معاويه 
 « دهاي معاويه! كدام قسمت از بدنت با بدن من تماس دار»

 ام با جسم مبارك شما متصل است. سينه :گفت
 دعا فرمود:  اكرم رسولحضرت 

 «ليماً اليهم امأله»

 .(1)«خدايا سينه او را از علم و حكمت سر شار فرما»

                                           
 .131الحسن علي حسني ندوي: المرتضي )اردو( د ابوامام  -1
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م تلتف  هتاي  در جنتتگ   اكترم  رستول پس از مسلمان شدن همراه   معاويه امير

از متال   اكترم   رسولبود،  شتركتت كترد. در غتزوة حنتيتن در ركتاد آن حضرت 
 .(2)غنيمت قبيلة هوازن يكصد شتر و چهل اوقيه طال به او سهميه داد

 از نظر صحابه امير معاويه 

و همچنتين جايگتاه وي    با سرور دو عالم   معاويه اميراز احاديثي كه گذشت ارتباط 

 روشن شد. از نظر آن حضرت 
پردازيم. يك بار ش صي امير معاويه مي اينك به بررسي ديدگاه صحابه نسبت به وي

 مورد سرزنش قرار داد ايشان فرمودند: را نزد حضرت عمر 

خذ ما الرضا ول يؤ  ل علىإل ينال ما عنده ذم فتي قريش من يضحك في الغضب و  دعونا من»
 .(3)«ل من تحت قدميهإفوق رأسه 

 خشتم نيتز لب نتد    از مذمت اين جوان قريش دست برداريد، جواني كته در هنگتام  »
زند )خيلي حليم و بردبار است( جوانمردي كته هتيچ چيتز را از وي بتدون جتتلب      مي

و قترار گرفتته بايتد بته     توان گرفت و براي گرفتن چيزي كه بتاالي ستر ا  نمي رضايتش

 «.قدمش افتاد

 فرمود: نيز نقل شده است كه حضرت عمر 
در شام  پرهيزيتد و بدانيتد معاويهتتگي باي متردم! بعد از متن از تفرقته و چنتد دس»

 .(4)«موجود است

 فرمود:مي دربارة او همچنين حضرت عمر 
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ورد زبان شما قرار گرفته، حال آنكه معاويه  ها آن قيصر و كسري و كارداني و دانش»
 .(1)«در ميان خود شما موجود است

ست ايتتن كتته   ا بارزترين دليتلتي كته بيانتگر قتدر و منتزلتش نتزد حضرت عمر 
بته استتانداري شتام )ستوريه(      ايشان او را بعد از وفات برادرش يزيد بن ابي ستفيان  

 برگزيد.

در مورد انت اد استانداران و كارگزاران تا چته حتد    داند كه حضرت عمر مي دنيا
 كرد. و تا زماني كه نسبت به ديانت و امانت افراد، اطمينان كامل پيتدا مي احتياط و دقت

كتترد. و  نمتي  انت تتاد تر پايينهاي ت و حتتي سمتكرد. هرگز آنان را به اين سِمنمي
بتاز ش ك استاندار تحت نظارت كامل ايشان بود كه هرگاه از معيتار مطلتود، انتدكي    

  كرد.مي كرد فوراً او را معزول و بركنارمي مغايرت احساس

برگزيد و تا آختر عمتر او را بتر    را به استانداري  معاويه اميربنابراين، اين كه ايشان 
اين مقام باقي گذاشت، دليل صدقي است بر اين مدعا كه وي متورد اعتمتاد و اطمينتان    

 كامل ايشان بوده است.

رسيد. ايشان نيز به وي اعتمتاد   نوبت به حضرت عثمان غني  بعد از فاروق اعظم 
شتمرد و متورد   مي حترمكرد. و رأي او را ممي كامل داشت و در امور مهم با او مشورت

ايشان نه تنها او را به استانداري شام بتاقي گذاشتت؛ بلكته شتهرهاي      داد.مي عمل قرار
 ديگري از توابع شام مانند حمك، اردن، فسرين و فلسطين را نيز به واليت او افزود.

مظلومانتته جتتام شتهادت نوشيتتد و گروهتتي از       هنتگامتي كته حضرت عثمان 
بيعت كردنتد و او بته ختالفت برگزيتده شتد. در    ست حضرت علي مسلمانتان بته د

 در امتر قصاد از قاتتالن حضترت عثمتان    و حضرت معاويه  ميان حضرت علي 
اختالفي پيش آمتد كته منجر بته جنتگ و خونريزي شتد. و بتديتن وسيله تفرقته و دو  

 ن عاقتل و خردمنتد  دستگي در صفوف مسلمين راه يافت. امتتا همتتان گونته كته انستا     

                                           
اسد الغابته  « اين كسراي عرد است»ر حق امير معاويه گفت: وقتي وارد شام شد د حضرت عمر  -1
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دانتد، منشتأ اختتالف هر دو فريق اقامه دين بود، نه اَغراضِ ش صي، به همين دليتل  مي
 هر دو فريتق قايتل بته مقتام دينتي و امتيازات ش صي يكديگر بودند و آن را اظهار نيز

 كردند.مي
از جنتگ صفيتتن    كنتد: هنتگامتي كتته حضترت علتي    مي حتاف  ابتن كثير نقتل

 ازگشت، فرمود:بت

أنها س تندر عن كواِهلها كو نكم لو فقدتموه رأيتم الرؤ إف إمارة معاويةل تكرهوا  !يّها الناسأ»
 .(1)«نظلالح
ت و واليت معاويه را بد ندانيد. زيرا اگر او را از دست داديد خواهيد اي مردم! امار»

 «.افتدمي بر زمين شود(مي ديد كه سرهاي قلم شده، مانند حنظل )كه از بوتته اش جدا

 صتحابه    از ديتدگتتاه بقيتتة بتزرگتتان    اينتك ببينيتم كته حضتترت معتاويتته   
 )عالوه بر خلفاي راشدين( چه قدر و منزلتي داشته 

ي فقهتي اختتتالف نظتر    در مورد يك مستئله  با حضرت معاويه اي عده يتك بتار
 دنتد فرمود: داشتند، وقتتي مسأله را بتراي ابتن عبتاس بتازگتو كر

 .(2)«يه ق  إنه ف»
  «.علم و فقه اوستهمانا معاويه فقيه است و اين نظرش مبني بر »

 فرمود:  در روايتي ديگر آمده كه ابن عباس 

  .« اهلل رسولنه صحب إ»
 .(3)«است، و اعتراض شما موردي ندارد اكرم  رسولفيض يافته محضر  معاويه»

 گر اين مطلب است كه شرف مصاحبت پيتامبر  بيان باين گفتة حضرت ابن عباس 
گتر غتالم   به تنهايي فضيلتي است كه هيچ فضيلت به پاي او ن واهد رسيد. نيز بتاري دي 
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با لحني اعتراض آميز، نظر امير معاويه را در مورد يتك   بآزاد كردة حضرت ابن عباس
 در پاس  گفت:  بمسئلة فقهي نقل كرد. حضرت ابن عباس

 .(1)«علم من معاويةليس أحد منا أ ي بُ َنيَّ أصاب أ»
 «.از او نيستتر درست و صحيح است، هيچ يك از ما دانشمند فرزندم! نظر معاويه»

 از علم، فقه و تقواي امير معاويته  بشود كه حضرت ابن عباس مي از اين جا معلوم
 تا چه حد متأثر بود. 

د. اما در امور دنيتوي نيتز   بو ه معاوي اميرآنچه بيان شد در مورد مقام ديني و علمي 
 مشهور است:  گفتة ابن عباس

  .«لك من معاويةخلق للمأما رأيت »
 .(2)«باشدتر شايسته ويهام كه براي فرمانروايي از معاكسي را نديده»

نقل شده  «صحيتح ترمذي»در كتاد معروف حديث  گفتة حضرت عمير بن سعد 
از استانداري حمك بر كنار كرد و بته  او را  است كه هنگامي كه حضرت عمر فاروق 

از ايتن بابتت ابتراز ناخشتنودي     اي عتده  را انت تاد فرمتود.    معاويته  حضرتجايش 
 را به شدت مورد سرزنش قرار داد و گفت: ها آن عمير  كتردنتد. حضترت

 .«به اللهم اهد :يقول  هللا ول رسني سمعت إل بخير فإل ت ذك روا معاوية »
فرمود: خدايا! مي ام كهشنيده  هللا رسولجز به نيكي ياد نكنيد. زيرا از را  معاويه »

 .(3)«مردم را به وسيلة معاويه هدايت فرما
 فرمود: مي بحضرت ابن عمر 

 .(4)«شايستگي سروري داشته باشد يابم كه مانند معاويهنمي امروز كسي را»
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آنان را بته   رمتاك رسولكه يكي از ده نفري است كه  سيدنا سعد ابن ابي وقاد 

رخ داد  و معاويته   بهشت مت ده داده است. و در نبردهتايي كته بيتن حضرت علتي  
 فرمود: مي گيري اختيار نمود،طرفي و كنارهبتي

  .«من صاحب هذا الباب يعني معاوية حداً بعد عثمان أقضىأما رأيت »
بيش  حل و فصل خصوماتكسي را نديدم كه در داوري و  بعد از حضرت عثمان »

 .(1)«مهارت داشته باشد از معاويه 
 گويد: مي حضرت قبيصه بن جابر 

رحب باعاً أل و  مخرجاً  لينأل بعد أناًة و أدًا ول كثر سودأول  عظم حلماً أحدًا أيت ما رأ»
 .(2)«بالمعروف من معاوية

، متانتت و دور  امروز كسي را سراغ ندارم كه در حلم و بردباري، شايستگي سروري»
 «.پيشي بگيرد خير از معاويههاي انديشي و مهرباني شفقت و ب شش در راه

در ميان اصحاد به خوبي آشتكار    معاويه اميراز اين چند روايت جايگاه و مرتبت 
 شد.

 پردازيم. مي حال به بررسي ديدگاه تابعين

 ديدگاه تابعين از معاويه  امير

 /توان فهميد كه حضرت عمر بن عبدالعزيزمي تابعين از اينجارا نزد  ايشانو منزلت  ممقا
كترد امتا ش صتي را كته بته      نمي مجازات بدنيدوران خالفت خود كسي را به تنبيه  در

 .(3)بزننددستور داد تا شالق  بود ناسزا گفته  حضرت معاويه
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بعين اته از تت تك اركتمبكند كه ش صي از حضرت عبداهلل بن مي ابن كثير بيان حاف 

 :شد او در جواد گفت جويا  مقام حضرت معاويه ةمعروف است دربار
ه آن تكت  يتو هنگامت  خوانتده در حق كسي كه پشت سر سرور دو جهتان نمتاز    من»

گفتت  متي  «دتلحما كتل اتربن»واد تاو در ج :گفتمي «سمع اهلل لمن حمده»حضرت 
 .(1)«توانم عرض كنممي چه

در مناجتات و عبتادات آن    شركت و سول اهلل مصاحبت با ر شرف)اشاره است به 

 .(حضرت 
باري ديگر ش صي از عبداهلل بن مبارك پرسيد كه معاويه  افضل است يتا عمتر بتن    

ي را قتترار داد كتته از ستتوي    اعبدالعزيزه سائل در يك جانب سؤال ختود صحتابتتي 
را كتته تمتتام    ايمتورد اعتراضتات گوناگون قرار گرفته و جانب ديگر تابعتتي  بعضي، 

امت به مقام بلند او اتفاق دارند. اما عبداهلل بن مبارك از شنيدن اين ستؤال بتر آشتفت و    
 پرسيدهمي گفت: نسبت ميان اين دو بزرگوار را

بتتر بتتدن اميتتر معاويته      ،ب تدا قستم! غباري كته هنگام جهاد در ركاد پيتامبر  »
 «است. عزيزنشسته است بهتر و باالتر از ش ك عمر بن عبدال

 گفتت: همين سؤال را از حضرت معافي بن عمران نيز پرسيدند، او نيز بتر آشتفت و   
تواند بتا صحتابتي بترابتتر بتاشتتده حضترت معاويته  صحتابتتي      مي آيتا يتك تابعتي

بود. او وحي خداونتدي را نوشتته و    است. ختواهترش در عقتد پيامبر  رستول اهلل 
رستده و بعتد از آن ايتن    متي  تابعي به مقام و پايتة او  كرد. پس چگونه يكمي حفاظت

 اند: فرموده حديث را قرائت كرد. كه حضرت رسول اكرم 

 .«لعنت خدا بر كسی باد كه اصحاب و اهل بیت مرا ناسزا بگوید»

يك بار از تابعي معروف حضرت احنف بتن قتيس كته در ميتان عترد بته حلتم و        
ته بود. سؤال شد كه چه كسي بردبارتر است شما بردباري زبان زد عام و خاد قرار گرف

حضرت معاويته  بتا    ام،از شما كسي نديدهتر يا معاويهه در پاس  فرمود: ب دا من نادان
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گرفت و من از ناتواني ختود بردبتاري را پيشته    مي وجود قدرت از حلم و بردباري كار
 رسمهمي كرده ام. پس چگونه من در حلم و بردباري به پاي او

 وحاتفت

پنج سال قبل از بعثت نبوي به دنيا آمد و در  همچنان كه قبالً گفته شد حضرت معاويه 
در شهرهاي  روز فتح مكه اسالم خويش را آشكار ساخت. و بعد از رحلت رسول اهلل 

سوريه و غيره به جهاد با كفار مشغول شد. و در همين دوران در جنتگ يمامته شتركت    
دند كه مدعي دروغين نبوت يعني مسيلمه كذّاد را ايتشتان كرد. بعضي از مؤرخان معتق

او را متورد   بته قتتتل رستانيتده است. امتا صتحيتح آن است كته حتضترت وحشي 
 .(1)او را در قتل مسيلمه ياري كرد ضربه نيزه قرار داد و حضرت معاويه 

 ،يه هجري به برادر حضرت معاو31در دوران خالفت خود در سال  حضرت عمر 
يزيد ابن ابي سفيان كته در آن زمتان استتاندار ستوريه بتود، فرمتان داد كته بتراي فتتح          

اه روم به جهاد بپردازد )قيساريه يكي از شهرهاي معتروف و پايگتاه مهتم ستپ    « قيساريه»

شهر را محاصره كرد، ايتن محاصتره    به دستور حضرت عمر  بود.( يزيد ابن ابي سفيان
حضترت معاويته را جانشتين ختويش قترار داد و       ابي سفيان طول انجاميد، يزيد ابنبه 

هجتري  31رهسپار دمشق شد. او نيز محاصتره را ادامته داد تتا آن كته در شتوال ستال       
را فتح كرد. هنوز يك ماه بيش از فتتح نگذشتته بتود كته در ذي قعتده ستال       « قيساريه»

 دارفاني را وداع گفت. « طاعون»هجري يزيد ابن ابي سفيان بر اثر 31

از فوت او س ت اندوهگين شد و بعد از مدتي به جاي او بترادرش   حضرت عمر 
را به استانداري شام )كه امروزه كشورهاي لبنان، ستوريه، فلستطين و    حضرت معاويه 
م مقرر فرمتود و  يكهزار دِرهگيرد( انت اد كرد. و حقوق يك ماه او را مي اردن را در بر

 .(2)استانداري شام را به عهده داشتت  رت عمر مدت چهار سال در دوران خالفت حض
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 .(1)مه داد و شهرهاي متعتددي را فتتح نمتود   او در اين مدت جهاد را در مرزهاي روم اد

رسيد. ايشان نه تنها اميتر   خالفت به حضرت عثمان غني پس از شهادت عمر فاروق 
تدبير و سياستت او   را به مقام سابق باقي گذاشت بلكه با توجه به حتسن انتظام، معاويه

 .(2)قنسريتن وفلسطين را نيز به استان او افزودشهرهتاي حمك، 

سمت استانداري را به عهده داشت.  ،سال خالفت حضرت عثمان غني  21او طي 
و در اين دوران نيز براي سربلندي كلمه اهلل و بر افراشتن پرچم عدل الهي جهاد را ادامه 

م به قصد جهاد حركت كرد و تا عموريه پيش رفت هجري به سوي رو 12داد. در سال 
 زيادي تأسيس كرد.هاي و در بين راه، پايگاه
اي است بسيار زيبا و سرسبز، در درياچة روم در نزديكي شتام كتته  قبرس، جتزيتره

اي دژ اروپا و پناهگاه نصرانيت شرق بود، اين محل از نظر استرات ي اهميت فوق العتاده 
پرچم اسالم كه آن زمان در مصر و سوريه بتر افراشتته شتده بتود،     داشت، زيرا حفاظت 

از قبل به  بدون فتح قبرس كه آبراه دريايي بود ممكن نبود. به همين دليل، امير معاويه 
منظور نابودي كانون مسيحيت به ايتن جزيتره چشتم دوختته بتود و در دوران خالفتت       

به دليل  اما حضرت عمر  ،خواست كه به سوي قبرس لشكر كشي كند حضرت عمر 
 مشكالت دريايي و موانع ديگر اجازه نداد.

با اصرار فراوان از او خواستت تتا    تا آن كه در دوران خالفت حضرت عثمان غني 
آنگتاه وي بتراي اولتين بتار در      به اين امر موافقت كند. ايشان خواستة وي را پتذيرفت. 

هجتري   12از صحابه در سال اي هعد تاري  اسالم ناو جنگي آماده ساخت وبه همراهي
 .(3)به سوي قبرس حركت كرد
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 نويسد: مي اين رويداد در تاري  استالم اوليتن نبرد دريايي بتود. ابن خلدون

و مستلمين را بتدين    ين كسي است كه ناو جنگي تهيه كرد،ن ست حضرت معاويه »
 .(1)«وسيله اجازه جهاد داد

به دست آورد  ي ي است كه حضرت معاويه تهية ناو جنگي نه تنها يك وي گي تار
در حق اولتين   آيد كه رسول اكرممي بلكه از اين نظر افت ار و سعادت بزرگي به شمار

 گيرند به بهشت بشارت و م ده داده است.مي كساني كه از راه دريا، جهاد را در پيش

 رده است:را اين گونه نقل ك در كتاد خويش اين م دة رسول اكرم  /امام ب اري 
  .«وجبواأمتي يغزون البحر قد أوّلُ جيش من أ»
د( )بهشتت را بتر ختو    پردازندمي اولين سپاه از امت من كه به نبرد دريايي عليه كفر»

 .(2)«واجب نمودند
جنگتي را در  هتاي  هجري ايشان به سوي قبترس حركتت كترد و كشتتي    12درسال 

و  عربستان گتتذشت، هاي م، از آدعربستان به راه انداخت، نيروي دريايي اسالهاي آد
وارد جزيره قبترس شتد و سپتاهيتان اسالم را در ساحل آن پياده كترد. و روميتان را از   

 .(3)هجري آن را فتح كردند11آن جا بيرون راندند. و در سال 
روم را فتتح  هتاي  ه )مالت( و چند قلعته از قلعته  يمالط و هافرنطيهجري  33در سال 

  .(4)كرد
هجري غزوة ذي خشب به وقوع پيوست كه ايشان بته عنتوان فرمانتده     32در سال 

 .(5)لشكر در آن شركت كرد
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هتاي  به شهادت رستيد و بته دنبتال آن جنتگ     هجري حضرت عثمان  32در سال 

ايتن بتود    معروف جمتل و صفيتن پيش آمد كه در اين خصود موضتع امير معاويه 
است، بنابراين دربتارة قصتاد قتاتالن    مظلومانه به شهادت رسيده  كه حضرت عثمان 
مهتم و امتور   هتاي  تسامحي روا داشت و نبايد قتاتالن در پستت  ترين وي نبايد كوچك

ذكتر شتده   « البدايته و النهايته  »اي كته در  خالفت سهمي داشته باشند. نظريه او از واقعه
ي شود كته و مي گردد و پرده از اين تهمت بي اساس برداشتهمي است، به خوبي روشن

 براي كسب جاه و مقام و منافع ش صي چنين كاري را پيش گرفت. 

 نويسد: مي عالمه ابن كثير

لَ ُه: أَنْ َت َوَقْد َوَرَد ِمْن َغْيِر َوْجٍه أنَّ أَبَا ُمْسِلٍم اْلَخْوَلِنيَّ َوَجَماَعًة َمَع ُه َدَخلُ وا َعلَ ى ُمَعاِويَ َة فَ َق اُلوا »
ُُ َعِليا ا َأْم أَنْ َت مِ  ِِ ثْ لُ ُه  فَ َق اَل: َواللَّ ِه ِإنِّ ي َْلَْعلَ  ُم أَنَّ ُه َخي ْ ٌر ِمنِّ ي َوَأْفَض ُل، َوَأَح ِق بِ اْْلَْمِر ِمنِّ ي، َوَلِك  ْن تُ نَ ا

ِه، َوأَنَا َأْطُلُب ِبَدِمِه َوَأْمُرُه إليَّ   ُه: فَ ْلُيَسلِّْم فَ ُقوُلوا لَ أََلْسُتْم تَ ْعَلُموَن َأنَّ ُعْثَماَن قُِتَل َمْظُلوًما، َوأَنَا اْبُن َعمِّ
فَأَتَ ْوا َعِلياا َفَكلَُّموُه ِفي َذلِ َك فَ لَ ْم يَ ْدَفْإ ِإلَ ْيِهْم َأَح ًدا، َفِعْن َد َذلِ َك  إليَّ قَ تَ َلَة ُعْثَماَن َوأَنَا ُأَسلُِّم َلُه َأْمَرُه.

ام َعَلى اْلِقَتاِل َمَإ ُمَعاِويَةَ  َم َأْهُل الشَّ  .(1)«َصمَّ
، بو معاويته   ده كته در دوران اختتالف حضترت علتي    به طرق م تلف به ما رستي »

رستيدند بته    با گروهي از مردم خدمت حضترت معاويته    /حضرت ابومسلم خوالني 
آماده كنند، آنان گفتند كه: شما با حضترت   قصد اين كه او را به بيعت با حضرت علي 

يتر معاويته    دانيه اممي ورزيه آيا خود را در علم و فضل با او مساويمي علي م الفت
در جواد گفت: ب دا قسم، من هرگز چنين ادعايي ندارم و در اين شكي نيست كه علي  
 از من بهتر و افضل است و بيش از من براي خالفت سزاوار است. ولي همان طتور كته  

مظلومانه به شهادت رسيده است و من پسر عمويش هستم و  دانيد حضرت عثمان مي
كه قاتالن را به من بسپارد و متن   :دارم. شما به او بگوييد حق خون خواهي از قاتالن را

بازگشتتند و در   نيز خالفت او را از جان و دل خواهم پذيرفت. آنان نزد حضرت علي 
اين باره با او گفتگو كردند، اما ايشان )بنابر داليتل و عتذرهايي كته داشتت( از تحويتل      
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يتاري كننتد و در    را ه حضرت معاويته لذا اهل شام پيمان بستند ك .(1)قاتالن عذر آورد
 «.ركاد او بجنگند

ماند كه می آیا با بیان ایهن واقعه، هنوز موردي بهراي ایهن تهمت و افتهرا باقهی

ست و مقام و شُهرت و آوازه به چنین كاري دسهت زد   براي حصول پُ امیر معاویه

 هرگز!!

ن اختتالف بته قيصتر روم    اوردر همتان د  از نامة ايمان افروزي كه حضرت معاويه 
توان به حقيقت امر پي برد، آري! در عين حالي كه دامنه اختالفتات  مي نوشته بود؛ كامالً

به اوج خود رسيده بتود قيصتر روم ايتن اختالفتات را بتراي       بحضرت علي و معاويه
توسعه طلبي خود فرصت خوبي دانسته، در صدد بهره جويي و ستوء استتفاده برآمتد و    

را به نحوي با خود نزديك كند و در غير ايتن صتورت    كه امير معاويه تصميم گرفت 
اي از ارادة وي اطتالع يافتت. نامته      بر مرزهاي سوريه حمله كند چتون اميتر معاويته   

 برايش به اين شرح نوشت:
آگاه باش! اگر از اين تصميم خود  ،مطلع شدم كه قصد تجاوز به مرزهاي ما را داري»
( صلح خواهم كرد و ش صاً در سپاهي كه او با برادرم )حضرت علي يي هم اكنونباز نيا

فرستد به عنوان يك سرباز در خط مقدم جبهه شركت كرده مي براي مقابله و جنگ با تو
 .(2)«قسطنطنيه را به مشتي خاكستر تبديل خواهم كرد

                                           
كنند، سپس كه اوضاع بته   بيعتحضرت علي معتقد بود كه اهل شام اول از ولي امر اطاعت و با او  -1

آنان كه خواستار مجتازات فتوري    بهحالت عادي برگشت به دستگيري قاتالن اقدام خواهد نمود و 
دانم ولي با گروهي كه فعالً بر متا تستلط   مي نيزدانيد من شما ميقاتالن بودند گفت: برادران! آنچه 

كنيتد يتا بته متا تحويتل       مجازاتگفت: ابتدا قاتالن رامي م الفتوانم بكنم، اما گروه دارند چه مي

اإلصةاب  فةي تميية     » خود پناه داده ايد با شما بيعت ن تواهيم كترد.   نزدها را دهيد، تا زماني كه آن

 .«ترجمم، 3ج  الصحاب 
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 زيترا  پادشاه روم پس از دريافت نامه به وحشت افتاد و از اراده ننگين خود باز آمتد. 
مانند يك جستم و جتان    هم هنوز كفر با مقابلهبرابر بيگانه و  دردانست كه اين افراد مي

 فراتر از اختالف اعضاي يك خانواده نيست.ها آن متحد هستند و اختالف
به هر حال، اين اختالف و جنگ ناگوار به وقوع پيوست و نقش عمده در ايجاد ايتن  

ان طترفين ستوء تفتاهم ايجتاد كترده آتتش جنتگ را        اختالفات از آشوبگراني بود كه مي

 كردند.مي ورشعله
ميتر  در ايتن جنتگ هفتتاد هتزار نفتر ا      .(1)داد هجري روي 14جنگ صفين در سال 

كه مشتمل بر صحابي و تابعين بودند و اين جنگ حدود  .(2)كردندمي را همراهي معاويه

به شهادت رستيد   ي هجري حضرت عل 13 در سال .(3)چهار الي پنج سال طول كشيد
 نيز به دست خوارج مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد. و امير معاويه 

 و حضرت حسن بن علي  امير معاويه 

به خالفت رسيد، وي از  فرزند بزرگترش سيدنا حسن  بعد از شهادت حضرت علي 
آشود طلب  ايعده همان ابتدا مردي صلح جو و از جنگ بين مسلمين خيلي متنفر بود،

ايشان را به جنگ بر انگي تند، اما وي تحت تأثير آنان قرار نگرفت، و سرانجام در ستال  
 سپرد و حضتترت معاويته    صلح كرد و خالفت را به وي هجري با امير معاويه  72

 .(4)برايش ساالنه يتكصد هتزار درهتم مستمتري در نظتر گرفت
 گويد:مي ضمن بيان واقعة صلح /حسن بصري 

ني ْلرى  إ :العاصبكتائب مثل الجبال فقال عمرو بن  معاويةَ  بن على اهلل الحسنُ استقبل و »
ن قتل إيت أر أرو! ي عمأاهلل خير الرجلين وكان و  :قرانها فقال له معاويةأكتائب ل تولي حتى تقتل 

 .«مور المسلمين  من لي بنسائهم  من لي بضيعتهم أهؤلء، هؤلء من لي بهؤلء، هؤلء و 
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و بْتن  ، عَمْتر آماده ساخت لشكري لظیم براي مقابيه با معاویه  حضرت حسن »

بينم بدون كشتاري بزرگ بر ن واهنتد  مي گفت: اين لشكرها كه من به امير معاويه عاد
گشت، امير معاويه در پاس  گفت: اي عمرو! اگر آنان يكديگر را نابود كنند چته كستي   

 چه كسي كفالت زنان و باز ماندگانشتان را بته دوش  گيرده مي امور مسلمين را بر عهده
 .(1)«كندمي را نگهداريها آن گيرده چه كسي اموالمي

فهميد كه هتيچ يتك از طترفين بته      نيز روايت شده است كه وقتي حضرت حسن 
اي به امير پيروزي ن واهد رسيد مگر آنكه بيشترين نيروي طرف مقابل را نابود كند، نامه

نيتز پيشتنهاد او را    و طي شرايطي پيشنهاد صتلح كترد، اميتر معاويته      نوشت معاويه 
 72ستر انجتام در ستال     .(2)پذيرفت و كاغذي سفيد برايش فرستاد تا شرايط را بنويسد

 هجري اين صلح بزرگ بر قرار شد. 
شود كه طرفين چقدر از جنتتگ و ختونتريتتزي و اختتالف بتين     مي از اينجا معلوم

اي خطبته  . به هر حال پس از امضاي صلحنامه، حضرت حستن  مسلمين نفرت داشتند
 .(3)بيعت كنند ايراد نمود و از مردم خواست تا با امير معاويه 

آنگاه همه مسلمانان به طور اتفاق و دسته جمعي به عنوان خليفة وقت به دستت وي  
يترا امتت   كننتد ز متي  يتاد « عام الجماعه»بيعت كردند، اين سال را در تاري  عرد به نام 

پراكندة اسالم، بار ديگر در اين سال اتحاد از دست رفتة خود را بتاز يافتت و مستلمين    

 با امير معاويه  سرتاسر جهان به دست يك خليفه بيعت كردند. وقتي حضرت حسن 
مصالحه كرد، آشوبگران فتنه جو كه منافع خود را در مشتتعل شتدن آتتش جنتگ بتين      

را به شدت مورد نكوهش و  يتي كردند و حضرت حسن ديدند ابراز نارضامي مسلمين
 بي احترامي قرار دادند.

 نويسد:مي عالمه ابن كثير
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مصالحه كترد و بته مدينته تشتريف      با حضرت معاويه  هنگامي كه سيدنا حسن »
 آورد. ش صي او را بر انجام صلح سرزنش كرد ايشان در جواد فرمود: 

يام والليالي ل تذهب اْل يقول: سمعت رسول اهلل  :ني سمعت عليا يقولإ)ل تقل ذلك ف
 يملك معاوية.  حتى

 .(1)(المسلمين بينه دماءأن تهراق بيني و مر اهلل واقإ فكرهت أن أفعلمت 
گفتت: از  متي  ام كهشنيده علي )مرا به خاطر مصالحه مالمت مكن زيرا از حضرت 

 فرمود: مي ام كهشنيده رسول اهلل 

و  به امارت برستد.  به پايان ن واهد رسيد تا زماني كه معاويه گردش شب و روز »
 .«ا ن واستم خون مسلمين ري ته شوددانستم كه امر خدا واقع خواهد شد لذمي من

 گفتند:مي به او برخي از ياران حضرت حسن 

  .«يا عار المؤمنين»
 .«اي ننگ مومنان»

 فرمود:مي ايشان در پاس 

 «العار خير من النار»
  .«عار، از آتش بهتر است»

يعني از اينكه فردا در آتش جهنم به ختاطر ري تتن ختون مستلمين بستوزم همتين       
پس از مصالحه بته مدينته تشتريف بترد      مالمت و سرزنش بهتراست. حضرت حسن 

فرمتود: سترها و    خواهتان خالفتت هستتي، حستن     :گويندمي مردي به او گفت: مردم
كردنتد و  مي نيز صلحها آن كردممي هر كه صلح عرد در دست من بود باهاي جمجمه

                                           
: فرمتود  چاپ مصر ت در كتب شتيعه نيتز آمتده كته حضترت علتي         212د 1ج البداي  والنهاي  -1

رفتت تتا آنكته ايتن امتت بته        از دنيا ن واهتد  معاويهسوگند به خدايي كه جانم در دست اوست »

 نوار( بحتارا  مة  والذي نفسي بيدي لن يهلك حتي تجتمع علي  هةذه األ ) «كنند اتفاق او)فرمانروايي( 

 مترجم به نقل از كتاد: سيماي كارگزاران علي. 307و151د72ج
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جنگيدند ولي من خالفت را به خاطر رضاي خدا ترك مي نيزها آن جنگيدممي با هر كه
 .(1)زنممي گفتم آيا اينك بار ديگر در اطراف حجاز اين مسأله را دامن

از به رهبري مسلمين منت ب شد، سلسلة جهتاد كته بعتد     پس از آنكه امير معاويه 
شد او با روميان به نبرد پرداخت و  متوقف شده بود از سر نو آغاز شهادت عثمان غني 

عليه آنان در شانزده جبهه جنگيد ايشان لشكر اسالم را به دو گتروه تقستيم كترده بتود،     

رسيد گروه دوم كته  مي گروهي در موسم گرما مشغول جهاد بود و چون فصل سرما فرا
 شد و آخرين وصيتش نيز ايتن بتودكته:مي تازه نفس بود وارد ميدان

  .«خناق الروم دّ ش»
 .(2)«روم بايد خفه شود»

هجري لشكر بزرگي را به فرماندهي سفيان بن عتوف بته ستوي     75يا  71در سال 
 .(3)قسطنطنيه گسيل داد. كه در آن لشكر تني چند از اصحاد بلند پايه نيز شركت داشتند

پيشتگويي نمتوده و در حتق     در حيات خودش اكرم  اي بود كه رسولاين همان غزوه
 شركت كنندگان آن چنين فرموده بود:

 .«مغفور لهم أول جيش يغرو القسطنطنة»
تازد متورد آمترزش خداونتد قترار خواهتد      مي اولين سپاه مسلمين كه به قسطنطنيه»

 .(4)«گرفت
شي كردنتد  لشكر ك لمين بر جزيرة بزرگ )صقليه(مس در دورة خالفت امير معاويه 
نيز در عصر ايشان منطقة سيستان تا كابل فتح شتد و   .(5)و غنايم زيادي به دست آوردند

 .(1)همة كشور سودان در قلمرو حكومت اسالمي داخل گرديد
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صورت گرفت به طور اجمالي به خوانندگان  نقشه غزواتي كه در زمان امير معاويه 
غزواتي است كه بعد از جنگ صفين به  شود، اين نقشه فقط مشتمل بترمي گرامي تقديم
ي خالفتت حضترت   و غزواتي كته ايشان در زمان استانداريش در دورهاند وقوع پيوسته

 عليه نصرانيان روم انجام داد، در اين جدول نيامده است: بو عثمان  عمر

 

                                                                                                           
ب ارا نيز  .  ت چاپ پاكستان275همچنين سيوطي: تاري  ال لفاء 371: جوامع السيره د حزمابن  -1

 مترجم( -ب ارا تاري عصر به دست قتيبه بن مسلم فتح شد )ر.ك  هميندر 
چاپ كويتت و كتتب ديگتر    2تاليف ذهبي ج« العبر في خبر من غير»ستفاده از كتاد اين جدول با ا -2

 ترتيب داده شده است.

 سال (2)غزوه

ت اسالم و حركت  ى در جنگي، تشكيل اولين نيروي درياييهاي راه اندازي كشتي

 به سوي قبرس.
 هت ق 12

 هت ق 11 جزيره مهم قبرس به دست مسلمين فتح شد.

 هت ق 31 در اطراف قسطنطنيه جهاد ادامه يافت.  

 هت ق 33 فتح گرديد.ها ه )مالت( و تعدادي از قلعهتمال ،افرانطيه

 هت ق 32 به فرماندهي امير معاويه غزوه ذي خشب انجام شد.

 هت ق 71 سمتي از شهر سند به تصرّف مسلمين در آمد.غزوه سيستان واقع شد و ق

كشور سودان فتح شد و قسمت بيشتري از سيستان بته قلمترو حكومتت استالم     

 افزوده شد.
 هت ق 73

 هت ق 77 شهر كابل فتح گرديد و مسلمين در هندوستان تا شهر قندابيل پيش روي كردند.

 هت ق 72 سرزمين.   لشكركشي به سوي افريقا و فتح منطقه وسيعي در آن

 هت ق 76 ن ستين حمله به صقليه )سيسيل( و به دست آوردن پيروزي هايي.

 هت ق 72 ادامة جهاد در توابع افريقا.
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 سيماي ظاهر و خصوصيات جسمي

مردي شريف و خوش قيافه و بتا هيبتت بتود، و از ستيمايش آثتار وقتار،        امير معاويه 
 .(1)بردباري و فروتني نمايان بود

بر متا وارد شتد، در حتالي كته از      كند، روزي امير معاويه مي بيان ضرت مسلم ح
خداوند با ايتن حستن و جمتال ظتاهري او را بته حستن        .(2)و زيباتر بودتر همه گرامي

سيرت و اخالق نيكو نيز آراسته وكليه صفات ستوده كه الزمتة يتك فرمتانروا استت در     
 وجود او نمايان بود.

 فرمود:مي حضرت فاروق اعظم 
در ميان  كنيد در صورتي كه معاويه مي تعريفها آن شما از قيصر و كسري و دانش»

 .«شما موجود است

 فرمانروايي و خدمات

نيترو و قتدرت رزمتي مستلمين افتزايش يافتت و سلستله         در زمان حضرت معاويته  

بتود، در  متوقف مانده ها به علت جنگ و ناآرامي فتوحاتي كه از زمان حضرت عثمان 
 عصر وي با سرعت تمام ادامه يافت.

بتته تشكيتتل نيتروي دريتايي      ،از همان زمان حضترت عثمتان   حضرت معاويه 
مبادرت ورزيد و عبداهلل ابن قيس حتارثي را بته فرمانتدهي برگزيتده بتود، و در زمتان       
فرمانروايي خويش اين نيرو را تقويت و گسترش داد. در شهرهاي ساحلي مصر و شتام  

كشتي سازي دايركرد. و همواره يكهزار و هفتصد كشتي جنگي براي مقابلته  هاي رگاهكا
با روميان آماده باش بود و فرماندهي نيروي دريايي را جناده بن اميته در ايتن زمتان بته     

بتزرگ يونتان،   هتاي  با اين نيروي دريايي عظيم جزيتره  عهده داشت، حضرت معاويه 
را فتح كترد، و از همتين نيترو در لشكركشتي بته       مانند قبرس، رودس، سيسيل و مالت
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 .322د 5منبع الفوائد ج و  الزوائدمجمع  -2



  میر معاویهزندگانی ا   33

تاستيس شتده    قسطنطنيه استفاده نمود. اداره پْست را كه در زمان خالفت عمر فاروق 
بود، گسترش و رونق بيشتري افزود و در تمام نقاط كشور مستقر ساخت. وي نهادي، به 

كعبته   نام ديوان خاتم تأسيس كترد، و نيتز ختدمتگزاران زيتادي جهتت ختدمت خانته       
حتتاف  ابتتن كثيتتر ضمتتن      گماشت، و بيت اهلل را با بهترين غالف ابريشمين پوشانيد.

 نويسد: مي تحليتل دورة فرمانروايتي اميتر معتاويته 

ْلرض والمسلمون طراف اأالغنائم ترد عليه من والجهاد في بالد العدو قائم وكلمة اهلل عالية، و »
 .«عفومعه في راحٍة وعدٍل وصفح و 

ر دورة حكومت وي جهاد با دشمنان اسالم تداوم داشت و برتري از آن اسالم بود د»
و غنايم همچنان از اطراف مملكت اسالمي به بيت المتال سترازير بتود، و مستلمين در     

 .(1)«دادندمي راحت و آرامش زير پرچم عتدل و انصتاف بته زندگي خويش ادامه
بته   (2)ورزيتد متي  حقوق مردم اهتمتام  ايشان به تأليف قلود، عدل و انصاف و اداي

كه از عشره مبشره )م ده يافتگان به بهشت(  همين سبب حضرت سعد ابن ابي وقاد 
 است در حق وي چنين فرموده است:

 .(3)«لبابا بالحق من صاحب هذا قضىأ يت بعد عثمان أما ر »

 .«سبقت كند ر داوري به حق و انصاف از معاويهنيافتم كه د كسي را بعد از عثمان »
 گفت: مي /حضرت ابو اسحاق سبيعي 

يافتيد همانتا  مي ديديد يا زمان فرمانروايي او را درمي را اگر شما حضرت معاويه »
 .(4)«است  پنداشتيد كه او مهديمي )به سبب عدل و انصاف او(

 گفت: مي منقول است كه او نيز /و از حضرت مجاهد 
 . (1)«مهدي است او پنداشتيد كهمي يافتيدمي دررا  اگر دوران خالفت معاويه »
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به ميان آمد، آنگتاه وي   /نام عمر بن عبد العزيز  /همچنين يك بار در مجلس اعمش 
 فرمود: 

دانستيد، مردم پرسيدند: حلم و بردبتاري  مي يافتيد آنگاهمي را در اگر عهد معاويه »
 .(2)«او راه فرمود: خير! بلكه عدل و انصاف وي را

 .(3)كردمي او را به نام )مصحف( ياد /بود كه امام اعمش ها بنابر همين شايستگي

دورة فتح و پيروزي اسالم بود، مستلمين در زمتان    دورة حكومت حضرت معاويه 
رفاه و آسودگي ملتت و برقتراري    جهتبردند، ايشان مي ايشان در آسايش و امنيت بسر

اين بود كه از هر قريه و قبيلته،  ها آن ةكه از جملمتعددي به كار برد  اقداماتنظام عدل، 
برگزيده بود تا احوال و مشكالت مردم خود را بتازگو كننتد و آمتار عمتوم      نمايندگاني

آمد م تارج  مي شد يا براي كسي مهمانيمي را ثبت نمايند و هرگاه نوزادي متولد رعيت
 .(4)كردمي مينأرا از بيت المال ت او

هت نظم و حف  امنيت، بسيار كوشا بتود، و بتراي رفتاه متردم و     ج در معاويه  امير
ورزيتد و بته ستاخت مستجد و     متي  و جريان نهرها مبادرت كانالآباداني شهرها به حفر

 نمود.مي مدرسه اهتمام

 : نويسدمي /تيميه  ابن

حن قد ثبت في الصيحيوكان رعيته يحبونه، و  ةالولمير أمإ رعيته من خيار  ةمعاوي ةسير  كانت»
 .(5)«عليكمصلون يو تصلون عليهم و يحبونكم ئمتكم الذين تحبونهم و أخيار  :قال نهأ عن النبي 

روش يتك فرمتانروا   ترين رعيتش بهترين و عالي با سيره و روش حضرت معاويه »
ن تم( ايتمسل ،ن )ب اريتحيتو در صحي داشتند،بود، و ملت، او را از جان و دل دوست 
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 كستاني بهترين فرمانروايان شتما   :فرمود ست كه رسول اكرم حديث به ثبوت رسيده ا
 بتراي و شتما   شما را دوست داشته باشتند، ها آن هستند كه شما آنان را دوست داريد و

 .«كنندكنيد و آنان براي شما دعا ميها دعا ميآن
شام جان ختود را بتراي وي    اهلدليل همين محبت متقابل بود، كه عموم مردم و  به

بته لشتكريان    خطتاد   علتي كردند و فرمان او را پذيرا بودند، يك بار حضرت مي فدا
 خود فرمود: 

هر زمان شما را فرا خوانتدم   وگروهي كه هر وقت فرماني دادم اطاعت نكرديد  اي»
 ست نان بيهتوده ستپري    بته به من پاس  مساعد نداديد، اگر به شتما فرصتتي داده شتود    

! اگتر مترگ   سوگندبه خدا  ،دهيدمي از خود نشانكنيد و اگر جنگي پيش آيد سستي مي
و در  بيتزارم افكند كه از همراهي شتما  مي ييمن فرا رسد در حالي ميان من و شما جدا

كه شما را گرد هم آورد و غيرت و مردانگي نيست كته   نيست دينيميان شما تنهايم، آيا 
خوانتد و بتي   مي را فراسوادان تند خو بي  كه معاويه نيستشما را برانگيزده آيا عجب 

متن شتما را در حتالي كته      وكننتده  متي  آنان كمك و ب ششي كند از او پيروي بهآنكه 
خوانم ولي بتاز  مي فرا هدايابازمانده اهل اسالم و مردم هستيد با كمك و ب شش و بذل 

از فرمان من رضتايتي نداريتد    وكنيد مي شويد و با من م الفتمي هم از اطرافم پراكنده
 .(1)«كنم مرگ است برخوردآنچه من دوست دارم با آن  ،از آن خشنود شويدتا 

 فرمايند: مي اي ديگرخطبه در
صرافي كند، مانند  ةدارم معاويه در خصود شما با من معامل دوستبه خدا سوگند »

نفر از شماها را از من بگيرد و يتك نفتر از    20ترتيب كه  بدين ،دينار با درهم ةمعاوض
 .(2)«بدهدرا به من  اصحاد خود
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)عنوان.احتجتاج   33د3و ترجمته احتجتاج طبرستي ج    14نهج البالغته: صتبحي صتالح خطبته      -2

 منين با اصحاد خود(.مؤاميرال
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بود كه ايشان مصيبت و مشتكل ادنتاترين    اين از عوامل محبوبيت امير معاويه  يكي
اي بر طترف ستاختن آن لحظته    جهتدانست و مي فرد رعيت را مصيبت و مشكل خود

ك تر يت ته ذكتا بتن جتاي دركرد. اين حقيقت از وقايع متعددي آشكار است، نمي درنگ
 نيم.كمي دهته بسنتواقع

روم بتا حضترت معاويته     هتاي  كند كه من در يكي از غتزوه مي بيان ثابت  حضرت
داشتم در اثناي جنگ يكي از سربازان، از سواري خود بر زمين افتاد و نتوانستت   شركت

از ستواري   كستي كته   خود برخيزد، لذا مردم را براي فرياد رسي خواند، اولتين  جاياز 
 .(1)بود فت خود امير معاويه ياري او شتا به و آمد پايين خود

دوران خالفت او را عالوه بر ديگر مؤرخان، تاري  هاي اين صفات ستوده، و وي گي
پرفسور سيد )امير علتي(   شيعهنگاران شيعه نيز اعتراف دارند، نويسنده و مؤرخ معروف 

 نويسد:مي اسالم ودر كتاد تاري  عرد 
ي پيتروز و كاميتاد بتود، در داختل     تمام مدت حكومت خود به طور كل در معاويه»

مظفريتت )پيتروزي( بتا او     هتز هميشتارج نيتو در خ بود، برقرارآرامش  كشور امنيت و
 .(2)«بوده است

 هامور مملكتت استالمي و رفتا    به اين موفقيت اين بود كه امير معاويه  اصلي عامل
، و حتي االمكان كردمي را با دقت بررسيها آن داد و مشكالتمي اهميت مسلمينعموم 

 نمود.مي كوششها آن ساختن طرفجهت بر 

  روزانه امير معاويه برنامة

 نويسد:مي ذكر كرده، تفصيلكار روزانه او را با  برنامةمؤرخ معروف شيعه،  مسعودي،
وقت براي مالقات عمومي و رسيدگي به شكايات، تعيتين كترده    پنجشبانه روز  در»

داد، ستپس بته   متي  رويدادها و گزارشات روزانه گوش فترا  هتباز فجر، تبعد از نم ود،تب

                                           
 .322د5الزوائد ومنبع الفوائد ج مجمع -1

 .3100 گنجينهچاپ انتشارات  41امير علي تاري  عرد و اسالم ترجمه ف ر داعي د -2
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داد، بعد چهتار  مي شد و دستورات الزم رامي منزل واردپرداخت. آنگاه مي تالوت قرآن
آنگتاه وزراء و مستشتاران بتراي متذاكره و      ،آمتد متي  خواند و به مجلسمي ركعت نماز

فتند، در اين هنگام صتبحانه  گمي با او س ن روزانهمشوره در مسايل مملكتي و كارهاي 
 ورهته مقصت تگفت و بت مي نتسپس مدتي س  بودغذاي شب  ةشد كه باقيماندمي آورده
ن هنگتام افتراد نتاتوان و    تدر ايت  ،ردتكت مي ات مردم رسيدگيتشكاي هتبداد و مي هتتكي

آمدند، يكتي يكتي   مي ه پشتيباني نداشتند پيش اوتو كساني ك كودكانروستائيان، زنان و 
داد تا اقتدام الزم بته عمتل    مي كردند، و او دستورمي را مطرح خودشكايات و نيازهاي 

مردم را به ترتيب  :گفتمي شد ومي ماند داخل )دفتر كار خود(نمي همين كه كسي ،آيد
دارد و چتون  تالم باز نتواد سترا از جتس متچ كتد و هيتدهيتب ورودمقاماتشان اجازه 

شما كه بته ايتن مجلتس راه يافتته ايتد حاجتات       ! حاضرانگفت:اي مي نشستندمي همه
 دامتگفتند و او اقمي ردم راتنياز مها آن ما برسانيد، بهيابند نمي كساني را كه به ما دست

د، تشمي ات حاضرتشد و منشي براي ثبت شكايمي ردهتگستار تنه ةرد، سپس سفرتكمي
 او« نتشيت نسفره ب بر» گفت:مي يافت به اومي راهل تتاخكي از دادخواهان كه به دتر يته

داد، بته همتين   متي  درباره او دستور  خواند و معاويهمي نشست و منشي نامه رامي نيز
ز تا نيت ترفتت و آن جت  متي  ه منتزل تگاه بت تسيد، آنرمي اد حاجاتتارب ةتا به هم ترتيب
شتد و تتا   متي  ارگزاران تشتكيل ، آنگاه شوراي وزراء و ككردمي نماز ادات تار ركعتچه

 آمتد و بعتد از اداي نمتاز بته منتزل     متي  عصتر بيترون   نمازعصر آن جا بود سپس براي 
چتون   ،پذيرفتمي ب مقامشانتمردم را به ترتي وآمد مي رود بيرونتنزديك غ ،رفتمي

خواند كه مي ل(تت )نفتاز پي آن چهار ركع وواند تخمي شد نماز رامي اذان مغرد گفته
 زلتخوانتد بعتد از آن بته منت    متي  آهستته آيه با صداي بلنتد يتا    23ضمن هر ركعت در
گذاشتت، آنگتاه   متي  ازتمت تند و تشت مي ارجتد ختگفتنمي اء راتا اذان عشتت و تترفمي

 بته درون  ستپس پرداختنتد  متي  پذيرفت و تا ثلث شب به متذاكره مي خواد وزيران را

 گذشتگانتاري   ةخواست و به مطالعيم خفت پس از آن برمي ب راترفت و ثلث شمي
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 ح راتنمتاز صبت   شتد و متي  رستيد بيترون  متي  راتاز صبح فت تچون وقت نم ،پرداختمي
 .(1)«بردمي روز را به همان ترتيب كه گفتيم به سر هرخواند مي

 و مهرباني ردباريب

ده بود و تقريباً اين صفت الزمه نام و يتاد وي شت   المثلدر حلم و بردباري ضرد  يشانا
آمدنتد، ولتي   مي خيلي نازيبا و با خوي درشت پيش روشبود، م الفان او بسا اوقات با 

كرد، و همين روش او بود كته بزرگتان و صتاحب    مي اي باز استقبالاو با لب ند و چهره

  حضترت جتابر  .پيش او گردن خم كنند كهنظران و م الفان سر س ت را برآن داشت 
 گويد:مي اين باره در

 .(2)«گرفتنمي پيشي  معاويهدر حلم و بردباري از  كس هيچ»
به حدي بود كه متردي از عمتوم متردم     آزادي معاويهكند كه زمان مي عوف بيان ابن

و را راستت  ته تت تاش ورنتبا ما راست ب !گفت: اي معاويهمي به اوو  ،شدمي آزادانه بلند
ا تبت  :گفتت مي ه او در جوادا چه چيزيت: بپرسيدندمي ه تر معاويترد. اميتم كتخواهي

 خواهيم شد. راستگفت: خود است، پس خود ما مي ود، ايشانتچ

بود، يتك   مشهور است كه در ابتدا، از م الفان امير معاويه  واقعة حضرت مسور 

و هتا  حضور يافته بود، امير از او خواست كه كليه ستؤال  بار كه در محضر امير معاويه 
كنتد. وي هر آنچه را متتورد اعتتراض او بتود بتازگو كترد.       خود را مطرحهاي اعتراض

اي باز به همة سؤاالت او پاس  گفتت و مستور قتانع    آنگاه اميتر بتا خونسردي و چهره
 كترد بتا بهتترين الفتاد يتاد     مي از امير معاويه  ياد شد، از آن روز به بعد هرگاه مسور 

 .(3)كردمي كرد و در حق او دعاي خيرمي
 حلم و بردباري ايشان در كتب تاري  فراوان است، م الفتان بتتي باكانته   ي هاداستان

                                           
تصترف در   انتدك )با  3143چاپ چهارم  12 -11د3ترجمه فارسي مروج الذهب مسعودي ج -1

 عبارات(.
 .131د3حاف  ذهبي: تاري  اسالم ج 01د3النجوم الزاهره ج -2

 چاپ بيروت. 334د3خطيب بغدادي: تاري  بغداد ج -3
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طلبيدنتد،  مي خواستندمي گفتند و هر چهمي آمدند و هر چه از زبان شان بترمي آمتدمي
شنيد و مشكالت آنان را حتتي االمتتكان بتتر    مي اما وي با نهايت بردباري گفتته آنان را

 ود كه هنگام برخاستن از مجلس وي گرويتده او ساخت، و همين طرز عمل بمي طترف
 گويد:مي شدند، خود امير معاويه مي
 .(1)«از اين نيست كه خشمي را فرو برمتر براي من چيزي لذّت ب ش»

 فرمايد:مي نيز حضرت رسول اكرم 
استت كته    يكست  يبلكه شتجاع و قتو   يست،ن يريگيبه كشت يرومنديشجاعت و ن»

 .«(بر خشم خود غلبه كند)و  را كنترل كندهنگام خشم و غضب نفسش 
 اي واردبتود كته بته ديتن و مصتالح كشتور ضتربه        زمانياين حلم و بردباري تا  اما
گرفت و هتيچ  مي كرد، از شدت عمل نيز كارمي ساخت، بنابراين جايي كه احساسنمي

 .كردنمي لگونه مداهنت دربارة اصول را تحمْ
 گفت:مي ياست خودس اصولدر مورد آزادي بيان و  وي
اي وارد نشود، هرگز بين مردم و زبانشتان  ضربه اسالميزماني كه به مصالح نظام  تا»
 .(2)(دارند)يعني مردم آزادي بيان  «شومنمي مانع

 گويد:مي فرازي ديگر در
در ميتان متن و متردم     اگتر كه زبان كار ساز است نبايد از تازيانه كار گرفت.  جايي»

بين من و آنتان تتار    اگردي باشد آن را هرگز قطع ن واهم كرد، حتي اندك رابطه و پيون
كنم مي بكشند من رها خودمويي باشد پاره ن واهد شد، زيرا هرگاه آنان آن را به طرف 

 .(3)«كشممي و چون آنان رها كنند من آن را به طرف خود

                                           
همچنتين از   3133د4جآباد دكن ترجمه فارستي   حيدرچاپ  324د3تاري  طبري )عربي( ج -1

صبر كنيد تا فرصت يابيد و چتون فرصتت يافتيتد و     خشماندر »گفت: ايشان نقل شده است كه مي

 ت مترجم(. سعادت)كيمياي « توانا شديد عفو كنيد
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 و گذشت و حسن اخالق عفو

يده، به زيتور عفتو و گذشتت و حستن     را عالوه بر ديگر صفات پسند ايشانتعالي  حق
آمدند و با روش نا مي بيان كرديم كه م الفان و جاهالن نزد وي قبالً .بود آراستهاخالق 
ان را تگرفتت و آنت  متي  كردند، ولي او از بردباري و سعه صدر كتار مي برخورد شايست

انبرداري ذكتر يتك واقعة شگفت آور كته نشتانتگتر فرمت  اتدر اينج .ردتكنمي ازاتتمج

 است، بي مناسب نيست. و صبر و تحمل امير معاويه  و اطاعت از رسول اهلل 
فرزنتد پادشتاه    كتته  وائتتل ابتتن حجتتر     در زمتان حيات پر بركت رسول اكرم 

حاضر شد، و بعد از قبول  بود، جهت قبول اسالم به خدمت آن حضرت « حضرموت»
 نگامي كه قصد مراجعت كرد، آن حضرت اسالم چند روزي نزد ايشان اقامت گزيد، ه

 را جهت بدرقه با او همراه كرد، در حالي كه او سوار بود و امير معاويته   امير معاويه 
كرد. چون وائل از خاندان شاهي بود و به تازگي به اسالم مشرف مي پياده او را همراهي

و غرور شتاهزادگي   شده بود و هنوز صفات اخالقي اسالم در وجود او ريشه نكرده بود
شد كه يك مستلمان عتادي را همرديتف    مي هنوز در وجودش نهفته بود، و مانع از اين

مسافت زيادي را پيمود. امتا صتحراي ستوزان و گرمتاي      خود سوار كند. امير معاويه 

داغ سوخت و تاد تحمتل  هاي طاقت فرساي عربستان بود، هنگامي كه پاهايش از ريگ
خواست كه او را بر مركب خود سوار كنتد، امتا او چتون تتازه       آن را نداشت، از وائل

مسلمان شده بود، بر اثر غرور شاهي و عدم آشنايي با اخالق اسالمي، انكتار كترد، اميتر    
خود را بده تتا )بته جتاي نعلتين     هاي حال كه اين طور است پس كفش گفت: معاويه 

ن از اين كار نيز امتناع ورزيتد  خود بپوشم( حداقل از شدت گرما نجات يابم. ليكن ايشا
« برايت همين شرف كافي است كه پاهايت را بر ستايه ستواري متن بگتذاري    »و گفت: 

را بر مركب خود سوار كرد و نه جهت نجتات از آن   خالصه اينكه نه حضرت معاويه 
تمام مستافت را پيتاده    گرماي طاقت فرسا تدبير ديگري انديشيد، بنابراين امير معاويه 

اي به اعتبار نسب و حسب به خاندان كتم رتبته   ود. ظاهر است كه حضرت معاويه پيم
تعلق نداشت، بلكه او نيز فرزند سردار قريش بود، اما فقط به ختاطر اطاعتت و اجتراي    
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آن همه رنج و زحمت را تحمتل كترد، و او را تتا پايتان      دستور حضرت رسول اكرم 

 متاني بته ختدمت حضترت متعتتاويه      ز مقصد همراهي نمود. همين وائل بن حجر 
شناستد و تمتام ستر    متي  شود كه او ختليفتة وقت است و وائتل را ختتود  مي حاضتر

 گذشت و برخورد او را كاماًل در ذهن دارد امتا بتا ايتن همته او را بته گرمتي استتقبال       
 .(1)كندمي

توان به اختالق كريمانته، حوصتله و ستعة صتدر، عفتو و گذشتت        مي از اين واقعه

 پي برد. معاويه  حضرت

 محبت با پيامبر 

محبت عميق و عالقة فراوان داشت. يك بتار بته او خبتر     با رسول اكرم  امير معاويه 
خيلي  رسيد كه در بصره ش صي وجود دارد كه از نظر شكل و شمايل با آن حضرت 

 مشابهت دارد، وي به استاندار آنجا نامه نوشت كه ش ك متذكور را فتوراً بتا عتزت و    
مقتدم او   اكرام اعتزام داريتد، هنتگامي كته ش ك نامبرده حاضر گرديد، امير معاويه 

 .(2)را گرامي داشت، و بر پيشاني او بوسه زد

را نزد  بر اساس همين عشق و عالقه بود كه ايشان مقداري از مو و ناخن نبي اكرم 
و ا بته جتاي عطتر    رها آن كرد و وصيت كرده بود كه بعد از مرگ،مي خويش نگهداري

  .(3)اش قرار دهندخوشبويي بتر چشتم، گتوش و بيني

در  زهيتر   به طور انعام به حضرت كتتعب بتن   همچنين چتادري كه نتبي اكترم 
 .(4)بود ازاي قصيده اش مرحمت فرموده بود،آن را نيز براي كفن خويش خريده
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، در بستياري از  داشتت  به سبب همين محبت و اشتياق فراوان كه با حضور اكترم  

  ودرداءته حضترت ابت  تان كت تچنت  ود،تب نمودار حركاتش نقل و حركت آن حضرت 
 مشابهت از همه به نماز رسول اهلل  بيش رت معاويه تدن حضتوانتخ ازتفرمود: نممي

 آن كتردار كته هتر يتك از گفتتار و      بتود  اهلل  رستول محبت  همينسبب  به .(1)داشت
 پذيرفت. مي را با دل و جان  حضرت

 كه: يك بار دوران خالفتت حضترت معاويته     كندمي بن سحيم بيان جبله حضرت
 بته كشيد و ايشان مي او رفتم. ايشان را در حالي يافتم كه كودكي او را به سوي خود نزد

اين كار را پرسيدم گفت: از رستول  سبب كرد. وقتي مي )خاطر دل جويي او( با او بازي
 .(2)كنيدر اتان رفتتسان كودكه فرمود: با كودكان به مهرباني و بمي ام كهشنيده  اكرم

 با كودك سر و كارت فتاد كه چون
 

 زبتان كتودكتي بايتد گشتتاد  پتس
 

  پيامبر از اطاعت

اي بارز و آشكار از اطاعتت پيتامبر   اي ذكرشده كه نمونهواقعه المصابيح ةامشك كتاد در

 معاويهر تميه اتن كتو آن اي .رودمي شمار به  كترده روميان معاهدة صلحي برقرار  با 

اسالم را بر مرزهتاي روم مستقرستاخت، بته     سپاهيان  امير معاويه ،صلح نازمبود، در 
زيترا روميتان    ،حمله كند اًمعاهده و آتش بس فور مدتآن كه به مجرد تمام شدن  قصد
توانند خود نمي ه اين زوديكه معاهده به تازگي به پايان رسيده و مسلمين ب كنندمي فكر
اينجا برسانند و آمادگي دفاعي كامل ندارند و بدين ترتيتب كشورشتان بته آستاني      بهرا 

سپاه اسالم به روم حمله  ه،شد. چنان كه به محض تمام شدن مدت معاهد خواهداشغال 
مقاومت اين حمله غافلگيرانه را نداشتند، لذا مجبور بته عقتب نشتيني     تادبرد، روميان 
كترد، ناگتاه يكتي از    متي  وقت كه سپاه اسالم به قلب روم پيشتروي  همينشدند، اما در 

 اهلل اكبر سر داد و گفت:  فرياد عسبه  بنبه نام عمرو  ،اصحاد
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 .«غدر ل وفاء»
 . «بپرهيزيدبه عهد خود وفا كنيد و از نيرنگ »

  اكترم او پرسيد كه موضوع چيسته در جواد گفتت: از رستول    از  معاويه امير
 فرمود: مي ام كهشنيده
دو گروه پيماني برقرار گردد هيچ يك از طرفين حق نتدارد كته قبتل از     ميان هرگاه»

 .«اطالع طرف مقابل تغييري ايجاد كند بدونپايان مدت 

زمان آتش بتس   دربود كه به دليل اين حديث  اين عمرو بن عبسه  حضرت منظور
 است. حرامبلكه مقدمات آن نيز ناجايز و و معاهده، نه تنها جنگ ناجايز است 

دستتور داد كته    اًشنيد فتور  را حديث سيد دو جهان  اين معاويه امير  كه هنگامي
چنانكه تمام قوا از خاك دشمن خارج و منطقته فتتح    خاك دشمن را ترك كند. نيرويش
 .(1)كردند ت ليهشده را 
وفاي به عهد وجود نداشتته   ميان هيچ ملتي، چنين نمونه شگفت انگيزي از در شايد

حالي كه نيروها سر گرم فتح و پيروزي باشتند، فقتط بتا شتنيدن يتك       عينباشد كه در 
ت ليه و فرد فرد لشكر بدون چون و چرا عقب نشتيني كننتد. نيتز     راجمله، تمام منطقه 

ختدمت وي حاضتر شتد ايشتان علتت حضتور او را        ازدييك بارحضرت ابتو متريم   
خواهم آن را برايت بازگو كتنم و آن ايتن   مي ام: حديثي شنيدهپرسيدند، در جواد گفت

هركسي را كه خداوند متولي امري از امور مسلمين گردانيتد   :فرمودمي كه رسول خدا 
 .مانع ايجاد كرد، خداوند نيز با او اين گونته رفتتار خواهتد كترد     مردمو او ميان خود و 

حتديث را   ايتن  كه حضرت معاويه  كند، به محض اينمي بيان ازديحضرت ابو مريم 
كنتد و   جستتجو فردي را موظف كرد كه در ميان آحاد جامعه تحقيق و  اًاز من شنيد فور

 .(2)نيازهاي آنان را برايش بازگو نمايد
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 از خدا ترس

كه نمايانگر ختوف   و شواهد بي شماري در دست است، وقايع معاويه  حضرت دربارة
و همتواره از   بتوده  آخترت كه او هميشه به فكتر   ندآنو خشيت وي از خدا و حاكي از 

عبترت   واقعتات ترستيد و از ذكتر   مي محاسبه روز قيامت و حضور به بارگاه عدل الهي
 .(1)گريستمي آموز قيامت زار زار

جمعته  هتاي  ي از خطبته تكتي در ه تاويترت معته حضتنگارد كمي يتذهب هتالمتع 
 ين گفت: جهت آزمايش مردم در مسجد جامع دمشق چن

  .«من شئنا منعناعطيناه و أفيئنا من شئنا  ءالفيمالنا و  المال نإ»
كشور مال ماست، و تمام غنائم نيتز ملتك ماستت، بته هتر كستي كته         داراييكليه »

 «.كنيممي از هر كه ب واهيم منع وب شيم مي ب واهيم
ار كرد، را تكربار ديگر جمعه دوم نيز اين گفته  .او چيزي نگفت جواددر  كسهيچ 

براي آخرين بار در جمعه سوم نيز اين گفته را تكرار نمود،  .نداد جواداما باز هم كسي 
برخاست و گفت: هرگز چنين نيست! دارايي مملكت مال ماستت و   جايآنگاه مردي از 

وسيله شمشيرهاي خود داوري ه كس آن را از ما باز دارد، ب هرغنيمت نيز از آن ماست، 
 .يم برداو را به خدا خواه

ه تد، و آن شت ك را بت  تان از منبر پايين آمت تن س نتدن ايتشني با  معاويه حضرت
ايتن شت ك    ،گفتنتد اي عتده  ،او حاضر شتد  زدتنرد تي آن متوقت .ود طلبيدتحضور خ

شد و اجازه ورود يافتند ديدند  بازه روي مردم ته در بتاما هنگامي ك ،هالك خواهد شد

 ختدا : گفتت  معاويه امير بعد از آن  .است نشسته يه كنار حضرت معاو كه آن مرد در
 ام كته شتنيده  مرد را زنده نگاه دارد زيترا او مترا زنتده گردانيتد، از رستول اكترم        اين
 فرمود: مي

گوينتد امتا   متي  اتجت يتبهاي من فرمانرواياني روي كار خواهند آمد كه گفته از بعد»

من جهت  .افراد در جهنم استگونه اين جايگاه  ،را نداردها آن گوييجوابكسي جرأت 
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كسي مرا پاس  نتداد، ترستيدم كته     ،بر زبان آوردم س نيآزمايش و دريافت حال خود، 
باشم، بنابراين جمعه دوم نيز آن را تكرار كردم، اما  امراءآن  ةخداي ناكرده من نيز از زمر

آيتا   :م و با خود گفتمآنگاه بيش از پيش نگران شد نيافتم،اين بار نيز مثل گذشته جوابي 
بلنتد شتد و    شت ك سوم نيز اين گفته را تكرار نمودم، ايتن   جمعه من نيز از آنانمه لذا

مرا از زمرة  خداوندگفته مرا رد كرد و بدين وسيله مرا حيات ب شيد، اينك اميدوارم كه 

 .(1)«آن گونه فرمانروايان قرار ندهد

 زيستي، قناعت و استغناء ساده

كه او را يك فرد خودختواه و جتاه   اند شدت تمام كوشيده با اويه مع حضرت دشمنان

كنتد  مي بيان عكس اين است، حضرت ابو مجلز  حقيقتطلب معرفي كنند، حال آنكه 
احترام او از جتاي برخاستتند،    پاساي وارد شد، مردم به جلسه در معاويه اميربار يك 

 را من از نبي اكرم تنكنيد! زي چنينز رگتاما ايشان اين كار را ناپسند دانست و گفت: ه
 فرمود:مي ام كهيدهتشن

بداند كه جهتنم جايگتاه    برخيزند،كس دوست داشته باشد كه مردم به احترام او  هر»

 .(2)«اوست

كند كته متن حضترت    مي ايشان به حدي بود كه يونس بن مسيره بيان قناعتو  زهد
 نيتز  .(3)كه لباس پيوند زده بر تتن داشتت  دمشق در حالي ديدم هاي در بازار را معاويه 
كرد كته لباستهايش پيونتد زده    مي در مسجد جامع دمشق، در حالي خطبه را ايراد روزي
 .(4)بود

اي از استغناء و ساده زيستتي طبيعتي ايشتان بتود، امتا در زمتان       شد نمونه بيان آنچه
كته آن منطقته،    بود ايناز شأن و شوكت ظاهري نيز كار گرفت و علتش  شاماستانداري 
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ت و شتوكت ظتاهري   ه ت بْاُ دشمنانخواست در نظر كفار و مي منطقه مرزي بود و ايشان

كترد و آن را   م الفتبا اين روش   مسلمين را حف  كند، در ابتدا حضرت عمر فاروق
متا در   !اميرالمتومنين ناپسند دانست، و او را استيضتاح كترد. وي در جتواد گفتت: اي     

آنتان بته    ،دارنتد كنيم كه جاسوسان دشمن )روميان( همواره وجتود  مي اي زندگيمنطقه
رعتب در   ايجتاد ت و شوكت ظاهري بسيار اهميت قائل هستند، لذا الزم است بتراي  ه بْاُ

را حقيتر و ضتعيف و    متا ها آن ابهت، شكوه و قدرت خويش را آشكار كنيم تاها آن دل
 حفت  ن تالم و مسلميت تست و عظمتت ا  وهتشكت ق تطريت  بتدين عقب مانده تصور نكنند، 

 كند.مي حسابش را شود و دشمن نيزمي
پتس از   ودتبت  با حضرت عمتر   كه وقع حضرت عبدالرحمن بن عوف تن متاي در

گفت اي اميرالمتومنين! ديتدي كته چگونته از       هتاويتر معتامي ةدن پاس  حكيمانتشني
ايتن   دليتل مين جواد فرمود: ما هم به ه در پاس  بر آمده حضرت عمر فاروق  عهدة
 .(1)ران را به عهده او گذاشتيمگِ بارِ

 و تفقه دانش

اي كامل عطا فرموده بتود،  بهره فقه،ي و توم دينترا از عل ر معاويه يمال اتمتع دتداونتخ
  نويسد:مي /ابن حزم

 .(2)«رفتمي شماره از صاحبان فتوا و اجتهاد ب وي»
 شرعي فتوا صادر مسائلار داده كه در متوسط صحابه قر ةاو را از طبق نيز /حجر  ابن

 .(3)كردندمي

  :فرمودمي وي درباره ابن عباس  حضرت

 «فقيهنه إ»
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 . «همانا معاويه فقيه است»
 .(1)اندحديث از پيامبرگرامي روايت كرده 263تعداد  ايشان

بتن   انس عباس، از ميان صحابه، ابناند جمله كساني كه از او حديث روايت كرده از
 و بشير  بن، معاويه بن خديج، عبداهلل بن زبير، سائب بن يزيد و حضرت نعمان مالك

از تابعين محمد بن سيرين، سعيد بن مسيب، علقمه بن وقاد، ابتو ادريتس ختوالني و    
 .(2)توان نام بردمي رااهلل  رحمهمقيس  بنعطيه 

 همچنينت. و اي داشوي در ميان عرد مقام وي ههاي راني بلي  بود، و خطابهنس  او
حكمتت در   واي كه از وي روايت شده حائز اهميت زياد و از نظر علتم  اقوال حكيمانه

ترويج علم و دانش اهميت زيادي قايل بود  بهود ممتازند، ايشان در زمان خود توع ختن
نداشت و مدارك تاري ي متفرق و خيلي  وجودتا قبل از زمان وي كتاد جامع تاري ي 

خويش، عبيد بن شريه، وقايع تاري   عصراز همه به وسيله تاري  نگار ساده بود: او قبل 
را بته  هتا  آن و چگتونگي انتشتار  ها زبانقديم، احوال فرمانروايان عجم و تاري  پيدايش 

 مسلمين بود. ميان درصورت كتاد تاري  درآورد، اين اولين كتاد تاري  

 وفات

بتود نستبت بته     تتوانش دي كته در  اي از علم و عمل بود، تا حت ايشان مجموعه زندگي
ولي بتا   نمود،اين راه صرف  ود را درتاصالح و بهبود امور مسلمين كوشيد و زندگي خ

جتا و هتدف اعتراضتات     بتي  اتهامتات  او را متورد  ،اين همه باز هم م الفتان ناراضتي  
بار ش صي از او  يك .كردمي ايشان از اين بابت اظهار تأسف و دادند،مي گوناگون قرار

 به اين زودي محاسنت سفيد شده استه وي در پاس  گفت:  كهسيد علت چيست پر
و متعصبان تنتدرو ماننتد نگهبتان    جاهل افراد  هموارهچرا چنين نباشد، در حالي كه »

 م تلتف هتاي  دهنتد و بته بهانته   متي  قترار  بتين باالي سرم ايستاده و اعمالم را زير ذره 
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دهند و در برابتر هتر اقتدامي     جلوهگ كوشند چيزهاي كوچك را در چشم مردم بزرمي
از تقدير و تشكر خبتري نيستت و    بيابندطلبند و اگر جواد قانع كننده مي دليل و پاس 

 .(1)«پيچدمي در همه عالم اعتراضاتشاناگر جواد به مذاقشان خوش نيامد صداي 

 ،مترض  كسالت شد و رفته رفته دچارسالگي  21هجري در سن  60در سال  ايشان
كه آخرين خطبه او بتود،   كرداي ايراد ت منجر شد، در مرض وفات خويش خطبهوفا به

 گويد:مي در ب شي از اين خطبه

ُِر قد استحصد إالناس!  يهاأ» نما يليكم من إوليتكم ولن يليكم خير مني و  قدني إو  ن من 
 «مني خيراً مني كما كان من وليكم قبلي  هو شر
مدت زمتاني   درو كردن آن فرا رسيده استبسياري از كشتهاست كه وقت  مردماي »

يي بهتر ن واهيد اوفرمانر نتماز  ن بوده است بدانيد كه پستم عهدهته بواليت امر شما 
متن نيتز از زمامتداران بعتدي     انتد  ن بهتر بتوده تپيشين از م خلفاييافت همان گونه كه 

 .(2)«بهترم
   گفت: فرمود و خويش وصيت تكفيناز ايراد اين خطبه نسبت به تجهيز و  بعد
و سپس فرزنتدش يزيتد را فترا     گيردمن را ش صي عاقل و هوشيار به عهده  غسل»

آن  يمن آد وضتو  بودم همراه خواند و به او گفت: يك بار در سفري با رسول اكرم 
بتدن مبتارك    براي را كه ايشان پس از وضو يكي از دو پارچه ،حضرت را آماده ساختم
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 همچنتين ام، من آن را نتزد ختود نگتاه داشتته     ،عنايت فرمودخويش انداخته بود به من 

گرفت متن مقتداري از   مي آن حضرت ناخن ،بودم نشسته روزي در خدمت مصطفي 
ام، و مقتداري از متوي   اي تا امتروز نگتاه داشتته   و در شيشه گرفتمناخن آن سرور را بر 

ر دهيد و ناخن و كفنم قرا ءمن موجود است آن پارچه را جز نزدمبارك آن حضرت نيز 
 و مستاجد )اعضتايي كته هنگتام ستجده بتر زمتين قترار         گوشمو را بر چشم، دهان و 

 .(1)«ارحم الراحمين بسپاريد به گيرند( بگذاريد و آنگاه مرامي

در اواسط متاه رجتب ستال     انجاماز وصيت، بيماريش شدت گرفت تا آنكه سر  پس
 .(2)غترود كترد   هميشته بتراي   حلم و تدبر ،هجري در شهر دمشق اين آفتاد علم 60

 «ليه راجعونإنا إو  هلل ناإ» 
شد، و در محتل )بتاد    خوانده اش به امامت حضرت ضحاك بن قيك جنازه نماز

 .(3)سال بود 21 هنگامالصغير( دمشق مدفون گرديد، مطابق قول صحيح، سن وي درآن 
ر عبدالملك بتن  ك باته يترده است كتل كتود نقت  ختاريتر، در تتيتاث نتاب هتالمتع

كته   كرد ش صي از او پرسيدمي رتاي خيتبود و در حق وي دع ايستادهمروان بر قبر او 
  در جواد گفت: عبدالملكاين قبر چه كسي استه 

 حاربذا إو  ىغنأ ىعطأذا إما علمته ينطق عن علم ويسكت عن حلم واهلل في كان رجل قبر»
  .«ةبي عبدالرحمن معاويأبر قهذا من بعده  لغيرهخره أثم عجل له الدهر ما  ىفنأ

شناسم بر اساس علم و دانش مي تا آنجا كه من سوگندب دا  كسي است كه اين قبر»
 ب شتيد بتي نيتاز   متي  هرگتاه  ،كردمي روي حلم و بردباري سكوت از وگفت مي س ن

                                           
. ابتن كثيتر:   1د7ابن اثير: تاري  الكامتل ج   -321د3ج  االستيعاب تحت اإلصاب : عبدالبر ابن -1

انتشارات انقالد  121ابن اعثم كوفي: الفتوح )فارسي( فصل پنجم د 272د1ج البداي  والنهاي 

 .2321اسالمي

 بيروت.71د3، ابن خلدون ج727د3ج اإلصاب ابن حجر:  -2

 .321د3ج اإلصاب  االستيعاب تحت: عبدالبرابن  -3
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... اين قبر ابوعبدالرحمن آوردمي جنگيد طرف مقابل را از پاي درمي ساخت و هرگاهمي
 .(1)«عاويه استم

 

                                           
 .2د7: تاري  كامل جاثيرابن  -1





 

 

 

 دانشمندان شیعههاي درآیینة نوشته  معاویه امیر

فضتايل   كتمتان فراواني كه از سوي برخي از نويسندگان در جهتت  هاي وجودكوشش با

ق از البالي نوشته هايشتان ماننتد   تايتهم بسياري از حق بازگرفته؛  صورت امير معاويه
دانشمندان هاي نمونه هايي از نوشتهبه جا در اين درخشد،مي دهته شتمرواريد پنهان داشت

 شود:مي اشارهاند داده ارايهخود هاي شيعه كه در خالل پ وهش
ضتمن  « الف تري »مؤرخ معروف قرن هفتم هجري در كتاد خود به نتام   طقطقي ابن

به حقايقي اشاره كرده است، اين تحليل از آنجا كه   امير معاويه حكومتتحليل دوران 
اي برخوردار است، اثنا عشري نگاشته شده است از اهميت وي ه شيعيؤرخ به قلم يك م

 ا در مجمتوع تكرده استت، امت  تتحليل بي طرفي را كامالً حف  ن اينگر چه نويسنده، در 
 نويسد:مي غالب است، وي حقيقتكه جنبة  :توان گفتمي

وقت حلم  به ،بود خردمند و نيرومند و مدبر و عاقل و حكيم و فصيح مردي معاويه»

 .(1)«خشونت خشن، اما بردباري بر او غلبه داشت وقتحليم بود به 
 عالقته و جوانمردي معروف بود و به فرمانروايي و كشتور داري   س اوتصفت  در
داد و سران قريش، مانند عبداهلل بن عبتاس، عبتداهلل بتن    مي اشراف قوم را عطاها داشت،
 بتن ان بن عثمان با مر، عبدالرحمن بن ابي بكر،عبداهلل بن جعفر طيار، عبداهلل بن ع زبير،

هتا  آن رفتنتد، وي بتا  متي  نزد او دمشقي ديگر از خاندان ابوطالب در تكسان و ان تعف
كوشيد. سران مي آنان ايتنيازهع تواضع و مهمان نوازي در رفتر تترد و از ستكمي نيكي

 برختورد  نديدهناپست آمدنتد و بتا روشتي    متي  قريش همواره با درشتي و خشونت پتيش 
و هنگتام   داد،متي  كردند ولي او در مقابل گاهي با لب ند و گاهي با ستكوت جتواد  مي

                                           
 ايتن باال از كتاد تاري  سياسي اسالم ترجمه ابوالقاسم پاينده نقتل شتده استت كته مولتف       عبارت -1

چتاپ  376د2كتاد به نقل از الف ري در كتاد خود آورده است. ر.ك. تاري  سياسي استالم ج  

 .2322هفتم
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اين است كه   معاويهبردباري هاي كرد، از جمله نشانهمي را با هدايا بدرقهها آن جدايي
چيز دانستت و بته   نارا ها آن درهم براي مردي انصاري فرستاد او يك بار پانصد دينار يا

كيد كرده قسمش أت اوبزن، و به   را ببر و به دهان معاويهها اين دش دستور داد كهفرزن
و گفتت: اي اميتر    رستيد  داد كه اين دستور مرا حتماً اجرا كن، پسرش خدمت معاويه 

ست، مرا قسم داده و به چنتين كتاري مجبتور    ا و تند خو شتابزدهالمومنين! پدرم مردي 

او  ةبتا شتنيدن گفتت     اي ندارم، معاويهفرمان وي چاره ازساخته، و من هم جز اطاعت 
او گفت دستور پتدرت را اجترا كتن، ولتي حتال       بهدستش را بر دهان خود گذاشت، و 

مبل  را بر زمين انداخت، سپس معاويه  وشرمنده شد  كعمويت را نيز مراعات كن، پسر

  چون بر اين امر اطالع پسرش يزيد  .فرستادآن پول را دو برابر كرده براي مرد انصاري
: شما در حلم و بردباري افتراط  گفترسيد و  يافت در حالت خشم به خدمت معاويه 

ضعف و ناتواني تو حمل كنند، او  برترسم مردم، آن را مي كنيد،مي و بيش از حد مبالغه
ندامت و خرابي وجود ندارد،  گونهدر پاس  گفت: حلم سراسر خير است، و در آن هيچ 

 .واگذاركار خود مشغول باش و ما را به حال خويش تو به 

بود كه او را فرمانرواي جهان قترار داد و موجتب شتد كته افترادي از       رفتارها همين
دانستند، پتيش او ستر فترود آرنتد، او     مي كه خود را مستحق خالفت انصارمهاجرين و 

و  قيصتر ز شما ا»حق او چنين گفت:  در  بود، عمربن خطاد دانشمندش صي مدبر و 
 .«كنيد حال آنكه معاويه در ميان شما موجود استمي كسري و قدرتشان تعريف

م تلف و مسؤليت چنتد كشتور را بته عهتده داشتت و در      هاي رهبري مليت معاويه
ابتكارات زيادي به خرج داد كه تا پيش از وي سابقه نداشت، مثالً  خوددوران حكومت 

ي مقرر كرد و اولتين كستي استت كته بته ستاخت       تدابير امنيتي خاص فرمانروايانبراي 
امام( در مسجد مبادرت ورزيد، تا خليفه بتواند جداگانه نمتاز   ايستادن)جاي  (1)همقصور

اقدام را پس از آن عملي ساخت كته حادثتة جانكتاه شتهادت اميتر       اولينگذارد، و اين 

                                           
ساختند كه در حال نمازگزاردن در آنجا بايستد و از امام مي محلي از مسجد كه م صود خليفه يا -1

 )مترجم( -دسترس بدخواهان دور باشد، نقل از فرهنگ عميد
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اي رخ ندهد و هوقوع پيوست، به منظور اينكه بار ديگر چنين حادث به المومنين )علي(
 خواهان در امان باشد... بدخليفه از سوء قصد 

و خبرها ها و او بتود كته قبتل از همه، تغييراتي در بريد )پُست( ايجاد كترد كته نامه
در اسرع وقت نقل و م ابره شود، منظور از بريد اين است كه در مراحتل متعتدد استب    

ده باش بودند، همين كه خبتر رستان، بتا    تنومند و قوي همواره آماهاي سواراني با اسب
ماند اسب سوار ديگر راهش مي رسيد و اسبش از تكمي اسب سريع السير به منزل دوم

داد، تا بدين وسيله در اسرع وقت خبرهتا از يتك محتل تتا منزلگهتي ديگتر       مي را ادامه

دارات اي به نام ديتوان ختاتم تأستيس كترد كته از ا     كميته گزارش شود، )امير( معاويه 
رفت و تا زمان بني عبتاس ايتن روش ادامته داشتت، و بعتداً متتروك       مي معتبر به شمار

شد و به امضاي مي اي بود كه هر فرماني از سوي خليفه صادرگرديد، ديوان خاتم كميته
شد و پس از امضاي رئيس كميته، يك نس ه از مي اول در اين كميته آورده ،رسيدمي او

در پيشتبرد امتتور مملكتت مهتارت خاصتي داشتت و        عتاويتته  شد. ممي آن بايگاني
فرمانروايي مقتدر و مديري توانا بود، عبدالملك بتن متروان )هنگامي كه بر قبر معاويته  

 ...(1) ايستاده بود( ايتن مطلب را به خوبي ادا كرده است. 
 گويد: مي كه نقادي معروف بود بحضرت عبداهلل بن عباس 

ستبقت نورزيتده    بهبود امور مملكت، كستي از معاويته  رمانروايي و در توجه به ف»   
 .(2)«است
 نويسد: مي معروف شيعه مؤرخ مسعودي ** 

  .(3)«او شد دبير از وفات پيامبر  پيشمعاويه چند ماه »

                                           
 )مترجم( -اي است كه در صفحات گذشته بيان شداشاره به واقعه -1
 الهور -ثقافه االسالميهالچاپ دار 215: الف ري دطقطقيابن  -2

 مترجم افزوده شده است. پايان كتاد توسط تا اينجا از *

ه بت نويسد: معاويه از روزي كه مسلمان شتد  . ابن كثير مي35د 1فارسي مروج الذهب ج ترجمه -3

 مترجم(-12د 1ج البداي  والنهاي كاتب وحي منت ب شد.) عنوان
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 : نويسدمي سپس
تتا   بودجذد قلود  ةكرد و مايميها داد و نكوييمي كرد و عطاهامي با مردم مدارا»
 ابتي دادند، از جمله آنكه عقيتل بتن   مي كه وي را بر خويشان و كسان خود ترجيحآنجا 

 .(1)«طالب به استعانت پيش وي آمد
النصائح الكافيه لمتن يتتولي   »عقيل علوي حضرمي، محقق شيعه در كتاد  بن محمد

ترجمه شده است. پتس از ستب و دشتنام    « معاويه و تاري »به نام  فارسيكه به « معاويه
 نويسد: مي خود« تحقيق»خالل  در امير معاويه  بهحد نسبت  گويي بي

بستيار مترد بتاهوش و     ويالبته معلوم است كه معاويه اهل اجتهاد بوده است چون »
و از اين جهتت   داشتدانست و از صناعت كالم اطالع مي زيركي بود و عربي را خود

 .(2)«بر بسياري از مجتهدين مقدم بود
 نويسد:مي و نويسنده نامدار شيعيمؤرخ  ،امير علي سيد

 .(3)«در ظاهر پايبند به تمام تكاليف و وظايف مذهبي بود معاويه»
 افزايد: مي سپس

در تمام مدت سلطنت خود به طوركلي پيروز و كامياد بود، اوضاع داخلتي   معاويه»
 .(4)«است و در خارج نيزهميشه مظفريت با او بوده كشورآرام

شتيعي، دكتتر عبدالحستين زريتن كتود، در كتتاد ختود         و دانشمند معاصر محقق
 اوگتذرد،  متي  كته اينتك از نظرتتان    استت گفتته  ست ن  از برخي حقايق  «بامداداسالم»

 نويسد:مي
 دلجويي خواست از ابوسفيانمي در سال فتح مكه، اسالم آورد و پيغمبر كه  معاويه» 

 برادرشبعدها او را همراه كند او را در جرگه كاتبان خويش درآورد، ابوبكر صديق  هم 

                                           
 .70و 35منبع صفحات  همان -1

 .3101چاپ دوم تضويمرمعاويه و تاري ، اثر محمد بن عقيل حضرمي ترجمه عطاردي،انتشارات  -2
 .2366انتشارات چاپ سوم  11علي، تاري  عرد و اسالم، ترجمه ف ر داعي گيالني د  امير -3

 .2366انتشارات چاپ سوم  15علي، تاري  عرد و اسالم، ترجمه ف ر داعي گيالني د  امير -4
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 ديتچنت يزيد بن ابي سفيان  به شام فرستاد، عمر بن خطاد  واليت اردن را به وي داد، 
ه وي وا تز خليفته بت  تام را نيت ترد، امتارت شت  ته برادرش يزيد در طاعون شام مت تد كتبع

استتعداد جنگجتويي و قتدرت اداره يتي از ختود نشتان داد.        ، . در شام معاويهگذاشت
كه در آن حدود، در امارت يزيد ابن ابي سفيان شده بود دنبال كرد و توسعه  راي فتوحات
 .. .ب شيد

كته   بود آمد، ابتكاري شماره او بهاي اقدام معاويه كه اسباد عمده پيروزيترين مهم
آورد،  پديتد در لشكر شام به خرج داد. بدين گونه معاويه براي اختالف ختود لشتكري    

استتفاده   همشام هاي آداد و ترتيبات آن ظاهراً از تجارد رومي ورزيده و فداكار كه در
 ت   مجتاور  بتالد هر ساله و مهاجماتي كه دايم بته  هاي غزوه ةكرد. اين لشكر را به وسيل

المحاله  مستمرداشت، با اين مهاجمات مي كرد هميشه تازه نفس نگاهمي ت  ثغور بيزانس
هم توجته   زراعتين تجاوز كنند، به امر داد كه به قلمرو مسلمنمي به دشمن فرصت آن

... بَريد بستخاصي نشان داد، م صوصاً در اراضي حجاز، چاه هايي كند و سدهايي هم 
بتا   م صوصتاً فتوح را نيز فراموش نكترد،   و نسبتاً مرتبي هم به وجود آورد و كار غزوه

يك ستيد   خوردايم مشغول ستيز و آويز بود و خود او با حلم و تدبيري كه در ها رومي

و زباني  گشادهكرد. با دستي مي قبيله بود، شيوخ عرد و وفدهاي قبايل را جلب و اداره
هتايي  جنايتت س نگوي كه داشت در هر كار موقع شناس نيز بود، و در كار سياست از 

 مهتارتي نمود خودداري داشت. در جلب قلود هم چنتان  مي پذيريا اجتناد فايدهكه بي
حاضر  اوشدند در راه مي سعودي احياناً كساني كه مورد انعام او واقعداشت كه به قول م

 .(1)«...شدندمي به جانبازي نيز

  مطهري دانشمند معاصر شيعي، در پاس  اين سؤال كته چترا امتام حستن     مرتضي
ال آنكه تود پذيرفت، حترا كه معاويه براي امضاء و درج شرايط فرستاده ب سفيديكاغذ 

                                           
كبيتر چتاپ   با ت ليك، انتشتارات اميتر    221تا  227د « بامداد اسالم»عبدالحسين زرين كود  -1

 .2361پنجم 
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 رتتان حضت تردم در زمت ترا مت  كردنتد و معاويته  مي يتگ تلقتك نيرنتي ران تردم ايتم
 : گويدمي امير شناخته بودند... حسين،

 :گفتنتد متي  كردنتد. اتفاقتاً متردم   مي كه مردم اين را يك نيرنگ تلقي :گوييدمي شما»
خواهيه آيا حرفت مي را بزن، ببينم آخر تو چه حرفهايت )معاويه( چه آدم خوبي است.

خليفه باشم يا حرف ديگري داريه اگر حرف ديگتري داري   بايداست كه من  فقط اين

درستت استت كته     :گفتنتد مي را به سعادت برساند... مسلميناين كه حاضر است واقعاً 
 چگونه رفتتار ها ببين با شامي ،خيلي خود است رعيتولي با  .(1)آدم بدي است معاويه

حاكم شود هيچ فرقي ميان مردم كوفه و غيتر  او  اگركند! چقدر از او راضي هستند... مي
 كوفه ن واهد گذاشت.

 دادنتد، متي  رفتنتد بته او فحتش   مي معروف بود به حلم و بردباري... مردم م صوصاً
براي حكومت بهتر  :گفتندمي كرد،مي را جلبها آن داد ومي ولتر پتخنديد و در آخمي
 .(2)«شود پيدا كردنمي ديگر ايناز 

 يزيد به وصيت امير معاويه اي از گزيده

ستوم و چهتارم    هت.ق( محدث و شاعر و مؤرخ شيعي قرن 327عثم كوفي )متوفي  ابن
آورده استت كته در اينجتا     را مشروح وصيت نامه امير معاويه « الفتوح»خود  كتاددر 

اي از آن را با ترجمة محمد بن احمد مستتوفي هتروي )از محققتان قترن هشتتم      گزيده
 نويسد:مي نماييم، ويمي حضور خوانندگان هت.ق( تقديم

خطاد به مردم شتام گفتت: اي مردمتان، شتما      ،در واپسين روزهاي زندگي معاويه»
ا زوال است و سرانجام عمر آدمي فنا. امتروز مترا   ته عاقبت كار دنيتد كتاي هتدانستيقين 

شما نگران  بينيد. مرا نفسي چند بيش نمانده است و دل به حالمي رنجور صفتبر اين 

                                           
 اين دو جمله متضاد توجه كنيد. به -1و  -1

 مطهري، سيري در سيره ائمه اطهار. مرتضي -2
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تا بر سر شما خليفه گتردانم و عهتدة كتار     :خواهد، بگوييدمي كه دل شما رادارم. كسي 
 بگذارم.  اوشما به گردن 

 هتيچ بايتد و  متي  ك كلمه شدند و گفتند: ما را يزيد پسر تو خليفهتاهل شام، ي جمله
 خواهيم. نمي كس ديگر را بر سر خود امير و والي

داي تروم و سر و كتار متن بتا خت    مي گفت: من بدان جهان رسيد نوبت معاويه ديگر

بيامرزد و از متن عفتو كنتد.     دارم كه باري تعالي گناهان مرامي است. اميد ادهتافتي تتعال
س را مراد داريتد بتي   تر كتورزيد و هتا متكنم كه ريمي گيرم و تأكيدمي شما برحجت 
مان جمله به آواز بلند گفتند: متا  ام خالفت به دست او سپارم. مردتتا زم بگوييدتحاشي 
 خواهيم... نمي ز او را بر خويشتن خليفهتد نيست و جتچ مزيتو هيتپسر ت زيدتيرا بر 

رو به يزيد كرد و گفت: اي پسر، در ميان اين امت چگونته زنتدگاني    معاويه  پس،
كرد و بر چه سيرت و منوال خواهي زيسته آيتا بتر ستيرت ابتوبكر و عمتر و       خواهي

توانم كه بر سيرت آنان روم ليكن، آنچه نمي بود يا نهه يزيد گفت: من خواهي مان عث

عالميتان   بتا  ت رسول او محمتد مصتطفي   تق كتاد و سنتر وفتباشم ب هتداشه وّتدر ق
 سعادتكه خالفت خداي تعالي در  نگفت: اي پسر! بدا زندگاني خواهم كرد. معاويه 

دستي  فراخ،ان قيام نتواني نمود مگر به سه چيز، دلي او در زمين كاري خرد نباشد. و بد
ايتن   باب شنده و خوي نيكو. سه چيز ديگر، علمي ظاهر، مشاهدتي زيبا و روي گشاده. 

 جتوانمردي، ت، صبر، دانايي، وقتار، ستكينه، رزانتت، متروّ     :شش چيز، ده ديگري ببايد
 تحملحبود از ايشان از مكروه و م :دليري، س ن رعيت به رغبت شنيدن و آنچه گويند

  كردن.
 قاعتدة ت پسر! از اين دنيا به حالل قانع باش و گرد حرام مگترد و در ميتان رعيّت    اي

 انصاف و مروّت پديد آر.
 حستين دربارة رفتار با عبدالرحمن بن ابي بكر و عبداهلل بن عمر و ابن زبيتر و   سپس

 گفت:  كرد و در خصود برخورد با حسين وصيت بن علي 
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اوه زينهتار او را نرنجتاني و    حتق ، چه گتويم در  !.آه. اي يزيدآهسين بن علي ح اما»
او را حرمت دار و اگر كسي  تواني،بگذاري كه در هر جا دل او خواهد، برود... چندانكه 
 را راضي و خوشدل باز گردان. اواز اهل بيت او نزديك تو آيد، مال بسيار بدو ده و 

 ارتزينهت مت و منزلت رفيع، زندگاني نتوانند كرد، كه جز در حراند  اهل بيت انتايش
گردن داشته باشي كه  دررسي و خون حسين   ربانيپسر، چنان مباش كه به حضرت  اي

نرنجاني و به هيچ نوع، اعتراض و  راكه حسين   زينهار هزارتو برآيد، زينهار و  ازهالك 
و اهلل  دار اي پسر،تب را . حق رسول خدا است د رسول اهلل ته فرزنتاذيتِ او نكني ك

چگونته   :گفتت مين تروي مت  دراي كه من هر س ن كته حستين   اي و شنيدهكه تو ديده
 است. ه فرزند مصطفيتم آن كته حكتب ل كردمتتحم

 قهد و »در اين معني واجب بود، بگفتم و بر تو حجت گرفتم و تو را ترسانيدم،  آنچه

 گفت: و پس، روي به ضحاك و مسلم كرد  «نذرأألذر من 

 هر دو بر س ني كه من يزيد را گفتم، گواه باشتيد. بته ختداي تعتالي ستوگند      شما»
بهتر نباشد، از من بگيترد و هتر چته از آن     آنچه در دنيا از  ره خورم كه اگر حسينمي

 گردن خون او در كهبكند از او تحمل كنم. من از آن كس نباشم  رفتاربدتر نباشد، با من 
وصتيت متن    پستر، كرد و گفت: اي  ه يزيدتروي ب پس، اني روم.حضرت رب زدن ، بهمن

 بشنيدي و فهم كردي و دانستيه

 ه هتوش آمتد  تون بت تروي داد. چت  غشیگفت: آري... پس آهي كشيد و او را  دتيزي

بگفت. پس، در اهل بيتت و   پس، در ايستاد و مناجاتي و زهق الباطل. الحقجاء گفت: 

خدا بترسيد چنانكه ببايد ترسيد كه ترستيدن از   از» و گفت: نگريستپسران عم خويش 
. واي بتر آن كتس كته از ختدايتعالي و از عقتاد او      استت خداي تعالي عقيدتي محكم 

 .(1)«نترسد
 

                                           
پتتنجم  فصتتلمعتتروف بتته ابتتن اعتتثم كتتوفي ترجمتته الفتتتوح    -ابتتو محمتتد احمتتد بتتن علتتي   -1

 .3143انتشارات انقالد اسالمي434تا433د



 

 

 

 خاورشناسانهاي در پرتو نوشته  معاویه امیر

اينجتا   دراند ادي نوشتهتب زيتمطال  هتاويتر معتورد ش صيت اميتم بيگانه در محققان
 كنيم:مي و نمونه اشارهفقط به د

 نويسد:مي «تاري  ادبيات عرد»رينولد نيكلسن، دركتاد  -3

 ،توانستت  انستاني سياستمداري ورزيده بود، به سبب آشنايي كامل به طبع   معاويه»
 .(1)« الف وي بودند به صف خويش بكشاندمردم صاحب نظر را كه م

 گويد: مي دكتر فليپ حتي -3
آن روز  نابسامانامور بسيار قوي بود، او اوضاع  ةدر اراد ه و مديريت معاوي قدرت»

وزش تآمت  واه مجهتز  تن سپت تاسالمي منظم آفريد، او اوليت  ةرا بهبود ب شيد و يك جامع
را بته وجتود آورد،    ثبتتي ت اسالمي، اولين ديتوان  تاسالمي را تشكيل داد، در دول ةدتدي

را هتا  آن گرفت و فراقاط مملكت را ست تالش نمود كه بعداً همه نپُ ةبراي ساخت ادار

 .(2)«او بسيار بردبار و خوش رفتاربود..... ساخت،با هم متصل 
 

                                           
 .110د3ابراهيم حسن ج دكترحسنتاري  سياسي اسالم،  -1

 ميالدي.3110بيروت  للماليينناشر دار العلم  43م تصر تاري  عرد، اثر دكتر فيليپ حتي د -2





 

 

 

 شگفت از زندگی امیر معاویه  داستانی

از  پتس   معاويته كندكه روزي امير مي جالل الدين رومي، در مثنوي خود روايت موالنا
خواد چشمان او را  پرداخت،ت آنكه از كار روزانه خسته شده بود، در منزل به استراح

ون چشتم  تچ بيداركرد،ه مردي با عجله او را از خواد تك ودتدر ربود، چيزي نگذشته ب
جتا، راه   ايتن ود آن مرد، پنهان گشت با خود گفت درد خانه بسته و كستي را بته   تگش

 پرداختت، از جتا برخاستت و بته جستتجو      نبود، اين مرد چگونه وارد شده استه فوراً
 وو كيستتي  تتت  :ه او گفتتديدكه پشت پردة درد، خود را پنهان كرده است، بمردي را 

را بيداركردم تا از نمتاز  و را بي هنگام بيداركرديه گفت من ابليس شقي هستم تترا متچ
م تكننمي رتكتهنوز تا نماز، وقت زيادي باقي است و ف :عقب نماني، امير گفت جماعت

و دزد بي رحمي، چه شده است كته  تشري تتن بمتدفي داشته باشي تو دشته نتچنيتو 
 ايه!شدهبر من مهربان 

 بيتتدارم چتترا كتتردي بتته جتتد   گفت
 رستيد هنتتتگام نتمتتتاز آختتتتر   گفت
 ارتتتنبتود ض غترنتتي ايتتننتتي گفت

 

 ضتد  وگوي بتا من، مگو بر عكتس   راست 
 بتايتتتد دويتتتتد مسجتتتد زود متتي  ستتوي
 راتباشتتي متتبتتتته خيتتتتري رهنمتتتتا  كتتته

 

 

بوده استت،   عبادتكارم اطاعت و  ام،داني، من اول، فرشته بودهمي گفت: آخر ابليس
كنم، اينك مي احساس عشق به خدا در جان ما ريشه كرده است و لذت عبادت را هنوز

 را براي عبادت خدا بيداركردم:و به مقتضاي فطرتم ت
 ايتتمگفتتت اول متتتا فترشتتتته بتتتوده

 تتتتتا از دل رودپتيتشتتتتة اول كتج
 

 ايتتمراه طاعتتت را بجتتتان پيمتتتوده 
 مهتتتر اول كتتتي ز دل زائتتتل شتتود 

 

 

 اتامت اي ودهتگفت درست است كه تو مدتي با ساكنان عرش همدم بت  معاويه  امير  
ادة راستت منحترف كترده    تدة دربار خدا شدي، صدها هزار انسان را از جتگر رانتتو دي
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گيري، اي رهتزن، تتو بته    نمي ي را نسوزاني آراما چيزتش است تتو از آتتت ستجناي، 
 به جدل پرداختي، من كيستم كه از مكر تو رهايي يابم. همپيشگاه خدا 

قوم عاد را تو بر باد دادي، قوم لتوط از دستت تتو     اند،نوحهنوح از دست تو در  قوم
ك سياه ابولهب، ابوجهل و هزاران انسان ديگر را تو به خا فرعون،سنگباران شد، نمرود، 
ها در برابر نيرنگ كني، انسانمي اتر پتزاران فتنه بتروزي ه جهان،نشاندي، در هرگوشة 

يابتد مگتر آن كته ختدا او را     نمي هستند، كسي از مكر تو رهايي ناچيزاي تو مانند قطره
 رستگار سازد:

 تتت استها راسير او را كه اينتام گفت
 زاران چتتون متترا تتتو ره زدي   ته صتد
 بتتترو رو شنيتتتدي گفتتتتي  تداختت بتتتا
 رهتتتد از مكتتتر تتتتو اي متتت تصم كتتته

 

 ت استت تها كاست از اين تتوب ش  ليتك 
 آمتتتديختزينتتتته  دركتتتتردي  حفتتتتره

 عتدو كته بتتاشم پتيش مكتترت اي     من
 عصتتتم االمتتتتن طتوفتانيتتتتتم غتتتترق

 

 

ام نكترده سرچشمه، گل آلود است، آنان را من گمتراه   در جواد گفت: آد از سابلي
 ستوي بد بوده است من نيكان را به سوي خير و بتدان را بته   ها آن ه اصل و سرشتبلك

را تتر  هتاي بترد و شتاخه  متي  خشتك را هاي كنم، مانند باغبان كه شاخهمي بدي رهبري

 دهد، اصل من نيك بوده است، مطابق همان سرشت نيك ترا بيداركردم:مي پرورش
 ديتن  بهتر تتو را بيتتدار كتردم    گتر

 

 ن همينستت و همتين  اصل مت  خوي
   

خواهتد  متي  شود و از پروردگار خودمي سوي خدا متوسل به اينجا امير معاويه  در
بته فريتادم بترس اگتر ايتن       ،گويد: ختدايا مي ابليس لعين رهايي ب شد مكركه او را از 

ربايد و مترا  مي گر، افسونش را بيشتر بر من ب واند گليم مراحيلهدشمن قسم خورده و 
آيم، آدم كه علم اشياء را از تتو  نمي من به حجت و دليل با او بر نشاند،مي سياهبر خاك 

 ماهي به دام اين صياد مكار گرفتار شتد و بته بارگاهتت نالته و زاري     مانندآموخته بود، 
 طلبيد، در گفتار سحر آميز اين ساحر صدها هزار شر نهفته است:مي آمرزشكرد و مي

 دوتدر كت تود انت تن حست تچته دارد اي تا
 ر استت تث او شت تديت تر حته انتتدرون

 

 عتتتدوختتتتدا فريتتاد متتا رس زيتتتن  اي 
 مر استت تهتزاران ستحر در او مضت    صد
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و دليل  حجتفتنه جو، ديگر  ،گويد: اي ابليسمي كند ومي رو به ابليس امير  سپس
 را كنار بگذار و راز اين كار را آشكار كن:

 ق ستوز فتنتته جتتو  تس خلتابلي اي
 منتي  اتگنجد بت تنت  درحجت  كهتزان

 

 ردي راستت گتو  تچيتم بيدار كت  بتر
 غترض را در ميان نه بتي فنتي   هين

 

 

 گويد:مي پردازد ومي بازيجويي و حجتهم ابليس، به بهانه باز

گنتاه  هتا  پذيرد، انستان نمي نسبت به ديگري بدگمان باشد هرگز داليلش را كسهر  
تي كه تقصير خود آنهاست كه از نفتس ختود   گذارند در صورمي من حسادخود را به 

را تحت فشار قترار داد و   اوبار ديگر امير  .گردندمي گرفتاربال  دامه تكنند و بمي پيروي
 يابي:نمي گفت: تا راستش را نگويي از چنگ من رهايي

 نتگتو تتتا وارهتتي از چنتگ مت     راست
 راتمتت متتر كتتردي بيتتتدار چتتترا تتتتو

 آوريخش اشتتي همتته ختتواد  همچتتو
 ام متتتن راستتتگومي تتتت كتتترده چتتتار

 

 متتتتن جنتتتگننشانتتتد غبتتتار  كتتترتم 
 تاتتتتدغ اي تتتتتو بيتتداريتتتتي دشتتتمن

 ريتبمي شتدال و تقتخمري ع وتچتهم
 وتجت تمهتا  تم تتتو حيلتترا دان تتراس

 

 

اظهتار   گونته اي نيافت لب به س ن گشود و حقيقت را ايتن  ابليس، چون چاره آخر
 جماعتت دار كتردم تتا از نمتاز    تت كه تو را به خاطر اين بيداشت، آري راستش اين اس

دانستم اگر نماز جماعت از تو فوت شتود، ايتن   مي نماني، زيرا عقب پشت سر پيامبر 
شود و به خاطر از دست رفتن نماز جماعت چنان به ناله مي برايت تنگ و تاريك جهان
سترت تتو بتراي متن     ريزي كته ايتن ستوز و گتداز و ح    مي پردازي و اشكمي زاريو 

كه جماعت را دريابي )زيرا دعا مغز عبتادت استت( راستتش متن      استاز آن تر سنگين
ا تن كاري زدم تت ته چنيتداوت دست بتو ع روي حسد ازحسودم و كارم دشمني است 

 و اين موهبت را از تو بگيرم. نباشمأسف و نيايش تو تاله و تتاهد آه و نتش

 راتتنمتاز از وقتت رفتتي متر ت گتر
 انتشتد آن زمت نمتازت فوت مي گر

 تي بي ضيتتا تجهان تاريك گش ايتن
 غتتتانتفزدي از درد دل، آه و  متتتتي
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 ازتتتأستف آن فتغتتان و آن نيتت   آن
 بتنهيت تتو را بيتدار كتتردم از   متن
 راتچنتان آهتي نبتاشتد متتر تتت   تتا
 ينتحستودم از حسد كردم چنت  متن

 

 ازتمتنگذشتي از دو صتد ذكر و  در
 نسوزانتد چنيتن آهتتي حجيتب   تتا
 راتنباشتد متتر تتت   راهتيبتتدان  تتا
 نتعتدوم كار من مكرست و فت  متن

 

 

انند تو مت تگفتي، تتو اليتق همچنتين كتاري هستتي تت       راستامير گفت: اكنون  آنگاه
زحمت مده، من مگس نيستم، بتاز   بيشترود را تد، ختكنمي كارتس شته مگتعنكبوتي ك

بتند، كار تو اي نفرين شتده،   نتمد گرد تتوانمي اتتي چون تو كجشكاري هستم، عنكبو
را از خير ها آن كه عاجز بماني آنجاها را از خير و نكويي باز داري و اين است كه انسان
 نم:و، ديگر رنگت را نبيتم دور شتچشم ازبكشاني، لعنت بر تو باد، تر برتر به سوي ادني

 يتادقت تي صتون راستت گفتت  تاكن فتتگ
 كارتشتتس داري تگتتتتتتتو م عنكبتتوتي

 نتتتدتكارم شتتته تاسپيتتتدم شتكتت بتتتتاز
 نتعيتتتتلتتتتو ايتتتن استتت اي دزد  كتتار
 ي هتتتالتگيتتتر تتتتا تتانتتس متتيتمگتت رو

 

 را اليقتتي  ايتن تتتو ايتتن آيتتد تتتو     از 
 يتتار تم متتزحت نيم اي سگ، مگس  من

 تدتت كتتي بتته گتترد متتن تن     عنكبوتتي
 يتتن بتتگترا زان مگتسدوغ آري  ويتس

 (1)صتتتال دوغتتي زن مگسهتتا را   سوي
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 .333د 1ج« والتبيين



 

 

 

  حضرت علی زبان از معاویه  امیر

در  را المومنين سيدنا علي ابن ابتي طالتب    اميرپايان، به عنوان حسن ختام، ديدگاه  در
 نظر از تا بر همگان روشن شود كه امير معاويه  آوريممي مورد ش صيت امير معاويه 

م و جايگاهي بود، براي اين منظور بهتتر استت بته ستراغ     چه مقا داراي حضرت علي 

و  اويه تر معت تق اميت تدر حت  333طبه تدر نهج البالغه برويم، ايشان در خت  علي كالم
 فرمايد:مي پاهيانشتس

  .«العوجاجما دخل فيه من الزيغ و  ىعلسالم خواننا في اْلإصبحنا نقاتل أ نماإ»
 .«جنگيممي ويلأو ت شبههس امروز با برادران مسلمان خود بر اسا»
 فرمايد:مي جايي ديگر در

يمان باهلل ول نستزيدهم في اْل ةسالم واحدفي اْل دعوتناو  واحد نبينان ربنا واحد و أ الظاهرو »
 .(1)«...يستزيدونال والتصديق برسوله و 

است و دعوت ما بته   يكيظاهر است كه پروردگار ما و آنان يكي است و پيامبرمان »
پيتامبر او از   پيتامبري گواهي بته   يكي است نه ما بيش از ايمان به خداي بزرگ و اسالم

 «.خواستند...مي جز اين از ما چيزي آنان خواستيم و نهمي آنان چيزي

 فرمايد:مي جايي ديگر در
 .«شده است بازجنگ بين شما و اهل قبله )مسلمانان(  باد»
يتارانش را بترادران    و معاويته   يتر ام ،گفتار باال آشكار است كه حضرت علتي   از

 دانست.مي مانند اختالف دو برادر رادانست. و اختالف بين يكديگر مي مسلمان خويش
 

 پایان
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