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 مقدمه

خاتم املرسلني، وعىل آله  عىل حممدسلم  ووصىل اهللا ، رب العاملنياحلمد هللا

 وصحابته أمجعني وبعد: 

شاگردان مکتب نبوت، پیشگامان دین،  ج امبریاران گرامی پیاصحاب و
ر مسلمانان ین امت، وبرسایمشعل ھدایت و به شھادت قرآن وسنت بھتر

 برتری دارند. 
شگامی در اسالم، و بنا یو به اساس پ جامبر یت صحبت پکبه بر شصحابه

گاه یدارای مقام عالی، وجا اند، ه در راه الله به خرج دادهک یبر مجاھدات
 واالی ھستند. 

حه یث صحیدر احاد ج امبرشیه الله در قرآن و پکاند  یابه اشخاصصح
اعالم داشته است؛ بنابرآن بر ما مسلمانان ھا  آن شان را از تیمحبت و رضا

محبت واحترام داشته ھا  آن ه به تأسی از قرآن وسنت بهکز الزم است ین
 م. یباش

خالص، مان وایمملو از ا ھایشان ه دلکمؤمنان واقعی بودند  شصحابه
ه قرآن کم ینیب میبود؛ لذا  کونفاق پا کش شریمانشان خالصانه، و از آالیوا

گران قرارداده است یمان دیار ایرا اساس و معھا  آن مانیمتعدد اھای  هیدر آ
ھای صحیح  ثیاست. ھمانگونه که حدھا  آن نیمان راستیل این خود دلیه اک

 م. ینکاد نی ییکر و نیرا جز به خھا  آن هکگرداند  می الزم
 تنھا موضوع تاریخی محض نیست که ھر تر و خشکی را ،موضوع صحابه

تاریخ دید، بدون تفکیک اینکه از کدام ھای  که در حاشیه و یا متن کتاب
تشخیص صحت و سقم  منبع ومصدر اخذ گردیده؟ راوی آن کیست؟ و بدون
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نای آن طعن مدار اعتبار قرار داده، وبر مب سند آن، این روایات تاریخی را
 ی هروا داشت، بلکه باالتر از آن، قضی ج امبریوانتقادی را بر یاران گرامی پ

به اتفاق اھل  ھا آن سند دین ما ھستند، و عدالت شدین است؛ چون صحابه
 ده است. یسنت از قرآن وسنت به ثبوت رس

آیات و احادیث صحیح بغض وعداوت با اصحاب، و روا داشتن طعن وسب 
 نی معرفی کرده است.. ید بی کفر، نفاق وی  هنشان راھا  آن به

  ؟ساز معاویه سخن چرا انتخاب
ی  هھای عرص چون بسیاری از راویان تاریخ وتاریخ نویسان و برخی از طفیلی

جعلی  ،آن، موضوع %۹۹که  –علم وافراد مغرض بر مبنای روایات تاریخی 
و  ھا تھمت ثق،و با اعتماد بر منابع بیگانه وغیر مو -ویا ضعیف است

که دامن او از آلودگی آن اند  را بر این صحابی بزرگ چسپانیدهھایی  برچسپ
او را بصورت ھادی  اجت کامال پاک و مبرا بوده است، ویا برخی نظرھای

  اند. مبالغه آمیز بزرگ ساخته، در نظر عامه گناه بزرگی جلوه داده
نظیر  بی تکارھایھا، فتوحات و اب ھا، قھرمانی برعکس از تمام خوبی

  اند. سیاسی، نظامی و اداری او چشم پوشی نموده
ی  هوخلیف جاز زندگی این یار گرامی پیامبر ی  هلذا خواستم که گوش

که نه تنھا با نقل و روایت بلکه با تدبیر، سیاست حکیمانه وجھاد  –مجاھد را 
، اتدر روشنی آی -آینده بودھای  نشر و تبلیغ دین به نسلی  هخود وسیل

دین توضیح ی  هاحادیث صحیح، روایات تاریخی موثق ودیدگاه صحابه و ایم
آن شخصیتی است که  ، در حقیقت سخن ازسنمایم؛ زیرا سخن از معاویه

 نبوت تربیه و آموزش یافته است. ی  هدر مدرس
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است که  سآن یار گرامی پیامبر ، در حقیقت سخن ازسسخن از معاویه
الله قرار یافته، مستحق بھشت برین گشته  به شھادت قرآن مورد رضایت

 است. 
 در ج آن شخص امینی است که پیامبر ، سخن ازسسخن از معاویه

(وحی) بر وی اعتماد کرده کاتب وحی تعیین نموده  امانت الھیترین  بزرگ
 است. 

شخصیت سیاسی اسالم است که نه تنھا تاریخ ترین  بزرگ سمعاویه
کرار نظیر آن عاجز مانده است. اگر این ابر مرد اسالم بلکه تاریخ بشریت از ت

ھای  در سرفھرست شخصیت میبود، او را با خط زرینھا  تاریخ از دیگر ملت
  کردند. می بزرگ تاریخ ثبت

آن امیر مجاھد و مبتکری است  ، در حقیقت سخن ازسسخن از معاویه
زبان  ، بهیایی را ابتکار و به راه انداختهکه برای نخستین بار جنگ در

 مستحق جنت گردیده است.  جپیامبر
 و فاتحی است که فتوحات اسالمی را بعد از مدبری  هآن خلیف سمعاویه

 ھا توقف، دوباره بروی مسلمانان ولشکر اسالمی گشوده است.  سال
ای را نسبت  و پرده دین حیثیت حجابی  هیدگاه سلف وایماز د سمعاویه

ی بزرگ را مورد انتقاد قرار داد، دارد، شخصی این صحاب شبه دیگر صحابه
، ویا باالتر از آنان طلحه، س، مغیره بن شعبهسدیگران مانند: عمرو بن عاص

ابو  ماند. در این باره محدث شام نمی .. نیز از شر او در امان.و شزبیر، عایشه
است،  ج حجاب یاران رسول الله س: معاویهگوید می توبه ربیع بن نافع حلبی

 .دکن میبردارد، جرأت انتقاد به دیگر اصحاب را نیز پیدا  راکسی این حجاب 
 »راجی«ر عبد القدوس دکت





 
 

 نام، نسب و سال تولد

عام  پنجمسال سی و  محّرمدر بیست و پنجم  سابی ُسفیانُمعاویه بن 
 بعثتسال قبل از  پنج -میالدی و نود وھفتمصدپنج برابر با  -الفیل
 متوّلد شد. مکه، در ھجرتده سال قبل از ، و ھفجپیامبر

 بن ربیعه هھند دختر ُعْتبَ شریف قریش بود. مادرش  سابی سفیانپدرش 
 شد. نیز از زنان اشراف قریش محسوب می

 مناف قرشی عبدبن  شمس عبدبن  امیهبن  حرببه  سنسب معاویه
-۲۳۱: ص۶است. ( جکه عبد مناف جد مشترک او و پیامبر  رسد یم

۲۳۴()١(. 

 ج پیامبر از اسالم تا وفات سمعاویه
ھـ) مشرف به ۶( هیبیصلح حد ترین از اقوال در سال بنابر قوی سمعاویه

اسالم خود را اظھار نمود ونه به از ترس پدرش نه  یاسالم شده بود، ول
و سه سالگی، به ھمراه  ، در بیستفتح مکهپس از مدینه ھجرت کرد، و 

 نمود.اسالم اظھار ، یزید بن ابی سفیانو برادرش  ابوسفیانپدرش 

                                           
محترم در آخر ھا، اشاره به منبع این مطلب است که مولف  منظور از این شماره -١

است.  استفاده نموده، آوردهھا  آن کتاب، منابع ومآخذی را که در نوشتن این کتاب از
ھاست. مثال دراینجا  ھا اشاره به آن ، و این شماره ی زده و برای ھر منبعی شماره

چاب  ٩حافظ ابن حجر، (ج ی نوشته »متييز الصحابة اإلصابة يف«منظورش  ٦شماره 
 ٦قاھره) است که ترتیب آن در فھرست منابع ومآخذ کتاب، شماره ابن تیمیه،  ۀمکتب

 است. والله اعلم [مصحح]
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 :دکن میداستان اسالم آوردن خود را چنین حکایت  سمعاویه

انَ  ملََّا« امُ  كَ ، عَ بِيَةِ يْ وا احلُدَ دُّ صَ لَ  وَ وْ سُ نِ  ج اهللاِ رَ ، عَ تَبُوا البَيْتِ كَ م وَ يْنَهُ ، بَ يَّةَ ضِ  القَ

قَعَ  سالَمُ  وَ لْبِي، يفِ  اإلِ تُ  قَ رْ كَ ي، فَذَ الَتْ  ألُمِّ َالِفَ  أَنْ  إِيَّاكَ : فَقَ يْتُ  .اكَ أَبَ  ختُ فَ أَخْ  فَ

ي، الَمِ اهللاِ إِسْ دْ  فَوَ لَ  لَقَ حَ لُ  رَ وْ سُ نَ  اهللاِ  رَ بِيَةِ  مِ يْ إِينِّ  احلُدَ قٌ  وَ دِّ صَ ، مُ لَ  بِهِ دَخَ ةَ  وَ كَّ امَ  مَ  عَ

ةَ  رَ مْ يَّةِ  عُ ضِ أَنَا القَ لِمٌ  وَ سْ لِمَ  .مُ عَ يَانَ  أَبُو وَ فْ ي، سُ الَمِ الَ  بِإِسْ ماً  يلِ  فَقَ كَ  لَكِنَّ : يَوْ وْ  أَخُ

 ٌ ريْ ، خَ نْكَ وَ  مِ هُ ىلَ  وَ نِي عَ يْ  الفتح، يوم إسالمي وأظهرت خريا، نفيس آل مل: فقلت .دِ

 ) ۲۲: ص ۳۴، ۱۲۲: ص ۶( ».له وكتبت وسلم، عليه اهللا صىل النبي يب فرحب
دا شد، وبه مادرم یش اسالم پیه در دل من گرایبیدر سال صلح حد«

س اسالم خود را ! پینکد از پدرت مخالفت یاظھار نمودم، وی گفت: نبا
ه را ترک گفت، من یبیحد جپیامبر ھنگامی که پنھان داشتم. سوگند به حدا 

ھـ) من مؤمن بودم، ۷( »عمرة القضاء«در سال  ن و باور داشتم، ویقیبه او 
گفت: برادرت بھتر از تو است؛ چون او  پدرم از اسالم آوردن من خبر شد و

ی نکردم، و روز فتح مکه ن من است، من در مورد خیر ھیچ تقصیریدر د
مرا پذیرایی نمود، و به عنوان کاتب  جپیامبر اسالم خود را اظھار نمودم، 

 .»وی تعیین گردیدم

 نبوتی  هدر مدرس سمعاویه
خود ھای  بعد از مشرف شدن به اسالم تالش نمود که گذشته سمعاویه

نابراین را با نور ایمان، علم و جھاد در راه اعتالی اسالم جبران نماید؛ ب
بودن  »کاتب الوحی« بود، بویژه مقام جپیامبر ھای  مواظب صحبت ومجلس

نبوت ی  هبیشتر را از مدرسی  هفرصت استفاد جوی، و قرابتش با پیامبر 
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مند  مختلف از نور نبوت بھرهھای  برای او بھتر مساعد نمود، و در عرصه
 گردیده است از جمله:

  ج شرف روایت حدیث از پیامبر -۱
پر ی  هبه مدرس جامبر یمانند سایر اصحاب و یاران گرامی پ ساویهمع

در سفر وحضر، در مسجد  جمیمنت نبوت درس آموخت، وبه گرد آنحضرت 
آموخت، و  و خانه حلقه زد، و از او قرآن، احکام و معانی قرآن و احادیث را

 ثبت وضبط نموده و برای نسل بعدی انتقال داد.آن را  باکمال امانت داری
حدیث  ۴ حدیث نقل شده که از جمله: ۱۶۳ سدر مجموع از معاویه

حدیث در صحیح  ۴متفق علیه در صحیح البخاری و صحیح مسلم، و 
 )۱۶۲: ص ۲۵حدیث در صحیح مسلم روایت شده است. ( ۵البخاری و 

 به عنوان سر لشکر سمعاویه -۲
 ۲۴بیش از  وی مسلمان شد، ھنوز جوان خورد سالی بود کهھنگامی که 

سال عمر نداشت، ولی آثار نبوغ، شجاعت، قیادت و رھبری حکیمانه که در 
آن  با فراست نبوت جامبر یسیمای این شخصیت بزرگ تاریخ نمایان بود، و پ

احساس میکرد، و از سوی دیگر صداقت آن در ایمان، امانت داری  بخوبیرا 
قرار گیرد، و  ج ین.. این شایستگی را به او داد تا مورد اعتماد خاتم النبی.و

 این جوان بسپارد.ی  هت بزرگ امارت را بر عھدیمسؤول
  :گوید می در این مورد شیخ االسالم امام ابن تیمیه

إِنَّ « ةَ  فَ يَ اوِ عَ اتُرِ  ثَبَتَ  مُ هُ  أَنَّهُ  بِالتَّوَ رَ امَ  ج النَّبِيُّ  أَمَ رَ  كَ هُ  أَمَ َ ريْ دَ  غَ اهَ جَ هُ  وَ عَ انَ  مَ كَ  وَ

ينًا هُ  أَمِ نْدَ تُبُ يَ  عِ هُ  كْ يَ  لَ حْ ا الْوَ مَ هُ  وَ َمَ يِ  كِتَابَةِ  يفِ  ج النَّبِيُّ  اهتَّ حْ  )۴۷۲: ص ۲( ».الْوَ

معاویه را به عنوان امیر انتخاب نموده  جامبر یبا تواتر ثابت است که پ«
ھمانگونه که دیگران را تعیین نموده بود، معاویه با وی در جھاد شرکت 
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به وی اعتماد کرده او را کاتب وحی  جامبر یکرده، و در مورد کتابت وحی پ
 ».نمود

 کاتب وحی سمعاویه -۳
امانت الھی است که خداوند متعال برای ادای این ترین  بزرگ وحی

و بھترین مخلوقات را بر گزیده است، جبریل امین در میان ترین  بزرگ امانت،
فرشتگان برای تبلیغ وحی به پیامبران انتخاب گردیده است، ھمانگونه که 

ت بزرگ را برعھده دارند. بر یپیامبران الھی در میان سایر بشر این مسؤول

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ :ۀیآ یمبنا ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
ۡهلَِها ۡ�

َ
   ].٥٨ نساء:[ال ﴾إَِ�ٰٓ أ

ھا  آن ھا را به صاحبان سپرده ھا)(امانته کدھد  خدا به شما فرمان می«
           .»دینکرد 

که ھیچ امانتی بزرگتر  -مکلف بود که در کتابت وحی (قرآن)  جامبر یپ
 مھم را بری  هاشخاص امانتدار وثقه را انتخاب کرده، این وظیف -از آن نیست

 بسپارد.ھا  آن
از طرف مقام نبوت به عنوان کاتب وحی که با تواتر  سمعاویه پس تعیین

بزرگ این ابرمرد تاریخ در نزد ثابت است، بیانگر امانتداری، مقام وجایگاه 
، وشایستگی آن به این کار مھم، ودلیل روشنی است بر اینکه این جامبر یپ

عالوه بر اینکه  قرار داشت. جشخصیت مورد بحث ما مورد اعتماد آنحضرت 
 »کاتب الوحی«ریخ، قراءات وعلوم القرآن موضوع سیرت، تاھای  در کتاب

در  ) امام مسلم۲۳۲: ص۶، ۱۱۹: ص۲۶( بودن وی با تواتر ثابت شده است.
صحیح خود حدیثی در این مورد با الفاظ ذیل آورده است که با ھم 

 خوانیم: می



 ٩   مقدمه

 .يقاعدونه وال سفيان أيب إىل ينظرون ال املسلمون كان« :قال عباس ابنعن 

 العرب أحسن عندي قال .نعم:قال .أعطنيهن ثالث ،اهللا نبي يا :ج للنبي فقال

 كاتبا جتعله ومعاوية :قال .نعم :قال .أزوجكها سفيان أيب بنت ةحبيب أم وأمجله

 .املسلمني أقاتل كنت كام الكفار أقاتل حتى وتؤمرين .قال .نعم :قال .يديك بني

 )۱۹۴۵: ص۳۸( ».نعم قال
: مسلمانان توجھی به ابو سفیان نداشتند، گوید می عبد الله بن عباس«

سه چیز را  جامبر یابوسفیان از پ؛ پس کردند می ونه با او نشست وبرخاست
خواست: با دخترش ام حبیبه ازدواج نماید، معاویه را به عنوان کاتب خود بر 

ھا  سفیان را بحیث سر لشکر گروھی از مجاھدین در جنگد و خود ابوگزین
تعیین نماید تا با کفار نبرد کند، ھمانگونه که در برابر مسلمانان جنگیده 

 ».سفیان را پذیرفتپیشنھاد ابواین سه  جامبر یبود. پ
با  )۱۲۳ص: ۲۵( بن عباس باسند قویعبدالله  دیگر روایت از ودر

اتب که ی: معاویعنی. »وكان يكتب الوحي« :صراحت بیشتر چنین نقل است
 بود.  یوح





 
 

 در زمان خلفای راشدین سمعاویه

را به صفت سر  سیزید بن ابی سفیان، سصدیق ابوبکراول ی  هخلیف
به شام گسیل کرد. یزید، در  به عنوان سرباز ومجاھد را سو معاویهلشکر 

نیز به حکمرانی و  سیدفتح شد. یزدمشق  جا موفقیت به دست آورد و آن
 )۶۳ -۶۰: ص ۳۴( والیت دمشق برگزیده شد.

یزید را در حکمرانی دمشق ابقا کرد و  ،سعمر بن خّطابدوم ی  هخلیف
 )۵۴ -۵۲: ص ۱۲( زود.و نواحی اطراف آن را بر قلمرو وی اف فلسطین

برادرش  ست، عمر بن خطابدرگذش سھجری قمری، یزید ۱۸در سال 
 ) ۱۳۲: ص ۲۵را جانشین وی کرد، ( سمعاویه

ھا بود، و از لحاظ  انسانترین  بزرگ از لحاظ فراست و زیرکی جزء سعمر
گاه بود، و از ھمه بیشتر ملتزم به حق بود و از ھمه ھا  آنترین   افراد شناسی آ

گاهبه    )۴۷۲: ص ۲( تر بود. حقیقت آ
، ھیچگاه منافق و یا کسی از سو نه ابوبکر ،سنه عمر بن خطاب

و سرزنش، سرزنش اند  نگماشته امور مسلمین ۀنزدیکانشان را برای ادار
 داشت. را باز نمیھا  آن کنندگان در اطاعت از فرمان یزدان

بدین  را در جای خود ابقا کرد. سنیز معاویه سعثمان، سعمربا مرگ 
نخست، به تدریج در شام،  ی در زمان خالفت سه خلیفه سترتیب معاویه

: ۲( .ومدت بیست سال به عنوان امیر شام بود قدرت و محبوبیت کسب کرد
 )۲۳۲: ص ۶، ۴۷۲ص 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86




 
 

 سفضیلت معاویه

که او مانند سایر  اینست سبن ابی سفیان  ترین منقبت معاویه بزرگ
را داشت، ودر امت اسالمی  جامبر یاصحاب ویاران گرامی افتخار صحبت پ

 ج امبریاران گرامی پیاصحاب و  ھیچ فضیلتی باالتر از مقام صحبت نیست؛
ر مسلمانان برتری ین امت، و برسایبھتر به شھادت قرآن و سنت صحیح

 دارند به دالیل ذیل: 

 أصحايب �سبوا ال«: ج النبي قال :قال عنه اهللا ريض اخلدري سعيد أيب عن

: ص ۱۵( .»نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أنفق أحد�م أن فلو
 )۱۹۶۷: ص ۳۷، ۱۳۴۳

نا سزا نگویید؛ اگر یکی از شما برابر کوه احد مالی را  یاران مرا بد و«
 . »باشد مینھا  آن ی هصدقه نماید، برابر یک مشت و یا نیم مشت صدق

ن عصر، عصر خود، سپس عصر صحابه را یبھتر جامبر یگر پیث دیودر حد

 .»أميت قر�، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهم خ�«داده فرموده است:  قرار
 )۱۳۳۵ : ص۱۵(

 و اخالص مان ویمملو از ا ھایشان ه دلکصحابه مؤمنان واقعی بودند 
ه قرآن کم ینیب میلذا  بود؛ کو نفاق پا کش شریاز آال مانشان خالصانه، ویا

 ھای: هیدر آ

 ].١٣[البقرة:  ﴾�َّاُس ٱ�َذا �ِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ﴿
د ھمانگونه که یاریمان بیشود: اگفته  (منافقان) شانیبدھنگامی که «

 .»مان آوردندیاز مردم ای  هتود
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ْۖ ٱَ�َقِد  ۦفَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِ ﴿  ].۱۳۷[البقرة:  ﴾ۡهتََدوا
گمان ید، بیا مان آوردهیاورند، ھمانگونه که شما ایمان بیاگر آنان ا«

  .»گردند... یاب میراھ
ن خود یه اکداده است  گران قراریمان دیر اایرا اساس ومعھا  آن مانیا

 است.ھا  آن نیمان راستیل ایدل

ِينَ ٱوَ ﴿ۀ یآ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�َّنَا  �َّ َّ� 
 ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ  ْ ِيَن َءاَمُنوا  ].١٠[الحشر:  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

ند: پروردگارا! ما یگو یند، میآ می ایانصار به دن که پس از مھاجر و یکسان«
 یا نهیامرز، وکیب اند، گرفته یشیمان آوردن بر ما پیرا و برادران ما را که در ا

 .»مده... یجاھا  آن ما نسبت به یھا در دل

ما بلغ  ال�سبوا أصحايب؛ فلو أن أحد�م أنفق مثل أحد ذهبا« :ثیحد و
 ».مد أحدهم وال نصيفه

 م.ینکاد نیی یکر و نیرا جز به خھا  آن هکگرداند  می الزم
 نفاق وی  هنشانھا  آن رواداشتن لعن وسب به بغض وعداوت با اصحاب، و

 نی است.ید بی

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿: ۀیبا استناد به آ /کامام مال اَر  ]٢٩[الفتح:  :﴾ۡلُكفَّ
  :دیفرما می

 فقد ج اهللا رسول أصحاب من أحد عىل غيظ قلبه يفو الناس من أصبح من«

 )۲۴۷: ص ۳۶( .»اآلية هذه أصابته

 ج امبریاران پیی از یکه با کاست  یفوق شامل اشخاصی  هیعنی آی
 فار محسوبکی  هه از زمرین آیعداوت ودشمنی داشته باشد، واو طبق ا

 گردد. می



 ١٥   بمعاویه بن ابی سفیان

 لقد: قلت« د:یفرما یداده مح یرا توض کن گفتار امام مالیامام قرطبی ا

 عليه طعن أو منهم واحدا نقص فمن .تأويله يف وأصاب مقالته يف مالك أحسن

 )۲۴۷: ص ۳۶( ».املسلمني رشائع وأبطل العاملني، رب اهللا عىل رد فقد روايته يف
امام مالک چه خوب فرموده و استنباط خوبی نموده است! پس شخصی «
موده، ویا طعنی در روایت او داشته باشد، او از صحابه را انتقاد ن یکی کدام

در حقیقت گفتار پروردگار عالم را رد کرده، دین اسالم را باطل قرار داده 
 . »است

 سپس ھر فضیلت ومنقبتی که در مورد صحابه وارد شده، شامل معاویه
 بود.  جرسول الله  ؛ چون او از اصحاب و یاران راستینباشد مینیز 

 حنینی  هغزودر  سحضور معاویه
نَزَل ﴿ فرماید: خداوند متعال می

َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ َوَ�َ  ۦَ�َ

َب  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ْۚ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  �َّ َ�َفُروا

 ].٢٦[التوبة:  ﴾٢٦ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
انی یو بر مؤمنان فرود آورد و سپاھ پیامبرآنگاه خدا آرامش خود را بر «

رد و کدند عذاب یفر ورزکه کسانی را کد و ندید را نمیھا  آن هکفرو فرستاد 
 .»ن بودیافران ھمکسزای 

بشمار میرود که در  جآن اصحاب ویاران رسول الله ی  هاز جمل سمعاویه
که با  مردمانی بودی  هحنین) شرکت داشتند، و در زمری  ه(غزو این غزوه

: ۲( وسکینه از جانب خداوند نازل گردید. آرامشھا  آن بر جشمول پیامبر 
۴۵۸( 

 نوید جنت



 بمعاویه بن ابی سفیان  ١٦

 اطالق جامبر یاران پین یتر برده تن از گرامی »مبشرهی  هعشر«ی  هواژ
ر یرا نام گھا  آن مجلس یکو در  به طور مشخص ج امبریه پکگردد  می

مبشره ی  هبه عشرھا  آن ن بشارتینموده بشارت به بھشت داد؛ و بنابرا
ر اصحاب وامت اسالمی ین ده تن بر سایبه اتفاق اھل سنت ا افتند. ویشھرت 

 برتری دارند.
بطور عموم بشارت به جنت داده  ج امبریزیر به تمام اصحاب پی  هیدر آ و
 اند: شده

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ِ  لَۡفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي مِنُ�م مَّ ْوَ�ٰٓ�

ُ
ۡ�َظُم َدرََجٗة َوَ�َٰتَلۚ أ

َ
َك أ

ِينَ ٱّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�ٰتَلُوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ  ].١٠[الحدید:  ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ

گران] یاند [با د ردهکه] انفاق و جھاد کش از فتح [میه پکسانی از شما ک«
ه انفاق و ه بعدا بکاند  سانیکث] درجه بزرگتر از یستند آنان از [حیسان نیک

داده است و خدا  (جنت)ویکدام وعده نکاند و خداوند به ھر  جھاد پرداخته
گاه استینک به آنچه می  .»د آ

. جون او در باشد مینیز  سواین بشارت بدون تردید مشمول معاویه
فتح مکه در جھاد و انفاق فی سبیل الله  اصحابی است که بعد ازی  هزمر

 )۴۵۹: ۲سھم گرفته است. (

 مبتکر و سر لشکر غازیان بحر سیهمعاو
بصورت  ساین نوید جنت در حق این شخصیت بزرگ تاریخ معاویه

در حدیث  جبه زبان رسول الله  خصوصی با توضیح، تأکید وصراحت بیشتر
 صحیح البخاری با الفاظ ذیل وارد شده که ھیچ جای تأویل وانکار باقی

 ماند: نمی
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 يغزون أميت من جيش أول« :ليقو ج النبي معتاهنا س ل حرام أمعن 

 أنتِ « :قال ؟فيهم أنا ،اهللا رسول يا :قلت :حرام أم قالت .»أوجبوا قد ابلحر

 قيرصمغفور مدينة يغزون أميت من جيش أول« :ج النبي قال ثم ».فيهم

 ) ۱۰۶۹: ص ۱۵( .»....هلم
 جه او از رسول الله کت است یانس بن مالک) روای  هاز ام حرام (خال«

که فرمود: نخستین لشکر اسالم که جنگ دریایی را به راه  دکن میروایت 
 . »گرداند جنت را بر خود الزم می ،بیندازد

ھا  آن ی ه، آیا من در جملج: ای رسول الله گوید می ام حرام راوی حدیث
نخستین لشکر اسالم که «افزود:  جھستم؟ فرمود: بلی. سپس رسول الله 
رود، او مورد آمرزش خداوند قرار  به قصد جھاد به پایتخت روم می

 .»گیرد می

با انجام کاری موجب رفتن  »أوجبوا قد« :یث معنایحد یبه اتفاق علما
 به جنت، جنت را بر خود الزم قرار دادن است.

افتخار ابتکار به راه  ھمانگونه که روایت دیگر این حدیث ثابت میسازد که
رد بحث ما بعھده شخصیت موآن را  اندازی جنگ دریایی وسر لشکری

 بن عبادة زوجها مع فخرجت«داشت، واین منقبت بزرگ را او کمایی نمود: 

 فلام. سفيان أيب بن معاوية مع البحر املسلمون ماركب أول غازية الصامت

 فرصعتها لرتكب دابة إليها فقربت الشام فنزلوا قافلني غزاهتم من انرصفوا

 ».فامتت

ا شوھرش عباده بن صامت در ب ام حراماش  : خالهگوید می سانس
بود، شرکت نمود،  سنخستین جنگ دریایی مسلمانان که به قیادت معاویه



 بمعاویه بن ابی سفیان  ١٨

خواست سوار شود، از  به مرکبی می پس بعد از بر گشت از غزای بحر در شام
 آن مرکب افتاده درگذشت.

را استنباط  سمعاویه منقبت از این حدیث فضیلت و لذا حافظ ابن حجر

 ومنقبة البحر، غزا من أول ألنه ملعاوية منقبة احلديث هذا يف« :گوید می کرده

 ».قيرص مدينة غزا من أول ألنه يزيد لولده
بیان فضیلت معاویه است؛ چون او نخستین شخصی  در این حدیث«
بیان فضیلت فرزندش یزید است  که جنگ بحری را به راه انداخت، و است

 )۱۰۲: ص ۸( .»ه بودکه او اولین بار پایتخت روم را محاصره نمود
حوادث مھم سال بیست وھشتم ھجری و راه ی  هابن جریر طبری دربار

 نویسد: می چنین ساندازی جنگ دریایی توسط معاویه
که جنگ دریا کرد معاویه بن ابی سفیان بود به روزگار  نخستین کسی«

این کار را خواسته بود که اجازه ی  هچنان بود که از عمر اجاز عثمان، و
رسید، معاویه اصرار کرد تا عثمان به این  چون عثمان به خالفت ده بود. وندا

شان را مگزین، ھر که  بھترین کار مصمم شد وگفت: کسان را انتخاب مکن، و
 )۲۱۰۶: ص ۳۲( ».دلخواه طالب غزا شود، او را بردار وکمک کن به

 سدر حق معاویه ج الله رسولدعای مستجاب 
ار گرامی خود را مورد نوازش قرار داده در کاتب وحی و ی جرسول الله 

ه سعادت دو جھان او را دربر داشته، کنمود  یویژه و جامع یحق وی دعا
 ملموس بود. یدر زندگی و واثر اجابت آن

امام ترمذی در سنن خود با سند صحیح چنین روایت نموده  در این مورد
 است
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 النبي عن: ج اهللا رسول أصحاب من وكان -عمرية  أيب بن الرمحن عبدعن 

: ۲۱( ».به وأهد مهديا هاديا اجعله ا�« :ملعاوية قال أنه صىل اهللا عليه وسلم
 )۶۸۷ص

 معاویه گفت:ی  هدربار جامبر یپ :گوید می هریعم یاب بن الرحمن عبد«
 ».گران قرار بدهید یاب وراھنمایا! او را راھیخدا

سرباز اسالم در  اول بحیثی  هو خلیف جامبر یکه در زمان پ سمعاویه
ن عمر یالمؤمننمود، سپس در زمان امیر وغزوات ایفای وظیفه میھا  جنگ

وسر لشکر مجاھدین و پس از  به عنوان امیر شام سوعثمان سبن خطاب
خالفت خود سبب فتح و ھدایت ھزاران انسان ی  هآن در دور بیست سال

دعای  برکت این گردید، این ھمه بعد از فضل ومرحمت خداوند مھربان
 بود. جامبر گرامی یپ





 
 

 سیاسی اسالم شخصیتترین  بزرگ سُمعاویه

علم و  ،در سیاستتاریخ در نه تنھا در میان مسلمانان بلکه  سمعاویه
 ،وی بارۀ ذکاوت ضرب المثل است. شاید مشھورترین ضرب المثل در

است که کنایه از سیاست و  )ية(شعرة معاو »موی معاویه«اصطالح 
 است. صطالحات جدیددیپلماسی در ا

 د:کن میدر یکی از جمالتش به این مطلب اشاره  سمعاویه

وها أرخنيبو ينيلو أن ب« وإذا  ،تهاي الناس شعرة ما انقطعت، كانوا مدّ

ا  )۴۹: ص ۱۹( »أرخوها مددهتُ
گذارم آن تار مو قطع  نمی اگر رابطۀ من با مردم جز تارمویی باقی نماند.«
و اگر رھا  ،م (تا پاره نشود)کن میبکشند من رھایش تار مو را ھا  آن اگر ،شود

 ».کشم می کنند من
وی را با جمالت ی  هسیاست حکیمان سدوم عمر بن خطابی  هخلیف

 کوتاه چنین تعبیر نموده است:

: ۲۰، ۳۶۵: ص۳۰( ».تذكرون كرسی وقيرص ودهامها وفيكم معاوية«
  .)۱۴۷: ص ۳۴، ۱۴۷ص

ید، در کن میاز آن تعجب  ور شده وقیصر یاد آ شما ار سیاست کسری و«
 !»که در میان شما سیاست مدار بزرگی چون معاویه وجود دارد حالی

ترین  بزرگ او را جیکی از یاران گرامی رسول الله  سعبد الله پسر عمرو

ما رأيت أحدا أسود من «: گوید می شخصیت سیاسی اسالم معرفی نموده
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 ».عمر خ�ا منه، و�ن معاو�ه أسود منهمعاو�ة. قال: قلت: و ال عمر؟ قال: اكن 
 )۴۰۹: ص ۳۴ ،۱۳۵: ص ۱۳(

ھیچ یکی را در سیاست بھتر از معاویه ندیدم. از وی پرسیده شد که: «
 حتی از عمر او سیاست دان بود؟

ی پاسخ داد: آری، عمر نسبت به وی فضیلت و برتری داشت، ولی او در و
 ».سیاست باالتر از عمر بود

 داند: سیاسی اسالم می شخصیتترین  بزرگ ز او راعوام بن حوشب نی

 أبو كان قال بكر أبو وال قيل معاوية من أسود ج اهللا رسول بعد أحدا رأيت ما«

 )۴۰۹: ص ۳۴ -۱۳۵: ص ۱۳( ».أسود وهو منه خريا وعثامن وعمر بكر

از وی  در سیاست بھتر از معاویه ندیدم. جبعد از پیامبر  ھیچ یکی را«
وی پاسخ داد: آری،  حتی از ابوبکر او سیاست دان بود؟پرسیده شد که: 

ند، ولی او در نسبت به وی فضیلت وبرتری داشت ابوبکر، عمر وعثمان
 .»بود سیاست بھتر از ھمه



 
 

 دینی  هماز دیدگاه صحابه و ائ سُمعاویه

 مبشرهی  هاز عشر ییک سوقاص ابیدیدگاه سعد بن  -۱
ت ین روایمعاویه چنی  هدربار سوقاصخ خود از سعدبن ابی یر در تاریثکابن 

 نموده است:

 ».يعنی معاوية الباب هذا صاحب من بحق أقىض عثامن بعد أحدا رأيت ما«
 )۱۳۳: ص ۱۳(

 ».پس از عثمان ھیچ یکی را در قضا بھتر از معاویه ندیدم«

 بابن عباس دیدگاه دانشمند امت اسالمی و ترجمان القرآن -۲

 وت و دانشمند دینشاگرد مکتب نب سمعاویه -الف
امام بخاری در صحیح خود در باب فضایل الصحابه از ابن ابی ملیکه 

أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، فأُيت ابن عباس، « روایت ذیل را آورده است:

  ».فقال: دعه فإنَّه قد صحب رسول اهللا

بواحدة،  إالَّ ه ما أوتر هل لك يف أمري املؤمنني معاوية؟ فإنَّ « :و در روایت دیگر

 ».فقال:إنه فقيه
معاویه بعد از نماز عشا یک رکعت نماز وتر خواند، را کسی بطور شکایت «

به ابن عباس عرض کرد، وی در پاسخ فرمود: کاری نداشته باشید او صحابی 
واب فرمود: او (معاویه) فقیه در ج است. وطبق روایت دیگر: جرسول الله 

  ».است
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از دیدگاه  سد که چون معاویهشو میاز روایت فوق بخوبی استفاده 
دانشمند در دین  را داشته و شخص جدانشمند امت، شرف صحبت پیامبر 

 است؛ نباید بر آن اعتراض و انتقاد نمود.

 سزاوار خالفت سمعاویه -ب
را در عصر خود بیش از ھمه مستحق  سدانشمند بزرگ امت اسالمی، معاویه

 أخلق أحدا رأيت ما« :نقل است چه از او و خالفت میدانست، چنان حکومت

 )۳۶۹: ص ۳۱( ».معاوية من للملك
زیر به ی  هبن عباس نقل کرده که او از آیعبدالله  از و نیز ابن کثیر

  خالفت رسیدن معاویه استنباط نموده است:

 ۥإِنَّهُ  ۡلَقۡتِل� ٱُسۡلَ�ٰٗنا فََ� �ُۡ�ِف ّ�ِ  ۦَوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َ�َقۡد َجَعلَۡنا لَِوِ�ِّهِ ﴿
  ].٣٣ء: سرا[اإل ﴾٣٣َ�َن َمنُصوٗر�

م پس [او] یا شته شود به سرپرست وی قدرتی دادهکس مظلوم کھر «
  .»اری شده استیرا او [از طرف شرع] یند زکروی   ادهید در قتل زینبا

دانشمند امت اسالم: ابن عباس در کل، این مطلب را برداشت نموده «
دست خواھد گرفت؛ چون ایشان ولّی دم عثمان است که معاویه قدرت را به 

خواست که  بود؛ زیرا عثمان مظلومانه به شھادت رسید، معاویه از علی می
را قصاص کند. چون معاویه اموی ھا  آن قاتالن عثمان را تحویل وی دھد، تا

 )۵۱: ص ۱۴بود. (

  وتابعی بزرگ مجاهد بن جبر مفسردیدگاه  -۳
در  - بن و شاگرد ارشد ابن عباسیتابعن یاز مفسر یکی -از مجاھد 

 ».املهد هذا لقلتم معاوية رأيتم لو«چنین نقل است:  سهیمورد معاو
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 )۱۳۵: ص ۱۳( .»گویید: مھدی ھمین است اگر معاویه را ببینید، می«
منظور از این گفتار بیان فضیلت و مقام معاویه است، نه برتری مھدی بر 

خري «بر مھدی و امثال آن برتری دارد:  هترین صحاب ادنیوی؛ زیرا در واقع 

 .»...القرون قرين

 عادل عمر بن عبد العزیزی  هدیدگاه خلیف -۴
عبد الله بن مبارک از محمد بن مسلم از ابراھیم بن میسره روایت 

 :که او گفت دکن می

 فانه ؛معاوية شتم إنسان إال قط إنسانا رضب العزيز عبد بن عمر رأيت ما«

 )۱۳۹: ص ۱۳( ».أسواطا رضبه
کسی را مورد ضرب قرار دھد، مگر  ام که عبدالعزیز را ندیده من عمر بن«

 ».شخصی را که به معاویه ناسزا گفته بود که اورا (بطور تعزیر)چند شالق زد

 بن مبارک محدث خراسانعبدالله  دیدگاه -۵
 سوال شد در جواب گفت: سمعاویه ۀبارابن مبارک در از 

 ولك ربنا خلفه فقال محده ملن اهللا سمع ج اهللا رسول قال رجل ىف أقول ما«

 منخر ىف لرتاب :فقال العزيز عبد بن عمر أو هو أفضل أهيام له فقيل .احلمد

 )۱۳۹: ص ۱۳( ».عبدالعزيز بن عمر من وأفضل خري ج اهللا رسول مع معاوية

نماز خوانده است،  جچه بگویم در مورد کسی که پشت سر رسول الله «

و معاویه در پشت  »سمع اهللا ملن محده«فرموده:  جرسول الله ه ھنگامی ک

سمع به معنی  ۀو معلوم است کلم .گفته است »احلمد كل ر�نا و«سرش: 
حاصل شده است که ھمراه  استجاب است که این فضل بزرگ برای معاویه

 .»احلمد كل ر�نا و«نماز بخواند و بگوید  جرسول الله 
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ھا  آن معاویه و عمر بن عبدالعزیز کدام از !ای ابن مبارک :پس گفته شد
 افضل است؟

قرار  جفت: غباری که در بینی معاویه در معیت رسول الله گدر جواب  
 ».تر از عمر بن عبدالعزیز است و با فضیلت گرفته، بھتر

  دیدگاه محدث بزرگ معافی بن عمران -۶
 فغضب ؟العزيز دعب بن عمر أو معاوية أفضل أهيام عمران بن املعاىفسئل « 

 صاحبه معاوية ؟التابعني من رجل مثل الصحابة من رجال أجتعل :للسائل وقال

 )۱۳۹: ص ۱۳( ».اهللا وحى عىل وأمينه وكاتبه وصهره
از معافی بن عمران سوال شد کدام یک از معاویه و عمر بن عبدالعزیز «

حاب : آیا یکی از اصگوید می شده به سوال کننده وی عصبانی  افضل است؟
معاویه یاور، برادر زن، کاتب و  بینی؟ را مثل یک تابعی می ج رسول الله

 ».بر وحی بود جشخص معتمد رسول الله 

 ربیع بن نافع حلبی دیدگاه محدث شام -۷
 ما عىل اجرتأ السرت الرجل كشف فاذا ج حممد ألصحاب سرت معاوية« 

 )١٣٩: ص ١٣( .»وراءه
ابو توبه، ربیع بن نافع حلبی گفته است: معاویه حجاب یاران رسول «

 است، کسی که این حجاب را بر دارد، جرأت انتقاد به دیگر اصحاب را جالله
 ».دکن میپیدا 

 اهل سنت امام احمد بن حنبل امامدیدگاه  -۸
 پرسده شد: سامام احمد بن حنبل در مورد معاویه 
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 وال ،الوحي كاتب معاوية إن أقول ال :قال منفي اهللا رمحك تقول ما« -الف 

 قول هذا :عبداهللا أبو قال؟ غصبا بالسيف أخذها فإنه ؛املؤمنني خال نهإ :أقول

: ص ۲۴( ».للناس أمرهم ونبني جيالسون وال القوم هؤالء جيانبون رديء سوء
۴۳۴( 
دانم؛ یی مسلمانان نمیکاتب وحی ودا ه راید: معاویکه بگو یشخص «

امام احمد  د؟ییگو می ن شخ چهیدر مورد چن .الفت را غصب نمودچون او خ
 ن اشخاص نشست وید با چنین سخن نادرستی است، نبایدر پاسخ فرمود: ا

 بدی  هیاز نظردوری الزم است، و مردم را ھا  آن برخاست کرده شود، و از
گاه کرده شودھا  آن  .»آ

 عمر أو معاوية أفضل امهيأ :اهللا عبد أليب قلت :قال املروذي بكر أيبعن  -ب

 ص اهللا رسول بأصحاب نقيس لسنا .أفضل معاوية :فقال ؟العزيز عبد بن

 )۴۳۴: ص ۲۴( »....أحدا
ز یدم که: عمر بن عبد العزی: از امام احمد پرسگوید می ر مروزیکابوب«

چ کسی را به یبھتر است. وھ هیدر جواب فرمود: معاو ه؟یا معاویبھتر است 
 ».میکن یسه نمیمقا جامبر یاصحاب پ





 
 

 سهاي وارد شده بر معاویه و طعن ها تهمت بر رد

نظیر  بی مجاھد، شخصیتی  هنویسان در حق این خلیف تارخ تاریخ و
، بسیار جفا نموده، برخی جگرامی و شخص مورد اعتماد پیامبر  یار سیاسی،

اه او را بیش از حد تبلیغ نموده در نظر عامه گنھادی  اجت نظرھا و یا خطای
که اند  را بر آن چسپانیدهھایی  و بر چسپ ھا تھمت و یا اند، بزرگی جلوه داده

 دامن او از آلودگی آن کامال پاک و مبرا بوده است.
مورد امور آتی را  بی یھا تھمتھا و بافی از عوامل مھم این دروغ و دروغ

 میتوان شمرد:
ی  هلعسیاسی و مذھبی است، مطاھای  یکی از عوامل آن، کشمکش -۱

و دقت در  -بود سهیکه در رأس و مؤسس آن معاو -ھا  امویی  هتاریخ دور
ی  هکه از دور تاریخ تدوین وراویان آن نشان میدھد که بیشتر تاریخ نویسانی

ھا بوده، و یا به  یا علوی ھا ھا سخن گفتند، از ھوا خواھان عباسی اموی
راشد ی  هعلیه خلیففتنه و آشوبگری ی  هکه در نتیجاند  منسوبھای  گروه

عداوت و دشمنی عثمان، معاویه و... را  اند، به وجود آمده سعثمان بن عفان
پروراندند، عالوه بر اینکه تاریخ عھد امویھا در عصر حکومت  به دل می

تدوین  -ھا حیثیت اپوزسیون را داشتند که در عصر اموی -ھا  عباسی
 گردیده است.

بی، ودر عصر حکومت رقیب ھای مذھ که توسط مخالف پس تاریخی
را به  ھا ھای آن سیاسی تدوین گردد، چه توقع از آن داشت؟ جز اینکه کاستی

چشم پوشی ھا  آن ھا وجوانب مثبت از خوبی شکل مبالغه آمیز جلوه داده،
 نماید. 
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تنھا یک موضوع تاریخی نیست، بلکه باالتر  ،موضوع صحابهحالی که  در
به  ھا آن ابه سند دین ما ھستند، و عدالتاز آن، موضوع دین است؛ چون صح

در این مورد خطیب  ده است.یاتفاق اھل سنت از قرآن و سنت به ثبوت رس
بغدادی در کتاب خود (الکفایه) از ابوزرعه رازی عبارت ذیل را نقل کرده 

 است:

 زنديق انه فاعلم ج اهللا رسول أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت إذا«

 والسنن القرآن هذا إلينا أد وانام حق والقرآن حق عندنا ج الرسول أن وذلك

 والسنة الكتاب ليبطلوا شهودنا جيرحوا ان يريدون وانام ج اهللا رسول أصحاب

 )۴۹: ص ۲۲( ».زنادقة وهم أوىل هبم واجلرح
انتقاد کرده طعن  ھرگاه کسی را مشاھده کردید که به یکی از اصحاب«
نزد ما حق است،  جاست؛ چـون رسول الله  دین ، بدان که او بیدکن میوارد 

اند،  به وسیله اصحاب به ما رسیده جھای رسول الله  و این قرآن و آن سنت
خواھند مگر اینکه شاھدان ما را مورد اتھام قرار دھند، تا قرآن  نمیھا  آن پس

 برگردد چونھا  آن را باطل کنند. و باید اتھام به خود جو سنت رسول الله 
 ».دین ھستند بیھا  آن

بر معاویه و یا دیگر صحابه ی  هروایات تاریخی که از آن مالحظ -۲ 
ان یق راویر مستند، و از طریات غیت قاطعی ابن روایثرکد، اشو میدانسته 

ح صحابه قابل استدالل نمی باشد؛ یچگاه در تجریه ھکرموثق نقل شده یغ
اطر اینکه از جعلی ویا ضعیف است بخ ،% روایات تاریخی، موضوع۹۹چون 

فتنه ومشاجرات صحابه: ابو مخنف: ی  هدور تاریخ بویژه تاریخ راویان مشھور
: ص ۲۸)، محمد بن مروان سدی صغیر، (۴۲۰ -۴۱۹: ص۲۹لوط بن یحیی(

: ص ۷) محمد بن عمر واقدی(۴۷۹ص  :۷)، محمد بن سایب کلبی، (۲۳۷
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امام ذھبی  اند. ضعیف، متھم و متروک ھای راویھا  این است که ھمه )۴۹۸
 :گوید می در مورد ھمچو روایات تاریخی

در برابر برخی از اقوال و روایاتی که در خصوص جنگ و جدال «
ھای تاریخ و یا در دیوان شاعران ذکر شده، و  و در البالی کتاب شاصحاب

د، سکوت را جائز شو میھمواره از طرف گمراھان و دشمنان تبلیغ 
باشند یا منقطع یا  که امروز در دسترس میا ھ آن دانیم؛ زیرا بسیاری از نمی

را پاکسازی کرد و ھا  این ضعیف و یا دروغی بیش نیستند. پس الزم است که
و  شھایی را نابود کرد تا ھمگی بر محبت اصحاب کرام یا حتی قسمت

 متحد باشیم.ھا  آن خشنودی از
انی و چنین روایات و اقوالی را بایستی در اختیار متخصصین و دانشمند

قرار داد که توان تحلیل درست، و بدور از ھرگونه ھوای نفس و تعصب 
درخشان، و فضائل ی  هپردازند، و با توجه به سابق کورکورانه به مطالعه آن می

دارند، چنین اشخاصی ھمیشه بر ایشان طلب  شبسیاری که اصحاب کرام
خروج از  مغفرت و رأفت را از خداوند مسئلت دارند، و ھیچگاه آنان را به

 )۹۴ -۹۳: ص ۲۷( .ندکن میدین و یا نفاق در اعتقادشان متھم ن

و دورهءخالفت وی وارد  سکه بر معاویه ترین طعن وانتقادھائی عمده از
 شده، و ثبوت تاریخی ھم دارد، دو چیز است:

از  سرخ داد، و معاویه سو علی سکه میان معاویه مشاجراتی -۱
 رد، بلکه در برابر او جنگید. شرعی مسلمانان اطاعت نکی  هخلیف
 استخالف یزید. -۲





 
 

 بمشاجرات بین معاویه و علیي  هدربار

 چند نکته قابل یادآوری است: بمشاجرات بین معاویه وعلیی  هدربار

 صحابه معصوم از گناه نیستند -۱
اھل سنت و جماعت، اعتقاد بر معصومیت ھیچ کدامی از ی  هھیچ یک از ایم

، و نه پیشگامان جرا ندارند، نه نزدیکان رسول الله  جاصحاب رسول الله 
 ھا. دین اسالم، و نه غیر آن

و ما از کسانی ھم نیستیم که درباره « :گوید می امام دھبی در این مورد 
یم که کن میغلو و افراط داشته باشیم و ادعا نھا  آن اصحاب و یا یکی از

  )۹۴ -۹۳: ص ۲۷( ».ھستند معصوم و از ھر گناھی مبرا
 ج امبریات پیچه در ح -ه برخی از صحابهکوجود دارد  یبلکه موارد
ھا  آن انسانند. البته اشتباھاتھا  آن رایدچار اشتباه شدند؛ ز -وچه بعد از آن

ه در بحر کآلودگی است  کاندی  هحد و حصرشان بمثابیبھای  ییکدر برابر ن
 افتد.یران بیکب

به اشتباھات خود به توبه بردن  یبه مجرد پھا  آن گریو از طرف د 
به ھا  آن دند، وبه گناه خود اصرار نداشتند. پس اشتباھاتیورز یمبادرت م

توبه صادقانه و یا به برکت ی  ه، ویا بوسیلج برکت صحبت پیامبر
مورد عفو قرار یافته وباعث رفع  اند، که در راه اسالم انجام داده ھایی فداکاری
 گردیده است.ھا  آن درجات

ه ک یسرزده باشد، اما درصورتھا  آن که حقیقتًا از گناھانیی  هباراین در
 یبوده باشد، بر مبناھا  آن نییبه اساس اختالف نظر، اجتھاد ونگرش د

ستند؛ بنابراین یح حتی درحالت اشتباه خالی از اجر و پاداش نیث صحیحد
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رداد، بلکه را مورد انتقاد واھانت قراھا  آن د با استناد به برخی اشتباھات،ینبا
را به نیکی یاد کرده، و از خداوند برایشان آمرزش ھا  آن ما مکلف ھستیم که

 بخواھیم:

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ِ�ۡ  ِ ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ ْ َر�ََّنا  ﴾١٠يَن َءاَمُنوا

 ].١٠[الحشر: 
پروردگارا  :ندیگو می، اند ه بعد از آنان [مھاجران و انصار] آمدهکسانی ک«

شی گرفتند ببخشای و یمان آوردن بر ما پیه در اکبر ما و بر آن برادرانمان 
ای مگذار  نهکیچگونه] یاند [ھ مان آوردهیه اکسانی کمان نسبت به یھا در دل

 ».ه تو رئوف و مھربانیکپروردگارا راستی 

 صحابه ما حق قضاوت را نداریم مشاجراتی  هدربار -۲
فرماید: ما معتقدیم که در خصوص نزاع و  می /میهیشیخ االسالم ابن ت
آنان ی  هبوده، باید مواظب خود باشیم، و دربارھا  آن اختالفات که در بین

 طرفی را عادل و طرف دیگر را ظالم معرفی نکنیم؛ چونبقضاوت ننشینیم 
 مجتھدانی بودند که در نظراتھا  آن

اند که در صورت اول دو اجر  اند، و یا بخطا رفته و آرایشان یا اصابت نموده 
دارند و در صورت دوم یک اجر، ھرچند بایستی باور داشت که بخشی از 

آن دوران دروغی بیش نیستند. درباره حوادث و وقایع  ھا ھا و نوشته گفته
 )۴۱: ص۵(

 خالفت را نداشت ادعایهیچگاه  سمعاویه -۳
معاویه کسی نبود که در آغاز کار جنگ را انتخاب کند، بلکه ھمیشه 
سعیش بر این بود که قتالی انجام نپذیرد. اما دیگران بیشتر به قتال میل 
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تال برای ھردو و ترک ق این بود که جنگی در نگیرد، ھم درست وداشتند.. 
 به حق نزدیکتر بود.  گروه بھتر بود. اما علی از معاویه

و این جنگ، جنگ فتنه بود که نه واجب و نه مستحب است. که این 
قول، قول امام احمد، و اکثریت اھل حدیث، و اکثر ائمه و فقھا است، و 

 سھمچنین قول بزرگان صحابه و تابعین، و نیز سخن عمران بن حصین
فروش « :گفت در این قتال فروش سالح رامنع کرده بود و میاست که 

و نیز این سخن، سخن اسامه بن زید، محمدبن  ».سالح درفتنه جایز نیست
وقاص، و اکثر باقیماندگان از مھاجرین و  مسلمه، ابن عمر، سعدبن ابی

. و بھمین خاطر است که مذھب اھل سنت اینگونه حکم باشد می شانصار
خن گفتن در مورد آنچه بین صحابه پیش آمده خودداری که در س دکن می

شود، چون فضائل آنان به ثبوت رسیده و مواالت و محبت ھمه آنان واجب 
 )۲۲۰ -۲۱۹: ص ۴. (باشد می

ھنگامی که ھیچگاه ادعای خالفت را نکرده است،  سھمچنان معاویه و
 سیدر جنگ بود، برای خالفت به وی بیعت نشده است، و با عل سبا علی

جنگ نکرده بر سر اینکه خودش خلیفه باشد، و ادعای این را نداشته که وی 
 اعتراف سلیاقت و مستحق خالفت است، و خود و یارانش به خالفت علی

 ، و در نظر نداشتند که باید با علی آغازگر جنگ باشند. کردند می
و یارانش واجب دانستند که باید از  سو یارانش بر معاویه سوقتی علی

لی اطاعت کنند و به وی بیعت دھند، به دلیل اینکه نباید ھمزمان برای ع
مسلمانان دو خلیفه وجود داشته باشد. معاویه و یارانش از اطاعت علی 
خارج شدند، و از ادای این واجب امتناع نمودند، علی و یارانش دارای قدرت 

را نسبت به  خودی  هبجنگد تا وظیفھا  آن تشخیص داد که باید با یبودند، عل
 اطاعت، یکدستگی حاصل شود.  ۀخلیفه ادا کنند، پس در نتیج
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مشروعی داشتند، و آن ی  هو یارانش نیز دلیل معقول و مطالب سمعاویه 
ولی  سکه معاویه سقصاص امیرالمؤمنین عثمانی  هعبارت است از مطالب

واجب نیست؛ ھا  آن خلیفه بر دم و سرپرست آن بود، ومی گفتند: بیعت
شدند، و گفتند: به اتفاق  مورد حمله قرار گرفتند و مظلوم واقع ھا  آن نچو

مظلومانه به شھادت رسید، و قاتالنش چون اشتر  سنظر مسلمین عثمان
افراد با ھا  آن در داخل لشکر علی ھستند، بلکه نخعی و امثال آن نه تنھا

عقیب را تھا  آن ند، نه کسیشو مینفوذ و نیرومند در لشکر علی محسوب 
 )۷۲: ص ۳( ند.شو میمجازات ھا  آن ، ونهدکن می

 نزدیکتر بود حقبه  سنسبت به معاویه سعلی -۴
ھای  فتنه ج نویسد: نبی اکرم میھا  قاضی ابوبکر بن عربی در مورد این فتنه

 املسلم� من فرقة عند مارقة تمرق« فرموده است: بینی نموده پیش آینده را
 )۷۴۱: ص۳۷( ».قباحل الطائفت� أو� يقتلها
 در زمان اختالف مسلمانان گروه آشوبگری به وجود خواھد آمد که«

  .»اند، خواھند کشت که به حق نزدیکتر را گروھیھا  آن
در این جدیث با وضاحت آمده که ھردو گروه از مسلمانان به حق بوده، 

 )۱۶۹: ص ۱۱( اند. ولی گروه علی نزدیکتر به حق
عبارت قاضی ابوبکر را توضیح داده، موقف  عالمه محب الدین خطیب این

                    مھم چنین بیان داشته است:ی  هاھل سنت را در این مسأل
اھل سنت و جماعت اینگونه عقیده دارند که: علی، معاویه، و ھمراھان 

ھمه و ھمه اھل حق بودند. و در این مسئله  ج آنان از اصحاب رسول الله
 آنچه که آنان در آن اختالف داشتند، اختالفات نیز اخالص داشتند. و

بود، ھمانگونه که ھمه مجتھدان در مسائلی با یکدیگر اختالف ھادی  اجت
برند،  دارند. و چون آنان در اجتھاد خویش اخالص داشتند، بر آن اجر می
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حال چه اجتھادشان درست باشد، یا خطا کرده باشند. و ثوابی که بر 
گردد، چند برابر ثواب  ست باشد مترتب میمجتھدی که اجتھادش در

بشری وجود  ج مجتھدی است که اجتھادش خطا باشد. و پس از رسول خدا
ندارد که از خطا معصوم باشد، و ھر مجتھدی در امور اجتھادش صحیح، و 

. و کسانی که در ھنگام فتنه و باشد میدر اموری دیگر اجتھادش خطا 
توان جزو یکی از دو طائفه بر حق  نمی شورش بر عثمان از حق جدا شدند را

دانست، حتی اگر بعدًا به یکی از این دو طائفه بپیوندند. چون کسانی که 
ھایشان به ظلم و بغی بر امیرالمؤمنین عثمان آغشته  دستھا، نیت و قلب

استحقاق داشتند که حد  –خواھند باشند  حال ھر کسی که می –شده است 
ل چه ولی امر بتواند این امر را جاری کند، و یا شرعی بر آنان جاری شود، حا

بینیم که  نتواند. و اگر ولی امر نتواند بر آنان حد شرعی جاری کند، پس می
خواھند دست به  ند صالحین مسلمانان میکن میآنان ھر گاه که احساس 

و ایجاد روابط برادرانه بزنند، بازھم در میان آنان دست به آتش صالح ا
افروزی زده، که این مسئله خودش اصرار و استمرار آنان بر  افروزی و جنگ

دھد، ھمان طور که در واقعه جمل و وقایع پس از  جرم و فساد را نشان می
 یم. کن میآن مشاھده 

باشند، با این گفته  اھل حق می  یم: ھردو طائفهیگو پس وقتی که می
جود داشتند، و را مد نظر داریم که در دو گروه و ج خود، اصحاب رسول خدا

دانیم که علی به  استوار بودند. و می ج نیز کسانی از تابعین که بر سنت او
بھشت بشارت داده شده است و مقام او باالتر از مقام معاویه، صاحب رسول 

 -۱۶۹: ص ۲۳باشند. ( ، و ھردوی آنان از اھل خیر میباشد می ج خدا
۱۷۰( 
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نَّ عماراً إ :ندکن میث استدالل به باغی بودن معاویه به این حدیھا  برخی 
گر به  عمار به دست گروه شورش« )۱۰۲۵: ص ۱۵( »تقتله الفئة ابلاغية

 ».رسد  قتل می
در واقع این حدیث بر باغی بودن معاویه و یارانش داللت ندارد، بلکه 

ای بودند که وی را به قتل رساندند، نه تمام لشکر، و آن  مقصود آن مجموعه
ھا، پس ھر کس در لشکر  بودند، نه تمام آن نیروی معاویهقاتالن جمعی از 

 د.شو میمعاویه به قتل عمار راضی بوده باشد، باغی محسوب 
ه از کشتن عمار خشنود ککسانی وجود داشتند  سو در لشکر معاویه

نبودند مثل عبدالله بن عمرو بن العاص و غیر آن، بلکه تمام مردم مخالف 
 )۷۷-۷۶: ص ۳( .و عمرو بن العاص قتل عمار بودند حتی معاویه

 فرماید: محب الدین الخطیب این موضوع را شرح بیشتر داده می 
ھر مسلمانی که پس از مقتل عثمان، بدست مسلمانی کشته شد، «

گناھش بر گردن قاتالن عثمان است. چون آنان در فتنه را باز کرده، و ھم 
ند که مسلمانان را بجان رسان آتش آن بودند. و آنان بود آنان ھمواره ھیزم

یکدیگر انداختند. پس ھمانگونه که آنان قاتالن عثمان بودند، قاتالن ھمه 
کسانی نیز بودند که پس از عثمان کشته شدند. و عمار، و بھتر از عمار 
ھمانند طلحه و زبیر نیز جزو آنانند. تا اینکه فتنه آنان به قتل خود علی 

ای بودند که علی بر آنان قائم  و در طائفه انجامید، و آنان جزو لشکریان او،
مقاتل در   ھای نبوت بوده، و دو طائفه بود. در نتیجه این حدیث از نشانه

مؤمن بودند. و علی از معاویه بھتر، و علی و معاویه ھای    صفین، ھردو طائفه
، و از بزرگان و نیروھای اسالم بودند. و ھر آنچه فتنه ج از صحابه رسول خدا

. چون آن سبب اول در آن باشد میر پاگشت گناه آن بر آتش افروزان آن که ب
. پس باید گفت که: گروه بغی کننده ھم آنانند که به سبب ھمه باشد می
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 ».شدگان دو واقعه جمل و صفین و وقائع متفرعه دیگر بقتل رسیدند کشته
 )۱۷۳: ص ۲۳(





 
 

 استخالف یزید

ھا  آن مغرض و به تقلید از یکی از انتقادھای دشمنان صحابه و افراد
برخی تاریخ نویسان وعالم نماھا با اعتماد به منابع بیگانه وغیر موثق بر این 

که: او بر خالف روش خلفای  مجاھد اینستی  هصحابی بزرگ وخلیف
 راشدین، پس از خود پسرش یزید را جانشین و ولیعھد خود تعیین نمود. 

نه است که دشمنان صحابه که گفته شد: این یک اعتراض مغرضا طوری
نظیر این پیش آمد پس از معاویه ھم روی داده حالی که  بزرگ ساختند، در

ھمه به  –ھا  ھا و عثمانی ھا، عباسی از اموی -اعم است، بلکه تمام خلفا
 ھمین منوال بوده که خلیفه یا پسر و یا یکی از اقارب خود را ولیعھد خود

را مشروع ھا  آن نکرده، بلکه ھمه، کار انتقادھا  آن ساخت، ولی کسی به می
شان را خالفت اسالمی میدانستند، وبخاطر سقوط آن اشک  دانسته، خالفت

 ریحتند. و پاسخ این سوال نیاز به توضیح دو مسأله دارد:
 قبلی غیر شرعی است؟ی  هبعدی از جانب خلیفی  هآیا پیشنھاد خلیف

 ؟د ساختمعاویه یزید را ولی عھد خو ای انگیزهروی چه 
ی  هو روش دو خلیف ج اول باید گفت: روش پیامبری  هدر مورد مسأل

ه که در میان مردم بر مبنای عاطفه، و اعتماد به چخالف آنبر -نخست 
مشھور  صحیحھای  تاریخی محض بدون در نظر داشت حدیثھای  روایت
 بعدی را در زندگی خود تعیین وی  هاین بود که: جانشین و خلیف -است
و ابوبکر صدیق  ج ھاد نمودند با این فرق که شخص پیشنھادی پیامبرپیشن

مشخص بود، وعمر فاروق شورای شش نفری را موظف ساخت که از میان 
 ب نمایند.خود یکی را انتخا
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نسبت  وھمچنان وصیت عمر، وصیت ابوبکر صدیق نسبت به تعیین عمر
 به شورای شش نفری مشھور است.

مسلمانان از جانب ی  هه عنوان خلیفب سھمچنان تعیین ابوبکر و
صحیح و روایات متعددی ثابت است که احتمال ھیچ ھای  از حدیث جپیامبر

نیست، صریحترین این روایات ھا  آن نوع تأویل در لفظ و انتقادی در سند
حدیثی است که امام بخاری ومسلم در صحیح خود با الفاظ مختلفی نقل 

اكِ  رٍ بَكْ  أَبَا ىلِ  ادْعِى« :اند کرده أَخَ تَّى وَ تُبَ  حَ إِنِّى كِتَابًا أَكْ افُ  فَ نَّى أَنْ  أَخَ تَمَ نٍّ  يَ تَمَ  مُ

ولَ  قُ يَ ائِلٌ  وَ ىلَ  أَنَا قَ أْبَى. أَوْ يَ نُونَ  اهللاَُّ  وَ مِ املُْؤْ رٍ  أَبَا إِالَّ  وَ  )۱۸۵۷: ص ۳۸( ».بَكْ

ش یھنگام مرض وفات برا ج امبریه پکت است یروا لشهیاز عا«
ر کابوب (خالفت) ت عبدالرحمن را طلب بکن؛ تا در موردفرمود: پدر وبرادر

سم؛ چون من نگرانم که شخصی آرزوی این مقام را کرده بگوید یبنوی  هنام
ر به کسپس فرمود: خدا ومسلمانان جز ابوب. .که: من سزاواز این مقام ام.

 ».سی راضی نخواھند شدک
ست ولیعھد سوم نسبت ھرج ومرج وشورش آشوبگرا نتوانی  هفیو اما خل

 خود را تعیین نماید.
د که شو میبزرگ استفاده ی  هوروش دو خلیف ج امبریپس از روش پ

ی  هزعامت در اسالم سیستم والیت عھد و پیشنھاد خلیفی  هبھترین شیو
قبلی است، و این شیوه در مصلحت امت اسالمی نیز ی  هبعدی از طرف خلیف

خالی قدرت سیاسی ی  هر نتیج؛ زیرا احتمال فتنه و آشوبگری که دباشد می
 آید، از بین میرود.  می به وجود

امام ابن حزم روش انتخاب زعامت در اسالم را تنھا ھمین یک راه را قرار 
 :گوید می داده
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وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غريه ملا يف هذا الوجه من اتصال اإلمامة «

ختالف والشغب مما يتوقع يف وانتظام أمر اإلسالم وأهله ورفع ما يتخوف من اال

 .»غريه من بقاء األمة فوىض ومن انتشار األمر وارتفاع النفوس وحدوث األطامع
 )۱۳۱: ص ۹(

 (روش تعیین ولیعھد) مورد تأیید ما است، و تنھا ھمین یک روش«
دیگر مورد قبول ما نیست؛ چون در این روش خالی قدرت به ھای  روش
دیگر که در آن احتمال اختالف در میان ی ھا آید، وبر خالف روش نمی وجود

 ».باشد میھا  امیدواری برخی بند و باری و طمع و بی امت اسالمی،
ه با تعیین ین معاویبا توضیح مطالب فوق روشن گردید که امیرالمؤمن

وخلفای  ج امبریولیعھد خود نه تنھا کار غیر شرعی نکرده، بلکه روش پ
 اسالمی برگزیده است. بزرگ را و آن ھم بخاطر مصلحت امت

انتخاب زعامت سیاسی در اسالم وطبق ی  هو این روش بھترین شیو
 ابن حزم یگانه راه انتخاب زعامت است.ی  هنظری

گذشته از این نظیر این پیش آمد که خلفا، فرزندان خویش را به 
 جانشینی برگزینند پس ازمعاویه ھم روی داده است 

 ؟را ولی عهد خود تعیین نمودیزید  سمعاویه ای انگیزهروی چه 
بخاطر مصلحت  است که معاویهھادی  اجت ی هدر اصل این یک مسأل

او در این  -گر چند اشتباه ھم بوده باشد -امت اسالمی این کار را انجام داد
به دلیل حدیث  باشد مینه تنھا مستحق مالمتی است، بلکه مأجور  کار خود

 ثم فاجتهد حكم وإذا ،أجران فله بأصا ثم فاجتهد احلاكم حكم إذا« صحیح:

 )۳۶۷۶: ص ۱۸( ».أجر فله أخطأ
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 دو باشد، درست هک دینما صادر را یحکم و کند اجتھاد حاکم، اگر««
 آن، در یول دینما صادر را یحکم و کند اجتھاد اگر و رسد. یم او به پاداش
 ».رسد می او به پاداش کیشود،  اشتباه دچار

ابر صحابه کن پست در حضور داشت ایا یبرا هید از طرف معاویزیانتخاب 
در برابر ھا  آن بن عباس و... صورت گرفته، وعبدالله  بن عمر،عبدالله  چون:

جز اشخاص محدود که طمع این مقام را داشتند که  آن سکوت نمودند،
شان از این  شرعی نه، بلکه بخاطر محرومیتی  هروی مالحظھا  آن اعتراض

 شتند.داآن را  مقام که امید
بر این تعیین، وعدالت معاویه ومقام صحبت  شپس سکوت اکابر صحابه

 شاو، دلیل بر منتفی شدن ھرگونه شک وتردید در این کار است؛ زیرا صحابه
 سکسانی نبودند که در راه حق سازش کاری ونرمی نشان دھند، و معاویه

مقام  مهھم از کسانی نبود که در قبول حق حمیت مانع او شود؛ زیرا آنان ھ
باره ایشان بتوان اینگونه تصورات کرد وعدالت آنان واالتر از آن داشتند که در

 مانع از آن بود
این تعیین اشاره ی  همؤرخ اسالم عالمه ابن خلدون به عوامل وانگیز

توان  و اگر امام پدر یا پسرش را به ولیعھدی بر گزیند، نمی«: گوید می نموده
ات خود مصون است که به کار مسلمانان بوی تھمت بست؛ زیرا وی درحی

در نگرد، پس اولی آن است که پس از مرگ ھم در این باره فرجام ناساز 
 گاری را بردوش نکشد. 

کسانی است که درجانشین کردن پدر ی  هولی این نظرمخالف عقید
سازند، یا نظریًه گروھی که تنھا درباره ولیعھدی  وفرزند ھردو او را متھم می

و با جانشین کردن پدر مخالفتی ندارند، لیکن  بندند، می تھمتپسر بوی 
برخالف این نظریه باید گفت که: امام بطور مطلق در تعیین جانشین خود 
دور از تھمت وشک و گمان است بخصوص وقتی موجبی وجود داشته باشد 
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ای باشد آن وقت تھمت در این باره  که در آن ایثار مصلحت یا بیم مفسده
ولی عھد ساختن پسرش ی  هدربار سکه معاویه چنان د،شو میفی بکلی منت

ھرچند با موافقت مردم  سیزید مصلحت را در نظرگرفت چه عمل معاویه
 انجام یافت، وھمین توافق برای امر والیت عھد حجت است.

را برگزیدن پسرش یزید برای والیت عھد برانگیخت،  سولی آنچه معاویه
یشک مراعات مصلحت در اجتماع مردم و ودیگری را در نطر نگرفت، ب

ھماھنگ ساختن تمایالت ایشان بود؛ زیرا اھل حل وعقد که در این ھنگام از 
رفتند ھمه بر والیت عھد یزید متفق بودند، و به  خاندان امویان به شمار می

ی  هکه آنان دست دادند، درحالی نمییزید تن در خالفت دیگری جز از
روان مذھب بودند، و از میان ملت اسالم یا عرب قریش وتمام پیی  هبرگزید

یزید را  سرفتند. از اینرو معاویه خداوندان غلبه وجھان گشایی به شمار می
و از  به دیگر کسانی که گمان میکرد از وی برتر وشایسته تراند ترجیح داد،

فاضل عدول کرد و مفضول را برگزید؛ به سبب آنکه به اتفاق و متحد بودن 
دانست که وحدت کلمه  و آروزوھای مردم بسیار شیفته بود، و میتمایالت 

  .است در نزد شارع از اینگونه امور مھمتر
رفت؛ چه عدالت او و درک  نمی جز این ھم گمان سھرچند به معاویه

 شمانع از روش جز این بود، و حضور داشتن اکابر صحابه ج صحبت رسول
ین باره دلیل بر منتفی شدن ھنگام تعیین والیت عھد و سکوت آنان در ا

ھرگونه شک و تردید در او است؛ چه آنان کسانی نبودند که در راه حق 
ھم از کسانی نبود که در قبول  سسازش کاری و نرمی نشان دھند، و معاویه

حق حمیت مانع او شود؛ زیرا آنان ھمه مقام واالتر از آن داشتند که درباره 
: ص ۱۰وعدالت آنان مانع از آن بود. (ایشان بتوان اینگونه تصورات کرد 

۴۰۳-۴۰۴( 
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 د: شو میاز گفتار ابن خلدون عوامل ذیل استفاده 
از اختالف وتفرقه  سدر نظر داشت مصلحت رعیت، و نگرانی معاویه -۱

اھل حل وعقد ھمه بر والیت عھد یزید متفق بودند، وبه  در میان امت ؛ چون
 د. دادن نمی یزید تن در خالفت دیگری جز از

با موافقت مردم انجام یافت، وھمین توافق برای  ساین عمل معاویه .-۲
 امر والیت عھد حجت است. 

ھنگام تعیین والیت عھد و سکوت آنان  شحضور داشت اکابر صحابه -۳
در این باره دلیل بر منتفی شدن ھرگونه شک و تردید در این کار است؛ زیرا 

ه درباره ایشان بتوان اینگونه تصورات آنان ھمه مقام واالتر از آن داشتند ک
 .کرد، و عدالت آنان مانع از آن بود

ھرنوع تھمت را از او نفی  ج و درک صحبت رسول سعدالت معاویه -۴
 ؛ زیرا او از کسانی نبود که در قبول حق حمیت مانع او شود.دکن می



 
 

 نتیجه

ین صحابی مدتی را با ا یخدا را سپاس گزارم که به توفیق و یاری او تعال
بزرگ از طریق روایات حدیثی و تاریخی و دیدگاه دانشمندان اسالمی سپری 
نموده، و در پایان کار، نتایج تحقیق و بررسی خود را بطور خالصه چنین 

 نمایم: ثبت می
 پنجمسال سی و  محّرمدر بیست و پنجم  سابی ُسفیانُمعاویه بن  -۱

 بعثتسال قبل از  پنج -میالدی و نود وھفتم صدپنج برابر با  -عام الفیل
 . متوّلد شد مکه، در ھجرتده سال قبل از وھفو  جپیامبر 

بن  هھند دختر ُعْتبَ شریف قریش بود. مادرش  سابی سفیانپدرش  -۲
بن  حرببه  سنسب معاویهشد.  نیز از زنان اشراف قریش محسوب می ربیعه
که عبد مناف جد مشترک  رسد یم مناف قرشی عبدبن  شمس عبدبن  امیه

 است. جاو و پیامبر 
ھـ) مشرف ۶( هیبیصلح حد ترین از اقوال در سال بنابر قوی سمعاویه -۳

ز ترس پدرش نه اسالم خود را اظھار نمود ونه به ا یبه اسالم شده بود، ول
و سه سالگی، به ھمراه  ، در بیستفتح مکهپس از مدینه ھجرت کرد، و 

 نمود.اسالم ار اظھ، یزید بن ابی سفیانو برادرش  ابوسفیانپدرش 
مند  ھرهمختلف از نور نبوت بھای  در زمان نبوت در عرصه سُمعاویه -۴

، انتخاب جترین آن: شرف روایت حدیث از پیامبر  از عمده گردیده است که
 به عنوان سر لشکر و کتابت وحی است. جوی از طرف پیامبر 

 نخست، به تدریج در شام، ي در زمان خالفت سه خلیفه سمعاویه -۵
 .ومدت بیست سال به عنوان امیر شام بود قدرت و محبوبیت کسب کرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%8F%D8%AA%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
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که او مانند سایر  اینست سبن ابی سفیان  منقبت معاویهترین  بزرگ -۶
 را داشت.  جامبر یاصحاب ویاران گرامی افتخار صحبت پ

بشمار میرود  جآن اصحاب ویاران رسول الله ی  هاز جمل سمعاویه -۷
مردمانی بود که با شمول ی  هکت داشتند، و در زمرحنین شری  هکه در غزو

 وسکینه از جانب خداوند نازل گردید. آرامشھا  آن بر جپیامبر 
بصورت خصوصی باصراحت به زبان  سنوید جنت در حق معاویه -۸

در حدیث صحیح البخاری با الفاظ ذیل وارد شده که ھیچ  جرسول الله 

 قد البحر غزوني يأمت من شيج أول« ماند: نمی جای تأویل وانکار باقی

 مبتکر و سر لشکر غازیان بحر بود. سمعاویه چون .»أوجبوا

کاتب وحی و یار گرامی خود را مورد نوازش قرار داده  جرسول الله  -۹
ه سعادت دو جھان او را دربر داشته، کنمود  یویژه و جامع یدر حق وی دعا
  ملموس بود یدر زندگی و و اثر اجابت آن

 شخصیت سیاسی اسالم بود.ترین  بزرگ سعاویهمُ  -۱۰
دین شاگرد مکتب نبوت، ی  هاز دیدگاه صحابه و ایم سمعاویه -۱۱

، بر وحی جدانشمند دین، سزاوار خالفت، کاتب و شخص معتمد رسول الله 
قرار گرفته، بھتر و با  جغباری که در بینی معاویه در معیت رسول الله 

 است ، تر از عمر بن عبدالعزیز فضیلت
است که کسی این حجاب را بر دارد به  جمعاویه حجاب یاران رسول الله 

 که حرف بزند.  دکن میدیگر اصحاب ھم جرأت پیدا 
مورد در حق  بی یھا تھمتھا و از عوامل مھم دروغ و دروغ بافی -۱۲

سیاسی و ھای  این صحابی گرامی دو چیز است: یکی از عوامل آن، کشمکش
ھا بر مبنای روایات تاریخی بوده که  اینکه این بر چسپ مذھبی است،و دیگر



 ٤٩   نتیجه

رموثق نقل شده یان غیق راویر مستند، واز طریات غیت قاطعی ابن روایثرکا
% روایات ۹۹ح صحابه قابل استدالل نمی باشد؛ چون یچگاه در تجریه ھک

 جعلی ویا ضعیف است.  ،تاریخی، موضوع
خالفت وی و دورۀ  سمعاویه که بر ترین طعن و انتقادھائی عمده از -۱۳

وارد شده، وثبوت تاریخی ھم دارد، دو چیز است: مشاجراتی که میان 
 رخ داد و موضوع استخالف یزید. سوعلی سمعاویه

حتی در صورت اشتباه  ساست، معاویهھادی  اجت ھردو مورد موضوع
 مستحق اجر است نه مالمتی.





 
 

 مآخذ فهرست منابع و

 م.یقرآن کر -۱
 ،۴ج مجموع الفتاویم. یاالسالم احمد بن عبد الحل خیه، شیمیابن ت -۲

 م.۱۹۹۵نه منوره یمجمع الملک فھد، مد
 مجموع الفتاویم. یخ االسالم احمد بن عبد الحلیه، شیمیابن ت -۳

 م.۱۹۹۵نه منوره یمجمع الملک فھد، مد ،۲۵ج
، هیمنھاج السنه النبو .میخ االسالم احمد بن عبد الحلیه، شیمیابن ت -۴

 ھـ ۱۴۰۶چاپ اول  اضی، رمؤسسة قرطبة۲ج
دار  بریکة الیالوصم. یخ االسالم احمد بن عبد الحلیه، شیمیابن ت -۵

 روت ( ب ت)یالمعرفه، ب
، ۹ج زالصحابهییتم یاإلصابة ف ابن حجر، حافظ احمد بن علی. -۶

 ه، قاھره (ب ت).یمیمکتبة ابن ت
دار البشائر  ب،یب التھذیتقرابن حجر، حافظ احمد بن علی.  -۷

 ھـ.۱۴۰۶روت چاپ اول یبة، یاإلسالم
 یح البخاریفتح الباری شرح صح .ابن حجر، حافظ احمد بن علی -۸

  روت (ب ت).یر، بکدار الف، ۶ج
الملل  ید الطاھری. الفصل فیبن أحمد بن سع یابن حزم، عل -۹

 القاھرة (ب ت). – یتبة الخانجک، م۴واألھواء والنحل ج
ن یمد پروترجمه مح مقدمه .ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون -۱۰

گنابادی، شرکت انتشارات علمی وفرھنگی، تھران چاپ دھم 
 ش۱۳۸۲سال
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دار الفتح  العواصم من القواصم،بکر.  ابن العربی، محمد ابن ابی -۱۱
 م ۲۰۰۱ -  ھ ۱۴۲۲ع، چاپ اول یللطباعه و النشر و التوز

ة یالبداأبو الفداء.  یر القرشیثکل بن عمر بن یر، إسماعیابن کث -۱۲
 روت (ب ت).یب –تبة المعارف ک، م۷ج ةیوالنھا

ة یالبداأبو الفداء.  یر القرشیثکل بن عمر بن یر، إسماعیابن کث -۱۳
 روت (ب ت).یب –تبة المعارف ک، م۸ج ةیوالنھا

ر یتفسأبو الفداء.  یر القرشیثکل بن عمر بن یر، إسماعیابن کث -۱۴
 م۱۹۹۴ھـ/۱۴۱۴روت یب -رک، دار الف۳ج میالقرآن العظ

، دار ابن ۲ج ح المختصریالجامع الصحل.یبخاری، محمد بن اسماع -۱۵
 ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷روت چاپ سوم یب –مامة یال، ریثک

، دار ابن ۳ج ح المختصریلجامع الصحل.ایبخاری، محمد بن اسماع -۱۶
 ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷روت چاپ سوم یب –مامة یال، ریثک

، دار ابن ۴ج ح المختصری.الجامع الصحلیبخاری، محمد بن اسماع -۱۷
 ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷چاپ سوم روت یب –مامة یال، ریثک

، دار ابن ۶ج ح المختصریالجامع الصحل.یبخاری، محمد بن اسماع -۱۸
 ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷روت چاپ سوم یب –مامة یال، ریثک

، ۱ج روضة العقالء ونزھة الفضالءالبستی: محمد بن حبان أبو حاتم.  -۱۹
 ۱۹۷۷ - ۱۳۹۷روت، یب -ة یتب العلمکدار ال

 -، مطبعه کاتولیک۴ج فانساب االشرای. یحیالبالذری، احمد بن  -۲۰
 ھـ.۱۴۰۰روتیب

، دار الکتب ۵سی.الجامع السنن جیسی محمد بن عی، ابو عیترمذ -۲۱
 ( ب ت). روتیه، بیالعلم

علم  یة فیفاکال. یر البغدادکبن ثابت أبو ب یب، أحمد بن علیالخط -۲۲
ق علی یالتعلن.: یالد ب، محبیالخط-۲۳تبة ک، الم۱ج ةیالروا



 ٥٣   فهرست منابع و مآخذ

ع، چاپ اول یح للطباعه و النشر و التوز، دارالفتالعواصم من القواصم
 م ۲۰۰۱ -  ھ ۱۴۲۲

، دار ۲ج السنة ر.کد أبو بیزیالخالل، أحمد بن محمد بن ھارون بن  -۲۳
 ھـ۱۴۱۰اض چاپ اول یالر –ة یالرا

 عالم النبالءأر یسن محمد بن احمد بن عثمان. ی، شمس الدیذھب -۲۴
 ).روت (ب تیالمکتب االسالمی، ب ب االرناؤوط،یق شعی، تحق۳ج

 عالم النبالءأر یسن محمد بن احمد بن عثمان. ی، شمس الدیذھب -۲۵
 روت (ب ت).یالمکتب االسالمی، ب ب االرناؤوط،یق شعی، تحق۵ج 

 عالم النبالءأر یسن محمد بن احمد بن عثمان. ی، شمس الدیذھب -۲۶
 روت (ب ت).یالمکتب االسالمی، ب ب االرناؤوط،یق شعی، تحق۱۰ج

، ۱ج زان االعتدالیمحمد عثمان. ن محمد بن ایذھبی، شمس الد -۲۷
 (ب ت).  روتیدار الفکر، ب

، ۳جزان االعتدال یمن محمد بن احمد عثمان. یذھبی، شمس الد -۲۸
 روت (ب ت). یدار الفکر، ب

، ۲ج کخ األمم والرسل والملویتار ر ابو جعفر.یطبری، محمد بن جر -۲۹
 ۱۴۰۷روت چاپ اول یب –ة یتب العلمکدار ال

، ۳ج کخ األمم والرسل والملویتار جعفر. ر ابویطبری، محمد بن جر -۳۰
 ۱۴۰۷روت چاپ اول یب –ة یتب العلمکدار ال

، ۳ج کخ األمم والرسل والملویتار ر ابو جعفر.یطبری، محمد بن جر -۳۱
 ۱۴۰۷روت چاپ اول یب –ة یتب العلمکدار ال

، ۶ج کخ األمم والرسل والملویتار ر ابو جعفر.یطبری، محمد بن جر -۳۲
 ۱۴۰۷روت چاپ اول یب –ة یتب العلمکدار ال

ر وملک یصحابی کب انیسف یبأه بن یمعاور محمد. یالغضبان، من -۳۳
 م. ۱۹۸۹، دار القلم، دمشق چاپ دوم مجاھد
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خ یتار یة فیات خالفة معاویمروتور خالد بن محمد. کث، دویالغ -۳۴
 م.۲۰۰۰، دار االندلس، جده، چاپ اول یالطبر

 حکام القرآنامع ألالج.یمحمد بن احمد األنصارعبدالله  قرطبی، أبو -۳۵
 ھـ.۱۴۰۸روت چاپ اول یه، بی، دار الکتب العلم۱۶ج

ث، ی، دار الحد۲ج حیالصحری. یشاپوری، مسلم بن حجاج قشین -۳۶
 م.۱۹۹۱قاھره

ث، ی، دار الحد۴ج حیالصحری. یشاپوری، مسلم بن حجاج قشین -٣٧
 م.۱۹۹۱قاھره
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