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 پیشگفتار مترجم

ه بوده) ک یلیه ھرگاه انسان (به ھر دلکن است یا بر ایرسم دن معموالً 
ھا  ند و ضعفک یھا را نثارش م شین ستایبھتر ،باشد یسک یدوستدار و حام

و ن باشد محاسن یبدب یانگارد و اگر نسبت به فرد یده میمبودھا را نادکو 
 :یسعد ۀبه گفت ،گذارد یم یز به حساب بدیاو را ن یھا یخوب

 یکیخوش بود از  ه سرکرا  یکی
 

 یـکدـر انـه ھـب یازارد از وـین 
 

ه ھر شخص در کاست  یھیبد ،ط استین افراط و تفریب ،انصافًا حق یول
وتاه کو  یانصاف بی ،ھم دارد یات ضعفکن ،یعت بشریبنابر طب ،ل واالینار فضاک

 م.یریده بگیگر را نادید ۀنظر داشته و جنب جنبه، یکه به کاست  ینظر
و  یزندگ ۀارـاست درب یرـد مختصـیش رو داریه پـک یم حجمکتاب ک

اتھام و  یر آوارھایز ،نشیراست یمایه خدمات ارزنده و سک یتیشخص ۀریس
 ۀھم یه بنابر عواملک یتیشخص ،مانده است یگانگان مخفیغات سوء بیتبل
 ،ل و بحث قرار نگرفته استیطرفانه مورد تحل بی یو یزندگ یایزوا

 یه براک یسک ،سته اوستیون خدمات شایمد یه امت اسالمک یبزرگمرد
 یروید و نیمبادرت ورز یخ اسالم به ساخت ناو جنگیدر تار ،ن بارینخست

ن ید و به ایرومند مجھز گردانیم و نیارتش اسالم را به ناوگان عظ ییایدر
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 ید و امپراتوریفزایرا به قلمرو اسالم ب متعددیر یه جزاکوفق شد له میوس
ر و یاو را به عنوان دب ج ه رسول اللهک یسعادتمند ،ندکروم را در ھم ش

امبر بزرگ را به خود اختصاص یپ ین دعاھاید و بھتریش برگزیرازدار خو
فقط او را به عنوان فرمانده  ،ه جھان امروزکتاسف است  یجا ی. ول..داد

  .خبر است یش با یاسالم ۀارنامکگاه واال و یشناسند و از جا ین میجنگ صف
متعادل  ۀدیان آمد، مناسب است عقین به میجنگ صفه سخن از کحال 

 .مییان نماین باره با اختصار بیاھل سنت را در ا
ا ی یاجتھاد اختالف یکاز  ین ناشیه جنگ صفکم یا دهین عقیما بر ا

گانه بر اساس یب یھا گرچه دست متفـاوت، بـمذھجنگ دو بود نه  یاسیس
قت یبدھند و در حق ینیه آن را رنگ دکداشتند  یسع ،یھودی یھا نقشه

تن آن ـبه شعله ور ساخ ،ردک یش مکه ھرگاه آتش جنگ فروکآنان بودند 
 دند.یورز یم مبادرت
نترل شھر ک ،انیشورش س ه بعد از شھادت حضرت عثمانکن یح ایتوض

 ،یبعد ۀفیا انتصاب خلینه را به دست گرفته بودند و نسبت به انتخاب یمد
 س رینزد حضرت زب یا و عده س ینزد حضرت عل یا اختالف نظر داشتند، عده

عت یفه با آنان بیرفتند تابه عنوان خل س گر نزد حضرت طلحهید یا و عده
 .ھا را از خود راندند پاسخ رد دادند و آن ،ن سه بزرگواریاز ا یکاما ھر  .نندک

و سپس به ابن  س وقاص یبه حضرت سعد بن اب ،د شدندیاز آنجا ناام یوقت
ردان ـرگـران و سـین حیبنابرا ،رفتندیز نپذـیان نـآن .آوردند یرو س عمر

ھا انتخاب  حضور آن و یبدون رأ یسکه اگر کدانستند  یرا مـیز ،مانده بودند
از دم  س فه وداماد رسول اللهیخل ،به قصاص خون امام مظلومشود آنان را 

 .غ خواھد گذراندیت
ه ظرف کردند و به آنان مھلت دادند کنه را جمع یه مردم مدکجا بود  نیا
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را  یادـیز ۀدـر و عیزب و ،طلحه ،ینند و اّال حضرت علیبرگز یا فهیدو روز، خل
ه به کخواستند  س یعلنه ناچار از حضرت یآنگاه مردم مد ،شتکد ـخواھن

شان خواسته شان را رد یاما ا. )١(ردیعت آنان را بپذیب ،خاطر مصلحت اسالم
 رد و فرمود: ک

د و اگر من مشاور شما باشم یرا بخواھ یگرید و دیدست از من بر دار«
 .)٢(»ه زمامدار شما باشمکن است آبھتر از 

اشتر دست  ،از ھمهش یه پکن گونه ی؛ بد ردندکل یاما خالفت را به او تحم
 یو حت. )٣(عت نمودندیمردم ب ۀیسپس بق ،ردکعت یرا گرفت و با او ب یو

  .)٤(ردندکعت یب س حدود و قصاص قاتالن حضرت عثمان ۀبه شرط اقام یا عده
 شدندپنھان  نندگانک عتیر بیدرجمع سا ییان و توطئه گران سبایشورش

ه یجا زدند و سپس باد س یحضرت عل یبه عنوان سرباز و حامخودرا و 
حضرت  ۀبر اراد ،دندیوشکردند و کز گرد خود جمع ینان و غالمان را نینش
ھا را  آن یرویه نکبه منظور آن  س یحضرت عل ،ابندیتسلط  س یعل

اند به  ه از اطراف شھر آمدهک یسانکر و یه عشاکدستور داد  ،ندکف یتضع
 س یعلحضرت سپاه  بخشی از کنیه اکان یاما شورش ،خود برگردند یھا خانه

 ردند.ک یریار جلوگکن یقرار گرفته بودند از ا

                                           
 یترجمه فارس ۱۵۱ص۲، ابن خلدون ج۹۹ص۳ر جیامل ابن اثک، ۱۶۵ص ۵ ج یطبر -١

 .۱۰۶ص۵دب جفنون األ یرب فاأل یةنھا
 .۹۲صالح خطبه ش یصبح ةنھج البالغ -٢

قبضت «د: یفرما یه مکداشته است آن جا  انیب س یحضرت عل خود ن مطلب رایا -٣

دستم را بر ھم نھادم شما آن را باز ( ».ونازعتكم يدي فجاذبتموها فبسطتموها ىكف
 .۱۳۷ طبهخصالح  یصبحة البالغ نھج )دیدیشکخود  یسود و به یردک

 .۱۵۸ص ۵ج یطبر -٤
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ه دست کن افراد با آنیه اکدند یبه خصوص بزرگان صحابه د ،مردم یوقت
ز گرد خود جمع یاوباش و اشرار را ن ،شان به خون امام مظلوم آلوده است

از ن گاه آز در ارتباط ھستند یھود نیگانگان ین حال با بیاند و در ع ردهک
ادآور شدند یند و کھا را مجازات  ه ھر چه زودتر آنکخواستند  س یحضرت عل

  :آن حضرت عذر آورد و فرمود ،میرده اکعت یب ،ه ما به شرط اقامه حدودک
ه یباد کنیاما آنان فعًال بر ما مسلط ھستند و ا ،ز با شما موافقمیمن ن« 

د تا اوضاع آرام ینکاند، پس صبر  وستهیھا پ ز به آنینان و غالمان شما نینش
ھا  ابم با آنین یا رد و اگر چارهکار را خواھم کن یا ،و مدارا یآنگاه با نرم ،شود
 .)١(»دیم جنگیخواھ

 یشام و پسر عمو یوال س هیر معاویه در رأس آنان امکاما خونخواھان 
 گفتند:  یم ،قرار داشت س حضرت عثمان

ا آنان را از ید یل دھیا به ما تحوی یبه قتل برسانر و ید قاتالن را دستگیبا«
از فرمان شما  یا ھا را نزد خود پناه داده ه آنک ید و تا زمانینکخود دور 

 ».ردکم یاطاعت نخواھ
ن صفوف یخود را در جنگ و اختالف ب یه بقاکان یقاتالن و شورش

اخبار  ب و جعلیاذکبه نشر ا یھودی گانگاِن یب یارکدند با ھمید ین میمسلم
! جنگ ناخواسته یآر ،پرداختند و سرانجام آتش جنگ را مشتعل ساختند

ده شد و دشمنان قسم یشکگر یدیک ین به رویمسلم یرھایدرگرفت و شمش
 .دندیخود رس ۀنیرید یخورده به آرزو
فا ـیگانگان ایب ،گـن جنـیرا در ا یـاسـش اسـه نقـکم یما معتقد

ه) مسلمان یو معاو ین حضرت علیراستاران یھر دو گروه ( و ردندک یم
باره اولویت واختالف نظر دو گروه فقط درنداشتند  یتیبودند و سوء ن

                                           
 .۱۶۸ص یصبح ةنھج البالغ -۱۵۸ص ۵ج یطبر -١
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مجازات شورشیان وقاتالن بود نه در مورد خالفت، زیرا امیر معاویه مدعی 
خالفت نبود وفضایل حضرت علی را انکار نمی کرد بلکه مجازات قاتالن را 

رت علی بیعت را مقدم ودر اولویت قرار دانست ولی حض بربیعت مقدم می
نخست باید به دست من  سگفت: اولیای خون حضرت عثمان  داد ومی می

بیعت کنند آن گاه پس از آرامش اوضاع به یاری ھم به شناسایی ومجازات 
 .)١(تر بود قاتالن اقدام خواھیم کرد. رأی حضرت علی استوارتر ودرست

 یز عمدین س هیر معاویاشتباه ام بود اما س یحق با حضرت عل ھرچند 
ن یبه ا س یمان نبود، خود حضرت علیفر و اکجنگ  ،ن جنگینبود و ا

 :دیفرما یه مکرده است آنجا کح یمطلب تصر

» ، دٌ احِ نَا وَ بَّ رُ أَنَّ رَ الظَّاهِ ، وَ امِ لِ الشَّ نْ أَهْ مُ مِ وْ الْقَ يْنَا وَ تَقَ ا أَنَّا الْ نَ رِ ءُ أَمْ انَ بَدْ كَ وَ

يقِ  دِ التَّصْ نِ باهللاِ وَ يامَ ِ مْ يفِ اإلْ هُ يدُ تَزِ ، الَ نَسْ ةٌ دَ احِ الَمِ وَ ِسْ نَا يفِ اإلْ تَ وَ عْ دَ ، وَ دٌ احِ بِيَّنَا وَ نَ وَ

نْهُ  نُ مِ نَحْ ، وَ ثْامنَ مِ عُ نْ دَ نَا فِيهِ مِ فْ تَلَ ا اخْ ، إِالَّ مَ دٌ احِ رُ وَ َمْ نَا: األْ ونَ يدُ تَزِ الَ يَسْ ، وَ ولِهِ سُ بِرَ

! اءٌ  هک یم در حالیان روبرو شدیشام ه ما وـکود ـن بـیا اـار مـکاز ـآغ« .)٢(»بَرَ

ش از یبود، نه ما ب یکیو دعوت ما به اسالم  یکیامبرمان یو پ یکیپروردگارمان 
م و یخواست یم یزیامبر او از آنان چیپ یامبریبه پ یبزرگ و گواھ یمان به خدایا

ه در کن یم جز ایبود یکیارھا کخواستند، در ھمه  یم یزین از ما چینه آنان جز ا

 .»میگناه بودین بابت بیم و ما از ایخون عثمان اختالف نظر داشت
ده یخود نام یارانش را برادران اسالمی و س هیر معاویگر امید گفتاری در

رادران ـا بـروز بـا امـام« »...سالمخواننا يف اإلإصبحنا نقاتل أنام إ« :است
 یا لهیپس اگر وس میجنگ یل مـیوأاس شبھه و تـر اسـود بـمسلمان خ

                                           
 .۴/۱۶۰ابن حزم، الملل والنحل  -١
 .عتیمحمد جواد شر ۀبا ترجم ۵۸نامه  یصبح ةنھج البالغ -٢
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ند به آن کل یت تبدیما را به جمع یندگکله پرایه پروردگار به آن وسکم یابیب
 .)١(»میل و راغبیله مایوس

  :ندیفرما یگر مید یو در فراز

ن شما و اھل یباب جنگ ب« .»بلةهل القأوقد فتح باب احلرب بينكم وبني «

 .)٢(»(نمازگزاران) باز شده استقبله 
ارانش یو  س هیر معاویاران خود را از ناسزا گفتن به امیل ین دلیو به ھم

 :گفت ینمود و م یر میخ یرد و در حق آنان دعاک یمنع م
خون ما و  ! خداوندا :دیگفت یھا م آن ۀد درباریبا ،ناسزا گفتن یبه جا«

 .)٣(»برقرار ساز یآشتھا صلح و  ان ما و آنین و مکفظ حھا را  آن
 :فرمود س یه حضرت علکت شده یز رواین

 .)٤(»در بھشتند یھمگ س هیمقتوالن سپاه من و مقتوالن سپاه معاو«
  :ه فرمودندکت شده است یروا / ن از امام باقریھمچن

روز و یارانش پیو  س یه علکدھد  یاز آسمان، در اول روز ندا م یمناد یک«

اران و یو  س ه ھمانا عثمانکدھد  یدر آخر روز ندا م یمناد یکرستگارند و 
 .)٥(»روز و رستگارندیطرفدارانش پ

ه ھدف از نگارش و ترجمه کم یساز یح، خاطر نشان مین توضیبعد از ا
ن یو ا، ییو بزرگ نما یلت تراشیقت است نه فضیتاب، اظھار حق و حقکن یا

چ گاه دچار یاز خطا معصوم بودند و ھ س هیر معاویه امکست ین یبدان معن

                                           
 .۱۲۲خ ةنھج البالغ -١
 .۱۷۳خ ةنھج البالغ -٢
 .۲۰۶خ ةنھج البالغ -٣
 .یطبران -٤
 ».عیوالتش ةعیالش«نقل از  ۲۰۹ص ۸ج یافکفروع  -٥
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تر  یکبه حق نزد س یدر برابر حضرت عل یه موضع وکن یا ایاشتباه نشدند 
ن برابر یشیپ یو خلفا س یبا حضرت عل گاهیلت و جایا از نظر فضی، بوده است

طرفه  یکد ینبا یه ھنگام داورکن نوشتار آن است یه منظور از اکبلبوده است، 
 ند:یفرما یرا خداوند می. زده گرفتیگر صفحه را نادید یرورد و آن کقضاوت 

ِ  �َّاِس ٱ�َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ﴿  ب
ْ ن َ�ُۡكُموا

َ
و ھنگاِم @ .]٥٨[النساء:  ﴾ۡلَعۡدلِ ٱأ

 .!داوری در میاِن مردم، عدالت را رعایت کنید
 انصاف است: یزبان دو جا ب«ند: یفرما یم س یحضرت عل

 ھا. یدر نشر خوب -١
 ».ھا یوب و بدیردن عکدر فاش  -٢

و ارج نھادن به ایده ایشان وھمچنین  س یاز حضرت عل یروین، پیبنابرا
ه کاست  یل رجال اسالم مقتضیو اعتراف به فضا جامبر یپاسداشت مصاحبت پ

 س یز شود و ھمچون حضرت علیطرفه پرھ یکو  یافراط یاز ھر گونه داور
م وبنا بر توصیه قرآن، داوری یرا، اختالف برادرانه بدان یرین اختالف و درگیا

 را به خدا واگذاریم. 
را  یگریتاب قطور دکه خداوند ترجمه ک :دیگو یمترجم خدا را سپاس م

ان رسانده یپابه اختصاص دارد به دست او  س یحضرت عل ۀریه به سک
 .است

 ردمک یارکه کش یخو یشادم از زندگ



 

 

 

 

 

از  تاهوکھر چند  یریه تصوکرده است ک یتاب حاضر سعکلف در ؤم
ر کلذا با اختصار به ذ ،ندکم یدر ذھن خواننده ترس س هیر معاویت امیشخص

ن یبنابرا، طفره رفته است ،شان پرداخته و از شرح مشاجراتیل ایفضا
 ند. یمفصل مراجعه نما یھاباتکشتر به یل بیجھت تفص یگرامخوانندگان 

ت شده و جھت یز عنایق نیبه تحق ،نار ترجمهکه در کاست  یگفتن
 یسانکه ـه از ھمـاتمـدر خ .افزوده شده است یتاب، مطالبکشتر یب یبارور

 یارکتاب ھمکچاپ و نشر  ،ینمونه خوان، ینگار، حروفیه در بازنگرک
 یز را برایوشش ناچکن یه اکخواھم  یم و از خداوند مینما یر مکاند تش ردهک

 د و موثر قرار دھد.یبه خصوص نسل جوان مف ،نیعموم مسلم
 مرا حسن قبول که دھد اشکتواند  یم

 

 را یباران ۀساخته است قطر ُدْر ه کآن  
 



 

 

 

 

 

 مؤلف ۀمقدم

و از  سرم کحضرت رسول ا ۀاز اصحاب بلند رتب یکی سه یر معاویام
ون خدمات و یه امت مسلمان، مدکجھان اسالم است  ۀدیبرگز یھا تیشخص

 آنان است. یھا احسان
ه ھمواره در خدمت سرور دو کاست  شاز بزرگان صحابه  یکیشان یا

ل ینازل شده، از جانب خداوند نا یتابت وحکافته و به شرف یجھان حضور 
 آمده است.

ھا و  یـه نـه تنھـا خـوبـکاست  یت مظلومـیشان شخصیا یآر
جھت  یادیز یھا وششکه کده گرفته شده است بلیناد یو یھا یستگیشا

 یھا ھا به خرج داده شده است. تھمت و سرپوش گذاشتن آن یپنھان ساز
انسان  یکاز ھا  آن ابکـه ارتکشان نسبت داده شـده یبـه ا یاساس بی ناروا و

 یا بلند مرتبه ید، چه رسد بـه صحابینما ین مکر ممیمحال و غف، یشر
 .سه یر معاویمانند ام

ن و یراست یمایشان، سیه ایغات سوء علیعات و تبلیبر اثر طوفان شا
ده و به یامًال از نظرھا پوشکبود،  یت نبویه حاصل تربک یو یت واقعیشخص

را فقط  سـه یمعـاور یامروز ام یایجه، دنیسپرده شده است. در نت یفراموش
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شناسد. اما  یم س یب حضـرت علین و رقیبـه عنـوان فرمانده جنـگ صفّ 
بود  یت با سعادتیامبر و شخصیشان محبوب پیه اکخبرند  بی قتین حقیاز ا

آن حضرت انجام  یرا برا یتابت وحکمھم و حساس  ۀضین سال، فریه چندک
 را بـه خود اختصاص داده است. جامبر یپ ین دعاھایداده و بھتر

ه در امور ک سمقتدر مانند حضرت عمر  یا فهیه در زمان خلکبود  یسکاو 
د. یخود را به اثبات رسان یت رھبریر بود. صالحیق و سختگیار دقیخالفت بس

 یشتکخ اسالم به ساخت ین بار در تارینخست یه براکبود  ینیحماسه آفر
د و یتازه بخش یتکّفار را حرکا، جھاد با ی(ناو) موفق شد. و از راه در یجنگ

رد. و کان روم صرف یحیه مسین قسمت عمر خود را در راه جھاد علیتر عمده
گاھند ین حقیمردم از ا ۀد، عامیشان نشانیھا را سر جا آن ه کقت نا آ

ه ل) و سودان را چیسیه (سیمانند قبرس، رودس، صقل یمھم یھا نیسرزم
و  یندگکجھان اسالم را از پرا یسکبه قلمرو اسالم افزود؟ و چه  یسک

ه از کجھاد  ۀضیپرچم گرد آورد؟ فر یکر ینه، دوباره زیرید یھا اختالف
در زمان  یسکرد؟ و چه کاء یآن را اح یسکھا متوقف شده بود، چه  مدت

و ، علم یاز شجاعت و جوانمرد ییط زمان، الگوھایش مطابق شرایومت خوکح
 ت را ارائه داد؟یانت و نظم و امنی، امانت و دیعمل، حلم و بردبار

د ین ناپدیدروغ یھا ھا و افسانه عهیه در غبار شاکاست  یقیھا حقا نیا ۀھم
ق فراموش ین حقایار ساختن ھمکن رساله، آشیشده است، ھدف از نگاشتن ا

به  حاضر ۀه است. رسالیحضرت معاو یاز محاسن زندگ کیان اندیشده و ب
شان است یرت ایاز س یا ه گوشهکست، بلیشان نیامل اک ۀریانگر سیچ وجه بیھ
 مانده است. ید مردم جھان امروز مخفیخ، از دیچ و خم تاریه در پک

 ۀارنامکاز  یا ـن مختصر، جلوهیدر ا یـد است خوانندگان گرامیام
 نند.کخ اسالم را مشاھده یدرخشان تار

 »مؤلف«



 

 

 

 

 

 سزندگانی معاویه 

 یتولد و کودک
عرب  ۀلین قبیتر ین و گرامیتر ش و از معروفیاز خاندان قر سه یر معاویام
 یا ژهیگاه ویان عرب جایه به خاطر نجابت و شرافت، جود و سخاوت در مکبود 

ده یشان برگزیان ایه سرور دو عالم  از مکن بس یله این قبیشرافت ا یداشت، برا
ھاشم،  یه بعد از بنکه تعلق دارند یام یبن ۀریش به تیقر ۀلیشده است. باز در قب

از  سه یر معاویان پدر امیشود. ابوسف یش محسوب میقر ۀرین تیتر یگرام
ه مشرف به اسالم شد، کدر فتح م یخود بود، و ۀلیس قبیش و رئیاشراف قر

ه ک یار خوشحال شدند، به طوریشان بسیاز مسلمان شدن ا جرم کرسول ا
 »ان داخل شود در امان استیابوسف ۀس در خانکھر« اعالن فرمودند:

ماند، و در  جان بعد از مسلمان شدن در خدمت حضرت رسول یابوسف
ن غزوه از یچشم خود را در ا یکرد و کت کشر کرموین و یحن یھا غزوه

 . )١(را وداع گفت یدارفان یھجر ٣٢ا ی ٣١سرانجام در سال  )١(دست داد

                                           
 یکر اسالم بود و آنان را به جنگ تحرکرجز خوان لش کرمویان در غزوه یابو سف -١

 .۱۱ص۳ج ةرد، اسد الغابک یم
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 یشان بود، پنج سال قبـل از بعثت نبـویه فرزند ارشد اک سه یر معاویام
و نبـوغ در چھره  ی،آثار بزرگکیودکدر ھمان زمان  .)٣(ـده به جھان گشودید

او  یـان بـه سوی، پـدرش ابـوسفکیودکبار در زمان  یکان بود، یاش نما
ه کاقت دارد یان است و لیـن فرزنـدم نمایست و گفت: آثار نبـوغ در اینگر

ده ین گفته را شنیا یرد، مادرش ھند. وقتـیقوم خود را به عھده گ یرھبر
 گفت:
تمام  ینم اگر نتواند رھبرکه ید گریقوم خود را؟ من با یفقط رھبر«

 .)٢(»ردیعالم عرب را به عھده گ
د و ید کیودکرا در سن  یافه شناس عرب ویق یکگر ید ین باریھمچن

 گفت:
 .)٣(»قوم خود خواھد شد یشوایپ کودکن یبه نظر من، ا«

دند... و او را به علوم یوشکاو سخت  یو جسم یرکت فینش در تربیوالد
سواد بودند، و قوم  بی ه اغلب مردمکو فنون مختلف آراستند و در آن زمان 

چند نفر انگشت  ۀشان از زمریبرد، ا یجھل به سر م یھا یکیعرب در تار
نت علوم و فنون، آراسته و از نعمت سواد برخوردار یه با زکبودند،  یشمار

و  یانسان یز از صفات واالیت نیجاھل ۀقبل از اسالم و در زمان یبودند، و
 ده برخوردار بود.یپسند یاخالق

 سد:ینو یر میثکعالمه ابن 

او از سران با نفوذ و ثروتمندان عرب « ».وكان رئيساً مطاعاً ذا مالٍ جزيل«
 .)١(»بود

                                                                                           
 .۳ص۱ج ةاسد الغاب ۱۹۳۹ یبرکال یةالتجار ةتبکم ۴۱۳ص۳ابن حجر: اإلصابة ج -١

[ 

 .۱ج ةاسد الغاب ۱۹۳۹ یبرکال یةالتجار ةتبکم ۴۱۳ص۳ابن حجر: اإلصابة ج -٢
 .۱۳۴۸ مصر،، ةیردستان العلمک، مطبعه ۱۱۸ص۸ج ةیوالنھا ةیر: البدایثکعالمه ابن  -٣
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 تشرف به اسالم
ار ک) آشیست و سه سالگیه (در بکمان خود را در روز فتح میشان ایا

 یلین به دالیکقت قبًال به اسالم، مشرف شده بود، لینمود، اما در حق
 د:یگو یم یند. مؤرخ معروف، عالمه واقدکار کنتوانست آن را آش

مان آورده بود، اما یا یه، سال ھفتم ھجریبیه بعد از صلح حدیر معاویام«
 ».ه اظھار نمودکرد و در روز فتح مک یتمان مک یلیمانش را به دالیا

م: مؤرخ یبشنو سه یر معاویتمان را از زبان خود امکن یبھتر است راز ا
 گفت: یم سهیه حضرت معاوکند، ک یمعروف ابن سعد نقل م

رفته بودم، اما به علت فشارھا و یالقضاء اسالم را پذ ةمن قبل از عمر«
 ».نمکنه ھجرت یله، نتوانستم به مدیخانواده و قب یدھایتھد

ش را به یه اسالم خوکگر، در روز فتح میل و وجود موانع دین دلیبه ھم
 . )٢(ردکھمراه پدرش اعالم 

فار که یبیدر جنگ بدر، احد، خندق و حد یم وینیب یه مکن جاست یاز ا
گر یه دک ید، در حالیه مسلمانان نجنگیرد، و در صفوف آنان علکن یاریرا 

ھا  دند، و در جنگیجنگ ین میه مسلمیرو علیجوانان و ھمساالنش، با تمام ن
ھا را بر  ن جنگیا یز فرماندھیان نیداشتند و پدرش ابوسف ییسھم بسزا

ن یست بر اا یل صدقیھا دل ن جنگیشان در ایردن اکت نکعھده داشت؛ شر
 .گرفته بود یجا یدر قلب و ت اسالم، از ابتدایه حقانکمدعا 

شه در محضر یه به اسالم مشرف شد، ھمکپس از آن  سه یحضرت معاو
قرار گرفت  یگروھ ۀبرجست یاز اعضا یکیافت و ی یحضور م جرسول الله 

ه بر کرا  ییشان وحیده بود، ای، برگزیتابت وحکھا را به  آن جه آن حضرت ک

                                                                                           
 م.۱۹۳۵، ۲۱ص۸جة یة والنھایر: البدایثکابن  -١
 ھـ ق. ۱۳۴۸ مصر،، چاپ ۴۱۲ص۳ابن حجر: اإلصابة ج -٢
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را  جرم کرسول ا یھا ھا و فرمان ن نامهیآمد و ھمچن یفرود م جحضرت رسول 
مفتخر  یاتب وحک، به لقب یخداوند یل نوشتن وحی. و به دل)١(نوشت یم

 سد:ینو یعالمه ابن حزم م د.یگرد
اتبان در محضر کر یش از سایب به یر معاوید بن ثابت و امیحضرت ز«

آماده  یبزرگوار به طور شبانه روزن دو یحضور داشتند، ا جحضرت محمد 
 .)٢(»ـار نموده بودندکـن یخدمت بـودند، و سراسر وقت خـود را وقف ا

ق و یتا چه حد دق جرم کدر زمان حضور ا یتابت وحکار که کته کن نیا
انت و امانت، علم و فھم و احساس ید یرویار چه نکن یا یحساس بود و برا

، یتابت وحکان ندارد. به خاطر یاز به بیار است و نکت الزم بود آشیمسئول
ه کبود  جمرتبت  یانت و حضور مداوم در خدمت حضرت ختمیامانت و د

 فرمود. یر میخ یدعا یبـارھـا در حـق و جآن حضـرت 
بار حضور  یکه کمنقول است  »یجامع ترمذ«ث یتاب معروف حدکدر 

 ن گونه دعا فرمود:یا یدر حق و جرم کا

ت یه را رھنما و ھدایا: معاویبار خدا« .)٣(»مهدياً واهد به ا� اجعله هادياً «

 .»ت فرمایز ھدایگران را نیاو د ۀلیافته بگردان. و به وسی

                                           
چاپ ادارة  ۱۵۴ص۱مصر و القاھرة ج کملو یوسف: النجوم الزاھرة فین یجمال الد -١

چاپ دار  ۳۷۷ص۹مصر ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج یالثقافه واإلرشاد القوم
تب ک، م۲۴۵ص۳عاب تحت اإلصابة جیـ ابن عبدالبر: االست ۱۹۶۷روت یتب بکال

 .۱۳۴۸چاپ مصر  ۲۱ص۸ة جیوالنھا ةیـ البدا ۱۹۳۹ یبرکال یةالتجار
 .۲۷ره ص یابن حزم: جوامع الس -٢
 ۳۸۶ص۴جر: اسد الغابه یثک. ابن یراچکد قرآن محل یسع ۲۴۷ص۲ج یجامع ترمذ -٣

 ۲۰۸ص۱ج یخ بغدادیب: تاری. حافظ خطیھجر۱۳۸۴ه تھران یاسالم ةتبکچاپ م
 روت.یتب بکدار ال جاپ
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 ن گونه دعا فرمود:یا یدر حق و جه حضرت رسولکآمده  یگریث دیدر حد

ه را علم یا معاویخدا« .»ا� علّم معاو�ة الكتاب واحلساب وقه العذاب«

 .)١(»حساب، عطا فرما و او را از عذاب جھنم رستگار فرما تاب (قرآن) وک
 اضافه فرمود: جرم که حضرت رسول اکآمده  یت بشر بن السریو در روا

 .)٢(»ا او را به بھشت داخل بفرمایخدا«.»وأدخله اجلنة«

 جرم کد: من از رسول ایگو یمعروف، حضرت عمرو بن العاص م یصحاب
 فرمود: یه مکدم یشن

ه یپروردگارا: معاو« .»علِّمه الكتاب وم�ن هل يف ابلالد وقه العذابا� «
م گردان و از عذاب کمختلف حا یتاب (قرآن) عطا فرما و او را بر شھرھاکرا علم 

 .)٣(»بخش یی(دوزخ) رھا
خبر داده و دعا  یش از امارت و خالفت ویات خویدر ح جرم کرسول ا

ن یشود. ھمچن یباال استنباط مث یه از حدکز فرموده بود، ھمان گونه ین
آب  سه یمعاو رـیام یـه روزکنـد ک یـت میامـام احمـد بـا سنـد معتبر روا

ـه ک یدر حـالـ جـرد. آن حضرت کرا آماده  ج رمـکا رسول یوضـو
به  یخت نگاھیر یشان آب میا که بـر دست مباریمشغول وضو بـود و معاو

 او انداخت و فرمود: یسو

                                           
چاپ اول  یالعرب ثاء الترایدار اح ۸۴ص ۸جة یة والنھای، البدا۱۲۷ص۴مسند احمد ج -١

 ۹ج الزوائدضًا مجمع یا ۳۸۱ص ۳عاب تحت اإلصابة جیو ابن عبدالبر: االست ۱۴۱۷
آباد  دریحالمعارف  ةریبه نقل از ابن النجار ـ چاپ دا ۸۷ص ۷نز العمال جکو  ۳۵۶ص

 .یھجر ۱۳۱۴ن کد
 .یھجر۱۴۱۷پ اول چا یالعرب ثاء الترای، دار اح۸۴ص ۸ج ةیة والنھایالبدا -٢
 ۱۳۴ص ۱ج» النجوم الزاھره«روت و ی، ب۳۵۶ص ۹ج الفوائدمجمع الزوائد و منبع  -٣

 چاپ مصر.
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شه یو انصاف پ یالھ یتقوا یده شدیبه امارت برگز یاگر روزه! یمعاو یا«
 .)١(»نک

 فرمودند: جه سپس آن حضرت کات آمده یروا یو در بعض
ان یکت امت من به دست تو سپرده خواھد شد. آنگاه از نیوال یروز«

 .)٢(»نکن و از بدان گذشت ک یر و قدردانیبپذ
 گفت: یرد مک یان میث را بین حدیا یوقت س هیمعاو ریام
ن امر یبه ا یه حتمًا روزکردم کاحساس  جامبر یپ یۀدن توصیمن از شن«
 ».ر (امارت) آزموده خواھم شدیخط

ـه  کـدم یگفت: از پـدرم شن سیـه حسن بن علکند ک ینقـل م یـلمید
 فرموده است: جگفت: رسول خدا  یم

به  سهیه معاوک ید تا زمانیان نخواھد رسیگردش شب و روز به پا«
 .)٣(»ومت برسدکح

امبر اسالم چه رتبه یدر نظر پ س هیمعاو ریامه کت روشن شد ین روایاز ا
 فرمود.  یشان چقدر اظھار محبت میبا ا جداشت؟ و آن حضرت  یو مقام

با حضرت  جرم کرسول ا یه روزکز آمده است ین نیگر چنید یتیدر روا
مشورت نمود، آنان نظر خود  یدر رابطه با موضوع بر و حضرت عمرکابوب

 فرمود: جرا اظھار داشتند، سپس آن حضرت 

                                           
ـ  یھجر ۱۴۱۷روت یب یالعرب ثاء الترایدار احاول، چاپ  ۸۵ص۸ة جیة والنھایالبدا -١

 چاپ ۳۵۶و ۳۵۵ص۹ز مجمع الزوائد جیچاپ مصر ـ ن ۴۱۳ص۳ابن حجر: اإلصابة ج
 یعلیر و رجال احمد و ابن یبکاالوسط و ال يف یطبراناله رواه احمد و یروت و فیب

 .۱۰۱ص۴ح و مسند احمد جیالصح رجال
 .یمنبع قبل ھمان -٢
 .۳۲۳(اردو) ص ی: المرتضیندو یحسن یالحسن عل ابوامام  -٣
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د یز فرا خوانیرا ن سهیمعاو« .»ادعوا معاو�ة أحرضوه أمر�م فإنه قوي أم�«
ن است یرسا) و ام ینظر ی(دارا یرا او قوید، زیان بگذاریو موضوع را با او در م

 .)١(»)ندک یانت نمی(در نظر دادن خ
 جرم کا یـه نـبـک یبار در حالـ کـیـه کگر آمده است ید یتـیـز در رواین

 فرمود: جرم کا رسولسوار بودند،  یبکبر مر سه یمعاو ریام و
 ».ت از بدنت با بدن من تماس دارد؟دام قسمکه! یمعاو یا«

 شما متصل است.  کام با جسم مبار نهیگفت: س
 دعا فرمود: ج رمکا رسولحضرت 

 .)٢(»مت سر شار فرماکنه او را از علم و حیا سیخدا« .»ا� امأله علماً «
 یھا در جنـگ ج رمکا رسولپس از مسلمان شدن ھمراه  س هیمعاو ریام

 رسولبود،  جـاب آن حضرت کـن در ریحنـ ۀـرد. در غـزوکـت کمختلف شـر
ه طال به او یصد شتر و چھل اوقیکھوازن  ۀلیمت قبیاز مال غن جرم کا

 .)٣(ه دادیسھم
 
 
 

                                           
 رالبزاو طرباينالرواه  :هیروت: وفیمطبوعه ب ۳۵۶ص۹و منبع الفوائد ج الزوائدمجمع  -١

م يوثقه ـطربانی لالوشيخ  قةث ربعضهم خالف وشيخ البزا رجاله ثقات يفوباختصار 

فهو حديث منكر ـ ايضاً حافظ  كليس فيه جرح مفرس ومع ذلو ميزانـال ال الذهبی يفإ

 ف است)یت ضعین روایل باال ای(با توجه به تحل ۳۱۹ص۲خ اإلسالم جی: تارذهبی
 .۱۹۳ص۲خ اإلسالم جی: تاریحافظ ذھب -٢
 چاپ مصر. ۳۷۷ص۳عاب تحت اإلصابة جیابن عبدالبر: االست -٣
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 از نظر صحابه سامیر معاویه 
و  جبا سرور دو عالم  س هیمعاو ریامه گذشت ارتباط ک یثیاز احاد

 روشن شد. جاز نظر آن حضرت  یگاه وین جایھمچن
 یبار شخص یکم. یپرداز یم یدگاه صحابه نسبت به وید یبه بررس کنیا

 شان فرمودند:یمورد سرزنش قرار داد ا سه را نزد حضرت عمر یر معاویام

دعونا من ذم فتي قريش من يضحك يف الغضب وال ينال ما عنده إال عىل الرضا «

ش دست ین جوان قریاز مذمت ا« .)١(»وال يؤخذ ما فوق رأسه إال من حتت قدميه
م و بردبار یحل یلیزند (خ یز لبخند میه در ھنگام خشم نک ید، جوانیبردار

توان گرفت  یتش نمیبدون جـلب رضا یز را از ویچ چیه ھک یاست) جوانمرد
 ».د به قدمش افتادیسر او قرار گرفته با یه باالک یزیگرفتن چ یو برا
 فرمود: سه حضرت عمر کز نقل شده است ین

ـد یـد و بدانیزیبپرھ یمـردم! بعد از مـن از تفرقـه و چنـد دستـگ یا«
 .)٢(»ه در شام موجود استیمعاو

 فرمود: یاو م ۀدربار سن حضرت عمر یھمچن
ھا ورد زبان شما قرار گرفته، حال  و دانش آن یاردانکو  یسرکصر و یق«

 .)٣(»ان خود شما موجود استیه  در میه معاوکآن
 سانـگر قـدر و منـزلتش نـزد حضرت عمر یـه بک یـلـین دلیبارزتر

به  سان یسف ید بن ابیزیشان او را بعد از وفات برادرش یـه اکـن یاست ا
 د.یرگزه) بیشام (سور یاستاندار

                                           
 چاپ مصر. ۳۷۷ص۳عاب تحت اإلصابة جی: االستعبدالبرابن  -١
 چاپ مصر. ۴۱۴ص۳: اإلصابة جحجرابن  -٢
عرب  یسراکن یا«ه گفت: یر معاویوارد شام شد در حق ام یوقت سحضرت عمر  -٣

 ـ مترجم.۱۴۱۶چاپ اول  یالعرب اء التراثی، دار إح۲۲۲ص ۵ ج ةاسد الغاب» است
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ارگزاران کدر مورد انتخاب استانداران و  سه حضرت عمر کداند  یا میدن
انت و امانت یه نسبت به دک یرد. و تا زمانک یاط و دقت میتا چه حد احت

 ین ِسمت و حتـیرد. ھرگز آنان را به اک یدا نمیامل پکنان یافراد، اطم
ـرد. و بـاز شخص استاندار تحت نظارت ک یتر انتخـاب نم نییپا یھا سمت

رد ک یرت احساس میمغا کیار مطلوب، اندیه ھرگاه از معکشان بود یامل اک
  رد.ک ینار مکفورًا او را معزول و بر

د و تا آخر یبرگز یرا به استاندار س هیمعاو ریامشان یه اکن ین، ایبنابرا
 یه وکن مدعا یاست بر ا یل صدقیگذاشت، دل ین مقام باقیعمر او را بر ا

 شان بوده است.یامل اکنان یمورد اعتماد و اطم
ز یشان نید. ایرس س ینوبت به حضرت عثمان غن سبعد از فاروق اعظم 

او را  یرد. و رأک یامل داشت و در امور مھم با او مشورت مکاعتماد  یبه و
 یاستاندار شان نه تنھا او را بهیا داد. یشمرد و مورد عمل قرار م یمحترم م
از توابع شام مانند حمص، اردن،  یگرید یه شھرھاکگذاشت؛ بل یشام باق

 ت او افزود.یز به والین را نین و فلسطیفسر
ـد و یمظلومانـه جـام شھادت نوش سـه حضرت عثمان ک یھنـگامـ

ردنـد و او بـه کعت یب س یاز مسلمانـان بـه دست حضرت عل یگروھـ
در امـر  سه یو حضرت معاو س یان حضرت علیده شد. در میخـالفت برگز

ـه منجر بـه کش آمـد یپ یاختالف سقصاص از قاتـالن حضرت عثمان 
در صفوف  یله تفرقه و دو دستگیـن وسیشـد. و بـد یزیجنـگ و خونر

دانـد،  یه انسان عاقل و خردمند مکافت. امـا ھمـان گونه ین راه یمسلم
ن ی، به ھمین بود، نه َاغراِض شخصیق اقامه دیمنشـأ اختـالف ھر دو فر

گر بودند یدیک یازات شخصیو امت ینـیـل بـه مقـام دیـق قایل ھر دو فریدل
 ردند.ک یز میو آن را اظھار ن
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از  س یـه حضرت علک ینـد: ھنـگامـک یر نقـل میثکحـافظ ابـن 
 ـن بـازگشت، فرمود:یجنگ صف

ا الناس! ال تكرهوا إمارة معاوية فإنكم لو« فقدمتوه رأيتم الرؤوس تندر  أهيّ

لها كأهنا احلنظل را ید. زیه را بد ندانیت معاویمردم! امارت و وال یا« .)١(»عن كواهِ

ه از کقلم شده، مانند حنظل ( یه سرھاکد ید دید خواھیاگر او را از دست داد
 ».افتد ین میشود) بر زم یبوتـه اش جدا م

بـزرگـان   ۀـیـدگـاه بقیاز د سـه یـه حضـرت معـاوکـم ینیبب کنـیا
 داشت؟  ین) چه قدر و منزلتیراشد ی(عالوه بر خلفا شصحابه 

اختـالف  یفقھ ی مسئله یکدر مورد  سه یبا حضرت معاو یا بـار عده کـی
 ردنـد فرمود: کابـن عبـاس بـازگـو  یمسأله را بـرا ینظر داشتند، وقتـ

بر علم و فقه  ینظرش مبن نیه است و ایه فقیھمانا معاو« .)٢(»إنه فــقـيه«
 ». اوست

 فرمود:  سه ابن عباس کگر آمده ید یتیدر روا

 جرم کا رسولافته محضر یض یه فیمعاو« ». ج اهللا رسولإنه صحب «
 .)٣(»ندارد یاست، و اعتراض شما مورد

ه شرف کن مطلب است یانگر ایب بحضرت ابن عباس  ۀن گفتیا
او  یلت به پایچ فضیه ھکاست  یلتیفض ییبه تنھا جامبر یمصاحبت پ
با  بحضرت ابن عباس ۀردکگر غالم آزاد ید یز بارید. نینخواھد رس

                                           
 مصر. ۱۳۱ص۸ة ج یة والنھایر: البدایثکحافظ ابن  -١
 مصر. ۱۳۱ص۸ة ج یة والنھایر: البدایثکحافظ ابن  -٢
 .یھجر۱۳۵۷ یدھل ۵۳۱ص۱ج یح بخاریو صح ۴۱۲ص۳جحجر: اإلصابة  ابن -٣
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رد. کنقل  یفقھ ۀمسئل یکه را در مورد یر معاویز، نظر امیاعتراض آم یلحن
 در پاسخ گفت:  بحضرت ابن عباس

ه یفرزندم! نظر معاو« .)١(»أصاب أي بُنَيَّ ليس أحد منا أعلم من معاوية«
 ».ستیتر از او ن از ما دانشمند یکچ یح است، ھیدرست و صح

از علم، فقه و  به حضرت ابن عباس کشود  ین جا معلوم میاز ا
 تا چه حد متأثر بود.  هیر معاویام یتقوا

بود. اما در  سه یمعاو ریام یو علم ینیان شد در مورد مقام دیآنچه ب
 مشھور است:  سابن عباس ۀز گفتین یویامور دن

 ییفرمانروا یه براکام  دهیرا ند یسک« ». ما رأيت أخلق للملك من معاوية«
 .)٢(»تر باشد ستهیه شایاز معاو
ـح یصح«ث یتاب معروف حدکدر  سر بن سعد یحضرت عم ۀگفت

او را از  سه حضرت عمر فاروق ک یه ھنگامکنقل شده است  »یترمذ
را انتخاب  س هیمعاو حضرتش یرد و به جاکنار کحمص بر  یاستاندار

 سر یـردنـد. حضـرت عمک ین بابت ابراز ناخشنودیاز ا یا فرمود. عده
 ھا را به شدت مورد سرزنش قرار داد و گفت:  آن

 ».يقول: اللهم اهد به ج هللا ولـرسال تـذكـروا معاوية إال بخري فإين سمعت «
ه کام  دهیشن ج للها رسولرا از ید. زینکاد نی یکیرا جز به ن سه یمعاو«
 .)٣(»ت فرمایه ھدایمعاو ۀلیا! مردم را به وسیفرمود: خدا یم

                                           
 .یھجر۱۳۵۶ن کدرآباد دیچاپ ح ۲۶ص ۳ج یبرک: سنن یھقیب -١
ـ ابن  ۵ص۴جامل کخ یر: تاریچاپ مصر ـ ابن اث ۱۳۵ص۸ة جیة والنھایالبدار: یثکابن  -٢

 چاپ مصر. ۴۱۳ص۳حجر: اإلصابة ج
 .یراچکچاپ  ۲۴۷ص۲ج  یجامع ترمذ -٣
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 فرمود:  یم بحضرت ابن عمر 
 .)١(»داشته باشد یسرور یستگیه شایه مانند معاوکابم ی یرا نم یسکامروز «
 ج رمـکا رسوله کاست  یاز ده نفر یکیه ک سوقاص  یدنا سعد ابن ابیس

 س یـن حضرت علیـه بک یینبردھـاآنان را بـه بھشت مـژده داده است. و در 
 فرمود:  یار نمود، میاخت یریگ نارهکو  یطرف یرخ داد بـ سه یو معاو

 ». ما رأيت أحداً بعد عثمان أقىض من صاحب هذا ابلاب يع� معاو�ة«
و حل و فصل  یه در داورکدم یرا ند یسک سبعد از حضرت عثمان «

 .)٢(»مھارت داشته باشد سه یش از معاویخصومات ب
 د: یگو یم سصه بن جابر یحضرت قب

ما رأيت أحداً أعظم حلامً وال أكثر سودداً وال أبعد أناةً وال ألني خمرجاً وال «

ه در حلم کرا سراغ ندارم  یسکامروز « .)٣(»معروف من معاويةـأرحب باعاً بال
شفقت و  یو مھربان یشی، متانت و دور اندیسرور یستگی، شایو بردبار

 ».ردیبگ یشیه پیر از معاویخ یھا بخشش در راه
ان اصحاب به یدر م س هیمعاو ریامگاه و مرتبت یت جاین چند روایاز ا

 ار شد.کآش یخوب
 م. یپرداز ین میدگاه تابعید یحال به بررس

 
 

                                           
 چاپ مصر. ۱۳۵ص۸ة جیة والنھایر: البدایثکابن  -١
 ص چاپ مصر.۸ة جیة والنھایر: البدایثکابن  -٢
خلفا  خیتار: یوطین سیـ جالل الد۱۳۵ص۸جة یة والنھایر: البدایثکحافظ ابن  -٣

 ستان.کچاپ پا۴۹ص
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 دیدگاه تابعین از سمعاویه  امیر
ه حضرت کد یتوان فھم ینجا مین از ایرا نزد تابع شانیاو منزلت  ممقا

مجازات  یبدنه یرا به تنب یسکدوران خالفت خود  در /زیعمر بن عبدالعز
دستور داد بود  ناسزا گفته س هیه به حضرت معاوکرا  یرد اما شخصک ینم

 .)١(بزنندتا شالق 
 کارـمباز حضرت عبدالله بن  یه شخصکند ک یان میر بیثکابن  حافظ

شد او در  ایجو س هیمقام حضرت معاو ۀن معروف است درباریابعـه از تـک
 :جواب گفت

 یـو ھنگام خواندهه پشت سر سرور دو جھان نماز ک یسکدر حق  من«

 كـل اـر�ن«واب ـاو در ج :گفت یم »من محدهـسمع اهللا ل«ه آن حضرت ـک
 .)٢(»نمکتوانم عرض  یگفت چه م یم »دـحلما

در مناجات و  تکشر و جمصاحبت با رسول الله  شرف(اشاره است به 
 .)جعبادات آن حضرت 

ا یه  افضل است یه معاوکد یپرس کاز عبدالله بن مبار یگر شخصید یبار
را قـرار داد  یا یجانب سؤال خـود صحـابـ یکز؟ سائل در یعمر بن عبدالعز

گر یبعضی،  مـورد اعتراضـات گوناگون قرار گرفته و جانب د یـه از سـوک
 کبه مقام بلند او اتفاق دارند. اما عبدالله بن مبار ـه تمـام امتکرا  یا یتابعـ

 د؟یپرس ین دو بزرگوار را میان این سؤال بر آشفت و گفت: نسبت میدن ایاز شن
، بـر بـدن جامبر یاب پکـه ھنگام جھاد در رک یبخـدا قسـم! غبار«

 .»ز استیه نشسته است بھتر و باالتر از شخص عمر بن عبدالعزیـر معاویام

                                           
ة یالبدار: یثکچاپ مصر ـ حافظ ابن  ۳۸۳ص۳عاب تحت اإلصابة جیابن عبدالبر: االست -١

 .۱۳۹ص ۸ج ةیوالنھا
 .۱۳۹ص ۸ة جیة والنھایر: البدایثکابن  -٢
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ز بر آشفت یدند، او نیز پرسیبن عمران ن یسؤال را از حضرت معافن یھم
بـرابـر بـاشـد؟ حضرت  یتواند بـا صحـابـ یم یتابعـ کـیـا یو گفت: آ

بود.  جامبر یاست. خـواھـرش در عقـد پ جرسـول الله  یه  صحـابـیمعاو
به مقام  یتابع یکرد. پس چگونه ک یرا نوشته و حفاظت م یخداوند یاو وح

ه حضرت رسول کرد. کث را قرائت ین حدیرسد؟ و بعد از آن ا یاو م یۀو پا
 اند:  فرموده جرم کا

 .»دیت مرا ناسزا بگویه اصحاب و اھل بکباد  یسکلعنت خدا بر «
ان عرب به حلم یه در مکس یمعروف حضرت احنف بن ق یبار از تابع یک

 یسکه چه ک. سؤال شد زبان زد عام و خاص قرار گرفته بود یو بردبار
 یسکتر از شما  ه؟ در پاسخ فرمود: بخدا من نادانیا معاویبردبارتر است شما 

گرفت و من  یار مک یه  با وجود قدرت از حلم و بردباریام، حضرت معاو دهیند
 یرده ام. پس چگونه من در حلم و بردبارکشه یرا پ یخود بردبار یاز ناتوان

 رسم؟ یاو م یبه پا

 فتوحات
پنج سال قبل از بعثت  سه یه قبًال گفته شد حضرت معاوکھمچنان 

ار ساخت. و بعد از کش را آشیه اسالم خوکا آمد و در روز فتح میبه دن ینبو
فار مشغول شد. کره به جھاد با یه و غیسور یدر شھرھا جرحلت رسول الله 

از مؤرخان معتقدند  یرد. بعضکت کمامه شرین دوران در جنگ یو در ھم
ـشـان بـه قـتـل یّذاب را اکلمه یمس یعنین نبوت یدروغ یه مدعک

او را مورد  س یـه حـضـرت وحشکـح آن است یـده است. امـا صـحیرسـان
 .)١(ردک یاریلمه یاو را در قتل مس سه یزه قرار داد و حضرت معاویضربه ن

                                           
 چاپ مصر. ۱۳۹ص  ۸ة جیة والنھایر: البدایثکابن  -١
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به برادر  یھجر١٩در دوران خالفت خود در سال  سحضرت عمر 
ه بود، یه در آن زمان استاندار سورکان یسف ید ابن ابیزیه ، یحضرت معاو
از  یکیه یساریبه جھاد بپردازد (ق» هیساریق«فتح  یه براکفرمان داد 

به دستور  انیسف ید ابن ابیزیگاه مھم سپاه روم بود.) یمعروف و پا یشھرھا
د یزید، ین محاصره به طول انجامیرد، اکشھر را محاصره  سحضرت عمر 

ش قرار داد و رھسپار دمشق ین خویه را جانشیان حضرت معاویسف یابن اب
» هیساریق« یھجر١٩ه در شوال سال کز محاصره را ادامه داد تا آن یشد. او ن
قعده سال  یه در ذکش از فتح نگذشته بود یماه ب یکرد. ھنوز کرا فتح 

  را وداع گفت. یدارفان» طاعون«ان بر اثر یسف ید ابن ابیزی یھجر١٩
او  یبه جا ین شد و بعد از مدتیاز فوت او سخت اندوھگ سحضرت عمر 

 یشورھاکه امروزه کشام ( یرا به استاندار سه یبرادرش حضرت معاو
 یکرد. و حقوق کرد) انتخاب یگ ین و اردن را در بر میه، فلسطیلبنان، سور
ھزار ِدرھم مقرر فرمود و مدت چھار سال در دوران خالفت یکماه او را 

ن مدت جھاد را ی. و در ا)١(شام را به عھده داشت یاستاندار ست عمر حضر
. پس از )٢(را فتح نمود یمتعدد یروم ادامه داد و شھرھا یدر مرزھا

شان نه ید. ایرس سیخالفت به حضرت عثمان غن سشھادت عمر فاروق 
ه با توجه به حـسن کگذاشت بل یه را به مقام سابق باقیر معاویتنھا ام

ز به ین را نیـن وفلسطیحمص، قنسر یاست او شھرھـایر و سیتدبانتظام، 
 .)٣(استان او افزود

                                           
 خ.یتب تارک گریو د ۳۷۶و ۳۷۵ص۳عاب تحت اإلصابة جیابن عبدالبر:االست -١
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را به  ی، سمت استاندارس یسال خالفت حضرت عثمان غن ١٢ یاو ط
لمه الله و بر افراشتن ک یسربلند یز براین دوران نیعھده داشت. و در ا

به قصد  روم یبه سو یھجر ٢٥جھاد را ادامه داد. در سال  یپرچم عدل الھ
 یادیز یھا گاهین راه، پایش رفت و در بیه پیرد و تا عمورکت کجھاد حر

 رد.کس یتأس
 یکیروم در نزد ۀاچیبا و سرسبز، در دریار زیاست بس یا ـرهیقبرس، جـز

 ین محل از نظر استراتژیت شرق بود، ایـه دژ اروپا و پناھگاه نصرانکشـام 
ه آن زمان در مصر کرا حفاظت پرچم اسالم یداشت، ز یا ت فوق العادهیاھم

ن کبود مم ییایه آبراه درکه بر افراشته شده بود، بدون فتح قبرس یو سور
ت یحیانون مسک یاز قبل به منظور نابود سه یر معاویل، امین دلینبود. به ھم

ه کخواست  سره چشم دوخته بود و در دوران خالفت حضرت عمر ین جزیبه ا
الت کل مشیبه دل سند، اما حضرت عمر ک یشکر کقبرس لش یبه سو

 گر اجازه نداد.یو موانع د ییایدر
با اصرار فراوان از او  س یه در دوران خالفت حضرت عثمان غنکتا آن 

 یآنگاه و رفت.یرا پذ یو ۀشان خواستیند. اکن امر موافقت یخواست تا به ا
از  یا عده یآماده ساخت وبه ھمراھ یخ اسالم ناو جنگین بار در تاریاول یبرا

 .)١(ردکت کقبرس حر یبه سو یھجر ٢٧صحابه در سال 
 سد: ینو یم بـود. ابن خلدون ییایـن نبرد دریخ اسـالم اولیداد در تارین رویا

رد، و که یتھ یه ناو جنگکاست  یسکن ینخست سه یحضرت معاو«
 .)٢(»له اجازه جھاد دادین وسین را بدیمسلم

                                           
خ ابن ین تاریم ھمچن۱۹۶۰تیوکچاپ دولت  ۱۲۹ص۱: العبرص جیحافظ ذھب -١

 روت.یچاپ ب ۱۰۰۸ص۲ج خلدون
 روت.یچاپ ب ۴۵۳خلدون: ص ابنمقدمه  -٢
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به  سه یه حضرت معاوکاست  یخیتار یژگیو یکنه تنھا  یناو جنگ یۀتھ
ه رسول کد یآ یبه شمار م ین نظر افتخار و سعادت بزرگیه از اکدست آورد بل

رند به یگ یش میا، جھاد را در پیه از راه درک یسانکن یدر حق اول ج رمکا
 بھشت بشارت و مژده داده است.

ن گونه یرا ا جرم کرسول ا ۀن مژدیش ایتاب خوکدر  / یامام بخار
 رده است:کنقل 

لُ جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا« ه به کن سپاه از امت من یاول« ». أوّ
 .)١(»پردازند (بھشت را بر خود) واجب نمودند یفر مکه یعل ییاینبرد در
 یھا یشتکرد و کت کقبرس حر یشان به سویا یھجر٢٧سال  در

اسالم، از  ییایدر یرویعربستان به راه انداخت، ن یھا را در آب یجنگ
ـان اسالم را یره قبـرس شـد و سپـاھیعربستان گـذشت، و وارد جز یھا آب

رون راندند. و در سال یان را از آن جا بیرد. و رومکاده یدر ساحل آن پ
 .)٢(ردندکآن را فتح  یھجر٢٨

روم  یھا از قلعهه (مالت) و چند قلعه یه و مالطیافرنط یھجر ٣٣در سال 
 . )٣(ردکرا فتح 

شان به عنوان یه اکوست یخشب به وقوع پ یذ ۀغزو یھجر ٣٥در سال 
 .)٤(ردکت کر در آن شرکفرمانده لش

د و به دنبال آن یبه شھادت رس سحضرت عثمان  یھجر ٣٥در سال 
ن خصوص موضـع یه در اکش آمد یـن پیمعروف جمـل و صف یھا جنگ

                                           
 چاپ دھلی. ۴۱۰ص۱بخاری ج صحیح -١
 مصر. ۸۵ص۱یوسف: النجوم الزاھره ج الدینجمال  -٢
 چاپ کویت. ۳۴ص۱: العبر جذھبیحافظ  -٣
 .۹۲ص۱یوسف: النجوم الزاھره ج الدینجمال  -٤
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ده یمظلومانه به شھادت رس سه حضرت عثمان کن بود یا سه یر معاویام
روا  ین تسامحیتر کوچکد ینبا یقصاص قاتالن و ۀن درباریاست، بنابرا
داشته باشند.  یمھم و امور خالفت سھم یھا د قاتالن در پستیداشت و نبا

روشن  یر شده است، به خوبکذ» ةیالنھاة ویالبدا«ه در ک یا ه او از واقعهینظر
سب ک یبرا یه وکشود  یاساس برداشته م بی ن تھمتیپرده از ا گردد و یم

 ش گرفت. یرا پ یارکن یچن یجاه و مقام و منافع شخص
 سد: ینو یر میثکعالمه ابن 

يَةَ « اوِ عَ ىلَ مُ لُوا عَ هُ دَخَ عَ ةً مَ َاعَ مجَ َّ وَ ينِ الَ َوْ لِمٍ اخلْ سْ هٍ أنَّ أَبَا مُ جْ ِ وَ ريْ نْ غَ دَ مِ رَ دْ وَ قَ وَ

الُوا  نِّي فَقَ ٌ مِ ريْ لَمُ أَنَّهُ خَ َعْ اهللاَِّ إِينِّ ألَ : وَ الَ ؟ فَقَ ثْلُهُ لِيًّا أَمْ أَنْتَ مِ عُ عَ نَازِ : أَنْتَ تُ هُ لَ

أَنَا ابْنُ  ا، وَ ظْلُومً تِلَ مَ نَ قُ ثْامَ ونَ أَنَّ عُ لَمُ عْ تُمْ تَ لَكِنْ أَلَسْ نِّي، وَ رِ مِ َمْ قُّ بِاألْ أَحَ ، وَ لُ أَفْضَ وَ

أَنَا أَطْ  ، وَ هِ مِّ لِّمُ لَهُ عَ أَنَا أُسَ نَ وَ ثْامَ تَلَةَ عُ لِّمْ إيلَّ قَ يُسَ لْ : فَ هُ ولُوا لَ ؟ فَقُ هُ إيلَّ رُ أَمْ هِ وَ مِ لُبُ بِدَ

. هُ رَ لُ  أَمْ مَ أَهْ مَّ لِكَ صَ نْدَ ذَ عِ ا، فَ دً مْ أَحَ يْهِ فَعْ إِلَ دْ لَمْ يَ لِكَ فَ وهُ يفِ ذَ لَّمُ لِيًّا فَكَ ا عَ أَتَوْ فَ

تَالِ  قِ ىلَ الْ ام عَ ةَ الشَّ يَ اوِ عَ عَ مُ ه در دوران کده یبه طرق مختلف به ما رس« .)١(»مَ

 یبا گروھ / ی، حضرت ابومسلم خوالنبه یو معاو یاختالف حضرت عل
عت با یه او را به بکن یدند به قصد ایرس سه یاز مردم خدمت حضرت معاو

مخالفت  یه: شما با حضرت علکنند، آنان گفتند کآماده  س یحضرت عل
ه  در یر معاوی؟ امیدان یم یا خود را در علم و فضل با او مساوی؟ آیورز یم

ست ین کین شیندارم و در ا یین ادعایجواب گفت: بخدا قسم، من ھرگز چن
خالفت سزاوار است.  یش از من برایاز من بھتر و افضل است و ب  یه علک
ده یمظلومانه به شھادت رس سد حضرت عثمان یدان یه مکھمان طور  یول

                                           
 مصر.۱۲۷ص۷حافظ ابن کثیر: البدایة والنھایة ج -١
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از قاتالن را دارم. شما به  یش ھستم و حق خون خواھیمن پسر عمواست و 
ز خالفت او را از جان و دل یه قاتالن را به من بسپارد و من نکد: ییاو بگو

ن باره با او گفتگو یبازگشتند و در ا س یرفت. آنان نزد حضرت علیخواھم پذ
قاتالن عذر ل یه داشت) از تحوک ییل و عذرھایشان (بنابر دالیردند، اما اک

نند و در ک یاریرا  س هیه حضرت معاوکمان بستند ی). لذا اھل شام پ١آورد(
 ».اب او بجنگندکر

 یـن تھمت و افتـرا باقـیا یبـرا یـن واقعه، ھنوز موردیان ایا با بیآ

ن یحصول ُپست و مقام و ُشھرت و آوازه به چن یبرا س هیر معاویه امکماند  یم
 دست زد؟ ھرگز!! یارک

در ھمان دوران اختالف به  سه یه حضرت معاوک یمان افروزیا ۀناماز 
ن ی! در عیبرد، آر یقت امر پیتوان به حق یامًال مکصر روم نوشته بود؛ یق

ده بود یبه اوج خود رس بهیو معاو یه دامنه اختالفات حضرت علک یحال
دانسته، در  یخود فرصت خوب یتوسعه طلب ین اختالفات را برایصر روم ایق

را  سه یر معاویه امکم گرفت یو سوء استفاده برآمد و تصم ییصدد بھره جو
ه حمله یسور ین صورت بر مرزھایر ایند و در غک یکبا خود نزد یبه نحو

ن یش به ایبرا یا افت. نامهیاطالع  یو ۀاز اراد سه یر معاویند چون امک
 شرح نوشت:

                                           
کنند، سپس که  بیعتحضرت علی معتقد بود که اھل شام اول از ولی امر اطاعت و با او  -١

آنان که  بهاوضاع به حالت عادی برگشت به دستگیری قاتالن اقدام خواھد نمود و 
دانم  می نیزدانید من  خواستار مجازات فوری قاتالن بودند گفت: برادران! آنچه شما می

گفت:  می مخالفتوانم بکنم، اما گروه  ا تسلط دارند چه میولی با گروھی که فعًال بر م
خود پناه داده  نزدھا را  کنید یا به ما تحویل دھید، تا زمانی که آن مجازاتابتدا قاتالن را

 .»مرتجم، ٢متييز الصحابة ج  اإلصابة يف« اید با شما بیعت نخواھیم کرد.
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گاه باش! اگر از ایما را دار یه قصد تجاوز به مرزھاکمطلع شدم « ن ی، آ
رد و ک) صلح خواھم ینون با برادرم (حضرت علکھم ا ییایم خود باز نیتصم

 یکفرستد به عنوان  یمقابله و جنگ با تو م یه او براک یشخصًا در سپاھ
ستر کخا یه را به مشتیرده قسطنطنکت کسرباز در خط مقدم جبھه شر

 .)١(»ردکل خواھم یتبد
ن خود باز یافت نامه به وحشت افتاد و از اراده ننگیپس از در پادشاه روم

 ھم ھنوز فرک با مقابلهگانه و یبرابر ب درن افراد یه اکدانست  یرا میآمد. ز
 یھا فراتر از اختالف اعضا جسم و جان متحد ھستند و اختالف آن یکمانند 

 ست.یخانواده ن یک
وست و نقش عمده در یپ ن اختالف و جنگ ناگوار به وقوعیبه ھر حال، ا

جاد ین سوء تفاھم ایان طرفیه مکبود  ین اختالفات از آشوبگرانیجاد ایا
 ردند.ک یور م رده آتش جنگ را شعلهک

ن جنگ ھفتاد ھزار ی. در ا)٢(داد یرو یھجر ٣٧ن در سال یجنگ صف
ن یو تابع یه مشتمل بر صحابک. )٣(ردندک یم یه را ھمراھیر معاوینفر ام

 ٤٠. در سال )٤(دیشکپنج سال طول  یجنگ حدود چھار ال نیبودند و ا
ز به دست ین سه یر معاوید و امیبه شھادت رس س یحضرت عل یھجر

 خوارج مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد.
 
 
 

                                           
 بنغازی. -ـ چاپ دارلیبی۲۰۸ص ۷تاج العروس ج -١
 چاپ کویت. ۳۸ص۱: العبر جذھبیحافظ  -٢
 چاپ کویت. ۴۰ص۱ذھبی: العبر ج حافظ -٣
 چاپ مصر. ۳۷۶ص۳: االستیعاب تحت اإلصابة جعبدالبرابن  -٤
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 س یو حضرت حسن بن عل سامیر معاویه 
به  سدنا حسن یفرزند بزرگترش س س یبعد از شھادت حضرت عل

ن ین مسلمیصلح جو و از جنگ ب یاز ھمان ابتدا مرد ید، ویخالفت رس
 یختند، اما ویشان را به جنگ بر انگیآشوب طلب ا یا متنفر بود، عده یلیخ

 سه یر معاویبا ام یھجر ٤١ر آنان قرار نگرفت، و سرانجام در سال یتحت تأث
ش ساالنه یبرا سه یسپرد و حضـرت معاو یرد و خالفت را به وکصلح 

 .)١(در نظـر گرفت یدرھـم مستمـرصد ھـزار کـی
 د:یگو یصلح م ۀان واقعیضمن ب / یحسن بصر

استقبل واهللا احلسنُ بن عىل معاويةَ بكتائب مثل اجلبال فقال عمرو بن «

العاص: إين ألر كتائب ال تويل حتى تقتل أقراهنا فقال له معاوية: وكان واهللا خري 

هؤالء وهؤالء، هؤالء من يل بأمور الرجلني أي عمرو! أرأيت إن قتل هؤالء، 

م یعظ یرکلش سحضرت حسن « ».املسلمني؟ من يل بنسائهم؟ من يل بضيعتهم؟

ن یه گفت: ایر معاوی، َعْمرو ْبن عاص به امآماده ساخت سه یمقابله با معاو یبرا
ه در یر معاویبزرگ بر نخواھند گشت، ام یشتارکنم بدون یب یه من مکرھا کلش

ن را یامور مسلم یسکنند چه کگر را نابود یدیکعمرو! اگر آنان  یپاسخ گفت: ا
فالت زنان و باز ماندگانشان را به دوش ک یسکرد؟ چه یگ یبر عھده م

 .)٢(»ندک یم یھا را نگھدار اموال آن یسکرد؟ چه یگ یم
از  یکچ یه ھکد یفھم سحضرت حسن  یه وقتکت شده است یز رواین
طرف مقابل را  یروین نیشتریه بکمگر آند ینخواھد رس یروزین به پیطرف

                                           
 چاپ کویت. ۴۸ص۱: العبر جذھبیحافظ  -١
چاپ  ۳۷۲-۳۷۳ص ۱چاپ مدینه منوره، صحیح بخاری ج ۸۴۳ص الفوائد منبع -٢

 .دھلی
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شنھاد صلح یپ یطیشرا ینوشت و ط سه یر معاویبه ام یا ند، نامهکنابود 
ش ید برایسف یاغذکرفت و یشنھاد او را پذیز پین سه یر معاویرد، امک

ن صلح بزرگ یا یھجر ٤١. سر انجام در سال )١(سدیط را بنویفرستاد تا شرا
 بر قرار شد. 

و  یـزین چقدر از جنـگ و خـونـریه طرفکشود  یمعلوم منجا یاز ا
صلحنامه،  ین نفرت داشتند. به ھر حال پس از امضاین مسلمیاختالف ب

 سه یر معاویراد نمود و از مردم خواست تا با امیا یا خطبه سحضرت حسن 
 .)٢(نندکعت یب

وقت  ۀفیبه عنوان خل یآنگاه ھمه مسلمانان به طور اتفاق و دسته جمع
» عام الجماعه«خ عرب به نام ین سال را در تاریردند، اکعت یب یه دست وب
ن سال اتحاد از دست یگر در ایاسالم، بار د ۀندکرا امت پراینند زک یاد می

عت یفه بیخل یکن سرتاسر جھان به دست یافت و مسلمیخود را باز  ۀرفت
رد، آشوبگران کمصالحه  سه یر معاویبا ام سحضرت حسن  یردند. وقتک

ن ین مسلمیه منافع خود را در مشتعل شدن آتش جنگ بکفتنه جو 
وھش کرا به شدت مورد ن سردند و حضرت حسن ک یتیدند ابراز نارضاید یم
 قرار دادند. یاحترام بی و

 سد:ینو یر میثکعالمه ابن 
رد و به کمصالحه  سه یبا حضرت معاو سدنا حسن یه سک یھنگام«

شان در جواب یرد اکاو را بر انجام صلح سرزنش  یشخص ف آورد.ینه تشریمد
 فرمود: 

                                           
 پ بیروت.چا ۴۷۵خلدون ص ابنمقدمه  -١
 .۱۳۷۰چاپ چھارم  ۵ص۲مسعودی، ترجمه فارسی مروج الذھب ج -٢
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ال تذهب يقول:  جال تقل ذلك فإين سمعت عليا يقول: سمعت رسول اهللا «

 . األيام والليايل حىت يملك معاو�ة
 .)١(»مسلمنيـفعلمت أن أمر اهللا واقع فكرهت أن هتراق بيني وبينه دماء ال

ه کام  دهیشن س یرا از حضرت علین زکمرا به خاطر مصالحه مالمت م«
 فرمود:  یه مکام  دهیشن جگفت: از رسول الله  یم

به امارت  سه یه معاوک ید تا زمانیان نخواھد رسیگردش شب و روز به پا«
ه امر خدا واقع خواھد شد لذا نخواستم خون کدانستم  ی. و من م»برسد
 .»خته شودین ریمسلم

 گفتند: یبه او م ساران حضرت حسن یاز  یبرخ

 ».ننگ مومنان یا«». مؤمننيـيا عار ال«

 فرمود: یشان در پاسخ میا

 ». عار، از آتش بھتر است« .»العار خري من النار«
ن بسوزم یختن خون مسلمیه فردا در آتش جھنم به خاطر رکنیاز ا یعنی
پس از مصالحه به  سن مالمت و سرزنش بھتراست. حضرت حسن یھم
، یند: خواھان خالفت ھستیگو یبه او گفت: مردم م یف برد مردینه تشریمد

ه صلح کعرب در دست من بود با ھر  یھا فرمود: سرھا و جمجمه س حسن
ز یھا ن دم آنیجنگ یه مکردند و با ھر ک یز صلح میھا ن ردم آنک یم

                                           
 سچاپ مصر ـ در کتب شیعه نیز آمده که حضرت علی  ۱۲۱ص ۸البدایة والنھایة ج -١

از دنیا نخواھد رفت تا آنکه  معاویهسوگند به خدایی که جانم در دست اوست : «فرمود

حتی جتتمع  كوالذی نفسی بيدی لن هيل( »کنند اتفاق اواین امت به (فرمانروایی) 

مترجم به نقل از کتاب: سیمای  ۳۰۴و۲۹۸ص۴۱ج نوار) بحاراألمةعليه هذه األ
 کارگزاران علی.
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بار  کنیا ایگفتم آ کخدا تر یمن خالفت را به خاطر رضا یدند ولیجنگ یم
 .)١(زنم ین مسأله را دامن میگر در اطراف حجاز اید

جھاد  ۀن منتخب شد، سلسلیمسلم یبه رھبر سه یر معاویه امکپس از آن
شد او با  متوقف شده بود از سر نو آغاز س یه بعد از شھادت عثمان غنک

ر کشان لشید ایه آنان در شانزده جبھه جنگیان به نبرد پرداخت و علیروم
در موسم گرما مشغول جھاد  یگروھرده بود، کم یاسالم را به دو گروه تقس

دان یه تازه نفس بود وارد مکد گروه دوم یرس یبود و چون فصل سرما فرا م
 ـه:کـن بـودیز ایتش نین وصیشد و آخر یم

 .)٢(»د خفه شودیروم با«». شدّ خناق الروم«
ان بن عوف به یسف یرا به فرماندھ یر بزرگکلش یھجر ٤٩ا ی ٤٨در سال 

ه یچند از اصحاب بلند پا یر تنکه در آن لشکل داد. یه گسیقسطنطن یسو
ات یدر ح جرم که رسول اکبود  یا ن ھمان غزوهی. ا)٣(ت داشتندکز شرین

 ن فرموده بود:ینندگان آن چنکت کنموده و در حق شر ییشگویپ خودش

ه به کن ین سپاه مسلمیاول« ».أول جيش يغرو القسطنطنة مغفور هلم«
 .)٤(»آمرزش خداوند قرار خواھد گرفتتازد مورد  یه میقسطنطن

ر که) لشیبزرگ (صقل ۀرین بر جزیمسلم سه یر معاویخالفت ام ۀدر دور
 ۀشان منطقیز در عصر ای. ن)٥(به دست آوردند یادیم زیردند و غناک یشک
 یومت اسالمکشور سودان در قلمرو حک ۀابل فتح شد و ھمکستان تا یس

                                           
 .۴۲ص۸ابن کثیر: البدایة والنھایة ج -١
 .۸: البدایة والنھایة ج کثیرابن  -٢
 ۱۳۴ص۱ج الزھرهالنجوم  -٣
 .۱۲۷ص۸کثیر: البدایة والنھایة ج  ابنحافظ  -٤
 چاپ بیروت.۴۵۴مقدمه ابن خلدون:  -٥
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 .)١(دیداخل گرد
به  یصورت گرفت به طور اجمال سه یر معاویزمان امه در ک ینقشه غزوات

است  ین نقشه فقط مشتمل بـر غزواتیشود، ا یم میتقد یخوانندگان گرام
شان در زمان یـه اک یاند و غزوات وستهین به وقوع پیه بعد از جنگ صفک

ان یه نصرانیعل بخالفت حضرت عمر و عثمان  ی ش در دورهیاستاندار
 امده است:یجدول ن نیروم انجام داد، در ا

                                           
چاپ ۱۴۹ھمچنین سیوطی: تاریخ الخلفاء ۳۴۸: جوامع السیره ص حزمابن  -١

 تاریخعصر به دست قتیبه بن مسلم فتح شد (ر.ک  ھمینبخارا نیز در  .  ـپاکستان
 مترجم) -بخارا

کویت و  چاپ۱تالیف ذھبی ج» خرب من غري العرب يف«این جدول با استفاده از کتاب  -٢
 .کتب دیگر ترتیب داده شده است

 سال )٢غزوه(

در   ییایدر یروین نیل اولکی، تشیجنگ یھا یشتک یراه انداز
 قبرس. یت به سوکاسالم و حر

۲۷ 
 ھـ ق

 ن فتح شد.یره مھم قبرس به دست مسلمیجز
۲۸ 

 ھـ ق

 افت.یه جھاد ادامه یدر اطراف قسطنطن
۳۲ 

 ھـ ق

 د.یھا فتح گرد از قلعه یه، مالته (مالت) و تعدادیافرانط
۳۳ 

 ھـ ق

 خشب انجام شد. یه غزوه ذیر معاویام یبه فرماندھ
۳۵ 

 ھـ ق
از شھر سند به تصّرف  یستان واقع شد و قسمتیغزوه س ۴۲ 
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 ظاهر و خصوصیات جسمي یسیما
ش یمایبت بود، و از سیافه و با ھیف و خوش قیشر یمرد سه یر معاویام

 .)١(ان بودینما یو فروتن یآثار وقار، بردبار
بر ما وارد شد، در  سه یر معاویام یند، روزک یان میب سحضرت مسلم 

ن حسن و جمال ی. خداوند با ا)٢(باتر بودیتر و ز یه از ھمه گرامک یحال
ه صفات ستوده یلکز آراسته ویو نیکرت و اخالق نیاو را به حسن س یظاھر

 ان بود.یفرمانروا است در وجود او نما یک ۀه الزمک
 
 

                                           
 : اإلصابة البدایة والنھایة، ابن اثیر و غیره.حجرابن  -١
 .۳۵۵ص  ۹منبع الفوائد ج و  الزوائدمجمع  -٢

 ھـ ق ن در آمد.یمسلم
ستان به قلمرو یاز س یشتریشور سودان فتح شد و قسمت بک
 ومت اسالم افزوده شد.کح

۴۳ 
 ھـ ق

ن در ھندوستان تا شھر ید و مسلمیگردابل فتح کشھر 
 ردند.ک یش رویل پیقنداب

۴۴ 
 ھـ ق

در آن  یعیقا و فتح منطقه وسیافر یبه سو یشکرکلش
 ن. یسرزم

۴۵ 
 ھـ ق

ل) و به دست آوردن یسیه (سین حمله به صقلینخست
 .ییھا یروزیپ

۴۶ 
 ھـ ق

 .قایجھاد در توابع افر ۀادام
۴۷ 

 ھـ ق
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 فرمود: یم سحضرت فاروق اعظم 
ه ک ید در صورتینک یف میھا تعر و دانش آن یسرکصر و یشما از ق«
 ».ان شما موجود استیه  در میمعاو

 و خدمات یفرمانروای
افت و یش ین افزایمسلم یرو و قدرت رزمین سه یزمان حضرت معاودر 

ھا  یبه علت جنگ و ناآرام سه از زمان حضرت عثمان ک یسلسله فتوحات
 افت.یبا سرعت تمام ادامه  یمتوقف مانده بود، در عصر و

ـل کی، بـه تشساز ھمان زمان حضـرت عثمان  سه یحضرت معاو
 یرا به فرماندھ یس حارثیعبدالله ابن قد و یمبادرت ورز ییایدر یروین

ت و گسترش داد. یرو را تقوین نیش ایخو ییده بود، و در زمان فرمانروایبرگز
رد. و ھمواره کریدا یساز یشتک یھا ارگاهکمصر و شام  یساحل یدر شھرھا

ان آماده باش بود و یمقابله با روم یبرا یجنگ یشتکھزار و ھفتصد یک
ن زمان به عھده داشت، یه در ایرا جناده بن ام ییایدر یروین یفرماندھ

ونان، مانند یبزرگ  یھا رهیم جزیعظ ییایدر یروین نیبا ا سه یحضرت معاو
به  یشکرکرو در لشین نیرد، و از ھمکل و مالت را فتح یسیقبرس، رودس، س

 سه در زمان خالفت عمر فاروق که استفاده نمود. اداره ْپست را یقسطنطن
شور کافزود و در تمام نقاط  یشتریبود، گسترش و رونق بس شده یتاس

ز یرد، و نکس یوان خاتم تأسی، به نام دینھاد یمستقر ساخت. و
ت الله را با یعبه گماشت، و بکجھت خدمت خانه  یادیخدمتگزاران ز

 ۀـل دوریـر ضمـن تحلیثکحـافظ ابـن  د.ین پوشانیشمین غالف ابریبھتر
 سد: ینو یم سـه یـر معـاویام یـیفرمانروا

واجلهاد يف بالد العدو قائم وكلمة اهللا عالية، والغنائم ترد عليه من أطراف «



 سسیری در زندگانی امیر معاویه           ٤٠

 

 یومت وکح ۀدر دور« ».األرض واملسلمون معه يف راحةٍ وعدلٍ وصفح وعفو
م یاز آن اسالم بود و غنا یجھاد با دشمنان اسالم تداوم داشت و برتر

ن در یر بود، و مسلمیمال سرازت الیبه ب یت اسالمکھمچنان از اطراف ممل
ش ادامه یخو یر پرچم عـدل و انصـاف بـه زندگیراحت و آرامش ز

 .)١(»دادند یم
حقوق مردم اھتمام  یف قلوب، عدل و انصاف و ادایشان به تألیا

ه از عشره ک سوقاص  ین سبب حضرت سعد ابن ابیبه ھم )٢(دیورز یم
 ن فرموده است:یچن یافتگان به بھشت) است در حق ویمبشره (مژده 

 .)٣(»أقىض باحلق من صاحب هذا الباب سما رأيت بعد عثامن «

به حق و انصاف از  یه در داورکافتم ین سرا بعد از عثمان  یسک«
 ».ندکه سبقت یمعاو

 گفت:  یم / یعیحضرت ابو اسحاق سب
او را در  ییا زمان فرمانرواید یدید یرا م سه یاگر شما حضرت معاو«

  یه او مھدکد یپنداشت یھمانا (به سبب عدل و انصاف او) مد یافتی یم
 .)٤(»است

 گفت:  یز میه او نکمنقول است  /و از حضرت مجاھد 
 یه او مھدکد یپنداشت ید میافتی یرا در م سه یاگر دوران خالفت معاو«
 . )٥(»است

                                           
 .۱۱۹ص   ۸ابن کثیر: البدایة والنھایة ج  حافظ -١
 .۲۱۹ص ۲ابن تیمیه: منھاج السنه ج -٢
 .۱۴۵ص ۸حافظ ابن کثیر: البدایة والنھایة ج -٣
 .۱۴۵ص ۸حافظ ابن کثیر: البدایة والنھایة ج -٤
 .۲۰۵العواصم من القواصم ص -٥



 ٤١               سزندگانی معاویه 

 

به  /ز ینام عمر بن عبد العز /بار در مجلس اعمش  یکن یھمچن
 فرمود:  یو ان آمد، آنگاهیم

دند: ید، مردم پرسیدانست ید آنگاه میافتی یرا در م سه یاگر عھد معاو«
 .)١(»را یه عدل و انصاف وکر! بلیاو را؟ فرمود: خ یحلم و بردبار
اد یاو را به نام (مصحف)  /ه امام اعمش کھا بود  یستگین شایبنابر ھم

 .)٢(ردک یم
اسالم بود،  یروزیدورة فتح و پ سه یومت حضرت معاوکح ۀدور

رفاه  جھتشان یبردند، ا یت بسر میش و امنیشان در آساین در زمان ایمسلم
ه از کار برد کبه  یمتعدد اقداماتنظام عدل،  یملت و برقرار یو آسودگ

ده بود تا احوال و یبرگز یندگانینماله، یه و قبیه از ھر قرکن بود یھا ا آن ةجمل
ند و ھرگاه یرا ثبت نما تیرعر عموم نند و آماکالت مردم خود را بازگو کمش

ت المال یرا از ب اوآمد مخارج  یم یمھمان یسک یا برایشد  یمتولد م ینوزاد
 .)٣(ردک ین میمأت

 یوشا بود، و براکار یت، بسیجھت نظم و حفظ امن در سه یمعاو ریام
د و به یورز یان نھرھا مبادرت میو جر انالکشھرھا به حفر یرفاه مردم و آبادان

 نمود. یساخت مسجد و مدرسه اھتمام م
 : سدینو یم /ه یمیت ابن

وكان رعيته حيبونه، وقد  ةالوالمري أمع رعيته من خيار  ةمعاوي ةسري كانت«

ئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم أخيار  :قال نهأ جثبت يف الصيحيحن عن النبي 

                                           
 ھمان منبع. -١
 .۲۱۰بن عربی: العواصم من القواصم صاابوبکر  -٢
 .۱۸۵ص۳ج ةابن تیمیه: منھاج السن -٣



 سسیری در زندگانی امیر معاویه           ٤٢

 

 با سه یره و روش حضرت معاویس« .)١(»صلون عليكميتصلون عليهم وو
فرمانروا بود، و ملت، او را از جان و  یکروش ن یتر ین و عالیتش بھتریرع

ث به ثبوت ین حدـیم) اـمسل ،ین (بخارـیحـیو در صح داشتند،دل دوست 
 یسانکان شما ین فرمانروایبھتر :فرمود جرم که رسول اکده است یرس

و  باشند،ھا شما را دوست داشته  د و آنیه شما آنان را دوست دارکھستند 
 .»کنند کنید و آنان برای شما دعا می ھا دعا میآن یبراشما 

شام جان خود  اھله عموم مردم و کن محبت متقابل بود، یل ھمیدل به
 س یعلبار حضرت  یکرا بودند، یردند و فرمان او را پذک یفدا م یو یرا برا

 ان خود فرمود: یرکبه لش خطاب
ھر زمان شما را  ود یردکدادم اطاعت ن یه ھر وقت فرمانک یگروھ یا«

 بهداده شود  ید، اگر به شما فرصتیفرا خواندم به من پاسخ مساعد نداد
از خود نشان  ید سستیش آیپ ید و اگر جنگینک یم یھوده سپریسخنان ب

ان من و شما یم ی! اگر مرگ من فرا رسد در حالسوگندبه خدا  ،دیدھ یم
 ینیدا یم، آیان شما تنھایو در م زارمیبما ش یه از ھمراھکند کاف یم ییجدا

ه شما را کست ین یرت و مردانگیه شما را گرد ھم آورد و غک ستین
 خواند و یسوادان تند خو را فرا م یب  هیه معاوک ستینا عجب یزد؟ آیبرانگ

من شما را در  ونند؟ ک یم یرویند از او پک یو بخشش کمکآنان  بهه کآن بی
 ایھداو بخشش و بذل  کمکد با یاھل اسالم و مردم ھسته بازمانده ک یحال

د و با من مخالفت یشو ینده مکباز ھم از اطرافم پرا یخوانم ول یفرا م
آنچه من  ،دید تا از آن خشنود شویندار یتیاز فرمان من رضا ود ینک یم

 .)٢(»نم مرگ استک برخورددوست دارم با آن 

                                           
 .۱۸۹ص۳ج ةابن تیمیه: منھاج السن -١
 شریعت.ترجمه محمد جواد  ۱۸۰: صبحی صالح خطبه ةنھج البالغ -٢



 ٤٣               سزندگانی معاویه 

 

 ند: یفرما یگر مید یا خطبه در
 یصراف ةه در خصوص شما با من معاملیدارم معاو دوستبه خدا سوگند «

نفر از شماھا را از من  ١٠ه کب یترت نیبد ،نار با درھمید ةند، مانند معاوضک
 .)١(»بدھدنفر از اصحاب خود را به من  یکرد و یبگ

بت و یشان مصیه اکبود  نیا سه یر معاویت امیاز عوامل محبوب یکی
بر  جھتدانست و  یل خود مکبت و مشیت را مصیفرد رعن یل ادناترکمش

 یع متعددیقت از وقاین حقیرد. اک یدرنگ نم یا طرف ساختن آن لحظه
 م.ینک یم دهـه بسنـواقع کـیر ـکه ذـا بـن جـیا درار است، کآش

روم با حضرت  یھا از غزوه یکیه من در کند ک یم انیب سثابت  حضرت
خود بر  یاز سربازان، از سوار یکیجنگ  یداشتم در اثنا تکشره  یمعاو

 یاد رسیفر یزد، لذا مردم را برایخود برخ یجان افتاد و نتوانست از یزم
او شتافت خود  یاری به و آمد نییپا خود یاز سوار هک یسکن یخواند، اول

 .)٢(بود سه یر معاویام
گر یدوران خالفت او را عالوه بر د یھا یژگین صفات ستوده، و ویا

سنده و مؤرخ معروف یز اعتراف دارند، نویعه نیخ نگاران شیمؤرخان، تار
 سد:ینو یاسالم م وخ عرب یتاب تارک) در یر علید (امیپرفسور س عهیش

اب بود، در یامکروز و یپ یلکومت خود به طور کتمام مدت ح در هیمعاو«
ت یمظفر هـشیز ھمـیارج نـو در خ بود، برقرارآرامش  ت ویشور امنکداخل 

 .)٣(») با او بوده استیروزی(پ

                                           
 ۲۱ص۲و ترجمه احتجاج طبرسی ج ۹۷: صبحی صالح خطبه ةالبالغ نھج -١

 منین با اصحاب خود).مؤ(عنوان.احتجاج امیرال
 .۳۵۷ص۹منبع الفوائد ج الزوائد و مجمع -٢
 گنجینهچاپ انتشارات  ۸۹امیر علی تاریخ عرب و اسالم ترجمه فخر داعی ص -٣

۱۳۶۶. 
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 یت اسالمکامور ممل به سه یر معاویه امکن بود یت این موفقیا یاصل عامل
رد، ک یم یھا را با دقت بررس الت آنکداد و مش یت میاھم نیمسلمعموم  هو رفا
 نمود. یم وششکھا  ساختن آن طرفان جھت بر کاالم یو حت

 س روزانه امیر معاویه ۀبرنام
ر کذ لیتفصار روزانه او را با ک برنامةعه، یمؤرخ معروف ش ،یمسعود

 سد:ینو یرده، مک
ات، یاکبه ش یدگیو رس یمالقات عموم یوقت برا پنجشبانه روز  در«

دادھا و گزارشات روزانه گوش یرو هـباز فجر، ـبعد از نم ود،ـرده بکن ییتع
شد و  یمنزل م واردپرداخت. آنگاه  یداد، سپس به تالوت قرآن م یفرا م

 ،آمد یخواند و به مجلس م یعت نماز مکداد، بعد چھار ر یدستورات الزم را م
 یارھاکو  یتکل مملیره و مشوره در مساکمذا یآنگاه وزراء و مستشاران برا

ه کشد  ین ھنگام صبحانه آورده میگفتند، در ا یبا او سخن م روزانه
 هـکیت ورهـه مقصـو ب گفت ین مـسخ یسپس مدت بودشب  یغذا ةماندیباق
ن ھنگام افراد ناتوان و ـیدر ا ،ردـک یم یدگیات مردم رسـیاکش هـبداد و  یم

ش او ینداشتند پ یبانیه پشتـک یسانکو  انکودکان، زنان و یروستائ
ردند، و او دستور ک یرا مطرح م خود یازھایات و نیاکش یکی یکیآمدند،  یم
ار کماند داخل (دفتر  ینم یسکه کن یھم ،دیداد تا اقدام الزم به عمل آ یم

د و ـیدھـب ورودب مقاماتشان اجازه یمردم را به ترت :گفت یشد و م یخود) م
نشستند  یم دارد و چون ھمهـالم باز نـواب سـرا از جـس مـکچ ـیھ
را  یسانکد حاجات یافته این مجلس راه یه به اکشما ! حاضران یگفت:ا یم
گفتند و او  یردم را مـاز میھا ن د، آنیما برسان بهابند ی یه به ما دست نمک
ثبت  یبرا یشد و منش یم ردهـگستار ـنھ ةرد، سپس سفرـک یدام مـاق
افت ی یم راهل ــه به داخکاز دادخواھان  کیـیر ـد، ھـش یات حاضر مـیاکش



 ٤٥               سزندگانی معاویه 

 

نامه را  ینشست و منش یز مین او» نـیشنسفره ب بر« گفت: یبه او م
 ةتا به ھم بیترتن یداد، به ھم یدرباره او دستور م س هیخواند و معاو یم

ار ـز چھـیا نـرفت و آن ج یه منزل مـگاه بـد، آنیسر یم اب حاجاتـارب
شد و تا  یل مکیارگزاران تشکوزراء و  ی، آنگاه شوراردک ینماز ادا مت ـعکر

نماز به  یآمد و بعد از ادا یرون میعصر ب نماز یعصر آن جا بود سپس برا
ب مقامشان ـیمردم را به ترت وآمد  یرون میروب بـغ یکنزد ،رفت یمنزل م

آن  یاز پ وواند ـخ یشد نماز را م یچون اذان مغرب گفته م ،رفتیپذ یم
ا یبلند  یه با صدایآ ٥٠عتکه در ضمن ھر رکخواند  یل) مـت (نفـعکچھار ر
د ـگفتن یاء را مـذان عشا اـت و تـرف یزل مـخواند بعد از آن به من یم آھسته

رفت و تا یپذ یران را میگذاشت، آنگاه خواص وز یم ازـمـند و ـش یارج مـخ
ب را ـرفت و ثلث ش یبه درون م سپسپرداختند  یره مکثلث شب به مذا

 ،پرداخت یم گذشتگانخ یتار ةخواست و به مطالع یخفت پس از آن بر م یم
خواند  یح را مـنماز صب شد و یرون مید بیرس یرا مـاز صبح فـچون وقت نم

 .)١(»برد یم به سر میه گفتکب یروز را به ھمان ترت ھر

 یو مهربان یردبارب
ن صفت الزمه نام و یبًا ایبود و تقر المثلضرب  یدر حلم و بردبار شانیا

 یبا و با خویناز یلیخ روششده بود، مخالفان او بسا اوقات با  یاد وی
رد، و ک یباز استقبال م یا او با لبخند و چھره یآمدند، ول یش میدرشت پ

ه بزرگان و صاحب نظران و مخالفان سر سخت را برآن کن روش او بود یھم
 د:یگو ین باره میا در س حضرت جابر.نندکش او گردن خم یپ هکداشت 

                                           
 اندک(با  ۱۳۷۰چاپ چھارم  ۳۵ -۳۳ص۲ج ترجمه فارسی مروج الذھب مسعودی -١

 تصرف در عبارات).



 سسیری در زندگانی امیر معاویه           ٤٦

 

 .)١(»گرفت ینم یشیپ س هیمعاواز  یس در حلم و بردبارک چیھ«
از  یه مردکبود  یبه حد یآزاد هیمعاوه زمان کند ک یان میعوف ب ابن

با ما راست  !هیمعاو یگفت: ا یبه او مو  ،شد یعموم مردم آزادانه بلند م
ا ـ: بدندیپرس یم سه ـیر معاوـیرد. امـکم ـیو را راست خواھـه تـاش ورنـب

گفت: خوب است،  یشان میوب، اـا چـب :گفت ی؟ او در جواب میزیچه چ
 شد.م یخواھ راستپس خود ما 

 سه یر معاویه در ابتدا، از مخالفان امکمشھور است  سحضرت مسور  ۀواقع
ر از او خواست یافته بود، امیحضور  سه یر معاویه در محضر امکبار  یکبود، 

ھر آنچه را مـورد  ینـد. وکخود را مطرح  یھا ھا و اعتراض ه سؤالیلکه ک
باز به ھمة  یا و چھره یـر بـا خونسردیرد. آنگاه امکاعتراض او بود بازگو 

از  سسؤاالت او پاسخ گفت و مسور قانع شد، از آن روز به بعد ھرگاه مسور 
ر یخ یرد و در حق او دعاک یاد مین الفاظ یرد با بھترک یاد میه  یر معاویام
 .)٢(ردک یم

 خ فراوان است، مخالفانیتب تارکشان در یا یحلم و بردبار یھا داستان
گفتند و ھر چه  یآمـد م یھر چه از زبان شان بـرم آمدند و یانه مکبا بی

د و یشن یگفتـه آنان را م یت بردباریبا نھا یدند، اما ویطلب یخواستند م یم
ن طرز عمل بود یساخت، و ھم یان بـر طـرف مکاالمـ یالت آنان را حتکمش

 سه یر معاویشدند، خود ام یده او میگرو یه ھنگام برخاستن از مجلس وک
 د:یگو یم

                                           
 .۳۲۳ص۲حافظ ذھبی: تاریخ اسالم ج ۶۴ص۱النجوم الزاھره ج -١
 چاپ بیروت. ۲۰۸ص۱خطیب بغدادی: تاریخ بغداد ج -٢



 ٤٧               سزندگانی معاویه 

 

 .)١(»را فرو برم یه خشمکست ین نیتر از ا لّذت بخش یزیمن چ یبرا«
 د:یفرما یز مین سرم کحضرت رسول ا

 یکس یبلکه شجاع و قو یست،ن یریگ یبه کشت یرومندیشجاعت و ن«
(و بر خشم خود غلبه  است که ھنگام خشم و غضب نفسش را کنترل کند

 ».ند)ک
 یا شور ضربهکن و مصالح یبه د هکبود  یزمانتا  ین حلم و بردباریا اما

ار کز یرد، از شدت عمل نک یه احساس مک یین جایساخت، بنابرا یوارد نم
 .ردک یل نمچ گونه مداھنت دربارة اصول را تحْم یگرفت و ھ یم

 گفت: یاست خود میس اصولان و یب یدر مورد آزاد یو
ن مردم یوارد نشود، ھرگز ب یا ضربه یاسالمه به مصالح نظام ک یزمان تا«

 .)٢()دارندان یب یمردم آزاد یعنی( »شوم یو زبانشان مانع نم
 د:یگو یگر مید یفراز در
ان من یدر م اگرار گرفت. کانه ید از تازیار ساز است نباکه زبان ک ییجا«

 اگر یرد، حتکباشد آن را ھرگز قطع نخواھم  یوندیرابطه و پ کو مردم اند
را ھرگاه آنان آن را به طرف یباشد پاره نخواھد شد، ز یین من و آنان تار مویب

نند من آن را به طرف خود کنم و چون آنان رھا ک یشند من رھا مکب خود
 .)٣(»شمک یم

 
 

                                           
 ۲۹۰۱ص۷آباد دکن ترجمه فارسی ج حیدرچاپ  ۱۵۷ص۲تاریخ طبری (عربی) ج -١

صبر کنید تا فرصت یابید  خشماندر : «گفت ھمچنین از ایشان نقل شده است که می
 ـ مترجم). سعادت(کیمیای » و چون فرصت یافتید و توانا شدید عفو کنید

 .۵ص ۴ابن اثیر: کامل ج -٢
 .۲۸۳ص ۲یعقوبی ج -٣
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 و گذشت و حسن اخالق عفو
ور عفو و گذشت یده، به زیگر صفات پسندیرا عالوه بر د شانیا یتعال حق

 یه مخالفان و جاھالن نزد وکم یردکان یب قبالً  .بود آراستهو حسن اخالق 
و سعه  یاو از بردبار یردند، ولک یبرخورد م ستیشاآمدند و با روش نا  یم

ۀ واقع کـیـر کذ اـنجیدر ا .ردـک یازات نمـان را مجـگرفت و آن یار مکصدر 
و صبر و  جو اطاعت از رسول الله  یـه نشـانـگـر فرمانبردارکآور  شگفت

 ست.یمناسب ن بی است، سه یر معاویتحمل ام
فرزند  ـهک سوائـل ابـن حجـر  جرم کت رسول اکات پر بریدر زمـان ح

حاضر  جبود، جھت قبول اسالم به خدمت آن حضرت » حضرموت«پادشاه 
ه ک ید، ھنگامیشان اقامت گزینزد ا یشد، و بعد از قبول اسالم چند روز

ا او ھمراه را جھت بدرقه ب سه یر معاویام جرد، آن حضرت کقصد مراجعت 
رد. ک یم یاده او را ھمراھیپ سه یر معاویه او سوار بود و امک یرد، در حالک

به اسالم مشرف شده بود و ھنوز  یبود و به تازگ یچون وائل از خاندان شاھ
ھنوز در  یرده بود و غرور شاھزادگکشه نیاسالم در وجود او ر یصفات اخالق

ف یرا ھمرد یمسلمان عاد یکه کشد  ین میوجودش نھفته بود، و مانع از ا
سوزان  یمود. اما صحرایرا پ یادیمسافت ز سه یر معاویند. امکخود سوار 

داغ  یھا گیش از ریه پاھاک یعربستان بود، ھنگام یطاقت فرسا یو گرما
ب که او را بر مرکخواست  سسوخت و تاب تحمل آن را نداشت، از وائل 

و عدم  یشده بود، بر اثر غرور شاھند، اما او چون تازه مسلمان کخود سوار 
ن طور یه اکگفت: حال  سه یر معاویرد، امکار ک، انیبا اخالق اسالم ییآشنا

ن خود بپوشم) حداقل از ینعل یخود را بده تا (به جا یھا فشکاست پس 
د و گفت: یز امتناع ورزیار نکن یشان از این ایکابم. لیشدت گرما نجات 

» یمن بگذار یه سواریت را بر سایه پاھاکاست  یافکن شرف یت ھمیبرا«
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رد و نه جھت نجات کب خود سوار کرا بر مر سه یه نه حضرت معاوکنیخالصه ا
تمام  سه یر معاوین امید، بنابرایشیاند یگریر دیطاقت فرسا تدب یاز آن گرما

به اعتبار نسب و  سه یه حضرت معاوکمود. ظاھر است یاده پیمسافت را پ
ش یز فرزند سردار قریه او نکتعلق نداشت، بل یا رتبهم کحسب به خاندان 

آن  جرم کدستور حضرت رسول ا یبود، اما فقط به خاطر اطاعت و اجرا
ن ینمود. ھم یان مقصد ھمراھیرد، و او را تا پاکھمه رنج و زحمت را تحمل 

ه کشود  یحاضـر م سه یبه خدمت حضرت مـعـاو یزمان سوائل بن حجر 
شناسد و تمام سر گذشت و برخورد  یو وائل را خـوب م فـة وقت استیاو خـل
 .)١(ندک یاستقبال م ین ھمه او را به گرمیامًال در ذھن دارد اما با اکاو را 

مانه، حوصله و سعة صدر، عفو و یرکتوان به اخالق  ین واقعه میاز ا
 برد. یپ سه یگذشت حضرت معاو

 جمحبت با پیامبر 
ق و عالقة فراوان داشت. یمحبت عم جرم کبا رسول ا سه یر معاویام

ل و که از نظر شکوجود دارد  یه در بصره شخصکد یبار به او خبر رس یک
به استاندار آنجا نامه  یمشابھت دارد، و یلیخ جل با آن حضرت یشما

ـه ک یـد، ھنـگامیرام اعـزام دارکور را فورًا با عزت و اکه شخص مذکنوشت 
داشت، و بر  یمقدم او را گرام سه یمعاور ید، امیشخص نامبرده حاضر گرد

 .)٢(او بوسه زد یشانیپ

                                           
 ۲ج خلدونتاریخ ابن  -چاپ مصر ۶۰۵ص ۳ابن عبدالبر: االستیعاب تحت اإلصابة ج -١

 چاپ بیروت. ۸۳۵ص
 .۴۷ صالمجر  -٢



 سسیری در زندگانی امیر معاویه           ٥٠

 

 یاز مو و ناخن نب یشان مقداریه اکن عشق و عالقه بود یبر اساس ھم
ه بعد از مرگ، کرده بود کت یرد و وصک یم یش نگھداریرا نزد خو جرم کا

اش قرار  ینیبـر چشـم، گـوش و ب ییعطر و خوشبو یھا را به جا آن
  .)١(دھند

ـعب بن کبه طور انعام به حضرت  جـرم کا یه نـبک ین چـادریھمچن
فن ک یز برایده اش مرحمت فرموده بود،آن را نیقص یدر ازا سر یزھ

 .)٢(بود دهیش خریخو
داشت، در  جرم که با حضور اکاق فراوان ین محبت و اشتیبه سبب ھم

ه ـکان ـچن ود،ـب نمودار جت آن حضرت کاتش نقل و حرکاز حر یاریبس
از  شیب سه یرت معاوـدن حضـوانـخ ازـفرمود: نم یم س ودرداءـحضرت اب

 رسولمحبت  نیھمسبب  به .)٣(داشت مشابھت جھمه به نماز رسول الله 
را با دل و جان  ج حضرت آن ردارکاز گفتار و  یکه ھر ک بود جالله 

 رفت. یپذ یم
بار دوران خالفت حضرت  یکه: ک ندک یان میم بیبن سح جبله حضرت

 یاو را به سو کیودکه کافتم ی یشان را در حالیاو رفتم. ا نزد سه یمعاو
 یرد. وقتک یم یاو) با او باز یی(خاطر دل جو بهشان ید و ایشک یخود م
فرمود: با  یه مکام  دهیشن ج رمکادم گفت: از رسول یار را پرسکن یاسبب 

 .)٤(دینکر اـرفتان ـکودکسان ه و ب یان به مھربانکودک
 ـد گشـادیبا یـکـودکزبـان  پـس  با کودک سر و کارت فتاد که چون

                                           
 .۳۸۰ص ۳ابن عبدالبر: االستیعاب تحت اإلصابة ج  ۲ص ۴: تاریخ کامل ج اثیرابن  -١
 چاپ بیروت. ۸۳۵ص ۲خلدون ج  ابنتاریخ  -٢
 .۳۵۷ص ۹و منبع الفوائدج  الزوائدمجمع  -٣
 .۱۵۴الخلفاء ص  تاریخسیوطی:  -٤
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 ج پیامبر از اطاعت
ار از کبارز و آش یا ه نمونهکرشده کذ یا واقعه حیالمصاب ةاکمش تابک در

ان یروم با س هیمعاور ـیه امـکن ـیو آن ا .رود یشمار م به جامبر یاطاعت پ
 انیسپاھ س هیر معاویام ،صلح نازمبود، در  ردهکبرقرار  یمعاھدة صلح

ه به مجرد تمام شدن کآن  روم مستقرساخت، به قصد یاسالم را بر مرزھا
ه ک نندک یم رکان فیرا رومیز ،ندکحمله  اً معاھده و آتش بس فور مدت

توانند خود را  ینم ین زودین به ایده و مسلمیان رسیبه پا یمعاھده به تازگ
شورشان به کب ین ترتیامل ندارند و بدک یدفاع یآمادگ نجا برسانند ویا به

سپاه  ه،ه به محض تمام شدن مدت معاھدکشد. چنان  خواھداشغال  یآسان
رانه را نداشتند، ین حمله غافلگیمقاومت ا تابان یاسالم به روم حمله برد، روم

ه سپاه اسالم به قلب کوقت  نیھمشدند، اما در  ینیلذا مجبور به عقب نش
 ادیفر سعسبه  بنبه نام عمرو  ،از اصحاب یکیرد، ناگاه ک یم یشرویپروم 
 بر سر داد و گفت: کالله ا

 . »دیزیبپرھرنگ ید و از نینکبه عھد خود وفا « .»غدر ال وفاء«

ست؟ در جواب گفت: از رسول یه موضوع چکد یاو پرس از س هیمعاو ریام
 فرمود:  یه مکام  دهیشن ج رمکا

ن حق ندارد یاز طرف یکچ یبرقرار گردد ھ یمانیدو گروه پ انیم ھرگاه«
 .»ندکجاد یا یرییاطالع طرف مقابل تغ بدونان مدت یه قبل از پاک

 درث ین حدیل ایه به دلکبود  نیا سعمرو بن عبسه  حضرت منظور
ز یه مقدمات آن نکز است بلیزمان آتش بس و معاھده، نه تنھا جنگ ناجا

 است. حرامز و یناجا
 اً د فوریشن را جد دو جھان یث سیحد نیا سه یمعاور یام هک یھنگام

 که تمام قوا از خاکچنان ند.ک کدشمن را تر کخا شیروینه کدستور داد 
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 .)١(ردندک هیتخلدشمن خارج و منطقه فتح شده را 
به عھد  یاز وفا یزین نمونه شگفت انگی، چنیچ ملتیان ھیمدر دیشا

 یروزیروھا سر گرم فتح و پیه نک یحال نیعه در کوجود نداشته باشد 
ر که و فرد فرد لشیتخل راجمله، تمام منطقه  یکدن یباشند، فقط با شن

 یازدم یبارحضرت ابو مر یکز ینند. نک ینیبدون چون و چرا عقب نش
دند، در جواب گفت: یشان علت حضور او را پرسیحاضر شد ا یخدمت و

 جه رسول خدا کن ینم و آن اکت بازگو یخواھم آن را برا یام م دهیشن یثیحد
د و او ین گردانیاز امور مسلم یامر یه خداوند متولکرا  یسکھر :فرمود یم
 .ردکن گونه رفتار خواھد یز با او ایرد، خداوند نکجاد یمانع ا مردمان خود و یم

 نیا سه یه حضرت معاوکن یند، به محض اک یان میب یازدم یحضرت ابو مر
ان آحاد جامعه یه در مکرد کرا موظف  یفرد اً د فوریشنث را از من یحد
 .)٢(دیش بازگو نمایآنان را برا یازھایند و نک جستجوق و یتحق

 از خدا ترس
ه ک در دست است، یشمار یو شواھد ب عیوقا سه یمعاو حضرت ۀدربار

ر کشه به فیه او ھمک آننداز  کیاز خدا و حا یت ویانگر خوف و خشینما
 یامت و حضور به بارگاه عدل الھیو ھمواره از محاسبه روز ق بوده آخرت

 .)٣(ستیگر یامت زار زار میآموز ق عبرت واقعاتر کد و از ذیترس یم
از  یـکـی در سه ـیاوـرت معـه حضـکنگارد  یم یـذھب هـالمـع 

 ن گفت: یش مردم در مسجد جامع دمشق چنیجمعه جھت آزما یھا خطبه

                                           
 به روایت ابوداود و ترمذی. ۳۴۷مان ص : باب األالمصابیح ةمشکو -١
 .۱۲۶ص  ۸کثیر: البدایة والنھایة ج  ابنحافظ  -٢
چاپ  ۴۳ص  ۲ابواب الزھد به نقل از تاریخ اسالم، از شاه معین الدین ندوی ج  ترمذی -٣

 .ھند
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 ییداراه یلک« .»عطيناه ومن شئنا منعناأفيئنا من شئنا  ءمالنا والفي املـال نإ«
م یه بخواھک یسکماست، به ھر  کز ملیشور مال ماست، و تمام غنائم نک
 ».مینک یم منع میه بخواھکاز ھر  وم یبخش یم

ن گفته را یز ایگر جمعه دوم نیبار د .نگفت یزیاو چ جوابدر  سکچ یھ
ز ین بار در جمعه سوم نیآخر یبرا .نداد جواب یسکرد، اما باز ھم کرار کت
ن یبرخاست و گفت: ھرگز چن یجااز  یرار نمود، آنگاه مردکن گفته را تیا
س آن را ک ھرز از آن ماست، یمت نیت مال ماست و غنکممل ییست! داراین

 .م بردیاو را به خدا خواھ یخود داور یرھایله شمشیوسه از ما باز دارد، ب
د، و آن ـن آمییان از منبر پاـن سخنـیدن اـیشن با س هیمعاو حضرت
 یا عده ،او حاضر شد زدـنرد ـآن م یـوقت .دیود طلبـه حضور خـشخص را ب

 بازمردم  یه روـه در بـک یاما ھنگام ،خواھد شد کن شخص ھالیا ،گفتند
 نشسته سه ینار حضرت معاوک ه آن مرد درکدند یافتند دیشد و اجازه ورود 

را او یمرد را زنده نگاه دارد ز نیا خدا: گفت سه یمعاور یامبعد از آن  .است
 فرمود:  یه مکام  دهیشن جرم کد، از رسول ایمرا زنده گردان

ا ـج یـب یھا ه گفتهکار خواھند آمد ک یرو یانیمن فرمانروا از بعد«
افراد در گونه ن یگاه ایجا ،ھا را ندارد آن ییگوجوابجرأت  یسکند اما یگو یم

 ،بر زبان آوردم یسخنافت حال خود، یش و دریمن جھت آزما .جھنم است
 امراءآن  ةز از زمریرده من نکنا یه خداکدم یمرا پاسخ نداد، ترس یسک

ز مثل گذشته ین بار نیردم، اما اکرار کز آن را تین جمعه دوم نیباشم، بنابرا
ز از یا من نیآ :ش نگران شدم و با خود گفتمیش از پیآنگاه ب افتم،ین یجواب

بلند شد و  شخصن یرار نمودم، اکن گفته را تیز ایسوم ن جمعهآنانم؟ لذا 
 خداونده کدوارم یام کنید، ایات بخشیله مرا حین وسیرد و بدکگفته مرا رد 
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 .)١(»ان قرار ندھدیمرا از زمرة آن گونه فرمانروا

 ، قناعت و استغناءیزیست ساده
فرد  یکه او را کاند  دهیوشکشدت تمام  با سه یمعاو حضرت دشمنان

ن است، یس اکع قتیحقه کنند، حال آنک یخودخواه و جاه طلب معرف
وارد شد،  یا جلسه در سهیمعاو ریامبار  یکند ک یم انیب سحضرت ابو مجلز 

ار را ناپسند دانست کن یشان ایبرخاستند، اما ا یاحترام او از جا پاسمردم به 
 فرمود: یه مکام  دهیـشن جرم کا یاز نبرا من ـید! زینکن نیچنرگز ـو گفت: ھ

ه کبداند  زند،یبرخه مردم به احترام او کس دوست داشته باشد ک ھر«
 .)٢(»گاه اوستیجھنم جا

ه کند ک یان میره بیونس بن مسیه کبود  یشان به حدیا قناعتو  زھد
وند یه لباس پکدم ید یدمشق در حال یھا در بازار را سه یمن حضرت معاو

خطبه را  یدر مسجد جامع دمشق، در حال یروز زین .)٣(داشت زده بر تن
 .)٤(بودوند زده یش پیه لباسھاکرد ک یراد میا

شان بود، اما یا یعیطب یستیاز استغناء و ساده ز یا شد نمونه انیب آنچه
 نیاار گرفت و علتش کز ین یت ظاھرکاز شأن و شو شام یدر زمان استاندار

فار و کخواست در نظر  یشان میبود و ا یه آن منطقه، منطقه مرزکبود 
ند، در ابتدا حضرت عمر کن را حفظ یمسلم یت ظاھرکت و شوھُّ بْ اُ  دشمنان

ضاح یرد و آن را ناپسند دانست، و او را استک مخالفتن روش یبا ا س فاروق
م ینک یم یزندگ یا ما در منطقه !نیرالمومنیام یدر جواب گفت: ا یرد. وک

                                           
 .۳۲۲-۳۲۱ص  ۲تاریخ اسالم ذھبی ج  -١
 .۲۲ج  ۳۵۷مام احمد ص علی ترتیب مسند اإل -الربانی الفتح -٢
 .۱۳۴ص ۸: البدایة والنھایة جکثیربن  حافظ -٣
 .۱۳۵ص ۸بن کثیر: البدایة والنھایة ج  حافظ -٤
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ت کت و شوھُّ بْ آنان به اُ  ،دارندان) ھمواره وجود ی(رومه جاسوسان دشمن ک
رعب در دل  جادیا یت قائل ھستند، لذا الزم است برایار اھمیبس یظاھر

ف یر و ضعیرا حق ماھا  م تا آنینکار کش را آشیوه و قدرت خوکھا ابھت، ش آن
ن ـیالم و مسلمـو عظمت اس وهـکشق ـیطر نیبدنند، کو عقب مانده تصور ن

 ند.ک یحسابش را م زیشود و دشمن ن یم حفظ
 سبا حضرت عمر  هک سوقع حضرت عبدالرحمن بن عوف ـن مـیا در

ن! یرالمومنیام یگفت ا س هـیاوـر معـیام ةمانکیدن پاسخ حـیپس از شن ودـب
جواب  در سپاسخ بر آمد؟ حضرت عمر فاروق  عھدةه چگونه از ک یدید

 .)١(میران را به عھده او گذاشتگِ  ن بارِ یا لیدلن یفرمود: ما ھم به ھم

 و تفقه دانش
امل ک یا بھره فقه،و  یـنیوم دـرا از عل سه یر معاویمال اـمتع دـداونـخ

  سد:ینو یم /عطا فرموده بود، ابن حزم
 .)٢(»رفت یشمار مه از صاحبان فتوا و اجتھاد ب یو«

 مسائله در کمتوسط صحابه قرار داده  ةاو را از طبق زین /حجر  ابن
 .)٣(ردندک یفتوا صادر م یشرع

  :فرمود یم یو درباره سابن عباس  حضرت

 . »ه استیه فقیھمانا معاو« »فقيهنه إ«
 .)٤(اند ردهکت یروا یامبرگرامیث از پیحد ١٦٣تعداد  شانیا

                                           
 .۱۲۵-۱۲۴ص۸کثیر: البدایة والنھایة ج  ابنحافظ  -١
 .۳۲۰ص ة: جوامع السیرحزمابن  -٢
 .۲۲ص۱: اإلصابة في تمییز الصحابة ج حجرابن  -٣
 .۱۴۹ص سیوطی: تاریخ الخلفاء ۲۷۷ص ة: جوامع السیرحزمابن  -٤
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 عباس، ان صحابه، ابنیاند از م ردهکت یث روایه از او حدک یسانکجمله  از
د و حضرت یزیر، سائب بن یعبدالله بن زبج، یه بن خدی، معاوکبن مال انس

ب، علقمه بن ید بن مسین، سعیرین محمد بن سیاز تابع و شر یبش بننعمان 
 .)١(توان نام برد یم راالله  رحمھمس یق بنه یو عط یس خوالنیوقاص، ابو ادر

 یا ژهیان عرب مقام ویدر م یو یھا غ بود، و خطابهیبل یراننسخ او
اد یت زیت شده حائز اھمیروا یه از وک یا مانهکیاقوال ح نیھمچنداشت. و 

ج یترو بهشان در زمان خود یود ممتازند، اـوع خـمت در نکح وو از نظر علم 
 یخیتاب جامع تارک یل بود تا قبل از زمان ویقا یادیت زیعلم و دانش اھم

ساده بود: او قبل از ھمه به  یلیمتفرق و خ یخیتار کنداشت و مدار وجود
م، احوال یخ قدیع تاریه، وقاید بن شریش، عبیخو عصرخ نگار یله تاریوس

ھا را به صورت  انتشار آن یھا و چگونگ زبانش یدایخ پیان عجم و تاریفرمانروا
 ن بود.یمسلم انیم درخ یتاب تارکن ین اولیخ درآورد، ایتاب تارک

 وفات
بود  توانشه در ک یاز علم و عمل بود، تا حد یا شان مجموعهیا یزندگ

ن راه یا ود را درـخ ید و زندگیوشکن ینسبت به اصالح و بھبود امور مسلم
 اتھامات او را مورد ،ین ھمه باز ھم مخالفان ناراضیبا ا یول نمود،صرف 

ن بابت اظھار یشان از ایا و دادند، یجا و ھدف اعتراضات گوناگون قرار م بی
 ین زودیبه ا هکست ید علت چیاز او پرس یبار شخص یک .درک یتأسف م

 در پاسخ گفت:  ید شده است؟ ویمحاسنت سف
و متعصبان تندرو جاھل افراد  ھموارهه ک ین نباشد، در حالیچرا چن«

دھند و به  یقرار م نیبر ذره یستاده و اعمالم را زیسرم ا یمانند نگھبان باال
 جلوهرا در چشم مردم بزرگ  کوچک یزھایوشند چک یمختلف م یھا بھانه

                                           
 .۴۱۳ص ۳ابن حجر: اإلصابة ج  -١
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ننده کطلبند و اگر جواب قانع  یل و پاسخ میدل یدھند و در برابر ھر اقدام
امد یست و اگر جواب به مذاقشان خوش نین یر خبرکر و تشیاز تقد ابندیب

 .)١(»چدیپ یدر ھمه عالم م اعتراضاتشان یصدا
و رفته سالت شد ک دچار یسالگ ۷۸در سن  یھجر ۶۰در سال  شانیا

 ردکراد یا یا ش خطبهیوفات منجر شد، در مرض وفات خو ، بهرفته مرض
 د:یگو ین خطبه میاز ا ین خطبه او بود، در بخشیه آخرک

وليتكم ولن يليكم خري مني  قدين إو ن من زرع قد استحصد إالناس!  هياأ«

 مردم یا« .»مني خرياً مني كام كان من وليكم قبيل  نام يليكم من هو رشإو
 یمدت زمان ده استیردن آن فرا رسکه وقت درو کشتھاست کاز  یاریبس
 ییافرمانرو نـماز  ه پسکد ین بوده است بدانـم عھدهـه بت امر شما یوال

اند من  ن بھتر بودهـن از میشیپ یخلفاه کافت ھمان گونه ید یبھتر نخواھ
 .)٢(»بھترم یز از زمامداران بعدین

                                           
 ج اکرم(در دعاھای ماثوره از حضرت رسول  ۱۴۰ص ۸ابن کثیر: البدایة والنھایة ج -١

عيناه تر�ا� وقلبه  بك من خليل ماكر عوذأ� إا� «: فرمود است که می شده نقل
برم از  ای الله به تو پناه می« »ذاعهاأ ةسيئ أىن ر�دفنها و نةحس أىرن إيراع� 

 »دارد (ھمواره من را زیر نظر نگرد گر که چشمانشان به من می حیلهدوست مکار و 
کند و اگر بدی ببیند آن  خوبی از من ببیند آن را پنھان می اگردرد  و قلبش مرا میک

 به نقل از مناجات مقبول) ـ(مترجم . کند را شایع می
اند  هگفتکند:  ثیر گفته او را این گونه نقل میاـ سپس ابن  ۱۴۱ص ۸ھمان منبع ج -٢

 خواھاندارد، بار خدایا، من  ھر که آرزوی دیدار خدا کند خدا دیدار او را دوست می
 کامل،دیدار توام پس دیدار مرا دوست بدار و کار مرگ بر من خجسته گردان (تاریخ 

ـ  ۱۳۷۲انتشارات اساطیر چاپ اول  ۲۱۶۷ص ۵ترجمه محمد حسین روحانی ج
 مترجم)
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 ت فرمود ویش وصیخو نیفکتز و یخطبه نسبت به تجھ نیراد ایاز ا بعد
 گفت:  

و سپس فرزندش  ردیگار به عھده یعاقل و ھوش یمن را شخص غسل«
 ھمراه جرم کبا رسول ا یبار در سفر یکد را فرا خواند و به او گفت: یزی

از  یکیشان پس از وضو یا ،آن حضرت را آماده ساختم یمن آب وضو بودم
 ،ت فرمودیش انداخته بود به من عنایخو کبدن مبار بره کرا  یا دو پارچه

 ج یدر خدمت مصطف یروز نیھمچنام،  من آن را نزد خود نگاه داشته
از ناخن آن سرور را بر  یگرفت من مقدار یآن حضرت ناخن م ،بودم نشسته
آن  کمبار یاز مو یام، و مقدار تا امروز نگاه داشته یا شهیو در ش گرفتم

د و ناخن و یفنم قرار دھک ءمن موجود است آن پارچه را جز نزدز یحضرت ن
ن یه ھنگام سجده بر زمک ییو مساجد (اعضا گوشمو را بر چشم، دھان و 

 .)١(»دین بسپاریارحم الراحم به د و آنگاه مرایرند) بگذاریگ یقرار م
در اواسط ماه  انجامه سر کش شدت گرفت تا آنیماریت، بیاز وص پس

 ین آفتاب علم، حلم و تدبر برایدر شھر دمشق ا یھجر ۶۰رجب سال 

 »ليه راجعونإنا إو هللا ناإ«.)٢(ردکغروب  شهیھم
شد، و در  خوانده سص یبن ق کاش به امامت حضرت ضحا جنازه نماز

درآن  یح، سن وید، مطابق قول صحیر) دمشق مدفون گردیمحل (باب الصغ
 .)٣(سال بود ۷۸ ھنگام

                                           
. ۲ص۴ابن اثیر: تاریخ الکامل ج  -۳۷۸ص۳: االستیعاب تحت اإلصابة ج عبدالبرابن  -١

ابن اعثم کوفی: الفتوح (فارسی) فصل پنجم  ۱۴۱ص۸ج البدایة والنھایةابن کثیر: 
 .۱۳۷۲اسالمیانتشارات انقالب  ۸۱۸ص

 بیروت.۴۲ص۳، ابن خلدون ج۴۱۴ص۳ج اإلصابةابن حجر:  -٢
 .۳۷۸ص۳ج : االستیعاب تحت اإلصابةعبدالبرابن  -٣
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بار  کـیه ـکرده است ـکل ـود نقـخ خـیارـر، در تـیـاث نـاب هـالمـع
رد ک یر مـیخ یاـدع یبود و در حق و ستادهیابن مروان بر قبر او  کعبدالمل

 در جواب گفت:  کعبدالملاست؟  یسکن قبر چه یه اک دیاز او پرس یشخص

 ىعطأذا إواهللا فيام علمته ينطق عن علم ويسكت عن حلم  كان رجل قرب«

يب أرب قمن بعده هذا  لغريهخره أثم عجل له الدهر ما  ىفنأ حاربذا إو ىغنأ

ه من کتا آنجا  سوگندبخدا  هکاست  یسک ن قبریا« .»ةعبدالرمحن معاوي
 یحلم و بردبار یرو از وگفت  یشناسم بر اساس علم و دانش سخن م یم
د طرف یجنگ یساخت و ھرگاه م یاز مین بی دیبخش یم ھرگاه ،ردک یوت مکس

 .)١(»... این قبر ابوعبدالرحمن معاویه استآورد یدر م یمقابل را از پا

                                           
 .۵ص۴: تاریخ کامل جاثیرابن  -١



 

 

 

 

 

 دانشمندان شیعه یها نوشته ۀآیین در س معاویه امیر

سندگان در جھت یاز نو یبرخ یه از سوک یفراوان یھا وششکوجود با
ق از ـیاـاز حق یاریھم بس بازگرفته؛  صورت س هیمعاور یل امیفضا تمانک

در  درخشد، یم دهـه شـد پنھان داشتیشان مانند مرواریھا نوشته یالبال
 یھا ه در خالل پژوھشکعه یدانشمندان ش یھا از نوشته ییھا نمونهبه نجا یا

 شود: یاند اشاره م داده هیاراخود 
تاب خود به نام کدر  یمؤرخ معروف قرن ھفتم ھجر یطقطق ابن

اشاره  یقیبه حقا س هیر معاویام ومتکحل دوران یضمن تحل» یالفخر«
نگاشته  یاثنا عشر یعیشمؤرخ  یکه به قلم کل از آنجا ین تحلیرده است، اک

 لیتحل نیاسنده، در یبرخوردار است، گر چه نو یا ژهیت ویشده است از اھم
ه ک :توان گفت یمجموع ما در ـرده است، امکـامًال حفظ نکرا  یطرف بی

 سد:ینو یم یغالب است، و قتیحقجنبة 
به  ،حیم و فصکیرومند و مدبر و عاقل و حیبود خردمند و ن یمرد هیمعاو«

 .)١(»بر او غلبه داشت یخشونت خشن، اما بردبار وقتم بود به یوقت حلم حل

                                           
باال از کتاب تاریخ سیاسی اسالم ترجمه ابوالقاسم پاینده نقل شده است که  عبارت -١
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 یشور دارکو  ییمعروف بود و به فرمانروا یو جوانمرد سخاوتصفت  در
ش، مانند عبدالله بن یداد و سران قر یاشراف قوم را عطاھا م داشت، عالقه

ار، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن یعبدالله بن جعفر ط ر،یزبعباس، عبدالله بن 
گر از خاندان ابوطالب ید یـسانک و شان ـعف بنان بن عثمان با ر،کب یبن اب
واضع و ـر تـرد و از سـک یم یکیھا ن با آن یرفتند، و ینزد او م دمشقدر 

ش ھمواره با ید. سران قریوشک یآنان م یاـازھینع ـدر رف یمھمان نواز
ردند ک یبرخورد م دهیناپسند یآمدند و با روش یش میو خشونت پ یدرشت

و ھنگام  داد، یوت جواب مکبا س یبا لبخند و گاھ یاو در مقابل گاھ یول
 س هیمعاو یبردبار یھا جمله نشانهرد، از ک یا بدرقه میھا را با ھدا آن ییجدا

ھا را  فرستاد او آن یانصار یمرد یدرھم برا اینار یبار پانصد د یکه کن است یا
 س هیھا را ببر و به دھان معاو نیه اکز دانست و به فرزندش دستور داد یچنا

ن، کن دستور مرا حتمًا اجرا یه اکرده قسمش داد کد کیأت اوبزن، و به 
 ین! پدرم مردیر المومنیام یو گفت: ا دیرس سه یپسرش خدمت معاو

مجبور ساخته، و  یارکن یست، مرا قسم داده و به چنا و تند خو شتابزده
او  ةدن گفتیبا شن س هیندارم، معاو یا چاره یفرمان و ازمن ھم جز اطاعت 

 ین، ولکاو گفت دستور پدرت را اجرا  بهدستش را بر دھان خود گذاشت، و 
ن یمبلغ را بر زم وشرمنده شد  کن، پسرکز مراعات ینت را یحال عمو

 یمرد انصار یرده براکآن پول را دو برابر  سه یانداخت، سپس معاو
افت در حالت خشم به خدمت ین امر اطالع ید چون بر ایزیپسرش  .فرستاد

ش از حد مبالغه یافراط و ب ی: شما در حلم و بردبارگفتد و یرس سه یمعاو
نند، او در پاسخ کتو حمل  یضعف و ناتوان برترسم مردم، آن را  ید، مینک یم

                                                                                           
کتاب به نقل از الفخری در کتاب خود آورده است. ر.ک. تاریخ سیاسی  اینمولف 

 .۱۳۷۱چاپ ھفتم۳۴۶ص۱اسالم ج 
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وجود  یندامت و خراب گونهچ یر است، و در آن ھیگفت: حلم سراسر خ
 .واگذارش یار خود مشغول باش و ما را به حال خوکندارد، تو به 

ه کجھان قرار داد و موجب شد  یه او را فرمانرواکبود  رفتارھا نیھم
ش او یدانستند، پ یه خود را مستحق خالفت مک انصارن و یاز مھاجر یافراد

حق او  در س بود، عمربن خطاب دانشمندمدبر و  یسر فرود آرند، او شخص
ه کد حال آنینک یف میو قدرتشان تعر یسرکو  صریقشما از «ن گفت: یچن

 .»ان شما موجود استیه در میمعاو
را به عھده شور کت چند یمختلف و مسؤل یھا تیمل یرھبر هیمعاو

ش از یه تا پکبه خرج داد  یادیارات زکابت خودومت کداشت و در دوران ح
رد و کمقرر  یخاص یتیر امنیتداب انیفرمانروا یسابقه نداشت، مثًال برا یو

امام) در مسجد  ستادنیا ی(جا )١(هه به ساخت مقصورکاست  یسکن یاول
اقدام را پس  نیاولن یو ا فه بتواند جداگانه نماز گذارد،ید، تا خلیمبادرت ورز

 به ÷ )ین (علیر المومنیاه شھادت امکه حادثة جانکساخت  یاز آن عمل
فه از یرخ ندھد و خل یا ن حادثهیگر چنیه بار دکنیوست، به منظور ایوقوع پ

 خواھان در امان باشد... بدسوء قصد 
 ـهکـرد کجاد ید (ُپست) ایدر بر یراتییـه قبـل از ھمه، تغکو او بـود 

ه کن است ید ایھا و خبرھا در اسرع وقت نقل و مخابره شود، منظور از بر نامه
ھمواره آماده  یتنومند و قو یھا با اسب یدر مراحل متعدد اسب سواران

د یرس یر به منزل دوم میع السیه خبر رسان، با اسب سرکن یباش بودند، ھم
ن یداد، تا بد یگر راھش را ادامه میماند اسب سوار د یم کو اسبش از ت

گر گزارش شود، ید یمحل تا منزلگھ یکله در اسرع وقت خبرھا از یوس

                                           
ساختند که در حال نمازگزاردن در  محلی از مسجد که مخصوص خلیفه یا امام می -١

 (مترجم) -آنجا بایستد و از دسترس بدخواھان دور باشد، نقل از فرھنگ عمید
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ه از ادارات کرد کس یوان خاتم تأسیبه نام د یا تهیمک سه یر) معاوی(ام
ن روش ادامه داشت، و بعدًا یعباس ا یرفت و تا زمان بن یمعتبر به شمار م

فه صادر یخل یاز سو ینه ھر فرماکبود  یا تهیمکوان خاتم ید، دیگرد کمترو
شد و پس از  یته آورده میمکن ید، اول در ایرس یاو م یشد و به امضا یم

در  سـه یشد. معـاو یم یگانینسخه از آن با یکته، یمکس یرئ یامضا
 یریمقتدر و مد ییداشت و فرمانروا یت مھارت خاصکشبرد امـور مملیپ

ستاده بود) یا سه یقبر معاوه بر ک یبـن مـروان (ھنگام کتوانا بود، عبدالمل
 .)١(رده است... کادا  یـن مطلب را به خوبیا

 د: یگو یمعروف بود م یه نقادک بحضرت عبدالله بن عباس 
ه سبقت یاز معاو یسکت، کو بھبود امور ممل ییدر توجه به فرمانروا«   

 .)٢(»ده استینورز
 سد: ینو یعه میمعروف ش مؤرخ یمسعود ** 
  .)٣(»او شد ریدب جامبر یاز وفات پ شیپه چند ماه یمعاو«

 : سدینو یم سپس
جذب  ةیرد و ماک یھا م ییوکداد و ن یرد و عطاھا مک یبا مردم مدارا م«

دادند، از  یح میسان خود ترجکشان و یرا بر خو یه وکتا آنجا  بودقلوب 
 .)٤(»آمد یش ویطالب به استعانت پ یابل بن یه عقکجمله آن

                                           
 (مترجم) -ای است که در صفحات گذشته بیان شد اشاره به واقعه -١
 الھور -ةاالسالمیة ثقافالچاپ دار ۱۲۹: الفخری صطقطقیابن  -٢
 پایان کتاب توسط مترجم افزوده شده است. تا اینجا از *
نویسد: معاویه از روزی که  . ابن کثیر می۳۹ص ۲فارسی مروج الذھب ج ترجمه -٣

 مترجم)-۸۵ص ۸کاتب وحی منتخب شد.(البدایة والنھایة ج عنوانه بمسلمان شد 
 .۴۰و ۳۹منبع صفحات  ھمان -٤
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النصائح الكافيه «تاب کعه در ی، محقق شیحضرم یل علویعق بن محمد

ترجمه شده است. » خیه و تاریمعاو«به نام  یفارسه به ک» معاويه یمن يتولـل

خالل  در سه یر معاویام بهحد نسبت  بی ییپس از سب و دشنام گو
 سد: ینو یخود م» قیتحق«

مرد ار یبس یوه اھل اجتھاد بوده است چون یه معاوکالبته معلوم است «
الم اطالع کدانست و از صناعت  یرا خوب م یبود و عرب کیریباھوش و ز

 .)١(»ن مقدم بودیاز مجتھد یارین جھت بر بسیو از ا داشت
 سد:ینو یم یعیسنده نامدار شی، مؤرخ و نویر علیام دیس
 .)٢(»بود یف مذھبیف و وظایالکبند به تمام تیدر ظاھر پا هیمعاو«

 د: یافزا یم سپس
اب بود، یامکروز و یپ یلکدر تمام مدت سلطنت خود به طور هیمعاو«

 .)٣(»است ت با او بودهیشه مظفریزھمیو در خارج ن شورآرامک یاوضاع داخل
تاب کوب، در کن ین زریتر عبدالحسک، دیعیو دانشمند معاصر ش محقق

از نظرتان  کنیه اک استگفته سخن ق یحقا یاز برخ »بامداداسالم«خود 
 سد:ینو یم اوگذرد،  یم

خواست از  یه مکغمبر یه، اسالم آورد و پکدر سال فتح م  هیمعاو« 
ق  یر صدکش درآورد، ابوبیاتبان خوکند او را در جرگه ک ییدلجو انیابوسف

                                           
چاپ  مرتضویمعاویه و تاریخ، اثر محمد بن عقیل حضرمی ترجمه عطاردی،انتشارات  -١

 .۱۳۶۴دوم
انتشارات چاپ سوم  ۸۸علی، تاریخ عرب و اسالم، ترجمه فخر داعی گیالنی ص  امیر -٢

۱۳۶۶. 
انتشارات چاپ سوم  ۸۹علی، تاریخ عرب و اسالم، ترجمه فخر داعی گیالنی ص  امیر -٣

۱۳۶۶. 
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ان  به شام فرستاد، عمر بن یسف ید بن ابیزی برادرشھم بعدھا او را ھمراه 
د در طاعون یزیه برادرش ـکد ـبع یدـچنداد،  یت اردن را به ویخطاب  وال

ه، ی. در شام معاوگذاشتوا  یه وـفه بیز خلـیام را نـرد، امارت شـشام م
ه در آن ک را یاز خود نشان داد. فتوحات ییو قدرت اداره  ییاستعداد جنگجو
 د... یرد و توسعه بخشکان شده بود دنبال یسف ید ابن ابیزیحدود، در امارت 

آمد،  شماره او ب یھا یروزیاسباب عمده په که ین اقدام معاویتر مھم
اخالف  یه براین گونه معاویر شام به خرج داد. بدکه در لشک بود یارکابت

بات آن ظاھرًا از یه در آداب و ترتکار کده و فدایآورد، ورز دیپد یرکخود لش
ھر  یھا غزوه ةلیر را به وسکن لشیرد. اکاستفاده  ھمشام  یھا یتجارب روم

شه یرد ھمک یم ـ زانسیثغور ب ـ مجاور بالدم به یه داک یساله و مھاجمات
المحاله به دشمن فرصت  مستمرن مھاجمات یداشت، با ا یتازه نفس نگاه م

 یھم توجه خاص زراعتنند، به امر کن تجاوز یه به قلمرو مسلمکداد  یآن نم
... بستھم  ییند و سدھاک ییھا حجاز، چاه ینشان داد، مخصوصًا در اراض

رد، کز فراموش نیفتوح را ن و ار غزوهکھم به وجود آورد و  ید نسبتًا مرتبیَبر
 یریز بود و خود او با حلم و تدبیز و آویم مشغول ستیھا دا یبا روم مخصوصاً 

ل را جلب و اداره یقبا یوخ عرب و وفدھایله بود، شید قبیس یک خوره در ک
ار موقع شناس که داشت در ھر ک یسخنگو یو زبان گشاده یرد. با دستک یم
نمود  یر میپذ ا اجتنابیده یفا یه بک ییھا تیجنااست از یار سکز بود، و در ین

ه به قول کداشت  یمھارتداشت. در جلب قلوب ھم چنان  یخوددار
حاضر به  اوشدند در راه  یه مورد انعام او واقع مک یسانکانًا یاح یمسعود
 .)١(»...شدند یز مین یجانباز

                                           
با تخلیص، انتشارات امیر  ۱۱۸تا  ۱۱۴ص » بامداد اسالم«ن زرین کوب عبدالحسی -١

 .۱۳۶۲کبیر چاپ پنجم 
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ه چرا امام کن سؤال ی، در پاسخ ایعیدانشمند معاصر ش یمطھر یمرتض
ط فرستاده یامضاء و درج شرا یه برایه معاوکرا  یدیسفاغذ ک س حسن

ردند و ک یم یـگ تلقـرنین کـی ران ـیردم اـه مکال آنـرفت، حیود پذـب
 : دیگو یر شناخته بودند... میام ن،یحس رتـان حضـردم در زمـرا م هیمعاو
ردند. اتفاقًا مردم ک یم یرنگ تلقین یکن را یه مردم اک :دییگو یم شما«

نم آخر تو چه یرا بزن، بب تیحرفھا است. یه) چه آدم خوبی(معاو :گفتند یم
ا حرف یفه باشم یخل دیباه من کن است یا حرفت فقط ای؟ آیخواھ یم
را  نیمسلمه حاضر است واقعًا کن یا یدار یگری؟ اگر حرف دیدار یگرید

 .)١(است یه آدم بدیه معاوکدرست است  :گفتند یبه سعادت برساند... م
ند! چقدر ک یھا چگونه رفتار م ین با شامیبب ،خوب است یلیخ تیرعبا  یول

ر یوفه و غکان مردم یم یچ فرقیم شود ھکاو حا اگرھستند...  یاز او راض
 وفه نخواھد گذاشت.ک

رفتند به او فحش  ی... مردم میمعروف بود به حلم و بردبار مخصوصاً 
رد، ک یھا را جلب م داد و آن یول مـر پـد و در آخیخند یدادند، م یم
 .)٢(»ردکدا یشود پ یگر نمید نیاومت بھتر از کح یبرا :گفتند یم

 یزید به ساي از وصیت امیر معاویه  گزیده
 قرن یعیشاعر و مؤرخ ش.ق) محدث و ه ٣١٤ ی(متوف یوفکعثم  ابن

 را سه یر معاویت نامه امیمشروح وص» الفتوح«خود  تابکسوم و چھارم در 
 یاز آن را با ترجمة محمد بن احمد مستوف یا دهینجا گزیه در اکآورده است 

م، یینما یم حضور خوانندگان می(از محققان قرن ھشتم ھـ.ق) تقد یھرو
 سد:ینو یم یو

                                           
 این دو جمله متضاد توجه کنید. به -۳و  -١
 مطھری، سیری در سیره ائمه اطھار. مرتضی -٢
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 یخطاب به مردم شام گفت: ا ،یزندگ ین روزھایدر واپس هیمعاو«
ا زوال است و سرانجام ـیار دنکه عاقبت ـکد ـیا هـدانستن یقیمردمان، شما 

ش یچند ب ید. مرا نفسینیب یرنجور م صفتن یفنا. امروز مرا بر ا یعمر آدم
خواھد،  یه دل شما مک را یسکنمانده است و دل به حال شما نگران دارم. 

 بگذارم.  اوار شما به گردن کفه گردانم و عھدة یتا بر سر شما خل :دییبگو
فه ید پسر تو خلیزیلمه شدند و گفتند: ما را ک کـیاھل شام،  جمله

 م. یخواھ ینم یر و والیگر را بر سر خود امیس دک چیھد و یبا یم
ار من با کروم و سر و  یگفت: من بدان جھان م رسید هینوبت معاو گرید

امرزد یب گناھان مرا یتعال یه بارکدارم  ید میاست. ام ادهـافت یـتعال یداـخ
د و یورزـا مـیه رکنم ک ید مکیرم و تأیگ یشما م برند. حجت کو از من عفو 

ام خالفت به دست او ـتا زم دییبگو یتحاش بی دیس را مراد دارـکر ـھ
د ـیچ مزـیو ھـت پسر دیزـیسپارم. مردمان جمله به آواز بلند گفتند: ما را بر 

 م... یخواھ یفه نمیشتن خلیز او را بر خوـست و جین
ن امت چگونه یان ایپسر، در م یرد و گفت: اکد یزیرو به  سه یمعاو پس،

رت یا بر سیست؟ آیز یرت و منوال خواھیرد و بر چه سک یخواھ یزندگان
ه بر کتوانم  ید گفت: من نمیزیا نه؟ یبود  یخواھ شر و عمر و عثمان کابوب
ت ـتاب و سنکق ـر وفـباشم ب هتداشه وّ ـن، آنچه در قیکرت آنان روم لیس

 سه یرد. معاوکخواھم  یان زندگانیعالم با ج یرسول او محمد مصطف
 یارکن یاو در زم سعادتدر  یتعال یه خالفت خداک نپسر! بدا یگفت: ا

 یتدس فراخ، یز، دلینمود مگر به سه چ یام نتوانیخرد نباشد. و بدان ق
 یبا و رویز یظاھر، مشاھدت یگر، علمیز دیو. سه چیکن یبخشنده و خو

نه، رزانت، کی، وقار، سییصبر، دانا :دیببا یگریز، ده دین شش چیا باگشاده. 
از  :ندیدن و آنچه گویت به رغبت شنی، سخن رعیریدل ،یجوانمردت، مرّو 

 ردن. ک تحملشان یروه و محبوب از اکم



 سسیری در زندگانی امیر معاویه           ٦٨

 

ان یبه حالل قانع باش و گرد حرام مگرد و در ما ین دنیپسر! از ا یا
 د آر.یانصاف و مرّوت پد قاعدةت یرع

ر و یر و عبدالله بن عمر و ابن زبکب یدربارة رفتار با عبدالرحمن بن اب سپس
 گفت: سن یرد و در خصوص برخورد با حسک تیوص ش یبن عل نیحس

نھار او را یاو؟ ز حقم در ی، چه گو!دیزی ی.آه. اآه ین بن علیحس اما«
او را  ،یتوانه که در ھر جا دل او خواھد، برود... چندانک یو بگذار ینرنجان

را  اوار بدو ده و ید، مال بسیتو آ یکت او نزدیاز اھل ب یسکحرمت دار و اگر 
 و خوشدل باز گردان. یراض
نتوانند  یع، زندگانیه جز در حرمت و منزلت رفکاند  تیاھل ب انـشیا

ن  یو خون حس یرس یربانه به حضرت کپسر، چنان مباش  یا ارـنھیزرد، ک
ن  یه حسک نھاریز ھزارنھار و ید، زیتو برآ از که ھالک یگردن داشته باش در
 جد رسول الله ـه فرزنـک ینکِت او نیچ نوع، اعتراض و اذیو به ھ ینرنجان را

 یا دهیو شن یا دهیه تو دکو الله  پسر، یدار اـب را ج. حق رسول خدا است
ه ـردم بکل ـچگونه تحم :گفتیمن ـم یرو درن یه حسکه من ھر سخن ک
 است. جیه فرزند مصطفـکم آن ـکح

واجب بود، بگفتم و بر تو حجت گرفتم و تو را  ین معنیدر ا آنچه

 گفت: رد وکو مسلم  کبه ضحا یپس، رو  »نذرأأعذر من  قدو «دم، یترسان
 یتعال ید. به خدایگواه باشد را گفتم، یزیه من ک یھر دو بر سخن شما«

بھتر نباشد، از من  آنا از یچه در دن رھ نیه اگر حسکخورم  یسوگند م
نم. من از کند از او تحمل کب رفتاررد و ھر چه از آن بدتر نباشد، با من یبگ

 پس،روم.  یحضرت ربان نزد ، بهمن گردن خون او در هکس نباشم کآن 
و  یردکو فھم  یدیت من بشنیوص پسر، یرد و گفت: اک دیزیه ـب یرو

 ؟یدانست
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ه ـون بـداد. چ یرو یغشد و او را یشک ی... پس آھیگفت: آر دـیزی

ستاد و ی. پس، در ا]٨١[اإلسراء:  ﴾ۡلَ�ِٰطُل ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء ﴿گفت:  ھوش آمد
 از« و گفت: ستینگرش یت و پسران عم خویبگفت. پس، در اھل ب یمناجات

م کمح یدتیعق یتعال یدن از خدایه ترسکد ید ترسیببا هکد چنانیخدا بترس
 .)١(»و از عقاب او نترسد یتعالیه از خداکس کبر آن  ی. وااست

                                           
پنجم  فصلمعروف به ابن اعثم کوفی ترجمه الفتوح  -ابو محمد احمد بن علی  -١

 .۱۳۷۲الب اسالمیانتشارات انق۸۱۸تا۸۱۰ص



 

 

 

 

 

 خاورشناسان یها در پرتو نوشته س معاویه امیر

 یادـیب زـمطال س هـیاوـر معـیت امیورد شخصـم گانه دریب محققان
 م:ینک ینجا فقط به دو نمونه اشاره میا دراند  نوشته
 سد:ینو یم» ات عربیخ ادبیتار«تاب کلسن، دریکنولد نیر -۱
 یانسانامل به طبع ک ییده بود، به سبب آشنایورز یاستمداریس س هیمعاو«

 .)١(»شاندکش بیبودند به صف خو یه مخالف وکمردم صاحب نظر را ، توانست
 د: یگو یم یپ حتیتر فلکد -۲
بود، او اوضاع  یار قویامور بس ةدر اراد سه یت معاویریو مد قدرت«

د، او یمنظم آفر یاسالم ۀجامع یکد و یآن روز را بھبود بخش نابسامان
ت ـل داد، در دولکیرا تش یاسالم ۀدـیوزش دـآم واه مجھز ـن سپـیاول

ست تالش پُ  ةساخت ادار یرا به وجود آورد، برا یثبتوان ین دی، اولیاسالم
 ساخت،ھا را با ھم متصل  گرفت و آن فرات را که بعدًا ھمه نقاط مملکنمود 
 .)٢(»ار بردبار و خوش رفتاربود.....یاو بس

                                           
 .۳۴۶ص۱ابراھیم حسن ج دکترحسنتاریخ سیاسی اسالم،  -١
بیروت  للمالیینناشر دار العلم  ۸۰مختصر تاریخ عرب، اثر دکتر فیلیپ حتی ص -٢

 .میالدی۱۹۴۶



 

 

 

 

 

 سامیر معاویه  یشگفت از زندگ یداستان

ر یام یه روزکندک یت میخود روا ی، در مثنوین رومیجالل الد موالنا
ار روزانه خسته شده بود، در منزل به استراحت که از کاز آن پس س هیمعاو

با  یه مردـک ودـنگذشته ب یزیخواب چشمان او را در ربود، چ پرداخت،
ود آن مرد، پنھان گشت با ـون چشم گشـچ رد،کداریبعجله او را از خواب 

ن مرد چگونه یجا، راه نبود، ا نیارا به  یسکخود گفت درب خانه بسته و 
ه کدیرا د یمرد پرداخت،از جا برخاست و به جستجو  وارد شده است؟ فوراً 

را ـچ و یستکیو ـت :ه او گفتـرده است، بکپشت پردة درب، خود را پنھان 
ردم تا از کداریرا بو ھستم ت یس شقیابل؟ گفت من یردکداریھنگام ب بی راـم

است و  یباق یادیھنوز تا نماز، وقت ز :ر گفتی، امیعقب نمان جماعتنماز 
 و دزدـت یشرـمن بـتو دش یداشته باش یدفـھ نـیچنم تو ـنک یر نمـکـف

 .؟!یا شدهه بر من مھربان ک، چه شده است یرحم بی
 ضد وگوی با من، مگو بر عکس  راست  ردی بـه جـدـرا کدارم چـبی گفت
 بـایـد دویــد مسجـد زود می سوی  رسیداز آخـــر ھنــگام نـمـ گفت
 راـه خیــری رھنمــا باشی مب کـه  ارـتـنبـود ض غـر  ی ایننـ ین گفت
 عبادتارم اطاعت و کام،  ، من اول، فرشته بودهیدان یگفت: آخر م سیابل
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 رده است و لذت عبادت را ھنوزکشه یبوده است، عشق به خدا در جان ما ر
 ردم:کداریعبادت خدا ب یفطرتم تو را برا یبه مقتضا کنینم، اک یاحساس م

 میا گفت اول مـا فـرشتـه بـوده
 

 میا مـودهیراه طاعت را بجـان پ 
 

 ـجــا از دل رودکاول  ۀـشـیپـ
 

 ز دل زائـل شود یـکمھـر اول  
 

نان عرش ھمدم کبا سا یه تو مدتکگفت درست است  سه یمعاو ریام
ادة ـ، صدھا ھزار انسان را از جیدة دربار خدا شدـگر رانـیتو د اـام یا ودهـب

آرام  یرا نسوزان یزیا چـش است تـو از آتـت سـجن، یرده اکراست منحرف 
ستم کی، من یبه جدل پرداخت ھمشگاه خدا یرھزن، تو به پ ی، ایریگ ینم
 ابم.ی ییر تو رھاکه از مک

، قوم لوط از یاند، قوم عاد را تو بر باد داد نوحهنوح از دست تو در  قوم
ابولھب، ابوجھل و ھزاران انسان  فرعون،دست تو سنگباران شد، نمرود، 

ر ـزاران فتنه بـھ یروز جھان،، در ھرگوشة یاه نشاندیس کگر را تو به خاید
از  یسکھستند،  زیناچ یا رنگ تو مانند قطرهیبرابر ن ھا در ، انسانینک یا مـپ
 ه خدا او را رستگار سازد:کابد مگر آن ی ینم ییر تو رھاکم

 ھا کاست است از این تـوبخش  لیک  ھا راست است امیر او را که این گفت
 آمدیخـزینـه  درکـردی  حفـره  زاران چـون مـرا تـو ره زدیـھ دص

 

 بـرو رو شنیـدی گفتـی  خـدا بـا
 

 عدوکـه بـاشم پیش مکـرت ای  من 
 عصم االمـن طـوفـانیــم غـرق  رھـد از مکـر تـو ای مـختصم کـه

 

سرچشمه، گل آلود است، آنان را من گمراه  در جواب گفت: آب از سیابل
ر و یخ یان را به سویکھا بد بوده است من ن ه اصل و سرشت آنکام بل ردهکن

را  کخش یھا ه شاخهکنم، مانند باغبان ک یم یرھبر یبد یسوبدان را به 
بوده است، مطابق  یکدھد، اصل من ن یم پرورشتر را  یھا برد و شاخه یم

 ردم:کداریترا ب یکھمان سرشت ن
 نید بھرردم کـدار یتـو را ب گـر

 

 نینست و ھمیاصل من ھم یخو 
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پروردگار خود  شود و از یخدا متوسل م یسو به سه یر معاوینجا امیا در
به  ،اید: خدایگو یبخشد م یین رھایس لعیابل رکمه او را از کخواھد  یم

شتر بر من یگر، افسونش را ب لهیحن دشمن قسم خورده و یادم برس اگر ایفر
ل یمن به حجت و دل نشاند، یاه میس کد و مرا بر خایربا یم مرا میبخواند گل
ن یبه دام ا یماھ ماننداء را از تو آموخته بود، یه علم اشکم، آدم یآ یبا او بر نم

د، یطلب یم آمرزشرد و ک یم یار گرفتار شد و به بارگاھت ناله و زارکاد میص
 ن ساحر صدھا ھزار شر نھفته است:یز ایدر گفتار سحر آم

 دوـکدر ـن حسود انیه دارد اچ تا
 

 دوعـن یاد ما رس زیخــدا فر یا 
 

 است رـث او شـیر حدـھ درونانـ
 

 ھزاران سحر در او مضمر است صد 
 

گر یفتنه جو، د ،سیابل ید: ایگو یند و مک یس میرو به ابل سر یام سپس
 ن:کار کار را آشکن ینار بگذار و راز اکل را یو دل حجت

 س خلق سـوز فتنـه جـویابل یا
 

 راست گو یردـکدار یـم بیچ بـر 
 

 یمن گنجد باـن درحجت  هکـزان
 

 یفن بی ان نهیدر م رض راغ نیھ 
 

 د:یگو یپردازد و م یم یباز و حجت ییجو س، به بھانهیھم ابل باز
رد، یپذ یلش را نمیبدگمان باشد ھرگز دال یگرینسبت به د سکھر  

ر خود یه تقصک یگذارند در صورت یمن م حسابھا گناه خود را به  انسان
بار  .گردند یم گرفتاربال  دامه ـنند و بک یم یرویه از نفس خود پکآنھاست 

از چنگ من  ییرا تحت فشار قرار داد و گفت: تا راستش را نگو اور یگر امید
 :یابی ینم ییرھا

 نـاز چنگ م گو تـا وارھی راست
 

 مــن جنـگننشانـد غبـار  ـرکـم 
 

 راـم مر یردک ـداریب چـرا تـو
 

 ـاـدغ یا تـو یـیــداریب دشمن 
 

 آوری خشخاشی ھمه خواب ھمچو
 

 بری می داشخمری عقل و  ھمچو 
 

 ام مـن راستگو ردهکت یخم ارچ
 

 جوـمھا  لتیو حـرا دانم ت تـراس 
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ن یقت را ایافت لب به سخن گشود و حقین یا س، چون چارهیابل آخر
ردم کدار ـین بیه تو را به خاطر اکن است یراستش ا یاظھار داشت، آر گونه

دانستم اگر نماز  یرا می، زینمان عقب جامبر یپشت سر پ جماعتتا از نماز 
شود و به خاطر از  یم یکت تنگ و تاریبرا جھانن یجماعت از تو فوت شود، ا

 یزیر یم کو اش یپرداز یم یزاردست رفتن نماز جماعت چنان به ناله و 
ه جماعت را ک استتر از آن  نیمن سنگ ین سوز و گداز و حسرت تو برایه اک

 یارم دشمنکرا دعا مغز عبادت است) راستش من حسودم و ی(ز یابیدر
اھد آه و ـا شـزدم ت یارکن ـیه چنـداوت دست بـو ع حسد یرو ازاست 

 رم.ین موھبت را از تو بگیو ا نباشمش تو یایأسف و نـاله و تـن
 راـمـر تـ یـاز از وقـت رفتـن گـر

 

 ایض یب یتـگش یکجھان تار نیا 
 

 انـآن زمشـد  یازت فوت منم گر
 

 فغـاناز درد دل، آه و  یزد مـی 
 

 ازــیتـأسـف آن فـغـان و آن ن آن
 

 نمازر و کد ذی از دو صگذشت در 
 

 بیحج ین آھـینسوزانـد چن ات  بـینھـردم از کـدار یتـو را ب مـن
 

 راـاشـد مـر تـی نبان آھـچن تـا
 

 راـر تـنباشـد م یراھـدان بـ تـا 
 

 نیردم چنکودم از حسد حس نم
 

 رست و فنکار من مکدوم ع نم 
 

و ـت یھست یارکن یق ھمچنی، تو الیگفت راستنون کر گفت: ایام آنگاه
زحمت مده، من  شتریبود را ـد، خـنک یار مکـس شـه مگـک یبوتکانند عنـم

 نـمد گرد ـتوان یا مـجکچون تو  یبوتکھستم، عن یارکستم، باز شیمگس ن
باز  ییوکر و نیھا را از خ ه انسانکن است یشده، ان ینفر یار تو اکبتند، 

، یشانکتر ب یادن یر برتر به سویھا را از خ آن یه عاجز بمانک آنجاو  یدار
 نم:یگر رنگت را نبیو، دـم دور شـچشم ازلعنت بر تو باد، 

 یصادق ینون راست گفتکا فتـگ
 

 یقـیرا ال نیاـد تـو یـن آیو اتـ از 
 

 ارکش یدارس ـگـتـو م یبوتکعن
 

 میار زحمتنیم ای سگ، مگس  من 
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 نـدـکارم شـه ـکدم شـیاسپ بــاز
 

 ـدـبـه گـرد مـن تن کی کبوتیعن 
 

 نــیعـلدزد  یـن است ایو ات ارک
 

 نیگبـرا زان سمگ یدوغ آر یسو 
 

 ھـال یــر تـا تـانیگ یس مـمگ رو
 

 )١(الصـا را دوغی زن مگسھ یسو 
 

                                           
موالنا جالل الدین رومی، مثنوی معنوی دفتر دوم، مأخذ قصه: قصص األنبیاء ثعلیب  -١

 .۱۱۰ص ۳ج» البیان والتبیین«و 



 

 

 

 

 

 س یعل حضرت زبان از سمعاویه  امیر

 یابن اب یدنا علین سیالمومن ریامدگاه یان، به عنوان حسن ختام، دیپا در
تا بر ھمگان روشن  میآور یم سه یر معاویت امیدر مورد شخص را سطالب 
 یگاھیچه مقام و جا یدارا س یحضرت عل نظر از سه یر معاویه امکشود 

م، یدر نھج البالغه برو سیعل المکن منظور بھتر است به سراغ یا یبود، برا
 د:یفرما یم انشیپاھـسو  سه یاوـر معـیق امـدر ح ۱۲۲طبه ـشان در خیا

ما دخل فيه من الزيغ  عىلسالم خواننا يف اإلإصبحنا نقاتل أ نامإ«

ل یوأو ت شبھهامروز با برادران مسلمان خود بر اساس « .»واالعوجاج
 .»میجنگ یم

 د:یفرما یگر مید ییجا در

وال  ةسالم واحديف اإل دعوتناو واحد ن ربنا واحد ونبيناأ الظاهرو«

ظاھر است « .)١(»...يستزيدونايامن باهللا والتصديق برسوله وال نستزيدهم يف اإل
است و دعوت ما به اسالم  یکیامبرمان یاست و پ یکیه پروردگار ما و آنان ک

                                           
 .۵۸: نامهةنھج البالغ -١
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امبر او یپ یامبریپبه  یگواھ بزرگ و یمان به خدایش از ایاست نه ما ب یکی
 ».خواستند... یم یزین از ما چیجز ا آنان م و نهیخواست یم یزیاز آنان چ

 د:یفرما یگر مید ییجا در
 .»شده است بازن شما و اھل قبله (مسلمانان) یجنگ ب باب«
ارانش را ی و سه یمعاو ریام، س یه حضرت علکار است کگفتار باال آش از

مانند اختالف  راگر یدیکن یدانست. و اختالف ب یش میبرادران مسلمان خو
 دانست. یدو برادر م

 
 انیپا
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