
  

 
  

12  
 : )07/11/96  :04/12/97(  

  
 

 :    
  

      
 .   

 .
 

)  .
      

 
   
               

                                                                                                                                               
1 .)  )        Email: Karimiimahmoud@gmail.com 
2 .                                         Email: Y.ashrafi@pnu.ac.ir 

     
  

  1397  
 9877  

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 51, No. 1, Spring & Summer 2018 
 
DOI: 10.22059/jhic.2019.251271.653870 



 ١٣٩٧ان بهار و تابست، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٧٨

 مقدمه. ١
  دانشمند، شاعرالحدید ابي ابن مشهور به ،هللا مدائني  ۀهب عزّالدین ابوحامد عبدالحمید بن

 در شهر مدائن به دنیا آمد و ق ٥٨٦ ۀالحج و در اول ذ، معتزليو معتزلیشافعي   ادیبو
 وزیر ،العلقمی  او به ادبیات و تشویق ابنقۀعال.  درگذشتق ٦٥٦اآلخر  در پنجم جمادي

این .  بپردازدالبالغه نهج عباسی، موجب شد تا به شرح ۀ آخرین خلیف و شیعیدانشمند
عالوه بر شرح فرمایشات حضرت و  است از ادب، تاریخ و عقاید یشرح مجموعه بزرگ

ناظرات و حوادث تاریخی و وقایع قرن ، میمباحث کالمبسیاری ، )ع(منین علیؤامیرالم
 .اول اسالم را در خود جای داده است

» افضل«  در میان خلفای نخستینرا) ع( امام علی،الحدید در آغاز شرح خود ابی ابن
 ابی ابن(  مقدم شده است»افضل« بر »مفضول« به مصلحتی،  اما به عقیدۀ او،دانسته

 از اعتقاداتش دفاع در این شرح سنّی است و مالً کاعالمیالحدید  ابی ابن). ١/٣الحدید،  
همان،  (پذیرفته استگانه را   خالفت، خالفت خلفای سهماجرایمثالً در . کرده است

، نگاه مساعدی به اکثر )١/٧همان، ( خالفت ابوبکر صحتو ضمن تصریح به ) ٦ـ٣/٥
ت وارده بر ابوبکر ، به طور مفصّل به انتقاداالبالغه شرح نهجصحابه دارد و در بخشی از 

 پس از وفات حوادثبه الحدید  ابی همچنین ابن). بعد به ١٧/١٥٤همان، (داده است پاسخ 
چنان که باید و جزئیات شهادت ایشان ) س( مانند شهادت حضرت فاطمه،)ص(پیامبر

 ).٢٧٢ـ١٦/٢٧١؛ ٢/٦٠همان، (نپرداخته است 
بینی در قضایای تاریخی،  و واقعاعتزالی  دیدگاه سببالحدید به  ابی در عین حال، ابن

: أصحابي کالنّجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم «را،) ص(ب به پیامبروسصحت حدیث من
به نحوی ) شوید میاصحاب من همچون ستارگانند که به هر کدام رو کنید هدایت 

چگونه ممکن است در جنگ صفّین که هر دو طرف از صحابه پرسد  نپذیرفته و می
یاسر هدایت     بن چگونه ممکن است قاتل عمّار! ر مسیر هدایت نیز باشند؟بودند، هر دو د

 : در حالی که در روایات نبوی خطاب به وی در حدیث صحیح آمده است،شده باشد
 .)٢٠/٢٨همان، ( رساند میگروه ستمگر به قتل تو را ] ای عمّار[، »تقتلک الفئة الباغیة«

 خود، با بیان دالیلی، اهل صفّین را اهل رحش ۀدر مقدمبه سبب همین دیدگاه است که 
 ).١/٩همان، ( شمارد دوزخ برمی

بررسی  الحدید ابی  جایگاه معاویه در دیدگاه ابنکوشش شده است حاضر ۀمقالدر 
بررسی اند،  به عنوان خلیفه صالح پذیرفتهغالباً معاویه را سنّت   با توجه به اینکه اهل.شود

پذیرفته  یند ضمن ترسیم شخصیت حقیقی معاویه، تصویرتوا میالحدید  ابی نظرات ابن



  ٧٩ الحدید ابی تحلیل شخصیت تاریخي معاویه از دیدگاه ابن

  کهدر باب پیشینه بحث باید گفت. به دست دهد   اهل سنت،ی دانشمندشده از وی، از
، ولی تحقیق در شخصیت معاویه از صورت گرفته معاویه بارۀهایی در  هر چند پژوهش

ن خود اطّالعات  که نسبت به معاصرا،البالغه نهجدیدگاه یک سنّی معتزلی و شارح 
 . ، در نوع خود جدید استداشتهتری برخوردار  تاریخی گسترده

 
 و تعامل معاویه با ایشان از منظر ابن ابی الحدید) ع(شخصیت امام علی. ٢

السالم پس از رحلت پیامبر اکرم و بعد از سه خلیفه نخست، رهبر و  نین علیهمؤالمامیر
 رهبری جریان ، بود، و معاویه از سوی دیگر اعتقادی و سیاسی اجتماعییپیشوای جریان
در باب نقش معاویه در رهبری جریان مقابل امام، حضرت . داشت عهده  برمقابل امام را

یتهم فی موج بحرک لقَأک، و هم بغیّ جیال من الناس کثیرا خدعتَردیتَ أو«: فرماید می
 را تباه ساختی، به و گروهی بسیار از مردم: »تغشاهم الظلمات و تتالطم بهم الشبهات

ات فریبشان دادی، و در موج دریای سرگشتگی خویششان در انداختی،  گمراهی
، البالغه نهج(  از این سو بدان سوشان کشاندها شان از هر سو در پوشاند، و شبههها تاریکی

مّس واة و عَ من الغُةمنّ معاویة قاد لُإال و أ«: فرموده استدر جای دیگری ). ٣٢ ۀنام
کشاند و حقیقت را از آنان  می را به دنبال خود ها نادان از معاویه گروهی: » الخبرَعلیهم

 .)٥١به طخ، البالغه نهج( پوشاند می
 مردم شام و هم فکرانشان در دیگر مناطق اسالمی علیه امام ۀمعاویه رهبر و نمایند

 یدی و ال جنِنی بما لم تَفطلبتَ« :فرموده استعلی علیه السالم بود چنان که حضرت 
بدانچه دست و زبان من در آن جنایتی نداشت : » الشام بیه انت و اهلُلسانی و عصیتَ
» . تو و مردم شام آن دروغ را ساختید و به گردن من انداختید.متهمم ساختی

شخصیت سیاسی و اجتماعی معاویه که به مراتب مهم تر از ). ٥٥، نامه البالغه نهج(
 نگران آن سختامام . قابل شناخت است) ع( با امام علیشخصیت فردی اوست، در تقابل

 که زمام امور مردم در آینده به دست معاویه افتد و معاویه نیز تنها مانع جدی بر سر بود
های تند و توهین آمیز  نامه. ستدان میمنین و یاران او المؤراه حکومت خود را امیر
های  مانند آنچه امام در نامهت؛ همین جهت قابل مالحظه اسمعاویه خطاب به امام در 

باب افتادن امام یکجا نگرانی خود را در .  پاسخ داده استها به آنالبالغه نهج ٦٤و  ٢٨
 من  أمرا لستَو طلبتَ«: کرده است معاویه این گونه ابراز  به دست حکومت آیندهزمام

نه در خور آنی و خواهی که  میمنصبی را : »ک من فعلک قولَهله و ال فی معدنه فما أبعدَأ
در جای . )٦٤، نامه البالغه نهج( چه دور است گفتارت از کردارت. نه گوهری از آن کانی
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جری لک علی أُ او رداً او وِدراً للمسلمین بعدی صَن تلیَأحاش لله «: فرماید میدیگری 
ری  پناه بر خدا که پس از من تو والیت مسلمانان را بر عهده گی:»احد منهم عقدا او عهدا

پیمانی برقرار سازم یا عهدی  و سود و زیان آنان را بپذیری یا برای یکی از آنان با تو
 .)٦٥، نامه البالغه نهج(» استوار

 شخصیت معاویه را ، در موارد قابل توجهی،آید میابن ابی الحدید چنان که در ذیل 
 .در تقابل با شخصیت امام ترسیم کرده است

 ابی ابن(بهترینِ امّت ) ع(با استناد به روایات نبوی، علیاز دیدگاه ابن ابی الحدید، 
همان، (ن و منافق ؤ، معیار شناخت م)١٥/٢٨٥همان، (، فخر بشر )٤/٩الحدید،  

ـ ٤/١١٧همان، (، اولین مؤمن از مردان )٩/١٦٥؛ ٧/٢١٩همان، (، باب علم نبی )١٣/٢٥١
واالترین ) ع(علی ).١١٧همان، ( شود میو اولین کسی است که وارد بهشت ) ١١٨

بنا  .)١٦/٢٠همان، ( و فاطمه برترین زن عالم است) ص(مسلمان نزد خدا پس از پیامبر
بود ) ص(ترین زن نزد پیامبر ترین مرد و فاطمه محبوب محبوب) ع( حدیث عایشه، علیبر
همان، (، دشمن پیامبر و خداست )ع( طبق حدیث نبوی، دشمن علی.)١٣/٢٥٣همان، (
 ). ٤/١١٠همان، (زاده نیست  لی حالل دشمن عو) ٤/١٠٧

و ) ٢٩٥ـ١٥/٢٧٠همان،  (پرداختهامیه  هاشم در برابر بنی  فضائل بنیالحدید به ابی ابن
ال سیف إال «: شنیدند از آسمان ندایی مردم این روایت را نقل کرده است که زمانی

صدای :  فرمودصدای کیست؟ ایشان: پرسیدند) ص( از پیامبر و» إال عليیذوالفقار و ال فت
سلونی  «:گفت که  استتنها صحابی) ع( علی ).١٤/٢٥١؛ ٧/٢١٩همان، (جبرئیل است 

الحدید  ابی ابن). ١٣/١٠٦همان، (از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید : »قبل أن تفقدونی
، در باب )١٠/٢٢٦همان، (نسبت به سایر خلفا و صحابه ) ع(ضمن برتر دانستن امام علی

أفضل «:  برترین مسلمان به نقل از ابوجعفر اسکافی آورده استۀمای معتزله درباردیدگاه عل
 ).١١/١١٩همان، ( »...أبي طالب ثم ابنه الحسن ثم ابنه الحسین بن المسلمین علي

کرده  اعالم به صراحتنسبت به معاویه ) ع(الحدید درباره شایستگی امام علی ابی ابن
از خود به جای نگذاشت، ) ع(نصّی بر خالفت علی) ص(کنیم که پیامبر میفرض «: است

» !نشنیده بودند؟) ص(را از زبان پیامبر) ع(آیا معاویه و بقیه صحابه فضایل بیشمار علی
 ).٢٥ـ١٨/٢٤همان، ( کند گاه وی بخشی از فضایل آن حضرت را بیان می آن

ح تصری» علي مع الحق و الحق مع علي یدور حیثما دار« با ذکر حدیث نبوی وی
 او ضمن .)٢/٢٩٧همان، ( »و هذا المذهب هو أعدل المذاهب عندي و به أقول«: کند می



  ٨١ الحدید ابی تحلیل شخصیت تاریخي معاویه از دیدگاه ابن

در آن ) ص( پیامبردانسته است، زیرا) ع(بیان حدیثی نبوی، امامت را از آن امام علی
همان، (کند  معرفی می» امام«و » ولی هللا« به عنوان  از سوی جبرئیل،را) ع(حدیث، علی

من کنت مواله فعلي مواله «: ا در شرح خود چنین آورده است وی حدیث غدیر ر.)٣/٩٨
 ).٨/٢٠همان، ( »الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه

 فضائل بهای است که حتی دشمنی چون معاویه  به گونه) ع(منینؤشخصیت امیرالم
را از جهات مختلف از جمله حلم ) ع(معاویه حضرت علی. اعتراف کرده استآن حضرت 

 و ١/٢٢الحدید،  ابی ابن(ست دان مینظیر  فضل و بخشش و فصاحت بیو گذشت و 
در ایمان و جایگاهش ) ع(کند که او هرگز به مقام علی میو سوگند یاد ) ٢٥ـ٢٤ص

 ).٣/١١٣همان، ( رسد مین) ص(نسبت به پیامبر
ی تند و تهدیدآمیز به آن ها بوده و نامه) ع(معاویه حتی زمانی که در جنگ با امام علی

اعتراف ) ص( با پیامبر وی امام در اسالم و نسبتۀ، باز هم به سابقشتنو ت میحضر
کنم که علی  اقرار می!  من چه آدم بدی هستم:حتی زمانی گفت او .)٣/٨٨همان، ( درک می

در ) ع( امام علیۀناموقتی ). ٢/٢٣٢الحدید،  ابی ابن( !جنگم  با او میامامنین است، ؤامیرالم
وای بر «:  او گفت، اما معاویهعقبه پیشنهاد کرد که آن را بسوزاند د بندست معاویه بود، ولی

تر از  تر و مستحکم به خدا سوگند جامع. گویی که چنین علمی را بسوزانم آیا به من می! تو
: درک معاویه به شجاعت امام نیز چنین اقرار می) ٦/٧٢همان، ( »ما این علم نشنیده

 ).٦/٤٦همان، ( » هیچ کس عیب نیستی برایترسیدن و فرار کردن از دست عل«
 اعتراف باب در البالغه شرح نهجیید آنچه ابن ابی الحدید در أدر مقام تحلیل و ت

ای  فضایل حضرت به گونه:  باید گفت است،آورده) ع(منینؤمعاویه به فضایل امیرالم
زمینه در این . ت انکار آن را نداشتندأترین دشمنان او نیز جر  که سختمنتشر بود

 نقل مغیره از جریر. توان به منابع دیگر اهل سنت و اعتراف علمای آنان مراجعه کرد می
 انا«: گفت و کرد گریه به شروع معاویه رسید، شهادت به) ع(علي که زماني«: کرده است

 براي امروز و گفتي مي ناسزا وي حق در دیروز تو: همسرش گفت .»راجعون الیه انا و لله
 علم، از مردم که کسي بر کنم مي گریه من! تو بر واي: گفت ني؟ معاویهک مي گریه او

 از او سوابق و فضل علم، از آنچه فاخته، اي تو بر واي. شدند محروم اش بردباري و حلم
 احمد ، مذاهب اهل سنت نیزپیشوایاندر بین ). ١/٣٧٢جوینی، ( ».داني نمي تو رفت بین

ابن . نکـ  (اند در مقابل معاویه اعتراف کردهبن حنبل و شافعی به فضایل آن حضرت 
 از جمله شیخ محمد ،دانشمندان معاصر اهل سنت). ٣٢ بدیع یعقوب، ؛٥/٢٦، حنبل
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را در مقابل صحابه ) ع(عبده و عبدالفتاح عبدالمقصود نیز به نیکی، شخصیت امام علی
 ).٦٩-٥١ عبد الفتاح عبدالمقصود، ؛١٠و ٧عبده، (اند  دیگر ستوده

 
 حلیل ابعاد گوناگون شخصیت معاویهت .٣

الحدید به صورت  ابی در این قسمت اوصاف و ویژگیهای شخصیت معاویه از دیدگاه ابن
 . گردد می بیان خالصه

 
 شخصیت اعتقادي و دینی ـ٣ـ١

 های پرسش عقاید معاویه در بابتوان دریافت که  میالحدید  ابی با نگاه به مطالب ابن
من ؤمعاویه را م) ع(از دیدگاه وی، امام علی) ٥/١٣٠، ن ابی الحدیداب( .فراوانی وجود دارد

ما أُقرّ لمعاویة و ال ألصحابه  «فرمودالی ؤد و در پاسخ به سرک میو مسلمان محسوب ن
در ) ص(ابن عباس صحابی بزرگ پیامبر). ٢/٢٣٣همان، ( »أنهم مؤمنون و ال مسلمون

ایسته خالفت نیست و او معاویه ش: گفتجریان حکمیت به ابوموسی اشعری 
شرح هاي زیر در   جنبهشخصیت دیني معاویه از). ٢٤٦همان، (  است»االسالم طلیق«

 : استشدهالحدید تحلیل  ابي  ابنۀالبالغ نهج
 

 شرک معاویه ـ٣ـ١ـ١
این نامه را ننوشت، ) ع(، آورده است که علیالبالغه نهج ١٧ ۀالحدید در ذیل نام ابی ابن

). ١٥/١٢٠الحدید،  ابی ابن( طان بهره و سهم فراوانی در معاویه داشتمگر بعد از آنکه شی
 را با ۀ خودبکر به معاویه آورده است که وی نام یاو همچنین به نقل از محمدبن اب

 الغاوي معاویة یبکر إل من محمد بن أبي«: تصریح به گمراهی معاویه چنین آغاز کرد
 ).٣/١٨٩همان، ( »...صخر بن

 اعزام به جنگ صفین یاد برای تشویق مردم در) ع( از کالم امام علیالحدید ابی ابن
 احزاب، قاتالن مهاجران و انصار و دشمن ۀ آن حضرت، شامیان را باقی ماند.کرده است

) ع( زمانی که علی،الحدید ابی  از نظر ابن.)١٧٤ـ١٧٣همان، (دانست خدا و قرآن و دین 
بت ؛ معاویه »صدق هللا و رسوله«: گفت می  ومی کرد شرکت غزواتدر ) ص(همراه پیامبر

 ).٥/٢٥١همان، ( »کذب هللا و رسوله«: گفت می و پرستید می
حنبل بر کفر معاویه تصریح  سنت، از قول احمدبن ابراهیم از علمای اهل بن اسحاق
 ). ٢/١٥٤اسحاق بن ابراهیم، ( »ماتَ وَهللا مُعاویَةَ عَلي غَیرِالْإسالم«: کرده است
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  سالم از روی اکراها ـ٣ـ١ـ٢
، بلکه به  بودندمعاویه و یاران او اسالم نیاورده ،)ع(دید امام از  ،الحدید ابی ابنبه نوشتۀ 

چنین  ای  خطابهاین حقیقت را امام در. )٤/٣١، ابن ابی الحدید(کردند  تظاهر میاسالم 
ا و أَسَرّوا الکفر فو الّذی فلق الحبّة و برأ النسمة ما أسلموا ولکن استسلَمو«: بیان داشت

به خدایی که دانه را کفیده و جاندار را آفریده، اسالم را  :»فلمّا وجدوا أعوانا علیه أظهروه
» نپذیرفتند بلکه از بیم تسلیم شدند و کفر را نهفتند، چون یارانی بیابند کفر آشکار کنند

 ،حقیقی نبودیید این نکته که اسالم معاویه أ همچنین در ت).١٦ ۀ، نامالبالغه نهج(
کنتم « : دیگری در پاسخ به معاویه و افتراهای او نسبت به حضرت، فرمودۀدر نام) ع(امام

ممّن دخل االسالم إمّا رغبة و إمّا رهبة، علی حین فازَ اهل السَبق بسَبقهم و ذهب 
شما از آنان بودید که یا به خاطر نان یا از بیم جان مسلمان : »المهاجرون االوّلون بفضلهم

 و در پذیرفتن اسالم پیش بودندگردیدید، این هنگامی بود که نخستین مسلمانان 
نفاق  ،الحدید ابی ابنبه نظر  ).١٧ۀ ، نامالبالغه نهج( مهاجران سبقت از دیگران ربودند

همان، (داشت  بود و در دین آنها تردید وجود د عمروعاص مشهومعاویه و ابوسفیان و
بشیر به سوی معاویه،   بن  در جریان فرار نعمان) ع(مام علی ا بود که از این رو.)١٦/٢٨٣

منین علیه ؤ امیرالم).٢/٣٠٢الحدید،  ابی ابن( کردیاد » امیرالمنافقین«از معاویه به عنوان 
نا و قد دعوتَ« :فرمودی خود خطاب به معاویه و در اثبات نفاق او ها السالم در یکی از نامه

خواندی و خود اهل قرآن  تو ما را به حکم قرآن فرا: »لهن اه مِکم القرآن و لستَالی حُ
 ).٤٨ ۀ، نامالبالغه نهج( نیستی

 
 گذاری و تغییر حدود الهی بدعت ـ٣ـ١ـ٣
 ارجاء محض  عقیدۀاولین کسانی که از: آورده است  خودالحدید از قول استاد ابی ابن

ان با معصیت هیچ کردند که ایم میسخن گفتند، معاویه و عمروعاص بودند؛ آنها گمان 
 گناهان را خواهد ۀشمرد و معتقد بود که خدا هم مشکلی ندارد و معاویه گناه را جایز می

توان معاویه را کافر و خبیث دانست که  میرو   از این.)٦/٣٢٥الحدید،  ابی ابن( !بخشید
 معاویه آنچه را که .)٥/١٣٠همان، ( عدالت نداشت و درصدد تغییر حدود الهی بود

 کردها را تحریم   برخی از حالل و حتی، مباح شمرددانسته بودحرام ) ص(رپیامب
 .)٣/٤٧١همان، (  نصوص متقن، دست به اجتهاد زدبنا بر) ٣/٤٧٠، ١٣٦٢میثم،  ابن(

 و هوسهای خود عامل تضییع احکام اسالمی، شکستن پیمانها و طرد و ویمعاویه با ه
 .)٤/٤٤٩همان، (شد انزوای بزرگان 
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 عۀالبرا منهاج  بود؛ به نوشتۀ مؤلف نماز عیدۀ از اقامخطابۀ پیشهای معاویه  دعتاز دیگر ب
 نماز عیدین را قبل از نماز ایراد کرد و این به آن خاطر بود که ۀعاویه خطبم یعقوبیاز قول 

 ).٢/١٩٨یعقوبی، ( شدند پس از نماز متفرق می) ع(مردم برای نشنیدن لعن علی
 

 پرستیدنیاگرایی و دنیا ـ٣ـ١ـ٤
 دنیاپرست بود و بیشترین هشداری که از سوی ،تر،معاویه دنیاگرا و به تعبیر دقیق

 معاویه مترف ،)ع(از نظر امام علی. بودبه او داده شد، پرهیز از دنیاگرایی ) ع(حضرت علی
 کرد و میبسیار اسراف    معاویه در زندگی شخصی، زیرا)٨٧ و ١٥/٨٠الحدید،  ابی ابن(بود 

وی از ظروف . گرایی او بود ی نفسانی و تجملها یت المال ابزار ارضای خواسته بدر واقع،
 او ۀ ابوالدرداء از ظروف طال و نقروقتیو ) ٥/١٣٠همان، ( کرد میطال و نقره استفاده 

 من هیچ عیبی در  پاسخ داد کهمعاویهنقل کرد، از آن را ) ص( حدیث نهی پیامبروانتقاد 
 وی با وجود نهی ،سننابوداود در به روایت  .)٢٠/٢٧ همان،( !بینم میاین کار ن

ذر نیز  ابو.)٤١٢، حدیث ٤/٤٣٣تا،  ابوداود، بی( پوشید میلباسهای ابریشمی ) ص(پیامبر
 ، امارا تالوت کرد) ٣٤التوبه،(  نکوهش اندوختن طال و نقرهۀدر زمان عثمان در شام، آی

 و هم  است آنانۀ هم دربار:پاسخ داد  ابوذر وکتاب است  اهلۀ این آیه دربار:معاویه گفت
 پس از اعتراض معاویه و مکاتبه با عثمان، ابوذر به همین سبب بود که.  مسلمانانۀدربار

 ).٥٣ /٣الحدید،  ابی ابن( به ربذه تبعید شد
 برحذر ،به خاطر حرص و طمع آن دو،  دوم مردم را از معاویه و عمروعاصۀخلیف

المال  ، از بیت)ع(ود و مقابله با حضرت علیخو قدرت وقعیت م تثبیت برایمعاویه . داشت می
الحدید به بخشش فلسطین از سوی  ابی کرد؛ برای نمونه ابن های اسالمی هزینه می و سرزمین

کرده است یاد ) ع( منینؤجنگ با امیرالمدر  همراهی وی در پاداش» یمرخُ  بن أیمن«او به 
 .)٢/٢٣٢همان، (

 مردم و نه رضایت آنها ی که خالفت را نه با محبّت و دوستگفت  میبه صراحت ویهمعا
ست رو   از این.)٨٢ـ٤/٨١عبد ربه،  ابن( از حکومت او، بلکه با شمشیر به دست آورده است

 ).٢٢٢قتیبه،  ابن( اند شاه خواندهپاد برخی از مورّخان معاویه را اوّلین که
 

 ناپذیری پرخوری و سیری ـ٣ـ١ـ٤ـ١
  او در طول روز چندین بار غذا:شد میخورد سیر ن میود و هرچه  فربه بسختمعاویه 

الحدید،  ابی ابن( کرد می باز هم اظهار گرسنگی ، اما پیاز و روغن فراوانخورد با می
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همان، (  خود تحمل کندۀ را بر سر سفرای توانست شخص گرسنه می حتی ن.)١٨/٣٩٨
اویه و طرز نشستن او به خاطر  مع و فربهیدرباره پرخوریالحدید  ابی  ابن.)١٥/٢٥٢

هم و کثرة األکل و کان بطینا یقعد کان موصوفا بالنَّ«: ه استنوشتبزرگ بودن شکمش 
 .)٤/٥٤همان، ( » فخذیهیبطنه إذا جلس عل

از امت من مردی بر مردم ظهور خواهد کرد که چاق و «:  است فرموده) ص(پیامبر
شود؛ ادعای حکومت و امارت  می سیر نخورد میطوری که هرچه  گلوگشاد خواهد بود؛ به

 با آن به شکم معاویه اشارهو ای بود  شاخه) ص(گوید در دست پیامبر می راوی .»کند می
 .)١٦/١٦؛ ٤٥ـ١٦/٤٤: نکـ ؛ نیز ٤/١٠٨الحدید،  ابی ابن( کرد 

  از فرمان معاویه چند بار مبنی بر اینکه زمانی آورده استروایتیالحدید  ابی ابن

 »اللهم ال تُشبِع بطنه«:  وی فرمودۀآن حضرت دربارسرپیچی کرد، زیرا ) ص(پیامبر
مسلم، ( تا آخر عمرش هیچگاه از خوردن سیر نشد، بنابراین، )١٥/١٧٦؛ ٤/٥٥همان، (
 در مقام نکوهش البالغه نهجدر نیز ) ع(امام پرخوری معاویه موضوعی است که ).٤/٢٠١٠

مندحق البطن ...  سیظهر علیکم بعدی رجل امّا إنه«: استکرده آن تصریح معاویه به 
من مردی بر شما چیره شود که شکمی فراخ و  همانا پس از :»فاقتلوه ... کل ما یجدأی

  ).٥٧خطبه (» اگر توانید او را بکشید ...برون افتاده دارد و هر چه یابد بخورد 
 

 شخصیت سیاسي و حکومتي ـ٣ـ٢
 کسب قدرت سیاسي هر چه در توان داشت برای  ،)ع(منینؤمعاویه در دوران خالفت امیرالم

 سال حاکم شام بود و ٢٢از سوي دیگر وي . از خالفت انجام داد) ع(و محروم کردن امام علي
در این . در دست گرفتنیز  اسالمي را ۀ سال زمام حکومت و سیاست جامع٢٠به مدت 

  :مطرح کرده استدي ، اطالعات ارزشمنالبالغه شرح نهجالحدید در  ابي  ابن، نیززمینه
 
 گری در سیاست خدعه و حیله ـ٣ـ٢ـ١

 بکر به معاویه یاب  در نامه محمدبن چنانکه؛ستدان گر می  معاویه را مکّار و حیله،الحدید ابی ابن
 مهلت تو به اتمام رسیده و کید تو :یهو و کیدك قد یفکان أجلک قد انقض«:  آمده استهم

گر   فاسق و دروغگو و حیلهیمعاویه سیاستمدار). ٣/١٨٩الحدید،  ابی ابن( »سست شده است
الحیل  ی قلبی خود را با لطایفها شد و خواسته  گمراهی مردم میموجب  بود و با ظاهرفریبی،

) از بزرگان قبایل(  شرحبیل،الحدید ابی ابنبه نوشتۀ . کرد میفریبانه مطرح  ای عوام و به گونه
بشوراند و در شهرها ) ع(های مردم شام را علیه علی  تا تودهمأموریت یافتاز سوی معاویه 
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عثمان را به قتل رسانده و بر مسلمانان واجب است برای خونخواهی او ) ع(فریاد زنند که علی
علی بهترین مردم بود، اگر «: گفت  به شرحبیل می، اما خود)٣/٨٢الحدید،  ابی ابن( .برخیزند

 .)٢/٧٣همان، ( »!رساند عثمان را به قتل نمی
بر نیزه کرد و را ها   مشورت با عمروعاص، قرآنپس ازمعاویه در جنگ صفّین 

 معاویه ابتدا ۀ خدعبرای بر مال کردن) ع( علیامام. ماجرای حکمیت را شکل داد
سپس مالک .  خود انتخاب کرد، ولی خوارج نپذیرفتندۀعباس را به عنوان نمایند ابن

از هم خوارج قبول نکردند و بر انتخاب ابوموسی اشتر را به عنوان حَکم تعیین کرد، ولی ب
 ).٢٢٨ـ٢/٢٢٧الحدید،  ابی ابن(. دنداشعری اصرار ورزی

همان، ( که به خدا قسم معاویه غدّار الحدید به نقل از ابواسحاق آورده است ابی ابن
 که تمام عهدهای خود را که با کردای اعتراف   زیرا در خطبهبود،عهدشکن  و )١٦/٤٦

 به هدف چونکند و   حیله می، نیازدر زماناو ) همان( .گذارم میزیر پا ) ع(لیع بن حسن
 که برای نماز کرد سوگند یاد ای   در خطبهاو .شود می آشکار ی وی واقعۀ چهر خود رسید،

بخاری در باب غزوه خندق . )همان(  رسیدن به قدرت استهدف او بلکه نجنگید،و روزه 
 با گفت و گوییعاویه در  است مبنی بر اینکه مکرده نقل  روایتی خودصحیحدر 

 ).٣/١١٧بخاری، (شمرد  به خالفت سزاوارتر  نسبتعمر، خود را از عُمر بن عبدهللا
  و زبیر نیز به تحریک معاویه بود طلحهیشکن ، حتی پیمانی اسناد تاریخبربنا

 ).٢/١٩٦؛ ابن اثیر، ١/٢٣١الحدید،   ابی ابن (
 برد و خانۀ خودرا به ) منینؤفرستاده امیرالم(  جریر،معاویه، الحدید ابی ابنبه روایت 

همان، ( ! مشکلی ندارم، با خالفت اوشام و مصر را به من بدهد) ع( اگر علیبه او گفت
 که معاویه با ایشان بیعت نخواهد کرد، گرچه اطمینان داشت) ع(البته امام علیو ) ٣/٨٤

  معاویه با اینکه در غدیر حضور داشت.)١٠/٢٣٢همان، ( حکومت شام را به وی اعطا کند
 ضدّیت .کرد میبود و هرگز از ایشان تبعیّت ن) ع( مخالف کامل علی،)١٨/٢٤همان، (

همان، ( شوند می که هرگز جمع نبودمانند تضاد سیاهی با سفیدی ) ع(معاویه با علی
 چیز جویی طلبی و سلطه  هدف معاویه از خونخواهی عثمان نیز جز ریاست.)١٠/٢٣٣

 ).٢٠/٣٤٢همان، ( دیگری نبود
 

 و یارانش) ع(گستاخی معاویه نسبت به امام علی ـ٣ـ٢ـ٢
 برای  رو در زمانهای گوناگون،  از این، هم معاویه اعتقاد صحیحی به مبانی دینی نداشت

در او . شد میادبانه متوسل  پیشبرد اهداف سیاسی خود به جسارت، تهمت و رفتار بی
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  آن از جمله اینکه، دادامام نسبتهای ناروایی به ،)ع(ز به امام علیآمی  اهانتای نامه
  استدل  تیره ودروغگو ؛دهفریب دا  رااصحابش  افترا زده و)ص(، به پیامبر اکرمحضرت

 1 ١.د از خُلقیات اوستحرص و حس و  پرده کشیده شده بر دیدگانشو
تمیمي را ربعي   شبث بنمداني و قیس الهَ  األنصاري و سعید بن بشیر ) ع(امام علي

با آنان سخن گفت و   اما معاویه با تعابیر زشتی، مذاکره و ارشاد نزد معاویه فرستادبرای
الحدید  ابی  ابن.)٤/١٥، ابن ابی الحدید(  و با شمشیر تهدید کردرانداحترامی  آنها را با بی
اشم کسی باقی ه معاویه دوست دارد از بنی«: نقل کرده است که فرمود) ع(از قول امام

نوشته الحدید  ابی ابن) ٣/٦٣ابن منظور، :  ؛ نیز نکـ١٩/١٢٩همان، ( »نماند حتی یک نفر
امیه، آن   جلوگیری از جسارت بنیبرای، فرزندان ایشان )ع( که بعد از شهادت علیاست

 جز ،کس  را هیچمدفن ایشان و کردندحضرت را به صورت مخفیانه در هنگام شب دفن 
 ).٨٢ـ٤/٨١الحدید،  ابی ابن( دانست می اندکی از خواص صحابه نارشمبیت و  اهل

عبدالعزیز در   تا زمان حکومت عمربن آغاز شد، به دستور معاویه که)ع(لعن امام علی 
و ) ع( معاویه با خوارج ملحد در برائت از علی،الحدید ابی ابنبه نوشتۀ .  داشترواجمنابر 

تیمیه اعتراف   ابن.)٥/١٣١الحدید،  ابی ابن( کرد لعن ایشان در منابر شهرها همکاری می
 را دشنام دهد) ع(داد تا امیرمؤمنان وقاص دستور   بيا  که معاویه به سعدبنکرده است

: کرد  آن حضرت را چنین لعن می،ی خودها  خود معاویه در آخر خطبه.)٥/٤٢تیمیه،  ابن(
: لعنه لعناً وبیالً و عذبه عذاباً ألیماًسبیلک فا تراب ألحدَ في دینک و صدَّ عن اللهم إن أبا«

خداوندا به راستی که ابوتراب نسبت به دین تو ملحد شده و مردم را از راه تو باز داشته 
؛ ٤/٥٦الحدید،  ابی ابن (»است پس او را سخت لعنت فرما و به عذابی دردناک مبتالیش کن

  .)٤/٧٢همان، ( »فالعنوا أبا تراب«: گفت ، یا اینکه می)١٦/١٣٧: نکـ نیز 
) ع(در روایتی دشنام به علی) ص(ت، پیامبر منابع بزرگان اهل سنّبنا بردر حالی که 
 اإلسالم، تاریخ؛ ذهبی، ٣/١٣٠حاکم نیشابوری، (  خود برشمرده استرا معادل سبّ

بر فراز ) ع(وقتي در زمان معاویه، لعن امام علي: به نوشتۀ ابواألعلی مودودی). ٣/٦٣٤
مسلمانان هر  دادند،  شد و وي را مخفیانه و آشکارا مورد تاخت و تاز قرارزآغامنبرها 

 ). ١٠٥مودودی، (  ولي از ترس حکومت چیزي نگفتندآزرده خاطر شدند، ،کجا که بودند

                                                                                                                                            
هللا و افترائک      رسول ی اقصر عن تقولک عل    ...دأما بع «: شود می اشاره   نامهتنها به برخی از عبارات عربی       . ١

 یأما بعد فمـا أعظـم الـرین علـ    ... ن معک و الخداع لهم فقد استغویتهممن الکذب ما لم یقل و غرور م   
 ).١٦/١٣٥همان، ( »  الشره من شیمتک و الحسد من خلیقتک، بصركیقلبک و الغطاء عل
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 داشت؛ از جمله ای ادبانه  رفتار بیو صحابه نیز) ع ( بیت اهلمعاویه با بسیاری از بزرگان 
و اهانت و دشنام وی به ابوذر ) ١٩/٩٢الحدید،  ابی ابن ()ع(نسبت به امام حسندشنام 
 قبور شهداي احد  داد همچنین معاویه در اهانتی بیشرمانه دستور.)٥/١٣١همان، ( غفاری

مورخان هنگام نبش قبر حضرت به نوشتۀ . بشکافندای همچون حمزه را  و صحابه
 ).٣/١٠سعد،  بنا( ، کلنگ به پاي آن حضرت اصابت کرد و خون جاري شد)ع(حمزه
 

 و اصحابش) ع(اتهام قتل عثمان به امام علی ـ٣ـ٢ـ٣
و به عنوان ابزاری ) ع(ای برای مقابله با حضرت علی  عثمان به عنوان حربهقتلمعاویه از 

 سرزمینهای برای اشخاصی دراو . برای همراه کردن مردم با اهداف خود استفاده کرد
 خود را خونخواه عثمان .ل عثمان معرفی کردرا قات) ع( و امام علینامه نوشتمختلف 
اگر علی افرادی را که در قتل عثمان نقش داشتند، به ما تحویل دهد تا آنها را : دانست

خطاب به قصاص کنیم، در آن صورت طالب خالفت نیستیم، بلکه آن را همانند عمربن 
 ).٣/١٠٩الحدید،  ابی ابن( کردشورا واگذار خواهیم 

را به عنوان قاتل عثمان معرفی کند؛ از ) ع( امام علیمکن کوشیدتا حدّ ممعاویه 
 منبر خواست که برعمر به شام و تمجید از او،  جمله ضمن استقبال از ورود عبیدهللا بن

 عبیدهللا ، اما، شهادت دهد که علی قاتل عثمان است)ع(رود و ضمن دشنام علی
، در  عامر الحضرمي بن  ه، عبدهللا با دستور و تحریک معاوی.)١٠١ـ١٠٠همان، ( پذیرفتن

عفان قتله علي   عثمان بنیأیها الناس فإن إمامکم إمام الهد«: مردم گفتبصره خطاب به 
 یعنی عثمان بن عفان ، امام هدایت،ای مردم به راستی که امام شما: »طالب ظلماً أبي بن
 ).٤/٣٧همان، ( کاری کشت  ستم از روی علی ابن ابی طالبرا

 ، اماو معاویه چندین بار با طرفین مذاکره کردند) ع( رفع اختالف علیبرایای  عده
 من طالب خون عثمان هستم و علی :گفت میپرسیدند،   جنگ را میسببوقتی از معاویه 

 و خود را از کرد مینیز سخن معاویه را تکذیب ) ع(امام علی. و یارانش قاتل خلیفه بودند
کرد که اگر او خود قاتل نبوده، به   ولی معاویه باز ادعا می،دانست کشی مبرّا می اتهام خلیفه

ادعاهای معاویه را ) ع( علی، گرچهقاتالن عثمان پناه داده و به شورشیان کمک کرده است
د، امام رک انکار می) ع(با امام علی معاویه بیعت مهاجران و انصار را چون . کرد میتکذیب 

در روی زمین هیچ یک از اهل بدر ...   بر شماوای«: فرمودکنندگان  خطاب به مذاکره
 ).١٨ـ١٦همان، ( »... وجود ندارد مگر اینکه با من بیعت کرده و با من است

 خونخواهی عثمان از سوی کرده است کهعتبه نقل  شم بنها الحدید از قول ابی ابن 
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امع  مطدر پی و ادندد  و آنان جاهالن را فریب مینبود، دروغی بیش )ع(دشمنان علی
که قاتل عثمان داشت  کسانی را  قصد قصاص معاویه.)٣/١٧٢همان، (بودند دنیوی خود 

الحدید به نقل از بالذری آورده است که عثمان از معاویه  ابی  ابن.)١٤/٣٨همان، ( نبودند
د رک عباس نیز سوگند یاد می  ابن.)١٦/١٥٤همان، (خودداری کرد  طلبید، ولی معاویه یاری

 ).١٥٥همان،  (استترین فرد  آرزوی قتل و هالکت عثمان بود و ظالمکه معاویه در 
 

 جنایات معاویه با اهداف سیاسی حکومتی ـ٣ـ٢ـ٤
 از جمله بسیاز زد، به جنایات دست خود ۀطلبان  رسیدن به اهداف سلطهبرایمعاویه 

) ع( همسر امام حسناوترین موارد،   یکی از مهمدر .صحابهو ) ع(بیت  اهلکشتن بزرگان
بنت ۀ جعد به او. را تطمیع کرد تا موجبات شهادت آن حضرت را فراهم کند

را به قتل برساند، صدهزار درهم به او خواهد ) ع(قیس وعده داد که اگر حسن بن اشعث
را ) ع( جعده امام حسنچون. آوردخواهد در یزید یداد و همچنین او را به همسر

: تزویج وی با یزید خودداری کرد و گفتپول داد، ولی از به او مسموم کرد، معاویه 
 ).١٦/١١الحدید،  ابی ابن( که با فرزند رسول خدا کردی با پسرم همان کنی ترسم می

 او بر امت با افراد ناصالح ۀسلط. ١: ستدان  فنای معاویه میمایۀحسن بصری سه عامل را 
سپس در ادامه . عدی بن کشتن حُجر. ٣ابیه به ابوسفیان  ادعای انتساب زیادبن. ٢و سفیه 

الحدید از قتل  ابی  ابن.)١٦/١٩٣همان، ( »حجر فیا ویله من حجر و أصحاب«: گفته است
از طرق و منابع و ) ٥/١٣١همان، (کرده پناه او به عنوان جنایت یاد  عدي و یاران بی حجربن
انتخاب یزید ماند؛ یکی از آنها   که اگر چهار امر نبود، شاید معاویه باقی میآورده استمختلف 

سخت تاخته  یزید یجانشینسبب موضوع  او به .)٢/٢٦٢همان، ( فاسق به جانشینی بود
رغم آگاهی از مفاسد او، به   و معاویه علیباز بود باز و سگ  میمونوشرابخوار است، زیرا یزید 

 بود) ص(یزید مخالف دین الهی و پیامبر. زور و اجبار و تهدید از مردم برای وی بیعت گرفت
 بزرگترین جنایت وی، کشتن ، از جمله)١٥/١٧٨همان، ( و جنایات زیادی مرتکب شد

رغم   علیمعاویهالحدید  ابی ابنبه نوشتۀ . و یاران آن حضرت بود) ع( امام حسینۀمظلومان
 کنیزان حشر و نشر بابه فسق و فجور یزید و شرب خمر او در مألعام، نسبت آگاهی 

 ).٥/١٣١همان، (برگزید او را به عنوان خلیفه  ور و بازی نرد و تنبخوان آوازه
 

 )ص(مواجهه با سنّت پیامبر اکرم ـ٣ـ٣
و کاتب ) ص(سنت یکي از صحابه برجسته پیامبر از آنجا که معاویه در برخي آثار اهل



 ١٣٩٧ان بهار و تابست، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٩٠

آید، الزم است از یک سو نوع تعامل پیامبر با وي و از سوي دیگر  وحي به شمار مي
 .شودبررسي ) ص(ت پیامبر اکرمچگونگي پایبندي او به سن

 
 )ص(معاویه در کالم پیامبر ـ٣ـ٣ـ١

 که ایشان معاویه  بودند شنیده) ص(صحابه از پیامبر، بسیاری از الحدید ابی ابنبه نوشتۀ 
ابن ( دانست میفرمود و او را منافق، کافر و اهل آتش  میرا پس از اسالم آوردنش، لعن 

 هیچ اختالفی بی» شجره ملعونه«الحدید، مراد از  بیا به نظر ابن. )١٨/٦٥ابی الحدید، 
 ).١٥/١٧٥همان، ( امیه است بنی

و در اسفل ) ١٧٦همان، ( شود میطبق روایات نبوی، معاویه غیرمسلمان محشور 
 ! ولی به او گفته خواهد شد که تو از مفسدان بودی،درکات جهنم خدا را صدا خواهد زد

جایگاه معاویه و عمروعاص را در ) ص( که پیامبردیددر خواب ) ع( حضرت علی و)همان(
 ). ٤/١٠٩همان، ( جهنم به ایشان نشان داد

امیه مانند بوزینه  مبنی بر اینکه بنی) ص( خواب پیامبر روایتی ازالحدید ضمن ابی ابن
 و) ١٥/١٧٥همان، (پیامبر معاویه و یزید را لعن : نوشته استروند،  میاز منبر ایشان باال 

 منبري یإذا رأیتم معاویة عل«: کرده است دستور قتل معاویه را صادر ویحتی به نح
 همچنین وی با .)١٧٦همان، ( هر گاه معاویه را بر منبرم دیدید او را بکشید: »فاقتلوه

آن  که  است آورده) ص(مسعود از پیامبر اسناد معتبر، به نقل از صحابی بزرگ عبدهللا بن
، گردن او را دیدید منبر من در حال سخنرانی را بر موقع معاویه هر: ندحضرت فرمود

 ).٤/٣٢همان، ( بزنید
به صراحت به یاد  او ۀدرباررا ) ص( پیامبرسخن معاویه به ابوذر جسارت کرد، ابوذر وقتی

تو و پدرت دشمن خدا و رسولش هستید، ظاهراً مسلمان شدید و کفر خود را پنهان «: آورد
تو را اهل دوزخ برشمرده ) ص(پیامبر... لعن و نفرین کرده استبارها تو را ) ص(کردید، پیامبر

) ع( راستگویی ابوذر روایتی از امام علیۀالحدید در ادامه، دربار ابی ابن) ٨/٢٥٧همان، ( .».است
ألنّي سمعت رسول هللا یقول ما أظلت «: ال عثمان فرمودؤ که در پاسخ به سآورده است

از پیامبر خدا شنیدم که : »ذر لهجة أصدق من أبي  ذيعلیالخضراء و ال أقلت الغبراء 
 همچنین وی .)٢٥٩همان، (» از ابوذر به خود ندیده است آسمان و زمین راستگوتر: فرمود می

 هرگاه به حکومت برسد، :فرمودمعاویه را چنین معرفی ) ص(در روایتی آورده که پیامبر
بزرگ خواهند شد و انسانهای بزرگ، خوب را بد و بد را خوب جلوه خواهد داد، افراد کوچک، 

 ).٣/٩٧همان، (صورت خواهد گرفت  بسیارخوار خواهند گردید و ظلمهای 
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 گریزي و جعل حدیث سنت ـ٣ـ٣ـ٢
 از صحابه و تابعین را مکلّف کرد تا در ذمّ شماری معاویه ،الحدید ابی ابنبه نوشتۀ 

معاویه ). ٤/٦٤الحدید،  ابی ابن(ایشان حدیث جعل کنند و در برائت از ) ع(امیرالمومنین
وَ هُوَ أَلَدُّ ... « بقره ٢٠٥ و ٢٠٤جندب صدهزار درهم بخشید تا شأن نزول آیه  بن به سمرة
در حالی : »...  فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ یسَع یوَ إِذا تَوَلَّ* الْخِصامِ

کوشد که در  امی که قدرتی و حکومتی یابد میکه سخت ترین دشمنان است، و هنگ
 )ع( حضرت علیدر شأن  رازمین فساد و تباهی به بار آورد، و زراعت و نسل  را نابود کند

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ « بقره ٢٠٧ ۀآیمنظور از مچنین  ه.قلمداد کند
 را به فروشد ش را به خشنودی خدا میو از مردم کسی است که جان: »مَرْضاتِ اللَّهِ

 تا اینکه در ازای گرفتن رفت،نخست نپذیجندب  بن  البته سمرة.  دهدنسبت» ملجم ابن«
 ).٧٣همان، (  هزار درهم به جعل چنان روایاتی راضی شد٤٠٠

 ابوهریره با معاویه وارد عراق چون: آورده استجعفر اسکافي ابوالحدید به نقل از  ابی ابن
کنید که  ای اهل عراق آیا گمان می«: جمعیت گفتانبوه  مسجد کوفه آمد و در میان شد، به

سوزانم؟ به خدا سوگند از  بندم و خود را در آتش جهنم می من به خدا و رسولش دروغ می
ما بین عیر ( هر پیامبری حرمی دارد و حرم من مدینه است«: گفت پیامبر خدا شنیدم می

» ! دنبال حادثه باشد، لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم بر او بادپس هرکس در آن١،1) ثوریإل
معاویه . »در آن به دنبال حادثه و ماجراجویی بود) ع(دهم که علی و من به خدا شهادت می

. زمانی که سخن ابوهریره را شنید، وی را بسیار تکریم کرد و امارت مدینه را به او بخشید
مدینه و در  نه  و اصال ثور در مکه استوارد کرده، زیرا شکالاروایت مذکور بر الحدید  ابی ابن

باتقواتر از آن است که در مدینه ) ع( زیرا علی،حاشا لله:  سخن ابوهریره گویدۀدربار
 روایات ابوهریره نزد شیوخ ما بنابراین،. یاری کردنیز ماجراجویی کند و بلکه ایشان عثمان را 

 و ممکن است بر رسول خدا کنی زیاد روایت می«:  او گفتۀ عُمَر دربارچنانکه نیست؛ پذیرفته
در روایتی از سفیان ثوری نقل شده است که از ابوهریره هیچ روایتی قبول . »دروغ ببندی

                                                                                                                                            
، ولـی برخـی از      واقـع شـده   هرچند کوه ثور مشهور در جنوب مکـه         . کوه در مدینه است   دو  عیر و ثور نام     . ١

: نکــ   ( که مراد این حـدیث نیـز همـان اسـت             اند  نام برده ثور در مدینه    با نام   دیگری  کوه  از  دانان   جغرافی
 محـل  یعنـی  در مدینـه ) آبار علـی (علی  يها چاه محل از که است سیاهی کوه عیر. )٣٥٠ـ١/٣٤٨بکری، 

 پـشت  و مدینـه  شمالی قسمت در کوچکی کوه ثور). ٣٠الجاسر،  حمد(دارد  امتداد و شده میقات کشیده

کوه ثور حد حرم مدینه از شمال، و کوه عیر حـد جنـوبی   ). ١١ انصاری، ؛١/٩٢سمهودی، ( است احد کوه
 ).٢٢٠جعفریان، (فاصلۀ هر کدام از این دو کوه تا مسجد النبی هشت کیلومتر است . حرم است
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الحدید با نقل روایتی از  ابی  ابن.)٦٨ـ٦٧همان، ( یاد بهشت و جهنم ۀکنم جز دربار نمی
داند؛ از ابوحنیفه هم نقل  ا ابوهریره میر) ص(، دروغگوترین مردم نسبت به پیامبر)ع(علی

 ).٦٨همان، ( دانسته است شده است که ابوهریره را عادل نمی
 

 شخصیت معاویه از منظر دانشمندان اهل سنّت ـ٤ـ٣
سنت نیز   دانشمندان اهلومعاویه شخصیت بحث برانگیزي است چنانکه مالحظه شد، 

در ذیل، دیدگاه دانشمندان اشعري و . اند موضع و دیدگاه یکساني در مورد او نداشته
 .گیرد ر باب شخصیت وي مورد بحث قرار ميمعتزلي از اهل سنت، د

 
 معاویه از دیدگاه علمای اشعري ـ٤ـ٣ـ١

که از نظر کالمي مسلک اشعري دارند، نسبت به ،بیشتر علما و اندیشمندان اهل سنّت
در . اند پرداختهبه تمجید وی  اند و گاه اتخاذ کردهای  شخصیت معاویه مواضع خوشبینانه

السالم، روایاتی در  بیت علیهم امیه فرصتی ایجاد شد تا ضمن جعل روایت علیه اهل  بنیۀدور
به عنوان نمونه، برخی معاویه را از . فضل معاویه از سوی برخی افراد مزدور جعل شود

به ! دانستندو وی را موجودی ازلی ) ١/١٥٧حجه،  ابن(باالتر برشمردند ) ع(رت عیسیحض
: گفتند بعضی از نادانان ناصبی می«: األدباء محاضراتدر ) ٥٠٢متوفی ( راغب اصفهانینوشتۀ 

زیرا او کاتب وحی بود و چون وحی : چرا؟ گفتند: معاویه آفریده نشده است، سؤال شد
 ).٢/٥٠٠راغب اصفهانی، (مخلوق و آفریده نیست؛ پس نویسنده وحی هم نباید مخلوق باشد 

خداوند در مورد «: آورده است )ص (هللا ع از قول رسولاسق بن ۀساکر از قول واثلع ابن
و معاویه اعتماد کرد و ما را امین دانست و جا دارد معاویه به وحی به جبرئیل و من 

خداوند گناهان ! سبب فراوانی علمش و امین بودنش نزد پروردگار در شمار انبیاء باشد
حساب معاف داشت و علم قرآن را به او آموخت و او را هدایتگر معاویه را بخشید، او را از 

 ).٥٩/٧٤عساکر،  ابن( » که به دست او مردم هدایت شدند،شده قرار داد و هدایت
شیخ محمد عبده در شرح خود در ذیل سخنان امام در نکوهش معاویه و تبیین 

اب شرحی نداده بر خالف معمول خود در این ب و کرده حقیقی وی، سکوت اختیار ۀچهر
، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦های  و همچنین نامه) ١٩٥ه ۀ شما:در شرح عبده (٢٠٠ ۀ خطبدر. است
 شیخ محمد عبده  نیز،البالغه نهج ٧٥و ٧٣، ٦٤، ٥٥، ٤٨، ٤٤، ٣٧، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ١٧

 ١٩ و ١٤ـ٣/٨؛ ٢/٢٠٦: عبده: نکـ (نداده است در این باب، توضیح ای  در حدّ جملهحتی 
 الدین  محمد محی.)١٤٩ و ١٤٧ و ١٣٦ و ١٢٤ و ٨٧ و ٧٧ و ٧٠ و ٦٥ و ٤٢ و ٤٠و 
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 دعای کتاب هنگام ذکر نام معاویه ۀ مصحّح شرح محمد عبده، در مقدمعبدالحمید،
 کرده است که بنا بر و به نقل از برخی پژوهشگران عرب بیان در حق او آوردهرا » عنه هللا رضی«

ها و  ، تعریضست آنهاۀنسبت داد، از جمل) ع( به امام علیتوان  را نمیالبالغه نهج بخشی از ،شواهد
 ).٤همان، (آمده است انتقاداتی که علیه برخی صحابه از جمله معاویه و عمروعاص 

 معاویه را جعلی  منسوب بهلئ برخی از علمای اهل سنت فضا،از سوی دیگر
ابراهیم  بن قالدین سیوطی با ذکر سلسله احادیثی به نقل از اسحا جالل. اند دانسته

سیوطی، ( »در فضل و منقبت معاویه هیچ حدیث صحیحی وجود ندارد«: گوید حنظلی 
نقل  خود صحیحرو بخاری نیز در فضل معاویه حدیثی نیافته تا آن را در   از این.)١/٣٨٨

این خود  «: است این نکته اشاره کردهه بشرح صحیح بخاریحجر عسقالنی در   ابنکند و
 وارد یساختگی است و در فضایل معاویه احادیث فراوان منقول فضایلدلیل آن است که 

 و دیگران هم یراهویه و نسائ بن  ندارد و اسحاقیشده که هیچ یک طریق و اسناد درست
 ).٧/١٠٤، فتح الباری فی شرح صحیح البخاریابن حجر، (» اند بر همین عقیده

 عالمان ست و به نوشتۀکاتب وحی بود، درست نی معاویه همچنین، این موضوع که
الدین  رو افرادی چون شمس  از این.بودهای پیامبر   معاویه تنها کاتب نامه،تاهل سنّ
های  اند که معاویه نامه  از بزرگان اهل سنت، تصریح کرده،حجر عسقالنی ابن  وذهبی

االصابۀ فی ابن حجر، ؛ ٣/١٢٣، سیر اعالم النبالءذهبی، ( .کرد را کتابت میرسول خدا 
برای وی این موضوع ، بود حتی اگر معاویه کاتب وحی هم .)٦/١٥٣، ۀتمییز الصحاب

در فتح مکّه فرمان عدم تعرّض به اهل مکّه ) ص(که پیامبرنانکرد، چ میمصونیت ایجاد ن
  بن سعد  بن عبدهللاکرد، از جمله را صادر فرمود و فقط چهار مرد و دو زن را استثنا 

 ).٧/١٠٥نسائي، ( شد می محسوب  که از کاتبان وحیسرح ابي
 

 معاویه در نگاه علمای معتزلی ـ٤ـ٣ـ٢
، ولی از نزد شمار قابل توجهی از علمای اهل سنّت محترم استگرچه معاویه در 

به . بودالحدید، معاویه شخصیتی منفور و مذموم  ابی منظر علمای معتزلی و بویژه ابن
دانند و حتی او را به  ویه را مخدوش میدین معا ،الحدید علمای معتزلی ابی ابنتصریح 

؛ از  در کتب شیوخ ما بر این مسائل داللت داردبسیاری و اخبار کنند منسوب میلحاد ا
أشهَدُ أنّ مُحمّداً «: گفت صدای موذّن را شنید که میوفتی  روایت شده که معاویه جمله

 راضی نشدی برای  داشتی کهیای پسر عبدهللا همت بلند«: ، اظهار داشت»رَسولُ هللا
 ).١٠/١٠١الحدید،  ابی ابن( »!خودت، مگر آنکه اسم خود را قرین اسم پروردگارت کردی
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امیه فاجر  تمام علمای معتزله اتفاق دارند که خلفای بنی«: گوید میالحدید  ابی ابن
همان، (» الولید عبدالعزیز و یزیدبن عثمان، عمربن، یعنی  به جز سه نفر از آناناند بوده

معاویه «:  معاویه، چنین آورده استۀیید سخن ابوجعفر حسنی دربارأ او ضمن ت.)٢/٣٠٩
، بلکه به خاطر اعتقاد )ع(قطعاً اهل آتش است، نه فقط به خاطر مخالفت و جنگ با علی

معاویه مانند پدرش از سرکردگان منافقان بود و هرگز . اش ناصحیح و عدم ایمان حقیقی
 ).١٠/٢٢٦همان، (» ا زبان اسالم آوردقلباً مسلمان نشد و فقط ب

 و رفتند خطا  به راهالحدید و علمای معتزلی، عایشه، طلحه و زبیر ابی از نظر ابن
 و جایگاه اند بوده) ع(، ولی معاویه و عمروعاص در معرض برائت علیکردندسپس توبه 

 و مغیره را ای در میان آنان ندارند و کسی از علمای معتزله، معاویه و عمروعاص شایسته
 ).٣٥ـ٢٠/٣٤همان، ( کند میمدح ن

گونه که اگر   و همانبود امّت اسالم »الضّالل رئوس«الحدید، معاویه از  ابی از دیدگاه ابن
شود، هرکس از لعن معاویه و   او شبهه ایجاد میۀ، دربارخودداری کندمسلمانی از لعن ابلیس 

 وی همچنین .)١٦همان، ( آید  میپدیدامثال او خودداری کند، در ایمان وی، شک و شبهه 
خاصی و با ظرافت ) ١٠/٢٥١همان، (کرده یاد » أفسق الفاسقین«از عمروعاص با تعبیر 

معصیت اثبات ) ع(ای است که برای حضرت آدم گونه   که متأسفانه رفتار برخی به:گوید می
وید، او را به فعل  معاویه یا عمروعاص و امثال آنها سخنی بگۀکنند، اما اگر کسی دربار می

 ی بدعتگذار،گویند که چنین شخصی  میخشم بسیار و با برافروختگی و دارند متهم میقبیح 
 ).٢٠/٣٤همان، ( !گوید  و ناسزا می صحابه سبّبهرافضی است که 

 ،)٦٤؛ االحزاب، ١٥٩البقره، ( الحدید با استشهاد به آیات قرآنی درباره لعن ابی ابن
هللاُ و  فالعنوا أیها الناس مَن لعنه«: کند میبه لعن معاویه دعوت همه مردم را این چنین 

معاویة و   بن  سفیان و یزید أبي بن أمیة و معاویة بن حرب بن اللهم العن أبا سفیان... رسوله
ای مردم لعنت کنید کسی را که خدا و رسولش او : »و ولده و وُلد ولدهالحکم   بن  مروان

دا بر ابوسفیان پسرحرب بن امیه، و بر معاویه بن ابی سفیان، و خداون. اند را لعنت کرده
» یزیدبن معاویه، و مروان بن حکم، و فرزندانش و فرزندان فرزندانش لعنت فرست

همان، (دانسته را معاویه » األکباد  آکلة  ابن«الحدید  ابی  ابن.)١٥/١٧٩الحدید،   أبي ابن(
و أنت اللعین ابن «:  را ملعون خطاب نموده استابوبکر، معاویه  بن و از قول محمد) ٣/٩٦

، امام )ع(، امام حسن)ع(همچنین معاویه مورد لعن امام علی) ١٨٩همان، ( .»...اللعین
 ).٥/١٣١همان، ( عباس قرار گرفته است بن و عبدهللا) ع(حسین

 سرانجام ،)ص( با اسالم و پیامبرجنگاز نظر معتزله، معاویه پس از سالیان طوالنی 
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به  ولی هرگز ،، پس از فتح مکه، از ترس جان خود ظاهراً مسلمان شد ق٨ سال در
همان، (  ملعونهۀامیه شجر الحدید، بنی ابی در دیدگاه ابن. ایمان نیاوردصورت حقیقی 

و معاویه برخالف کتاب و ) ٩/٢٢٠همان، (  و مبغوض خداوند است)١٦/١٦؛ ٩/٢٢٠
تر از معاویه  فاسدتر و سفیهکسی عبیر وی، و به ت) ١٠/٢٢٨همان، ( کرد میت عمل سنّ
بکر، معاویه را کسی دانسته  یاب  او از قول محمدبن.)١٥/٢٧١همان، (  زمین نبوده استبر

  بوده نور الهی کردن خاموشدر اندیشۀ و داشتهکه علیه دین خدا، ستم و تجاوز روا 
مبنی بر دفن نام  به تصمیم خود به صراحت که معاویه  از آنجا.)٣/١٨٩همان، ( است

الحدید در سخنی از زبان عمّار یاسر  ابی ، ابن)٥/١٣٠همان، ( اذعان کرده بود) ص(پیامبر
 با معاویه بجنگید و او را لعن کنید، زیرا او از کسانی :آورده استخطاب به اهل شام 

 ).٤/٣٠همان، (  نور الهی استکردن خاموش در پیاست که 
به دو دستۀ اشاعره و معتزله تقسیم  نظر کالمی که بیان شد، اهل سنت از  چنان

کنند و هر  می توحید افعالی، نظام ذاتی سببی و مسببی را انکار با نظر بهاشاعره . شوند می
در . دانند می خداوند ۀ منبعث از ارادیشرطقید و چیز را بالواسطه و بدون دخالت هیچ 

آفریده و مخلوق خداست  ر مستقیم،طو  موجودات بهۀ افعال بندگان نیز همانند همنتیجه،
اگر بگوییم خداوند در کار بندگان دخالتی ندارد و آنان خود فاعل از دیدگاه آنان، و 

 اعتقاد به جبر و .ایم  به شرک در خالقیت و فاعلیت دچار شدههستند،  خویشکارهای
اشاعره رضایت و تسلیم مردم در مقابل هر حاکمی، حتی فاسق و فاجر، از لوازم اعتقاد 

به همین سبب بسیاری . است و گاهی از زبان پیامبر و صحابه نیز به آن تصریح شده است
 . اند از علمای اهل سنّت رفتار و کردار معاویه را توجیه کرده و در مدح او نیز سخن گفته

عقل انسان حسن و قبح ابن ابی الحدید بر خالف گروه مذکور از معتزله است، که معتقدند 
) البته با مفهوم تفویض(اعتقاد به عدل الهی ، مختار بودن انسان . کند را به اجمال درک میافعالی 

اعمال حاکمان جامعه  در نتیجه، آنها. و امر به معروف و نهی از منکر، از عقاید معتزله است
 . سنجند اسالمی از جمله معاویه را با میزان عقل، اختیار بشر و عدالت الهی می

 اعتقاد ،امتیاز ابن ابی الحدید نسبت به همه علمای اشعری از یک سوبدین ترتیب، 
امتیاز وی نسبت به علمای .  اوستییگرا  عقل،به مختار بودن انسان و از سوی دیگر

به . معتزلی دیگر، جامع الفنون بودن او و به طور خاص تخصص وی در تاریخ است
ی همگنانش که در تاریخ ها  دیدگاهبرافراد، ی او در باب ها  اقوال و دیدگاههمین سبب

به  ی اسالمۀ زیست که جامعی از تاریخ میا  در دورهوی .در ترجیح دااند، دستی نداشته
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 شرحدست داد و کتاب خویش را از تاریخی  ی از میراث علمی مغول، بخشسبب یورش
 از .ت اس پیشینیانی تاریخشامل بخش قابل توجهی از میراث  ابن ابی الحدیدۀالبالغ نهج
است که  تاریخی منابع و مصادربرخی  این شرح، استفاده از  درهای قابل توجه نکته

 این کتابها را به ،مطالب  آننقل با الحدید ابی ابنبیشتر آنها در گذر زمان از بین رفته و 
 .  استزنده نگا داشتهای  گونه

از چند جهت با دیگر بر این اساس، اطالعات و تحلیل ابن ابی الحدید از شخصیت معاویه 
اوالً به منابعی دسترسی داشته که اکنون از بین رفته : دانشمندان اهل سنت متفاوت است

ثالثاً بر اساس دیدگاه . ثانیاً با رویکردی عقالنی به اطالعات تاریخی نگریسته است. است
 مسئول اعتزالی و اعتقاد به اختیار در مقابل اشاعره، معاویه را شخصی مختار دانسته که

رابعاً به سبب تخصص در تاریخ و تسلط بر مباحث تاریخی، تحلیل . اعمال خویش بوده است
البته اطالعات و . او از شخصیت معاویه با تحلیل اصحاب حدیث و اشاعره متفاوت است

تحلیل تاریخی ابن ابی الحدید از شخصیت معاویه منحصر به وی باقی نماند و در سایر منابع 
بعید نیست که اطالعات تاریخی او . توان یافت هایی برای دیدگاه وی می  مؤیداهل سنت نیز

 . اند در بارۀ معاویه، رویکرد برخی از علمای اشعری اهل سنّت را جعلی دانسته
 

   نتیجه.٤
 رویکرد سببت، به ابن ابی الحدید در مقایسه با بخش بزرگی از دانشمندان اهل سنّ

 منابع تاریخی، نگاهی متفاوت به شخصیت معاویه داشته  و تسلط بر تاریخ و اعتزالی
الحدید در باب شخصیت معاویه در این  ابي  ابنهۀالبالغ شرح نهجبر اساس آنچه از . است

 معاویه فردی ظاهراً مسلمان بود؛   که از نظر دیني و اعتقادي،دانستیم  ،شدمقاله بررسي 
او با اکراه و از ترس . کرد میاهرسازی در حالی که کفر خود را پنهان و از روی نفاق ظ

 دنیاطلب و دنیاپرست او. نداشت در حالی که ایمان حقیقی ،جان خود اسالم آورده بود
از نظر سیاسي، . در نکوهش وی آمده است) ص(بود و در منابع معتبر، روایاتی از پیامبر

 گمراهی وجبم  گر بود و با ظاهرفریبی،  فاسق، دروغگو و حیلهیسیاستمدارمعاویه 
فریبانه  ای عوام الحیل و به گونه ی قلبی خود را با لطایفها بسیاری از مردم شد و خواسته

دستور داد و ) ع(او مردم عراق و شام را به سبّ و برائت از حضرت علی. برد پیش می
ای  معاویه حاکمی عهدشکن بود و رفتارهای زشت و گستاخانه. مخالفان را سرکوب کرد

ای همچون عمار، میثم، محمد  از بزرگان و صحابه داشت و در شهادت صحابهبا بسیاری 



  ٩٧ الحدید ابی تحلیل شخصیت تاریخي معاویه از دیدگاه ابن

از سوي دیگر، در مواجهه با . ثر داشتؤ مینقش مالک اشترو بکر، حجر بن عدی،  بن ابی
) ع(منینؤ تا راویان مزدور در ذمّ امیرالم، او دستور داد)ص(سنت راستین پیامبر اکرم

ت  جمع قابل توجهي از اندیشمندان اهل سنّگرچه معاویه در نظر. حدیث جعل کنند
 به همین سبب،  بوده ومخدوشمعاویه دین  ، علمای معتزلهاما در نظر، محترم است

 .اند کرده  مذمّتسخت  را رفتار و کردار اوالحدید، آنها، همچون ابن ابی شماری از
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