
اعمال ناشایست معاویه )1(

مقدمه 
اخیراً بعضی از متعصبین به طرفداری ناصواب از 
معاویة بن ابی سفیان برخاسته، موجبات انحراف در 
تاریخ اســام و عقاید مسلمین را فراهم می نمایند. 
در این نوشــتار کوتاه بر آنیــم تا با یادآوری برخی 
اعمال ناشایســت معاویه، پــرده از چهرة واقعی او 

برداریم.
1. حســن بصــری می گویــد: »در معاویه چهار 
خصلت بود که هر یک به تنهایی گناه بزرگی است: 
به دســت آوردن حکومت به وسیله شمشیر بدون 
شــورا، در حالی که گروهــی از صحابه هنوز زنده 

بودند و می توانست با آنها مشورت کند.
خلیفه قرار دادن فرزند مشروب خوارش، یزید را. 
ابن زیاد را برادر خواند، برخاف فرمایش رســول 
خدا که فرمود:  »الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ فرزند 
به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار 
شود.« و آخر کشتن حجر بن عدی و یارانش.«)1) 

البصری: أربع خصال کّن فی معاویة، لو لم تکن فیه  1. »قال الحسن 
إاّل واحدة لکانت موبقة: انتزاؤه علی هذه االمة بالسیف حّتی أخذ األمر 

2. معاویه،  سعد بن أبی وقاص را به سّب حضرت 
علــی  امر کــرد و او از این امر امتنــاع ورزید.  
معاویه از سعد پرسید: چرا از سّب  ابوتراب پرهیز 
می کنی؟ سعد پاسخ داد:  پیامبر در مورد حضرت 
علی ســه چیز فرموده که هــر آینه یکی از آنها 
برایم محبوب تر اســت از ُحْمر النعــم. به همین 

جهت او را هرگز سّب نمی کنم....)2)
3. زمانی که معاویه اراده کرد از مردم برای یزید 
بیعت بگیرد، بیعت گرفتن از دو نفر برایش  بسیار 
مشــکل بود: امام حسن و سعد بن أبی وقاص،  

پس با دسیسه ای آن دو را مسموم کرد.)3)
4. معاویه افراد سرشناس را وادار به لعن حضرت 

بعده  واستخالفه  الفضیلة  وذوو  الصحابة  بقایا  وفیهم  مشورة  غیر  من 
قد  و  زیاداً  واّدعاؤه  بالطنابیر،  ویضرب  الحریر  یلبس  خمیراً  ابنه سکیراً 
قال رسول اهلل: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجراً وأصحاب 
حجر، فیا ویأل له من حجر! ویا ویأل من حجر و أصحاب حجر!« الکامل 
فی التاریخ، ابن اثیر، دار الصادر، بیروت، حوادث سنة 38، حوادث سنة 

51، ج 3، ص 487.
بن  معاویة  أمر  قال:  أبیه،  وّقاص عن  أبی  بن  بن سعد  عامر  2. »عن 
ما  أما  فقال:  التراب؟  أبا  تسّب  أن  منعک  ما  فقال:  سعداً   سفیان  أبی 
ذکرت ثالثًا قالهّن له رسول اهلل، فلم أسّبه، ألن یکون لی واحدة 
منهّن أحّب الّی من ُحمر النعم سمعت....« صحیح مسلم، کتاب فضائل 

الصحابة، باب من فضائل علی بن أبی طالب،ج 4، ص 32، ح 1871. 
3. »و أراد معاویة البیعة ألبنه یزید، فلم یکن شیء أثقل من أمر الحسن 
بن علی و سعد بن أبی وّقاص، فدّس الیهما سمًا فماتا منه. توفی الحسن 
بن علی، وسعد بن أبی وّقاص فی أیام بعد ما مضی من إمارة معاویة 
الفرج  ابو  الطالبیین،  أنّه سقاهما سمًا« مقاتل  عشر سنین وکانوا یرون 
الحسن بن علی،  )م 356(، نشر شریف رضی، قم،  1416؛  اصفهانی 
ص 80؛ ترجمة شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، حسن بن علی و ذکر 

بعض اخباره، ج 16، ص 49.

مخالفت می کرد و کنیة او »ابو کبشه« بود که پس از 
ظهور اســام،  مشرکین حضرت رسول را نیز به 
این نام می شناختند؛ زیرا وجه مشترک شان مخالفت 
با بت پرســتی بوده است.)11) و این در حالی است 
که معاویه خود را جانشــین رسول خدا و حاکم 
مســلمین می خوانــد! از این اقدام معاویه آشــکار 
می شود که او هنوز بر آیین کفر و بت پرستی خود 

پایدار بوده است.
ج)  در آخــر روایت، معاویه گفت: »ل واهلل! إّل دفناً 
دفناً« او با این عبارت، عاوه بر اظهار کفر و شرک، 
تصمیم خود را بر خاموش کردن نور اسام آشکار 

ساخت.

10. النهایة فی غریب الحدیث، ابن اثیر )م 606(، المکتبة العلمیة، بیروت، 
ماده »کبش«، ج 4، ص 144؛ لسان العرب،  ابن منظور )م 711(، دار احیاء 
التراث و مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، ماده »کبش«، صص 12 - 18.



امیر می کرد. مانند: صعصعة بن صوحان)4)، أحنف 
بن قیس)))، عقیل بن أبی طالب و...))).

). معاویه پس از مســموم کردن سبط اکبر پیامبر، 
امام مجتبی اظهار شــادمانی کرد و سجدة شکر 

نمود! این قضیه در تاریخ چنین آمده است:
الف) عامل معاویه در مدینــه )مروان بن حکم) 
خبر شــهادت امام حســن را گزارش داد، پس 
معاویه کسی را به ســوی عبداهلل بن عباس فرستاد 
)ابن عباس در شــام بود). کاروانی بر معاویه وارد 
شدند، سپس عبداهلل وارد شــد. معاویه ابن عباس 
را تعزیت گفت و اظهار شادمانی نسبت به شهادت 
امام مجتبــی نمود. ابن عبــاس گفت: به خاطر 
رحلت امام حســن شادی مکن! قسم به خدا که 

تو بعد از او درنگی نخواهی کرد.)))

4. »قال معاویة لصعصعة بن صوحان، اصعد المنبر فالعن علّیًا. فامتنع من 
ذلک وقال: أو تعفینی؟ قال: ال. فصعد المنبر فحمد اهلل وأثنی علیه ثّم 
قال: معاشر الناس، اّن معاویة أمرنی أن ألعن علّیًا، فالعنوه لعنه اهلل.« العقد 
الفرید، احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی )م 328(، دار الفکر، بیروت، 

باب الکنایة یوّری بها عن الکذب و الکفر، ج 2، ص 266.
5. »فقال له معاویة: یا أحنف... وأیم اهلل تصعدّن المنبر فتعلنّنه طوعًا أو 
کرهًا فقال له األحنف: یا امیرالمؤمنین، أن تعفنی فهو خیر لک....« همان، 

باب مجاوبة األمراء و الرد علیهم، ج 4، ص 98.
6. »قال معاویة لعقیل بن أبی طالب: أّن علّیًا قد قطعک و وصلتک و ال 
یرضینی منک إاّل أن تلعنه علی المنبر! قال: أفعل، فاصعد، فصعد ثّم قال 
بعد أن حمد اهلل و أثنی علیه: أّیها الناس أّن امیرالمؤمنین معاویة أمرنی 
أن ألعن علی بن أبی طالب فالعنوه فعلیه لعنة اهلل و الناس أجمعین...« 

همان، باب مجاوبة األمراء و الرد علیهم، ج 4، ص 99.
7. »انتهی خبر وفاة الحسن الی معاویة، کتب به الیه عامله علی المدینة 
مروان فأرسل الی ابن عباس، و کان عنده بالشام ـ  قدم علیه وفداً ـ فدخل 
علیه، فعّزاه، و أظهر الشماتة بموته، فقال له ابن عباس: ال تشمتّن بموته، 
فواهلل ال تلبث بعده إاّل قلیاًل.« االخبار الطوال، احمد بن داود )م 282(، 

نشر شریف رضی، قم، باب موت الحسن بن علی، ص 222.

همچنین نقل شــده است که عبداهلل بن عباس بر 
معاویه وارد شــد. معاویه گفت: ای پسر عباس! آیا 
می دانی در اهل بیت تو چه اتفاقی رخ داده اســت؟ 
عبداهلل بن عباس گفت: نمی دانم چه رخ داده؛ مگر 
اینکه تو را مسرور و شادمان می بینم و تکبیر گفتن 
و سجده نمودن تو به من رسید. معاویه گفت: »مات 
الحســن«، ابن عباس ســه بار گفت: »یرحم اهلل أبا 
محّمد« قسم به خدا قبر او مانع قبر تو نخواهد شد 

و پایان عمر او به عمر تو نمی افزاید.
 ب) زمانی که خبر شــهادت امام حسن مجتبی
به معاویه رســید، از کاخ خضرای او صدای تکبیر 
شــنیده شد که اهل شــام به جهت همین تکبیر او 

تکبیر گفتند.
همسر معاویه )فاخته بنت قریظة) به معاویه گفت: 
خداوند تو را خوشحال کند! چه خبر است که این 
گونه شــادمانی می کنی و تکبیر می گویی؟ معاویه 
گفت: حســن بن علی از دنیا رفــت! گفت: آیا بر 
وفات پسر فاطمه تکبیر گفتی و شادی کردی!؟ 
او گفت: قسم به خدا از روی شماتت تکبیر نگفتم؛ 

بلکه قلبم راحت شد!
). در موارد متعددی معاویه نســبت به حضرت 
رســول اظهار بی ایمانی  کــرده و آن حضرت را 

کوچک شمرده است. از جمله این روایت است:
مطرف بن مغیرة بن شعبة))) می گوید: با پدرم بر 

8. مغیرة بن شعبة )که طرف گفتگوی معاویه بوده( منحرف از مکتب اهل 
بیت بوده و در عهد خالفت عمر والی بصره بود. در این شهر بود که 
جریان عمل منافی عفت او را گزارش کردند و عمر او را عزل و به والیت 
کوفه منصوب نمود و همیشه همراه مخالفین اهل بیت  بود. با این 

معاویه وارد می شــدیم. هرگاه  پدرم از نزد معاویه 
خارج می شــد، از عقل و خرد و هوش او گفتگو 
می کــرد و از عجایبی که دیده بــود، برای ما نقل 
می کرد. یکی از شــبها پدرم آمد و از خوردن غذا 
خودداری کرد و بسیار اندوهگین به نظر می رسید. 
مــن مدتی در انتظار ماندم تــا پدرم حرفی بزند و 
خیــال می کردم دربارة خاندان مــا حادثه ای پیش 

آمده است.
از پدرم پرســیدم: چرا تو را اندوهگین مشاهده 
می کنیم؟ گفت: »یا بُنی! جئت من أکفر الناس وأخبثهم؛ 
از نــزد کافرترین و خبیث ترین مردم آمدم.« گفتم: 
جریان از چه قرار اســت؟ گفت: امشب با معاویه 
خلوت داشــتیم و به او گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما 
دیگر پیر شــده ای و اکنون الزم اســت راه عدل و 
داد را پیش گیری و به مردم احســان کنی و نسبت 
به بنی هاشــم مهر و عاطفه  نشــان دهی و از آنان 
دلجویی کنی. به خدا سوگند! دیگر در دست آنان 
چیزی باقی نمانده که از آنها خوف داشته باشی و 
اگر نسبت به آنان محبت نشان دهی، ذکر خیری از 

خود بر جای خواهی گذاشت.
معاویه گفــت: هیهات، هیهات! من به کدام ذکر 
خیر امیدوار باشــم که پس از من باقی باشد. یک 
نفر از »تیم« به خافت رســید و با مردم به خوبی 
رفتار کرد و پس از آن مردی از »عدی« به حکومت 
رســید، او نیز کوشــش کرد و خود را به مشقت 
انداخت و اکنون پس از ده ســال حکومت، فقط 

حال از معاویه به »أکفر الناس و أخبثهم« تعبیر می کند.

نامی از آنان مانده و می گویند: ابوبکر و عمر! سپس 
گفت: »و اّن ابن أبی کبشة لیُصاح به کّل یوم خمس مرات 
]أشهد أّن محّمداً رسول اهلل[ فأّی عمل یبقی؟ وأّی ذکر یدوم 
بعد هذا ل أبأ لک؟ ل و اهلل إّل دفناً دفناً؛ به درستی که نام 
ابن ابی کبشه را در هر روز پنج مرتبه با فریاد بلند 
اعام می کنند و می گویند: »أشهد أنّ  محمداً رسول 
اهلل« پس کدام عمل اســت که باقی بماند؟ و کدام 
نام است که پس از این به نیکی یاد شود؟ البته من 
هرگز با آنان احسان نخواهم داشت تا آنگاه که این 

نام را مطمئنًا و یقینًا دفن کنم.«)))
در اینجا مناسب است به چند نکته توجه کنیم:

الف) این خبر را »زبیر بــن بکار« نیز نقل کرده 
اســت و ابن ابی الحدید معتزلــی دربارة این خبر 
و شــخص زیبر می گویــد: »زبیر  علیــه معاویه 
متهم نبوده؛ یعنی او از مخالفین معاویه محســوب 
نمی شده و اعتقاد شیعی نیز نداشته؛ زیرا حال او در 
مخالفت با حضرت علی معلوم و روشن است.« 
نتیجه سخن ابن أبی الحدید این است که زبیر بن 

بکار بر معاویه نسبت ناروا نمی دهد.
ب) مغیره به پســرش مطرف گفت: مشــرکین 
پیامبر را به نام ابن ابی کبشــه می خواندند؛ زیرا 
قبل از ظهور اســام شــخصی با آیین بت پرستی 

بن  زبیر  الموفقیات،  االخبار  شعبة«  بن  المغیرة  بن  المطرف  »قال   .9
بکار )م 256(، نشر شریف رضی،  قم،  1416ق، ص 576، خبر 375؛ 
مروج الذهب،  علی بن الحسین المسعودی )م 346(،  نشر دار الهجرة، 
 ،3 ج  سببه،  و  معاویة  أمر  فی  المأمون  نداء  المأمون،  ذکر خالفة  قم، 
العربی،  التراث  احیاء  الحدید، دار  ابی  ابن  البالغه،  ص 454؛ شرح نهج 
دوم، 1387ق، ذیل خطبه 60، اخبار متفرقة عن معاویة، ج 5، ص 130.


