
اعمال ناشایست معاویه )2(
مقدمه 

بعضــی از متعصبین، به طرفــداری ناصواب از 
معاویة بن ابی ســفیان برخاسته و موجبات انحراف 
در تاریخ اسالم و عقاید مسلمین را فراهم می نمایند. 
در نوشتة ســابق شــش مورد از اعمال ناشایست 
معاویه را بیان کردیم و در این نوشتار کوتاه برآنیم 
تا با یادآوری دیگر اعمال ناشایست معاویه، تا پرده 
حدی از چهرة واقعی او برداریم. به امید آنکه جهت 

استفاده حقیقت جویان مفید واقع گیرد.
7. مقدام بــن معدی کرب و عمرو بن األســود 
و مــردی از قبیلة بنی اســد، به صــورت گروهی 
مســافرت کردند و بر معاویه وارد شــدند. معاویه 
به مقدام گفت: حســن وفات نمود. مقدام کلمه 
اســترجاع )انا هلل و انا الیه راجعــون( را بر زبان جاری 
ساخت، سپس معاویه گفت: آیا وفات او را مصیبت 
می دانی؟ مقدام پاسخ داد: چگونه مصیبت و ضایعه 
ندانم؟ به تحقیق رسول خدا او را در دامان خود 

می نهاد و می فرمود: »هذا منّی و حسین من علّی«.
پــس از آن معاویه به مرد اســدی گفت: تو چه 
می گویی؟ او گفت: آتشــی بود که خاموش شــد، 
سپس مقدام گفت: تو را به خدا سوگند می دهم! آیا 
نشنیدی که رســول خدا از سه چیز نهی فرمود: 
پوشــیدن حریر و طال، پوشیدن پوست درندگان و 

سوار شدن بر آنان؟ معاویه پاسخ داد: آری. مقدام 
گفت: قسم به خدا! تمام اینها را در خانة تو دیدم. 

معاویه گفت: دانستم که از تو نجات نمی یابم.))(
8. در نامــه ای یزید بن أبی ســفیان ـ که امیر بر 
ـ  به عمر نوشت: اهل شام به کسی که  شامیان بود 
قرآن تعلیم دهد و آنان را به مســائل شرعیه آشنا 
کند، احتیاج دارند. عمر، معاذ و عبادة و ابی الّدرداء 

را فرستاد و عباده در فلسطین اقامت گزید. 
عبــادة بن صامت، صحابی جلیل القدری بود که 
در بدر و غزوات دیگر شــرکت نموده و از جمله 
افرادی بود که در عهد رســول خــدا قرآن را 

جمع آوری می کرد.))(
بعد از یزید، برادرش معاویه به جای او برگزیده 
شد. در دوران معاویه، عباده در جریانهای متعددی 
معاویه را انکار می نمود. در بعضی از آنها معاویه از 
سخن خود دست می کشید و نسبت به برخی دیگر 
چنان ناراحت می شــد که به عثمان از او شکایت 
می کرد. در اینجا توجه شــما را به دو قضیه جلب 

می کنیم:
1. »عن خالد بن معدان، قال: وفد المقدام بن معدی کرب و عمرو بن 
األسود و رجل من األسد له صحبة إلی معاویة، فقال معاویة للمقدام: 
توفی الحسن، فاسترجع فقال: أتراها مصیبة؟ قال: ولَِم ال؟ وقد وضعه 
علّی، فقال  من  حسین  و  منّی،  هذا  وقال:  حجره  فی   اهلل رسول 
لألسدی ما تقول أنت؟ قال: جمرة أطفئت. فقال المقدام: اُنشدک اهلل! 
هل سمعت رسول اله ینهی عن لبس الذهب والحریر، وعن جلود 
کلّه فی  رأیت هذا  لقد  فو اهلل  قال:  نعم.  قال:  والرکوب علیها؟  السباع 
أعالم  سیر  ترجمة  منک.«  أنجو  ال  أنّی  عرفت  معاویة:  فقال  بیتک. 
بیروت،  الرسالة،  مؤسسة   ،)748 )م  الذهبی  أحمد  بن  محمد  النبالء، 
1422ق، معاویة بن أبی سفیان، ج 3، ص 158 و با اختالف عبارت در 
سنن أبی داود، سلیمان بن اشعث )م 275(، المکتبة العصریة، بیروت، 

کتاب اللباس، باب فی جلود النمور و السباع، ج 4، ص 68، ح 4131.
التراث  احیاء  دار  اثیر،  ابن  الصحابة،  معرفة  فی  الغابة  أسد  ترجمه   .2

العربی، بیروت، عبادة بن صامت، ج 3، ص 106.

قال: باب ذکر معاویة، و لم یقل: فضیلة و ال منقبة؛)1)( هرگاه 
بگویی که: در فضایل معاویه احادیث فراوانی وارد 
شده اســت. می گویم: آری، ولکن هیچ یک از آن 
احادیث طریق صحیحی ندارند. اسحاق بن راهویه 
و نسایی و دیگران نیز همین مطلب را ذکر کرده اند. 
ازاین رو، بخاری عبارت »باب ذکر معاویه« را آورده 

و نگفته: فضیلت و یا منقبت معاویه. «
حاکــم نیشــابوری در »معرفه علــوم الحدیث«، 
ص 83؛ ابوالفرج ابن جــوزی در »المنتظم«، ج3)، 
ص 56)؛ یاقوت حمــوی در »معجم البلدان«، ج5، 
ص )8)؛ یوســف المــزی در »تهذیــب الکمال«، 
ج)، ص 339؛ ذهبی در »ســیر اعالم النبالء« ج4)، 
ص )3)؛ یافعی در »مرآة الجنان« ج2، ص 241؛ ابن 
کثیر سلفی در »البدایة و النهایة«، ج ))، ص 4)) و 
دیگر اعالم اهل ســنت در ترجمة سنن نسایی نقل 

می کنند:
»حافظ نســایی« صاحب »سنن«، وارد دمشق شد 
و از مردم آنجا خواســت چیزی از فضایل معاویه 
برشمارند، و گفت: »آیا کفایت نمی کند که هر کس 
بیاید و از فضایل او ســخن گوید؟ همه برخاستند 
و بر بیضه هایش زدند و از مســجد جامع بیرونش 

کردند.

10. عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، بدر الدین محمود بن أحمد 
العینی )م 855(، دار إحیاء التراث العربی، ج 16، ص 249.



الف( معاویة بن ابی سفیان گردنبندی را که در او 
طال و نقرة غیر مســکوک و زبرجــد و لؤلؤ به کار 
رفته بود، به ششــصد دینار خرید. عبادة بن صامت 
در موقعــی که معاویه بر منبر یــا در حال خواندن 
نماز ظهر بود، برخاســت و گفت: مردم! آگاه باشید 
که معاویه معاملة ربوی انجام داد و ربا خورد. آگاه 

باشید هر آینه او تا حلقومش در آتش است.)3(
ب(  عباده در شــام بود. قافله ای که بار شــراب 
داشتند، از کنارش گذشت. پرسید: اینها چیست؟ آیا 
روغن است؟ گفتند: نه، شراب است که به فالنی)4( 
فروخته شــده، پس عباده تیغی از بازار گرفت و به 
طرف قافله رفت و تمام مشــکهای شــراب را پاره 

کرد.
ابوهریــره در آن زمان در شــام بود،  پس فالن را 
نزد ابوهریره فرســتاد و گفت: آیا بــرادرت عبادة 
بن صامــت را از ما بازنمــی داری؟ روزها به بازار 
می رود و اجناس اقلیتهای مذهبی را فاسد می کند و 
شبها در مســجد می نشیند و کاری جز فحش دادن 
به مقدســات و نوامیس ما ندارد. جلوی برادرت را 

بگیر!
ابوهریره نزد عباده رفت و به او گفت: ای عباده! به 
معاویه چه کار داری؟ او را به حال خودش واگذار؛ 
زیرا خــدای تعالی می فرماید: »آن گروه امتی بودند 

3. »عن أبی تمیم الجیشانی قال: اشتری معاویة بن أبی سفیان قالدة، 
فیها تبر و زبرجد و لؤلؤ و یاقوت بستمائة دینار. فقال عبادة بن الصامت، 
حین طلع معاویة المنبر، أو حین صلی الظهر، فقال: أال ان معاویة اشتری 
الربا وأکله، أال إنّه فی النار إلی حلقه« شرح معانی اآلثار، أحمد بن محمد 
العلمیة(،  الکتب  )دار  مکه  الباز،  دار  مکتبة   ،)321 )م  الحنفی   الطحاوی 
القالدة تباع بذهب و فیها خزر و ذهب، ج  البیوع، باب  1416ق، کتاب 

4، ص 75.
4. مراد از فالنی معاویه است، به جهت آنکه در همین روایت تصریح به 

نام معاویه شده است.

که در گذشــتند و بر آنان است آنچه انجام دادند و 
برای شما است آنچه که انجام دادید.«

عباده پاســخ داد: ای ابوهریره! تو با ما نبودی. ما 
با پیامبر بیعت کردیم که در نشــاط و کســالت، 
اطاعــت و فرمانبــرداری کنیم و در تنگدســتی و 
گشادگی روزی و در هر حال انفاق نماییم و امر به 
معروف و نهی از منکر کنیم و به خاطر خدا سخن 
بگوییم و در راه خدا تحت تأثیر ســرزنش دیگران 
قرار نگیریم و هرگاه بــه یثرب و نزد ما آمد، او را 
یاری نماییم و از او نسبت به مخاطرات و زیانهایی 
که از خودمان و همســران مان و خویشــاوندان مان 
دور می ســازیم، دور گردانیم و برای ما و هر که از 
عهدة پیمانی که با رســول خدا بسته، بر آید و به 
آن وفا نماید، جنت و بهشت است و هر که پیمانش 
را با رســول خدا بشکند، به خود ضرر رسانیده. 
ابوهریره در جوابــش کلمه ای نگفت، پس فالن به 
مدینه برای عثمان نامه نوشت: همانا عباده مردم شام 
را بر من شــورانیده است؛ یا او را نزد خودت ببر و 

یا من شام را به او وامی گذارم.
عثمان در جوابش نوشت: او را به خانه ای که در 

مدینه دارد، برگردان!
دروغ پردازی در حق معایه

ممکن اســت برخی بپرســند: چرا از فضایل و 
خوبیهای معاویه مطلبی مطرح نکردید؟

در پاســخ باید گفت: در فضیلت معاویه حدیثی 
وجود ندارد. جالل الدین ســیوطی می گوید: »)قال( 
الحاکم: سمعت أبا العباس محمد بن یعقوب بن یوسف یقول 
سمعت أبی یقول سمعت إسحاق بن إبراهیم الحنظلی یقول 
:»ال یصح فی فضل معاویة حدیــث؛)5( حاکم گفت: از 

5. الآللیء المصنوعة فی األحادیث الموضوعة، جالل الدین عبد الرحمن 

محمدبن یعقوب بن یوســف شنیدم که می گفت: 
از پدرم اســحاق بــن ابراهیم حنظلی شــنیدم که  
می گوید: در فضل و منقبــت معاویه هیچ حدیث 

صحیحی وجود ندارد.«
عجلونی می نویســد: »و باب فضائل معاویة لیس فیه 
حدیث صحیح ؛)6( در باب فضایــل معاویه حدیث 

صحیحی وجود ندارد.«
ابــن تیمیه می گوید: »و طائفة وضعوا لمعاویة فضائل 
ورووا أحادیث عن النبی ذلک کلها کذب؛)7( گروهی 
برای معاویه فضلیت تراشــی کــرده و احادیثی را 
از قول رســول اهلل روایت کرده اند که همة آنها 

دروغ است.«
ســیوطی در »تاریخ الخلفاء« و ابن حجر مکی در 
»الصواعق المحرقة« می گوینــد: عبداهلل بن احمد بن 
حنبل می گوید: از پدرم )احمد بن حنبل( در مورد 
علی و معاویه پرســیدم. وی گفت: »اعلم أن علیاً 
کان کثیر األعداء ففتش له أعداؤه عیباً فلم یجدوا فجاؤا إلی 
رجل قد حار به و قاتله فأطروه کیاداً منهم له؛)8( بدان که 

محمد  بن  صالح  الرحمن  عبد  أبو   : تحقیق  السیوطی،  بکر  أبی  بن 
 ،1 اول، ج  بیروت، 1417ق/ 1996م،  العلمیة،  الکتب  دار  بن عویضة، 

ص 388. 
6. کشف الخفاء و مزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث علی ألسنة 
 : تحقیق   ،)1162 )م  الجراحی  العجلونی  محمد  بن  إسماعیل  الناس، 
أحمد القالش، مؤسسة الرسالة، بیروت، چهارم، 1405ق، ج 2، ص 565.

أبو  الحرانی  تیمیة  بن  الحلیم  عبد  بن  أحمد  النبویة،  السنة  منهاج   7
اول،  قرطبة،  مؤسسة  سالم،  رشاد  محمد   : تحقیق   ،)728 )م  العباس 

1406ق، ج 4، ص 440.
السعادة،    السیوطی، مطبعة  بکر  أبی  الرحمن بن  الخلفاء، عبد  تاریخ   .8
تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید، مصر، اول،1371ق/ 1952م، 
ص 199؛ الصواعق المحرقة علی أهل الرفض و الضالل و الزندقة، أبو 
العباس أحمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی )م 973(، تحقیق: 
عبد الرحمن بن عبد اهلل الترکی و کامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، 

بیروت، اول، 1417ق/ 1997م، ج 2، ص 374.  

علی دشمنان بســیاری داشت و هر چه دشمنانش 
خواستند در او عیبی بیابند، موفق نشدند، پس دور 
کسی جمع شــدند که با او محاربه و جنگ کرده 
اســت و او را در حیلــه و مکر علیه علی تحریک 

نمودند.«
بخاری که در صحیح خود حدیثی در ذکر مناقب 
»معاویه« نیافته، به ناچار آنجا که از مناقب صحابه 
ســخن گفته، بابی به نام  »یادکرد معاویه« گشوده 
اســت؛ اما ابن حجر متعصب سنی می گوید: »فهذه 
النکتة فی عدول البخاری عن التصریح بلفظ منقبة اعتماداً علی 
قول شیخه؛ این نکته ای که سبب شده است بخاری 
از بیان لفظ منقبت )بــرای معاویه( عدول کند، به 
خاطر اعتماد بر کالم شیخ خود )ابن راهویه( بوده 

است.«
وی در ادامه می گوید: »فأشــار بهذا إلی ما اختلقوه 
لمعاویة من الفضائل مما ال أصــل له وقد ورد فی فضائل 
معاویة أحادیث کثیرة لکن لیس فیها ما یصح من طریق اإلسناد 
و بذلک جزم إســحاق بن راهویه و النسائی و غیرهما، واهلل 
اعلم؛)9( با ایــن به احادیثی که برای فضایل معاویه 
خلق کرده اند و هیچ اصلی ندارد، اشاره کرده است 
و در فضایل معاویه احادیث فراوانی وارد شده که 
هیچ یک طریق اســناد درستی ندارد و اسحاق بن 

راهویه و نسایی و دیگران نیز بر این عقیده اند.«
بــدر الدیــن عینــی در »عمده القــاری« چنین 
می گویــد: »فإن قلت: قد ورد فی فضیلته أحادیث کثیرة. 
قلت: نعم، ولکن لیس فیها حدیث یصح من طریق اإلسناد 
نص علیه إســحاق بن راهویه و النسائی و غیرهما، فلذلک 

الباری فی شرح صحیح البخاری، أحمد بن علی بن حجر أبو  9. فتح 
الفضل العسقالنی الشافعی )م 852(، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار 

المعرفة، بیروت، ج 7، ص 104. 


