
مقدمه
گاهی بعضی از اهل ســنت بــا تعصب خاصی 
کلماتی را در مدح و ستایش معاویه منتشر می کنند 
که جای بسی تعجب اســت؛ البته نباید گمان کرد 
که تمام اهل سنّت از معاویه جانب داری کرده اند و 
یا می کنند؛ بلکه علمای بزرگ اهل ســنّت احادیثی 
را که بر مذمــت معاویه داللت دارد، در کتب خود 
نوشته اند و اگر آنان نیز مانند افراد متعصب و نادان، 
نمی خواستند حقایق به گوش مردم برسد، آنها را در 

کتابهای خود نمی آوردند.
در ایــن مختصر، شــخصیت معاویــه را از زبان 
رسول خدا و اصحاب آن حضرت بیان می  کنیم 

تا خوانندگان گرامی، چهرة او را بیش تر بشناسند.
دیدگاه پیامبر اسالم دربارة معاویه

1. پیامبــر رحمــت معاویه را نفریــن کرده، 
فرمودند: خداوند شکم او )معاویه) را سیر نکند.)1) 
نتیجة نفرین پیامبــر این بود که معاویه روزی 

1. عن ابن عباس، قال: ... قال النبی : »اذهب وادع لی معاویة« 
لی  فادع  »اذهب  لی:  قال  ثّم  قال  یأکل.  هو  فقلت:  فجئت  قال 
اهلل  أشبع  »ال    فقال  یأکل.  هو  فقلت:  فجئت  قال  معاویة« 
بطنه«. صحیح مسلم،  مسلم بن حجاج م 261، ط دار احیاء التراث 
العربی، بیروتـ  کتاب البّرـ  باب من لعنه النبی، ح،2604، ح،2010.

هفت بار غذا از گوشــت و حلــوا و میوة فراوان 
می خورد و می گفت: خسته شدم؛ اّما سیر نشدم.))) 
). رسول اکرم معاویه و پدرش را دید که یکی 
سوار است و دیگری پیاده، پس فرمود: خداوند آن 

دو نفر  سواره و پیاده را لعنت کند.))) 
). عایشه )همسر پیامبر خدا) می گوید: رسول 
خــدا فرمودند: گروهی در محــل مرج عذراء 
کشته می شوند که خداوند و اهل آسمان به خاطر 
شــهادت آنها غضب می کند. )حجــر بن عدی و 
یارانش در آنجا به دست گروه معاویه و به دستور 

او به شهادت رسیدند.)))) 

لحم  فیها  بقصعة  یجاء  مرات  سبع  الیوم  فی  یأکل  کان   ....  .2
کثیر وبصل، فیأکل منها ویأکل فی الیوم سبع أکالت بلحم، ومن 
الحلوی والفاکهة شیئًا کثیراً ویقول واهلل ما أشبع... البدایة والنهایة،  
إسماعیل بن کثیر،  م 774، ط دار احیاء  التراث العربی و مؤسسة 
معاویة،ج  ترجمه  ستین،  سنة  حوادث  بیروت.  العربی،   التاریخ 

8،ص128.
3. قال النبی: لعن اهلل السائق والراکب. مجمع الزوائد و منبع 
الفوائد، علی بن ابی بکر الهیثمی، م 807، ط دار الکتب العلمیة، 
تذکرة   ، ج7،ص247  الصلح،  فی  جاء  ما  باب   .1408 ـ   بیروت 
قم،   الرضی،  الشریف  ط   ،654 م  الجوزی،  ابن  سبط  الخواص، 
1418. الباب الثامن، ص 182، انساب االشراف، احمد بن یحیی 
ابی  بن  معاویة   ،1420 بیروت،  الفکر،  دار  ط   ،279 م  البالذری، 

سفیان ج5،ص136.
فقالت:  عایشة  علی  معاویة  دخل  قال:  األسود  أبی  عن   .4
أّم  یا  فقال:  أصحابه؟  و  حجر  عذراء  أهل  قتل  علی  حملک  ما 
لألمة،  فساداً  وبقاؤهم  لألّمة  قتلهم صالحًا  رأیت  إنّی  المؤمنین! 
یغضب  ناس  بعذراء  یقول: سیقتل   فقالت: سمعت رسول اهلل
م  حسام،  بن  المتقی  علی  العمال،  )کنز  السماء.  وأهل  لهم  اهلل 
975، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1405. باب فی فضائل الصحابة، 

معاویة،ج13،ص587.حدیث 37509.(

از اسالم خارج شدی )این عبارت کنایه از این است 
که اســالم در دل و جان تو جای نگرفت و تو در 
واقع مسلمان نیستی؛ بلکه به همان عقیدة بت پرستی 

جاهلیت پابرجایی).)11) 
7. روزی عبادة بن صامت )صحابی) وســط خانة 
عثمان بن عفان ایســتاد و گفت: همانا من از پیامبر 
خدا شــنیدم که فرمود: »بــه زودی پس از من 
مردانی امور شــما را بر عهده می گیرند که آنچه را 
شــما منَکر می دانید، معروف قرار می دهند و آنچه 
را معروف می دانید، منَکر می شــمارند، پس در این 
موقع بر کســی کــه عصیان و نافرمانــی خدا کند، 
اطاعتی نیســت و خود را مالمت نکنید.« قســم به 
آنکه جانم به دست او است، همانا که معاویه از آنان 
است. وقتی عثمان این سخن را شنید، ساکت ماند 

و چیزی نگفت.)11)

15. فقال له قیس: »وأنت یا معاویة کنت صنمًا من أصنام الجاهلیة، 
دخلت فی اإلسالم کارهًا وخرجت منه طائعًا«.

بیروت،  الفکر،  دار  ط  دمشقی،  عساکر  ابن  دمشق،  مدینة  تاریخ 
1418. ترجمة ، قیس بن سعد بن عبادة، ج49. ص399.ح 5756

16. . إّن عبادة بن الصامت قام قائمًا فی وسط دار أمیرالمؤمنین 
محمداً   رسول اهلل انّی سمعت  فقال:  )رض(  عفان  بن  عثمان 
ما  یعرفونکم  رجال  بعدی  من  أمورکم  »سیلی  یقول:   القاسم  أبا 
اهلل  عصی  لمن  طاعة  فال  تعرفون،  ما  علیکم  وینکرون  تنکرون 
فال تعتبوا أنفسکم« فو الذی نفسی بیده أن معاویة من أولئک فما 
راجعه عثمان حرفًا. مستدرک علی الصحیحین،  محمد بن عبد اهلل، 
مناقب  ذکر  الصحابة،  معرفة  کتاب  بیروت.  العلمیة،  الکتب  دار  ط 

عبادة بن الصامت، ج3،ص402.ح 5530، 1128.



). شــداد بن أوس )صحابی پیامبر) بر معاویه 
داخل شــد، در حالی که او و عمرو بن عاص کنار 
هم نشســته بودند. شــداد در بین آن دو نشست و 
گفت: آیا می دانید چه چیزی باعث شــد که من در 
 بین شما نشســتم؟ به جهت آنکه از پیامبر خدا
شنیدم که می فرمود: »هرگاه این دو را با هم مشاهده 
کردید، آنها را جدا کنید؛ زیرا آنها جمع نمی شوند، 
مگر بر نیرنگ.« لذا من دوســت داشتم بین شما دو 

نفر جدایی بیاندازم!)1) 
1. رســول اکرم به عمار بن یاسر فرمود: تو بر 
جهــاد حریصی و اهل بهشــتی و تو را گروه باغی 
)ظالم) می ُکشــند. )عمار در صفین توســط گروه 

معاویه کشته شد.))1) 
1. از أبی ســعید خدری و عبداهلل بن مســعود و 
دیگران نقل شــده اســت: پیامبر اکرم فرمودند: 
»هرگاه معاویۀ بن أبی سفیان را دیدید که از منبر من 

إنّی سمعت رسول اهلل یقول: »اذا   .... 5. عن شداد بن أوس: 
غدرة  علی  إاّل  اجتمعا  ما  فواهلل  بینهما«  ففّرقوا  جمیعًا  رائیتموهما 
فأحببت أن أفرق بینکما. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن ابی 
بکر الهیثمی، م 807، ط دار الکتب العلمیة، بیروت ـ  1408. باب ما 

جاء فی الصلح، ج7،ص247.
یا  لمعاویة:  قال  العاص  بن  أّن عمرو  الحرث  بن  اهلل  عبد  6. عن 
بنا یبنی  أمیرالمؤمنین أما سمعت رسول اهلل یقول، حین کان 
المسجد، لعمار:  «إنّک حریص علی الجهاد وانّک لمن أهل الجّنة 
و  الزوائد  قتلتموه. مجمع  فلَِم  بلی،  قال:  الباغیة«،  الفئة  ولتقتلّنک 
الکتب  دار  ط   ،807 م  الهیثمی،  بکر  ابی  بن  علی  الفوائد،  منبع 
باب فی فضل عمار بن  المناقب،  ـ  ،1408 کتاب  بیروت  العلمیة، 

یاسر، ج9،ص297.

باال رفته و خطبه می خواند، او را بکشید!«)7) 
و در خبری دیگر از ابو سعید خدری آمده است: 
مــردی از انصــار ارادة قتل معاویــه را نمود. به او 
گفتیم: در عهد خالفت عمر شمشــیرت را حمایل 
مکــن تا اینکه برای او بنویســیم )اذن و اجازة قتل 
معاویــه را بگیریم)!  آن مرد انصاری گفت: همانا از 
رسول اهلل شــنیدم که می فرمود: »إذا رأیتم معاویة 

یخطب علی األعواد فاقتلوه«.
أبی سعید گفت: ما نیز این فرمایش را شنیده ایم؛ 
ولی انجام نخواهیم داد تا اینکه به عمر بنویســیم، 
ســپس برای او نوشتند؛ ولکن جوابی نیامد تا اینکه 

عمر مرد.))) 
دیدگاه صحابه پیامبر دربارة معاویه

1. پس از کشته شدن محّمد بن ابی بکر به دستور 
معاویه، عایشه نالة شدیدی سر داد و بعد از هر نماز 

رأیتم  »إذا   :اهلل رسول  قال  قال:  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن   .7
معاویة بن أبی سفیان یخطب علی المنبر فاضربوا عنقه«.

انساب االشراف، احمد بن یحیی البالذری، م 279، ط دار الفکر، 
بیروت، 1420. معاویة بن أبی سفیان،ج 5،ص136 و 137، تهذیب 
دار  ط   ،852 م  العسقالنی(،   حجر  )ابن  علی  بن  احمد  التهذیب، 
الکتب العلمیة، بیروت، 1415، ترجمة ، عباد بن یعقوب، ج5،ص98 

ح،3260 و ترجمة  علی بن زید التمیمی، ج7،ص276.ح، 4905. 
8. عن أبی سعید الخدری أّن رجاًل من األنصار أراد قتل معاویة، فقلنا 
له: ال تسّل السیف فی عهد عمر حّتی تکتب إلیه، قال: إنّی سمعت 
رسول اهلل: »إذا رأیتم معاویة یخطب علی األعواد فاقتلوه« قال: 
فکتبوا  عمر.  إلی  نکتب  حّتی  نفعل  ال  ولکن  سمعناه  قد  »ونحن 
إلیه فلم یأتهم جواب الکتاب حّتی مات. انساب االشراف، احمد بن 
یحیی البالذری، م 279، ط دار الفکر، بیروت، 1420، معاویة بن 

أبی سفیان، ج5،ص136.

بر معاویه و عمرو بن العاص نفرین می کرد.))) 
). امام حسن دربارة معاویه فرمود: مسلمانان 
می دانند تو کجا به دنیا آمده ای )یعنی در غیر بستر 

پدرت).)11) 
). عمــر بن خطــاب گفت: خالفــت حق اهل 
بَدر و اُحد و ســپس حق پیشــگامان اسالم است 
و طلقاء؛ یعنی آزادشــدگان پیامبــر در مکه و 
فرزندان شان )مثل ابوسفیان و معاویه) در خالفت 

حقی ندارند.)11) 
). عبد الرحمن بن غنم )صحابی) گفت: معاویه 
در شورا چه حقی دارد؟ او از طلقاء است که برای 
آنها خالفت جایز نیســت. او و پدرش از رؤسای 

9. فلّما بلغ ذلک عائشة  جزعت علیه جزعًا شدیداً وقنتت فی دبر 
الصلوة تدعو علی معاویة و عمرو. الکامل فی التاریخ، ابن االثیر، 
ط دار صادر، بیروت. حوادث سنة 38، ذکر ملک عمرو بن العاص 

ج3،ص357.
10. و قال حسن بن علی رضی اهلل عنهما: ... وقد علمت المسلمین 
الباب  الجوزی،  ابن  سبط  الخواص،  تذکرة   . علیه...  ولدت  الذی 

الثامن، ص 183.
11. عن عمر أنّه قال: هذا األمر فی أهل بدر ما بقی منهم أحد 
ثّم فی أهل اُحد ما بقی منهم أحد ثّم فی کذا و کذا ولیس فیها 
فی  الغابة  أسد  شیء.  الفتح  لمتسلمة  وال  طلیق  لولد  وال  طلیق 
بیروت،  العربی،  التراث  احیاء  دار  ط  االثیر،  ابن  الصحابة،  معرفة 
 ... ترجمة معاویة بن صخر، ج387/4 وقال عمر ألهل الشوری: 
فی  االصابة  الطلقاء.  ألبناء  وال  للطلقاء  یصلح  ال  األمر  هذا  وأّن 
الکتب  دار   ،852 م  حجر(،  )ابن  علی  بن  احمد  الصحابة،  تمییز 
العلمیة، بیروت. ترجمة  4662، عبد اهلل بن أبی ربیعة، ج4،ص65.

احزاب هستند.))1) 
1. جویریــۀ بن اســماء گوید: بــزرگان مدینه 
می گفتنــد: معاویــه در وقــت مرگ به پســرش 
یزیــد گفت: مردم مدینــه روزی با تو وارد جنگ 
می شــوند. مسلم بن عقبه را به جان آنها بیانداز که 
من خیرخواهی او را شناختم.))1) )همین مسلم بن 
عقبه و لشــکرش در واقعة حّره هزاران صحابی و 
تابعی را کشــتند و به هزاران زن و دختر مسلمان 
در مدینه تجاوز کردند و صدها فرزند نامشروع از 
آنها به دنیا آمد)))1) این هم نتیجة وصیت معاویه!

1. زمانی که قیس بن ســعد عباده )صحابی) را 
وادار به بیعت با معاویه کردند، رو به معاویه گفت: 
تو ای معاویه! بتی از بتهای زمان جاهلیت می باشی 
که با اکراه و اجبار وارد اسالم شدی و به میل خود 

12. قال عبد الرحمن بن غنم: وأّی مدخل لمعاویة فی الشوری؟ 
وهو من الطلقاء الذین ال تجوز لهم الخالفة وهو وأبوه من رؤس 
األحزاب. االستیعاب فی معرفة االصحاب، ط دار الجیل، بیروت، 

1412. ترجمةعبد الرحمن بن غنم، ج2،ص850.ح،1449
اسماء:  بن  جویریة  الی  بسند صحیح  خیثمة  أبی  ابن  أخرج   .13
سمعت أشیاخ أهل مدینة یتحدثون أن معاویة )رض( لما احتضر 
دعا یزید، فقال له: اّن لک من أهل مدینة یومًا، فإن فعلوا فارمهم 

بمسلم ابن عقبة فإنّی عرفت نصیحته.
دار  أحمد، م 911، ط  بن  المصطفی، علی  دار  بأخبار  الوفاء  وفاء 
احیاء التراث العربی، بیروت. الفصل الخمس عشر، فیما ذکر من 

وقوع ما أخبر به، ج1،ص130 و 132.
المتاع و  یقتلون و یأخذون  أیام  المدینة ثالثة  أباح مسلم  14. و 
یبعثون  باالماء ویفعلون ما ال یحّبه اهلل... . انساب االشراف، احمد 
بن یحیی البالذری، م 279، ط دار الفکر، بیروت، 1420اخبر یوم 

الحّرة،ج 5،ص345.


