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لف حکوما لواوی« ،بنیامیا » باوه
یکی از مهمترین جریانهای فکری مخاا ِ
اس ک حضرت لوی از آن با تعبیر «فتن ی بنیامی » یااه کره انا ؛ ازایانرو
بررسی مبانی فکری امویان از اهمی بسزایی برخورهار اس  .شخصی معاویا ،
ب لنوان مهمترین چهر ی بنیامی  ،هموار ماوره تحویا و مطالعا ی ان یشامن ان
مسومان قرار گرفت اس  .این جستار بر آن اس ک با توصیفی تحویوی و بررسای
مضااامین برخاای از ناماا های نهجالبالغاا  ،از رهراابر مبااانی فکااری حضاارت
لوی  ،شخصی معاوی و رویکره او ب خالف و حاکمی ِ اسالمی ،را موره
نق و ارزیابی قرار هه تا بتوان با ب هس آورهن مالکهای نق ی کا از ساوی
حضرت لوی ب معاوی ایراهش  ،از فتن ها هر امان مان .
واژگان كلیدی :امام لوی

 ،نهجالبالغ  ،بنیامی  ،معاوی  ،فتن بنیامی .
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ّ
مقدمه
جریان مخالف حکوم لووی« ،بنیامیا » باوه کا
ازجمو مهمترین و اثرگبارترین
ِ
اق امات آنان پیام ها و آثار زیاهی هر تاریخ اسالم هاشات اسا  ،ب گونا ای کا حضارت
1
لوی خطر آنان را از سایر جریانهای مخالف حکوم خوه بیشتر میهان .
یکی از چهر های شاخص این جریان ،معاوی اس ؛ معاوی بن ابوسفیان ،هر سال پنجم
پیش از بعث متول ش  .تول او هر برخی منابع تاریخی ،هف یا سیزه سال قب از بعثا
ذکر ش اس  .او هر فتح مک مسومان ش و از طوقاا باوه 2،و نخساتین خویفا ی اماوی
اس ک بع از صوح امام حسن تا سال شص  ،ح وه بیس ساال هر همشا خالفا
کره( .المنقری62 :1404 ،و 201؛ الکوفی 563/2 :1411 ،و )15/1
معاوی هر فتح سرزمین شام هر زمان ابوبکر حاضر بوه ،و هر زمان لمر بن خطاب بعا
از جوب التماه او ،استان ار ارهن و سپس استان ار تمام سرزمین شام ش  .هر شاور لویا
لثمان بن لفان ،لویرغم هرخواس خویف  ،ب یاری او نشتاف  .هر زمان خالف حضرت
لوی  ،جنگ صفین را ،ب اسم خونخواهی لثمان ،ب را ان اخ و هر پش صحن  ،با
کمکهای مالی خوه ،از جنگ جم حمای کره .پس از شاهاهت حضارت لوای ،
هر معاه ی صوح با امام حسن خالف مسومین را ب هس گرف و همش را پایتخ
حکوم خوه قرار هاه .هر زمان او ،بیشتر فتوحات هر سرزمینهای غربی و شامال آفریقاا
بوه و هر سرزمینهای شرقی ب تثبی فتوحات پیشین تأکی هاش  .معاویا خالفا را با
سوطن تغییر هاه و هر پی بیع گرفتن برای پسر یزیا  ،تال هاای فاراوان کاره .بارای
اهار ی کشور ،هیوانهای ج ی ی را بنا نهاه .او با شور های خوارج و شیعیان مواج باوه
و آنها را سرکوب کره( .طبری)۴۴۴/۴ :1387 ،

« .1أَلَا وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِی عَلَیْکُمْ فِتْنَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ عَمَّتْ خُطَّتُهَاا وَ خَ َّاتْ بَلِیَّتُهَاا».
(نهجالبالغه ،صبحی صالح)137 :1414 ،
 .2به افرادی که در جریان فتح مکه از روی ناچاری و یا نفاق مسلمان شدند «طلقاء» گفته میشود؛ زیرا پیامبر
اکرم به آنها فرمودند« :إذهبوا وَ أنتم الطُّلَقاء» (الطبری)61/3 :1387 ،

ب هلی شخصی تأثیرگبار معاوی ک جز مخالفان حکوم لووی محسوب میشا ،
نام های متع هی بین امیرالماممنین و معاویا ره و با ل شا و هر هما ی ایان ناما ها،
امام سعی هاشتن معاوی را متقال سازن تا هس از جنگافروزی برهاره ،ولای معاویا
حاضاار نبااوه از وسوسا ی ق ا رت و خالفا هس ا باارهاره .او هائاام ماارهم را با بهانا ی
خونخواهی لثمان ،لوی امام تحریک میکره و بر طب جنگ مینواخ ( .رک :فقیهی،

 )87 :1371امام از را نصیح برآم  ،طی نام هایی او را از پیروی کرهن از هنیاا و
شیطان بر حبر هاشتن تا حج بر وی تماام شاوه و آنراا با او گوشازه کرهنا کا ایان
جنگ ب سوه او تمام نخواه ش .

 .1استدالل بر مشروعیت خالفت ،به اجتماع مهاجرین و انصار
نهجالبالغ  2،حضرت لوی بر اساس مبانی فکری معاوی  ،او را موزم
هر نام ی ششم 
ب پبیر خالف خوه میکن و مخالف ِ معاویا باا خاوه را نقا میکنا ؛ هر ایان ناما ،
حضرت چن مسأل را با معاوی اتمام حج میکن :
 .1مسأل ی بیع ِ حضرت ،مانن بیع با خوفای گبشت بوه؛ ازاینرو کسای نمیتوانا
ب مخالف با آن برخیزه و بای هم با آن هماهنگ باشن  .نکت ی قابا توجا هر ایان ناما
این اس ک امام هر مقام بیان قال ای کالمای نیسا  ،بوکا ایشاان هر حاال احتجااج و
است الل ب لقای خصم اس ؛ زیرا معاوی معتق ب مشرولی خوفا از طری بیع با انصار
 .1نامههای ششم ،هفتم ،نهم و هفدهم مورد بررسی قرار میگیرد.
« .2إِنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ ،فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَ لَاا
لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ ،وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْ َارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِا َ لِلَّاهِ
رِضًا ،فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ،فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِاهِ غَیْارَ
سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى» (نهجالبالغه ،صبحی صالح)367 :1414 ،
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تحوی شخصیتی معاوی توسط حضرت لوی از این جها ماوره توجا اسا کا
امام  ،هملصر معاوی بوه و ان یش های سیاسی و هینی حضرت ،قاب التماه و پیاروی
اس ؛ ازاین رو هر این جستار ب بررسای و تحویا شخصایتی معاویا باا تکیا بار برخای از
1
نام های نهجالبالغه پرهاخت ش اس .
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و مهاجران بوه اس  ،ازاینرو حضرت امیر با معاویا اا کا از ساوی لمار و لثماان
اسااتان ار و حاااکم شااام بااوه ،و آن هو را خویف ا ی مشاارو میهانسا ا ا خطاااب کااره و
میفرمای « :اگر از نظر تو ،معیار مشرولی خالف آنان ،اجتما مهااجران و انصاار باوه،
همان معیاار هر خالفا مان نیاز وجاوه هاره ».پاس بار اسااس مبناای فکاری معاویا  ،او
میبایس همین رو را هر مقاب حضرت لوای نیاز هاشات باشا و خالفا ایشاان را
بپبیره ،ن اینک سرپیچی مرهم شام از بیع با امام را هلی بر مخالف ب ان .
 .2افراهی ک از مسأل ی بیع فاصو گرفت ان  ،اگر ب آنها خبر رسی کا مهااجران و
انصار با کسی بیع کره ان  ،بایستی بپبیرن  ،همانگون ک هرگبشت نیاز اینچناین باوه
اس  .هلی بر این م لا ،نق نصر بن مزاحم اس ک هر ابت ای نام اینگون آوره اسا
ک همان گون ک تو هر شام بیع با ابوبکر و لمر کا هر م ینا باوه موتازم شا ی ،بایا
بیع با من را نیز بپبیری( 1.المنقری)29/1 :1404 ،
اینگون احتجااجکارهن حضارت  ،هر برابار اسات الل معاویا اسا ؛ زیارا معاویا
سرپیچی مرهم شام از بیع با حضرت را هلی بر نپبیرفتن بیعا و تساویم نشا ن خاوه هر
برابر امام میهان  ،ازاینرو حضرت میفرماین « :اینک ب خااطر بیعا نکارهن اها شاام،
خالف مرا صحیح نمیهانی ،سخنی بیاساس اس ؛ زیرا رلای حا بیعا باا خویفا ی
مسومین ،بر تمام حاضران و غائبان الزم اسا  ،و نبایا هر آن تج یا نظار شاوه یاا بیعتای
ج ی صورت گیره( 2».معتزلی)24/14 :1418 ،
 .3اگر کسی بخواه از بیع ِ حاکم ،خارج شوه ،بای برگرهان شاوه و هرصاورتیک
مقاوماا و سرکشاای کناا  ،مسااومانان میتوانناا بااا او باا جنااگ برخیزناا ؛ هرواقااع،
حضرت هاستان بیع شکنی طوح و زبیر را گوشزه نموه و سپس از معاوی میخواه
ک همانن سایر مسومانها ،هر برابر حکوم  ،سر تسویم فروه آوره و خوه را گرفتار ننمایا
ک هر غیر این صورت ،با وی ب ستیز خواه برخاس .

« .1بیعَتی بِالمدینةِ لَزمت َ وَ أنتَ بِالشّامِ».
« .2وأما قول أنّ بیعتی لم ت حّ ألنّ أهل الشام لم یدخلوا فیها کیف وإنّما هی بیعاة واحاد ،،تلازم الحاضار
والغائب ،ال یثنی فیها النظر ،وال یستانف فیها».

 .2افشای چهرهی نفاق معاویه و مشروعیت بیعت
بخشاای از نام ا ی هفااتم نهااجالبالغاا  1،هر پاسااخ ب ا ناماا ای اس ا کاا معاوی ا باا
امام نوش  .ب هنباال بیعا مارهم مکا  ،م ینا  ،بصار و کوفا باا امیرالماممنین و
خوههاری معاوی از بیع  ،امام پیکی را ب شام الزام فرموهن و از معاویا خواساتن تاا
همچون هیرر مهاجر و انصار ،با ایشان بیع کن و از مرهم شام هم بخواه تا ماننا مارهم
لراق ،با حضرت بیع کنن و مث طوح و زبیر ،از حکوم منتخب مرهم تخوف ننماین
تا ب سرنوش آنان هچار شون .

هر اهام  ،معاوی م لی میشوه ک هلی امام بر اثباات حقانیا نساب با اها شاام،
ِ
مانن هلیوی ک بر اه بصر هاره نیس  ،و همچنین هلیوی کا لویا طوحا و زبیار هاره را
نمیتوان لوی خوه جاری کن ؛ زیرا اه بصر با امام بیع کرهن  ،اما شامیان از ابت ا با او
بیع نکرهن  .هرنهای  ،معاوی فضیو امام هر اسالم آورهن و خویشااون ی ایشاان باا
پیامبر و َن َسب او با هاشم را میپبیره( .الهاشمی الخوئی)۲۱۹-220/17 :1358 ،
امام هر پاسخ ب این نام معاوی  ،ب چن قال ی سیاسی هر جهان اسالم اشار هارن :
 .1بیع با رهبری تکرار نمیشوه؛ ب هلی اینک بیع  ،یکبار بیشتر نیس و تج یا
نظر هر آن را ن اره( 2.سی رضی)367 :1414 ،
 ...« .1وَ مِنْ هَذَا اَلْکِتَابِ لِأَنَّهَا بَیْعَةٌ وَاحِدَ ٌ،الَ یُثَنَّی فِیهَا اَلنَّظَرُ وَ الَ یُسْتَأْنَفُ فِیهَا اَلْخِیَارُ اَلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ اَلْمُرَوِّی
فِیهَا مُدَاهِن» (نهجالبالغه ،صبحی صالح( ...« .)367 :1414 ،از همین نامه است) :بیعت با امام تنها ی بار
است و تجدیدنظر در آن امکانپذیر نخواهد بود .کسی که از این بیعت عماومى تخلاف ورزد ،طعناهزن و
عیبجو نامیده میشود و آنکس که نسبت به آن در تردید باشد منافق است( ».دشتی)487 :1379 ،
« .2لِأَنَّهَا بَیْعَةٌ وَاحِدَ ٌ،الَ یُثَنَّی فِیهَا اَلنَّظَرُ»
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معاوی هر پاسخ امام نوش « :اگر بر طب سن شیخین لم کنای ،باا تاو جنرای
ن ارم و مبارز با تو را روا نمیهانم ،اما آنچ بیع با تو را ناهرس ساخت اس  ،خطای تو
هربار ی لثمان بن لفان اس  .اه حجاز تا زمانی ح ِ حکوم کرهن بر مرهم را هاشاتن
ک پیرو ح بوه و ب ان لم میکرهن و هنرامیک برخالف ح لم میکرهن  ،اها
شام بر مرهم حکوم خواهن کره».
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قال این بوه ک انتخااب رهباری سیاسای و بیعا باا او بعا از مار رهباری ،تنهاا
یکبار ،آنهم توسط خبرگان از مهاجر و انصار انجام میگرفت و تبعی از او برای همران
الزم بوه اس ؛ لبا حضرت میفرماین « :همانطور ک بیع من بارای طوحا و زبیار
الزامآور بوه ،برای تو نیز الزامآور و مسمولی آفرین اس ( ».الخوئی)229/17 :1358 ،
 .2تج ی نظر هر بیع  ،امکانپبیر نیس
رضی)367 :1414،

و اختیار فسخ هر آن بیموره اسا ( 1.سای

بر اساس سن ِ بیع با س خویف معووم میشوه ک کسی ح اظهار لقی و یا تج ی
نظر هر آن را ن اره؛ زیرا مهاجران و انصار هر آن شرک هاشتن ؛ ازاینرو حضرت ب معاوی
گوشزه میکنن ک تج ی نظری ک خواهاان آن هساتی ،طبا سان ِ مساومانان نیسا و
نمیتوان هر بیع تج ی نظر کن .
 .3متخوف از بیع  ،غرضورز اس و هر کاس از ایان بیعا سار بتابا  ،طعنا زننا
اس ( 2.سی رضی)367 :1414،
انسان متخوف با بیع  ،انسان صاهقی توقی نش و لیبجو هانسات میشاوه؛ بناابراین
ِ
بای با او برخوره شوه.
 .4ترهی کنن ب لم بیع مهاجر و انصار ،مناف اس و آنک هربار ی ره و قبولش
ترهی کن  ،اه شک و نفاق اس ( 3.سی رضی)367 :1414،
ب ین معنا ک ترهی و مخالف با حکومتی ک توسط اکثری مساومانان تشکی شا و
شرایط قانونی آن رلای ش  ،نشان ی نفاق اس ؛ چون الزم ی مسومانی ،پبیر تصمیم
و لم مسومانان اس  .بنابراین کسی ک خوه را مسومان میهانا  ،اگار باا آناان مخالفا
کن  ،بین اهلا و لم او فاصو افتاه و نفاق خوه را بروز هاه اسا ( .الهاشامی الخاوئی،
)230-229/17 :1358
« .1وَ الَ یُسْتَأْنَفُ فِیهَا اَلْخِیَارُ».
« .2اَلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ».
« .3وَ اَلْمُرَوِّی فِیهَا مُدَاهِنٌ».

خونخواهی عثمان و مشروعیت خالفت

.3
بخشی از نام ی نهم نهجالبالغ  ،پاسخ امیرالمممنین ب نام ی معاوی اس  .پاس از
بیع مرهم با حضرت لوی  ،حضرت از معاوی خواستن تاا از مارهم شاام بارای ایشاان
بیع گرفت و ب کوف بیاین  .معاوی هر پاسخ ب حضارت ناما ای نوشا ؛ هر آن ناما  ،با
مظوومی لثمان اشار کره و حضرت را متهم ساخ ک ب لثماان حسااهت هاشات و بار
تمامی آنها شور کره  ،و َر ِحم او را قطع نموه اس  .همچنین بیاان نماوه آنچا بالا
ش یاران لثمان بر حضرت ب گمان شون  ،آن اس ک قاتالن لثمان را پنا هاه اس  ،و
آنان یاران و معاونان نزهیک امام ش ان  .او اهلا میکن بر اسااس گزار هاایی کا با او
رسی  ،حضرت خوه را از خون لثمان تبرئ کره اس  ،ازاینرو ب امام میگوی :
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«اگر در این امر ،صداقت داری ،قاتالن عثمان را به ما تسلیم کن تا آنان را به قتل
تو و یارانت قرار میگیرد ،شمشیر است .به خدا سوگند ،همواره در جستجوى قاتالن
هستیم تا اینکه یا خدا آنها را بکشد و یا اینکه جانمان را در این راه به خدا ملحق
کنیم» (الهاشمی الخوئی)328/17 :1358 ،

این نام را ابومسوم خوالنی برای امیرالماممنین با کوفا آوره و اماام هر پاساخ
معاوی نام ای مفص نوش ک سی رضی بخشهایی از آن را ب صورت پراکن هر خطب
 ،۵نام  ۲۸و این نام آوره اس و بخشی از آن را نیاز هر نهجالبالغا نیااوره اسا  .هر
اینجا تنها قسمتی از آن ،ک هر نهجالبالغا آوره نشا  ،از کتااب وقع ة الص فین (پیکاار
صفین) ،بیان میشوه تا زمین ی ص ور نام نهم معووم شوه.
حضرت هر پاسخ ،معاوی را پسر هن میخوانن و ب او متبکر میشون ک لجایب
روزگار ب وسیو ی او آشکار ش اس ؛ چراکا با گماان معاویا  ،اباوبکر صا ی و لمار
فاروق بافضیو ترین یاران پیامبرن ؛ زیرا خ اون برای پیامبر یارانی برگزی و او را با آنها
تأیی کره و مقام و منزل آناان هر نازه آن حضارت ب انا از ی فضیوتشاان هر اساالم باوه
اس  .همچنین حضرت ب معاویا میفرماینا « :هر ناما ات مطاالبی نوشاتی کا اگار
هرس باش  ،ارتباطی با تو ن اره ،هر غیر این صورت ب تو ضرری نمیرسا بوکا ضارر و
زیانش بر همان کسانی واره میشوه ک هر آن زمان بوه ان ».

تحلیل شخصیتِ حکومتی معاویه در اندیشههای علوی با تکیه بر نامههای نهجالبالغه

رسانیم ،تا از همهی مردم سریعتر بهسوی تو آییم ،در غیر این صورت ،آنچه در برابر
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امام ب معاوی میفرماین ک رابط ی تو باا صا ی و فااروق چیسا ر زیارا صا ی
کسی اس ک حقوق ما را تص ی کن و هشمنان ما را باط ب ان  ،و فاروق کسای اسا
ساوم
ک میان ما و هشمنانمان ج ایی و امتیازی قائ شاوه؛ همچناین لثماان را هر مرتبا ی ِ
فضیو قرارهاهی ک اگر لثمان نیکوکار بوه اس  ،ب زوهی خ اونا را مالقاات خواها
نموه و با ل ال با او لم میشوه .همچنین حضرت ب او یاهآور میشون ک پااها
الهای از ِآن کسااانی اسا کا هر اسااالم هارای فضاایو ان و نسااب با خا ا و رسااولش
خیرخواهی بیشتری هارن  ،ازاینرو پاها الهی برای ما از هم بیشتر اس ؛ زیرا هنرامیک
رسول خ ا مرهم را ب اسالم و توحی هلوت میکرهن  ،ما نخستین کساانی باوهیم کا
سخنان او را تص ی نموه و ب او ایمان آورهیم ،و با اینحال سالها هر محرومیا با سار
برهیم( .المنقری)88-89/1 :1404 ،
سپس حضرت فرموهن :
اما اینکه تو از پیامبر تجلیل میکنی ،همین پدران و اقوام تو بودند که تصمیم به قتل
رسول خدا

گرفتند ،حال تو از رسول خدا

سخن میگویی و مرا که همواره از

حامیان ایشان بودهام ،محاکمه میکنی؟! شما بودید که غم و اندوه را بر جان ما
ریختید و هر کاری که توانستید علیه ما مسلمانان انجام دادید  ...شما بودید که دائماً
شهر مدینه را ناامن ساخته ،خود یا همپیمانانتان به آن حمله میکردند و جنگ بدر،
احد ،خندق و غیره را علیه مسلمانان به راه انداختید  ...اهلبیت و خاندان ما برخالف
خاندانِ مسلمان شما که در راه اسالم ناراحتی چندانی نداشتید ،مشکالت و سختی آنان
دوچندان بود؛ چون از ناحیه قریش آزار میدیدند و هم اینکه کسی نبود که از آنها
حمایت کند( .الهاشمی الخوئی)329/17 :1358 ،

هر اهام حضرت هر پاسخ ب هرخواس معاویا هر ماوره تحویا هاهن قااتالن لثماان
میفرماین :
انجام چنین درخواستی برای من امکانپذیر نیست؛ به این دلیل که معاویه صالحیت
محاکمهی آنان را ندارد ،و ولیّ دم عثمان نیست ،همچنین قاتالن عثمان کامالً مشخص
نیستند که دقیقاً چه کسانی هستند .دیگر اینکه همهی افراد اطراف امام برای اینکه قاتل

مشخص نشود ،ادعای کشتن او را داشتند .معاویه مدعی بود محمد بن ابی بکر ،عمّار،
مالک اشتر ،عدى بن حاتم ،عمرو بن حمق و  ...عثمان را کشتهاند ،ولی هزاران نفر در
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مسجد مدینه اجتماع کرده و اعالم کردند که در قتل عثمان مشارکت داشتهاند؛ چون
او مستحق کشته شدن بوده است.

هر آخر حضرت با توج ب هسیس ی معاوی  ،میفرماین :
دست از کینه توزی و دشمنی بردار و خودت را تسلیم کن ،در غیر این صورت ،همان
کسانی که تو به دنبال آنها هستی ،تو را مورد تعقیب قرار میدهند ،اگرچه آنها را
هم تعقیب کنی و با آنها روبرو شوی باز تو هستی که متضرّر خواهی شد نه آنها،
آنان با قدرت و ایمانی که دارند ،تو و یارانِ تو را همهجا تحت تعقیب قرار خواهند
داد( .الهاشمی الخوئی)329/17 :1358 ،

خااونخااواهی لثمااان ،هر صااورتی از سااوی معاویاا مطاار بااوه کاا اگاار

مسااأل ی
امام یکسری افراهی را هم ب او تحوی میهاهنا  ،بااز هام معاویا قاانع نشا و افاراه
بیشااتری را طوااب میکااره ،و ایاان بهانا جوییها را تااا حا ی اهام ا ماایهاه ک ا منجاار با
محکمکرهن پای های حکوم خوه هر شام میش ( .طالقانی)45 :1374،

هر نام ی ههم نهجالبالغ  1چنین آم ک حضرت خطاب ب معاوی میفرماین :
«تو طالب انتقام خون عثمان شدهای ولی خود میدانی که این خون در کجا ریخت و
چه کسانی نقش اصلی را در آن ایفا کردند ،پس چرا از من خونخواهی میکنی ،از
همان کسانی خونخواهی کن که بانی این خونریزی بودند .میدانی که من قاتل
« .1وَ زَعَمْتَ أَنَّ َ جِئْتَ ثَائِراً بِدَمِ عُثْمَانَ وَ لَقَدْ عَلِمْتَ حَیْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاکَ إِنْ کُنْاتَ طَالِبااً»
(نهجالبالغه ،صبحی صالح)370 :1414 ،

تحلیل شخصیتِ حکومتی معاویه در اندیشههای علوی با تکیه بر نامههای نهجالبالغه

خونخواهی لثمان ،هسیس و بهان ای برای نپبیرفتن
نکت ی قاب توج اینک  ،مسأل ی 
امام مسومانان بوه اس  .این مساأل از نظار تاار یخی ب قا ری روشان
بیع و شور لوی ِ
بوه ک اکنون هر میان مرهم ب صورت ضربالمثوی هرآم و هنرامیک میخواهنا خبار
از بهان جویی کسی ههن  ،میگوین « :او فالن مطوب را پیراهن لثمان کره اس ».
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عثمان نبودم و در تحریک مردم برای قتلِ عثمان نقشی نداشتم ،پس چیزی بر من
نیست و مطالبهی خون او متوجه کشندگان وی است که خودت آنها را میشناسی».
(بحرانی)639/4 :1375 ،

نهجالبالغ با
لالو بر اینک حضرت خوه را از قت لثمان تبرئ میکنن  ،هر نام ی  28
استفهام توبیخی 1ثاب میکنن ک معاوی خوه ،هشمن لثمان بوه اس ؛ زیرا اماام با
یاری لثمان شاتاف و خاوه را بارای هفاا از او آمااه کاره اماا لثماان یااری حضارت را
نپبیرف ؛ زیرا هنرامیک هر محاصر ی ش ی ی قرار گرفت بوه و حضرت آماهگی کمک
ب او را هاش و نصرت خوه را هم ب او الالم کره بوه ،لثمان نپبیرف  ،و ب اماام پیغاام
هاه ک هس از من برهار و لوی من اق امی نکن ،اما هر مقاب  ،با اینکا لثماان از معاویا
حااکم
طوب یاری کره بوه و معاوی هم ب لثمان ول یاری میهاه اما چون میخواس
ِ
مطو شوه ،نصرت خوه را ب تأخیر ان اخ و لالو بر آن اسباب کشاتن او را نیاز فاراهم
2
ساخ .
امام از این اسات الل ،نساب هاهن هخالا خاوه هر خاون لثماان را تهمتای بایش
نمیهانن ؛ یعنی مق ر کالم حضرت این اس  :خوه را برای یااری او آمااه کارهم ،و هار
کس برای یاری هیرری حاضر شوه ،سزاوار نیس ک ب هشمنی با او و شراک هر قاتوش
متهم شوه .هرنهای امام کشتن لثمان را مق ر الهی هانست و با این تعبیر نیز خاوه را از
هخال هر خون لثمان مبری ساختن ( .بحرانی)444-445/4 :1362 ،
 .4مقایسه کردن معاویه با حضرت علی
ب گفت ی نصر بن مزاحم ،روزی حضرت لوای فرموهنا « :فارها صابح با میا ان
میروم و با این گرو میجنرم ».این سخن هر میان لشکر شاام منتشار و موجاب وحشا
فااراوان آنااان ش ا  .وقتاای معاوی ا ایاان وضااعی را مشاااه کااره ،نام ا ای باارای حضاارت
« .1أمَنْ بَذَلَ لَهُ نُ ْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَ اسْتَکَفَّهُ»
« .2ثُمَّ ذَکَرْتَ مَا کَانَ مِنْ أَمْرِی وَ أَمْرِ عُثْمَانَ ،فَلَ َ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِ َ مِنْهُ؛ فَأَیُّنَا کَانَ أَعْدَى لَهُ وَ أَهْدَى
إِلَى مَقَاتِلِهِ؟ أَمَنْ بَذَلَ لَهُ نُ ْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَ اسْتَکَفَّهُ( ،أَمَّنِ) أَمْ مَنِ اسْتَنْ َرَهُ فَتَرَاخَى عَنْهُ و بث المنون الیاه»...
(نهج البالغه ،صبحی صالح)388 :1414 ،

لوی نوش ک خالص آن چنین اس  :گمان میکرهم اگر میهانستی کار جناگ با
اینجا برس  ،اق ام ب جنگ با من را نمیکرهی ،و از گبشت ی خاوه پشایمان میشا ی ،از
تو هرخواس کرهم حکوم شام را ب من واگبار کنی ،ب این شرط ک با تو بیع نکنم و
مستق باشم (از تو اطال نکنم) ،اما ایان هرخواسا را نپابیرفتی و اکنونکا شاام را هر
اختیار هارم ،هوبار همان خواست را از تو میکنم .ما هم از فرزنا ان لبا منااف هساتیم،
هموار لزیز و آزاه بوه ایم.
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هنرامیک نام معاوی ب امام رسی  ،ب کاتب خوه ا لبی الوا بناابی رافاع ا هساتور
هاهنااا هر نامااا ای پاساااخ ساااخنان نااااروای معاویااا را بنویسااا و بااا او پاساااخ ههنااا .
(المنقری)470/1 :1404،

 .1اینک از من خواست ای شام را ب تو واگبار کنم (و هر مقاب بیعا نکنای) آنچا را
ک هیروز از تو منع کرهم ،امروز ب تو نخواهم بخشی ؛( 1سی رضای )374 :1414،ز یارا آن
حاکم اسالمی نبایا از مفسا ان و ظالماان باشا و ایان
منع ،ب سبب حکم الهی بوه ک
ِ
حکم همچنان باقی اس ؛ این مسأل  ،امری سیاسی نبوه ک گبرا باش و باا تغییار اوضاا
سیاسی لوض شوه؛ این فقر از کالم امام هر حقیق پاسخ کسانی اس ک میگوین
حضرت میبایس شام را ب صورت موق ب معاوی میهاه و بع از استقرار حکومتش ،آن
را پس میگرف  ،هرحالیکا اگار اماام حکوما شاام را با معاویا مایهاه و ارکاان
حکومتی معاو ی تقوی میش  ،لزل او از مقامش ممکن نبوه.
 .2معاوی بر این باور بوه ک از نظر جنگ ،لشکر و ه ف ،با حضرت یکساان اسا .
نفارات لشاکر
امام هر پاسخ ب این اهلاای او میفرماینا « :با گماان تاو هر جناگ و
ِ
یکسان هستیم هرحالیک چنین نیس ؛ ز یرا نسب ب مبانی اسالم هر شاک هساتی ،و مان

« .1وَأَمَّا طَلَبُ َ إِلَیَّ الشَّامَ فَإِنِّی لَمْ أَکُنْ لِاُعْطِیَ َ الْیَوْمَ مَا مَنَعْتُ َ أَمْسِ»

تحلیل شخصیتِ حکومتی معاویه در اندیشههای علوی با تکیه بر نامههای نهجالبالغه

نهجالبالغ  ،حضارت
هر نام ی هف هم 
مینماین :

هر پاساخ با معاویا  ،چنا نکتا را اشاار
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هر یقین و باور ب آن ،و اه شام بر هنیا حریصتر از اه لراقان ( 1».سای رضای:1414،
)375
این فراز از کالم امام اشاار با ایان مطواب هاره کا هو تفااوت لما هر میاان یااران
حضرت و یاران معاوی وجوه هاره:
امام لاهلی هستن ک ب وظیف ی خاوه یقاین هاره و هر
یاران حضرت ،پیرو ِ
اول اینک ِ ،
مسیر روشنی قرار هاره ،هرحالیک تنها ه ف معاوی  ،رسی ن ب مال و مقام هنیوی اس .
هوم اینک  ،یاران امام برای خ ا و اقام ی حکوم الهی نباره میکننا  ،اماا یااران
معاوی  ،گروهی هنیاپرستن ک باا ولا های مااهی و هسا یابی با غناائم با میا ان نباره
آم ان .
یاران معاوی میفرماین ک هرگاز باا
یاران خوه با ِ
حضرت بع از بیان تفاوتها میان ِ
تو یکسان نبوه ام و پیروزی نهایی از ِآن ماس ؛ بر اساس پیشبینی حضرت ،سربازانش با
مرز پیروزی رسی ن  ،اما ب هلی همراهی برخی یاران حضارت باا منافقاان ،نتیجا ی نهاایی
حاص نش .
 .3امام هر پاسخ معاوی ک گفت بوه ما هم فرزن ان لب مناف هستیم ،بناابراین هر
استحقاق و شراف حکوم بر مسومانان یکسانیم( 2،سی رضی )375 :1414 ،میفرماینا
ک هم از نس لب مناف هستیم ،اما میان من و تو تفاوتهایی وجوه هاره؛ ازجمو :
الف .تفاوت در شرافت نسبی :امام هر مقام تبیین تفااوت هر شاراف َنسابی ،میاان
ج الالی معاوی (امی ) و ج اهنای او (حرب) ،با ج الاال (هاشام) و جا اهناای خاوه
(لب المطوب) مقایس میکنن ک اج اه من هم از بزرگاان لارب ،ساخاوتمن ان و نیکاان
بوهن اما اج اه معاوی  ،ب پستی و خباث شهر بوهن  ،ازایانرو یکساان هانساتن آنهاا روا
نیس ( 3.سی رضی)375 :1414 ،

« .1أَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِی الْحَرْبِ وَالرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّ ِّ مِنِّی عَلَى الْیَقِینِ ،وَلَیْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى
الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى االْخِرَ»ِ،
« .2وَأَمَّا قَوْلُ َ:إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَاف ،فَکَذَلِ َ نَحْنُ»
« .3وَلَکِنْ لَیْسَ أُمَیَّةُ کَهَاشِم ،وَالَ حَرْبٌ کَعَبْدِالْمُطَّلِبِ ،وَالَ أَبُوسُفْیَانَ کَأَبِی طَالِب»

ب .تفاوت در اسالم آوردن :امام ب تفاوت میان اسالم آورهن خوه و معاویا اشاار
میکنن  ،حضرت خوه را از نخستین مهاجرانی معرفی میکنن ک هر تمام طاول لمار ،هر
خ م پیامبر اکرم بوه اس  ،اما معاوی و پ ر (ابوسفیان) ازجمو کسانی بوهن ک
تا روز فتح مک ب هس لشکر اسالم هر کفر و شرک باقی مان ن  ،و پیامبر اکرم حکم
ِ
ل َ
ْ
آزاهی آنان را با فرمان «إذ َه ُبوا ْأن ُات ُم الطوقاا ُ » صااهر کرهنا ( 1.سای رضای375 :1414 ،؛
ر.ک :ابن لب البر1417-1416 :1412 ،؛ الکوفی 563/2 :1411 ،و )15/1
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ج .تفاااوت اات پااات رااادی در و دت :تفاااوت هیرااری کا حضاارت آن را بیااان
میکنن  ،روشن بوهن َن َسب خاوه و مشاکوک باوهن َن َساب معاویا اسا ؛ چراکا برخای،
معاوی را فرزن ابوسفیان و برخی هیرر ،او را فرزن نامشارو مساافر بان ابای لمارو کا از
برهگان ابوسفیان بوه ،میشناسن .

نتیجهگیری
یکی از ممثرتر ین تفکراتی ک هر هنیای اسالم خو ایجاه کره و سن ناب نبوی را از
مسیر مستقیم خوه خارج نموه  ،مشی فکری امویان بوه ک هموار موره نق ان یشامن ان
مسومان ا الم از شیع و اه سن ا قرار گرفت اس .
هر این میان ،معاوی نقش بسزایی را ایفا میکن ک ب هلی اهمی مواضع فکری او هر
ِ
باب حاکمی  ،میان وی و حضرت لوای گفتروهاایی هر قالاب ناما ره و با ل شا
اس  .هر این نام ها ،امام ب صورت مکرر معاوی را از خطر انحراف بر حبر میهارن و
او را نصیح میکنن  ،اگرچ خوه حضرت میفرماین ک امی ی ب اصال تو نا ارم اماا
وظیف ی خوه میهانم ک هر مقاب انحرافات تو مقابو کنم ،انحرافااتی کا منشاأ آن حاب
جا و مقام و غروری اس ک بر تو لارض ش اسا ؛ ازایانرو حضارت لوای بارای

« . 1وَالَ الْمُهَاجِرُ کَالطَّلِیقِ ،وَالَ ال َّرِیحُ کَاللَّ ِیقِ»
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نتیج ی سخن ایانکا اماام معاویا را تنهاا با انحاراف اساالف و پا ر معرفای
نمی کن  ،بوک تأکی حضرت بر این اس او فرزن ی اس ک را پ ران و گبشتران خوه
را ک اه خطا و هوزخان  ،هنبال میکن ( .مکارم شیرازی)211-219/9 :1386 ،
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اینک سایر مسومانان را متوج خطرات فکری معاوی هر امر خالفا و حاکمیا اساالمی
کنن  ،ب مقابو با وی پرهاخت و هر این مسیر روشنرریهایی نموه اس  ،کا میتاوان با
مواره ذی اشار نموه:
 .1امام خالف و حاکمی خوه را مشرو میهانن ؛ زیرا بر اساس هی گا معاویا ،
فاق مهاجران و انصار موجب ش خالف ِ لمر و لثمان مشرولی پی ا کن  ،کا هماین
ات ِ
حااکم
مالک هر موره خالف حضرت لوای نیاز وجاوه هاره؛ از ساویی هیرار ،اگار
ِ
اسالمی توسط خبرگان (مهاجران و انصاار) انتخااب شاوه ،تبعیا از او الزم اسا  ،ماننا
آن ک تبعی از حضرت ،توسط طوح و زبیر الزامی بوه اس ؛ ازاینرو معاویا میبایسا

ب خالف امام ،احتارام گباشات و از آن تبعیا کنا  ،و با جها حفا اتحااه باا ساایر
مسومانان ،حضرت او را ب همراهی با مساومانان توصای میکننا  ،هر غیار ایان صاورت باا
متخوف از بیع میبایس برخوره شوه؛ زیرا او مناف اس و با حکومتی ک توسط اکثار
مسومانان بر سرکار آم مخالف کره اس ؛ هرنتیج این معاویا اسا کا صاالحی و
شرایط الزم برای خالف و حکوم بر مسومانان را ن اره.
خونخواهی لثمان را بهان ای بارای بیعا نکارهن و شاور لویا
 .2معاوی  ،مسأل ی 
حضرت قرار هاه بوه؛ حضرت لوی ب این هسیس ی معاوی نیز آ گا بوه و ب مقابو با
آن برخواستن و ب او توصی نموهن ک جایرا خوه را هر امر حاکمی ِ مسومانان ب ان .

 .3حضرت هر پاسخ ب هرخواس معاویا مبنای بار تحویا حکوما شاام با او
یاهآور میشون ک حاکمی اسالمی ب ظالمان و مفس ان نمیرس .
استحقاق خالف  ،خوه را با
 .4معاوی خوه را از فرزن ان لب مناف هانست  ،ازاینرو هر
ِ
حضرت لوی یکسان میهانس و حتی هر موارهی نیز با هلیا حسااهت ،خوفاا را بار
اه بی پیامبر برتری میهاه ،اما حضرت شخصی حقیقی و حقوقی معاوی را با
چالش کشان و او را شایست ی حاکمی نمیهان  ،و ب تفاوتهاای میاان خاوه و معاویا
اشار میکنن ؛ چراک از نظر َن َسبی ،نیاکان معاوی  ،ب خباث مشهور بوهن و والهت او هم
ب صورت مشکوک اتفاق افتاه و از سوی هیرار ،اساالم آورهن او نیاز از روی نفااق باوه
اس  ،هرحالیک اج اه امام همری از سخاوتمن ان و بزرگان لرب بوه و َن َسب ایشان

برای همران روشن اس  ،و همچنین حضرت
ش ن و هیچگا هر کفر و شرک قرار نررفتن .

از نخستین مهاجرانی اس کا مساومان
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حاکم
حضرت لوی هر امر خالف ِ اسالمی اموری را الزم میهانن ؛ ازجمو اینک
ِ
اسالمی هر امر خالف میبایسا با جها ایجااه و حفا ِ وحا ت ،باا ساایر مساومانان
همراهی کن  ،از نیرنگ و فریب مرهم هوری نمای و ب ان ک برتاری با َن َساب و جایراا
حکومتی نیس  ،بوک مالک برتری ،تقوا و لم صالح اس .
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