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  چكيده
شخصيت معاويه به عنوان يكي از خلفـاي مسـلمانان در منـابع تـاريخي داراي دو وجـه      
متفاوت است. در وجهي او حاكمي بـا تـدبير اسـت كـه مردمـان بـه اختيـار پـذيرفتار و         

تدبيري خود مردمـان را   فرمانبردار اويند و در وجه ديگر پادشاهي تجمل گراست كه با بي
آيد كه شخصـيت واقعـي او در مقـام     ه است. بنابراين اين سوال پيش ميبه هالكت كشاند

يك حاكم به چه شكل بوده است. براي دستيابي به پاسخ اين سوال گزارشـهاي تـاريخي   
توان چنين استنباط كرد كه معاويـه   منابع اوليه با يكديگر مقايسه شده كه با بررسي آنها مي

ريبكاري به اطاعت كوركورانه خود كشانده و آنـان را  گر بوده كه مردمان را با ف فردي حيله
از سعادت و اصالح دور كرده است. بويژه كه با مقايسه عملكرد وي با شروط مديريتي ـ  

توان به اين نتيجه رسيد كه او هيچ يك از شـروط   كه از نهج البالغه گرفته شده است ـ مي 
  بر مردم نبوده است. الزم براي مديريت را نداشته و در واقع شايسته حكومت

هــاي تــاريخ، تحليــل شخصــيت، شــروط زمامــداري،  معاويــه، گــزارش هــا: كليــدواژه
  .مديريت    و حكومت

  
  مقدمه. 1

اسـت. ايـن    در منابع تاريخي گزارشهاي زيادي درباره معاويه، خليفه ششم مسـلمانان آمـده  
كننـد؛ حتـي برخـي گزارشـها      منابع معاويه را فردي با جذبه، مدبر و سياستمدار، معرفي مي

اند حاكي  اند. مطالب ديگري كه درباره او آورده درباره او عبارت رباينده عقلها را به كاربرده
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كرده و با ابـداع روشـهايي نـو، فصـلي      ست كه امور را با زيركي و ذكاوت اداره مياز اين ا
است. اما در خالل همين گزارشها و نيز در ميـان   جديد در حكومتداري دنياي اسالم گشوده

تدبير، ترسو و به دور از دانشهاي الزم  گزارشهاي تاريخي از وقايعي ديگر او را شخصي بي
كنند.گويي در اين گزارشها با دو فرد روبـرو هسـتيم:    معرفي مي براي زمامداري و حكومت

فردي كه مسلمانان را به صالح آورده و كارشان را سامان داده يا آنكه آنـان را بـه بـدبختي،    
اي تناقض  است. بنابراين منابع تاريخي شخصيت معاويه را با گونه هالكت و ضاللت كشانده

  اند. توصيف كرده
ن تناقض را در شخصيت معاويه يافت؛ يا آن را به جعليات تـاريخي  شايد بتوان علل اي

توان آن را برخاسته از احساس ناامني مورخان از جانب حاكمان  بازگرداند. عالوه بر اين مي
وقت يا سرسپرده بودنشان در برابر آنان يا گرايششـان بـه گروهـي خـاص دانسـت (نـك.        

روي تناقضي آشكار در گزارشهاي تاريخي درباره ). به هر 73-63 /4: 1337الحديد،  ابى ابن
  سازد. معاويه وجود دارد كه شناخت شخصيت و چگونگي حكومت او را دشوار مي
هـاي تـاريخي    هدف اين پژوهش دستيابي به  شخصيت حقيقي معاويه از البالي گزاره

  رجالي است.
عـات كتـب   ترين منابع تاريخي در دسـترس و نيـز اطال   هاي قديمي بدين منظورگزارش

رجالي درباره معاويه كنار هم گذاشته شده و تحليلي از شخصيت وي بر اين اساس انجـام  
هاي شخصيتي با مبنـا قـرار دادن شـروط     است. از طرفي داوري و ارزيابي اين تحليل گرفته

اسـت.   زمامداري از منظر امام علي(ع) و بر اساس سخنان وي در نهج البالغه صورت گرفته
از آن روي انجام گرفته كه امام علي(ع) به عنوان همعصر معاويه، داراي انديشه اين انتخاب 

سياسي ويژه و متقني بوده كه تا به امروز نيز قابل اتكا و پيروي است. و از سوي ديگر اولين 
گام در ورود به مديريت و به ويژه اداره امور مردمان، داشتن شروط و لـوازم آن اسـت كـه    

  امر مستثني نيست. معاويه نيز از اين
دار شدن امارت به دسـت   اين پژوهش ابتدا تصويري از شخصيت معاويه پيش از عهده

دهد. پس از آن به دوران امارت و سپس خالفت معاويه پرداختـه؛ در ايـن قسـمت بـر      مي
اساس شروط زمامداري برگرفته از متن نهج البالغه، صالحيت معاويه براي زمامداري مورد 

  است. است. و در نهايت نتايج پژوهش ارائه شده گرفتهبررسي قرار 
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 معاويه پيش از امارت. 2

براي فهم بهتر شخصيت معاويه بايد به دنبال شناخت او پيش از آنكه منصبي در اسـالم بـه   
هايي كه دربـاره وي در ايـن دوره    اي از گزارش دست آورده باشد، بود. بدين منظور گزيده

هـاي فكـري    ها، عالوه بر آنكه نمايانگر ريشـه  شد. اين گزارشموجود است آورده خواهد 
دهنـد و پـرده از حـوادثي     معاويه و عقايد او هستند، بافـت تـاريخي آن دوره را نشـان مـي    

 دارند كه در آينده معاويه و نيز دنياي اسالم اهميت خاصي دارند. برمي
اسـت(المنقري،   1ز طلقابر اساس گزارش منابع تاريخي معاويه از مسلمانان فتح مكه و ا

/ 2 ق: 1411ابن اعثم الكـوفي،   ؛349: 1992؛ ابن قتيبة الدينوري، 237و  201و  62ق: 1404
). نام كامل او معاويه بـن  109 /3 :1337الحديد،  ابى ؛ ابن1416/ 3 : 1412؛ ابن عبدالبر، 563

؛ ابن 1416/ 3 : 1412صخر بن حرب بن اميه بن عبدشمس بن عبدمناف است (ابن عبدالبر، 
). در واقع وي فرزند ابوسفيان، صخربن حرب نقش آفرين 120/ 6 : 1415حجر العسقالني، 

شناخته شده در صدر اسالم است. ابوسفيان و معاويه، هر دو از كساني بودند كـه در جبهـه   
كردند و در جنگها در مقابل پيامبر(ص) حضور داشتند (ابـن اعـثم    مقابل اسالم حركت مي

كه مكه به دست مسلمانان فتح شد، ابوسفيان به ناچار  ). پس از آن563/ 2 ق: 1411الكوفي، 
اش نيز به همراه او مسلمان شـدند. معاويـه نيـز پـس از ايـن مـاجرا        مسلمان شد و خانواده

كه خبر اسالم آوردن پدرش ابوسفيان بـه   ). زماني1416/ 3 : 1412مسلمان شد (ابن عبدالبر، 
  اي به او چنين نوشت: كرده و در نامه او رسيد، او را مذمت

ــد  فتفضـحنايوماتسلمنالصخريا« ــذينبع ــدر ال ــا أصــبحوا بب  فرق
 األرقـا  لنا أهدى قد الخيرحنظلو  ثــالثهماألمعــموعمــيوخــالي

ــركننال ــىتـ ــرإلـ ــاأمـ  الخرقـا  مكـة  فـي  بـه الراقصاتو  تكلفنـ
 »فرقـا  إذا العزى عن حربابنحاد  لقـدالعـداةقـولمنأهونفالموت

 2.)563/ 2 ق: 1411؛ با اندكي تفاوت: ابن اعثم الكوفي، 289 /6 :1337الحديد،  ابى (ابن
دانند كه از ترس پـدر و مـادرش    برخي از مورخان، اسالم معاويه را قبل از فتح مكه مي

بـن عبـدالبر،   اسـت (ا  داشته و با ورود پيامبر(ص) به مكه آن را ابـراز كـرده   آن را مخفي مي
)؛ امـا از شـواهد تـاريخي و    121-120/ 6 : 1415ابن حجـر العسـقالني،    ؛1416/ 3 : 1412

آيـد كـه او پـس از فـتح مكـه و از روي اكـراه اسـالم         سخنان صريح اصحاب چنين بر مي
؛ ابـن  563/ 2 ق: 1411؛ ابن اعثم الكـوفي،  237و  201 و 62ق: 1404است (المنقري،  آورده
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اي كـه گذشـت نيـز     ). از نامـه 109 / 3: 1337الحديـد،   ابى ؛ ابن349: 1992، قتيبة الدينوري
است، چه رسد كه به آن روي آورد و ايـن   آيد كه وي هيچ دل خوشي از اسالم نداشته برمي
دانـد. همچنـين    تـر از آن مـي   قدر براي او سخت و دردناك است كه مـرگ را آسـان   امر آن

اش در راه  ويه به سبب كشـته شـدن عموهـا و دايـي    دهد كه معا محتواي اين شعر نشان مي
مقابله با اسالم، كينه و نفرتي در دل از اسالم پيدا كرده و چه بسا به رسم آن روز عـرب بـه   

  دنبال انتقام و خونخواهي آنان باشد.
اسـت (ابـن    در منابع تاريخي وارد شده كه او كاتب وحي و مصاحب پيامبر(ص) بـوده 

رسد چنين  )؛ به نظر مي121-120/ 6 : 1415؛ ابن حجر العسقالني، 1416/ 3 : 1412عبدالبر، 
حرفي خالف واقع است، چراكه پيامبر(ص) پس از فتح مكه به مدينه بازگشـته و تـا آخـر    

است، در حاليكه معاويه تـا زمـان رحلـت پيـامبر(ص) در مكـه سـاكن        عمر در مدينه مانده
 )1377د، ؛ مهدوي را1390است.(نك.  ربيع نتاج،  بوده

شد،  كه ابوسفيان وارد مدينه  بر اساس گزارشهاي تاريخي پس از رحلت پيامبر(ص)، زماني
  گفت: مردم با ابوبكر بر سر خالفت بيعت كرده بودند. ابوسفيان كه اوضاع را چنين ديد،

كنـد.   نمى خاموش را آن خون جز چيزى كه بينم مى هياهويى و خروش سوگند خدا به
 دو آن باشـد.  شما بر فرمانروايى دار عهده ابوبكر مناسبت چه به مناف، عبد فرزندان اى

 خالفـت  شأن بود ـ   عباس و) ع( على ـ مقصودش كجايند درمانده دو آن مستضعف،
  .باشد قريش خاندان كوچكترين در كه نيست

   گفت: (ع) على به سپس رو
 جنگ براى را مدينه بخواهى اگر سوگند خدا به و كنم بيعت تو با تا بگشاى دست

الحديـد،   ابـى  (ابـن 3كـنم  مـى  پيادگان و سواران از انباشته  بكر ـ  ابو يعنى فضيل ـ  ابو با
1337 :1 /220(  

علي(ع) به ابوسفيان پاسخ منفي داد و گفت به بيعت و سپاه تو نيازي نيست. عمر چون 
مدينه آمده و بـه  اوضاع را بدين شكل ديد، رو به ابوبكر كرده و به او گفت كه ابوسفيان به 
خواهد بـه   چه مي دنبال فتنه و آشوب است و ما از شر او در امان نيستيم، پس بهتر است آن

او بدهي تا آرام شـود. ابـوبكر نيـز وعـده داد تـا پسـر ابوسـفيان را والـي يكـي از منـاطق           
  )44-43 /2 :1337الحديد،  ابى ؛ ابن209/ 3 : 1387الطبري، كند.(

ه گزارش منابع تاريخي ابوسفيان كسي است كـه پـيش از فـتح    اين در حالي است كه ب
مكه همواره در مقابل اسالم حركت كرده و در فتح مكه نيز به اكراه و از سر ناچاري اسالم 
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آورده بود. پيامبر(ص) او را لعنت كرده بود و هيچ مقـام و منصـبي بـه وي نـداده بـود(ابن      
 /6 :1337الحديـد،   ابـى  ؛ ابـن 563/ 2 ق: 1411 ؛ ابن اعثم الكـوفي، 1416/ 3 : 1412عبدالبر، 

). اما ابوبكر براي حفظ خالفت خود به پسر او وعده امارت داد. به همين منظور 288-294
يزيد بن ابوسفيان را فرمانده سپاه شام و سپس والي شام كرد. عمر نيز در زمان خالفت خود 

معاويه را به واليت شـام گمـارد.(ابن   اين امر را ادامه داد و پس از مرگ يزيد بن ابوسفيان، 
  )1417/ 3 : 1412؛ ابن عبدالبر، 387/ 3  :1387الطبري، ؛ 285/ 7 : 1410سعد، 

بن يمان به او اعتـراض كـرد و    نقل شده كه وقتي عمر، معاويه را والي شام كرد، حذيفة
كنم و  فاده مياي، عمر پاسخ داد كه من از  توانايي او است گفت تو مردي فاجر را امارت داده

جاي ديگر نقـل   ). درحاليكه در771 /5 ق:1409خود او را تحت نظر دارم (المتقي الهندي، 
كه عمر اشرافيگري معاويه را در شام مشاهده كرد تنها به او گفـت كـه چـرا     شده كه زماني

اي و سپس او را به حال خود واگذاشت و گفت كـه در عملكـرد خـود مختـار      چنين كرده
  )1417/ 3 : 1412؛ ابن عبدالبر، 15/ 1ق: 1407عبد ربه، است.(ابن 

كرد تا قدرت  رسد كه ابوسفيان پس از مسلمان شدن نيز تالش مي به هر روي به نظر مي
از دست رفته خاندانش را بازيابد و كارها را به همان جاهليت سابق بازگرداند. ايـن امـر در   

زدن اوضاع و دخالـت در كـار خالفـت    تالشهاي او پس از رحلت پيامبر(ص) براي بر هم 
). در گزارشي همو پـس از بـه خالفـت    563/ 2 ق: 1411گر است (ابن اعثم الكوفي،  جلوه

  گويد: رسيدن عثمان، خطاب به عثمان و امويان چنين مي
 و بودنـد  كـار  ايـن  خور در كجا آنان و گرفت قرار تيم خاندان در نخست خالفت اين

 در و بازگشت خود جايگاه به اينك بود، دورتر و دور كه رسيد عدى خاندان به سپس
(ابوبكر الجوهري، بيتا:  دهيد پاس خود ميان گوى چون را آن و گرفت قرار خود قرارگاه

  .)45-44 /2 :1337الحديد،  ابى ؛ ابن37

  در نقل ديگر چنين آمده:
 بنـى  اى و مباش، حجر ابو چون و كن انفاق و ببخش گردد، فدايت [اي عثمان] پدرم 

 به دست را گوى كودكان كه همچنان بدهيد دست به دست خود ميان را حكومت اميه
(ابوبكر الجوهري، بيتا:  دوزخى نه و است بهشتى نه كه سوگند خدا به و دهند مى دست

  )45-44 /2 :1337الحديد،  ابى ؛ ابن37

دهد كه او هيچ دلبستگي به اسالم نداشته و تنها بـه فكـر    اين سخنان ابوسفيان نشان مي
است. بنابراين به نظر  كرده قدرت بوده و همان تفكرات گذشته جاهلي و قبيلگي را دنبال مي
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ديد و گويا همين امر  رسد كه او با روي كار آمدن عثمان، اهداف خود را دست يافته مي مي
تاد؛ چراكه عثمان سرپرستي تمام مناطق شام را بـا تمـام اختيـاراتش بـه معاويـه      نيز اتفاق اف

  )378/ 3: 1412. ابن عبدالبر، 285/ 7 : 1410سپرد.(ابن سعد، 
رسد معاويه نيز كه پيش از اسالم پيرو راه پدر خـويش و همـراه او بـوده، در     به نظر مي

است؛ بويژه كه مسـلمان   سر داشته است و افكاري همچون او در مسلماني نيز همچو او بوده
معاويه از همـان زمـان    عتقد استم نيز حسن بصرياست.  شدن پدرش را نيز مالمت كرده

  )24/ 25ق: 1404(ابن منظور، .كرد عمر خود را براي خالفت آماده مي
توان چنين استنباط كرد كه معاويه كه پيش از مسلمان شدن بـا آن مخالفـت    بنابراين مي

است، پس از رحلت پيامبر(ص) نيز بر اسـاس   اش نيز از روي ناچاري بوده مانيكرده و مسل
طلبانه به دنبال شركت در كار خالفت و امارت و در نهايت  تفكرات جاهلي و اهداف قدرت

  است. كسب مقام خالفت بوده
  

 معاويه پس از امارت و خالفت. 3

ه دست گرفـت و پـس از آن   در اين بخش به خصوصيات معاويه زماني كه امارت شام را ب
هـاي تـاريخي    اي از گـزارش  است. بر اين اسـاس گزيـده   خليفه مسلمانان شد پرداخته شده

موجود از حوادث مهم و غير از آن در آن دوره آورده شده كـه گويـاي شخصـيت معاويـه     
البالغه اسـت مـورد    هايي كه مبناي آن نهج ها و عملكردها براساس مولفه است. اين گزارش

ها بيانگر شرطي است كه هر حاكم و زمامـدار   ابي قرار خواهد گرفت. هر يك از مولفهارزي
  4براي اين امر خطير بايد آن را دارا باشد.

دار امارت شام شد و تـا   هـ از سوي عمر، عهده19الزم به ذكر است كه معاويه در سال 
پس تا آخـر عمـر،   هـ به خالفت رسيد و س41آخر خالفت عثمان امير شام بود. او در سال 

؛ 102/ 4 :1387؛ الطبـري،  285/ 7 : 1410هـ خليفه مسلمانان بود.(ابن سعد، 60يعني تا سال 
  .)1416/ 3 : 1412ابن عبدالبر، 

  
  درايت 1.3

يكي از شروط مهم و اساسي در امر حكومت، درايت و تدبير است. فردي كه تدبير نـدارد،  
  گويد به سود اوست يا زيانش: داند آنچه مي نميگويد و  از روي عقل و درايت سخن نمي
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انَ إِنَّ وسنِ لؤْمنْ الْمم اءرو قَلْبِه إِنَّ و قِ قَلْبنَافنْ الْمم اءرو هانسـأَنَّ  لنَ  لؤْم إِذَا الْمـ ادأَنْ أَر 
تَكَلَّمبِكَلَامٍ ي رَهبي تَدف هراً كَانَ فَإِنْ نَفْسخَي اهدأَب شَرّاً كَانَ إِنْ و اهارو قَ إِنَّ ونَافالْم تَكَلَّما  ي بِمـ 
  .)176تا: خطبه  الرضي، بي (الشريف علَيه ذَا ما و لَه ذَا ما يدرِي لَا لسانه علَى أَتَى

  تواند درباره مسائل با فهم عميق تصميم بگيرد و كارها را پيش برد: چنين كسي نمي
  )15ق: 1404(المنقري، » لَا تَقوم مملكة إِلَّا بِتَدبيرٍ « 

كه جنگ سـپاه   در گير و دار جنگ صفين و زمانيكند كه  نصر بن مزاحم منقري نقل مي
اي به علي (ع) گرفت تـا در   داد، معاويه تصميم به نوشتن نامه معاويه را تحت فشار قرار مي

ر از كشته شدن مسلمانان بيشتر، حكومت شام را آن با يادآوري پيوند خويشاونديشان و حذ
دوباره درخواست نمايد؛ به اين اميد كه علي دست از جنگ بكشد و با او مصالحه نمايد. او 

اى بـه   عاص در ميان گذاشت و به او گفت اينك چنان بينم كه نامه اين تصميم را با عمروبن
چيزى است كه گزند او را از من بر  على بنگارم و شام را از او درخواست كنم، اين نخستين

آورد. عمرو بن عاص خنديـد و   گرداند و در ضمير او خلجانى از شك و ترديد پديد مى مى
پندارى با على نيرنـگ تـوانى باخـت؟! معاويـه      سپس گفت: اى معاويه كجاى كارى كه مى

دودمـان نبـوت   گفت: آيا ما فرزندان عبد مناف نيستيم؟ عمرو پاسخ داد: چرا، ولى آنـان را  
نگـارى كنـى، بنـويس. ( المنقـري،      اى نباشد، اما اگر خـواهى نامـه   است و تو را از آن بهره

  )13/ 3 : 1409؛ المسعودي، 472-470ق: 1404
درسـتي  گاه كه پاسـخ علـي را دريافـت كـرد، بـه       معاويه نامه را براي علي نوشت و آن

مه را از عمرو بن عـاص پوشـيده   نصيحت عمرو پي برد. به همين دليل چند روزى پاسخ نا
نگاه داشت، سپس وى را بخواست و آن نامه را برايش خواند، عمرو او را سرزنش كـرد و  

  در اين باره چنين سرود: 
رَّ حرْبـا« جـ و نَـاعالْق كَشَف قَد و    يـــدلالْو أْســـا رهلوهل ــيب شـي 

نٍ بِنُكْـرٍ سـنْ أَبِـي ح مـ ـيا هم و   ــد ــائك بِالْبعي ســنْ م م ــي ــا ه م و 
ــتَكينٍ ســـةَ م ــه مقَالَـ ــت لَـ ــد    و قُلْـ ــعِ الْورِي نْقَطــرُّكْنِ م ــعيف ال  ضَ
نْـدنِ ه ـا ابـي كـبسح نَّ الشَّامعد   ــد ــرَّأْيِ الزَّهي ــوءات و ال ــنَ الس م 
ــزّاً ع تددــا از ــا م طَاكَهأَع ــو نْ مزِيـد       و لَ مـ ك ابـأَج لَـو لَا لَـك و 
ــود  و لَــم تَكْســرْ بِــذَاك الــرَّأْيِ عــوداً ونَ عــــا دلَـــا م و ــه رِكَّتـ5».ل 

  )472-470ق: 1404(المنقري، 
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شود  گويا عمرو با سرودن چنين شعري، درايت معاويه را زير سوال برده و به او يادآور مي
چگونـه  كنـد   . عمرو بـه او گوشـزد مـي   اي ندارد اساس است و پشتوانهيه و پا سخنانش بيكه 

را  اي داوند دارد حاضر شود چون معاويهاي كه نزد خ ممكن است علي (ع) با آن مقام و مرتبه
  كه سراپا بدي و تبهكاري است به سرپرستي مسلمانان حتي اگر بخشي از آنها بگمارد؟ 

هـا او را   دورانديشي نداشته و با وجود آنكه در گزارشمعاويه دهد كه  اين امر نشان مي
اي را  چنين نامههاي عمرو باز  )، حتي پس از توصيه344م: 2002(الجاحظ،  اند دانستهزيرك 
  و خود از عواقب آن رنجور گشته.  است هنوشت

هاي معاويه تعيـين يزيـد بـه عنـوان خليفـه       تدبيري رسد يكي از بارزترين بي به نظر مي
). 1420/ 3 : 1412؛ ابن عبدالبر، 226-225ش: 1368نان پس از خود باشد.(الدينوري، مسلما

اين كار او سبب اعتراض بسياري از مسلمانان گشت. اكثريت مسلمانان از نااليقي يزيد آگاه 
؛ 213-212/ 4 : 1410تابيدنـد(ابن سـعد،    بودند و چنين انتخابي را از جانب معاويـه برنمـي  

). يزيد كه فردي شرابخوار و تبهكار بود، جامعه و مردمـان را  29-27/ 3 : 1409المسعودي، 
به گمراهي و هالكت كشاند و جز ظلم و خونريزي بر آنها امري را روا نداشت. و مورخان 

 – 54 ق:1394، الـبالذري  ؛50-49/ 5 و 212/ 4 : 1410در اين باره هم داستانند(ابن سـعد،  
  ). 71و  67/ 3: 1409؛ المسعودي، 56

اي كـه گـويي    اند به گونه ها معاويه را فردي زيرك و باهوش معرفي كرده برخي گزارش
رسد  ). اما به نظر مي344م: 2002است(الجاحظ،  درايت و تدبير او زبانزد خاص و عام بوده

اسـت بلكـه آن را    بـرده  كه معاويه از اين هوش و ذكاوت در راه اصالح مردمان بهـره نمـي  
است. چنان كه بنابريكي از  طلبانه خود قرار داده بوده يدن به مقاصد قدرتاي براي رس وسيله
  گويد: ها او خود خطاب به مردم كوفه چنين مي نقل

 »ا إِنّي اهللا ولُّوا قَاتَلتُكُم متُصوا لَا و لومتَصل  وا لَا وجتُحتُزَكُّوا لَا و للُون إِنَّكم لك لَتَفعإنّما و ذَل 
  )46 /16 :1337الحديد،  ابى (ابن 6.»كَارِهونَ أنتُم و ذَلك اهللاُ أعطَاني قَد و علَيكُم لأَتَأمرُ قَاتَلتُكم

درحاليكه تدبير و درايت آن نيست كه انسان به وسيله آن قدرت طلبـي كنـد، بلكـه آن    
اني كه تـدبير و  است كه به وسيله آن امور مملكت برپا شود و مردمان به سامان درآيند. انس

گيرد، امام صادق(ع) در ايـن   عقالنيت دارد، آن را در جهت سعادت و در راه خدا به كار مي
  باره چنين فرموده:

  »الْعقْلُ ما عبِد بِه الرَّحمنُ و اكْتُسب بِه الْجِنَانُ«
  و چون از آن حضرت سوال شد پس آنچه در معاويه بود، چيست؟ فرمود:
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 )11/ 1ق: 1407(الكليني، » نَّكْرَاء تلْك الشَّيطَنَةُ و هي شَبِيهةٌ بِالْعقْلِ و لَيست بِالْعقْلِتلْك ال« 
آيد كه معاويه از هرگونه روشي براي رسيدن به مقصود  چنين از گزارشها چنين بر مي هم

رفتارهايي از سوي خود به تحليل چنين » الرسائل السياسيه«است. جاحظ در  كرده استفاده مي
هاي حالل  است. وي معتقد است كه معاويه براي رسيدن به مقصود از روش معاويه پرداخته

اسـت را   كرده و هرآنچه مطابق با كتاب و سنت يا بر خالف آن بوده و غيرحالل استفاده مي
ي گويد هدف صالحان، اصالح و سعادت بشر است و معاويه تنها برا گرفته. او مي به كار مي

هـاي حـرام    كرد. صالحان براي اصالح بشر از حيلـه  هاي خود تالش مي رسيدن به خواسته
  )368-365م: 2002كنند كه اين خود نقض غرض است.(الجاحظ،  استفاده نمي

  تر است چنين گفت: علي (ع) نيز وقتي به او گفته شد كه معاويه از او باهوش
»و ا اللَّهةُ ماوِيعى مهنِّي بِأَدم و نَّهلَك رغْدي رُ وفْجي و ةُ لَا لَويرِ كَرَاهالْغَد نْ لَكُنْتى مهالنَّاسِ أَد 

نْ وةٍ كُلُّ لَكررَةٌ غُدفُج رَةٍ كُلُّ وكُفَرَةٌ فُج كُلِّ ورٍ لغَاد اءول رَفعي بِه موةِ ياميالرضي،  (الشريف7»الْق
 )200بيتا: كالم 
آيد كه وي درايت الزم را نـدارد، بـدون    هاي علي(ع) خطاب به معاويه نيز بر مي از نامه

داند كه رفتـار و گفتـارش بـه سـود      كند و نمي گويد و بدون تدبير عمل مي تفكر سخن مي
هايش به معاويه بارهـا بـه او بـي درايتـي اش را گوشـزد       اوست يا زيانش. علي(ع) در نامه

  سازد.  ن عدم درايت را برايش روشن نموده و او را از نتايج آن آگاه ميكند، داليل اي مي
  گويد:  اي نوشته و در آن خطاب به او چنين مي اي از معاويه نامه وي در پاسخ به نامه

 و يهديه بصرٌ لَه لَيس امرِئٍ كتَاب...  محبرَةٌ رِسالَةٌ و موصلَةٌ موعظَةٌ منْك أَتَتْني فَقَد بعد أَما« 
  )7(الشريف الرضي، بيتا: نامه   8» خَابِطاً ضَلَّ و لَاغطاً فَهجرَ ... قَد يرْشده قَائد لَا

كنـد كـه معاويـه از بصـيرت و بينـايي الزم       امام در اين سخن خود به روشني بيان مـي 
مين دليل است كه نادانسته سـخن  برخوردار نيست و رهبري هم براي راهبري ندارد و به ه

دهد كـه وي از درايـت الزم برخـوردار     كند. اين امر نشان مي گويد و نسنجيده عمل مي مي
  نيست و در امور تدبير مناسب را ندارد.

  كند: اي ديگر در پاسخ معاويه عدم درايت معاويه را چنين وصف مي امام در نامه
 »و ي قَدأَتَان تَابك نْكينَ ذُو منَ أَفَانلِ مالْقَو فَتا ضَعاهنِ قُولْمِ عالس يرَ  وـاطأَس  ـا  لَـمكْهحي 
نْكم  لْـمع لَـا  و  لْـمح  تحـبـا  أَصنْهضِ  مـي  كَالْخَـائاسِ  فهالـد و  ـي  الْخَـابِطاسِ  فيم9» الـد 

  )65الرضي، بيتا: نامه  (الشريف
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كه گويي معاويه در خواب و خيال و به بيـان امـام در    آيد از اين سخن امام چنين بر مي
برد؛ كه اين امر به دليل عدم تفكر و تامل او پيش از سـخن گفـتن بـوده و     افسانه به سر مي

گويـد و بـدون    گردد. در واقع معاويه بدون تفكر سخن مـي  اش مي سبب حيراني و گمراهي
شود و اين همـه نشـان از بـي     يده ميدارد و در نتيجه به حيراني كش هيچ تدبيري قدم بر مي

  درايتي او دارد.
اي ديگر امام در تشبيهي زيبا اين بي درايتي را وصف كرده كه او به هـيچ وجـه    در نامه

شـود   كند. پس از آن به معاويه متذكر مـي  داند و طبق آن عمل نمي سود و زيان خود را نمي
  كه اين براي تو تشبيه نيست بلكه عين واقعيت است:

» و ي إِذْ إِنَّكاوِلُنتُح ورالْأُم ي ونتُرَاجِع طُورلِ الستَثْقسمِ كَالْمالنَّائ  ـهبتَكْذ  ـهلَامأَح ـرِ  ويتَحالْم 
 10» شَـبِيه  بِـك  أَنَّـه  غَيـرَ  بِـه  لَسـت  و علَيـه  أَم يـأْتي  مـا  لَـه  أَ يـدرِي  لَـا  مقَامـه  يبهظُه الْقَائمِ

  )73الرضي، بيتا: نامه  (الشريف
توان نتيجه گرفت كـه معاويـه درايـت الزم را نـدارد و در واقـع از يكـي از        بنابراين مي

داند و بدون تفكـر   باشد، كسي كه سود و زيان خود را نمي شروط زمامداري برخوردار نمي
د! چنين فردي كه خود از تواند امتي را رهبري و مديريت كن كند چگونه مي و تامل عمل مي

كشـاند.   كند، ديگران را نيز با خود بـه گمراهـي و هالكـت مـي     هاي باطل استفاده مي روش
گونه كه معاويه با انتخاب يزيد بـه عنـوان جانشـين خـود مردمـان را بـه گمراهـي و         همان

  كشاند. هالكت
  
  معرفت 2.3

شايسته ترين بـراي ايـن   اي براي حكومت داري معرفت است، و كسي  از ديگر شروط پايه
  اي از امور حكومت داشته باشد: كار است كه معرفت الزم را در هر زمينه

(الشـريف الرضـي، بيتـا:    »   فيـه  اللَّـه  بِأَمرِ  أَعلَمهم ... الْأَمرِ بِهذَا النَّاسِ أَحقَّ إِنَّ النَّاس أَيها« 
   )173خطبه 

زم را كسب نمايد و با دانش صحيح قـدم بـردارد و   اي معرفت ال حاكم بايد در هر زمينه
  اين كار جز به وسيله هم نشيني با علما و ياري گرفتن از حكيمان ميسر نيست:

 »رْ وةَ أَكْثساردم اءلَمالْع نَاقَشَةَ وم اءكَمي الْحف ا تَثْبِيتم لَحص هلَيرُ عأَم  كبِلَـاد ـةِ  وـا  إِقَامم 
  )53(الشريف الرضي، بيتا: نامه »  قَبلَك النَّاس بِه اماستَقَ
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ماند كـه   اگر اداره امور با دانش و معرفت صحيح پيش نرود، نه تنها مملكت استوار نمي
  شوند: مردمان به گمراهي كشيده مي

 »و قَد تُمملع ي لَا أَنَّهغنْبكُونَ أَنْ يي ... ياللُ الْواهالْج ملَّهضفَي هلهالشريف الرضي، بيتا: »  بِج)
  )131كالم 

 و وزيـران  و مسعودي در مروج الذهب نقل كرده كه معاويه پس از نماز عشـا خـواص  
 يـك  تا و گفتند مي سخن وى با شب اول كارهاى باره در وزيران و پذيرفت مي را اطرافيان

 و جنگهـا  و ملـل  شـاهان  سـيرت  و آنهـا  ملـوك  و عجم و عرب ايام و اخبار به شب سوم
خوابيـد از   كه ثلثي از شب را مـي  چنين پس از آن هم .گذشت مي پروريشان رعيت و ها حيله

 در ملوك هاى خدعه و جنگها و اخبار و سرگذشت كه را دفترهائى خواست و خواب برمي
ه ب بودند، دفترها قرائت و نگهدارى مأمور كه مخصوص غالمان و خواست مى بود، ثبت آن

 اقســام و آثــار و سرگذشــت و اخبــار از اى شــمه شــب هــر و پرداختنــد مــى آن خوانــدن
  )31/ 3 : 1409(المسعودي،  .خورد مي او به گوش ها سياستمداري

تواند نشاندهنده اين امر باشد كه معاويه براي مديريت بهتر با بزرگـان   ها مي اين گزارش
اسـت. امـا    پرداختـه  معرفـت بيشـتر مـي   كرده و به مطالعه و كسـب   و حكيمان مشورت مي

ها را در راه سامان دادن به  ها و آگاهي دهد كه معاويه اين معرفت هاي ديگر نشان مي گزارش
  است. گرفته امور مردمان به كار نمي

هاي الزم براي اداره امور اجتماعي و فرهنگي  رسد كه او معرفت به عنوان نمونه به نظر مي
هـاي تـاريخي نشـان     گرفتـه. گـزارش   ا اگر هم داشته از آنها بهره نمياست و ي مردم را نداشته

هاي الزم  دهند كه معاويه شاميان را مردماني نادان و جاهل بار آورده بود و آنها را از آگاهي مي
كـرد و بـه هرسـو كـه      خواست بـا آنـان رفتـار مـي     داشت و در نتيجه هرگونه مي دور نگه مي

كردند معاويه دوست دارد شتر نري  جا كه اگر احساس مي تا آنكشاند؛  خواست آنان را مي مي
ها آمـده   ). در يكي از گزارش34-31/ 3: 1409ديدند(المسعودي،  را ماده ببينند، آن را ماده مي

 صـفين  بـه سـمت   وقتـى  كه بود رسيده بدانجا معاويه قبال در شاميان تسليم و اطاعت كه كار
 را خـود  صـفين عقـل   جنـگ  اثناى نيز در. خواند جمعه نماز آنها با چهارشنبه روزي رفت مي

 به جنگ را ياسر ابن عمار على چون« گفت مي كه را عاص بن عمرو گفتار و كردند او تسليم
  )34-31/ 3: 1409پذيرفتند. (المسعودي،  »اوست قاتل على پس آورده

 از كـه پـيش   اند در نقلي آمده كه برخي از بزرگان شام نزد ابوالعباس سفاح شهادت داده
 اميـه  بنـى  جـز  خانـدانى  و خويشاوندان رسول خدا براى برسند خالفت به عباس بنى آنكه
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هـا در بـاب    ). و گـزارش 34-31/ 3: 1409؛ المسـعودي،  71اند(المقريزي، بيتا:  شناخته نمي
حماقت مردم شام و تبعيت آنها از معاويه بسيار است (به عنوان نمونـه نـك.  المسـعودي،    

  گويد: ). علي (ع) نيز در اين باره چنين مي31-34/ 3: 1409
 »الْمنيةِ أَغْرَاض نُحورهم جعلُوا حتَّى الْخَبرَ علَيهِم عمس و الْغُواةِ منَ لُمةً قَاد معاوِيةَ إِنَّ و أَلَا«

 11)51(الشريف الرضي، بيتا: خطبه 
ل كسب اين دانش بود كه چگونه مردمان را بيشتر آيد كه معاويه به دنبا از اين سخن بر مي

كه چگونه آنان را به سـامان آورد و نتيجـه چنـين     نه آن تحميق كند تا بيشتر از او اطاعت كنند.
  گويد: در وصف مردم شام چنين مي 12رفتاري نيز نابودي است. چنانكه صعصعة بن صوحان

 يـاغى . كننـد  نافرمـانى  همـه  از بيشتر را خالق و كنند، اطاعت همه از بيشتر را مخلوق«
(المسـعودي،  .»شـود  بـد  عاقبتشـان  و بـاد  آنها نصيب نابودى كه بدكاران، پشتيبان و خدايند
1409 :3 /42(  

او  اسـت.  رسد كه معاويه در امور نظامي هم معرفتهاي الزم را نداشته از طرفي به نظر مي
ا نتوانست در برابر سپاه امـام پيـروز   در صفين با همه نيرو و لشگر فرمانبرداري كه داشت ام

شود و براي جلوگيري از شكست به جاي استفاده از تاكتيكهاي جنگي از حيله بر سر نيـزه  
ق: 1404كردن قرآنها استفاده كرد و با اين كار جنگ را ناتمـام گذاشـت (نـك.  المنقـري،     

478-494.(  
ر مسلح حمله بـرد و بـراي   او اين فهم را نداشت كه در جنگ نبايد به مردم عادي و غي

برد. در حاليكه جنگيدن هـم اصـولي دارد و    پيروز شدن، به شهرها و مردم بي پناه حمله مي
  معاويه از معرفت به اين اصول بي بهره بود.

  است:  قرآن كريم نيز پايبندي به اين اصول را متذكر شده و آن را مورد تاكيد قرار داده
 »لُوا وبيلِ  في قاتس الَّذينَ اللَّه لُونَكُمقاتي وا ال وتَدإِنَّ تَع ال اللَّه بحتَدينَ يع190: (البقرة» الْم(  

كه تنها با كساني كه بـا مـا جنـگ     است؛ اول آن در اين آيه سه شرط براي جنگيدن آمده
تعـدي   كه بايد اين جنگيدن در راه خدا باشد و شرط سوم عدم كنند بايد جنگيد؛ دوم آن مي

و تجاوز از حدود است. معاويه خود هدف از جنگ با علي(ع) را خونخواهي عثمان معرفي 
است. او خود خطاب به كوفيان، هـدف   كند و در ازاي آن حكومت شام را خواستار بوده مي

كند. بنابراين او  از جنگ با آنها را نه براي دين آنها كه براي حكومت كردن بر آنها معرفي مي
كه  چنين او پس از آن بيل اهللا جنگيده و نه براي دفع كساني كه با او كارزار كنند. همنه في س

پنـاه   برد و مردم بي جنگ صفين را نيمه تمام گذاشت، به شهرهاي اطراف و مرزي حمله مي
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داد. بنابراين معاويه هيچ يـك از اصـولي را كـه     و غيرمسلح را مورد تجاوز و تعدي قرار مي
  است. مورد تاكيد قرار داده رعايت نكردهقرآن براي جنگ 

هاي تاريخي وي براي تامين  است. بر اساس گزارش معاويه معرفت اقتصادي نيز نداشته
گذاشت و روزانه حدود چهل نفر را پذيرا بود و حاجت هر يـك   نيازهاي مردم، بار عام مي

بـه شـكل   نشسـت و مشـكالت مـردم را     ساخت. يـا در مسـجد مـي    را همانجا برآورده مي
). او بـدون هـيچ نظـام و سـازمان      30-29/ 3: 1409حضوري پاسـخگو بود(المسـعودي،   

نوايي كشانده بـود(ابن عبـد    كرد و در نتيجه مردم را به فقر و بي اقتصادي كشور را اداره مي
كند كه وقتي خبر خالفـت يزيـد بـه مردمـان      ). مسعودي گزارش مي352/ 1ق: 1407ربه، 

  السلولي چنين سرود: همام بن الرحمن رسيد، عبد
ــإن« ــأتواف ــةت ــدأوبرمل  مؤمنينــــا أميــــرةنبايعهــــا  بهن
ــد  كسرىقامكسرىماتماإذا ــةنعــ ــقينا ثالثــ  متَنَاســ

ــا ــافي ــولهف ــاأنلَ ــالن ــا كمــا نعــوداللكــنو  أنوف  عنين
ــربتُمإذاً ــىلض ــودواحت ــحينا بهــا تلعقــونبمكــة  تع الس 

ــاء  شـربنالـوحتىالغيظخشينا ــيدم ــة بن ــا أمي ــا م  روِين
 13»غافلينـا  األرانـب تصيدون  أنـتمورعيـتكمضاعتلقد

  )28/ 3: 1409(المسعودي، 

اي از جانب علـي(ع) بـه نـزد معاويـه      نقل شده روزي صعصعة بن صوحان همراه نامه
  رفت؛ درحاليكه سران قوم نيز نزد معاويه حضور داشتند. در اين هنگام معاويه گفت: 

» لَّه، األرضا اهللاِ، خَليفَةُ اَنَا و لن آخُذَ فَماهللاِ مالِ م وي، فها و لم تَرَكت نهزاً كَانَ مـي  جائ14»ل 
  )43/ 3 : 1409(المسعودي، 

هاي مردم را نشان  بيان اين جمالت از جانب معاويه، معرفت او نسبت به اموال و دارايي
اسـت،   كه او در آن روز خليفه نبوده و علي(ع) خليفه مسـلمانان بـوده   دهد. گذشته از آن مي

تصرف در آنهـا را نـدارد.   ها و اموال عمومي نيز از آن خداست و كسي حق دخل و  دارايي
حتي پيامبران نيز در قبال اعمال خود در برابر خدا بايد پاسخگو باشند، چـه رسـد بـه غيـر     
پيامبران. نيز اين اموال بايد به مردمان بازگردانده شود و در راه پيشـرفت و سـامان مردمـان    

  مورد استفاده قرار گيرد.
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  قوت 3.3
مداري را داشته باشد؛ يعني توانايي تحمل بـار امانـت   زمامدار بايد قوت هاي الزم براي زما

گيري، استواري  اداره امور، گشادگي سينه، توانايي تحمل مخالفان، شجاعت الزم در تصميم
در امور، توان ايستادگي در برابر مشكالت و ناماليمات، توان پاسداري از حقوق مردمـان و  

  قوانين و ... :
  )173(الشريف الرضي، بيتا: خطبه »  علَيه أَقْواهم الْأَمرِ بِهذَا النَّاسِ قَّأَح إِنَّ النَّاس أَيها« 

  كند: علي (ع) در اين باره به مالك اشتر چنين سفارش مي
 »لْ وعرَأْسِ اجرٍ كُلِّ لنْ أَمم ورِكأْساً أُمر منْهلَا م رُهقْها يكَبِيرُه لَـا  و  تَشَـتَّتي  ـهلَيـا  عيرُهكَث «

  )53(الشريف الرضي، بيتا: نامه 
 صـف  جلـو  معاويه صفين روزهاى از يكى در كه كند مي نقل يحيى بن لوط مخنف ابو
 مرتب را مردم و بود ميسره در وقت آن در على(ع). برد حمله على(ع) ميسره سپاه بر و آمد
 بـه مقابلـه   خود ياران از يكى زره با و كرد عوض را خود اسب و زره وقت آن در كرد، مي

 در پـاى  و شـناخت  را علـى(ع)  شـدند،  نزديك چون و كرد پايمردى معاويه رفت، معاويه
 از يكـى  و رفـت  شـام  مـردم  به صـف  تا بود او دنبال به على و بگردانيد رو و آورد ركاب
  )21-20/ 3 : 1409بازگشت. (المسعودي،  و آورد در پا از را شاميان

توان استنباط كرد كه معاويه شخصي ترسو بوده و توانايي ايسـتادگي   مياز اين گزارش 
  است. در برابر دشمني قوي را نداشته

كه در  صفين، جنگ بـه سـود سـپاهيان علـي پـيش       در گزارشهايي ديگر آمده، هنگامي
كند تا جنگ را پايان بخشد. او كه خـود   رفت، معاويه براي رهايي از شكست، تالش مي مي

آغاز جنگ داشت، اكنون از سر ناتواني در جنگ، به بهانه حفظ خـون مسـلمانان،    اصرار بر
كنـد تـا شـايد بتوانـد از ادامـه جنـگ        هايي به علي (ع) و بزرگان اصحاب او روانه مـي  پيام

-470و  411-408ق: 1404جلوگيري نموده و متحمل شكستي بـزرگ نشـود. (المنقـري،    
  )13/ 3: 1409؛ المسعودي، 471

حاضر به جنگ تن به تن بـا علـي(ع) نشـد و مبـارزه طلبـي او را بـي پاسـخ        همچنين 
). او حتي در بحبوحـه جنـگ،   20/ 3: 1409. المسعودي، 387ق: 1404گذاشت (المنقري، 

هـاي   هاي خود ديد، هراسان به يكي از پناهگـاه  وقتي كه پرچمهاي ربيعه را نزديك سراپرده
  )306ق: 1404لمنقري، لشگر گريخت و سپاهيان را تنها گذاشت. (ا
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رسد كه معاويه فردي ضـعيف و فاقـد قـوت الزم بـراي اداره امـور       بنابراين به نظر مي
شده، از حيرانـي معركـه را تـرك گفتـه پـا بـه فـرار         است. هرگاه اوضاع بر او تنگ مي بوده
  زند. گذارد و با عجز و البه براي برونرفت از مشكالت دست و پا مي مي

هاي تو توان استواري در امور و دفاع  گويد كه عموها و دايي ه معاويه مياي ب امام در نامه
  اي: از خود را نداشتند؛ تو نيز اين گونه

»و ا قَرِيبم تهنْ أَشْبامٍ ممأَع الٍ ووا...  أَخْورِعفَص مهارِعصثُ ميح تملع وا لَمفَعديمـاً  يظع 
و وا لَمنَعمرِيماً يقْعِ حبِو وفيا سا خَلَا منْهغَى مالْو و ا لَمهاشنَى  تُميـوالشـريف الرضـي،    15» الْه)

 )64نامه  بيتا:
اي ديگر اين عدم توانايي او را  بنابراين معاويه توانايي دفاع از خود را ندارد. امام در نامه

رانش بويژه در شرايط حساس جنگ در برابر مشكالت و ناماليمات و در دفاع از خود و يا
  كند: چنين بيان مي

 بِجماعتـك  كَأَنِّي و بِالْأَثْقَالِ الْجِمالِ ضَجِيج عضَّتْك إِذَا الْحرْبِ منَ تَضج رأَيتُك قَد فَكَأَنِّي «
 16»اللَّـه  كتَـابِ  إِلَـى  مصـارِع  بعـد  مصارِع و الْواقعِ الْقَضَاء و الْمتَتَابِعِ الضَّرْبِ منَ جزَعاً تَدعوني

  .)10(الشريف الرضي، بيتا: نامه 
  
  عدالت 4.3

رساند، زمامداري برخاسته از عدالت اسـت؛ چراكـه    آن چه مردمان را به ساماني درست مي
). عدالت در مديريت در چهار 13ص  1عدالت سبب حيات همه امور است (آمدي، بيتا: ج

  يابد: يوجه تحقق م

 رساندن حق هر ذيحقي به او 1.4.3
رفت و در حاليكه نگهبانان حاضـر   هاي تاريخي آمده كه معاويه روزها به مسجد مي در نقل

 پشـتيبانى  كـه  كسـانى  و زن و كـودك  و اعرابـى  و ناتوان نشست و بودند روي صندلي مي
 »بكنيـد  او از ظلـم  رفـع : «گفـت  مي »ام ديده ستم: «گفت مى يكى. آمدند مى او پيش نداشتند
 بـا « گفت مي يكى »بفرستيد او با را يكى« گفت مي.» اند كرده تعدى به من: «گفت مي ديگرى

 )30-29/ 3: 1409... (المسعودي،  »بنگريد كارش در: «گفت مي »اند كرده چنان من
دهد كه معاويه در رساندن حقوق افراد به ايشـان نـاتوان بـوده و آنهـا      اين امر نشان مي

اند، اين درحالي اسـت كـه بسـياري از مراجعـه      مجبور به درخواست حضوري از وي بوده
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اند و از طرفـي بـه علـت زمـان و مكـان       اند و به وي دسترسي نداشته حضوري ناتوان بوده
ه كه همگـان درخواسـتهاي خـود را بتواننـد بـه حضـور او       محدود اين امكان وجود نداشت

 برسانند و پاسخ بگيرند.

 قرار دادن هركس در جاي خود 2.4.3
هـاي وي صـورت بگيـرد و     انتخاب هر فرد براي مديريت جامعه بايد بر اساس شايسـتگي 

ول نبايد كساني مسئوليت اداره امور را بر عهده بگيرند كه در حد و انـدازه آن نيسـتند. رسـ   
  است: گرامي اسالم اهميت اين امر را چنين بيان كرده

من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجال وهو يعلم أن فـيهم مـن هـو أولـى     « 
االمينـي،  »( بذلك وأعلم منه بكتاب اهللا وسنة رسوله فقد خـان اهللا و رسـوله وجميـع المـؤمنين    

  به نقل از مجمع الزوائد) 281/ 6: 1397
دادن معاويه، يزيد را به عنوان خليفـه پـس از خـود درحاليكـه او بـه هـيچ وجـه        قرار 

عدالتي معاويه در حق مسلمانان بود. نقل شده كه  استحقاق اين مقام را نداشت، بزرگترين بي
  السلولي با شنيدن اين خبر چنين سرود: همام بن الرحمن عبد

ــإن« ــأتواف ــةت ــدأوبرمل  مؤمنينــــا أميــــرةنبايعهــــا  بهن
ــد  كسرىقامكسرىماتماإذا ــةنعــ ــقينا ثالثــ  متَنَاســ

ــا ــافي ــولهف ــاأنلَ ــالن ــا كمــا نعــوداللكــنو  أنوف  عنين
ــربتُمإذاً ــىلض ــودواحت ــحينا بهــا تلعقــونبمكــة  تع الس 

ــاء  شـربنالـوحتىالغيظخشينا ــيدم ــة بن ــا أمي ــا م  روِين
ــبتصــيدون  أنـتمورعيـتكمضاعتلقد ــا األران  »غافلين

 )28/ 3 :1409المسعودي، »(

را در عين بي لياقتي سرپرست كوفه قـرار داد. (ابـن قتيبـة    » مغيره بن شعبه«او همچنين 
  )218ش: 1368؛ الدينوري،  349: 1992الدينوري، 

وي همچنين عمروبن عـاص را كـارگزار مصـر كـرد درحاليكـه ايـن انتخـاب از روي        
داد و ستدي بود كه ميان آنها انجام شده بود. معاويه از عمرو در  شايستگي نبود و بر اساس

  گويد: كند تا براي شكست علي به كمك او بيايد. عمرو در پاسخ او چنين مي خواست مي
اى معاويه تو را با على همچون دو بار اشتر همسنگى و برابرى نباشد، نه تـو را هجـرت   «

نه هم صحبتى [با پيامبر] و نه جهاد وى و نه فقـه   اوست و نه سابقه و [پيشگامى در اسالم] و
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و دانش او در دين ... و به خدا سوگند كه بر سر اين همه او را فعاليت و سرعت و پويـايى و  
اى همراه با نكوداشتى از جانب خداست. اينك اگر در پيكـار بـا او از تـو     استوار گامى و بهره

  »در اين امر چه ناگواريها و خطرها باشد؟ پيروى كنم مرا چه دهى؟ و تو خود دانى كه
سپس از او حكومت مصر را خواستار شد و معاويه نيز پس از كمي تامل خواسـته او را  

  )237همان:  نيز نك. ؛ 38-37ق: 1404قبول كرد.(المنقري، 
معاويه كارگزار خراسان را نيز بر اساس شايستگي انتخاب نكرد؛ بلكه انتخاب او بر پايه 

ود كه با او در صفين براي فـرار از شكسـت گذاشـته بـود. زمـاني كـه در صـفين،        قراري ب
نورديدنـد و بـه    پرچمهاي ربيعه به سرپرستي خالدبن معمر سپاهيان معاويـه را در هـم مـي   

شدند، معاويه از شدت ترس سپاهيان را رها كرده و گريـزان بـه    سراپرده معاويه نزديك مي
ت. سپس از همان نهانگاه به خالد بن معمر پيـام داد كـه   يكى از پناهگاههاى لشكر پناه جس

اگر جنگ را نا تمام گذارد، فرمانروايي خراسان را به او دهد. هنگامي كه معاويه به خالفـت  
رسيد، خالد را روانه خراسـان كـرد اگرچـه او پـيش از رسـيدن بـه خراسـان در گذشـت.         

  )228 /5 :1337الحديد،  ابى ؛ ابن306و  292ق: 1404(المنقري، 

 انصاف 3.4.3
انصاف در روابط و مناسبات اجتماعي و امور سياسي و اداري به مفهوم نصف كردن سود و 

و حفظ حقوق ديگران همانند حفـظ حقـوق   » داد«زيان ميان خود و ديگران و پاس داشتن 
  خود، و در مقام داوري حقوق طرفين را يكسان و برابر رعايت كردن است.

منابع تاريخي معاويه از همان ابتدا كه سرپرستي شام را در زمان عمر بـه  بر اساس گزارش 
عهده گرفت، به سمت تجمل گرايي و خودگزيني رفت. زماني كه عمر به شام رفت گفت كه 
آيا اين كسراي عرب است؟ و اين در حالي بود كه معاويه همراه گروهي با شـكوه و جاللـت   

دهـي محتاجـان    د و گفت درحاليكه به من گزارش مـي بر عمر وارد شد. عمر او را مالمت كر
  )1417/ 3 : 1412(ابن عبدالبر، اي؟ زيادي گرد توست، چنين شكوه و جاللي را به راه انداخته

پوشـيده و خـوراكش نيـز از همـه بهتـر       همچنين بنابر گزارشها معاويه از همه بهتر مـي 
ن را پشـت در بـه انتظـار    شـده و مراجعـا   است. او صـبحها ديـر از خـواب بيـدار مـي      بوده
  )122/ 6 : 1415(ابن حجر العسقالني،  است. گذاشته مي

 است. دهد كه معاويه رفتارهايي به دور از انصاف داشته اين گزارشها نشان مي
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 مساوات 4.4.3

منـدي از   عدالت در آنجا كه سخن از حقوق عمومي و قرار گرفتن در برابـر قـانون و بهـره   
  و فرهنگي است، به مفهوم مساوات و برابري است.  فرصتهاي اجتماعي، سياسي

  گويد:  اين در حالي است كه معاويه اعتقادي خالف اين امر داشته و خود چنين مي
»لَّه، األرضا اهللاِ، خَليفَةُ اَنَا و لن آخُذَ فَماهللاِ مالِ م وي، فها و لم تَرَكت نهزاً كَانَ مـي  جائ17»ل 

  )43/ 3 : 1409(المسعودي، 
روحيه كاخ نشيني و تجملگرايي معاويه با وجود افراد نيازمند در حكومتش نيز خـالف  

  مساوات است.
توان نتيجه گرفت كه معاويه عدالت نداشته؛ چراكه او انصاف و  از بررسي اين وجوه مي

رسـانده و افـراد را بـر اسـاس      كرده و حقوق مردمان را به آنها نمي مساوات را رعايت نمي
  است. داده شان در جايگاههايشان قرار نمي ستگيشاي

  
  سالمت 5.3

هاي نفساني و خصلت هاي غير انساني، از شروط اساسـي در   سالمت زمامداران از آلودگي
حكومت و مديريت است، و اگر چنين امري در حكومت تحقـق نيابـد سـبب گمراهـي و     

  شود: هالكت مردمان مي
 و قَد تُمملع ي لَا أَنَّهغنْبكُونَ أَنْ يي ياللَى الْوالْفُرُوجِ ع و اءمالد مِ وغَانالْم كَامِ والْأَح ةِ  و امـإِم 

 فَـيقْطَعهم  الْجـافي  لَا و بِجهله فَيضلَّهم الْجاهلُ لَا و نَهمتُه أَموالهِم في فَتَكُونَ الْبخيلُ الْمسلمينَ
 و بِـالْحقُوقِ  فَيذْهب الْحكْمِ في الْمرْتَشي لَا و قَومٍ دونَ قَوماً فَيتَّخذَ للدولِ الْحائف لَا و ئهبِجفَا
فقا يونَ بِهعِ دقَاطالْم طِّلُ لَا وعنَّةِ الْملسل كلهةَ فَي131(الشريف الرضي، بيتا: كالم  الْأُم(  

هاي فقدان سالمت دنيازدگي است، و خطرنـاك تـرين نـوع آن اسـتفاده     يكي از شكل 
  ابزاري از دين است؛ يعني دين وسيله دنيادوستي و تمتعات حيواني شود:

»  الـدنْيا  بِـه  تُطْلَـب  و بِـالْهوى  فيـه  يعمـلُ  الْأَشْـرَارِ  أَيدي في أَسيراً كَانَ قَد الدينَ هذَا فَإِنَّ«
  )53الرضي، بيتا: نامه  (الشريف

اي بـراي   رسد كه معاويه به خوبي از اين ابزار استفاده كرده و ديـن را وسـيله   به نظر مي
  گويد: است، او خود مي دنيادوستي قرار داده
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»لَّه، األرضا اهللاِ، خَليفَةُ اَنَا و لن آخُذَ فَماهللاِ مالِ م وي، فها و لم تَرَكت نهزاً  كَـانَ  مـي  جـائل« 
 )43/ 3 : 1409(المسعودي، 

او از همان ابتدا كه امارت شام را عهده دار شد، براي خود تاج و تخت و كاخ ساخت و 
 1417/ 3 : 1412؛ ابن عبدالبر، 15/ 1ق: 1407به سبك پادشاهان حكومت كرد(ابن عبد ربه، 

 خوانـد  ). او خود از اين امر راضي بود و با خشـنودي خـود را اولـين پادشـاه مـي     1420و 
  ).1420/ 3 : 1412عبدالبر،  (ابن

است. براي مثال او در  آيد كه معاويه رذايل اخالقي ديگري هم داشته اما از گزارشها برمي
(المسـعودي،  خوانـد   اي خطاب به قيس بن سعد بن عباده او و پـدرش را يهـودي مـي    نامه

اند. نيـز   ). درحاليكه هم سعد و هم پدرش از اصحاب خوب پيامبر(ص) بوده16/ 3 : 1409
آورد كه ثابت كند زياد فرزند ابوسفيان و  براي همراه كردن زياد بن ابيه با خود، شاهداني مي

در واقع برادر معاويه است. اين در حالي است كه پدر زيـاد مشـخص نبـوده و معاويـه بـر      
  )8-6/ 3 : 1409دهد.(المسعودي،  ف سنت پيامبر(ص) به او پدري نسبت ميخال

تـوان عـدم سـالمت او را برداشـت كـرد.       هاي علي (ع) نيز خطاب به معاويه مي از نامه
  كند: اي به معاويه، وي را فردي گمراه و بد رأي معرفي مي ايشان در نامه

 بِسـوء  أَمضَـيتَها  و بِضَـلَالك  نَمقْتَهـا  محبرَةٌ رِسالَةٌ و موصلَةٌ موعظَةٌ منْك أَتَتْني فَقَد بعد أَما«
أْيِك7(الشريف الرضي، بيتا: نامه 18»ر( 

هاي دنيا كه سـراپا   از طرفي از ديدگاه علي(ع)، معاويه انساني است سرسپرده به خواسته
  رود: يلباس دنيا را به تن كرده و به دنبال آن م

»و فكَي أَنْت عانإِذَا ص تَكَشَّفَت نْكع لَابِيبا جم أَنْت يهنْ فا منْيد قَد تجها تَبهبِزِينَت و  تعخَـد 
  )10نامه (الشريف الرضي، بيتا: 19» فَأَطَعتَها أَمرَتْك و فَاتَّبعتَها قَادتْك فَأَجبتَهاو دعتْك بِلَذَّتها

دهد كه معاويه تا چه حد دنيازده بوده و در فريب آن به  اين جمالت به خوبي نشان مي
گويد كه تو به راحتي ديـن و   برده. در ادامه اين سخن، علي(ع) خطاب به معاويه مي سر مي

  اي، همان دين و سنتي كه با اكراه بدان داخل گشته بودي: سنت نبي را ترك گفته
 فيـه  دخَلْتُم و طَائعينَ تَرَكْتُموه الَّذي الْمنْهاجِ لَعلَى إِنِّي و نَبِياً استَحدثْت لَا و ديناً تاستَبدلْ ما«

  )10الشريف الرضي، بيتا: نامه »( مكْرَهينَ
بنابراين از ديدگاه علي (ع) دين داري او تنها به دليل ترس يا به اميد دستيابي به مـال و  

  است: اي براي كسب مكنت قرار داده است و دين را وسيله بوده مكنت
»نْ كُنْتُممخَلَ مي دينِ فا الدةً إِمغْبر ا وةً إِمبه17الشريف الرضي، بيتا: نامه »( ر( 
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 »تودلَى فَعا عنْي55(الشريف الرضي، بيتا: نامه »  بِتَأْوِيلِ الد(  
است به شدت دنيا زده كه دين داري اش نيز به هـدف دسـتيابي   در نتيجه معاويه فردي 

  به دنياست و چنين كسي صالحيت الزم براي حكومت و زمامداري را ندارد.
كنـد كـه شـيطان در روح و     اي به صراحت معاويه را مترف معرفي مـي  علي(ع) در نامه

  برد: خون او جاري است و كار خود را به وسيله معاويه پيش مي
 و الـرُّوحِ  مجرَى منْك جرَى و أَملَه فيك بلَغَ و مأْخَذَه منْك الشَّيطَانُ أَخَذَ قَد متْرَف كفَإِنَّ« 
  )10الشريف الرضي، بيتا: نامه »(  الدمِ

كند، فردي گمراه، مترف  اي ديگر نتيجه حكومت چنين فردي را بيان مي علي(ع) در نامه
  كشاند: دارد و به هالكت مي باطل گرايش دارد و مردم را از حق باز مي و دنيازده كه تنها به

و تيدنَ جِيلًا أَريراً النَّاسِ مكَث متَهعخَد كبِغَي و متَهي أَلْقَيجِ فوم رِكحب متَغْشَاه اتالظُّلُم و 
تَتَلَاطَم بِهِم اتهوا الشُّبازنْ فَجع هِمتهوِج وا ولَى نَكَصع  قَـابِهِمأَع ا  وو ارِهم  علَـى  تَولـَّ بـأَد و 
( الشريف الرضي، 20الْقَصد عنِ بِهِم عدلْت و الصعبِ علَى حملْتَهم إِذْ...  أَحسابِهِم علَى عولُوا

  )32بيتا: نامه 

مت الزم بـراي اداره امـور را نـدارد و    توان نتيجه گرفـت كـه معاويـه سـال     بنابراين مي
  تواند فردي شايسته براي حكومت باشد. نمي

تـر و   همه اين موارد مويد آن سخن اميرمومنان است كه فرمـود معاويـه از مـن زيـرك    
گفتند چرا اميرمومنان خالفت را بـه   مدارتر نيست و نيز پاسخ به كساني است كه مي سياست

  معاويه نداده است.
  

  گيري نتيجه. 4
هاي تاريخي معاويه از طلقاسـت كـه در فـتح مكـه و از روي اكـراه و اجبـار        بنابر گزارش
است. پدر او ابوسفيان امارت و حكومت را در يك داد و ستد از ابوبكر و عمر  مسلمان شده

براي او گرفته بود. عثمان نيز به پيروي از دو خليفه پيشين و نيز بـه جهـت قرابتـي كـه بـا      
سرپرستي تمام شام را با تمام اختيارات بـه معاويـه سـپرد. معاويـه از همـان       معاويه داشت

ابتداي حكومت روحيه قدرت طلبي و قدرت دوستي خـود را آشـكار نمـود و بـر همـين      
كرد كه در ديـد   هايي استفاده مي ها و نيرنگ كرد. او در كارها از حيله اساس نيز حكومت مي

داد اما اين  خوردند او را با تدبير و با درايت نشان مي يمردمان و آناني كه به سادگي فريب م
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طلبانه او بود نه براي اصالح مردمان. و به وسـيله   ها در جهت رسيدن به اهداف قدرت حيله
  اي را با خود همراه كرده بود. ها بود كه او عده همين نيرنگ

كه چگونه مردمان توان به چنين سوالي نيز پاسخ داد  بر اساس اين عملكرد اوست كه مي
چنين كسي را در برابر علي(ع) كه صاحب همه كماالت انساني و شايسته تـرين آنهـا بـود    

اند. علي (ع) به دنبال اصالح و سازندگي بود و در اين  پيروي كرده و سخنانش را باور كرده
رنـگ  كرد وگرنه همانگونه كه خود او گفته، اگـر مكـر و ني   راه از ابزار نادرست استفاده نمي

گناه نبود، او از همگان زيركتر بود. اما در مقابل، معاويه از همه راهها براي رسيدن به اهداف 
جست و مردمان ساده انگـار و ظـاهر بـين فريـب      خود كه همان قدرت طلبي بود سود مي

  خوردند. رفتارهاي او را مي
كنـيم،   اهده ميو شايد به همين دليل است كه در گزارشها درباره او نوعي تناقض را مش

رفتار فريبكارانه او حتي گزارشگران را نيز به خطا برده است و البته شايد بتوان گفت كه آنها 
اند و با دقت در عملكردهاي او و كنـار هـم قـرار دادن آنهـا      ظاهر رفتار معاويه را نقل كرده

  توان به بطن رفتار و مقاصدش پي برد. مي
ي او هيچ يك از شـروط الزم بـراي مـديريت و    به هر روي بر اساس گزارشهاي تاريخ

است. سخنان علي(ع) نيز مويد اين امر است. بنابر ايـن گزارشـها و نيـز     حكومت را نداشته
سخنان علي (ع) او فردي است كه از خرد به دور بوده و اعمـال خـود را از روي تـدبير و    

گذارد. وي  اه گمراهي ميشناسد و قدم در ر دهد، سود و زيان خود را نمي درايت انجام نمي
دانش و معرفت الزم را ندارد و به دنبال كسب آن نيست، در نتيجه حتي از درك امور عيان 
نيز ناتوان است. وي قوت و سعه صدر كافي در اداره امور، حتي امور مربـوط بـه خـود را    

  ندارد، چه رسد به اينكه زمام امور مردم را به دست گيرد.
رسانده و افراد  دالت نيست، چراكه حقوق مردمان را به آنان نميهمچنين وي ملتزم به ع

داده. او انصاف و مساوات را رعايـت   هايشان قرار نمي شان در جايگاه را بر اساس شايستگي
  است. كرده و تالشي هم براي مراعات آن نداشته نمي

ه، گمراه و از همه اين ها مهم تر معاويه انساني سالم نيست، وي فردي به شدت دنيا زد
  كند.  مترف است كه شيطان آرزوهايش را از مسير او دنبال مي

بنابراين معاويه صالحيت الزم براي زمامداري، مديريت و اداره امور را نـدارد و چنـين   
  كشاند. كسي تنها مردم را به گمراهي و هالكت مي
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  ها نوشت پي
 

اطـالق  شـدند   مسـلمان  روي ناچـاري از  فتح مكه كساني كه در جريان طلقا عنواني است كه به .1
كه برويد ؛ اذْهبوا وانْتُم الطُّلَقاء« نها فرمود: شود. اين نامگذاري از آن روست كه رسول خدا به آ مي

  )61/ 3: 1387(الطبري، .» شما آزاد شدگانيد
اي صخر! مبادا روزي مسلمان شوي و ما را رسوا كني! آن هم پس از آنان: دايي و عمو و عموي  .2

خـوابي شـب را بـراي مـا بـه       مادرم، كه در بدر كشته و پاره پاره شدند! و نيز حنظله نيك كه بي
 ارمغان آورد. ما را با كاري دشوار وامگذار درحاليكه در بيابانهـاي مكـه زنـان بـر آن [رسـوايي]     

كنند. پس مرگ از سخن دشمنان آسانتر است كه ابن حرب هنگام جدايي از عزي از  پايكوبي مي
 .او روي برگرداندند

هاي سه كتاب مروج الذهب، وقعة صفين و شـرح نهـج البالغـه ابـن ابـي       . متن فارسي و ترجمه3
  هاي زير گرفته شده است: الحديد به ترتيب از كتاب

 ش)، مروج الذهب و معادن الجوهر، 1374الحسين بن على ( المسعودي، أبو الحسن على بن
 .ترجمه ابو القاسم پاينده، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى

ش)، پيكار صفين، ترجمه پرويـز اتـابكي، تحقيـق    1370المنقري، ابوالفضل نصر بن مزاحم (
  . انقالب اسالمى وشرح عبد السالم محمد هارون، چاپ دوم، تهران: انتشارات و آموزش

  ابـراهيم، قـم: كتابخانـه     البالغة، تصحيح محمد ابوالفضـل  نهج )، شرح1337ابن ابي الحديد (
  نجفى. مرعشى   آيةاهللا  عمومى

و  151-170، صـفحات »حكومت حكمت«هاي آن برگرفته از دو كتاب  . اين شروط و دسته بندي4
راني و درس گفتارهاي وي در درس نوشته مصطفي دلشاد ته 170-176، صفحات»داللت دولت«
  مي باشد.» حكومت و مديريت در نهج البالغه«

انـد، (بـه    شـده   . اينك كه جنگ گام به گام به سود او شده و سپاهيان تو از رزم خسته و فرسـوده 5
عفريت جنگ) گويى باز گرد؟ بزرگواريهاى ويژه ابو الحسن (على) ناشناخته نيست و بديهاى تو 

معنـى و) بـرگ و ريشـه     مايه و سست پايه و (كالمى بـى  ها زدوده نشده. سخنى بى نيز از خاطره
گسيخته بدو گفتى، كه شام را به خودمختارى تو، پسر هند، با ايـن تبهكاريهـا و كـج انديشـيها،     
واگذارد! اگر آن را به تو وا نهد چيرگى و عزّتى در نيفزايى و اگر پاسخت گويد طرفى فزونتر بر 

اى؛  ين رأى سست و ناهنجار نه شـاخى، و نـه حتـى كمتـر از شـاخى را نشكسـته      نبندى. تو بد
  )649-646ش: 1370(المنقري، 

 نمـاز  شما دانستم مى خود كه نه كردم، جنگ شما با حج و زكات و نماز براى من پنداريد مى . آيا6
 و شـما  بر كه كردم جنگ شما با آن براى بلكه رويد، مى حج به و پردازيد مى زكات و گزاريد مى
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 نـاخوش  شـما  كـه  چند هر داشت ارزانى من به را اين خداوند و كنم روايى فرمان شما گردنهاى
  )8 /7 :1375الحديد،  ابى داريد؛ (ابن مى

 اگـر . اسـت  گنهكارى و شكنى پيمان او شيوه ليكن نيست، من از زيركتر معاويه سوگند، خدا . به7
 انگيزاند، بر گناه به شكنى پيمان هر اما نبود، كس من از زيركتر نمود، نمى ناخوشايند شكنى پيمان

 اسـت  درفشـى  را شـكن  پيمـان  رستاخيز روز. گرداند تاريك را دل انگيزاند بر گناه به چه هر و
   .شناخته درفش بدان او و افراخته

ترجمه ي سخنان اميرمومنان در نهج البالغه در اين پژوهش از ترجمه نهج البالغه سيد جعفر 
  شهيدي و حسين انصاريان مي باشد.

  نامه ... بسته زيور الفاظ به اى نامه و پيوسته هم به هايى جمله رسيد، من به اى نامه پند تو از بعد اما. 8
 ندانست و گفت...  فرمايد ارشادش تا پيشوايى نه و بنمايد، راهييش تا هست بيناييش نه كه كسى
  .پويد را راهى چه ندانست و رفت گويد، چه

 و نـدارد،  اى نشـانه  صـلح  و آشـتى  از كـه  تناسب، بى سخنانى با رسيد من به اى نامه تو طرف از .9
 بـه  اساسـت  بـى  هاى گفته اين با است، نبافته بر را آن بردبارى و دانش كه اى گونه افسانه كلمات
 .دارد مى بر قدم نشانه بى اى منطقه در تاريكى به يا رفته، فرو شنزار در كه مانى كسى

 مانى را كسى ، -دارى انتظار پاسخ و  -نويسى مى نامه و خواستارى را چيزهايى من از كه تو و. 10
 بـر  ايسـتادنش  كه ايستاده سرگردانى چون يا بيند، اساس بى خوابهايى و رود، گران خواب به كه
 آن تـو  و دانـد  نمـى  وى، زيـان  به يا اوست سود به آمده وى وقت سر به آنچه. افتاده دشوار وى

 .ماند تو به او بلكه نيستى
 او پى كوركورانه. پوشاند مى آنان از را حقيقت و كشاند مى خود دنبال به را نادان گروهى . معاويه11

  .اندازند در مرگ كام به را خود تا تازند مى
 . صعصعه بن صوحان از اصحاب امام علي (ع) است كه در زمان پيامبر(ص) مسلمان شد ولـي 12

(ابـن حجـر    پيامبر(ص) را نديد. همراه علي(ع) در جنگ جمل، صفين و نهروان حضور داشت؛
  ).373/ 3 : 1415العسقالنى، 

 كـه  كـس  سـه  پـس  از ميكنـيم  بيعـت  او بـا  مؤمنان امير زن بعنوان ما بيارند را هند يا رمله . اگر13
. نيسـت  ساخته ما از كارى كه افسوس بپاخيزد، ديگر خسرو بميرد خسروى اگر بودند، آهنگ هم
 خشـمگين  چنـان  كنيد، ليسى كاسه -و گرديد بر مكه به كه ميزديمتان چنان ميداشتيم نيروئى اگر

 بغفلـت،  شـما  و شـده  تباه شما رعيت شويم، نمى سيراب بنوشيم را اميه بنى خون اگر كه هستيم
  ).32-31/ 2 ش:1374المسعودي، ( ميكنيد؛ شكار خرگوش

 هر و است، بمن متعلق برگيرم خدا مال از چه هر و خدايم، خليفه من و بخداست متعلق زمين«. 14
  ).46/ 2 ش: 1374المسعودي، ( ؛.»رواست واگذارم را چه
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 نـه . افتادنـد  خـود  جاى هالكت در دانى مى چنانكه...  مانى مى هايت دايى و عموها به نيك چه .15
 برابـر . شـايد  كـه  آنسـان  كردنـد  حمايـت  را حريمـى  نـه  و بايـد،  چنانكه كردند خود از دفاعى

 .پديدار آن در سستى نه و كارزار ميدان نيست تهى آن از كه شمشيرهايى
 بنالنـد  بـار  سنگينى از كه شتران چون ،آيى فرياد به برد فرو تو به دندان جنگ چون كه بينم مى. 16

 خـاك  بـر  و سـخت  بالهـاى  و دمـادم  ضربتهاى از ناشكيبايى با لشكريانت بينم مى و نمايى، ناله
 .بخوانند خدا كتاب به مرا هم، پى در افتادن

 هر و است، بمن متعلق برگيرم خدا مال از چه هر و خدايم، خليفه من و بخداست متعلق زمين«. 17
  )46/ 2 ش: 1374(المسعودي،  .»رواست واگذارم را چه

 از. بسـته  زيور الفاظ به اى نامه و پيوسته هم به هايى جمله رسيد، من به اى نامه پند تو از بعد اما.  18
  .اى داشته روانه انديشى بد با اى و نوشته گمراهى روى

 توسـت  درون آنچـه  و  -شود كنار به اى پوشيده كه رنگين هاى جامه اين اگر كرد، خواهى چه. 19
 پاسـخش  و خوانـد  را تو فريبانده، هايش خوشي با و نمايانده زيبا را خود كه دنيايى از  -آشكار
 .نهادى گردن و داد فرمان و افتادى، او پى در و كشاند و دادى،

  -دريـاى  مـوج  در و دادى، فريبشـان  ات گمراهـى  بـه  ساختى، تباه را مردم از بسيار گروهى و. 20
 سـو  ايـن  از هـا  شبهه و پوشاند، در سو هر از تاريكيهاشان. انداختى در خويششان  -سرگشتگى

 جـاهلى  گذشـته  بـه  روى و بازگشـتند،  و فتادنـد،  يكسو به حق راه از پس. كشاند سوشان بدان
 دشـوار  كـارى  بـه  را آنـان  چـه . .. نازيدند خود خاندان بزرگى بر و كردند پشت حق به. نهادند

  .نگذاشتى راستشان راه به و واداشتى
  
  نامه كتاب

 .قرآن كريم
قمـى، چـاپ هشـتم،     انصـارى  محمدعلى، ترجمه ودررالكلم غررالحكمآمدى، عبد الواحد تميمى (بيتا)، 

  تهران: بينا.
ترجمه محمود  الحديد، ابى البالغه ابن جلوه تاريخ در شرح نهج)، 1375الحديد، عزالدين ابوحامد ( ابى ابن

  مهدوى دامغانى، چاپ دوم، تهران: نشر ني.
  ابراهيم، قم: كتابخانه  ، تصحيح محمد ابوالفضلالبالغة نهج شرح)، 1337الحديد، عزالدين ابوحامد ( ابى ابن

  نجفى. مرعشى   آيةاهللا  عمومى
، تحقيـق علـي شـيري، بيـروت: دار األضـواء للطباعـة       كتاب الفتـوح ق)، 1411اعثم الكوفي، أحمد ( ابن

  والتوزيع. والنشر
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، تحقيـق عـادل احمـد عبـد     اإلصابة فـى تمييـز الصـحابة   )، 1415ابن حجر العسقالنى، احمد بن على (
  محمد معوض، بيروت: دارالكتب العلمية. الموجود و على

  ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.الطبقات الكبرى)، 1410ابن سعد، محمد (
، تحقيـق  االستيعاب فى معرفـة األصـحاب  )، 1412ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد  (

 على محمد البجاوى، بيروت: دار الجيل.
، تحقيق مفيد محمد قميحه، الطبعة الثالثـة، بيـروت:   العقد الفريدق)، 1407ن عبد ربه، احمدبن محمد (اب

 دارالكتب العلميه.
، تحقيـق ثـروت عكاشـة، ط الثانيـة،     المعـارف )، 1992ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم (

  القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
، تحقيـق روحيـة النحـاس و    مختصر تاريخ دمشق البـن عسـاكر  ق)، 1404بن مكرم (ابن منظور، محمد

 رياض عبدالحميد مراد و محمد مطيع الحافظ و ... ، دمشق: دار الفكر.
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