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  سفیان بن ابی اقدامات معاویه

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  
االمـین و علـی  محّمـدالحمد هلل رب العاملین و الصالة و السالم علی عبده و رسوله 

  آله و اصحابه اجمعین.
  

  ی معاویه بن ابی سفیان چه نظری دارند؟ : اهل تشیع درباره ١س 
دارند جنـگ بـا آنـان را ماننـد شیعیان چون به معصوم بودن امامانشان اعتقاد  ج :

گویند هر کس با امام معصـوم بجنگـد  آورند و می جنگ با پیامبر خدا به حساب می
شمرند  طالب وارد جنگ شده کافر می کافر است بنابراین معاویه را که با علی بن ابی

ورزند و از هر روایت جعلی و دروغینی که روافض  و از لعنت کردن بر وی دریغ نمی
  نمایند. استقبال می نیز اند و ساخته و پرداختهاعلیه 

به اعتقاد ما مسلمانان اهـل سـّنت ایـن موضـع شـیعیان نسـبت بـه معاویـه بـن 
  سفیان باطل است زیرا،  ابی

 بـوده طالب معصوم که علی بن ابی آید برنمیقرآن مجید و احادیث نبوی  ازاّوًال، 
طا و گناه مبّرا ندانسته است. چنـان است و او نیز چنین ادعایی نداشته و خود را از خ

فانّی لسـُت «از قول وی روایت شده که گفته است:  ٢٠٧ی  که در نهج البالغه خطبه
من برتر نیستم از این کـه «یعنی:  »فی نفسی بفوٍق أن أخطی و ال آمن ذلک من فعلی

  »خطا کنم و کارم نیز از خطا در امان نیست.
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ِإْن َطاِئَفَتـاِن ِمـَن ﴿ی حجرات فرموده است:  رهسو ٩ ی ثانیًا، خدای متعال در آیه َو
ْصِلُحوا َبْیَنُھَمـا

َ
وا َفأ

ُ
ُمْؤِمِنیَن اْقَتَتل

ْ
و چنان چه دو گـروه از مؤمنـان بـا هـم «یعنی:  ﴾ال

بنابراین وقوع جنگ میان دو دسـته از مؤمنـان  »جنگیدند میانشان صلح برقرار سازید
 ات و اعمـاِل باشد و خداوند متعال بـه نّیـ دلیل بر تکفیر هیچ یک از طرفین نزاع نمی

  کند. اهل بغی در قیامت حسابرسی می افروزان جنگ
با هـدایت و الهـام  –سّلم  علیه و آله و لّلها صّلی – رحمة للعـاملینثالثًا، حضرت 

گـروه «یعنـی:  »تقُتلـک الفئـُة الباغیـة«حضرت عّمار فرموده اسـت:  ی رّبانی درباره
وقتی عّمار بن یاسر از یاران با وفای حضرت علی در جنگ  »دکشن تجاوزگر تو را می

گـروه «=  »الفئـُة الباغیـة«ین به شهادت رسید معلوم شد که معاویـه و لشـکرش ّف ِص 
  هستند نه کافر و مستحق لعنت. »باغی

ی دوم خالفـت عثمـان ذی  طالب بـا وجـود ایـن کـه در نیمـه رابعًا، علی بن ابی
داد و در آغـاز خالفـت  عاویـه را مـورد انتقـاد قـرار مـیالنورین برخی از رفتارهای م

خودش به خاطر سرپیچی و عدم بیعـت و اطاعـت معاویـه بـن ابـی سـفیان از رأی 
تجاوزگر، دنیاطلب، گمـراه «شورای مهاجرین و انصار، الفاظ و عبارات تندی مانند: 

 ...  «حدیث برای وی به کار برده است و سرانجام به دلیل  »و منحرف از سبیل مؤمنان
من اتاکم و أمرکم جمیع علی رجـل واحـد یریـد أن یشـق عصـاکم او یفـرّق جامعـتکم 

در حالی که شما متحدًا با شخصی موافقید فردی آمـد «(رواه مسلم) یعنی:  »فاقتلوه
اّتحادتان را به تفّرق تبدیل نمایـد او را بـه قتـل  ورا تجزیه کند  شما و خواست قدرت

ت زیـرا وجـودش را بـرای اسـالم و ـــن دانسـکشتـ ا مسـتحّق ه رـمعاوی »د.ـبرسانی
ا هیچ گاه او را کافر و از دین برگشـته دانست امّ  وحدت مسلمین مضر و خطرناک می
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داشـت و  نخواند و حتی یاران خود را از دشنام دادن بـه وی و سـربازانش برحـذر می
  گفت:  می
اعاملهم و ذکرتم احوالهم کـان  انّی اکره لکم ان تکونوا سّبابین و لکّنکم لو وصفتم«

م احقـن دماءنـا و للّهـاصوب فی القول و ابلغ فی العذر و قلتم مکـان سـّبکم ایّـاهم: ا
دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من ضاللتهم حتی یعرف الحّق من جهلـُه 

مـن «یعنـی:  )١٧٩(نهـج البالغـه کـالم »و یرعوی عن الغّی و العدوان مـن لهـج بـه
اگر کـردار آنـان را وصـف و احوالشـان را اّما  ام دهنده باشیدسندم که شما دشنپ نمی

بیان نمایید در سخن بهتر و در مقام عذر رساتر است و بجـای دشـنام دادن بـه آنـان 
خونهای ما و ایشان را از ریختن حفظ فرما و میان ما و آنان را اصالح  ابگویید: خدای

ده تا کسی که نادان به حق است آن را بشناسد و آن نما و آنان را از گمراهیشان نجات 
  »ی گمراهی و دشمنی است از آن بازایستد. که حریص و شیفته

ای از حضرت حسن درخواسـت کـرد کـه بـا خـوارج  خامسًا، معاویه ضمن نامه
دادم با کسی از اهل قبله بجنگم حتمًا با  اگر ترجیح می«او در پاسخ گفت:  وبجنگد 
من جنگ با تو را فقط بـه خـاطر مصـلحت اّمـت و جلـوگیری از ا امّ  جنگیدم تو می

  )١٧٢ص  ٣(الکامل ابن اثیر ج  »خونریزی رها کردم.
معاویـه را از اهـل قبلـه (از مسـلمانان)  ی پیـامبر اکـرم شود نوه مالحظه می

شمرده است و تا زنده بود بر پیمان صلحی که با وی امضا کـرده بـود وفـادار مانـد و 
  چ اقدامی نکرد.علیه او هی

سفیان  با توجه به آنچه ذکر شد ادعای شیعیان مبنی بر لعن و تکفیر معاویه بن ابی
  باشد. صددرصد مردود و باطل می
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  سفیان چیست؟ ی معاویه بن ابی : موضع اهل سّنت درباره ٢س 
واقعیت این است که معاویه در زمان خالفت حضرت ابوبکر همراه بـرادرش  ج:

ی شام اعزام شد و هر دو به خدمت مشغول شدند بعد از وفـات یزیـد  یزید به منطقه
اش و  معاویه به خاطر خدمات شایسته ،سفیان در زمان خالفت حضرت عمر بن ابی

ی امـروزی) انتخـاب شـد او در  نیز لیاقتی که داشت به عنوان فرماندار شام (سـوریه
ی  ه در نیمـهانـد. البّتـفرماندار شام باقی م ،هم چنان ،دوران خالفت حضرت عثمان

ماننـد علـی بـن  لّلـهی رسـول ا ای از صـحابه هم خالفت حضرت عثمان عـّد دّو 
طالب و عبـاده بـن صـامت و ابـوذر غفـاری از برخـی اقـدامات معاویـه انتقـاد  ابی
سفیان  به طور کلی اقدامات (خدمات و حسنات) معاویه بن ابی بنابر این .کردند می

هـای او بـا  تـوان از مخالفـت نمیاّمـا  باشـد قابل دفـاع می مورد تأیید ودر آن دوران 
ی زیادی از مسـلمانان شـد و اینکـه یزیـد  هکه منجر به کشته شدن عّد حضرت علی 

البته تمام علمای اهل سّنت مواضع علی  و دفاع نمودفاسق را جانشین خود قرار داد؛ 
و باطـل ه علیه او را های معاوی و اقدامات و مخالفتدرست و برحّق طالب را  بن ابی

  اند توضیح این که : نادرست دانسته
ْمُرُهْم  وَ ﴿طبق نصوص آیات قرآن از جمله آیه -١

َ
) ٣٨(شـورا/ ﴾َبْیَنُھْم  ُشوَری أ

َھا َیا﴿ی  و آیه یُّ
َ
ـِذیَن  أ

َّ
ِطیُعـوا آَمُنـوا ال

َ
ـهَ  أ

َّ
ِطیُعـوا وَ  الل

َ
ُسـوَل  أ وِلـي وَ  الرَّ

ُ
ْمـرِ  أ

َ ْ
 ﴾ِمـْنُکْم  األ

اِبُقونَ  وَ ﴿ ی ) و آیه۵٩(نساء/ ونَ  السَّ
ُ
ل وَّ
َ ْ
یَن  ِمَن  األ ُمَھاِجِر

ْ
ْنَصارِ  ال

َ ْ
ِذیَن  وَ  َواأل

َّ
َبُعوُهْم  ال  اتَّ

هُ  َرِضيَ ِبِإْحَساٍن 
َّ
) مسلمانان موظف بودند بعـد از ١٠٠(توبه/ ﴾َعْنهُ  َرُضوا وَ  َعْنُھْم  الل
از اجماع (شورای اولـی االمـر) اطاعـت کننـد و از حضـرت  وفات رسول خدا

سـمعوا و اطیعـوا و ان اسـتعمل ... إ« اسـت: هنیز روایت شده کـه فرمـود دمحّم 
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 »کنید.ای حبشی امیر شما گردید از وی اطاعت  اگر برده  «  یعنی: »علیکم عبد حبشی
 ).١۵ص  ۶و صحیح مسّلم ج  ۵٠۵ص  ٢(مختصر صحیح البخاری ج 

صـار) بـه و ان ینشورای اولی االمر (شورای مهـاجر لّلهبعد از وفات رسول ا
شـورٰی ترتیب خلفای راشدین را یکی بعد از دیگری برگزیدند و مسلمانان هر بار از 

  بیعت نمودند.شورٰی ی منتخب  اطاعت کردند و با خلیفه
وقتی عثمان ذی النورین توسط تجاوزگران به شهادت رسید شـورای مهـاجرین و 

انان در سراسر سرزمین طالب را به عنوان خلیفه برگزیدند و مسلم علی بن ابی ،انصار
به پیروی از او مـردم شـام نیـز از بیعـت بـا و معاویه اّما  وی بیعت کردند اسالمی با

سفیان گفت:  ی برحق مسلمین سرپیچی کردند مشهور است که معاویه بن ابی خلیفه
طالب نخست باید قاتالن عثمان بن عفان را برای قصـاص تحویـل مـن  علی بن ابی

کنم. تمام علمای اهل سّنت این موضـع معاویـه را خطـا  می دهد سپس با وی بیعت
  اند زیرا:  دانسته

اوًال، طبق آیات صریح قرآن بر تمام مسـلمانان واجـب بـود کـه از اجمـاع (رأی 
نیـز دسـتور داده بـود کـه از  شورای اولی االمر) اطاعت کنند و حضرت رسـول

د بنابراین امتناع معاویـه ای حبشی هم باشد اطاعت نماین منتخب اجماع اگرچه برده
  از بیعت با حضرت علی در واقع سرپیچی از دستورات صریح قرآن و سّنت بود. 

ی شـهید جانبـداری نکـرد و  ثانیًا، فرزند ابوطالب به هیچ وجهی از قاتالن خلیفه
بعـد از اّمـا  هیچ گاه نفرمود که آن قاتالن بـاغی و تجـاوزگر نبایـد مجـازات شـوند،

النورین اوضاع بحرانی گشته و کنتـرل آن مشـکل شـده بـود لـذا شهادت عثمان ذی 
گفت اول باید اوضاع تا حدی بسامان گردد و تحـت کنتـرل درآیـد  حضرت علی می
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سپس متجاوزان به سزای اعمالشان برسند. در نتیجه اصرار معاویه بـرای تعجیـل در 
  مجازات قاتالن نادرست بود.
و تمـام  کنـد ه کـامًال مسـتقل عمـل میی قضـائی می قـوهثالثًا، در حکومت اسال

اند هیچ فردی حق ندارد برای گـرفتن  مجتهدین و فقهاء و دانشمندان اسالمی فرموده
صدور حکم و اجرای آن شخصًا اقدام نماید. اگر قرار باشـد هـر کسـی بـه  و حقش

ی شرع خودش وارد عمل شـود فتنـه و  جای دادخواهی و مراجعه به دادگاه و محکمه
آید. بنـابراین درخواسـت معاویـه از جهـت ملغـی دانسـتن  ج به وجود میهرج و مر

بایست مانند حضرات طلحه و زبیـر  ی قضائیه نیز کامًال خطا بود. او می استقالل قوه
مجـازات  در اولویـت قـرار دادنی برحق مسلمین بیعت کند سپس  نخست با خلیفه
  نماید.طالب درخواست  ی شهید را از علی بن ابی قاتالن خلیفه

ی مسلمین منتهی  سفیان به جنگ رودرو با خلیفه مخالفتهای معاویه بن ابی -٢
شد و جمع زیادی از طرفین نزاع در آن جنگ کشـته شـدند و خصوصـًا بـا شـهادت 

م اهل حضرت عّمار برای همه معلوم گشت که معاویه و لشکرش به طور قطع و مسلّ 
 بغی هستند توضیح این که :

آمده است ابوسعید خدری روایت کرده  ۴۴٧ی  شمارهدر صحیح بخاری حدیث 
داشتیم و عّمار بن یاسـر  ها را یکی یکی برمی که هنگام ساختن مسجد النبی، خشت

در حـالی  پیامبر .حال شد کرد و از فرط خستگی بی دوتا دوتا آن ها را حمل می
باغیـه ویـح عـامر تقتلـه الفئـة ال« کـرد فرمـود: ی او پـاک می که گرد خـاک از چهـره

خـدا «یعنـی:  »نتیدعوهم الی الجنة و یدعونه الی النار، قال عاّمر: اعوذ باهلل مـن الِفـ
خواند  رسانند، او آنان را به بهشت فرامی عمار را بیامرزد گروه تجاوزگر او را به قتل می

  .»ها برم به خدا از فتنه کنند، عمار گفت: پناه می (اما) آنان وی را به دوزخ دعوت می
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تقتـل عـامراً «حـدیث «نویسد:  ) می١١۴٠ص  ٣(ج  »االستیعاب «عبدالبر درابن 
 »سـیر اعـالم النـبالء«. و عالمه ذهبی در »ترین احادیث است از صحیح »الفئة الباغیه

حدیث مزبور از احادیث متواتر (احادیثی که صـدور «) نوشته است: ۴٢١ص  ١(ج 
  »باشد. قطعی و مسّلم است) می آن از حضرت رسول

معاویـه و لشـکرش را گروهـی بـاغی  ،اسالمی طبق این حـدیثلمای جمهور ع
 گویند مواضع حضرت علی برحق و درست و موقـف و دانند و به همین دلیل می می

  و نادرست بوده است. سفیان باطل اقدامات معاویه بن ابی

  سفیان چگونه به خالفت رسید؟ : معاویه بن ابی ٣س 
زیرا معاویه پادشاه بود نـه خلیفـه  ،کردتصحیح  راج : نخست باید صورت سؤال 

نسـفی و شـرح  عمـر اثر امام نجـم الـدین »عقاید اهل سّنت«هم چنان که در کتاب 
 »الخالفة ثالثـون سـنة بعـدها ملـک و امـارة« ) آمده است:٢٣٢عالمه تفتازانی (ص 

و قد  »عضوضاً الخالفة بعدی ثالثون سنة ثم تصیر ملکاً «علیه الصالة و السالم :  –لقوله 
 علــی رأس ثالثــین ســنة مــن وفــات رســول هللا –م هللا وجهــه کــّر  – أستشــهد علــیٌّ 

خالفت سـی سـال و «یعنی:  » فمعاویة و من بعده الیکونون خلفاء بل ملوکاً و امـراءً 
خالفـت «که فرمود:  یث پیامبردبعد از آن سلطنت و پادشاهی است. به دلیل ح

و حضـرت  »شـود پادشاهی مسـتبدانه تبـدیل میبعد از من سی سال است سپس به 
پس معاویـه و  .شهید شد سی سال بعد از وفات پیامبر –وجهه  لّلهکرم ا –علی 

متأسـفانه  »انـد. آنان پادشـاهان و سـالطین بوده .اند ام بعد از او جزو خلفا نبودهکّ ُح 
یفـه بعضی از نویسندگان اهل سّنت به خالف حدیث مزبور از معاویه بـه عنـوان خل

  اند. یاد کرده
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  اکنون اگر پرسیده شود معاویه چگونه به سلطنت رسید؟ پاسخ این است که:
ی  ی مسلمین به دسـت عبـدالرحمن ابـن ملجـم، صـحابه بعد از شهادت خلیفه

شورایی تشـکیل دادنـد و سـرانجام حضـرت حسـن را بـه عنـوان خلیفـه  پیامبر
سـفیان ایـن بـار نیـز از رأی  بن ابیبرگزیدند و مسلمانان با وی بیعت کردند. معاویه 

شـورٰی شورای مسلمانان سرپیچی کرد و حاضر نشد همراه با مسلمانان بـا منتخـب 
ی جنگ برادرکشـی  برای جلوگیری از خونریزی و ادامه ی پیامبر بیعت کند و نوه

  فاق کردند:ناچار با فرزند ابوسفیان صلح کرد و در صلحنامه بر سه اصل مهم اتّ 
 ید طبق روش شیخین (ابوبکر و عمر) رفتار نماید.معاویه با - ١
 معاویه حق ندارد برای بعد از خود ولیعهد انتخاب کند.  -٢
 ی مسلمانان سپرده شود.احکومت باید به شور ،بعد از مرگ معاویه  -٣

سفیان به عهدی که با حضرت حسن امضاء نمود وفا نکرد زیـرا  اما معاویه بن ابی
رفتار مبارک ابوبکر صـدیق و عمـر فـاروق اصـًال قابـل  زندگی و رفتار او با زندگی و

مقایسه نبود و به خالف عهدنامه، فرزندش یزید را ولیعهد خود قرار داد و سلطنت را 
به وی سپرد و در نتیجه اصل سوم از عهدنامه نیز هم چنان تعطیل ماند و در واقع بعد 

شـورٰی ی  ه بـر پایـهطالب تاکنون خالفت اسالمی (نظامی ک از شهادت علی بن ابی
  قرار داشته باشد) ایجاد نشده است.

: پس چرا علما و نویسندگان اهل سّنت در آثار و تألیفات خود بـه جـای توضـیح  ۴س 
  اند؟ ی او توصیه نموده خطاهای معاویه مسلمانان را به سکوت و عدم قضاوت درباره
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اصـل مسـّلم و هنگام اسـتناد بـه قـول علمـای اسـالمی بایـد همـواره اوًال،  ج :
را در نظـر داشـته  »قابل نقد بودن آراء و نظـرات دانشـمندان اسـالمی«تردیدناپذیر 

  قید و شرط از رأی و نظر آنان را واجب نپنداریم. پیروی بیدر نتیجه باشیم 
ثانیًا، انتقاد از عمل کرد نادرست حکام کشورهای اسالمی یکی از وظایف مهـم 

امر به «ف به ت متعددی از قرآن، مسلمانان موّظ شود زیرا طبق آیا دینی محسوب می
نیز به نهی از منکر دستور داده  هستند و حضرت رسول »معروف و نهی از منکر

ی مهم دینی از  است، و خلفای راشدین به پیروی از قرآن و سنت به عنوان یک وظیفه
کردنـد چنـان چـه خطـایی از ایشـان دیدنـد از  مسلمانان عصر خود درخواست می

برای نمونه مشـهور اسـت کـه حضـرت ابـوبکر  .عتراض و انتقاد خودداری نورزندا
اگر از خدا و رسول خدا پیروی کردم از من فرمـان «یق در آغاز خالفتش فرمود: صّد 

برید و چنان چه به خالف کتاب خدا و سنت رسولش رفتـاری از مـن سـرزد فرمـان 
نادرست حکام  کردانتقاد از عمل . بنابراین دعوت به عدم»نبرید و علیه من بپاخیزید
دیـن را فـدای خطاهـا و لغزشـهای اشـخاص نمـودن  ی کشورهای اسالمی به منزله

سـفیان یـا هـر یـک از  باشد و چنان چه کسی ادعا کند عمل کرد معاویـه بـن ابی می
کشورهای اسالمی نباید مورد انتقاد قرار گیرد سخنش به خالف آیـات قـرآن و   حکام

  وش عملی خلفای راشدین است.و ر سنت پیامبر
سفیان با حضرت علی، خصوصـًا بعـد از  ثالثًا، بعد از مخالفتهای معاویه بن ابی

شهادت وی در میان مسلمانان دو گروه کـامًال متخاصـم پیـدا شـدند یکـی از آنهـا 
از  کردند آنـان ی مسلمین (حضرت علی) طرفداری می ها بودند که از خلیفه رافضی
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یروانش آغاز کردند و با گذشت زمـان بیشـرمانه زبـان بـه لعـن و سرزنش معاویه و پ
ها بودنـد کـه آنـان هـم  نیز گشودند و گروه دیگر ناصـبی نفرین اصحاب پیامبر

  دادند. گستاخانه به علی بن ابیطالب و فرزندان و یارانش دشنام می
انـه علمای اسالمی مواضع هر دو گروه را انحرافی و گمراهانه دانستند و راهـی می

ضـمن برائـت و بیـزاری مسـتمر از مواضـع روافـض و  به طور کّلـی برگزیدند یعنی
و غیـر  لّلهبقیه (اصحاب رسول ا که جز پیامبر حقیقت نواصب و اعالم این

مواضع علـی بـن ابیطالـب را درسـت و  :گفتند ؛آنان) از خطا و گناه معصوم نیستند
 در ایـن مـورد ١دانیم. و خطـا مـی سفیان را نادرسـت برحق و اقدامات معاویه بن ابی

هـایی کـه  (تصریح به خطاهای معاویه و برحق بودن مواضع حضرت علی) به کتاب
اثر ابـن تیمیـه  »عقیدة الواسـطیه«توان به  میاند از جمله  ی عقاید نگاشته شده درباره

اسـت نـامبرده در  »عبـدالمنعم مصـطفی حلیمـه«ی دیگر سـخن  مراجعه کرد نمونه
بعـد از ذکرحـدیثی از صـحیح  »تهذیب رشح العقیـده الطحاویـه« از ۴١۶ ی صفحه

للحسـن بـن  –سـلّم  هللا علیـه و صـلّی –قال رسـول هللا «بخاری که در آن آمده است: 
علی ان ابنی هذا سید و إنی ارجوا أن یصلح هللا به بین فئتین مـن اّمتـی و لعـّل هللا ان 

ی حسـن  درباره پیامبر خدا«ی: یعن .»یصلح به بین فئتین من املسلمین عظمیتـین
ی او میـان دو  ر است و امیدوارم که خـدا بـه وسـیلهرَو علی فرمود: این فرزندم َس  بن

گروه از اّمتم صلح برقرار کند و امید است خدا به وسیله او میان دو گروه از مسلمانان 

                                            
) همان ياران مؤمن -سالم اهللا عليهم –(مهاجرين و انصار  -ص-اشتباه نشود اصحاب رسول اهللا - 1

طبق آيات صريح قرآن همگي بهشتي  -ص-ي حضرت رسول ان آموزش ديده و تربيت شدهو شاگرد
داراي واالترين مقام و منزلت نزد باريتعالي هسـتند و نسـبت دادن گنـاه بـه آن      -ع  –بعد از انبياء و 

ي  ي توبـه بـا در نظـر گـرفتن قاعـده      سـوره  100ي  محبوبان و ممدوحان خدا بعد از نازل شـدن آيـه  
 است. »البرار سيئات المقربينحسنات ا«
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ن فدّل اّن معاویـه و مـن معـه مـن املسـلمی« گوید: . می»صلح و سازش ایجاد نماید
یعنـی:  »املغفور لهم یوم القیامة ال یجوز لعنهم و تکفیرهم کام یفعل الشیعة الروافض
اند کـه روز  این حدیث داللت دارد بر این که معاویه و همراهانش از مسلمانانی بوده

گیرند بنابراین لعن و تکفیر آنـان همـانطور کـه شـیعیان  قیامت مورد مغفرت قرار می
  »ز نیست.دهند جای رافضی انجام می
شود که علمای اسالمی از لعن و تکفیـر معاویـه و همراهـانش نهـی  مالحظه می

  اند نه از انتقاد و اعتراض به خطاهای او. کرده
دانند که از سوی روافض اخبـار و روایـاتی بـه نـام حـدیث  رابعًا، اهل تحقیق می

اصب نیز سفیان ساخته شده است و از طرف نو نبوی در ذم و نکوهش معاویه بن ابی
  ٢در مدح و تعریف معاویه احادیثی جعل شده است.

حال اگر کسی به روش صحیح تحقیق در تاریخ و حدیث آشنا نباشـد بـا وجـود 
مخالفتهای معاویـه و جنـگ و اخبار و گزارشهای تلخ و جانسوز مربوط به اقدامات 

 وی با علی بن ابیطالب و خصوصًا احادیث جعلـی مزبـور در ذم و نکـوهش فرزنـد
سفیان امکان دارد به جای نقدی منصفانه و موافق با موازین دینی مانند شیعیان به  ابی

  .کشانیده شوند بن ابی سفیان مسیر انحرافی و باطل لعن و تکفیر معاویه
بنابراین علمای اهل سـّنت در واقـع از ایـن جهـت بـه سـکوت و عـدم قضـاوت 

این امر هرگز به معنی این نیسـت کـه اند و  سفیان توصیه کرده ی معاویه بن ابی درباره
کسی حق ندارد اقدامات تلخ و جانگداز معاویه علیه حضرت علی را کـه منجـر بـه 

                                            
اللئـالی املصـنوعه فـی احادیـث «الزم به ذكر اسـت طبـق اظهـارات صـريح امـام سـيوطي در        - 2

) هيچ حـديث صـحيحي در   207ص  2(ج  »منهاج السنه«) و ابن تيميه در 220ص  1(ج » املوضوعه
 ذم يا مدح معاويه وجود ندارد.
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ق و ایجـاد تفـّر  کشته شدن کثیری از مسـلمانان و برچیـده شـدن خالفـت اسـالمی
شد، مورد نقـد و  اسالمی اّمتبار چندین قرنه و تحمیل حکومتهای سلطنتی بر  تذلّ 

  هد.بررسی قرار د
تقتل عامراً الفئة «واقعیت این است که تمام علمای اهل سّنت طبق حدیث متواتر 

دانند و سرپیچی او از رأی اجماعی شورای  معاویه و لشکرش را اهل بغی می »الباغیه
مهاجرین و انصار برای بیعت با حضرت علی و سایر مواضـعش و خصوصـًا کشـتن 

ولیعهد قرار دادن پسرش یزید و ...  ،نامهحجر بن عدی و یارانش و نیز به خالف عهد
تـوان  اند بنـابراین نمی اند و هیچ یک از موارد فوق را تأیید ننموده را مورد نقد قرار داده

به علمای اهل سّنت تهمت زد که آنان به عدم هرگونه اعتراض و انتقـادی نسـبت بـه 
  اند. سفیان فتوا داده مواضع و اقدامات معاویه بن ابی

ه الزم به یادآوری است که انتقاد علمای اسـالمی از خطاهـا و اقـدامات در خاتم
دفـاع از قداسـت «نادرست معاویه به خاطر دفاع از دین خدا است، یعنی آنان میان 

دفـاع از حـریم » دعوت به سکوت و یا توجیهه نامستدل خطاهـای معاویـه«و » دین
  دانند. ی دینی خود می مقّدس دین را وظیفه

  
  

  


