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 درآمد

 در ایشاا  از بسایاری مناقا  و فضاال  که است تاریخی های شخصیت ترین برجسته از علی امام
 تااری  طاا  در هماااره اجتمااعی سایره و فاردی شخصایت جهات باه حضار  آ  است. هشد ثبت منابع

 (.۲۲: 1349، )مطهااری اساات داشااته غیرمساالمانا  و مساالمانا  میااا  در زیااادی دشاامنا  و دوسااتا 
 انکار صدد در، حضر  آ  واقعی شخصیت شناخت عدم جهت به مااردی در هرچند حضر  آ  دشمنا 

 و روحیاا ، شخصیت از دقیقی نسبتا   شناخت که بادند هم کسانی میا  این در اما، اند باده ایشا  فضال 
 باا دشامنی باه، طلبای ریاست و مقام ح  و دنیای مطامع جهت به ولی داشتند حضر  آ  منزلت و مقام
 شخصایتی عنااا  باه وی است. امای حزب از سفیا  ابی بن معاویه افراد این از یکی پرداختند. علی

، مسالمانا  میا  در نفاذ با او سپس پذیرفت. را اسالم دین ظاهرا  ، مکه فتح از پس شدگا ( )آزاد ُطلقاء از
 خاصای تادابیر باا شد مافق علی حضر  شهاد  از پس وی یافت. دست حکامتی باالی مقاما  به

 گیرد. دست به هجری 60 تا 41 سا  از را اسالمی جامعه در حکامت امر
 اماام منزلت و مقام، شخصیت از دقیقی شناخت اباسفیا  فرزند دهد می نشا  که دارد وجاد شااهدی

 باه، خاای  نزدیکاا  یاا و علای یارا  با وگا گفت در ویژه به مااردی در معاویه است. داشته علی
 در دارد. شاناخت حضار  آ  از میازا  چاه تا که داده نشا  و کرده اعتراف امیرالمؤمنین مناق  و فضال 

، حضار  آ  باا وی های دشامنی و علای اماام فضاال  کتماا  بارای معاویاه هاای تالش ناشتار این
 کاه دارد اهمیات جهات آ  از واکااوی ایان شاد. یم بررسی امام فضال  درباره او اعترافا  همچنین

 آ  فضا  باه زباا  وقتای، علای اماام دشامنا  ترین جادی و ترین سرساخت از یکی عناا  به معاویه
 آ  دشامنا  روح در حتای میازا  چاه تاا امیرمؤمناا  واالی شخصایت دهاد می نشاا ، بگشااید حضر 
 : شاعر قا  به و است کرده حضر  آ  فضال  به اعتراف به وادار را آنا  و گذاشته تأثیر حضر 

 (.۲ /16: تا یب، )نایری االعداء بِه  َشِهد  ما الَفضُ   و  ِبفضلها الَعدو   َشهد َفضال  و
 جامعاه تاا کارده می تاالش پرساتی مقاام و طلبای دنیاا، طماع، حار  جهت به معاویه رسد می نظر به

 باه را علای تاا کارد تاالش حتی او باشند. خبر بی علی مناق  و فضال  از شامیا  ویژه به اسالمی
 خصاصای هاای جمع در ویژه باه، مااردی در معاویه همه این با کند. معرفی اسالم دشمنا  از یکی عناا 

 بسایار شخصایتی، او نگاه در علی دهد می نشا  که است رانده زبا  بر علی امام درباره سخنانی
 است. هباد بسیار اخالقی فضال  دارای و ارزنده، واال

: 14۲4) ایماانی فقیاه مهادی قلم به فی آراء الخلفاء االمام علی کتاب در گفت باید پیشینه درباره
 اسات. هشاد مطارح خام مااد صار  به علی امام فضال  به معاویه اعترافا  از مااردی، (1۲1-13۵
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 ناشاتار ایان اسات. نگرفتاه قارار بررسای ماارد ماضاع این جامع و تحلیلی، روشمند صار  به کنا  تا اما
 سازد. برطرف حدودی تا را کاستی این کند می تالش

 جویی معاویه با امام علی ستیزه

 امااام چهااره تااا گرفاات صااار  فراواناای هااای تالش، (132-41) شااام باار امیااه بنی حاکمیاات دوره در
 از ساخنی اساا  بار (.219 /13: 1337، الحدیاد ابای )ابان شاد فراماش فضالل  و تخری  علی
: تاا یبا، نهج البالغه ) نکردند دریغ وی به زشتی کار هیچ داد  نسبت از امیه بنی و معاویه، علی امام

 /11: 1337، الحدیاد ابی )ابن شد می محساب جرم علی امام با دوستی، معاویه دوره در (.75خطبه
 نقا  حادییی خانادان  و علای فضاال  در که کسی باد ناشته کارگزاران  به حکمی در معاویه (.45

  ماالیااا  و شاایعیا  جهاات همااین بااه (.44 /11: 1337، )همااا ناادارد حرمتاای مااال  و جااا ، کنااد
 ابان ؛9: 1428، )علاای نداشاتند خاای  نزدیکا  به حتی را حضر  آ  فضال  بیا  جرأ  امیرالمؤمنین

 (60 -58)متافاای ُجنادب بن َسمرة چا  افرادی از معاویه زما  همین در (.73 /4: 1337، الحدید ابی
 یا  در کنناد. جعا  علی امام مذمت در روایاتی و علی دشمنا  برای فضاللی کرد می درخااست

 شاده نااز  علای اماام شأ  در که 1، بقره ساره 207 آیه، شد مدعی مبلغی دریافت با جندب ابن مارد
 از برخای نفاا  باه اشااره کاه سااره ایان 204 آیاه و شاده نااز  مارادی ملجام بن عبدالرحمن درباره، باد

: 1337، الحدید ابی ابن؛ 840 /2 : 1353، کافی )ثقفی است هشد ناز  علی درباره، 2دارد مسلمانا 
 او (.120 /7: تاا یبا، )نیشااباری کارد یما ترویج را علی امام لعن و س    معاویه، براین هعالو (!4/72

 کارگزارا  رو این از (.114 /5: 1407، ربه عبد )ابن شاد لعن منابر باالی بر حضر  آ  تا باد داده دستار
 حماای یااقا  تعبیار به که ای گانه به پرداختند می حضر  آ  لعن و س  به آنها حامیا  و امیه بنی و وی

 ایان هماه رغم باه شد! می لعن اسالم جها  غرب و شر  در حضر  آ  (3/191: 199۵، 626)متافای
 معاویاه، آماد خااهد هم علل  ناشتار این پایا  در و شد اشاره آنها از بخشی به که، ها خباثت و ها دشمنی

 او اسات. گشااده حضار  آ  فضا  باه زباا  و کارده اعتراف علی مناق  و فضال  به نیز مااردی در
   دارد. علی امام از دقیقی نسبتا   شناخت که داد نشا 

 از نظر معاویه فضائل امام علی

 اماامی برتار  و آمادهی خیرتار یغ وی خیتار  منابع و ا یروا، میر ک قرآ  در یعل امام مناق  و فضال 
                                                        

 ( 207نَفْسَهُابْتبغاءَمَرْضاتباللَّه)بقره/یشْری وَمبنَالنَّاسِمَنْ1

( 204اَلْدِهبوَهُیَأَلَدُّالْخبصام)بقره/یمافشْهِدُاللَّهَعَلىیاوَیاةِالدُّنْیالْحَیعْجِدُكَاَیْلُهُفبی وَمبنَالنَّاسِمَنْ2
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 بااد  پرشامار باه سانت اها  و عهیش نایسندگا  از بسیاری دهند. یم نشا  گرا ید به نسبت را یعل
 ؛4/464 : 141۵، عسااقالنی ؛4۲: تااا یباا، اصاافهانی )اباااالفر  انااد کرده اشاااره حضاار  آ  فضااال 

 میاا  دری ادیاز  آثاار فیتاأل ساب ، حضار  آ  بسایار مناقا  و فضال  (.16 /1: 1337، دیالحد یأب ابن
 (.3۲0 -۲۲7 /1: 1383، قلم آیینه در علی امام )ن . است هشد نیقیفر  سندگا ینا

 در روایتای اساا  بار اسات. کرده اعتراف علی امام فضال  به بارها معاویه که دارد وجاد شااهدی
 باا، بااد فاختاه همسارش نازد کاه وی، رساید معاویاه باه علای اماام شهاد  خبر وقتی، متقدم منابع

، حلام، علام )صااح ( چاه گفات و کرد جاری زبا  بر را استرجاع کلمه سپس، کرد گریه خبر این شنید 
 بار معاویه های طعن و ها دشمنی شاهد بارها این از پی  که فاخته همسرش رفت! دست از فقهی و فض 
 بار وای: گفات پاسا  در معاویاه کرد. سؤا  رفتارش این جهت به وی از و کرد تعج  بسیار، باد علی

، الادنیا ابای )ابان دادناد دسات از را ای سابقه با و حلیم، فاض ، عالم شخصیت چه مردم که دانی نمی تا!
 مای نشاا  معاویاه سای از اعترافا  این و تعابیر این (.۵83-۵8۲ /4۲: 141۵، عساکر ابن ؛10۵: تا یب

   است. داشته نظر در انسانی واالی فضال  با شخصیتی را حضر  آ  وی دهد
آ  حضار ، دو روایات نیاز در  برخالف روایاتی درباره ناراحتی و اندوه معاویه هنگام شانید  خبار شاهاد 

اسات.  خاشاحا  شده دهد معاویه هنگام شنید  خبر شهاد  اماام علای منابع متأخر آمده که نشا  می
( به نقا  از محاضارا  االدبااء 1260یکی از اینها در تشیید المطاعن تألیف سید محمدقلی ماسای )متافای

(. با این تاضیح که در نساخه چااپی 409/ 2: 1283( است )ماسای کنتاری، 502راغ  اصفهانی )متافای
نایساد ایان مطلا  در نساخه  رقی( میپاو  10۲/ 11: 1416فعلی محاضرا  این نق  نیست و عالمه امینی )

: 1360، 1326نق  بعدی نیز بادو  هایچ اساتنادی در منهاا  البراعاه خاالی )متافاای خطی کتاب هست.
( است. به همین جهت یکی از محققا  با تاجاه باه روایتای کاه انادوه معاویاه را هنگاام شانید  خبار 9/1۲7

(، در خبار خاشاحالی معاویاه تردیاد کارده اسات 105دهد )ابن ابی الدنیا، بی تا:  نشا  می شهاد  امام
تاا  احتماا  داد کاه معاویاه از آ  (. در صار  درستی خبر خاشحالی، می438/ 5: 1417)یاسفی غروی، 

ی خاای  می جهت که امام علی داد حضار  دوبااره باه منظاار  دیاد و هار آ  احتماا  مای را رقی  جد 
است، اماا از آ   ایشا ، از این جهت آساده و خاشحا  شدهسرکاب وی به سای شام حرکت کند، با شهاد  

شاناخت و از مقاام و  جهت که آ  حضر  را به عناا  شخصیتی عاالم، مکتبای و دارای فضاال  اخالقای می
اسات. جماع  منزلت ایشا  به خابی مطلع باد و در عمق وجدان  به آ  حضر  اراد  داشات، ناراحات شده

 کند گفتااری از شاهید مطهاری ی از شااهدی که این احتما  را تأیید میاین دو خبر غیر ممکن نیست. یک
ی  طبقه منافق امیا  عمرو عا  و معاویه پیدا شده بادناد کاه  در زما  علی»نایسد:  است. ایشا  می
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ه علی را از دیگرا  بهتر می ها را می اینها عالم و دانا بادند و واقعیت   تااری  شناختند. این شاهاد دانستند. والل 
جنگید. دنیاطلبی، حر ، عقده روحی داشتند، از اینهاا غافا   است که معاویه به علی اراد  داشت و با او می

تاا  گفت معاویه به جهت شناخت از شخصایت  (. بنابراین می505/ 23، 608/ 16 تا:  )مطهری، بی« نمانید
از فضال  آ  حضار  را دلیا  آ  غام  در نزد همسر خای  اظهار ناراحتی کرده و برخی واقعی امام علی

 و اندوه خاد بر شمرده است.

 تقوا

شاد باه هایچ  ای باد کاه حاضار نمی بسیار با تقاا و پرهیزکار باد. تقاای آ  حضر  به گانه حضر  علی
ترین نافرمانی در برابر خداوند داشته باشاد، هرچناد ایان نافرماانی گارفتن پاسات جاایی از دهاا   قیمتی کاچ 

و را باه غا  و زنجیار ای باشد. آ  حضر  حاضر باد ش  را تا صبح بر روی خارهای مغیال  سپری کند و ا مارچه
(. ایان تقااا و 224 تاا: خطباه  ، بینهج البالغ ای ستم نسبت به بندگا  خداوند بر گردن  نباشد ) بکشند، اما ذره

پرهیزکاااری سااب  شااد تااا معاویااه نیااز در مااااردی بااه آ  اعتااراف کنااد. باار اسااا  نقلاای از اباان اباای الحدیااد 
درباره قصه آهان گداختاه ساؤا  کارد. عقیا  پای  از  علی(، معاویه روزی از عقی  برادر امام 656)متافای

گیری امیرمؤمنا  تعریف کارد. بار اساا  ایان  بیا  این داستا  مشهار، ابتدا داستا  دیگری درباره تقاا و سخت
آ  حضاار  از غالماا ، قنباار خااساات یکاای از  1مهمااا  آمااده باااد،  داسااتا ، روزی باارای امااام حسااین

ه باد و قرار باد میا  مسالمانا  تقسایم شااد را بااز کناد و کمای عسا  از آ  )باه های عس  که از یمن آمد ظرف
کار خاای  علات را پرساید.  پس از دید  کم شد  عس ، از خدمت عناا  سهمیه خای ( بردارد. امام علی

را ماارد  به شد  عصبانی شاد و فرزنادش اماام حساین قنبر قضیه را برای حضر  بیا  کرد. امام علی
ی قرار داد به گانهبازخاا در ایان هنگاام  ای که نزدی  باد به آ  حضر  تازیاناه بزناد. اماام حساین ست جد 

آرام گرفات. ساپس  باا شانید  اسام جعفار قسام داد و اماام آ  حضر  را به حق عمای  جعفار
ضامن  از حق و سهمیه خاای  ساخن گفات. اماام علای حضر  از علت این کار سؤا  کرد و حسین

بایسات قبا  از دیگار مسالمانا ، ساهمیه خاای  را  ن فرزندش اعالم کرد که در عین حا  وی نمیتصدیق سخ
تااناد خریاداری کناد.  بردارد. سپس آ  حضر  چند درهم به قنبر داد و از وی خااست از بهتارین عسالی کاه می

وی آنهاا ریخات و از ها کام شاده بااد، ر  را اجرا کرد، حضر  به میزانی که از آ  عس  وقتی قنبر دستار امام
خداوند درخااست کرد فرزندش حسین را مارد بخش  قرار دهد. معاویه باا شانید  ایان داساتا  از زباا  عقیا  

                                                        
استبااینتغییرهبههمینصیرتمطرحشد(دربارهامامحسن107/2:1376 اینداستاندرمناابابنشهرآشیب)1

 « رد   مقداریعسلازاندرارضکامامحسن»گییدیجزئیکهم
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گفت: کسی را یاد کردی که فضیلت او قاب  انکار نیسات. خداوناد ابالحسان را رحمات کناد کاه وی از پیشاینیا  
(. ایان 253/ 11: 1337الحدیاد،  أبای عااجز کارد )ابانخای  سبقت گرفت و کسانی که پس از وی بیایند را نیز 

کند، ایراد داشاته باشاد  را بیا  می داستا  ممکن است از جهت محتاایی که خطا یا ترک اوالی امام حسین
هار چناد ساهمیه خاای  را از آ  عسا  برداشاته، ولای از منظار اماام  اما شااید بتااا  گفات اماام حساین

کارد. در هار حاا   کرد و این ساهمیه را پاس از تقسایم آ  دریافات می ه صبر می، بهتر باد یا الزم باد کعلی
نقا  ایان داساتا  در مناابع شایعی متاأخر و عادم ایاراد محتااایی بار آ  شااید نشاا  از پاذیرش آ  باشاد )ناا . 

؛ محمدی ریشاهری، 235/ 1: 1416؛ احمدی میانجی، 28/ 15: 1360؛ خالی، 117/ 42 : 1363مجلسی، 
(. سپس معاویه از عقی  خااست تا داستا  آهن گداختاه را بارای او بیاا  کناد. وقتای عقیا  آ  8/380: 1421

(، معاویاه کاه تعجا  کارده بااد، گفات: 224تا: خطبه ، بینهج البالغ )بیا  کرد آماز را  داستا  مشهار و در 
(. ایان 254 -253/ 11: 1337الحدیاد،  أبی )ابن« هیها  هیها  که زنا  از به دنیا آورد  همانند علی عاجزند»

ترین دشامنا  آ   هستند، زباا  یکای از سرساخت گر شد  تقاا و پرهیزکاری امام علی ها که نشا  حکایت
بااد. تمایا  معاویاه باه شانید  حااادی زنادگی   حضر  یعنای معاویاه را نیاز باه اعتاراف فضاال  ایشاا  گشااده

دهد فرزناد اباسافیا   ا و پرهیزکاری آ  حضر ، نشا  میامیرالمؤمنین و تمای  وی به کس  اطالع از میزا  تقا 
رو بر آ  باد تاا مااجرای دقیاق ایان  تا حدودی از واقعیا  زندگی ایشا  باخبر باد. از این ضمن اراد  به علی

 داستا  را از زبا  کسی بشناد که خاد در متن این داستا  قرار داشت.

 بزرگواری

 کارده بادی حضار  حق در که کسانی ویژه به، دیگرا  به نسبت علی عملکرد و رفتار ناع به تاجه
 و هاا بزرگااری ایان از زیاادی ماارد باد. خایی نرم و گذشت اه  بسیار حضر  آ  که دهد می نشا ، بادند

، مفیاد ؛382: 1429، مفید ؛446 /4 : 1387، طبری )ن . است هشد نق  حضر  آ  سیره در ها گذشت
 (.23-22 /1: 1337، دیالحد یأب ابن ؛104 /1 : تا بی

 داد دساتار  یخاا ارا ی به، داد ستکش را عهیشر  بر هیمعاو نگهبانا  علیی وقت نیصف جنگ در
 اظهاار معاویاه باا گاا و گفات در عمروعاا ، دساتار ایان از پای  نناد.ک استفاده آب از هم آنها، دیبگذار 

 ماا آنچه هک است نیا قتیحق»: گفت وی به معاویه اما، کند تالفی بخااهد علی مبادا که کرد نگرانی
ی، )منقار  «ساتین آب نجاایا باه آماد  از او هادف رایاز ، داد نخااهاد انجاام ما درباره او کردیمی عل درباره
 دانساات می و شااناخت می را علاای خااابی بااه وی دهااد می نشااا  معاویااه پاساا  ایاان (.۲۵3: 1404
 احتمااال   ببنادد. دشمن روی به را آب بخااهد که است این از مانع حضر  آ  مداری اخال  و مردی جاا 
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گاهی  آ  روی باه را آب دهاد جرأ  خاد به معاویه تا شد سب  علی امام کرم و ها بزرگااری همین از آ
 ببندد. یاران  و حضر 

 کاه علای خااند. رجز و شد نبرد میدا  وارد معاویه تحری  با بار ی  عمروعا ، جنگ همین در
 علای ناام چا  عمرو گفت. را خای  نام، ضرور  به بنا، باد شده میدا  وارد ناشنا  صار  به ابتدا

 و رفات او جان  به سرعت به امیرالمؤمنین کرد. فرار خای  لشکرگاه سای به و زد تازیانه را اس ، شنید را
 هنگاام ایان در کاه عاا  فرزناد اناداخت. اسا  از را او و رسید او زره دامن به نیزه، زد او سمت به ای نیزه
 باه معاویاه کند! فرار نبرد میدا  از تا کرد پیدا فرصت، عارت  کرد  آشکار با، دید خطر در را خای  جا 
 کاه علای! بار مرحباا گفات عمروعاا  به خطاب و گفت آفرین حضر  آ  نیکای اخال  و بزرگااری این

 را تااا خااساات می اگاار بکشااد؛ را او و بنگاارد بیگانااه عااار  بااه روانداشاات اساات. نیاا  اخااال  بااا مااردی
 -47 /3: 1411ی، افکا اعایم )ابان کارد منصارف تاا کشتن از را او، حیای  و کام  کرم ولی، کشت می
 علای و ساتاد را حضر  آ  مردانگی و گذشت و علی امام بزرگااری معاویه نیز مارد این در (.48

 بار وی دهاد می نشاا  معاویاه سخن محتاای در دقت داد. قرار تحسین مارد نیکای  اخال  جهت به را
 ایان بااد. حضار  آ  ماردی  جاا و کرم، بزرگااری، شد علی امام گذشت سب  آنچه که باد باور این

 است. شناخته می نی  صفا  این با را امام وی دهد می نشا  معاویه جان  از اعتراف

 شجاعت

 شارای  در اینکاه ضامن حضار  آ  بااد. صالبت با و شجاع العاده فا  شخصیتی علی حضر 
 را خاای  دالوری و بااکی بی نیاز نبارد میادا  در عماال  ، است برخاردار کافی شجاعت از داد نشا  عادی
: تاا بی، البالغه  نههج ) است کرده اشاره خای  شجاعت به مااردی در خاد علی امام باد. داده نشا 
   (.6۲، 36نامه، 198، 19۲خطبه

های  رغم درخااسات شجاعت آ  حضر  اعتراف کارده اسات. در نبارد صافین، معاویاه باهمعاویه بارها به 
(. ایان رفتاار معاویاه باه 317/ 6: 1337الحدیاد،  أبی ، هرگز به جنگ تن به تن راضی نشد )ابنامام علی

باد. ضمن اینکه وی در گفتار خاای  نیاز بارهاا باه شاجاعت  ناعی اعتراف به شجاعت و جنگاوری امام
معاویه را باه جناگ تان باه تان دعاا   اعتراف کرده باد. برای نمانه در همین جنگ وقتی علی حضر 

کرد تا مردم با کشته شد  یکای از آ  دو، از جناگ آسااده شااند، عمروعاا  خطااب باه معاویاه از انصااف 
 را بپاذیرد. معاویاه ایان ساخن در این پیشنهاد سخن گفت و از معاویه خااسات، پیشانهاد علای علی

آیاا مارا باه جناگ تان باه تان باا اباالحسان فرماا  »عمرو را اولین خیانت وی در حق خای  خااند و گفات: 
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کند، گایا باه امیاری  دانی او شجاع و دالوری است که سر دشمنان  را از تن جدا می دهی و حا  آنکه می می
و گاهاای معاویاه باا  (. ایان قضایه کاه بعادها نیاز در گفات18/ 1)هماا ، « ای شام پس از من طماع بساته

دانست و معترف باد کاه اگار در برابار  دهد معاویه می (، نشا  می74: 1400عمروعا  تکرار شده )صدو ، 
 قرار گیرد، بدو  ش  کشته خااهد شد، بنابراین عمروعا  را متهم به خیانت کرد. امام علی
 در عمروعاا  فتضاحانهم فارار قضایه باه مرباا ، ستاد را امام شجاعت معاویه که دیگری مارد

 تاا کاه هرگااه من گفت می عمروعا  به ماجرا آ  بعد معاویه شد. بیا  این از پی  که است صفین جنگ
 دسات از فارار و تار  هک مباش غمگین عمرو! ای اما گیرد می ام خنده، افتم می روز آ  یاد به و بینم می را

 نیاز اینجاا در معاویاه (.317، 6: 1337، دیاالحد یأبا )ابن ستین ننگ سک چیه بر طال  یاب بنی عل
 اماام کاه اسات داده نشاا  و داده قارار ساتای  و تمجیاد ماارد ای شایساته نحاا باه را امام شجاعت

 نشاا  معاویاه اعتاراف محتااای در تأما  شناساد. می شاجاع لعاادها فا  شخصیتی عناا  به را علی
 کاس هایچ بلکاه عمروعا  تنها نه که است تاانمندی و شجاع شخصیت وی منظر از علی دهد می

 ندارد. حضر  آ  با رویارویی تاانایی دیگری
 جهات به را خاد زبیر فرزند است. ستاده را حضر  شجاعت نیز زبیر بن عبدالله با گا و گفت در معاویه

 را حضار  آ  باا زبیار فرزناد رویاارویی معاویاه اماا، کرد می تصار شجاعی انسا  علی امام با رویارویی
 قتا  باه را پادر  و تاا چاپ  دسات باا تنها تاانست می حضر  آ  گفت می زبیر ابن به خطاب و باد منکر

 باه کاامال   معاویاه دهاد یما نشاا  نیز اعترف این (.۲0-۲1 /1، )هما  باشد فارغ راست  دست و برساند
گاه علی شجاعت  دانست. می نادرست و پاچ، را حضر  آ  برابر در شجاعت ادعای هرگانه و باد آ

 بذل و بخشش

ای که حتی در مااردی به هماین جهات، ماارد اعتارا   بسیار اه  بذ  و بخش  باد به گانه علی
اعتاراف کارد و  معاویاه در یا  ماارد باه باذ  و بخشا  اماام (.23/ 4 : 1362گرفت )کلینای،  قرار می

: 1337را متهم به بخ  کرده باد، رد کرده است. بر اسا  نقا  ابان ابای الحدیاد ) سخن کسی که علی
ی که از عرا  به شاام رفتاه بااد، دربااره علای1/22 باه  ( روزی شخصی به نام ِمحَفُن بن ابی ِمحَفن َضب 

رین ماردم تا گاایی او بخیا  ام! معاویه گفت: وای بر تا، چگاناه مای ترین مردم آمده معاویه گفت: از نزد بخی 
بخشاد و هزیناه  ای از کاه داشاته باشاد، طاال را پای  از کااه مای ای از طال و خانه است و حا  آنکه اگر خانه

گااه بااد و او را باه  دهاد معاویاه از باذ  و بخشا  کند! این تعریف و تمجید نشاا  می می های آ  حضار  آ
طاال و  به درستی برای اماام علای اعتنا به دنیا در نظر داشت. عناا  شخصیتی اه  بذ  و بخش  و بی
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، 3تاا: خطباه ، بینهج البالغ است ) ارزش باده های مادی دنیا بسیار بی سایر زخارف دنیای و به تعبیری جنبه
 (.1/151تا:  ؛ صدو ، بی1/289تا:  بی ؛ مفید، 3/140: 1405؛ سید مرتضی، 236، حکمت224

 علم

گاهی ویژه است. در ماااردی آ  حضار  خااد بار ایان امار تأکیاد  باده ای برخاردار امیرمؤمنا  از علم و آ
گاهی آ  حضار ، ضامن  (.5تاا: خطباه ، بینههج البالغه )هایی فراتر از دیگارا  در اختیاار دارد  داشت که آ
گاهی تأکیاد دارد کاه آنهاا را از رساا  خادا (، 128)هماا ، خطباهداناد  ها را علام غیبی ذاتی نمی اینکه این آ

آ  حضر  در دورا  کادکی نیز بار امااری مطلاع  (.175، 120، 101، 16هما ، خطبه)دریافت کرده است 
گاااه نباده ( 406سیدرضاای )متافااای (.13/210: 1337الحدیااد،  أبای )اباانانااد  بااد کااه دیگاارا  از آ  اماار آ

( 6۵6ذکر کارده و ابان ابای الحدیاد )متافاای البالغ  نهجحضر  را در  های فراوانی از خبرهای غیبی  نمانه
 (.48/ 7)هما ، های تحقق یافته آ  حضر  را بر شمرده است  مارد از پیشگایی ۲۵نیز بی  از 

گاهی از معاویه، تاریخی شااهد اسا  بر  روایتای در است. هباد مطلع غیبی امار از ای پاره بر امام آ
 افارادی رو این از شاد. مطلع خای  آینده از علی امام زبا  از تا باد این دنبا  به معاویه که است آمده

 چاه بااره ایان در علای اماام ببیناد تاا کنناد منتشار را او مار  خبار و آماده عرا  به تا کرد می مأمار را
 از و کارد تکاذی  را خبار ایان حضر  آ ، رسید علی به معاویه مر  خبر وقتی مارد ی  در گاید. می

 ایان باا خااهاد می جگرخااار هناد فرزناد قسام خدا به فرماد و داد خبر اسالم جها  بر تسلط  و او آینده
 ابان؛ 198 /1: 1409  ی، راوناد  قط ؛ 418 /2 : 1409، )مسعادی بشناد من از را خبر همین کارهای 

 (.288 /1: 1421، اربلی ؛259 /2 : 1376، شهرآشاب
پرسااید )اباان عباادالبر،  می حضاار  علاای معاویااه در مااااردی مسااال  علماای خااای  را مکتاااب از 

ای کاه در یا   (! باه گاناه8۲/ 11: 140۲؛ متقی هندی، 1۲6: 19۵1؛ مال  بن انس، 1108/ 3 : 141۲
دهاد اظهاار تعجا   جااب ساؤاال  دشامن خاای  را می مارد یکی از فرزندا  آ  حضر  از اینکه امام

در پاس  وی فرماد آیا این برای ما کافی نیست که او محتا  و نیازمند به ما باشد و از ماا ساؤا   کرد. امام
دهاد معاویاه، اماام  (. ایان امار نیاز خااد شااهد دیگاری اسات کاه نشاا  می470/ 4: 141۵کند )منااوی، 

گاه در نظر داشته است. او می دانست کاه امیرالماؤمنی علی ن باه جهات را به عناا  شخصیتی علمی و آ
 پرسید. اش از پاس  دریغ نخااهد کرد بنابراین با خیالی آساده، سؤاال  خاد را می بزرگااری
گااهی، شخصایت دربااره، معاویاه حضار در وقتی  بیاا  مطلبای علای اماام العااده فاا  علام و  آ

 (.39۲ /۲: 1409، مغربای نعماا  قاضای ؛71: 1406، رضای )سید شد می همراه وی تصدیق با، شد می
گاهی و علم میزا  از معاویه شناخت از دیگر ای نشانه همراهی و تصدیق این  معاویاه اسات. حضار  آ  آ
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 هنگاام ایان در رفات! طالا  ابای بن علی مر  با علم و فقه که کرد اعتراف امیرالمؤمنین شهاد  از پس
 /3 : 141۲، عبادالبر )ابان برسد شامیا  گاش به سخن این مبادا که کرد نگرانی اظهار معاویه برادر عتبه

 اماام علمای جایگااه و منزلات باه خصاصای هاای جمع در معاویاه کاه دهد می نشا  حکایت این (.1108
   است. کرده می اعتراف علی

اعتراف کرده باد. در ایان گازارش، محماد  ، معاویه به میزا  علم و درایت امام علیالغاراتبه گزارش 
ای بنایساد تاا راهنماای او در اماار حکاامتی  خااست برای او ناماه ( از امام علی38بن ابی بکر )متافای

باشد. این نامه پس از شهاد  محمد بن ابی بکر تاس  عمرو عا  برای معاویاه ارساا  شاد. معاویاه در ایان 
شاد. ولیاد بان عقباه از معاویاه درخااسات کارد آ  را بساازاند، اماا  ه میکرد و شاگفت زد نامه پیاسته نگاه می

گایی علام و دانشای میا  ایان را بساازانم ! باه خادا سااگند  معاویه در پاس  وی گفت: وای بر تا! به من می
ام. معاویاه آنگااه انادکی ساکا  کارد، ساپس باه  تر و اساتاارتر از ایان تاا کناا  نشانیده مطال  علمی جاامع

هاای  گاییم اینها از ناماه ها از علی است، بلکه می گاییم که این نامه ا  خاد نگریست و گفت: ما نمینشین هم
: 1337الحدیاد،  أبای ؛ ابن۲۵1/ 1: 13۵3)ثقفی کافی،  است ابابکر صدیق است که نزد پسرش محمد باده

ری دارای اهمیات بااد نزد معاویه به قد دهد علم و حکمت امام علی (! این نق  تاریخی نشا  می7۲/ 6
که با دید  نامه آ  حضر  به فرزند ابابکر یا به مال  اشتر، خااسته برخی از یااران  جهات از باین بارد  آ  

تر و ارزشامندتر از آ  نیافتاه اسات. ایان حکایات  سخنا  حکیمانه را رد کرد و اعتراف کرد تا کنا  علمی جامع
در میاا  نزدیکاا  خاای  اباایی  ار فضاال  اماام علایهمچنین مؤید این مطل  است که معاویه از اظها

را متاجاه شااند، باه  نداشته است و تنها نگرا  این باده که مبادا شامیا  میزا  اراد  او به سخنا  علی
 نیست. کرد تا وانماد کند آ  کلما  از امام علی همین جهت تالش می

گااه سؤا  را از علیشخصی از معاویه سؤالی پرسید. معاویه از او خااست این  تر اسات. آ   بپرسد که آ
حارف ناشایساتی »مرد اظهار کرد جااب شما را از جااب علی بیشتر دوست دارم! در این وقات معاویاه گفات: 

زدی! آیا کراهت داری از مردی سؤا  کنای کاه رساا  خادا علام بسایاری باه وی آماختاه اسات و دربااره او 
هارو  نسبت به ماسی هستی جاز اینکاه پیاامبری بعاد از مان نیسات. فرماده است تا نسبت به من به منزله 

برد  سپس وی را از نازد خاای  اخارا   آمد به او پناه می هما  کسی که ُعَمر هرگاه برای او مشکلی پی  می
(. 171-170: 1415؛ ابان عسااکر، 86: 1424کرد و نام  را از دفتر دیاا  عطایا حذف کرد )ابان مغاازلی، 

دهاد. نااراحتی  را نازد معاویاه نشاا  می یز به خابی جایگاه علمی و مقام و منزلات اماام علایاین روایت ن
معاویه از اینکه کسی علم امیرالمؤمنین را نادیده بگیرد و بخااهد از دیگرانی که از جهت علمای قابا  مقایساه 

اور معاویه به میازا  علام با آ  حضر  نیستند، سؤاالت  را بپرسد نیز جال  است. این خبر شاهد دیگری بر ب
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را برگرفتاه از  اسات. معاویاه در ایان حادین ضامن اشااره باه حادین منزلات، علام اماام علای علی
 های رسا  خدا دانسته و وی را ملجأ علمی خلیفه دوم معرفی کرده است. آماخته

 فصاحت و بالغت

 (1/۲4: 1337) الحدیاد ابای ابان است. بالغت و فصاحت علی امام خصاصیا  ترین برجسته از
 اسات. دانساته «خاالق کالم از تر پایین و مخلا  کالم از باالتر» را حضر  سخنا ، البالغ  نهج  شرح در

 خادا رسا  سخنا  و کریم قرآ  از پس، بالغت و فصاحت منظر از حضر  آ  سخنا  که نیست تردیدی
 (.63 /33: تا بی، نهج البالغ ) دارد قرار

اذعاا  کارده اسات. هنگاامی کاه  به فصااحت و بالغات در ساخنا  اماام علای معاویه در ی  مارد
ام! معاویاه  تارین ماردم در آداب ساخن پای  تاا آماده ِمحَفُن بن ابی ِمحَفن به معاویه گفت: از پی  درماناده

ترین مردم در سخن گفتن است؛ حا  آنکه به خدا ساگند هیچ کاس جاز او  گفت: وای بر تا چگانه او درمانده
(. سااگند معاویاه ۲۵ -۲4/ 1: 1337الحدیاد،  أبای )ابان آداب فصاحت را برای قاری  سانت نسااخته اسات

 آورد. را از جهت فصاحت در گفتار، سرور آمازگارا  عرب به شمار می دهد که وی امام علی نشا  می

   مناجات

 تاجاه ماارد گستردگی لحاظ از هم و کیفیت لحاظ از هم علی امام های عباد ، مختلف منابع در
 سایره از بخشای عناا  به، الهی درگاه به خالصانه و طاالنی نیازهای و راز و دعا، عباد  است. گرفته قرار
 دهنااده نشااا  گاناااگا  منااابع گاازارش اساات. داشااته ایشااا  زناادگی در خاصاای جایگاااه، حضاار  آ 

 نعماا  قاضای ؛163 /8 : 136۲، )کلینای اسات حضر  آ  فرسای طاقت و برانگیز تحسین های عباد 
 (.۲۲4 /18، 80 /1۲، ۲7 /1: 1337، دیالحد یأب ابن ؛1۵9 /1: 1383، مغربی

خصهاص   دری درضایس اسات. کارده تأییاد را ایشا  های مناجا ، حضر  آ  با دشمنی رغم به معاویه
 در اناد. داده خبار معاویاه باا 1َضابالی َضُمره بن ِضرار مالقا  از، متقدم نایسندگا  از دیگر برخی و االصم 

 عاذرخااهی ابتادا هرچناد ضارار کناد. تاصیف او برای را علی خااهد می ِضرار از معاویه، مالقا  این
 برخای باه اشااره ضمن وی کند. می علی امام خصاصیا  بیا  به شروع، معاویه اصرار با ولی کند می

 ساخن حضار  آ  های مناجا  و داری هزند ش  از، دنیا از پرهیز، علم، تقاا مانند حضر  آ   های ویژگی
 محاراب در کاه حالی در دیدم مناجا  حا  در را وی شبی که دهم می شهاد »: گاید می و آورده میا  به

 مان از دنیاا ای گفات می دنیا به خطاب و گریست می دیده مصی  و مارگزیده همانند و باد ایستاده عباد 
                                                        

( 113/21:1360،؛خیئی421/2:1409،بید)مسعیدی اوشخصیتیعابدوزاهدوازخیاصامامعلی1
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 اشاا  آسااتین  بااا کااه حااالی در معاویااه هنگااام ایاان در «قیاماات... راه درازی و زاد کماای از آه شااا... دور
 بااد گاناه این علای بلاه که کرد اعتراف، ساگند با همراه و تأکیدآمیز بیانی با کرد می پاک را چشمان 

 (.100: تا بی، الدنیا ابی ابن ؛392-391 /2 : 1409، مغربی نعما  قاضی ؛71- 70: 1406، رضی )سید
 دار زناده شا  و عبااد  اها  شخصایتی عنااا  باه را علای اماام، معاویاه دهد می نشا  امر این 
 آ  عباادی سیره شنید  با بلکه پذیرد می را شده حضر  آ  مناجا  از که تاصیفی تنها نه او شناخت. می

 شاد  جااری اسات. هباد گانه همین حضر  آ  قطعا   که کند می یاد ساگند و شده جاری اشک ، حضر 
 کاه چارا اسات علی امام برانگیز تحسین های مناجا  به معاویه عمیق باور و شناخت از نشا ، اش 

 شاد. همراه دیدگا  از اش  شد  جاری با که است بعید، نباشد همراه قلبی یقین و باور با که احساسی

 جویی معاویه با امام علل ستیزه

و حتای در ماااردی اعتاراف باه  چنینی از جایگاه، مقام و منزلت امام علای  رغم شناخت این چرا معاویه به
(، در مقاباا  آ  حضاار  ایسااتاد، تساالیم 3/12: 1409؛ مسااعادی، 120: 1404)منقااری،  حقانیاات امااام

نظر از  ( و باه دشامنی و نبارد باا آ  حضار  پرداخات  صارف30تا: نامه ، بینهج البالغ نشد ) خااسته امام
تاری ماجا   رساد علا  مهم داد، باه نظار می قارار مای ای که معاویه را در برابار اماام علای های قبیله رقابت
 تاا  به ماارد زیر اشاره کرد. تریِن این عل  می است. از مهم شده جایی معاویه با امام علی ستیزه

 مقام پرستی

 پسات باه یابی دست جهت در طمع و حر ، ها انسا  زندگی در خطرناک بسیار های هگا لغزش از یکی
 نشاا  کاه دارد وجااد شاااهدی (.1/12: تاا بی، آمادی تمیمای، 83)قصا// اسات دنیاای های مقام و

 کاششای هایچ از هدف این به یابی دست راه در و باده دنیای مقاما  به حری/ لعادها فا  معاویه دهد می
 کارد اعتاراف کافاه ماردم جمع در علنا   حسن امام با صلح از پس معاویه است. هنباد فروگذار گناهی و

 باه یاا و بدهناد زکاا  و بخاانند نماز آنا  که نباده این در کافیا  و حسن امام با خای  نبرد علت که
 باه کافیا  تمای  رغم به و باد حکامت و قدر  به یابی دست پی در وی بلکه، شاند مشرف خدا خانه زیار 

 حادودی تاا را معاویه باطن که علنی اعتراف این (.14 /16: 1337، الحدید ابی ابن) است یافته دست آ 
 گاایی و اسات دیگارا  بار سالطه جهات در وی طماع و حر  و پرستی مقام دهنده نشا ، ساخت آشکار
   کند. خادداری آ  اظهار از نتاانسته معاویه

 ایان بااد. بساته کاار باه قادر  باه رساید  بارای را خاد تالش تمام نیز عیما  قت  ماجرای در معاویه
 خااای  نفااع بااه را عیمااا  شااد  کشااته کااه (15/257: 1337، الحدیااد اباای )اباان کااار فری  شخصاایت



 

 

لی
م ع

اما
ت 

صی
شخ

 
ویه

معا
ر 

نظ
ز م

ا
 

 41 
 
 

 تاا ورزیاد خاادداری وی باه رسااند  یااری از، داشات نیااز وی کم  به سام خلیفه که زمانی، دانست می
 اماام برابار در، خلیفاه شد  کشته بهانه با او عیما  قت  از پس (.17نامه، نهج البالغ ) شد کشته عیما 

 وقتای»: اسات آماده یعقاابی تااری  در کند. مستحکم شام در را خای  قدر  های پایه تا ایستاد علی
 را عیماا  خاا  کارد بیاا  و نشسات مشاار  به عمروعا  با، شد مصمم علی با زیست برای هیمعاو

 را معاویاه و خااد و دانسات می رسااایی نااعی را بهاناه ایان عمروعاا  دهایم. مای قارار وی با نبرد بهانه
 وی، کارد ساؤا  امار این علت از معاویه وقتی ببرند. را عیما  نام حتی نباید که دانست کسانی سزاورترین

ا: گفت  «.بازداشتی... او اریی از دست شام مردم داشتن همراه با تا ام 
 پاشایده ایشاا  از را اساالم جها  واقعیا  و اخبار، شامیا  بر خای  قدر  تحکیم راستای در معاویه

 فرماانروایی بار او حار  بر دیگری نشا  کار این .(3۲نامه، ۵1خطبه: تا یب، البالغ نهج ) داشت یم نگه
 باه سااگند: گفات عاا  بان عمارو به صفین( جنگ )در روزی معاویه»: اند آورده است. هباد قیمتی هر به

 ایان در مارا او چنانچه و شد خااهم دوزخ آت  مستحق  ، بکشم را علی اگر که دانم می حتما   من خدا
ین( جنگ  جنگیادی  علای با چرا پس: پرسید عا  عمروبن باد! خااهم آت  در من هم باز، بکشد )صف 
 /2: تاا بی، مفیاد ؛77: تاا یبا، اصافهانی ابااالفر  )ن . «نازاست پادشاهی «َعقیم الُملُ  »: گفت معاویه

 کاه معناسات ایان باه و است عربی زبا  در المیلی ضرب، تعبیر این (!294: 1411، کافی اعیم ابن ؛14
 هام حکامات صااحِ   فرزنادِ  اگر یعنی شناسد نمی هم فرزند که است مهم قدری به داری حکامت و ُمل 

 ایان دیگار. افاراد به برسد چه داد خااهد دست از را خای  جا ، کند رقابت ماضاع این در پدر با بخااهد
 جهات باه، حضار  آ  حقانیات و علای اماام جایگااه باه اعتراف رغم به معاویه دهد می نشا  حکایت
 از را او کاه علای اماام مقابا  در تاا کناد قاانع را خااد نتاانست، داشته حکامت بر که طمعی و حر 
 بگذارد. کنار را ایشا  با جاییستیز و بیاید کاتاه باد کرده عز  شام امار 

 کشاتن از حتای وی که رسید جایی به تا آ  حفظ و خالفت به یابیدست مسیر در معاویه طمع و حر 
 بان محماد، عادی بان حجار، حمق عمروبن، اشتر مال  رساند  شهاد  به نداشت. ابا خای  مخالفا 

 باه ماساام ای هظالمانا های شابیخا  اناداختن راه باه و علای اماام شایعیا  از دیگر برخی و بکر ابی
 تردیادی بناابراین اسات. تاجیاه قابا  قدر  تحکیم یا و هدف همین به یابیدست راستای در نیز «غارا »

 طماع و حار  جهت به علی امام منزلت و مقام، شخصیت از کافی شناخت رغم به معاویه که نیست
 وی بناابراین رود. کناار شاام حاکمیات از و شااد اماام خااساته تسلیم نشد حاضر، اش دوستی مقام و

 باد. دیده حضر  آ  با جایی هستیز در را خای  دنیایی مصلحت
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 طلبیدنیا 

 و هاای پیارو و گرا تجما ، طلا  دنیاا شخصایتی معاویاه دهاد می نشاا  کاه هسات متعاددی شااهد
نههج ) اسات هشاد اشاره بدا  نیز علی امام سخنا  در بارها که واقعیتی است. هباد نفسانی های ها 

ِِ   »: اسات آماده معاویاه شخ/ به خطاب حضر  آ  سخنا  از یکی در (.۵۵، 10نامه: تا بی، البالغ   َفا
ْد  َنْفَسَ  

َ
ا   أْوَلَجْتَ   ق َحَمْتَ   َشر 

ْ
ا   َوأق ْوَرَدْتاَ   َو  َغی 

َ
ْوَعاَرْ   َو  اْلَمَهاِلاَ   أ

َ
 هاای هخااسات ؛«اْلَمَسااِلَ   َعَلْیاَ   أ

 را نجاا  هاای هرا و انداخته هالکت به را تا و است داده قرار گمراهی پرتگاه در و کشانده بدی به را تا، د 
 باا ماارد یا  در معاویاه تجمالتای سراسار زنادگی .(30ناماه: تاا یبا، نهج البالغه ) است بسته تا روی به

 ماجاه دوم خلیفاه مقاب  در را خاد عم  تاانست زیرکانه پاسخی با معاویه و شد همراه دوم خلیفه مخالفت
 ماارد کاه سااخت حماراء کااخ باه ماساام کااخی شاام در بعدها او (.۵/331: 1387، )طبری دهد نشا 

   گرفت. قرار صحابه از برخی اعترا 
 آماد. نمی کاتااه کشای حق و عادالتی بی مقابا  در ای ذره علی امام که داشت نظر در باید سایی از

 داد نخااهاد کسای باه ستم و عدالتی بی اجازه باد کرده اعالم خای  زمامداری ابتدای هما  حضر  آ 
 از یکای را علای اماام، مسایر ایان در معاویاه کاه باد طبیعی بنابراین (.1۵خطبه: تا یب، نهج البالغ )

 ایان در مطهاری شاهید بپاردازد. دشمنی به حضر  آ  با و ببیند خای  های خااهی هزیاد جدی ماانع
، شاناختند مای را علای اماتکح و علای هکا هیامعاو و عاا  عمارو میا  بادناد افارادی»: نایساد می باره

 (.608 /16 : تا بی، )مطهری «داد نمی امانشا  اطلبییدن اما دانستند می را علی های هدف

 نتیجه

 دشامنی ایان بااد. علای اماام سرساخت دشمنا  از چند هر معاویه دهد یم نشا  تاریخی شااهد
 خصاا  باه را حضار  آ  لعن و گاییدشنام و بزند امام شخصیت تخری  به دست وی تا شد سب 

 مناقا  و فضاال  به خصاصی های جمع در ویژه به متعدد ماارد در همه این با کند. ترویج شامیا  میا  در
 شخصایتی معاویاه نگااه از علای کاه اسات ایان نشانگر اعترافا  این است. کرده اعتراف حضر  آ 

 باه نیااز و راز و مناجاا  اها ، بلیاغ، فصایح، عاالم، بخشا  و بذ  اه ، شجاع، بزرگاار، تقاا با، مکتبی
 شاد ماانع معاویه دوستی مقام و دنیاطلبی، طمع، حر  طبیعتا  ، شناخت این رغم به است. هباد الهی درگاه

 نسابت شاامیا  جماع در چند هر او بنابراین بپذیرد. را امام های خااسته و شاد امام تسلیم وی تا
 نیاز ماا  صارف از حتی راه این در و باد ایشا  شخصیت تخری  دنبا  به و کرد می بدگایی حضر  آ  به

 نشاا  کاه کارد جااری زباا  بار علای درباره سخنانی گاهی خصاصی های جمع در اما، نداشت دریغ
  است. معترف و دارد باور حضر  آ  مناق  و فضال  به و شناسد می خابی به را علی دهد می
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