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چکیده

صدور حکم عزل معاویه از استانداری شام ،یکی از عمدد تدیی اددداما

امام علی(ع) در عیصة اصالحا سیاسی بود که پیامدهای ناخواستهای را
به همیا آورد .معاویه که شام را ادطاع و تیول خود میدانست ،نه تنهدا بده

رأی امام تمکی نکید ،که از بیعت با آن حضی نیدز خدودداری ورزیدد.

تمیّد او در بیابی خلیفه مسلمی  ،روابط میان شام و عدیا را تیدی کدید .در

چنی شیایطی ،معاویه با اتخاذ کدام راهبید توانست در بیابی امام مقاومدت

کند و ور را به سود خود بیگیداند؟

یافته های ای پژوهش که مبتندی بدی روت توصدیفی تللیلدی اسدت ،ن دان

می دهد که او به توصیة م داوران خدود ،عمدیو بد عداک را کده یکدی از
داهیان عیب بود به خدمت گیفت تا از کاردانی و مودعشناسی او به سدود
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خود بهی بیداری کند .پیمان راهبیدی که میان آنها در بیتالمقدس منعقد

شد ،حاکی از یک معاملدة سیاسدی بدود کده ندی آن عمدیو بد عداک بدا
دریافت وعدد اسدتانداری مصدی ،متعهدد شدد تدا معاویده را در رسدیدن بده

اهداف مورد نظی ،در رویارویی با امام علی ،یداری رسداند .عملیداتیشددن
ای پیمان ،ن ان داد که بیای نخستی بار در تاریخ اسالم ،خدعه و نیینگ

به مثابه ابزاری بیای رسیدن به ددر و حکومت مدورد بهدی بدیداری ددیار

گیفت و بعدها تدوالی فاسددی را بده همدیا آورد ،بدهندوریکده خالفدت

اسالمی را تا میتبة سلطنت فیوکاست و منش و روتِ اکاسی و دیاصدی را

در دالبی نوی بازتولید کید.

واژههای کلیدی :امام علی ،معاویه ،عمیو ب عاک ،پیمدان راهبدیدی،
دتل عثمان ،حکمیت

مقدمه

سیاستی که امام علی بیای احیای سیی رسول خدا و اصالح سداختار دددر و حکومدت در

پیش گیفت با موانع متعددی روبهرو شد .عمد تیی مانع ،از سوی داسطی پدید آمد که بدا
ملوریت شام ،حاضی به تمکی در بیابی آن حضی نبودندد .معاویده کده از روزگدار خلیفدة
دوم بی شام امار یافت و با نفوذ در میان خاندانها و شیوخ دبایل ،بی مقددررا آنهدا مسدلط
شد و میدم ای سیزمی را به انقیاد خود درآورد ،اینک از پدیییت حکدم امدام در وانهدادن
دددر خددودداری کددید و را نافیمددانی در پددیش گیفددت .اید بددیای نخسددتی بددار بددود کدده
استانداری در تاریخ اسالم ،فیمان خلیفه را مطاع نمیشمید و به خواست او گیدن نمینهاد.
ای یاغیگیی ،هم حیمدت مقدام خلیفده و خالفدت را فدیو مدیکاسدت و هدم مامعده را
دستخوت ناآرامیها و ک مکشهای سیاسی میکید .با اید حدال ،آن ده بدیای معاویده در
صدر اولویتها دیار داشت ،حفظ حاکمیت خود بی منطقه شام بدود کده مدیکوشدید بده هدی
نییق ممک  ،از آن پاسداری کند .او سیاستمدارِ اخالدی نبود که حکومت را ابدزاری بدیای
امیای عدالت ب مارد؛ بلکه حکومت در چ م او از چنان ارزشی بیخوردار بدود کده بدیای
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حفظ آن میکوشید تا به هی روشی متوسل شود و استفاد از هی وسیلهای را بیای تأمی اید
هدف ،مباح شمارد .مؤید ای مدعا آن است که چون مییی ب عبداهلل بجلدی از سدوی امدام
علی مأموریت یافت تا در دم ق ،معاویه را به اناعت و تسلیم فیاخواند ،بدیای مددتی سدفیی
امام را در بالتکلیفی رها کید و سپس به توصیة م اوران خود ،عمیو ب عاک را به خدمت
گیفت تا به کمک تدابیی داهیانة او که چیزی مز عدول از شیو های شیعی و اخالدی نبود،
امام را به دخالت در دتل عثمان متهم کند و خود را خونخوا خلیفه مقتدول ملدو دهدد و از
ای نییق حاکمیت امام را به چالش بک د.
پیمانی که میان معاویه و عمیو عاک در بیت المقدس منعقد شد ،مبنای همکاری ای دو
سیاستمدار زییک بیای رویارویی با امام علی و حفظ حاکمیت معاویه و بیک دیدن او ددیار
گیفت که البته در آن میان ،عمدیو نیدز از ثمدیا آن بدینصدیب نماندد و پدادات رایزندی و
همکاری خود را به نیکی دریافت کید.
هیچنددد کدده نقددش معاویدده و عمددیو عدداک در تدداریخ اسددالم از دییبدداز مددورد تومدده
تاریخ پژوهان بود و به تولید ادبیا دابل تومهی در ای زمینده انجامیدد اسدت امدا زوایدا و
ابعاد مختلف حیا سیاسی آنها هم نان ملتاج پیتدوافکنی و بدازخوانی اسدت تدا بتدوان بده
نتایج منقلی دسدت یافدت .در میدان مندابع تداریخی ،تنهدا نبقدا الکبدیی بده انعکداس مدت
عهدنامه پیداخته و از تومده بده زمیندههدا و پیامددهای آن خدودداری نمدود اسدت .در میدان
پژوه گیان معاصی ،حس ابیاهیم حس در کتاب «تاریخ عمیو ب عداک» ،عبداس ملمدود
عقاد در کتاب «عمیو ب عاک» ،دکتی اصغی منتظیالقائم در مقالة «نقش معاویه در تضدعیف
حوز خالفت امییمؤمنان» ،دکتی احمد رضا خضدیی در مقالدة «بیرسدی تطبیقدی زمیندههدا و
میاحل دستیابی امویان به ددر » ،حامد منتظیی مقدم در مقالة «روابط امام علدی و معاویده»
و نیز منسینک در مدخل «عمیو ب عداک» در دایرةالمعارف اسدالم ( )EI2تنهدا از همکداری
معاویه و عمیو ب عاک سخ گفتهاند بیآنکه مت عهدنامه و مفاد و مدلوال آن را مدورد
ارزیابی دیار دهند .اما اید مقالده بدا رویکدیدی متفداو  ،مدیکوشدد تدا در پیتدو داد هدای
تاریخی ،زمینه هدای انعقداد پیمدان راهبدیدی میدان معاویده و عمدیو عداک و نیدز فیاینددها و
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فیآورد های آن را با تددیق در ملتوای عهدنامده و مددلوال آن مدورد کداوت و ارزیدابی
دیار دهد و تقابل دو گفتمان اموی و علوی را بازنماید.
معاویه :استاندار معزولِ متمرد

عثمان ب عفان پس از دوازد سال خالفت ،سیانجام در شورشدی کده بده ملاصدی خانده او
انجامید ،در هجدهم ذیاللجه سال  35هجیی به دتل رسید (اب کثیی .)7/190 :1986 ،اید
امی سیآغاز بیوز فتنهها در مهان اسدالم شدد (ابد شدبه4/1274 :1410 ،؛ ابد کثیدی:1986 ،
 )7/192و روز دتلش به «یوم الدار» شهی یافت (اب عبد ربه4/298 :1381 ،؛ ابد نقطقدی،
 .)135 :1367التهاب اوضاع سیاسی مدینه به حدی رسید که مناز خلیفه سده روز بدی زمدی
ماند و از سوی شورشیان اماز دف نیافت ،تا اینکه با وسدانت امدام علدی ،شدبانه بده خداک
سپید شد (نبیی4/412 :1967 ،؛ اب نقطقی .)134 :1367 ،مدینه چند روز بیخلیفده ماندد
(دینددوری176 :1368 ،؛ اب د مددوزی5/65 :1413،؛ اب د صددبا  )60 :1409 ،تددا اینکدده ادبددال
عمومی به سمت امام علی گیایش یافت و از او خواسته شد تا زمامداری مامعده اسدالمی را
بیعهد گیید .امام ابتدا حاضی به پیییت ای امی ن د (نبدیی4/427 :1967 ،؛ مفیدد:1367 ،
45؛ اسکافی49 :1302 ،؛ مقدسدی )2/874 :1374 ،و خطداب بده مهدامیی و انصدار گفدت:
«اگددی بددیای شددما سددمت م دداور داشددته باشددم بهتددی از آن اسددت کدده بددی شددما امددار کددنم»
(نهجالبالغه ،خطبه92؛ مسکویه .)1/423 :1369 ،اما پس از اصیار میدم و به مهدت تعهددی
که به ادامه عدل داشت ،خالفت را پیییفت و کمی به احیای سیی رسدولاهلل بسدت؛ هیچندد
که میدانست مسئله خون عثمان (ابد اعدثم کدوفی ،)390 :1374 ،ومدود مددعیان خالفدت
(مفید )45 :1367 ،کینههای انباشتهشدد ددییش و ازهدمپاشدیدگی وحدد مامعده اسدالمی
(نهجالبالغه ،خطبه )16 :و تییگی اوضاع (همان ،خطبه)92 :کار را بی او دشوار خواهد کید.
امام با مدیت تمام بیای انجام اصالحا در سه حوز سیاسی ،ادتصادی و اعتقادی وارد
عمل شد .نخستی ادددام او در حدوز سیاسدی ،پداکسدازی سداختار دددر و حاکمیدت از
ومود عناصی ناشایست و بیکفایتی بود که پیش از ای  ،بده دددر و ثدیو دسدت یافتده و
امار

مسلمی را به حکومت اکاسی و دیاصی بدل کید بودندد .در میدان اید اسدتانداران،
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معاویه کسی بود که شام را ادطاع و تیول خود میدانست .او در روزگار خالفدت ابدوبکی بده
همیا بیادرت یزید ب ابوسفیان به شام رفت و در فتح شدهیهای سداحلی مدیتیانده شدیکت
نمود (الزرکلی .)7/261 :1989 ،پس از میگ ابوبکی بود که از سوی عمدی بده عندوان والدی
اردن منصددوب شددد و چددون بددیادرت یزیددد  -اسددتاندار شددام -در حادثددة ندداعون عمددواس
درگیشت ،خلیفة دوم ،دلمدیو او را بده معاویده سدپید و وی را بده اسدتانداری شدام بیک دید
(اب اثیی.)2/560 :1965 ،
شیو ای که معاویه در نی بیست سال زمامداریات به عنوان استاندار شام بیگزید ،شدبیه
به سلوکِ ملوک و سالنی بود (ماحظ1/11 :1411 ،؛ دلق دندی ،بدیتدا .)1/11 :او از سدیِ
مباها و افتخار ،خود را نخستی پادشا میخواند (یعقوبی .)2/166 :1378 ،به همی سبب،
کسانی او را کسیای عیب خواندند (ابد حجدی عسدقالنی6/121 :1415 ،؛ سدیونی ،بدیتدا:
 ) 195و کسانی هدم بدی او بده عندوان ملِدک سدالم کیدندد (یعقدوبی .)2/144 :1378 ،خدوی
اشیافیگیی معاویه به درمه ای رسید که زبان مالمت عبداهلل بد عمدی د فقیده مدینده د بدی او
گ ود شد و خطاب به وی گفت« :اگی ای کاخ را از مال خدا ساختهای از خیانتکدارانی؛
و اگی از مال خود باشد از اسیافکاران هستی» (یعقوبی.)2/166 :1378 ،
افزون بی ای  ،معاویه در نی دوران زمامداریات بی شدام ،توانسدت بدا ری دهدوانددن در
میان خاندانها و شیوخ شاما  ،آنها را به سیسختتیی مدافعان و حامیان خدود بددل کندد.
او از سابقه بلندی در اسالم بیخوردار نبود و کارنامة روشنی هم در عصی رسول بدیای خدود
ردم نزد بود و انتسابش به باند «نلقاء» ،منزلت او را در چ م پییوان رسول میکاست .چده،
اصطالح نلقاء در ای روزگار از ننی میمومی بیخوردار بود (آئینهوند.)93 :1371 ،
معاویه ،اسالم را بیاساس فهم خود تفسیی میکید و شامیان که رعایدای وفدادار او بودندد
از منظی امویان به اسالم مدی نگییسدتند و از ماهیدت حکومدت نبدوی و سدیی و مدنش پیدامبی
چندان انالعی نداشتند .به همی سبب بود که امام در انجام اصالحا خود میبایسدت هدم
عناصی ناالیقی را که بی مقدرا سیاسی و امتماعی میدم حاکم شد بودند بده زیدی ک دد و
هم دست آنها را از بیتالمال و منابع ادتصادی مامعه اسالمی کوتا سازد.
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از دیدگا امام ،کارگزاران عثمان ،عناصی ناشایستی بودند که کفایدت الزم را بدهعندوان
بازوان امیایی او در امی حکومت نداشتند .ای پسماند های نظام عثمانی ،نده تنهدا بدا م دی
امام در احیای سیی رسولاهلل موافق نبودند ،بلکه اتخاذ اید شدیو را در تعدارا بدا زنددگی
اشیافی خود میدانستند .آنها که بهخوبی از کارکید امتماعی توحید و سیی پیدامبی آگداهی
داشتند ،از مودعیت اشیافی و متمایز خود در شیایط مدیدی که امام وعد عدلملدوری در
ادار مامعه داد بود (رک .نهجالبالغه ،خطبه )16 :بیمناک شدند.
هیچند در همان آغاز ،کسانی از درِ نصیلت وارد شدند و به امام توصیه کیدند تا عدزل
معاویه را به تأخیی اندازد و ای سیاست را بعد از تثبیت اوضاع دنبدال کندد (یعقدوبی:1378 ،
2/77؛ مسددعودی1/712 :1378 ،؛ اب د مددوزی )5/71 :1312 ،امددا آن حضددی  ،حاضددی بدده
پیییت ای رأی ن د و آن را تساهل در دی و زبونی در امیای امور خواند (نبیی:1967 ،
4/440؛ اب اثیی3/197 :1965 ،؛ مسعودی )1/712 :1378 ،و در پاسخ به اب عباس کده از او
تقاضای خوی تنداری و مدارا کید بود،گفت« :افیاد ناالیق را بیکنار میکنم و اگدی حاضدی
به تمکی ن دند ،بی آنها شم یی میک م»(نبیی.)4/440 :1967 ،
بیای کسی که خود را مان ی پیامبی میشمید و وظیفة خود را ادامة عددل مدیدانسدت،
چگونه ممک بود که با عناصیی سازت کند که سیی نظیی و عملی او را دبدول نداشدتند و
آن را بینمیتافتند؟ سازت با بدعتگیان ،در تعارا با دسدتورا الهدی و آمدوز هدای نبدوی
بود و بیای کسی چون علی (ع) که تقید به تعالیم الهدی و نبدوی را بدی حکومدت و خالفدت
مقدم می شمید ،مماشا با معاویه دشوار بود .در چ م امام ،ارزت حکومت در ای بود که
بتواند حقی را بیمای خود بن اند و یا بانلی را دفع کند و گینه از عطسة یک بز زکامی هم
ناچیزتی بود (نهجالبالغه ،خطبده .)3 :از سدوی دیگدی ،کسدانی کده از سدتمگیی کدارگزاران
عثمان به ستو آمد بودند دطعاً از آن حضی انتظار داشدتند تدا دسدت آنهدا را از تعددی بده
حقو میدم دطع کند و مانع از تداوم حضورشان در رأس هیم مامعه شود .افدزون بدی اید ،
در منطق امام ،سازت با نمادهای اشیافیت ،زراندوزی ،تفاخی و تعصدبا دبیلدهای و مداهلی
از هیچ تومیهی بیخوردار نبود؛ و بهکارگییی آنها در منظومه سیاسی مدید ،به منزلدة تأییدد
و م یوعیت بخ ی به اعمال و رفتار گیشتة آنها شمید میشدد (منتظیالقدائم.)190 :1380 ،
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به همی سبب بود که فار از هیگونه مصللتاندی ی ،فیمان عزل معاویه را صدادر کدید و
از عبداهلل ب عباس خواست تا مسئولیت استانداری شام را بیعهد گیید؛ اما اب عباس با ای
استدالل که ممک است معاویه او را به گیوگان بگیید و از ای نییق بدی امدام ایجداد ف دار
کند ،از دبول ای مسئولیت عیرخواهی کید (نبیی .)4/440 :1967 ،گزینة دوم امام ،سدهل
ب حنیف بود که ای مسئولیت به او واگیار شد؛ اما در میانة را  ،در منطقه تبدوک سدپاهیان
معاویه را را بی او بستند و نمایند امام را مجبور به بازگ ت به مدینه کیدندد(همان4/442 :؛
اب اثیی.)3/201 :1965 ،
معاویه با عدم تمکی در بیابی فیمان امدام ،تمدیّد خدود را آشدکار کدید و ن دان داد کده
حاکمیت مدید را به رسمیت نمیشناسد و شام را به او تسلیم نمیکند .رویهای که نسبت به
امددام علددی در پددیش گیفددت ،او را بدده سیاسددتمدار زییکددی چددون عمددیو بد عدداک ملتدداج
ساخت(اب نقطقی ) 144 :1367 ،تا حکومدت نوبنیداد امدام را در سدایة تددابیی داهیاندة او بدا
چالشهای مدی روبهرو سازد و آن حضی را از تعقیب و امیای سیی رسولاهلل باز دارد.
عمرو بن عاص در کانون توجه معاویه

معاویه در همان حال که به حمایت شامیان متکدی بدود ،بدا دددت اوضداع و احدوال را رصدد

میکید تا مبادا میدم از منابع دیگیی تغییه فکیی شوند (معفییان .)273 :1383 ،او با اتکدا

به چنی حامیانی ،را تمید را در پیش گیفت .امام در ابتدا کوشید تا به شیو مسالمتآمیدز،
ای عنصی متمید را به اناعت و تسلیم فیاخواند .حتی بنا به روایتی ،بی آن شد تدا شخصداً بده
شام سفی کند و معاویه را به خیی و صالح دعو نمایدد؛ امدا ابوایدوب انصداری او را از اید
تصمیم منصیف کید (اب اعثم کوفی .)401 :1374 ،امام در نامهای که بده همدی منظدور بده
معاویه نوشت و مییی ب عبداهلل بجلی را مأمور ابال آن کید ،تصییح نمود کده «بیعتدی کده
میدم در مدینه با م کید اند بیای تو نیز که در شام ادامدت داری الزامدی اسدت؛ چده همدان
کسانی که با ابوبکی و عمی و عثمان بیعت کید بودند و بی همان پایه و روشی کده بدا ای دان
بیعت شد بود ،با م بیعت کید اند .از ای رو هیچ فید حاضی را چار ای نیست مگدی آنکده
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اختیار بیعت کند و هیچ فید غایب را راهی نیست که آن را میدود شدمارد» (منقدیی:1366 ،
48-49؛ دینوری.)194-195 :1368 ،
معاویه پس از دریافت نامة امام ،میدم را به مسجد فیاخواند تا آنها را در مییان امی ددیار
دهد .او در خطابة خود تصییح کید« :م خلیفة عمی ب خطاب و عثمدان بد عفدان بدی اید
سیزمینم و اینک ،خونخوا خلیفهای هستم که مظلومانه ک دته شدد اسدت» (منقدیی:1366 ،
 .)52-53سپس از میدم شام پیسدید کده «شدما در بدار خدون عثمدان چده مدیگوییدد؟ آنهدا
بی درنگ حمایت خود را از معاویه در انتقام خون عثمان اعالم کیدند و به او انمینان خانی
دادند که در ای را از مان و مال خویش خواهند گیشت» (همان.)53 :
معاویه که نمیخواست به راحتی شام را از دست بدهد ،به زعم خود بی آن شد تا با امدام
وارد یک معامله سیاسی شود .از ای رو ،به نمایند ای ان پی نهاد کید که اگی اختیدار مصدی
و شام به او واگیار شود ،حاضی است با خلیفه بیعت کندد (همدان .)58 :مییدی ندی نامدهای،
درخواست معاویه را به امام منتقل کید و منتظی پاسخ آن حضی ماند .امام در پاسخ ،اظهار
نمود که پیش از ای در مدینه «مغیی ب شعبه به م پی نهاد کید تدا معاویده را در شدام نگده
دارم؛ اما م به خواست او ودعی ننهادم .خداوند میا به گونهای نخواهد که گمدیا کننددگان
را بهعنوان بازوان خود بیگییم .اگی ای مید حاضی به بیعدت نیسدت ،بده کوفده بیگدید» (ابد
اعثم کوفی469 :1374 ،؛ منقیی.)81 :1366 ،
زمانی که معاویه از سوی مییی تلت ف ار دیار گیفت تا پاسخ روشنی به نامة امام ارائده
کند ،او مهلت خواست تا در ای خصوک با افیاد مورد اعتمادت م دور کندد و نتیجده را
به وی اعالم نماید .معاویه با بیادرت عتبه ب ابیسفیان رایزنی کید و از او راهکاری نلبیدد.
عتبه به او پی نهاد کید تا عمیو ب عاک را به خدمت بگیید (منقدیی54 :1366 ،؛ دیندوری،
195 :1368؛ اب دتیبه )130 :1380 ،و از ذکاو او در ای خصوک بهی مند شود .ای گونده
بود که عمیو ب عاک در کانون تومه معاویه دیار گیفت و سیاست میب او را در دسدتور
کار دیار داد.
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جذب عمرو بن عاص

عمیو ب عاک سیاستمدار زییکی بود که معاویه نمیتوانست بیای پی دبید امدور حکدومتی

خود به او بینیاز باشد .او یکی از داهیان چهارگانة عیب بدود (ابد حبیدب بغددادی ،بدیتدا:
184؛ ثعالبی)88 :1965 ،که سیاست و فیاست را به هم درآمیخته بود و در گ ودن گی های
دشوار مهار فو العداد ای داشدت (ابد عبدد البدی .)4/1446 :1412 ،او متعلدق بده یکدی از
خانواد های اشیافی بنوسهم  -از دبیلة دییش -بود که نسبش در کعب ب لؤی به پیدامبی مدی
رسید (اب دتیبه .)285 :1992،نایفة او (بنوسهم)در روزگاران پیش از اسالم از منصدبداران
دییش در مکه به شمار میآمدند (اب عبد ربده )3/314 :1381 ،و ریاسدت بدی امدوال خاصده
(اموال الملجی ) تا ظهور اسالم در دست آنها بود (همان ما) .پدرت عاک ب وائل ،که از
تامیپی گان دییش بود و به خیید و فیوت کاالهای یمنی ،شدامی و حب دی اشدتغال داشدت
(ابیاهیم حس  ،)13 :1340 ،پس از بعثت به استهزاء پیامبی و انکار دعدو او پیداخدت و آن
حضی را ابتی خواند .مفسیی  ،آیة انتهدایی سدور کدوثی را در ذمر او دانسدتهاندد (سدیونی،
6/401 :1400؛ نبیسی10/837 :1413 ،؛ نبانبایی.)20/371 :1417 ،
عمددیو عدداک پددیش از گددیوت بدده اسددالم بدده داد و سددتد تجدداری اشددتغال داشددت و در
بازارهای مصی به خیید و فیوت پوست و عطی میپیداخت (الکندی .)7 :1959 ،او بدال بدی
دو دهه در کنار م یکان دییش ماند و حاضدی بده پدیییت اسدالم ن دد .در یدک نوبدت ،بده
نمایندگی از م یکان مکه ،بیای استیداد مهامیی بده حب ده رفدت امدا نجاشدی او را ناکدام
گیاشت (اب ه ام .)1/263-265 :1995 ،زمانی که کار پیامبی باال گیفت و عمیو به چ دم
خود ،ح مت پیامبی و حیمت مسلمانان را نسبت بده او در عمدی بعدد از آشدتینامدة حدیبیده
دید ،دانست که دور ریاست دییش و حکومت دبیلهای به سی آمد (شدهیدی)181 :1383 ،
و راهی مز تسلیم در بیابی آن حضی نماند است .لیا به اتفا خالد ب ولید در صفی سدال
ه ددتم هجددیی ،اسددالم آورد و در زمددی مسددلمانان مددای گیفددت (ابد ه ددام-219 :1995 ،
 .)3/218او در ممددادیالثددانی سددال ه ددتم هجددیی ،بددهعنددوان فیمانددد نبددید ذا السالسددل،
تلیکا دبیلة بلیر و دضاعه را فیون اند (ازرددی )116 :1393 ،و پدس از آن ،مدأمور انهددام
بتخانه سواع در میان هییل شد (واددی .)665 :1369 ،در سال نهم هجیی نیز به عنوان سفیی
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پیامبی به نزد عبدی و میفی (پسیان ملندی) در عمان رفدت و نامدة آن حضدی را بده ای دان
تسلیم کید و آنها را به اسالم فیاخواند (بالذری.)87 :1978 ،
عمیو در شورت رد  ،بیای سیکوب میتدی  ،به یاری خلیفه شتافت (اب اثیدی: 1965 ،
 .) 2/346سپس در ل کیی که ابوبکی بیای فتح شدام اعدزام نمدود ،شدیکت کدید (بدالذری،
 .)116 :1978در روزگار عمی نیز از فیمانددهان سدپا خلیفده بدود و در فدتح اردن ،فلسدطی ،
حلب و دنسیی م ارکت نمود (یعقوبی .)2/22-24 :1378 ،او پس از توفیق در فدتح مصدی،
از سوی خلیفه دوم به استانداری ای سیزمی بیگزید شد اما در دور عثمدان ،سدتار ادبدال
او فیوخفت .خلیفه پدس از چهدار سدال ،او را از اسدتانداری مصدی عدزل نمدود و عبدداهلل بد
ابی سیح را به مای وی ن اند (اب کثیی .)8/26 :1986 ،پدس از چنددی کده فییداد اعتدیاا
علیه عثمان بیخاست و شورشیان مصیی خاندة خلیفده را در مدینده بده ملاصدی درآوردندد،
عمیو عاک از مانب او مأموریت یافت تا با عناصی شورشی وارد گفتگو شود .عثمان که از
نتیجة ای مأموریدت رضدایت خدانی نداشدت ،خطداب بده او گفدت« :تدو مدیدم را علیده مد
شوراندی .از روزی که تیا از والیت مصی بیگیفتهام ،زرهت شپش گیفتده اسدت» (یعقدوبی،
 .) 2/70-71 :1378عمیو نیز که فضا را مت نج یافت از مدینه خارج شد و در فلسطی سدکنا
گزید و از همان ما میدم را علیه عثمان تلییک میکید (بالذری.)5/564-565 :1959 ،
عمیو عاک ،عنصی ما نلب و مامیامویی بود کده از هدی فیصدتی بده سدود خدود بهدی
میمست (عقاد .)42 :1969 ،او نیینگباز تیزبی و باتجیبهای بود که به کمک نبو سیشار
خود میتوانست شیایط را دریابد و به مقتضای آن چار اندی ی کند (همان. )43 :
اکنون که معاویه را تمیّد را در بیابی امام علی در پیش گیفته بود ،احساس میکدید کده
عمیو میتواند مددکار خوبی بیای او باشد تا در سایة تدابیی داهیانهات بتواند به رتدق و فتدق
مهام امور خود بپیدازد .معاویه در ای ت خیص به خطا نیفته بود؛ چده ،حیلدت و کداردانی و
مودعشناسی عمیو میتوانست او را در رسیدن به آمال و آرزوهایش یداری دهدد .افدزون بدی
ای  ،عمیو پس از ک تهشدن نلله و زبیی و کنار گییی سعد ب ابیوداک از امور سیاسدی،
یکی از بارزتیی شخصیت های زند مهامیی بود که پیوست او به معاویه میتوانست مبهة
شام را چنان سنگی کند که هیچ احدی از انیافیان معاویه چنی وزنی نداشت .چه ،بده غیدی
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از دو چهی انصاری به نام های نعمان ب ب یی و مسلمه ب مخلد ،انیافیان معاویده از رهبدیان
دبایل شامی بودند که رابطة ری هداری بدا اسدالم نداشدتند (بیضدون .)94 :1379 ،از اید رو،
نامهای به عمیو نوشت و او را به حضور نلبید (دینوری195 :1368 ،؛ منقیی.)55 :1366 ،
عمیو که از اوضاع و احوال سیاسی بی خبی نبود ،گویا در پاسخ به درخواست معاویه بده
تیدید افتاد و موضوع را با فیزندانش د عبد اهلل و ملمدد در میدان نهداد و رأی آنهدا را مویدا
شد .فیزند مهتیت عبداهلل که گویا خوت نداشت پدرت در شمار انیافیدان و ریدز خدواران
سفی معاویه باشد ،با رفت وی به شام مخالفت کید و او را از عادبت سوء ای ادددام بیحدیر
داشت و به ماندن در ادامتگا خود تیغیب نمود .اما فیزندد کهتدیت ملمدد رأی دیگدیی را
در میان آورد و از او خواست تا بهعنوان یکی از بزرگان دییش در اید مدامیا ایفدای نقدش
کند و خود را از عزلت و گمنامی بیهاند و با آل امیده همدسدت و همداسدتان شدود(منقیی،
34 :1366؛ بالذری .)2/285 :1959 ،عمدیو پدس از سدنجش عواددب و نتدایج اید دو رأی،
گفت« :عبداهلل ،خیی دی و آخی میا میموید اما ملمد میا به امیی رهنمون کید که خیی
دنیایم در آن است و م به آن میاندی م» (نوییی .)5/34 :1364 ،سپس بده اتفدا غالمدش
 وردان -رهسپار دم ق شد تا از نزدیک با معاویه وارد گفتگو شود.زمانی که عمیو به دم ق رسید ،م دکال عدیدد ای ذهد معاویده را بده خدود م دغول
کید بود .او در نخستی میاکی خود با عمیو عاک بده ندیح م دکال فدیارو پیداخدت و
خانین ان کید که «ملمد ب ابیحییفه از زندان مصی گییختده و مدیدم را بده شدورت فدیا
می خواند؛ دو دیگی اینکه دیصی روم خود را بیای حمله به شام آماد کید است و سه دیگی
اینکه مییی ب عبداهلل بجلی آمد تا از ما بدیای علدی بد ابیطالدب بیعدت بسدتاند» (دیندوری،
 .)196 :1368عمیو عاک پاسخ داد که از کیدار پسی ابیحییفه نگیان نبات .گیوهی را بده
مستجوی او روانه ک ؛ اگی بی او دست یافتند کده مقصدود حاصدل اسدت و اگدی از چنگدت
گییخت ،زیانی از او به تو نخواهد رسید .دیصی روم نیز با اهدای ظدیوف زرید و سدیمی و
چند کنیزک زیبارو به صلح و سازت فیاخوان .اما کار تو با علی دشوار اسدت و ددوم عدیب
شما را بیابی نمیشمارد .چه ،او شایستة حقی است که به دست دارد؛ مگدی آنکده بدا او از در
بیانصافی و مفا وارد شوی (منقیی.)59 :1366 ،
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گیچه معاویه در نیح م کال یادشد  ،مسئله روم را بی عدیا مقددم شدمید تدا از اید
نییق بتواند بی ذه عمیو عاک اثیگیار شود و او را به همکاری با خدود راغدب سدازد امدا
عمیو زییکتی از آن بود که بهای ای مسدئله را نداندد و خدود را ارزان بفیوشدد .بده همدی
سبب ،م کل اب ابیحییفه و تهدیدا روم را ناچیز شمید و معضل عمد فدیاروی معاویده
را مسئله موامهه با علی ب ابیطالب دانست و به او گوشدزد کدید پی دگامی علدی در اسدالم،
مصاحبت او با پیامبی ،سابقة وی در هجی و مهاد ،فضل و داندش او در دید  ،چندان اسدت
که مایی بیای ردابت تو با چنی شخصی بادی نمیگیارد (همان .)60 :با ای حال ،تدو را تدا
رسیدن به مقصود یاری می کنم به شدی اینکده فیمدانیوایی مصدی را بده مد واگدیار نمدایی
(دینوری.)196-197 :1368 ،
پیمان سرنوشتساز

معاویه چون به تقویدت و تلکدیم مبهدة خدود مدیاندی دید و بده تددبیی عمدیو در رهدایی از
م کال فیا رو سخت ملتداج بدود ،بدا سدهمخدواهی او موافقدت کدید (مسدعودی:1378 ،

 .) 1/711عمیو که گویا به توافق شفاهی انمینان خانی نداشت از معاویه خواست تا آن ه را
که بدان متعهد شد اند ثبت و ضبط نماید .اب سعد مت پیمان منعقدشد میدان آن دو را کده
به دلم وردان غالم عمیو ب عاک تلییی یافته ،ای گونه منعکس کید است:
«بسماهللالرحمنالرحيمهذاماتعاهدعليهمعاویةبننأبن  سنييا وعمنروبنن
العاصببيتالمقدسمنبعدقتلعثما بنعيا وحملكلواحدمنهمناصناحبه
األمانة.إ بينناعهداهللعلىالتناصر والتخالصوالتناصحف أمراهللواإلسالمو
الیخذلأحدناصاحبهبش ءوالیتخذمندونهوليجة.والیحولبينناولندوال
والدأبداماحيينافيمااستطعنافإذافتحتمصرفإ عمراعلىأرضهاوإمارتهالت 
أمرهعليهاأميرالمؤمنين.وبينناالتناصحوالتوازروالتعاو علىمانابنامناألمور.
ومعاویةأميرعلىعمروبنالعاصف الناسوف عامنةاألمنرحتنىیجمن اهلل
األمةفإذااجتمعتاألمةفإنهمایدخال ف أحسنأمرهاعلىأحسنالذيبينهمنا
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ف أمراهللالذيبينهمامنالشرطف هنذهالصنحيية»(ابنن سنعد-191:1990
 .)4/192
«بسددم اهلل الددیحم الددیحیم .ای د عهدنامددهای اسددت کدده در بیددتالمقدددس پددس از
ک ته شدن عثمان ب عفان میان معاویه ب ابیسفیان و عمیو بد عداک بسدته شدد
است و هی یک نسبت به دیگدیی عهدد دار اماندت شددند .میدان مدا عهدد و پیمدان
خدایی است که یکدیگی را یاری دهیم و خییخواهی کنیم و نسبت به یکددیگی بدا
خلوک رفتار کنیم و در را خدا و اسالم چنی باشیم؛ و نباید هیچکدام دیگیی را
در هیچ مورد خوار و زبون سازد و یاری ندهد و نباید هدیچیدک نهدانی و پوشدید
کس دیگیی را مدورد اعتمداد خدویش ددیار دهدد و نبایدد خوی دان و بسدتگان تدا
هنگامی که زند ایم مانع از امیای مفاد ای عهدنامه میان مدا شدوند؛ و چدون مصدی
گ ود شود عمیو ب عاک بی همة سیزمی مصی امیی خواهد بود ،هم ون امارتی
کدده امییالمددؤمنی بدده او داد بددود .میددان مددا خییخددواهی و همکدداری و یدداریدادن
یکدیگی در دبال پی امدها خواهد بود؛ و معاویه بی عمیو ب عاک میان مدیدم و در
همه امور امیی خواهد بود تا آنکه خداوند امی ای امت را اصدالح و همگدان را بدی
حکومت یک شخص متلد فیماید .در آن هنگام ما دو تد بده بهتدیی ومده و بدا
حفظ بهتیی رابطة دوستی کار خود را انجام خواهیم داد با رعایت همة شی هایی
که در ای عهدنامه آمد است» (اب سعد.)4/230 :1389 ،

مدلولها و پیامدها

گیچه دیدار و میاکی معاویه و عمیو ب عاک در دم ق صور گیفت اما حسب گزارت

اب سعد ،مت توافقنامهای که حاصل میاکیا آنها بود در بیتالمقدس به نگدارت درآمدد
(همان ما) .درست است که بیتالمقدس در ملدود شاما دیار داشدت امدا انتخداب اید
میکز بیای عقد پیمان ،عالو بی تیم و تبیک ،ن ان از التزام آنها به مفاد تعهددا در یدک
مکان مقدس بود که البته ای رسم از روزگاران پدیش از اسدالم ،در میدان ددوم عدیب رواج
داشت و به دور اسالمی نیز ک ید شد (.)Marsham, 2009: 220
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مت عهدنامه ،گویدای آن اسدت کده معاویده و عمدیو بد عداک در ه دت مدورد تعهدد
م تیک دادند و در دو مورد دیگی نیز ،هییک از آنها نسبت به نیف مقابل متعهدد گیدیدد.
ای تعهدا  ،پس از نام خدا و تقددم ندام معاویده بدی عمدیو -کده ن دان از احتدیام و بیتدیی
مایگا اوست -آغاز مدیشدود .آنهدا در تعهددا م دتیک خدود ،بدی تعداون ،خییخدواهی،
خلدوک رفتددار ،امتندداب از خیاندت و هددمپیمددانی بددا اغیدار ،ممانعددت از دخالددت بسددتگان در
امیاییشدن مفاد پیمان نامه ،معاضد در پی امدها و حفظ روابدط دوسدتی پدس از اصدالح
امی امت تأکید کیدند .گیانیگا ای عهدنامه ،آن است که عمیو ب عاک امیدییِ معاویده را
در همددة امددور پددیییفت و در مقابددل ،معاویدده نیددز متعهددد شددد تددا سددیزمی مصددی را پددس از
گ ود شدن به عمیو ب عاک واگیار کند.
مفهوم «تناصی» که بی یاریرساندن به یکدیگی در منگ داللت میکندد ،از عمدد تدیی
نکاتی است که در مت عیبی پیماننامه بی آن تأکید شدد اسدت (ابد سدعد-191/4 :1990،
 ) 192و از ای حیث ،با احالف پیش از اسالم که دو دبیله بیای نصدی یکددیگی هدمپیمدان
میشدند شباهت تام دارد .حتی در پیمانهایی که پس از هجی  ،میان پیامبی و دبایدل عدیب
بسته شد ،مسئله «تناصدی» از عمدد تدیی نکداتی بدود کده ندیفی بدی آن اتفدا نظدی داشدتند
( .)Marsham, ibid: 27بیم آنکه مبادا یکدی از هدمپیماندان ،در شدیایط نداهموار سیاسدی و
نظامی از یاری و همیاهی با نیف مقابدل اسدتنکاف ورزد ،مومدب شدد تدا دیدد «تناصدی» در
عهدنامه گنجاند شود .شاید واهمهای که اید دو سیاسدتمدار زیدیک نسدبت بده نااسدتواری
اوضاع سیاسی و متغییهای وابسته بده آن داشدتند ضدیور التدزام بده اید دیدد را دوچنددان
میکید .ای گمان از آنجا تقویت میشود که هی دوی آنهدا بدا تأکیدد بدی «خلدوک رفتدار»،
متعهد شدند که در نهان با شخص دیگی همپیمان ن وند (اب سعد .)4/192 : 1990 ،ای امدی
بیانگی دغدغه و هیاسی بود که هییک از آنها از غددر و خیاندت ندیف مقابدل داشدت .لدیا
بی مهت نبود که بیای انمینان از پایبنددی بده معاضدد  ،شدی امتنداب از «خدیالن» را در
میان آوردند تا مبادا یکی از نیفی  ،با استنکاف از یاریرساندن به همپیمان خود ،مومبدا
شکست و خواری او را فیاهم سازد (همان ما) .
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از آنجددا کدده دو هدمپیمددان زیددیک ،شددیایط حدداکم را مسددتعد پددیییت هیگوندده تلددول
ناسنجید و غییمنتظی میدانستند ،بی ادامة همکاری خود تدا روشد شددن وضدعیت خالفدت
اسالمی تأکید ورزیدند و عمیو ب عاک متعهد شد تا آن زمان ،فیمان معاویده را بده عندوان
امیی (بدون پسوند المؤمنی ) بیخود مطاع شمارد(اب سعد .)4/230 :1389 ،از نکا عجیدب
مندرج در صدر پیماننامه ای است که نیفی  ،مفاد یادشد را به پیمدان الهدی تعبیدی کیدندد
(همان ما) تا با عوامفییبی ن ان دهند که دغدغدهای مدز رضدایت خداوندد ندارندد و آن ده
مومب همگیایی آنها و انعقاد چنی عهدنامدهای در دددس شدییف شدد اسدت چیدزی مدز
نگیانی نسبت به سینوشت امت اسالمی نیست.
وفای به عهد

پس از انعقاد عهدنامه ،نوبت به امیای آن فیارسید .ابتدا عمیو میبایست معاویه را در عبدور
از وضعیت مومود یاری دهد تا در عوا ،والیت مصی را که سودای آن در خانی داشدت،

فیاچنگ آورد .معاویه به توصیه او مالک ب هبیی کندی را به تعقیب ملمد ب ابدیحییفده
فیستاد و با دتل وی خانی خود را از ای عنصی ناراضی آسود کید و نیز با ارسدال هددایایی
به دیصی روم ،با او از درِ سازت وارد شد (منقیی .)69 :1366 ،در وادع ،عمیو با اید توصدیه
میخواست همة تومه معاویه را معطوف به عیا سازد تا در صور رویارویی با امام علی،
دغدغهای از ناحیة رومیان و مصییان نداشته باشد.
عمیو در گام دوم می بایست معاویه را در اتخاذ موضعی در پاسخ به امام علی و سفار
مییی ب عبداهلل یاری رساند .او به معاویه توصیه کید تا با متهمکدیدن علدی بد ابیطالدب در
دتل عثمان ،از بیعت با او امتناب نماید و با میب شیحبیل ب سمط کندی بیای انت دار اید
اتهام ،افکار میدم شام را علیه امام ب وراند و آنها را مهیای نبید با او سدازد (همدان.)70-74 :
مسبو به رأی عمیو بود که معاویه موضع خود را صییلاً بدا مییدی در میدان نهداد و گفدت:
«به نزد اربابت بیگید و بگو که مدا و شدامیان بدا او بیعدت نخدواهیم کدید» (دیندوری:1368 ،
.)199
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معاویه که پیش از ای از پیییت حکم عزل خود سی باز زد بدود ،ایندک بدا اتخداذ اید
موضع ،ن ان داد که نه تنها حاضی به بیعدت بدا امدام نیسدت بلکده بدی آن اسدت تدا بدا ادعدای
خونخواهی عثمان ،شامیان را به مصاف با آن حضی بک اند .او عزم خدود در اید کدار بدا
اعزام ابومسلم خوالنی به کوفه و درخواست خونیان عثمان مزم کید (منقیی.)122 :1366 ،
سپس دستور داد تا پییاه خون آلود عثمان را که نائله همسی او ،از مدینه فیستاد بدود (ابد
عساکی )62/82 :1421 ،بیای تلییک احساسا میدم علیده امدام علدی بده نمدایش گیارندد
(همان ما؛ اب اثیی .)3/203 :1965 ،عمیو عاک نیز او را مورد ت دویق ددیار داد و گفدت بدا
ای اتهام« ،دمل را شکافتی و اصل خواهش ما را دریافتی» (منقیی.)119 : 1366 ،
سیانجام ،تنش در روابط میان شام و عیا مومب شد تا صفی آوردگا فییقی گدیدد.
هی ددر که رویاروییها ادامه مییافت ،بی تیس و واهمة شامیان افزود مدیشدد؛ زیدیا روندد
امور ن ان میداد که نتیجه منگ به سود آنها ردم نخواهد خدورد .عمدیو در اید میحلده بدا
اتخاذ دو تاکتیک ،مانع از تضعیف روحیه شامیان و شکست آنها گیدیدد .زمدانی کده عمردار

یاسی ک ته شد ،حدیث پیامبی دربار او (تقتلکفئةباغيه) 3در میان سپاهیان شامی دهدان بده
دهان می گ ت .معاویه باخبی شد که عمیو ب عاک مدیدم را بده یداد سدخ پیدامبی انداختده
است .به همی سبب از او مکدرر شد و گفت با ای سخ میدم را علیه ما میشورانی .عمدیو
نیز در دفاع از خود گفت :زمانی پی گویی پیامبی را دربار عمار نقل کید بودم کده خبدیی
از ودوع نبید صفی نبود .سپس بیای تدارک امور و مدیییت اوضداع ،بدا معاویده وارد شدور
شد و نتیجة رایزنی ای بود که معاویه اعالم کید «دداتالن عمدار کسدانی هسدتند کده او را بده
میدان منگ ک اندند» (همان.)470 :
در موضعی دیگی ،زمانی که کار بی شامیان دشوار شد ،با تدبیی عمیو ب عاک ،دیآنهدا
بی سیِ نیز ها باال رفت تا مبهة مقابل به انفعال ک اند شود (دیندوری .)231 :1368 ،بده نظدی
می رسد که او پدیش از اید بدیای انجدام اید کدار بینامدهریدزی کدید بدود و گینده آوردن
مصلف بزرگ دم قی به میدان منگ ،که د نفی آن را بی سیِ نیز های خود باال مدیبیدندد
(منقیی )662 :1366 ،از چه معنایی بیخوردار بود؟ بههیحال ،ای تاکتیک ،مؤثی وادع شد و
 .1اب سعد.3/191 :1990،
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بخ ی از سپا امام که از شب دبل (ليلةالهریر) دچدار تیدیدد و دودلدی شدد بدود (دیندوری،
 )231 :1368به زعامت اشعث ب دیس کندی به پیییت حکمیت اظهار تمایل کدید و کدار
را از رویارویی نظامی به عیصدة سیاسدی ک داند تدا بدا مدیاکیا نماینددگان شدام و عدیا ،
اختالفا از میان بیداشته شود.
گام نهایی عمیو عاک در بیک یدن معاویه ،در میاکیا دومةالجنددل بیداشدته شدد .او
که بهعنوان نمایند معاویه در اید مدیاکیا شدیکت مدیکدید ،بدا زییکدی تمدام توانسدت
ابوموسی اشعیی را فییب دهد و ور را به سود معاویه بیگیداندد (ابد دتیبده-172 :1380 ،
 .)171شگیدی که او در تعیی سینوشت حکمیت به کار گیفت مایگدا سیاسدی معاویده را
ارتقا بخ ید؛ به گونهای که شامیان بعد از اعدالم رأی داوران ،بدا او بده عندوان خلیفده بیعدت
کیدند (دینوری.)246 :1368 ،
معاویه نیز با تعقیب سیاست توسعهنلبانه و دستانددازی بده مندانق اندیاف ،معاویدة بد
حدیج را با ل کیی به مصی فیستاد تا ای سیزمی را از دست ملمدد بد ابدیبکدی اسدتاندار
امام علی ،خارج سازد .اب حدیج پس از اشغال مصی ،ملمد را به نیز فجیعی به دتل رسداند
(اب هالل ثقفی103-104 :1371 ،؛ اب خیدا  .)146 :1321 ،دتدل او را را بدیای بازگ دت
عمددیو عدداک بدده حاکمیددت مصددی بدداز کددید (بیضددون .)228 :1403 ،معاویدده نیددز بدده پدداس
خوتخدمتیهای عمیو ب عاک و حسب پیمانی که با او منعقد کید بود والیدت مصدی را
به وی واگیار کید .عمیو به آرزوی خود رسید و تا زمان میگش (سال43هد) در ای سمت
بادی ماند (اب عبد البی.)1188/3 :1412 ،
منطق اموی ،منطق علوی

امیا شدن پیمان یادشد  ،ن ان داد که بیای معاویه و عمیو عاک ،هدف میتواندد وسدیله را

تومیه کند .چه ،نخستی بار بود که در تاریخ اسالم ،از خدعه و نیینگ بهمثابه ابزاری بدیای
رسیدن به ددر و حکومت استفاد میشد؛ شیو ای که توالی و توابع فاسددی را بده همدیا
آورد و خالفت اسالمی را از درونمایة معنوی و اخالدی تهی کید و آن را تا میتبة ملوکیت
و سلطنت فیوکاست و منش و روت اکاسی و دیاصی را در مامههای نوی بازتولید نمود.
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از منظی رفتارشناسی سیاسی ،پیمان معاویه و عمیوعاک ،رهیافتی مبتنی بی ملاسدبة سدود
و زیان و هزینه و فاید بود که ای دو هم پیمان حاضی شدند بیای فیاچنگ آوردن ددر و
حکومت ،معیارها و موازی اخالدی را نادید بگییند و از روتهای ناصواب بدیای رسدیدن
به اهداف مورد نظی استفاد کنند .در مقابل ،امام کده از سیاسدتی اخالددی تبعیدت مدیکدید،
هدفی مز اخالدیکیدن سیاست د در غایت و روت د نداشت .در چ م او ،حدق از بداالتیی
ارزت و اعتبار بیخوردار بود و غایت و روت حکومت ،در نسبت با حق ،ارزت مدییافدت.
از ای رو در نظام ارزشی امام ،حکمیانی از لنگة کفش کهنهای هدم بدیارزتتدی بدود مگدی
اینکه با آن حقی را بی مایش بن اند و یا بانلی را دفع کند (نهجالبالغه ،خطبة .)33
اهتمام به امیای عدالت ،رعایت حدود الهی ،پاسداری از حقو و کیامت انسان ،وفای
به عهد و پیهیز از فییبکاری و دغلبازی از اصول ملوری در اندی ه سیاسی امدام بده شدمار
می آمد .در حقیقت ،سیاست و اخال در گفتمان علوی پیوند تنگاتنگی با یکدیگی داشدتند.
به همی سبب ،سیاست هموار در مهت تعالی اخالدی به کار گیفته میشد؛ اما در گفتمدان
اموی ،فعل اخالدی از فعل سیاسی متمایز شمید مدی شدد .بددیهی اسدت هدی مدا کده چندی
انفکاکی میان فعل سیاسی و اخالدی دید شود ،پی اپیش ای نکته مفدیوا اسدت کده فعدل
اخالدی معطدوف بده ارزتهاسدت درحدالی کده غایدت سیاسدت ،کسدب منفعدت و رعایدت
مصللت است (بهیوز لک .)39 :1388 ،رفتارهایی که از معاویه و هدمپیمدان او صدادر شدد
ن ان از ای داشت که در گفتمان امویْ سیاست ،معطوف به ددر است اما رفتارهدای امدام
ن ان داد که در گفتمان علویْ سیاست ،معطوف به فضیلت و سعاد است.
نتیجه

ادب ددر ادتضا میکند که یک والی هموار مطیع و منقداد مدافو خدود باشدد و اوامدی و
نواهی او را ملتیم شمارد و رفتار خود را چنان سامان دهد که خللی در سیاسدتهدای کلدی
نظام پدید نیاورد .معاویه ب ابیسفیان که از روزگار خلیفة دوم بی سیزمی شدام فیمدانیوایی
یافت ،تنها استاندار تاریخ اسالم بود که نزدیک به بیست سال در ای سمت بدادی ماندد و در
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نول ای مد  ،با نفوذ در میان شیوخ دبایل شامی به تلکیم سلطه و ادتدار خود پیداخدت و
آنها را به حامیان وفادار خود تبدیل کید.
او به ملض انالع از فیمان عزل خود ،دانسدت کده در منظومدة سیاسدی امدام علدی هدیچ
مایگاهی ندارد .با ای حال ،حاضی ن د با تمکدی بده رأی خلیفده ،از میددان خدارج شدود و
فیمانیوایی شام را به حییف واگیارد کند .معاویه که به هیچیک از منابع م دیوعیتبخدش
در اندی ة سیاسی اسالم (رأی اصلاب حل و عقد ،استخالف ،شورا و نص) مستظهی نبدود و
کارنامة درخ انی را در عصی رسول بیای خود ردم نزد بود و عالو بی ای  ،صدفت مدیموم
«نلقاء» را ناخواسته با خود حمل میکید ،به هیچ نییدقِ م دیوع و ددانونی نمدیتوانسدت در
بیابی خلیفة مسلمانان مقاومت کند و فیمدان او را غییمطداع شدمارد؛ مدز آنکده بدا توسدل بده
شیو های غییاخالدی و عوام فییبانه ،به بهاندة خونخدواهی عثمدان ،شدامیان را بدا خدود همدیا
سازد و راهی را بیای بقای سیاسدی خدود مسدتجو کندد .اید شدیو  ،در پدی انعقداد معاهدد
راهبیدی او با عمیو بد عداک بده امدیا درآمدد و هدم او بدود کده در ازای دریافدت وعدد
استانداری مصی ،بیر اتهام م ارکت علی (ع) در دتل عثمان را در ذه معاویه کاشدت تدا از
ای نییق ،حاکمیت امام را به چال ی سخت گیفتار کند.
پیمان معاویه و عمیو ب عاک بیای مقابله با امام علی ،در وادع مصدا تام و تمدامی از
تقابل م ی سیاسیِ غییاخالدی با یک سیاست اخالدی بود کده در اید مصداف ،پایبنددی بده
شیع و اخال  ،مبنای رفتار امام دیار داشت و توسل به هی وسیله بیای بدنامکدیدن حییدف و
به چالشک یدن مودعیت او در اذهان مامعه ،مبنای عمل معاویه و عمیو عاک بود تا از اید
رهگیر ،مودعیت خود را حفظ کنند و هم نان به امار و فیمانیوایی ادامه دهند.
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