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معاویه از روزی که از جانب عمر به حکومت شام رسید، در نظام حکومت روش امپراطوران روم را بکار برد و در  -180

 زندگی شخصی هم از زمامداران آنها تقلید کرد

هنگامی که عمر با عبدالرحمن عوف به شام سفر کرده بودند، سوار بر خر بودند، معاویه با کوکبه و جالل بر عمر  -181

 ...گذشت و خلیفه را نشناخت! به او گفتند

 

برگشت و پیاده شد و دنبال خرِ خلیفه مدتی میرفت و او توجهی نمیکرد. عوف گفت: خسته اش کردی. عمر  -182

 ...م خدم و حشم راه انداختهای وگفت: شنیده ا

معاویه برای خود دسته نگهبان مسلح تأسیس کرد که همیشه مراقب او بودند/دور محراب،مقصورهای ساخته بود  -183

 که کسی حمله نکند=آغاز فاصله بین والی و رعیت

 

نمونه « / زیاد»عمروبنعاص و  چهار تن در آغاز اسالم به زیرکی مشهور بودند: مغیرةبنشعبه، معاویةبنابوسفیان، -184

 181هایی از زیرکی اینان: ص

 

جریان برادرخواندگی زیاد از سوی معاویه که چنین کاری در اسالم بی سابقه بوده است، حالم را به هم زد! ص/  -185

 متعجبم که مردم پیرو چه کسی بوده اند!؟183

 

ردم خطبهای که به ب تْراء مشهور است را حاکم بصره شد/برای زهرچشم گرفتن از م45زیاد در سال  -186

 (خواند)خطبهای که بدون نام خدا و نعت رسول آغاز شود

مبادا از این پس کسی شبانه بیرون آید که خون او را خواهم ریخت... زبان و دستهای خود را از من بردارید تا از  -187

 ...دست و زبان من در امان باشید

 

 



اد معلوم است که او خوب آن مردم را میشناخته: مردمی که چون درشتی ببینند فروتنی از تمجید یک نفر از زی -188

 185کنند و چون فروتنی ببینند درشتی کنند! ص 

  

 !!خیلی مهربون بوده« ابن زیاد»رو بخونی میفهمی پسرش « زیاد»یعنی اگر جنایتهای  -189 

 

قرن در سراسر  13اسالم نهاد که پس از وی نزدیک به  معاویه در آغاز دهه دوم حکومت خود بدعت دیگری در -190

 (قلمرو اسالمی دوام یافت: انتخاب ولیعهد! )یزید

همه خلفای قبلی بر اساس مشورت با صحابه و مردم حکومت میکردند اما از دوره معاویه به بعد، اندک اندک راه  -191

 خرده گیری بر خلیفه و عامالن او بسته شد

دم تکلیف خود را دانستند و کوشیدند چیزی بگویند که خلیفه و حاکم را خوش آید نه خدا از آن پس مر -192

 را/جریان اعتراض نکردن احنف بن قیس به ولیعهدی یزید

 

از عصر معاویه حدیث سازی در برتری این و نکوهش آنان آغاز و نسبت این حدیثها را به پیغمبر  -193

 یث در مدح شخص یا خانداندر کتب حدیث:احاد«فضائل»میدادند/باب

 

چون حدیثها در سده اول و دوم ثبت نمیشد بلکه سینه یک راوی به ذهن دیگری منتقل میشد،هر کس به میل  -194

 خود هر چه میخواست به آن می افزود یا میکاست

 

بوده!این روایتها مثالً در کتب تاریخی میبینیم که در فتوحات اسالمی خاندانی مشخص در اکثر این فتحها حاضر  -195

 را باید با دیده تردید یا انکار نگریست

 

 

 

 

  

 


