
 



 

 پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده علی)علیه السالم( با دختر گرامی پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله(
  .1ت در شهر مدینه دیده به جهان گشودبود، در نیمه ماه رمضان سال سوم هجر

ه را او تقریباً هفت سال بیش نداشت کحسن بن علی)علیه السالم( از دوران جد بزرگوارش چند سال بیش تر درک نکرد، زی
 .پیامبر اسالم بدرود حیات گفت

شت و پس از  سالم(قرار دا سال در کنار پدرش امیرمؤمنان)علیه ال سی  صلی اهلل علیه وآله( تقریباً  شت پیامبر) پس از درگذ
سال سالم( )در  شت و در 10هجری( به مدت  40شهادت علی)علیه ال هجری با  50سال  سال امامت امت را به عهده دا

 .در مدینه مدفون گشت« بقیع»سالگی به درجه شهادت رسید و در قبرستان 48توطئه معاویه بر اثر مسمومیت، در سنّ 

 فریادرس محرومان

ستان اجتماع به عهده دارند و به حکم پیوندهای  ستمندان و تهی د سنگینی دربرابر م سئولیت  سالم، ثروتمندان، م در آیین ا
ی محرومان هایبرادری دینی که در میان مستتلمانان برقرار استتت، باید همواره در ت مین نیازمند هایرشتتته عمیق معنوی و

سالم)صلی اهلل علیه وآله( و پیشوایان دینی ما، نه تنها سفارش شند. پیامبر ا های مؤکّدی در این زمینه نموده اجتماع کوشا با
 .فتندرمیاز انسان دوستی و ضعیف نوازی به شمار  ایهاند، بلکه هرکدام در عصر خود، نمونه برجست

رگزیده و ممتاز داشتتتت، بلکه از لحاذ بذل و بخشتتتش و بمیپیشتتتوای دوم، نه تنها از نعر علم، تقوی، زهد و عبادت، مقا
های آرام بخش دل امامدستتتتگیری از بیگارگان و درماندگان نیز در عصتتتر خود زبانزد خام و عام بود. وجود گرامی آن 

شت. گیمدست خالی برن امامدردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان، و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیری از درِ خانه آن 
شانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو ن شرح پری  د. گاه پیششمیردل آزرده او نهاده بمیرد، جز آن که مرهکمیهیچ آزرده دلی 

اد رنج و مذلّت سؤال را دمیاخت و اجازه نسمیکند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را برطرف  از آن که مستمندی اظهار احتیاج
 !برخود هموار سازد

سد: نمیدر تاریخ خود « سیوطی» سن بن علی»وی صیتی « ح شخ سانی فراوان بود، او  ضائل ان دارای امتیازات اخالقی و ف
 .2د ستایش مردم بودبزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخی و بخشنده، و مور

 نکته آموزنده

ستمندان  سالم( گاهی مبالغ قابل توجهی، پول را یکجا به م شگفت واقبمیامام مجتبی)علیه ال شید، به طوری که مایه  ع خ
مجتبی)علیه السالم( با این کار برای همیشه شخص فقیر را بی  امامد. نکته یک چنین بخشش چشمگیر این است که شمی
ای تشکیل بدهد و احیاناً وانست با این مبلغ، تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و زندگی آبرومندانهتمیو او اخت سمینیاز 

ه وی داده ند، بکمیید مبلغ ناچیزی که خرج یک روز فقیر را به سختی ت مین دمینماید. امام روا ن برای خود تهیه ایهسرمای
 .مین روزی بخور و نمیری، هرروز دست احتیاج به سوی این و آن دراز کندشود و در نتیجه او ناگزیر گردد برای ت 
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 خاندان علم و فضیلت

ست. عثمان پنج درهم به وی داد. مرد فقیر گفت:  شسته بود. مرد فقیری از او کمک مالی خوا سجد ن روزی عثمان در کنار م
مجتبی و حسین بن علی)علیهما السالم( و  امامرف تری به من بکند. عثمان به طمرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیش

از مسجد نشسته بودند، اشاره کرد و گفت: نزد این چند نفر جوان که در آن جا نشسته اند، برو  ایهعبداهلل جعفر، که در گوش
 .و از آن ها کمک بخواه

سالم( فرمود: از دیگران امامها رفت و اظهار مطلب کرد. وی پیش آن سه مورد  مجتبی)علیه ال ستن، تنها در  کمک مالی خوا
)خونبها( به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلی عاجز گردد، یا بدهی کمرشکن داشته باشد و از عهده  ایهرواست: دی

 1پرداخت آن برنیاید، و یا فقیر و درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. آیا کدام یک از این ها برای تو پیش آمده است؟

ست. گ سه چیز ا سالم(پنجاه دینار به وی داد. به پیروی از آن  امامفت: اتفاقاً گرفتاری من یکی از همین  ، مامامجتبی)علیه ال
 .حسین بن علی)علیه السالم(چهل و نه دینار و عبداهلل بن جعفر چهل و هشت دینار به وی دادند

؟ جواب داد: از تو پول خواستتتم توهم دادی، ولی هیچ فقیر موقع بازگشتتت، از کنار عثمان گذشتتت. عثمان گفت: چه کردی
نپرستتیدی پول را برای چه منعوری می خواهم؟ امّا وقتی پیش آن ستته نفر رفتم یکی از آن ها )حستتن بن علی( در مورد 

 .مصرف پول از من سؤال کرد و من هم جواب دادم و آن گاه هر کدام این مقدار به من عطا کردند

 2ان، کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکی و فضیلتند، نعیر آن ها را کی توان یافت؟عثمان گفت: این خاند

 بخشش بی نظیر

سالم( تما سن بن علی)علیه ال سندانه، به کار تمیح ر رفت و اموال فراوانی دگمیوان خویش را در راه انجام امور نیک و خداپ
شرح زندگانی پر بمیراه خدا  شمندان در  شید. مورخان و دان سیار بزرگ و بی امامافتخار آن خ سابقه و انفاق ب شش بی  ، بخ

نعیری ثبت کرده اند که در تاریخگه زندگانی هیچ کدام از بزرگان به چشم نمی خورد و نشانه دیگری از ععمت نفس و بی 
 :به معاهر فریبنده دنیا است. نوشته اند اماماعتنایی آن 

سالم( در طول عمر خود د امام» سه بار ثروت خود را به مجتبی)علیه ال و بارتمام اموال و دارایی خود را درراه خدا خرج کرد و 
 .3«دو نیم تقسیم کرده و نصف آن را برای خود نگه داشت و نصف دیگر را در راه خدا بذل و بخشش کرد

 کمک غیرمستقیم

اد کستتی از درِ خانه او ناامید برگردد و گاه که کمک مستتتقیم دمیمجتبی)علیه الستتالم( اجازه ن امامهمّت بلند و طبع عالی 
ی افراد کوشتتش می فرمود و با تدابیر خاصتتی گره از مشتتکالت هاینبود، به طور غیرمستتتقیم در رفع نیازمند اماممقدور 

ت خلیفه دوم، روزی مرد فقیری به آن بزرگوار مراجعه ، در زمان حکومامامشتتود. چنان که در دوران جوانی آن گمیگرفتاران 
ست کمک نمود. اتفاقاً در آن هنگام  شت و از طرف امامکرد و درخوا سالم( پولی در دست ندا ه دیگر از این ک مجتبی)علیه ال

 :اش ناامید برگردد، شرمسار بود، لذا فرمودفرد تهی دستی از درِ خانه

 ی کنم که به مقصودت برسی؟آیا حاضری تو را به کاری راهنمای

 چه کاری؟
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ست، نزد خلیفه  سلیت نگفته ا سی به او ت ست، ولی هنوز ک شده ا وی و با ریمامروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار 
 .سیرمیویی، از این راه به هدف خود گمیهم، به وی تسلیت دمیسخنانی که به تو یاد 

 چگونه تسلیت بگویم؟

 .«اَلْحَمْدُ للّهِ الَّذی سَتَرَها بِجِلُوسِکَ عَلی قَبْرِها وَال هَتَکَها بِجِلوُسِها عَلی قَبْرِکَ»فه رسیدی بگو: وقتی نزد خلی

سایه پدر بود، ولی ) شد، زیر  حاصل مضمون آن که: حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنهان 
 .(د و ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شودشمیفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر رمیاگر خلیفه پیش از او از دنیا 

 .ن ترتیب عمل کردایهمرد فقیر ب

به وی  ایههای عاطفی در روان خلیفه اثر عمیقی بر جای نهاد و از حزن و اندوه وی کاستتتت و دستتتتور داد جایزاین جمله
 .بدهند

 آن گاه پرسید: این سخن از آنِ تو بود؟

 .فت: نه، حسن بن علی)علیه السالم( آن را به من آموخته استگ

  .1، او منبع سخنان فصیح و شیرین استوییگمیخلیفه گفت: راست 

 مبارزات حسن بن علی)علیه السالم( پیش از دوران امامت

 اشاره

او  شت.امام حسن)علیه السالم(، به شهادت تاریخ، فردی سخت شجاع و باشهامت بود و هرگز ترس و بیم در وجود او راه ندا
در راه پیشتتترفت استتتالم از هیچ گونه جانبازی دریغ نمیورزید و همواره آماده مجاهدت در راه خدا بود. در این جا به عنوان 

 :نیمکمینمونه، به چند مورد اشاره 

 حضور در بدرقه پرخطر ابوذر غِفاری .1

، ی خلیفه ستوم از قبیل رفتار مستتبدّانههایکار ابوذر غِفاری، صتحابی صتریح اللهجه، مبارز و نستتوه پیامبر، در برابر خالف
صب متعدد دولتی، معترض بود و با هیچ تهدید یا تطمیع،  سد در منا بخشش بیت المال به افراد بنی امیه و گماردن امویان فا

 .تبعید کرد به رَبَذهاز حق گویی و مبارزه با منکَر باز نمی ایستاد. بر اثر انتقادهای ابوذر، خلیفه او را نخست به شام، و سپس 

شکار  صحبت نکند و او را تا ربذه ببرند، و داماد و پی سی او را بدرقه نکند و با او  ستور داد ک هنگام تبعید او به ربذه، عثمان د
 .خود مروان را م مور اجرای تبعید او کرد

شت خلیفه، جرأت نکردند ابوذر را بدرقه کنند، اما علی) ستور خلیفه را نادیده گرفتمردم از بیم مؤاخذه و بازدا سالم( د ه علیه ال
 .همراه برادرش عقیل، حسنین و عمار به بدرقه ابوذر شتافت

حسن بن علی)علیهما السالم( مشغول گفتوگو با ابوذر شد، مروان که می خواست جلوی بدرقه کنندگان را بگیرد، گفت: بس 
 .انستی بداندمیممنوع ساخته است!، اگر ن انی که خلیفه گفتوگو با این مرد رادمیکن ای حسن!، مگر ن

را عقب زد و فرمود: عقب رو، خدا وارد  علی)علیه السالم( از جسارت مروان خشمگین شد و به طرف او حمله کرد و مرکب او
  .2دلداری و تفقد ابوذر ایراد فرمود آتشت کند. آن گاه سخنانی در

 :رمودچنین ف عقیل نیز سخنانی در بدرقه آن صحابی حقگو ایراد کرد. آن گاه حسن مجتبی)علیه السالم(خطاب به ابوذر
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سخن کوتاه  سخنی نگوید، اگر نبود که بدرقه کننده در هر حال باید برگردد،  ست بدرقه کننده،  سزاوار نی عمو!، اگر نبود که 
ن قوم با تو چگونه رفتار کردند. دنیا را به یاد آن که پایان پذیر است، ایهینی کبمیردم، هرچند افسوسِ ما طوالنی است. کمی

الت و شخصیت های آن را به امید پاداش های جهان دیگر، تحمل کن. شکیبا باش تا آن که پیامبرت را در رها کن، و مشک
 .حالی که از تو راضی است، مالقات کنی

خشتتمگین شتتد. پس از آن که علی)علیه  مروان قضتتیه را به عثمان گزارش کرد و او به شتتدت از اقدام علی)علیه الستتالم(
رقه ابوذر به مدینه بازگشت، عثمان طی گفتوگوی تندی با علی، خشم و ناراحتی خود را اظهار کرد السالم( با همراهان، از بد

ستور مرا نادیده گرفتی؟!  سالم( گفت: چرا د ستور  امامو به علی)علیه ال صیتی که به آن د شت: مگر باید در هر مع اظهار دا
 .1هی، اطاعت کنیم؟، من خواستم حق ابوذر را ادا کنمدمی

 در جنگ جمل .2

ل، در رکاب پدر خود امیرمؤمنان)علیه الستتتالم( در خط مقدم جبهه می جنگید و از مجتبی)علیه الستتتالم( در جنگ جم امام
  .2ردکمیرفت و بر قلب سپاه دشمن حمالت سختی گمییاران دالور و شجاع علی)علیه السالم( سبقت 

پیش از شروع جنگ نیز، به دستور پدر، همراه عمار یاسر و تنی چند از یاران امیرمؤمنان)علیه السالم( وارد کوفه شد و مردم 
، یکی از مهره های «ابوموستتی اشتتعری»او وقتی وارد کوفه شتتد که هنوز  .3کوفه را جهت شتترکت در این جهاد دعوت کرد
سرکار بود و با حکومت عاد سلمانان در جهت حکومت عثمان، بر سالم( مخالفت نموده و از جنبش م النه امیرمؤمنان)علیه ال

رد، با این حال حستتن بن علی)علیه الستتالم( توانستتت به رغم کمیبا پیمان شتتکنان جلوگیری  امامپشتتتیبانی از مبارزه آن 
 .4گسیل داردهزار نفر را از شهر کوفه به میدان جنگ  9ی ابوموسی و همدستانش، متجاوز از هایکارشکن

 در جنگ صِفّین .3

یروها و گسیل داشتن ارتش امیرمؤمنان )علیه السالم( برای جنگ با سپاه معاویه، نقش نمیعمو در جنگ صفین نیز، در بسیج
ه عهده داشت و با سخنان پرشور و مُهَیّج خویش، مردم کوفه را به جهاد در رکاب امیرمؤمنان)علیه السالم(و سرکوبی بمیمه

 .5مودنمیخائنان و دشمنان اسالم دعوت 

آمادگی او برای جانبازی در راه حق به قدری بود که امیرمؤمنان در جنگ صتتتفین از یاران خود خواستتتت که او و برادرش 
س سین بن علی)علیه ال شدن این دو ح شته  صلی اهلل علیه وآله( با ک سل پیامبر) شمن بازدارند تا ن الم( را از ادامه جنگ با د

 .6شخصیت از بین نرود
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 مناظرات کوبنده امام مجتبی)علیه السالم( با سران بنی امیه

 ضد اسالمی اد. او علناً از اعمالدمیامام حسن مجتبی)علیه السالم( هرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسالم نرمش نشان ن
 .اختسمیرد و سوابق زشت و ننگین معاویه و دودمان بنی امیه را بی پروا فاش کمیمعاویه انتقاد 

مجتبی)علیه الستتتالم( با معاویه و مزدوران و طرفداران او نعیر: عمرو عام،  اماممناظرات و احتجاج های مهیج و کوبنده 
 .1به، و مروان حکم، شاهد این معنا استعتبه بن ابی سفیان، ولید بن عُقْبه، مغیره بن شع

یت شد، یافت و موقعیتش بیش از پیش تثبمجتبی)علیه السالم( حتی پس از انعقاد پیمان صلح که قدرت معاویه افزایش  امام
های صتتلح خود و امتیازات خاندان علی را بیان نمود و آن گاه در بعد از ورود معاویه به کوفه، بر فراز منبر نشتتستتت و انگیزه

 .2حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاویه با شدت و صراحت از روش او انتقاد کرد

پس از شهادت امیرمؤمنان و صلح امام حسن)علیه السالم( خوارج، تمام قوای خود را برضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به 
سید که  سدیحوثر»معاویه خبر ر ست. معاویه، «ه ا سپاهی دور خود گرد آورده ا ضد او قیام کرده و  سران خوارج، بر ، یکی از 

ه راه مدینه ک امامبرای تثبیت موقعیت خود و برای آن که وانمود کند که امام مجتبی)علیه السالم(مطیع و پیرو اوست، به آن 
 !ازد و سپس به سفر خود ادامه دهدرا در پیش گرفته بود، پیام فرستاد که شورش حوثره را سرکوب س

امام)علیه الستتالم( به پیام او پاستتخ داد و فرمود: من برای حفن جان مستتلمانان دستتت از ستتر تو بر داشتتتم )از جنگ با تو 
 ود که از جانب تو با دیگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد، پیش از هر کس باید باشمیخودداری کردم( و این معنا موجب ن

  3ا تو از جنگ با خوارج الزم تر است!مبارزه ب ؛تو بجنگم، چه

معاویه را تحقیر نموده می  ن تعبیر که با کمال ععمت،ایهدر این جمالت روح ستتلحشتتوری و حماستته موج می زند، بهوی 
 .مِّه(اِنِّی تَرَکْتُکَ لِصَالحِ االْفرماید: دست از سر تو برداشتم )فَ

 بررسی علل صلح امام حسن)علیه السالم(

مهم ترین و حستتاس ترین بخش زندگانی امام مجتبی، که مورد بحو و گفتوگوی فراوان واقع شتتده و موجب خرده گیری 
با معاویه و کناره گیری اجباری ایشان  امامن مغرض یا بی اطالع گردیده است، ماجرای صلح آن دوستان کوته بین و دشمنا

 .از صحنه خالفت و حکومت اسالمی است

ازند که چرا امام ستتتمیمجتبی)علیه الستتتالم( و حوادث آن روز، این ستتتؤال ها را مطرح  امامگروهی، با مطالعه زندگانی 
صلح سالم( با معاویه  سن)علیه ال شیعیان و پیروان علی با فرزندش  ح سالم(،  شهادت امیرمؤمنان)علیه ال کرد؟ مگر پس از 

 حسن مجتبی)علیه السالم( بیعت نکرده بودند؟

شتر انجام  سالم( پی سن)علیه ال سالم( انجام داد، امام ح سین)علیه ال رابر اد و در بدمیآیا بهتر نبود که آن چه را بعداً امام ح
 اخت؟سمید و یا با شهادت خود حکومت معاویه را متزلزل شمیو آن گاه یا پیروز رد، کمیمعاویه قیام 

 :پیش از آن که به پاسخ این سؤال ها بپردازیم، الزم است مقدمتاً یک نکته را یادآوری کنیم
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 قانون صلح در اسالم

باید توجه داشتتت که در آیین استتالم قانون واحدی به نام جنگ و جهاد وجود ندارد، بلکه همان طور که استتالم در شتترائط 
ن با دشمن بجنگند، همگنین دستور داده است که اگر نبرد برای پیشبرد هدف مؤثر نباشد، از هد مسلمانادمیخاصی دستور 

ه در نیم: پیامبر اسالم ککمیدرِ صلح وارد شوند. ما در تاریخ حیات پیامبراسالم)صلی اهلل علیه وآله(هر دو صحنه را مشاهده 
ید، ناگزیر با دشتتمنان دمیگری که پیروزی را غیرممکن جنگهای بدر، احد، احزاب و حنین دستتت به نبرد زد، در شتترائط دی

سالم  شرفت ا ست زدن به جنگ و اقدام حادّ خودداری نمود تا در پرتو آن، پی ست و به طور موقّت از د صلح ب سالم قرارداد  ا
مْرَه»تضتتمین گردد. پیمان صتتلح پیامبر)صتتلی اهلل علیه وآله( با  جَعْ»و « بنی ضتتَ بیه( از که )در حدیو نیز با اهل م« بنی اَشتتْ

 .1ودرمین موارد به شمار ایهجمل

صالح عالی تری که اح ساس م صلی اهلل علیه وآله( بر ا سالم) قابل  ایهیانا آن روز برای عدبنابر این، همان گونه که پیامبر ا
شمن کنار آمد،  شوای دینی بود و به تمام  امامدرک نبود، موقتاً با د سالم(نیز، که از جانب پروردگار رهبر و پی مجتبی)علیه ال

ا در عدم ادامه جنگ رمیجهات و جوانب قضیه، بهتر از هرکس دیگر آگاهی داشت، با دوراندیشی خاصی صالح جامعه اسال
شخیص  ضوع نباید موجب خرده گیری گردد، بلکه باید روش آن ت صلی اهلل عل امامداد. از این رو این مو یه عیناً مثل پیامبر)

بهتر روشتتن شتتود، الزم استتت تاریخ را ورق بزنیم و این  اماموآله( تلقّی شتتود. اینک برای آن که انگیزه ها و آثار صتتلح آن 
 :بررسی کنیممسئله را با استناد به مدارک اصیل تاریخی 

مجتبی)علیه السالم( در واقع صلح نکرد، بلکه صلح بر او تحمیل شد. یعنی اوضاع و شرائط نامساعد و  اماماجماالً باید گفت: 
عوامل مختلف دست به دست هم داده وضعی به وجود آورد که صلح به عنوان یک مسئله ضروری، بر امام تحمیل گردید و 

جز  ایهرفت، چارگمیبود و در شرائط او قرار  امامکه هر کس دیگر به جای  ایهندید، به گون ایهیرفتن صلح، چارجز پذ امام
صلح ن ضع داخلی عراق و اردوی دمیقبول  سالمی، و هم و شور ا شرائط خارجی ک ضاع و  شت، زیرا هم او ، هیچ کدام اماما

 :هیمدمینه مورد بررسی قرار مقتضی ادامه جنگ نبود. ذیالً این موضوعات را جداگا

 علل صلح از نظر سیاست خارجی

زیرا امپراتوری روم شرقی که ضربت های  ؛از نعر سیاست خارجی آن روز، جنگ داخلی مسلمانان به سود جهان اسالم نبود
سبی بود تا ضربت مؤثر و تالفی جویان سالم خورده بود، همواره مترصد فرصت منا س ایهسختی از ا ارد کند و الم وبر پیکر ا

 .خود را از نفوذ اسالم آسوده سازد

وقتی که گزارش صف آرایی سپاه امام حسن و معاویه در برابر یکدیگر، به سران روم شرقی رسید، زمام داران روم فکر کردند 
سپاهی ععیم عازم حم ست آورده اند، لذا با شیدن به هدف های خود را به د صت ممکن برای تحقق بخ ه له بکه بهترین فر

سال شور ا سالم( که شمیک سن)علیه ال صی مثل امام ح شخ شرایطی،  سلمانان بگیرند. آیا در چنین  دند تا انتقام خود را از م
سالم دفع  صلح، این خطر بزرگ را از جهان ا شت که با قبول  شت، جز این راهی دا سالم را به عهده دا ساس ا سالت حفن ا ر

 رزنش های دوستان کوته بین تمام شود؟کند، و لو آن که به قیمت فشار روحی و س
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سید که نمی، مورخ معروف، «یعقوبی» سن( به وی گزارش ر صلح با امام ح شام )پس از  شت معاویه به  سد: هنگام بازگ وی
ست. معاویه چون قدرت سالمی از روم حرکت کرده ا شور ا سپاه منعم و بزرگی به منعور حمله به ک  له بامقاب امپراتور روم با 

 .1چنین قوای بزرگی را نداشت، با آن ها پیمان صلح بست و متعهد شد صد هزار دینار به دولت روم شرقی بپردازد

هد که هنگام کشمکش دو طرف در جامعه اسالمی، دشمن مشترک مسلمانان، با استفاده از این دمیتاریخی نشان این سند 
ر معرض یک خطر جدی قرار داشت و اگر جنگ میان نیروهای امام حسن و معاویه دمیفرصت، آماده حمله بود و کشور اسال

نه حسن بن علی)علیه السالم( و نه معاویه!! ولی این خطر با  د، امپراتوری روم شرقی بودشمیرفت، کسی که پیروز گمیدر 
 .تدبیر و دوراندیشی و گذشت امام برطرف شد

سالم( خرده  سن)علیه ال صلح امام ح صی که بر  شخ سالم( به  سن این کار را گمیامام باقر)علیه ال رفت، فرمود: اگر امام ح
 .23رد خطر بزرگی به دنبال داشتکمین

 علل صلح از نظر سیاست داخلی

ی نیرومند و شتتک نیستتت که هر زمام دار و فرماندهی اگر بخواهد در میدان جنگ بر دشتتمن پیروز گردد، باید از جبهه داخل
سلحانه نتیج شرکت در جنگ م شتن چنین نیرویی،  شد و بدون دا شکل و هماهنگی برخوردار با شکست ذلّ ایهمت ت بار جز 

 .نخواهد داشت

شم می خورد، فقدان  ضوعی که به چ ست داخلی، مهم ترین مو سیا سالم( از نعر  صلح امام مجتبی)علیه ال سی علل  در برر
مجتبی)علیه السالم(، نه آمادگی  اماماست، زیرا مردم عراق و مخصوصاً مردم کوفه، در عصر جبهه نیرومند و متشکل داخلی 

 .روحی برای نبرد داشتند و نه تشکل و هماهنگی و اتحاد

 خستگی از جنگ

صفین و نهروان، و همگنین جنگ های توأم با تلفاتی که بعد از جریان حکمیت، میان واحدهای ارتش معاویه  جنگ جمل و 
سالم( در عراق و سالم( یک نوع  و نیروهای امیرمؤمنان)علیه ال سیاری از یاران علی)علیه ال حجاز و یمن در گرفت، در میان ب

سالم(، یاران آن  سال خالفت امیرمؤمنان)علیه ال صلح و متارکه جنگ ایجاد کرد، زیرا طی پنج  خستگی از جنگ و عالقه به 
. از طرف دیگر، جنگ آن ها با مگر به قصد آن که فردا در جنگ دیگری شرکت کنند ؛هیگوقت اسلحه به زمین ننهادند امام

 .4نک در جبهه معاویه مستقر شده بودندایهبیگانگان نبود، بلکه در واقع با اقوام و برادران و آشنایان دیروزی آنان بود ک

شام مردم عراق  شتن نیروها برای جنگ با گروه های مختلف  سیل دا ست کردن، و کندی در گ ست و آن د در واقع با این د
ادند و این که عراقیان دمیکه به حجاز و یمن و حدود عراق شتبیخون می زدند، عافیت طلبی و خستتگی از جنگ را نشتان 

 .5جابت نمودند، نشانه همین خستگی بوددعوت مجدد امیرمؤمنان)علیه السالم( ر ابه جنگ صفین به کندی ا

 :ویسدنمیپس از نقل ماجرای حکمیت و پیگیده تر شدن اوضاع در پایان جنگ صفین، « سینطه حُ»دکتر 

شنهاد کردند که به کوفه بازگردد تا پس از جنگ،  صحابش پی شام گردد، اما منافقانِ ا سپار  صمیم گرفت ره سپس )علی( ت
شمن روی آ سوی د سالم(آنان را به کوفه کارهای خود را روبراه کنند و با جمعیت و آمادگی بیش تری به  ورند. علی)علیه ال
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یارانش به خانه های خود رفتند و به کارهای خود سرگرم شدند و به قدری در  ؛چه ؛نرفت باز آورد، لیکن دیگر از کوفه بیرون
ساختند. علی)علیه السالم( پیوسته آن ها را کار جنگ سس شان دادند که علی)علیه السالم(را از خود ناامید  تی و بی رغبتی ن

نیدند و نه می پذیرفتند، تا آن جا که روزی درخطبه خود شمیبه جهاد می خواند و در دعوت خویش اصرار میورزید، لیکن نه 
ساختید و ست دلیر، لیکن با  گفت: با نافرمانی خود، رأی مرا تباه  سر ابی طالب مردی ا سید که قریش گفتند: پ کار به جایی ر

 1!اند؟دمیجنگ آشنایی ندارد. پدرشان خوب، چه کسی علم جنگ را بهتر از من 

صاً  صو شد و مخ شکار  شدت آ سید، این پدیده به  سن بن علی به خالفت ر سالم( که ح شهادت امیرمؤمنان)علیه ال پس از 
 .ه امام حسن مردم را به جنگ اهل شام دعوت نمود مردم خیلی به کندی آماده شدندکمیهنگا

حرکت سپاه معاویه به سوی کوفه به امام مجتبی)علیه السالم( رسید، دستور داد مردم درمسجد جمع شوند.  ه خبرکمیهنگا
آغاز کرد و پس از اشتتاره به بستتیج نیروهای معاویه، مردم را به جهاد در راه خدا و ایستتتادگی در مبارزه با  ایهآن گاه خطب

را گوشزد کرد. امام)علیه السالم(با اطالعی که از روحیه  هایل دشوارپیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداکاری و تحم
، همه اماممردم داشتتتت، نگران بود که دعوت او را اجابت نکنند. اتفاقاً همین طور شتتتد و پس از پایان خطبه جنگی مهیّج 

 !را ت یید نکرد امامسکوت کردند و احدی سخنان آن 

ه بود که یکی از یاران دلیر و شجاع امیرمؤمنان)علیه السالم( که در مجلس حضور این صحنه به قدری اسف بار و تکان دهند
شدت توبیخ کرد و آن ها را قهرمانان دروغین، و مرد سردگی به  ستی و اف س شت، مردم را به خاطر این  سو و فاقد تمیدا ر

  2مام برای جنگ اهل شام آماده گردند.شجاعت خواند و از آن ها دعوت کرد که در رکاب ا

شان  سند تاریخی ن شوری و دمیاین  سلح شور و  ستی و بی حالی گراییده بودند و آتش  س هد که مردم عراق تا چه حد به 
 .مجاهدت، در آن ها خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شرکت کنند

سخنران سیج نیروها و تحریک مردم برای  مامااز یاران بزرگ  ایهی عدهایسرانجام پس از فعالیت ها و  مجتبی به منعور ب
س را اردوگاه قرار داد و پ« نُخیْلَه»وفه را ترک گفت و محلی در نزدیکی کوفه به نام کمیجنگ، امام)علیه الستتالم( با عده ک

د آمدند! به همین جهت گر امامدر اردوگاه « چهارهزارنفر»به انتعار رستتتیدن قوای تازه، جمعاً « نخیله»از ده روز اقامت در 
 .3امام ناگزیر شد دوباره به کوفه برگردد و اقدامات تازه و جدّی تری جهت گردآوری سپاه به عمل بیاورد

 با عناصر متضاد ایهجامع

شکیل  سو ت ست و بی حال و تر س صر  شکل و دمیعالوه بر این که یاران امام را عنا اد، جامعه عراق آن روز یک جامعه مت
ی بفشرده و متحد نبود، بلکه از قشرها و گروه های مختلف و متضادی تشکیل یافته بود که بعضاً هیچ گونه هماهنگی و تناس

 .با یکدیگر نداشتند

مردند، مسلمانان غیر عرب که شمیپیروان و طرفداران حزب خطرناک اموی، گروه خوارج که جنگ با هردو اردوگاه را واجب 
 سید و باالخره گروهی که عقیده ثابتی نداشتند و دررمیاز نقاط دیگر در عراق گرد آمده بودند و تعدادشان به بیست هزار نفر 
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تند. پیروان فرمیاز طرفین بر دیگری در تردید بودند، عناصر تشکیل دهنده جامعه آن روز عراق و کوفه به شمار ترجیح یکی 
 .1 دندشمیو شیعیان خام امیرمؤمنان)علیه السالم(نیز یکی دیگر از این عناصر محسوب 

 سپاهی ناهماهنگ

سپاه امام  صفوف  شتت و پراکندگی، طبعاً در  ستگی و اختالف عقیده و ت شاین چند د سالم( نیز منعکس  ده و مجتبی)علیه ال
د به شمیآن را به صورت ارتشی ناهماهنگ با ترکیب ناجور در آورده بود، از این رو در مقابله با دشمن خارجی به هیگوجه ن

 .چنین سپاهی اعتماد کرد

 :ندویسنمییه السالم(استاد شیعه، مرحوم شیخ مفید، و دیگر مورخان در مورد این پدیده خطرناک در سپاه امام حسن)عل

عراقیان خیلی به کندی و از روی بی عالقگی برای جنگ آماده شدند و سپاهی که امام حسن)علیه السالم( بسیج نمود، از »
 :د که عبارت بودند ازشمیگروه های مختلفی تشکیل 

 ؛شیعیان و طرفداران امیرمؤمنان)علیه السالم(. 1

ردند )وشتترکت آن ها در صتتفوف ستتپاهیان امام به خاطر کمینگ با معاویه استتتفاده برای ج ایهخوارج که از هر وستتیل. 2
 ؛دشمنی با معاویه بود، نه دوستی با امام حسن(

 ؛افراد سودجو و دنیاپرست که به طمع منافع مادی در سپاه امام)علیه السالم(داخل شده بودند. 3

 ؛ن)علیه السالم( در نعر آنان چندان بر معاویه ترجیح نداشتافراد دو دل و شکاک که شخصیت بزرگی مانند امام حس. 4

صرفاً به پیروی از رئیس قبیله خود، برای جنگ . 5 شیرگی و  صب ع و باالخره گروهی که نه به خاطر دین، بلکه از روی تع
 .2 حاضر شده بودند

 .مجتبی)علیه السالم( فاقد یکپارچگی و انسجام الزم جهت مقابله با دشمن نیرومندی چون معاویه بود امامبدین ترتیب سپاه 

 سندی گویا

ستی عراقیان در کار جنگ،  س شان دادن  شتت و پراکنده آن روز عراق و ن سیم دورنمای جامعه مت سندی در تر شاید هیچ 
ساتر از گفتار خود آن  شد.  امامگویاتر و ر سالم( در  امامنبا سپاه ام ایه، یعنی آخرین نقط«مدائن»مجتبی)علیه ال ام تا آن که 

 :جا پیشروی کرد، سخنرانی جامع و مهیجی ایراد نمود و طی آن چنین فرمود

شام باز ن شکّ و تردید ی ما را از مقابله با اهل  شما، با اهل دمیهیچ  ستقامت و تفاهم داخلی  شته به نیروی ا ارد. ما در گذ
اثر کینه ها، اتحاد و تفاهم از میان شما رخت بر بسته، استقامت خود را از دست داده و زبان شام می جنگیدیم، ولی امروز بر 

 .دایهبه شکوه گشود

اشتید، ولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم دمیدید، دین خود را برمنافع دنیا مقدم شمیوقتی که به جنگ صفین روانه 
 .شته بودیم، ولی شما نسبت به ما آن گونه که بودید وفادار نیستیدارید. ما همان گونه هستیم که در گذدمی

دیگر کسان خود را در نهروان از دست داده اند. گروه اول،  ایهاز شما، کسان و بستگان خود را در جنگ صفین، و عد ایهعد
 !نندکیماز پیروی ما سرپیگی  و بقیه نیز ؛و گروه دوم، خونبهای کشتگان خود را می خواهند ؛یزندرمیبرکشتگان خود اشک 
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شدن در  شته  ست. اینک اگر آماده ک صاف، و برخالف هدف بلند و عزت ما ا ست که دور از ان شنهادی به ما کرده ا معاویه پی
ستید، اعالم  سخ او را بدهیم و اگر طالب زندگی و عافیت ه شیر پا شم ستید، بگویید تا با او به مبارزه برخیزیم و با  راه خدا ه

 .تا پیشنهاد او را بپذیریم و رضایت شما را ت مین کنیمکنید 

ما زندگی می خواهیم، ما می خواهیم زنده «: اَلْبُقْیَه، اَلْبُقْیَه»ن جا رستتتید، مردم از هر طرف فریاد زدند: ایهستتتخن امام که ب
 !1 بمانیم

آیا با اتکا به چنین سپاه فاقد روحیه رزمندگی، چگونه ممکن بود امام)علیه السالم( با دشمن نیرومندی مثل معاویه وارد جنگ 
شده بود و با کوچک ترین غفلت احتمال ش شکیل  ضادی ت صر مت سپاهی، که از عنا ساز فت خود خطرمیود؟ آیا با چنین  ر 

 فت؟رمیباشد، هرگز امید پیروزی 

سالم( و معاویه جای خود را عوض  سن)علیه ال ضاً امام ح سپاهی قرار کمیاگر فر ا رفت، آیگمیردند و معاویه در رأس چنین 
 کاری که امام حسن)علیه السالم(کرد، بکند؟وانست جز تمی

ا تا دو قدمی خطر قطعی نزدیک ساخت و حوادث تلخی به وجود رمیآری همین عوامل دست به دست هم داد و جامعه اسال
 .آورد که شرح آن را ذیالً می خوانید

 بسیج نیرو از طرف امام حسن)علیه السالم(

ر، حقایق تاریخی را تحریف نموده و ادعا کرده اند که امام حسن مجتبی)علیه برخی از نویسندگان و مورخان گذشته و معاص
السالم( آهنگ جنگ و مخالفت با معاویه نداشت، بلکه از روز نخست در صدد بود از معاویه امتیازات مادی گرفته و از زندگی 

 !تضمین این امتیازات بود رد، برای ت مین وکمیراحت و مرفهی برخوردار شود و اگر مخالفت هایی با معاویه 

سناد تاریخی زند شان  ایها ست که ن ست و با حقایق تاریخی به هیگوجه دمیدر دست ا ساس ا هد این تهمت ها کامالً بی ا
سیج نیرو کندبمیسازگار ن سپاه و ب شت گردآوری  ست با معاویه بجنگد، معنا ندا شوای دوم نمی خوا شد، زیرا اگر پی در  ؛ا

سو به خاطر عدم  صورتی که به اتفاق شد، لیکن از یک  سپاهی ترتیب داد و آماده جنگ  سالم(  مورخان، امام مجتبی)علیه ال
پیش  ماماهماهنگی و چند دستگی سپاه امام)علیه السالم( و از سوی دیگر در اثر توطئه های خائنانه معاویه، نیروهای نعامی 

شد و مر شیده  شدند، امام نیز به ناچار از از آغاز جنگ و بدون برخورد نعامی از هم پا سالم( پراکنده  دم از اطراف امام)علیه ال
 .به پذیرفتن صلح شد جنگ خودداری نمود و مجبور

و اعالن جنگ و تهیه لشگر آغاز شد و سپس با درک عمیق اوضاع و شرایط « قیام»بنابراین، کار امام حسن)علیه السالم( با 
  .2ز، منجر به صلح مشروط گردیدجامعه اسالمی و رعایت مصالح رو

 :نیمکمیدر این زمینه جلب ذیالً نعر خوانندگان را به توضیحات بیش تری 
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 مردم پیمان شکن

همان طور که قبالً گفته شتتتد، مردم عراق و کوفه یکدل و یکجهت نبودند، بلکه مردمی مُتَلَوِّن و بیوفا و غیر قابل اعتماد 
نرخ روز می رد می آمدند و همواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به اصطالح نان را به گمیبودند که هر روز زیر پرچ

سیج نیروهای طرفین، عد سپاه و ب ساس همین روحیه بود که هم زمان با بحران آرایش  سای قبائل و  ایهخوردند. برا از رؤ
افراد وابسته به خاندان های بزرگ کوفه، به امام خیانت کرده و به معاویه نامه ها نوشتند و ت یید و حمایت خود را از حکومت 

انه او را برای حرکت به سوی عراق تشویق کردند و تضمین نمودند که به محض نزدیک شدن وی، وی ابراز نمودند و مخفی
 .امام حسن)علیه السالم( را تسلیم او نمایند یا ترور کنند

معاویه نیز عین نامه ها را برای امام مجتبی)علیه الستتالم( فرستتتاد و پیغام داد که چگونه با اتّکا به چنین افرادی حاضتتر به 
 1با وی شده است؟ جنگ

 خائن فرمانده

صد جنگ با معاویه ترک گفت  سالم( پس از آن که کوفه را به ق زارنفر را با دوازده ه« عبیداهلل بن عباس»امام حسن)علیه ال
بودند،  مامارا که هر دو از یاران بزرگ آن « سعید بن قیس»و « قیس بن سعد»سپاه، به عنوان طالیه لشگر، گسیل داشت و 

شین وی تعی شاور و جان سه نفر حادثبه عنوان م زین پیش آمد، به ترتیب، دیگری جایگ ایهین نمود تا اگر برای یکی از این 
 .2وی گردد

سیدند، جلو  امام سپاه معاویه ر ستور داد در هر کجا که به  سپاه را تعیین فرمود و د شروی  سیر پی سالم( خط  مجتبی)علیه ال
 .3 پیشروی آن ها را بگیرند و جریان را به امام)علیه السالم(گزارش دهند تا بی درنگ با سپاه اصلی به آن ها ملحق شود

به رو شد و در آن جا اردو  با سپاه معاویه رو« مَْسکِنْ»گروه تحت فرماندهی خود را حرکت داد و در محلی به نام « عُبیداهلل»
شت  شبانه همراه ه سید که عبیداهلل با دریافت یک میلیون درهم از معاویه،  سالم( گزارش ر شید به امام)علیه ال زد. طولی نک

 .4هزار نفر به وی پیوسته است

پیدا ست خیانت این فرمانده، در آن شرائط بحرانی، در تضعیف روحیه سپاه و تزلزل موقعیت نعامی امام)علیه السالم( تا چه 
سعد»چه بود  حد مؤثر بود، ولی هر سیار با وفا بود، « قیس بن  سبت به خاندان امیرمؤمنان ب شجاع و با ایمان و ن که مردی 

سربازان را  شید روحیه  سخنان مهیجی کو سپاه را به عهده گرفت و طی  سالم( فرماندهی  سن)علیه ال ستور امام ح طبق د
تادگی در مقابل دشمنان اسالم ایس و را نخورد و همگنانتقویت کند. معاویه خواست او را نیز با پول بفریبد، ولی قیس فریب ا

 .5 کرد
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 نانهتوطئه های خائ

بلکه به منعور ایجاد شتتکاف و اختالف و شتتایعه ستتازی در میان ارتش امام  ؛اکتفا نکرد« عبیداهلل»معاویه تنها به خریدن 
ه قیس بن رد ککمیمجتبی)علیه السالم(، بهوسیله جاسوسان و مزدوران خود، در میان لشگر امام مجتبی)علیه السالم( شایع 

با  (ماخت که حسن بن علی)علیه السالسمیه سازش کرده، و در میان سپاه قیس نیز شایع سعد)فرمانده مقدمه سپاه( با معاوی
 !معاویه صلح کرده است

کار به جایی رسید که معاویه چند نفر از افراد خوش ظاهر را که مورد اعتماد مردم بودند، به حضور امام)علیه السالم( فرستاد. 
)علیه السالم(مالقات کردند، و پس از خروج از چادر امام، در میان مردم جار زدند: مجتبی امامبا « مدائن»این عده در اردوگاه 

خداوند بهوستتیله فرزند پیامبر)صتتلی اهلل علیه وآله( فتنه را خواباند و آتش جنگ را خاموش ستتاخت حستتن بن علی)علیه »
 !«السالم( با معاویه صلح کرد، و خون مردم را حفن نمود

سخنان آن ها شورش  مردم که به  ضد امام  سخنان آن ها را باور نموده و بر صدد تحقیق بر نیامدند و  شتند، در  اعتماد دا
حملهور شتتتده وآن چه در خیمه بود، به یغما بردند و در صتتتدد قتل امام برآمدند و آن گاه از چهار  امامکردند و به خیمه آن 
  .1 طرف متفرق شدند

 خیانت خوارج

 بالً کمین کرده بود، ضربت سختیق شد. در بین راه یکی از خوارج که« ساباط»روانه « مدائن»امام مجتبی)علیه السالم( از 
از دوستان و پیروان خام خود،  ایهوارد کرد. امام بر اثر جراحت، دچار خونریزی و ضعف شدید شد و بهوسیله عد امامبر آن 

بر اثر جراحت به وخامت گرایید. معاویه با استتتفاده از این فرصتتت، بر  امامبه مدائن منتقل گردید. در مدائن وضتتع جستتمی 
 .2اوضاع تسلط یافت. پیشوای دوم که نیروی نعامی الزم را از دست داده و تنها مانده بود، ناگزیر پیشنهاد صلح را پذیرفت

خان دیگر از مور ایهجز این نداشت. چنان که طبری و عد ایهبنابراین اگر امام مجتبی)علیه السالم( تن به صلح در داد، چار
 .3داکنده شده و وی را تنها گذاردنویسند: حسن بن علی)علیه السالم(موقعی حاضر به صلح شد که یارانش از گرد او پرنمی

 گفتار امام پیرامون انگیزه های صلح

اعتراض کرد، انگشت روی این حقایق تلخ گذاشته و عوامل  امامامام مجتبی)علیه السالم( در پاسخ شخصی که به صلح آن 
 :و موجبات اقدام خود را چنین بیان نمود

داری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و یارانی برای جنگ با وی نداشتم. اگر یارانی داشتم  ن علت حکومت و زمامایهمن ب
ناستتم و بارها آن ها را امتحان کرده ام. آن ها شتتمیشتتبانه روز با او می جنگیدم تا کار یکستتره شتتود. من کوفیان را خوب 
م ه تعهدات و پیمان های خود پایبندند و نه دو نفر با مردمان فاستتدی هستتتند که اصتتالح نخواهند شتتد، نه وفادارند، نه به

 .4 نند، ولی عمالً با دشمنان ما همراهندکمیموافقند. برحسب ظاهر به ما اظهار اطاعت و عالقه 

                                                           
ن که ارتش امام مجتبی)علیه الستتتالم( از گروه های مختلفی تشتتتکیل یافته بود که در میان آن ها ایهباتوجه ب. چنان که قبال گفتیم، 205 204، م 2تاریخ یعقوبی، ج -1 

 یاهرا غارت کنند و در همان حال عد اماماز عناصر سود جو و دنیاپرست بودند، جای تعجب نبود که در صدد قتل امام برآیند و چادر و لوازم سفر آن  ایهاز خوارج و عد ایهعد
 !د معلوم بوده است؟فریاد بزنند: این مرد، ما را به معاویه فروخت و مسلمانان را ذلیل ساخت!! به راستی که سبط اکبر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( تا چه ح

ضح، تاریخ یعقوبی، ج  -2  « طبری»شد، به طور مختلف نوشته اند. از آن جمله  امام. مورخان، جریانی را که منتهی به غارت خیمه امام و حمله به سوی آن 205، م2ابن وا
سقالنی»و « ابن اثیر»و  سند:نمی« ابن حجر ع سن بن علی در کمیهنگا وی صدا زد: مردم! قیس بن « مدائن»ه ح شخصی )که از مزدوران معاویه بود(  اردو زده بود، ناگهان 

 .(330، م 1اإلصابه فی تمییز الصحابه، ج 404، م 3الکامل فی التاریخ، ج  92، م 6سعد کشته شده است، فرار کنید! مردم متفرق شدند و... )تاریخ األمم والملوک، ج 
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 .157طبرسی، احتجاج، م 147، م44مجلسی، بحار األنوار، ج  -4 



 

راد فرمود و طی آن ای ایهپیشتتوای دوم که از ستتستتتی و عدم همکاری یاران خود به شتتدت ناراحت و مت ثّر بود، روزی خطب
 :چنین گفت

ه نه دین دارند و نه شرم و حیا. وای بر شما! معاویه به هیچ یک از وعده هایی که در برابر کشتن من به کمیدرشگفتم از مرد
صی خود را بهتر از امروز  شخ وانم انجام بدهم، ولی اگر تمیشما داده، وفا نخواهد کرد. اگر من با معاویه بیعت کنم، وظایف 

 .کار به دست معاویه بیفتد، نخواهد گذاشت آیین جدم پیامبر را در جامعه اجرا کنم

به خدا سوگند )اگر به علت سستی و بیوفایی شما( ناگزیر شوم زمام داری مسلمانان را به معاویه واگذار کنم، یقین بدانید زیر 
 .انواع اذیت ها و آزارها خواهید شد پرچم حکومت بنی امیه هرگز روی خوشی و شادمانی نخواهید دید و گرفتار

ینم که فردا فرزندان شما بر در خانه فرزندان آن ها ایستاده و درخواست آب و نان خواهند بمیهم اکنون گویی به چشم خود 
ر خانه خود آب و نانی که از آنِ فرزندان شما بوده و خداوند آن را برای آن ها قرار داده است، ولی بنی امیه آن ها را از د ؛کرد

 .رانده و از حق خود محروم خواهند ساخت

 :آن گاه امام افزود

ردم، زیرا کمیهرگز خالفت را به معاویه واگذار ن2ردند، کمیاگر یارانی داشتتتم که در جنگ با دشتتمنان خدا با من همکاری 
 ....1 خالفت بر بنی امیه حرام است

ضر بود،شمیامام مجتبی که ماهیت پلید حکومت معاویه را به خوبی  سی که معاویه حا راد سخنانی ای ناخت، روزی در مجل
ضمن آن فرمود:  سلمانان روی رفاه و  سوگند به»کرد و  ست، م ست بنی امیه ا سلمانان در د خدا، تا زمانی که زمام امور م

 .2«واهند دیدآسایش نخ

ه در با معاویه ندادند، غافل از این ک و این، هشداری بود به عراقیان که بر اثر سستی و به امید راحتی و آسایش، تن به جنگ
 .حکومت معاویه هرگز به امید و آروزی خود دست نمی یابند

 پیمان صلح و اهداف امام)علیه السالم(

ه براثر شرائط نامساعدی که قبالً تشریح شد، جنگ با معاویه را برخالف مصالح عالی جامعه اسالمی کمیپیشوای دوم، هنگا
تشخیص داد و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول کرد، فوق العاده کوشش نمود تا هدف های عالی و و حفن موجودیت اسالم 

 .مقدس خود را تا حدّ امکان از رهگذر صلح و به نحو مسالمت آمیز ت مین کند

ضر به دادن همه گونه امتیاز بود به طور ضه نمودن قدرت، حا صلح و قب ه ی کاز طرف دیگر، چون معاویه به خاطر برقراری 
شد ضا  سفید ام سد، مورد قبول وی  ایهورقه  ستاد و نوشت هر چه در آن ورقه بنوی شدبمیبرای امام فر امام از آمادگی او  .3ا

شت و از آرمان های بزرگ آن  ساس را که در درجه اول اهمیت قرار دا ضوعات مهم و ح حداکثر بهره برداری را نموده و مو
 .فت، در پیمان صلح گنجانید و از معاویه تعهد گرفت که به مفاد قرارداد عمل کندرمیبه شمار  امام

ست، بلکه هر کدام از مورخان به چند ماده از  شده ا صلح در کتب تاریخی، به طور کامل و به ترتیب، ذکر ن گرچه متن پیمان 
شاره نموده اند، ولی با جمع آوری مواد پراکنده آن از کتب مختلف  صورت تقریباً کاملی از آن راتمیآن ا سی وان  مود. با م نتر
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 وان به تدبیر فوقتمیرد، کمییک نعر کوتاه به موضتتتوعاتی که امام در قرارداد قید نموده و برای تحقق آن ها پافشتتتاری 
 .در مقام مبارزه سیاسی برای گرفتن امتیاز از دشمن به کار برده، پی برد امامکه  ایهالعاد

وان تیممورد بررسی قرار دهیم، متن پیمان صلح را که در پنج ماده  اینک پیش از آن که هریک از مواد صلح نامه را جداگانه
 :ذرانیمگمیخالصه کرد، ذیالً از نعر خوانندگان محترم 

 متن پیمان

ند، مشروط به آن که معاویه طبق دستور کمیماده اول: حسن بن علی)علیه السالم( حکومت و زمام داری را به معاویه واگذار 
 .مبر)صلی اهلل علیه وآله( رفتار کندقرآن مجید و روش پیا

پیش آید، حستتین بن  ایهماده دوم: بعد از معاویه، خالفت از آنِ حستتن بن علی)علیه الستتالم( خواهد بود و اگر برای او حادث
 .یرد. و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کندگمیعلی)علیه السالم( زمام امور مسلمانان را در دست 

سالم( و لعن آن ما سبت به امیرمؤمنان)علیه ال سزا گویی و اهانت ن سوم: بدعت نا در حال نماز باید متوقف گردد و از  امامده 
 .علی)علیه السالم( جز به نیکی نباید یاد شود

ست و ا ماده چهارم: مبلغ پنج میلیون درهم که در بیت المال کوفه موجود است، از موضوع تسلیم حکومت به معاویه مستثنا
میه ترجیح شم را بر بنی اهایباید زیر نعر امام مجتبی)علیه السالم(مصرف شود. و معاویه باید در تعیین مقرری و بذل مال، بن

 .بدهد

مبلغ یک میلیون درهم در میان بازماندگان شتتهدای جنگ جمل و صتتفین که در « دارابگرد»همگنین معاویه باید از خراج 
 .1 ند، تقسیم کندرکاب امیرمؤمنان کشته شد

دی که باشند، از تعقیب و آزار وی ند که تمام مردم، اعم از سکنه شام و عراق و حجاز، از هر ن اکمیماده پنجم: معاویه تعهد 
در امان باشند و از گذشته آن ها صرف نعر کند و احدی از آن ها را به سبب فعالیت های گذشته شان برضد حکومت معاویه 

 .تحت تعقیب قرار ندهد و مخصوصاً اهل عراق را به خاطر کینه های گذشته آزار نکند

ستند، امان  سالم( را، در هر کجا که ه هد که هیچ یک از آن ها را نیازارد و دمیعالوه بر این، معاویه تمام یاران علی)علیه ال
جان و مال و ناموس شتتیعیان و پیروان علی در امان باشتتند، و به هیگوجه تحت تعقیب قرار نگیرند، و کوچک ترین ناراحتی 

به خودش برسد، و اموالی که از بیت المال در دست شیعیان علی)علیه السالم(است از  برای آن ها ایجاد نشود، حق هرکسی
آن ها پس گرفته نشتتود. همگنین نباید هیچ گونه خطری از ناحیه معاویه متوجه حستتن بن علی)علیه الستتالم( و برادرش 

صلی اهلل علیه وآله سالم(و هیچ کدام از افراد خاندان پیامبر) سین بن علی)علیه ال شود و نباید در هیچ نقطح موجبات  ایه( ب
 .خوف و ترس آن ها را فراهم سازد

سئله گواه  شمرده دقیقاً به مورد اجرا بگذارد. او خدا را بر این م در پایان پیمان، معاویه اکیداً تعهد کرد تمام مواد آن را محترم 
 .2 گرفت، و تمام بزرگان و رجال شام نیز گواهی دادند

                                                           
شاید علت انتخاب خراج  -1  ست )لغتنامه دهخدا، لغت دارابجرد(.  ستان ایالت فارس در قدیم بوده ا شهر شهر طبق « دارابگرد»دارابگرد یکی از پنج  شد که چون این  این با

و یتیمان  ماماان صلح بستند، خراج آن طبق قوانین اسالم، اختصام به پیامبر و خاندان آن اسناد تاریخی، بدون جنگ تسلیم ارتش اسالم شد و مردم آن دیار با مسلمانان پیم
صفین  شهدای جنگ جمل و  شهر به بازماندگان  شرط کرد که خراج این  سالم( شت. از این رو امام مجتبی)علیه ال شود، زیرا درآمد آن و تهیدستان و درماندگان راه دا پرداخت 

شد، شمار  امامبه خود آن  جا، همگنان که گفته  صرف این خراج به  ست بودند، یکی از موارد م سرپر شهیدان این دو جنگ که بی  شت. به عالوه، بازماندگان نیازمند  تعلق دا
 .(10، م 44فتند )مجلسی، بحاراألنوار، ج رمی

 .مطالعه فرمایید 259261ت لیف شیخ راضی آل یاسین، م « صلح الحسن»مشروح پیمان صلح را در کتاب  -2 

 



 

 ه حسن بن علی)علیه السالم(کمیبدین ترتیب پیشگویی پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله(، در هنگا

 :نوز کودکی بیش نبود، تحقق یافت: پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( روزی بر فراز منبر، با مشاهده او فرموده

  .1 «وسیله او در میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواهد ساخت مانان است و خداوند بهاین فرزند من سرور مسل»

 دف های امام)علیه السالم( از صلح با معاویهه

سعی کمیبزرگان و زمام داران جهان، هنگا شرایط را برخالف هدف ها و نعریات خود می یابند، همواره  ضاع و  نند کمیه او
سی و  سیا سبات  سی در محا سا صل ا شد، و این یک ا شته با در موارد دوراهی، جانبی را بگیرند که زیان کمتری در بر دا

 .تماعی استاج

ساس همین رویه معقول  سالم( نیز بر ا ست، به کمیامام مجتبی)علیه ال شید هدف های عالی خود را تا آن جا که مقدور ا و
ه ناگزیر شتتد با معاویه کنار آید، طبق ماده اول با این شتترط حکومت را به وی کمیطور نستتبی ت مین نماید. از این رو هنگا

سال واگذار کرد که در اداره امور صلی اهلل علیه وآله(رفتار نماید. بدیهی تمیجامعه ا ساس قوانین قرآن و روش پیامبر) نها بر ا
بود، بلکه هدف اصلی، صیانت و نگه داری قوانین اسالم در نمیاست نعر امام تنها رسیدن به قدرت و تشکیل حکومت اسال

د، باز تا حدودی هدف اصتتلی شتتمیهوستتیله معاویه اجرا اجتماع و رهبری جامعه بر استتاس این قوانین بود و اگر این روش ب
 .ت مین شده بود

سالم( سن بن علی)علیه ال سالتمی به عالوه، طبق ماده دوم، پس از مرگ معاویه، ح ست آزادانه رهبری جامعه ا  ا بهرمیوان
سال از آن ایهجه بعهده بگیرد، و با تو سی  ذرانید و گمیو در آن ایام دوران پیری را  2بزرگ تر بود امامن که معاویه درحدود 

ن شرط، روی محاسبات عادی ایهردد کگمیفت که عمر وی چندان طول نکشد، روشن رمیط عادی امید زیادی طبق شرای
 .تاچه حد به نفع اسالم و مسلمانان بود

بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حائز اهمیت بستتیار بود، زیرا در شتترائطی که در مراستتم نماز جمعه و در حال نماز باکمال بی 
َشتْم قرار پروایی امیرمؤمن َسبّ و  سالم( مورد  شه داری در آمده بود و گمیان)علیه ال صورت یک بدعت ری رفت و این کار به 

ستداران آن  شکنجه بودند، ارزش گرفتن  امامشیعیان و دو و افراد خاندان پیامبر، همه جا مورد تعقیب و در معرض تهدید و 
 .چنین تعهدی از معاویه غیر قابل انکار بود

 ر کوفهاجتماع د

پس از انعقاد پیمان صتتلح، طرفین همراه قوای خود وارد کوفه شتتدند و در مستتجد بزرگ این شتتهر گرد آمدند. مردم انتعار 
یی از ناحیه رهبران دو طرف، در حضتتور مردم، ت یید شتتود تا جای هیچ گونه شتتک و هایداشتتتند مواد پیمان، طی ستتخنران
 .تردیدی در اجرای آن باقی نماند

شست و خطباین انتع صلح بود، لذا معاویه بر فراز منبر ن سخنرانی جزء برنامه  نه تنها در  ولی ؛خواند ایهار بی جا نبود، ایراد 
 :مورد پایبندی به شرایط صلح ت کیدی نکرد، بلکه با طعنه و همراه با تحقیر چنین گفت
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هید، دمین ها را انجام ایهانم کدمیازید! چون من به خاطر این با شتتتما نجنگیدم که نماز و حج به جا آورید و زکات بپرد»
 «.بلکه برای این با شما جنگیدم که شما را مطیع خود ساخته و برشما حکومت کنم

 …:آن گاه گفت

سته ام زیر پاها» سالم( ب سن بن علی)علیه ال شرط و پیمانی که با ح شید که هر  شی آگاه با ست، و هیچ گونه ارز ی من ا
  .1 «ندارد

 .بدین ترتیب، معاویه تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشکارا نقض کرد

 جنایات معاویه

ست، نه تنها تعدیلی در روش خود به عمل نیاورد، بلکه بیش از پی سیا شدت عمل و جمعاویه به دنبال اعالم این  نایت ش بر
 .خود افزود

شیعیان و یاران  صه زندگی را بر  شته رواج داد، عر سالم( رابیش از گذ ساحت مقدس امیرمؤمنان)علیه ال او بدعت اهانت به 
دیگر از  ایهو عد« حجر بن عدی»بزرگ و وفادار علی)علیه الستتالم( فوق العاده تنگ ستتاخت، شتتخصتتیت بزرگی همگون 

سالم ر سالم(رجال بزرگ ا شار در مورد پیروان علی)علیه ال شکنجه و ف شتار و  سانید، و ک وری افزایش یافت به ط ا به قتل ر
 .ردندبمیکه نوعاً شیعیان یا زندانی و یا متواری شدند و یا دور از خانه و کاشانه خود در محیط فشار و خفقان به سر 

«  رددارابگ»را زیر پا نهاد، بلکه در مورد خراج  امام( و پیروان آن معاویه نه تنها ماده مربوط به حفن احترام علی)علیه الستتالم
 .نیز طبق پیمان رفتار نکرد

 :ویسدنمیدر این باره « طبری»

 .2«اهل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند این مال، متعلق به بیت المال ما و از آنِ ماست»

 :ویسدنمی« ابن اثیر»

 .3«اهل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و این کار را به دستور معاویه انجام دادند»

 بیداری وآگاهی مردم

سبب تحمل جنگ های متعدد، از جنگ خسته و بیزارکمیمرد بودند و به پیروی از رؤسای خود و تحت ت ثیر تبلیغات و  ه به 
شوند و متوجه گردند که به خاطر اظهار  سته بودند، الزم بود بیدار  سازش ب صلح و  وعده های فریبنده عمّال معاویه، دل به 

شتباه سای خود، چه ا کب بزرگی مرت ضعف از تحمل عواقب جنگ و فریفتگی به وعده های معاویه و پیروی کورکورانه از رؤ
 .یدنددمیشده اند؟! و این ممکن نبود مگر آن که به چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناک عمل خود را 

شنا شده و به فشارها، محرومیت ها، تعقیب های مداوم، و  به عالوه الزم بود مسلمانان عمالً با چهره اصلی حکومت اموی آ
 .، پی ببرندخفقان هایی که حکومت اموی به عمل می آورد
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ساس از تاریخ انجام دهند، این بود  صمیمی او در آن برهه ح سالم( و یاران  سن)علیه ال در حقیقت، آن چه الزم بود امام ح
ن واقعیت ها را شتتفاف و بی پرده بر همگان مکشتتوف ستتازند و در نتیجه عقول و افکار آن ها را برای درک و فهم این ایهک

 .برضد آن، آماده سازندحقایق تلخ، و قیام و مبارزه 

شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند، بلکه برای این بود  صلح کرد، نه برای این بود که  سالم(  بنابراین اگر امام مجتبی)علیه ال
شروع کند سطح دیگری  ست، ب .که مبارزه را در صلح به وقوع پیو ن مطلب کمک ایهاتفاقاً حوادثی که پس از انعقاد پیمان 

 .کرد و عراقیان را سخت تکان داد

سد: نمی« طبری» ضد « نخیله»معاویه )پس از آتش بس( در »وی )نزدیکی کوفه( اردو زد. در این هنگام گروهی از خوارج بر
شهر کوفه شکست  او قیام کرده وارد  ستاد. خوارج آن ها را  شامیان را به جنگ آن ها فر ستون نعامی از  شدند. معاویه یک 

دادند. معاویه به اهل کوفه دستتتتور داد خوارج را ستتترکوب ستتتازند و تهدید کرد که اگر با خوارج نجنگند، در امان نخواهند 
 .1 «!بود

بدین ترتیب مردم عراق که حاضتر به جنگ در رکاب امیرمؤمنان و حستن بن علی)علیه الستالم( نبودند، از طرف معاویه که 
شدن صلح و دشمن مشترک آن ها و خوارج بود، مجبور به جنگ با خوارج  شان داد که در حکومت معاویه هرگز به  د! و این ن

 .ردند، نخواهند رسیدکمیآرامشی که آرزو 

 سیاست تهدید و گرسنگی

عالوه بر این، معاویه برنامه ضد انسانی دامنه داری را که باید اسم آن را برنامه تهدید و گرسنگی گذاشت، برضد عراقیان به 
هستی ساقط کرد. او ازیک طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشار و تهدید قرار داد و مورد اجرا گذاشت و آن ها را از 

 .از طرف دیگر حقوق و مزایای آن ها را قطع کرد

 :ویسدنمی، دانشمند مشهور جهان تسنن، «ابن ابی الحدید»

شخام را به ا ست ها و پاهای ا سیدند. بنی امیه د ستند، شیعیان در هر جا که بودند، به قتل ر شیعیان ه حتمال این که از 
بریدند. هرکس که معروف به دوستداری و دلبستگی به خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( بود، زندانی شد، یا مالش به غارت 

 .رفت، و یا خانه اش را ویران کردند

شیعی سبت به  ضییقات ن شار و ت سالم( از اتهام به کفر و بی دینی شدت ف ستی علی)علیه ال سید که اتهام به دو ان به حدی ر
 !د! وعواقب سخت تری به دنبال داشتشمیبدتر شمرده 

سالم(  شیعیان امیرمؤمنان)علیه ال ضع اهل کوفه از همه بدتر بود، زیرا کوفه مرکز  شونت آمیز، و ست خ سیا در اجرای این 
 .دشمیشمرده 

را حاکم کوفه قرار داد و بعدها فرمانروایی بصتتره را نیز به وی محول کرد. زیاد که روزی در صتتف « بن ستتمیه زیاد»معاویه 
ناخت، شیعیان را مورد تعقیب قرار داد و در هرگوشه و کناری که شمییاران علی)علیه السالم( بود و همه آن ها را به خوبی 
شده بودند، پیدا کرده و کشت، تهدید کرد، د شاخه درختان خرما مخفی  ساخت، بر  ست ها و پاهای آن ها را قطع کرد، نابینا 

 .به دار آویخت و از عراق پراکنده نمود، به طوری که احدی از شخصیت های معروف شیعه در عراق باقی نماند
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 اوج فشار درکوفه و بصره

شار قرار  صاً کوفه بیش از دیگران زیر ف صو شد، مردم عراق و مخ شاره  گرفته بودند، به طوری که وقتی به خانه چنان که ا
ذاشتتتتند، چون از گمیردند و استتترار خود را با آن ها در میان کمیدوستتتتان و افراد مورد وثوق و اطمینان خود رفت و آمد 

 رفتند که آن ها را لو ندهند، گفتوگو را آغازگمیرستتتیدند، مادام که از آن ها ستتتوگندهای مؤکَّد نتمیخدمتکار صتتتاحبخانه 
 !ردندکمین

به عُمّال و فرمانداران خود در ستتراستتر کشتتور نوشتتت که شتتهادت هیچ یک از شتتیعیان و خاندان  ایهمعاویه طی بخشتتنام
 !علی)علیه السالم( را نپذیرند

دان او و خان اگر دو نفر شهادت دادند که شخصی، از دوستداران علی)علیه السالم(»وی طی بخشنامه دیگری چنین نوشت: 
 !1«ش را از دفتر بیت المال حذف کنید و حقوق و مقرری او را قطع نماییداست، اسم

را به جای خود در بصتره « سَتمُرَه بن جُنْدُب»رد، کمیشتش ماه در کوفه و شتش ماه در بصتره حکومت  ؛زیاد که به تناوب
سانید. زیاد به وی گفت: آیا  شت هزار نفر را به قتل ر سمره در این مدت ه شهر را اداره کند.  شت تا در غیاب وی امور  گذا

ن چیزی شتم هرگز از چنیکمیکه در میان آن ها یک نفر بی گناه را کشته باشی؟گفت: اگر دو برابر آن ها را نیز  رسیتمین
 !رسیدمتمین

 :ویدگمی« ابوسوار عدوی»

 .2 سمره در بامداد یک روز چهل و هفت نفر از بستگان مرا کشت که همه حافن قرآن بودند

 صلح، زمینه ساز قیام عاشورا

حکومت اموی  این حوادث وحشتناک، مردم عراق را سخت تکان داد و آن ها را از رخوت و سستی به در آورد و ماهیت اصلی
 .را تاحدی آشکار نمود

سالم(بهره مند  سن)علیه ال صلح امام ح سای قبائل، از آثار و منافع پیمان  شش شمیدر همان حال که رؤ دند و از بذل و بخ
شتتتند، مردم عادی عراق کم کم به ماهیت اصتتلی حکومت بیدادگر و خودکامه معاویه که با پای گمیهای معاویه برخوردار 

 .3ردندبمیی آن رفته و به دست خود آن را تثبیت کرده بودند، پی خود به سو

شعبه»معاویه  صره را به  را بر کوفه« مُغَیْرَه بن  ساخت و کار ب شخص که پس از « عبداهلل بن عامر»حاکم  شت و این  واگذا
قتل عثمان آن شهر را ترک گفته بود، به بصره بازگشت. معاویه خود نیز به شام رفت و از دمشق به تدبیر کار دولت خویش 

 .پرداخت
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سالم( تمام این حوادث را پیش بینی امام مجتبی)علیه  -3  شت تاریکی در انتعار دمیرد. او به خوبی کمیال سرنو ست بنی امیه بیفتد،  سلمانان به د ست که اگر زمام امور م ان
ه با این کمیردند. آنان هنگابمییه نآنان و مخصتتوصتتاً شتتیعیان خواهد بود، ولی مستتلمانان تا روزی که خود با این حوادث تلخ، رودر رو قرار نگرفته بودند، پی به اهمیت قضتت

ساخته اند. ست داده اند و فهمیده و نفهمیده مقدمات بدبختی خود را فراهم  صت را از د شدند که فر شدند، تازه متوجه  شتناک مواجه  سالم(  امام حوادث وح مجتبی )علیه ال
شاایهکه مشروح آن در صفحات گذشته نقل شد، ب ایهضمن خطب اگر )به علت سستی و بیوفایی شما( ناگزیر شوم زمام داری مسلمانان را به »ره کرده بود: ن آینده تاریک ا

م خود د....هم اکنون گویی، به چشمعاویه بسپارم، یقین بدانید زیر پرچم حکومت بنی امیه هرگز روی خوشی و شادی نخواهید دید و گرفتار انواع شکنجه ها و آزارها خواهید ش
شما بوده و خداوند برای آن هاینم که فردا فربمی ست خواهند کرد، آب ونانی که مال فرزندان  ستاده، آب و نان درخوا شما بر در خانه فرزندان آن ها ای ست،  زندان  قرار داده ا

 .«ولی بنی امیه آن ها را از در خانه خود رانده از حق مسلم خود محروم خواهند ساخت



 

سالم( می افتاد سستی که در حمایت شمیند، اندوهناک مردم عراق هرگاه به یاد زندگانی در روزگار علی)علیه ال دند و از آن 
مودند و نیز از صلحی که میان ایشان و مردم شام اتفاق افتاده بود، نمیاز علی)علیه السالم( نشان داده بودند، اظهار پشیمانی 

که چه خواهد  دندردند و از یکدیگر می پرسیکمیسیدند، همدیگر را سرزنش رمیسخت پشیمان بودند. آنان چون به یکدیگر 
سن )بن علی( و  شهر و مدینه برای دیدار ح شته بود که نمایندگان کوفه میان آن  سالی نگذ شد و چه باید کرد؟ هنوز چند 

 .1گفتوگو با او و شنیدن سخنان وی به رفت و آمد پرداختند

سد اموی به  سالم(، دوران آمادگی و تمرین تدریجی امّت برای جنگ با حکومت فا سن)علیه ال صلح امام ح بنابر این دوران 
 .مادگی قیام داشته باشد، فرا رسدفت تا روز موعود، روزی که جامعه اسالمی آرمیشمار 

 اظهار آمادگی برای آغاز قیام

روزی که امام حستتن)علیه الستتالم( صتتلح کرد، هنوز اجتماع به آن پایه از درک و بینش نرستتیده بود که هدف امام را ت مین 
سیر زنجیرهای آمال و آرزوها بود سالمی ا شک ؛کند. آن روز هنوز جامعه ا ست را در آن ها تزریق آمال و آرزوهایی که روح 

 .کرده بود

ا برای قیام برضد حکومت اموی آماده رمیرد، این بود که افکار عموکمیاز این رو هدفی که امام حسن)علیه السالم( تعقیب 
د و به حقایق اوضاع و ماهیت حکومت اموی پی ببرند، بهوی ه آن که اشارت هایی کند و به مردم فرصت دهد تا خود بیندیشن

ستمگر امامکه  سالم( به  سالم  هایمجتبی)علیه ال شتن احکام ا را  مود، افکار مردمنمیو جنایات حکومت اموی و زیر پا گذا
 .2 ردکمیکامالً بیدار 

ستند که  شده از او خوا سالم(  سین بن علی)علیه ال صیت های بزرگ عراق متوجه ح شخ کم کم این آمادگی قوت گرفت و 
  .3 ام کندقی

 بازتاب حوادث در مدینه

شهادت  سالم( امامت را عهده دار بود، خبر جنایت های معاویه  امامپس از  سین بن علی)علیه ال سالم( که ح مجتبی)علیه ال
 ت که حسین بن علی)علیه السالم( با شرکت بزرگانشگمیبالفاصله در مدینه طنین می افکند و محور بحو در اجتماعاتی 

و همراهان او « حجر بن عدی»ه معاویه کمیاد. برای نمونه، هنگادمیشکیل تمیشیعه در عراق و حجاز و مناطق دیگر اسال
شت، عد سالم( آمده جریان را به  ایهرا ک سین)علیه ال رت از نف خبر دادند و پخش این خبر موجی اماماز بزرگان کوفه نزد ح

 .در همه افراد باایمان برانگیخت

 … چرا امام حسن)علیه السالم( صلح، امّا امام حسین)علیه السالم( قیام کرد؟

رفت که مبلغین و عوامل مؤثر آن، گمیرضد حکومت اموی شکل بمیهد که در آن هنگام جنبش منعدمیاین مطلب نشان 
با تدبیر هوشمندانه خویش جان آنان را از گزند قشون  امامم( بودند که همان پیروان اندک و صمیمی امام حسن)علیه السال
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شت که هر دو لبه اش به زیان وی بود!تمیاز این جهت  -2  شیری دو دم را دا شم صلح، برای معاویه حکم  صلح نامه عمل  وان گفت که پیمان  رد، کمیزیرا اگر او به مفاد 
س لکمید و اگر آن را نقض شمیهدف امام تا حدودی ت مین  ضد این حکومت بود، و این، م  ایهرد، نتیجه آن ایجاد تنفر عمومی از حکومت اموی و جنبش و بیداری مردم بر

 .بود که پیشوای دوم آن را از نعر دور نداشت

رد ومی فرمود: اوضاع فعلی برای قیام، مساعد نیست و تا زمانی که معاویه کمیی)علیه السالم( آن ها را به پیروی از امام مجتبی)علیه السالم( توصیه ولی حسین بن عل -3 
 .سدرمیزنده است، نهضت و قیام به ثمر ن



 

سر دوران حکومت معاویه موج می زد، روح د ن بود که با یادآوری جنایاتی کهایهمعاویه حفن کرده بود. هدف این گرو سرا ر 
 !1 وز موعود فرا رسدقیام را در دل های مردم برانگیزند تا ر

 ،چرا امام حسن)علیه السالم( صلح

 امّا امام حسین)علیه السالم( قیام کرد؟

سخ ب شت، امام مجتبی)علیه ایهپیش از پا شتند، و هم قیام. چنان که گذ صلح دا شت که دو امام، هم  سؤال باید توجه دا ن 
یط االسالم( ابتدا در برابر لشگرکشی معاویه، بسیج نیرو کرد و تا مدائن و ساباط به سمت شام پیشروی کرد، اما اوضاع و شر

 .نامساعد، او را به پذیرش صلح ناگزیر کرد

امام حسین)علیه السالم( نیز که صلح برادرش امام حسن)علیه السالم( را پذیرفته بود، پس از شهادت برادر در مدت حکومت 
ن هر ابرایمعاویه، از قیام خودداری کرد، و پس از مرگ معاویه، و سپری شدن مدت صلح، در برابر حکومت یزید، قیام کرد. بن

 .دو، به تناوب، هم صلح داشتند و هم قیام

: حسن ن دو فرزند عالی قدر خود فرموده بودایهپیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله( با پیش بینی این حوادث، سال ها پیش دربار
 .2 و حسین دو پیشوای مسلمانان هستند خواه صلح کنند و خواه نبرد و جهاد

مربوط به یکی از دو امام و جنگ مربوط دیگری است، اما با  ؛بدو نعر ممکن است تصور شود که در این بیان پیامبر، صلحدر 
 .توجه به آن چه گفته شد، شاید تفسیر صحیح حدیو، همان باشد که در باال گفته شد

سؤال باقی است و بحو های پیشین، راز و رمز صلح امام مجتبی)علیه السالم( را روشن س اخت، ولی در این جا، جای یک 
آن این است که چرا امام حسن)علیه السالم( صلح کرد ولی امام حسین)علیه السالم( قیام نمود؟ اگر صلح، کار درستی بود، 

سالم( به حرکت ن سن)علیه ال صلح نکرد؟ و اگر قرار بر قیام بود، چرا امام ح سالم(با یزید  سین)علیه ال امی ادامه عچرا امام ح
 نداد؟

پاسخ این سؤال را باید در اوضاع و شرایط متفاوت زمان این دو صلح و قیام، و نحوه رفتار و شخصیت معاویه و یزید جستوجو 
 :نیمکمیکرد. ذیالً به گوشه هایی از تفاوت شیوه معاویه و یزید اشاره 

 ی معاویههایفریب کار

شه  سعی معاویه در دوران زمام داری خود، با نق ست های عوام فریبانه خود، همواره  سیا رد به حکومت خود رنگ کمیها و 
سال سالبمیشرعی و ا ست ا سیا صحیح  سیر  فهمد، جلوگیری بمیدهد. او از این که افکار عمومی، انحراف وی را از خط 

یه رد. گرچه معاویه عمالً استتتالم را تحریف نموده و حکومت اشتتترافی اموی را جایگزین خالفت ستتتاکمی ده و بی پیرا
بدیل کرده بود، ولی با وجود این ها ظواهر اسالم را نسبتاً حفن تمیا به یک جامعه غیر اسالرمیاخته، و جامعه اسالسمیاسال
د و شمیاز مقررات اسالمی مراعات  ایهرید و در دربارش، پاردمیمود، پرده ها را ننمیا ظاهراً اجرا رمیرد، مقررات اسالکمی

شود. او به خوبی درک ذگمین سالمیِ ظاهریِ جامعه، عوض  شت رنگ ا سالمی، بر کمیا رد که چون به نام دین و خالفت ا
ند، نباید علناً مرتکب کارهایی بشتتتود که مردم آن را مبارزه با دین همان دینی که وی به نام آن بر آنان کمیمردم حکومت 

ن دسته سازگار باشد و آ ه داشت،کمیاد تا با مقادمیعمال خود رنگ دینی رد تلقی نمایند، بلکه همیشه به اکمیفرمانروایی 
سیر آن طبق موازین دینی شیطانی دمیمقدور نبود، در خفا انجام  از کارها را که توجیه و تف ست های  سیا اد. از این رو عمق 
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ریب ایستاد. ف امامدر برابر آن  هایمین عوام فریبردند. چنان که در زمان علی)علیه السالم( نیز با هکمیدرک « خوام»او را 
اد )نمونه هایی از این دمیی معاویه بیش تر در منطقه شتتام نمود داشتتت که همه کارها را به کمک شتتامیان انجام هایکار

 .د(سیاست های مزورانه او را در سیره امام حسین)علیه السالم( در بحو: دوران سلطه او در شام مالحعه می فرمایی

داشت و مشکالت را به شیوه های  ایهبه عالوه، معاویه در حل و فصل امور و مقابله با مشکالت، سیاست فوق العاده ماهران
صی حل  صو ضوع، پیروزی قیام و ت ثیر کمیمخ رد که فرزندش یزید فاقد مهارت در به کارگیری آن ها بود، و همین دو مو

شهادت در زمان حکومت معاویه را م شرایط، افکار عمودمیورد تردید قرار مثبت  ضد دمیاد، زیرا در این  رباره قیام و انقالب 
صحیح ن سبت به حکومت بنی امیه برانگیخته نکمیاموی داوری  ه بیمد، چون هنوز افکار عموشمیرد و موج نفرت مردم ن

صر ناآگاه، جنگ  شنا نبود و به همین جهت، عنا سالم، آ سالم( را با معاویه بیش  اماممیزان انحراف معاویه از ا مجتبی)علیه ال
 !تر یک اختالف سیاسی و کشمکش بر سر قدرت و حکومت به شمار می آوردند، تا قیام حق در برابر باطل

ردید گیمرباره آن دستخوش اشتباه دمیرد، بلکه افکار عموکمیشهادت در چنین شرائطی به پیشبرد مقاصد نهضت کمک ن
 .دشمیوحقیقت لوث 

 وّ نامساعدج

فضا و جوّ سیاسی دوره معاویه فضای صریحی نبود که یک مصلح بتواند از یک راه مشخص، امر را فیصله »چنان که دیدیم، 
ایستتت مراقب عمل بمیبا هوشتتیاری، جهت خویش را پیدا کند، بلکه جوی بود که هر مصتتلحی در آن جوّ  ؛دهد، و جامعه

صت باتوجه شد و در هر فر ساد با شمن عکس العملی  به امکانات خود و رهبران ف شکل مواجهه د چگونگی اطرافیان خود و 
شان دهد، تا بدین گونه  سب ن سن  ؛پیروز گرداند. این« فریب غالب»را بر « حقیقت مغلوب»منا شکل عمده روزگار امام ح م
اشت. در واقع شهادت نیز مانند بسیاری از شناخته شده بود و ت ثیری که باید، ند« شهادت»بود. در آن روزگار، آن چه به نام 

شکل یک پدیده اجتماعی  شهادت و اخالم فردی در آید و  صورت یک  ساعدی می خواهد تا بتواند از  پدیده ها، زمینه م
 .مؤثر به خود گیرد و خون شهید در رگ دیگر مردم، حیات بیافریند

که دور او را گرفته بودند و قبالً گذشت که چه کردند برمی  هند که اگر امام با سپاه سست عنصریدمیقرائن تاریخی نشان 
شتتتتند، بلکه او را کمیهاد، او را به زودی به عنوان یک شتتتهید قهرمان، ننمیخاستتتت و میان خود و معاویه شتتتمشتتتیر 

سیر ستکمیا سالم دیده بودند و روزی به د سربازان ا ست  ست ننگی را که او و خاندانش از د ازان سرب ردند! معاویه می خوا
سیرکردن یکی از بزرگان آل محمد)صلی اهلل علیه وآله(جبران کند. پس امام در  شده بودند، از طریق ا سیر  سالم ا سلحشور ا

د، بلکه او به دست معاویه شمیصورت شکست خوردن، به صورت شهیدی قهرمان آنسان که در عاشورا پیش آمد کشته ن
سرانجام به گونشمیگرفتار  یکی از زیان های بزرگ بود که در آن روز متوجه موضع  ؛شت، و اینگمیلوم تلف نامع ایهد و 
 .دشمیحق 

اخت تیمد، معاویه به سرزمین ها و شهرهای اسالم شمیاگر در جنگ با سپاه معاویه، سپاه امام مجتبی)علیه السالم( مغلوب 
 یی که در قلمرو حکومت علی بنهایره و دیگر آبادشت، و بهوی ه شهرهای مکه و مدینه و کوفه و بصکمیوانست تمیو تا 

ابی طالب و امام حستتن قرار داشتتت. بدین گونه تعداد کشتتته شتتدگان برخالف واقعه عاشتتورا محدود نمی ماند و از حستتاب 
  .1 «ردکمیذشت، این بود آن حفن خونی که امام از آن یاد گمی
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شتن صحه گذا سالم( بود که  شاید به همین دالیل و نیز به دلیل  سن)علیه ال صلح امام ح سالم( بر  سین بن علی)علیه ال ح
 50حسین بن علی)علیه السالم( پس از شهادت برادر بزرگوار خود، در مدت ده سال آخر حکومت معاویه یعنی تقریباً از سال 

شماری  60تا سب، روز صت منا ساختن افنمیهجری قیام نکرد، بلکه در انتعار فر کار عمومی اکتفا میورزید، مود و به آماده 
رد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعه استتتالمی چگونه خواهد بود و در افکار عمومی چگونه کمیزیرا اگر در این زمان قیام 

 انعکاس خواهد یافت؟

 یزید، چهره منفور جامعه اسالمی

ه تنها م( یزید نایهستتین)علیه الستتالم( گفتاما این مطلب در مورد یزید درستتت برعکس بود، زیرا )چنان که درزندگانی امام ح
ست به نام آن بر مردم حکومت کند،  سالم نیز که می خوا شت، بلکه از رعایت ظواهر ا ست پدر را ندا سیا پختگی و تدبیر و 

 .فرسنگ ها دور بود

، و خوشگذران، عیاش یزید جوانی ناپخته، شهوت پرست، خودسر، و فاقد دوراندیشی و احتیاط بود. او فردی بی خرد، متهوّر،
 .دارای فکر سطحی بود

یزید که پیش از رستتیدن به حکومت استتیر هوس ها و پایبند تمایالت افراطی بود، بعد از رستتیدن به حکومت نیز نتوانستتت 
حداقل مثل پدر ظواهر استتالم را حفن کند، و خود را ولو به صتتورت ظاهر، فردی دیندار و با ایمان معرفی کند، بلکه در اثر 

سالخ سات ا شت، علناً مقد سبازی که دا شهوات خود از هیچ چیز رمیصلت بی پروایی و هو ضای  شت و در راه ار ا زیر پا گذا
 .ردکمیفروگذاری نکرد. او علناً شراب می خورد و تعاهر به فساد و گناه 

ازگشت به ناپذیر با اسالم و بیزید از لحاذ سیاسی آن قدر ناپخته بود که ماهیت اصلی حکومت بنی امیه را که دشمنی آشتی 
 .دوران جاهلیت و احیای رژیم اشرافی آن زمان بود، کامالً به مردم نشان داد

 به کلی فاقد شایستگی و لیاقت برای احراز مقام ی یزید برای همه ثابت کرده بود که ویهایو بی بند و بار هایاین پرده در
ار وانستند قیام حسین)علیه السالم( را در افکتمیبر این مزدوران حکومت بنی امیه نخالفت و رهبری جامعه اسالمی است. بنا

سبی با موازین دینی و تعالیم مذهبی  سازند، زیرا مردم به چشم خود، رفتار یزید را، که کوچک ترین تنا عمومی متهم و آلوده 
ی قیام، جهت واژگون ساختن چنین حکومتی به شمار یدند. و همین رفتار یزید در افکار عمومی، مجوّز خوبی برادمینداشت، 

ضد حکومت رمی صلی اهلل علیه وآله(بر سالم( را قیام فرزند پیامبر) سین بن علی)علیه ال شرایطی مردم، قیام ح فت. در چنین 
 !ردند، نه اختالف سیاسی یا کشمکش بر سر تصاحب مقام و قدرتکمیباطل به منعور حفن اسالم تلقی 

 یردگیمجنبش، نیرو 

 … نهضت الهام بخش

علّت دیگر قیام حسین بن علی)علیه السالم( را باید در بیداری افکار عمومی و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام 
شده بود، روز به روز در  مجتبی)علیه السالم( جستوجو کرد، زیرا جنبشی که پس از امضای صلح، برضد حکومت اموی آغاز 

 .دشمیعه بود و بر دامنه نفوذ آن افزوده حال گسترش و توس

شهادت امام  سترش و نیرومندی این جنبش گردید، زیرا معاویه که پس از  سته، موجب گ سته یا ندان ست معاویه نیز، دان سیا
ه شتتیعیان و پیروان دمیمجتبی)علیه الستتالم( میدان عمل را تا حدودی بالمانع  ید، بیش از پیش عرصتته را بر مردم خاصتتّ

 .رمؤمنان)علیه السالم( تنگ گرفت و از هیچ گونه ظلم و ستم فروگذاری نکردامی



 

شه معاویه بر مناطق  ستم پی شن و  شبیخون های پی درپی نعامیان خ سلمانان، حمالت و  تجاوز مکرر معاویه به حقوق م
صریح صلح  برخالف مفادمختلف اسالمی، کشتن و آزار مردم بی گناه، نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن برای ولیعهدی یزید 

نامه و باالخره مسموم ساختن امام مجتبی)علیه السالم( مسائلی بود که وجهه عمومی حکومت بنی امیه را بیش از پیش لکه 
شیعیان و تقویت  صفوف  شردگی هرچه بیش تر  ستگی و ف ضعیف کرد. این حوادث موجب همب ساخت و موقعیت آن را ت دار 

 .زمینه نهضت و قیام حسینی را فراهم ساختجبهه ضد اموی شد و به تدریج 

مان ی معاویه نسبت به شیعیان پس از پیهای، دانشمند و نویسنده معروف مصری، پس از بیان سختگیر«طه حسین»دکتر 
 :ویسدنمیصلح، 

اطق عربی فوق در ده سال آخر حکومت معاویه، کار شیعیان باال گرفت و دعوت آن ها در شرق کشور اسالمی و جنوب من»
صاً اهل عراق، لعن معاویه و محبت اهل  صو سیاری از مردم، مخ شار یافت، به طوری که هنگام مرگ معاویه عده ب العاده انت

 .1«انستنددمیبیت را جزئی از وظیفه دینی خود 

سال شکنجه های آن را چشید، و از بمیبدین ترتیب، جامعه ا شناخت، و طعم تلخ  ه قدر کافی چهره حقیقی حکومت اموی را 
سکی ک شد و ما سلمانان، آگاه  حکومت در ابتدای زمام داری معاویه ن ایهانواع ظلم ها و تجاوزهای این حکومت به حقوق م

سالمی،  شد و آگاهی جامعه ا شتند. در نتیجه، با مرگ معاویه و ر شنا گ صلی آن آ برچهره زده بود کنار رفته، مردم با قیافه ا
تمام عواملی که در زمان وی مانع تحقق یک قیام پیروزمند بود، برطرف شتتد و راه قیام برضتتد حکومت اموی کامالً هموار 

د و در این هنگام بود که حسین بن علی)علیه السالم( ضربت قاطع را بر پیکر حکومت فاسد بنی امیه وارد ساخت و آن گردی
 .قیام بزرگ و بی نعیر را پی ریزی نمود

 نهضت الهام بخش

افکار ه وجود آورد، اوضتتاع را دگرگون ستتاخت و بمیقیام حستتین بن علی)علیه الستتالم( تحول دامنه داری در جامعه استتال
ا برضتتد حکومت بنی امیه شتتوراند و منشتت  پیدایش نهضتتت ها و انقالب های پی درپی و بزرگی مانند: قیام توّابین، رمیعمو

ضت بزرگ دیگر گردید، در حالی که اگر  سین و چندین نه ضت زید بن علی بن ح ضت اهل مدینه، قیام مختار ثقفی و نه نه
 .ردید، فاقد چنین ثمراتی بودگمیعملی  امامالم( و بهوسیله آن مجتبی)علیه الس امامهمین انقالب در زمان 

مت، مجتبی)علیه السالم( باکمال شها امامحسین بن علی)علیه السالم( در واقع دنباله برنامه برادر ارجمند خود را گرفت، زیرا 
شناخت واقعیت های  ی کوتههایخرده گیر شی از  صلح، که نا ضای قرارداد  صر افراطی را تحمل کرد و با ام فکران و عنا

ا آماده نمود و آن گاه که زمینه کامالً آماده شد، حسین بن رمیزمان بود، به تدریج زمینه انقالب را فراهم ساخت و افکار عمو
 .به دست گرفت علی)علیه السالم( ابتکار عمل را در تهاجم به کانون فساد

 تفاوت یاران

گذشته از تفاوت هایی که دوره امام حسن)علیه السالم( با زمان امام حسین داشته است و شرح آن گذشت باید تفاوت اساسی 
 .میان یاران این دو امام را نیز در نعر گرفت

ام حسن ختند و جمعی، سراپرده امدر صفحات گذشته دیدیم که سپاه امام مجتبی)علیه السالم( با شنیدن یک شایعه، بهم ری
 !را غارت کردند و حتی فرش زیر پای امام را ربودند
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شدند و امام را تنها  ساز  شام بجنگند و در این راه جان دهند، خود حادثه  سپاه  ستند در رکاب امام، با  دیدیم آنان که می خوا
 :فتندگمیم( که شب عاشورا گذاشتند. اکنون آنان را مقایسه کنید با یاران امام حسین)علیه السال

هند، و دیمشند و خاکسترمان را بر باد کمینند، سپس کمیویم، آن گاه ما را زنده شمیبه خدا سوگند اگر بدانیم که کشته »
نند، از تو جدا نخواهیم شد تا این که در راه تو جان بسپاریم. یک کشته شدن که بیش نیست، کمیاین کار را هفتاد بار تکرار 

 .«و آن شهادت است و کرامت جاوید و سعادت ابدی

و طنینی در گنبد افالک درافکند به نام « شتتهادت»وان شتتوری در تاریخ بشتتر درانداخت به نام تمیآری با این گونه مردان، 
شورا» شهادت، بلکه آد«عا صیب گردد، نه  سته تحویل دشمن دهند و رمی، نه با کسانی که با آنان نه غلبه ن ن چه آا دست ب

شد و بس سارت با سنگر مبارزه را تغییر داد، به عبارت دیگر:  !برجای ماند، ذلت ا سالم( فقط  سن)علیه ال این بود که امام ح
درحال حرکت نماز بخواند و روی به قبله داشته باشد، این نماز گزار  ایهتغییر جای داد نه تغییرجهت، مانند کسی که در وسیل

هد، نه تغییرجهت )روی به قبله بودن(. قبله مردان حق همواره مبارزه با باطل بوده دمیتغییر وضتتع و جای با تغییر مرکوب، 
 ...است، چه از میدان عاشورا، چه از درون کوچه ها و محله های کوفه و مسجد مدینه، چه از زندان بغداد و

ر آن روز گار را هدف گرفته بود، گاه از زاویه تجهیز امام حستن)علیه الستالم(، معاویه، بزرگ ترین مانع نشتر حق و عدالت د
 .1سپاه و گاه از زاویه تدبیر قبول صلح

 دو رویه یک رسالت

شرف الدین عاملی»مه مجاهد، مرحوم عال شمند و محقق « صلح الحسن»که بر کتاب پرارج  ایه، در مقدم«سید  ت لیف دان
 :گاردنمینوشته، چنین « شیخ راضی آل یاسین»عالی قدر 

دند، ن طاغیان بر دارد و آنان را آن طور که بوایهن)علیه الستتتالم( آن بود که پرده از چهرمهم ترین هدف امام حستتت...»
بشناساند، تا از عملی شدن نقشه هایی که برای از بین بردن رسالت جدش پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(کشیده بودند، جلوگیری 
نماید، و این هدف امام، به طور کامل برآورده شتتد و ماستتک از چهره کثیف امویان برافتاد و ماهیت پلید آنان آشتتکار گشتت 

 .)وخدا را بر این نعمت سپاس(

برکت این تدبیر امام حسن)علیه السالم( بود که برادرش سیدالشهدا)علیه السالم( آن انقالب بزرگ را که روشنگر حقیقت  از
 .و عبرت بخش خردمندان بود، به وجود آورد

ضاع و احوال خام خود از نعر ایفا سالت بودند که وظیفه و کار هریک، در جای خود، و در او ی این دو برادر، دو رویه یک ر
 .معادل و هموزن دیگری بود رسالت و تحمل مشکالت، و نیز از نعر فداکاری و از خودگذشتگی، درست

سالم( نبود.  سن)علیه ال سالم( در راه خدا جانبازتر از ح سین)علیه ال شت، و ح سالم( از بذل جان خود دریغ ندا سن)علیه ال ح
ت، حسن)علیه السالم(، جان خود را دریک جهاد خاموش و آرام فدا کرد و چون وقت شکستن سکوت رسید، چیزی که هس

 !شهادتی که پیش از آن که حسینی باشد، حسنی بود ؛شهادت کربال واقع شد

ن)علیه ریشتته دارتر بود، زیرا امام حستت« عاشتتورا»از روز « ستتاباط»از نعر خردمندان صتتاحب نعر، واقعیت فداکاری در روز 
 .ردفا کایهالسالم( آن روز در صحنه فداکاری، نقش یک قهرمان شکیبا و پایدار را در چهره یک شکست خورده از پای درآمد

شالوده  سن بود که در واقع  سینی، زیرا این ح سنی بود و در مرتبه دوم ح شورا در مرتبه اول ح شهادت عا ست که  از این جا
 .ثمر رساندنهضت عاشورا را ریخته و آن را به 
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شنی بود که  شن کند و در پرتو این رو صبر وحکمت خویش رو پیروزی خونین امام حسن متوقف بود بر این که حقیقت را با 
 .امام حسین)علیه السالم( توانست به آن پیروزی پرشکوه و نمایان دست یابد

المی حکومت اموی و بیدار کردن مردم گویی امام حسن و امام حسین)علیهما السالم()به منعور روشن کردن ماهیت ضد اس
از غفلت( برسر یک برنامه متفقاً تصمیم گرفته بودند که هر یک نقشی ایفاء کنند، منتها نقش امام حسن)علیه السالم(، نقش 
سالم(، نقش انقالب و قیام مردانه، تا از این دو نقش، یک تاکتیک سین)علیه ال شد و نقش امام ح  صبر و پایداری حکیمانه با

 .کامل در راه هدف واحد، به وجود آید

سائل و حوادث، و پی به  شروع کردند به فکر کردن در م شدند و  ساباط و کربال، مردم بیدار  از این جا بود که پس از واقعه 
 1 «...ماهیت پلید بنی امیه بردند

وان گفت که اگر حسین بن علی)علیه السالم( در شرایط تاریخی برادر گرامی خود امام حسن قرار تمین حقایق، ایهبا توجه ب
رد که امام حسن)علیه السالم(کرد، و اگر امام حسن)علیه السالم( در زمان حسین بن علی)علیه کمیرفت، همان کار را گمی

رفت، زیرا این دو امام بزرگ، هرکدام با توجه به اوضتتاع و شتترایط خام زمان خود، گمیش الستتالم(بود، برنامه او را در پی
 .رسالت تاریخی خویش را انجام دادند

 صلح یا صالح...؟

چاپ شتتده بود، به « صتتلح یا صتتالح..؟»زیر عنوان  2این بخش را بامقاله یکی از نویستتندگان که در یکی از مجالت تهران
 :سانیمرمیخاطر نکات جالبی که دارد به پایان 

با معاویه را شاید بتوان یکی از دشوارترین مراحل سیر امامت صلح حسن )علیه السالم( یا به عبارتی متارکه و آتش بس وی 
در دنیای استتالم نامید. این انقالبی ترین نرمش تاریخ، و تحمل رنج طاقت فرستتای آن، که هیچ کس جز پستتر علی )علیه 

یز و ستتئوال الستتالم(، آن هم توستتط درک عالی ترین درجات ایمان قادر به انجامش نبوده و نخواهد بود، همواره بحو انگ
آفرین بوده است، و مت سفانه غرضورزان به قلم غرض، و جاهالن به دیده جهل، این شگرد ایمانی را در پرده تحریف و ابهام 

 .پیگیده اند

 .ان متفاوت استشمیامامان همگی، معهر تقوی و روش هستند، تقوی در همگی شان مشترک، و روش در تما

سالم( در دو مرحل شای امت روش علی)علیه ال سکوت و خروش، راهگ سالم(درمرحله اولِ گمیه:  سن )علیه ال شیوه ح ردد. 
شکل  سالم( در مرحله دومِ آن  سین )علیه ال شهادتی گمیروش پدر، و راه ح سکوت، خروش و  سالم( بی  یرد. علی )علیه ال

صلدمیهشدار دهنده و حیات بخش ن سالم(نیز بدون  شت، فریاد و جانفشانی حسین )علیه ال خ به ح برادر، این چنین در تاریا
 .سیدرمیثبت ن

آنان که حسن )علیه السالم( را به عافیت اندیشی متهم کرده اند، و آنان هم که تحت ت ثیر شور و احساس، آرزو کرده اند که 
زید و از ساباط )نام مکان صلح، نام روز صلح، همان صلح انقالبی و تاریخ ساز حسن)علیه گمیای کاش او نیز شهادت را بر»

شورای دیگر، و از کوفه، کربالی دیگر  سالم(( عا شورای حسن )علیه ال سالم(، و به عبارتی دیگر: روز عا ر دو اخت، هسمیال
 .در اشتباهند

 
 

                                                           
 .2120، م ایهآل یاسین، شیخ راضی، صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ ، ترجمه سید علی خامن -1 

 .در عهد طاغوت، بدون ذکر نام نویسنده مقاله« زن روز»مجله  -2 



 

 گزینش مؤثرترین شیوه مبارزه

شهادت برا سا تحمل  سلمین، و چه ب سالم و م سایر امامان باید تنها به فکر نجات ا سان تر بود، اما او نیز مانند  سن آ ی ح
شی مبارزه،  شیوه و م صلح، تمیود. با کبمیبرگزیدن مؤثرترین  سن هیچ روش دیگری جز  فحص می یابیم که در دوران ح

ردن، به کار نمی آمد. اگر حستتتن در آن تنهایی و بی آن هم به هدفِ ماندن برای پر پیام تر رفتن، و زنده بودن برای بهتر م
 .یافتد، امامت تداوم نمیشمیرد و شهید کمییاوری، مانند برادر قیام مسلحانه 

صدیق و جانباز  شمن آن دمیشاید اگر او هم مانند برادر حتی هفتاد و دو یار  ست می زد، اما وقتی د شت، به آن خروش د ا
سموم کردنش، تحت فرمان کمیهی گونه اطراف او را از یاور ت سرش را برای م سپاهش را گمیند که حتی هم یرد و امرای 

ارد، و در نهایت، فرمانده ستتپاهی را که برای قیام باید از او دمیتحویل دادن او به معاویه، به معامله وا « کت بستتته»برای 
 ی ماند؟شاند، چه راهی جز صلح پیش پایش مکمیکمک بگیرد، برضدّش به طغیان 

سی که  صافی تمیتنها ک شسته بود. بی ان شورا، منتعرش ن سینی بود که فردای پرپیام عا ست به آن اعتماد کند، همان ح وان
است اگر اذعان نکنیم که شهادت کربال پیش از آن که حسینی باشد، حسنی است و چهره حسن را در روزی که در صحنه 

ستوه و پا یدار، و در چهره معلومانه شخص از پا ننشسته مغلوب، صلح تحمیلی را، تحمل فداکاری با نقشی از یک قهرمان ن
 .ند، با بیداری ننگریمکمی

د، شیمبی تردید، اگر معاهده حسن با معاویه نبود و محک آزمون در شکستن مفاد آن، بهوسیله همین صلح به مردم داده ن
د، تا شمین اخت برقرارسمیبا معاویه که او را از تعیین جانشین محروم قیام حسین نیز به وقوع نمی پیوست. اگر شرط حسن 

شهودی برای قیام  ستاویز م سین د شکند، نه ح صاب یزید ب ضحی برایدمیمعاویه آن را با انت شت، و نه پیروانش دلیل وا  ا
 ...1استدالل

 افشاگر جاهلیت پلید امویان ؛ساباط و عاشورا

نعر افکند، جاهلیت زشت و پلید امویان را بهوضوح احساس « عاشورا»و « ساباط»امت آن روز، خود وقتی بر مسیر دو حادثه 
حسن)علیه السالم(مسالمت را پذیرفت، ولی باز معاویه به هیچ یک از پنج شرط توافق شده پایبند نبوده و میثاق  کرد. دید که

ساس کتاب خدا و سنت پیامبر خدا، عمل کرد نه پس از خود، زمام امر را به شورا و  ؛ها را شکست. نه در دوران حکومت، برا
سپرد صاحب واقعی آن  سزا به ع ؛یا  شنام و نا شتنه د صون دا نه  ؛لی را متوقّف کرد و تقدس منبر را از این بدعت ننگین م
و نه مستتتلمانان متعهد و یاران علی را از آستتتیب حمالت ناجوانمردانه اش برکنار داشتتتت... و  ؛خراج تعهد کرده را پرداخت

 .سرانجام نیز امام حسن را مسموم کرد

 !ترین تجسم خواستن و نتوانستنبزرگ

سا شتند. این به برکت قیام  شدند و فکرهای نهان، عیان گ شفاف  شیده،  سین، نقطه های پو سن، و قیام فریادگونه ح کت ح
سن  شالوده امامت بود که در خون جگر ح ست و  شک سین به فریاد  سن نهفت و نهفت...، و در ح سالم بود که در ح بغض ا

 .نطفه بست و در خون پیکر حسین به بلوغ رسید

یکه تازیش حیرت ها می آفرید، و خلفی که در  تن و نتوانستن بود. سربازی که در جنگ ها،حسن، بزرگ ترین تجسم خواس
مکتب رشادت تا شهادت پدر، از ارث و آموزش بهره برده بود، آن جا که رسالت را در میدان امامت، تنها در صلح ممکن دید، 

زیبایی روش حسن بود نه کیفیتی دیگر، که سکوت و صلح را  ؛زرگوارانه و پرشکیب، آن را پذیرفت، که تحمل کرد. اینچه ب
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شت. زبان برنده و خطبه های کوبنده و کالم  صون دا صار پناه م سالم را درح شاند، و راه های دیگر ا شیرش ن شم تنها برلبه 
و مستتتعدترین زمینه ها را برای قیام خونین برادر فراهم ستتاختند تا  توفنده اش ستتکوت شتتمشتتیر را به کمال جبران کردند،

سید و رندان مزدور را بر آن  سخن گفتنش می هرا صاحب برحقش، به دمیبدانجا که معاویه از  شته کالم را از این  شت تا ر ا
 .سرقت برده و حتی االمکان به وی اجازه صحبت در مجامع را ندهند

 هاترین میدانجهاد در وسیع

شت و در هنگام صالحی را بردا صالح  ایهاو بزرگ ترین قدم ا سالح، حاکم بود، درهای مکتب اخالق، محبت و ا که فتنه و 
را گشود، و مانند مصلحی که جز به صالح نمی اندیشد، نام را به رضای خدا فروخت. او صلح را در ابتدای راه برنگزید، بلکه 

ست در همه  شک سترده در انتهای آن، و پس از  سیع ترین میدان ها و گ جبهه های جهاد، گردن نهاد. جهاد دردناک او در و
شت، و هم مقابله با فتنه ها و  سنگر را به آزمون گذا شگر و هم  شمن، هم ل صورت گرفت. در جبهه مبارزه با د ترین ابعاد 

شاد کمک گرفت و در جه صالح و ار صحاب منافق، از نیروی ا شم و تحمل نیرنگ ها را. در جهاد با ا اد با نفس، از مهار خ
 ...صلحی تحمیلی

 ...ود و هر ایرادی ستایششمیبا نعری حتی اجمالی بر جهادهای این معلوم خاموش، هر اعتراضی اعتذار 

 … مسمومیت و شهادت امام مجتبی)علیه السالم(با دسیسه معاویه

 یهمسمومیت و شهادت امام مجتبی)علیه السالم( با دسیسه معاو

ن فکر افتاد که پسرش یزید را ایها تحت حکومت خود درآورد، کم کم برمیمعاویه که از سال چهلم هجرت، تمام کشور اسال
 .ن منعور، در حیات خود از مردم برای جانشینی وی بیعت بگیردایهولیعهد قرار دهد و ب

به روشتتتنی درمی یافت که وجود امام مجتبی)علیه  اما وجود امام حستتتن)علیه الستتتالم( مانع بزرگی در این راه بود. معاویه
شان، طرح ولیعهدی یزید را با مانع بزرگی رو به رو  صلح بین ای سالم( و پیمان  صسمیال صلح، ت ریح ازد، زیرا در متن پیمان 

ن بند و حق تعیین جانشتتین را ندارد، و پس از مرگ وی، خالفت به حستتن کمیشتتده بود که معاویه تا زنده استتت حکومت 
سالم( منتقل  سنن( شمیعلی)علیهما ال شمند و رجال نویس نامدار جهان ت سد: در این امر در منمیود. ابن عبدالبرّ )دان یان وی

دانشمندان اختالف نیست که حسن بن علی)علیهما السالم(خالفت را فقط در مدت حیات معاویه به وی واگذار نمود و شرط 
 .1 او باشد و صلح نامه بر این اساس منعقد شد کرد که پس از معاویه، خالفت از آنِ

حسن)علیه السالم( را به نحوی از میان بردارد. او در این راه به شیوه ناجوانمردانه متوسل از این رو معاویه درصدد برآمد امام 
 را مسموم سازد. او صد امامهمسر امام مجتبی)علیه السالم(دختر اشعو بن قیس کِندی را تطمیع کرد تا آن « جَعْده»شد و 

را با زهر مسموم ساخته به قتل برساند، او را به همسری  هزار درهم برای جعده فرستاد و به او پیام داد که اگر حسن بن علی
فرزندش یزید درمی آورد. جعده گول وعده معاویه را خورد و دستتت به جنایت بزرگی آلود و همستتر گرامی و مهربان خود را 

 .2 در اثر مسمومیت شدید، به شهادت رسید اماممسموم کرده و 
 
 

                                                           
 .373، م 1اإلستیعاب فی معرفه األصحاب )در حاشیه االصابه(، ج -1 

 ؛61محمد بن جریر طبری، دالئل اإلمامه، م  ؛192ختالف، مورخان یاد شده در زیر در آثار و ت لیفات خود آورده اند: شیخ مفید، اإلرشاد، ماین قضیه را با اندکی ا -2 
صد هزار درهم را داد  . برخی نوشته اند که معاویه192سیوطی، تاریخ الخلفا، م  ؛48، 47، 31ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، م  ؛5، م3مسعودی، مروج الذهب، ج

 .ولی به وعده ازدواج وفا نکرد



 

 :ویسدنمیدانشمند مشهور اهل سنت، شیخ محمد صبان در این باره 

 .1 عده زیادی از دانشمندان متقدم و مت خر، عقیده دارند که حسن بن علی بهوسیله زهر مسموم و شهید شد

زیرا بزرگ ترین مانع را از ستتر راه  2ه معاویه در شتتام گزارش شتتهادت امام را دریافت کرد، اظهار شتتادمانی کردکمیهنگا
 . معاویه زمزمه ولیعهدی یزید را آشکار کردبرداشته بود. از آن زمان به بعد بود که 

 :ویسدنمیابن عبدالبرّ در این باره 

شاره شت و ا صد بیعت گرفتن برای یزید را دا سالم( ق سن)علیه ال رد، ولی پس از کمیهایی به آن معاویه در زمان حیات ح
 .3 مرگ حسن)علیه السالم( آن را آشکار کرد و تصمیم جدی برای آن گرفت

 
 
 
 

 

 تهیه شده توسط واحد افق مؤسسه مصاف

                                                           
 .(182و بموته شهیداً جزم غیر واحد من المتقدِّمین والمت خرین )اسعاف الراغبین، در حاشیه نوراألبصار ، م -1 

 

 .251، م 4ابن عبدربه، العقد الفرید، ج ؛174، م 1ابن قتیبه، اإلمامه والسیاسه، ج -2 

. معاویه غیر از امام حسن)علیه السالم( چند تن دیگر از شخصیت های مشهور آن زمان را نیز که هر کدام به نوعی مخالف 376، م 1اإلستیعاب، )در حاشیه اإلصابه(، ج -3 
ا همگون امام سالم( و یعلی)علیهما ال ولیعهدی یزید، یا رقیب او بودند اما نه در حد و جایگاه امام حسن)علیه السالم( یا با تطمیع یا تهدید، وادار به سکوت کرد جز حسین بن

شش نفره خالفت که عمر پیش از مرگش آن ر شورای  ضای  صحابی پیامبر و از اع سعد بن ابیوقام ) ساند که  سه به قتل ر سی سالم( با د سن)علیه ال داده بود( و  ا ترتیبح
صفهانی  شی از جمله آن ها بودند. ابوالفرج ا سرش یزید بیعت بگیرد، هیچ نمیعبدالرحمان بن خالد بن ولید بن مغیره مخزومی قر ست از مردم برای پ سد: چون معاویه خوا وی

س سعد بن ابیوقام نبود، از این رو با نیرنگ،  سن بن علی و  شتند )مقاتل الطالبیین، م بمیچیز برای او گران تر از ح (. همگنین 73ه آن دو خوراند و آن دو در اثر آن درگذ
، م 1دی عبدالرحمان بن خالد بن ولید، او را بهوستتیله طبیب یهودی دربار خود مستتموم کرد و کشتتت! )ابن عبدالبرّ، االستتتیعاب، جمعاویه به علت تمایل مردم شتتام به ولیعه

376). 

 


