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 (ع)شخصّیت امام مجتبی 

، (ع)سالله مصطفی، نور چشم مرتض ی، امام حسن مجتبی 

آنگاه که . سماحت بود، و منبع عدالت، و سمبل شهامت  کانون 

مصلحت دین اقتضا می کرد، مانند شیر بیشه شجاعت بر 

قرارگاه فرماندهی سپاه در جنگ جمل می تاخت و سرچشمه فتنه 

آن زمان که آرامش را به صالح مسلمین می را می خشکاند، و 

دانست، کبوتران صلح را بر فراز آسمان جهان اسالم به پرواز در 

 .می آورد و از بروز جنگهای فرسایش ی جلوگیری می نمود

 حسن :نام آن حضرت 

 ابو محّمد :کنیه ایشان 

 .مجتبی، امین، حّجت، زکّی، سبط، و زاهد:  لقب های ایشان

 (ع)علّی ابن ابی طالب :  نام پدر ایشان
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 (س)فاطمه زهراء :  نام مادر ایشان

د
ّ
 .شب نیمه ماه مبارک رمضان، سال سوم هجری :  تاریخ تول

 .هجری  94روز بیست و هشتم ماه صفر سال : تاریخ شهادت

 .سال 01 :مّدت امامت ایشان

 

 (ع)فضائل امام حسن مجتبی 

 

حدّ ی بود که کماالت آن حضرت از هنگام کودکی و نوجوانی در 

، زعامت و پیشوایی وی و برادرش امام (ص)پیامبر گرامی اسالم 

 :حسین را پیشبینی کرد و در باره آنان فرمود

کتاب الارشاد، ) ."الحسن و الحسین امامان، قاما أو قعدا"

 (.2نوشته شیخ مفید، و کتاب کشف الغّمة، جلد 

قیام و  حسن و حسین، هر دو پیشوا هستند، چه در حال: یعنی 

 .نهضت باشند، و چه در حال صلح و آرامش
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در باره خردمندی آن حضرت، می ( ص)همچنین، رسول خدا 

 :فرماید

کتاب فرائد السمطین، ) ".لو کان العقل رجال، لکان الحسن"

 (.2نوشته ابراهیم ابن دمحم جوینی، جلد 

اگر عقل و خرد به صورت انسانی مجّسم می گشت، او : یعنی

 .علی بودحسن ابن 

بارها مراتب ( ص)بر اساس این مکارم اخالقی بود که پیامبر خدا 

  ابراز  در مناسبت های مختلف  (ع)محّبت خود را به امام مجتبی 

 .می فرمود

موارد ذیل را به عنوان نمونه در این زمینه، از نظر شما می 

 :گذرانیم

پیامبر روایت ذیل را از " ترجمة إلامام الحسن"ابن سعد در کتاب 

 :گرامی نقل می کند که فرمود

ي قد أحببته فأحّبه و أحّب من یحّبه"
ّ
 ".اللهّم إن
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خدایا ، من او را دوست دارم، پس تو هم او را دوست بدار، : یعنی 

 ".و آنانکه او را دو ست داردند را دوست بدار

ن و أهل تشّیع، این روایت 
ّ
بسیاری از محّدثان معروف اهل تسن

 :الم را نقل کرده اند که فرمودرسول گرامی اس

مسند ) ".من أحّبني فلیحّبه ، و لیبلغ الشهاهد منکم الغائب"

، و کتاب املستدرک حاکم نیشابوری، جلد 5أحمد بن حنبل، جلد 

 (.، و ترجمة إلامام الحسن، نوشته ابن سعد3

هر که مرا دوست دارد، او را دوست بدارد، و این مطلب را : یعنی

 .بان برسانندحاضران به غائ

، سعادت ابدی امام مجتبی را (ص)در حدیثی دیگر، رسول خدا 

پیشگویی نموده و او را به عنوان سرور جوانان اهل بهشت قلمداد 

 :فرموده است

ة، فلینظر إلی حسن "
ّ
من سّره أن ینظر إلی سّید شباب أهل الجن

 کتاب البدایة و النهایة، نوشته ابن کثیر دمشقی، جلد) ".ابن علي
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8.) 

هر که بخواهد سرور اهل بهشت را بنگرد، به حسن ابن : یعنی 

 .علی نگاه کند

عالوه بر موارد یادشده، حضور امام مجتبی علیه السالم در 

نیز ، نشانگر مقام و منزلت ایشان در پیشگاه " مباهله"جریان 

خداوند و محبوبیت آن حضرت در نزد رسول خدا صلی هللا علیه 

 .و آله است

، عزیزترین ( ص)بر مبنای آیات شریفه قرآن ، پیامبر گرامی اسالم 

به میدان احتجاج با کفار افراد را به منظور مباهله به همراه خود 

 .برد

 :قرآن مجید در این زمینه چنین می فرماید
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به تو، درباره او با  پس از فرارسیدن علمهر که !( ای دمحم: ")یعنی

رزندانمان و فرزندانتان بیایید تا ف: تو به چالش برخیزد، به او بگو

هایتان را فراخوانیم،  هایمان و جان و زنانمان و زنانتان و جان

 ".قرار دهیمدروغگویان  کنیم تا لعنت خداوند را بر دعاآنگاه 

ن مفسران قرآن و دانشمندان اسالمی 
ّ
بر این از اهل تشّیع و تسن

به نکته تأکید ورزیده اند که تنها کسانی که در جریان مباهله 

عبارت بودند  همراه رسول گرامی اسالم به میدان مباهله رفتند

علی ابن ابی طالب، فاطمه زهراء ، امام حسن مجتبی ، و امام : از

 (.علیهم السالم)حسین 

***** 
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 (ع)ابعاد شخصّیت امام حسن 

 

امام مجتبی علیه السالم نیز ، مانند دیگر پیشوایان راستین، 

ارزشمندی بودند که برخی از آنها را یادآور می دارای ویژگی های 

 :شویم

 دانش امام حسن

آگاهی آن حضرت به علوم اسالمی در حّدی بود که دانشمندان 

دیگر از سراسر جهان اسالم، پرسش های دشوار علمی خویش را 

 .در نزد وی مطرح می نمودند و از ایشان راهنمایی می خواستند

نامه ای به آن حضرت به عنوان مثال، حسن بصری در 

که یکی از مباحث " قضا و قدر"درخواست کرد تا در زمینه مسأله 

 .پیچیده اعتقادی است، توضیح دهد

 :در پاسخ وی، چنین نوشت( ع)امام حسن 
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أّما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شّره أّن هللا یعلمه فقد "

ع إّن هللا ل. کفر، و من أحال املعاص ي علی هللا فقد فجر
َ
م ُیط

ُمکَرها، و لم ُیعَص مغلوبا، و لم ُیمِهل العباد ُسدی من اململکة، 

کهم، و القادر علی ما علیه أقَدَرُهم، بل أمرهم 
ّ
بل هو املالک ملا مل

کتاب تحف العقول عن آل الرسول، ) ".تخییرا، و نهاهم تحذیرا 

 (.نوشته الحّراني

بدین معنا که ( شامل خیر و شّر آن)کس ی که به قضا و قدر : یعنی

خداوند از آن آگاه است، ایمان نداشته باشد، کفر ورزیده است، 

و کس ی که ارتکاب گناهان را بر عهده خدا بگذارد، دچار فجور 

خداوند به صورت اجباری اطاعت نشده است، و به . شده است

این معنا که مغلوب باشد، مورد نافرمانی قرار نگرفته است، و 

نادیده گرفتن آنها مهلت نداده است، بلکه او  بندگان را به عنوان

مالک آن چیزی است که به آنان تملیک کرده است، و قادر است 

بر آنچه آنان را قدرت داده است، بلکه خدا به مردم امر فرموده 

 .به نحو اختیار، و نهی فرموده به عنوان هشدار
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 در این سخنان کوتاه، امام مجتبی علیه السالم، دیدگاه صحیح

ت و 
ّ
اسالم را در زمینه مسأله قضا و قدر، بر مبنای قرآن و سن

 .عقل، تبیین می کند، به نحوی که نه جبر الزم آید و نه تفویض

 :نمونه دیگر این پرسش ها را در روایت ذیل، مالحظه می فرمایید

 .الرغبة في التقوی و الزهادة في الدنیا: ما الزهد؟ قال : قیل له "

 .کظم الغیظ و َملک النفس: قالفما الحلم؟ : قیل

 .دفع املنکر باملعروف: ما السداد؟ قال: قیل

 .اصطناع العشیرة و حمل الجریرة: فما الشرف؟ قال: قیل

رم، و أن تعفَو عند الُجرم: فما املجد؟ قال: قیل
ُ
 .أن تعطي في الغ

حفظ الدین، و إعزاز النفس، و لین : فما املروئة؟ قال: قیل

َنف، و تعّهد
َ
 .الصنیعة، و أداء الحقوق، و التحّبب إلی الناس الک

الابتداء بالعطّیة قبل املسألة، و إطعام : فما الکرم؟ قال: قیل

 .الطعام في املحّل 

ؤم؟ قال: قیل
ُ
نی: فما الل

َ
ة الندی، و أن ینطق بالخ

ّ
 .قل

 .البذل في السّراء و الضّراء: فما السماح؟ قال: قیل
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ّح؟ قال: قیل
ُ

 .ما في یدیک شرفا، و ما أنفقته تلفاأن تری : فما الش

 .إلاخاء في الشّدة و الرخاء: فما إلاخاء؟ قال: قیل

 .الجرأة علی الصدیق، و النکول عن العدّو : فما الجبن؟ قال: قیل

سم لها و أن قّل : فما الغنی؟ قال: قیل
ُ
 .رض ی النفس بما ق

 .بذل املجهود: فما الجود؟ قال: قیل

 : فما السفه؟ قال: قیل
ّ
 .باع الدناة، و مصاحبة الغواةات

مواقفة ألاقران، و الصبر عند : فما الشجاعة؟ قال: قیل

 (.کتاب تحف العقول، نوشته الحرانی) ...".الطعان

رغبت داشتن به : زهد چیست؟ فرمود: از او پرسیدند: یعنی

 .پارسایی، و پرهیز از دنیا

فرو نشاندن خشم، و خویشتن : حلم چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .اری د

اینکه بدی را با نیکی : ثبات و استواری چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .برطرف سازند
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و بر   احسان به خویشاوندان،: شرف چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .عهده گرفتن تقصیرها

اینکه در هنگام بدهکاری هم : مجد چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .بخشنده باش ی، و از گناه دیگران درگذری 

حفظ دین، و عّزت نفس، و : چیست؟ فرمود جوانمردی: پرسیدند

خوش برخورد بودن، و اصالح امور، و اداء حقوق دیگران، و 

 .محّبت به مردم

بخشش به دیگران پیش از : بزرگواری چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .اینکه طلب کنند، و پذیرایی از دیگران در هنگام تنگدستی

سخن  کم بودن سخاوت، و: لئامت چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .گفتن به زشتی

بخشندگی در هنگام بی نیازی : سماحت چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .و نیازمندی
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اینکه آنچه را در دست داری : بخل چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .شرف بدانی، و آنچه را بخشیده ای تلف بشماری 

برادر بودن در هنگان گرفتاری : برادری چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .و آسودگی

جرأت داشتن در برابر دوست، و : ترس چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .عقب نشینی در برابر دشمن

راض ی بودن نفس به آنچه : بی نیازی چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .نصیب او شده است، گرچه کم باشد

بذل کردن آنچه بدست آمده : جود چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .است

و  پیروی از فرومایگان،: سفاهت چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .همنشینی با گمراهان

هماوردی با همتایان، و : شجاعت چیست؟ فرمود: پرسیدند

 .شکیبایی در مواجهه با ضربات
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 پارسایی امام حسن

روایات فراوانی در زمینه زهد و تقوای آن حضرت در کتب معتبر 

ن وارد شده است که نمونه هایی از آن را بر 
ّ
اهل تشّیع و تسن

نوشته محسن ألامین، و " الس السنّیةاملج"منابعی مانند   اساس

" تذکرة الخواص"نوشته ابن شهرآشوب، و " مناقب آل أبي طالب"

 :نوشته سبط ابن جوزی، از نظر شما می گذرانیم

 :می فرماید( ع)امام صادق 

إّن الحسن ابن علي کان أعبد الناس في زمانه، و أزهدهم و "

 ".أفضلهم

زاهد ترین و برترین مردم در حسن ابن علی، عابد ترین و : یعنی 

 .زمان خود بود

 :همچنین آن حضرت می فرماید

إّن الحسن ابن علي حّج خمسا و عشرین حّجة ماشیا، و قاسم "

 ".هللا تعالی ماله مّرتین
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حسن ابن علی ، بیست و پنج مرتبه با پای پیاده ، حج را بجا : یعنی

 .کردآورد، و دو مرتبه اموال خود را در راه خدا تقسیم 

نیز آمده است که وقتی آن حضرت " روضة الواعظین"در کتاب 

وضو می گرفت، رنگ از رخساره اش می پرید و اندامش به لرزه 

حّق علی کّل " :از ایشان سبب را می پرسیدند، می فرمود. می آمد

 ".من وقف بین یدي رّب العرش أن یصفّر لونه و ترتعّد مفاصله

نزد خداوند عرش بایستد، رنگ  سزاوار است که هرکس در: یعنی

 .رخساره اش زرد شود، و اندامش به لرزه آید

در روایت دیگر آمده است که وقتی آن حضرت وارد مسجد می 

  چنین  و  بلند می فرمود  به سوی آسمان  گردید، سر خویش را

 :می داشت  عرضه

الهي، ضیفک ببابک، یا محسن قد أتاک املس يء، فتجاوز عن "

 ".دي بجمیل ما عندک یا کریمقبیح ما عن
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ای نکوکار، . خدایا، مهمان تو بر در خانه ات ایستاده است: یعنی

بدکاری به سوی تو آمده است، پس بر من ببخشای بدی هایم را 

 .با خوبی هایی که در نزد توست

 خلق و خوی امام حسن

 :امام مجتبی علیه السالم در حدیثی زیبا می فرمایند

 ".الخلق الحسن: ان أحسن الحسن "

 ".اخالق زیباست: زیباترین زیبایی ها : "یعنی 

، اخالق زیبا و منش نیز (ع)یکی از ویژگی های بارز امام مجتبی 

با مطالعه . والای آن حضرت در برخورد با دیگران بوده است

سیره و تاریخ زندگانی این پیشوای بزرگوار به این حقیقت پی می 

ضع، بخشندگی، شهامت و شجاعت، بریم که ایشان در زمینه توا

 .حلم و بردباری، و دیگر اخالق پسندیده، در اوج کمال بوده اند

در زمینه تواضع آن حضرت به چند حکایت مستند، به نقل از 



18 
 

منابع معتبر مانند تاریخ یعقوبی، أعیان الشیعة، تاریخ الخلفاء، و 

 :نهایة إلارب، اشاره می کنیم

، بر جمعی از تهیدستان و فقراء گذر روزی امام مجتبی در خیابان

آنان روی زمین نشسته بودند و مقداری نان خشکیده در . کرد

 . پیش رو داشتند و از آن نان، تناول می کردند

با دیدن امام حسن، از ایشان دعوت کردند تا در کنار آنان 

امام مجتبی علیه السالم دعوت آنان را . بنشیند و غذا بخورد

کنار آنان نشست و با آنان به گفتگو پرداخت و  اجابت کرد و در

آنگاه آنها را برای صرف طعام، به منزل . از غذای آنان تناول فرمود

 .خود دعوت فرمود و مورد اکرام و احترام قرار داد

همینکه از آن مجلس . روزی امام مجتبی در مجلس ی نشسته بود

مجلس برخاست و تصمیم داشت بیرون رود، مرد تهیدستی وارد 

آمدن تو : آن حضرت به احترام او توقف نمود و به وی فرمود. شد

با برخاستن من همزمان شد، آیا اجازه می دهی من این مجلس را 



19 
 

فی کوتاه به خاطر 
ّ
ترک کنم؟، آنگاه پس از دلجویی از وی و توق

 .احترام او، از مجلس خارج گردید

ریخی در زمینه بخشش و سخاوت آن حضرت نیز، داستانهای تا

فراوانی در کتب معتبر نقل شده است که نمونه ای از آنها را از 

 :نظر شما می گذرانیم

مردی تهیدست و با ذوق نزد امام مجتبی آمد و طلب خود را به 

 :صورت دو بیت شعر به شرح زیر، عرضه داشت

 بدرهم   یباع   ش ئ  لي  یبق   لم

 یکفیک منظر حالتي عن مخبر

 صنته    وجه    ماء   بقایا    إال

 یباع 
ّ
 وجدتک مشتري   قد  و أال

 برای من چیزی که حّتی یک درهم بیرزد باقی نمانده است،: یعنی

 حالت من تو را از خبر دادنم بی نیاز می سازد،
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 مگر باقیمانده آبرویم که آن را نگاه داشته ام،

 .اما تو را خریدار مناسبی برای آن یافتم

، مبلغ دوازده هزار درهم به وی عطا کرد و ابیات (ع)امام حسن 

 :ذیل را قرائت فرمود

 برنــا   وابل  فأتـاك    عاجلتنا

 
ً
 تمطر  لم   لو أمهلتنــــا  و طال

 فخذ القليل وكن كأنك لم تبع

 نشتر   لـــم  كأننا    و   ما صنته

 

این مقدار کم را بگیر و .زود آمدی و ابر احسان ما رسید :یعنی

( یعنی آبرویت را)که آنچه را نگاه داشته بودی  چنان باش ،

 .نفروخته ای
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 شجاعت امام مجتبی

در خصوص شجاعت و شهامت آن حضرت نیز باید به این نکته 

امیر مؤمنان علیه اشاره کنیم که وی در تحقق پیروزی شیعیان 

در نبرد . در جنگ های جمل و صّفین، نقش بارزی داشتالسالم 

در شهر کوفه به بسیج مردم، هّمت ( ع)رمان امام علی جمل، به ف

گماشت و با نطق های آتشین خود، بیش از ده هزار نفر از مردم 

 . را در سپاهی گرد آورد و به سوی جبهه جنگ حرکت نمود

، به دستور پدر خویش به "جمل" جنگدر  خود آن حضرت نیز

رزمجو جایگاه فرماندهی دشمن که توسط گروهی از افسران 

جایگاه فرماندهی ود حمله کرد و با سرنگون کردن مورد حمایت ب

پایان امام علی علیه السالم ، ، کار جنگ را به نفع شیعیان سپاه

 .داد

همچنین، در نبرد صفین، با سخنرانی در جمع سربازان، آنان را به 

مبارزه بر علیه معاویه و لشکر شام تشویق می فرمود و نقش 

 .ن یکی از فرماندهان، ایفا می نمودخود را به عنوا
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سخنان آن حضرت در بسیج عمومی مردم به منظور شرکت در 

 .نبرد بی امان بر علیه معاویه را تاریخ نگاران به ثبت رسانده اند

در یکی از نطق های پرشور خود برای امام مجتبی علیه الّسالم 

برانگیختن حس شجاعت در مردم جهت شرکت در جنگ صفین 

 :فرمود چنین

فاحتشدوا فی قتال عدّوکم معاویة و جنوده فإنه قد حضر و ال »

، "وقعة صفین"کتاب ). «تخاذلوا فإن الخذالن یقطع نیاط القلوب

 (.009صفحه 

و ، د شوید نبرد با معاویه و لشکریانش ، بسیج و متحدر : "یعنی

و پذیرش سستی  زیرا، و تسلیم پذیری را بدور سازیدسستی 

 .کند را قطع می( یعنی قوت قلب) قلوبعصب تسلیم، 

 

جزئیات نقش بارز امام حسن علیه السالم در جنگ های صدر 

وقعة "، و " الحیاة السیاسیة لإلمام الحسن"اسالم، در کتاب های 
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و أمثال آنها به " العقد الفرید"و " أنساب ألاشراف"و " صّفین

 .رشته تحریر در آمده است

 

 

***** 
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 (ع)آغاز امامت حسن ابن علی 

 

امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السالم در روز بیست و یکم 

 .ماه رمضان سال چهلم هجری در شهر کوفه به شهادت رسیدند

به ( ع)امام حسن ، بیعت مردم با همان تاریخ بنا بر این، از 

عنوان پیشوای مسلمانان پس از امام علی علیه السالم آغاز 

 .گردید

، عالوه بر مقام امامت الهی که بنا به اعتقاد بر این اساس

( ع)و معرفی امام علی ( ص)شیعیان و بنا به تصریح رسول خدا 

بالفاصله پس از شهادت امیر مؤمنان علیه السالم برای امام 

مجتبی علیه السالم مسّجل گردید، عموم مسلمانان عراق و 

آن حضرت به عنوان خلیفه تاریخ یادشده، با  ازحجاز نیز ، 

 .و رهبر مسلمانان نیز، بیعت خود را آغاز کردند( ص)رسول خدا 
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در آن هنگام، امام مجتبی در شهر کوفه می زیست ، و نخستین 

کسانی که با شناخت از شخصیت و منزلت و لیاقت آن حضرت با 

ایشان بیعت کردند، اهل عراق بودند، و پس از آنان، مسلمانان 

، و سرزمین فارس  یمنمنطقه ، و  مل حرمین شریفینحجاز ، شا

 .اعالم داشتندبه عنوان رهبر مسلمانان ، پیروی خود را از ایشان 

 

 و سرزمین عراقآشنایی با شهر کوفه 

 

در سال هیفدهم هجری به منظور پایه ریزی یک پادگان " کوفه"

را  سعدبن ابی وقاص دستور خلیفه دوم  که  بزرگ نظامی ، به

تاریخ طبری ، دمحم بن . )مأمور ساختن آن کرد ، بنیانگذاری شد

 (.095 ، ص3 جریر طبری، بیروت، ، ج

همچنین ، مسجدی وسیع در آن شهر جدید بنا شد که گنجایش 

البلدان، یاقوت حموی ،  معجم. )چهل هزار سرباز را داشت

 (.940 ، ص9 بیروت، ج
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اد قبایل و عشایر اطراف پس از نبیانگذاری کوفه ، بسیاری از افر 

 .آن ناحیه نیز به آن شهر مهاجرت کردند و بر جمعّیت آن افزودند

، پایتخت جهان اسالم را به ( ع)هجری ، امام علی  33در سال 

در آن زمان ، جمعّیت شهر ، به بیش . شهر کوفه ، منتقل فرمود

مروج الذهب و . )از یکصد و بیست هزار نفر افزایش یافت

 (.385، صفحه 2 وهر، مسعودی، بیروت ، جلد معادن الج

و نزدیکی آن به رودخانه  کوفهبه خاطر سوق الجیش ی بودن شهر 

، روز به روز بر جمعّیت آن شهر افزوده شد و گروه های   فرات

 . زیادی از مردم ایرانی و عرب ، به کوفه مهاجرت کردند

علی ، و ، طرفداران و موالیان امام  ساکنان این شهربسیاری از 

 . برخی از آنان نیز ، در زمره معاندان و مخالفان آن حضرت بودند

( ع)بنا بر این ، ترکیب جمعّیت شهر کوفه در زمان امیر مؤمنان 

به نحوی بود که شیعیان کوفه ، بخش مهّمی از مردم آن شهر را 

در عین حال ، بسیاری از ساکنان آن شهر ، از . تشکیل می دادند

 .، به شمار می رفتند( ع)مخالفان اهل بیت نواصب و 
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موجزی از وضعیت شهر کوفه که مرکز حکومت  اوصافاین بود 

امام علی علیه السالم بود، و پس از شهادت ایشان، به عنوان 

 .محسوب می شد( ع)پایگاه حکومت امام مجتبی 

هجری به عنوان یکی از  095یاد آور می شود شهر بغداد، از سال 

 .ت، پدید آمدمراکز قدر 

مناطق با بررس ی تاریخ جهان اسالم به این نتیجه می رسیم که 

در آن دوران ،  ، و منطقه ألانبار مدائن  ، مهم عراق مانند بصره

اختالفات عقیدتی، سیاس ی ، و کم و بیش با مشکل پر التهاب ، 

 .قبیله ای مواجه بودند

( ع)همین اختالفات و دو دستگی ها ، حتی در زمان امام علی 

ذیل گردیده  ی به شرححوادثنبردهای منطقه ای و موجب بروز 

 :بود

این در . جنگ جمل و جنگ نهروانجنگ های داخلی مانند  .0

نبردهای ناخوشایند که بر حکومت نوپای امیر مؤمنان تحمیل 

السالم ، آتش  شد، گرچه با شجاعت و درایت امام علی علیه
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فتنه در آن دو ناحیه خاموش گردید و از بروز مشکالت 

و مختلف ، اما شکاف میان قبائل بعمل آمدبزرگتری پیشگیری 

طیف های گوناگون مردم همچنان باقی ماند و کینه بدخواهان 

در درون جامعه مسلمانان، نسبت به امام علی و اهل بیت 

 .علیهم السالم، عمیق تر شد

از سوی بخش بزرگی از سپاه امام علی علیه  "تکمیّ ح"تحمیل  .2

السالم در جنگ صفین که در مقابل لشکر معاویه صورت 

 . پذیرفت

بر خالف میل باطنی و پس از هشدارهای الزم در ( ع)امیر املؤمنین 

بسیاری از افراد و عدم توجه زمینه عواقب ناگوار حکمیت، 

انجام به منظور ، سر آن حضرت به هشدارهای ایشان لشکر 

 .حفظ انسجام سپاه خود، با حکمیت موافقت فرمود

پس از اینکه حقیقت امر برای عموم مردم عراق روشن شد و 

دانستند که با تحمیل حکمیت بر امام علی علیه السالم ، در دام 

در جریان معلوم گردید که و  مکر و فریب معاویه افتاده اند
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وی لشکر شام و ابوموس ی گفتگوی دوجانبه عمرو بن عاص از س

نتیجه به نفع معاویه تمام شده ، اشعری از سوی سپاه عراق 

بسیار سرخورده شدند، و موجی از احساس است، از این حادثه 

 .یأس و نومیدی ، جامعه عراق را فراگرفت

بنا بر آنچه بیان شد ، به خوبی روشن می گردد که مردم عراق 

، با مشکالت بزرگی بدین  پس از شهادت امام علی علیه السالم

 :شرح ، دست و پنجه نرم می کردند

اختالفات سیاس ی ، اعتقادی و قبیله ای که به جنگ هایی  .الف

 .مانند نبرد جمل و جنگ نهروان منجر شده بود

که  سرخوردگی از حکمّیت و احساس نومیدی حاصل از آن .ب

 .در جریان جنگ صفین به وقوع پیوست

 .داخلی خستگی از جنگ های .ج

 .از دست دادن رهبر جامعه و فرمانده شجاع سپاه .د
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هراس از حمله سهمگین مجدد لشکر شام به فرماندهی  .ه

 .معاویه

مجموعه عوامل یادشده باعث شد تا عموم مردم عراق و حجاز 

به منظور تعیین رهبر آینده خود، به سراغ شخصیتی بروند که 

، دارای تجربه کشورداری نیز عالوه بر وجاهت معنوی و دینی

آن سرزمین های اسالمی در باشد، تا جامعه پراکنده و پرتشنج  

 .دوران به سامان برسد

با توجه به منزلت روحی و معنوی امام ، ، عموم مردماز اینرو

مجتبی و آشنایی ایشان به فنون حکومت که برای مدتی طوالنی در 

ودند ، با بیعت و اعالم کنار امیر مؤمنان علیه السالم آموخته ب

تبعّیت از آن حضرت، ایشان را به عنوان خلیفه مسلمین ، 

 .برگزیدند

از جمله بزرگان و نخبگانی که پیشنهاد انتخاب امام مجتبی علیه 

السالم را به مردم ارائه کردند، دو تن از اصحاب با سابقه و 
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و  " عبدهللا بن عباس"جلیل القدر پیامبر گرامی اسالم ، یعنی 

 .بودند" قیس ابن سعد"

بنا بر سخن مورخان ، عبد هللا بن عباس که از دانشمندان و 

مفسران قرآن بود، پس از شهادت امام علی علیه السالم در میان 

 :مردم سخنرانی کرد و چنین گفت

معجم . )" إمامكم فبايعوه  ووص ي معاشر الناس هذا ابن نبّيكم»

 (.33و مقاتل الطالبیین، صفحه  00، جلد رجال الحدیث 

پیامبر شما و وص ّی  فرزند( حسن ابن علی)، او ! ای مردم: "یعنی

 ".با او بیعت کنید. است( یعنی امام علی)امام شما 

د نیز پس از شهادت امام علی علیه السالم، با امام قیس ابن سع

را در دفاع  ندهی پنج هزار نفر از سربازان مجتبی بیعت کرد و فرما

 (.تاریخ ابن عساکر). از آن حضرت، بر علیه معاویه بر عهده گرفت

ص دیگر اخاین دو صحابی جلیل القدر، چهره های شعالوه بر 

حجر بن عدى ، ابو ایوب انصارى ، و عدى بن جهان اسالم مانند 

https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
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طایی نیز، به حمایت از خالفت و رهبری امام مجتبی علیه  حاتم

 .السالم ، همت گماشتند

نیز ، این حدیث مشهور پیامبر ( ص)بسیاری از صحابه رسول هللا 

 :ظر قرار دادند که فرموده اندرا مّد ن( ص)گرامی 

 2کشف الغمة، جلد ) ".قعدا والحسن و الحسین امامان ، قاما أ"

 (. 221و کتاب الارشاد ، صفحه 

حسن و حسین ، پیشوایان هستند، چه قیام کنند و چه : "یعنی 

 ".صلح و آشتی

رده اسالمی مانند عراق، از اینرو، انبوه مردم از سرزمین های گست

زیر پرچم زعامت حسن ابن علی  ( ایران)و فارس  ،یمن حجاز ، 

علیه السالم قرار گرفتند و پیروی خود را از فرامین ایشان اعالم 

 .داشتند

کمرانی می کرد، اما معاویه فرزند ابوسفیان که بر منطقه شام ح

همانند دوران قبل که با خالفت امام علی علیه السالم تا سرحد 
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یه آن حضرت به نزاع پرداخته افروختن آتش جنگ صفین بر عل

بود ، پس از بیعت مردم با امام مجتبی علیه السالم نیز، به 

 .مخالفت برخاست

***** 
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 آغاز جنگ سرد

امام حسن علیه السالم  پس از بیعت مردم ، به تمشیت امور 

سرزمین های اسالمی پرداخت ، و در این راستا ، نمایندگان و 

 .را منصوب فرمودوالیان مناطق مختلف 

از سویی دیگر بر مبنای سخن مورخان و محدثان مانند 

مقاتل "و اصفهانی در " مروج الذهب"مسعودی در کتاب 

و ابن ابی " ترجمة الامام الحسن"و ابن سعد در کتاب " الطالبیین

، معاویه برای مبارزه با حاکمیت و  "شرح نهج البالغه"الحدید در 

 :، به اقدام های ذیل ، مبادرت ورزید( ع)فرمانروایی امام مجتبی 

در سطحی گسترده به و تیم های تخریب جاسوسان  اعزام  .0

 .مناطق مهمی که تحت فرمانروایی امام حسن قرار داشت

انتشار شایعات و اخبار دروغ  بر علیه آن حضرت و یاران و  .2

 .شیعیان ایشان
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ادامه سّب و لعن امام علی علیه السالم توسط عامالن  .3

 .مت شام و سخنگویان بنی امیهحکو 

ارتباط با شخصیت های طرفدار امام مجتبی و تهدید و تطمیع  .9

آنها جهت جدا شدن از جرگه حامیان آن حضرت و پیوستن به 

 .شاملشکر 

 (.ع)امام مجتبی  ترورتوطئه چینی به منظور  .5

مجتبی  جنگ با امام حسنآغاز به منظور  فراهم ساختن سپاه  .3

 .و مردم عراق

 

 نامه نگاری های امام مجتبی با معاویه

 

به منظور مراعات مراحل برخورد با توطئه ها و شیطنت های 

با  در صدد برآمد تامعاویه، امام حسن علیه السالم در ابتدا 

د ختالفات بپرداز باب مذاکره و گفتگو ، به حل و فصل ا گشودن

 .دا به پذیرش حق و حقیقت دعوت نمایو معاویه ر 
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، مکاتبات مستقیم با معاویه توسط آن حضرت بدین جهت 

 .شروع شد و طی چند مرحله ادامه یافت

مجموع نامه های یادشده توسط مورخان و محققان ، ثبت 

دانشمند گرانقدر ، مرحوم احمدی میانجی در . گردیده است

، بسیاری از آنها را گردآوری کرده " مکاتیب ألائمة"کتاب خود 

 .است

پس از شهادت امام علی علیه  خود نخستدر نامه آن حضرت 

از معاویه خواستند تا به پیروی از اصحاب پیامبر گرامی ، السالم

و عموم مسلمانان سرزمین های اسالمی ، با ایشان بیعت کند و 

  .دست از مخالفت و کارشکنی بردارد

در این نامه ، به این نکته اشاره شده بود که قریش در اثبات 

در جریان سقیفه بنی ساعده پس از رحلت خالفت برای خود 

، به خویشاوندی خود نسبت به پیامبر ( ص)رسول گرامی اسالم 

آن حضرت به معاویه گوشزد کردند که . اکرم استدالل می کردند
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شما این استدالل را در آن هنگام مطرح می کردید و نسبت 

ت خلفای را دلیل حقانیت خالف( ص)داشتن با رسول خدا 

 یی که شما قبول کرده اید،ی دانستید ،  بر همین مبنام راشدین

زیرا نسبت من به رسول . ، به خالفت من رأی دهید هم باید امروز 

 .مسّجل و مبرهن است بیش از همه گرامی اسالم ،

سابقه اسالم و ، همچنین در این نامه ، امام مجتبی علیه السالم 

تدّین خود و پدر خود را در مقایسه با معاویه و پدر او ابوسفیان 

یاد آور شدند، و از وی خواستند تا به منظور حفظ جان 

مسلمانان و جلوگیری از کشتار ، از خالفت بحق ایشان که با 

و عموم مردم سرزمین های ( ص)بیعت صحابه رسول خدا 

 .نماید، متابعت استاسالمی تثبیت شده 

معاویه در پاسخ نامه امام حسن علیه السالم، مخالفت خود را با 

بیعت با ایشان اعالم کرد ، و پیشنهاد واگذاری خالفت به خودش 

را مطرح نمود ، و اینچنین وانمود کرد که اگر خالفت در حال 
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حاضر به من منتقل گردد، پس از من شما را به عنوان خلیفه 

 .اعالم خواهم کرد

نرو ، امام مجتبی علیه السالم در نامه دوم ، به معاویه چنین از ای

 :هشدار داد

و  نامه تو را دریافت کردماما بعد، . بسم هللا الّرحمن الّرحیم»

تا مبادا  خودداری کردمبرای مدتی از پاسخ تو . گفتار تو را شنیدم

. به خدا پناه می برم از اینکه ستمکار باشم. تو ستم روا دارمبر 

در صورتی که . و تو می دانی که حق با من است، و حق باش پیر

 .«خواهم دانستخود را گنهکار ، سخنی ناروا گفته باشم 

از آنجا که معاویه به سرکش ی و نافرمانی خود ادامه داد و با 

توطئه و نیرنگ، در صدد رخنه در صفوف سران سپاه و حامیان 

مجددا نامه ای  آن حضرت بر آمد ، امام مجتبی علیه السالم ،

 :تهدید آمیز به این شرح ، به سوی سرزمین شام ، روانه ساخت
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آتش  گویا می خواهیپرداخته ای،  اناما بعد، به اعزام جاسوس»

من اطمینان دارم که چنین است، و . دوباره شعله ور گرددجنگ 

مالقات خواهیم اگر خدا بخواهد در میدان جنگ یکدیگر را 

 (.03غه ابن ابی الحدید ، جلد شرح نهج البال )". کرد

بدین وسیله ، امام مجتبی علیه السالم، آمادگی خود را برای جنگ  

اعالم فرمود و در صدد بسیج عموم سپاه برای مقابله با لشکر 

 .شام برآمد

 

***** 
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 بسیج سپاه و  آغاز لشکر کش ی

ایذایی بر علیه حکومت تخریبی و معاویه ، از یکسو به عملیات 

به منظور  گروه هاییامام حسن علیه السالم روی آورد و با اعزام 

جاسوس ی و خرابکاری به شهر های کوفه و بصره و غیر آنها 

جمع آوری به  ، و از سویی دیگر ، موجب بروز درگیری شد

 .پرداختتشکیل لشکری بزرگ جهت حمله به عراق ، سربازان و 

خرابکاری و جاسوس ی معاویه در عراق بسیاری از تیم های 

 .شناسایی شدند و افراد آنها به قتل رسیدند

از سویی دیگر، معاویه از منطقه شامات به سوی عراق حرکت 

کرد و با جمع آوری لشکری بزرگ از شهرها و آبادی های سرزمین 

 .در کنار رود فرات به پیش تاخت "پل َمنَبج"منطقه  تاشام، 
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از اینرو، آن حضرت مردم . مجتبی در کوفه رسیداین خبر به امام 

، تا آنان را از  را برای سخنرانی به مسجد جامع آن شهر فراخواند

 .حقیقت امر ، آگاه سازد

 سخنرانی امام مجتبی

تاریخ  کتاب بر اساس سخن مورخان و محدثان مانند یعقوبی در

خود و ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه و اصفهانی در مقاتل 

پس از حمد و ثنای پروردگار و سالم و ( ع)امام مجتبی الطالبیین، 

و اهل بیت آن حضرت، چنین ( ص)صلوات بر رسول گرامی 

 :فرمود

اما بعد، فان هللا کتب الجهاد علی خلقه و سماه کرها، ثم قال "

، فلستم  اصبروا ان هللا مع الصابرین: املؤمنینالهل الجهاد من 

 .ایها الناس نائلین ما تحبون الا بالصبر علی ما تکرهون 

انه بلغنی ان معاویة بلغه انا کنا ازمعنا علی املسیر الیه، فتحرک 
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لذاته، فاخرجوا رحمکم هللا الی معسکرکم بالنخیلة حتی ننظر و 

 ."تنظرون و نری و ترون

جهاد را بر مردم واجب کرد و آن را برای مردم  خداوند ،: "یعنی

یعنی مردم به خاطر دشواری . )امری ناگوار و ناخوشایند خواند

سپس خدای بزرگ به (. جنگ، از جهاد خوشنود نیستند

صبور و شکیبا باشید که خدا با : مجاهدان و رزمندگان فرمود

شما بدون صبر و مقاومت در این کار ! ای مردم. صابران است

 .دشوار، به اهداف مورد عالقه خود نمی رسید

به من خبر داده اند که معاویه از تصمیم ما برای مقابله با او آگاه 

 .شده و به قصد جنگ ، حرکت کرده است

، همه به  خداوند شما را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد

حرکت کنید تا در این زمینه بیندیشیم و " نخیله"سوی لشکرگاه 

 ".ندیشید و اعالم نظر کنیدییریم و شما نیز بتصمیم بگ
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که رهبری  عدّی ابن حاتم طایی،  پس از سخنرانی آن حضرت

جا"و " سلمی"را در منطقه  "طیئ"قبیله 
َ
یک با  ، بر عهده داشت" ا

 .مذکور حرکت کرد پادگانسربازان خود به سوی هزار نفر از 

شخصیت و ( ص)اصحاب رسول خدا که از نیز،  جر بن عدیُح 

بود، به فرمان آن حضرت ( ع)های برجسته دوران امام مجتبی 

 .برای بسیج نیرو از مناطق مختلف پرداخت

بود به ( ص)، که او نیز از صحابه پیامبر اسالم  قیس ابن سعد

تشویق مردم جهت شرکت در این نبرد سرنوشت ساز ، همت 

 .گماشت

 حرکت سپاه عراق 

حرکت " نخیله"هزار نفر به سوی بنا بر سخن مورخان، دوازده 

 .کردند
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 به عبید هللا ابن عباس سپرد رالشکر  ، فرماندهی (ع) امام حسن

، قیس ابن سعد ، فرمانده  عبیدهللا که پس از فرموداعالم  و

 .سپاه خواهد بود

سپس ، توصیه هایی را به عبیدهللا ابن عباس به شرح ذیل ، بیان 

 :فرمود

گشاده رویی برخورد کن، و سربازانت را زیر با مردم با نرمی و "

چتر حمایت خود قرار ده ، و اصحاب خود را همواره نزدیک خود 

بدار ، و در امور ، با قیس ابن سعد و سعید ابن قیس مشورت 

به همراه لشکر به سوی . تو آغاز کننده جنگ با معاویه نباش. کن

 مِ "فرات حرکت کن و به جانب منطقه 
َ
از و در به پیش ت" نسک

منتظر بمان تا من نیز، با . برابر لشکر معاویه صف آرایی کن

 ".جنگجویان مدائن به شما ملحق شوم

را به نمایندگی خود " مغیرة ابن نوفل"،  از سویی دیگر، آن حضرت

به سوی جبهه شهر و اعزام نیرو  ادارهدر شهر کوفه ، مأمور 
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آن ، " عبدالرحمندیر "تا منطقه آن حضرت ، و خود ، ساخت 

، و از آنجا به منظور بسیج سپاه را همراهی کرددسته از 

 .رهسپار شد" ساباط"جنگجویان ناحیه مدائن ، به سوی شهر 

شانزده هزار را  یادشدهسپاه سربازان برخی از نویسندگان ، تعداد 

گفته اند، ولی بسیاری از مورخان معروف مانند  رچهل هزاو یا 

و امثال آنها، " ابوالفرج اصفهانی"و " یعقوبی"و " ابن عساکر"

 . را تایید کرده اندنفر تعداد دوازده هزار 

،  تعداد سربازان لشکر معاویه را شصت هزار همچنین  مورخان

 .نفر گفته اند

امام مجتبی علیه السالم که از طمع ورزی معاویه در جهت سیطره 

د و احتمال حمله لشکر شام بر همه سرزمین های عراق آگاه بو 

 به دو ناحیه مهم دیگر آن سامان ، یعنی منطقه سوق الجیش ی

دور از انتظار را در غرب عراق  "ألانبار"و منطقه وسیع " مدائن"
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ای یادشده در زیر را برای اقدام ه، و بر این اساس ، نمی دانست

 :معمول داشتسرزمین عراق ،  و حّساسحفاظت از مناطق مهم 

اخبار "در کتاب تاریخ خود به نام " دینوری"بنا بر نقل  .الف

، یک سپاه از لشکریان شام به دستور معاویه و به " الطوال

برای تصرف " مدائن"به سوی " عبدهللا ابن عامر"فرماندهی 

امام مجتبی به  از اینرو،. منطقه حرکت کرده بودمهم آن شهرهای 

ناحیه منظور مقابله با آن هجوم ، و سازماندهی سپاه خود در 

 .، رهسپار شد" ساباط"، به سوی شهر  مذکور 

، به دستور آن حضرت ، یک سپاه چهار هزار نفری همچنین  .ب

م"ی شخص ی به نام هبه فرماند
َ
حفاظت برای " ِکنده"از قبیله " َحک

 .، عازم غرب عراق گردید" ألانبار"از منطقه 
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 ورود امام حسن به منطقه مدائن

بنا بر سخن مورخانی مانند بالذری ، دینوری ، یعقوبی و ابوالفرج 

اصفهانی ، امام مجتبی علیه السالم به منظور بسیج نیرو و 

به که آن منطقه در برابر هجوم سپاه شام مدافعان سازماندهی 

، به ی مدائن می تاخت به سو  فرماندهی عبدالرحمن ابن عامر

 .مدائن وارد شدندمنطقه در  ساباطشهر 

در جلد دوم  بنا بر نقل مورخانی چون یعقوبیاز سوی دیگر ، 

معاویه با اطالع از حرکت امام حسن علیه ، "یعقوبی تاریخ"کتاب 

السالم به سوی مدائن، دو تن از افسران کارکشته خود به نام 

به آن به منظور تخریب ، مغیرة بن شعبه و عبدهللا بن عامر را 

منطقه فرستاد تا در میان مردم شایع سازند که امام مجتبی 

برای و نیازی به بسیج نیرو و اعزام آنها  است خواستار صلح

 .مقابله با لشکر معاویه نیست
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که سازمانی متعصب و فاقد بینش سیاس ی و " خوارج"گروهی از 

در عین حال، خواستار جنگ بودند در منطقه مدائن ، بدون 

 .بررس ی موضوع ، این خبر ساختگی را باورد کردند

این گروه مسلح و جنگجو که دشمنی دیرینه ای با امام علی و 

و خاندانش داشتند، پس از اطالع از ورود امام مجتبی به مدائن، 

ضمن حمله ای تحت تأثیر شایعه پراکنی های عوامل معاویه، 

و گروه " جراح بن سنان"که توسط ناجوانمردانه و غافلگیرانه 

 . کردند ، آن حضرت را مجروحانجام شدهمراهش 

در منزل امام حسن علیه السالم ، پس از معالجه جراحت وارده 

محل ، به امیر شهر ساباط به نام سعد بن مسعود ثقفی

امت اسالمی و نقشه های  مسائلشهر رفتند و  اجتماعات مردم

، و به سازماندهی دشوم معاویه را برای عموم مردم ، تشریح کردن

 .سپاه خود ، همت گماشتند
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امام مجتبی در صدد برآمد تا پس از اطمینان از دفع هجوم لشکر 

شهرهای شام  و سامان دادن پیروان خود در مدائن، با سپاهی از 

دهللا بن عباس به ، به لشکر کوفه که به فرماندهی عبی آن منطقه

 سمِ "  منطقهسوی  
َ
 .بپیوندد به  پیش  می تاخت"  نک

 معاویه سپاهبا  کوفه لشکررویارویی 

دوازده هزار نفر که از کوفه به فرماندهی لشکر متشکل از 

در حرکت بود، در عبیدهللا بن عباس برای مقابله با لشکر معاویه 

در برابر سپاه شام، " مسکن"در حوالی منطقه " ةَحّبونی  "ناحیه 

 .اردو زد

معاویه ، فرصت را مغتنم شمرد و تصمیم گرفت تا قبل از 

نیروهای همراه ایشان از مدائن، با روشهای رسیدن امام مجتبی و 

 .ذیل، در لشکر کوفه رخنه کند و به تضعیف روحیه آنان بپردازد
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در ابتدای امر ، این شایعه را انتشار داد که حسن بن  .الف

، اعالم علی در مدائن ، آمادگی خود را برای صلح و فیصله جنگ 

 .است داشته و در این زمینه پیغام ترک مخاصمه فرستاده

آنگاه ، از طریق برقراری ارتباط سّری با فرماندهان و سران  .ب

 اعطای قبائل در لشکر کوفه ، تالش کرد از راه تطمیع و وعده

ثروتهای فراوان به آنان ، عزم آنان را سست کند و به تسلیم در 

 .برابر لشکر شام ، وادار نماید

برخی از و بی وفایی به دلیل سستی ، این حیله های مزّورانه معاویه 

 . فرماندهان لشکر کوفه ، مؤثر واقع شد

فرمانده کل لشکر کوفه یعنی عبیدهللا بن عباس ، در برابر وعده 

مبلغ یک میلیون درهم از سوی معاویه ، شبانه از لشکرگاه خارج 

 .شد و با بخش عظیمی از سربازانش به اردوی معاویه پیوست
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تنها چهار هزار نفر از جنگجویان در سپاه کوفه باقی ماندند و به 

، لشکر بزرگ معاویه ، در برابر " قیس بن سعد"فرماندهی 

 .نپذیرفتندو تسلیم شدن را  مقاومت کردند

م"همچنین معاویه ، 
َ
یعنی فرمانده سپاه کوفه را که به سوی " َحک

پانصد هزار  بود با وعده حرکت نمودهدر غرب عراق " ألانبار"

 .فریب داد و او را به اردوگاه خود ملحق ساخت، درهم 

تهدید و تطمیع ، قیس بن سعد را که با معاویه تالش کرد تا 

مردانه با چهار هزار نفر از جنگجویان باقی مانده مقاومت می کرد 

 .بفریبد، اما نتوانست به مقصد برسد

***** 
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 (ع)هشدار امام مجتبی 

قیس بن سعد ، با فرستادن پیکی به مدائن ، جریان خیانت 

و همراهانش به امام  "عبید هللا بن عباس"فرمانده لشکر یعنی 

 .مجتبی علیه السالم گزارش داد

، و عالمه  9، جلد "الفتوح"بنا بر سخن ابن اعثم در کتاب 

، امام حسن مجتبی علیه 99مجلس ی در کتاب بحارألانوار، جلد 

به سران عراق هشدار ، السالم ، با صدور بیانیه و طّی خطابه ای 

داد که این بی وفایی ها و خیانت های رهبران قبائل و سردمداران 

بین می برد و راهی جز ترک جنگ ، جامعه ، امکان مقاومت را از 

 .باقی نمی گذارد

امام حسن علیه السالم که با تمام وجود در صدد جنگ با لشکر 

معاویه بر آمده بود و با فراخوان عمومی ، مردم کوفه را به بسیج 

نیروها دعوت کرده بود و دوازده هزار سرباز را به سوی منطقه 
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 مِ "
َ
فرستاده ، و سپاهی برای مقابله با هجوم لشکر شام  به " نسک

و " مدائن"، و خود نیز برای دفاع از منطقه اعزام داشته " ألانبار"

آن ناحیه رفته و در این مسیر،  مهم منطق مذکور ، بهشهرهای 

جان خود را به خطر افکنده بود، اینک به دالئل ذیل، احساس 

در بیانیه ها و خویش را  و این دغدغه خاطر نمودنگرانی 

 :به عموم جامعه اعالم فرمود سخنرانی های خود ،

دلیل اول نگرانی آن حضرت، عدم پاسخگویی مردم عراق و  .0

بخصوص شهر کوفه در بسیج نیرو در حّدی که انتظار می رفت 

همانگونه که قبال گفته شد، تنها دوازده هزار نفر از مردم . بود

شصت هزار نفره شام از منطقه کوفه  عراق برای مقابله با لشکر

. و سایر مناطق عراق به سوی اردوگاه سپاه معاویه حرکت کردند

در صورتی که دهها هزار نفر از مردان جنگی عراق ، ندای رهبر 

 .سرزمین خود را بی پاسخ گذاشتند

حکومت این در حالی است که تعداد لشکر عراق  که در زمان 

در نبرد صفین شرکت داشتند ، بر اساس ( علیه السالم)امام علی 
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سخن بسیاری از مورخان، بالغ بر نود هزار جنگجو برآورد شده 

 .است

دلیل دوم، وجود گروه های متعصب خوارج بود که به خاطر  .2

دشمنی با خاندان امام علی علیه السالم، با تمام نیروی خود، در 

رشکنی می کردند ، تا آنجا که در امر بسیج نیروهای عراق ، کا

به کاروان امام مجتبی حمله کردند و ایشان را به " مدائن"منطقه 

 .قصد کشتن، مجروح کردند

فرماندهان لشکر رؤسای قبائل دلیل سوم، خیانت بسیاری از  .3

که در برابر وعده های دریافت ثروت های کالن و عراق بود، 

کمال بی وفایی ، به  رسیدن به جاه و مقام توسط معاویه، با

حتی فرمانده دوازده هزار نفر از سپاه . پیوستندمی اردوگاه معاویه 

، و فرمانده سپاه چهارهزار " عبید هللا بن عباس"یعنی کوفه 

، در دام تطمیع معاویه " حکم"یعنیسرباز اعزامی به ألانبار 

به لشکر شام با دریافت مبالغ هنگفتی از پول ، افتادند و 

  .پیوستند
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، " اخبار الطوال"در کتاب " بالذری "بنا بر سخن مورخان مانند 

که رهبری قبیله " خالد بن معمر"مانند رؤسای قبائل عراق 

به صورت مخفیانه به نزد ، و امثال او  را بر عهده داشت" ربیعه"

 . با او بیعت می کردندمعاویه می رفتند و 

مردم بود که آگاهی  اکثریتدلیل چهارم ، فقدان بینش سیاس ی  .9

  بر سرنوشت کشور عراقنسبت به خطر سیطره معاویه  را الزم

فکر می کردند با کوتاه آمدن در برابر لشکر شام و نداشتند و 

ترک میدان جنگ، می توانند حمایت معاویه را بدست آورند و 

غافل از اینکه  .کرامت عراق و مردم آن سرزمین را حفظ کنند

و سایر سرزمین های  آن کشور رژیم بنی امیه در صدد تسلط بر 

مردمان آزاده و  سرکوبتا با اعمال دیکتاتوری و  بوداسالمی 

در  " حجاج بن یوسف ثقفی"حاکمان ستمگر مانند  انتصاب

از مردم را به تاراج ببرند و هزاران نفر ثروت آن سرزمین  ،آینده 

 . یغ بگذرانندرا از دم تبی گناه 
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ضعف بینش سیاس ی و تسلیم پذیری بخش بزرگی از مردم عراق 

نوشتن نامه به معاویه اعالم کردند  ادر حّدی بود که سران آنها ، ب

عدم پذیرش که در صورت ادامه مبارزه جویی امام مجتبی و 

، حاضرند آن حضرت را دست بسته به اردوگاه لشکر شام ، صلح

 .تسلیم کنند

دستگاه قدرتمند تبلیغاتی و جنگ روانی معاویه بود عامل پنجم ،  .5

که با استفاده از نفوذی ها و جاسوسان لشکر شام در شهرها 

عراق و حتی در میان اردوگاه سپاه کوفه ، به انتشار شایعاتی مبنی 

این شایعه . بر اینکه امام حسن ، قصد صلح دارد، می پرداخت

مؤثر بود که بسیاری از سربازان و  سازی ها و فرافکنی ها آنقدر

 .فرماندهان را نیز ، تحت تأثیر قرار داد

و "  انساب ألاشراف"الذری در کتاب بنا بر سخن مورخانی چون ب

ی ن سعد که فرمانده، حتی قیس ب" الفتوح"ابن اعثم در کتاب 

شجاع و باوفا در لشکر عراق بود، به خاطر گستردگی انتشار 
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صدد برآمد تا شخصا از امام  د گردید و درمردّ شایعه یادشده، 

 .مجتبی علیه السالم ، حقیقت امر را جویا شود

( ع)معاویه در پیغام های خود به امام حسن  این در حالی بود که 

م ایشان را برای جنگیدن سست ، تا عز خواستار صلح شده بود

 .کند ، و بدون نبرد در میدان جنگ ، به خواسته های خود برسد

مجتبی نیز ، بارها در سخنان خود به مردم عراق هشدار داده  امام

بود که معاویه بن ابوسفیان ، هرگز برای شما صلح شرافتمندانه 

نمی خواهد و تنها در صدد تضعیف اراده شما و تحمیل شرایط 

ت بار بر سرزمین عراق و مردم آن است
ّ
 .ذل

 :متن سخنان آن حضرت در این زمینه چنین بود

 ".إّن معاویة دعانا إلی امر لیس فیه عّز و ال نصفةأال و "

معاویه ما را به امری فرا خوانده است که عّزت ! آگاه باشید : "یعنی

 ".و عدالت در آن نیست
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، و ابن  3، جلد " الکامل"مورخانی مانند ابن اثیر در کتاب 

، و سبط بن جوزی در " ترجمة الامام الحسن"عساکر در کتاب 

 .، به این حقیقت اشاره کرده اند" الخواصتذکرة "کتاب 

 

***** 
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 پیشنهاد صلح

بیان شد ، به خوبی روشن می گردد که در فصل قبل از آنچه 

و نبرد در میدان ، در صدد مبارزه با تمام وجود ( ع)امام مجتبی 

جنگ بر علیه معاویه و لشکر خونریز او بر آمد و در این راه ، از 

دلیل این مقاومت و سازش . فروگذار نفرمودهیچ کوشش ی 

ناپذیری هم آگاهی ایشان از اهداف شوم و نقشه های خطرناک  

 .رژیم بنی امیه بود که سراسر جهان اسالم را تهدید می کرد

از مردم عراق و تعداد در این مسیر شرافتمندانه ، بخش کوچکی 

کمی از شخصیت های برجسته جامعه مسلمانان ، با مقاومت و 

اما بخشهای . وفاداری شایسته ، در کنار آن  حضرت قرار گرفتند

بزرگی از جوامع گوناگون آن سرزمین ، و سران دنیاپرست لشکر 

کوفه و بسیاری از  رؤسای قبایل عراق ، با وعده های معاویه و در 

یا عداوت پنهانی با خاندان پیامبر نش ضعیف سیاس ی و سایه بی
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، به آرمان مقاومت امام ( ع) امیر مؤمنانو ( ص)گرامی اسالم 

، خیانت کردند و به اردوگاه زر و زور و تزویر معاویه ( ع)مجتبی 

 .پیوستند

بنا بر سخن محّدثان و موّرخان مانند عالمه مجلس ی در کتاب 

، و  بحرانی در "اعالم الوری"، و  طبرس ی در کتاب "بحارألانوار"

امام مجتبی علیه السالم ، از حال و روز ، " عوالم العلوم"کتاب 

در  از اینرو ،. ان ، به خوبی آگاه بودمردم عراق در آن برهه از زم

 :خود فرمود یکی از سخنرانی های

 ". وا بعنقی حتی یدفعونی إلیه سلماو هللا لو قاتلت معاویه ألخذ"

به خدا سوگند ، اگر جنگ با معایه را ادامه دهم ، این :  "یعنی

 به سوی او مردم ، من را دستگیر می کنند و به عنوان اسیر، 

 ".روان می سازند

گ جنروشن است که در چنین شرایطی ، امکان پیروزی در میدان 

زیرا برای پیروزی در جنگ ،  . و مقامت مسلحانه ، وجود نداشت
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عالوه بر وجود فرمانده شجاع و کاردان و با ایمان ، باید پیروان 

و رزم آوران دالور و خستگی ناپذیر نیز، وجود ، باوفا و مقاوم 

آخرین نفس  آماده فداکاری و نبرد شجاعانه تاداشته باشند ، که 

 .جنگ را ترک نکنندباشند و میدان 

، امام مجتبی علیه السالم پس از پذیرش قطعنامه صلح از اینرو 

ت آن را جویا شدند 
ّ
، در پاسخ به پرسش برخی از یاران خود که عل

 :به مردم چنین فرمود

مت الامر ألنی لم أجد أنصارا، و لو وجدت أنصارا "
ّ
و هللا إنی سل

 ".ا و بینهلقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم هللا بینن

به خدا قسم ، این امر را به معاویه واگذار کردم ، برای : "یعنی

اگر یارانی داشتم ، حتما در هر شب و . اینکه یار و یاوری نیافتم

 ".روز با او می جنگیدم ، تا خداوند بین ما و او حکم فرماید

 (.99کتاب بحار ألانوار ، عالمه مجلس ی ، جلد )
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تنها ، بدون لشکری نیرومند و با  یک فرماندهروشن است که 

 .ایمان ، نمی تواند پیروز میدان جنگ باشد

در چنین حالتی ، دو راه در پیش روی امام حسن علیه السالم 

 :وجود داشت

آن حضرت ، جنگ را ادامه دهد و در نتیجه ، راه نخست آنکه  .0

لشکر  بزرگ  معاویه  که  میدان  را  خالی از  جنگجویان عراق   

ید ، وارد شهرهای کوفه ، بصره ، و دیگر مناطق عراق می د

. ، سیل خون به راه بیندازدمردم گردد و با قتل عام وحشتناک 

روشن است که در چنین حالتی ، همه پیروان اهل بیت علیهم 

امام علی علیه السالم از زن و مرد و کودک  شیعیانالسالم و 

و بزرگ ، نخستین قربانیان این کشتار فجیع  از سوی لشکر 

 .هرگز قابل جبران نبودکه فاجعه ای . شام بودند

راه دوم این بود که آن حضرت ، پیشنهاد صلح لشکر شام را به  .2

، و شرایطی را  در صلحنامه بگنجاند  صورت مشروط بپذیرد

بر حفظ باقیمانده یاران  وفادار و پیشگیری از یک که عالوه 
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نسل کش ی فاجعه بار ، در درازمّدت نیز، امکان احقاق حق 

 . اهل بیت علیهم السالم ، وجود داشته باشد

 

 فقطرهبر فرزانه و حکیم ، هنگامی که  هرروشن است که 

و راه سومی وجود بتواند یکی از دو راه مذکور را برگزیند 

، قطعا راه دوم را بر طریق فاجعه بار اول ، نداشته باشد 

 .ترجیح می دهد

 

( ع)مجموعه سخنان امام حسن مجتبی  از سوی دیگر، از

معلوم می گردد که عامه مردم بنا بر دالئل گوناگون مانند 

خستگی از جنگ های پیشین ، عدم آگاهی از اهداف آینده 

معاویه ، احساس ناتوانی و ضعف در برابر لشکر شام و نا 

امیدی از پیروزی در نبرد، خواستار توقف جنگ و برقراری 

 .دندآتش بس و صلح بو 

این نکته مهم تاریخی ، از اتمام حجت امام مجتبی علیه السالم 

 :با مردم ، به خوبی روشن می گردد ، که فرمود
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إنی رأیت هوی عظم الناس فی الصلح، و کرهوا الحرب فلم "

 ".أحّب أن أحملهم علی ما یکرهون 

دیدم خواست اکثریت مردم ، برقراری صلح است و از : "یعنی 

و من خوش نداشتم آنچه را مردم خوش ندارند جنگ بیزارند، 

 ".بر آنان تحمیل کنم

سخنان یادشده امام مجتبی علیه السالم را مورخانی مانند 

 .، نقل کرده اند" اخبار الطوال"در کتاب " دینوری"

 

 نکته مهم

موضوع مهمی که با توجه به سخنان امام حسن علیه السالم 

معلوم می گردد این است که و مطالعه تاریخ اسالم به خوبی 

آن حضرت ، پیشنهاد صلح مذکور را به عنوان راهکاری برای 

جوامع به قصد حفظ حق دفاع و ، آینده  در ادامه مبارزات

اسالمی پذیرفت ، نه به عنوان سازش ی همیشگی و تسلیم 

 .نهایی
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برنامه صلح خود کردن ، با تشبیه ( ع)این نکته را امام مجتبی 

با کفار ( ص)، به صلح پیامبر گرامی اسالم با لشکر شام 

 .قریش در مکه ، تبیین فرمود

، از آن حضرت " بحارألانوار"عالمه مجلس ی در جلد دوم کتاب 

 :چنین روایت می کند که فرمود

علة مصالحتی ملعاویة علة مصالحة رسول هللا لبنی ضمره و "

 ".بنی اشجع و الهل مکة حین انصرف من الحدیبیة

سبب مصالحه من با معاویه ، همان سبب صلح رسول : "یعنی 

ه در " بنی أشجع"و " بنی ضمره"با قبائل ( ص)خدا 
ّ
و اهل مک

 ".است" حدیبیه"جریان بازگشت آن حضرت از 

می دانیم که پیامبر گرامی اسالم در جریان صلح حدیبیه ، 

خود با کفار قریش را مشروط به شرایطی فرمود که در  صلح

به همراه پیامبر گرامی  می بایستنتیجه آن ، مسلمانان 

اسالم، پس از مدتی معّین بازگردند و به شهر مکه مکّرمه وارد 

 .شوند
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عالوه بر سند فوق ، دلیل دیگری از سخنان امام حسن علیه 

السالم  بر این حقیقت گواهی می دهد که مصالحه آن 

حضرت با معاویه ، به عنوان یک توافق مشروط و موقت 

آن حضرت که همزمان با توافق بر  انسخنمتن . بوده است

 :سر مصالحه مذکور به مردم بیان شد از این قرار است

قیا علی شیعتنا خاّصة من القتل فرأیت دفع هذه فصالحت ب"

 کل یوم هو فی شأن الحروب إلی یوم
ّ

 ".ّما، فإّن اّلل

، نوشته ابن " املناقب"اخبار الطوال ، و کتاب "کتاب )

 (.9شهرآشوب، جلد 

من به خاطر نجات شیعیان از کشتار ، مصالحه کردم، : "یعنی

. دیگر موکول کنم یو مصلحت دیدم این جنگها را به زمان

 ".خداوند در هر روزی ، به کاری است

از این سخنان پرمعنا نیز به خوبی روشن می گردد که آن 

حضرت ، صلح با معاویه را توافقی ابدی نمی دانست و آن را 

و در زمانبندی شده برای مدتی معین  توافقیبه عنوان 
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چهارچوب شرایطی مشخص که در مبحث آینده از نظر شما 

 . ، قلمداد می فرمودهد گذشتخوا

پذیرفت تا امر  امام مجتبی علیه السالمبر این اساس ، 

تا زمان )و برای مدتی محدود مشروط مملکت داری به صورت 

به وی داده شود، و پس از آن ، زعامت مسلمین ( مرگ معاویه

این  .، بازگردد به رهبری که اّمت اسالمی انتخاب می کندبه آن 

 .نکته ، در متن صلحنامه نیز، با صراحت بیان گردیده است

 

***** 
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 قطعنامه صلح

پیشین ، با عوامل و انگیزه های قبول قطعنامه صلح  فصلدر 

اینک ، به شرح و . امام حسن علیه السالم با معاویه ، آشنا شدیم

 .بررس ی قطعنامه یادشده می پردازیم

 صلحهمه پرس ی برای 

امام مجتبی علیه السالم ، به منظور اتمام حّجت و احترام به آراء 

عمومی مردم کشورش ، برای پذیرش صلح ، در عین حال ، مسأله 

پذیرش قطعنامه مصالحه را به رفراندم و همه پرس ی عمومی 

 .گذاشت

الکامل فی "مانند ابن اثیر در کتاب و محّدثان اسالمی تاریخ نگاران 

و سبط " ترجمة الامام الحسن"بن عساکر در کتاب و ا" التاریخ

و عالمه مجلس ی در کتاب " تذکرة الخواص"بن جوزی در کتاب 

؛ به این نکته " اعالم الدین"در کتاب دیلمی و  " بحار ألانوار"
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اشاره کرده اند که آن حضرت در بیانات خود به عموم مردم ، 

 :چنین فرمود

حاکمناه إلی هللا عز و جل بظبی فإن أردتم املوت رددناه علیه و "

 ."السیوف، و إن أردتم الحیاة قبلناه و أخذنا لکم الرض ی

اگر آمادگی کشته شدن در جنگ را دارید ، نبرد با معاویه را : "یعنی

زندگی  با شمشیر از سر خواهیم گرفت ، و اگر خواستار ادامه 

ب مصالحه را می پذیریم و تضمین الزم را کسطبیعیان هستید ، 

 ".خواهیم کرد

بر مبنای سخنان مورخان یادشده ، عموم مردم ، خواستار 

 .پذیرش قطعنامه صلح شدند

در مقام بیان سبب پذیرش بر همین مبناست که آن حضرت 

 :، چنین فرمود آن، پس از پذیرش مصالحه 

إنی رأیت هوی عظم الناس فی الصلح، و کرهوا الحرب فلم أحّب "

 ".ن أن أحملهم علی ما یکرهو 
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دیدم خواست اکثریت مردم ، برقراری صلح است و از : "یعنی 

جنگ بیزارند، و من خوش نداشتم آنچه را مردم خوش ندارند بر 

 (.، نوشته دینوری" اخبار الطوال"کتاب  ". )آنان تحمیل کنم

 متن قطعنامه صلح

پس از روشن شدن دیدگاه اکثریت مردم عراق ، مبنی بر پذیرش 

 هجری ، 90سال  تنظیم گردید و مصالحه ،صلح ، متن قطعنامه 

 .مورد موافقت طرفین قرار گرفت

ابن اعثم کوفی در کتاب  : تاریخ نگاران و محّدثان اسالمی مانند 

و ابن عساکر در " انساب ألاشراف"و بالذری در کتاب " الفتوح"

" تاریخ الخلفاء"و  سیوطی در کتاب " ترجَمة الامام الحسن"کتاب 

" الکامل"و ابن اثیر در کتاب " الاستیعاتب"ابن عبدالبر در کتاب و 

 .اند بیان کردهرا ، قطعنامه صلح " تاریخ طبری "و طبری در کتاب 
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، متن اولیه که " الفتوح"ابن اعثم کوفی در کتاب بر اساس سخن 

به فرمان امام مجتبی علیه السالم ، تهیه و برای معاویه ارسال 

 :شد، بدین شرح بوده است

ح علیه الحسن بن علی بسم هللا الرحمن الرحیم، هذا ما اصطل"

معاویة بن أبی سفیان، صالحه علی أن یسلم  ، بن أبی طالب

إلیه والیة أمر املسلمین علی أن یعمل فیهم بکتاب هللا و سنة نبیه 

دمحم صلی هللا علیه و آله و سلم و سیرة الخلفاء الصالحین؛ و 

لیس ملعاویة بن أبی سفیان أن یعهد ألحد من بعده عهدا، بل 

علی أن الناس یکون ألامر من بعده شوری بین املسلمین، و 

مهم و آمنون حیث کانوا من أرض هللا شامهم و عراقهم و تها

و شیعته آمنون علی أنفسهم و  لیحجازهم، و علی أن أصحاب ع

 أموالهم و نسائهم و أوالدهم، و علی معاویة بن أبی سفیان بذلک

عهد هللا و میثاقه و ما أخذ هللا علی أحد من خلقه بالوفاء بما 

ه، و علی أنه ال یبغی للحسن بن علی و ال ألخیه أعطی هللا من نفس
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الحسین و ال ألحد من اهل بیت النبی صلی هللا علیه و آله و سلم، 

 ".غائلة سرا و عالنیة و ال یخیف أحدا منهم فی أفق من آلافاق

و ای است میان حسن بن علی بن ابی طالب  این مصالحه: "یعنی

بر مبنای این قرارداد ، زمامداری امور . نمعاویة بن ابی سفیا

مسلمین را به او واگذار می کند مشروط به این که به کتاب خدا 

و سیره خلفای شایسته با مردم رفتار ( ص)و سنت رسول خدا 

خود به ولیعهدی  پس از خود کس راهیچمعاویه حق ندارد . کند

 ی مسلمانان واگذارکار خالفت به شوراباید کند و منصوب 

، در هرکجای زمینمسلمانان عموم شرط دیگر آن است که  .گردد

و یاران  چه در شام یا عراق و یا تهامه و حجاز ، در امان باشند ،

نیز ، ایمنی در جان و مال و ناموس و ( ع)و شیعیان علی 

معاویه بن ابوسفیان باید به عهد و . فرزندانشان داشته باشند

بندگانش پیمان گرفته است میثاق الهی که خداوند نسبت به 

معاویه حق ندارد نسبت به حسن بن علی و . وفادار و متعهد باشد

( ص)برادرش حسین بن علی و هیچیک از اهل بیت رسول خدا 
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چه به صورت سّری یا علنی ، تعّدی نماید ، و نباید موجب دهشت 

 ".والسالم. آنان در هرسرزمینی باشد

مورد اذعان موّرخان و محّدثان این بود متن قرارداد مصالحه که 

 .اسالمی قرار گرفته است

 

بر آن است که معاویه " انساب ألاشراف"بالذری ، نویسنده کتاب 

ارسال کرد که شامل موارد ذیل ( ع)نیز ، متنی را برای امام مجتبی 

می گردید و به تأیید عبدهللا بن عامر و محّمد بن اشعث به 

 :بودرسیده  ، عنوان شاهدان قرار داد

امر زمامداری به معاویه واگذار گردد ولی پس از وی ، به امام  .0

 .حسن علیه السالم ، سپرده شود

 .معاویه هرگز بر علیه امام مجتبی ، توطئه نکند .2

معاویه ، هرساله مبلغ یک میلیون درهم از بیت املال همراه با  .3

 را به تشکیالت تحت مدیریت" ردگبادار "و " فسا"خراج منطقه 

 .امام حسن اختصاص دهد
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نوشته ابن شهرآشوب، و " املناقب"در کتب تاریخی دیگر مانند 

نوشته ابن صّباغ مالکی ، به شروط " الفصول املهّمة"کتاب 

مذکور و شرط دیگری مبنی بر عدم سّب و لعن امام علی علیه 

 .السالم توسط کارگزاران و خطبای معاویه ، اشاره شده است

نویسندگان ، شرط مالی یادشده را به عنوان بخش ی گرچه برخی از 

از قطعنامه مصالحه برشمرده اند ، ولی با کاوش دقیق در تاریخ ، 

 .به این نتیجه می رسیم که شرط مذکور ، قابل اثبات نیست

، "انساب ألاشراف"در کتاب  بالذری شاهد این امر بر اساس کالم 

الم به نام سخن یکی از یاران نزدیک امام حسن علیه الس

 است که پس از اطالع از قطعنامه مذکور " د خزاعیرَ سلیمان صُ "

، به امام مجتبی علیه السالم خرده که به تصویب رسیده بود 

گرفت که چرا آن حضرت ، اختصاص بخش ی از اموال به ایشان 

 . در قرارداد نگنجانده اند؟را 
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اختصاص مبلغ یادشده در اگر بند مربوط به که  حالیدر 

قطعنامه صلح آمده بود، دلیلی برای اعتراض این صحابی امام 

 .حسن علیه السالم وجود نداشت

***** 
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 دیدگاه امام حسین در باره صلح امام حسن 

 

در پایان این نوشتار ، به بیان موضع ساالر شهیدان، حضرت 

اباعبدهللا الحسین علیه السالم در خصوص مصالحه میان امام 

و روش برخورد علیه السالم و معاویة بن ابوسفیان ،  حسن

( علیه السالم)ایشان با مفاد قطعنامه صلح پس از امام مجتبی 

 .می پردازیم

و بنا بر نقلی )هجری  94مجتبی علیه السالم ، در سال حسن امام 

به شهادت رسید ، و مسئولیت خطیر ( هجری  51دیگر در سال 

 .قرار گرفت( ع)ه امام حسین  امامت و پیشوایی دینی بر عهد

در این دوران پر ماجرا ، آن حضرت در شهر مدینه زندگی می کرد 

 -علیهم السالم  -و به  ارشاد مردم ، و رهبری پیروان اهل بیت 

معاویه نیز ، همچنان در مرکز فرمانروایی خود .  اهتمام  می ورزید

 .بر سرزمین های اسالمی حکومت می کرد" شام"
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یعنی بمدت حدود )ن علیه السالم در این برهه از زمان امام حسی

، روش برادر خود ( هجری  31تا سال  94از سال  –یازده سال 

امام مجتبی را ادامه داد و در صدد آغاز جنگ  و  برپایی قیامی 

 .خونین  بر نیامد

با بررس ی متون تاریخی به این نتیجه می رسیم که امام حسین ، 

ا زمان مناسبی برای اعالم قیام و شروع دوران حیات معاویه ر 

 .نهضت خود نمی دانست

برخی از موضع گیری های آن حضرت و سخنان ایشان ، گواه 

در اینجا به نمونه هایی از . روشن این برداشت و استنتاج است

 :این شواهد تاریخی اشاره می کنیم 

 081، صفحه  0، جلد " إلامامة و السیاسة"در کتاب :  شاهد اول  

 :چنین می خوانیم 

گروهی از طرفداران جنگ و مبارزه مسلحانه در زمان امام حسن 

، خدمت امام حسن رسیدند و از ایشان خواستند تا ( ع)مجتبی 

جنگ و قیامی خونین را بر علیه معاویه اعالن کند و مسلمانان را 
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. به برپایی نهضت فراگیر برای ریشه کن ساختن بنی امیه فرا خواند

من قرارداد صلح : "جتبی علیه السالم در پاسخ آنان فرمود امام م

 ".با معاویه را به خاطر حفظ جان شما پذیرفتم

شتافتند و از موضعگیری امام ( ع)آن گروه به نزد حسین بن علی 

 . مجتبی علیه السالم ابراز نارضایتی کردند

 : امام حسین علیه السالم به آنان فرمودند 

کن کل رجل منکم حلسا من أحالس بیته صدق أبو دمحم ، فلی"

حیا ، فإن یهلک و أنتم أحیاء ( املعاویة: أي )مادام هذا إلانسان 

 ".رجونا أن یخّیر هللا لنا و یؤتنا رشدنا و ال یکلنا إلی أنفسنا

پس هریک از شما . درست فرمود( امام حسن)ابو دمحم : "یعنی 

ل خود مستقر در مناز : یعنی )مردان ، پالس خانه خود باشید 

پس اگر . زنده است( یعنی معاویه)تا مادامیکه این شخص ( شوید

هالک شد و شما زنده بودید ، امید واریم که خداوند آن را محقق 

 ".سازد و رشد ما را عطا فرماید و ما را به خودمان وا نگذارد
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از این عبارت به خوبی روشن می گردد که امام حسین با جریان 

وافق بوده و مردم را به آرامش و عدم قیام صلح امام حسن م

 .مسلحانه در زمان معاویه دعوت می فرموده است

چنین می  222، صفحه " اخبار الطوال"در کتاب :  شاهد دوم

 :خوانیم 

گروهی از انقالبیون و هواداران نهضت مسلحانه نزد امام حسین 

 . ، ضرورت برپایی قیام خونین بر علیه معاویه را مطرح کردند( ع)

 :امام حسین فرمود 

أما أنا ، فلیس رأیي الیوم ذلک ، فألصقوا رحمکم هللا باألرض "

ة مادام معاویة حّیا
ّ
 ".و اکمنوا البیوت و احترسوا الظن

در حال حاضر ، من چنین عقیده ای ندارم ، پس به زمین : "یعنی 

و در خانه های ( حرکت و نهضتی نداشته باشید: یعنی )بچسبید 

خود بمانید و از کاری که سوء ظّن دشمن را بر انگیزد بپرهیزید ، 

 ".مادام که معاویه زنده است
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، عصر  ( ع)از این شواهد تاریخی معلوم می گردد که امام حسین 

. یه را زمانی مناسب  برای قیام و حرکتی انقالبی نمی دانستندمعاو 

این برداشت مدّبرانه آن بزرگمرد حکیم و فرزانه ، دالیل خاص 

. تاریخی خود را دارد که تحلیل همه آنها در این نوشتار نمی گنجد

اما اگر بخواهیم به طور فشرده به این دالیل اشاره کنیم ، باید 

 :بگوییم 

ه بر تسلط نظامی بر جهان اسالم و عرب در آن برهه معاویه عالو 

از زمان ، سیطره نیرومندی بر دستگاه های ارتباط جمعی و 

از . سازمانهای  تبلیغاتی گسترده در سراسر جهان اسالم داشت

سویی دیگر ، بیش از فرزندش یزید ، مراعات ظواهر اسالمی را 

جمعه در  به عنوان مثال ، خودش به عنوان امام. می نمود 

مراسم نمازهای جمعه حاضر می شد و تالش می کرد خود را پیرو 

عالوه بر این عوامل ، هیچگاه ، امام . خلفای راشدین نشان بدهد

حسین را مجبور به بیعت با فرزندش یزید نکرد ، بلکه به یزید 
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پس از من هم هرگز حسین ابن علی را برای بیعت با : توصیه کرد 

 .رار ندهخودت ، تحت فشار ق

مجموعه این عوامل باعث گردید تا امام حسین علیه السالم ، 

هرگونه قیام و نهضت مسلحانه را در آن برهه از زمان ، حرکت 

پیشبینی آن حضرت این بود که زمان . زود هنگام و ناپخته بداند

روی کار آمدن یزید ، بهترین موقع برای قیامی مؤثر و حرکتی موفق 

دنیای اسالم ، معروف به فردی شرابخوار ،  زیرا یزید در. است

عّیاش و هوسران بود و در سیاست هم ، فردی ناکاردان و سبک 

 .سر  قلمداد می شد

نکته مهمی که در پرتو آنچه گذشت بدست می آید این است که 

ما السالم ، دو روی یک سکه منش امام حسن و امام حسین علیه

تفاوت امر فقط این بود که امام حسن علیه السالم در بودند ، و 

قرارداد برهه اول از زندگی خود جنگید ، و در برهه دوم ، 

دلیل این کار هم تفاوت مقتضیات زمان در . را پذیرفت مصالحه

 .دو برهه یادشده بود
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عمل اما امام حسین علیه السالم ، در برهه اول از زندگی خود ، 

با معاویه را ادامه داد و از بروز جنگ ،  مصالحه مفاد بر مبنای 

خودداری فرمود ، و در برهه دوم ، قیام عاشورا و نهضت کربال را 

دلیل این امر نیز ، تفاوت مقتضیات زمان . طراحی و اجرا فرمود

 .مذکور بوده استزمانی در دو برهه 

***** 


