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مسئله صلح ایشان است که  ترین مسائل دوره امامت حضرت امام حسن مجتبیترین و پیچیدهیکی از مهم

دل ولی ناآگاه ایشان نسبت به آن معترض شدند. این پیچیدگی از اینجا آغاز شد که به نقل حتی دوستان پاک

درنگ از شام بیرون آمد و خود را به سفیان بعد از امضای قرارداد صلح، بیابیبن  معاویةجناب شیخ مفید، 

رای مردم خطبه خواند و مطالبش نُخَیْله، مرکز تجمع نیروها رساند. ظهر روز جمعه بود، نماز جمعه برپا شد، او ب

 را چنین آغاز کرد:

من با شما نجنگیدم تا نماز به پا دارید و روزه بگیرید و حج به جا آوردید و یا زکات دهید، زیرا شما خود اهل 

آوردید. من با شما جنگیدم تا سلطه خود را بر شما ثابت نماز و روزه و حج و زکات بودید و آنها را به جا می

و این را خدا به من داد و شما ناراضی و ناخرسند بودید. توجه داشته باشید، همانا من در حضور حسن کنم 

 نهم و به هیچ یک وفا نخواهم کرد.ام، بدانید که همه را زیر پا میتعهدهایی داده بن علی

های در پست های خود راوی آنگاه به سوی کوفه حرکت کرد و چند روزی در آن شهر اقامت گزید و مهره

ای خواند و نام امیرالمؤمنین علی بن مختلف جایگزین کرد و روزی در حضور مردم برفراز منبر رفت و خطبه

را به زبان جاری کرد و آنچه ناصواب و نامناسب بود، نسبت به آن حضرت گفت و سپس در مورد  طالبابی

 سخنانی گفت که سزایش نبود. امام مجتبی

ای علیه سفیان، تهاجم تبلیغاتی گستردهیمان و شکستن تعهدها از سوی معاویة بن ابیدر پی اعالن نقض پ

از سوی دشمن و دوستان نادان آغاز گردید. دشمن به خاطر شکستن روح مقاومت و صبر و  امام مجتبی

، هر و دوستان نادان به جهت دلسوزی و ترس از سلطه و سیطره معاویه ایستادگی در یاران سالله پیامبر

 یک زبان به اعتراض گشودند.

دو گروه بودند که خواهم گفت و الزم است گفته شود؛ چون امام در مقام پاسخ به  بنابراین معترضان امام

که  گردد تمام صبر امام حسنفرمایند و از اینجا معلوم میهای صلح را بیان میهر یک وجهی از حکمت

 صبرشان در مقابل دوستان نبوده. در حالیکه بقیه امامان صبوری ایشان در مقابل دوست و دشمن است
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  وابسته به دشمن : معترضان روه اولگ

شد ، و در زمان حکومت او فردی خبیث و پلید بود و از سوی خوارج تغذیه فکری می( سفیان بن ابی لیلی: 1

نشان از روح پلیدش داشت نیز به مخالفت برخاسته بود ، خدمت آن حضرت آمد و با کلماتی که  عدل علی

که وی  امام« السالم علیک یامُذِلَّ المؤمنین؛ سالم بر تو ای خوارکننده مؤمنان!»گفت:  به امام مجتبی

 :ندای برافروخته فرمودشناخت، با چهرهرا می

د نوای برتو! ای خارجی با من به خشونت سخن مگوی، زیرا آن چیزی که باعث صلح شد، رفتار و کردار ناپس»

گاه و ناهنجار شما بود. شما پدرم را کشتید و سپس بر من خنجر کشیدید و اردوگاهم را غارت کردید. شما آن

باشد رفتید، دینتان در جلو دنیایتان بود و امروز که دیگر دنیایتان مقدّم بر دینتان میکه به جنگ صفین می

 ]چنین برخورد ناسالمی داری[.

شود اعتماد کرد، هرکس بخواهد به کمک آنان پیروز شود شکست ردم کوفه نمیوای بر تو! من دیدم که به م

خواهد خورد. دونفر از اینان با یکدیگر توافق ندارند. پدرم از ناحیه آنان سختی کشید و زجرهای زیادی را 

روه شود، چرا که مردمش در دین خدا تفرقه ایجاد کردند و گروه گتحمل کرد. این کوفه به زودی خراب می

 «گشتند.

 ( عبداهلل بن زبیر2

زد و مشهور بود. او در مورد صلح، اش با اهل بیت)ع( زبانای بود که دشمنیعبداهلل بن زبیر نیز از افراد فرومایه

 اعتراض کرد و قرار صلح را ناشی از ترس و زبونی آن حضرت دانست. به امام مجتبی

من از روی ترس و زبونی با معاویه صلح کردم؟! وای بر کنی خطاب به وی فرمودند: گمان می امام حسن

ترین مردان عربم، فاطمه سرور زنان عالم مرا به دنیا گویی؟ مگر ممکن است؟! من فرزند شجاعتو! چه می

آورده. وای بر تو! هرگز ترس و ناتوانی در من راه ندارد، علّت صلح من، وجود یارانی همچون تو بود که ادعای 

 شود اعتماد کرد؟!ن داشتید و در دل نابودی مرا آرزو می کنید، چگونه به نصرت و یاری شما میدوستی با م

نمود و ماهیّت خبیث و پلید آنان را روشن ضمن جواب صریح به چنین افرادی افشاگری می امام مجتبی

رزند کرد. بدیهی و روشن بود که اینان از اعتراض خود، هدفی جز شکست روحیه و سرکوبی فمی

نداشتند. امثال این افراد فراوان بودند که ما برای نمونه تنها به دوتن از آنان  و اهل بیت خدارسول

 اکتفا کردیم.
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 گروه دوم : معترضان دلسوز وعالقمند!

از جانب گروهی دلسوز و حامی ناآگاه، نسبت به صلح، مورد اعتراض قرار گرفت. آنان چون  امام حسن

اندرکاران حکومت شام را )با توجه به هجده ماه درگیری در صفّین و خباثت آنان در دستماهیّت معاویه و 

شناختند، احساس خطر نسبت به خود تعرّض به کودکان و نوامیس و عِرْض و آبروی بسیاری از صحابه و...( می

یّت پاک آنان آگاه که بر ن ای داشتند. امام مجتبیکردند و وحشت و اضطراب فوق العادهو کیان اسالم می

کرد که باید ساخت و گوشزد میبود، در پاسخشان خطر ادامه درگیری و نبود یارانی باوفا و ... را مطرح می

به  و سیره پربرکت اهل بیت های آینده نام پیامبر خداای دیگر آغاز نمود تا در نسلنهضت را گونه

 گر شود.ها جلوهها و تاریکیهمه ظلمت صورت جاوید و مستمر همچون خورشید تابان، در برابر

و  "بشر همدانی"، "عدی بن حاتم"،  "حجر بن عدی"، "ضمرةمالک بن "با  سخنان امام حسن مجتبی

 ابوسعید عقیصاتیمی و... گواه صادقی است بر مطالب فوق:

  ضمرة( مالک بن 1

ابوذر غفاری بوده است. وی ، پیامبرو از مالزمان صحابی بزرگ  مالک از اصحاب و یاران امیرالمؤمنین

 وارد شد و درباره صلح پرسید؟ به حالت ناراحتی و اعتراض بر امام مجتبی

ترسیدم ریشه مسلمانان از زمین کنده شود و کسی از آنان باقی نماند، از در پاسخ فرمودند:  امام

 دین باقی بماند.داری برای ای که صورت گرفت، حافظ و نگهاین رو خواستم با مصالحه

برای حفظ جان مسلمانان و بقای اسالم، تن به مصالحه دادند و حاضر شدند آن همه  پس امام حسن

 سرزنش و شماتت را از دوست و دشمن بشنوند.

 بود. او یارفداکار و باوفای امیرمؤمنان( حُجْر بن عَدی: 2

که حُجر این اسوه مقاومت و قهرمان عقیده و ای بر یاران امام سخت و وحشتناک بود سلطه معاویه به گونه

 ایمان نیز با دلی اندوهگین خدمت حضرت رسید ومعترضانه چنین گفت:

دیدیم. اکنون  دادیم و چنین ماجرایی را نمیمردم و همگی با تو جان میبه خدا قسم دوست داشتم که می» 

 « گردند.نان ما شاد و پیروز به شام برمیگردیم و دشمهای خود باز میزده به خانهخورده و غمما شکست
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 ای خلوت برده و فرمودند:دست حُجر را گرفتند و او را به گوشه امام

ای حُجر! سُخنت را در مجلس معاویه شنیدم، ولی هر انسانی مجبور نیست هر آنچه را که تو دوست داری » 

من صلح را نپذیرفتم، مگر به خاطر بقای شما  دوست بدارد و رأی و نظرش همانند افکار تو باشد، به خدا قسم!

 «ای است.و اراده خداوند متعال در هر روز به گونه

 (  عدی بن حاتم 3

در پاسخش فرمودند: من دیدم مردم اشتیاق فراوانی به  او نبز اعتراضی همانند حُجر بن عدی کرد. امام

ها تحمیل کنم و بهتر دانستم به روزی که موعد آن صلح دارند و از جنگ بیزارند، بنابراین، نخواستم جنگ را به

 .ای استخداوند هر روز به گونه زیرا ارادهآن خواهد رسید موکول نمایم، 

 (  بُشر همدانی  4

السالم علیک یا مُذِلَّ »در مدینه مالقات کرد و رو در روی امام ایستاد و گفت:  بُشر با امام حسن مجتبی

 « المُؤمنین، سالم  بر تو ای خوارکننده مؤمنان

من مؤمنان را خوار جواب سالمش را داده و فرمودند: بنشین و او نشست. در جواب او فرمودند:  امام

این بود که شما را از مرگ برهانم، زیرا دیدم  ها عزّت بخشیدم، قصدم از صلحنکردم، بلکه به آن

 یارانم آماده جنگ نیستند.

 ( ابوسعید عقیصاتیمی  5

ابوسعید نیز برخوردی همانند بقیه داشت. وقتی خدمت حضرت رسید و در مورد پذیرش صلح انتقاد نمود، 

ه ذیرفتی؟ تو خود میدانی کچنین گفت: ای پسر رسول خدا! چرا در برابر معاویه سستی کردی و صلح با او را پ

 حق با تو است و معاویه فردی گمراه و سرکش است. 

 باشم؟در پاسخش فرمودند: مگر من حجت خدا بر بندگانش نیستم و بعد از پدرم پیشوای مسلمانان نمی امام

حسن و »درباره من و برادرم نفرمودند:  ابوسعید گفت: چنین است. حضرت فرمودند: مگر رسول خدا

 گفت: آری.« حسین هر دو امام و پیشوای شمایند، قیام کنند یا ساکت باشند
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حضرت فرمودند: پس من امام و پیشوای شمایم، با آنان به جنگ برخیزم و یا مصالحه نمایم. ابوسعید! من به 

 اشجع و مردم مکه درضمره و قبیله بنیبا قبیله بنی همان جهت با معاویه صلح کردم که پیامبر خدا

 حدیبیه صلح کردند. آنان کافران به نزول قرآن بودند و معاویه و یارانش کافران  به تأویل و تفسیر صحیحند.

وقتی من از جانب خدای متعال امام مسلمانانم، نباید در جنگ یا صلح، مرا متّهم به نادانی کنید، اگر چه 

 حکمت و علّت آن را ندانید و امر بر شما مشتبه گردیده باشد.

کَشتی را سوراخ کرد و پسری را کشت و دیواری را تعمیر و بازسازی نمود،  گاه که خضرای ابوسعید! آن

حکمت  که بر اثر آگاه نبودن به حکمت و علّت آن کارها خشمگین شده بود، آیا وقتی خضر موسی

دانید و بر من آن را نمیها را بیان کرد، آرام و خشنود نگردید؟ و اکنون شما هم در مورد کاری که حکمت آن

ماند و همگی کردم، حتی یک نفر از یاران و شیعیانم در روی زمین زنده نمیشورید، اگر من این کار را نمیمی

داند و می در این گفتگو عملکرد خود را همانند کارهای رسول خدا کشتند. امام حسن مجتبیرا می

شمارد، گرچه مردم از آن آگاهی الح عمومی امّت اسالمی میای برای مصبرخوردهای این چنینی را پشتوانه

گونه فرماید: همانکند و میتشبیه می داوری امّت خود را به ماجرای خضر و موسینداشته باشند و پیش

که موسی بعد از اطالع بر مصالح کارهای خضر اظهار خشنودی کرد و سر تسلیم فرو آورد، شما هم باید چنین 

 باشید.

است چنانچه  ترین حدّ از مراتب معرفت به امامبه ابوسعید عقیصا فرمودند: پائین آنچه را که امام حسنو 

 نیز آمده است: در حدیث امام صادق

ةُ رَسُولِ اهللِ وَ التَّسْلیمُ إلّا دَرَجَةَ النُّبُوَّةِ وَ وارِثُهُ وَ أنَّ طاعَتَهُ طاعَةُ اهللِ وَ طاعَ أدْنی مَعْرِفَةِ اإلمامِ إنَّهُ عِدْلُ النَّبِیِّ

همتای لَهُ فی کُلِّ أمْرٍ وَ الرَّدُّ اِلَیْهِ وَ األخْذُ بِقَوْلِهِ؛

 

نرسد، اصالً مؤمن نخواهد بود. این تسلیم البته دارای  اگر شخصی به درجه ارجاع و تسلیم نسبت به امام

ترین حدّ آن این است که رود. پایینتر شود، درجه تسلیم او باالتر میدرجات است. هرچه ایمان شخص کامل

توان گفت که اصوالً ایمان بدون لّی میداشته باشد و بطور ک انسان بنای بر اطاعت و تسلیم نسبت به ائمه

 اند: شود. چنانکه فرمودهاش( محقّق نمیترین درجهتسلیم )الاقل در پایین
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خواهد ، مؤمن نبنده وَ یُسَلِّمَ لَهُ؛ال یَکُونُ العَبْدُ مُؤمِناً حَتّی یَعْرِفَ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ الْأئِمَّةَ کُلَّهُمْ وَ إمامَ زَمانِهِ وَ یَرُدَّ إلَیْهِ 

بود مگر آنکه معرفت خدا و رسول او و همه امامان و امام زمان خود را داشته باشد و به آن حضرت ارجاع دهد 

 و تسلیم ایشان باشد.

و این یکی از اموری است که وجودش برای سالمتِ دین در زمان غیبت ضرورت دارد و ما باید نسبت به تمام 

مطیع باشیم و نسبت به تمام افعال آنها تسلیم باشیم یعنی از عملکرد  یناوامر و نواهی صادره از معصوم

 آنان سؤال نکنیم.

ای بود که از طرف گونه، شعار خدعهصلحتحلیلی هم وجود دارد. بدانید  در باب صلح امام مجتبیاما  

 .معاویه مطرح شد

، به خصوص خش و جاذب استانسانی آرام بای دارد و برای هر ی است که زیبایی ویژهیاهاز جمله واژه صلح

ر ای را شعاپیشه چنین واژه. حال اگر گروه منحرف و باطلهنگامی که زمینه برتری حق بر باطل را فراهم آورد

خواهند در سایه آرامش به اهداف می[ لُها الباطِبِ رادُیُ حَقٍّ ةُمَلِکَ] منانمؤخود ساخته باشند، به فرموده امیر

 ینفّصای که معاویه در . شیوهبگریزند ،برسند و از مشکالتی که جبهه حق برای آنان فراهم آورده شیطانی خود

برابر  ، اینک نیز درگریخت لیلة الهریرپیش گرفت و با بلند نمودن قرآن بر فراز نیزه از فشارهای کمرشکن 

هایش همان طور که در نوشته !واژه صلح را شعار خود قرار داده و دلسوزی امین گردیده!!( عحسن بن علی)

ن بک و بأبیک م غدروااس قدالنّ نّذی بینک و بینی فإالتقطع الرحم الّ ... یابن عمّا مناصحون لکنّإف: »آمده

. مردم به تو مکر و حیله ما پند دهنده توییم.... ای پسر عمو! خویشاوندی بین من و خود را قطع نکن قبلک؛

دانستیم که تو برای : اگر میدهدسپس ادامه می «.ن با پدرت چنین کردنده پیش از ایهمان طوری ک .نمودند

رخورد با دشمن از مکر و حیله تری و دارای برنامه سیاسی و مالی بهتری هستی و در بتر و جامعمردم مناسب

بوده و  تراز تو بیش دادم، لیکن مدت حکومت منکنی، من به دعوت تو پاسخ مثبت میتری استفاده میبیش

 ! یر و بعد از من خلیفه و حاکم باشتری دارم، پس تو حاکمیت مرا بپذبیش تجربه و سنّ

 : ندپیش از پذیرش صلح برای معاویه نوشت امام مجتبی

هله و الیفضل فی الدین معروف و لست من أ مرٍبک یا معاویه علی أب من توثّب المتعجّفالیوم فلیتعجّ ....» 

اهلل حسیبک  و لکنّ عدی قریش لرسول اهللأحزاب و ابن نت ابن حزب من األأود و سالم محمثر فی اإلأال

، رهبری و )حکومت مسلمین( را که نه تو استامروز شگفتی از تصرف غاصبا؛ فسترد فتعلم لمن عقبی الدار
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روشن است. ات در اسالم بر همگان سابقه تی عملکرد تو در دین و سوءهرگز صالحیت آن را نداری، زیرا زش

)خندق( هستی و فرزند دشمن ترین فرد قریش نسبت به پیامبر  های جنگ احزابتو که نوچه یکی از گروه

زودی در صحنه قیامت، عاقبت ! بدان حسابرس حقیقی خداست، بهایت گشتهخدایی، امروز خیرخواه این امّ

 «چه کسی است.آن ، خانه جاوید از شتت را خواهی دید و خواهی  دانستز

هایش را فراموش کرد و اهداف شیطانی خویش را دنبال نمود. اولین معاویه بر حکومت سلطه یافت و تمام وعده

س و ناامیدی کامل أو رسیدن به سلطه قدرت مطلق و ایجاد ی مطلب، نابود کردن شخصیت حسن بن علی

دوست علیه خاندان عصمت تر از سوی دشمن و و به وجود آوردن جنگ روانی بزرگ در موالیان اهل بیت

و طهارت و انزوای محض آنان است و بلکه باالتر در صدد نابود ساختن اهداف پیامبر و قرآن و عترت رسول 

 .است خدا

 را نابود کردند؟ اما چگونه شخصیت امام 

را  )آنچههاشم موجودات جنگ طلبی هستند گفتند بنیند تا امروز همگان میپذیرفتاگر امام صلح را نمی  

اش برای حکومت دنیا س همهپ ،ا جنگ کردندهما به آنها پیشنهاد صلح دادیم ولی آن (خواستکه معاویه می

 ایم همه بهانه است.برای سعادت بشر و هدایت آنان آمدهگویند ما است و اینکه می

ق هـ41اند: درسال وشتهخان نبا پذیرفتن صلح این حربه را از دست او گرفت. فلذا گروهی از مورّ ولی امام

عنوان قرار صلح برای حسن  ای را به، معاویه نامهاألولیالثانی یا جمادیاالول یا ربیعهای ربیعدر یکی از ماه

 سفید بود و فقط در باالی توسط عبداهلل بن عامر و عبدالرحمن بن سمره فرستاد. این نامه کامالً بن علی

ای مه؛ این نااشترط فی هذه الصحیفة الّتی ختمتُ أسفلها ما شئت فهو لکأن »آن یک سطر نوشته شده بود: 

خواهید و صالح ، هر شرطی را که شما میامن را امضا کردهآاست که در رابطه با عقد صلح فرستادم و من 

 «.، مورد قبول من استدانید در آن بنویسیدمی

تر، سوگندهای بزرگی یاد کرد و به امضای همه ینان بیشر پایانِ نامه ، جهت اطمو بنا بر نقلی دیگر: معاویه د

 اعضای هیأت حاکمه خود رساند که بدین مضمون آمده است:

سفیان بذلک عهداهلل و میثاقه و ما أخَذ اهلل علی أحد من خلقه بالوفاء و بما أعطی اهلل من و علی معاویة بن ابی» 

ون قرارداد همانند محکم ترین پیمان و میثاق که خداوند سفیان متعهد می شود، به مضمبن ابی نفسه؛ معاویة

 «گیرد، وفادار باشد و به آن عمل کند. از بندگانش می



 صـلح، نیـرنگ معاویـه علیـه امام حسـن مجتبـی

 
8 

 

دان کند فقط بکند و برای وفای به عهد سوگند یاد میگذارد و امضاء میای که شرطی وا نمیارسال چنین نامه

پیامبر را جنگ طلب معرفی کند ولی به این خواست جانشین جهت است که به مقصود خویش نرسید او می

 ند.را مقرر ک یخواسته نرسید فلذا شکست خود را در این مهم پذیرفت و دیگر برایش مهم نبود که چه شرط

فقط  .او به دین کاری نداشت! ؟سفیان غیر از این انتظار داردمگر کسی از آل ابی ،اما اینکه او پیمان شکست

ترین کار برای کسانی است که از اسالم و ست که به آن رسید. نقض پیمان عادیخواحکومت و خالفت را می

 .ایمان  دور  هستند

 توانست وارد جنگ بشود؟آیا امام می

  پیروزی یا شکست: دو صورت خارج نبود شد وضعیت ازاگر وارد جنگ می امام

 وجه اول، پیروزی

امروز همگان  ند،شددر جنگ پیروز هم می اده بود، امامد از آن جهت که معاویه پیشنهاد صلح را ابتدائاًحال 

، رحمیی نظیر بییهاخصوصیت ،ماندآنچه باقی می .کردندای خشن از اسالم و رهبران آن تصویر میچهره

مکان ا شقاوت، دنیاطلبی، حکومت به هر قیمتی.... و این تضعیفی بود برای اسالم و مسلمین، مضافاً  اینکه اصالً

جده ماه و کشته شدن حدود هفتاد هزار ین به مدت هبه دلیل طوالنی شدن معرکه صفّ، ی وجود نداشتپیروز

، ثابت همانند عماریاسر، هاشم مرقال و فقدان نیروهای ارزشمند و صحابه بزرگ پیامبر لیلة الهریرنفر در 

سبب امیدواری صدها تن دیگر  ،ی بس درخشان داشتند و وجود هر یکاکه سابقه ...بن قیس، ذوالشهادتین و

تن از رزمندگان غزوه بدر که آخرین ستارگان افق تابناک ایمان و عقیده از  33خان گشت که به گفته مورّمی

، در نبردهای جمل و آمدندبه حساب می بودند و از مشهورترین صحابه بعد از پیامبر زمان پیامبر

ای منافق، ضربه گروه و جایگزین شدن افراد ناتوان و احیاناًین به شهادت رسیدند. شهادت این صفّ نهروان و

کوبنده بر روحیه پرتوان لشکریان عراق بود و از همه باالتر ترور و به شهادت رسیدن مولی الموحدین، 

 ترین زمان های جنگ.در مسجد کوفه آن هم در حساس أمیرالمؤمنین

ریب حکومت شام، تطمیع و تهدید فرماندهان، ضعف و ، تبلیغات پرفها از یک سو و از سوی دیگرهمه این

اساس در میان سربازان، موجب یأس و و چینش نیروهای مسلح و شایعات بیسستی و از هم گسیختگی نظام 

توان به اهداف نظامی درستی دست یمند که با وضعیت موجود نگردید و دانست ناامیدی حسن بن علی

 یافت.
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گوید: فرزند هجری، می 41در بخش حوادث سال  403ص  3فی التاریخ ج ثیر در کتاب الکامل بن أا

 در برابر نیروهای مسلح خود ایستاد و فرمود: پیامبرخدا

فإن أردتم الموت رددناه علیه و حاکمناه علی اهلل عزّوجل بظبی  أال أنّ معاویة دعانا ألمر لیس فیه عزّ والنصفة، »

معاویه مرا  بدانید البقیّة؛ ،اس من کلّ جانب: البقیّةفناداه النّ لکم الرضی. أخذنا السیوف و إن أردتم الحیاة قبلناه و

مندانه گ شرافترحال اگر شما برای کشته شدن و م ت است و انصاف،به امری فرخوانده که در آن نه عزّ

دهید دعوت او ترجیح میرا ت ذلّ کنم و اگر دنیای خود را دوست دارید و زندگی با، دعوتش را رد میایدآماده

آورم. در آن هنگام فریاد برآوردند: زندگی، زندگی )باقی ماندن در پذیرم و خشنودی شما را به دست میرا می

 « دنیا(.

 د:دنفرمو حضرت ، آورده است که12ص  2در کتاب احتجاج، جلد  وشیخ طبرسی

وجدت أنصاراً لقاتلتُهُ لیلی و نهاري حتّی یحکم اهلل بینی  واهلل ما سلّمت األمر الیه إلّا أنّی لم أجد أنصاراً، و لو» 

، وال یصلح لی منهم من کان فاسداً، إنّهم الوفاء لهم والذمّة فی قول بَلَوْتُهُم و بینه، و لکنّی عرفت أهل الکوفة و

ومت ه خدا! من حکسوگند ب : إنّ قلوبهم معنا، و إنّ سیوفهم لمشهور علینا؛فعل إنّهم لمختلفون و یقولون لناو ال

تم، شب داش، چنانچه همراهانی میکه یارانی برای نبرد با او پیدا نکردمجز این و خالفت را تسلیم معاویه نکردم،

دادم تا خداوند بین من و او حکم کند، لیکن پرداختم و نبرد علیه او را ادامه میو روزم را به جنگ با او می

شوند. آنان در میان خود یش و تجربه کردم؛ افراد فاسد آنها اصالح نمیمردم کوفه را شناختم و آنان را آزما

اند ، در حالی که شمشیرهایشان را بر روی ما کشیدهماستهای ما با ش: دلگوینداختالف و چندگانگی دارند، می

 «و جهت کشتن ما آمادگی دارند. 

ظامی لشگریان عراق یابد، منتهی به شکست ن، اگر جنگ شروع شود و ادامه نددیدمی باالتر از اینکه امام

است خواهد کشت  گاه معاویه بدین بهانه، هر کسی را که از موالیان و دوستداران اهل بیتخواهد شد و آن

 و یک نفر از آنان باقی نخواهد گذارد. در این زمینه فرموده است:

مانان ه مسلمن ترسیدم که ریش فأَرَدْتُ أَنْ یَکُونَ لِلدّینِ ناعِی؛یتُ أن یَحْتَثَّ المُسلِمُونَ عَنْ وجه األرض إنّی خَش »

 « ، خواستم برای پاسداری و حفاظت از دین نگاهبانی باقی بماند.از روی زمین کنده شود

 :و بنابر نقل دیگر فرمود
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 ؛شَأْنٍ لُّ یَوْمٍ هُوَ فیهلل کُ، فرأیت دفع هذه الحروب إلی یوم ما فإنّ اقیاً علی شیعتنا خاصّة من القتلبُ فصالحت» 

 داری و حفاظت شیعه مرا ناگزیر به مصالحه نمود، پس مناسب دیدم، جنگ به روزی دیگر محول گردد.نگه

 «ا انجام داد. رای است و باید آن تکلیف انسان بر اساس اوامر الهی، هر روز به گونه

، همواره از آن جا که تشیع بود. گیری امامهای قوی در موضعاهمیت حفظ شریعت و مسلمانان از انگیزه

برای حفاظت  اند، امامپاسداران حقیقی آن بوده هسته اصلی اسالم بوده و شیعیان و موالیان اهل بیت

تاکتیک و ابتکار آن حضرت را مورد  ،د که بعدها امامان معصوم مانبرای را به کار می، دور اندیشی ویژهاین دو

 دهند.تایید صددرصد خویش قرار می

وانی های رها در برابر جنگسستی مردم کوفه و تأثیرپذیری آن ، ضعف وکه گذشتپس با توجه به مطالبی 

علیه معاویه  ندخواستمی د و اگرندر آن موقعیت تنها بمان ام شام موجب شد که امام حسنمعاویه و حکّ

 دار و باوفا و از هم پاشیدنسابقه د غیر از کشته شدن نیروهای خویش به ویژه افراد متعهد،نرا راه بیندازجنگ 

بهترین اقدام، همان عقب نشینی تاکتیکی بود که آن  شیرازه جبهه حق اثری نداشت و در آن وضعیت دشوار،

داد، مطالبی را پیش د صلح و قراره و در عقنیروهای خویش را حفظ کرد ،و در سایه آن ندحضرت انجام داد

 کند.ن را تحسین میند که هر انسان ِ منصفی آبینی کرد

 خورند؟شکست می وجه دوم این بود که امام

 .شکست در جدال و جنگ به دوشکل است

 نزد عقالء و تمندانه واین وجه از شکست عزّ .خوریدکنید ولی شکست میمبارزه می ،شویدوارد جنگ می  .1

 ممدوح است. شرع مقدس

 خورید و این نوعمیدانید که شکست که شما قبل از وارد شدن به جنگ می شکل دوم شکست این است . 2

این نزد همگان مذموم  از باب خودکشی، از بین بردن منابع مالی و انسانی و نابود کردن آرمانهای الهی است.

 بسیار دورند. از آن دورند و ،درایتی که رهبران آسمانی ماکفایتی و بی. متهم شدن به بیاست

 موضوع این اما از باب شکست دوم بود که امام از آن اجتناب داشتند. وجه به آنچه که گفتیم وضع امامت با

 شد تحمیل امام بر ایگونه به وضعیت. است متفاوت ،حسین امام لشکر با یزید جنگ جریان در

 .نداشتند کربال در جنگ جز ایچاره خود، خاندان حریم و یاران و خود از دفاع برای حضرت که
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د خوردنشکست می کردند وامام در جنگ شرکت می ،چنین وضعیتی باشد ای بگویند ولوممکن است عده

و اسالم و مسلمین ننگ بود به این  اما حرف این است که تبعات این شکست برای پیامبر عیبی نداشت.

برای آنان  ای نزد رسول خداند عدهمکه وقتی رهبران قبایل قریش متواری شد در سال فتحتحلیل که 

  .وساطت کردند

زای افصدای روح انتظار به پایان رسید و ندی گذشت ولحظه های پراضطراب وتاریخی آن روز برای آنان به کُ

دعوت آسمانی خود را با آن آغاز ای که بیست سال پیش جمله با همان فاتح مکه در فضا طنین انداز شد و

 :فرمودندو هسخن را آغاز کرد ،کرده بود

معبودی جز خدای یگانه  ال إلهَ إلّا اهللُ وَحْدَهُ ال شَریکَ لَه، صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ األحْزابَ وَحْدَهُ؛ »

احزاب را به تنهایی منهزم  یاری داد و اش را نصرت واش راست درآمد وبندهنیست که شریکی ندارد وعده

 «ساخت... 

د ند آزاد سازناز آنها بگیر کردند پیغمبرگونه انتقامی که فکر میشیان را از هرگاه برای آنکه خیال قُرَآن

 د:دنفرموو  ساختهخود د آنها را مخاطب نودلشان را آرام کن

 « د؟کنیگویید وچه فکری میچه می (در )باره ی منماذا تَقُولُونَ وَ ماذا تَظَنُّونَ؟ » 

 .دنبا آنها بفهم خود ی آنها را نسبت به خود و رفتارنظریه ندخواستجمله کوتاه می این دو با و

پوزش  ع آمیز وبا زبانی تضرّ ،قرار گرفته بودند سالمامبراشوکت پی قُرَشیان که سخت تحت تاثیر قدرت و

 طلبانه گفتند:

یم گویی تو چیزی نمیما جز خیر وخوبی درباره؛ نَظُنُّ خَیْراً، أخٌ کَرِیمٌ وَ ابْنُ أخٍ کَریمٍ وَ قَدْ قَدَرْتَنَقُولُ خَیْراً وَ » 

مایی  بزرگوار فامیل()و  تو برادری مهربان و کریم هستی و برادرزاده بریم!نیکی گمانی به تو نمی جز خیر و و

 « گونه قدرتی هم داری!که اکنون همه

یار با تعبیر بس سازد و ضمناًنگرانی آنها را به خوبی روشن می همین چند جمله کوتاه کمال اضطراب وت در دقّ

ظار انت خواهی کرده وی خود پوزشاکمیت آن بزرگوار از رفتار گذشتهبه پذیرفتن ح رکوتاه و جالبی با اقرا

شان را چند جمله نگرانی نیز با ذکر رسول خدا عفو خود را از آن حضرت درخواست نمودند. گذشت و

 :ندرمودند و بدانها گفتند و فرمان عمومی آنها را صادر فبرطرف کرد
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را به  من همانیفَإنّی أقُولُ لَکُمْ ما قالَ أخی یُوسُف: ال تَثْریبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اهللُ لَکُمْ وَ هُوَ أرْحَمُ الرّاحِمینَ؛ » 

امروز مالمتی بر شما نیست خدایتان  گفت: را شناختند( )هنگامی که برادران اوگویم که برادرم یوسف شما می

 « ترین مهربانان است.بیامرزد که او مهربان

 د:دنو سپس افزو

ید و ساخت او را از شهر و دیار خود آواره براستی که شما بد مردمانی بودید که پیغمبر خود را تکذیب کردید و

 که در بالد دیگر هم به جنگ من آمدید.نجا به این راضی نشدید تا آ

اره به یاد آن همه آزارها دوب این سخنان شاید برخی دلها را مضطرب ساخت که نباشد پیغمبراسالم

برای رفع این نگرانی هم بالدرنگ دنبال سخنان  اما رسول خدا .بخواهد تالفی کند ها افتاده ووشکنجه

 د:دنباال فرمو

 « تان آزادید!هبرویدکه همفَاذْهَبُوا فَأنْتُمُ الطُّلَقاء؛ » 

فرمودند، مردم همانند مردگانی که از این سخنان را  در تاریخ و روایت آمده است که وقتی رسول خدا

همین بزرگواری و گذشت شگفت انگیز  الحرام بیرون دویدند واند از مسجدآزاد شده ها سر بیرون آورده وگور

أنْتُمُ  "عبارت  و این آیین مقدس را بپذیرند. سبب شد تا بیشتر آنان  به دین اسالم در آیند پیامبراسالم

به سان مُهر ننگی بود که خداوند بر پیشانی این خانواده یعنی ابوسفیان زد و در واقعه کربال  "الطُّلَقاء

واژه برای معرفی یزید و معاویه استفاده  در موارد بسیار متعددی از این کلید و حضرت زینب حسینامام

که  ندشدوارد جنگی می حال اگر حضرت امام حسن کردند.کردند و گذشته آنان را همواره یاد آوری می

د یا به کردنتسلیم معاویه می را در این هنگام امام ،جز شکست صورت دیگری وجود ندارد نددانستمی

 .خودفروختگان از لشگر خود امامیا به دست  دست اهل شام و

 بلکه با جاه وجالل ،کردبه نقاط بد آب وهوا تبعید نمی ،کردزندان نمی ،کشتگاه معاویه هرگز امام را نمیآن 

او نیز  .2ه بنی امیه هجه شدن وجمو .1کرد. با این شیوه دو مقصود به دست میآمد را روانه مدینه میامام

خودشان  برد و انتقامهاشم به کار میچنین گفتاری را برای بنیاذْهَبُوا فَأنْتُمُ الطُّلَقاء( در مقابل کالم پیامبر )فَ

ت عزّ . از این جهت است که صلح امام حسننداز او گرفت امام این فرصت رااما گرفتند. را از پیامبر می

 گرچه به حسب ظاهر خالفت به بنی امیه رسید. ،و مسلمین را حفظ کرد پیامبر اسالم اسالم و

 


