امام حسن؟ع؟ و پيشبينی صلح با معاويه:
بازانديشی سياست راهربدی امام حسن؟ع؟
در مواجهه با معاويه
[محمدرضا هدایتپناه]1

چکیده
صل ــح ام ــام حس ــن؟ع؟ نقط ــۀ عطف ــی در تاری ــخ تش ــیع ،بلک ــه در تاری ــخ مس ــلمین
اســـت کـــه از زوایـــای مختلـــف ،مـــورد بررســـی اندیشـــمندان قـــرار گرفتـــه اســـت .از
ن اســت کــه ،آیــا امــام حســن؟ع؟ بــرای صلــح
ســؤاالت بنیادیــن راجعبــه ایــن واقعــه ایـ 
پیشدســتی کــرد یــا معاویــه؟ پاسـخهای مختلفــی بــرای ایــن ســؤال ارائــه شــده اســت.
پاس ــخ نخس ــت خواه ــان اثب ــات پیشدس ــتی ام ــام حس ــن؟ع؟ ب ــرای صل ــح ،از روی
مخالفتش ــان نس ــبت ب ــه جن ــگ ب ــا معاوی ــه و بهطورکل ــی ،مخالف ــت ب ــا سیاس ـتهای
ام ــام عل ــی؟ع؟ اس ــت .پاس ــخ دوم بیانگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه جه ــاد ب ــا معاوی ــه ،برنام ــۀ
اصل ــی و اساس ــی ام ــام مجتب ــی؟ع؟ ب ــوده و پذی ــرش صل ــح ،ن ــه در ابت ــدای خالف ــت،
بلک ــه موضوع ــی ناخواس ــته و تصمیم ــی برآم ــده از ح ــوادث پیشآم ــده ب ــوده اس ــت.
در ای ــن تحلی ــل ،نوع ــی غافلگی ــری و ع ــدم تحلی ــل جام ــع و عمی ــق از اوض ــاع ع ــراق
نهفتـــه اســـت .بـــه نظـــر میرســـد هـــر دو پاســـخ ،متأثـــر از پیشفرضهـــای کالمـــی
ارائهکنن ــدگان اس ــت و ب ــا اش ــکاالتی روبـ ـهرو میباش ــد .میت ــوان ای ــن موض ــوع را ب ــه
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گون ــۀ س ــومی تحلی ــل ک ــرد ک ــه مش ــکالت دو پاس ــخ پیش ــین را نداش ــته باش ــد و آن ،ب ــر
اس ــاس روش تبیی ــن تاریخ ــی واقعیتگ ــرا خواه ــد ب ــود .پاس ــخ س ــوم بی ــان میکن ــد ک ــه
روبـهرو شــدن بــا صلــح ،برآمــده از غافلگیــری در برابــر حــوادث پیشآمــده نبــوده اســت؛
بلک ــه درخواس ــت صل ــح ،هرچن ــد موضوع ــی پس ــینی اس ــت ،ام ــا ب ــا تحلی ــل عمی ــق
و درس ــت ام ــام حس ــن؟ع؟ از اوض ــاع و ش ــرایط پیش ــین ع ــراق ،هم ــراه ب ــوده اس ــت و
ای ــن تحلی ــل ،آن حض ــرت را ب ــه ی ــک راهب ــرد و اس ــتراتژی جامع ــی از ابت ــدای خالف ــت
س ــوق داد ک ــه عب ــارت ب ــود از پیشبین ــی ع ــدم موفقی ــت جبه ــۀ نظام ــی ع ــراق در براب ــر
ش ــام و در عی ــن ح ــال ،ض ــرورت تح ــرک نظام ــی (مان ــور نظام ــی) ب ــرای جلوگی ــری از
شکس ــتی کام ــل و غیرقابلجب ــران و دس ــتیابی ب ــه اه ــداف سیاس ــی بلندم ــدت .ای ــن
ً
پاس ــخ ،کام ــا ب ــا پاس ــخ نخس ــت در تض ــاد اس ــت و پاس ــخ دوم را تکمی ــل و اص ــاح
میکنـــد.
کلیدواژهها :صلح امام حسن؟ع؟ ،پیشبینی صلح ،معاویه ،تاریخ خالفت ،مخالفت امام
حسن؟ع؟ با امام علی؟ع؟.
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مقدمه
از دیربـاز دو رویکـرد متفـاوت ،بلکـه متضـاد در تحلیـل صلـح امـام حسـن؟ع؟ از سـوی
مورخان و پژوهشگران تاریخ ،مطرح بوده است .سؤال اصلی این است که آیا پیشنهاد
صلـح ،نخسـتین بـار از سـوی امـام حسـن؟ع؟ بـه معاویـه داده شـد یـا معاویـه پیـشگام
چنیـن درخواسـتی بـوده اسـت؟ اهمیـت ایـن پرسـش تنهـا در تقـدم و تأخر نیسـت؛ چه
اینکه این امر ،شـاید بهخودیخود حاصل و نتیجهای نداشـته باشـد .اما رویکردهایی
متفاوت و متضاد ،به دنبال اثبات دو نظریه در پاسـخ این سـؤال میباشـند؛ به عبارتی
ً
دقیقتـر ،ایـن دو پاسـخ ،برخاسـته از دو نـگاه کاملا متفـاوت اسـت که هریـک ،از طریق
پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـه دنبـال تأمیـن اهـداف نظـری و توجیه دیـدگاه سیاسـی _ مذهبی
خود اسـت.
بــر اســاس نظریــۀ اول کــه از ســوی گروههــای مختلفــی از مورخــان اهــل ســنت و نیــز برخــی
از مستشــرقان و دگراندیشــان و روشــنفکران مطــرح شــده ،امــام مجتبــی؟ع؟ بــه دلیــل
بینش و منش خاص خود و روحیۀ راحتطلبیای که داشته ،مخالف با سیاستهای
ً
پــدر بزرگــوار خــود ،امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بوده و ازاینرو اساســا بــا جنگهای جمل و صفین
مخالــف بــود؛ او وقتــی بــر کرســی خالفــت تکیــه زد ،زیرکانــه مقدمــات کار صلــح را بــه
گونـهای ترتیــب داد تــا کار بــه صلــح انجامــد .از ایــن نظریــه بــا نــام نظریــۀ مکتــب خالفــت

ـنت دوســتدار اهلبیــت؟مهع؟ مطــرح شــده ،ایــن اســت کــه امــام مجتبــی؟ع؟
اهــل سـ ِ
هیچگونــه مخالفتــی بــا سیاسـتهای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نداشــته و بــا امویــان همانگونــه
بوده که پدر بزرگوارشان بوده است .بر این اساس ،از زمانی که خالفت را به دست گرفت
تمــام ســعی خــود را بــه کار بســت تــا معاو یــه را بــه پذیــرش خالفــت خــود وا دارد .چــون
معاویه زیر بار نرفت ،امام با او اعالن جنگ کرد؛ ولی به دالیلی و پس از درخواستهای
مکــرر معاویــه بــرای صلــح ،مجبــور بــه پذیــرش صلــح بــا معاویــه شــد .ایــن نظریــه را نظریۀ
مکتــب امامــت مینامیــم.

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

نظریۀ دوم که از سوی بیشتر مورخان و دانشمندان شیعه و برخی از مورخان و نویسندگان
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نــام میبریــم.
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هریـک از ایـن دو نظریـه ،دارای مسـتنداتی اسـت .ابتـدا بـا مـروی بـر ایـن مسـتندات،
سـؤاالت و اشـکاالتی کـه در برابـر هریـک از ایـن دو عقیـده قرار دارد ،مطرح میشـود و در
ادامـه ،نظریـۀ سـومی کـه نظریـۀ ایـن نوشـتار اسـت ،ارائـه خواهـد شـد.

 _1نظریۀ پیشگامی امام حسن؟ع؟ برای صلح
ایـن نظـر بـا چنـد محـور اصلی ،تالش و اصـرار دارد تا بگوید امام حسـن؟ع؟ بدون هیچ
عـذر و اجبـاری ،خـود پیشـتاز صلـح بـوده و معاويـه پـس از درخواسـت صلـح از سـوی
امـام ،نماينـدگان خـود را بـه مدائـن اعـزام كـرده و صلـح انجـام گرفتـه اسـت .محورهای
اصلـی ایـن نظریـه عبارتانـد از:
 _1امام عاجزانه تقاضای صلح کرد.
 _2امـام بـا داشـتن نیروهـای فـراوان ،بـه خاطـر تمایلات مادی و رسـیدن به درهـم و دینار
دسـت به چنیـن کاری زد.
 _3او بـا داشـتن روحیـۀ راحتطلبـی ،تنهـا بـه فکـر خـودش بـود و مـردم را در برابـر معاویه
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رها سـاخت.
ً
 _4اساسـا امـام حسـن؟ع؟ بـا جنگهـای داخلـی میـان مسـلمانان کـه از زمـان امـام
علـی؟ع؟ روی داده بـود ،موافـق نبـوده اسـت.
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این چهار محور ،در روایت زهری ،که به همسویی با مروانیان و دشمنی با اهلبیت؟مهع؟
مشـهور اسـت ،بازتـاب یافتـه اسـت 1.برخـی از روایـات نیـز ،هرکـدام ،گوشـهای از ایـن
بیعت
محورهـا را انعـکاس دادهانـد؛ بـه طـور مثـال ،آمـده اسـت کـه امـام در همـان ابتـداِ ،
مـردم بـا خـود را بـر اسـاس جنـگ و صلـح بسـت 2و به مـدت دو ماه پـس از خالفت خود،
هیـچ اقدامـی بـرای سـرکوب و جنـگ بـا معاویـه نکـرد تـا اینکـه ابنعبـاس بـرای او بـه
صراحـت در نامـهای نوشـت کـه:
نسـعد ،محمـد ،الطبقـات الكبـری (ترجمـة االمـام الحسـن) ،ص 168؛ طبـری ،محمـد بـن
 .1اب 
جریـر ،تار یـخ طبـری.125/4 ،
 .2ابنسعد ،محمد ،همان ،ص  ،74ح .129

ّ
يـا ابـن رسـول اهلل! فـإن المسـلمين ولـوك أمرهـم بعد أبيك رضـي اهلل عنه ،و
قـد أنكـروا أمـر قعودك عـن معاو يـة. ...

1

مـردم شـما را پـس از پدرتـان بـه خالفـت برگزیدنـد و ایـن بیتوجهـی شـما
نسـبت بـه معاو یـه را خـوش ندارنـد.

از دیگـر دالیـل ایـن نظریـه بـرای اینکـه امـام حسـن؟ع؟ اعتقـادی بـه جنـگ بـا معاویـه
نداشـته و خـود از ابتـدای خالفـت ،خواهـان و پیشـتاز صلـح بـوده ،ایـن اسـت کـه
طبـق نقـل ابنكثيـر ،قيـس بـن سـعد بـن عبـاده ،حاكـم آذربايجـان ،بـا  40,000نفـر بـر امـام
اصـرار داشـت تـا بـه جنـگ بـا معاويـه رود؛ ولـی امـام او را عـزل كـرد .ابنکثیر ايـن حركت
حضـرت را دليلـی بـر عـدم اعتقـاد ایشـان بـه جنـگ بـا معاويـه دانسـته و معتقـد اسـت
کـه اطرافيـان ،نظـر خـود را بـر او تحميـل كردنـد 2.وی در جایـی دیگـر مینویسـد« :او بـر
خلاف میـل و ارادهاش ،بـا سـپاه عـراق حرکت کرد» 3.ابننغـری بردی نیز تحلیلی چون
ابنکثیـر ارائـه داده و بـر ایـن بـاور اسـت کـه مسـلمانان ،بـه دلیـل عالقـۀ شـدید و فراوانـی
کـه بـه امـام حسـن؟ع؟ داشـتند ،او را بـه خالفت برگزیدنـد؛ ولی جنابشـان را به جنگ با
معاویـه مجبـور سـاختند و او بـا کراهـت تـن بـه ایـن خواسـته داد.

4

در منابـع آمـده اسـت کـه امـام مجتبـی؟ع؟ بـا داشـتن بیـش از  40,000نیـروی نظامـی،
صلـح را پذیرفـت و بـه مخالفتهـای مخالفـان خـود ،کـه بیشـتر از خانـواده و اصحـاب

خـود ایشـان بودنـد ،اعتنایـی نکـرد .در برخی منابـع مانند تاریخ طبـری 5،كامل ابناثير
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6

 ...« .3ثم ركب الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منه» همان.21/8 ،
ّ ً
ً
« .4اجتمـع عليـه المسـلمون و ّ
حبـا شـدیدا و ألزمـوه حـرب معاويـة ،فسـار علـى كـره منـه »
أحبـوه
ابنتغـرى بـردى ،يوسـف ،النجـوم الزاهـرة.140/1 ،
« .5فخل ــص معاو ي ــة حي ــن ف ــرغ م ــن عب ــد اهلل ب ــن عبـــاس و الحســـن؟ع؟ الـــی مكايـــده رجـــل
ً
ه ــو اه ــم الن ــاس عن ــده مكاي ــده و مع ــه اربع ــون الف ــا »...طب ــری ،محم ــد ب ــن جری ــر ،هم ــان،
.125/4
 .6ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل.404/3 ،

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

« .2لـم يكـن فـي نيـة الحسـن أن يقاتـل احـد لكـن غلبـوه علـی رايـه» ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر،
البدايـة و النهايـة.16/8 ،
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 .1ابناعثم ،احمد ،الفتوح،.284 _ 283/4

و تار يـخ ابنخلـدون 1،بـه ايـن مطلـب كـه  40,000نفـر از مخلصيـن علـی؟ع؟ بـر اسـاس
مـرگ ،بـا امـام حسـن؟ع؟ بيعـت كـرده بودنـد ،تصريـح شـده اسـت .ایـن تعـداد کـه در
برخـی روایـات بـه هفتـاد ،هشـتاد 2،نـود و يـا صـد هـزار نفـر نیـز افزایـش یافتـه 3،مؤیـد ایـن
ً
نظریـه اسـت .بنابرایـن امـام از جهـت نیـرو در مضیقـه نبـوده و دقیقـا بـه همیـن دلیـل،
شـخصی چـون سـلیمان بـن صـرد خزاعـی ،تعجـب و اعتـراض خـود از صلـح امـام بـا
معاویـه را درحالیکـه سـپاه  100,000نفـری داشـته اسـت ،بـه صراحـت بیـان میکنـد.

4

محمدرضـا مصـری پـس از اشـاره بـه سـپاه  40,000نفـری مینویسـد:
نچـه امـام مجتبـی؟ع؟ اعتقـادی بـه جنـگ داشـت ،میتوانسـت
چنا 
سـپاه و اتفـاق و اتحـاد آنـان را برقـرار سـازد؛ امـا او نيـز میدانسـت كـه
گهـای داخلـی جمـل و صفيـن كـه بـه دليـل نـزاع بـر سـر خالفـت
جن 
بـوده ،شـمار زيـادی از بـزرگان صحابـه را به كشـتن داده و سـبب تضعيف
5

مسـلمين شـده اسـت.

از دیگر دالیل این نظریه ،اعزام  12,000نفر نیروی پیشگام ،که یکی از فرماندهان اصلی
آنهـا قیـس بـن سـعد بـن عبـاده بـود ،میباشـد .امام حسـن؟ع؟ ،او را بـا نيروها اعـزام كرد
تـا مانـع نيـت اصلـی او _ يعنی صلح _ نباشـد.

6
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نیـز یـاد کـرد .در روایتـی بهروشـنی بیـان شـده کـه وقتـی امـام حسـن؟ع؟ تصمیـم خـود را
 .1ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ابنخلدون.186/2 ،
 .2ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة17/16 ،؛ ابنکثیر ،اسـماعیل بـن عمر ،همان،
.46/8
 .3یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی218/2 ،؛ دینوری ،ابنقتیبه ،االمامة و السياسة.141/1 ،
 .4همان.142 – 141/1 ،
ً
« .5و مـع ذلـك لـو كان محبـا للقتـال السـتطاع جمـع شـملهم و تجنيـد جيـش منهـم لكنـه رأی أن
الحرب الداخلية تضعف المسـلمين اذ قتل كثير من كبار الصحابة في موقعة الجمل و صفين
بسـبب النزاع علی الخالفة» مصری ،محمدرضا ،الحسـن و الحسـین سـیدا شـباب اهل الجنة،
ص .18
 .6ر.ک :ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.16/8 ،

بـه امـام حسـین؟ع؟ و عبـداهلل بـن جعفر اعلام کرد ،هر دو مخالفت کـرده و او را مالمت
نمودند؛ ولی او به سخنانشـان توجهی نکرد .امام حسـین؟ع؟ این تصمیم او را مغایر با
سـیرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ میدانسـت 1.این مخالفت تا بدان حد به تصویر کشـیده شده
دوچون آن مورد مناقشه قرار گرفته ،مدعی شده
که طه حسين بر اساس گزارشی 2که چن 
است ،امام حسن؟ع؟ ،برای عملیشدن نظر خود ،برادرش امام حسین؟ع؟ را حتی به
لوزنجیر تهدید کرد.
بستن غ 

3

محمدرضـا مصـری نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه پـس از صلـح ،هنـوز گروهـی بودنـد كـه
اعتقـاد داشـتند امـام حسـن؟ع؟ بـه دليـل برتـری بـر معاويـه ،بايسـتی بـا او میجنگيد ،و
امـام حسـين؟ع؟ نيـز هميـن بـاور را داشـت 4.برخـی دیگـر از مورخان و نویسـندگان نیز با
تکیه و اسـتناد به اینگونه روایات ،مخالفت امام حسـین؟ع؟ با صلح برادرش را تلقی
بـه قبـول کردهانـد.

5

بــا اســتناد بــه ایــن گزارشهــا ،برخــی از مستشــرقان ،تــاش نمودهانــد با همراهــی مورخان
همســو بــا امویــان ،ضمــن ارائــۀ تصویــری خــاص از شــخصیت امــام مجتبــی؟ع؟ ،ایــن
نظریــه را بــه کرســی بنشــانند کــه پیشــنهاددهندۀ صلــح ،شــخص امــام حســن؟ع؟ بــوده
و او از همــان ابتــدا چنیــن نیتــی داشــته و گامبـهگام ایــن خواســت خــود را عملــی کــرده
اســت .ایــن تحلیــل را بــا ادبیاتــی نزدیــک بــه هــم و البتــه گاه تنــد و زننــده ،میتــوان

 .1ر.ک :طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری160/5 ،؛ سـبط ابنجـوزی ،تذکـرة الخـواص،
ص 180؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،اسد الغابة ،ص 498؛ همو ،الکامل.405/3 ،
نسـعد ،محمد ،الطبقات الکبری331/10 ،؛ بالذری ،احمد ،انسـاب االشـراف51/3 ،؛
 .2ر.ک :اب 
ابنعسـاکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشـق.267/13 ،
 .3طه حسین ،الفتنة الكبرى( ،علي و بنوه) ،ص .989 – 988
 .4مصری ،محمدرضا ،همان ،ص .43
 .5ر.ک :ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة20/2 ،؛ مسـکویه ،احمـد بـن محمـد ،تجـارب االمم،
573 - 572/1؛ نویـری ،احمـد بـن عبدالوهـاب ،نهایـة االرب.226/20 ،
 .6بــرای آ گاهــی از تحلیــل ایــن افــراد و نقــد نوشــتههای آنــان ،ر.ک :هدایتپنــاه ،محمدرضــا« ،نقــد

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

مادلونــگ مشــاهده کــرد؛ 6بهطورنمونــه ،المنــس در کتــاب خــود موســوم بــه «فاطمــه و
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در نوشــتههای مستشــرقانی چــون المنــس ،دونالدســن ،آل .وچیــا .والیــری ،هوکلــی و
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دختــران محمــد» مینویســد:
او [امـام حسـن؟ع؟] جـز بـه تفاهـم بـا معاو یـه نمیاندیشـید و از همـان
یهـا بـه توافقـی دسـت یابـد و
هنـگام ،فقـط در ایـن اندیشـه بـود کـه بـا امو 
معاو یـه نیـز در ازای دستکشـیدن وی از خالفـت ،بـه خود امـام واگذارد تا
1

شـرایطش را تعییـن کنـد. ...

برخـی از دگراندیشـان و روشـنفکران ،تحـت تأثیـر تحلیلهای مستشـرقان ،ایـن نظریه را
دنبال کردهاند .یکی از این افراد ،حسـن یوسـفی اشـکوری اسـت که در نقد خود به دو
عالـم شـیعی (شـهید مطهـری و شـیخ راضـی آل یاسـین) دربـارۀ صلـح امـام حسـن؟ع؟
چنین نوشـته است:
یتـوان چنیـن اسـتنباط
از مجموعـۀ اسـناد و شـواهد و قرائـن تاریخـی م 
کـرد کـه [امـام] حسـن [؟ع؟] از همـان آغـاز ،یعنـی در لحظـۀ بیعـت مـردم،
تصمیـم خـود مبنـی بـر صلـح و وا گـذاری خالفـت بـه رقیـب را گرفتـه بـود.
ً
از نشـانههای اولیـۀ ایـن تمایـل و احیانـا تصمیـم ،بیعت مشـروط حسـن با
مـردم مبنـی بـر وفـاداری بـر بیعـت در جنـگ و صلـح در همان آغاز اسـت.
ایـن شـرط ،مـردم را نسـبت بـه نظـر واقعـی حسـن در مـورد پیـکار بـا معاویـه
124

بدگمـان و دچـار تردیـد کـرد.
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او در پایان ،نتیجه میگیرد که:
...ا گــر راهبــرد [امــام] حســن [؟ع؟] از همــان اول ،جنگ و ســازشناپذیری
ً
بــا رقیــب بــوده اســت ،قاعدتــا میبایســت بــهگونــۀ دیگــری عمــل میکــرد؛
ً
یشــد و بــا امیــد بــه پیــروزی ،طرفدارانــش
مثــا بــا قاطعیــت وارد میــدان م 
یکــرد و تــا آخریــن نفــس بــه مقاومــت ادامــه مـیداد؛ حالآنکــه
را بســیج م 
مدخــل حســن بــن علــی در دائرةالمعــارف اســام» ،تصویــر امامــان شــیعه در دایرةالمعــارف
اســام؛ قربانپــور دشــتکی ،ســیمین« ،بررســی و نقــد صلــح امــام حســن؟ع؟ از دیــدگاه ویلفــرد
مادلونــگ» ،مجموعــۀ مقــاالت تشــیع و خاورشناســان ،شــمارۀ 5؛ صفــری فروشــانی ،نعمـتاهلل و
اخالقــی ،معصومــه« ،نقــد و بررســی دیــدگاه دونالدســن دربــارۀ زندگانــی امــام حســن؟ع؟» ،طلــوع،
.56-27/39
 .1معروف حسنی ،هاشم ،سیرة االئمة االثني عشر.543/1 ،

تمــام رفتــار وی در ایــن مــدت کوتــاه ،بــه گون ـهای بــود کــه پیوســته بــذر
تردیــد میافشــاند و حامیــان را متزلــزل و دشــمنان و جاسوســان را امیــدوار
یســاخت .گفتــن نــدارد ،ســرداری کــه از آغــاز تصمیــم بــه
و فعــال م 
جنــگ و اعــام عمومــی آن ،دچــار تردیــد باشــد و یــا بــا تردیــد ســخن
1

بگو یــد ،بازنــده خواهــد بــود.

 .2نظریۀ اعتقاد به جهاد و پذیرش صلح تحمیلی
صاحبـان نظریـۀ دوم کـه از سـوی بیشـتر نویسـندگان شـیعی مطـرح شـده اسـت ،ضمـن
رد و نقـد اسـتنادات گـروه نخسـت ،بـا اسـتناد بـه روایـات و شـواهد تاریخـیای کـه از
نظـر آنـان ،اعتبـار قابلقبولـی دارنـد ،بـر ایـن باورنـد کـه امـام حسـن؟ع؟ نهتنهـا هیچگونـه
زاویـهای بـا سیاسـتهای پـدر خـود نداشـته ،بلکـه بـرای اتمـام کارهـا و برنامههـای
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه در رأس آنهـا ،کنـارزدن امویان بوده ،اعتقاد راسـخ داشـته اسـت.
ازایـنرو پـس از ناامیدشـدن از معاویـه و اعلان جنـگ از سـوی او ،امـام مجتبـی؟ع؟
اعلان جهـاد کـرده و از همـان ابتـدا تمـام همـت خـود را بـرای سـرکوب حـزب امـوی
بـه کار بسـته اسـت .امـام تنهـا پـس از خیانتهـا و عـدم همـکاری و همیـاری مـردم و
درخواسـت معاویـه بـرای صلـح ،و مـورد پذیـرش و خواسـت عمومـی واقعشـدن صلـح،
تـن بـه ایـن کار داده اسـت.

اسـت ،تنهـا بـه اختصـار به بیان نظریـۀ دوم پرداخته میشـود.
مطلب نخست اینکه ،بر خالف ادعای نظریۀ اول ،مبنی بر مخالفت امام مجتبی؟ع؟ با
سیاستهای امیرالمؤمنین؟ع؟ _ که طه حسین آن را تا سر حد عثمانیمذهببودن امام
حسن؟ع؟ پیش برده است _  2،بر اساس گزارشهای مورخان سدۀ نخستین اهل سنت،
 .1اشکوری ،حسن« ،نقد آرای دو عالم شیعی دربارۀ صلح امام حسن»،http://yousefieshkevari.com/?p= 4643 ،
تاریخ مراجعه.1398/2/24 :

 .2طه حسین ،الفتنة الكبرى( ،علي و بنوه) ،ص .974

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

جهـت و نیـز بـا توجـه بـه درپیشبـودن تبییـن نظریـۀ سـوم ،کـه هـدف اصلـی این نوشـتار
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ارائۀ تمام نقدها و اسـتنادات این نظریه از حوصلۀ این نوشـتار خارج اسـت .به همین
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امام حسن؟ع؟ در تمام مراحل جنگهای جمل ،صفین و نهروان در کنار پدر بوده و با
ایـراد خطبههـا و سـخنرانیهایی در کوفـه ،بصـره و صفین ،به تبیین سیاسـتهای امام
علـی؟ع؟ پرداختـه و مـردم را بـه همیاری و همکاری با پدر بزرگوارشـان در تمام حوادث،
ترغیـبکـرده اسـت 1.آنچـه بهعنـوان مخالفـت آن حضـرت بـا امیرالمؤمنین؟ع؟ مطرح
شـده ،چنانکـه در جـای خـود بـه اثبـات رسـیده ،ناشـی از تحریـف نـام حسـن بصـری به
امام حسـن؟ع؟ بوده اسـت.

2

مطلـب دوم ،دربـارۀ عـدم اعتقـاد ایشـان بـه جنـگ بـا معاویـه اسـت .چنانکـه اشـاره
شـد ،بـه هنـگام رو یکارآمـدن امـام مجتبـی؟ع؟ ،تغییـری در سیاسـت ایشـان نسـبت
بـه سـرکوب امویـان صـورت نگرفـت .آنچـه کـه ابنعبـاس در نامـۀ خـود بـه آن حضـرت
مبنـی بـر عـدم تعـرض بـه معاویه مطـرح کـرده ،ناشـی از نامهنگار یهایی بوده اسـت که
امـام بـا معاویـه داشـته و خواسـته تـا در مرحلـۀ نخسـت ،از ایـن طریق او را بـه فرمانبری و
ن از طغیـان وا دارد؛3ولـی وقتـی او بـا صراحـت به پیـک امام اعالن جنگ
دستبرداشـت 
 .1برخـی از قرائـن ایـن مطلـب از ایـن قرارنـد :اعـزام ایشـان بـه همـراه عمـار بـرای ترغیب مردم به سـپاه
علـی؟ع؟ در جنـگ جمـل؛ خطبـۀ آن حضـرت در کوفه و بصره؛ واگذاری فرماندهی میمنۀ سـپاه
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به ایشـان؛ خطبۀ امام در ترغیب مردم به صفین و حضور در جنگ و نیز در جنگ نهروان؛ ر.ک:
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،الجمـل ،ص  245 - 244و  252و 327؛ منقـری ،نصـر بـن مزاحـم،
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وقعـة الصفیـن ،ص  113و  249و 296؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری500 - 499/4 ،؛
مغر بـی ،نعمـان بـن محمد ،شـرح االخبـار.6/2 ،
 .2ر.ک :ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد ،شــرح نهــج البالغــة .95/4 ،بــرای آ گاهــی بیشــتر ،ر.ک:
عاملــی ،جعفــر مرتضــی ،الحیــاة السیاســیة لالمــام الحســن ،ص  176و 184؛ جعفر یــان ،رســول،
حيــات فكــرى و سياســى ائمــه ،ص 123؛ تقــیزاده داوری ،محمــود ،تصویــر امامــان شــیعه در
دائرةالمعــارف اســام ،ص .140
 .3پذیـرش ایـن مطلـب کـه امـام حسـن؟ع؟ امیـدی بـه اطاعـت و هدایـت معاو یـه داشـته ،بسـیار
سـخت اسـت؛ امام به جنگطلبی و مخالفت معاویه با خود یقین داشـته اسـت («كأنك تحب
ّ
اللقـاء ،و مـا أشـك فـي ذلـك ،فتوقعـه إن شـاء اهّلل» ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی ،مقاتـل الطالبییـن،
ص  .)63همچنیـن معاو یـه در نامههـا خـود را امیرالمؤمنیـن لقـب داده بـود (همـان ،ص .)66
بنابرایـن امـام تنهـا بـرای اتمـام حجـت بـر معاویـه و عدم پیشدسـتی در جنگ ،نامهها را نوشـته و
او را بـه اطاعـت از خالفـت مشـروع خـود فـرا خوانـده اسـت.

داد 1،آن حضرت نیز طی ایراد خطبهای ،اعالن جهاد عمومی نمود.

2

نظریـۀ اول بـرای اثبـات صلحجویـی امـام از همـان آغـاز حکومـت خویـش ،بـه موضـوع
قیس اسـتناد جسـته اسـت که مسـتند به روایت شاذ و غیرمعتبر ابنکثیر میباشد .این
مسـئله برخلاف اطالعـات قریـب بـه اتفاق منابع اهل سـنت و شـیعه اسـت؛ زیرا قیس
بـه هیـچ وجـه در آذربایجـان نبـوده اسـت؛ بلکـه هنگام بیعـت ،کنار امام حسـن؟ع؟ در
کوفه حضور داشـته اسـت .شـاهد اینکه ،همین منابع نوشـتهاند ،قیس خواسـت تنها
بـر اسـاس جنـگ بـا آن حضـرت بیعـت کنـد 3،ولی آن حضـرت با توجه بـه تجربهای که
از صفیـن داشـت _ و نـه در جهـت برنامهریـزی بـرای صلـح مـورد نظـر خـود _  ،بـر تبعیـت
در جنـگ و صلـح تأ کیـد کـرد؛ 4هرچنـد برخـی از منابـع ،ایـن درخواسـت را از ناحیـۀ
گروهـی نقـل کردهانـد 5و توفيـق ابوعلـم ايـن گـروه را خوارج دانسـته اسـت.

6

بنابرایـن اعـزام قیـس بـه عنـوان فرمانـده پیشـاهنگ سـپاه بـا هـدف پیشگفتـه ،تنهـا
قرائتی بدبینانه از سـوی برخی مستشـرقان بوده اسـت که شـاهد دیگر عدم صحت آن،
دسـتور امـام مجتبـی؟ع؟ بـه عبیـداهلل اسـت کـه هیچ تصمیـم و کاری را بدون مشـورت
بـا قیـس ،نبایـد انجـام دهد.

7

« .3قیــل ان اول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد قــال :ابســط يــدك ابايعــك علــی كتــاب اهلل عــز و جــل و
س ــنة نبي ــه و قت ــال المحلي ــن .فق ــال ل ــه الحس ــن؟ضر؟ :عل ــی كت ــاب اهلل و س ــنة نبي ــه ،ف ــان ذل ــك
يأت ــي م ــن وراء کل ش ــيء؛ فبايع ــه و س ــكت و بايع ــه الن ــاس» ر.ک :طب ــری ،محم ــد ب ــن جری ــر،
هم ــان.121/4 ،
نسـعد ،محمـد ،الطبقـات الكبـري (ترجمـة االمـام الحسـن) ،ص  ،74ح 129؛ طبـری ،محمد
 .4اب 
بـن جریر ،همـان.121/4 ،
 .5ر.ک :دینوری ،ابنقتیبه ،اإلمامة و السياسة،.184 - 183/1
ل البیت :الحسن بن علي ،ص .128 - 127
 .6ابوعلم ،توفیق ،اه 
 .7ابوالفرج اصفهانی ،علی ،همان ،ص .71

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

 .2ابوالفرج اصفهانی ،علی ،همان ،ص 40 – 39؛ ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،همان.38/16 ،

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

« .1ارجعـا فليـس بينـي و بينكـم اال السـيف» همـان ،ص 37 - 36؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد،
همـان38/16 ،؛ ابناعثـم ،احمـد ،الفتـوح286/4 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقب،
 .194/3چـون متـن در همـۀ ایـن منابـع يكی اسـت و در شـرح نهج البالغه ،از مدائنی نقل شـده،
پـس منبـع اصلـی ،مدائنی بوده اسـت.
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مطلـب سـوم ،نقـدی اسـت کـه دیـدگاه جهـادی بـر نظریـۀ نخسـت مطـرح کـرده و آن،
مربـوط بـه تعـداد چهـل ،تـا صـد هزار نفـری نیروهـای مخلـص امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت.
ً
باید دانست که اوال :این سخن امام حسن؟ع؟ ،تنها دربارۀ نیروهای تحت امر عبیداهلل
بیـان شـده اسـت ،نـه تمام سـپاه .حتی دربـارۀ نیروهای تحت امر قیـس ،موضوع به این
کلیـت نیسـت؛ چراکـه پـس از خیانـت عبیـداهلل ،کـه سببپناهندهشـدن بسـیاری از
اشـراف و قبایـل بـه معاویـه شـد ،سـپاه قیـس بسـیار کمتعـداد شـد .در ایـن زمـان بـود که
قیس در نامهای ،اوضاع مسکن و خیانت اشراف و قبایل را به امام حسن؟ع؟ گزارش
داد و آن حضـرت نیـز نیروهـای باقیمانـده را فـرا خوانـد و فرمـود« :ایـن نامـۀ قیـس اسـت
کـه بـه مـن رسـیده و از فـرار بـزرگان و اشـراف شـما بـه معاویـه خبـر داده اسـت».
ً
ثانیـا :خیانتهـا و مخالفتهـای سـران و اشـراف برخـی از قبایـل در نیروهای تحت امر
1

امـام و نیـز عـدم همرأیـی و همیـاری سـپاه ایشـان ،اگـر بدتـر از سـپاه قیـس نبـوده باشـد،
بهتـر هـم نبـوده اسـت .همیـن موضوع اساسـیترین عامـل و دلیل پذیرش صلـح بود .در
ادامـه نیـز بـه ایـن مطلب اشـاره خواهد شـد.
ً
ثالثـا :تعـارض ارقـام نیـز گویـای عـدم دقـت و اعتبار آنها اسـت .عالوه بر ایـن ،باید توجه
128

شـود که ارقام باال ،از سـوی افرادی که در عراق و یا در سـپاه حضور نداشـته و در جریان
حوادث نبودهاند ،مانند سلیمان بن صرد خزاعی 2و زیاد بن ابیه 3،مطرح شده است؛
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البتـه ممکـن اسـت منظـور آنهـا ،جمـع نیروهـای دو سـپاه بـوده باشـد 4.شـيخ راضـی آل
ياسـين پس از بررسـی و نقد روايات متعدد ،تعداد سـپاه امام را بين  15,000تا  20,000نفر
بـرآورد كـرده اسـت 5و ايـن تعـداد بـا واقعيـات گزارششـده دربـارۀ مـردم عـراق و مناطـق
ديگـر ،مطابقت دارد.
 .1ابناعثم ،احمد ،همان289 - 288/4 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.9/2 ،
ً
« .2اتاه سلیمان بن صرد و كان غائبا عن الکوفة» دینوری ،ابنقتیبه ،همان.141/1 ،
 .3یعقوبی ،احمد ،تاریخ يعقوبی.218/2 ،
 .4بـرای نمونـه ر.ک :ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهج البالغة17/16 ،؛ ابنکثیر ،اسـماعیل
بـن عمر ،البدايـة و النهاية.46/8 ،
 .5آلیاسین ،راضی ،صلح االمام الحسن ،ص .122 - 118

مطلـب آخـر ناظـر بـه مخالفـت امـام حسـین؟ع؟ و برخـی از اصحـاب خـاص امـام
مجتبی؟ع؟ با پذیرش صلح است .تنها مأخذ و منبع اصلی این گزارش _ که با اختالفی
انـدک در منابـع بعـدی گسـترش یافتـه _ «تار یـخ طبـری» اسـت .بررسـی سـند گـزارش
در تاریـخ طبـری نیـز عدماعتمـاد بـه آن را نتیجـه میدهـد؛ زیـرا صرفنظـر از اینکـه
خـود طبـری مدعـی صحـت اخبـار گردآور یشـده در تاریـخ خـود نیسـت 1،ایـن گـزارش
ِ
ً
_ کـه اتفاقـا طبـری تصریـح کـرده از اضافـات اسـت _ بـه نقـل از عوانـة بـن حکـم روایـت
شـخص عثمانیمذهب ،در خدمت به بنیامیه با حدیثسـازی مشـهور
شـده 2و این
ِ

بـوده اسـت 3.او حداقـل در چنیـن مـواردی قابلاعتمـاد نیسـت .بـا توجـه بـه اینکـه ایـن
موضـوع بـه تفصیـل بـه نقـد کشـیده شـده اسـت ،از ادامـۀ آن در ایـن نوشـتار ،صرفنظـر
میشـود.

4

نظریـۀ جهـادی ،علاوه بـر نقـد و رد دالیـل نظریـۀ اول ،بـرای خـود مسـتنداتی نیـز دارد.
دسـتگیری و اعـدام دو جاسـوس معاویـه در اوائـل خالفـت امـام 5،علاوه بـر اینکـه عـزم
راسـخ ایشـان بـرای مبـارزه بـا معاویـه را نشـان میدهـد ،در کنـار آمادهسـازی نیروهـا در
اواخـر عمـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـرای نبـرد بـا معاویـه ،حکایـت از موقعیتـی حسـاس و
جنگـی دارد کـه امـام در آن قـرار داشـته اسـت .خطبـۀ آن حضـرت در کوفـه و دعـوت از

 .4برای اطالع از این خبر و اشکاالت متعدد بر آن ،ر.ک :حیدری ،اصغر« ،صلح امام حسن؟ع؟»،
مکتـب اسلام22 - 18/5 ،؛ محمدجعفـری ،رسـول و رضائـی ،زهـرا« ،روایـات اعتـراض امـام
حسـین بـه صلـح امـام حسـن در تـرازوی نقـد» ،علـوم حدیـث120 - 97/85 ،؛ واسـعی ،سـید
علیرضـا« ،جسـتاری در رویارو یـی امـام حسـین؟ع؟ بـا صلـح امـام حسـن؛ رویکـرد و کنـش»،
شـیعهپژوهی.65-43/6 ،
 .5ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .34

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

 ...« .2قـال ز یـاد بـن عبـد اهلل عـن عوانـة [بـن حکـم] _ :و ذکـر نحـو حدیـث المسـروقي عـن عثمـان بـن
عبـد الرحمـن هـذا و زاد فیـه _  »...همـان.122/4 ،
ً
« .3کان عثمانیـا و کان یضـع االخبـار لبنـي امیـة» ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،سـیر اعلام النبلاء،
302/7؛ ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،لسـان المیـزان.386/4 ،

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

 .1وی در ابتـدای کتـاب چنیـن میگو یـد ...« :خبرهـای گذشـتگان کـه در کتـاب مـا هسـت و
خواننـده عجـب دانـد یـا شـنونده نپذیـرد و صحیـح ندانـد ،از من نیسـت؛ بلکه از ناقلان گرفتهام
و همچنـان یـاد کـردهام» طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری.5/1 ،
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کوفیـان بـرای جهـاد بـا معاویـه 1،سـخن صریـح امـام هنگام پذیـرش صلح که اگـر یارانی
داشـتم ،شـبانهروز بـا معاویـه میجنگیـدم 2و اینکـه امـام در برابـر ناراحتـی حجـر بـن
عـدی فرمودنـد« :یـا حجـر ،لیـس کل النـاس یحـب مـا تحـب و ال رأیه کرأیـک» 3،گویای
ایـن اعتقـاد امـام مجتبـی؟ع؟ و اصحـاب خـاص آن حضرت بوده اسـت .دیگر اینکه،
در ابتـدای نامهنگار یهایـی میـان امـام و معاویـه ،وقتـی معاویـه نخسـتین بـار از امـام
حسـن؟ع؟ خواسـت تـا خالفـت را بـه او واگـذار کنـد و خود پـس از او خلیفه باشـد ،امام
آن را رد کـرد.

4

بخـاری در صحیـح خـود ،در کتـاب الصلـح ،تصریـح کـرده اسـت کـه معاویـه صلـح
اسـتاد
را درخواسـت کـرد 5.همانطـور کـه برخـی از روشـنفکران نظـر دادهانـد ،معاویـه
ِ
کارکشـتۀ فرصتطلبـی و زمانسـنجی بـود .وقتـی او از طریـق انعطـاف و نرمـش در برابـر
رقیـب میتوانـد بـه هـدف خـود برسـد ،چـرا چنیـن نکنـد؟!

6

نشـانۀ صحـت ایـن تحلیـل این اسـت که معاویـه دریافته بود کارها بر وفـق مراد او پیش
مـیرود و میتوانـد ملـک و پادشـاهیای را کـه بیـش از بیستسـال آرزوی آن را داشـت،
بـدون جنـگ بـه دسـت آورد .در ایـن صـورت چرا بایـد جنگ را آغاز میکـرد تا مجبور به
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پرداخـت هزینـۀ آن باشـد؟! او بـه عمـرو بـن عاص نیز گفته بود که خواهان دسـتیابی به
هدف ،ولی بدون جنگ اسـت 7.افزون بر اینکه ،شـیرینی صلح صفین تجربۀ خوبی
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 .1همان ،ص 40 - 39؛ ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.38/16 ،
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج291/2 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.147/44 ،
 .3ر.ک :ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،همان.15/16 ،
 .4ر.ک :همان.
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح.169/3 ،
 .6اشـکوری ،حسـن« ،نقد آرای دو عالم شـیعی دربارۀ صلح امام حسـن»،http://yousefieshkevari.com/?p =4643 ،
تاریخ مراجعـه.1398/2/24 :
 .7ر.ک :طبــری ،محمــد بــن جریــر ،همــان164/5 ،؛ ابنعبدالبــر ،یوســف ،االســتیعاب385/1 ،
نجــوزی ،تذکــرة الخــواص ،ص 180؛ ابنکثیــر ،اســماعیل بــن عمــر ،البدایــة و
 386؛ ســبط اب النهایــة17/8 ،؛ بــا تعابیــری مختلــف کــه جلــوهدادن دلســوزی معاویــه نســبت بــه خــون مســلمانان
از دســتکار یهای برخــی راو یــان بــوده اســت.

بـرای او بـود .ازهمیـنرو ،کاغـذ سـفیدی بـا مهـر و امضـا بـرای امـام حسـن؟ع؟ فرسـتاد تـا
آن حضـرت هـر شـرطی میخواهـد در آن بنویسـد 1.امـام نیـز بـر خلاف برخـی گزارشهـا،
بالفاصلـه بهصراحـت خطبـه خوانـد کـه معاویه مـا را به چیزی (صلح) دعـوت کرده که
نـه عزتـی در آن اسـت و نـه انصافـی .چنانچـه تـا پـاى مـرگ ايسـتادهايد ،سـخن او را بـه
خـودش برگردانيـم و بـا لبـۀ شمشـير او را به محاكمۀ خـدا بخوانيم.

2

 .3نظریۀ پیشبینی صلح
آنچـه از مجمـوع ادلـه و شـواهد هـر دو نظریـه آشـکار میشـود ،تقویتکننـدۀ نظریـۀ دوم
ً
اسـت .حقیقتـا گزارشهـای تاریخـی نشـان میدهـد ،اوضـاع و شـرایطی بـرای امـام بـه
وجـود آمـده بـود کـه آن حضـرت ،بـر خلاف میـل و سیاسـت اولیـۀ خـود و شـیعیان ،بـه
صلـح تـن داد .البتـه چنانکـه توضیـح داده خواهـد شـد ،بـا نگاهـی فراگیـر بـه شـرایطی
کـه از سـال  38بـه بعـد رخ داده بـود ،پیشبینـی رسـیدن بـه چنیـن نتیجـه و خاتمـهای
ناخوشـایند ،دور از ذهن نبوده اسـت .به نظر میرسـد نظریۀ دوم نکاتی را از نظر دور نگه
داشـته کـه آن را بـا چالشهایـی روبـهرو خواهـد کرد .این نظریه را میتـوان با اصالحیهای
تکمیـل کـرد و آن را بـه صـورت نظریهای سـوم کـه راه میانه ،ولی جامعتر اسـت ،ارائه داد.
مـروری بـر حـوادث بعـد از صفیـن ،بهخصوص پـس از اعالن حکمیت ،بهخوبی نشـان
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از آشـفتگی و اضظـراب اوضـاع عـراق دارد کـه مدیریـت آن را بسـیار سـخت میکـرد.

پیـش از بازگشـت سـپاه عـراق بـه کوفـه نیـز خـود را آشـکار نمـود .ظهـور خـوارج و سـپس
نیرنگ در حکمیت و به دنبال آن ،جنگ نهروان ،عراق را بیش از گذشـته سرشکسـته
 .1بلاذری ،احمـد ،انسـاب االشـراف ،ترجمـۀ امـام حسـن؛ ابناعثـم ،احمـد ،الفتـوح293/2 ،؛
ابنصبـاغ ،علـی ،الفصـول المهمـة ،ص .66

نجـوزی ،همـان ،ص 199؛ حلوانـی ،حسـین ،نزهـة
 .2ابناعثـم ،احمـد ،همـان287/4 ،؛ سـبط اب 
نطـاوس ،علـی بـن موسـی ،التشـریف بالمنـن ،ص 362؛ همـو ،الطرائـف،
الناظـر ،ص  ،77اب 
199/1؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة ،مدخـل حسـن بـن علـی؛ ابنعسـاکر ،علـی ،تار یـخ
مدینـة دمشـق ،ترجمـۀ امـام حسـن ،ص 179؛ دیلمـی ،حسـن ،اعلام الدیـن ،ص .293

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

پیـروزی حتمـی سـپاه علـی؟ع؟ را به شکسـت تبدیـل کرد .پیامدهای ایـن اتفاق حتی

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

تشـتت اولیـه کـه بـا فریفتهشـدن سـپاه عـراق در صفیـن و بـازی حکمیـت آغـاز شـد،

و گرفتـار بحـران سیاسـی نمـود .بنـا بر گـزارش منقری اوضاع کوفه هنـگام جنگ صفین
چنـان شـده بـود کـه بـزرگان و مشـایخ آن ،علـی؟ع؟ را عامـل تفرقـه و گسسـت جامعـۀ
اسلامی میدانسـتند .عدهای این موضوع را از زبان مشـایخ قوم ،هنگام ورود علی؟ع؟
بـه کوفـه اظهـار کردنـد کـه بـا ناراحتـی امـام روبـهرو شـد.

1

کشتهها و خانوادههای بسیاری که بیسرپرست شده بودند و زخمیها و معلولیتها،
که پیامد هر جنگی است ،زمینهساز تبلیغات بر ضد امام در کوفه شده بود و بنا بر
برخی گزارشها 2و نیز نقلی از امام مجتی؟ع؟ ،آنان امیرالمؤمنین؟ع؟ را مسئول وخامت
اوضاع معرفی میکردند و خونبهای کشتهگان خود را از ایشان میخواستند 3.این شرایط
حتی گروه قابلتوجهی از تودۀ مردم و برخی از بزرگان و فقهای کوفه را به تغییر گرایش
مذهبی و سیاسی از علوی به عثمانی سوق داده بود.

4

اوضـاع سیاسـی و اجتماعـی عـراق پـس از حکمیـت بدتـر شـد؛ زیـرا وقتـی حکمیـت بـا
خیانـت بـه پایـان رسـید ،در میـان رؤسـای قبایـل و مـردم ،گفتگوهای زیادی شـایع شـد
و جامعـۀ عـراق را گرفتـار تحیـر و ابهـام سیاسـی کـرد؛ بهطور یکـه تصـور شـد نظـر خـوارج
صحیـح بـوده اسـت .ازایـنرو چنین انتظاری پیش آمد کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ و یا یکی
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از اهلبیت ایشـان ،در این باره سـخن گویند و به اصطالح روشـنگری نماید .به همین
دلیـل روزی امـام علـی؟ع؟ کـه بـر منبـر بـود رو بـه فرزنـدش امـام مجتبـی؟ع؟ کـرد و از او

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

خواسـت دربـارۀ حکمیـت ابوموسـی و عمـرو بـن عـاص سـخن گویـد .امـام برخاسـت و
در ایـن بـاره سـخن گفـت .در ابتـدای سـخنان آن حضـرت ،بـه شـایعات پراکندهشـده
 .1ر.ک :منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة الصفین ،ص .530 _ 529
 .2ر.ک :کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص 230 _ 229؛ عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر،
249 _ 248/2؛ حسـکانی ،عبیـداهلل ،شـواهد التنزیـل ،ص .42
 .3ابنعسـاکر ،علـی ،همـان268/13 ،؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،همـان13/2 ،؛ ذهبـی ،محمـد
بـن احمـد ،سـیر اعلام النبلاء.269/3 ،
 .4بــرای آ گاهــی بیشــتر از تبعــات منفــی جنگهــای س ـهگانۀ جمــل ،صفیــن و نهــروان و حــوادث و
شــخصیتهایی کــه در تغییـردادن گرایــش علــوی بــه عثمانــی مؤثــر بودهانــد ،ر.ک :هدایتپنــاه،
محمدرضــا ،بازتــاب تفکــر عثمانــی در واقعــۀ کربــا ،ص  77 _ 42و بخــش آشــنایی بــا
عثمانیمذهبــان نقشآفریــن در حادثــۀ کربــا و نیــز ،بخــش مربــوط بــه فقهــا و قـ ّـرا.

میـان مـردم ،چنین اشـاره شـده اسـت:
اى مـردم! در بـارۀ ايـن دو مـرد [ابوموسـی اشـعری و عمـرو بـن عـاص] كـه بـه
حكميت انتخاب شـدند سـخن بسـيار گفتید .آنها انتخاب شدند که بر
اسـاس کتـاب خـدا حکـم کننـد ،ولـی آنها از هـوس خود عليه قـرآن حكم
دادنـد .بنابرايـن ،چنيـن كسـانى را نبايـد حكـم گفـت؛ بلكـه آنهـا محكـوم
1

عليه هسـتند. ...

غارتهـای متنـاوب معاویـه از مناطـق مختلـف کـه جـز کاسـتن امنیـت ،ناتوانکـردن
حاکمیـت و درنتیجـه تضعیـف و ازبینبـردن جایـگاه و اعتبـار حکومت امـام علی؟ع؟ و
محبوبیت آن حضرت در میان مردم ،هدفی نداشت ،اوضاع عراق را در وضعیت بسیار
بـدی قـرار داده بـود .چـارۀ کار ،همراهـی و یکصدایـی اشـراف و سـران قبایـل عراقـی بـود
که خطبههای اعتراضی امام علی؟ع؟ 2،بیانگر تحققنیافتن آن اسـت .آخرین راه چاره،
اعمـال خشـونت بـود کـه علـی؟ع؟ آن را مخالـف اندیشـههای دینـی خـود میدانسـت.

3

چه شخصیتی میتوانست اینهمه آشفتگی و شکست سیاسی ،نظامی و مهمتر از آنها،
خیانت کارگزارانو اشرافقبایلرا کهبهمعاویهمیپیوستندو یاپنهانیمکاتباتیداشتند

4

رااصالحو ترمیمنماید؟!وقتیعلی؟ع؟باجایگاهرفیعی کهنزدپیامبر؟ع؟و بزرگانصحابه
داشت ،اینگونه مورد بیمهری قرار گرفت ،آیا فرزند او میتوانست چنین نقشی را ایفا

 .2برای نمونه ر.ک :ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،ص 326 ،313 _ 312 ،293 ،212 _ 206 ،192
_ .430 _ 428 ،333
 .3بالذری ،احمد ،انساب االشراف458/2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.368/8 ،
 .4بخشــی از نامــۀ معاو یــه بــه بــزرگان قبایــل شــامات جهــت آمادگــی جنــگ« :و قــد جاءتنــا كتــب

أش ــرافهم و قادته ــم يلتمس ــون األم ــان ألنفس ــهم و عش ــائرهم» ابوالف ــرج اصفهان ــی ،عل ــی ،مقات ــل
الطالبیی ــن ،ص 69؛ ب ــاذری ،احم ــد ،هم ــان .30/3 ،معاوی ــه هن ــگام دع ــوت ام ــام ب ــه صل ــح،

نام هه ــای اش ــراف را ب ــرای آن حض ــرت ارس ــال ک ــرد؛ ر.ک :طبرس ــی ،فض ــل ب ــن حس ــن ،اع ــام
ال ــوری403/1 ،؛ اربل ــی ،عل ــی ب ــن عیس ــی ،کش ــف الغم ــة.485/1 ،

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

 .1ر.ک :اندلسـی ،ابنعبدر بـه ،العقـد الفر يـد98/5 ،؛ مغربـی ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح االخبـار،
7 _ 6/2؛ باعونـی ،محمـد ،جواهـر المطالـب ،.55/2

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

کند؟! پاسخ این سؤال را حوادث بعدی بهخوبی نشان داد.
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چنانکـه اشـاره شـد ،اوضـاع بههمريختـۀ تـوأم بـا تـرس و آشـفتگی بـر سـپاه عـراق حاكـم
شـده بـود و سـازماندهی ايـن سـپاه در مـدت كـم ،بسـيار سـخت و دشـوار بـود .نـوف بـن
فضالۀ بکائی این آشـفتگی و شـرایط حاکم بر عراق بعد از شـهادت امیرالمؤمنین؟ع؟
را چنیـن توصیـف کرده اسـت:
شهادت امام علی؟ع؟ سبب شد كه سپاهيان به كوفه بازگردند؛ اما چون
گلـهای میماندنـد كـه چو پـان خـود را از دسـت داده و گرگهـا از هـر سـو بـه
1

آنهـا حمله كرده باشـند.

شـايد بـه هميـن دليـل بـود كـه امـام حسـن؟ع؟ بالفاصلـه پـس از بيعـت ،آمـادۀ جهـاد بـا
معاويـه نشـد .امـام پـس از نااميدشـدن از فرمانبـرداری معاويـه و اعلان رسـمی جنـگ
3
از سـوی او و حركـت سـپاه شـام تـا پـل َم ِنبـج 2و رسـیدن پیشگامـان آنـان بـه االنبـار
ً
_ یعنـی عملا خطـر تـا نزدیـک دروازهـای کوفـه رسـیده بـود _ طـی خطبـهای اعلان جهـاد
نمود و مردم را به صبر و پايداری در مقابل دشـمن و نيز حركت به سـوی لشـکرگاه كوفه
ُ َ
(نخيلـه) فـرا خوانـد .امـا متأسـفانه ،حضرت با سـكوت معناداری از سـوی مـردم مواجه
شـد و بـر خلاف روز بيعـت ،ديگـر سـخنی از جنـگ و ناراحتـی مـردم از عدمتحرک امام
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در برابـر معاويـه _ كـه در نامـۀ منسـوب بـه ابنعبـاس آمـده _  4نبود.
ایـن سـکوت سـرد _ کـه میتـوان آن را ادامـۀ سـکوت مردم عـراق در برابـر خطبههای امام

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

علـی؟ع؟ دانسـت _ چنـان پیـام بـدی داشـت کـه خطبـای شـيعه ازجملـه عـدی بـن
حاتـم ،قيـس بـن سـعد بـن عبـاده ،معقـل بـن قيـس رياحـی و زيـاد بـن صعصعـۀ تميمی
مـردم را بـه دليـل آن مـورد سـرزنش قـرار دادنـد و بـا سـخنان خـود ،آنـان را بـه جهـاد بـا
 .1شـریف رضـی ،محمـد بـن حسـین (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،ص 264 _ 260؛ ابنابیالحدیـد،
عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة.100/10 ،
 .2بالذری ،احمد ،همان.33/3 ،
« .3قالـوا :و لمـا بلـغ معاو يـة قتـل علـي تجهز ،و قـدم امامه عبد اهلل بن عامر بن كريز ،فاخذ على عين
التمـر و نـزل األنبـار ير يـد المدائـن ،و بلـغ ذلك الحسـن بن علـي ،و هو بالكوفة ،فسـار نحو المدائن
لمحار بـة عبـد اهلل بـن عامـر بن كريز» دینوری ،احمد بـن داود ،اخبار الطوال ،ص .217 _ 216
« .4قد أنكروا أمر قعودك عن معاوية و جهاد المحلين الضالين اهل الشام».

معاويـه تحريـک كردنـد 1.هرچنـد امـام ايـن افراد را بـه صدق نيت و وفـاداری تأیید كرد،
ولـی دیگـران کـه بخـش اعظـم بودنـد ،خواسـت دیگـری داشـتند و سـکوت آنـان گویـای
حقیقتـی بـود کـه در مسـکن و سـاباط ،بهخوبـی بـر همـگان نمایـان شـد.
امام مجتبی؟ع؟ این حقیقت را نه در ساباط مدائن ،بلکه در نخستین روزهای بیعت
و پیش از این خطبه ،به درستی درک کرده بود .جاریة بن قدامه که برای دفع غارتهای
معاویه اعزام شده بود ،وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ را شنید به کوفه بازگشت و
هنگام بیعت با امام مجتبی؟ع؟ به آن حضرت عرض کرد که چرا نشستهای؟! برخیز
و به سوی دشمن حرکت کن ،پیش از اینکه او تحرکی انجام دهد .امام به او فرمود« :اگر
همـۀ مـردم چـون تـو بودنـد چنیـن میکـردم؛ ولی نصف آنـان ،بلکه یکدهـم آنان چنین
نظـری را بـر من عرضه نداشـتهاند».

2

بنابراین ،امثال جاریه و سعید بن قیس همدانی و معقل بن قیس ریاحی و قیس بن سعد
بن عباده ،گروهی از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند که هنگام دعوت به جهاد و دفع
غارتهای معاویه ،بهتنهایی پاسخ آن حضرت را میدادند 3و اینان بودند که مردم را
سرزنش ،و وفادرای خود را به امام مجتبی؟ع؟ اعالم کردند.
بههرحـال امـام حسـن؟ع؟ بـه نخيله رفـت و مغيرة بن نوفل بن حـارث بن عبدالمطلب
را جانشـين خـود در كوفـه قـرار داد و از او خواسـت ،مـردم را بـرای پيوسـتن بـه ایشـان در

بـه طـرف دیـر عبدالرحمـن ،کـه نخسـتین منـزل بعـد از نخیله بـود رفت و سـه روز منتظر
مانـد تـا ديگـر نيروهـا در آنجـا گـرد آينـد؛ 5ولـی معلـوم نیسـت چـه تعـداد در ایـن منـزل
 .1ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی ،مقاتـل الطالبییـن ،ص 40 - 39؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد،
همـان.38/16 ،
 .2ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،ص .443
 .3برای نمونه ر.ک :همان ،ص .440
 .4ابوالفرج اصفهانی ،علی ،همان ،ص .40
 .5همان ،ص .41

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

پيوسـتن بـه سـپاه ،بـه كوفـه بازگشـت و بـاز مـردم را ترغیـب کرد .سـپس با نیروهـای خود

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

لشـكرگاه برانگيـزد 4.امـام پـس از مدتـی انتظـار در نخيلـه و مشـاهدۀ كوتاهـی مـردم در
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بـه نیروهـای امـام افـزوده شـده اسـت .آنچـه منابـع بـر آن اتفاقنظـر دارنـد ایـن اسـتکـه
 12,000نفـر از آنجـا بـه فرماندهـی عبیـداهلل بـن عبـاس و قیـس بـن سـعد بـن عبـاده بـه
طـرف َ«م ْس ِـكن» حرکـت کردنـد تـا مانع پیشـروی پیشـاهنگان معاویه ،که بـه فرماندهی
عبـداهلل بـن عامـر بـن کریـز در انبـار اردو زده بودنـد ،شـوند.

1

بـه نظـر میرسـد شـمار نیروهـای امـام ،هـر تعـداد کـه بـوده ،بـه حد انتظار ایشـان نرسـیده
بـوده اسـت؛ چراکـه بـر اسـاس گـزارش شـيخ مفيد ،امام حسـن؟ع؟ برای جمـعآوری نيرو
بـه طـرف مدائـن حرکـت کـرد و حجـر بـن عـدی را بـه سـوی كارگـزاران اطـراف فرسـتاد تـا
علاوه بـر مـردم ،آنـان را نیـز بـرای شـركت در جهـاد دعـوت كنـد .ولـی تنها عـدۀ معدودی
جهـت حضـور در سـپاه اعلام آمادگـی کردند.

2

هرچند مردم عراق با شهادت امام علی؟ع؟ خطر شامیان را برای مدتی احساس کردند
و حتی گروهی خواســتند مشــروط به جهاد با معاویه ،با امام مجتبی؟ع؟ بیعت کنند،
ولی این موضوع خواست عمومی نبود و میل باطنی اشراف و رؤسای برخی قبایل ،چیز
دیگــری بــود؛ همــان افــرادی کــه بــه ســخنان امــام علــی؟ع؟ هیــچ اعتنایــی نداشــتند و به
هشــدارهای امــام پاســخی جــز ســکوت و بیتحرکــی ندادنــد .حتــی برخــی از آنــان بــا
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معاویــه مکاتبــه نمودنــد 3و در مدائــن نیــز فریــاد «البقیــة البقیــة» آنــان بلند بــود 4.جعفریان
در تحلیــل صلــح ،بــا اشــاره بــه ایــن بیاعتمــادی امــام حســن؟ع؟ بــه مــردم عــراق ،چنیــن

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
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مینویســد:
امام دريافت كه به اين مردم نمىتوان اعتماد كرد .اين عدماعتماد ،تنها
شـامل عدمهمـكارى آنهـا نبـود؛ بلكـه امـام مىفرمـود« :به خدا سـوگند اگر
 .1دینوری ،احمد بن داود ،اخبار الطوال ،ص .217-216
« .2و بعـث حجـر بـن عـدي يأمـر العمـال بالمسـير و اسـتنفر النـاس للجهـاد فتثاقلـوا عنـه» مفیـد،
محمـد بـن محمـد ،االرشـاد.6/2 ،
 .3بخشـی از نامـۀ معاو یـه بـه بـزرگان قبایـل شـامات جهـت آمادگـی جنـگ« :و قـد جاءتنـا كتـب
أشـرافهم و قادتهـم يلتمسـون األمـان ألنفسـهم و عشـائرهم» ابوالفـرج اصفهانـی ،علـی ،همـان،
ص 69؛ بالذری ،احمد ،انساب االشراف.30/3 ،
نجـوزی ،تذکـرة الخـواص ،ص 199؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة ،مدخـل
 .4سـبط اب 
حسـن بـن علـی؛ ابنعسـاکر ،علـی ،تار یـخ مدینـة دمشـق ،ترجمـۀ امـام حسـن ،ص .179

بـا معاو يـه درگيـر شـوم ،اينـان گـردن مـرا گرفته به صورت اسـير بـه او تحويل
مىدهنـد» 1.امـام در جـاى ديگـرى فرمـود« :اهـل عـراق مردمانـى هسـتند
كـه هركـس بـه آنهـا اعتمـاد كنـد ،مغلـوب خواهـد شـد؛ ز يـرا هيچكـدام بـا
ديگـرى در فكـر و خواسـتهها ،موافقـت ندارنـد .آنـان نـه در خيـر و نـه شـر،
هيـچ قصـد جـدىای ندارنـد» 2.با چنين مردمى ،امـكان برپايى جنگى با
اهـل شـام كـه اتحـادى كامـل داشـته و هـدف و نيت مشـخصى داشـتند،
وجود نداشـت؛ مردمى پراكنده ،مذبوب و فاقد اراده .نگاهى به سـخنان
دردنـاک امـام علـى؟ع؟ كـه در سـالهاى  39و  40هجرى خطاب به مردم
ايـراد شـده ،هـر منصفـى را قانـع مىكنـد كـه راهـى جـز وا گـذارى عـراق بـه
شـام وجـود نداشـت .امـام حسـن؟ع؟ نمىتوانسـت با دسـت خالـى ،خود
و شـمارى از شـيعيانش را تسـليم شـاميانى كنـد كـه فرمانـده آنهـا ،بسـر بن
3
ارطـاة خونخـوار بود.

وقتی در تحلیل صلح و پذیرش آن ،سخن از بیاعتمادی امام به مردم عراق بیان میشود،
باید پرسـید که این بیاعتمادی و رسـیدن به این درک سیاسـی و اجتماعی ،چه زمان
بـرای امـام حاصـل شـده اسـت؟ آیـا امـام مجتبـی؟ع؟ بـا حـوادث غیرمترقبـهای روبـهرو
ً
شـد کـه اصلا انتظـار آن را نداشـت و تنهـا در سـاباط و مدائـن حقیقت اوضاع و شـرایط
مردم بر ایشـان آشـکار گشـت؟!

صحـت ایـن تحلیـل را بهدرسـتی نمایـان میسـازد 4،ایـن سـؤال مهـم مطـرح میشـود کـه
ً
« .1و اهلل لـو قاتلـت معاو يـة ألخـذوا بعنقـي حتـى يدفعونـي إليـه سـلما» طبرسـی ،احمـد بـن علـی،
االحتجـاج290/2 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار.20/44 ،
 .2ابناثیر ،علی بن محمد ،الكامل.405/3 ،
 .3جعفریان ،رسول ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،ص .150-149
 .4مانند تشتت نیروها ،مکاتبات پنهان اشراف با معاویه ،وعدههای بسیار معاویه به اشراف برای
تـرور امـام ،و نیـز حملـۀ خـوارج بـه امـام و زخمیکردن آن حضـرت؛ ر.ک :طبـری ،محمد بن جریر،
تار یـخ طبـری159/5 ،؛ دینـوری ،احمـد بـن داود ،همـان ،ص 217؛ بلاذری ،احمـد ،همـان،
ص 445؛ ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .38

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

نشـان از عـدم تمایـل مـردم بـرای همراهی با امام حسـن؟ع؟ دارد و نیـز حوادث بعدی که

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

بـا توجـه بـه رویدادهـای دو سـال منتهی به شـهادت امام علـی؟ع؟ و روایاتی که بهخوبی
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چرا امام مجتبی؟ع؟ اقدام به لشکرکشـی کرد؟ آیا این مسـائل از نظر آن حضرت پنهان
بود و الزمۀ رسـیدن به چنین درکی ،وقوع مسـائل بعدی در سـاباط و مسـکن بود؟
سـؤال بسـیار مهـم و قابلتوجهـی اسـت .همانطـور که اشـاره شـد ،اوضاع
ایـن پرسـشِ ،
پیـش از حرکـت نظامـی امـام بـه طرف مدائن ،خوشـایند نبود و شـرایط حاکم ،حکایت
از عـدم تمایـل مـردم بـه جنگـی پـس از جمـل و صفیـن و نهروان داشـت .آنـان ديگر توان
ادامـۀ جنـگ را در خـود نمىديدنـد .بـه تصریـح خـود امـام ،مـردم پـس از ایـن جنگهـا
بـر کشـتهها گریـه میکردنـد و خـود را طلبـكار حكومـت دانسـته و امـام را مسـئول خـون
كشـتگان خـود مىانگاشـتند 1.وقتـى خبـر فـرار جمعى از سـپا ه به گوش امام حسـن؟ع؟
رسـيد ،آن حضـرت رو بـه مـردم كـرد و فرمود:
شـما بـا پـدرم [در ادامـۀ جنـگ] مخالفـت ورز يـده و كار را بـه حكميـت
كشـانديد ،درحالىكـه پـدرم موافـق نبـود .او شـما را بـه ادامـۀ جنـگ فـرا
خوانـد و شـما ابـا كرديـد تـا اينكـه بـه ديـدار پـروردگارش شـتافت .پـس از آن
بـه سـراغ مـن آمديـد و بيعـت كرديـد و قـرار شـد تا بـا هركس نبرد كردم ،شـما
نيـز بجنگيـد و بـا هركـس بـه صلـح رفتـار كردم ،شـما نيز چنين كنيـد .امروز
بـه مـن خبـر رسـيده كـه اشـراف شـما به سـوى معاو يـه رفتهانـد و بـا او بيعت
2
كردهانـد؛ هميـن برايـم كافـى اسـت .مـرا در مـورد ديـن و جانـم فريـب ندهيـد.
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مسلم است که این امور برای شخصیتی چون امام مجتبی؟ع؟ _ که خود ،از نزدیکترین
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افراد ناظر و شاهد بر همۀ امور بود _ دور از ذهن و پنهان از نظر نبوده است .برای شخصیتی
ً
چـون امـام مجتبـی؟ع؟ کـه پیامبـر در حـق او فرمـوده بـود« :لـو کان العقـل رجلا لـکان
الحسـن» 3،چنیـن نبـوده کـه پـس از وقـوع حـوادث و خیانتهـای بعـدی ،متوجـه عمـق
وخامت اوضاع شده باشد؛ چراکه دانسته شد در نخستین روزهای بیعت ،آن حضرت
ّ
بصفيـن تبكـون لـه ،و قتيـل بالنهـروان تطلبـون بثـأرهّ ،
فأمـا
 ...« .1و قـد أصبحتـم بعـد قتيليـن :قتيـل
الباقي فخاذل ،و ّأما الباكي فثائر »...ابنعسـاکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشـق268/13 ،؛ ابناثیر،
علـی بـن محمـد ،اسـد الغابـة13/2 ،؛ ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،سـیر اعلام النبلاء.269/3 ،
عبـارت قاضـی چنیـن اسـت« :امـا الباکـي فخـاذل و الطالـب فثائر» معتزلـی ،قاضـی عبدالجبار،
تثبیـت دال ئـل النبـوة.542-541/2 ،
 .2ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.22/16 ،
 .3جوینی ،ابراهیم ،فرائد السمطين.68/2 ،

ً
بـه جاریـه صراحتـا فرمـود کـه ُعشـر مـردم هـم ماننـد او به جهاد بـا معاویه فکـر نمیکنند و
گذشـت کـه در تبییـن چرایـی صلـح بـه حجـر بن عـدی نیز همین مطلـب را بازگـو کرد.

1

بـا ایـن همـه ،اگـر امام حسـن؟ع؟ اقدام به اعزام سـپاه برای دفع معاویـه نمیکرد ،اوضاع
چگونـه رقـم میخـورد؟ آیـا مسـلمین بایسـتی دو سـرزمین بـا دو خلیفـه میداشـتند و
آیـا معاویـه در همـان شـام باقـی میمانـد؟ اگـر امـام حسـن؟ع؟ ایـن حرکـت نظامـی را
انجـام نمـیداد ،آیـا معاویـه تـا دیوارهـای کوفـه پیشـروی نمیکـرد و بـا تمـام قـدرت امـام
مجتبـی؟ع؟ و شـیعیان و تمـام عراقیـان را بـه اسـارت نمیگرفـت؟
همانطـور کـه جعفریـان اشـاره کـرد« ،امـام حسـن؟ع؟ نمىتوانسـت بـا دسـت خالـى،
خـود و شـمارى از شـيعيانش را تسـليم شـاميانى كنـد كـه فرمانـده آنهـا ،بسـر بـن ارطـاة
خونخـوار بـود» 2.در آن صـورت ،نهتنهـا امـام به هیچیک از امتیازاتـی که در صلحنامه از
معاویـه گرفـت ،دسـت نمییافـت ،بلکـه هیچ بعید نبود که معاویه بـا مردم کوفه همان
کار را کنـد کـه مصعـب بـن زبیـر بـا یـاران مختـار کـرد! 3افـزون بـر اینکـه تجزیـۀ خالفـت
اسلامی و پذیـرش حکومـت معاویـه در آن برهـه ،بـه معنـای بهرسمیتشـناختن و
ً
مشـروعجلوهدادن حکومـت امویـان از سـوی امـام مجتبـی؟ع؟ بـود؛ موضوعـی کـه اوال،
ً
بـه فرمایـش رسـول خـدا؟لص؟ بـر «بنیامیـه» حـرام شـده بـود 4.ثانیـا ،مخالفـت صریـح با
سیاست امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به شمار میرفت.

5

 .3مصعـب پـس از کشت هشـدن مختـار و تسـلط بـر کوفـه ،یـاران مختـار را کـه تسـلیم شـده بودنـد و
تعدادشـان از  5,000تـا  8,000نفـر گفتـه شـده اسـت ،گـردن زد؛ بلاذری ،احمد ،انسـاب االشـراف،

452/6؛ دینـوری ،احمـد بـن داود ،اخبـار الطـوال ،ص 309؛ دینـوری ،ابنقتیبـه ،االمامـة و
السیاسـة32/2 ،؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری115/6 ،؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمر،
البدایـة و النهایـة.318/8 ،
« .4ان الخالفـة محرمـة علـی ولـد ابي سـفیان» صدوق ،محمد بن علی ،امالـی ،ص 216؛ ابناعثم،
احمد ،الفتوح17/5 ،؛ مغربی ،نعمان بن محمد ،شـرح االخبار.172/2 ،
 .5بــه امــام پیشــنهاد شــده بــود کــه معاو یــه را بــر شــام باقــی گــذارد .ایشــان در پاســخ فرمــوده بودنــد کــه
شــما بــه مــن میگوییــد ،پیــروزی را بــا ســتمگری بــه دســت بیــاورم« ،فــا يســألني اهّلل عــن إقرارهمــا

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

 .2جعفریان ،رسول ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،ص .150-149

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

 .1ر.ک :ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،همان.15/16 ،
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بـا ایـن توضیحـات میتـوان گفـت در شـرایطی کـه پیـش آمـده بـود ،تحـرک نظامـی امـام
مجتبـی؟ع؟ تنهـا و آخریـن راه بـرای مقابلـه بـا معاویـه بـود .امـا ایـن موضـوع کـه چنـدان
امیـدی بـه امـکان ایسـتادگی بـا نیروهـای عراقـی در مقابـل شـامیان وجـود نداشـت نیـز
از نـگاه امـام دور نبـوده اسـت .بنابرایـن ایـن حرکـت نظامـی را بایـد بهعنـوان یـک مانـور
نظامـی بـرای دفـع افسـد بـه فاسـد و دسـتیابی بـه حداقـل پیـروزی بـر معاویه کـه از طریق
گرفتـن امتیـازات در صلحنامـه حاصـل شـد ،تفسـیر کـرد.
ممکن است مطرح شود که اگر چنین است ،آیا امام نمیتوانست در همان ابتدای
ً
خالفت خود ،بدون حرکت نظامی به این امتیازات دست یابد؟ خصوصا با توجه به
اینکه بنا بر نقل ابوالفرج اصفهانی ،معاویه در پاسخ به نامۀ نخست امام مجتبی؟ع؟،
اعالم کرده بود که در صورت کنارهگیری امام از خالفت ،حاضر به واگذاری امتیازات
خالفت پس از خویش به آن حضرت میباشد.
مالی و مهمتر از آن،
ِ

1

پاسخ به این سؤال چندسویه است .از یک سو مردم با او بیعت کرده بودند و معنا
نداشت که با چنین پیشنهادی ،بیعت مردم را رها سازد؛ زیرا در این صورت ،چرایی
پذیرش بیعت از سوی امام زیر سؤال میرفت .البته روشن است که دلیل پذیرش بیعت
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از سوی امام حسن؟ع؟ ،همان دلیلی است که امیرالمؤمنین؟ع؟ در ابتدای دعوت
مردم ،پس از قتل عثمان بیان فرمود 2.از سوی دیگر چنین پذیرشی ،مشروعیتبخشی
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به خالفت امویان و مخالفت صریح با فرمایش پیامبر؟لص؟ و سیرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟
بود .عالوه بر ایندو ،امام مجتبی؟ع؟ نمیتوانست با استناد به تحلیل شخصی خود،
ُ ْ ُ َّ َ ْ ّ َ ُ ً
[معاو یــه و عمــرو عــاص] ســاعة واحــدة فــي ســلطاني َ
<و ما ك ن� ت� ُم ت� ِخ��ذ ال ُم ِ�ض ِل ي� نَ� ع�ض دا>»
ابنحبــان ،محمــد ،الثقــات271/2 ،؛ ابناعثــم ،احمــد ،همــان446/2 ،؛ مغر بــی ،نعمــان بــن
محمــد ،همــان356/1 ،؛ عمادالدیــن طبــری ،محمــد بــن علــی ،بشــارة المصطفــی ،ص 263؛
معتزلــی ،قاضــی عبدالجبــار ،تثبیــت دال ئــل النبــوة287/1 ،؛ ابنکثیــر ،اســماعیل بــن عمــر،
همــان.129/8 ،

 .1ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .68
« .2لـوال حضـور الحاضـر و قیـام الحجـة بوجـود الناصـر »...شـریف رضـی ،محمـد بـن حسـین
(گردآورنـده) ،نهـج البالغـه ،ص 50؛ پاسـخ امـام حسـین؟ع؟ بـه نامههـای کوفـه نیـز بـر اسـاس این
مبنـا و سـیره ،قابـل دفـاع اسـت.

چنین کاری را انجام دهد؛ زیرا صلح امام پس از آشکارشدن آنهمه خیانت ،باز از
سوی شیعیان 1و خوارج قابل تحمل و توجیه نبود و آنها خواهان نبرد با معاویه بودند.
حال اگر امام در ابتدای خالفت ،پیشنهاد معاویه را میپذیرفت ،به یقین حجم
انتقادات بر امام بسیار بیشتر بود و دیگر این اقدام ،قابلتوجیه نبود؛ چراکه انتقادات ،به
ً
ظاهر کامال صحیح بود و هیچ پاسخ منطقیای وجود نداشت.
عالوه بر این مطالب ،باید این نکته را نیز در نظر داشت که هرچند با توجه به وضعیت
داخلی ،امیدی به سرانجام تحرک نظامی نبود ،ولی بههرحال این موضوع ،شرایط حاکم
بر یک طرف درگیری بوده و طرف دیگر قضیه ،معاویه و عکسالعمل او در مواجهه با
این سپاه ،بوده است؛ چراکه معاویه از دو گروه شیعیان و اشراف و پیروان آنان آ گاهی
داشت و هرچند نامههای اشراف را که خواهان امان از او بودند در دست داشت ،ولی
ترس و نگرانی حقیقی او از شیعیان بود و احتمال جنگ خونین نیز منتفی نبود .بنابراین
تحرک نظامی امام مجتبی؟ع؟ احتمال نبرد سخت را به معاویه گوشزد میکرد و الزم بود
چنین حرکتی صورت گیرد تا شاید او را به انفعال وا دارد؛ البته چنین نشد و پیشبینی
و تحلیل امام تحقق یافت.
گرچـه بـا شـناختی کـه امـام از معاویه داشـت ،در مورد امتیازات موردنظـر ،چه در ابتدا و
چـه پـس از وقـوع حوادثـی کـه بـه نوشـتن صلحنام ه انجامیـد ،امیدی به انجـام تعهدات

درحالیکـه بعـد از آشکارشـدن خیانتهـا ،چنیـن تبعاتـی بـرای صلحنامـه منتقی بود.
علاوه بـر ایـن ،صلحنامـۀ پسـینی فوایـدی همچـون آشکارسـاختن ماهیـت معاویـه و
امویان ،و غیرمشروعنشـاندادن آنان برای بخش زیادی از جامعه که به معاویه چندان
بدبیـن نبودنـد و نیـز بـرای تعـداد بسـیاری که به او خوشـبین بودند را در پی داشـت؛ زیرا
 .1البتـه مخالفـت بـزرگان شـیعه بـا صلـح امـام حسـن؟ع؟ کـه در منابـع انعـکاس یافتـه ،قابـل تأمـل
اسـت .در ایـن بـاره تحقیقـی هرچند مختصر ،انجام شـده اسـت؛ ر.ک :هدایتپنـاه ،محمدرضا
و توحیدینیا ،روحاهلل« ،بازخوانی و نقد گزارشهای اعتراض به صلح امام حسـن؟ع؟ بر اسـاس
تحليـل رويكردهـا و ادبيـات معترضـان و منابـع اعتراض» ،تاریـخ در آینۀ پژوهـش.126-102 /44 ،

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

میتوانسـت تبعـات بسـیار منفـی و غیرقابلقبولـی بـرای امـام بـه دنبـال داشـته باشـد؛

باز اندیشیسیاستراهبردیامامحسن؟ع؟در مواجههبامعاویه

نبـود ،ولـی میـان ایـن دو مرحلـه ،تفـاوت آشـکاری وجـود داشـت؛ صلحنامـۀ نخسـت،
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نهتنها برای عراقیها ،بلکه برای تمام افراد منصف مسـلمان _ از هر گروهی که بودند _
مشـاهدۀ انـواع پیمانشـکنیها و جنایـات و اقدامـات بعـدی معاویـه در شکسـتن و
زیرپانهـادن مفـاد صلحنامـه ،ماهیـت امویـان را بهدرسـتی آشـکار سـاخت .لـذا صلـح
ً
امـام ،میتوانـد سیاسـتی کاملا پیروزمندانـه تلقـی شـود کـه شـاید معاویـه نیـز از درک
عمـق ایـن اسـتراتژی سیاسـی _ نظامـی امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ عاجـر بـوده باشـد.

نتیجهگیری
در ایـن نوشـتار سـه نظریـه دربـارۀ صلـح امـام مجتبـی؟ع؟ مطـرح شـد .بـر اسـاس نظریـۀ
نخسـت ،امـام حسـن؟ع؟ از روی مخالفـت بـا سیاسـتهای پـدر خـود ،نهتنهـا تلاش و
کوششـی در جهـت مبـارزه بـا معاویـه نکـرد ،بلکـه با برنامهریـزی هدفمند و هوشـمندانه،
امـور را بـه گونـهای مدیریـت کـرد تـا نظـر خـود را کـه صلـح بـا معاویـه و خاتمـهدادن بـه
جنگهـای میـان مسـلمانان بـود ،عملـی کنـد .طرفـداران این نظریـه ،امام حسـن؟ع؟ را
پیشـنهاددهندۀ نخسـت صلحی دانسـتهاند که با اسـتقبال معاویه مواجه شـده است.
نظریۀ دوم که بیشـتر از سـوی مورخان و محققان شـیعی مطرح شـده ،بیانگر موافقت و
همسـویی امام حسـن؟ع؟ با سیاسـتهای امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت .این گروه برآناند
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کـه برنامـۀ جـدی و تصمیـم اصلـی امـام مجتبـی؟ع؟ ،مبـارزه بـا امویـان و تکمیل جنگ
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نیمهتمـام صفیـن بـوده اسـت .امـام از همان روزهای نخسـت خالفت خـود ،تالش کرد
تـا ایـن هـدف تحقـق یابـد؛ ولـی وقتـی بـا عـدم همیـاری و نیـز خیانـت برخـی اشـراف و
فرماندهـان سـپاه خـود مواجـه شـد و بیشـتر مـردم خواهـان صلح شـدند ،آن حضرت نیز
بهناچـار بـه ایـن خواسـتۀ عمـوم مـردم تن داد .بنابرایـن جنگ و مبارزه بـا معاویه ،هدف
اولیـه ،و صلـح ،برنامـۀ ثانویه بوده اسـت.
نظریـۀ سـوم نیـز هرچنـد بـا نظریـۀ دوم موافقت دارد ،ولـی آن را با توجه به دالیل و شـواهد
تاریخـی ،نظریـهای کامـل ارزیابـی نمیکنـد .ایـن نظریـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه امـام
حسن؟ع؟ نیز همان سیاستهای پدر را دنبال کرده و در صدد انجام آنها بوده است،
ولـی حـوادث سـابق را نیـز دور از نظـر نداشـته اسـت .خواسـت عمومـی کـه خسـتگی و
یـا عـد م اعتقـاد بـه ادامـۀ مبـارزه بـا امویـان بـود ،پیـش از حـوادث سـاباط و مسـکن خـود

را نشـان داده بـود .ازایـنرو موضوعـی پنهـان و غیرمترقبـه بـرای امـام حسـن؟ع؟ وجـود
نداشـته اسـت تـا بـا حـوادث بعـدی غافلگیـر شـود .بـر ایـن اسـاس ،بـا توجـه بـه هجـوم
سـریع دشـمن کـه در چندصـد کیلومتـری مرکـز خالفـت اردو زده بـود ،امـام مجتبی؟ع؟
چـارهای جـز یـک تحـرک نظامی نداشـته تا بتوانـد حداقل ،توازن قدرت را به دسـت آورد
و از شکسـت حتمـی و سراسـر زیانبـار جلوگیـری نمایـد.
بـر ایـن اسـاس بـا شـناختی کـه امـام از شـرایط حاکـم بـر عـراق در دو سـال منتهـی بـه
شـهادت امـام علـی؟ع؟ داشـته ،هرچنـد تحـرک نظامـی امیدوارانـه نبـوده ،ولـی سـود آن
گرفتـن امتیازاتـی بـوده کـه آثـار مختلفـی را در پـی داشـته اسـت؛ آثـاری کـه شـاید دشـمن
نیـز آنهـا را تصـور نمیکـرد .بر اسـاس این نظریه ،صلح پیشآمـده امری غیرمنتظرانه برای
امـام حسـن؟ع؟ نبـود؛ بلکـه موضوعی قابل پیشبینـی برای آن حضرت بود ،ولی ایشـان
منتظـر زمـان مناسـبی بـرای پذیـرش آن بودنـد تـا اهـداف ثانـوی خـود را تأمیـن کننـد .این
نظریـه ،نظریـۀ دوم را کامـل میکنـد و درعینحـال بـر بطلان نظریـۀ اول تأ کیـد دارد.
فهرست منابع
کتابها
نهـج البالغـه (سـخنان امیرمؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری سـید رضـی ،تحقیـق صبحـی صالـح،
هجـرت ،قـم 1414 ،ق.

ابناثیر ،علی بن محمد ،اسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الکتاب العربي ،بیروت.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الکامل في التاریخ ،دار صادر ،بیروت 1386 ،ق.
ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح ،تحقيق على شيرى ،دار االضواء ،بيروت 1411 ،ق.
ابنتغـرى بـردى ،يوسـف بـن تغـرى ،النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر و القاهـرة ،چـاپ اول :وزارة
الثقافـة و االرشـاد القومـي ،المؤسسـة المصريـة العامـة ،قاهـره 1392 ،ق.
ابنحبان ،محمد ،الثقات ،مؤسسة الکتب الثقافیة ،هند 1393 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسان المیزان ،مؤسسة االعلمي ،بیروت 1390 ،ق.
ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،دار احياء التراث ،بيروت.

امامحسن؟ع؟و پیشبینیصلحبامعاویه:

ابنابىالحديـد ،عبدالحميـد بـن محمـد ،شـرح نهـج البالغـة ،تحقيـق محمـد ابوالفضـل
ابراهيـم ،مكتبـة آيـة العظمـى المرعشـي النجفـي ،قـم.
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آلیاسین ،راضی ،صلح االمام الحسن ،الشریف الرضي ،قم 1414 ،ق
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ابنسـعد ،محمـد ،الطبقـات الكبـري (ترجمـة االمـام الحسـن) ،تحقیـق سـید عبدالعزیـز
الطباطبائـي.
ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل ابـي طالـب ،المکتبـة الحیدر یـة ،نجف اشـرف،
 1376ق.
؟مهع؟ ،دار الحدیث ،قم 1422 ،ق.
ابنصباغ مالکی ،علی ،الفصول المهمة في معرفة األئمة 
ابنطـاوس ،علـى بـن موسـى ،التشـریف بالمنـن فـي تعر یـف بالفتـن ،مؤسسـة صاحـب األمـر،
قـم 1416 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الطرائف ،تحقیق علی عاشور ،خیام ،قم 1400 ،ق.
ابنعبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستیعاب ،دار الجلیل ،بیروت 1412 ،ق.
ابنعبدربـ ه اندلسـی ،احمـد بـن محمـد ،العقـد الفر يـد ،تحقیـق مفيـد محمـد قميحـة ،دار
الكتـب العلميـة ،بيـروت 1404 ،ق.
ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق ،تحقیـق علـی شـیری ،دار الفکـر ،بیـروت،
 1415ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ترجمة االمام الحسن ،مؤسسة المحمودي ،بیروت 1400 ،ق.
ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم ،االمامة و السیاسة ،تحقیق محمد طه الزیني ،مؤسسة الحلبي.
ابنکثیـر ،ابوالفـداء اسـماعیل ،البدایـة و النهایـة ،تحقیـق علـی شـیری ،دار احیـاء التـراث
العربیـة ،بیـروت 1408 ،ق.
ابنهالل ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،تحقیق سید جاللالدین حسینی 1424 ،ق.
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ابوالفرج اصفهانى ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبيين ،المكتبة الحيدرية ،نجف 1385 ،ق.
ابوعلم ،توفیق ،اهل البیت :الحسن بن علي ،دار المعارف ،مصر.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و سوم _ بهار و تابستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة االئمة ،دار االضواء ،بیروت 1405 ،ق.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،دار الفکر ،بیروت 1401 ،ق.
بالذرى ،احمد بن يحيى ،انساب االشراف ،تحقيق سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت 1417 ،ق.
جعفریان ،رسول ،حيات فكرى و سياسى ائمه ،انصاریان ،قم 1381 ،ش.

جوینـی ،ابراهيـم بـن سـعدالدين ،فرائد السـمطين فـي فضائل المرتضى و البتول و السـبطين و
األئمـة مـن ذريتهم؟مهع؟ ،چاپ ّاول :مؤسسـة المحمود ،بيـروت 1400 ،ق.
حاکـم حسـکانی ،عبیـداهلل بـن عبـداهلل ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل فـي اآلیـات النازلـة
فـي اهـل البیـت؟مهع؟ ،تحقیـق شـیخ محمدباقـر محمـودی ،مجمـع احیـاء الثقافـة االسلامیة
التابعـة لـوزارة الثقافـة االرشـاد االسلامي ،تهـران 1411 ،ق.
حلوانـی ،حسـين بـن محمـد ،نزهـة الناظر و تنبيه الخاطر ،مدرسـة اإلمـام المهدي؟جع؟ ،قم،
 1408ق.

دیلمـی ،حسـن بـن محمـد ،أعلام الديـن فـي صفـات المؤمنين ،مؤسسـة آل البيـت؟مهع؟ ،قم،
 1408ق .
دينـورى ،ابـو حنيفـه احمـد بـن داود ،االخبـار الطـوال ،تحقيـق عبدالمنعـم عامـر ،دار احيـاء
الكتـب العربيـة ،قاهـره 1960 ،م.
ذهبى ،محمد بن احمد ،سير اعالم النبالء ،تحقيق شعيب االرنؤوط ،مؤسسة الرسالة 1410 ،ق.
سبط ابنجوزی ،یوسف بن غزاوقلی ،تذکرة الخواص ،منشورات شریف رضی ،قم 1418 ،ق.
طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج ،تحقيق محمدباقر خرسان ،دار النعمان.
طبرسى ،فضل بن حسن ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،قم ،مؤسسة آل البيت الحياء التراث.
ُ
طبـرى ،محمـد بـن جريـر ،تار يـخ األمـم و الملـوك ،تحقيـق محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم ،دار
سـويدان ،بيـروت.
طه حسین ،الفتنة الكبرى( ،علي و بنوه) ،دار المعارف.
عاملی ،سید جعفر مرتضی ،الحیاة السیاسیة لالمام الحسن؟ع؟ ،دار السیرة ،بیروت 1414 ،ق.
عمادالديـن طبـرى ،محمـد بـن علـى ،بشـارة المصطفـى لشـيعة المرتضـى ،تحقيـق جـواد
قيومـی اصفهانـی ،مؤسسـة النشـر االسلامي ،قـم 1420 ،ق.
عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،التفسـیر العیاشـي ،تحقیـق سـید هاشـم رسـولی محال تـی،
المکتبـة العلمیـة االسلامیة ،تهـران.
فـرات کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر الفـرات الکوفـي ،تحقیـق محمـد الکاظـم ،وزارت
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،تهـران 1416 ،ق.
قاضی عبدالجبار معتزلی ،تثبیت دالئل النبوة ،دار المصطفی ،قاهره.

مصـری ،محمدرضـا ،الحسـن و الحسـین سـیدا شـباب اهـل الجنـة ،تصحیـح ابـو شـباب
احمـد عوضـي ،مکتبـة العصریـة ،بیـروت 1429 ،ق.
معروف حسنی ،هاشم ،سیرة االئمة االثني عشر ،الشريف الرضي ،قم 1409 ،ق.
مغربی ،نعمان بن محمد ،شـرح األخبار في فضائل االئمة االطهار ،مؤسسـة النشـر االسلامي،
قم 1409 ،ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،تحقیـق مؤسسـة آل
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بيـروت 1403 ،ق.
ُ
مسـکویه ،احمـد بـن محمـد ،تجـارب االمـم ،تحقیـق ابوالقاسـم امامـی ،دار سـروش ،تهـران،
 1379ش.
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كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب ،الكافـي ،تحقيـق محمد آخونـدى ،دار الكتب االسلامية ،تهران،
 1350ش.
َُ
مجلسـى ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار االئمـة االطهـار؟مهع؟ ،مؤسسـة الوفـاء،

145

البیـت؟مهع؟ ،کنگـرۀ شـیخ مفیـد ،قـم 1413 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الجمـل او النصـرة لسـيد العتـرة فـي حـرب البصـرة ،تحقيـق سـيد علـى
ميرشـريفى ،المؤتمـر العالمـي اللفيـة الشـيخ المفيـد ،قـم 1413 ،ق.
منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة الصفین ،المؤسسة العربیة الحدیثیة ،قاهره 1380 ،ق.
نويـرى ،احمـد بـن عبدالوهـاب ،نهايـة االرب فـي فنـون األدب ،تحقيـق عـدهای از فضلا ،وزارة
الثقافـة و االرشـاد القومـي ،مصـر 1405 ،ق.
هدایتپنـاه ،محمدرضـا ،بازتـاب تفکـر عثمانـی در واقعـۀ کربلا ،چـاپ چهـارم :پژوهشـگاه
حـوزه و دانشـگاه ،قـم 1396 ،ش.
يعقوبى ،احمد بن واضح ،تاريخ اليعقوبي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت.
مقاالت
حیدری ،اصغر« ،صلح امام حسن؟ع؟» ،مکتب اسالم ،شمارۀ  1382 ،5ش.
محمدجعفـری ،رسـول و رضائـی ،زهـرا« ،روایـات اعتراض امام حسـین به صلح امام حسـن در
ترازوی نقد» ،علوم حدیث ،شـمارۀ  1396 ،85ش.
قربانپور دشـتکی ،سـیمین« ،بررسـی و نقد صلح امام حسـن؟ع؟ از دیدگاه ویلفرد مادلونگ»،
مجموعـه مقـاالت تشـیع و خاورشناسـان ،بـه کوشـش دکتـر محمدرضـا بارانـی ،انجمـن
تاریخپژوهـان ،شـمارۀ .5
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صفـری فروشـانی ،نعمـتاهلل و اخالقـی ،معصومـه« ،نقـد و بررسـی دیـدگاه دونالدسـن در بـارۀ
زندگانـی امـام حسـن؟ع؟» ،طلـوع ،شـمارۀ  ،39بهـار .1391
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هدایتپنـاه ،محمدرضـا« ،نقـد مدخـل حسـن بـن علـی در دائرةالمعـارف اسلام» ،تصویـر
امامـان شـیعه در دایرةالمعـارف اسلام ،بـه کوشـش محمـود تقـیزاده داوری ،شیعهشناسـی،
قـم 1385 ،ش.
واسـعی ،سـید علیرضا« ،جسـتاری در رویارویی امام حسـین؟ع؟ با صلح امام حسـن؛ رویکرد
و کنش» ،شـیعهپژوهی ،شـمارۀ  ،6بهار .1395
منابع الكترونيک
اشکوری ،حسن« ،نقد دو عالم شیعی دربارۀ صلح امام حسن»،
 ،http://yousefieshkevari.com/?p=4643تاریخ مراجعه.1398/2/24 :

اإلمام الحسن ؟ع؟ واإلنباء بوقوع الصلح مع معاوية:
دراسة السياسة االستراتيجية لإلمام الحسن ؟ع؟ في
المواجهة مع معاوية
210
محمد رضا هدايت پناه

1

الخالصة:
ً ّ ً
يعتبــر صلــح اإلمــام الحســن المجتبــى ؟ع؟ منعطفــا مهمــا فــي تاريــخ التشــيع بــل فــي تاريــخ
المســلمين عامــة ،والتــي درســت مــن جهــات مختلفــة لــدى الباحثيــن والمفكريــن.
ومــن األســئلة المهمــة المطروحــة فــي المقــام هــو أن المقــدم علــى الصلــح هــل هــو اإلمــام
الحســن ؟ع؟ أو معاويــة؟
وقد أجيب على هذا السؤال بأجوبة مختلفة:
األولــى :فمنهــم مــن جعــل اإلمــام الحســن ؟ع؟ هــو المتقــدم فــي الصلــح ،مــن جهــة مخالفته
مــع خــوض الحــرب مــع معاويــة ،واختالفــه مــع سياســة أبيــه أميــر المؤمنين ؟ع؟.
ً
ً
الثانيــة :وهــم الذيــن جعلــوا الصلــح أمــرا مفروضــا علــى اإلمــام الحســن ؟ع؟ حيــث إن اإلمــام
جعــل وجهتــه الحــرب مــع معاويــة وكان قبــول الصلــح ـ ليــس فقــط فــي أول الخالفــة ـ
الموضــوع المفــروض والحــل الوحيــد مــن خــال الحــوادث التاريخيــة.
هــذه الدراســة تبيــن أن كال الرأييــن غيــر صحيــح وقــد غفــل أصحابهمــا عــن الرؤيــة العميقــة
ـان كالميــة ،وتواجــه إشــكاالت عديــدة.
والجامعــة ألوضــاع العــراق ،وقــد تأثــروا بمبـ ٍ
 .1استاذ مساعد في قسم التاریخ بمعهد الحوزة والجامعةmrhp1345@gmail.com :

ً
ـال عــن اإلشــكاالت المتقدمــة ومبتـ ٍـن على
وبنــاء عليــه يقــوم الكاتــب بعــرض تحليــل ثالــث خـ ٍ
ً
ً
ً
ً
الشــواهد التاريخيــة الواقعيــة ،وهــو أن الصلــح لــم يكــن عرضــا مفاجئــا وال أمــرا مفروضــا ،وأن
ً
ً
موضــوع الصلــح وإن كان أمــرا متأخــرا إال أن التحليــل العميــق لســيرة اإلمــام الحســن المجتبى
؟ع؟ مــن خــال أوضــاع العــراق السياســية يبيــن ان سياســة اإلمــام الحســن ؟ع؟ االســتراتيجية
فــي قيــادة األمــة كانــت مبتنيــة علــى فرضيــة عــدم الموفقيــة فــي الجبهــة العســكرية بيــن
العــراق والشــام ،وفــي نفــس الوقــت فــإن التحــرك العســكري (أو قــل العــرض العســكري) كان
للصــد عــن الخســارة الفادحــة غيــر القابلــة للجبــر ،وللوصــول إلــى األغــراض السياســية العاليــة.
وهذه اإلجابة تتضاد مع اإلجابة األولى بينما تكمل وتصلح اإلجابة الثانية.
المفــردات األساســية :صلــح اإلمــام الحســن ؟ع؟ ،اإلنبــاء بالصلــح ،معاويــة ،تاريــخ الخالفة،
المخالفــة مــع اإلمام الحســن ؟ع؟.
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it emenated from a deep and thorough understanding of Imam from
the circumstances of Iraq in that era. This comprehensive undestanding
pushed Imam to adopt a wholistic policy package from the beginning of
his reign. Imam Hasan could well prophesy the defeat of Iraqi Muslims
supporting him to the front opened in Sham (damascus) supporting
Moavie. Aslo, Imam Hasan could discern the need to show military
activity (military maneuver) to achieve long-term political purposes and
to avoid a complete and irrepairable defeat later on. The view offered in
the current study flatly contradicts the first view and compelements and
reforms the first one.
Key words: Imam hasan’s reconciliation, prognostication of reconciliation,
the history of caliphate, opposition of Imam Hasan with Imam Ali

Imam Hasan’s prophecy of reconciliation
with Moavie: a revisit of Imam Hasan’s
strategic policies towards Moavie
Mohammad Reza Hedayat Panah1

Abstract
Imam hasan’s reconciliation and ultimate peace with Moavie is a turning
point in the History of Shias and probably all Mulims. This event
has been analyzed from different perspectives by several scholars. A
fundamental issue is whether Imam Hasan or Moavie reached out a hand
of friendship. Multiple answers were presented to this riddle. On the one
hand, some believe Imam hasan reached out a hand of friendship since
Imam Hasan was reluctant to engage in war with Moavie and he didn’t
approve of the policies adopted by his late father Imam Ali towards
Moavie. Yet , some other scholars hold that Jihad and confrontation with
Moavie was the underlying policy of Imam Hasan and his reconciliation
with Moavie in the beginning of Imam’s reign occurred after a series of
unwanted events imposed on Imam due to the circumstances and the
status quo. The second stance implies a certain kind of surprise and a
lack of comprehensive understanding of the circumstances prevailing
in Iraq back then. Apparently, both of these stances were heavily
influenced by the rhetorical presuppositions of those who formulated
them and are erroneous indeed. The current study aims to offer a new
(third) look at this controvesial historical issue. In so doing, the present
study aims to eradicate the errors present in the two previous answers by
adopting a realistic historical exploratory research method. The current
study postulates that reconciliation-although an inferior issue- of Imam
Hasan was by no means an uncalculated decision,
1. Associate professor, department of history, Howze and university
research center. Email: mrhp1345@gmail.com

218

