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 بررسی تطبیقی دوران امامت امام حسن مجتبی و امام حسین)علیهم السالم(

 

 در آمد

صلح امام حسن مجتبي )عليه السالم( پيوسته در طول تاریخ مورد بحث و سئوال واقع شده، که چرا امام حسن 

صلح کردند و حاضر به بيعت با این عنصر معلوم الحال و فاسق گشتند. دیگر اینکه اگر صلح راه  مجتبي با معاویه

لعنه اهلل »هجري حاضر به صلح بایزید ابن معاویه  61حل مناسبي بود و جایز، چرا امام حسين )عليه السالم( در سال 

قعود و صلح امام مجتبي )عليه السالم( به  نشد. در این تحقيق مقایسه اي محدود بين قيام و نهضت حسيني و« عليه

 .عمل مي آوریم

پيش از بحث شایسته است به این نکته ي مهم توجه داشته باشيم که در تحليل یک حادثه تاریخي پژوهشگر باید 

همۀ جوانب آن را در نظر بگيرد. براي نمونه اگر بخواهيم واقعه صلح امام حسن)ع( را بررسي کنيم باید خودمان 

هجري( نزدیک کنيم و با مطالعه متون تاریخي  41هر چه مي توانيم با جو و فضاي حاکم بر آن زمان ) سال را 

معتبر کهن و گزارشاتي که از آن سالهاي پر حادثه به عمل آمده شرایط سياسي، اجتماعي، فرهنگي، دیني و حتي 

عظيم قيام حسيني،باید مقتضيات زماني اقتصادي حاکم بر آن زمان را خوب درک کنيم، همچنين در مورد حادثه 

خاص و شرایط خاص اجتمایي و سياسي را دقيقا لحاظ کنيم و ببينيم که چه شرایط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 

اعتقادي در آن زمان حاکم بوده است. پس از بررسي جامع و کامل، خواهيم توانست تحليلي جامع و مطابق با 

ي ارائه کنيم.در غير اینصورت ممکن است در بررسي متون تاریخي به خطا رفته واقع، از این حادثه هاي تاریخ

وعوامل انحراف دیگران را نيز فراهم کنيم. با توجه به این نکته، براي درک بهتر علل صلح امام مجتبي ابتدا شرایط 

کاني امام حسين)ع( و مقتضيات زمان حيات آن امام همام را بررسي مي کنيم و سپس آن را با شرایط زماني و م

مقایسه مي کنيم، البته در ضمن این مباحث به علل صلح امام حسن مجتبي )عليه السالم( خواهيم پرداخت. البته 

شایان ذکر است که تجزیه و تحليل دقيق این امر، سعي و تالش فراوان و البته نگارش متون گسترده تر، از این 

 .رج استمقال را مي طلبد که از وسع این مقاله خا

نکته ي دیگري که در این مقام حائز اهميت است این استکه: در بررسي علل صلح امام حسن مجتبي )عليه السالم( 

بهترین منبع سخنان و خطبه هاي خود حضرت و پاسخهایي است که ایشان در عصر خود به مخالفين صلحشان 
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م، به کلمات خود حضرت تمسک خواهيم داده اند. لذا در کنار هر علتي که ممکن است براي صلح بياوری

 .[1]جست

 هجري قمري( 41شرايط زمانی سال )

امير المؤمنين عليه السالم مي توان دریافت که گرچه در مطالعه تاریخ و شرایط زماني سالهاي بعد از شهادت 

عدۀکثيري از کوفيان و اهل عراق آن زمان، با امام مجتبي )ع(، خلف صالح امام علي عليه السالم بيعت کردند، اما 

شرایط خاص و ویژه اي در کوفه حاکم بود. از یک طرف مردم خسته از جنگهاي پي در پي ) جمل، نهروان 

. بطوریکه فقط جنگ صفين هجده ماه طول کشيد و عدۀ کثيري نيز از دو طرف در این جنگ از وصفين( بودند

دنيا رفتند. این خود دليل مهمي بود که اطرافيان امام مجتبي غالباً تمایل به مصالحه و ترک جهاد داشتند، و طالب 

 .زندگي بودند

ي کوفه، دستجات و گروههاي مختلفي از طرف دیگر درعصر حکومت امام مجتبي حتي در مرکز خالفت یعن

 .فعال بودند که به چند مورد از آنها اشاره مي کنيم

گروه امویان که در همۀ کشور نفوذ داشته و به ظاهر تحت لواي امام مجتبي بودند ولي در درون به دنبال اندیشه 

 .ير عادل مي شناختندخود بودند، گروه شکاکان که در حقانيات علي شک داشتند و او را قاتل عثمان و غ

 .گروه خوراج که هم با حسن مجتبي ميانه بدي داشتند هم با معاویه ) با امام هم بيعتي نداشتند(

 گروه بي تفاوتها که نه با امام حسن و نه معاویه کاري نداشتند،

بر اینها باید و باالخره گروه شيعيان که خود آنها نيز از لحاظ شدت و ضعف ایمان در شرایط متفاوتي بودند و 

و اینک احساس عقب ماندگي مي کردند. و   [2].جمع دیگري را نيز افزود، عده اي ساليان دراز در جبهه بودند

 .جنگهاي پيشين عزیزان خود را از دست داده بودندعده اي که در 

و گروهي که به راه و روش خلفاي پيبشين عادت کرده و حکومت امام علي و امام حسن)عليهم السالم( نتوانسته 

بود در آنان عادت ایجاد کند بنابراین اگر امام مجتبي )عليه السالم( بناي جنگي داشت باید در چندین جبهه همزمان 

 .يد، منافقين، شکاکان، خوارج، و حتي شيعيان به ظاهر خيرخواهمي جنگ

 :در مورد علل شکل گيري این گروهاي متشطط مي توان به گروهاي ذیل اشاره کرد

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn1
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn1
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn2
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اول این که براي عده ي بسياري از مردم بي خبري از دین و مفاهيم آن مطرح بود. چهره اساسي آن در شام مشهود 

عامل دیگر این که بر بسياري  [3].ا در روز چهار شنبه و از مردم کسي دم بر نياورداست به طوري که نماز جمعه ر

 .ندگي آنها پریشان و روحيه و دین انها قابل خرید بوداز سران و سر دمداران بي دیني حکومت داشت، و وضع ز

از طرف دیگر استحمار، ریا، گمراه کردن مردم و مسموم کردن ذهن مردم نسبت به امامت براي پراکنده کردن 

آنها فراوان بود. عده ي زیادي از مردم در اثر تبليغات و شایعه پراکني ها دچار تزلزل شده بودند و حتي عده اي 

 .ي مسلک شده بودندعثمان

از عوامل دیگر این که بسياري از کارگزاران امام منتظر فرصتي مناسب براي نيل به مناسب عاليه بودند، وبسيار 

روحيه ي طمع ورزي داشتند. و البته نباید فراموش کرد که در جبهه ي مخالف امام حسن)عليه السالم( معاویه 

ه امام دریغ نمي ورزد. با ذکر این مقدمه اکنون به چند علت از علل صلح حيله گر قرار دارد که از هيچ نيرنگي علي

 : امام حسن مي پردازیم

 :وظیفه الهی -1

قبل از هر دليلي که ممکن است در مورد صلح امام حسن مجتبي اقامه شود، مهمترین و اولين دليل همين وظيفه و 

اینکه از ناحيه خدا وظيفه امام حسن مجتبي در آن تکليف الهي بودن صلح براي امام حسن مجتبي است، یعني 

بُرهه ي زماني خاص صلح و مدارا بود، بطوریکه وظيفه برادر بزرگوارش امام حسين )ع( قيام و جهاد بود..این امر 

مسئله اي است که انسان پيوسته باید در نظر داشته باشد، که امام معصوم مصلحت خود را بهتر از هرکس دیگري 

و در راه انجام مأموریت الهي هدایت امت اسالمي، حتماً بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد. با توجه به مي داند 

کلمات و فرمایشات خود امام حسن مجتبي این امر بهتر و بيشتر روش مي گردد. در حدیثي وارد شده است که 

ي پسر پيامبر چرا با معاویه صلح کردي ابن سعيد عقيصاتيمي مي گوید، به امام حسن )عليه السالم( عرض کردم ا

 .در حالي که مي دانستي که تو بر حقي نه او و معاویه گمراه و سر کشي بيش نيست

 : امام پاسخ فرمود

اي ابو سعيد، آیا من بعد از پدرم حجت خدا بر آفریدگان و امام آنها نيستم؟ گفتم چرا فرمود : آیا من هماني نيستم 

من و برادرم فرمود: حسن و حسين امام هستند چه نشسته و چه ایستاده؟ گفتم.چرا . فرمود: که رسول خدا درباره ي 

پس من امام هستم اگر ایستاده باشم و امام هستم اگر بنشينم. اي ابو سعيد دليل قيام من با معاویه خمان دليل صلح 

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn3
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شت از حدیبيه است. در حالي که آنان پيامبر با قبيله ي ضمره و بني اشجع و صلح با اهل مکه مکه به هنگام بازگ

منکر تنزیل بودند و معاویه و اصحاب او منکر تأویل هستند... آیا نمي بيني وقتي حضرت خضر آن کشتي را 

سوراخ کرد. و ان پسر را کشت و دیوار را تعمير کرد. موسي به دليل پوشيدگي حکمت آنها نسبت به آن حضرت 

را آگاه کرد رضایت داد. من نيز چنانم، شما بر من خشم گرفته اید،  خشمگين شد. ولي وقتي حضرت خضر او

 [4]زیرا هم آگاه نيستيد و هم راز آن را نمي دانيد

مي کنيم حضرت امام حسن )ع( در این حدیث شریف گر چه مي توانستند به دالیل و معاذیر چنانکه مشاهده 

مختلفي تمسک جویند ولي به نکته ي مهمي تأکيد مي کنند و آن تذکر به مقام امام و امامت و جایگاه آن در 

ر مکه در صلح اسالم است. و سپس مي فرمایند که علت صلح من با معاویه همان علت صلح رسول خدا با کفا

حدیبه است همانطوري که آثار مبارک آن صلح سالهاي بعد مشخص شد آثار صلح من نيز بعدها نمایان خواهد 

گشت و باالترین نکته اي که در حدیث شریف است تشبيه صلح خود و عمل خود به عمل خضر نبي )ع( است 

يآورد، مردم نيز ممکن است به ظاهر از که همان گونه که در ابتداموسي )ع( از حکمت کارهاي خضر سر در ن

 .حکمت صلح ایشان سر در نياورند.و علل و آثار ان بعد ها نمایان گردد

 :تفاوت هاي معاويه با يزيد -2

ساله که از زمان عمر،خليفه ي دوم زمام امور را در شام به دست  20معاویه شخصي بود مجرب و داراي ریشه 

گرفته بود. وشخصي حيله گر و مکار و به ظاهرمقدس، که هنوز چهرۀ ریا و تزویر او مشخص نشده بود. به طوري 

ي نابغه مي شناختند. لذا قيام در مقابل که مردم شام و حتي مردم کوفه او را کاتب وحي، خال المؤمنين و شخص

چنين فردي به ظاهر صالح و صحابي پيامبر نمي توانست دست و دل یاران را براي در گيري با او به کار اندازد. 

حتّي یکي از عللي که اصحاب و نزدیکان امام حسن هم به معاویه گرویدند و با امام پيمان گسستند همين امر بود 

ر طول حکومت بيست ساله ي معاویه هيچ کس ندیده بود که معاویه علناً شرابخوري کند یا ، بعبارت دیگر د

دست به عمل خالف شرع بزند ظاهري بسيار موجه و موقّر داشت که کوچکترین خطایي هم از او در مأل عام سر 

 [5].نمي زد. اگر چه در پشت پرده از هيچ خالفي ابایي نداشت

بر خالف معاویه ،یزید مستي را علني کرده بود،یزیدي که بعبارت شهيد مطهري مست قدرت و غرور و جواني و 

بعد از قضيه قيام امام حسين )عليه  .[6]بازي مي کردشراب بود. در مالء عام شراب مي نوشيد و سگبازي و ميمون 

ته شد پس از بازگشت این السالم( مردم مدینه هيئتي را براي تحقيق به شام فرستادند که چه شد امام حسين کش

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn4
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn5
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn6
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn6
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هيئت این چنين در مورد خالفت یزید گزارش مي دهند که:همين قدر به شما بگویم که در آنجا که بودیم دائم 

مي گفتم خدا؛ نکند از آسمان سنگ ببارد و، هالک شویم ، از نزد کسي مي آیيم که کارش شرابخواري و سگ 

تن تار و سنت و لهو و لعب است، کارش زناست حتي با محارم، بازي، یوز بازي و ميمون بازي است، کارش نواخ

حال تکليف خود را بدانيد! این بود که مدینه قيامي خونين کرد.با اندک تأملي در زمان ایندو خليفه مي توان 

 .[7]بدرستي انتخاب دو روش متفاوت در برخورد با این دو نفر توسط امام حسن و امام حسين )ع( پي برد

 :سستی ياران امام حسن مجتبی و استواري و سلحشوري ياران امام حسین )ع( -3

و از هم گسيختگي نظام و جنبش  تبليغات پر فریب حکومت شام، تطميع و تهدید فرماندهان ضعيف، و سستي

نيروهاي مسلح و شایعات بي اساس ميان سربازان موجب یأس و نااميدي حسن ابن علي )ع( گردید و پي برد که 

 .باوضعيت موجود نمي توان به اهداف نظامي دست یافت

عاویه ما را به امري فرا ابن اثير چنين مي گوید: فرزند رسول خدا در برابر نيروهاي خود ایستاده و فرمود:بدانيد م

خوانده که در آن نه عزت است و نه انصاف، حال اگر شما براي کشته شدن و مرگ شرافتمندانه آماده اید دعوتش 

را رد مي کنم و اگر دنياي خویش را دوست دارید و زندگي با ذلت را ترجيح مي دهيد دعوت او را مي پذیرم. 

آن هنگام همگي فریاد بر آوردند: زندگي، زندگي)باقي ماندن در و خوشنودي شما را به دست مي آورم. در 

 [8]دنيا(

 :سن )ع( فرمودندیا اینکه شيخ طبرسي )ره( در احتجاج چنين مي فرماید که امام ح

سوگند به خدا من حکومت و خالفت را تسليم معاویه نکردم جز اینکه یاراني براي نبرد با او پيدا نکردم، چنانچه 

همراهاني مي داشتم شب و روزم را به جنگ با او مي پرداختم و نبرد عليه او را ادامه مي دادم تا خداوند بين من 

را شناختم و آنان را امتحان کردم. افراد فاسد آنها اصالح نمي شوند،  و او حکومت کند، ليکن من مردم کوفه

آنان را هيچ گونه وفایي نيست، به گفتار و کردار و تعهدات آنها اعتمادي نخواهد بود. انان در ميان خود چند 

جهت کشتن گانگي دارند، مي گویند دلهاي ما با شماست، در حالي که شمشيرهایشان را بر روي ما کشيده اند و 

 .[9]ما آمادگي دارند

با توجه به این دو فراز تاریخي از بيانات امام حسن و چگونگي برخورد اصحاب با امام، مي توان به عمق مظلوميت 

 .د که چگونه مجبور به صلح با این شخص مفسد یعني معاویه گشتو غربت امام پي بر

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn7
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn7
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn8
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn9
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn9
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این بود گوشه اي از مصائب و مشکالتي که امام حسن)ع( در مسير زندگي غمبار خویش با آنها رو به رو بودندحال 

 این اصحاب امام حسن مجتبي )ع( را با صحابۀ دلير و شجاع و از جان گذشته امام حسين )ع( مقایسه کنيم امام

حسين)ع( در طول مسير مکه تا کربال بارها و بارها خطاب به اصحابشان این چنين مي فرمودند: که این کاروان، 

کاوران مرگ و شهادت است هر که خواست مي تواند از ما جدا شود. و حتي در بدو حرکت خود از مکه خطبۀ 

براي انسان زینت است ... هرکس که مرگ »بسيار غرایي مي خوانند و ضمن خطبه خود چنين مي فرمایند که: 

، یعني امام حسين از بدو حرکت از مکه مي دانستند که «آمادۀ است خون قبل خود را در راه ما بدهد آماده باشد

 .و باالخره بدست کوفيان پيمان شکن به شهادت مي رسند[10].به حکومت کوفه نایل نمي شوند

اوج ابراز وفاداري اهل بيت ابا عبد اهلل الحسين)ع( و یاران با وفاي ایشان را در شب عاشورا مي بينيم که عرض 

 .ارادت وفداکاري خود را به مولي و سرور خود اعالم مي دارند

عاشورا حضرت خطبۀ مفصلي براي اصحاب خواندند و در ضمن آن اینچنين فرمودند: اما بعد، همانا من  در شب

اصحابي با وفا تر و بهتر از اصحاب خود نمي دانيم و اهل بيتي نيکوتر از اهل بيت خود نمي شناسم. خداوند شما 

شتم و شما را به اختيار خود گذاشتم تا بهر را جزاي خير دهد والحال اگاه باشيد ... من بيعت خود را از شما بردا

جانب که خواهيد کوچ کنيد و اکنون پرده ي شب شما را فرو گرفته شب را مطيّه ي راهوار خود قرار دهيد و بهر 

تا سخن به اینجا  .[11]سو که خواهيد بروید. چه این جماعت مرا مي جویند چون بمن دست یابند بغير من نپردازند

 .[12]رسيد برادران و فرزندان و برادرزادگان واصحاب لب به سخن گشودند و اولين آنها آقا ابالفضل العباس بود

و در ادامۀ اصحاب با وفاي حضرت سخناني را در عرض ارادت وفاداري به حضرت بيان کردند که بطور اختصار 

 . چند نمونه را عرض مي کنيم

بر داریم نزد خداوند در اداي حق تو بهانه ي ما چه باشد، بخدا سوگند مسلم بن عوسجه چنين گفت:ایا دست از تو 

این نيزه را در سينه آنها فرو مي برم وبا این شمشير تا دسته ي ان در دست من است بر آنها بتازم ...واهلل اگر من 

بار این کار را بکنند  بدانم که کشته مي شوم و جسد مرا مي سوزانند و باز زنده مي شوم و باز مرا بکوبند و هفتاد

 [13]باز از تو جدا نمي شوم تا در نزد تو مرگ را دریابم

 :یا اینکه زهير ابن قين برخواست و چنين گفت

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn10
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn11
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn11
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn12
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn12
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn13
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به خداي دوست دارم که کشته شوم آنگاه زنده گردم تا هزار دفعه مرا بکشند و زنده کنند و در ازاي  ، سوگند

 [14].آن خداوند تو را و جوانان اهل بيت ترا مقتول و مظلوم نگذارد

چنانکه مي بينيم اصحاب امام حسين )ع( به هيچ وجه قابل مقایسه بایاران امام حسن مجتبي نمي باشند و به هيچ 

وجه حاضر به پيمان شکني و ترک حضرت نيستند. این نيز دليل قاطعي است براي عدم قيام امام حسن مجتبي )ع( 

 و قيام امام حسين )ع(

 : وگیري از انقراض شیعه و قتل عام شیعیان خالص و نابودي اسالمجل -4

صلح امام حسن )ع( به گونه اي بود که در آن روزگار یک ضرورت اجتناب ناپذیر وحتي یک واجب بحساب 

قيام یکي از دو صورت زیر پدید مي آمد:  صورت در. نبود ارائه قابل آن از بهتر راهي و عقالً و شرعاً .مي آمد

 .پيروزي یا شکست

اگر پيروزي بدست مي آمد ) که با وضع آن روز اصحاب خيلي بعيد بود( پيروزي گوارایي نبود و در آن صورت 

باز پيراهن هاي عثمان دیگري بر سر ني برافراشته مي شد و فریاد مظلوميت و و پيراهن عثمان دیگري بلند مي شد 

اهایي بر مي خواست که در سایه آن بني اميه قداستي مي یافتند. اما در فرض شکست: عواقب بسيار شومي و نو

مؤمنين و شيعيان خالص و اسالم را تهدید مي کرد.معاویه از موضع قدرت استقرار مي یافت و با مردم از موضع 

ت ها و اسارت و تحقير وي را به قتل قدرت برخورد مي کرد. امام حسن مجتبي را دستگير مي کرد و پس از اهان

 .مي رساند: بطوریکه بعدها دیدیم با برادرش حسين )ع( همين بني اميه چه ها کردند

و در مرحلۀ بعدي پس از پيروزي براي یکدست کردن سربازان لشکریانش، شيعيان را از صحنه ي روزگار محو 

صلح با همۀ تعهد ها و با همۀ سوگندهاي شدید و مي کرد و احدي از آنها را زنده نمي گذاشت و حتي پس از 

غليظ، و با همه ي عرض اخالصهاي خود، دیدیم که با یاران مخلص علي )ع( چه کرد حتي به سال خوردگان 

 [15].آنها هم رحم نکرد و عده ي کثيري از آنها را به جرم شيعه بودن به دار آویخت

خالصه اینکه یکي از اهداف مهم صلح حفظ مکتب تشيع بود زیرا معاویه؛ با علي و شيعيانش دشمني دیرینه اي 

ي کرد، و در نتيجه اسالم داشت اگر او در جنگ غلبه اي مي یافت بدون شک این مکتب معارض را ریشه کن م

را از ميان برده و حکومتي سلطنتي همانند آنچه در دیگر نقاط جهان بود را پایه مي نهاد. ما در این جا به برخي از 

 :جمالت خود حضرت امام حسن )ع( در این باره اشاره مي کنيم

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn14
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn15
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یا اینکه بُشر که در مدینه  [16]« » :امام )ع( در جواب حجر بن عدي که از یاران صدیق خود چنين مي فرماید

ن با امام حسن )ع( مالقات مي کند رو در روي امام مي ایستد و چنين مي گوید السالم عليک یا مذل المؤمني

لست مذل المومنين و لکنّي معزهم ما اردت بمصالحتي معاویه اال أن أدفع عنکم » حضرت در جواب او فرمودند : 

القتل عند ما رأیت تباطؤ اصحابي عن الحرب و نکولهم عن القتال. من ذليل کننده ي مؤمنين نيستم بلکه عزیز 

مرگ از شمار، آن زماني که سستي و سنگيني اصحابم کننده ي آنانم. من با صلح با معاویه چيزي نخواستم جز دفع 

 [17]«.را در مورد جنگ مشاهده کردم

از این نمونه فرمایشات از امام حسن )عليه السالم( زیاد وارد شده است، که در مقابل صلح خود و در جواب 

 .، به مسئله ابقاء امت و مکتب و جلوگيري از خونریزي بيهوده اشاره مي کنندمنتقدان و معترضان به صلح

در باب صلح امام حسن وجوه دیگري را نيز مي توان ذکر کرد که جهت رعایت اختصار و پرهيز از اطاله ي کالم 

 :فقط خالصه وار به آنها اشاره مي کنيم

 :کشف چهرۀ واقعی معاويه )بنی امیه(

سال از نبوت و  20، پليد و منافقي بودند که به تعبير رسول خدا همان شجره ملعونه بوند. بيش از آنها افراد لجباز

رسالت رسول خدا مي گذشت ولي هنوز آنها اسالم را نپذیرفته و با رسول خدا در جنگ و ستيز بودند. و در سال 

کفر و نفاق و خرابکاري بودند و فتح مکه چاره اي جز قبول اسالم نداشتندو پس از آن نيز در تمام مدت در 

سال بعد یزید در ترانه پيروزي چنين سرود که لعبت هاشم  50جرأت نشان دادن ماهيت خود را نداشتند. دیدیم که 

بالملک فال خبرجاء و ال وحي نزل و بيست سال قبل از او پدرش معاویه بعد از پيروزي در صلح چنين گفته بود 

ه شما نماز بخوانيد یا روزه بگيرید. اینها ثمره صلح امام حسن عليه السالم بود که که، من براي آن صلح نکردم ک

 .پرده از نفاق آنها برداشت و آنها را برمال کرد

 تحقق قیام حسینی

از مهمترین اثرات صلح امام حسن )عليه السالم( زمينه سازي براي قيام حسيني بوده در اصالَا واقعه ي عاشورا نتيجه 

م حسن )ع( بود.و در اصل صلح امام حسن و قيام امام حسين )عليه السالم( وشهادت ایشان در واقع در ي صلح اما

یک راستا هستند و مي خواهند یک حقيقت را اعالم دارند، ایندو مکمل یکدیگرند و بگفتۀ مورخ مبرّز جعفر 

 [18].عه و تدقيق نظر قرار بدهيممرتضي عاملي ما نمي توانيم بدون مطالعه ي وضع این یک، دیگري را تحت مطال

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn16
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn17
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftn18
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 :نتیجه

د و در مرحله ي با توجه مطالبي که به آنها اشاره شد، اوالً نهایت مظلوميت امام حسن)ع( را مي توان تصور کر

بعد شاهد ایثارگري و فداکاري انصار و یارن با وفاي امام حسين)ع( هستيم که چگونه مرگ خونين را در راه 

رسيدن به هدف الهي ببر زندگي توأم با ذلت و خواري ترجيح دادند. و با مقایسه و تطبيق این دو رویداد مهم 

سن )ع( و هم کار امام حسين )ع( براي احياي مکتب و تاریخي است که مي توان پي برد که هم کار امام ح

محکوميت دشمن بود و هر دوي آن راه حلي منطقي براي حل مشکالت اسالم بشمار مي رفت. ولي صلح امام 

هجري در روز عاشورا مبيَن شد و چشم اندازي نو در زندگي و  61حسن )ع( عاملي بود که اثر مهمش در سال 

و عظمت و شکوهي براي اسالم پدید آورد. و اگر آن صلح نبود این شرایط ایجاد نمي حرکت اسالمي ایجاد کرد 

 .شد. واصالَ نهضت حسيني شکل نمي گرفت

 

 44براي مطالعه ي زندگي امام حسن)ع( ر. ک، بحار االنوار مرحوم مجلسي ج [1]

زماني، رجبعلي، حقایق پنهان، پژوهشي از زندگاني سياسي امام حسن مجتبي )ع(، قم دفتر تبليغات حوزه ي  [2]

 375علميه قم، مرکز انتشارات، 

 1374, انتشارات اميري، چ اول، تهران 164قائمي, علي, در مکتب کریم اهل بيت امام حسن مجتبي )ع( ص  [3]

 1382، محدث، قم، چ اول،95دشتي، محمد، فرهنگ سخنان امام مجتبي )ع(،ص  [4]

 1380، قم، موسسه امام صادق، 126پيشوایي، مهدي، سيره ي پيشوایان،ص [5]

 1373، تهران، صدرا،  86ص2مطهري، مرتضي، حماسه ي حسيني ج [6]

 همان [7]

عزوجل بظبي اال ان معاویه دعانا المر ليس فيه عز و ال نصفه، فإن اردتم الموت رددناه عليه و حاکمناه علي اهلل  [8]

السيوف و ان اردتم الحياه قبلناه و اخذنا لکم الرضي. فناداه الناس من کل جانب البقيه البقيه: ) زندگي باقي ماندن 

 در دنيا( همان

http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref1
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref2
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref3
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref3
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref3
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref5
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref6
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref7
http://pajoohe.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85__a-2709.aspx#_ftnref8
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و اهلل ما سلمت االمر اليه االّ اني لم اجد انصاراً و لو وجدت انصاراً لقاتله ليلي و نهاري حتي یحکم اهلل بيني و [9]

انهم الوفاء لهم و الذمۀ في قول و  أ  بينه و لکنّي عرفت اهل الکوفه و بلوتهم و ال يَُُصلح لي منهم من کان فاسد

لنا: إن قلوبهم معنا و إن سيوفهم لمشهور علينا زماني، رجبعلي، حقایق پنهان پژوهشي  الفعل انهم مختلفون و یقولون

 1375دفتر تبليغات حوزه ي علميه قم، مرکز انتشارات، قم،  197از زندگاني سياسي امام حسن مجتبي )ع(،ص

 ق1398، بيروت، دار الفکر، 406،ص3ابن الثير، الکامل في التاریخ، ج [10]

 1381، قم، هجرت،195قمي، شيخ عباس،نفس المهموم،ص [11]

 ق1399الموسوي المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين)ع(،بيروت، دار الکتب االسالمي،  [12]

نحن نخليک هکذا و ننصرف عنک و قد احاط بک هذا العدو، ال و اهلل الیراني اهلل ابداً و أنا افعل ذلک حتي  [13]

ت دونک. سيد ابن طاووس، لهوف في قتلي اکسر في صدورهم رمحي واضربهم بسيفي ... و لم أفارقک او أموا

 196ق همان ص1369الطفوف،نجف، مکتبه و الطبعه حيدریه، 

 عن القتل بذلک ادفع عزوجل اهلل ان و مره الف هکذا اقتل حتي قُلت ثم تنُشر ثم و اهلل لوددت اني قتلت [14]

قایع االیام دراحوال محرم الحرام، و علي، خياباني، تبریزي واعظ- بيتک اهل من الفتيان هؤال انفس عن و نفسک

 1380، تهران، اسالميه، 283ص 

 ق1399بيروت، منشورات ناصر خسرو،  233راضي آل یاسين، صلح الحسن عليه السالم، ص [15]

 .57/  44بحار االنوار ،  [16]

 .278/  2حياه االمام حسن ابن علي،  [17]

دفتر تبليغات حوزه  195زماني، رجبعلي، حقایق پنهان پژوهشي از زندگاني سياسي امام حسن مجتبي )ع(،ص [18]

 1375ي علميه قم، مرکز انتشارات، قم، 

 پژوهه تبليغ :منبع
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