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نقش غارات در تسریع صلح امام حسن



عبدالرفیع رحیمی

چکیده

صلــح امــام حســن مجتبــی بــا معاویــه ،یکــی از وقایــع مهــم صــدر
اســام اســت کــه پــس از قتــل عثمــان در ســال  35هجــری و اجتمــاع
خو نخواهــان وی و ســرآنجام رویارویــی دو جبهــه شــام و عــراق
اتفــاق افتــاد( .تاریخچــه) امــا تأثیــر نبردهــای غاراتــی بــر ایــن صلــح
مشــخص نیســت .هرچنــد پرداختــن بــه ایــن مســأله بــه معنــای انــکار
ســایر علــل مؤثــر بــر صلــح مزبــور نیســت( ،مســأله) بایــد اذعــان کــرد
تاکنــون در ایــن زمینــه پژوهشــی مســتقل صــورت نگرفتــه اســت.
بنابرایــن ،بــا ایــن ســؤال مواجهیــم :آیــا نبردهــای غــارات تأثیــری در
تســریع صلــح امــام حســن بــا معاویــه داشــته است؟(ســؤال) نگارنده
بــا ایــن فرضیــه کــه تعــدد نبردهــای غــارات ،موجــب آشــفتگی عراقیان
و ناب هســامانی سرزمینهایشــان و در نهایــت پراکندگــی و ضعــف آنــان
شــد ،بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن نبردهــا و تــداوم فشــارها در عصــر
شـشماهه خالفــت امــام و پیامدهــای ناشــی از آن ،از اصلیتریــن علــل
صلــح بــه شــمار مـیرود( .فرضیــه) ایــن پژوهــش ،به قصــد تبییــن تأثیر
نبردهــای مزبــور بــر فراینــد صلــح ،بــه گــردآوری دادههــای مرتبــط بــا
موضــوع پرداختــه (هــدف) و بــا اســتفاده از شــیوه توصیفــی – تحلیلــی
بــه ســؤال مقالــه پاســخ میدهــد( .روش) راهبــرد معاویــه در برپایــی
نبردهــای غــارات و گســتاخی عامــان اجرایــی وی ،زمینههــای برهــم
خــوردن تعــادل در میــان گروههــا و دســتههای نظامــی و غیرنظامــی
عــراق را فراهــم ســاخت و جامعــه را از درون دچــار فروپاشــی و
ســردرگمی کــرد( .یافتــه)
واژگان کلیدی
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مقدمه
قتــل عثمــان در مدینــه و اجتمــاع خونخواهــان وی در دمشــق ،از موجبــات تغییــر
مرکــز حکومــت از مدینــه بــه کوفــه توســط امــام علــی شــد و همیــن امــر ،دو جبهــه
شــام و عــراق را بــرای تفاهــم و یــا رزم نهایــی بــه یکدیگــر نزدیــک ســاخت .از
ابتــدای خالفــت امــام علــی آشــکار گردیــد که زمــامدار شــام (معاویــه) قصــد تمکین
بــا بیعــت مهاجــران و انصــار را نــدارد و حکومــت خلیفــه مســلمانان را بــه رســمیت
نمیشناســد؛ بلکــه درصــدد تحریــک و تجهیــز نیروهــای شــام علیــه امیرمؤمنــان
اســت .بــه ویــژه آن کــه معاویــه بــا خلیفــه مقتــول (عثمــان) پیونــد خویشــاوندی داشــت
و خویشــتن را از دیگــر افــراد و خانــدان امــوی بــرای انتقــام ،اصلــح میدانســت .شــیوخ
و فرماندهــان شــام نیــز خونخواهــی معاویــه را تأییــد کردنــد و بدیــن ترتیــب ،جنــگ
صفیــن را بــه راه انداختنــد .پیــروزی ســپاه امــام علــی و جبهــه عــراق بــر ســپاه
معاویــه و جبهــه شــام ،قریبالوقــوع مینمــود کــه بــا نیرنــگ عمروعــاص و بــر نیــزه
کــردن قرآنهــا ،آتــش اختــاف در ســپاه عــراق شــعلهور شــد و بــه ظهــور خــوارج و
تســلیم عراقیــان و فکــر بــروز نبردهــای غاراتــی توســط معاویــه آنجامیــد.
صلــح امــام حســن بــا معاویــه ،در دورانــی اتفــاق افتــاد کــه هنــوز ســخنان
مشــفقانه امــام علــی خطــاب بــه کوفیــان طنینانــداز بــود .حضــرت بــا تــذکار،
سســتی و ضعــف مــردم عــراق ،ضــرورت بصیــرت ،تقویــت و آمادگــی آنــان را در برابــر
تهاجــم دشــمن شــامی برمیشــمردند و از گسســتگی عراقیــان در مقابــل شــامیان در
حفــظ شــهرها از غــارت ســپاه شــام ،گلــه میکردنــد .عــاوه بــر از دســت رفتــن مصــر
کــه از موقعیــت سوقالجیشــی ویــژهای برخــوردار بــود ،مهمتریــن یــاران و فرماندهــان
ســپاه امــام در صفیــن و مصــر بــه قتــل رســیدند و ســرآنجام بــا شــهادت امــام ،ضربــه
جبرانناپذیــری بــر نیروهــای عــراق وارد آمــد .امــام حســن در چنیــن وضعیتــی،
اداره امــور عــراق را بــه عهــده گرفتنــد.
زندگینامه و سیمای امام حسن
امــام حســن در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان ســال ســوم هجــری در مدینــه بــه
دنیــا آمدنــد .ایشــان شــبیهترین فــرد بــه رســول اکــرم بودنــد( .اربلــی ،1381 ،ج :1
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514؛ اصفهانــی31 :1405،؛ مفیــد ،1346 ،ج  )23 :2حســنبنعلی (ابومحمــد) بــا جــود
و کــرم ،در خــوی و روی بــه پیامبــر خــدا شــبیه بــود( .یعقوبــی ،1362،ج )155 :2عــاوه
بــر شــباهت ظاهــری ،ایشــان را شــبیهترین فــرد از نظــر شــکوه و بزرگــی و ســیادت
بــه رســول اکــرم میداننــد( .مفیــد ،1346،ج )23 :2پیامبــر اســام خطــاب بــه
حســن بــن علــی فرمودنــد« :تــو در آفرینــش ،رفتــار و کــردار هماننــد مــن هســتی!»
(امیــن )30 :1361 ،حضــرت فاطمــه ،او را شــبیه پیامبــر میدانســتند و ابوبکــر
در کوچههــای مدینــه او را شــبیه پیامبــر خطــاب میکــرد( .یعقوبــی ،1362 ،ج :1
 )514همچنیــن اصحــاب ســیر ،او را ادامهدهنــده راه پیامبــر و پنجــم اصحــاب کســا
دانســتهاند( .مســعودی ،1365،ج )2 :3
حضــرت امــام حســن در خــال زندگــی خــود ،پانــزده بــار پیــاده حــج گزاردنــد.
ایشــان در جــود و کــرم ،بــه پــدر و جدشــان اقتــدا کردنــد .دو بــار دارایــی خــود را
بخشــیدند و ســه بــار اموالشــان را میــان خــود و خــدا تقســیم کردنــد( .یعقوبــی،1362،
ج 156 :2؛ ابنابیالحدیــد ،1379 ،ج16:10؛ امیــن ،1400 ،ج  )8 :3امــام حســن و امــام
حســین ذراری پیامبــر بودنــد کــه بــه ســبطین رســولاهلل مشــهور شــدند .در
مجلســی کــه عبــاس عمــوی پیامبــر در خدمــت وی حضــور داشــت ،امــام علــی
بــه آن مجلــس وارد شــدند و پیامبــر از دیــدن امــام علــی چهــرهاش بشــاش
گردیــد .وقتــی علــت ایــن گشــادهرویی را پرســیدند ،فرمــود« :پیامبــری نیســت مگــر
آنکــه از صلــب او ذریــهاش بعــد از او باقــی میماننــد و ذریــه مــن ،از صلــب ایشــان
(علــی) است(».مســعودی ،بیتــا :ج)6 :3
امــام علــی هــم بــر تــداوم نســل پیامبــر توســط حســنین تأکیــد داشــتند.
حضــرت در بیــان خاطــرهای فرمودنــد:
وقتــی آهنــگ پیــکار صفیــن کــردم ،بــه حســن و حســین نگریســتم کــه درخواســت
رفتــن بــه میــدان داشــتند .دریافتــم کــه اگــر ایــن دو نابــود شــوند ،نســل محمد
از ایــن امــت گســیخته شــود و ایــن را نــاروا و ناخوش داشــتم( .منقــری1370:733 ،؛
ســید رضی)1351:661 ،

امــام مجتبــی عــاوه بــر ســابقه حضــور مؤثــر در میادیــن متعــدد جهــاد ،در عصر
خلفــا و در زمــان حیــات پــدر ،عهــدهدار چنــد وظیفــه بودنــد( :ابنخلــدون ،1363،ج:1
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560؛ یعقوبــی ،1362 ،ج )67 :2ایشــان وصــی پــدر بــر خانــدان ،فرزنــدان و یــاران بودنــد
و نمایندگــی پــدر و نظــارت بــر موقوفــات را بــر عهــده داشــتند( .مفیــد)311 :1346 ،
همچنیــن مأمــور گشــتند تــا بــه نمایندگــی از جانــب پــدر ،در بســیج رزمنــدگان کوفــه
بــرای شــرکت در جنــگ جمــل ،آنــان را آمــاده نمایــد .ایــن امــر ،البتــه بــه همراهــی
عمــار یاســر ،صحابــی بــزرگ انجــام گردیــد و حضــرت در مســجد کوفــه ســخنرانی
مشــهور خــود را بــرای آمادگــی مــردم در رکاب پــدر بــه آنجــام رســانیدند( .مهــدوی
دامغانــی ،1367،ج  )308 :1آن بــزرگوار همچنیــن در جنــگ صفیــن و نهــروان حضــور
فعــال داشــتند( .امیــن )40 :1361،پــس از شــهادت پــدر ،وظیفــه کفــن و دفــن امیرمؤمنان
را بــه عهــده گرفتنــد و از طرفــی ،مســئول بخشــش یــا قصــاص قاتــل گردیدنــد.
میراث غارات
در دوران خالفــت حضــرت علــی بــا تــاش و تحریــک کســانی چــون عایشــه،
طلحــه ،زبیــر ،معاویــه و خــوارج ،مســلمانان نزدیــک پنــج ســال ،درگیــر جنگهــای
داخلــی و خســتهکننده از جملــه :جمــل ،صفیــن ،نهــروان و بیــش از ده نبــرد غاراتــی
شــدند و از ایــن رهگــذر ،تعــداد زیــادی از مســلمانان مجــروح و مقتــول گردیدنــد و
خانوادههایــی بیسرپرســت ماندنــد؛ بهگون ـهای کــه مشــکالت و پیامدهــای آن ،باعــث
رکــود و سســتی عراقیــان گشــت .بــه ویــژه پــس از نبــرد صفیــن ،ضربههــای بســیار
مهلــک روحــی و روانــی بــر جامعــه اســامی وارد آمــد .اصــو ًال غــارات در کتــب تاریخــی،
بــه آن بخــش از دس ـتاندازیهای نیروهــای شــامی اطــاق میگــردد کــه بــه فرمــان
مســتقیم معاویــه بــه مناطــق زیــر ســلطه امــام علــی حملــه بردهانــد .ســاماندهی
ایــن چنیــن تجاوزاتــی ،همــراه بــا دســتورهای روشــن ،اغلــب از طــرف شــخص معاویــه
صــورت گرفتــه اســت .هــدف از گســیل نیروهــا و حرکتهــای ایذایــی ،تخریــب ،تهدیــد
و ایجــاد جــو هــراس در میــان هــواداران و پیــروان حضــرت امــام از یــک ســو و تحکیــم
پایههــای قــدرت حاکمیــت دمشــق از ســوی دیگــر بــوده اســت.
نــام و پــارهای از مشــخصات نبردهــای غــارات و اســامی فرماندهــان ،تعــداد تقریبــی
ســپاهیان و پیامدهــای اولیــه آن در جــدول ذیــل مشــخص شــده اســت .همچنیــن
تهاجــم همــه نبردهــای غاراتــی در منابــع زیــر قابــل جس ـتوجو اســت:
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(طبــری ،1408 ،ج135 :3؛ بــاذری ،1394 ،ج423 :2؛ ابــن اعثــم کوفــی،1406،
ج215 :2؛ ثقفــی کوفــی ،1355 ،ج :2صفحــات مختلــف؛ یعقوبــی ،1362 ،ج101 :2؛
نویــری ،1364،ج)35 :7
جدول فرماندهان تهاجمی معاویه در نبردهای غارات ،مناطق جنگی ،تعداد نفرات سپاه ،فرماندهان
اصلی و کمکی امام و پیامدها و آثار
دفعات هجوم

فرمانده یا
فرماندهان
تهاجمی معاویه

منطقه نبرد

1

عبدا ...بن عامر
حضرمی

بصره

2

سفیان بنعوف
غامدی

هیت ،انبار و
مداین

شش هزار

3

عبداهلل بن مسعده بن
مسعود فزاری

تیما

هزار و
هفتصد

مسیببننجبهفزاری
(همراه دوهزار نفر)

4

نعمان بن بشیر

عین التمر

هزار

مالک بن کعب
عبدالرحمان بن محنف

درگیریوجنگوگریزفرماندهانامامباسپاهمعاویه
سپسفرارنعمانونیروهایشبهسمتدمشق

5

ضحاک بن قیس

واقصه و
قطقطانه

سه تا
چهارهزار

ججربنعدی کندی (همراه
با چهار هزار نفر)

 .1شبیخون نیروهای شامی بر واقصه و غارت آن
 .2به قتل رساندن نماینده امام و یاران و شیعیان امام
علی .3درگیری حجر با ضحاک و کشتن نوزده
تن از یاران ضحاک .4فرار ضحاک به دمشق

6

یزید بن شجره
رهاوی

مکه

سههزار

قثم بن عباس
معقل بن قیس ریاحی

ترساندن مردم مکه و برگزاری حج ،با توافق
قثم و در راه برگشت درگیری با نیروهای
امام و اسارت چند تن از یاران یزید و مبادله
آنها با اسرایی که در دست معاویه بودند.

7

عبدالرحمانبن قبات
بن الشیم

شهرهای
جزیره

مبهم

شبیب بن عامر
کمیلبنزیاد

سرداران معاویه وادار به گریز شدند و گروه
زیادی از شامیها به قتل رسیدند و سپاه
امام پیروز شد.

نفرات
نیروهای
معاویه

فرماندهان نیروهای
امام

پیامدها و آثار

مبهم

عبدا...بنعباس و جانشین
وی زیاد بن عبید
اعینبنضبیعه مجاشعی و
جاریه بن قدامه

شهادت اعین و سپس حضور جاریه در بصره
و قتل ابنحضرمیو بعضی از یارانش

کمیلبنیاد نخعی و
اشرسبنحسانبکری
سعیدبنقیس

قتل فرمانده پادگان انبار و سی تن از یاران
امام ،غارت اموالمردم و بازگشت به دمشق
تاراج اموال بادیهنشینان ،درگیری نیروهای امام
علی و فرار قوای شامی پس از محاصره

 ₪ 74سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

8

حبیببنمسلمه
حارثبننمرتنوخی

جزیره

مبهم

شبیب بن عامر

تعقیب شامیها تا منطقه بعلبک و حمله سپاهیان
شبیب به نواحی رقه و گرفتن اسب و سالح
مردم آن منطقه و گزارش پیروزی درخشان
شبیب به کوفه .اسارتهفت تن از یاران و
شیعیان امامعلی و مبادله آنها با اسرا

9

زهیربنمکحول

سماوه(ناحیه
ای میان شام و
کوفه)

مبهم

جعفربن عبداهلل ،عروة بن
عشیه ،جالس بن عمیر

به قتل رسیدن جعفربن عبدا ...اشجعی و
فرار نمایندگان دیگر کوفه

10

مسلمبنعقبهمری

دومةالجندل

هزار

ب همدانی
مالکبنکع 

جنگ و درگیری و فرار نیروهای شامی
بدون نتیجه به دمشق

11

بسربنابیارطاةفهری

حجاز (مدینه
و مکه) یمن و
صنعا

سههزار

ابوایوب انصاری (مدینه)
عبیداهلل بنعباس (یمن)
و جانشینویعبداهلل
عبدالمدانحارثی وهببن
مسعود جاریه بن قدامه به
همراه دو هزار ،وهب بن
مسعود نیز با دو هزار نفر

گریختن نماینده امام از مدینه و ویرانی چند
خانه در شهر و تهدید جدی مردم مدینه و مکه.
به شهادت رسیدن جانشین نماینده امام در
یمن و شهادت فرزندان خردسال عبیداهلل و
کشتن گروهی از شیعیان امام علی و متقاب ً
ال
کشته شدن عدهای از طرفداران عثمان .فرار
بسر از نزد جاریه و رسیدن خبر شهادت امام
در مکه به جاریه

جداول فوق بر اساس منابع ذیل تهیه و تنظیم شده است:
(نویــری ،1364 ،ج35 :7؛ بــاذری ،1394 ،ج423 :2؛ ابــن اعثــم کوفــی،1406،
ج215 :2؛ ثقفــی کوفــی ،1355 ،ج :2صفحــات مختلــف؛ یعقوبــی ،1362،ج 101 :2؛
طبــری ،1408،ج )135 :3
در نتیجــه تهدیــدات جــدی معاویــه ،یــاران و فرماندهــان او و امــواج فتنــه خــوارج و
عملکــرد غیرانســانی آنــان ،کوفــه بــا مشــکالت عدیــدهای روبــهرو گردیــد کــه حاصــل
آن تشــنج ،بیثباتــی و تشــویش بــود .خــوارج بــه قتــل و خونریــزی مســلمانان دســت
زدنــد و در مســجد کوفــه آشــکارا بــا امیرمؤمنــان درافتادنــد تــا جایــی کــه نبــرد
نهــروان پیــش آمــد .پــس از نبــرد نهــروان ،خــوارج در گوشــه و کنــار بصــره و کوفــه
بــه اقدامــات تخریبــی علیــه حــوزه حاکمیــت امــام علــی دســت زدنــد .مصــر بــه
عنــوان منطقــه مهــم و تاریخــی ،از طــرف ســپاهیان معاویــه محاصــره گردیــد و یــاران و
کارگــزاران حضــرت علــی ماننــد محمدبنابیبکــر و مالــک اشــتر و  ...بــه شــهادت
رســیدند .خبــر شــهادت یــاران امــام از یکســو و محاصــره مصــر توســط ســپاهیان معاویه
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از ســوی دیگــر ،کوفیــان را بــا پریشــانی بیشتــر مواجــه ســاخت .تجزیــه مصــر -چــه بــه
لحــاظ نیــروی انســانی و مــادی و چــه بــه لحــاظ جغرافیایــی و سوقالجیشــی -در روحیــه
ســپاهیان شــام تأثیــر مثبــت و بــر لشــکریان عــراق تأثیــر منفــی گذاشــت.
بــا عملیــات تهاجمــی غــارات توســط یــاران معاویــه در ســالهای پایانــی خالفــت
امــام علــی بــه اطــراف کوفــه ،مناطقــی چــون بصــرهَ ،هیــت ،انبــار ،مدایــن ،تَیمــاء،
الجنــ َدل و یمــن،
َعینالتَّمــر ،واقِصــهُ ،قطقُطانــه ،مکــه ،مدینــه ،الجزیــرهَ ،ســماوهَ ،دو َم ُة َ
دچــار ناامنــی و غــارت گردیــد و بیشازپیــش ،آشــفتگی مــردم و ســپاه کوفــه را برمــا کــرد.
(مســیر تهاجــم غــارات در نقشــه پایــان مقالــه ترســیم گردیــده اســت) .بصــره کــه از ابتدای
زمــامداری امــام علــی راه خــاف و عنــاد را بــا خالفــت ایشــان پیمــوده بــود ،اکنــون
آمادگــی ائتــاف بــا نیروهــای شــام را نشــان م ـیداد .وضــع یمــن و حجــاز نیــز چنــدان
مطلــوب نبــود .در گرماگــرم ایــن حــوادث و آخریــن نبردهــای غاراتــی ،امــام علــی در
کوفــه بــه شــهادت رســیدند و امــام حســن وارث چنیــن موقعیتــی گردیدنــد.
معاویــه در نبردهــای غــارات ضمــن نقــض پیماننامــه صلــح (مفیــد ،1346 ،ج:1
 ،)271بــه مــواردی از قبیــل انتقــام خــون عثمــان (ثقفــی کوفــی139 :1370 ،؛ نویــری،
 ،1364ج239 :5؛ بــاذری )423 :1397 ،زمینگیــر کــردن نیروهــای امــام (ثقفــی کوفــی،
177 :1370؛ نویــری ،1364 ،ج35 :7؛ بــاذری )441 :1397 ،دریافــت زکات و قتــل هــر
کــس کــه از تســلیم آن بــه نیروهــای معاویــه خــودداری کنــد ،میاندیشــید( .نویــری،
 ،1364ج36 :7؛ طبــری ،1352 ،ج150 :7؛ بــاذری )449: 1397 ،معاویــه بــا بــه کارگیــری
فرماندهــان ویــژه خــود و صــدور دســتورهای الزم ،نبردهــای غــارات را بــا حمایــت آنــان
ســامان داد .اهــداف وی بــر کســی پوشــیده نبــود ،چنانکــه بهصــورت رســمی بــه
عبداهللبنعامــر حضرمــی در ارســال بــه بصــره چنیــن دســتور میدهــد:
خواهــم کــه بــه بصــره روی ،زیــرا بیشتــر مــردم آن دیــار دربــاره عثمــان بــر همــان
عقیدهانــد کــه مــا هســتیم و قتــل او را بــس بــزرگ میدارنــد و در طلــب خــون او
بســی کشــته دادهانــد و انتقــام کشــتگان خویــش نگرفتهانــد و از آنچــه بــر سرشــان
آمــده ،ســخت کینــه بــه دل گرفتهانــد و در پــی آن هســتند کــه کســی را بیابنــد
کــه آنــان را فراخوانــد و گــردآورد و بــرای گرفتــن انتقــام خــون عثمــان بســیج کنــد.
(ثقفــی کوفــی139 :1370 ،؛ نویــری ،1364 ،ج239 :5؛ بــاذری)423 :1397 ،
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معاویــه بــه عبداهللبنمســعده فــزاری نیــز دســتور داد تــا بــه منطقــه تیمــاء رود و
زکات بادیهنشــینانی را کــه از آنجــا میگذرنــد بگیــرد و هــر کــس از تســلیم زکات
خــودداری کــرد ،او را بــه قتــل رســاند( .نویــری ،1364 ،ج36 :7؛ طبــری)150 :1352 ،
و همچنیــن از کســانی کــه اطاعــت کردنــد (حاکمیــت دمشــق و خالفــت معاویــه را
پذیرفتنــد) ،بیعــت گیــرد و آنــان را کــه از اطاعــت ســرباز زدنــد ،در میانشــان شمشــیر
نهــد( .بــاذری )449 :1397 ،معاویــه بــه ضحــاک بــن قیــس دســتور داد تــا از مناطــق
پاییــن واقصــه عبــور کنــد و بــر هــر کــس از پیــروان علــی کــه از آنجــا عبــور کنــد،
غــارت و حملــه بــرد( .نویــری ،1364 ،ج )37 :7بــه یزیدبــن شــجره رهــاوی دســتور داد تــا
بــا ســه هــزار نفــر بــه ســمت مکــه حرکــت کنــد تــا اداره امــور حــج را بــر عهــده گیــرد.
(ثقفــی کوفــی )189 :1370 ،بــه عــاوه ،بــه او دســتور مؤکــد داد تــا بهگون ـهای عمــل
کنــد کــه بــه نفــع معاویــه از مکیــان بیعــت گیــرد و ســفارش اکیــدی کــرد کــه مکیــان
خانــدان و عشــیره مننــد و مــن خواهــان بقــای ایشــان هســتم( .ثقفــی کوفــی:1370 ،
189؛ ابــن اعثــم کوفــی ،1406،ج 2:213؛ نویــری ،1364 ،ج  )37 :7بــه حــارث بننمــر
تنوخــی نیــز دســتور داد تــا بــه شــهرهای جزیــره رود و هــر کــه را در اطاعــت علــی
اســت ،اســیر کنــد و نــزد او بیــاورد( .نویــری ،1364 ،ج )38 :7
معاویــه بســربن ابــی ارطــاة فهــری را بــه ســمت مکــه و مدینــه و صنعــا (یمــن)
گســیل داشــت و بــه او دســتور داد:
بــرو تــا بــه مدینــه درآیــی! پــس مــردم آن را تبعیــد کــن و هــر کــس را بــر او
گذشــتی ،بترســان و از کســانی کــه بــه فرمــان مــا در نیامدنــد ،مــال هــر کــس را
کــه بــه دســتت افتــاد ،غــارت کــن و بــه مــردم مدینــه چنــان بفهمــان کــه قصــد
جــان ایشــان را داری و ایشــان را نــزد تــو رهایــی و عــذری نیســت .و بــرو تــا بــه
مکــه درآیــی و از آنهــا بــه هیچکــس کار مگیــر و مــردم میــان مکــه و مدینــه را
بترســان و آنــان را ترســیده و رمیــده ســاز؛ ســپس پیـشرو تــا بــه صنعــاء رســی ،چه
مــا را در آن پیروانــی اســت و نامــه آنــان بــه مــن رســیده اســت( .یعقوبــی ،1362 ،ج
104 :2؛ ابــن اعثــم کوفــی ،1406،ج 328 :2؛ بــاذری)453 :1397 ،

بســر بــا چنیــن دســتورهایی دو کــودک خردســال عبیــدا ...بــن عبــاس را در یمــن
بــه قتــل رســاند( .یعقوبــی ،ج 107 :21362؛ طبــری ،1352 ،ج  )153 :7عملیــات غــارات
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توســط نیروهــای معاویــه آنجــام شــد و در نهایــت خــود او نیــز بــه غــارات دســت زد و
ضمــن ترســاندن مــردم و ایجــاد وحشــت در میــان آنــان ،بــر اهــل ذمــه هــم رحــم نکــرد
و چــون آنــان از دایــره نــزاع داخلــی ،بیــرون بودنــد ایــن موضــوع ،بــه شــدت نکوهــش
امــام را برانگیخــت( .ثقفــی کوفــی)185 :1370 ،
نبردهــای غــارات نزدیــک چنــد ســال بــه صــورت پیوســته تــداوم داشــت ،هنگامــی
کــه بُســر از طــرف معاویــه بــه ســمت مکــه و مدینــه لشــکر کشــید ،جاریةبــن قدامــه
بــرای ســرکوب عملیــات غارتگرانــه وی مأمــور گردیــد .جاریــه در تعقیــب بُســر بــه
مکــه درآمــد و بــه مــردم گفــت« :بــا امیرالمؤمنیــن علــی بیعــت کنیــد ».گفتنــد:
«مگــر نمیدانــی امیرالمؤمنیــن علــی درگذشــته اســت؟ پــس بــا چــه کســی بیعــت
کنیــم؟» گفــت« :بــا کســی بیعــت کنیــد کــه یــاران علــی بــا او (امــام حســن)
بیعــت کردهاند(».نویــری ،1364،ج )41 :7همیــن وضعیــت ،در مدینــه هــم اتفــاق افتــاد؛
در حالــی کــه مــردم حجــاز از طــرف معاویــه در تــرس و دلهــره بــه ســر میبردنــد ،در
چنیــن اوضاعــی امــام حســن بــه عنــوان خلیفــه مســلمانان جانشــین پــدر گردیــد.
در آن زمــان ،مناطــق مختلــف حجــاز و عــراق ،تحــت تهاجــم نیروهــای شــامی بــود و
مــردم ایــن مناطــق پــس از نبــرد صفیــن دایــم از ســوی خــوارج و پیکارهــای غــارات،
صدمــه میدیدنــد.
بیعت با امام حسن و مسأله خالفت
بیعــت مــردم کوفــه را بــا امــام حســن روز جمعــه بیســت و یکــم مــاه رمضــان
ســال چهلــم هجــری ذکــر کردهانــد( .مفیــد،5 :1346 ،؛ اربلــی ،1381 ،ج538 :1؛ ابناثیــر،
 ،1385ج402 :3؛ نویــری ،1364 ،ج11 :7؛ رهنمــا ،بیتــا ،ج )490 :1اولیــن شــخصی کــه
بــه حمایــت از امــام حســن برخاســت و از ایشــان تمجیــد نمــود و او را فرزنــد
پیامبــر و وصــی امــام نامیــد ،عبداهللبنعبــاس بــود کــه مــردم را بــه بیعــت بــا امــام
دعــوت کــرد( .اصفهانــی )33 :1337 ،وی پیــش روی امــام بــه پــا خاســت و گفــت« :ای
گــروه مــردم! ایــن فرزنــد پیامبــر شــما و وصــی امامتــان میباشــد؛ پــس بــا او بیعــت
کنیــد!» مــردم ســخن او را پذیرفتنــد (مفیــد ،1346 ،ج5 :1؛ اربلــی )538 :1381 ،بعضــی
قیسبنســعد انصــاری را اولیــن بیعتکننــده میداننــد کــه گفت«:دســتت را بگشــا تــا
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بــا تــو بیعــت کنــم ،بــر کتــاب خــدا و ســنت رســول خــدا و کشــتار بــا کســانی کــه حــال
خــدا را حــرام میدانند(».ابناثیــر )402 :1385 ،تاریخنــگاران از ایــن بیعــت عمومــی
بــه عنــوان بیعــت خالفــت مــردم عــراق بــا حس ـنبنعلی یادکردهانــد( .طبــری،1408،
ج2716 :3؛ حســن ابراهیــم )334 :1360،نوشــتهاند آن حضــرت بــا بیعــت مــردم کوفــه
بــه خالفــت ،والیــت یافــت( .ســیوطی،191 :1371 ،؛ قرمانــی ،بیتــا106:؛ مفیــد،1346 ،
ج5 :2؛ اربلــی ،1381 ،ج)538 :1
آن حضــرت پــس از بیعــت مــردم عــراق عامالنــی را بــه شــهرها روانــه نمودنــد.
«کارگــزاران را بــرای آنجــام مأموریــت ،نظــم بخشــید و بــه امیــران فرمــان رفتــن (بــه
مناطــق تحــت مأموریــت) داد و عبداهللبنعبــاس را بــه ســوی بصــره فرســتاد و امــور را
از نظــر خویــش گذرانــد( ».ابنشهرآشــوب ،1379،ج68 :4؛ مفیــد ،1346،ج5 :2؛ اربلــی،
 ،1381ج538 :1؛ شــهیدی ،1360،ج )28 :2منابــع مختلــف ،عمــل ســریع امــام در تنظیــم
امــور کشــوری و لشــکری را ذکــر کردهانــد .نامههایــی کــه بیــن امــام حســن
و معاویــه مبادلــه شــده ،نشــاندهنده عــزم راســخ امــام بــر پایــداری و پایمــردی در امــر
خالفــت بــوده اســت .از طرفــی ایــن مکاتبــات ،نشــان میدهــد کــه ایشــان جــز بــه
اســتواری امــور مســلمانان و راهبــری مــردم بــه حــق و عدالــت نمیاندیشــیدند .اولیــن
خطابــه حضــرت ،مشــخص میکنــد کــه ایشــان ادامهدهنــده راه پیامبــر و امــام
علــی بودنــد( .اصفهانــی33 :1337 ،؛ مفیــد ،1346 ،ج)4 :2
معاویــه بــه محــض اطــاع از بیعــت مــردم بــا امــام حســن ،جاسوســانی را بــه
منظــور تخریــب و ناآرامــی در شــهرها و ناامنــی راههــا ،بــه ســوی عــراق گســیل کــرد.
او ســتیزهجویی بــا مــردم عــراق و یــاران امــام علــی و امــام حســن را رهــا
نکــرد و دایــم بــرای ایجــاد توطئــهای جدیــد علیــه آنــان میکوشــید تــا بــه هــدف
نهایــی خــود (حکومــت و ســلطنت) برســد .لــذا از لحظــه شــهادت امــام علــی و
جانشــینی امــام حســن بــه هیچوجــه از فکــر توطئــه ،فریــب و فتنــه بازنایســتاد.
امــام حســن نیــز در مقابــل دســتور دادنــد تــا جاسوســان معاویــه را بیابنــد و در
صــورت اثبــات جاسوســی ،گــردن زننــد( .اصفهانــی)33 :1337 ،
امــام و پیــروان او بــا توجــه بــه اقدامــات معاویــه ،تردیــدی در وقــوع جنــگ
نداشــتند .امــام در نام ـهای بــه معاویــه ،تذکــر دادنــد کــه «تــو خواهــان جنــگ هســتی،
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پــس چش ـمبهراه جنــگ بــاش!» بــه همیــن منــوال ،چنــد نامــه بیــن آن دو ر ّد و بــدل
گردیــد .پــس از آنکــه مشــخص شــد کــه راهــی جــز رویارویــی باقــی نمانــده ،امــام
حســن بــه منبــر رفتنــد و بــا ایــراد خطابـهای ،مــردم را بــه جنــگ بــا معاویــه ترغیــب
نمودنــد و دســتور تجهیــز و اعــزام ســپاه را صــادر کردنــد( .اصفهانــی39 :1337 ،؛ مفیــد،
 ،1346ج6 :2؛ اربلــی ،1381 ،ج )539 :1نیــز مغیرهبــن نوفلبــن حارثبــن عبدالمطلــب
را بــه نیابــت خــود انتخــاب نمودنــد و از کوفــه بــرای رویارویــی بــا ســپاه معاویــه حرکــت
کردنــد( .قمــی165 :1371 ،؛ ابــن ابیالحدیــد ،1379 ،ج )39 :16در مقابــل ،معاویــه نیــز
دســتور حرکــت نیروهــا را از شــام بــه عــراق صــادر کــرد و بــرای عامــان خــود در نواحی
مختلــف ،نامههایــی مبنــی بــر آمادگــی بــرای جنــگ بــا عراقیــان فرســتاد( .اصفهانــی،
)38 :1337
رویارویی عراق و شام
امــام حســن پیشــاپیش ،لشــکری بــه فرماندهــی عبیداهللبنعبــاس بــرای
جلوگیــری معاویــه و نیروهــای او گســیل نمودنــد تــا معاویــه را از آمــدن بــه عــراق
مانــع شــود و فرمودنــد« :اگــر پیشــامدی بــرای تــو رخ داد ،قیسبنســعد ،امیــر لشــکر
باشــد( ».مفیــد ،1346 ،ج )9 :2امــام بــه عبیــداهلل در ســفارش مخصوصــی عنــوان
نمودنــد« :بســیاری از ســپاهیان تــو یــاران امیرالمؤمنیــن هســتند کــه وجــود هــر یــک از
آنــان از یــک لشــکر بهتــر اســت( ».ابــن ابیالحدیــد ،1379،ج )40 :16از جمعبنــدی
افــراد موجــود در ســپاه ،ایــن نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه گروههــای ذیــل در صــف
لشــکریان امــام حســن حضــور داشــتند:
 .1شیعیان و یاران امیرالمؤمنین؛
 .2خوارج و بازماندگان آنان که هدفشان جنگ با معاویه بود؛
 .3فتنهجویــان و طمــعکاران بــه غنایــم جنگــی کــه در کوفــه و اطــراف آن
حضــور داشــتند؛
 .4شــکاکان و گروههــای دودل کــه عقیــده و ایمــان محکمــی بــه آن حضــرت
نداشــتند و منتظــر فرصتــی بودنــد تــا از امــور دفاعــی و نبــرد شــانه خالــی کننــد؛
 .5گروهــی کــه از روی عصبیــت قومــی و پیــروی از ســران قبایــل ،گردآمــده بودنــد
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و دیــن و ایمانــی محکمــی نداشــتند تــا بتــوان بــه حضورشــان اهمیــت داد( .ابنصبــاغ
مالکــی161 :1346 ،؛ اربلــی ،1381 ،ج539 :1؛ مفیــد ،1346،ج2:7؛ قریشــی)295: 1373 ،
حضــرت امــام حســن بــا آنکــه سســتی مــردم عــراق را در کارزار میدانســتند،
خواســتند حجــت را بــر آنــان تمــام کننــد؛ ازای ـنرو ،دســتور دادنــد منــادی مــردم را بــه
نمــاز جماعــت بخوانــد .پــس از آنکــه مــردم جمــع شــدند ،حضــرت بــر منبــر رفتنــد و
مــدهللِ ُّ
کل َحمــ ُد ُه حامِــد و "...شــروع
لح ُ
خطبــهای مشــهور خواندنــد کــه بــا جملــه "اَ َ
میشــود .هنــوز خطبــه پایــان نیافتــه بــود کــه برخــی بــا گفتــن کلمــات توهینآمیــز
بــه ســراپرده حضــرت ریختنــد و حتــی جانمــاز حضــرت را از زیــر پایــش کشــیدند و
جراحبنســنان خارجــی ایشــان را بــا نیــزه زد (اصفهانــی41 :1337 ،؛ اربلــی ،1381،ج:1
540؛ بغــدادی )36 :1367 ،و بدیــن ترتیــب امــام را مصــدوم و مجــروح کردنــد.
بــه دنبــال ایــن حادثــه ،حضــرت بــرای مــداوا بــه مدایــن رفتنــد و در آنجــا بــود
کــه خبــر فــرار عبیداهللبنعبــاس بــه ســوی معاویــه ،بــه حضــرت رســید .اینگونــه
عوامــل و بــه خصــوص سســتی مــردم عــراق ،موجــب شــد تــا امــام حســن بــرای
جلوگیــری از ریختــن خــون مســلمانان و حفــظ مصالــح عالیــه جامعــه اســامی تــن بــه
صلــح دهنــد .در ابتــدا پنجــاه نفــر از افــراد متعهــد و باایمــان بــرای نبــرد ،بــه ســخن امــام
گــوش فرادادنــد و مؤمنــان بااخــاص و حامــان قــرآن ،فرماندهــان جنــگ و پارســایان
اســام گــرد ایشــان جمــع شــدند ).آلیاســین )132 :1351 ،امــا بــا ایــن تعــداد هــر چنــد
محکــم و اســتوار ،نمیشــد بــا ســپاه بــزرگ شــام کــه بــه بهانــه خونخواهــی عثمــان
آمــده بودنــد ،مقابلــه کــرد( .کامــل ســلیمان)77 :1385 ،
دســتگاه امــوی بــا وعــده و وعیــد ،لشــکریان امــام را فریفتــه و گمــراه نمــود .در
نتیجــه ،راهــی جــز صلــح بــرای حضــرت باقــی نمانــد .معاویــه طــی نامــهای بــه آن
حضــرت ،درخواســت صلــح نمــود( .مفیــد ،1346 ،ج )10 :2از بعضــی نوشــتهها برمیآیــد
کــه امــام از معاویــه درخواســت صلــح کــرده بودنــد( .اصفهانــی42 :1337 ،؛ ابــن
ابیالحدیــد ،1379 ،ج42 :16؛ اربلــی )514 :1381 ،دربــاره زمــان صلــح نیــز اختــاف
اســت؛ چنانکــه نوشــتهاند ،صلــح در ربیعاالخــر ســال  41قمــری (بــاذری،1394 ،
ج )54 :2یــا جمادیاالولــی همــان ســال روی داده اســت( .امیــن ،1354،ج)46 :4
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صلح امام و معاویه؛ میراث غارات
همانگونــه کــه گذشــت ،عملیــات غــارات در ســالهای پایانــی خالفــت امــام
علــی ،آشــفتگی عــراق و باالخــص کوفــه را افــزون ســاخت و بیــش از پیــش
اوضــاع شــکننده و نامناســب عــراق را بــه نمایــش گذاشــت .امــام حســن در گرماگرم
نبردهــای زنجیــرهای غــارات ،زمــام امــور خالفــت را بــه دســت گرفتنــد .ایشــان بــا آنکــه
همــه تدابیــر الزم را بــرای نبــرد بــا معاویــه تــدارک دیــده بودنــد ،در نهایــت بــه جهــت
مصالــح اســام و مســلمانان طــی پیمانــی بــا معاویــه صلــح نمودنــد .بایــد توجــه داشــت
کــه عوامــل ذیــل در تحمیــل صلــح ،نقــش بســزایی داشــت:
 .1سستی همراهان حضرت؛ (دینوری)241 :1346 ،
 .2عــدم پشــتیبانی یــاران امــام از منویــات ایشــان و پیوســتن برخــی از آنــان بــه
معاویــه و حتــی خطــر تســلیم شــخص امــام بــه دشــمن؛ (مفیــد ،1346 ،ج )10 :2
 .3پرهیــز امــام از سیاســتبازی ،و شــقاق و نفــاق بیــن مســلمانان و آگاهــی بــه
روحیــه نامطمئــن عراقیــان؛ (جعفــری)138 :1359 ،
 .4تعــداد انــدک حامیــان حضــرت و خیانــت گروهــی از ســران ســپاه امــام بــا پیوســتن
بــه معاویــه؛ (اربلــی ،1381 ،ج)515: 1
 .5پراکندگــی یــاران امــام از گــرد ایشــان و عــدم پایــداری آنــان؛ (یعقوبــی،
 ،1362ج)142 :2
 .6جلوگیــری امــام از ریختــن خــون مســلمانان و ســعی در خامــوش کــردن فتنــه؛
(طلحــه)68 :1287 ،
 .7نیرنگ مردم عراق و روآوری آنان به دنیا؛ (ابنجوزی)113 :1285 ،
 .8سســتی و غــدر مــردم عــراق و نفــرت امــام حســن از این امــر؛ (طبــری،1408،
ج)16 :3
 .9مکر کوفیان و عراقیان با امام؛ (بغدادی)26 :1367 ،
 .10نداشــتن هــدف واحــد و فقــدان وحــدت در میــان عراقیــان بــه جهــت مبــارزه بــا
دشــمن شــامی؛ (کامــل ســلیمان)69 :1385 ،
 .11شخصیت عوامفریب معاویه؛ (امین ،1354 ،ج)85: 4
 .12اطاعت و سرسپردگی شامیان از امیران خود؛
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 .13اشــتراک هــدف و اتفــاق شــامیان در دفــاع از معاویــه و بهرهبــرداری از لــذات
دنیــوی؛ (کامــل ســلیمان)1385:70 ،
 .14عواقــب نامناســب اجتماعــی جنگهــای جمــل ،صفیــن و نهــروان کــه عــاوه
بــر تاثیــر منفــی بــر روحیــه مــردم عــراق ،بــر میــزان نارضایتــی گروههــا و هــواداران
خــوارج در ایــن منطقــه افــزود؛
 .15پیامدهــای ســنگین نبردهــای غــارات ،از جملــه خرابــی و نابهســامانی اقتصــادی،
ناامنــی و آشــفتگی اجتماعــی( .مکتبهالحســن)86 :1349 ،
مجموعه آثار این نبردها را میتوان چنین جمعبندی کرد:
نخســت ،افزایــش دشــمنی و کینهجویــی میــان امــت اســام؛ ماننــد حرکــت
ضحاکبنقیــس کــه رابطــه بصریــان و کوفیــان را بیشازپیــش بــه هــم زد و اختــاف
در میــان ســرکردگان قبایــل و امیــران محلــی افتــاد.
دوم ،حملــه ســفیانبنعوف بــه مناطــق چندگانــه انبــار ،مدایــن و ..کــه تــرس و
گرســنگی را در میــان مــردم منطقــه پراکنــد.
ســوم ،حملــه ابنمســعده کــه تــاراج امــوال و داراییهــای مــردم بادیهنشــین و بــه
هــم خــوردن تعــادل روحــی و روانــی آنــان را بــه دنبــال داشــت.
چهــارم ،فرماندهــان معاویــه بــر مــردم بیپنــاه مناطــق واقصــه شــبیخون زدنــد و
نماینــده امــام و تعــدادی از یــاران و شــیعیان امــام را کشــتند و بــا ایــن شــیوه ،در میــان
مــردم ایجــاد وحشــت کردنــد و تــا توانســتند بــر امــوال آنــان ،دســتبرد زدنــد .آنــان
در مکــه بــر حاجیانــی کــه از مناطــق متعــدد آمــده بودنــد ،حملــه بردنــد و اختــاف و
چنددســتگی و وحشــت را در میــان آنــان ایجــاد کردنــد.
ایــن شــیوه برخــورد ،آثــار و عــوارض سیاســی -اجتماعــی را در میــان مــردم باقــی
میگذاشــت .همچنیــن در بســیاری از شــبیخونها ،باعــث فــرار یــاران و امیــران محلــی
امــام را فراهــم کردنــد تــا در نتیجــه فضــای سیاســی را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد.
عوامــل یادشــده هــر کــدام در انعقــاد پیمــان صلــح تأثیرگــذار بــود؛ امــا عامــل
اخیــر یعنــی حمــات دایــم و فراگیــر غــارات ،نقــش اساســی در ایــن زمینــه ایفــا نمــود؛
زیــرا ســایر عوامــل بــه اشــکال مختلــف ناشــی از تهاجمــات غــارات بــود .بــرای مثــال،
آشــفتگی و نابهســامانی عــراق و کوفــه ،محصــول مســتقیم نبردهــای غــارات بــه شــمار
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مــیرود و ضعــف و تفرقــه عراقیــان تــا حــد زیــادی از حمــات ایذایــی نیروهــای معاویــه
ناشــی میشــد؛ یعنــی ایــن درگیریهــا بــه طــور مســتقیم ،در زندگــی و معــاش مــردم،
تأثیــر داشــت .هــراس نبردهــای غــارات ،بــر سراســر عــراق و حجــاز ســایه افکنــده بــود.
فرماندهــان ونیروهــای معاویــه در تهاجمــات مکــرر خــود ،بیــن نظامــی و غیرنظامــی،
شــهر و روســتا ،زن و مــرد ،خردســال و ســالخورده ،و مســلمان و غیرمســلمان تمیــز
قائــل نمیشــدند .شــامیان بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود ،اصــول جنگــی و موازیــن
انســانی و دینــی را رعایــت نمیکردنــد و بــرای ضربــه زدن بــه حکومــت عــراق ،از هیــچ
فرصــت و امکانــی فروگــذار نبودنــد .شــامیان در عملیــات ایذایــی ،حتــی حقــوق اهــل
ذمــه را رعایــت نکردنــد (ثقفــی کوفــی )185 :1370 ،و قتــل کــودکان خردســال(1یعقوبی،
 ،1362ج )107 :2اســارت زنــان (نویــری ،1364 ،ج )43 :7و همســویی و هماهنگــی بــا
خــوارج (ثقفــی کوفــی )149 :1370 ،را جایــز میشــمردند .در فضــای آکنــده از وحشــت
همگانــی ،جنایــات ،تهدیــد جــان و مــال و نامــوس انســانها ،تشــتت امــت اســام،
نومیــدی مســلمانان از بهبــود اوضــاع و نگرانــی از نابــودی کیــان اســامی ،چــارهای جــز
 .1صحنـهای کــه یعقوبــی از ایــن فاجعــه بــه دســت میدهــد بســیار هولنــاک وتاســفانگیز اســت .وی داســتان
را چنیــن نقــل میکنــد:
«هنــگام حملــه بســر بــه یمــن ،عبیداهللبنعبــاس ،عامــل و کارگــزار امــام علــی از ســمت خویــش کنــار
رفتــه و عبــداهلل بــن عبدالمــدان حارثــی جانشــین وی شــده بــود .پــس بســر رســید و او را کشــت و پســرش مالــک
بــن عبــداهلل را نیــز کشــت .عبیــداهلل دو پســر خــود عبدالرحمــان و قثــم را نــزد جویــره کنانــی دختــر قــارض
کــه مــادر آن دو بــود و نیــز مــردی از کنانــه را بــا او بــه جــای گذاشــت .پــس چــون بســر بــه او رســید ،دو پســر
عبیــداهلل را خواســت تــا آن دو را بکشــد .مــرد کنانــی برخاســت و شمشــیر کشــید و گفــت« :بــه خــدا ســوگند بایــد
در راه ایــن دو کشــته شــوم وگرنــه مــرا نــزد خــدا و مــردم چــه عــذری اســت؟» پــس نبــرد کــرد تــا کشــته شــد
و زنانــی از بنیکنانــه بیــرون آمدنــد و گفتنــد« :ای بســر ایــن مــردان کشــته میشــوند پــس فرزنــدان چــرا؟ بــه
خــدا قســم جاهلیــت اینــان را نمیکشــت! بــه خــدا ســوگند ســلطنتی کــه جــز بــا کشــتن کــودکان و برداشــتن
رحــم محکــم نگــردد ســلطنت بــدی اســت!» پــس بســر گفــت« :بــه خــدا ســوگند قصــد کــردم کــه شمشــیر
در میــان شــما زنــان بگــذارم» و دو کــودک را پیــش آورد و آن دو را ســر بریــد .پــس مادرشــان در مرثیــه آن دو
اشــعاری گفــت:
هــان کســی کــه دیــده اســت دو پســرکم را؛ دو پســری را کــه گــوش مــن و دل مننــد ،پــس امــروز دلــم ربــوده
شــده اســت.
هــان کســی کــه دیــده اســت دو پســرکم را؛ دو پســری کــه مغــز اســتخوانهای مننــد ،پــس امــروز مغــز
اســتخوانم از دســت رفتهانــد.
هان کسی که دیده است دو پسرکم را؛ که آن دو چون دو گوهر از صدف بیرون آمدهاند.
خبــر یافتــم کــه بســر گــو اینکــه گفتارشــان و دروغــی را کــه ســاختند بــاور نکــردم؛ بــر رگهــای گــردن
پســرانم تیــغ تیــزی گذرانــده اســت و چنیــن گناهــی روی داده اســت.
کیست داللت کند زنی پریشان و جگرسوخته و بچهمرده را بر دو کودک که پس از رفتن پدر گم شدند؟»
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پذیــرش صلــح بــرای حفــظ مصالــح انســانی و اســامی نبــود .ازایـنرو ،میتــوان صلــح
را میــراث وضــع نابههنجــار جامعــه و بــه ویــژه غــارات دانســت.
نتیجه
بــا قتــل عثمــان در مدینــه و اجتمــاع خونخواهــان وی در دمشــق ،مشــخص شــد
کــه معاویــه ،امیــران ،فرماندهــان وابســته بــه وی ،روســای بــزرگ قبایــل شــام و ســایر
گروههــای مخالــف ،قصــد پذیــرش بیعــت بــا امــام علــی را ندارنــد و حاصــل آن،
تقســیم امــت اســام بــه دو اردوگاه عمــده رقیــب بــود .نبردهــای تحمیلــی جمــل و
صفیــن ،موجــب کاهــش تــوان و ریــزش نیروهــای سیاســی -نظامــی عــراق گردیــد.
تهدیــد آنگاه کارســاز شــد کــه در یــک جبهــه ،خــوارج از ســپاه عــراق خــروج کردنــد و بــا
کشــتار و ارتــکاب قتلهــای بیرحمانــه و ایجــاد نــزاع داخلــی ،فضــای روانــی -سیاســی
آن را بــه نفــع شــام بــه هــم زدنــد .در جبهــه دیگــر ،مصــر توســط نیروهــای شــام تجزیــه
و از ســلطه عــراق خــارج گردیــد و در ایــن رویارویــی ،برتریــن یــاران و فرماندهــان امــام
شــهید شــدند .در نهایــت ،معاویــه نبردهــای غــارات را بــه منظــور وارد ســاختن ضربــات
روحــی -روانــی و فشــل کــردن ســازماندهی سیاســی -اقتصــادی عــراق ترتیــب داد و
بدینگونــه ،آشــفتگی سیاســی  -نظامــی و اقتصــادی را در اردوگاه عــراق افزایــش داد.
در بحبوحــه تقابــل و تشــتت مســلمانان ،امیرمؤمنــان بــه شــهادت رســیدند و امــام
حســن در چنیــن اوضاعــی بحرانــی و جنـگزده بــه خالفــت رســیدند و زمــام امــور
مســلمانان را بــه عهــده گرفتنــد .امــام در دوران کوتــاه خالفــت ،اقدامــات الزم را بــرای
سامانبخشــی امــت و انتظــام امــور انجــام دادنــد؛ ولــی نبردهــای غــارات و هجــوم
فرماندهــان شــامی ،موجــب اختــال و گســترش ناامنــی در میــان مــردم جنـگزده عــراق
گردیــد و اختــاف و چنددســتگی را در میــان آنــان پراکنــد .فرماندهــان شــامی کــه بــرای
تأمیــن مقاصــد خویــش بیشتــر اصــول اسالمی-انســانی را نادیــده گرفتــه ،کشــتن
اســرای مســلمان و اطفــال معصــوم را روا میشــمردند .عراقیــان کــه در شــبیخونهای
متعــدد بــا محاصــره تمامعیــار روبــهرو بودنــد بــا سســتی ،عــدم اتحــاد و نافرمانــی از
امــام خویــش ،افزایــش فشــار شــامیان را باعــث شــدند .عملکــرد فرماندهــان شــام بــر
پراکندگــی عراقیــان افــزود و زمینــه تســلیم ســپاه عــراق در مقابــل ســپاه شــام و در
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نهایــت صلــح امــام مجتبــی بــا معاویــه را فراهــم کــرد .بنابرایــن ،در تحلیــل ایــن
وضعیــت ،نبردهــای تهاجمــی غــارات را بایــد زمینهســاز و عامــل اصلــی تحمیــل صلــح
دانســت .نبردهایــی کــه تاکنــون چنــدان توجهــی بــه پیامدهــا و آثــار آن بــر جامعــه
نوپــای اســامی بهویــژه منطقــه عــراق نشــده اســت.
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کتابنامه
 آلیاســین ،شــیخ راضــی ( .)1351صلــح امــام حســن ترجمــه ســیدعلیخامنــهای ،تهــران ،آســیا.
 حســن ،ابراهیــم حســن ( .)1360تاریــخ سیاســی اســلام ،ترجمــه ابوالقاســمپاینــده ،تهــران ،انتشــارات جاویــدان
 ابــن ابیالحدیــد ( .)1379شــرح نهجالبلاغــه ،تحقیــق ابوالفضــل ابراهیــم،بیــروت ،دارالمکتــب العربیــه ،ج .16
 ابــن الجــوزی ،ابیالفــرج عبدالرحمــان ( .)1285تذکــرة الخــواص الائمــه ،تهــران،مکتبــه نینــوی والحدیثه.
 ابــن خلــدون ،عبدالرحمــان ( .)1363العبــر ،ترجمــه عبدالمحمدآیتــی ،تهــران،مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی ،ج .1
 ابن صباغ ( .)1346الفصول المهمه فی معرفة الائمه ،نجف اشرف ،مطبعه العدل. ابناثیر ،عزالدین ابیالحسن ( .)1385الکامل فیالتاریخ ،بیروت ،دارصادر .ج .3 ابن اعثم کوفی ،احمد ( .)1406الفتوح ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ج .2 اربلــی ،علیبــن عیســی ( .)1381کشــف الغمــه فــی معرفــة الائمــه ،تصحیــحسیدهاشــم رســولی محالتــی ،قــم ،مطبعــه العلمیــه ،ج .1
 اصفهانی ،ابیالفرج ( .)1403مقاتل الطالبین ،قم ،مکتبه الحیدریه. اصفهانــی ،عمادالدیــن حســین ( .)1337تاریــخ مفصــل اســلام وایــران بعــد ازاســلام ،تهــران ،کتابفروشــی اســام.
 امیــن ،سیدمحســن ( .)1361در آســتان اهلبیــت ،تهــران ،وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی.
 ______________ ( .)1354اعیان الشیعه ،دمشق ،بینا ،ج .4 ______________ ( .)1400فی رحاب ائمه اهلبیت ،بیروت ،دارالتعارف ،ج.3 بغــدادی ،عبدالقاهربــن طاهــر ( .)1367الفــرق بینالفــرق ،تصحیــح محمــدزاهدبنالحســن الکوثــری ،قاهــره ،مکتــب نشــر الثقافــه االســامی.
 بــاذری ،احمدبنیحیــی ( .)1397انســاب الاشــراف ،بیــروت ،موسســه اعلمــیللمطبوعــات ،ج .3
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 _________________ (____________________________________ .)1394_______ ،ج .2
 ثقفی کوفی ابراهیم بن محمد ( )1355الغارات ،تهران ،انجمن آثار ملی ،ج .2 ثقفــی کوفــی ،ابراهیــم بــن محمــد ( .)1370الغــارات ،ترجمــه عبدالمحمــد آیتــی،تهــران ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 جعفــری ،سیدحســین محمــد ( .)1359تشــیع در مســیر تاریــخ ،ترجمــهســیدمحمدتقی آیتاللهــی ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.
 دینــوری ،احمدبــن داوود ( .)1346اخبارالطــوال ،ترجمــه صــادق نشــأت ،تهــران،انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 ذهبــی ،محمدبــن احمدبــن عثمــان ( .)1402ســیر اعلامالنبــلاء ،بیــروت ،دار الفکــرللطباعــة والتوزیع والنشــر.
 رهنما ،زینالعابدین (بیتا) زندگی امام حسین ،تهران ،جاویدان ،ج .1 کامــل ســلیمان ،حســن بــن علــی ( .)1385الحســن بــن علــی؛ دراســة و تحلیل،بیــروت ،دارالکتــب اللبنانیه.
 سیدرضی ( .)1351نهجالبلاغه ،ترجمه علینقی فیضاالسالم ،تهران ،بینا. ســیوطی ،عبدالرحمانبــن ابیبکــر ( .)1371تاریــخ الخلفــاء ،تحقیــق محمــدمحیالدیــن عبدالحمیــد ،بیجــا ،بینــا.
 شهرآشــوب ،محمدبــن علــی ( .)1379مناقــب آل ابیطالــب ،تصحیــح سیدهاشــمرســولی محالتــی ،قــم ،مکتــب طباطبایــی و الصحفــی ،ج .4
 شــهیدی ،ســیدجعفر ( .)1360تحلیلــی از تاریــخ اســلام ،تهــران ،نهضــت زنــانمســلمان ،ج .2
 طبــری ،محمدبــن جریــر ( .)1352تاریخالرســل و الملــوک ،ترجمــه ابوالقاســمپاینــده ،تهــران ،اســاطیر ،ج .7
 __________________ ( .)1408تاریــخ الامــم و الملــوک ،بیــروت ،دارالکتــبالعلمیــه ،ج .3
 طلحــه ،کمالالدیــن محمــد ( .)1287مطالبالســؤل فــی مناقــب آلالرســول،تهــران ،بینــا.
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 عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم ( .)1359زندگینامه پیشوایان ،تهران ،نوید اسالم. قرمانــی ،احمدبنیوســفبناحمد (بیتــا) .اخبارالــدول و آثــارالاولفیالتاریــخ ،بغــداد ،مطبعــة ذیالکمــال و البراعةالکاملالماهــر فــی کل صناعــة.
 قریشــی ،باقــر شــریف ( .)1373زندگــی امــام حســن ،ترجمــه فخرالدیــن حجازی،تهــران ،بعثت.
 قمی ،شیخعباس ( .)1371منتهیالآمال ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه. مســعودی ،علیبــن الحســین (بیتــا) .مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر،تحقیــق ،محمــد محییالدیــن عبدالحمیــد ،بیــروت ،دارالمعرفــة ،ج 3
 ______________________ ( .)1365مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،ج .3
 مفیــد ،محمدبــن محمدبــن نعمــان ( .)1346الارشــاد فــی معرفــة حججاللــه علــیالعبــاد ،سیدهاشــم رســولی محالتــی ،تهــران ،انتشــارات علمیــه اســامیه ،ج  1و .2
 مکتبهالحســن ( .)1349پیشــوای دوم امــام حســن مجتبــی ،تهــران ،شــرکتســهامی انتشــار.
 منقــری ،نصربــن مزاحــم ( .)1370پیــکار صفیــن ،ترجمــه پرویــز اتابکــی ،تهــران،انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
 مهــدوی دامغانــی ،محمــود ( .)1367جلوههــای تاریــخ در شــرح نهجالبلاغــه،تهــران ،نشــر نــی ،ج .1
 نویــری ،احمــد ( .)1364نهایـةالارب فــی فنــون الادب ،ترجمــه محمــود مهــدویدامغانــی ،تهــران ،امیرکبیــر ،ج  5و .7
 یعقوبــی ،احمدبــن ابــی احمــد ( .)1362تاریــخ یعقوبــی ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،ج 1و .2

