
نقش غارات در تسریع صلح امام حسن
عبدالرفیعرحیمی1

 چکیده
صلــحامــامحســنمجتبــیبــامعاویــه،یکــیازوقایــعمهــمصــدر
اســالماســتکــهپــسازقتــلعثمــاندرســال35هجــریواجتمــاع
ــراق ــاموع ــهش ــیدوجبه ــرآنجامرویاروی ــانویو س خونخواه
ــح ــنصل ــرای ــیب ــرنبردهــایغارات ــاتأثی ــاد.)تاریخچــه(ام ــاقافت اتف
مشــخصنیســت.هرچنــدپرداختــنبــهایــنمســألهبــهمعنــایانــکار
ســایرعلــلمؤثــربــرصلــحمزبــورنیســت، )مســأله( بایــداذعــانکــرد
ــت. ــهاس ــورتنگرفت ــتقلص ــیمس ــهپژوهش ــنزمین ــوندرای تاکن
ــاایــنســؤالمواجهیــم:آیــانبردهــایغــاراتتأثیــریدر بنابرایــن،ب
تســریعصلــحامــامحســنبــامعاویــهداشــتهاست؟)ســؤال(نگارنده
بــاایــنفرضیــهکــهتعــددنبردهــایغــارات،موجــبآشــفتگیعراقیان
ونابهســامانیسرزمینهایشــانودرنهایــتپراکندگــیوضعــفآنــان
شــد،بــرایــنبــاوراســتکــهایــننبردهــاوتــداومفشــارهادرعصــر
شــشماههخالفــتامــاموپیامدهــایناشــیازآن،ازاصلیتریــنعلــل
صلــحبــهشــمارمــیرود.)فرضیــه(ایــنپژوهــش،بهقصــدتبییــنتأثیر
نبردهــایمزبــوربــرفراینــدصلــح،بــهگــردآوریدادههــایمرتبــطبــا
موضــوعپرداختــه)هــدف(وبــااســتفادهازشــیوهتوصیفــی–تحلیلــی
ــی ــهدربرپای ــردمعاوی ــد.)روش(راهب ــخمیده ــهپاس ــؤالمقال ــهس ب
نبردهــایغــاراتوگســتاخیعامــالناجرایــیوی،زمینههــایبرهــم
ــی ــیوغیرنظام ــتههاینظام ــاودس ــانگروهه ــادلدرمی خــوردنتع
ــیو ــارفروپاش ــهراازدروندچ ــاختوجامع ــمس ــراقرافراه ع

ســردرگمیکــرد.)یافتــه(
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مقدمه
ــر  ــات تغیی ــاع خون  خواهــان وی در دمشــق، از موجب ــه و اجتم ــان در مدین ــل عثم قت
مرکــز حکومــت از مدینــه بــه کوفــه توســط امــام علــی شــد و همیــن امــر، دو جبهــه 
ــاخت. از  ــک س ــر نزدی ــه یک  دیگ ــی ب ــا رزم نهای ــم و ی ــرای تفاه ــراق را ب ــام و ع ش
ابتــدای خافــت امــام علــی آشــکار گردیــد که زمــام  دار شــام )معاویــه( قصــد تمکین 
ــمیت  ــه رس ــلمانان را ب ــه مس ــت خلیف ــدارد و حکوم ــار را ن ــران و انص ــت مهاج ــا بیع ب
 ــان ــه امیرمؤمن ــز نیروهــای شــام علی نمی شناســد؛ بلکــه درصــدد تحریــک و تجهی
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 می دانســت. شــیوخ 
ــب، جنــگ  ــن ترتی ــد و بدی ــد کردن ــه را تأیی ــز خون  خواهــی معاوی و فرماندهــان شــام نی
ــپاه  ــر س ــراق ب ــه ع ــی و جبه ــام عل ــپاه ام ــروزی س ــد. پی ــه راه انداختن ــن را ب صفی
ــزه  ــر نی ــگ عمروعــاص و ب ــا نیرن ــه ب ــوع می نمــود ک ــه و جبهــه شــام، قریب الوق معاوی
ــوارج و  ــور خ ــه ظه ــراق شــعله ور شــد و ب ــپاه ع ــاف در س ــش اخت ــا، آت ــردن قرآن ه ک

تســلیم عراقیــان و فکــر بــروز نبردهــای غاراتــی توســط معاویــه آن جامیــد.
ــخنان  ــوز س ــه هن ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــه، در دوران ــا معاوی ــن ب ــام حس ــح ام صل
ــذکار،  ــا ت ــرت ب ــود. حض ــداز ب ــان طنین ان ــه کوفی ــاب ب ــی خط ــام عل ــفقانه ام مش
سســتی و ضعــف مــردم عــراق، ضــرورت بصیــرت، تقویــت و آمادگــی آنــان را در برابــر 
ــامیان در  ــل ش ــان در مقاب ــتگی عراقی ــمردند و از گسس ــامی برمی ش ــمن ش ــم دش تهاج
حفــظ شــهرها از غــارت ســپاه شــام، گلــه می کردنــد. عــاوه بــر از دســت رفتــن مصــر 
ــاران و فرماندهــان  ــود، مهم تریــن ی ــژه ای برخــوردار ب کــه از موقعیــت سوق الجیشــی وی
ســپاه امــام در صفیــن و مصــر بــه قتــل رســیدند و ســرآن جام بــا شــهادت امــام، ضربــه 
ــی،  ــن وضعیت ــن در چنی ــام حس ــد. ام ــراق وارد آم ــای ع ــر نیروه ــری ب جبران ناپذی

اداره امــور عــراق را بــه عهــده گرفتنــد.

حسن	امام	سیمای	و	نامه		زندگی
امــام حســن در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان ســال ســوم هجــری در مدینــه بــه 
ــد. )اربلــی، 1381، ج 1:  ــه رســول اکــرم بودن ــد. ایشــان شــبیه ترین فــرد ب ــا آمدن دنی
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ــود  ــا ج ــد( ب ــن بن  علی )ابومحم ــد، 1346، ج 2: 23( حس ــی،1405: 31؛ مفی 514؛ اصفهان
و کــرم، در خــوی و روی بــه پیامبــر خــدا شــبیه بــود. )یعقوبــی،1362، ج2: 155( عــاوه 
ــیادت  ــی و س ــکوه و بزرگ ــر ش ــرد از نظ ــبیه ترین ف ــان را ش ــری، ایش ــباهت ظاه ــر ش ب
ــه  ــر اســام خطــاب ب ــد،1346، ج2: 23( پیامب ــد. )مفی ــرم می دانن ــه رســول اک ب
حســن بــن علــی فرمودنــد: »تــو در آفرینــش، رفتــار و کــردار هماننــد مــن هســتی!« 
ــر  ــتند و ابوبک ــر می دانس ــبیه پیامب ــه، او را ش ــرت فاطم ــن، 1361: 30( حض )امی
ــی، 1362، ج 1:  ــرد. )یعقوب ــاب می ک ــر خط ــبیه پیامب ــه او را ش ــای مدین در کوچه ه
514( هم چنیــن اصحــاب ســیر، او را ادامه  دهنــده راه پیامبــر و پنجــم اصحــاب کســا 

ــعودی،1365، ج 3: 2( ــته اند. )مس دانس
حضــرت امــام حســن در خــال زندگــی خــود، پانــزده بــار پیــاده حــج گزاردنــد. 
ــود را  ــی خ ــار دارای ــد. دو ب ــدا کردن ــان اقت ــدر و جدش ــه پ ــرم، ب ــود و ک ــان در ج ایش
ــی،1362،  ــد. )یعقوب ــان خــود و خــدا تقســیم کردن ــار اموالشــان را می بخشــیدند و ســه ب
ــام  ــن و ام ــام حس ــن، 1400، ج 3: 8( ام ــد، 1379، ج16:10؛ امی ج 2: 156؛ ابن  ابی الحدی
حســین ذراری پیامبــر بودنــد کــه بــه ســبطین رســول اهلل مشــهور شــدند. در 
 در خدمــت وی حضــور داشــت، امــام علــی مجلســی کــه عبــاس عمــوی پیامبــر
ــره اش بشــاش  ــی چه ــام عل ــدن ام ــر از دی ــدند و پیامب ــس وارد ش ــه آن مجل ب
ــر  ــت مگ ــری نیس ــود: »پیامب ــیدند، فرم ــاده رویی را پرس ــن گش ــت ای ــی عل ــد. وقت گردی
ــب ایشــان  ــن، از صل ــه م ــد و ذری ــی می مانن ــد از او باق ــه اش بع ــب او ذری ــه از صل آن ک

ــا: ج3: 6( ــعودی، بی ت ــی( است.«)مس )عل
ــد داشــتند.  ــر توســط حســنین تأکی ــداوم نســل پیامب ــر ت ــام علــی هــم ب ام

ــد: ــره ای فرمودن ــان خاط حضــرت در بی
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. )منقــری، 1370:733؛ 

ــید رضی، 1351:661( س

امــام مجتبــی عــاوه بــر ســابقه حضــور مؤثــر در میادیــن متعــدد جهــاد، در عصر 
ــدون،1363، ج1:  ــد: )ابن  خل ــه بودن ــد وظیف ــده دار چن ــدر، عه ــات پ ــان حی ــا و در زم خلف
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560؛ یعقوبــی، 1362، ج2: 67( ایشــان وصــی پــدر بــر خانــدان، فرزنــدان و یــاران بودنــد 
ــد، 1346: 311(  ــتند. )مفی ــده داش ــر عه ــات را ب ــر موقوف ــارت ب ــدر و نظ ــی پ و نمایندگ
ــدر، در بســیج رزمنــدگان کوفــه  ــه نمایندگــی از جانــب پ ــا ب هم  چنیــن مأمــور گشــتند ت
ــه همراهــی  ــه ب ــر، البت ــن ام ــد. ای ــاده نمای ــان را آم ــگ جمــل، آن ــرای شــرکت در جن ب
ــه ســخن  رانی  ــد و حضــرت در مســجد کوف ــزرگ انجــام گردی ــی ب ــر، صحاب ــار یاس عم
ــدوی  ــانیدند. )مه ــام رس ــه آن ج ــدر ب ــردم در رکاب پ ــی م ــرای آمادگ ــود را ب مشــهور خ
دامغانــی،1367، ج 1: 308( آن بــزرگ  وار هم چنیــن در جنــگ صفیــن و نهــروان حضــور 
فعــال داشــتند. )امیــن،1361: 40( 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 خافــت حضــرت علــی بــا تــاش و تحریــک کســانی چــون عایشــه، 
ــای  ــر جنگ ه ــال، درگی ــج س ــک پن ــلمانان نزدی ــوارج، مس ــه و خ ــر، معاوی ــه، زبی طلح
ــی  ــرد غارات ــش از ده نب ــروان و بی ــن، نه ــل، صفی ــه: جم ــته کننده از جمل ــی و خس داخل
ــد و  ــول گردیدن ــروح و مقت ــلمانان مج ــادی از مس ــداد زی ــذر، تع ــن ره  گ ــدند و از ای ش
ــای آن، باعــث  ــه مشــکات و پیامده ــه ای ک ــد؛ به گون ــی بی سرپرســت ماندن خانواده های
ــای بســیار  ــن، ضربه ه ــرد صفی ــس از نب ــژه پ ــه وی ــان گشــت. ب ــود و سســتی عراقی رک
مهلــک روحــی و روانــی بــر جامعــه اســامی وارد آمــد. اصــواًل غــارات در کتــب تاریخــی، 
ــه فرمــان  ــه آن بخــش از دســت اندازی های نیروهــای شــامی اطــاق می گــردد کــه ب ب
ــد. ســامان دهی  ــه مناطــق زیــر ســلطه امــام علــی حملــه برده ان مســتقیم معاویــه ب
ایــن چنیــن تجاوزاتــی، همــراه بــا دســتورهای روشــن، اغلــب از طــرف شــخص معاویــه 
صــورت گرفتــه اســت. هــدف از گســیل نیروهــا و حرکت هــای ایذایــی، تخریــب، تهدیــد 
و ایجــاد جــو هــراس در میــان هــواداران و پیــروان حضــرت امــام از یــک ســو و تحکیــم 

ــوده اســت. ــت دمشــق از ســوی دیگــر ب ــدرت حاکمی پایه هــای ق
 نــام و پــاره ای از مشــخصات نبردهــای غــارات و اســامی فرماندهــان، تعــداد تقریبــی 
ــن  ــت. هم چنی ــده اس ــخص ش ــل مش ــدول ذی ــه آن در ج ــای اولی ــپاهیان و پیامده س

ــل جســت وجو اســت: ــر قاب ــع زی ــی در مناب ــای غارات ــه نبرده تهاجــم هم
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)طبــری، 1408، ج3: 135؛ بــاذری، 1394، ج2: 423؛ ابــن اعثــم کوفــی،1406، 
ج2: 215؛ ثقفــی کوفــی، 1355، ج2: صفحــات مختلــف؛ یعقوبــی، 1362، ج2: 101؛ 

نویــری،1364، ج7: 35(

جدول�فرماندهان�تهاجمی�معاویه�در�نبردهای�غارات،�مناطق�جنگی،�تعداد�نفرات�سپاه،�فرماندهان�
اصلی�و�کمکی�امام�و�پیامدها�و�آثار

وم
هج

ت 
فعا

د

فرمانده یا 
فرماندهان 

ردتهاجمی معاویه
 نب

قه
نط

م

نفرات 
نیروهای 

معاویه

فرماندهان نیروهای 
پیامدها و آثارامام

عبدا... بن عامر 1
مبهمبصرهحضرمی

عبدا...بن عباس و جانشین 
وی زیاد بن عبید

اعین بن ضبیعه مجاشعی و 
جاریه بن قدامه

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

سفیان بن عوف 2
غامدی

هیت، انبار و 
شش هزارمداین

کمیل بن   یاد نخعی و 
اشرس بن حسان  بکری

سعیدبن  قیس

قتل فرمانده پادگان انبار و سی  تن از یاران 
امام، غارت اموال  مردم و بازگشت به دمشق

عبداهلل بن مسعده بن 3
هزار و تیمامسعود فزاری

هفتصد
مسیب بن نجبه  فزاری 

)همراه دوهزار نفر(
تاراج اموال بادیه نشینان، درگیری نیروهای امام 

علی و فرار قوای شامی پس از محاصره

مالک بن کعبهزارعین التمرنعمان بن بشیر4
عبدالرحمان بن محنف

درگیری و جنگ وگریز فرماندهان امام با سپاه معاویه 
سپس فرار نعمان و نیروهایش به سمت دمشق

واقصه و ضحاک بن قیس5
قطقطانه

سه تا 
چهارهزار

ججربن  عدی کندی )همراه 
با چهار هزار نفر(

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

تن از یاران ضحاک 4. فرار ضحاک به دمشق

یزید بن شجره  6
قثم بن عباسسه هزارمکهرها  وی

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 
آن ها با اسرایی که در دست معاویه بودند.

عبدالرحمان بن قبات 7
بن الشیم

شهرهای 
شبیب بن عامرمبهمجزیره

کمیل بن زیاد

سرداران معاویه وادار به گریز شدند و گروه 
زیادی از شامی ها به قتل رسیدند و سپاه 

امام پیروز شد.
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حبیب بن مسلمه 8
شبیب بن عامرمبهمجزیرهحارث بن نمرتنوخی

تعقیب شامی ها تا منطقه بعلبک و حمله سپاهیان 
شبیب به نواحی رقه و گرفتن اسب و ساح 
مردم آن منطقه و گزارش پیروزی درخشان 
شبیب به کوفه. اسارت هفت تن از یاران و 
شیعیان امام علی و مبادله آن ها با اسرا

زهیربن مکحول9
سماوه )ناحیه 

ای میان شام و 
کوفه(

جعفربن عبداهلل، عروة بن مبهم
عشیه، جاس بن عمیر

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

جنگ و درگیری و فرار نیروهای شامی مالک بن کعب  همدانیهزاردومةالجندلمسلم بن عقبه مری10
بدون نتیجه به دمشق

بسربن ابی ارطاةفهری11
حجاز )مدینه 
و مکه( یمن و 

صنعا
سه هزار

ابوایوب انصاری )مدینه( 
عبیداهلل بن عباس )یمن( 
و جانشین  وی  عبداهلل 

عبدالمدان  حارثی وهب بن 
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 متقابًا 
کشته شدن عده  ای از طرف  داران 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، ج7: 35؛ بــاذری، 1394، ج2: 423؛ ابــن اعثــم کوفــی،1406، 
ج2: 215؛ ثقفــی کوفــی، 1355، ج2: صفحــات مختلــف؛ یعقوبــی،1362، ج 2: 101؛ 

طبــری،1408، ج 3: 135(
در نتیجــه تهدیــدات جــدی معاویــه، یــاران و فرماندهــان او و امــواج فتنــه خــوارج و 
عملکــرد غیرانســانی آنــان، کوفــه بــا مشــکات عدیــده ای روبــه  رو گردیــد کــه حاصــل 
آن تشــنج، بی ثباتــی و تشــویش بــود. خــوارج بــه قتــل و خون  ریــزی مســلمانان دســت 
ــرد  ــه نب ــی ک ــا جای ــد ت ــان درافتادن ــا امیرمؤمن ــه آشــکارا ب ــد و در مســجد کوف زدن
ــه  ــار بصــره و کوف ــرد نهــروان، خــوارج در گوشــه و کن ــس از نب ــد. پ ــش آم نهــروان پی
ــه  ــد. مصــر ب ــه اقدامــات تخریبــی علیــه حــوزه حاکمیــت امــام علــی دســت زدن ب
عنــوان منطقــه مهــم و تاریخــی، از طــرف ســپاهیان معاویــه محاصــره گردیــد و یــاران و 
کارگــزاران حضــرت علــی ماننــد محمدبن  ابی بکــر و مالــک اشــتر و ... بــه شــهادت 
رســیدند. خبــر شــهادت یــاران امــام از یک ســو و محاصــره مصــر توســط ســپاهیان معاویه 
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از ســوی دیگــر، کوفیــان را بــا پریشــانی بیش تــر مواجــه ســاخت. تجزیــه مصــر- چــه بــه 
لحــاظ نیــروی انســانی و مــادی و چــه بــه لحــاظ جغرافیایــی و سوق الجیشــی- در روحیــه 

ســپاهیان شــام تأثیــر مثبــت و بــر لشــکریان عــراق تأثیــر منفــی گذاشــت.
ــت  ــی خاف ــه در ســال های پایان ــاران معاوی ــارات توســط ی ــی غ ــات تهاجم ــا عملی  ب
امــام علــی بــه اطــراف کوفــه، مناطقــی چــون بصــره، َهیــت، انبــار، مدایــن، تَیمــاء، 
ــن،  ــَدل و یم ــماوه، َدوَمةُ  الَجن ــره، َس ــه، الجزی ــه، مدین ــه، مک ــه، ُقطُقطان ــر، واِقص َعین  التَّم
دچــار ناامنــی و غــارت گردیــد و بیش ازپیــش، آشــفتگی مــردم و ســپاه کوفــه را برمــا کــرد. 
)مســیر تهاجــم غــارات در نقشــه پایــان مقالــه ترســیم گردیــده اســت(. بصــره کــه از ابتدای 
زمــام  داری امــام علــی راه خــاف و عنــاد را بــا خافــت ایشــان پیمــوده بــود، اکنــون 
ــا نیروهــای شــام را نشــان مــی داد. وضــع یمــن و حجــاز نیــز چنــدان  آمادگــی ائتــاف ب
مطلــوب نبــود. در گرماگــرم ایــن حــوادث و آخریــن نبردهــای غاراتــی، امــام علــی در 

کوفــه بــه شــهادت رســیدند و امــام حســن وارث چنیــن موقعیتــی گردیدنــد.
ــد، 1346، ج1:  ــح )مفی ــه صل ــض پیمان نام ــن نق ــارات ضم ــای غ ــه در نبرده معاوی
271(، بــه مــواردی از قبیــل انتقــام خــون عثمــان )ثقفــی کوفــی، 1370: 139؛ نویــری، 
1364، ج5: 239؛ بــاذری، 1397: 423( زمین گیــر کــردن نیروهــای امــام )ثقفــی کوفــی، 
1370: 177؛ نویــری، 1364، ج7: 35؛ بــاذری، 1397: 441( دریافــت زکات و قتــل هــر 
ــری،  ــد، می اندیشــید. )نوی ــه خــودداری کن ــای معاوی ــه نیروه ــه از تســلیم آن ب کــس ک
1364، ج7: 36؛ طبــری، 1352، ج7: 150؛ بــاذری، 1397 :449( معاویــه بــا بــه کارگیــری 
فرماندهــان ویــژه خــود و صــدور دســتورهای الزم، نبردهــای غــارات را بــا حمایــت آنــان 
ــه  ــمی ب ــورت رس ــه به ص ــود، چنان  ک ــیده نب ــی پوش ــر کس ــداف وی ب ــامان داد. اه س

ــد: ــتور می ده ــن دس ــره چنی ــه بص ــال ب ــی در ارس ــر حضرم عبداهلل  بن  عام
خواهــم کــه بــه بصــره روی، زیــرا بیش تــر مــردم آن دیــار دربــاره عثمــان بــر همــان 
ــد و در طلــب خــون او  ــد کــه مــا هســتیم و قتــل او را بــس بــزرگ می دارن عقیده ان
بســی کشــته داده انــد و انتقــام کشــتگان خویــش نگرفته انــد و از آنچــه بــر سرشــان 
ــد  ــه کســی را بیابن ــتند ک ــی آن هس ــد و در پ ــه دل گرفته ان ــه ب ــده، ســخت کین آم
کــه آنــان را فراخوانــد و گــردآورد و بــرای گرفتــن انتقــام خــون عثمــان بســیج کنــد. 

)ثقفــی کوفــی، 1370: 139؛ نویــری، 1364، ج5: 239؛ بــاذری، 1397: 423(
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ــاء رود و  ــه تیم ــه منطق ــا ب ــتور داد ت ــز دس ــزاری نی ــعده ف ــه عبداهلل  بن  مس ــه ب معاوی
ــلیم زکات  ــس از تس ــر ک ــرد و ه ــد بگی ــا می گذرن ــه از آن ج ــینانی را ک زکات بادیه نش
ــری، 1352: 150(  ــری، 1364، ج7: 36؛ طب ــل رســاند. )نوی ــه قت ــرد، او را ب خــودداری ک
ــه را  ــت معاوی ــق و خاف ــت دمش ــد )حاکمی ــت کردن ــه اطاع ــانی ک ــن از کس و هم چنی
ــد، در میانشــان شمشــیر  ــه از اطاعــت ســرباز زدن ــان را ک ــرد و آن ــت گی ــد(، بیع پذیرفتن
نهــد. )بــاذری، 1397: 449( معاویــه بــه ضحــاک بــن قیــس دســتور داد تــا از مناطــق 
پاییــن واقصــه عبــور کنــد و بــر هــر کــس از پیــروان علــی کــه از آن جــا عبــور کنــد، 
غــارت و حملــه بــرد. )نویــری، 1364، ج7: 37( بــه یزیدبــن شــجره رهــاوی دســتور داد تــا 
بــا ســه هــزار نفــر بــه ســمت مکــه حرکــت کنــد تــا اداره امــور حــج را بــر عهــده گیــرد. 
ــه ای عمــل  ــا به گون ــه او دســتور مؤکــد داد ت ــه عــاوه، ب )ثقفــی کوفــی، 1370: 189( ب
کنــد کــه بــه نفــع معاویــه از مکیــان بیعــت گیــرد و ســفارش اکیــدی کــرد کــه مکیــان 
ــای ایشــان هســتم. )ثقفــی کوفــی، 1370:  ــد و مــن خواهــان بق ــدان و عشــیره منن خان
ــه حــارث بن نمــر  ــری، 1364، ج 7: 37( ب ــم کوفــی،1406، ج 2:213؛ نوی ــن اعث 189؛ اب
 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 7: 38(
ــا )یمــن(  ــه و صنع ــه ســمت مکــه و مدین ــی ارطــاة فهــری را ب ــه بســربن اب  معاوی

ــتور داد: ــه او دس گســیل داشــت و ب
ــر او  ــر کــس را ب ــد کــن و ه ــردم آن را تبعی ــس م ــی! پ ــه درآی ــه مدین ــا ب ــرو ت ب
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 آن هــا بــه هیچ کــس کار مگیــر و مــردم میــان مکــه و مدینــه را 
بترســان و آنــان را ترســیده و رمیــده ســاز؛ ســپس پیــش رو تــا بــه صنعــاء رســی، چه 
مــا را در آن پیروانــی اســت و نامــه آنــان بــه مــن رســیده اســت. )یعقوبــی، 1362، ج 

2: 104؛ ابــن اعثــم کوفــی،1406، ج 2: 328؛ بــاذری، 1397: 453(

ــاس را در یمــن  ــن عب ــدا... ب ــن دســتورهایی دو کــودک خردســال عبی ــا چنی بســر ب
بــه قتــل رســاند. )یعقوبــی، ج 21362: 107؛ طبــری، 1352، ج 7: 153( عملیــات غــارات 
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توســط نیروهــای معاویــه آن جــام 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، 1370: 185(
نبردهــای غــارات نزدیــک چنــد ســال بــه صــورت پیوســته تــداوم داشــت، هنگامــی 
ــن قدامــه  ــه ســمت مکــه و مدینــه لشــکر کشــید، جاریةب ــه ب کــه بُســر از طــرف معاوی
ــه  ــر ب ــب بُس ــه در تعقی ــد. جاری ــور گردی ــه وی مأم ــات غارت  گران ــرکوب عملی ــرای س ب
ــد:  ــد.« گفتن ــی بیعــت کنی ــن عل ــا امیرالمؤمنی ــت: »ب ــردم گف ــه م ــد و ب مکــه درآم
»مگــر نمی دانــی امیرالمؤمنیــن علــی درگذشــته اســت؟ پــس بــا چــه کســی بیعــت 
 )بــا او )امــام حســن کنیــم؟« گفــت: »بــا کســی بیعــت کنیــد کــه یــاران علــی
بیعــت کرده اند.«)نویــری،1364، ج7: 41( همیــن وضعیــت، در مدینــه هــم اتفــاق افتــاد؛ 
در حالــی کــه مــردم حجــاز از طــرف معاویــه در تــرس و دلهــره بــه ســر می بردنــد، 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، 

ــد. ــه می دیدن صدم

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 کرده انــد. )مفیــد، 1346: 5،؛ اربلــی، 1381، ج1: 538؛ ابن اثیــر، 
1385، ج3: 402؛ نویــری، 1364، ج7: 11؛ رهنمــا، بی  تــا، ج1: 490( اولیــن شــخصی کــه 
ــد  ــود و او را فرزن ــد نم ــان تمجی ــت و از ایش ــن برخاس ــام حس ــت از ام ــه حمای ب
پیامبــر و وصــی امــام نامیــد، عبداهلل بن  عبــاس بــود کــه مــردم را بــه بیعــت بــا امــام 
دعــوت کــرد. )اصفهانــی، 1337: 33( وی پیــش روی امــام بــه پــا خاســت و گفــت: »ای 
ــا او بیعــت  ــس ب ــان می باشــد؛ پ ــر شــما و وصــی امامت ــد پیامب ــن فرزن ــردم! ای ــروه م گ
کنیــد!« مــردم ســخن او را پذیرفتنــد )مفیــد، 1346، ج1: 5؛ اربلــی، 1381: 538( بعضــی 
ــا  ــا ت ــتت را بگش ــه گفت:»دس ــد ک ــده می دانن ــن بیعت  کنن ــعد انصــاری را اولی قیس بن  س



سخن تاریخ/ شماره 21 ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 781394 ₪

بــا تــو بیعــت کنــم، بــر کتــاب خــدا و ســنت رســول خــدا و کشــتار بــا کســانی کــه حــال 
ــی  ــت عموم ــن بیع ــگاران از ای ــر، 1385: 402( تاریخ ن ــرام می دانند.«)ابن  اثی ــدا را ح خ
ــد. )طبــری،1408،  ــا حســن بن  علی یادکرده ان ــوان بیعــت خافــت مــردم عــراق ب ــه عن ب
ــه  ــا بیعــت مــردم کوف ج3: 2716؛ حســن ابراهیــم،1360: 334( نوشــته اند آن حضــرت ب
بــه خافــت، والیــت یافــت. )ســیوطی، 1371: 191،؛ قرمانــی، بی  تــا:106؛ مفیــد، 1346، 

ج2: 5؛ اربلــی، 1381، ج1: 538(
ــد.  ــه نمودن ــهرها روان ــه ش ــی را ب ــراق عامان ــردم ع ــت م ــس از بیع ــرت پ آن حض
»کارگــزاران را بــرای آن جــام مأموریــت، نظــم بخشــید و بــه امیــران فرمــان رفتــن )بــه 
مناطــق تحــت مأموریــت( داد و عبداهلل  بن  عبــاس را بــه ســوی بصــره فرســتاد و امــور را 
ــی،  ــد،1346، ج2: 5؛ اربل ــد.« )ابن  شهرآشــوب،1379، ج4: 68؛ مفی ــش گذران از نظــر خوی
1381، ج1: 538؛ شــهیدی،1360، ج2: 28( منابــع مختلــف، عمــل ســریع امــام در تنظیــم 
 ــن ــام حس ــن ام ــه بی ــی ک ــد. نامه های ــر کرده ان ــکری را ذک ــوری و لش ــور کش ام
و معاویــه مبادلــه شــده، نشــان  دهنده عــزم راســخ امــام بــر پایــداری و پایمــردی در امــر 
ــه  ــز ب ــه ایشــان ج ــد ک ــات، نشــان می ده ــن مکاتب ــی ای ــوده اســت. از طرف ــت ب خاف
ــه حــق و عدالــت نمی اندیشــیدند. اولیــن  اســتواری امــور مســلمانان و راهبــری مــردم ب
ــام  ــر و ام ــده راه پیامب ــان ادامه  دهن ــه ایش ــد ک ــخص می کن ــرت، مش ــه حض خطاب

ــد، 1346، ج2: 4( ــی، 1337: 33؛ مفی ــد. )اصفهان ــی بودن عل
معاویــه بــه محــض اطــاع از بیعــت مــردم بــا امــام حســن، جاسوســانی را بــه 
منظــور تخریــب و ناآرامــی در شــهرها و ناامنــی راه هــا، بــه ســوی عــراق گســیل کــرد. 
ــا  ــن را ره ــام حس ــی و ام ــام عل ــاران ام ــراق و ی ــردم ع ــا م ــتیزه جویی ب او س
ــدف  ــه ه ــا ب ــید ت ــان می  کوش ــه آن ــد علی ــه ای جدی ــاد توطئ ــرای ایج ــم ب ــرد و دای نک
ــی و  ــام عل ــهادت ام ــه ش ــذا از لحظ ــد. ل ــلطنت( برس ــت و س ــود )حکوم ــی خ نهای
ــتاد.  ــه بازنایس ــب و فتن ــه، فری ــر توطئ ــه از فک ــه هیچ وج ــن ب ــام حس ــینی ام جانش
ــد و در  ــه را بیابن ــان معاوی ــا جاسوس ــد ت ــتور دادن ــل دس ــز در مقاب ــن نی ــام حس ام

ــی، 1337: 33( ــد. )اصفهان ــردن زنن ــی، گ ــات جاسوس ــورت اثب ص
ــگ  ــوع جن ــدی در وق ــه، تردی ــات معاوی ــه اقدام ــه ب ــا توج ــروان او ب ــام و پی ام
نداشــتند. امــام در نامــه ای بــه معاویــه، تذکــر دادنــد کــه »تــو خواهــان جنــگ هســتی، 
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ــدل  ــد نامــه بیــن آن دو رّد و ب ــوال، چن ــه همیــن من ــاش!« ب پــس چشــم به راه جنــگ ب
ــام  ــده، ام ــی نمان ــی باق ــس از آن کــه مشــخص شــد کــه راهــی جــز رویاروی ــد. پ گردی
حســن بــه منبــر رفتنــد و بــا ایــراد خطابــه ای، مــردم را بــه جنــگ بــا معاویــه ترغیــب 
نمودنــد و دســتور تجهیــز و اعــزام ســپاه را صــادر کردنــد. )اصفهانــی، 1337: 39؛ مفیــد، 
ــب  ــن عبدالمطل ــن حارث ب ــن نوفل ب ــز مغیره  ب ــی، 1381، ج1: 539( نی 1346، ج2: 6؛ اربل
را بــه نیابــت خــود انتخــاب نمودنــد و از کوفــه بــرای رویارویــی بــا ســپاه معاویــه حرکــت 
کردنــد. )قمــی، 1371: 165؛ ابــن ابی  الحدیــد، 1379، ج16: 39( در مقابــل، معاویــه نیــز 
دســتور حرکــت نیروهــا را از شــام بــه عــراق صــادر کــرد و بــرای عامــان خــود در نواحی 
ــا عراقیــان فرســتاد. )اصفهانــی،  ــر آمادگــی بــرای جنــگ ب مختلــف، نامه هایــی مبنــی ب

)38 :1337

رویارویی	عراق	و	شام
امــام حســن پیشــاپیش، لشــکری بــه فرماندهــی عبیداهلل بن  عبــاس بــرای 
ــراق  ــه ع ــدن ب ــه را از آم ــا معاوی ــد ت ــیل نمودن ــای او گس ــه و نیروه ــری معاوی جلوگی
ــر لشــکر  ــو رخ داد، قیس بن  ســعد، امی ــرای ت ــر پیشــامدی ب ــد: »اگ ــع شــود و فرمودن مان
ــوان  ــی عن ــفارش مخصوص ــداهلل در س ــه عبی ــام ب ــد، 1346، ج2: 9( ام ــد.« )مفی باش
نمودنــد: »بســیاری از ســپاهیان تــو یــاران امیرالمؤمنیــن هســتند کــه وجــود هــر یــک از 
ــدی  ــد،1379، ج16: 40( از جمع بن ــن ابی  الحدی ــت.« )اب ــر اس ــکر بهت ــک لش ــان از ی آن
ــه دســت می آیــد کــه گروه هــای ذیــل در صــف  افــراد موجــود در ســپاه، ایــن نتیجــه ب

ــام حســن حضــور داشــتند: لشــکریان ام
1. شیعیان و یاران امیرالمؤمنین؛

2. خوارج و بازماندگان آنان که هدفشان جنگ با معاویه بود؛
3. فتنه جویــان و طمــع کاران بــه غنایــم جنگــی کــه در کوفــه و اطــراف آن 

ــتند؛ ــور داش حض
ــرت  ــه آن حض ــی ب ــان محکم ــده و ایم ــه عقی ــای دودل ک ــکاکان و گروه ه 4. ش

ــد؛ ــی کنن ــانه خال ــرد ش ــی و نب ــور دفاع ــا از ام ــد ت ــی بودن ــر فرصت ــتند و منتظ نداش
5. گروهــی کــه از روی عصبیــت قومــی و پیــروی از ســران قبایــل، گردآمــده بودنــد 
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ــه حضورشــان اهمیــت داد. )ابن  صبــاغ  ــا بتــوان ب و دیــن و ایمانــی محکمــی نداشــتند ت
مالکــی، 1346: 161؛ اربلــی، 1381، ج1: 539؛ مفیــد،1346، ج2:7؛ قریشــی، 1373 :295(

حضــرت امــام حســن بــا آن کــه سســتی مــردم عــراق را در کارزار می دانســتند، 
خواســتند حجــت را بــر آنــان تمــام کننــد؛ ازایــن رو، دســتور دادنــد منــادی مــردم را بــه 
نمــاز جماعــت بخوانــد. پــس از آن کــه مــردم جمــع شــدند، حضــرت بــر منبــر رفتنــد و 
ــروع  ــد و..." ش ــُدُه حاِم ــُدهللِ کلُّ َحم ــه "اَلَحم ــا جمل ــه ب ــد ک ــهور خواندن ــه ای مش خطب
ــز  ــات توهین آمی ــن کلم ــا گفت ــی ب ــه برخ ــود ک ــه ب ــان نیافت ــه پای ــوز خطب ــود. هن می ش
ــیدند و  ــش کش ــر پای ــرت را از زی ــاز حض ــی جانم ــد و حت ــرت ریختن ــراپرده حض ــه س ب
ــی،1381، ج1:  ــی، 1337: 41؛ اربل ــزه زد )اصفهان ــا نی جراح  بن  ســنان خارجــی ایشــان را ب

ــد. ــام را مصــدوم و مجــروح کردن ــب ام ــن ترتی ــدادی، 1367: 36( و بدی 540؛ بغ
ــود  ــا ب ــد و در آن ج ــن رفتن ــه مدای ــداوا ب ــرای م ــه، حضــرت ب ــن حادث ــال ای ــه دنب ب
ــه  ــید. این گون ــرت رس ــه حض ــه، ب ــوی معاوی ــه س ــاس ب ــرار عبیداهلل بن  عب ــر ف ــه خب ک
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.( آل  یاســین، 1351: 132( امــا بــا ایــن تعــداد هــر چنــد 
ــه خون  خواهــی عثمــان  ــه بهان ــزرگ شــام کــه ب ــا ســپاه ب محکــم و اســتوار، نمی شــد ب

آمــده بودنــد، مقابلــه کــرد. )کامــل ســلیمان، 1385: 77(
ــود. در  ــراه نم ــه و گم ــام را فریفت ــکریان ام ــد، لش ــده و وعی ــا وع ــوی ب ــتگاه ام دس
ــه آن  ــه ای ب ــه طــی نام ــد. معاوی ــی نمان ــرای حضــرت باق ــح ب ــز صل ــی ج نتیجــه، راه
حضــرت، درخواســت صلــح نمــود. )مفیــد، 1346، ج2: 10( از بعضــی نوشــته ها برمی آیــد 
کــه امــام از معاویــه درخواســت صلــح کــرده بودنــد. )اصفهانــی، 1337: 42؛ ابــن 
ــاف  ــز اخت ــح نی ــان صل ــاره زم ــی، 1381: 514( درب ــد، 1379، ج16: 42؛ اربل ابی  الحدی
ــاذری، 1394،  ــری )ب ــال 41 قم ــر س ــح در ربیع االخ ــته اند، صل ــه نوش ــت؛ چنان ک اس

ــن،1354، ج4: 46( ــت. )امی ــال روی داده اس ــان س ــی هم ــا جمادی االول ج2: 54( ی
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صلح	امام	و	معاویه؛	میراث	غارات
ــام  ــت ام ــی خاف ــال های پایان ــارات در س ــات غ ــت، عملی ــه گذش ــه ک همان گون
ــش  ــش از پی ــاخت و بی ــزون س ــه را اف ــص کوف ــراق و باالخ ــفتگی ع ــی، آش عل
اوضــاع شــکننده و نامناســب عــراق را بــه نمایــش گذاشــت. امــام حســن در گرماگرم 
نبردهــای زنجیــره ای غــارات، زمــام امــور خافــت را بــه دســت گرفتنــد. ایشــان بــا آن کــه 
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:
1. سستی همراهان حضرت؛ )دینوری، 1346: 241(

ــه  ــان ب ــی از آن ــتن برخ ــان و پیوس ــات ایش ــام از منوی ــاران ام ــتیبانی ی ــدم پش 2. ع
ــد، 1346، ج 2: 10( ــمن؛ )مفی ــه دش ــام ب ــخص ام ــلیم ش ــر تس ــی خط ــه و حت معاوی

ــه  ــی ب ــلمانان و آگاه ــن مس ــاق بی ــقاق و نف ــت بازی، و ش ــام از سیاس ــز ام 3. پرهی
ــری، 1359: 138( ــان؛ )جعف ــن عراقی ــه نامطمئ روحی

4. تعــداد انــدک حامیــان حضــرت و خیانــت گروهــی از ســران ســپاه امــام بــا پیوســتن 
بــه معاویــه؛ )اربلــی، 1381، ج1 :515(

ــی،  ــان؛ )یعقوب ــداری آن ــدم پای ــان و ع ــرد ایش ــام از گ ــاران ام ــی ی 5. پراکندگ
)142 ج2:   ،1362

ــه؛  ــن خــون مســلمانان و ســعی در خامــوش کــردن فتن ــام از ریخت ــری ام 6. جلوگی
ــه، 1287: 68( )طلح

7. نیرنگ مردم عراق و روآوری آنان به دنیا؛ )ابن  جوزی، 1285: 113(
8. سســتی و غــدر مــردم عــراق و نفــرت امــام حســن از این امــر؛ )طبــری،1408، 

ج3: 16(
9. مکر کوفیان و عراقیان با امام؛ )بغدادی، 1367: 26(

10. نداشــتن هــدف واحــد و فقــدان وحــدت در میــان عراقیــان بــه جهــت مبــارزه بــا 
دشــمن شــامی؛ )کامــل ســلیمان، 1385: 69(

11. شخصیت عوام فریب معاویه؛ )امین، 1354، ج4 :85(
12. اطاعت و سرسپردگی شامیان از امیران خود؛
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ــذات  ــرداری از ل ــه و بهره ب ــاع از معاوی ــامیان در دف ــاق ش ــدف و اتف ــتراک ه 13. اش
ــلیمان، 1385:70( ــل س ــوی؛ )کام دنی

ــن و نهــروان کــه عــاوه  ــب نامناســب اجتماعــی جنگ هــای جمــل، صفی 14. عواق
ــواداران  ــا و ه ــی گروه ه ــزان نارضایت ــر می ــراق، ب ــردم ع ــه م ــر روحی ــی ب ــر منف ــر تاثی ب

خــوارج در ایــن منطقــه افــزود؛
15. پیامدهــای ســنگین نبردهــای غــارات، از جملــه خرابــی و نابه  ســامانی اقتصــادی، 

ناامنــی و آشــفتگی اجتماعــی. )مکتبه الحســن، 1349: 86  (
 مجموعه آثار این نبردها را می توان چنین جمع بندی کرد:

نخســت، افزایــش دشــمنی و کینه جویــی میــان امــت اســام؛ ماننــد حرکــت 
ــه هــم زد و اختــاف  ــان را بیش ازپیــش ب ــان و کوفی ضحاک  بن  قیــس کــه رابطــه بصری

ــاد.  ــی افت ــران محل ــل و امی ــرکردگان قبای ــان س در می
ــرس و  ــه ت ــن و.. ک ــار، مدای ــه انب ــق چندگان ــه مناط ــفیان  بن  عوف ب ــه س دوم، حمل

ــد. ــه پراکن ــردم منطق ــان م ــنگی را در می گرس
ــه  ــردم بادیه نشــین و ب ــای م ــوال و دارایی ه ــاراج ام ــه ت ــه ابن  مســعده ک ســوم، حمل

هــم خــوردن تعــادل روحــی و روانــی آنــان را بــه دنبــال داشــت.
ــد و  ــبیخون زدن ــق واقصــه ش ــاه مناط ــردم بی پن ــر م ــه ب ــان معاوی ــارم، فرمانده چه
نماینــده امــام و تعــدادی از یــاران و شــیعیان امــام را کشــتند و بــا ایــن شــیوه، در میــان 
ــان  ــد. آن ــتبرد زدن ــان، دس ــوال آن ــر ام ــتند ب ــا توانس ــد و ت ــت کردن ــاد وحش ــردم ایج م
ــاف و  ــد و اخت ــه بردن ــد، حمل ــده بودن ــدد آم ــه از مناطــق متع ــی ک ــر حاجیان در مکــه ب

ــد.  ــان ایجــاد کردن ــان آن چنددســتگی و وحشــت را در می
ــان مــردم باقــی  ــار و عــوارض سیاســی- اجتماعــی را در می ایــن شــیوه برخــورد، آث
می گذاشــت. هم  چنیــن در بســیاری از شــبیخون ها، باعــث فــرار یــاران و امیــران محلــی 

امــام را فراهــم کردنــد تــا در نتیجــه فضــای سیاســی را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد.
ــل  ــا عام ــود؛ ام ــذار ب ــح تأثیرگ ــان صل ــاد پیم ــدام در انعق ــر ک ــده ه ــل یادش عوام
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 نابه  ســامانی عــراق و کوفــه، محصــول مســتقیم نبردهــای غــارات بــه شــمار 
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مــی  رود و ضعــف و تفرقــه عراقیــان تــا حــد زیــادی از حمــات ایذایــی نیروهــای معاویــه 
ناشــی می  شــد؛ یعنــی ایــن درگیری هــا بــه طــور مســتقیم، در زندگــی و معــاش مــردم، 
تأثیــر داشــت. هــراس نبردهــای غــارات، بــر سراســر عــراق و حجــاز ســایه افکنــده بــود. 
ــی،  ــی و غیرنظام ــن نظام ــود، بی ــرر خ ــات مک ــه در تهاجم ــای معاوی ــان ونیروه فرمانده
ــز  ــلمان تمی ــلمان و غیرمس ــالخورده، و مس ــال و س ــرد، خردس ــتا، زن و م ــهر و روس ش
ــن  ــه اهــداف خــود، اصــول جنگــی و موازی ــرای رســیدن ب ــل نمی شــدند. شــامیان ب قائ
انســانی و دینــی را رعایــت نمی کردنــد و بــرای ضربــه زدن بــه حکومــت عــراق، از هیــچ 
ــوق اهــل  ــی حق ــی، حت ــات ایذای ــد. شــامیان در عملی ــذار نبودن ــی فروگ فرصــت و امکان
ذمــه را رعایــت نکردنــد )ثقفــی کوفــی، 1370: 185( و قتــل کــودکان خردســال1)یعقوبی، 
ــا  ــری، 1364، ج7: 43( و هم  ســویی و هماهنگــی ب ــان )نوی 1362، ج2: 107( اســارت زن
خــوارج )ثقفــی کوفــی، 1370: 149( را جایــز می شــمردند. در فضــای آکنــده از وحشــت 
ــام،  ــت اس ــتت ام ــان ها، تش ــوس انس ــال و نام ــان و م ــد ج ــات، تهدی ــی، جنای همگان
نومیــدی مســلمانان از بهبــود اوضــاع و نگرانــی از نابــودی کیــان اســامی، چــاره ای جــز 

 1. صحنــه ای کــه یعقوبــی از ایــن فاجعــه بــه دســت می دهــد بســیار هولنــاک وتاســف  انگیز اســت. وی داســتان 
ــد: را چنیــن نقــل می کن

ــار  ــش کن ــی از ســمت خوی ــام عل ــزار ام ــل و کارگ ــاس، عام ــن، عبیداهلل  بن  عب ــه یم ــر ب ــه بس ــگام حمل »هن
رفتــه و عبــداهلل بــن عبدالمــدان حارثــی جانشــین وی شــده بــود. پــس بســر رســید و او را کشــت و پســرش مالــک 
ــارض  ــر ق ــی دخت ــره کنان ــزد جوی ــم را ن ــداهلل دو پســر خــود عبدالرحمــان و قث ــز کشــت. عبی ــداهلل را نی ــن عب ب
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 بنی  کنانــه بیــرون آمدنــد و گفتنــد: »ای بســر ایــن مــردان کشــته می شــوند پــس فرزنــدان چــرا؟ بــه 
خــدا قســم جاهلیــت اینــان را نمی کشــت! 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.
ــز  ــروز مغ ــس ام ــد، پ ــتخوان های منن ــز اس ــه مغ ــری ک ــرکم را؛ دو پس ــت دو پس ــده اس ــه دی ــی ک ــان کس ه

اســتخوانم از دســت رفته انــد.
هان کسی که دیده است دو پسرکم را؛ که آن دو چون دو گوهر از صدف بیرون آمده اند.

ــردن  ــای گ ــر رگ ه ــردم؛ ب ــاور نک ــاختند ب ــه س ــی را ک ــان و دروغ ــه گفتارش ــو این  ک ــر گ ــه بس ــم ک ــر یافت خب
ــت. ــی روی داده اس ــن گناه ــت و چنی ــده اس ــزی گذران ــغ تی ــرانم تی پس

کیست داللت کند زنی پریشان و جگرسوخته و بچه  مرده را بر دو کودک که پس از رفتن پدر گم شدند؟«
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پذیــرش صلــح بــرای حفــظ مصالــح انســانی و اســامی نبــود. ازایــن رو، می تــوان صلــح 
ــژه غــارات دانســت. ــه وی ــراث وضــع نابه  هنجــار جامعــه و ب را می

نتیجه
ــه و اجتمــاع خون  خواهــان وی در دمشــق، مشــخص شــد  ــل عثمــان در مدین ــا قت ب
کــه معاویــه، امیــران، فرماندهــان وابســته بــه وی، روســای بــزرگ قبایــل شــام و ســایر 
ــد و حاصــل آن،  ــام علــی را ندارن ــا ام ــرش بیعــت ب ــف، قصــد پذی گروه  هــای مخال
ــل و  ــی جم ــای تحمیل ــود. نبرده ــب ب ــده رقی ــه دو اردوگاه عم ــام ب ــت اس ــیم ام تقس
ــد.  ــراق گردی ــی ع ــای سیاســی- نظام ــزش نیروه ــوان و ری ــن، موجــب کاهــش ت صفی
تهدیــد آن  گاه کارســاز شــد کــه در یــک جبهــه، خــوارج از ســپاه عــراق خــروج کردنــد و بــا 
کشــتار و ارتــکاب قتل هــای بی رحمانــه 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 ســازمان  دهی سیاســی- اقتصــادی عــراق ترتیــب داد و 
ــش داد.  ــراق افزای ــی و اقتصــادی را در اردوگاه ع ــفتگی سیاســی - نظام ــه، آش بدین  گون
در بحبوحــه تقابــل و تشــتت مســلمانان، امیرمؤمنــان بــه شــهادت رســیدند و امــام 
حســن در چنیــن اوضاعــی بحرانــی و جنــگ زده بــه خافــت رســیدند و زمــام امــور 
مســلمانان را بــه عهــده گرفتنــد. امــام در دوران کوتــاه خافــت، اقدامــات الزم را بــرای 
ــوم  ــارات و هج ــای غ ــی نبرده ــد؛ ول ــام دادن ــور انج ــام ام ــت و انتظ ــی ام سامان  بخش
فرماندهــان شــامی، موجــب اختــال و گســترش ناامنــی در میــان مــردم جنــگ زده عــراق 
گردیــد و اختــاف و چنددســتگی را در میــان آنــان پراکنــد. فرماندهــان شــامی کــه بــرای 
ــتن  ــه، کش ــده گرفت ــانی را نادی ــول اسامی-انس ــر اص ــش بیش  ت ــد خوی ــن مقاص تأمی
ــه در شــبیخون های  ــان ک ــال معصــوم را روا می شــمردند. عراقی اســرای مســلمان و اطف
ــی از  ــدم اتحــاد و نافرمان ــا سســتی، ع ــد ب ــه  رو بودن ــار روب ــا محاصــره تمام عی ــدد ب متع
ــر  امــام خویــش، افزایــش فشــار شــامیان را باعــث شــدند. عملکــرد فرماندهــان شــام ب
ــام و در  ــپاه ش ــل س ــراق در مقاب ــپاه ع ــلیم س ــه تس ــزود و زمین ــان اف ــی عراقی پراکندگ
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نهایــت صلــح امــام مجتبــی بــا معاویــه را فراهــم کــرد. بنابرایــن، در تحلیــل ایــن 
وضعیــت، نبردهــای تهاجمــی غــارات را بایــد زمینه ســاز و عامــل اصلــی تحمیــل صلــح 
ــه  ــر جامع ــار آن ب ــا و آث ــه پیامده ــی ب ــدان توجه ــون چن ــه تاکن ــی ک ــت. نبردهای دانس

ــه عــراق نشــده اســت. ــژه منطق ــای اســامی به وی نوپ
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کتابنامه
ــیدعلی  ــه س ــن ترجم ــام حس ــح ام ــی )1351(. صل ــیخ راض ــین، ش - آل  یاس

ــیا. ــران، آس ــه ای، ته خامن
ــم  ــه ابوالقاس ــلام، ترجم ــی اس ــخ سیاس ــن )1360(. تاری ــم حس ــن، ابراهی -  حس

ــدان ــارات جاوی ــران، انتش ــده، ته پاین
- ابــن ابی الحدیــد )1379(. شــرح نهج البلاغــه، تحقیــق ابوالفضــل ابراهیــم، 

ــه، ج 16. ــب العربی ــروت، دارالمکت بی
- ابــن الجــوزی، ابی الفــرج عبدالرحمــان )1285(. تذکــرة الخــواص الائمــه، تهــران، 

ــوی والحدیثه. ــه نین مکتب
ــران،  ــی، ته ــه عبدالمحمدآیت ــر، ترجم ــان )1363(. العب ــدون، عبدالرحم ــن خل - اب

ــی، ج 1. ــات فرهنگ ــات و تحقیق ــه مطالع مؤسس
- ابن صباغ )1346(. الفصول المهمه فی معرفة الائمه، نجف اشرف، مطبعه العدل.
- ابن اثیر، عزالدین ابی الحسن )1385(. الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر. ج 3.

-  ابن اعثم کوفی، احمد )1406(. الفتوح، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 2.
ــح  ــه، تصحی ــة الائم ــی معرف ــه ف ــف الغم ــی )1381(. کش ــن عیس ــی، علی ب - اربل

ــه، ج 1. ــه العلمی ــم، مطبع ــی، ق ــولی محات ــم رس سیده اش
- اصفهانی، ابی الفرج )1403(. مقاتل الطالبین، قم، مکتبه الحیدریه.

ــران بعــد از  ــی، عمادالدیــن حســین )1337(. تاریــخ مفصــل اســلام وای - اصفهان
ــام. ــی اس ــران، کتاب فروش ــلام، ته اس

ــگ و  ــران، وزارت فرهن ــت، ته ــتان اهل بی ــن )1361(. در آس ــن، سیدمحس - امی
ــاد اســامی. ارش

- ______________ )1354(. اعیان الشیعه، دمشق، بی نا، ج 4.
- ______________ )1400(. فی رحاب ائمه اهل بیت، بیروت، دارالتعارف، ج3.

- بغــدادی، عبدالقاهربــن طاهــر )1367(. الفــرق بین الفــرق، تصحیــح محمــد 
زاهدبن  الحســن الکوثــری، قاهــره، مکتــب نشــر الثقافــه االســامی.

ــی  ــه اعلم ــروت، موسس ــراف، بی ــاب الاش ــی )1397(. انس ــاذری، احمدبن  یحی - ب
ــات، ج 3. للمطبوع
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____________________________________  .)1394(  _________________  -
_______، ج 2.

- ثقفی کوفی ابراهیم بن محمد )1355( الغارات، تهران، انجمن آثار ملی، ج 2.
-  ثقفــی کوفــی، ابراهیــم بــن محمــد )1370(. الغــارات، ترجمــه عبدالمحمــد آیتــی، 

تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
ترجمــه  تاریــخ،  تشــیع در مســیر   .)1359( محمــد  سیدحســین  جعفــری،   -

اســامی. فرهنــگ  نشــر  دفتــر  تهــران،  آیت اللهــی،  ســیدمحمدتقی 
- دینــوری، احمدبــن داوود )1346(. اخبارالطــوال، ترجمــه صــادق نشــأت، تهــران، 

انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
- ذهبــی، محمدبــن احمدبــن عثمــان )1402(. ســیر اعلام النبــلاء، بیــروت، دار الفکــر 

للطباعــة والتوزیع والنشــر.
- رهنما، زین  العابدین )بی  تا( زندگی امام حسین، تهران، جاویدان، ج 1.

- کامــل ســلیمان، حســن بــن علــی )1385(. الحســن بــن علــی؛ دراســة و تحلیل، 
بیــروت، دارالکتــب اللبنانیه.

- سیدرضی )1351(. نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض  االسام، تهران، بی نا.
ــد  ــق محم ــاء، تحقی ــخ الخلف ــر )1371(. تاری ــن ابی بک ــیوطی، عبدالرحمان ب - س

محی الدیــن عبدالحمیــد، بی جــا، بی نــا.
- شهرآشــوب، محمدبــن علــی )1379(. مناقــب آل ابی طالــب، تصحیــح سیدهاشــم 

رســولی محاتــی، قــم، مکتــب طباطبایــی و الصحفــی، ج 4.
ــان  - شــهیدی، ســیدجعفر )1360(. تحلیلــی از تاریــخ اســلام، تهــران، نهضــت زن

مســلمان، ج 2.
ــم  ــه ابوالقاس ــوک، ترجم ــل و المل ــر )1352(. تاریخ الرس ــن جری ــری، محمدب - طب

پاینــده، تهــران، اســاطیر، ج 7.
ــب  ــروت، دارالکت ــوک، بی ــم و المل ــخ الام - __________________ )1408(. تاری

ــه، ج 3. العلمی
ــول،  ــب آل الرس ــی مناق ــؤل ف ــد )1287(. مطالب الس ــن محم ــه، کمال الدی - طلح

ــا. ــران، بی  ن ته
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- عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم )1359(. زندگی  نامه پیشوایان، تهران، نوید اسام.
آثــارالاول  و  اخبارالــدول  )بی تــا(.  احمدبن  یوســف  بن  احمد  قرمانــی،   -
فی التاریــخ، بغــداد، مطبعــة ذی الکمــال و البراعةالکامل الماهــر فــی کل صناعــة.

-  قریشــی، باقــر شــریف )1373(. زندگــی امــام حســن، ترجمــه فخرالدیــن حجازی، 
ــران، بعثت. ته

- قمی، شیخ  عباس )1371(. منتهی الآمال، تهران، انتشارات علمیه اسامیه.
ــر،  ــادن الجوه ــب و مع ــروج الذه ــا(. م ــین )بی ت ــن الحس ــعودی، علی ب - مس

ــة، ج 3 ــروت، دارالمعرف ــد، بی ــن عبدالحمی ــد محیی الدی ــق، محم تحقی
مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر،   .)1365( ______________________ -

ــی، ج 3. ــی و فرهنگ ــارات علم ــران، انتش ــده، ته ــم پاین ــه ابوالقاس ترجم
- مفیــد، محمدبــن محمدبــن نعمــان )1346(. الارشــاد فــی معرفــة حجج اللــه علــی 

العبــاد، سیده اشــم رســولی محاتــی، تهــران، انتشــارات علمیــه اســامیه، ج 1 و 2.
- مکتبه الحســن )1349(. پیشــوای دوم امــام حســن مجتبــی، تهــران، شــرکت 

ســهامی انتشــار.
- منقــری، نصربــن مزاحــم )1370(. پیــکار صفیــن، ترجمــه پرویــز اتابکــی، تهــران، 

انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی.
- مهــدوی دامغانــی، محمــود )1367(. جلوه هــای تاریــخ در شــرح نهج البلاغــه، 

تهــران، نشــر نــی، ج 1.
- نویــری، احمــد )1364(. نهایــة الارب فــی فنــون الادب، ترجمــه محمــود مهــدوی 

دامغانــی، تهــران، امیرکبیــر، ج 5 و 7.
- یعقوبــی، احمدبــن ابــی احمــد )1362(. تاریــخ یعقوبــی، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، 

تهــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، ج1 و 2.


