
 ؟ب؟
ررسی  امه امام صلحݣݣݣݣݣݣݣݣ ادموب  ب  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ حسنݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣن  ت   ؟ع؟یمج 

 (965الى  951جعفريان ،ص رسول حيات فكرى و سياسى ائمه،)

 
كه در صلحنامه، بين امام حسن  در مورد موادى 
عليه الّسالم و معاويه به امضا رسيد، در مدارك 
كاملى وجود ندارد. در اينجا  تاريخى اتفاق نظر 
نه تنها شايعات منتشره در آن ايام، بلكه 



و راويان نيز اثر فراوانى ورزيهاى مورخين غرض
در آشفتگيهاى مربوط به نقل مواد صلحنامه 

اى از مواد به ى پارهنمايگذاشته است. بزرگ
همراه سانسور ساير بندهاى صلحنامه، جعل 

توجهى به ذكر موادى غير واقعى و نادرست، بى
كه  شروط اساسى جهات مختلف، تحريفى است 

كرده اس  1ت.در اين نقلهاى تاريخى بروز 

                                                                    

گز 1 كنيد در: ترجمة االمام به عنوان مثال  ارش زهرى را نگاه 
كر، ص   .161الحسن عليه الّسالم، ابن عسا



هاى مختلف و نظر از اين موارد، نقلصرف
كنده اى درباره مواد اين صلحنامه وجود دارد پرا

كدام قسمتى از متن اصلى را يادآور  كه هر 
اند. آل ياسين و برخى ديگر اين نقلها را شده

كرده ع آنها را در يكجا گردآورى  اند و در مجمو
ا نقل اند. در اينجا ما متن اصلى آن رفراهم آورده

كه به طور  كرده و سپس به برخى از مواردى 
كنده آمده خواهيم پرداخت.  پرا

كوفى، ديگرى  كهن، يكى ابن اعثم  چند منبع 
بالذرى و سوم ابن شهر آشوب مبادرت به ياد از 



كامل صلحنامه به صورت يك معاهده  متن 
كرده كه درباره متن مزبور رسمى  اند. مقدماتى 

 باشد.آمده، نشانگر درستى متن مورد نظر مى
كه برخورد ميان امام ابن اعثم مى نويسد: زمانى 

و معاويه به صلح انجاميد، امام حسن عليه 
الّسالم عبد اهلل بن نوفل را خواست و به او 

گر مردم ب»فرمود: نزد معاويه برو و به او بگو:  ر ا
جان و مال و فرزندان و زنان خود ايمن هستند، 

كنم، در غير اين صورت، با تو من با تو بيعت مى
كرد. عبد اهلل نزد معاويه رفت و « بيعت نخواهم 



گفت:  براى صلح شروطى »)از پيش خود( به او 
كه خالفت  كه بايد بپذيرى. اول آن  وجود دارد 

گذار مى كه پس از خوبه تو وا د شود در صورتى 
كنى.  گذار  خالفت را به امام حسن عليه الّسالم وا

كه ساالنه  هزار درهم از بيت المال  55ديگر اين 
به او اختصاص دهى. در ضمن خراج دارابجرد 

بايد به او بدهى. مردم نيز بايد امنيت را نيز مى
 كامل داشته باشند.

معاويه اين شروط را پذيرفت و سپس دستور داد 
كرد و آن تا برگه سفيدى آور ده، پايين آن را امضا 



را نزد حسن بن على عليه الّسالم فرستاد. زمانى 
كه  كه عبد اهلل بن نوفل بازگشت و مسائلى را 
ح شده بود بازگفت، امام به او فرمود: اما  طر
كه من  درباره خالفت پس از معاويه بايد بگويم 
كه تو  خواستار آن نيستم. درباره شرايط مالى نيز 

كه در كردهپيشنهاد  اى، اين حق معاويه نيست 
 مال مسلمانان براى من تعهدى بپذيرد.

كاتب خود را فرا خواند و دستور داد تا آن گاه امام 
كند:  متن قرار داد را به اين صورت تنظيم 



بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما اصطلح عليه 
الحسن بن على بن أبى طالب، معاوية بن أبى 

أن يسلم إليه والية أمر سفيان، صالحه على 
المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب اهلل و سنة 
نبيه محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم و سيرة 
الخلفاء الصالحين؛ و ليس لمعاوية بن أبى 
سفيان أن يعهد ألحد من بعده عهدا، بل يكون 
األمر من بعده شورى بين المسلمين، و على أن 

كانوا من  أرض اهلل شامهم و الناس آمنون حيث 
عراقهم و تهامهم و حجازهم، و على أن 



أصحاب على و شيعته آمنون على أنفسهم و 
و على معاوية بن  أموالهم و نسائهم و أوالدهم،

عهد اهلل و ميثاقه و ما أخذ اهلل  أبى سفيان بذلك
لقه بالوفاء بما أعطى اهلل من على أحد من خ

نفسه، و على أنه ال يبغى للحسن بن على و ال 
ألخيه الحسين و ال ألحد من اهل بيت النبى 
صلى اهلل عليه و آله و سلم، غائلة سرا و عالنية و 

 2أحدا منهم فى أفق من اآلفاق. ال يخيف
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كه ميان حسن بن على اين مصالحه اى است 
الم و معاوية بن ابى بن ابى طالب عليه الّس 

كند و امر افتد. بر آن قرار با او صلح مىسفيان مى
كه چون وفات او نزديك خالفت به او مى گذارد 

كار  كس را به وليعهدى نصب نكند و  رسد، هيچ 
كه  كسى را  گذارد تا مسلمانان  خالفت به شورا 
كنند. شرط ديگر آن است  صالح دانند، نصب 

از او ايمن باشند هم كه مسلمانان على العموم 
كافه خاليق  به دست و هم به زفان. و با 
كه  كند. شرط سيوم آن است  زندگانى نيكو 



شيعيان و متعلقان و متصالن على بن ابى طالب 
كس از  هركجا باشند از او ايمن باشند و به هيچ 
ايشان اندك و بسيار تعلقى نسازد و تعرضى 

كرد و پذيرفت  معاوية نرساند. بر اين جمله عهد 
بن ابى سفيان حجت و ميثاق خداى تعالى بر 
كه بر اين عهد و شرط  كرد  گرفت و قبول  خويش 
كيد نسگالد. حسن بن على  كند و هيچ مكر و  وفا 
عليه الّسالم و برادر او حسين عليه الّسالم و هيچ 
كس را از فرزندان و زنان و خويشان و متصالن 

ر و ايشان و اهل بيت سيد المرسلين را در س



عالنيه در حق ايشان بدى نكند و نفرمايد و 
كل احوال هركجا در اقطار دنيا باشند  ايشان را در 

 3دارد و نترساند. و السالم.من اي
اى گويد: معاويه خود صلحنامهبالذرى مى

نوشت و براى حسن بن على عليه الّسالم فرستاد 
كردم مشروط بر  كه من با تو صلح  و آن اين بود 

كه  كه آن  خالفت بعد از من از آن تو باشد و اين 
اى نكنم. و در هر سال يك بر ضد تو توطئه

                                                                    

 -666الفتوح )ترجمه فارسى از محمد مستوفى هروى( صص  3
665. 



ميليون درهم از بيت المال بدهم به اضافه 
گواهانى چون  خراج فسا و دارابجرد. اين متن را 
كندى و عبد اهلل بن عامر تأييد  محمد بن اشعث 

كتابت آن ربيع اآلخر سال   41كرده و تاريخ 
 ت.هجرى بوده اس

كه امام متن مزبور را خواند، فرمود: مرا در  زمانى 
گر آن را مىط كه ا خواستم مع چيزى انداخته 

كردم. آنگاه عبد حكومت را به وى تسليم نمى
اهلل بن حرث بن نوفل )بن حرث بن عبد 
المطلب( را نزد معاويه فرستاد و به او فرمود: به 



گر مردم امنيت دارند، من با او  معاويه بگو: ا
كاغذ سفيدى را به او داد بيعت مى كنم. معاويه 
گفت:  خواهى در آن بنويس! امام هر چه مىو 

كه پيش از حسن عليه الّسالم متنى را ن وشت 
كرديم.  4اين نقل 

ه شهر آشوب در مناقب آوردمتن مزبور را ابن 
مدائنى نيز خبر رفتن عبد اهلل بن نوفل و  5است.

                                                                    

 .41 -42، صص 3انساب االشراف، ج  4
 .33، ص 4المناقب، ج  5



كرده است.نيز شروطى  كرديم ياد   6كه اشاره 
 6همين طور ابن صباغ مالكى.

كه اشاره به بسي ارى از مصادر ديگر بدون آن 
متن خاصى بكنند از شرط جانشينى امام حسن 

گفتعليه الّسال  1اند.هم پس از معاويه سخن 
منابع ديگرى نيز از تعهدات مالى نسبت به 

                                                                    

ح نهج البالغ 6  .22، ص 16ه، ابن ابى الحديد، ج شر
، ص 16؛ عوالم العلوم، ج 162 -163الفصول المهمه، صص  6

162. 
كر، صص  1 ، 162ترجمة االمام الحسن عليه الّسالم، ابن عسا

 .161ص 



خراج درابجرد، فسا، اهواز و يا پرداخت يك 
كردهميلي همچنين  9اند.ون درهم در سال ياد 

كه  گفته شده است كه شرط ديگر آن بوده 
 11ير المؤمنين سب نكند.يه به اممعاو

در اينجا بايد به دو نكته درباره دو شرط 
بپردازيم. يكى درباره شرط مالى و ديگرى درباره 
كه در مصادر  شرط خالفت. درباره شرط مالى 

                                                                    

؛ ترجمة االمام الحسن عليه الّسالم، 64تاريخ الخلفاء، ص  9
 .211 -216؛ اخبار الطوال، ص 166 -166صص 

كر، ص  11 ؛ 166ترجمة االمام الحسن عليه الّسالم، ابن عسا
 .216إعالم الورى، ص 



متعددى آمده و حتى برخى از شيعيان براى 
گفت:  11اند،آن راههاى را نشان داده توجيه بايد 

گذشت، ما تنها متن  كه  اصوال با توجه به آنچه 
فته را درست دانسته و بر اين اساس، از پيشگ

                                                                    

كه بر اساس آيه  11 گفته شده است  كه  فاَء اهلُل »مثل آنچه 
َ
ما أ

ُسوِل َو ِلِذي اْلُقْربى َعلى ِه َو ِللّرَ امام در بيت المال « َرُسوِلِه* ... َفِلّلَ
كه اين چنين خواسته است ت ا حق خويش را حقى داشته 

كند. نك: بحار االنوار، ج  )پاورقى(؛ در توجيه  11، ص 44دريافت 
كه امام خراج دارابجرد را براى  گفته شده است  ديگرى 

خواسته است. نك: هاى شهداى جمل و صفين مىخانواده
، 112، صص 16؛ عوالم العلوم، ج 3، ص 44بحار االنوار، ج 

116 ،111. 



اساس وجود چنين شرطى را در قرارنامه 
كه، نادرست مى دانيم. شاهد مهم آن است 

كه عبد اهلل بن نوفل خود چنين  وقتى امام شنيد
گذاشته، برآشفت و  شرطى را با معاويه در ميان 

 فرمود:
تواند در بيت المال مسلمانان معاويه نمى

ل با  تعهدى را براى من بپذيرد. اين استدال
كه از امامان مىشيوه و شيمه شناسيم، اى 

كنون سؤال اين است بخوبى قابل درك است.  ا
ح  كجا چنين شرطى را مطر كه مورخان از 



اند؟ پاسخ اين پرسش از مطالب پيشگفته كرده
كه روشن مى شود. در نقل ابن اعثم آمده بود 

كرد.  ح  عبد اهلل بن نوفل اين شرط را مطر
كه معاويه خود شروطى را  كرده بود  بالذرى نقل 

كر ح  د. نوشت و در ميان آنها شرط مالى را مطر
كه شايعاتى نيز عالوه بر اينها، به نظر مى رسد 

كردن شخصيت امام از طرف  براى خراب 
جاسوسان معاويه و بعدها مورخان دربارى 
كه از طرف  گويا همان هيئتى  انتشار يافته باشد. 
معاويه به ساباط مدائن آمد تا درباره صلح 



كند، همي كره  كرده ن شرط مالى را مطرمذا ح 
كه شاهدى بر عدم وجود نكته  12بود. ديگرى 

كه پس از صلح،  شرط مالى در قرارنامه است اين 
سليمان بن صرد خزاعى در اعتراض به امام 

كه چرا سهمى براى خ قرار « عطاء»ود در گفت 
 13نداده است.

درباره شرط مربوط به جانشينى امام حسن عليه 
الّسالم بجاى معاويه نيز نظير همين استداللها 

                                                                    

؛ تذكرة الخواص، ص 224، ص 4تهذيب تاريخ دمشق، ج  12
191. 

 .29، ص 44؛ بحار االنوار، ج 41، ص 3انساب االشراف، ج  13



كه بر پايه وجود دا رد. در برخى نقلها آمده است 
كه امام حسن عليه  قرار نامه تنظيم، بنا شد 
گفته شده  الّسالم جانشين معاويه باشد و حتى 
گر امام  كه ا كه در آن قرارنامه آمده بود  است 

درش جانشين حسن عليه الّسالم درگذشت، برا
در اين باره نيز، امام حاضر  14.معاويه خواهد بود

كرده به پ ح  ذيرش آنچه عبد اهلل بن نوفل مطر
ك ه در نقل بالذرى و شمارى بود )و يا آنچنان 

                                                                    

 .66؛ عمدة الطالب، ص 14، ص 5الفتوح، ج  14



كرده بود(  15ديگر آمده خود معاويه پيشنهاد 
كرد،  كه خود تنظيم  نشد. در برابر، امام در متنى 
از اساس، حق تعيين واليتعهد را از معاويه 
كه  كيد امام در آن متن، بر آن بود  گرفت. تأ

كند. معاويه  گذار  كار خالفت را به مسلمانان وا
كه او  كه امام از معاويه داشت، اين بود  تصورى 
كردن خالفت خواهد  به هر روى در صدد موروثى 
بود. در اين صورت بهتر است تا در اين قرارنامه 

گر امام سخن از جانشينى  دست او بسته شود. ا

                                                                    

ح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج  15  .21، ص 16شر



آورد اين خود تأييدى بر نظام خود به ميان مى
گرچه « شورى المسلمين»بود. تعبير موروثى مى

كلى بود، اما راه خالصى از دست موروثى  اندكى 
 شدن بود.

كه چنين چيزى با  ممكن است اظهار شود 
در امامت شيعى سازگارى « نص»اعتقاد به 

كه امام  گفت: مردمى  ندارد. در اين باره اوال بايد 
كثريتشان اعتقادى در ميانشان زندگى مى كرد، ا

به نص نداشتند. براى اين مردم جز اين راهى 
گر مشروعيت به  وجود نداشت. به عالوه، حتى ا



كه به هر  نص باشد، منافات با اين اصل ندارد 
كم در مقام  روى پذيرش مردم در مقبوليت حا

كار حكومت  گيرى  رهبرى جامعه و نيز بدست 
 امرى بديهى و روشن است.

در قرارنامه صلح، چند نكته قابل تأمل وجود 
 دارد:

كتاب خدا،  الف: نخستين نكته مهم عمل به 
سنت رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله و سيره 
خلفاى صالح است. اصرار چنين موضعى از 

كه معاويه به هر  ناحيه امام بدان دليل بود 



اى محدود شود. آن صورت در چهار چوبه
كوفه نيز، ضمن  حضرت پس از آمدن معاويه به 
كرد،  كوفه ايراد  كه بر فراز منبر مسجد  سخنانى 

إنما »همين نكته را به اين عبارت بيان فرمود: 
الخليفة من سار بسيرة رسول اهلل و عمل بطاعته 

ان بالجور و عّطل السنن و و ليس الخليفة من د
كه به « اتخذ الدنيا أبا و اّما. كسى است  خليفه 

كرده و از  سيره پيامبر صّلى اهلل عليه و آله عمل 
كه  كند. خليفگى به اين نيست  او اطاعت 
خليفه ستمگرى ورزيده، سنت پيامبر را رها 



نمايد و دنيا را به عنوان پدر و مادر خود بگيرد. و 
ند: و إن أدرى لعله فتنة لكم و در ادامه فرمود

دانيم، شايد اين متاع إلى حين. و چه مى
آزمايشى براى شما و متاعى اندك )براى معاويه( 

كه  معاويه از سخنان باشد. در اين لحظه بود 
كه  16امام برآشفت. امام در همين خطبه بود 

فرمود: معاويه در حقى با من به نزاع برخاست 

                                                                    

، 161ترجمة االمام الحسن عليه الّسالم، ابن سعد، صص  16
162. 



ا من به خاطر صالح امت، و كه از آن من بود، ام
كردم.ى اجلوگير  16ز خونريزى آن را ترك 

ب: نكته مهم ديگر، مخالفت امام با موروثى 
كه پيش از اين به آن اشاره  شدن خالفت بود 

 كرديم.
گرفتن امنيت براى شيعيان يكى از اصول  ج: 
كه امام در  كرديم  مهم اين قرارنامه بود. اشاره 
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كرات فرستاد،  كه در همان آغاز مذا پيامى 
كه به مردم امنيت  كند  گر معاويه تعهد  فرمود: ا

كه در دهد، من با او بيعت مى كنم. در تعبيرى 
كه امام براى  برخى نقلها آمده اشاره شده است 

گرفتند. شايد اين تعبير به « ر و اسوداحم» تأمين 
گرفتن امنيت براى موالى نيز بوده است،  نحوى 
كه امام على عليه الّسالم به آنها اعتناى  كسانى 

 فراوان داشت.
كه توطئه اى پنهانى د: شرط ديگر امام آن بود 

يا آشكار بر ضد امام حسن عليه الّسالم و يا 



م نداشته باشد. برادرش امام حسين عليه الّسال
 اى برخوردار بود.اين مسأله نيز از اهميت ويژه

گونه پيش شرطى، قرارنامه  معاويه بدون هيچ 
خواست هر چه زودتر عراق را را پذيرفت. او مى

به تصرف خود در آورد، معاويه )و خود امام نيز( 
كه اين شروط هر چه باشد، او  مطمئن بود 

گذاشته مى كنار بگذارد. تواند آنها را زير پا  و 
معاويه به هيچ يك از شروط مذكور پايبند نماند. 
كتاب خدا و سيره پيامبر صّلى اهلل  او نه تنها به 
عليه و آله عمل نكرد، بلكه در حد عثمان نيز 



باقى نماند. او يزيد را به واليتعهدى خود برگزيد. 
امنيت را از تمامى شيعيان على عليه الّسالم 

كرد. گرفت و زياد و دي گران را بر آنها مسلط 
گفت: معاويه به هيچ يك از حصين بن منذر مى

شروط خود با حسن عليه الّسالم عمل نكرد، او 
كشت، پسرش را به  حجر و اصحاب او را 
گذار  كار را به شورا وا جانشينى خود برگزيد و 

كرد.ن  11كرد، و حسن را نيز مسموم 
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گفت:  كه در آمد  كوفه  ال إنى أ»معاويه خود به 
كنت شرطت شروطا أردت بها األلفة و وضع 

من اين شروط را « الحرب، أال و إنها تحت قدمى
كردن آتش فتنه و مداراى با  بخاطر خاموش 

كنون هم ه آنها مردم و ايجاد الفت پذيرفتم، اما ا
و در عبارتى ديگر از او نقل  19گذارم.را زير پايم مى

گفت: من با شما براى آ كه  كه نماز شده است  ن 
بگذاريد يا روزه بداريد يا حج بجاى آريد يا زكات 
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بپردازيد، نجنگيدم، بلكه جنگيدم تا اميرى 
كرد  شما بدست آرم. و خداوند اين را به من عطا 

كراهت داشتيد.و حال آ كه شما از آن   21ن 
گروهى از بصريان به رهبرى حمران بن ابان، 

گفته قصد شورش بر معاويه را اند او داشتند. 
مردم را به بيعت با امام حسين عليه الّسالم 

خوانده است. معاويه عمرو بن ارطاة يا مى
سركوبى وى به بصره اعزام برادرش بسر را براى 

                                                                    

ح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج  21  .46، ص 16شر



بدين ترتيب معاويه بر عراق تسلط يافت.  21كرد.
كوفه  گماشت او مغيرة بن شعبه را به حكومت 

كه زنده بود حكومت اين  كه تا نه سال پس از آن 
كه  شهر را داشت. بصره نيز به عبد اهلل بن عامر 
پيش از آن از طرف معاويه در آنجا حكومت 

 داشت سپرده شد.
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خالفت امام حسن عليه الّسالم از رمضان سال 
پس  41هجرى آغاز شده و در ربيع اآلخر سال  41

گذشت هفت ماه به پايان  22.آمد از 
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