
 

 

بر روند  تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی اواخر حکومت امام علی
 صلح امام حسن

 * ادهاحمدفالحدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
در برابهر معاویهه یکهی از رخهدادهای پهس از  امه از سوی امهام حسهنن شرایط پذیرش صلح

اسهت کهه دقهت در بازتهاب ایهن خبهر و پیامهدهای آن در جههان اسهالم،  شهادت امام علی
کند. اگر دنیای اسالم آن روز را به این چههار  روشنی شرایط سیاسی و اجتماعی صلح را بیان می به

، قلمهروی معاویهه )شهامات(، منهاط  اران امهامبخش تقسیم کنیم: قلمروی سهرزمینی ههود
طرف )ج یهره و منهاطقی از ایهران(؛ بررسهی شهرایط  حضور مخالفان )مکه و بصره( و مناط  بی

دههد  سیاسی و اجتماعی آن دوره و نگاه دقی  به رفتارهای چندگان  هر یک از قلمروها، نشهان می
نامه  کمی را نهاگ یر از پهذیرش صهلحنامه از نظر سیاسی و اجتماعی هر حها شرایط پذیرش صلح

گذرد، بررسی شرایط سیاسی ه اجتمهاعی منهاط  به رگ  نمود. آنچه از نظر خواننده گرامی می می
 اسالمی در آن دوران است.

 کوفه
، مهاجرای ای از یاران کهوفی امهام هنگام جنگ صفین با فری  شامیان و سرکشی بخش عمده

ت شکل گرفت و به دنبال خود آ  ار مخربی بر جای نهاد. پس از اعالم نتهایج حکمیهت از َحَکمیف
از خالفهت، ایهن رخهداد  سوی ابوموسی اشعری و عمروعاص مبنی بر کنهار زدن امهام علهی

سهو شهامیان معتقهد بودنهد بهر اسهاس نتیجهه  سب  اختالف میان مردم شام و عراق شهد. در یک
جرای حکمیت به منبر نشست زیرا ابوموسی اشعری در ما 1حکمیت، خالفت ح  معاویه است؛
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و در برابر مردم منتظهر و مشهتاق نظهر داوران گفهت: مهن بهه نماینهدگی از مهردم حجهاز و عهراق 
نمهایم.  کنم، علی را از خالفت برکنار می ام را از دست خود خارج می طور که این انگشتری همین

چهه ابوموسهی گفهت سزس از منبر پایین آمد و عمروعاص به بهاالی منبهر رفهت، اعهالم کهرد: آن
کنم؛ امها مهن  شنیدید. او تنها ح  برکناری علی را داشت و من ههم او را در ایهن مهورد تأییهد مهی

نمایم؛ زیهرا او افه ون بهر  کنم، خالفت را به معاویه واگذار می ام را به دست می که انگشتری چنان
گام مجلهس آشهفته شهد و خواه عثمان نی  است. در این هن اینکه شایستگی این مقام را دارد، خون

گر فاس ، تهو چهون سهگی   ابوموسی از حیله عمرو عاص برآشفت و خطاب به او گفت: ای حیله
کند. عمروعاص هم در پاس  گفت: تهو همچهون خهری هسهتی کهه کتهاب  هستی که پارس می

فهت و دیگهر خال2از این زمان به بعد اهل شام معاویه را امیرالمؤمنین خواندند 1باشند.  بارش کرده
 را نزذیرفتند. و بعدها امام حسن علی

کار چنان دچار آشفتگی شد که پس از چندی، معاویه به پشتوانه رأی حکمیت، بهه شههرهای 
بهاره  این زد. در حمله کرد و دست به غارت و کشتار یاران علهی مختلف قلمروی امام علی

تصهویری روشهن از ایهن  ق(283ا ر ابراهیم بهن محمهد  قفهی کهوفی )متوفهای  الغاراتکتاب 
حمالت را به دست داده است. برای مثال در اولین غارت، معاویه بهه ضهحاک بهن قهیس فههری 

گیهرد، بهر او بتهاز.  دستور داد: تا ن دیکی کوفه برو و هر کجا عربی را دیدی که از علهی فرمهان می
 ههای حهج را کهه از سهمت شههرهای تحهت سهلطه علهی ضحاک هم رفت و حتهی کاروان

این ناامنی بر مشکالت داخلی اف ود و شرایط را دشهوارتر کهرد. امهام  3آمدند، هم غارت کرد. می
ای کوفیهان[ »]نمایهد:  اشهاره می نهنج البالغنه 27خود نی  به همین موضوع در خطبهه  علی

العملهی  کننهد و ]شهما ههیچ عکس لشکریان معاویه از هر سو بر شما تاخته و شما را غهارت می
در مورد دیگری سفیان بن عوف از یاران معاویه با سواران خود به شههر انبهار  4[«.دهید نشان نمی

ان بکری ]فرماندار علی ان ابن حسف در آنجا[ را کشت و یکی از لشهکریانش  وارد گردید و حسف
از دست و پایشهان  شد و همه طالهای آنان را  زن مسلمان و ی  زن غیرمسلمان وارد  کبر خانه ی
   5کردند. که زنان فقط با صدای بلند گریه می یحال ربود؛ در

                                                           

 .256، ص 2ج  مان،ه. 1
 .494، ص 2 ، ج األغانياصفهانی، . ابوالفرج 2
 .421، ص 2 ، ج الغارات. ابراهیم بن محمد  قفی، 3
 .74، ص 2 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  بن أبيابوحامد عبدالحمید . 4
 .475 ، ص2 ، ج الغارات. ابراهیم بن محمد  قفی، 5



  225 .بر روند صلح امام حسن ثیر شرایط سیاسی و اجتماعی اواخر حکومت امام علیأت

 

شناسی رفتاری، قبایلی  ، شامیان از نظر جامعهدر این شرایط چنددستگی در قلمروی علی
 پیوسته و در اندیشه و رفتار خود کامال استوار و سرسخت بودند. هم بسیار به

مهردم حاضهر بهه ای از  به طور کلی شرایط اجتماعی دچار التهاب شده بهود و بخهش عمهده
پهس از جنهگ  نبودند. تأملی در سهخنان علهی های امام علی فداکاری برای دفاع از آرمان

صفین خطاب به مردم کوفه، شرح آشکاری از ضعف روحیه مردم کوفه را نشانگر است؛ تا جایی 
 به آنان فرمود:  که امام

ا ْأَْهَفا» ا و َّو َو اَلا َِ اِلاَ اََلاِب َِ ْشَباَها ُ م
َ
أْماَ اَفاا  َبكو

َ
أْما  َُ أيا نم

َ
ا  ٍو َاِقْق َُ ِحَجاِلا ُْ ا  ٍِ ا اَبكه

الو ْو اِلاَ اعو
أْماَةَِّْبأياةَا تو أْداَمأَلْ َْ َُ ا أ و ا َُّه مو ًااَةأاَتََّ و َبْتاَنم  َْ ْع

َ
اَنَدمًااَ ا  ٍْ َِ ه ِ ا ْماَمْعِ َفً اَ ا َُّه ْعِ ْف و

َ
ْما  ْيحأًااَ اَُ

َاَبا اِنيانو ُو ْعتو َِ ه ْدِبياَغْيظًااَ ا ََ ْما اَ ااَشَحْنتو ُِ ِعْصأَيا
ُْ ِفياِكا

ْ
ْماَعََّيهاَب  ْفَسْدتو

َ
ْنَفاسًااَ ا 

َ
اِ ا  َُ ْه  ُته

ِخْذََلُ ُْ ای کسانی که به ظاهر مرد هستید؛ اما درواقع بهویی از مردانگهی نبردیهد و  1«:ا 
تان. ایهن آشهنایی بهرای  شهناختم گانه دارید. کاش نه شما را دیده بودم و نه می عقل بچه

انی و اندوه چی ی نداشت. مرگ بر شما که دلهم را سراسهر خهون من، به خدا ج  پشیم
 ام را تباه ساختید. ام را از خشم و آه لبری  کردید و با نافرماني، اندیشه گردانیدید و سینه

 21رفهت ] هایی که احتمهال شه  قهدر در آن می در یکی از ش  در چنین شرایطی امام علی
شت، به شههادت رسهید و حرمهت مهاه رمضهان نیه  رمضان[ و حرمت بسیاری ن د مسلمانان دا

کهه دارای جایگهاه  مثابه جانشهین رسهمی رسهول خهدا به شکسته شد. رخداد شهادت خلیفه
جامع  کوفه را دچار شوک ب رگی کرد و بر ضعف روحیه مردم این شهر افه ود. کهار  2قدسی بود،

رو  ایهن خالفهت نبهود؛ ازچنان دشوار شد که حتی امکان دفن آن حضرت در کوفه یعنی پایتخت 
 را مخفیانه، در خارج از پایتخت و در نجف به خاک سزردند. امام

ها بعد از شهادت آن حضهرت  که همین های مختلف یاران امام علی برای شناسایی طیف
 شناسی آنان اشاره شود. قرار گرفتند، الزم است به گونه در کنار امام حسن

 کوفه در شناسی یاران امام علی گونه
 شدند: در شهر کوفه به چند دسته تقسیم می یاران امام علی

 . گروهی که در عرصه سیاسی و امور حکمرانی فعال بودند.1
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 اندوزی بودند و کرسی تدریس داشتند. . جمعی که اهل دانش2
 . برخی اهل عبادت و زهد بودند و معموال مشغول امور شخصی بودند. 3

های متفاوتی از خهود  با شنیدن خبر شهادت آن حضرت، واکنشهای چندگانه  همه این گروه
دهنهد در روز شههادت آن حضهرت، ماننهد روز وفهات رسهول  هها نشهان می نشان دادند. گ ارش

ای بهرای برخهی از  انهدازه پارچه در ح ن و اندوه فرو رفهت. ایهن خبهر به ، شهر ب رگ ی خدا
رو پایهان زنهدگی  ا به آخر رسیده اسهت؛ ازایهندلدادگان حضرت سنگین بود که گویا دنیا برای آنه

ای بهه مشهارکت در امهور  سیاسی ه اجتماعی آنان با این خبر شکل گرفت و دیگر در عمل عالقهه
دیدند. البتهه بخشهی از ههواداران سیاسهی آن حضهرت،  رفته می دست نیافتند؛ چراکه اوضاع را از

 نبود.  همچنان در میدان ماندند؛ ولی شمار اینان چندان زیاد
گروه اهل علم نی  با تشدید اوضاع کوفه، دامن خود را از رخدادها شسته و دیگر مانند گذشهته 
به مشارکت نزرداختند. از نظر آنها، ماندن در فضای علمهی آرامهش بیشهتری داشهت تها ورود بهه 

 فضای ملته  سیاسی.
امها چنهدان میلهی پشیمان بودند؛  بخش دیگری از کوفیان نی  از کردۀ خود نسبت به علی

   1نداشتند. هم به یاری امام حسن
به طور کلی دیگر شیرازۀ امور تا حدودی به دلیل رفتار کوفیان از هم پاشیده شهده بهود و امهام 

 نشست. در چنین شرایطی بر مسند خالفت می حسن
حسیینینمظهییراحسییانوکییرم

  
حیییافاااییییم حیییلوحیییرم

 

حجییتقییائمحییوکییردقیییام
  

حیییریماسیییالما پیییفحفیییا
 

لیییی ییییاهاندفیییلواهفتنییید
  

هشییت دییینا پییفدنیییاهفتنیید
 

ییییلحاودادبییی اسیییالمقیییوام
  

کیییرداحکییییمبنیییایاسیییال
 

فریییتفبییودکیی دییینپییا یییرد
  

2دهدرشییییفتدانجیییا یییییرد
 

 حجاز
را در خهود جهای داده بهود، بها سرآسهیمگی بهه  حجاز که از همان آغاز جبه  مخالفان علهی
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ویژه شهر مکه که چون مکان امن الهی بود و بنها بهر سیاسهت امهام  نگریست؛ به آینده می حواد 
در آزادگذاشتن مخالفان، این گروه در آنجا گرد آمده بودند، وقتی خبهر شههادت بهه ایهن  علی

سهو آن دسهته کهه در جنهگ جمهل  های متفهاوتی را از خهود بهروز داد: از یک شهر رسهیدواکنش
 1خواندنهد؛ که رفته بودند، آشکارا به شادی پرداختنهد و شهعر شهادمانی میشکست خورده و به م

از سوی دیگهر کسهانی کهه شهم سیاسهی داشهتند،  2کردند.  حتی برخی به شکرانه این کار سجده
ای را  اکنون با این نتیجه همراه شده اسهت و بایهد معاویهه دانستند تالش آنان برای حذف علی

، یگاهی برای خالفهت قائهل نبودنهد. گرچهه خبهر شههادت علهیبزذیرند که هرگ  برای او جا
اندیشه خالفت را در برخی مانند عبدالله بن زبیر دوباره زنده کرد؛ ولی شرایط برای این امر آمهاده 
نبود؛ زیرا نه حجاز توانی داشت که با شام درافتد و نه ظرفیت آن را داشت که از سرعت رویهدادها 

گر رویهدادهای  تنها نظاره ها دشمنی با علی حجازیان پس از سال سان بهره خاصی ببرد. بدین
خواهی از معاویهه بسهنده  آتی شدند و با حسرت به خالفتی که به معاویه رسیده بود، تنها به سهم

 کردند.

 شام
تهرین  در شامات، موجی از شهادی را بهه همهراه داشهت؛ زیهرا ب رگ انتشار خبر شهادت علی

برای نابودی سیطره معاویه تالش کرده بود، از دنیا رفتهه بهود. بهرای شهامیان ها  رقی  آنان که سال
نشدنی بود؛ به همین سب  در صدر آنها  شان فراموش های فراوان خاطره تل  جنگ صفین و کشته

کامال یقین یافت چند گام بلند تها خالفهت  3معاویه با شنیدن این خبر، اف ون بر اظهار شادمانی،
 توانست معاویه را از سر راه بردارد، ترور شده بود.  را تنها کسی که میفاصله ندارد؛ زی

معاویه با بررسی اوضاع به این نتیجه رسید آشفتگی اوضاع عراق سب  آن شده اسهت تها وی 
رو در  ایهن ترین ه ینه بتواند جهان اسالم را از آن خهود کنهد؛ از بتواند با طرح سیاستی نرم و با کم

پارچه نمود تا به کوفه و حجاز  ابهت نمایهد قهدرت نخسهت نظهامی  ان را یکنخستین گام، شامی
جهان اسالم آنها هستند و باید از لشکر شام ترسید. از سوی دیگر برای کسه  خالفهت از خهود 

گرا نشان داد و با تحریک حس عربی عراقیان، تالش کرد آنهان  طل ، فراگیر و عرب ای صلح چهره
ههای زمهان  فرابخواند؛ چراکهه یکهی از چالش« برتری عرب بر عجم» را بار دیگر به سنت عربی  
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بهودن عهرب  با قبایل عربی این بود که آن حضرت زیر بار تفکر جاهلی برتر خالفت امام علی
بنهد  المال و توجه به مهردم، بهه اصهل برابهری پای بر عجم نرفت و در همه امور اعم از تقسیم بیت

های آشتی معاویه به سوی کوفه، حجاز  ه بعد به مدت چندماه پیکسان از این زمان ب بودند. بدین
کردند تا بتوانند از طری  جله   دستی را منتقل می های اسالمی، پیام صلح و یک و سایر سرزمین

 ری ی نمایند. نظر ب رگان و فرماندهان، خالفت اموی را پایه
مها »با طرح این دیدگاه که گفتنی است معاویه از همان زمانی که شامات را در دست گرفت، 

ترین فهرد از ن دیکهان  ، به شهامیان باورانهده بهود او شایسهته«هستیم بیت و خاندان پیامبر اهل
را تنها دلیهل حه   برای حکومت است و با این کار نظر کسانی که انتساب به پیامبر پیامبر

  1دانستند، جل  کرده بود. حاکمیت می

 بصره

رقی  ب رگی بهرای  تراز با کوفه تا پیش از خالفت علی اق بود که همبصره از شهرهای ب رگ عر
شد؛ اما پس از جنگ جمل و شکست خوارکننده آن، این شههر از نظهر فکهری بهه  شام دانسته می

قرار گرفت؛ به گونه ای که دربارۀ این شهر گفته شده  شام ن دیک شد و در صف مخالفان علی
 2«.عراق به وجود آمده است ای از شام است که در قطعه»است: 

ترین مراک  ارسال نیرو برای سرکوب مخالفان بود، از  این شهر که تا پیش از این یکی از اصلی
توز شد و ایهن انتقهام را  تنها با کوفه همراهی نکرد که خود دشمنی کینه زمان جنگ جمل به بعد نه

قمری، کوفه را فهتح 67ر در سال زمانی از کوفه گرفت که به همراه سزاه مصع  در جنگ با مختا
طبیعی است که رسیدن خبر شهادت امام  3را اعدام کرد. ه ار نفر از هواداران علی کرد و شش

به این شهر، موج  شادمانی قبایل بازندۀ جمل شد و آنهها در کمهک بهه معاویهه بهرای  علی
گیری  در جریان شکلشکست کوفه و تحمیل صلح، نقش پررنگی ایفاکردند. ناگفته نماند بعدها 

های فکری در جهان اسالم، بصهره از جملهه منهاطقی بهود کهه در صهف مخالفهان فکهری  نحله
های خاص خود همواره در این فکر بود که به مخالفت خود  قرار گرفت و با طرح اندیشه علی

 رنگ علمی ببخشد.  با علی
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 جزیره
ز کردستان عراق و سهوریه و ترکیهه اسهت ای جغرافیایی واقع در بخشی ا منطقه« ج یره»منظور از 

آغهاز فتوحهات اسهالمی، ایهن  انهد. بها های آناتولی و رودهای دجله و فرات قرار گرفته که بین کوه
مناط  گسترده به تصرف مسلمانان درآمد؛ اما به دلیل جغرافیای کوهسهتانی آن، دولهت اسهالمی 

چنهدان تحرکهی  جریان شهادت علیچندان در سیطرۀ فرهنگی بر آن موف  نبود. این منطقه در
رفتنهد،  از خود نشان نداد؛ زیرا گرچه این مناط  بخشی از قلمروی خالفت اسالمی به شهمار می

به دلیل تفاوت فرهنگی، زبانی و اعتقادی ه هنوز عمدتا  زرتشتی بودند ه، ارتباط خاصهی بها امهام 
است. حتی از نظر مردم ایهن  نداشتند و بر این اساس واکنش خاصی از ایشان نقل نشده علی

های محلی علیهه  منطقه، شهادت خلیف  مسلمانان و تنش در پایتخت، بستر مناسبی برای شورش
 گذاری حکومتی محلی بود. فرمانروایان مسلمان با هدف بنیان

 ایرانیان
ر با فتح ایران از عصر خلیفه دوم، شهر کوفه در حالی ساخته شد که بسهیاری از ایرانیهان سهاکن د

زیسهتند.  قلمروی غربی دولت ساسانی یعنی تیسفون و اطرافش، وارد کوفه شده و در این شهر می
پیهدا کهرده  به دستگاه خالفت ن دیک شده و عالقهه خاصهی بهه علهی آنان در عصر علی

نگذاشهتن میهان عهرب و عجهم، ههم  المال و تفاوت بودند؛ زیرا روش او را در تقسیم مساوی بیت
شدند، تا جایی کهه  حاضر می رو در مجالس امام این از 1م بسیار جذاب بود؛تازگی داشت و ه

به ایرانیان موج  برانگیختن حسادت برخی از اطرافیان آن حضهرت ماننهد  شدت عالقه علی
کنهی؟  قدر اینهها را بهه خهود ن دیهک می اعتراض کرد: چرا این اشعث بن قیس شد. او به امام

گذرانی هسهتید؛  طلبی[ در حال وقت با شکم گنده ]کنایه از راحتشما »در پاس  فرمود:  امام
بینم که آنها، شما  کنند ... به خدا روزی را می اما آنها ]ایرانیان[ در هوای گرم برای خدا فعالیت می

 2«.خوانند را به اسالم فرا می
ردنهد و بیشهتر ک ویژه در کوفهه را اداره می از سوی دیگر ایرانیان بیشتر بخش اقتصادی عراق بهه

، سرمایه بازاریان را شدن خبر شهادت علی طبیعی است که شنیده 3بازاریان کوفه ایرانی بودند.
رو این  این در برابر تهدیدی ب رگ قرار دهد و آن تهدید احتمال غارت کوفه از سوی شامیان بود؛ از
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شهان خهتم بهه خیهر  ایهای نسبت به خودشهان و سرم کردند تا قائله به گونه طیف تاجران تالش می
شود؛ بنابراین صلح با معاویه از نظر اینان بهترین گ ینه بود؛ چراکه با توجهه بهه آشهفتگی اوضهاع 

 ، دیگر چندان امیدی به استقرار دوباره اوضاع نبود.کوفه هنگام شهادت علی
و رادریافهت کردنهد  میان منابع تاریخی، دو طیف دیگر نی  از کسانی که خبر شهادت امام

 شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد: واکنش خاصی نشان دادند، دیده می

 هاشم بنی
دچهار انهدوه  شدن امام علهی پس از کشته هاشم به طور کلی به دلیل انتساب به پیامبر بنی

پذیر شده بود و از سهوی دیگهر ایهن  سوریاست آنها بر جهان اسالم خدشه شدیدی شدند. از یک
نظیرش که جایگاه ریاست قبیلهه را نیه  داشهت، از دسهت داده  های بی ی از شخصیتخاندان یک

دوباره شکوه این خانهدان را  هاشم به طور کلی تالش کردند در کنار امام حسن بود. گرچه بنی
به عنهوان فرمانهده سهزاه امهام  بازیابی نمایند؛ اما پیوستن عبیدالله بن عباس ]پسر عموی علی

هاشهم  ه، پایانی تل  بر جایگاه سیاسی این خاندان بهود. البتهه شهماری از بنی[ به معاویحسن
ای  داشتند؛ برای نمونه این محبت در عبدالله بهن عبهاس بهه انهدازه عالقه بسیاری به امام علی

صاح  پسهری شهد و نهامش را علهی گذاشهت.  بود که وی در همان ش  شهادت امام علی
 1این فرزند را به معاویه تغییر دههد؛ امها عبداللهه زیهر بهار نرفهت.بعدها معاویه از او خواست نام 

هاشم، عقیل برادر آن حضرت، بعد از انتقال پایتخت بهه کوفهه در مدینهه  گفتنی است از میان بنی
 2حاضر نشد. های امیرالمؤمنین یک از جنگ ماند و در هیچ

 خوارج
ش ذهنی بهرای طیفهی از مهردم ایجهاد به دست خوارج آن هم با نام دین، نوعی چال ترور امام

برنهد، تها ایهن انهدازه  کرد. سؤال اصلی این بود که چرا مسلمانانی که از یک کتاب دینهی بههره می
کشهند؟ جمله   تفاوت برداشت از متن دینی خود دارند که مستند بر همین کتهاب همهدیگر را می

بها مطهالبی از خهود درآمیختهه و  سوره انعام را 57که بخشی از آی   ابن ملجم هنگام ترور امام
فرمانروایی از آن  خداست نه تو ای علهی و نهه  3«: ُح ماَُّ افااعَّىاَلاُکا اَلَحاكک»گفته بود 
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بهه  کهه علهی حالی داد؛ در ات؛ برداشت کامال  نادرست خوارج از قرآن را بهه دسهت مهی یاران
در کنار پیامبر و در مسهیر آن  همواره درازای تاری  اسالم از بعثت تا هنگام رحلت رسول خدا

حضرت گام برداشته بود و در واقع شماری از آیات الهی در شهأن آن حضهرت نهازل شهده بهود؛ 
 1«:ما ن ل في أحد من القرآن ما ن ل في عليف بن ابی طاله »تاجایی که میان صحابه معروف بود: 

 د.آیه نازل نش کس به اندازه علی یعنی ]از میان صحابه[ دربارۀ هیچ
ه ار نفهری از آنهان کهه از سهزاه  خوارج گرچه بیشترشان در جنگ نهروان کشته شدند، هشت

نیه  در  خوارج جدا شدند، همچنان حامل این تفکر بودند. این گروه هنگام صلح امام حسهن
 را به شهادت رساندند و امام حسهن سو امام علی جال  آنکه از یک 2کوفه حضور داشتند.

کردند کهه چهرا صهلح را پذیرفتهه  دند، از طرف دیگر آن حضرت را نکوهش میرا زخمی کرده بو
آنچه مرا وادار به این کار ]صلح با معاویه[ نمود، این بهود »در پاس  ایشان فرمود:  است؟ امام

که شما پدرم را به شهادت رساندید و به روی من شمشیر کشیدید و مرا مجروح ساختید و امهوالم 
ا وقتی بهه سهوی صهفین حرکهت کردیهد، دیهن شهما جلهودار دنیاتهان بهود؛ را غارت کردید. شم

 3«.تان است که امروز دنیای شما جلودار دین حالی در

 گیری نتیجه
دههد، فقهدان درک  نشهان می بررسی تاریخی شرایط جهان اسالم پیش از شهادت امام علهی

ریختگی  هم د. این بههرا دچار چنددستگی کر سیاسی ه اجتماعی درست )بصیرت(  یاران امام
امیه نی  بر این امر تهأ یر نههاد  کاری بنی نی  ادامه یافت و فری  و نابسامانی در زمان  امام حسن

آمهده، بسهیاری  بردن از شرایط پیش در به و با بیم از حمله سزاه شام و امید به عطایای معاویه و جان
عاویه از بین رفت. در چنین شرایطی امام در برابر معاویه تسلیم شدند و در عمل امکان جنگ با م

ها بستری گردید که همین موضوع نیه  بهر التههاب  از سوی خوارج زخمی شد و مدت حسن
نامه را در برابهر خهود  ای جه  پهذیرش صهلح بیشتر اوضاع تأ یر نهاد؛ سرانجام آن حضهرت چهاره

 ندیدند.
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