
  كوفه و تحوالت سیاسى صدر اسالم
 1سیمین قربانپور دشتكى 

ّ آن، بـراى آن  نقش كوفه در جريان كه در طـى ھاى سیاسى جھان اسالم و فراز و فرودھايى 
ضاع  شناخت چگونگى شكل. شھر ايجاد شد، حائز اھمیت زيادى است گیرى شھر كوفه و او

سن بـن 17از سـال (اجتماعى آن در يك دوره پر ھیجان از تاريخ اسـالم  ه تـا پايـان خالفـت ح
فه در دوره ) علیه السالم  على تأثیر فراوانى در فھم شرايط سیاسى، اجتماعى حـاكم بـر كو

 .علیه السالم به معاويه دارد انتقال خالفت از حسن بن على
فت امـام حسـن بـن  ید بـر دوره خال فه بـا تأك سالم در كو در اين مقاله تحـوالت تـاريخ صـدر ا

 .علیه السالم مورد بررسى قرار خواھد گرفت على

لى:  ھاى كلیدى واژه مام ع خوارج، معاويـه، امــام حسـن عمر، كوفـه، ا علیـه   علیـه السـالم، 
 .السالم

  مقدمه

بودن ويژگـى یايى و  كوفه به دستور عمر، در سال ھفدھم ھجرى بـه سـبب دارا  ھـاى جغراف
جايى كـه آن را سـرور . استراتژيك، بنا شد ید زيـادى داشـت تـا  قه و ام عمر به اين شھر عال

اما گذر زمان كوفه را به مبدأ بسیارى از تحوالت جھان اسالم تبديل . شھرھاى اسالمى نامید
فه، چـون يـك دسـت نبـودن جمعیـت آن، باعــث  برخى از ويژگى. كرد ھاى منحصـر بـه فـرد كو

كه از زمان تأسیس تا زمانى كـه بـه  ھا و قبايل مختلف اين شھر شد، چنان برخورد منافع گروه
عنوان مقر خالفت انتخاب شد، كمتر حاكمى به خواست خلیفه در آن شھر عزل و نصب شـد 

 .و حتى خلفا نیز، از تیزبینى و حساسیت خاص كوفیان نیز در امان نبودند
فت  اجتماعى كه از زمان عثمان شروع شـد و جنـگ -بحران سیاسى  لى دوره خال ھـاى داخ

سن على جار  علیه السالم به آن دامن زد، در دوره خالفت امام ح علیـه السـالم بـه نقطـه انف
سن مام ح علیـه السـالم دوره پـر تالطـم و آشـوبى   رسید و باعث شد خالفـت چنــد ماھـه ا

علیه السالم ناراضى  ھاى پیشین در زمان على باشد، زيرا از يك سو، سران كوفه از سیاست
سبب  ھاى مداوم معاويه و ظھور انديشه بودند و از سوى ديگر، فعالیت ھـاى تندروانـه خـوارج 

علیـه   شد كه شرايط پذيرش صـلح بـا معاويـه و واگـذارى حكومـت از سـوى حسـن بـن علـى
 .السالم مھیا شود

  ساختار جمعیتى شھر كوفه

سالم نامناسـب تشـخیص  ستقرار سـپاھیان ا بعد از اين كه مداين از نظر آب و ھوايى براى ا
يى و ھـم  2داده شد، عمر به سعد بن ابى وقاص اجازه داد تا مكانى كه ھم از نظر آب و ھوا

خاب كنـد و آن جـا را مركـز اسـتقرار سـپاھیان  به لحاظ موقعیت استراتژيك مناسب باشد، انت
مه عملیــات نظـامى بـه سـوى شـرق قـرار دھـد سـعد، . اسالم براى حفاظـت از مرزھــا و ادا

سلمان فارسى و حذيفة الیمان را مأمور انجام دادن اين كار كرد و آنان پس از بررسى مناطق 
گوناگون، محل كنونى شھر كوفه را براى اين منظور مناسب ديدند، چون ھم آب و ھواى آن با 

ھا سازگار بود و ھم موانع طبیعى، چون كوه و دريا بین آن سـرزمین و مدينـه وجـود  طبع عرب
اكثر مورخان، تأسیس شھر كوفــه  3.كرد اى كه عمر به آن تأكید فراوانى مى مسئله  -نداشت 

ناى آن را  را در سال ھفدھم ھجرى مى توح البلـدان ب دانند، ولى مورخانى، چون بالذرى در ف
داننـد، چنــان  در سال پانزدھم ھجرى و يعقوبى در البلدان بناى آن را در چھاردھم ھجرى مى

سالم و «: نويسد كه يعقوبى در اين زمینه مى بة اال كوفه شھر بزرگ عراق و مصـر اعظـم و ق
كه مسـلمانان در سـال چھـارده بـراى  محل ھجرت مسلمین است و نخستین شھرى است 

 4.»...دار ساختند ھايى را براى خودشان نشان ساختمان خط كشى كردند و خطه

Page 1 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\63.htm



شھر قـديمى حـیره واقـع  -اولین اقدامى كه سعد بعد از انتخاب محل كوفـه  كـه در نزديكـى 
انجــام داد، مشــخص كــردن محــل مســجد بــود و بعــد از آن، تیرانــدازى قــوى را  - 5شــده بــود

عه شت فراخواند و كار تقسیم سرزمین براى استقرار قبايـل را بـه قر ساس . كشـى گذا بـر ا
كشى، منطقه شرق مسجد سھم قبايل شمالى و منطقه غرب آن سھم قبايل جنوبى  قرعه

ھا و محالت كوفه آغـاز  شد؛ بدين شكل با مشخص شدن جايگاه قبايل، كار خطكشى خیابان
گانى بـا شـھرھاى  اما اين كار به ھمین جا ختم نشد، زيرا ويژگـى 6.شد ھـاى شـھرھاى پاد

حداقل برخـوردار بودنـد در  ديگر تفاوت داشت؛ شھرھاى غیر پادگانى از يك انسجام قبیلـه اى 
صورتى كه شھرھاى پادگانى به سبب حضور سپاھیان از سراسـر مملكـت بـراى شــركت در 

ھمین امر باعث شد كه عمر پس از مشـورتى كـه  7.اى شكسته داشتند جھاد ساختار قبیله
سعید بـن  بزرگ عـرب، از جملـه  سب شناسـان  با سعد در اين زمینه انجام داد، گروھى از ن

 8.نمران و مشعله بن نعیم را مأمور كرد تا قبايل را بر حسب الگوى سنتى عرب تقسیم كنند
بر اساس اين تقسیم بندى قبايل به ھفت گروه تقسیم شدند؛ چھار گروه نزارى و سه گـروه 

ستگانش از حشـبیان و : گروه اول: ھا از اين قرار است ھاى اين گروه قبیله. يمانى كنانـه و واب
: ؛ گـروه دوم)شمالى(ديگران و جديله كه از تیره بنى عمرو بن قیس بن قیـس عیـالن بودنـد 

ھوازن  اسـد، عطفـان، محـارب، نمـر، صــبیعه و تغلـب : ؛ گـروه سـوم)شمالى(تمیم، رباب و 
؛ گـروه پنجـم، )شـمالى(اياد، عك، عبدالقیس، مردم ھجه و عجمان :  ؛ گروه چھارم)شمالى(

شام از آنھـا بـود  -قبیله قضاعه  بن  ضر  -كه تیره غسان  موت و ازد بجیلـه، خثعـم، كنــده، ح
گروه ھفتـم) جنوبى(مذحج، حمیر، ھمدان و ديگر وابستگان آنان : ؛ گروه ششم)جنوبى( : و 

 9).جنوبى(قبیله طى بود 
ھاى ويژه آن را شناسـايى كنـد؛  عمر با توجه به موقعیت اجتماعى كوفه سعى كرد سیاست

حاكم را  خاب  مالك انت ین قبايـل و » ارزش قبیلــه«بنابراين،  نداد و حاكمـان كوفــه را از ب قرار 
ھا سـعد، سـردار سـپاه اسـالم و بنیـان: كرد ھاى مختلف انتخاب مى گروه شھر  اولین آن گـذار 

بود؛ سـپس ابوموسـى  حزوم  سر كـه وابسـته بـه قبیلـه بـنى م كوفه بود؛ بعد از او، عمـار يا
بود شعبه  كه . اشعرى كه از اعراب يمانى بود و آخرين حاكم در زمان عمر، مغیره بن  چـیزى 

قرار دادن خلفـا بـراى  در خصوص برخورد كوفیان با حاكمــان جالـب توجـه اسـت، تحـت فشـار 
عوض كردن يا گماشتن حاكمان است؛ به طورى كه ھیچ حاكمى به میل خلیفه عزل و نصــب 

رغم ابھت خاص عمر، مردم كوفه چنان او را به تنگ آورند كه  نشد اين امر باعث شد كه على
مردم كوفه به زحمتم انداختند چنانكه صد ھزار نفر از حـاكم خـود «: از آنان شِكوه كند و بگويد

سخت» راضى نیستند نداران  كه فرما گـیر را بـر آنـان  و مغیرة بن شعبه به وى پیشنھاد دھد 
 10.حاكم كن كه ھم خود آسوده باشى و ھم آنان آرام شوند

مان تدويـن  توجه عمر به میزان اعتبار افراد بر اساس سبقت در اسالم بود؛ به طورى كـه در ز
ھـا و   ديوان نیز حقوق و مزاياى افراد را بر اساس سبقت در اسالم، يارى كردن پیامبر در جنـگ

به جمـع سـپاھیان  11بندى كرد ھا رده شركت در جنگ  ً عدا و پـس از آنھــا افـرادى بودنـد كـه ب
شدن وضـعیت قبايـل، بـه  درباره تقسیم بندى زمین. اسالم پیوستند شخص  ھا نـیز بعـد از م

له ستور داد كـه بـراى ھـر قبی قاص د بى و صورت  سعد بـن ا ینى مشـخص كنـد و بـه  اى زم
خطكشى شده به آنھا تحويل دھد و در كنار قلمرو ھر قبیله، زمینى نیز با عنـوان جبانـه داده 

ھـايى نـیز بـه  زمین او عالوه بر اينھا، قطعه. شود تا از آن براى دفن مردگان خود استفاده كنند
َّه داد .اصحاب رسول خداصلى هللا علیه وآله، از جمله عبداللَّه بن مسعود و طلحة بن عبیدالل

12 
گرايى در میان  عمر بر اساس سیاست خاص خود از بروز اشرافیت قبیلگى و گرايش به تجمل

سـوزى در  كرد كه آنان تابع سنت باشند، چنان كه در زمان آتش كوفیان جلوگیرى و سعى مى
ھايى  ھا از نى درست شده بود، به سعد دستور داد كه مردم خانه كوفه به دلیل اين كه خانه

شد و يـا  از خشت بسازند اما بیشتر از سه اتاق نداشته باشد و سقف آنھا ھم زياد بلنـد نبا
زمانى كه شنید سعد در كاخ اقامت كرده و در ديدار با مردم مانع ايجاد كرده است، محمد بن 
ند و  مت ك نه خـود اقا ستور داد كـه در خا مسلمه را فرستاد كه قصر را آتش زند و به سعد د

 13.براى رسیدگى به امور مردم در قصر حاضر شود و بین مردم و خود مانعى ايجاد نكند
شكل بـاقى مانـد ساختار جمعیتى كوفه تا زمان على مان  ھنگـامى كـه . علیه السالم بـه ھ
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يل و  على گرفتن بعضـى از قبا علیه السالم به كوفه آمد، به دلیل برخى تحوالت، چون قـدرت 
ھـا را در درون  افزايش جمعیت كوفه پس از ورود مھاجران جديـد، بـا حفـظ ھفـت گـروه، قبیلـه

 .ھايى صورت داد جا كرد و تركیب آنھا، جابه
میر و ھمـدان : بندى جديد به اين ترتیب بود تقسیم منى(گروه اول، ح ؛ گـروه دوم، مـذحج، )ي

ھارم، ازد، )يمنى(؛ گروه سوم، كنده، حضر موت، قضاعه و مھره )يمنى(اشعر وطى  ؛ گروه چ
لب، و ھمـه شـعب ربیعـه )يمنى(بجیله، خثعه و انصار  جم، بكـر، تع گروه )نـزارى(؛ گـروه پن ؛ 

و گروه ھفتم، قیس، كنانه، دوبیه و عبدالقیس از  14)نزارى(ششم، اسد، تمیم، ضبه و رباب 
يابیم كه میزان قبايل جنوبى نسبت به دوره عمـر  با دقت در اين تركیب، درمى). نزارى(بحرين 

مان«در میان بافت جمعیتى كوفه، گروھى غیر عـرب بـا عنـوان . افزايش يافته است يـا » عج
شیوه ورود آنان به جمع اعراب، اين گونه بوده است كه در جنگ . شود نیز ديده مى» ايرانیان«

سپاه شـھان شـاه در ھنگـام جنـگ بـا فرسـتادن  قادسیه گروھى از سپاه ساسانى به نـام 
اى  پیكى، از سعد امان خواستند، مشروط بر اين كه در انتخاب محل اقامـت و برگزيـدن قبیلـه

كه نـام دوم را از  كه حلیف آن شوند، آزاد باشند، سعد پذيرفت و بدين ترتیب حمراء يا ديلمان 
 15.فرمانده خود گرفتند، با پذيرش اسالم وارد سپاه سعد شدند

شدند سـعد، بـراى آنـان حقـوق . اين گروه ابتدا با زھره بن جويـد سـعد از بـنى تمیــم حلیــف 
بعد از بناى كوفـه، . مشخص كرد و آنھا در جنگ جلوال و مداين نیز در ركاب سعد خدمت كردند

شدند عـالوه بـر  16اين گروه چھار ھزار نفرى مثل ساير سپاھیان اسالم در اين شھر سـاكن 
يج  آنان اسیران جنگى بعد از نبرد نھاوند وارد اين شھر شدند و پس از ازدواج با اعراب، به تدر

اين گروه ايرانى تبار، بخش اعظمى . نسل جديدى كه نژادى وابسته به ايرانیان بود، پديد آمد
باره فرزنـدان اسـیران ايرانـى گفـت از جمعیت كوفه را در بر مى از : گرفت به طورى كه عمر در

 17.برم شر آنان به خدا پناه مى
ھــا قـرار  كردنــد در زمــره يكــى از ايــن گـروه بــه طـور كلـّـى ايرانیــانى كــه در كوفــه زنــدگى مــى

َف كـه بـا  كشاورزانى كه از سوى مركز خالفـت حمايـت مـى: گرفتند مى ـر صاحبان حِ شـدند؛ 
شدند، امــا وابسـته بـه  پذيرش اسالم وارد كوفه شدند؛ بردگانى كه پس از قبول اسـالم آزاد 

ند . قبیله آزاد كننده خود بودند و اشراف ايرانى كه مسلمان شدند اين جمعیـت ايرانـى، ھرچ
فه بودنـد،  بر اسـاس شـغل و ويژگـى خاص خـويش، اغلـب از عوامـل تولیـدى شـھر كو ھـاى 

ً صناعت و پیشه با ايـن حـال، از سـوى  خصوصا شتند،  به آن نیـاز دا ورى كه اعراب به شـدت 
صى بـراى آنـان مقـرر مـى شدند و عرب اعراب تحقیر مى له حـق  ھـا قـوانین خا كردنـد، از جم

سه بـا عـرب عالى را نداشـتند و در مقاي ھـا، از حقـوق و مزايـاى كمــترى  رسیدن به مناصـب 
 18.ھا را اجرا كرد عمر اين سیاست. برخوردار بودند

جرا مـى) اعم از آزاد و اسیر(علیه السالم درباره ايرانیان  اين وضع تا زمان خالفت على شـد،  ا
شدند و ) اعم از عـرب و عجـم(اما در اين دوره، ھمه مسلمانان  از حقـوق مسـاوى برخـوردار 

عرب ھرچند روش تقسیم بیت المال و عدالت علـى ھـا، واكنــش  علیـه السـالم در قبـال غـیر 
نشینى نكرد و  علیه السالم در اين خصوص عقب شديد سران عرب را در پى داشت، اما على

 19.در بین فرزندان اسماعیل و اسحاق تفاوتى وجود ندارد: فرمود

  اى حاكمیت ارزشھاى قبیله

عثمان در شورايى كه براى انتخاب خلیفه تشكیل شد بـا پـذيرفتن شـروطى، چـون عمـل بـه 
كتاب خدا، سنت رسول اللَّه صلى هللا علیه وآلـه، سـیره شـیخین و شـرطى كـه عمـر بـه آن 

خالفـت عثمـان  20.بـه خالفـت رسـید» مسلط نكردن بنى امیه بر مردم«تأكید داشت؛ يعنى 
نقطه عطفى براى امويان بود، زيرا اين خاندان سابقه درخشانى در اسالم نداشتند و بیشـتر 
كرده بـود، اسـالم را  شان را خـیره ن كه چشم آنھا تا زمانى كه برق شمشیر مسلمانان در م
گذارى  ما وا شتند، ا عالى ندا مات  صب و مقا سیدن بـه منا نپذيرفتند؛ بنابراين، امیـدى بـه ر
خالفت به عثمان چنان آنان را به وجد آورد كه ابوسفیان نتوانست شادى خود را از اين واقعـه 

اى بنى امیه ھم اكنون كه خالفت را بدست آورديـد چـون : پنھان كند، او در جمع امويان گفت
گردد . گوى آن را بین خود بگردانید و بعد ابراز امیدوارى كرد كه خالفت در بین امويان موروثـى 
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 .اما گذر زمان گفته ابوسفیان را تأيید كرد 21.عثمان به رفتار ابوسفیان تندى كرد
ندخويى و سـخت نه  عثمان خالفت خود را در حالى آغاز كرد كه نه ت مر را داشـت و  گـیرى ع

له پـاى یه وآ صلى هللا عل گردانـى او از  روى. بنـد بـود مانند ابوبكر، به اجراى سنت رســول خدا
سیره شیخین از زمانى شروع شد كه كارگزاران واليات اسـالمى را از میــان امويـانى انتخـاب 

 .ھاى خوش نام جامعه اسالمى نبودند كرد كه يا قبالً مرتد شده بودند و يا از چھره
بن . كوفه نیز از والياتى بود كه توجه امويان را به خود جلب كرد عثمان در ابتداى امـر، مغـیرة 

كه سـعد بـه دلیـل  جا  شعبه را طبق وصیت عمر كنار گذاشته و سـعد را حـاكم كـرد و از آن 
فت و در ايـن گـیرودار، كـار بـه  اختالف با عبداللَّه بن مسعود، مورد اعتراض مردم كوفه قرار گر

به گفته طبرى اولین  22.تھديد و تحقیر عبداللَّه توسط سعد انجامید، عثمان سعد را عزل كرد
 .شھر اسالمى كه شیطان در آن فساد كرد، كوفه بود

بنى امیـه  ولید بن عقبه، اولین نماينده ارزش بود او دايـى عثمـان و از  ھاى جاھلى در كوفـه 
جو و بخشنده بود، اما به دلیل رفتارھايى كه در زمان  وى جنگ. نامى نبود ولید فرد خوش. بود

مداد شـد پیامبرصلى هللا علیه وآله از او سر زد، فاسق و گنـاه انتخـاب او بـه عنـوان  23كـار قل
فه، رفتارھـاى نابھنجـار او را از نظـر دور  حاكم كوفه كار درستى نبود، زيرا مردمان نكته ین كو ب

 .داشتند نمى
ولید در بدو ورود به كوفه توجه مردم را جلب كرد؛ با آنان مدارا نمود و بزرگان را گرامى داشت 
جادوگر يھـودى  اما پس از مدتى، با اعمال خويش خشم مردم كوفه را برانگیخت؛ دعوت او از 

 24 آمدھايى كه اين مـاجرا داشـت و كشته شدن جادوگر به دست جندب بن كعب ازدى و پى
و نیز حضور ولید با حالت مستى در مسجد و مشاجرات او با نمازگزاران، از جمله عبداللَّه بـن 

به جـاى دو ركعـت، . مسعود، بر شدت اعتراضات كوفیان افزود صبح را  وى بعد از اين كه نماز 
خوانم و آنـان بـا او در  اگـر مـى: چھار ركعت خواند، به حاضرين خطـاب كـرد ھم ب ید بـاز  خواھ

شكنى ولید نماينـدگان خــود را بـه مدينـه  كوفه به نشانه اعتراض به حرمت 25.فزونى افتادند
ا عثمان با آنان برخورد تندى كرد تا جايى كه مجبور شدند به عايشه پناه برند ّ اين . فرستاد، ام

شكنى متھـم كـرد،  امر باعث مشاجره بین عثمان و عايشه شد و عايشه، عثمان را به سنت
علیه السـالم حـد را بـر  سرانجام عثمان تسلیم درخواست كوفیان شد؛ ولید عزل شد و على

خود را بـه مـردم كوفـه كـرد و گفـت 26.او جارى كرد نده بعـدى  سـعید : عثمان سفارش نماي
مت نزنیـد در حـالى كـه سـعید،  شريف ترين افراد قوم من است، او را اطاعت كنید و بـه او تھ
اى خواند و در آن، مردم كوفـه را تھديـد كـرد  سعید در كوفه خطبه. تر از ولید ھم نبود نام خوش

 27.اى كه در كوفه برپا شود، به شدت سركوب خواھد كرد كه ھر فتنه
سابقه  گروه: گونه شرح داد اى به عثمان، وضعیت كوفه را اين سعید در نامه صلى و بـا  ھاى ا

به دسـت گرفتـه كوفه كنار زده شده ھـاى  گروه(انـد و آنـان  اند و مھاجران بعدى زمام امــور را 
با سـفارش اھــل . ھـا ھسـتند بانى و ھدايت كننده فتنـه) دار سابقه جواب سـعید  مان در  عث

سعید .  كند كه از وجود آنان در اداره امور اياالت استفاده كند سابقه و مھاجرين اول، تأكید مى
گه دارد، قات بعـدى  28در ابتدا به خوبى توانسـت كوفـه را بـراى مـدتى آرام ن قوع اتفا ولـى و

قاص، . سعید را به سرنوشت پیشینیان دچار كرد بى و اختالف سعید با ھاشم بن عتبه بـن ا
جاد  -كه گرچه اموى بود، ديدگاھى متفاوت با آنھا داشت  -از سرشناسان كوفه  ، عالوه بر اي

بن ابـى  فى پديـد آورد؛ بـه طـورى كـه بیــن سـعد  مشكالتى در كوفه، در مدينه نیز بازتاب من
مسئله ديگــر، تبعیــد گروھـى از بزرگـان .  وقاص، عموى ھاشم، با عثمان مشاجراتى درگرفت

سعید در  كوفه به شام بود كه به دنبال مشاجره میان عبدالرحمن بن اخنس االسدى شحنه 
بدالرحمن، كـه عــراق را بسـتان . كوفه با مالك اشتر و ديگران صورت گرفت در پـى سـخنان ع

ھايى كه با شمشیر ما تصـرف شـده شـما غصـب  قريش نامید، اشتر به او گفت كه سرزمین
 .كرديد

بن زيـاد و صعصـعة  تبعید اين گروه به شام و برخورد توھین آمیز معاويه با افرادى، چون كمیـل 
ضاع كوفـه دارد آنـان از ھـر فرصـتى اسـتفاده . بن صوحان و مالك اشتر، نشان از آشـفتگى او

مردم و نـابرابرى بر جـان و مـال  ماعى كـه بـه  كردند تا درباره چنگ انداختن امويـان  ھـاى اجت
عثمان نـیز از آنـان . دست اين خاندان و با پشتیبانى عثمان صورت گرفته است، اعتراض كنند

فه سرمنشـأ عـزل . گران و اوباش ياد كرد به عنوان فتنه ید بزرگـان كو به ھر حال، مـاجراى تبع

Page 4 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\63.htm



سعید بـه عثمـان شـكايت كردنـد ته و از  . سعید از امارت كوفه شد، آنان بار ديگر به مدينه رف
ياالت در مدينـه  سعید كه در اين زمان در جلسه اى كه سران اموى براى بررسـى مشـكالت ا

تن نمـى: برگزار كردند شركت كرده بود اعالم كرد دھـد و پیشـنھاد  به بركنارى از امارت كوفه 
 29.انگیزى اوباش كوفه، آنھا را به جنگ بفرستیم كرد براى جلوگیرى از فتنه

خود را بـه كوفـه رسـاندند و مــردم را از ايـن  صله  سید آنـان بالفا اين خبر به شـاكیان كوفــه ر
. اشتر در رأس ناراضیان قرار داشت و مردم به قصد يارى با او بیعـت كردنـد. تصمیم آگاه كردند

باز گردانـد سـرانجام . گروه مخالف از كوفه خارج شد و سعید را كه در راه كوفه بود به مدينـه 
عثمان مجبور شد سعید را عـزل كنـد و ابوموسـى اشـعرى را بـه جـاى او بـه حكومـت كوفـه 

 30.بگمارد
مى ھد عثمـان نشـان  كه كوفیـان از عملكـرد  بررسى ارتباطات بین كوفه و مدينـه در ع دھـد 

با عثمـان بیانگـر  ھت مخالفـت  عثمان ناراضى بودند و حضور فعال اشتر در ھدايت مردم در ج
عرب مـى شامل غـیر  كه برتـرى دادن  اين است كه نه تنھا سیاست تبعیض عثمـان  شـد، بل

ً اعراب يمانى را نیز در بـر داشـت مل باعـث شـد كـه . امويان بر ساير اعراب، خصوصا ايـن عوا
كوفیــان در شــورش ايــاالت بــر ضــد عثمــان و تجمــع در مدينــه، بــدون ھیــچ گونــه ترديــدى در 

ھــاى مختلــف اعــتراض حضــور پیــدا كننــد كــه ســرانجام آن بــه قتــل عثمــان انجامیــد و  صــحنه
ين  خواھى او دامن كوفیان را در جنگ خون طورى كـه تـاوان ا ھاى جمـل و صـفین گرفـت؛ بـه 

 .آمیز خود را با پذيرفتن سرورى شام بر عراق پرداختند ھاى اعتراض حركت

  تبلیغات سیاسى حاكمیت

به پـذيرش خالفـت وا  بعد از كشته شدن عثمان، مردم با اصرار فراوان، على علیـه السـالم را 
تنھـا گـروه  31.داشتند و اھالى مدينه به عنوان نماينده اياالت جھان اسالم با او بیعـت كردنـد

َّه بـن عمـر كـه شـیوخ مدينــه  اندكى، چون سعد بن ابى وقاص، محمد بـن مسـلمه و عبدالل
لى بان بودند، از بیعت با ع كه گري خود را از مسـائلى  خوددارى نمودنـد و  یه السـالم  یر  عل گ

يژه  آشفتگى. جامعه اسالمى شده بود، كنار كشیدند كرد عثمـان، بـه و ھايى كه در پى عمل
پــس از كشــته شــدن او در جامعــه پديــد آمــد، ترديــدھايى در دل مؤمنــان بــه وجــود آورد كــه 

فراد، سـردار معـروف سـپاه . تشخیص حق از باطل را براى آنان مشكل كرده بود ين ا نه ا نمو
لى یل  اسالم، سعد بن ابى وقاص بود كه خود را كنار كشید و زمانى كـه ع علیـه السـالم دل

فت، مـى پرسد، ضمن تأكید بر شايسـتگى علـى  كارش را مى براى خال يد علیـه السـالم  : گو
 32.شمشیرى به دست من دھند كه قدرت تشخیص حق از باطل را بدھد

به كسـب امتیـاز و دريافـت مقـررى  علیه السالم وارث جامعـه على اى بـود كـه سـران آن جـز 
ين مطلـب را  بیشتر از بیت المال نمى انديشیدند و كنار آمدن با اين گروه، بسیار مشكل بود ا

ــا علــى ــن شــعبه ب ــك ســخن  در گفــت و گــوى مغــیرة ب علیــه الســالم بايــد دريافــت كــه در ي
سران قـريش را در  علیه السالم از ايشان مى گونه خطاب به على نصیحت خواھد كه حكومت 

اياالت مھم به رسمیت بشناسد و بزرگان آنان را به مقامات عالى برساند تا حكومتش تثبیــت 
گذر زمان اين امر  33.كند كه طلحه و زبیر و معاويه را از خطر دور نكند شود، سپس اشاره مى

سالم را خدشـه توجھى به ھمین سه دسته، ثبات خالفت على را ثابت كرد كه بى دار  علیه ال
عدول  علیه السالم، مرد سـازش بـود و نـه آنـان از خواسـته كرد، زيرا نه امام على ھـاى خـود 

 .كردند؛ پس اولین بیعت كنندگان اولین پیمان شكنان شدند مى
قر  حركت پیمان شكنان به سوى عراق، على علیه السالم را در تصمیمى كـه بـراى انتقـال م

صمم به عــراق گرفتــه بـود م ستراتژيكى  خالفت از حجاز  یت اجتمـاعى و ا يرا موقع تـر كـرد، ز
كات احتمـالى معاويـه  براى رويـارويى بـا تحر شت  خاصى كه كوفــه در مقايسـه بـا مدينـه دا

شد بـا  ھنگامى كه امام على 34.تر بود مناسب گاه  شكنان آ سالم از حركـت پیمـان  علیـه ال
عراق  تا از رسـیدن آنـان بـه  ند و تـالش كردنـد  گروھى انـدك بـه سـرعت بـه دنبـال آنـان رفت

صره اجتمـاع نمودنـد و عايشـه را سـمبل . جلوگیرى كنند اما موفق نشدند پیمان شكنان در ب
كم  حقانیت خود اعالم و ھدفشان را خون خواھى عثمان قلمـداد كردنـد و پـس از بركنـارى حا

اردو زدند و ھاشـم » ذى قار«امام على در  35.علیه السالم، بر شھر مسلط شدند امام على
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يارى بـه كوفـه فرسـتادند در كوفـه، حـاكم ابقـاء شـده عثمـان، ابوموســى . بن عتبه را بـراى 
مى كارانه از ھمراھى با على اشعرى، مردم را با سخنان محافظه یه السـالم بـاز  . داشـت عل

علیه السالم و عمار ياسر براى اعـزام نـیرو از كوفـه،  علیه السالم ضمن فرستادن حسن على
 36.فرطه بن كعب انصارى را به عنوان حاكم كوفه روانه نمود و ابوموسى را عزل كردند

با پیمـان با رسیدن حسن شـكنان از قبايـل  علیه السالم به كوفه و تشويق كوفیان براى جنگ 
علیـه السـالم از آنـان بـه  گانه كوفه، دوازده ھزار نفر تجھیز و روانه ذى قـار شـدند علـى ھفت

گرمى استقبال كردند و ضمن خواندن خطبه، آنان را از ھدف خود و ماھیت جبھه مقابل، آگاه 
مى على. نمودند شروع درگـیرى بـاز  ند و تأكیـد  علیه السالم در طول اين مدت مردم را از  دار

 37.كنند كه تا زمانى كه مجبور به جنگ نشوند پیكار را آغاز نكنند مى
: بندى كرد علیه السالم به تدارك و آرايش سپاه پرداخت و آنان را بر اساس قبیله تقسیم على

ھـا  مردم قبايل حمیر و ھمدان به فرماندھى سعید بن قیس ھمدانى؛ قبايل مذجح و اشعرى
عدى بـن حــاتم؛ قبايـل قیـس و  به فرماندھى زيد بن نفر حارثى؛ قبیلـه طـى بـه فرمانـدھى 
عبس و ذبیان به فرماندھى سعد بن مسعود ثقفى؛ مردم كنده و حضر موت و قضاعه و مھره 
ندھى مخنـف  به فرما به فرماندھى حجر بن عدى كندى؛ قبايل ازد و بجیله و خثعم و خزاعه 
بن سلیم ازدى؛ مردم بكر، تغلب و ربیعه به فرماندھى محدوج ذھلى عالوه بر قبائل ھفتگانه 

نبرد آمـاده شـدند مذكور قريشى . ھا و مردم حجاز نیز به فرماندھى عبداللَّه بن عباس، براى 
ھروان بـه قـوت خـود باقـى  بندى لشكر كوفه در جنگ اين تقسیم صفین و ن چون  ھاى بعدى، 

 38.ماند
نگ بیـن طـرفین، پافشـارى اصـحاب  على رغم خواسته على علیـه السـالم در جلوگـیرى از ج

نان، اولیـن رويـارويى مسـلمانان در جامعـه اسـالمى را رقـم زد و  جمل و آغاز جنگ از سوى آ
شمار زيادى از آنان كشته شدند و بـذر شـك و ترديـد در بیـن مسـلمانان در تشـخیص حــق و 

نگ، از تعقیـب و تصـرف  باطل پاشیده شد؛ اين از زمانى بود كه على يان ج علیه السالم در پا
ما : مال طرف مقابل جلوگیرى كرد و مسلمانان در اعتراض به اين امر گفتند چرا جان آنـان بـر 

 39.حالل و اموالشان بر ما حرام است
علیه السالم بعد از پايان جنگ جمل و سروسامان دادن به اوضاع بصره، عبدالرحمن بـن  على

بود، روانـه  عباس را بر آن شھر گماشت و خود ھمراه سپاھى كه از كوفه براى يارى او آمده 
مردم در  على. آن ديار شد و حاكم و مردم كوفه از ايشان استقبال كردند علیه السـالم بـراى 

بر پیمـان شـكنان كاھلـى  مسجد خطبه خواندند و كسانى را كه در يارى كـردن ايشـان در برا
 40.كردند، سرزنش نمودند

مه على جه شـام شـد؛ نا به معاويـه نوشـت و او را بـه  علیه السالم در اولیــن فرصـت متو اى 
جرير بن عبداللَّه ھنگام ابالغ نامه امام به معاويه طى سخنانى وى را . اطاعت امر دعوت كرد

ھاجر تأيیـد  به اطاعت از على صار و م علیه السالم تشويق كرد، چـرا كـه خالفـت ايشـان را ان
ند و بـه معاويـه توصـیه كـرد بـا توجـه بـه سـابقه  لى واقــف بود بر شايسـتگى ع كرده و آنان 

علیـه السـالم را  وى جواب نامه علـى. علیه السالم مقابله كند تواند با على اش، نمى  گذشته
معاويه پس از تذكرات جرير، خطر را احساس كـرد و بـه  41.نداد و جرير دست خالى بازگشت

مارتش در  فكر چاره براى بقـاى ا جويى افتاد كه يا با على كنار آيد كـه در آن صـورت تضـمینى 
علیـه السـالم را  آويزى پیدا كند كه از آن طريق، مقابله خود بـا علــى شام وجود ندارد يا دست

خواھى عثمان كه قبالً از سوى اصحاب جمل  او راه دوم را انتخاب كرد؛ خون. موجه جلوه دھد
مت مصــر  مطرح شد و ناموفق ماند، به عالوه به خدمت گرفتن مشاورى كه بـه او وعـده حكو

خود بـاب دومیـن  42.توانست او را در رسیدن به ھدف يارى دھد داد، مى ين كـار  معاويـه بـا ا
 .علیه السالم را باز كرد جنگ بین مسلمانان در دوره خالفت على

عه كوفـه را آشـفته و در  صفین بـود جام  ً شین، خصوصــا جنگ سوم نیز كه حاصل دو جنـگ پی
فت و  ھايى كه جان تعداد زيـادى از آنـان را مـى جنگ. تشخیص حق و باطل دچار ترديد كرد گر

اى كه اغلب با آن نیت  علیه السالم در عدم استفاده از غنايم جنگى در جامعه سیاست على
رفتند و نیز تحقیرھاى طرف مقابل، چنان رخوت و سستى در كوفیـان ايجـاد كـرد  به جنگ مى

فه كـه . علیه السالم مشھود است كه در گفتار على مقايسه سخنان او در ابتداى ورود به كو
نشـان دھنـده  43داننـد،  نامند با سخنان ھنگام خـروج، كـه آن را زحمــت مـى آن را رحمت مى
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نگ نھـروان، . ھاى شخصیتى مردم كوفه بـود چرخش سريع ويژگى بـه طـورى كـه در پايـان ج
كار بـرد، امـا  على شام بـه  علیه السالم تمام سعى خود را براى حركت دادن آنان به سـوى 
بى. اى نگرفت نتیجه شنودى و  فه داشـت ناخ رغبـتى آنـان  در گفت و گويى كـه بـا سـران كو

لى. نسبت به جنـگ را دريافـت لب، ترسـو و بـى ع سالم آنـان را افــرادى دنیاط عقـل  علیـه ال
كننـد، حركـتى بـراى  معرفى كرد كه على رغم اين كه دشمن را در كمین خود احسـاس مـى

 44.دھند دفع او انجام نمى
از سوى ديگر، تحركات معاويه كه بعد از ماجراى حاكمیـت در شـام خـود را خلیفـه خوانـد و از 

او نیروھــاى خــود را بـه . مردم بیعت گرفت، اوضاع كوفه و سراسر جھان اسالم را آشفته كـرد
يمن، مصر، عراق و حجاز گسیل داشت و با تھديد و زور از مـردم بیعـت گرفـت وايـن مسـئله، 

بود؛ وى سـراى  45.علیه السالم را بیشتر كرد مشكل على جذب سـران  يه،  روش ديگر معاو
ــرار داد كــه از بازخواســت علــى ــه الســالم فــرار مــى خــود را مــأمن كــارگزارانى ق ــد؛  علی كردن

شد و ھمین طـور  علیه السالم برآورده نمى ھاى آنان در حكومت على دنیاطلبانى كه خواسته
ھا  استقبال معاويه از اين افراد و گروه. كردند علیه السالم فرار مى كارانى كه از عدل على گناه

مى ھاى آنھا شخصیت و برآوردن خواسته مى. داد شناسى خاص معاويه را نشان  ست  او  دان
علیه السالم  علیه السالم ترجیح دادند، به حقانیت على افرادى كه حضور در كنار او را بر على

ــه  ــیدن ب ــراى رس ــان ب ــه آن ــث شــده اســت ك ــان باع ــدالت خواھــى ايش ــا ع ــد و تنھ معتقدن
گرد آينـد ھايى كه در حكومت على خواسته . علیه السالم به آن نخواھند رسـید، نـزد معاويـه 

علیه السالم شكى  سیاست ديگر معاويه، تخريب شخصیت افرادى بود كه در اطاعت از على
معاويه بـراى . دادند، از جمله اين افراد قیس بن سعد بن معاذ، حاكم مصر، بود به دل راه نمى

مه رسیدن به مصر چون نمى به  توانست از طريق حیله قیس را به طرف خود جلب كند، نا اى 
اين مسئله باعث عزل  46.نام او جعل كرد و در آن نشان داد قیس با معاويه بیعت كرده است

قیس از مصر و گماشتن محمد بن ابوبكر بر اين ايالت شد كه در برابر معاويه و در مدارا كـردن 
شتگان  سان و گما با مردم مصر، شايستگى قیس را نداشت و شرايط را براى عملكرد جاسو

 .معاويه فراھم كرد
كه از  على بن ابوبكـر، مالـك اشـتر را  علیه السالم با مشاھده وضـعیت و دادخواھـى محمـد 

ند ھاى بزرگ كوفه و از حامیان جدى على شخصیت . علیه السالم بود به جانب مصر روانه كرد
سان خـود مسـموم  معاويه براى جلوگیرى از ورود او به مصر او را در بین راه، به دسـت جاسو

با  با شھادت مالك اشتر، خسارت بزرگى به على. كرد علیه السالم وارد شد، چـرا كـه كوفــه 
 47.كرد گرفت و از او پیروى مى علیه السالم نظام مى حضور مالك در اكثر موارد براى على

  علیه السالم خالفت حسن بن على

 48.امام حسن بن على بن ابى طالب در سال سوم ھجرى در مدينه ديده به جھان گشودند
آورى سپاه و  علیه السالم يكى از ھمكاران نزديك آن امام در جمع ايشان در طول خالفت على

شان بعـد از شـھادت علـى. ھـا بودنـد ياور ايشـان در جنـگ سجد كوفـه  اي سالم در م علیـه ال
عدم درك و شـناخت علـى خطبه به دلیــل  علیـه السـالم  اى خواندنـد و در آن، مـردم كوفـه را 

گويند اولین كسى كه اقدام به ايـن . سرزنش نمودند و بعد از آن، مردم كوفه با او بیعت كردند
سن ست «: علیـه السـالم گفـت كار كرد، قیس بن سعد بن معاذ بود كه خطاب بـه امـام ح د

عت كنـم با تـو بی خداى عزوجـل و سـنت پیــامبر وى و جنــگ بـا منحرفــان  تاب  بر ك » .بیاور تا 
ست كــه  در اين خصوص، تصمیم: علیه السالم شرط آخر را نپذيرفت و گفت حسن با او گیرى 

عت كننـد مردم . مشخص كند با چه كسانى جنگ يا صلح كنند و مردم وظیفه دارنـد او را اطا
 49.سخن ايشان را پذيرفتند و بیعت كردند

علیه السالم در آن به عنوان خلیفه انتخـاب شـد، عـادى  شرايط اجتماعى كه حسن بن على
نگ خانمـان نبود؛ جامعه سه ج نج سـال،  برانـداز را از سـر  اى بحران زده كه در طول كمتر از پ

ً زيان ديده، داغ گذرانده؛ خانواده رغبت به پذيرش امر بودند؛ احساس مردم بـه  دار و بى ھا اكثرا
عواملى بود كه ھمگى دست به دست ھم دادند و جامعه را حسـاس ... ثمر بودن جنگ و بى

علیه السالم آشكار شده  اعتمادى آنان از اواخر خالفت على ھاى بى نشانه. و شكننده كردند
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ين فشـار روانـى ظھــور خـوارج بــا انديشـه ند و افراطـى، بـود بود و حاصل ا عـالوه بـر . ھـاى ت
حرك  خود، ھرگونـه ت مشكالت داخلى، دشمن خطرناك خارجى با نظام گسترده جاسوسـى 

 .آنان را زير نظر داشت
ظر داشـت و پـس از آن كـه حجـت  حسن بن على علیه السالم طبق شرايط خاصـى كـه در ن

به شـناخت  مام شـد، خالفـت را پذيرفتنـد ولـى بـا توجـه  براى قبول درخواست مردم بـر او ت
بول بیعـت  جاد كـرده بودنــد، از ق جامعه كوفه و مشكالتى كه پیش از آن، براى خلیفه خـود اي

گیرى را از خود  عالوه بر اين، يك حاكم و خلیفه با كفايت، قدرت تصمیم. مشروط خوددارى كرد
يد او صـورت  كند بايد به صـالح اى كه بر آن حكومت مى كند و جنگ و صلح جامعه سلب نمى د

 .گیرد
علیــه الســالم،  معاويــه بالفاصــله بعــد از دريافــت خــبر بــه خالفــت رســیدن حســن بــن علــى

جاسوسان خود را به عراق اعزام كرد؛ در كوفه، مردى از بنى حمیر، در خانه قصابى فرود آمد 
ھـدف معاويـه از . و در بصره مـردى از بـنى القیــن در خانـه فـردى از بـنى سـلیم اقامــت گزيـد

خلیفـه . علیـه السـالم بـود فرستادن اين افراد، آشفته كردن اوضاع كوفه و بصره بر ضد حسن
ً دسـتور داد آنـان را گـردن بزننــد فورا سن  50.مسلمین از وجود آنان آگـاه شـد و  مام ح علیـه  ا

كار  السالم در اين خصوص، در نامه اى به معاويه، درباره اين اعمال ھشدار دادند كه تو با اين 
 51.خود عمالً خواھان جنگ با عراق ھستى

كند كه چه عواملى  سرعت عمل معاويه در فرستادن جاسوس توجه را به اين نكته جلب مى
باعث شد كه معاويه اين ھمه بر اخبار كوفه مسلط باشد؟ آيا در میان مردم كوفه كسانى بـه 

كرده بودنـد؟ اينـان از میـان چـه طبقـه فق  اى از  طور پنھانى بر سر اين مسئله بـا معاويـه توا
جامعــه بودنــد؟ آيــا اشــراف زيــان ديــده كوفــه بودنــد كــه امتیــازات از دســت رفتــه خــود را بــاز 

كردند؟ به ھر حال، صـرف  جستند؟ يا افرادى مزدور كه براى رفع نیازھاى آتى خود كار مى مى
رسـاندند،  ھا، وجود افرادى كه اخبار كوفـه را بـه سـمع معاويـه مـى نظر از ھر يك از اين گزينه

نگـارى بیـن  با ايـن ھمـه، نامـه. قابل انكار نیست و مسائل بعدى، صدق اين گفته را تأيید كرد
علیــه الســالم در چنـد مرحلــه ادامــه داشــت كــه ھــر كــدام داراى  معاويــه و حســن بــن علــى

به بیعـت و سـرزنش معاويـه بـه خـاطر فرسـتادن  نكته يه  ھاى مھمى، چـون فراخوانـدن معاو
تـر و بـه  كه من از تو بـزرگ: معاويه در پاسخ به فرا خواندن او به بیعت، گفت. جاسوس، بودند

فت  امور سیاسى از تو آگاه ترم؛ بنابراين خالفت را اكنون به من واگذار و بعد از من، تو بـه خال
یم  خواھى رسید؛ اگر اين را قبول كنى خراج عراق و ھر ايالتى كه پیشنھاد كنى به تـو خواھ

 52.داد
فراھم كـرد معاويه با رد بیعت حسن بن على . علیه السالم، زمینـه درگـیرى عـراق و شـام را 

لى كه ع كرد  عالم  طى  وى به فرمانداران خود ا شته شـده و سـران كوفــه  سالم ك علیـه ال
مى اى از او امان خواسته نامه ست اند؛ پـس بـه سـوى عـراق  با ما يم و پـیروزى  امـام  53.رو

علیه السالم از حركت معاويه آگـاه شـد و حجـر بـن عـدى را مـأمور كـرد كـه بـه والیـان  حسن
ند «: واليات آماده باش دھد سپس خود به منبر رفت و بـراى مـردم خطبـه خوانـد ھمانـا خداو

كر  » .در نـزد شـما نامیـد) سـختى(جھاد و پیكار بر دشمنان را به بندگان مقرر فرمـوده، آن را 
معاويه از تصمیم ما بر جنگ آگاھى يافت و : ايشان با تشويق مردم به جنگ با شامیان فرمود

راھى دمشق شد پس اكنون وقت آن رسیده كه به رويارويى با او بپردازيد و حق خـود را از او 
 54.بگیريد

علیه السالم سخنان خود را به پايان رساند، امـا در جـواب او سـكوت مرگبــارى بـر  امام حسن
لى عى كـه امـام ع حاكم شـد از ھمـان نو يان  جمعیت حاضر در مسـجد  علیـه السـالم در پا

مه خطبه ه بـن عبـاس، در نا اش بـه  ھاى خويش، شاھد بود؛ اين خاموشى بـا آن چـه عبداللـَّ
با تـو  حسن بن على گرفتن حقشـان از معاويـه  علیه السالم تذكر داده بود كه مردم به امیـد 

لل مـى عـدى بـن حاتـم  55.خوانـى نداشـت كـنى، ھــم بیعت كردند و تو در گرفتن اين حق تع
سكوت را شكست؛ مردم كوفه را به دلیل شور و شوق اولیه و سكوت پس از آن، تـوبیخ كـرد 

بعد از او، سـعید بـن . و آنان را به شیران روز آسايش و روبھان روز سختى و جنگ تشبیه كرد
سن يت از ح سخن  قیس، معقل بن قیس، و زياد بن صعصعه ھر كـدام در حما علیـه السـالم 

 .گفتند و حضرت بر آنان دعا كرد
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سپاه بـراى اعـزام بـود نخیله وعده شان  ظاھر امـر سسـتى و بـى. گاه  عالقگـى كوفیـان را ن
كوفیان رنگ پذيرى خود را نشان دادند؛ نه تنھا آن زمان، بلكه در قبـل و بعـد از آن نیــز . داد مى

زدند و بعـد از آن كـه  چنین كردند و در اين صفت، سرآمد روزگار شدند؛ مردمانى كه حرف مى
با تشـويق . بردنـد شد، به اشتباه خود پى مى سخنانشان به فاجعه تبديل مى بـه ھــر حـال، 

یه گـرد آمدنـد تاب . افراد ذكر شده، نیروھاى محدودى در نخل كه در ك ايـن موضـوع روايـتى را 
علیه السالم چھل  در زمان على«: گويد برد، ابن اثیر مى كامل نقل شده است، زير سؤال مى

يه اھــل شـام را ... ھزار تن از سپاھیان با او بیعت مرگ كردند شنید كـه معاو سن  و چـون ح
يه از كوفــه لشـكر ... براى جنگ تجھیز و سوق داد او ھم با ھمان سپاه بـراى مقابلـه بـا معاو

سو، سـخنان علـى 56».كشید ـكوه او را از مـردم كوفــه نشـان  چون از يك  علیـه السـالم، شِ
لى دھد و از سوى ديگر، بى مى علیـه  میلى مردم كوفه در پاسخ به درخواسـت حسـن بـن ع

 .خوانى ندارد شود و با گفته ابن اثیر ھم السالم براى جنگ با شامیان ديده مى
از دير عبدالرحمن عبیداللَّه . علیه السالم با سپاھى روانه جنگ با معاويه شد حسن بن على

دقت در تركیب اين سـپاه . بن عباس را با دوازده ھزار از سپاه خود به پیشواز شامیان فرستاد
ه بـن عبـاس در مــدارا كـردن بـا  ھاى مؤكد حسن بن على و سفارش علیه السالم بـه عبیداللـَّ

علیه السالم و آخرين  سپاھیان و اين كه آنان قاريان شھر، باقى مانده افراد مورد اعتماد على
مى گروھى بودند كه دست از مقابله با معاويه برداشتند، معرفى مـى دھـد كـه  كنـد؛ نشـان 

 57.اند علیه السالم بوده اكثر آنان از صحابه و شیعیان خاندان على
گاه بـه  ھنگامى كه امام حسن ھبران آ بق رسـم ر علیه السالم به ساباط رسید، در آن جا ط
سران كوفـه  اى خواند و مى وضعیت سیاسى خطبه خواست با آن خطبه، وفادارى و ھمدلى 

مردم  من خیرخواه: علیه السالم بعد از حمد و ثناى خدا فرمودند امام. را با خود محك زند ترين 
به وحـدت و جــدايى از  58 اى از مسلمانان به دل نـدارم به بندگان خدا ھستم و كینه شـما را 

به صـالح شماسـت از خودتـان آگـاه تفرقه دعوت مى تـرم، پـس دسـتوراتم را  كنم و در آن چه 
 59.ام يارى كنید عمل كنید و مرا در انديشه خیرى كه در پیش گرفته

صد صـلح دارد؛ بنـابراين بـه او  مردم از اين گفته حسن ند كـه او ق شت كرد علیه السـالم بردا
شـتافتند، از كشـتن او  حمله كردند و اگر مردى از قبیله ربیع و ساير شیعیان به كمك او نمـى

سنان . علیه السالم به سوى مداين حركت كرد حسن. كردند دريغ نمى حراج بـن  در بین راه، 
كرد سـپاه   امـام. او را كافر خواند و مجروح كـرد مدائن، سـعى  پس از ورود بـه  علیـه السـالم 

ين . متالشى شده را سروسامان دھد در اين ھنگام، نمايندگان معاويه را به حضور پذيرفت، ا
علیه السالم صلح را پذيرفته اسـت، از ايـن  افراد در راه بازگشت چنان وانمود كردند كه حسن

بر مـوارد ذكـر شـده، شـايعه 60.تر شد رو وحدت سپاه با اين سخنان گسسته نى  عالوه  پراك
كه  جاسوسان معاويه در سپاه امام حسن عث شـد  ً در طاليه سپاه، با علیه السالم، خصوصا

سران سپاه، يكى بعد از ديگرى به سوى معاويه بروند و آشكارا يا پنھانى، با او تبــانى كننـد، 
كه يـا حسـن حتى در نامه علیـه السـالم را دسـتگیر و بـه او  ھاى خود، به معاويه قــول دادنـد 

 61.گیرانه او را بكشند تحويل دھند و يا خود غافل
مى یچ وجـه امكـان  صحنه پیش رو نشـان از سـپاھى متالشـى  نان بـه ھ داد كـه انسـجام آ

ه بـن عبـاس را كـه دو  نداشت، زيرا از يك سو، برق سكه ھاى معاويه، حتى چشمان عبیداللـَّ
و از سوى ديگر، گرايش سران سپاه به  62فرزندش به دستور معاويه كشته شدند، خیره كرد

نگ و نـیز تصـور خــوارج، كـه خـون حسـن را بـه سـبب شـايعه  معاويه و بى رغبتى آنـان بـه ج
مى 63طلبى و پذيرش آن، مباح اعالم كردند، صلح علیـه السـالم  كنـد كـه امـام حسـن معلوم 
 .اى جز پذيرش پیشنھاد معاويه نداشت چاره

 ھا نوشت پى
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