
  ]نیامام حسن و امام حس یـ اجتماع یاسیره سیس یهاشباهت

 *یلنگرود یحسن عاشورحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

در حوزو مسائل سیاسی  [کی از موضوعا، بایسته پهوهش، بفاو، رویکرد امامانی

ه اجتماعی است. همین امر، سب  گردیدو است که این پرسش مطر  شود: چهرا رونهد   

بفاو، دارد: یکی صهلح   ]های اجتماعی امام حسن و امام حسینسیاسی و فعالیت

 کند؟و دیگری قیام می

بیین سیرو سیاسی این دو امام بزرگوار را ب یهاکوشد، مشترکا، و بفاو،این نوشتار می

رسد که بهه گفتهه اسهتاد شههید     نماید. همهنین، در بیان پرسش یادشدو به این نتیجه می

کهرد و اگهر امهام    بود، قیام مهی می  {به جای امام حسین {اگر امام حسن مطهری

فهه خهود عمهل    ینمود. هر دو به وظبود، صلح میمی {به جای امام مجتبی {حسین

ایهن دو   1؛ابرنَن َُهَيَا ُِِإِمَنمَن ُِقَنمَنُأَورُقَعَدَا»فرمود:  ,امبر اسالمینمودند؛ همان گونه که پ

از ایهن رو،  « ا سکو، نمایند.یام کنند و یاند؛ خواو قن، هر دو امامیفرزندم، حسن و حس
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ک هر منهه را انجام دادند، درست و به صال  مسلمانان بودو است؛ خواو به فلسفه یهر 

ک در یه م؛ به بیان دیگر، ههر  یاز در  من عاجز بمانم و خواو یببر یو حکمت کارشان پ

کهه اقتاهای زمهان امهام     خود، به مرلوت جهان اسالم عمل کردند؛ چنهان  یظرف زمان

 ام بود.یق {نیصلح، و الزمه زمان امام حس {حسن

 ]نیامام حسن و امام حس يـ اجتماع ياسیس یهاتیبه فعال ينگاه

 ,امبری. در زمان پ1

 یهها تیه فعال ]نی، به جهت خردسال بودن حسهن ,اسالم امبریا، پیدر زمان ح

من دو را  ,امبریه کهه پ نیخورد؛ جز ایاز من دو به چشم نم یچندان یه اجتماع  یاسیس

در مباهله شرکت دادند و این امر نشان از جایگاو بلند ایهن دو امهام دارد؛ زیهرا از میهان     

 مهم اسالم، اینان از کسانی بودند که در مباهله شرکت دادو شدند.   یهاشخریت

 ابوبكر و عمر ي. در زمامدار2

 فدک يـ شهادت دادن برا

از دسات  « فاد  »ازّل توسا  حوومات،    ی، در هماان رززهاا  ,امبریبعد از رحلت پ

در گرفت. ابوبور  یز ابوبور، مشاجرات }ن فاطمهیگرفته شد. ب }حضرت فاطمه

، {یر مؤمناان، علا  یا ازرد! امیش شاهد بیخو یواست که در اثبات مدعااز حضرت خ

دادند؛ اما اباوبور شادود    یمن بر این مطلب گواهیز امّ ا ]نیامام حسن ز امام حس

 1باز نگرداند. یفاطمه را رد کرد ز حقش را به ز

 عثمان ي. در زمامدار3

 ـ شركت در بدرقه ابوذر

از منکهر   یعثمان ناراحت بود و بهه نهه   یهااستیعثمان، ابوذر از س یدر زمان زمامدار

کرد. عثمهان کهه بومهل انتقادههای او را نداشهت،      است او انتقاد مییپرداخت و از سمی

د ابهوذر را  یه چ کهس نبا ید نمود و دستور داد که هه یابوذر را به شام و سپس به ربذو ببع
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ر را بدرقهه نمودنهد. در   ارانش ابوذیهاشم و یچند از بن یبنو  {ی؛ امام علدیبدرقه نما

 {یز حاور داشتند؛ نخسهت امهام مجتبه   ین ]نین بدرقه، امام حسن و امام حسیا

سهته اسهت کهه سهکونت کنهد و      یکننهدو شا وداع یکه بهرا  ییجارمود: عمو جان! از منف

و  یکنندو خو  است که باز گردد، سخن کوباو خواههد؛ هرچنهد بأسهف، طهوالن    بدرقه

 یادموریه ا را بها  ی. پس دنیکنو کردند منهه که خود مشاهدو مین مردم با بی. ادراز است

 ید روزهها یه من را به ام یهایها و ناکامیدشوار یاز من، از خود واگذار و سخت ییجدا

را  ,امبر خهدا یه کهه پ نیشه کن با ایو صبر پ ییبایپس از من، بر خود هموار کن، و شک

ه سهخن  ب {نیباشد. سپس امام حس یاز بو خشنود و راض یکه و یدار کنید یدر حال

 1مطالبی بیان فرمود. {ممد و در ادامه سخن امام حسن

 ان شورش بر ضد عثمانيـ در جر

که مهردم معتهر ، عثمهان را بهه مواصهرو خهود درمودنهد، امهام حسهن و امهام            یهنگام

 ییهها اش رفتند. بر اثر سهنگ دفاع از عثمان به خانه یبرا {با فرمان امام علی {نیحس

مجهرو  شهد و خهون بهر      {نیکردند، امام حسکه مردم به طرف خانه عثمان پربا  می

 وار خانه باال رفته و عثمان را کشتند.یگاو معترضان از دد. منیگرد یارجصوربش 

 بهه  بنها ر ایهن مهاجرا،   د ]شود که دخالت امهام حسهن و امهام حسهین    یادموری می

 صور، گرفت. {مرلوت، با هماهنگی امام علی

 {یامام عل يدر زمامدار. 4

 ـ شركت در جنگ جمل

یفعال داشتند. امهام مجتبه   یحاور {یهر دو برادر در جنگ جمل در رکا  امام عل

اران یه چنهد از   یاسر و بنه یش از شروع جنگ جمل، به دستور پدر، همراو عمار پی {

 2ن جهاد دعهو، کهرد.  یوارد کوفه شد و مردم کوفه را برای شرکت در ا {ر مؤمنانیام

و همدستانش، بیش از نه هزار نفهر  « یاشعر یابوموس» یهایاو بوانست به رغم کارشکن
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او در جنهگ جمهل، در خهط مقهدم جبههه       1دان جنگ روانه سازد.یرا از شهر کوفه به م

 2کرد.د و بر قل  سپاو دشمن حمله مییجنگمی

 نیـ شركت در جنگ صف

به عهدو داشهت   یوها نقش مهمرین یج عمومیز در بسین نیدر جنگ صف {یامام مجتب

ش، مردم کوفه را به جههاد و سهرکو  کهردن دشهمنان     یج خویو با سخنان پرشور و مه

 یدر راو حهق، بهه قهدر    یجانباز یبرا {نیاو و امام حس یممادگ 3اسالم دعو، نمود.

را از دامه جنگ باز دارنهد   ]نیاران خود خواست، حسنیاز  {ر مؤمنانیبود که ام

 4ن نرود.یت، از بین دو شخریبا کشته شدن ا {امبریبا نسل پ

 {امام حسن ي. در زمامدار5

، چه در زمان جنگ با معاویهه و چهه   {امامت امام مجتبی در دورو {حسین بن علی

 {گاو که پهس از شههاد، امهام علهی    در هنگام صلح، مطیع و یار و یاور برادر بود. من

ام امهور را بهه دسهت گرفهت، امهام      بیعت نمودند و حار، زمه  {مردم با امام مجتبی

به عنوان یار و مشاور برادر، در کنار ایشان بود. او خود را سربازی فداکار در  {حسین

راو مرمان برادر معرفی کرد و به دعو، برادر، در بسیح نیروهها بهرای نبهرد بها سهپاهیان      

فهه خهارج   ، از کو{معاویه لبیک گفت و همراو با نیروهای بوت فرماندهی امام مجتبی

 شدند با در رویارویی با لشکریان شام از امام خویش دفاع نمایند.

های حار، بهود و در  ، پیرو سیاست{زمامداری امام مجتبی در دورو {امام حسین

دانست و اطاعت از حاهر، را  را بر حق می {امام حسن یهاها، سیاستهمه عرصه

. از این رو، هنگامی که مهنگ نبرد با سهپاو شهامیان نواختهه شهد،     شمردبر خود الزم می

، نقش اساسی «مسکن»و « نخیله»در بسیج و اعزام نیروها به اردوگاو  { حسین بن علی
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؛ ور داشهت موری لشهکر حاه  ، بهرای جمهع  «ساباط»و « مدائن»داشت و همراو برادر در 

 نیز بابع ایشان بود. { که در زمان صلح امام حسنچنان

از کوفه رهسپار مدینهه   { گاو که امام مجتبیگیری برادر از حکومت نیز منبعد از کنارو

ههایش در برابهر انتقادههای    در کنار برادر بود و مدام از سیاست { شد، حسین بن علی

های دوستانی که در جنهگ بها معاویهه پافشهاری     ویهو در برابر انتقاددوست و دشمن، به

کرد و خود را سرباز وفهادار و فهداکار   داشتند و از معاهدو صلح ناراضی بودند، دفاع می

ه یه در بدار  جنهگ بها معاو   { کرد. گفتنی است، امام حسنمعرفی می { امام مجتبی

فرمان داشت؛ در  یمجهز و ممادو اجرا یرویش از شرت هزار نفر نیه، بیبود. سپاو معاو

ف ی، ضهع یان، اند ، پراکندو، ناهمگون و چند دسته و بهه طهور کله   یکه سپاو کوف یحال

 ن ضعف، سه عامل عمدو داشت:یبودند. ا

 ت؛یان حکمی. جر1

 ه و عمرو عاص؛یمعاو یهارنگی. ن2

 .{ انت عبیداهلل بن عباس، فرماندو اوّل سپاو امام حسنی. خ3

ان، در جنهگ  یان در برابهر شهام  یه کوف یبرا یروزیط پیران شیدر چند سال گذشته، بهتر

ن حادثه گذشته و مردم کوفه سه جنگ: جمهل،  یش ممدو بود؛ اما چند سال از این پیصف

اسهر و مالهک   یاز دالوران مانند عمار  یاریاند و بسن و نهروان را پشت سر گذاشتهیصف

 یجهالهت ابوموسه   ت ویه ان حکمیه ان بها جر یه ه کوفیه اند و روحدویاشتر به شهاد، رس

ن یبهر نییبه پا { یر مؤمنان، علیز با شهاد، امیعمرو بن عاص و ن یبکاریو فر یاشعر

ان امهام  یسهپاه  یروزیه رخ دههد، احتمهال پ   یط، اگر جنگین شرایدو است. در ایحدّ رس

 یگهر یجنگ د یرایان، پذیکوف ی  به صفر است. افکار عمومیاند ، بلکه قر { حسن

 { ن سخن امهام حسهن  ین مدعا، ایل ایشد. دلیرو میروز بر منان چروزبه ینبود و سست

 است که به سپاو خود خطا  فرمود:

سهت، دعهو، کهردو اسهت؛     یکه عز، و انراف در من ن یزیه ما را به چید که معاویبدان

ن ید و اگر جز اید و ممادو کارزار با منان، اعالن کنیحال، شما اگر خواهان عز، و شرافت
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، هیه اد زدنهد: البق یه فر ی، جملگه { ین خواست امام مجتبه ید. در پاسو به اییبگواست، 

 1«م.یم جنگ کنیخواهیم، نمیم زندو بمانیخواهی؛ ما مهیالبق

ت مرالح عامّه مسلمانان و حفظ اسهالم، از حکومهت   یبر این اساس، حار، برای رعا

 نمود.  یریگکنارو

 فلسفه صلح

ل یه م که صلح، بر حار، بومیرسیجه مین نتی، به ایخیا، و اسناد باریبا دقت در روا

ک مسهأله  یه بهود کهه صهلح، بهه عنهوان       یابه گونه یو خارج یط داخلیشرا یعنیشد؛ 

شان، شخص مهؤمن،  یا یل شد و اگر به جایو اجتنا  ناپذیر، بر حار، بوم یضرور

 داشت.میانجام داد، ن { یجز منهه امام مجتب یانیز بود، چارو یگریمگاو و خردمند د

، جنگ به نفع مسلمانان نبود؛ چهون در صهور، جنهگ میهان دو     یط خارجیاز نظر شرا

حملهه  « دار االسالم»شمردند و به یمت میسپاو شام و کوفه، زمامداران روم فرصت را غن

ت، بمهام  یه ان؛ بلکهه در نها یه ان بود و نه به نفع کوفین حمله، نه به نفع شامیکردند. ایم

« یعقهوب یابهن واضهح   » ن سهخن، جملهه  یشدند. شاهد امسی  جدی میمسلمانان دچار 

افهت  یبه شام بازگشت و خبر  یکم هجریه در سال چهل و یکه نوشته است: معاو است

ش گرفته اسهت. پهس،   یانبوو، راو جنگ را در پ یار و مردمیان بسیکه لشکر روم با سپاه

 ینهزد و  ید اسهت، بهاز دارد. کسه   ازمنیمن ن یدگیر و رسید که او را از منهه به بدبیبرس

میان دو سهپاو کوفهه و    ین، اگر جنگیبنابرا 2نار با او صلح کرد.یفرستاد و بر صد هزار د

 افتاد، برندو من، روم بود.یشام ابفاق م

شهد. من  بمام نمی { ای بود که جنگ به نفع سپاو امام مجتبیشرایط داخلی هم به گونه

ت، یه ان حکمیه برابر دشمن نداشهت. پهس از جر  در  یرومند و قویک جبهه نیحار، 

مهردم را بهه    { شد. امهام حسهن  یان افزودو میان در برابر شامیکوف یروز بر نابوانروزبه

 دادند. یحار، پاسو مثبت نم یمردم به فراخوان یخواند؛ ولیان فرا میجنگ با شام
                                                           

ُ.406،ُص3ُجُُپيشين،،ُالتنريخفيُ.ُابنُاثي ،ُالكنمل1

،2ُجُ،1371ُانتشنراتُعلميُوُف هنگي،ُتْ ا :ُمحمداب اهيمُآيتى،ُُ:بنُواضح،ُتنريخُيعقوبى،ُت جمهُاحمديعقوبي،ُ.2ُ

 .145و144ُُصُ



 

 

 

 
   191  ]هاي سيره سياسي ـ اجتماعي امام حسن و امام حسينشباهت

 

 سد:ینویم { اران امام حسنیدر تقسیم  دیخ مفیش

 شدند:  یم میچند گرزه، تقساصحاب حضرت به »

 ؛{ طال بن ابی یان علیعی. ش1

زو جنگ بها  ین گروو، بنها با انگی. اهیز دشمن معاویو ن { یو دشمن امام عل ی. خارج2

 جمع شدند؛   { یه گرد امام مجتبیمعاو

ن گروو، ممادو بودند که با گرفتن پهول بهه   یبودند. ا یم جنگیغنا یکه در پ یاطلبانی. دن3

« الومهراء »ست هزار نفر بودند و در منطقهه  ین عدو، بیمورند. ا یا، رویاغتشاش و جنا

 کوفه سکونت داشتند؛  

 د بود؛ یجاد بردیدادند و کارشان ایص نمی؛ کسانی که حق و باطل را بشخ. شکاکان4

بودنهد.   یلگیت قبی؛ کسانی که بدون بوجه به حق و باطل، بابع عربّیلگی. متعربان قب5

رفتنهد و  یم یکردند، منان به من سویباطل هم حرکت م یله حتی به سویقب یرؤسااگر 

 1دند.یجنگیبر ضدّ حق م

ای بود که خود حار، بیان داشت کهه برخهی کوفیهان ممهادو بودنهد بها       وضع به گونه

 2حار، را دستگیر و به سپاو معاویه بوویل دهند.

ه ههم  یه نبود. اگرچه صهلح بها معاو  شود که جنگ به مرلوت یط، استفادو مین شرایاز ا

ُنْل ُمَُهعنقُِهالُْسَيرلَُه»فرمود:  { یباربر بود. امام علانیاقدام به جنگ ز یمطلو  نبود، ول

ر را از یه سهت کهه خ  یعاقل من ن 3؛نِي َُالش َّي ِفُُخَعريَُنْلَُمَعنقِالُْلكنَّوَُ ِّالشَُّنْ َُمِي ِفُُالخعريَ

ص دهد و ین دو شر، شری کمتر را بشخیدر بص بدهد؛ بلکه عاقل من است که یشر بشخ

 «ند.یبرگز

 ن بارو فرمود:یدر ا { یامام مجتب

نبهرد بها او    یبرا یارانیکه نیه نکردم؛ جز ایم معاویبه خدا سوگند! من حکومت را بسل»

پرداختم؛ امّا مهن مهردم   یداشتم، ش  و روز با او به نبرد میم یدا نکردم. اگر همراهانیپ

                                                           

ُ.10ُ،ُص2ُ،ُجُپيشينرشند،ُاإلُ.ُشيخُمفيد،1
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 ییچ گونه وفها یشوند و در منان هیمنان، اصال  نم انمزمودم و دانستم که فاسدکوفه را 

ان خود اخهتالف دارنهد و چنهد    یشود اعتماد کرد. منان در میست. به بعهدا، منان نمین

مها   یشان را بهر رو یرهایکه شمش یما با شما است؛ در حال یهاند: دلیگویاند. مدسته

 1«اند.و کردواند و جهت کشتن ما مماددویکش

کرد، همان عدو انهد   یه اقدام میبه جنگ با معاو { ی، اگر امام مجتبیطین شرایدر چن

مهن  »ان داشهت:  یه ن بهارو ب یه شدند. خود حار، در ایان هم که بودند، کشته میعیاز ش

و حفاظت  یدارپاس ین کندو شود. خواستم برایزم یشه مسلمانان از رویدم که ریبرس

 2«بماند. یباق ین، نگاهبانیاز د

 ؛ومٍُمهُنيُيوبُِإل  حُالُْ ِعَُهيِفْتُُدَيرأ َتلُفَقَالْنَتِننُخنصّةًُمِعَيشُيلعَُنًيصنلَحتُُبُقْفَ»ز فرمود: ین

دم کهه جنهگ بهه    یه ان ما حفظ بشوند. پس، مناس  دیعیخروص شمرالوه نمودم با به

 3«گر موول گردد.ید یروز

ز مرهالوه  یه ن 4هیه بیدر حد { امبریه پگر، صلح خود را بها صهلح   ید یحار، در سخن

ن یه ت، بفهماند که ایسه نمود که در نهایمقا« اشجع یبن»و « ضمرو یبن»ل یحار، با قبا

حاهر،  دیگهران بهه ایشهان، ماننهد اعتهرا        یهاصلح، به نفع اسالم است و اعترا 

 5او مگاو نبود. یبه حار، خار است که از فلسفه و حکمت کارها { یموس

 را دنبال نکرد؟ { است امام حسنیس { نیچرا امام حس

همهان سیاسهت بهرادر را در دورو     { در پاسو به این پرسش باید گفهت: امهام حسهین   

زمامداری معاویه دنبال نمود؛ اما دورو زمامداری یزید، شرایط جدیدی پیش ممهد و ایهن   

 یاسه یو س ی، فرهنگه یط اجتمهاع یت و شهرا یطلبید. موقعشرایط، راهکار جدیدی را می

                                                           
 .12،ُص2ُجُق،1350ُنجف:ُالمطبعةُالم تضويه،ُحتجنج،ُاإلطب سي،ُ.1ُ
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متفهاو، بهود؛    یکم هجریکم با سال شرت و یاکم بر جهان اسالم، در سال چهل و ح

 را:یز

طنت و یشه  ، ازهیه ؛ معاوندداشهت  بفهاو،  ، از برخی جها، بها یکهدیگر  دیزیه و ی. معاو1

د یه زیسهه بها   یکهه قابهل مقا   برخوردار بوددر حل و فرل امور مسلمانان  یخاص یرکیز

از مشکال، را  یداد و برخیو خود را بر حق جلوو مپوشید ین میه، لباس دینبود. معاو

ر یاعتنا بهه شهعا  یو ب یبجربه، الابالیخام، ب ید جوانیزی یکرد؛ ولیبا مهار، بر طرف م

 بود. ینید

و  ی، متفهاو، بهود. از سهال سه    یو افکار عموم یفرهنگ ی. زمان دو امام، از نظر فاا2

 یشرکت داشتند. جنگ، بلفا، ماد ان سه بار در جنگیبا سال چهلم، کوف یششم هجر

دنهد و همهه   یدیل نمهود. مهردم خهود را طلبکهار مه     یه بهر منهان بوم   یبسهیار  یو انسان

و جهوّ   یکردند. افکهار عمهوم  یم { تیالبپنج ساله گذشته را متوجه مل  یهاتیمسئول

در  یزار بودند؛ ولیان از جنگ بیحاکم در کوفه، خواهان معاهدو صلح بود. کوف یفرهنگ

 ن نبود.یکم، چنیسال شرت و 

در سال  { نیت امام حسیکم، با موقعیدر سال چهل و  { ت امام حسنی. میان موقع3

فه مسلمانان بهود  یبه طور رسمی خل { کم، بفاو، وجود داشت. امام حسنیشرت و 

فه مسلمانان کشته شهدو اسهت و   یگفتند حاکم و خلیشد، مین مسند کشته میو اگر در ا

به عنوان زمامدار  { من زمان، واکنش کشته شدن امام حسن یفرهنگ یبه فاا با بوجه

 کردند.یند نبود و دشمنان از این موضوع سوء استفادو می، خوشاین پهناور اسالمیسرزم

مقاومهت   یان و اِصرار منان بهرا یعت کوفیمسأله ب { نیام امام حسی. از جمله عوامل ق4

گهاو کهه امهام    سهت سهال قبهل، من   یان، بیه ن کوفیامّا همه د بود. یزیدر برابر  یستادگیو ا

دادند و مُهر سکو، بر له   یا پاسو نمیه فرا خواند، یمنان را به جنگ با معاو { حسن

 «م، جنگ نباشد.یم زندو بمانیخواهی؛ ما مةيةُالبقيالبق»گفتند: یا مینهادند و یم

کهم، بنهها راو   یال شرت و در س ی، شهاد، راو حل نبود؛ ول{ ی. در زمان امام مجتب5

موجهود   یهانهیبا بوجه به زم یغابیکم، جوّ ببلیکه در سال چهل و نیح ایحل بود. بوض

اران من یه و  { یو شهاد، امهام مجتبه   یریبود که در صور، درگ یامن زمان، به گونه
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بها در   یشد؛ گروو اموید اسالم و مسلمانان نمین شهاد، عایاز ا یجه خوبیحار،، نت

غ یه ببل یابهه گونهه  « انیسهف بن ابهی  ةيمعنو» یهاطنتیو با ش یدست گرفتن افکار عموم

حسهن  امهام  هها،  یرین درگیشد که در این گونه وانمود میکردند که در اذهان مردم ایم

راو شههاد، مسهدود بهود؛     { گر، در زمان امام حسنیر دیمقرر بود؛ به بعب { یمجتب

، بهه مهدّ، دو سهال در زمهان     { شهاد، برادرش امام حسن نیز بعد از { نیامام حس

کهرد، بها بوجّهه بهه     یمه  یاست را ادامه داد؛ چرا که اگر اقهدام یه، همان سیخالفت معاو

د، یه زیکار ممدن فرزندش  یشد؛ امّا به موض رویمال میها پاه، خونیمعاو یهاطنتیش

ان حکومهت  یه اسهت کهه م   ییایه ن امر، خود شهاهد گو یحار، مبارزو را شروع کرد. ا

 وجود داشت. ییهاد، بفاو،یزیه و یمعاو

مان بر  مخاصمه بست و یه پی، گرچه با معاو{ بوان گفت که امام حسنین همه، میبا ا

ش، مقهدمّا،  یخهو  یه فرهنگه    یام فرونشاند، اما با حرکت انقالبیر را در نیبه ظاهر شمش

 بود. یبه شکل حسن اوّل، ینیام حسین رو، قینهات عاشورا را فراهم نمود. از ا

 تاريخی يهانمونه

د نمهود؛  ییه است برادر را بأیس { نیو ممدو است که امام حسیدر بار یفراوان یهانمونه

 از جمله:

ن یکه از معترضان معاهدو صلح بودند، نزد حسه « بن عمرو دةيعب»و « یعدحجر بن . »1

ه یه رفتند و از او خواستند که بدون بوجه به معاهدو صلح، به جنگ بها معاو  { یبن عل

شهام مبهارزو   « نیقاسهط »گر مناطق، در رکا  حار، با یان کوفه و دیعید و شیاقدام نما

م و عههد  یعهت کهرد  یما ب»ان داشت: ین خواسته بیدر پاسو به ا { نیکنند. امام حسیم

 1«د ندارد.عت ما وجویشکستن ب یبرا یم و راهینمود

ان بهن  ید: من با سفیگو یر همدانیبن مومد بن بش یسد: علینویم ینوریفه دیحن. ابی2

 یمهان صهلح ابهراز ناخرسهند    یم و از پیرفته  { ینه منوّرو نزد حسن بن عله یبه مد یلیل

م یرفت { ین بن علیمان صلح دفاع کرد. سپس نزد حسیاز پ { یم؛ اما امام مجتبینمود

                                                           
 .220خبنرُالطوال،ُپيشين،ُصُأ.ُدينورى،1ُ



 

 

 

 
   195  ]هاي سيره سياسي ـ اجتماعي امام حسن و امام حسينشباهت

 

مهان صهلح، ابهراز    یم و از پیان داشهت یرا ب { یش با حسن بن علیخو ان مالقا،یو جر

بهرادرم،  »است صلح برادر دفاع کهرد و گفهت:   یاز س { نیم. امام حسینمود یناخرسند

ه یه که معاو ید؛ مادامیش باشیخو بان در خانهد هر کدامیراست گفت. با { یامام مجتب

 1«د.یزندو است، دست به اسلوه نبر

 یه بهرا یه ان صلح، معاویکند که بعد از جرینقل م { از امام صادق یمجلس . عالمه3

و  { ین بن علیارسال کرد و حار، را به همراو برادرش، حس یانامه { یامام مجتب

بهرادرش،   ین دعو،، بهه همراهه  یبه دنبال ا { ان به شام دعو، نمود. امام حسنیعیش

، بهه شهام رفتنهد.    یانرهار  بهن عبهادو  س بن سعد یو فرماندو سپاهش، ق ین بن علیحس

عت کهن. حاهر، برخاسهت و    یز و بیگفت: برخ { به امام حسن یاه در جلسهیمعاو

ز یه ن { نیعت کن. امهام حسه  یز و بیگفت: برخ { ین بن علیعت کرد. سپس به حسیب

ز و یه د. به او گفهت: برخ یس بن سعد رسیعت نمود. نوبت به قیب { یهمانند امام مجتب

د او را یه برد { نیکهرد و حسه   ینگهاو معنهادار   { ین بن علیبه حس سیق عت کن.یب

 یان مسهأله یه در ا 2.«یس إنیه إمهام یا قی»د او را زدود و فرمود: یدانست... از این رو، برد

شد؛ چون او امام من است. بنگر که  { ید بابع امام مجتبیمشکل است، با یریگمیبرم

اسهت  یس { نین برخورد کن. امام حسیو هم چنحار، چگونه برخورد کردو است؛ ب

 { یکنهد کهه از امهام مجتبه    یس بن سعد سفارش مه یرد و به قیپذیرا م { امام حسن

 د.یمتابعت نما

 هيمعاو يزمامدار مواجهه با. 6

که امامت بهر   یاه، کامالً هماهنگ بود. در دورویدو برادر در برابر معاو یهایریگموضع

ک سرباز وفادار در کنار برادر یهمانند  { نیقرار داشت، امام حس { دوش امام حسن

، من دو امام بزرگوار هرگهز  { نیو امام حس یامام حسن مجتب ،مان صلحیبود. بعد از پ
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دادند و به طور علنی از اعمال ضهد  یم اسالم نرمش نشان نمیان حق و دفاع از حریدر ب

 کردند.ه انتقاد مییمعاو یاسالم

« نیر الماؤمن یا ام»ه یا مولّف نباشد به معاز { اد صلح آمده است که امام حسندر قرارد

 شناسد.یت نمیخالفت از را به رسم یعنید؛ یبگو

ن شهرط کهه او را   یه عت کرد؛ با ایه بیبا معاو { نوشته است: امام حسن« و صدوقیش»

م نشهد؛  یه بسهل یه رساند که حار، در برابر معاوین جمله میا 1نخواند. «نیر المؤمنیام»

ن بهار بها   یر داد. اییروش مبارزو را بغ { یت، امام مجتبیط و موقعیبلکه با بوّجه به شرا

 مسلمانان مشکار نمود. یه را برایحکومت معاو ی، نادرستیدیروش جد

از حز  خهوارج  « یبن نوفل اشجع ف وة»ه زد، یه بر مسند حکومت بکیکه معاوپس از من

ممهادو   { یه را داشتند. امام مجتبه یو قرد جنگ با معاو له کوفه جمعیبا پانرد نفر در نخ

که وانمود کند کهه  من یت خود و برایت موقعیبثب یه براینه بر گردد. معاویشد با به مدیم

ام فرسهتاد:  یه ش گرفته بود، پینه را در پیرو او است، به حار، که راو مدیپ { یامام مجتب

دههم کهه بها    یت میاند، به شما مأمورفه نهادوبا پانرد نفر رو به کو یبن نوفل خارج ف وة

در پاسهو   { ید. امام مجتبه ینه بروید و بعد به مدید، با او بجنگیار داریکه در اخت یلشکر

د بها بهو جنهگ کهنم. مهن بهه جههت        یجنگ کنم، اوّل با یاگر بنا باشد من با کس»نوشت: 

 2«مسلمانان، بو را رها کردم. یهاو حفظ خون یمرلوت امت اسالم

ر: یه ه و طرفهداران او نظ یه بها معاو   ] نیج و کوبندو حسنیمه یهاها و احتجاجمناظرو

 3ن معنا است.یعمرو عاص و مروان حکم، شاهد ا

افهت، بعهد از ورود   یش یه افهزا یه صلح که قدر، معاو پیمانپس از  { یحار، مجتب

ان نمود یرا ب یعلازا، خاندان یصلح خود و امت یهازویه به کوفه، بر باالی منبر انگیمعاو

   4و با شد، و صراحت از روش معاویه انتقاد کرد.

                                                           
ُ.212،ُص1ُجُُقم:ُداور ،ُچنپُاوّل،ُ.ُصدوق،ُعللُالش ائع،1
 .73صُش،1347ُتْ ا :ُكتنبخننهُصدوق،ُچنپُدوم،ُب رسىُتنريخُعنشورا،ُمحمداب اهيم،ُ.ُآيتى،2ُ

 .150ه144صُُپيشين،ُحتجنج،اإلطب سي،ُر.ک:ُ.3ُ

ُ.156.ُهمن ،ُص4ُ



 

 

 

 
   197  ]هاي سيره سياسي ـ اجتماعي امام حسن و امام حسينشباهت

 

شهدند و  یرو مه روبهیامیبن یهاو اهانت یمهریشه با بیبعد از صلح، هم  ]نیحسن

 کردند.  ی، شجاعانه برخورد میادب من دو امام نیز در برابر هر گونه اسائه

در من  یکوفه حرکت کهرد و چنهد روز   یه بعد از صلح، به سویاند: معاومورخان نوشته

  ]نیو امهام حسه   در حاهور امهام حسهن    یام، روزیه ا نیشهر اقامت نمود. در هم

کهرد و منههه    یرا بر زبان جهار  { طال بن ابی یر مؤمنان، علیخواند و نام ام یاخطبه

اسهائه اد  نمهود.    { یان کرد و سپس به امام مجتبه یناصوا  بود، نسبت به حار، ب

 { او پاسهو دههد، امها امهام حسهن     اد  ناگهان به پاخاست با به اسائه  { نیحس امام

 1ه پاسو گفت.یمعاو یهاخود نشاند و خود به اهانت یبرادر را در جا

 { ان بعد از شهادت امام حسنیعیش ياجتماعـ  ياسیت سیوضع

و مغهاز امامهت امهام     { ی، بعهد از شههاد، امهام مجتبه    یقمهر  یاز سال پنجاهم هجر

ت یه هها بهر ضهدّ اههل ب    روز فتنهه ار سخت بود. روزبهه یان بسیعیت شی، وضع{ نیحس

ن یه کهه خهود شهاهد ا   « یس هالله یم بهن قه  یسل»افت. ییان گسترش میعیو ش ,امبریپ

 سد:ینوین بارو میت بود، در ایوضع

 یاعهیشه  ان افزودو شد. پهس یعیرحلت نمود، بال و فتنه بر ش { که امام حسن یهنگام»

د و یر و ببعیا دستگیحکومت کشته شود و  ید از سویبرسیکه موجود نداشت؛ مگر من

  2«گردد. یفرار

روان اههل  یه را بر پ یاگستردو یریگه سختی، معاو{ یبعد از شهاد، امام حسن مجتب

قیهام نکننهد. از    یم شوند و بر ضدّ حکومت امهو یمغاز نمود با بلکه منان بسل  [تیب

را در  یگهر ید روش دی، فرماندار کوفه نوشت: از امروز با«بن شعبه  ةيمغ» یبرا ن رو،یا

ن بهارو بهو را بهه چنهد نکتهه      یشدو است. در ا یسپر ی، زمان بومل و بردباریریگشیپ

 کنم:یسفارش م یاساس
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عثمان طل   یگر، براید ید. از سویطال  را فراموش نکنبن ابی ی. هرگز اهانت به عل1

 ؛دییرحمت نما

د و در مقابهل، طرفهداران   ییه د و از خهود دور نما یطال  را متهم کنبن ابی یاران علی. 2

ت ید و مسئولیک نفر از منان را بر کار بگمارید و در هر جا یک کنیعثمان را به خود نزد

 1د.یبده

مهرج  »، واقعهه  یقمهر  یکهم هجهر  یاست بود کهه در سهال پنجهاو و    ین سیدر امتداد هم

بها امهام    یارانش، بنها به جرم دوسهت یاز  یو جمع« یحجر بن عد»و  د ممدیپد« العذراء

 سد:ینویم« دیالودابن ابی»دند. یبه شهاد، رس { یعل

ه یه در هر جا که بودند، به دسهت مهزدوران معاو   { طال یبن اب یان علیعیروان و شیپ

دادنهد،  یرا که احتمهال مه   یاشخاص یها و پاهاه دستیامیشدند. کارگزاران بنیکشته م

ت یه دار اههل ب را که بهه عنهوان طهرف    یکردند. هر کسیهستند، قطع م { یان علیعیش

ا یه بردنهد و  یا امهوالش را بهه غهار، مه    یه  ،افکندنهد یشناختند، به زندان میم ,امبریپ

  [تیه اش بهه اههل ب  یدارکردند و چنانهه درجه عالقه و طرفیران میاش را وخانه

 2پرداختند.یزابش مشتر به مجایبود، بیزیادبر م

 فرماید:  ین زمان میت ایان زضعیدر ب { امام باقر

افهت.  ی، شهد،  { ه و بعد از شهاد، امهام حسهن  یان در زمان معاویعیفشار و ظلم بر ش»

شهد.  یدو مه یه شان بریشدند و دست و پایکشته م یاو بهانه زنیهان ما با اند  گمانیعیش

شهد، امهوالش   یمه  یکرد، زندانیما م یاز دوست یادی یبود که اگر کس یشد، امر به حد

 3«بدبر بود. ینیدیبودن، از ابهام کفر و ب یعه علیگشت. شیران میاش وا خانهیمرادرو و 

 سد:ینویم« یس هاللیم بن قیسل»

 یامبر فزونه یت پیان و اهل بیعیها به شگاو که ستمه، منیش از مرد معاویدو سال پ یکی

و « نیبهابع »و « صهوابه »از  { نیبه حج مشرف شد. امام حس { نیافته بود، امام حسی
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اجتمهاع کننهد. بهالغ بهر     « یمنه »هاشم خواست که در چادر او واقهع در  یز از عموم بنین

گاو ، در چادر حار، جمع شدند. من«صوابه»ست نفر از یو دو« نیبابع»هفترد نفر از 

 :راد کرد؛ از جمله فرمودیا یمفرل یسخنران { نیامام حس

را با شهما در   یجا مطالبنیروان ما چه کرد؟ من در این مرد ستمگر با ما و پید که ایدید»

د. یه   کنیسهت، بکهذ  ید و اگهر درسهت ن  یه ق کنیگذارم. اگر درست است، بردیان میم

د. یه ان بگذاریه ش، با مردم در میار خوید و در بازگشت به دیسید و بنویسخنان مرا بشنو

سهپردو   یت بهه فراموشه  یه برسم حهق اههل ب  ید؛ چون که میمنان را به حق ما دعو، کن

 1.«شود... 

دند بها بهه ههر    یکوشیه شد. منان میامیبن یه نگرانی، ما{ ین بن علیبوجه مردم به حس

است بود ین سیبکاهند. در امتداد هم { نیامام حس یاجتماعگستردو گاو ی، از پایابهانه

ن بهن  یاسهت. حسه   { ین بن عله یشان به حسه گفتند: مردم بوجّهیان به معاویکه اطراف

که بر فراز منبر بهرود و در حاهور    یین است. اگر بو به او بگوی، گفتارش سنگ{ یعل

گفتهارش را مالحظهه کننهد، از چشهم مهردم       ینید و مردم سهنگ یشما با مردم سخن بگو

بعهد   یم؛ ولیکردین گونه گمان میهم { یه گفت: ما دربارو حسن مجتبیافتد. معاویم

بر نشان دادو شد اش در نزد مردم، بزردیم که درست نبود؛ بلکه حسن با سخنرانیدانست

کردنهد کهه سهرانجام    یان مه یه شهنهاد را ب ین پیه ایان معاویم. مدام اطرافیو ما مفتاح شد

مهردم   یمنبهر بهرو و بهرا    یباال ،اباعبداهلل یگفت: ا { نیرفت و به امام حسیه پذیمعاو

 کن. یسخنران

 یمت شمرد و بر فراز منبر رفت و سخن را با حمد و ثنها یفرصت را غن { نیحس امام

سهت؟  ین سهخنران ک یه د: این هنگهام شهن  ی، شروع نمود. در هم,امبریخدا و درود بر پ

  [امبریه ت پیت اهل بیابتدا بر حقاندر این معرفی کرد و  یشتن را معرفیحار، خو

با سهخنان   { نیحذر داشت. امام حس ن بریاطیش یروید نمود و سپس مردم را از پیبأک

ه یه کهه سهرانجام معاو   یوس نمود؛ به طهور یل به هدفش مأیه را از نیکوبندو خود، معاو

 گر سخن مگو.یابا عبداهلل بس است، د یگفت: ا
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  يغیـ تبل ياسیس یهااستفادهاز سوء  یریجلوگ

وانمهود   یدر بالش بودند بها در افکهار عمهوم    یمختلف یها، از راویه و جنا  امویمعاو

ه یه ام یبا بن یهاشم از در مشتیا بنیو  ه شکست خوردویامیهاشم در برابر بنیکنند که بن

کردنهد،  یهاشم اقدام مه یاز بن یدختر یبه خواستگار یوارد شدو است. از این رو، گاه

ن یه را از منان بخرنهد و از همهه ا   ینیا زمیبدهند و  یاهیدند با به منان هدیکوشیم یگاه

ن گونهه امهور، واکهنش نشهان     یه در ا { ین بن علیکنند. حس یاسیس یبردارامور، بهرو

گرفهت؛ بهه   یرا از دشهمن مه   یغابیببل یبردارو بهرو داد و جلو هر گونه سوء استفادویم

بن جعفهر   نه نوشت که از ام کلثوم دختر عبداهللیه به مروان حاکم مدیعنوان نمونه، معاو

ن کهار نهزد   یه ا یکند. مروان بهرا  ید خواستگاریزیپسرش،  یبرا }ن یو حار، ز

ان کهرد. عبهداهلل در پاسهو گفهت: بهزرد      یه ه را بیمعاو یعبداهلل بن جعفر رفت و بقاضا

ن امهر، نظهر   یاست. در ا« ام کلثوم» ییاست. او، دا ین بن علیهاشم و سرور ما، حسیبن

 { نیم. عبهداهلل بهن جعفهر بها امهام حسه      یما بابع هسهت او مهم است. هر چه او گفت، 

کهه   یا در حهال یه م 1؛منئنهُندُِ  طَُهقْوفْمُت يُأتزوجههُوُسَهُُ»مشور، کهرد. حاهر، فرمهود:    

 «شود با منان وصلت نمود.یچکاند، میه خون ما را میامیبن یرهایشمش

ن یه کهرد، ا که با عبداهلل بن جعفهر صهوبت   ، مروان بعد از منیبنا به نقل عالیمه مجلس

داد و گفت: من  یبه او پاسو منف { نیبُرد. امام حس { ین بن علیشنهاد را نزد حسیپ

م، قاسم بن مومد بن جعفهر  یام، ام کلثوم، او را به عقد پسرعموبه وکالت از خواهرزادو

ه و یه امین بنیاش دگرگون شد و گفت: بام. مروان ناراحت شد و رنگ رخسارودر موردو

 2رابطه حسنه وجود ندارد.هاشم، یبن
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