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و لشگرکشی به سوی سپاهیان شام به رهبرری  م حسن مجتبی هفت ماه پس از مقاومت نظامیاما

معاویه صلح و ترک مخاصمه را با شروطی بسیار مهم پذیرفتند. این شروط شرام  راایرت آررون و 

ی جامعه، تفویض حکومت پس از معاویه به امام حسن ع و در صرور  فقردان  سنت پیامبر در اداره

هرای  پرداخرت ررامرت بره خانواده، از سروی معاویره ایشان امام حسین ع و اردم نبرج جانشرین

و ترک تعقیج و وزار و اذیت مخالفران  ع امیرالمومنینترک تبلیغا  سوء الیه  ی جنگ، دیده وسیج

 معاویه در اراق بود. اما چرا امام حسن در این راه از جهاد و مقابله دست کشیدند؟

به رهبری معاویره و اسرالم اسالم ظاهری و اموی  حکومتی باسپاه شام و سپاه اراق نماد رویارویی 

های بسیاری برود  ها و تنش ی حق دچار گس  السالم بود. اما جبهه اصی  به رهبری امام حسن الیه

ها درصدد از هم پاشیده شدن سپاه اراق بود. او با استفاده از انرواع  و معاویه با استفاده از این ضعف

را بره سرود حاکمیرت خرود پایران دهرد. پیدا و پنهان سیاسی سعی داشت تا این نبرد  ترفند های

یکری  السرالم و جدایی ونان از سپاه امام الیه پرداخت رشوه به فرماندهان بزرگ سپاه امام حسن ع

چنین جوسازی و نفوذ در میران رهبرران فکرری ارراق و اسرتفاده از  این روشها بود. هم ترین مهماز

معاویه با حفظ ظاهر دین سعی داشت تا  ی دیگر وی بود. بدین صور  سالح تفرآه و ناوگاهی حربه

 حکومت خود را پایدار سازد. 

خطر از هم پاشیده شردن ی داخلی  ی سیاسی و ضعف جبهه السالم با فهم شرایط پیچیده امام الیه

بررای مقابلره برا  جریان اسالم اصی  به صور  کام  و از دست رفتن تمامی توان نیروهای خود را 

در تراری  صردر اسرالم اآردام امرام حسرن ی زمانی  ی فضای سیاسی این دوره کار گرفت. با مطالعه

امیه و ورازی برای انهدام ون دانست. چره  توان اآدامی مهم در رسوایی بنی السالم را به واآع می الیه

نداشرتند و حسرنین شدگان ایرن اسرالم برا اسرالم الروی و اصری  وشرنایی زیرادی  ون که تربیت

های مالی و تشکیالتی توانستند به رسروایی  های تبینی و حمایت السالم با به کارگیری برنامه الیهما

 این جریان روسیاه تاری  اسالم دست یابند. 



ی صرلح و تررک  سراله السرالم در دوران بیست انفبال سیاسری امرام حسرن و امرام حسرین الیهما

تفاوتی سیاسری دانسرت. برا  ری را نباید به معنای خاموشی و بیهج ۱۴تا  ۱۴مخاصمه در سالهای 

تروان در  وجود حاکمیت خفقان در دوران حکومت معاویه تراییرا  اآرداما  سربطین پیرامبر را می

اهلل  اهلل و مبرانی فکرری امامرت شریعه دانسرت. ویرت گیری و گسترش مود  به خاندان رسول شک 

ری  در سخنان خود با توجه به آیام تروابین و آیرام مخترار ی تا ای مورخ و پژوهشگر برجسته خامنه

 داند.  گیری تشکیال  در همین سالها مرتبط می گیری این دو آیام را در شک  بسترهای شک 

ی امامت را باید در این راستا فهم  ساله بسیاری از اآداما  فکری و فرهنگی امام حسن در دوران ده

اخالق نیکو و کرامت اخالآی و به مدارا شناخته  ،به جود و کرم امام حسن ع و مطالعه کرد. حضر 

حضور این بزرگوار در کانون دینی اسالم یعنی مکه و مدینره امتیراز بزرگری در  شده و معروف بود.

. با حضور مسلمانان در ایام حج فرصت مناسبی برای بودالسالم  بیت الیهم راستای ترویج اسالم اه 

شرد. حمایرت مرالی از  ی ون با اسالم برای ایشان فرراهم می امیه و فاصله نیتبیین انحرافا  رژیم ب

های خود و شریعیان یکری دیگرر از اآرداما  مهرم حضرر   جریان اصی  اسالمی با تکیه بر دارایی

بر این اساس گسترش تفکر اه  بیت در فارس، حجاز و یمن و مجتبی ع در این روزگار سخت بود. 

 امیه مورد پیگیری امام حسن بود.  در مسیر بنی مبارزه با انحراف اسالم

هرای مبنرایی  توانرد تفاو  های آدر  در میان این حزب سیاسی می نگاهی به اسالم اموی و مولفه 

برا شرناخت ایرن جریران سیاسری دینری  .کندرا با انحراف امویان به خوبی تحلی    اسالم اه  بیت

معاویه  شود.  السالم بهتر فهمیده می حسنین الیهما ی اطهار و به طور خاص های دینی ائمه فعالیت

هایی که به صور  تاریخی به امپراتوری روم شرآی متعلق بود نروای از  با حکومت خود در سرزمین

کرد. حکومت معاویه با تاکید بر برتری  را ترویج و تبلیغ می و آشری حکومت مزورانه و ظاهرگرایانه

از کررد. ایرن دولرت  تررویج مینیرز شرده نروای از نژادگرایری را تازه مسرلمان ارب بر دیگر اآوام 

فنرون نظرامی مند بود و در امور نظامی نیز خشونت خود را با  دهی و تشکیال  رومیان بهره سازمان

هرای  ی امرور مرالی و دارایی برخری از پژوهشرگران تاسریس دیروان و اداره رومی تلفیق کرده برود.

 اند.  امیه دانسته های سیاسی حزب بنی ز دیگر ال  موفقیتحکومت که رو به گسترش بود را ا



دار کردن متفکران و دانشمندان گوناگون به نشر احادیر  نبروی جعلری  وی با به کار گرفتن و وام 

 خود را تقویرت کنرد. جناح سیاسی اهتمام داشت تا حکومت خود را مشروع دانسته و مبانی فکری

امیه و معاویره شرناخته بودنرد  گسرترش اسرالم  از سوی حزب بنیزیرا به ریر از شام که  اسالم را 

ی تراریخی جنرگ  با توجه به سابقه محور الوی دیگر شهرهای اسالمی را نیز درنوردیده بود. ادالت

جع  احادی  در های خود آرار داده بود.  صفین در میان مردم شام امیرالمومنین ع را وماج دشمنی

ای چون امار و سلمان از دیگرر   با احادی  فضای  اه  بیت و صحابه مدح نزدیکان حزب اموی برابر

 اآداما  این جریان بود. 

برش و تببیرت خطروط  امیه در دوران صرلح و وتش های سیاسی و فرهنگی حزب بنی رلبه بر تالش

 و سازماندهی تشکیال  شیعه  دینی و فرهنگی اسالم اصی 

این نگاه اسراس فعالیرت  ی بیست ساله بود. با در این زمانه (ع)های پیدا و پنهان حسنین  با تالش 

در نقاط مختلف حاکمیت اسالم   این بزرگواران تبیین، حمایت مالی و پشتیبانی از محبان اه  بیت

 دهرد کره امیه این را نشران می ی بنی ساله ۰۸نگاهی به پایان شج سیاه بیش از  در این دوران بود.

ها بسرترهای تاسریس و انتقرال  منیچون ایرانیان و ی محبت به ائمه و اه  بیت در میان اآوامی هم

  فراهم کرده است.امیه در وینده  آدر  را از بنی

 به آلم الیرضا ازیزی


