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ترازوینقدبهصلحامامحسنروایاتاعتراضامامحسین  در

 1رسقل محمد جعفری
 2ا رضاییزهر

 چکیده

گهاه در لبهار تحریه  فهرو رفتهه  _از حوادث مهم صهدر اسهالم   صهلح امهام حسهن _کهه 
که از اعتهراض  است. یکی از چالش های مربوط به این صلح روایات نسبتا  فراوانی است 

گویند. این روایات از دو ،هت نقدپهذیر هسهتند:  به این صلح سخن می امام حسین
ندی و دوم، نقهد درونهی یها محتهوایی. در نقهد بیرونهی، مشهخص نخست، نقد بیرونی یا س

که اسناِد ی  به ی  روایات ضعی  هستند. نقد درونی یا محتوایی بها دو دسهته  گردیده 
کههه  _. بههرون دینههی محقهه  شههده اسههت. در نقههدهای درون دینههی 2. درون دینههی، 1معیههار: 
گیهری از: اله (  ض، بها بهرهروایهات اعتهرا _ترین معیارهای نقد در این پهژوهش اسهت  مهم

روایات عام معارض، ب( روایات خاص معارض، و در نقد برون دینهی بها نقهدی تهاریخی 
کههه امویهان بهها ههدف نشههان دادن اخههتالف  اند. بررسهی نقهد شههده ها حکایههت از آن داشهت 

 میان رهبران دینی و ایجاد سستی میان پیروان، به ،عل این روایات روی آوردند.

، نقهههد روایهههات، ، روایهههات اعتهههراض امهههام حسهههینصهههلح امهههام حسهههن ها: کلیشششدواژه
 افکنی امویان. اختالف

 . درآمد1
هجهری، معاویهه  41در سهال  و بیعهت مهردم بها امهام حسهن پس از شهادت امهام علهی

کننهد. امههام حسهن کوفهه فرسههتاد تها دسیسهه  از ایهن موضهوع مطلههع  ،اسوسهانی را بهه بصهره و 
کههرد. یههه در امههر خالفههت و  نگاری پههس از نامههه شههده و آنههان را مجههازات  هایی بههین ایشههان و معاو

                                                   
 (.rasulmohamadjafari@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد )1

کارشناسی ارشد دانش آموختۀ دانشگاه شاهد )2  .zr.rezaee.69@gmail.com.) 
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بهه عهراق آمهد. ایشهان  شایستگی حضرت به آن امر، معاویه به قصد رویارویی و للبه بر امام
کرد. بنها بهر مصهالحی  ایهن ،نهگ ناتمهام مانهد و امهام 3مردم را برای ،نگ با معاویه تشوی  

که بر  نامه مجبور به پذیرش صلح کرد.ای شد  گذار   4اساس آن، حکومت را به معاویه وا

گرفت و برخی به مخالفت با آن  به دلیل عدم در  فلسفه این صلح، اعتراض هایی شکل 
کتب تاریخ نام آنان ثبت شده است. از ،مله آنهان: ُحَجهر َبهن َعهدی، 5برخاستند، در 

ُمسهیب  
6َبن َنَجبة،

7َماِل  َبن َضَمَرة، 
َعهِدّی َبهن  9ُسهَلیَمان َبهن ُصهَرد ُخَزاِعهی، 8،َلیلهٰی   َابهی َبهن   ُسهَفیان  

َبیر، 10، اِتمَح   بودند.  13و اهالی بصره 12اُبو َسِعید َعِقیَصا 11َعَبد اهلل َبن ُز
کتههب تهاریخی و لیههر تههاریخی اهل گزارش در برخهی از  کههه  سهنت روایههات و  ههایی و،ههود دارد 

گردیده و حتی طبه  پهاره ها امام حسین برابر با آن ای از  نیز در شمار مخالفان صلح قلمداد 
برخاسته است. این روایات به قدری فراوان هسهتند  ریح با امام حسنها به مخالفت ص آن

انهد. طهه  هها برآمده هها را صهحیح انگاشهته و در پهی تحلیهل آن سهنت، آن که مؤلفهان معاصهر اهل
کتاب   نویسد:  پس از اشاره ا،مالی به مضمون روایات می الفتنة الکبریحسین در 

خهود بههه  علههی ا، زیهربهه بههرادرش عجیهب نیسههت اعتهراض حسههین بهن علههی
کهه حسهن کهرده بهود و خبهر داده بهود  از خالفهت خهارج  برخی از حهوادث اشهاره 

  14ترین فرد به او است. شبیه خواهد شد و حسین
 گوید:  و نیز می

کراه داشت و میحسین کند. برادرش او  ، از صلح برادرش ا خواست مخالفت 
کههرد تهها صههلح محقهه  شههد. حسهه کشههیدن  آن را ناپسههند  ینرا تهدیههد بههه دربنههد 

                                                   
 .10-9، ص2، جاالرشاد. 3

 .14-13، ص2. همان، ج4
 .295، ص4، جالفتوح؛ 45، ص3، ج نساب األشراف. 5

 .44، ص3، ج نساب األشراف؛ 35، ص4، جطالب مناقب آل  بی؛ 294، ص4، جالفتوح. 6
 .280، ص13، جتاریخ مدینة دمش . 7
 .82، صاالختصاص؛ 295، ص4، جالفتوح. 8
 .35، ص4، جطالب مناقب آل  بی؛ 48، ص3، ج نساب األشراف. 9

 .266، ص2، ج7 علی بن  حیاة االمام الحسن . 10
 .272، ص2. همان، ج11
 .196، ص1، جمعرفة مذاهب الطوا   یالطرا   ف. 12
 .296، ص4، جالفتوح. 13
 .186، ص2، جالفتنة الکبری؛ علی و بنوه. 14

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  15دانست؛ زیرا آن خالف سیره پدرش بود. می
کتهههاب  کهههریم امهههام   بوالشههههداء الحسهههین بهههن علهههیعّقهههاد نیهههز در  بهههه هنگهههام سهههخن از ُخلههه  

 نویسد:  می حسین
با و،ود ذکاوت، شجاعت و برتری در بسیاری از فضایل دیگر نسهبت  حسین

گوش به فرمان برادر بود؛ چنانبه برادرش حسن خواست  که وقتی حسن ، 
کنهد، حسهین یهه تسهلیم  ناراضهی بهود و موافقهت نکهرد و از او  خالفت را بهه معاو
کند و پس از تهدید حسن که فرمان ُبرد و  خواست پیکار  کردنش بود  به زندانی 

کرد و دیگر از آن سخن نگفت.   16سکوت پیشه 
کههه والیههرى تههأثیر ایههن اخبههار،  تحههت 17ایههن تصههور میههان مستشههرقان نیههز خزیههده اسههت چنههان 

 گوید:  می
کرات میان حسن که از پهیش، بهه مذا کراتی  رلهم  و معاویه به نتیجه رسید؛ مذا

  18آلاز شده بود. مخالفت حسین
گفته است:  و درباره موضع امام حسین  در قبال صلح 

کناره برادرش، حسن حسین کهرد تها  گیهرى از قهدرت سهرزنش مهی را به دلیل 
که او نیز در ب یافهت مسهتمرى یه  یها دو این  رابر عمل انجام شهده تسهلیم شهد و در

 19میلیون درهمی را پذیرفت.
کم و بیش به آثار شیعیان نیز راه یافتهه  سنت محدود نمی روایات اعتراض به آثار اهل شود و 

گههاه نیههز توضههیحی در تو،یههه آن گههزارش آن بسههنده شههده و  گههاه بههه  ههها داده شههده اسههت.  اسههت و 
   نویسد: می در اعتراض به صلح امام حسن ابیاتی از امام حسینإربلی پس از نقل 

کههه هههر یهه  از دو  گفههت  گههر انتسههاب ایههن ابیههات بههه ایشههان صههحیح باشههد، بایههد  ا
دیدنههد و هههر دو  مصههلحت را بههر حسههب حههال و اقتضههای زمههان خههود می امههام
دانستند )یکی صلح و دیگری شهادت(، دست یافتند. آنان  چه درست می بدان

                                                   
 .195، ص2. همان، 15
 .192، ص2، ج« بو الشهداء الحسین بن علی: »العبقریات االسالمیة. 16

17. Vaglieri. 
 .125، صعه در دا رة المعارف اسالمیر امامان شیتصو. 18

 .191. همان، ص19
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گرفهت و ایشهان  امام کننهد، لهذا نتهوان خهرده  کرده یها تهر  آن  و بزرگ مردمند؛ قیام 
گاه  20اند. همواره بیش از همه بر احوال زمان آ

گزارش بی از ،ملهه  به صهلح امهام حسهن های اعتراض امام حسین گمان، روایات و 
که صهلح حسهنی کهه را تهاریخ، چنهان لبهارآلود و تیهره و تهار نمایانهده  عواملی هستند  اسهت 

کهههه نقطهههه عطفهههی در تهههاریخ تشهههیع و سهههیره  _ترین نهههرمش قهرمانانهههه تهههاریخ  ایهههن شهههکوهمندانه
افکنی معانههههدان و  ،ویی و شههههبهه دسههههتاویزی بههههرای سههههتیزه _گههههردد  محسههههوب می بیههههت اهل
ایهن اسهاس ضهروری  اندیشان و زودباوران فهراهم آورده اسهت. بهر  ای برای فریب ساده مایه دست
که این ر می گزارشنماید  گردیده و اسناد و محتوای آن وایات و  کاوی  هها بررسهی و تحلیهل  ها وا

کنهون پههژوهش مسههتقلی در ایههن زمینههه، سههامان نیافتههه  شهوند. بهها و،ههود اهمیههت ایههن موضههوع تهها 
تحلیلهی  _ است. از این رو، این نوشتار، برای تدار  ایهن خهأل صهورت یافتهه و بها روش توصهیفی

بههه صههلح امههام  کههه نقههد روایههات اعتههراض امههام حسههیندر پههی پاسههخ بههه ایههن سههؤال اسههت 
گزارش حسن شهود، آن  های مرتبر نقهل می چگونه است؟ برای پاسخ به آن، ابتدا روایات و 

گردیهده و سهپس بها نقهد درونهی محتهوای روایهات بهه  گاه با نقد بیرونی، اسناد همه آن یهابی  هها ارز
کشیده و در نهایت از خاستگاه ،عل آن  رود.  میها سخن  چالش 

 به صلح امام حسن . روایات اعتراض امام حسین2
گزارش با تتبع و ،مع کی از اعتراض امام حسهین آوری روایات و  بهه صهلح امهام  های حا

کلههی تقسههیم تههوان آن ، میحسههن کههرد: دسههتۀ اول، پههذیرش صههلح و  ههها را بههه سههه دسههته  بندی 
بهه  وم، اعتهراض امهام حسهیناز صلح با معاویه؛ دسهتۀ د اظهار ناخرسندی امام حسین

و  بهه دلیهل صهلح بها معاویهه؛ دسهتۀ سهوم، مشها،ره و قطهع رابطهۀ امهام حسهن امهام حسهن
 .امام حسین

وایااات دسااتل اول: پاالیرش صاالح و ارهااار ناخرسااندی امااام حسااین2-1 از صاالح بااا  . ر
 معاویه

گزارش و معاویهه،  نها، در پی انعقاد صلح میهان امهام حسه بر پایه این دسته از روایات و 
کهه   _نسهبت بهه ایهن معاههده اظههار ناخشهنودی داشهته اسهت. در ایهن روایهات  امام حسهین

ناخشنودی خود را به دنبال استفسار شهیعیان بیهان  نوعا  امام حسین _شش روایت هستند 
                                                   

 .245، ص2، ج:کش  الغمة فی معرفة األ مة. 20
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 داشته است. 
گزارش می  کند:  ال ( َبالُذری بدون یادکرد سند 

کرد و خ چون حسن الفت واگذار شد، شیعیان به سبب تر  با معاویه بیعت 
گروهی از  کردند.  گردن نهادن به خالفت معاویه، اظهار ندامت و حسرت  پیکار و 

کار دانسته و خواستار  شیعیان نزد حسن رفته و ایشان را در پذیرش صلح خطا
خواسههتند، پاسههخ داد.  چههه می سههرباز زده و خههالف آن نقههض آن شههدند. حسههن

و خههودداریش را بههه عههرض  و خواسههته خههود از حسههن رفتههه آنههان نههزد حسههین
گههذار  ایشههان رسههاندند. حسههین فرمههود: صههلح بههه وقههوع پیوسههت و حکومههت وا

کراه داشتم، بها ایهن و،هود مادامی یهه( زنهده  گردید، من نیز از آن ا کهه ایهن مهرد )معاو
کههت رسههید، مهها و شههما بایههد بنگههریم  کههه چههه  اسههت، منتظههر باشههید، چههون بههه هال

 21کنیم[.
کرده است: المناقبشهر آشوب در  ابن  ب(  ، به صورت مرسل، نقل 

کنان بر برادرش وارد شد و با شادمانی خارج شد. دوستدارانش از  گریه حسین
کنهی بهرای تعلهیم دادن بهه  ایشان پرسیدند: چه شده است؟ فرمود: آیا تعجهب می

گهذا امامی نزد او حاضر شوم؟ به حسن کهردی؟ گفتم: چرا خالفهت را بهه او وا ر 
گویههد:  کههه پههدرت ناچههار شههد  حکمیههت را بپههذیرد[. راوی  فرمههود: بههه همههان علههت 

کند، حسن معاویه از حسین که با او بیعت  فرمود: ای معاویه! او  خواست 
کشهته  گهر او  کشهته شهود، و ا گهر  کهرد، حتهی ا را مجبور نکن، او هرگز بیعت نخواهد 

ک شود، اهل کشته خواهند شهد و او هرگهز  کهه بیتش نیز  شهته نخواههد شهد، مگهر آن 
که با او پیکار می کشته می شامیان  نیز   22شوند. کنند[ 

 اعثم بدون ذکر سند نوشته است:   ج( ابن
گهر  به برادرش حسن در روایتی حسین کرده و فرمود: به خهدا سهوگند! ا روی 

گردند تا مانع وقوع تقدیر شوند، نمی  همه ه توانند؛ من از ایهن مسهأل آفریدگان ،مع 
که تو برادر و پهاره تهن  کنم، چرا  ناخشنود بودم ولی دوست نداشتم تو را خشمگین 

                                                   
 .150، ص3، ج نساب األشراف. 21
 .196، ص3، جطالب مناقب آل  بی. 22
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 23من هستی.
 کند: الحدید از مدا نی نقل می ابی   د( ابن

کرد، برادرش حسین چون حسن که  فرمود: من از آن با معاویه مصالحه  چه 
یهه  اتفاق افتاد ناخشنود بهودم و دوسهت داشهتم راه پهدرم را پهیش بگیهرم  و بها معاو

کهردم،  کنم[، اما تصمیم بهرادرم بهر نظهر مهن مقهدم اسهت و مهن او را اطاعهت  پیکار 
 24ُبرند. قطعه می ام را با چاقو قطعه گویا بینی
گزارش می  کند:  هه( بالذری 

نبهود. پههس از صهلح، ،نهدب بههن  خوشهایند حسههین بهن علهی صهلح حسهن
د خزاعهی و سهعید بهن عبداهلل  زدی و مسهیب بهن نجبهه فهزاری و سهلیمان بهن صهر

کوفه ایستاده بود و به لالمهان  عبداهلل حنفی نزد حسین رفتند، ایشان در قصر 
کننههد. آنههان بههه  داد هرچههه سههریع خههویش دسههتور مههی تر اسههباب و اثاثیههه را خههارج 

کردنهههد.  امهههام حسهههین پاسهههخ سهههالم آنهههان را داد و[ چهههون نهههاراحتی و  سهههالم 
ن خداوند به انهدازه و حسهاب شهده اسهت و شکستگی آنان را دید، فرمود: فرما دل

گهاه[ ناخشهنودی خهود را از صهلح یهاد  فرمان خدا همواره تحق  یافتنی اسهت.  آن
کرده و فرمود: دوست داشتم به خاطر آن ،ان دهم، ولی تصمیم برادرم بر نظهر مهن 
گویی با چاقو بینی  کردم، اما  مقدم است. او از من چنین خواست و من اطاعتش 

کههه[ خداونههد  کننههد  چههاره پههاره می تکههه و قلههبم را پاره مههرا تکههه ای نیسههت، چههه ایههن 
َکِثیهرا   فرماید: می ن َتَکَرُهوَا َشیئا  َو یَجَعهَل اهلُل ِفیهِه َخیهَرا  

َ
ن و  25َفَعسَی  

َ
َو َعسهَی  

نُتَم اَل َتَعَلُموَن 
َ
ُکَم َو اهلُل یَعَلُم َو   وا َشیئا  َو ُهَو َشّر  ّلَ کهه اصهحاب  26.ُتِحّبُ  پس از آن 

فرمهههود: خهههدا شهههما را  مردی خهههود اظههههار داشهههتند.[ حسهههین سهههخنانی در پهههای
کردیههد. سههلیمان بههن صههرد و سههعید بههن  گفتههه و نیکههی  بیههامرزد! سههخن بههه راسههتی 

کنهد! امهام کهه از صهلح اعهراض  فرمهود: ایهن امهر نهه  عبهداهلل از ایشهان خواسهتند 
کنهی؟ فرمهود:  نگام حرکهت میممکن است و نه به صالح است. پرسیدند: چه ه

گر خدا بخواهد، فردا. هنگامی  کهرد بها ایشهان همهراه شهدند، و چهون از  ا که حرکت 

                                                   
 .296، ص4، جالفتوح. 23

 .16، ص16، جالباللة شرح نهج . 24

 . 19. سوره نساء، آیه 25
 . 216. سوره بقره، آیه 26
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گذشتند، حسین کوفهه نگریسهته و بهه  َدیر هند  شهری در دمش  یا چیده[  بهه 
ّم دینهار( تمثهل ،سهت: از روی دشهمنی دیهار 

ُ
این شعر زمیل بن  بیهر فهرازی )فرزنهد  

کههه از حههریم کردنههد، تههر  نمی مردمههانی  چههه مقههدر  گههویم  بلکههه آن و شههرافتم دفههاع 
کهه مقهدر  شود، باری  است به ناچار واقع می بین در انتظار وقوع آن چیهزی اسهت 

 .27«است
 کند: مخن  به صورت مرسل نقل می و( اربلی از ابو 

یههه، اظهههار  مههوالی مهها حسههین بههن علههی از مسههأله صههلح میههان بههرادرش و معاو
کهههرده و  گهههر بینهههی»فرمهههود:  میناخشهههنودی  تکهههه شهههود، بهههرای مهههن  ام بههها چهههاقو تکه ا

کار برادرم بود محبوب  ابیاتی را[ سهرود: ههیچ چیهزی بهرایم بهه انهدازه  سپس«. تر از 
گوار نبود   به خداوند آفریننده سوگند! به آن راضی نبهودم  آن کرد، نا که برادرم  چه 

کنهد   بهه نا   و لیکن آن که خداوند امری را مقدر  چهار محقه  خواههد شهد   و گاه 
گر طرف مشورت بودم، آن که نزدی  می ا دادم   به  دیدند، دور نشانشان می چه را 

گهر  آن کردنهد   ا گهر چهه همگهی بهدان ا،مهاع  که رضایت دادند، راضی نبودم، ا چه 
کردند، به صلح  قطعه می قبل از انجام صلح، بینی مرا  برای پذیرش صلح[ قطعه

 28دادم. تن نمی
بااه دلیاال صاالح بااا  بااه امااام حساان ایااات دسااتل دوم: اعتاارا  امااام حسااین. رو2-2

 معاویه
بهه خهاطر صهلح بها  اعتراض خهود را بهه امهام حسهن بر اساس این روایات، امام حسین

از ایههن اعتهراض خشههمگین شههده و بهها درشههتی بهها ایشههان  دارد. امههام حسههن معاویهه اعههالم مههی
کههرده و حتههی طبه  برخههی روایههات، تهد ،و در   و کنههد. بهها ،سههت یهد بههه حصههر خهانگی میبرخهورد 

 کتب روایی، سیره و تاریخ، سه روایت در این زمینه یافت شد:
الهه ( طبههری در حههوادث سههال چهههل هجههری، بهها سههند خههود، از اسههماعیل بههن راشههد نقههل 

 کند:  می
یهههه در خصهههوص صهههلح و درخواسهههت امهههان، نامهههه نگاشهههت.  حسهههن بهههه معاو
من به معاویه نامه نگاشته و از »فر فرمود: و عبداهلل بن ،ع به حسین حسن

                                                   
 .149، ص3، ج نساب األشراف. 27

 . 245، ص2، جی معرفة األ مةکش  الغمة ف. 28
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تههو را بههه خههدا »بههه بههرادرش فرمههود:  حسههین«. ام او خواسههتار صههلح و امههان شههده
کهههرده و سهههیره علهههی سهههوگند، آیههها بهههدعت یهههه را تصهههدی   را تکهههذیب  های معاو

خهههاموش بهههاش! مهههن در ایهههن امهههر از تهههو »در ،هههواب فرمهههود:  حسهههن«. کنهههی می
گاه  29«.ترم آ
گزارش می ب( بالذری با  کند:  سند خود 

کرده و محبتشان به او  چون خبر بیعت حسن کوفیان رسید، وی را اطاعت  به 
کردنههد،  گههرد او ا،تمههاع  گردیههد. پنجههاه هههزار تههن بههر  بههیش از محبتشههان بههه پههدرش 

با آنان خارج شد تا به مدا ن رسید، قیس بن سعد را با بیست ههزار تهن  حسن
گاه روانه ساخت، در منطقه مسکن فر ود آمدند. معاویه از شام با سپاهی آمد. آن 

کرده و فرمود:  با برادرش حسین حسن بهاره اندیشهیدم،  مهن در این»خلوت 
کشته خواهند شد  کسانی  که از شامیان و عراقیان  ،نگ را به صالح ندیدم؛ چرا 

یخهههتن خونشهههان را دوسهههت نمهههی کهههه  کهههه مهههن ر دارم. مصهههلحت را در ایهههن دیهههدم 
کنم تا در ثواب حکومت حکومت را تسلیم گناهش  معاویه  داری شریکش شده و 
کهه »فرمود:  حسین«. به عهده او باشد کسی مبهاش  تو را به خدا سوگند! اولین 

گرفته و بر او طعنه زده و از امرش روی برمی فرمود:  حسن«. تابد بر پدرت عیب 
گهر  چه می من نیز بدان» از مهن متابعهت گویی اعتقاد دارم، )اما( بهه خهدا سهوگند! ا

کرده تا از مسأله صلح فرالت یابم بنها بهر »فرمهود:  حسهین«. نکنی، تو را در بند 
کن خطبه خوانده و نظر خویش را دربهاره صهلح و  حسن«! این، هر چه خواهی 

کراه از خون  30ریزی و افروختن آتش ،نگ بیان داشت. ا
کر با سلسله سند خود از عمرو بن دینار مکی نقل  ج( ابن  کند: میعسا

که حسن معاویه می بیش از همهه از فتنهه و آشهوب بیهزار اسهت. چهون  دانست 
گروهی را نزد حسن علی کرد،  ای بین آنان  فرستاده و صلح محرمانه وفات 

گر از معاویه بدعتی سر  نامه برقرار شد. معاویه عهد که بر پایه آن، ا ای به ایشان داد 
گهذارد. وقتهی امهامزنهده باشهد، خالفهت را بهه ا زده و حسهن بهر آن عههد و  و وا

گرفت، به عبداهلل بن کهن حسهین»،عفر فرمود:   پیمان  کسهی را نهزد «. را حاضهر 
گردید. حسن ایشان فرستاده و حسین ای برادر، من تدبیری »فرمود:  حاضر 

                                                   
 .121، ص4، جتاریخ الطبری. 29

 .51، ص3، ج نساب األشراف. 30
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کنی ام و دوست می اندیشیده ؟ «چیسهت»فرمود:  حسین«. دارم از من پیروی 
کرد. ابن که علی به پناه خدا می» فرمود:  حسین ،عفر بازگو  را در  برم از این 

کنی کرده و معاویه را تصدی   به خدا سوگند! »فرمود:  حسن«. قبرش تکذیب 
گرفته که  کرده هر تصمیمی  ای. به خدا سوگند! آهنگ آن دارم  ام، با من مخالفت 

کنم تا تصمیم بهه فر،هام رسهد تو را در خانه  حسهین چهون«. ای حبس و در بند 
گفت:  و خلیفه هسهتی؛ نظهر مها  ترین فرزند علی تو بزرگ»خشم برادرش را دید، 

کن تابع نظر تو است؛ آن چه صالح می  31«.دانی، 
وایات دستل سوم: مشاجره و قطع رابطه امام حسن2-3  و امام حسین . ر

که بدون اشهاره بهه صهلح، بهه صهورت مطله ، تنهها از  روایات دستۀ سوم، چهار روایت است 
گفته و امههام حسههین مشهها،ره میههان امههام حسههن انههد. از  و قطههع رابطههۀ بهها یکههدیگر سههخن 

کردن ایهن روایهات بهه روایهات سهاب   کهه تهنش میهان دو امهام را ناشهی از مسهأله صهلح  _ضمیمه 
کرده که مشا،ره و قطع رابطه ناشی از مسهأله صهلح بهوده اسهت،  می _اند  عنوان  توان حدس زد 

 ر روایت به دست آمد: در این زمینه چها
کر با سند خود از مدا نی نقل می ال ( ابن  کند:  عسا

ای پهیش آمهد و آن دو بها یکهدیگر قطهع  و بهرادرش مشها،ره بهین حسهن بهن علهی
گذشهت، امهام حسهن کردند؛ وقتی سه روز از ،هدایی دو بهرادر  احسهاس  رابطه 

کرده، نزد امام حسین بوسهید. امهام  _ ود کهه نشسهته به  _رفت، سر ایشان را  گناه 
گردید تا پیش قدم شوم و نزد تو آیهم، ایهن اسهت  آن»فرمود:  حسین که مانع  چه 

کههه در آن کههه تههو بهها فضههیلت کههراه داشههتم  تری بهها تههو  چههه شایسههته تر از مههن هسههتی و ا
کنم  32«.منازعه 

کرده   است:  ب( قندوزی، بدون سند، از ابوهریره نقل 
کهه حسهن کردهبه و حسهین به مهن خبهر رسهید  انهد؛ نهزد  ا یکهدیگر قطهع رابطهه 

گفههتم: بهرادرت بزرگ حسهین از »تههر اسهت، بههه دیهدن او بههرو. فرمههود:  آمههده و بهه او 
که بیشتر از سه شب با برادرش قهر  شنیده ،دم ام: بر مسلمان حالل نیست 

کسی  گرفته است،  باشد و  گیرد، در رفتن به بهشت سبقت  که برای آشتی پیشی 

                                                   
 .267-266، ص13، جتاریخ مدینة دمش . 31
 .181، ص14. همان، ج32
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که کراه دارم  گیرم من ا رفتم و سخن  نزد حسن«. از او در ورود به بهشت پیشی 
پهس ایسهتاد و «. گوید برادرم راست می»را به او رساندم؛ فرمود:  برادرش حسین

کهههرده و آشهههتی  کهههرد؛ از یکهههدیگر عهههذرخواهی  نهههزد بهههرادرش رفتهههه و بههها او صهههحبت 
 33کردند.

 ق(، بدون ذکر سند، آورده است: 562حمدون )م ج( ابن
کهه نهزد  ،هر و بحثهی رخ داد؛ بهه حسهین و حسهین بین حسن گفتهه شهد 

کهههه او بزرگ  مهههن از ،هههدم»فرمهههود:  تهههر اسهههت. حسهههین بهههرادرش بهههرود؛ چهههرا 
که می شنیده ای رخ دههد و یکهی از آن دو  فرمود: هرگاه دو نفر میانشان مشها،ره ام 

گرفته  گیرد، در ورود به بهشت پیشی  کردن دیگری سبقت  اسهت و مهن  در راضی 
کههه بههر بههرادر بزرگ خوش مههینهها گههوش «. تههرم پیشههی بگیههرم دارم  چههون ایههن سههخن بههه 

 34رسید، به سرعت نزد ایشان آمد. حسن
کتاب   آورده است:  ا لحسین مقتلد( خوارزمی، بدون ذکر سند، در 

کردند؛ عده و حسین حسن ای خواستند بهین ایشهان  با یکدیگر قطع رابطه 
کننههد؛ از حسههین ند بههرای آشههتی پههیش قههدم شههود، فرمههود: خواسههت آشههتی برقههرار 

فرموده: هرگاه دو  تر است؛ رسول خدا ( از من بزرگمحمد )یعنی حسن ابا»
کننهد، آن کنهد،  گهاه یکهی از آن دو در آشهتی پیش نفر با یکدیگر قطع رابطهه  دسهتی 

کهه ،ایگهاه مهن برتهر از  ،ایگاهش برتر از آن دیگری خواهد بود و من دوست نهدارم 
، نهزد «درسهت اسهت»خبهر دادنهد، فرمهود:  به امهام حسهن«. رم باشد،ایگاه براد
کرد. امام حسین  35آمده و با ایشان آشتی 

 . نقد بیرونی روایات3
پذیر بهودن َاسهناد روایهات از ،ههت اتصهال و عهدم اتصهال آن بهه  منظور از نقد بیرونی، آسیب

کتههب ر،ههالی فهه معصههوم ریقین اسههت. بههه یهها ضههع  راوی بههر پایههه ،ههرح و تعههدیل مو،ههود در 
کهه بیهان آن می آیههد، اسهناد تمهام روایهات مزبههور بهه یکهی از دو آسهیب یههاد شهده و یها هههر  تفصهیلی 

 ها دچار هستند:  دوی آن

                                                   
 .212، ص2، جینابیع المودة لذوی القربی. 33
 .243، ص2، جکش  الغمة فی معرفة األ مة؛ 187، ص2، جالتذکرة الحمدونیة. 34
 .221، ص1، جحسینمقتل ال. 35
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گزارش شده بود،. در دستۀ اول 1 ها به صورت مرسل و بدون سلسهله  تمامی آن شش روایت 
گزارش شده است و ،ملگی بر اساس معیارهای درایه  ای ضعی  هستند.  سناد راویان 

کهههه از نظهههر سهههند ، . در دسشششتۀ دوم2 سهههه روایهههت و،هههود داشهههت؛ روایهههت اول از طبهههری اسهههت 
که وی این روایت را با َاسناد خود به اسماعیل بهن راشهد رسهانده اسهت، در  ضعی  است؛ چرا 

کتهب ر،هال مهدح و ذمهی وارد نشهده اسهت؛ لهذا مجههول  این ، از او در  که اوال  گفتنی است  باره 
، إسماعیل بن راشد خود در ،ریان صلح حضور نداشهته تها بتوانهد ناقهل ایهن مها،را است. ث انیا 

گفته کههه از سههعید بههن ،بیههر حههدیث سههماع  باشههد. تههاریخ وفههات وی مشههخص نیسههت؛ امهها  انههد 
که یکی از آن 36داشته است. ها محمد است، او نیز از سعید بهن ،بیهر  وی سه برادر دیگر دارد 

کرده است. 142سماع داشته و در سال  هجهری بهوده  95سعید بن ،بیر متوفی سال  37وفات 
بنا بر این، با تو،ه به تاریخ وفهات بهرادر إسهماعیل بهن راشهد و وفهات سهعید بهن ،بیهر  38است.

بعید است وفات إسماعیل در سده نخست هجری باشد؛ حتی بها پهذیرش ایهن فهرض ممکهن 
 نیست شاهد صلح در سال چهلم هجری باشد. 

کرده است: خله  بهن سهالم، حهّدثنا وههب بهن ،ریهر،  روایت دوم را بالذری با این سند نقل 
که مشهخص اسهت، وههب بهن ،ریهر  قال: قال  بی )و  حسبه رواه عن الحسن البصری(. چنان 

که پدرش  کرده باشد.  _18039،ریر بن حازم، متوفای سال   _تردید دارد  از حسن بصری روایت 
کر از عمهرو بهن دینهار مکهی نقهل  د. روایهت سهوم را ابنلذا روایت دارای قوت سند نخواهد بو عسها

قمهری وفهات یافتهه اسهت. از ایهن رو،  125کرده است. عمهرو در سهن هشهتاد سهالگی و در سهال 
 40وی اساسا  در زمان صلح به سال چهلم هجری به دنیا نیامده بود.

کر از ابهو ، . در دستۀ سوم3 گزارش شد: روایهت اول را ابهن عسها الحسهن مهدا نی چهار روایت 
، مهدا نی اساسها  شخصهیت  کهرده اسهت؛ اوال  )علی بن محمد بن عبد اهلل بهن  بهی سهی ( نقهل 

نویسد: در حدیث قوی نیست و روایهات مسهند از او  عدی درباره او می روایی ضعیفی دارد. ابن
کههرده اسههت. 41انههد  اسههت. مههدا نی  42مسههلم نسههبت بههه نقههل روایههت او در صههحیحش امتنههاع 

                                                   
 .353، ص1، جالتاریخ الکبیر. ر : 36
 .80، ص1. ر : همان، ج37
 .360، ص10، جتهذیب الکمال. 38

 .524، ص4. همان، ج39
 .11، ص22. همان، ج40
 .213، ص5، جالکامل فی ضعفاء الر،ال. 41
 .138، ص3، جمیزان االعتدال. 42
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کهه عوانهه از تابعهان  انهة بهن حکهم حهدیث نقهل میبسیار از عو کهرده اسهت. ایهن در حهالی اسهت 
گهرایش عثمهانی  کهرده و احادیهث مسهندش انهد  بهوده اسهت. همچنهین  فراوان حدیث روایهت 

، مههدا نی متوفههای سههال  43کههرد؛ امیههه حههدیث ،عههل می داشههته و بههه سههود بنی  225یهها  224ثانیهها 
گههزارش او مرسههل و ضههع 44اسههت. ی  اسههت. روایههت دوم را قنههدوزی بههدون سههند از بنهها بههر ایههن، 

که ضع  آن بدیهی است. روایات سوم و چهارم نیز فاقد سند هستند. کرده   ابوهریره نقل 

  روایات . نقد درونی4
نقد درونهی یها محتهوایی در برابهر نقهد بیرونهی، بهه معنهای دقهت در درون مایهه و محتهوای یه  

قههد درونههی خههود بهها دو دسههته از معیارههها محقهه  ن 45حههدیث بههرای اطمینههان از درسههتی آن اسههت.
. معیارهههای بههرون دینههی. معیارهههای درون دینههی: قههرآن، 2. معیارهههای درون دینههی، 1شههود:  می

سنت و مسلمات مذهبی هستند و معیارهای برون دینی نیز عبارت هستند از: عقهل، حهس و 
صهلح بها ههر دو دسهته بهه  روایات اعتراض امام حسهین 46تجربه، علم قطعی و تاریخ معتبر.

که خواهد آمد   _معیارهای درون دینی و برون دینی قابل نقد است؛ اما  رسهد  به نظر می _ چنان 
 ترین آن دو معیار، معیارهای درون دینی هستند. در این بین مهم

 . نقد با معیارهای درون دینی4-1
تههرین معیههار  مهمگیهری از روایههات )سهنت(  ، بهرهبهرای نقههد روایهات اعتههراض امهام حسههین

درون دینههی اسههت و در ،وامههع روایههی و مجموعههۀ آثههار تههاریخی و سههیره، روایههات فراوانههی تحههت 
که معارض با روایات اعتراض امهام حسهین بهه صهلح هسهتند،  عناوین مختل  و،ود دارد 

کههرد:  ایههن روایههات را از یهه  نظههر می کلههی تقسههیم   . روایههات عههام معههارض، 1تههوان بههه دو دسههتۀ 
 ت خاص معارض.. روایا2

 . روایات عام معارض4-2-1
کلی از ویژگی که به طور  گفته مقصود روایاتی هستند  ،ا منظور  اند و در این های امام سخن 
که در ادامه می  آیند: حداقل چهار دسته روایات هستند 

                                                   
 .386، ص4، جالمیزان  لسان. 43
 ،ا. . همان44
 .230، صحدیث وضع و نقد. 45
 .274-235. ر : همان، ص46
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 روایات عصمت امام . 4-2-1-1
ه اسههت؛ از ،ملههه از لغههزش و خطهها وارد شههد روایههات فراوانههی دربههاره عصههمت تمههام ا مههه

کلینی آن از  48و روایهات صهدوق ، امهام صهادقاز امهام رضها 47ها روایات صحیح السند 
دار شهههدن  اسههت. الزمههۀ پههذیرش روایهههاِت اعتههراض خدشههه و امههام صهههادق امههام سههجاد

گر اعتراض امهام حسهین که ا صهحیح و بجها بهوده و  عصمت یکی از دو امام است؛ چه این 
گهر اعتهراض امههام  زیهر سهؤال مههی د، عصهمت امهام حسههنگردیهه صهلح نبایهد منعقهد می رود و ا

مههورد  شههد، عصههمت امههام حسههین صههحیح و بجهها نبههوده و صههلح بایههد برقههرار می حسههین
 ماند. ای ،ز مجعول دانستن روایات باقی نمی گردد. لذا چاره تردید واقع می

 روایات علم امام . 4-2-1-2
کتاب الحجه  گونالکافیدر  گونها گسهترۀ علهم ، تحت ابهواب  ، روایهات معتبهر فراوانهی دربهاره 
که موضع از این روایات استفاده می 49امام وارده شده است. های ی  امام در طهول  گیری شود 

گیهرد؛ بهه ویهژه  حیاتش به علم الهی مستند بوده و بر اساس دیدگاه شخصهی خهود تصهمیم نمی
گههههره خههههورده اسههههت. از ،ملههههه ایههههن رو کههههه سرنوشههههت امههههت بههههدان  ایههههات، روایتههههی هنگههههامی 

که در دو ،ای  صحیح َکهاَن َو َمها »، هم در الکافیالسند است  هَة یَعَلُمهوَن ِعَلهَم َمها  ِ ّمَ
َ
ّنَ اأَل

َ
َبهاُب  

َمهٍر ِمَنه»و هم در « یُکوُن 
َ
 ِبَعَهٍد ِمهَن اهلِل َعهّزَ َو َ،هّلَ َو  

َ
َة َلَم یَفَعُلوا َشیئا  َو اَل یَفَعُلوَن ِإاّل ِ ّمَ

َ
ّنَ اأَل

َ
ُه َباُب  

دربهاره علهت  گزارش شده است. بر اساس ایهن روایهت، حمهران از امهام بهاقر 50« اَل یَتَجاَوُزوَنُه 
در  کنهد، امهام بهاقر سؤال می و امام حسین ، امام حسنقیام و شهادت امام علی

کهرده بهود و رسهول خهدا پاسخ می که خداوند آن را مقدر  کهرده بهود و ههر  فرماید  گهاه  آنهان را آ
که سکوت پیشه میی  از م گاهی است. ا   51کند، با علم و آ

کههه ا مههه طبه  ایههن روایههت تمههام راهبردههها و رهیافت در طههول حیاتشههان در پههیش  هههایی 
گمهان امهام  کننهد. بی گیرند، مطاب  با فرمان خداوند است و آنان از ،انهب خهود ههیچ نمی می

                                                   
 .269و  204-203، ص1، جالکافی. 47

 .132، معانی االخبار. 48
ههَة ». ماننههد: 49 ِ ّمَ

َ
ّنَ اأَل

َ
ِتههیههَعَلُمههوَن َ،ِم یَ  َبههاُب   َنِب  یَع اَلُعُلههوِم اّلَ

َ
ِ َکههِة َو اأَل ُسههِل َیههَخَرَ،ههَت ِإَلههی اَلَماَل ّنَ »، « اِء َو الّرُ

َ
َبههاُب  

َة  ِ ّمَ
َ
َن  اأَل

َ
ُمهوایَ ِإَذا َشاُءوا   هَة »، «َعَلُموا ُعّلِ ِ ّمَ

َ
ّنَ اأَل

َ
ُههَم اَل یَ َعَلُمهوَن َمَتهی یَ  َبهاُب   ّنَ

َ
 ِباَخِت یَ ُموُتهوَن َو  

َ
، « اٍر ِمهَنُهمَیهُموُتهوَن ِإاّل

ههَة » ِ ّمَ
َ
ّنَ اأَل

َ
َکههاَن َو َمهها یَ  َبههاُب   ههُه یَ َعَلُمههوَن ِعَلههَم َمهها  ّنَ

َ
ههَی َلههَخَفههی َع یَ اَل   ُکههوُن َو   ّنَ »، «ِهمَی ُء َصههَلَواُت اهلِل َعَلهه َی ِهُم الّشَ

َ
َبههاُب  

َة  ِ ّمَ
َ
ُمون اأَل ُثوَن ُمَفّهَ    «.ُمَحّدَ
 دهند. _ انجام نداده و نمی  کنند که از آن تجاوز نمی  هیچ چیزی را ،ز بر اساس عهد و امر الهی _ . ا مه50
 .281و  262، ص1، جالکافی. 51
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کهه پههس از ایشههان خههود حسهین گههاه بههوده اسههت؛ چههه ایههن  بایههد بههر ایههن اسههاس بههه  از ایههن امههر آ
کهه نسهبت بهه صهلح بهرادر بزرگ راهبهری امهت بپهردازد. حهال چگونهه می تهر و امههام  تهوان پهذیرفت 

خویش معترض بوده و در پی منصرف ساختن ایشان باشد و در این صورت نه تنها مخالفهت 
کرده، بلکه به مخالفت با فرمان الهی برخاسته است.  با برادر بزرگ  تر و امام خویش 

 . روایات سکوت و ادب امام پسین در برابر امام پیشین4-2-1-3
که طب  آن هها امهام بعهدی در برابهر  دستۀ دیگری از روایات در ،وامع روایی شیعه و،ود دارد 

کنههد؛ بههرای نمونههه در روایتههی حسههین بههن ابههی العههالء و در  مواضههع امههام حاضههر سههکوت پیشههه می
کهه هم سؤال می قروایتی دیگر عبید بن زراره از امام صاد که آیا ممکهن اسهت  زمهان دو  کند 

که یکی از آن دو سهکوت پیشهه می»فرمود:  امام روی زمین باشد، امام کنهد و  خیر، مگر این 
که قبل از او است سخن می   52«.گوید امامی 

بهر اسهاس ایهن روایهات، ههر امهامی موظه  اسهت در مقابهل امهام پیشهین خهود سهکوت پیشههه 
کههه در برخههی از  حسههینگمههان امههام  کنههد. بی نیههز از ایههن امههر مسههتثنا نبههوده اسههت؛ بههویژه ایههن 

را بهه سهکوت و پیههروی از بهرادرش فرمههان داده  ، صهریحا  امهام حسههینروایهات، امهام علههی
کهه امهام علهی است. اصبغ بن نباته نقهل می را  در آخهرین شهب حیهاتش حسهنین کنهد 

«. تو وصی و امام پس از مهن هسهتی»ید: فرما می کند؛ به امام حسن فراخوانده و وصیت می
گاه رو به امام حسین در ا،رای این وصیت هسهتی، در  تو شری  حسن»فرماید:  می آن 

کرده و پیرو امر برادرت باش و پس از رحلتش تهو نهاط  و امهام هسهتی  53«.برابر او سکوت پیشه 
کهه امهام حسهین گهاه بهود شکی نیست  ه اسهت و احتمهاال  از وظیفهه خهود در پیهروی از بهرادر آ

کههه «  ایههاا اعنههی و اسههمعی یهها ،ههاره»، از بههاب ایههن توصههیه امههام علههی اسههت؛ بههه ایههن معنهها 
کههه مههردم دربههاره دیههدگاه ایههن دو بههرادر  بینههی می حضههرت پیش کههه تنههها دو امههام بههرادر  _کردنههد 

کههرد. لههذا ایههن  نسههبت بههه حههوادث ،امعههه سههخن _هسههتند  گفتههه و شههایعاتی مطههرح خواهنههد  ها 
که امام حسینوصیت  هرگهز  حضرت حجتی بر معاصران و آیندگان ایشان است تا بدانند 

که به شایعات اختالف میهان دو بهرادر  کرد و بر مردم فرض است  در برابر برادر اعتراض نخواهد 
 وقعی ننهند.

                                                   
 .516و  486، صا ل آل محمدبصا ر الدر،ات فی فض. 52
 160، ص2، جالصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم. 53
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 و تکریم و تعظیم امام حسن . روایات امام حسین4-2-1-4
کهه امهام  از امام باقر  بهرای تکهریم و تعظهیم امهام حسهن حسهینروایهت شهده اسهت 

 ، امهام حسهنای دیگر از روایات، امام حسین در پاره 54گاه در برابر او سخن نگفت. هیچ
کرده و مواظبت می« سیدی»را  که نزد هر دو   _کند در میزان مبلغ اهدایی به نیازمندی  خطاب 

ایههن تعظهیم و تکهریم بههرادر  55یهرد.تهر و امهام خههویش پیشهی نگ از بههرادر بزرگ _  بزرگهوار حاضهر شهده
کهه از امهام صهادق تنها در دوران امامت امام حسن کهه در دوره  نبهود؛ چنهان  نقهل اسهت 

 خالفت عثمان چون مستمندی نزد وی آمد، پنج درهم بهدو بخشهید و چهون نهزد حسهنین
کرد. 49 پنجاه دینار و امام حسین حضور یافت، امام حسن  56دینار عطا 

 ت خاص معارض. روایا4-1-2
که درباره صلح امهام حسهن  مقصود از روایات خاص معارض، مجموعۀ روایاتی هستند 

نسهبت بهه صهلح برداشهته و  ها پرده از رفتار حقیقهی امهام حسهین اند و بر اساس آن وارد شده
انهد و بهدین ترتیهب، اهمیهت و ،ایگهاه ایهن صهلح در سهیره  نیز بهه تبیهین فلسهفه صهلح پرداخته

کهرد:  تهوان بهه دو دسهته تقسهیم گردد. این روایهات را می وشن میر بیت اهل . روایهات 1بندی 
 گر فلسفه صلح. . روایات بیان2نسبت به صلح،  گیری مثبت امام حسین موضع

 نسبت به صلح گیری مثبت امام حسین . روایات موضع4-1-2-1

کهه برابهر  ، روایات صهحیحی و،هودالی روایات مجعول اعتراض امام حسین به  در ال دارد 
برخاسهته و  ها ایشان نه تنها به مخالفت با صلح برنخاسته، بلکه به یهاری امهام حسهن با آن

کهرده اسهت. ایهن روایهات تحهت دو عنهوان در  صلح را تأیید و دیگران را به پیروی ایشان تهییج 
 آید: ادامه می

 به تبعیت از امام حسن الف( تصریح امام حسین
کهه بهر پایهه آنروایاتی چند در من اصهحاب را بهه  هها، امهام حسهین ابع مختل  و،هود دارد 

فرمان داده است؛ بهرای نمونهه  متعهد بودن نسبت به صلح یا عدم استنکاف از امام حسن
کهه بهر امهام حسهن کسهی بهود  کهه ُحجهر بهن َعهدی اولهین  بهه دلیهل پهذیرش  روایت شده اسهت 

                                                   
 .401، ص3، جطالب مناقب آل  بی. 54
 .135 -134، صمکارم االخالق. 55
 .135، ص1 ، جالخصال. 56
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گرفت، وی نزد امام حسین که با تجهیهز سهپاه  ان را تحری  میرفته و ایش صلح خرده  کند 
کهرده پاسخ می بر معاویه بتازند. امام گفتهی عملهی  ایم و نمی دههد: مها بیعهت  تهوان آن چهه را 

 57کرد.
 و تأیید صلح پس از رسیدن به امامت ب( امام حسین

که روایات اعتراض امام حسین کهه  در صورتی  به صلح صهحیح بهود، شهاید ،ها داشهت 
کننهد و یها بهه اقهدام مسهلحانه ضهد معاویهه ایشان پس از آ لاز امامت، نسبت به صلح اعتراض 

کهرده و بهه پیهروی از آن تصهریح  روی آورند؛ اما نه تنها چنین نشد، بلکه به صراحت آن را تأیید 
که پس از شهادت حسن کوفهه طهی نامههعلی بن کردند. نقل شده است  ای، پهس  ، شهیعیان 

کسب تکلی  می، از از اعالم تسلیت به حسین در  کننهد. حسهین ایشان درباره معاویه 
 پاسخ نوشتند:

دیهدگاه مههن همهان نظههر بههرادرم در تهر  پیکههار اسهت و دربههاره ،هههاد بها ظالمههان نیههز 
یههه زنههده اسههت،  کههه معاو دیههدگاهی درسههت و اسههتوار دارم، بهها ایههن حههال، مههادامی 

کت رسید و من زنهده  ید و چون معاویه به هال بهودم، بهه شهما مواظبت به عمل آور
کنید. که چه  گفت   58خواهم 

 گر فلسفه صلح . روایات بیان4-1-2-2
کههه نگههاهی  گیههری بههر صههلح امههام حسههن شهه  ُخرده بی گرفتههه  کسههانی صههورت  از ،انههب 

گهاهی از واقعیت هها و اقتضها ات  سطحی به شرایر و رخدادهای زمان ایشان داشته و دارند. آ
مدار خههردورزی  حضههرت، بلکههه بههرای هههیچ سیاسههتمو،ههود آن برهههۀ زمههانی، نههه تنههها بههرای آن 
گردیهد،  مجالی ،ز انعقاد صلح پیش رو نمی کتیکی  که منجر به اتخاذ چنهین تها نهند. دالیلی 

در  ای از ایهن روایهات از زبهان خهود امهام حسهن مو،ود است. بخش عمده  در روایات فریقین
گردیده و بخهش دیگهری از  بحبوحۀ پیکار با معاویه و در پی اعتراض اصحاب به صلح تبیین

کهه صهادقین این روایات از صهادقین گردیهده اسهت. چگونهه ممکهن اسهت  هها  ده نقهل 
گهاه باشهند، امها امهام حسهین خبهر  از آن بی سال پس از صلح، از فلسفه و اهمیهت وقهوع آن آ

گهههردد؟ در ادامهههه نگهههاهی  باشهههد و چهههون اصهههحاب سهههاده اندیش در ،رگهههه معترضهههان قلمهههداد 
گذ گذاشهت  افکنیم. مرور آن را به روایات مزبور میا،مالی و  ها بهر ایهن حقیقهت صهحه خواههد 

                                                   
 .31-30ص، الجوهرة فی نسب اْلمام علی و آله تر، ر : . برای نمونه روایات افزون151و  150، ص3، ج نساب األشراف. 57
 .152 -151، ص3، ج نساب األشراف. ر : 58
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 از مخالفان و معترضان صلح نبوده است. که هرگز امام حسین
 و تبیین فلسفه صلح . امام حسن4-1-2-2-1

پهههیش از صهههلح و پهههس از آن، بهههه روشهههنی نشهههان  بررسهههی مجموعهههۀ سهههخنان امهههام حسهههن
که ایشان حداقل سه د می  لیل منطقی برای صلح و پرهیز از پیکار با معاویه داشتند: دهد 
یههه و سههپاهش پههای اصههحاب امههاممردی الششحا :  . عششدم پششای1 مردی و  در مقابههل معاو

کههه دنیهها را بههر آخههرت  کههرده  کسههانی توصههی   کههه حضههرت آنههان را  ایسههتادگی نداشههتند؛ چنههان 
یههارویی بهها دشههمن ندارنههد 59دهنههد؛ تههر،یح می حقیقههی در میانشههان انههد  و یههاران  60آمههادگی رو
 61شمارند.

گفت. حفظ جان امت و شیعیان: 2 گاه در  که با ،بیر بهن نفیهر  و حضرت   63داشهته 62گویی 
که با ُحجر بن َعدی گاه در احتجا،ی  کهرده، فلسهفه صهلح خهود را حفه  ،هان امهت بیهان  64و 

کهرده و  ههای موسهی تشهبیه کرده است و در نوبتی نیز صلح خود را به اقدامات خضر و اعتراض
  65سپس هدف صلح را حف  ،ان شیعیان دانسته است.

یهههد بهههن وههههب ،هنهههی حفههه  ،هههان امهههام  دربیتو:  و اهشششل . حفشششظ جشششان امشششام3 روایهههت ز
بیتشههان در برابههر توطئههه قتههل مههدعیان تشههیع، علههت صههلح ایشههان عنههوان شههده  و اهل حسههن
 66است.

 و تبیین فلسفه صلح . صادقین4-1-2-2-2
کجحههوادث پیرامههونی صههلح بهه یههه،  ههها توطئههه و  تههر از این فهمههی برخههی نزدیکههان و مهم ا معاو

کههه امههام بههاقر دسیسههۀ امویههان، چنههان لبههاری بههر سههیره امههام حسههن و امههام  افکنههده بههود 
کههه امهههام  صههادق گزیر در پههی تبیهههین اهمیههت و فلسههفه صههلح برآمدنهههد و همههان دالیلههی  نهها

                                                   
 .182، صذکر خصا ص اال مة به تذکرة الخواص من االمة. 59
 .211، ص1، جعلل الشرا ع. 60
 .9-8، ص2، جاالحتجاج؛ 938، ص2 ، ج میکتاب سل. 61
که آیا امام،بیر بن نفیر ،اسوس معاویه بود. او را فرستاده بود تا بب»نویسد:  . صدوق در توضیح حدیث می62 قصد  یند 

 (.220، ص1، جعلل الشرا ع« )قیام دارد
 .170، ص3، جالمستدر  علی الصحیحین؛ 219، ص1. همان، ج63
 .166، صدال ل االمامة. 64
 .211، ص1، جعلل الشرا ع. 65

 .10-9، ص2، جاالحتجاج. 66
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هها را در روایهت  تهوان آن ند و میبرای صلح فرموده بودنهد، بهه شهکلی دیگهر بیهان داشهت حسن
گفهت 68 بهاقر  ، سههدیر از امهام67محمهد بهن مسهلم از امهام بهاقر بهها  گوی امهام صهادق  و و 

کرد. 69الطاق مؤمن  مشاهد 
 . نقد با معیارهای برون دینی4-2

 یکی از دالیل نقد روایات اعتراض، استفاده از تاریخ و مطالعه سیره عملی امام حسهین
که ضمن آن عدم اعتنا و بی است، سیره ایشان کوشیده  تو،هی به سخنان و اقداماتی بوده  ها 

کشههانده و او را بهه عنهوان رهبهر شههیعیان  شهده تها حضهرت را دربهاره موضههع بهرادرش بهه مخالفهت 
کند. حضرت تا پایان زندگی امام حسن کنهار آن حضهرت بهوده و هماننهد عراق معرفی  ، در 

هادت بههرادر نیههز، طههی یههازده سههال همههان موضههع را ایشههان در مدینههه زیسههت. حتههی پههس از شهه
کههه امههام حسههین داشههت. ایههن سههیره نشههان مههی گونههه مخههالفتی بهها مسههأله صههلح  هیچ دهههد 

 70نداشته است.

 . خاستگاه جعل روایات 5
کههه در عصههر امههوی و بهها مههدیریت بنیان گههذار ایههن ،ریههان، یعنههی  یکههی از حههوادث ویرانگههری 

دهی شده ،عل حدیث است. ابهن ابهی الحدیهد از  سازمان ای و معاویه رخ نمود، ،ریان شبکه
 کند:  مدا نی درباره ،عل حدیث در عصر معاویه نقل می

احادیههث ،علههی فراوانههی ظهههور یافههت. فقیهههان، قاضههیان، والیههان و بههیش از همههه 
یان مجادله که اظههار دیهن قار کردنهد، بهدان  داری و خشهوع می گر و مقدس ممبانی 

مندی از مواهب آنان، احادیث  تقرب به ُامرای خود و بهره دست زدند. اینان برای
کهه  گمان ایهن  را ساختند. این اخبار و احادیث به دست متدینان افتاد و آنان به 
کردنههد و وضههع بههدین منههوال ادامههه داشههت تهها حسههن بههن  صههحیح هسههتند، روایههت 

گفت و فتنه فزونی یافت. علی  71دار دنیا را وداع 
که فرمودند:نیز روا از امام باقر  یت شده 

                                                   
 .330، ص8، جالکافی. 67
 .211، ص1، جعلل الشرا ع. 68
 .308-307، صلالرسو تح  العقول عن آل . 69
 .162، ص1، جتاریخ قیام و مقتل ،امع سید الشهداء؛ 157، صحیات فکری و سیاسی ا مه. 70
 .46-45، ص11، جالباللة شرح نهج . 71
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کرده کاسهتن ،ایگههاه مها، روایههاتی را از مهها نقهل  کهه آن بهرای فههرو  ایم.  ههها را نگفتههه انههد 
کههرده و برخههی را علیههه مهها بههرای تقههرب بههه والیههان،  برخههی از آن ههها بههه نفههع مهها ،عههل 

یهه و پهس از وفهات حسهن  قاضیان برساختند. بیشتر این روایهات در زمهان معاو
کههه خههدا  حسههینبههود. از علههی، حسههن و  کردنههد  سههخنان دروغ و بههاطلی نقههل 

 72داند. می
کردند: طایفهه  که مزدوران معاویه سه طایفه از اخبار را ،عل  باقر شری  قرشی معتقد است 

که از  73قرار دهند؛ بیت اول، ،عل اخبار در فضایل صحابه تا آنان را در مقابل اهل چنان 
کرده امام علی  اند:  نقل 

ُبو َبْكر  َو 
َ
ِة أ ّنَ َ ْهِل احْل 

َ
ُكُهوِل أ   74.ُعَمر َسیَدا 

که آن را بنی امام ،واد امیه برای مقابله بها روایهت رسهول  در خصوص این روایت فرمودند 
که فرمود:  خدا کردند   وضع 

َسینُ  َسُن َو احْلُ ة. احْلَ ّنَ َ ْهِل احْل 
َ
  75َسیَدا َشَداِب أ

کههه  ن ،ایگهاه آنهان؛ همهانو فروکاسهت بیههت طایفهۀ دوم، وضهع اخبهار در مهذمت اهل طور 
یههه بههه سههمرة بههن ،نههدب صههد هههزار  ابههن ابههی الحدیههد از ابههو،عفر اسههکافی نقههل می کههه معاو کنههد 

کند آیه  درهم می َنیا َو یَشهِهُد اهلَل دهد تا روایت  هاِس َمهَن یَعِجُبهَك َقَوُلهُه ِفهی اَلَحیهاِة الهّدُ َو ِمهَن الّنَ
َلّدُ   َعلی

َ
هاِس َمهَن و آیهه  ، دربهاره علهی بهن ابهی طالهب76اَلِخصهاِم  ما ِفی َقَلِبِه َو ُهَو   َو ِمهَن الّنَ

در شههأن ابههن ملجههم نههازل شههده اسههت؛ سههمره نپههذیرفت،  77،یَشههری َنَفَسههُه اَبِتغههاَء َمَرضههاِت اهلِل 
کرد، سمره باز هم نپذیرفت، سیصهد ههزار درههم پیشهنهاد  معاویه دویست هزار درهم پیشنهاد 

کرد، سمره این بار پذیرفت.کرد، سمره نپذیرفت، چ   78هار هزار درهم پیشنهاد 
که او، پدرش و خانواده اش  طایفۀ سوم، ،عل اخبار در فضایل معاویه برای محو لکه ننگی 
کههه پیههامبر در  بهه دلیههل مقابلهه بهها اسهالم بههر دامهن داشههتند و نیهز بههرای پنههان داشههتن روایهاتی 

                                                   
 .633-632، ص2 ، ج یس الهاللیم بن قیکتاب سل. 72
 .157-155، ص2، جعلی بن   حیاة االمام الحسین. 73
 .80، ص1، جالمسند. 74

 .447ص، 2 ، جاالحتجاج. 75
 .204. سوره بقره، آیه 76

 .207. سوره بقره، آیه 77
 .73، ص4، جالباللة شرح نهج . 78
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که از پیامبر  اند: کردهل نق نکوهششان فرموده بود؛ چنان 
 79معاویة بن أی سفیان احلم أمیت و اجودها.

در موضهوع صهلح، ،هزء دومهین طایفهه  بهه امهام حسهن احادیث اعتراض امام حسهین
کههه دسهتگاه امههوی بهه وضههع آن پرداخته انهد. حهال بایههد دیهد امویههان چهه هههدفی را  روایهاتی اسهت 

کالن این دسیسه  گمان برپا نگاه داشتن خالفت بنی امیه کردند. بی دنبال می انگیزه و هدف 
کلههی بهها خههود هههدف ها و توطئههه و اساسهها  تمههام دسیسههه های  های امههوی اسههت، امهها ایههن هههدف 
 ،زیی داشته است. 

یههه از ،عههل و نشههر ایههن اخبههار، ا،ههرای سیاسههت  بههه نظههر می تفرقههه بینههداز و »رسههد هههدف معاو
کن گون این سیاست را ا،را می است. او به شکل« حکومت  گونا کرده اسهت، در صهفین  های 

کهرد. وقتهی معاویهه از ،هذب  با قهرآن بهه نیهزه زدن، میهان سهپاه امهام علهی دو دسهتگی ایجهاد 
ای از ،انب قهیس مبنهی  شود، نامه در مصر( مأیوس می استاندار امام علی قیس بن سعد )

کهرده، ،عهل و منتشهر می کهه بها معاویهه مصهالحه و بیعهت  ی کنهد. در پهی ایهن خبهر، برخه بر این 
برای ا،رای این سیاسهت اخبهاری بهرای نشهان دادن  80شوند. خواهان عزل او می یاران امام

کرده و امهام علهی اختالف میهان امهام حسهن گردیهد. طبهری و دیگهران نقهل  کهه  وضهع  انهد 
که بها طلحهه و زبیهر پیکهار  می ، مواف  ،نگ ،مل نبود و از امام علیامام حسن خواهد 

کهه آن دو امهام ایهن چنهین امویهان 81نکند. کننهد  مبهانی فکهرى یکهدیگر را  کوشهیدند وانمهود 
اند تا از سویی پیروان را سست و بدگمان سازند و میان آنان تشتت و هرج و مهرج  قبول نداشته

کثین و قاسههطین و  انداختهه باشهند و از سهوى دیگهر، مشههروعیت ،نگ ههاى آن حضهرت را بها نها
 82مارقین به چالش بکشند.

شایعه  اختالف ایشان را با امام حسن یث در دوره امامت امام علیآنان با ،عل حد
نیهز بها وضهع اخبهار اخهتالف میهان دو بهرادر را شههایعه  کردنهد و پهس از شههادت امهام علهی می
گر آن می کهه شهیعیان بهه  ها در زمان امهام حسهن کنند. ا ،عهل شهده باشهد، ههدف ایهن بهوده 

کهه تکلیفشهان چی گهر در تحیر دچهار شهده و نداننهد  سهت و سهکوت و عزلهت را تهر،یح دهنهد و ا
که شیعیان را در پیروی از امام  دوران امامت امام حسین وضع شده باشد، هدف این بوده 

                                                   
 .365، ص13، جتاریخ مدینة دمش . 79
 .554-553، ص3، جتاریخ الطبری. 80

 .226، ص1، جالباللة شرح نهج ؛ 68، ص1 ، جاالمامة و السیاسة؛ 553، ص3. همان، ج81

 .125، صرف اسالمتصویر امامان شیعه در دا رة المعا. 82



سین
م ح

ض اما
عترا

ت ا
روایا

 
سن

م ح
ح اما

لل
به 

 
ن د

وی 
 تراز

در
 

 

 

117 

که با برادر خهود بهه مخالفهت برخاسهته،  حسین که شخصی  کنند  مردد سازند و چنین القا 
 چگونه صالحیت پیروی دارد؟

که حهدیثبه هر حال، این روایات ساخته ،ریان  پژوه بر،سهته، محمهد  اموی است؛ چنان 
 ای بر یکی از این روایات نوشته است:  باقر محمودی در تعلیقه

 83معلوم أّن لسان احلدیث لسان أموی.

 اند:  ای دیگر نوشته در تعلیقه
های  چینی هههای و توطئههه افکنی روایههت ضههعی  اسههت و ایههن مضههمون از اختالف

یههه از نیکی أت میپیههروان شههجره ملعونههه در قههرآن نشهه ههها بههه دور بههوده و  گیههرد. معاو
 84ها بوده است. ها و خاستگاه پلشتی بلکه او معدن بدی

  . نتیجه6
کتب تاریخی، ترا،م و سیره سه دسهته روایهت دربهاره اعتهراض  بر اساس آن گذشت، در  چه 
، و،هههود دارد: دسهههتۀ اول، پهههذیرش صهههلح و اظههههار بهههه صهههلح امهههام حسهههن امهههام حسهههین
بهه امهام  از صهلح بها معاویهه؛ دسهته دوم، اعتهراض امهام حسهین امام حسهین ناخرسندی

و امهام  بهه دلیهل صهلح بها معاویهه؛ دسهته سهوم، مشها،ره و قطهع رابطهه امهام حسهن حسن
اسههاس بههوده و دسههت ،عههل و وضههع بهها توطئههه و دسیسههه در پههی  . ایههن روایههات، بیحسههین

،هههت نقدپهذیر هسهتند: نخسهت، نقههد  بیهت بههوده اسهت. ایهن روایهات از دو تحریه  سهیره اهل
بیرونههی یهها سههندی و دوم، نقههد درونههی یهها محتههوایی. در نقههد بیرونههی اسههناد یهه  بههه یهه  روایههات 

که تمام سندها یا مرسل و لیر متصهل بهه معصهوم گردیده و مشخص شد  بهوده و یها  ارزیابی 
 دارای راوی ضعی  بوده و یا به هر دو آسیب دچار هستند.

گردیهد. بهرای 2. درون دینی، 1وایی با دو دسته معیار: نقد درونی یا محت . بهرون دینهی اسهتوار 
ترین معیار درون دینی بهود، لهذا  گیری از روایات مهم ، بهرهنقد روایات اعتراض امام حسین
کلهههی:  . روایهههات خهههاص معهههارض، نقهههد 2. روایهههات عهههام معهههارض، 1ایهههن روایهههات بههها دو دسهههتۀ 

کلههی از ویژگیگردیدنههد؛ روایههات عههام معههارض، روا کهههه بههه طههور  هههای امههام سهههخن  یههاتی بودنههد 
که ناظر بر صلح امام حسن گفته بوده و  اند. روایات خاص معارض، مجموعه روایاتی بودند 

                                                   
 ، پاورقی.178، صتر،مة االمام الحسن. 83

 ، پاورقی.51، ص3، ج نساب األشراف. 84
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کههنش حقیقهی امههام حسهین نسههبت بههه صهلح هسههتند. بها اسههتفاده از معیارهههای  نشهان دهنده وا
گردید. در نهایت، با ب گرفتهه،  ها و تحلیل ررسیبرون دینی نیز نقدی تاریخی ایراد  های صورت 

که حکومت بنی امیه به سرکردگی معاویه نقش مستقیم در ،عل این روایات داشته  روشن شد 
و هههدفش نشههان دادن اخههتالف میههان رهبههران دینههی و ایجههاد تحیههر و سسههتی میههان پیههروان بههوده 

که سهابقا  بها ،عهل حهدیث اخهتالف امهام علهی ،نهگ  را در بها امهام حسهن است؛ چنان 
کههرده بهود، پههس از شههادت امههام علهی نیهز ایههن سیاسهت را واننهههاده و بها وضههع  ،مهل شهایعه 

گر دستور ،عل را در زمان امام حسن که ا کرد  صهادر  اخبار، اختالف میان دو برادر را شایعه 
گههر  کههه شهیعیان بهه تحیههر دچهار شهده و تکلیهه  خهود را نداننهد و ا کهرده باشهد، هههدفش ایهن بهوده 

کهه شههیعیان را در  در دوران امامههت امهام حسههیندسهتور ،عهل  آمهده باشهد، هههدف ایهن بههوده 
کههه بهها بههرادر خههود بههه  پیههروی از امههام حسههین کههه شخصههی  کننههد  مههردد سههازند و چنههین القهها 

 مخالفت برخاسته، صالحیت پیروی ندارد.
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