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مقدمه

اهتال عقیده ،تزاحم مناف  ،حق جویی ،زیاده هواهی و دیگر عواملی کت میان انســان ها
فاصــلت ،ســتیزه و احیانا جنگ و هونریزی می مفریند ،یکی از لوازم وجود انســان (بت ویژه
انسـانهای ملتزم بت مرمانهای الهی و دشـمنان ایشان) بر روی زمین است و چت بسا بر این
پایت اسـت کت در طول تاریخ ،همواره میان دینداران (بت ویژه پیامبران و اوصـیای ایشان )و
مخالفان منان ،تضـاد و سـتیزهای دائم ،بوده و هسـت .در این میان منچت بت اصال و تلطیف
روابط هر دو جریان (حق و باطل) کمک میکند ،اصــالت قائل بودن برای صــلح و رعایت
مصــالح اشــخاص ،دولتها و جریانها اســت کت البتت «مذاکره» بت مفهوم در پی

گرفتن

اسـلوب عملی برای دستیابی بت اهدا  ،مصالح و مناف  ،از طریق گفتوگو ،نقشی مهم در
من ایفا میکند زیرا ،امید اسـت با مذاکره در روابط میان ایشان بهبود ایجاد یا از مسیبهای
برهورد منها کاستت شود.1
تاریخی بسیاری از صاحبنمران ،یکی از بارزترین و مهمترین نمونتهای
بر پایت هوان
ِ

صــلح در تاریخ اســالم ،فرایند گفتوگوهای صــلح امام حســن با معاویت تا دســتیابی بت
واکاوی من ،بت من علت است
اهدا مورد نمر دو طر است .اهمیت این صلح و بررسی و
ِ
کت این واقعت یکی از پر مناقشـتترین رهدادهای تاریخی اسـت کت برداشتهای مختلفی از

من ،صـور گرفتت است زیرا برهی من را اقدامی منفعالنت و از سر ضعف و عدهای من را از
مقولت مذاکره ســیاســی و اقدامی عزتمندانت و حکیمانت ،تحت ِاش ـرا رهبری معصــوم ،در
 .1بت طور کلی مذاکره سیاسی با مخالفان ،بت عنوان مقدمتای برای دستیابی بت صلح ،امری راهگشا و صحیح در
پیشـبرد مقاصـد انسـانی و اسـالمی اسـت .با بررسـی متون و مناب اصیل دین ِی مرتبط با سیره معصومان،
میتوان بت نمونتهای متعددی از مذاکرههای ایشــان با مخالفان دســتیافت .بازهوان ِی مناب تاریخی -روایی
فریقین ،می تواند در مطالعت بر روی گفتمان صـلح و اصل موضو مذاکره و تبیین حدود و ثغور من ،بر اساس
بیانا و سیره عملی معصومان ،مؤثر باشد و موجب دستیابی بت اصول و ضوابطی هاص شود.
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مواجهت با دشـمن میدانند و معتقدند کت امام حسـن با توجت بت شـرایط هاص سیاسی ،با
لحاظ اصــول و ضــوابط ،هالفت ظاهری رســول هدا- و نت امامت و رهبری دینی -را در
ِ

ازای تأمین مصالح مسلمانان ،بت ویژه شیعیان و اصحاب هود ،بت معاویت واگذار کرده است.
مقالت پی

رو در نمر دارد با اســتفاده از روش توصــیفی-تحلیلی و مطالعت بر روی متون و

مناب اصـیل تاریخی -روایی کت این صلح در منها گزارش شده ،پس از بازهوانی صلح امام
اصــول مذاکره
حســن از این منمر ،بت الگویی جام درباره دســتورالعمل ها و مجموعت
ِ
سیاسی ،بر مبنای بین و منطق اسالمی ،دست یابد .بت امید منکت در عمل ،برای دولتهای

اسالمی ،الگویی شایستت را ارائت کرده باشد.
مروری بر مفهوم مذاکره و صلح امام حسن

پی از پرداهتن بت محورهای اصلی این مقالت ،یعنی مجموعت اصول مذاکره بر پایت سیره امام
حسـن در صلح با معاویت ،نیازمند تعریفی جام از مذاکره سیاسی و ارائت مؤلفتهای من و
مروری بر جریان تاریخی صـلح امام حسن و رهدادهای مقدماتی من ،برای اثبا مذاکره
بودن این صلح و گفتوگوهای مقدماتی من هستیم( .البتت تبیین جام مذاکره سیاسی
سیاسی ِ
و تطبیق من بر صــلح امام حسـن و مراحل مقدماتی من ،هود نیازمند مجالی گسـتردهتر از
فرصـت این مقالت است و در جای هود بت اثبا رسیده است ).1بنابراین ،بت مروری گذرا بر
مفهوم مذاکره و مؤلفتهای و تطبیق من بر جریان تاریخی صلح امام ،بسنده هواهد شد تا
بت تب من ،روشـن شـود کت مجموعت گفتوگوهای انجام شده درهصوص انعقاد قرارداد این
صـلح ،با توجت بت شـرایط و عوامل سیاسی -اجتماعی حاکم بر من ،از مقولت مذاکره سیاسی
است.
 .1-1مذاکره سیاسی در لغت و اصطالح

«مـــذاکره» از ریشت «ذ.ک.ر» در لغت بت معنای درباره چیزی با کسی گفتوگو کردن است
(دهخدا ،2466 ،ج 15277 :24و عمید ،2471 ،ج .)2671 :1واژه مذاکره ،بر اســاس
 .1برای تبیین این مطلب ،ر.ک .رسـالت دکتری محمد قاسـمی شـوب با راهنمایی دکتر محمدرضـا شاهرودی با
عنوان «مذاکره ســیاســی با مخالفان ،در ســیره پیامبران و امامان بر پایت روایا فریقین» ،دانشــگاه مزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا تهران.
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قواعد صــر عربی ،مصــدر ثالثی مزید و بر وزن ُمفاعلت اســت باب مفاعلت برای بیان
مشارکت دو فرد بوده و نشانگر طرفینی بودن من است (شرتونی .)44 ،2311 ،بر پایت دیدگاه
ِ
برهی از لغویان ،مذاکره یا مفاوضت ،در لغت بت این معناست کت هر یـک از طـرفین ،منچت را
کت در نزدشــان اســت ،بت طر مقابل رد کند (طریحی ،2462 ،ج 114 :3و زبیدی،
2323ق ،ج .)217 :25همچنین واژه گفتوگو ،در فارســی معادلی برای من و تـــقریبا بـــت
هـمین معنا است (دهخدا ،2466 ،ج.)15277 :24
در اصـطال حوزه علوم سیاسی ،معنای اصطالحی «مذاکره» ،عبار است از در پی
گرفتن یک اسلوب عملی برای نیل بت اهدا  ،مصالح و مناف کشورها ،از طریق گفتوگوی
میان طرفین ،ولو اینکت کشـوری از نمر اقتصادی ،سیاسی و نمامی در اوج اقتدار باشد ،ولی
باز ناچار هواهد بود برای تأمین مصــالح و دســتیابی بت منافعی در ســطح باالتر ،بت تعامل با
دیگر دولتها بپردازد و مناسبترین زمینت برای فعال کردن دیپلماسی کشورها ،گشودن باب
مذاکره میان دولتهاسـت (عبدالقوی الغفاری .)21 :1551 ،در بیانی دیگر و همسو با من،
ُ
مذاکره در مفهوم جام هود ،چنین معرفی شــده اســت :فرایند و کنشــی عملی و هردورزانت
است کت طرفین گفتوگو ،اعم از دولت یا غیر من ،هنگام وقو تعارض ،برای رسیدن بت یک
ِ
اتفاق نمری کت نـــهایتا ،مـــصالح و اهـــدا طرفین را تضمین میکند ،در پی میگیرند
(نک .عبدالونیس شــتا2326 ،ق )23 :کت البتت در اکثر موارد ،همراه با تبادل امتیازا اســت
(شــعبانعلی .)27 :2417 ،با توجت بت تعریف فوق ،مهم ترین مؤلفت ها در تعریف مذاکره
سـیاســی عبارتند از :ا ف) فرایندی بودن :بت مفهوم اینکت عموما مذاکره ،یکباره و ناگهانی
شـکل نمیگیرد بلکت دارای یک سـلسـلت جریانا و نشـستهای بت هم پیوستت است .ب)
وجود تعارض :بت این معنا کت تا میان دو طر  ،تعارضــی وجود نداشــتت نباشــد ،مذاکره
معنایی نخواهد داشـت پس در این هصـوص ،وجود پارهای اهتالفا مفروض است .ج)
تبادل امتیازات و تأمیر مناف  :زیرا تا مناف دو طر در کار نباشــد ،مذاکره ای انجام
ِ
نخواهد گرفت و هصــلت هر مذاکره ،در تبادل امتیازاتی اســت کت در من وجود دارد و نتیجت
نهایی مذاکره ،بت میزان امتیازاتی است کت میان طرفین رد و بدل میشود.
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 .7-1نگاهی بر سیر تاریخی صلح امام حسن

پس از مرور اجمالی بر معنا و مفهوم مذاکره و اصــلی ترین مؤلفت های من ،بت منمور تطبیق
جریان صــلح امام حســن با مذاکره (بت معنای اصــطالحی من) ،درنگی کوتاه بر این واقعت
مهم تاریخی ضروری است .امام علی ،امام اول شیعیان و هلیفت چهارم رسول هدا از
دیدگاه اهل سـنت ،پس از پشـت سر گذاشتن ست جنگ فراگیر با ناکثین ،قاسطین و مارقین،
در سـحرگاه شـب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال  35هجری ،توسط یکی از هوارج ،بت نام
ابن ملجم مرادی در مسـجد کوفت مورد سـوء قصـد قرار گرفت و در روز بیست و یکم همان
ماه ،بت شــهاد رســید (ر.ک .طبری ،2476 ،ج 236-237 :5یعقوبی2322 ،ق ،ج:1
 .)121پس از این حادثت ،مردم در مسـجد جام شـهر کوفت جم شـدند و با امام حسن
بیعت کردند .امام هطبتای طوالنی ،ایراد فرمود و سپس عبدالرحمن بن ملجم را محاکمت
کرد (یعقوبی2322 ،ق 123 ،دینوری .)127 :2477 ،این بیعت ،در شرایطی بود کت شیعت
از وضــعیت هوبی برهوردار نبود و دســیســت های معاویت و دیگر مخالفان امام علی،
حکومیت نوپای امام حســن را بت شــد تهدید می کرد (ر.ک .ابوالفرج اِلصــفهانی،
[بیتا] 71 :و قمی ،2415 ،ج .)429 :2هنگامی کت مردم مدینت با امام حسن بیعت کردند
و ایشان بت هالفت انتخاب شد ،برپایت قاعده تعیین هلیفت کت همان تشخی

اهل مدینت بود،

لزومـا بـایـد تمـام والیـان ســرزمین هـای مرتبط بـا مرکز هالفــت ،از امامت و رهبری
حســنبنعلی ،حمایت و تبعیت میکردند و معاویتبنابیســفیان نیز از این قاعده مســتثنا
نبود (ابن ابی الحدید2353 ،ق ،ج 43 :27و ابوالفرج اِلصــفهانی[ ،بی تا] .)71 :بنابراین
امام سعی کرد تا با استفاده از روشی حکیمانت و شیوهای مسالمتممیز ،او را بت گردننهادن
بت هالفت جدید ،دعو نماید و بت اهدا هود ،در ایجاد یک حکومت الهی نایل مید
(ر.ک .مل یاســین2321 ،ق .)226 :امام حســن با ارســال نامتای بت ســوی معاویت ،از او
هواسـت تا با ایشـان بیعت کند و چنین فرمود کت اگر معاویت از پذیرش این امر سر باز زند،
باید منتمر جنگ باشـد (ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج 42 :27ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا]:
 72-73و جعفریان .)241 :2472 ،معاویت در واکن بت نامت امام حســن ،علیرغم اقرار
بت صــلح طلبی امام ،این مســئلت را امری کم اهمیت جلوه می دهد (ابن ابی الحدید،
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2353ق ،ج )42 :27و هطاب بت نماینده امام حسن میگوید« :بازگردید .منچت بین من و
شـما حکم هواهد کرد ،شمشیر است( ».امین عاملی ،2467 ،ج .)41 :2در ادامت ،معاویت
با پی دستی ،نامتای دیگر برای فراهوانی امام ،بت بیعت با هود مینویسد (ابنابیالحدید،
2353ق ،ج )46-47 :27کت امام حســن با پاســخی کوتاه ،او را بت پیروی از حق فرا
می هواند (ابن ابی الحدید2353 ،ق ،ج  46 :27و ابوالفرج اصــفهانی[ ،بی تا] .)71 :در
نهایت ،این مرحلت از گفتوگوها ،بت دلیل توافق نکردن طرفین ،با شـکست مواجت شد و هر
یـک از دو طر  ،بـت منمور ممـادگی برای جنگ ،ســپاه هود را تجهیز کردند (ابوالفرج
اِلصفهانی[ ،بیتا] 71 :و امین عاملی ،2467 ،ج.)277 :2
پس از هیانتهای سـپاهیان امام حسـن( همچون رشوه گرفتن فرمانده سپاه امام و
ِ
فرار او بت شــام) و تزویرهای معاویت در بت هم ریختن ســپاه امام ،بدون اینکت جنگی در
بگیرد ،شـیرازه سپاه امام حسن از هم پاشید .با توجت بت وضعیت پی ممده ،امام بر پایت
اقتضـای عز  ،حکمت و مصـلحت ،بت مذاکره سـیاسی روی مورد .در این اوضا  ،معاویت
چون وضـعیت را بت نف هود میدید ،جهت نشـان دادن صلحطلبی هوی  ،ابتدا نامتای بت
امام حسـن فرسـتاد و پیشـنهاد واگذاری حکومت بت هود را در ازای یک سری امتیازها بت
امام حسن داد .برهی محققان گزارش کردهاند کت وقتی نامت معاویت بت امام حسن رسید،
ایشــان برای اتمام حجت با یاران هود ،از منها هواســت تا جهت تجدید قوا ،در محلی
مشخ  ،جم شوند و بت بیعت هود ،عمل کنند .بر اساس این گزارش ،امام حسن مد
 25روز ،در موضــعی مشــخ

منتمر ماند ،اما جز چهار هزار نفر ،1کســی حاضــر بت ادامت

جنگ در رکاب ایشان نشد (مجلسی 434 :2471 ،و قمی ،2415 ،ج.)233 :2
جواب معاویت نوشــت« :من
هنگامی امام ،از همراهی اصــحاب هود ناامید شــد ،در
ِ

میهواســتم حق را زنده گردانم و باطل را بمیرانم و کتاب هدا و ســنت پیامبر را جاری
گردانم ،اما مردم با من موافقت نکردند .اکنون با تو صلح میکنم ،بت شرطیچند کت میدانم
اول امام ،نزدیک بت  21هزار نفر بوده اســت
مغاز جنگ ،تعداد ســپاهی ِان پی قر ِ
 .1الزم بت ذکر اســت کت در ِ
(ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)62 :
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بت من شـرطها ،وفا نخواهی کرد .شـاد مباش بت این پادشـاهی کت برای تو ّ
میسـر شد زیرا بت
زودی پشـیمان هواهی شـد .چنانکت دیگران کت غصب هالفت کردند نیز پشیمان شدهاند و
پشــیمانی ،بر ایشــان ســودی نمیبخشــد( ».مجلســی 343 :2471 ،و قمی ،2415 ،ج:2
 .)232ســپس امام حســن« ،عبداللت بن حارث بن نوفل» را کت هواهرزاده معاو یت بود ،با
این پیغام ،نزد وی فرستاد و فرمود« :بت او بگو :در این کار (صلح) ،اندیشت کردهام .اگر تو کت
معاو یت ای ،با بندگان هدای تعالی ،زندگانی نیکو هواهی کرد و ایشــان را بر جان و مال و
فرزند ،ایمن هواهی داشـت و بت اوامر و نواهی هدای تعالی و سنن ّ
محمد مصطفی ،قیام
هواهی نمود ،این کار (هالفت) را بت تو سپارم و با تو صلح کنم .در غیر این صور تا توان
دارم ،بت مقابلت با تو هواهم پرداهت ».عبداللت نزد معاویت رفت و شـرطهای امام حسن را
برای ایشـان بازگو کرد (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 115 :3و ابن هلدون2357 ،ق ،ج:1
 .)737در هر صور  ،معاویت تمام شروط را پذیرفت و کاغذ سفیدی را امضا کرد و من را بت
عبداللت داد و جماعتی از علما و بزرگان قری

همچون «عبداللت بن عامر بن کریز» و «عبد

اللت بن سمره» را بت همراه عبداللت ،برای نهاییکردن صلح بت نزد امام فرستاد.
هنگامی کت عبداللت هدمت امام رســید و گزارش این مذاکره و مفاد تفاهم شــده با
معاویت را بت ایشـان داد ،امام حسـن بت جز شرطی کت امر هالفت بعد از معاویت را با یزید
میدانسـت (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج )115 :3بقیت موارد را تأیید و درهواست نگارش
صلحنامت کرد .1در نهایت ،پس از نگارش متن این پیمان ،افرادی را بت عنوان شاهد گرفتند و
هر دو طر  ،بت این پیماننامت رضایت دادند (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 112-115 :3و
ابن هلدون2357 ،ق ،ج.)737 :1

 .1بر اساس گزارش مناب تاریخی ،در اثنای این صلح کت در روز  17ربی االول سال  35هجری رخ داده است،
مالقاتی بین امام حســن و معاو یت انجام نشــده ،بلکت این مذاکرا  ،توســط نمایندگان طرفین و با نمار و
راهبری ایشـان ،صـور پذیرفتت است .مالقا میان طرفین ،بعد از انجام صلح ،هنگامی کت معاو یت بت کوفت
ممده بوده ،انجام شده است (مسعودی2351 ،ق ،ج 317 :1و ابن عبد البر2321 ،ق ،ج.)476 :2
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 .9-1تطبیق مؤلفههای مذاکره سیاسی با صلح امام حسن

اکنون پس از مرور بر معنا و مفهوم مذاکره سیاسی و نگاهی اجمالی بر جریان تاریخی صلح
امام حسن ،بت بررسی تطبیقی مؤلفتهای مزبور درهصوص گفتگوهای مذاکره ،با حوادث
رخ داده در جریان صلح امام حسن ،بت شر زیر پرداهتت میشود:
ا ف) فرایندی بودن شــکلگیری صــط  :با بررس ـی گفتوگوهای میان امام حســن و
معاو یت کت منتهی بت صــلح شــد ،درمییابیم کت این ماجرا ،دارای یک ســلســلت جریانها و
نشـستهای بت هم پیوستت است کت در بخ مزبور با عنوان «نگاهی بت سیره تاریخی صلح
امام حســن »مورد تبیین قرار گرفت .زیرا طبق گزارش تاریخ ،مذاکره س ـیاســی بین امام
ـت من،
حســن و معاو یت ،در قالب فرایندی دو مرحلتای انجام شــده اســت .مرحلت نخسـ ِ
یدن ایشـان ،بت عنوان هلیفت مسـلمین ،انجام شده
هنگام بیعت مردم با امام حسـن و برگز ِ
اسـت .در این مرحلت ،امام حسـن بت حاکمان و والیان مناطق زیر نمر حکومت اسالمی،
نامت نوشـت و منها را بت بیعت با هود فراهواند .معاو یت هم مشمول این موضو بود و در این
بین ،چندین نامت رد و بدل شـد .سـرانجام ،این مذاکرا با شـکست روبترو شد و دو طر
مماده جنگ شــدند( 1ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 117 :3و ابوالفرج اِلصــفهانی[ ،بیتا]:
 .)71مرحلت دوم مذاکرا  ،هنگامی انجام شــد کت بدون منکت جنگی رخ دهد ،پس از تزو یر
سپاه ایشان ،از هم پاشید .در این شرایط،
معاو یت و هیانت لشـکریان امام حسـن ،شـیرازه ِ
دادن صلحطلب ِی هو ی  ،نامتای برای
معاو یت کت وضعیت را بت نف هود میدید ،جهت نشان ِ

امام فرستاد و در ازای یک سری امتیازها ،پیشنهاد واگذاری حکومت بت هود را مطر کرد
و امام حســن با توجت بت ش ـرایط پی ممده ،بت ناچار بت مذاکره س ـیاس ـی با وی روی مورد
(نک .صدوق ،2472 ،ج 112 :2و ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)63-62 :
ب) وجود تعارض :تضـاد دو جریان بنیامیت و بنیهاشم ،نت تنها بت عنوان دو قبیلت درگیر
با یکدیگر ،منسان کت برهی از مستشرقان پنداشتتاند (ر.ک .مادلونگ ،)311 :2472 ،بلکت
بت واسطت تعارضی کت میان این دو ،از جنبت اعتقاد بت دین اسالم و رسول هدا وجود داشتت
 .1این جنگ با پی دستی معاو یت ،مغاز شد (ر.ک .ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)71 :
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اسـت ،اصلیترین عامل تعارض میان امام مجتبی و معاو یت بت حساب میمید .میتوان بر
این امر ،شـهو معاو یت برای هالفت و در دسـت داشتن قدر  ،علیرغم صفاتی کت شرعا
هلیفت شــدن او را منتفی می ســاهت (ر.ک .ابن ابی الحدید2353 ،ق ،ج )43-44 :27و
رسـالت امام در پاسـداشـت هالفت بت عنوان یک امانت الهی را کت باید در دست اهل
باقی بماند ،افزود .پی از صـلح امام حسـن نیز اتفاقاتی (همچون جنگ جمل ،صفین و
ماجرای حکمیت) کت نق معاویت در من بسیار پررنگ بود ،رخ داده بود کت از وجود تعارض
میان جبهت دوسـتداران امام و جبهت حامیان معاو یت ،حکایت داشت .البتت این مسئلت ،با بت
هالفت رسـیدن امام حسـن ،شد بیشتری بت هود گرفت .از یکسو باید توجت داشت کت
شــام و مناطق تحت حاکمیت من ،جزء قلمرو اســالمی بت حســاب میممدند و هلیفتای کت
مردم با او در دارالخالفت بیعت میکردند ،والیت کامل بر این قلمرو داشــت .البتت با توجت بت
این امر ،در دوران امیرمؤمنان علی ،علیرغم تالش من حضر  برای ِاعمال حاکمیت و
برکنار کردن معاو یت ،این امر با تزو یر و حیلت معاو یت و اطرافیان میسر نشد .تا اینکت هالفت
بت امام حســن رســید و ایشــان نیز طبق وظیفت ،باید تحقق این امر را پیگیری می کرد

1

(ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج 43 :27و ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)71 :

ج) تبادل امتیازات و تأمیر مناف  :در مذاکرا صــلح امام حســن ،با توجت بت ش ـرایط
حاکم ،امام در قبال واگذاری مشــروط امتیاز هالفت ،بت منمور تأمین مناف اســالم و
مسـلمانان ،امتیازاتی از معاویت گرفت کت در مفاد صـلحنامت ،بت صراحت و روشنی ،بت شر
زیر منعکس شده است:
 .2معاویت باید بر اســاس کتاب هدا ،سـنت پیامبر و روش هلفای راشــدین رفتار کند
(ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج.)112-115 :3
 .1از جملت گزارشهای تاریخی کت بر جدی بودن این تعارض داللت دارد ،من است کت پس از بت هالفت رسیدن
امام حسـن ،معاو یت با فرستادن جاسوسانی بت حوزه هالفت من حضر  ،سعی در تفرقت افکنی و اهالل
در من کرد کت این توطئت ،با هوشیاری والیان منصوب از جانب امام ،مشکار شد و این افراد بت دستور امام
دســتگیر شــدند (مفید2324 ،ق ،ج 1 :1و امین عاملی ،2467 ،ج .)17 :2این موضــو  ،یکی از زمینتهای
مغاز گفتوگوها میان امام حسن و معاو یت است و نخستین مکاتبت امام با او ،در موضو ّ
تمرد از حکومت
مرکزی ،صور گرفتت است (ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)74 :
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 .1معاویت کسـی را ولیعهد و جانشین هود نکند و انتخاب هلیفت را بت شورای مسلمانان
واگذارد (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 112 :3و بالذری2326 ،ق ،ج.)31 :4
 .4همت مردم ،هر جا هســتند ،در امنیت باشــند (دینوری 127 :2477 ،و ابن اعثم
الکوفی2322 ،ق ،ج.)112 :3
 .3شـیعیان و اصحاب علی ،بر جان و مال هود و هانواده هود ایمن باشند (ابن اعثم
الکوفی2322 ،ق ،ج 112 :3و ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا].)62 :
 .2معاویت ،علیت حسن و برادرش حسین و سایر اهل بیت ،هیچ دسیستای بت کار
نبرد و بت منان مزاری نرساند (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 112-115 :3و صدوق،2472 ،
ج.)121 :2
 .7معاو یت حق ندارد نام امیرالمؤمنین بر هود گذارد.
 .6شهاد نزد او اقامت نشود.
 .7یـک میلیون درهم ،در میـان بـازماندگان شــهدایی کت در کنار امیرالمؤمنین در
جنگهای «جمل» و «صفین» کشتت شدهاند ،تقسیم کند.
البتت یکی دیگر از شرایط این قرارداد ،من بود کت معاو یت باید ناسزا بت امیرالمؤمنین و بدگویی
بت ایشان را در نماز ترک کند (مفید2324 ،ق ،ج 23 :1و صدوق ،2472 ،ج.)121 :2
بر اسـاس مطالب مزبور ،شـاهصتها و ویژگیهای سلسلت جریانا مرتبط با صلح امام
حسن ،با مؤلفتهای مذاکره سیاسی انطباق دارد و این واقعت ،از مقولت مذاکره با مخالفان و
دشـمنان اسـت .بنابراین ،ضـروری است تا با مطالعت بر روی متون و مناب اصیل تاریخی-
روایی کت این صــلح در منها گزارش شــده ،الگویی جام در باب مجموعت اصــول و
دستورالعملهای مذاکره سیاسی در سیره امام حسن ،ارائت شود.
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اصول مذاکره سیاسی

مراد از اصـول 1مذاکره امام حسـن در این مقالت ،مجموعت قواعد و ضـوابط کلی است کت
ایشـان در جریان گفتوگوهای صـلح ،مورد توجت قرار داده و بت من پایبند بودهاند .بر اساس
بررسـی مناب معتبر تاریخی -روایی ،مهمترین اصول مذاکره سیاسی در سیره امام حسن
ـول پی از
در جریان گفتوگوهای صــلح ،بر مبنای وجت تقســیم زمانی ،بت ســت دســتت اصـ ِ
مذاکره ،حین مذاکره و بعد از مذاکره ،بت شر زیر تقسیم و تبیین میشود.
 .1-7اصول پیش از مذاکره

در بازهوانی مناب مرتبط با جریان صــلح امام حســن با معاو یت ،مهمترین اصــولی کت من
حضر  ،پی از انجام مذاکره سیاسی ،مورد توجت قرار داده و بت کار بستت ،در قالب «ممادگی
برای مذاکره»« ،عزتمندی و عدم هودباهتگی» و «تعیین پی شــرط» ،در بخ

زیر ،تبیین

میشود.
 .1-1-7آمادگی برای مذاکره

بر پـایـت مموزه هـای اســالمی ،جبهت حق همواره بت دنبال ایجاد صــلح ،رف فتنت ،حل
مسـالمتممیز مرافعا  ،برای تأمین مناف مسلمانان است .بنابراین ،یکی از مهمترین اصول
مذاکرا سـیاسی معصومان ،ممادگی برای مذاکره با مخالفان است و در این زمینت ،فرقی
میان من نبوده کت در موضـ قدر یا ضـعف ،قرار داشتت باشند .از منجا کت امام حسن در
 .1واژه «اصـول» جم مکسر «اصل» (جوهری ،2467 ،ج )2714 :3و در لغت بت معنای قسمت پایین و ریشت
هر چیز (راغب اصفهانی )67 :2472 ،و پایت و ُبن من است و در مقابل من ،فر قرار میگیرد (بستانی،2462 ،
 .)72اصـول در معنای اصـطالحی ،قواعدی اسـت کت می توان من را نوعی دسـتورالعمل کلی دانست (شاتو،
 .)213 :2471در جاییکت مبانی در کاربرد اصطالحیاش ،من دستت از پی فرضهای بنیادین یک باور علمی
یا اعتقاد است .بر این پایت ،اصول با مبانی متفاو است طبق یافتت برهی از محققان معاصر در ترمینولوژی
این اصطال  ،مبانی از «هستها» سخن میگو ید اما اصول ،از «بایدها» بت عبار دیگر ،با مبانی از «بودن
چیزی» مطل میشو یم ،اما با اصول ،از «بایستگی دیگر چیز» بر اساس من ،مگاه میشو یم .باید توجت داشت
کت این اصـول و دسـتورالعمل های کلی ،با توجت بت مبانی و اهدا استخراج می شود .بت عبار دیگر ،اصول
«کشف شدنی» است ،نت اینکت بت دلخواه و میل هرکس «وض » شود (رضایی.)12 :2417 ،
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امر زمامداری ،ادامت دهنده ســیره امام علی بود ،در ابتدای هالفت همچون پدرش ،بت
معاو یت نامت مینویسد (ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج 43 :27و ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا]:
 )71و سـعی میکند تا با اسـتفاده از روشهای مسالمتممیز و مذاکره ،او را از مخالفت باز
دارد .محتوای این نامت« ،دعوتی هیرهواهانت»« ،وعدهای تهدیدممیز» و «سپس تهدید مشکار
بت جنگ» است (مل یاسین2321 ،ق .)226 :من حضر  از همان ابتدا ،مذاکره را با تهدید
بت هشونت مغاز نمیکند تا اینگونت ،رویکرد هود را بر حل مسائل دو طر  ،بت روش مثبت
اظهار کند .بر اسـاس مطالب مذکور ،بدون شـک ،در سـیره امام حسن ،اصل بر ممادگی
برای مذاکره است و ایشان هرگز در مواض اهتال  ،پیشگام هشونت و حتی بیاحترامی
نشده است.
 .7-1-7عزتمندی و عدم خودباختگی

یکی از مهمترین اصـول پی از مذاکرا  ،اتکا بت نفس و اعتماد بت هود است (نک .مقایی،
 121 :2476و شــعبانعلی .)172 :2417 ،لزوم عدم هودباهتگی و شــیفتگی در برابر
اندیشــت ها ،امکانا و اعوان و انصــار طر مقابل ،یکی از نکا مهمی اســت کت باید
مـذاکره کننـدگان حکومت توحیدی بت من توجت داشــتت باشــند .گاهی طر مقابل برای
قدر نمایی ،از هر ابزار و وسیلتای بهره میگیرد تا شاید در مذاکرا  ،بت اهدا هود دست
یابد (شـبان نیا .)217 :2411 ،بنابراین داشـتن استقامت روحی یا همان اعتماد بت نفس در
مذاکرا  ،عامل مهمی در پیشبرد مطلوب من و نیل بت اهدا مدنمر است .امام حسن در
جریان گفت وگوها با معاویت ،در قالب نامت ای ،با اســتقامت روحی و عدم هودباهتگی،
موضــ عزتمندانت ی هود را با این عبار بت معاویت منتقل می کند« :فإنک دســســت إلی
الرجال کأنک تحب اللقاء ال أشـک فی ذلک فتوقعت إن شاء اللت» (مفید2324 ،ق ،ج 1 :1و
ابن ابی الحـدید2353 ،ق ،ج « .)42 :27تو مردانی را بت عنوان جاســوس برای ما روانت
ســاهتتای .مثل اینکت دوســت میداری ،در میدان جنگ با یکدیگر دیدار کنیم .من اطمینان
دارم کت چنین اســت و اگر هدا بخواهد در میدان نبرد یکدیگر را هواهیم دید ».همچنین در
ادامت جریان مذاکرا کت ســپاه امام حســن ،با هیانت برهی افراد ،از هم پاش ـیده شــد و
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عدهای پشــت ایشــان را هالی کردند ،امام با اســتقامت روحی ،بت نحوی مقتدرانت واکن
نشان داد کت معاو یت در برابر موض من حضر  ،نامتای سفید امضا را بت محضر امام فرستاد
تا بتواند با مذاکره سـیاسـی با ایشـان ،بت مصـالحت دسـت یابد (ر.ک .ابوالفرج اِلصفهانی،
[بیتا] 71 :و مجلسی.)343 :2471 ،
 .9-1-7تعیین پیششرط

در سـیاسـت ُمترقی کنونی ،یکی از مهمترین اصـولی کت زمینت مغاز مذاکرا سیاسی را فراهم
ُ
میکند و س ـیاســتمداران بزرگ می کوشــند از این فرصــت حســن اســتفاده را ببرند ،تعیین
پی شــرط هایی منطقی اســت کت قبل از شــرو مذاکرا  ،از جانب یکی از طرفین مطر
میشــود و طر مقابل ،باید منها را بپذیرد (شــوئنفیلد 217 :2473 ،و مهدوی راد:2413 ،
 .)175این مهم ،در مورد موضو این مقالت نیز قابل مالحمت است .بعد از منکت معاو یت بت امام
حسن ،پیشنهاد انجام مذاکرا صلح را داد ،من حضر ابتدا ،پی شرطهایی را برای انجام
این کار و پذیرش صــلح ،از طریق «عبداللت بن نوفل بن حارث» برای معاو یت مطر فرمود و
انجام مذاکرا را منوط بت پذیرش این موارد ،توسـط معاو یت کرد .این پی شرطها عبار بود
از .2 :رفتار هوب معاو یت با مردم  .1امنیت جانی و مالی مردم و فرزندانشان  .4عملکردن بر
اسـاس اوامر و نواهی الهی و  .3عملکردن بر اسـاس سـنت پیامبر( نک .ابن اعثم الکوفی،
2322ق ،ج .)115 :3یکی از نکتتهای شایستت توجت ،درهصوص این پی شرطها ،کلیبودن
منها اســت کت البتت بعد از پذیرش منها توســط معاو یت و انجامگرفتن مذاکرا ِ صــلح ،شــروط
قطعی دیگری بر منها افزوده و در متن صــلحنامت ،ثبت شــد (نک .ابن اعثم الکوفی2322 ،ق:
 112بالذری2326 ،ق ،ج 31 :4و دینوری.)127 :2477 ،
 .7-7اصول حین مذاکره

در بررسی مناب معتبر تاریخی -روایی مرتبط با جریان صلح امام حسن با معاو یت ،بخ
مهمی از اصـول و دستورالعملهایی کت من حضر  ،در اثنای مذاکرا بت من ملتزم بودهاند،
با عنوان اصول حین مذاکره سیاسی ،بت شر زیر ،قابل شناسایی و تبیین است.
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 .1-7-7نرمش مصلحتآمیز

انعطا پذیری یکی از و یژگیهای ضــروری در هر مذاکره اســت (هیندل .)22 :2474 ،در
مطالعت جریان صـلح امام حسـن ،دست کشیدن از برهی امتیازا فوقالعاده کت عبور از
منها برای رسـیدن بت اهدا واالتر ،بت مصلحت حکومت اسالمی است ،دیگر اصل مذاکره
در سـیره ایشـان اسـت .البتت در این هصوص ،مذاکرهکننده باید ارزشهای اصیل حکومت
اسالمی را رعایت کند و از هطوط قرمز من ،عبور نکند .این همان نرم

قهرمانانت است کت

از دیدگاه برهی صــاحبنمران در جریان صــلح امام حســن رخ داده و مفهوم من انعطافی
نیســت کت از ســر ضــعف و ذلت انجام شــود ،بلکت از روی هوشــمندی ،حرکتی صــحیح و
منطقی در روابط بین حکومتها ،ضمن رعایت هطوط قرمز اسالم است (یوسفیان ،مؤدب،
 .)71-42 :2413ممکن اســت هنگام مرور بر صــلح امام حســن با معاو یت ،در نگاه
نخسـت ،واگذاری امر حکومت بت فردی کت لیاقت این موضـو را ندارد ،عملی ناصواب بت
نمر مید زیرا بت دلیل جایگاه حکومت در اســالم ،هیچ امتیازی نمی تواند در مقابل این
واگذاری ،برابری کند .بت همین دلیل ،عدهای از مسـلمانان بعد از صلح امام حسن ،زبان
بت طعن و سرزن ایشان گشودند( 1نک .دینوری 112 :2477 ،امین عاملی 31 :2467 ،و
اقدام
شــهیدی .)274 :2474 ،در حالی کت اگر بت انگیزه های دینی و موجبا الهی این ِ
امام نگاه کنیم ،دو امتیاز بزرگ و مصلحت غیرقابل اغماض ،در قبال واگذاری حکومت بت
مصلحت حفظ امت اسالمی کت جز با واگذاری حکومت
معاو یت ،قابل تصور است .نخست
ِ
و هارج سـاهتن امت ،از مسیبهایی کت معاو یت در صور جنگ متوجت امت میکرد ،قابل

تأمین نبود .توضـیح بیشـتر اینکت ،در من برهت وقو جنگ داهلی بت سـود جهان اسالم نبود
زیرا امپراتوری روم شرقی کت ضربتهای سختی از اسالم هورده بود و همواره بت دنبال فرصت
مناســبی برای تالفی بود ،از گزارش جنگ داهلی مســلمانان ،کمال اســتفاده را کردند بت

ّ
نامگاه امام ،من حضــر را با القابی همچون« :مذل المؤمنین»،
ـحاب
ِ
 .1طبق نقل تاریخ ،حتی برهی از اصـ ِ
مورد هطاب قرار میدادند (ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 114 :3و ابن قتیبت دینوری2325 ،ق ،ج.)277 :2
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گونتای کت با سپاهی عمیم ،مهیای حملت بت کشور اسالمی شدند( 1یعقوبی2322 ،ق ،ج:1
 .)123پس اگر این جنگ داهلی رخ میداد ،نت بت نف امام حسن بود و نت دیگر مسلمانان
حتی هود معاو یت و ضرر من متوجت همت مسلمانان میشد.
مورد دیگر ،حفظ و تداوم امامت ،در میان شــیعیان اســت زیرا اگر امام حســن با من
شـرایط ،بت جنگ با معاو یت میپرداهت ،امکان من بود کت امام و اهل بیت گرامی ایشـان و
دیگر شـیعیان ،مسیب جدی ببینند و با این حساب ،جریان امامت کامال منقط شود .بر اساس
گزارش تاریخ« ،امام حســن »در پاســخ بت «زید بن وهب» گفت کت اگر تعهدی از معاو یت
بگیرد کت بتواند هون هود و اهل بیت را در امان بدارد ،بهتر از من اســت کت بت دســت منها بت
شهاد برسد (طبرسی2354 ،ق ،ج 11 :1و مجلسی2354 ،ق ،ج .)15 :33رعایت این دو
مصــلحت ،در کنار اوضــاعی کت بت وجود ممده بود ،2ســبب شــد تا امام حســن در پایان
مذاکرا هود با معاو یت ،در مقابل او نرم نشان دهد و امر هالفت را بت او واگذار کند.
 .7-7-7توجه به عملیات روانی دشمن و مقابله با آن

توجت بت عملیا روانی دشمن و مقابلت بت موق و مناسب در برابر من ،یکی از اصول مذاکرا
سیاسی است کت باید مورد توجت قرار گیرد و بر اساس من عمل شود .عملیا روانی ،سلسلت
اقداماتی برنامتریزی شـده و از تاکتیکهای مورد اسـتفاده در مذاکرا سـیاسی است کت بت
منمور تأثیر بر روحیت افراد تیم مذاکره کننده حریف و برای تخریب و تضــعیف من ،انجام
 .1بر اساس گزارش یعقوبی ،پس از صلح امام حسن ،هنگام بازگشت معاو یت بت شام ،بت وی گزارش رسید کت
ّ
امپراتور روم با سـپاهی منمم ،بت قصد حملت بت کشور اسالمی حرکت کرده است .معاو یت بت دلیل منکت قدر
مقابلت با چنین سـپاه بزرگی را نداشت ،با منها پیمان صلح منعقد کرد و متعهد شد تا صد هزار دینار ،بت دولت
روم شرقی بپردازد.
لشکر امام و پیوستن او بت سپاه معاو یت ،از هم پاشیدگی سپاه امام و بت دنبال
 .2وقایعی مانند هیانت فرمانده
ِ
من ،بدبین شـدن هوارج و کافر هواندن من حضر و در نتیجت مبا دانستن ریختن هون ایشان ،غار اموال
و دیگر رفتارهای ناشایست با امام ،نامت معاو یت بت امام مجتبی ،با هد صلحطلب معرفی کردن هود کت
بت ضــمیمت من ،نامتهای یاران من حضــر  ،با محتوای اعالم ممادگی برای غافلگیر ســاهتن امام و تســلیم
ایشــان بت معاو یت ،قرار داشــت (امین عاملی ،2467 ،ج 46 :2نک .ص ـدوق ،2472 ،ج 112 :2ابوالفرج
اِلصفهانی[ ،بیتا] 63-62 :و محمدی اشتهاردی 171 :2466 ،و .)165
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می شــود (مهدوی راد ،حســینی .)114 :2413 ،معاویت با در پی

گرفتن ســیاســتی

شیطنتممیز ،در مذاکره صلح با امام حسن ،بت عملیا روانی علیت سپاه امام اقدام کرد.
ازاینرو ،وی پی از مغاز مذاکرا  ،با شــایعتپراکنی در مورد اینکت امام حســن با معاو یت
صلح کرده ،بت فرماندهان سپاه امام نامت نوشت و با این حیلت ،موجب هرج و مرج در سپاه
من حضــر شــد .این امر تا منجا ادامت یافت کت معاویت در نامت ای هطاب بت عبیداللت بن
عباس ،با اســتفاده از همین حربت و همچنین تطمی مالی ،از او هواســت تا دســت از جنگ
بردارد و فرمان بردار او باشــد .متأســفانت عبیداللت ،از هود لغزش نشــان داد و نیمت شــب،
هیمتگاه را ترک کرد و بت سوی اردوی معاو یت گریخت (یعقوبی2322 ،ق ،ج 123 :1و مفید،
2324ق ،ج.)24 :1
همچنین در ادامت ،از فرصت نهایت استفاده را کرد و مجدد برای عملیا روانی در میان
سـپاه امام ،افرادی را بت لشـکرگاه من حضـر فرستاد تا اعالم کنند کت عبیداللت بن عباس
فرمانده ارشـد شـما ،بت معاویت پیوسـتت و پناهنده شـده اسـت و عالوه بر این ،شایعت پراکنی
کنند« ،قیس بن ســعد» کت بت جای عبیداللت ،فرماندهی لشــکر را بت عهده گرفتت بود نیز با
معاو یت صـلح کرده است پس هود را بت کشتن ندهید (یعقوبی2322 ،ق ،ج 23 :1مفید،
2324ق ،ج 24 :1و رســولی محالتی .)161 :2472 ،اســتفاده معاویت از این حربت ،باعث
هرج و مرج میان سـپاهیان امام شـد .هنگامی کت امام حسـن از این موضـو مگاه شد،
ســریعا بت منمور مقابلت با من ،ضــمن بصــیر افزایی میان یاران هود ،در جم لشــکریان
اینچنین فرمود کت «اگر داوطلب مرگ (شـهاد ) هستید ،سخن معاو یت بر صلح را بت او باز
گردانده و با زبانت شــمشــیر جواب

را بدهیم و داوری را بت محکمت الهی بکشــانیم و اگر

هواسـتار زندگی هستید ،پیشنهاد او را بپذیریم ».سپاهیان فریاد برموردند« :مهلت و زندگی
صلح را بپذیریم» (ملیاسین.)171 :2437 ،
مکاتباتی پی از صــلح کت میان امام حســن و
باید توجت داشــت کت در گفتوگوهای
ِ
معاو یت صـور پذیرفتت ،من حضــر نســبت بت عملیا روانی دشــمن توجت داشــتت و از من
استفاده کردهاند .معاو یت بعد از شهاد امیرمؤمنان علی ،با سرهوشی از پیروزی ظاهری
بت دســت ممده در جریان حکمیت و صــفین ،هود را بی

از هر زمانی الیق هالفت بر
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مسـلمانان میدانست ،اما بیعت مردم با امام حسن ،بت نوعی هط بطالن بر مرزوی دیرینت
او بود .همین امر سبب شد تا معاویت با فرستادن جاسوسانی ،در کار هالفت امام ،اهالل
ایجاد کند .امام حســن در واکن

بت این اقدام معاو یت ،در نخســتین نامتهای هود بت او،

ضـمن نهی معاو یت از این امر ،با تصریح درهصوص این واقعیت کت «معاو یت الیق حکومت
نیسـت» (ابوالفرج اِلصفهانی[ ،بیتا] 72 :و مجلسی2354 ،ق ،ج )33-41 :33بت نوعی
درصدد تضعیف روحیت او برممد.
 .9-7-7بهکارگیری نمایندگان اصلح

با توجت بت نق مهم نمایندگان مذاکرهکننده ،در بت ثمر رس ـیدن مذاکرا و نیل بت اهدا و
نتایج مطلوب ،رهبران در مذاکرا سیاسی ،بت این امر توجت داشتت و حساسیت من را بت نیکی
دریافتتاند .بر این پایت است کت یکی از اصول مذاکرا سیاسی امام ،استفاده از نمایندهای
شـایستت بوده کت از حیث وثوق ،متعهد و مورد اعتماد و از حیث کارممدی ،از پس مذاکره بت
نیکی برممده اســت .امامحســن بت منمور مذاکره صــلح با معاو یت« ،عبد اللت بن نوفل بن
الحارث بن عبد المطلب بن هاشــم» را کت هواهرزاده معاو یت بود ،بت عنوان نماینده هود
انتخاب کرد (ابن حجر2322 ،ق ،ج 7 :2و ابن عماد2357 ،ق ،ج .)436 :2با توجت بت منکت
عبداللت عالوه بر پی
مشـخ

شــرطهای امام ،شــروط دیگری را نیز با معاو یت در میان گذاشــت،

میشـود کت وی از جانب امام حسـن ،شـخصی صالح ،مورد وثوق و از ایشان

اهتیار تام داشــتت اســت (نک .ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج .)115 :3با مطالعت کتابهای
مرتبط با احوال و شــخصـیت صــحابت ،در مییابیم کت عالمان رجال ،در مورد عبداللت ،نمر
مثبتی دارند و اکثرا او را توثیق کرده اند (ابن حجر2322 ،ق ،ج  .)1 :2وی از لحاظ علمی
منصـب قضا را برعهده داشتت است (طبری ،2476 ،ج .)711-717 :22در سابقت تاریخی
عبداللت نیز موردی از هیانت نسبت بت اهل بیت وجود ندارد حتی طبق نمر برهی محققان
و مورهان ،حجاج بن یوسف با وی دشمنی داشتت است (ابن عماد2357 ،ق ،ج.)436 :2
 .4-7-7استفاده از فنون رسایی و گویایی سخن

یکی از بایسـتتها در مقام تأثیرگذاری گفتار و از جملت اصولی کت در مذاکرا سیاسی ،باید
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ُ
بت من توجهی و یژه داشـت« ،شـیوایی» و «رسـایی» سخن است زیرا در این کن حساس،
اســتفاده از واژگان رســا و تعابیر گو یا ،میتواند موض ـ مذاکره کننده را مشــخ

کند .در

جریان مذاکرا صــلح امام حســن ،من حضــر از عبار هایی فصـیح و بلیغ همچون:
«ابن حزب من اِلحزاب( »1بت معنای زاده یکی از جریانهای متخاصم) و «ابن أعدی قری
لرسـول اللت و لکتابت( »2بت معنای فرزند دشمنترین افراد قری با رسول هدا و قرمن)
(ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج )42 :27بهره گرفت تا موض ـ قاط هود را نســبت بت ادعای
معاویت بیان کند .از دیگر دالیل لزوم پایبندی بت اصل استفاده از فنون رسایی و گو یایی سخن
ِ
در هنگام مذاکره ،این اسـت کت اگر مفاهیم بت درستی منتقل نشود ،باعث ایجاد سوء تفاهم
شـده و اهتال های دو طر را تشدید میکند .البتت در این میان« ،کوتاه سخنگفتن» کت از
من ،در علوم بالغت ،بت ایجاز یاد میشــود ،اهمیتی و یژه دارد .3چنانکت در ادبیا مذاکرا
سـیاسی ،این شیوه در گفتار ،کامال مرسوم و متداول است و در سخنان بت جای مانده از امام
حسن ،در زمان مذاکره من را بت وضو مشاهده میکنیم .٢از شیوه گفتمان امام با معاو یت
چنین برمیمید کت یکی از عوامل بالغت کالم ،استفاده از شعر است زیرا شعر میتواند یک
مفهوم ذهنی را بت شـکلی کامال محسـوس و دقیق ،بیان و بت مخاطب منتقل کند .شاهد این
 .1صاحبنمران درهصوص معنای اصطالحی «احزاب» ،من را بت مفهوم لشکریان کافری دانستتاند کت بت ظاهر،
هود را پیرو حزب پیامبر جلوه دادهاند (ابن سـیده2312،ق ،ج .)142 :4امام حسن با این عبار رسا و
گو یا ،بت نیکی ،بت اسالم منافقانت معاو یت اشاره کرده و مشرب فکری وی را اعالن نموده است.
 .2منمور امام حسـن از این عبار « ،ابوسـفیان» است کت فرماندهی جنگ های مشرکان علیت پیامبر را بر
عهده داشــت .امام با اســتفاده از این عبار بلیغ و گو یا ،بت صــور تلو یحی ،نفی اهلیت و صــالحیت
نداشتن ذاتی معاو یت ،برای هالفت بر مسلمانان را بت نحوی کت در نگاه عقال موجت است ،بیان فرموده است.
 .3از دیدگاه دانشـمندان علوم بالغت ،ایجاز ،رساندن مقصود با عبارتی کمتر از حد متعار است و جایگاه من
در رسایی سخن تا حدی است کت ایشان در سخنی اغراقممیز ،بالغت را در ایجاز هالصت میکند.
 .٢امام حســن با بت کار بردن اصــطال موجز «تلقی اللت من دمائهم» (ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج،)42 :27
قصـد داشـت کت معاو یت را نسبت بت عاقبت امر ،یعنی جهانی دیگر کت محکمت عدل الهی در پی است ،بیم
کوتاه «فتوقعت» در کالم «فإنک دسـست إلی الرجال کأنک تحب
دهد .همچنین امام با اسـتفاده از عبار
ِ
اللقاء ال أشـک فی ذلک فتوقعت إنشـاء اللت» (همان) ،با وجود منکت اسـمی از جنگ نیاورده ،قصد معاو یت در
جنگ طلبی را بت طور کامل ،مشکار کرده است.
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بخ  ،استفاده امام حسن در جریان مکاتبا هود با معاو یت ،از اشعار «فإنا و من قد ما
منا لکالذی /یرو فیمسی فی المبیت لیغتدی* فقل للذی یبغی هال الذی /تجهز ِلهری
مثلها فکأن قد» اسـت( 1مفید2324 ،ق ،ج 25 :1ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج 42 :27و مل
یاسین2321 ،ق .)67 :همچنین ابن عباس ،بت عنوان نماینده امام حسن در بخشی از نامت
هود ،هطاب بت معاو یت از شعر بهره برده است (ابنابیالحدید2353 ،ق ،ج .)44 :27تأملی
بر مطالب فوق ،حاکی از من است کت در ادبیا مذاکره ،استفاده از عوامل موجب قدر های
کالمی ،بت عنوان یک مز یت در گفتوگو ،امری الزم و ضروری است.2
 .9-7اصول بعد از مذاکره

با بررسـی سیره سیاسی امام حسن در مذاکره با معاو یت ،میتوان دریافت کت پس از انعقاد
صـلح نیز باید بت اصولی ملتزم بود .این ضوابط ،در قالب اصول بعد از مذاکره ،شامل «ثبت
نتایج مذاکرا و اهذ ضــمانت های اجرایی من» و «التزام بت وفای بت عهد» ،بت شــر زیر
بررسی و تبیین میشود.
 .1-9-7ثبت نتایج مذاکرات و اخذ ضمانتهای اجرایی آن

نتایج مذاکراتی کت بت توافق دو طر منتهی می شــود ،باید بت صــور پیمان نامت مکتوب،
نگاشـتت و ثبت شـود .هر مدرکی درباره توافق ،باید با چنان دقتی نوشـتت شود کت سبب سوء
تعبیر بعدی نشــود (شــوئنفیلد .)117 :2473 ،مکتوب کردن نتایج مذاکرا  ،مز یت های
فراوانی دارد زیرا عالوه بر منکت می تواند گواهی موثقی بر اجرای نتایج مذاکره باشــد ،از
هرگونت سوء برداشت و سوء استفاده جلوگیری میکند .همچنین برای التزام متقابل و بیشتر و
بت منمور حصول ضمانت اجرای مفاد پیماننامت ،باید متن من بت امضای طرفین برسد و حتی
اگر عدهای بت عنوان شاهد بر من گرفتت شوند ،احتمال سوء استفاده کاه مییابد (شباننیا،
 .1ترجمت این اشعار« :ما و من کس کت از ما جهان را بدرود گفت ،همچون کاروانی هستیم کت شبی در منزلگاهی
فرود مید و بامداد رهت سفر ببندد .بت من کس کت در شماتت گذشتگان لب بت سخن میگشاید ،بگو یید :مماده
رفتن باشد».
 .2از قرائن چنین برمیمید کت استفاده از زبان شعر ،در «مذاکرا مکتوب» ،برای ابالغ پیام حکیمانت ،از اهمیت
بیشتری برهوردار است.
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 .)246 :2411بر اســاس نمر محققان ،بر پایت برهی میا قرمن ،1می توان بر ضــرور
شــاهدگرفتن و مکتوب کردن هر گونت قرارداد با کفار و مشــرکان حکم کرد (نک  .راوندی،
2352ق ،ج 461 :2و گلپایگانی2324 ،ق ،ج .)116 :2در جریان مذاکرا صــلح امام
حسـن با معاو یت نیز پس از رسـیدن دو طر بت توافق ،شرطهای الزم االجرای مذاکرا ،
در چندین بند بت نگارش درممد (نک .ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج 112-115 :3صدوق،
 ،2472ج 121 :2و مجلسی2354 ،ق ،ج )27 :33و بت امضای طرفین رسید و حتی افرادی
از جملت «عبداللت بن حارث بن نوفل» و «عمر بن أبی سـلمت» بت عنوان شـاهد ،گرفتت شدند
(ابن اعثم الکوفی2322 ،ق ،ج.)112-115 :3
 .7-9-7التزام به وفای به عهد

یکی از مهمترین اصول مذاکرا سیاسی کت صراحتا مورد تأکید هداوند سبحان قرار گرفتت،
لزوم پایبندی بت عهد و پیمان اسـت .2اصـل وفای بت عهد کت  2355سـال پی  ،اسالم بت من
تأکید کرده ،از مباحث بســیار مهم در روابط بین واحدهای ســیاســی ،در حقوق بینالملل
معاصر نیز است (عنایت 34 :2465 ،و مدنی ،2461 ،ج .)212-213 :2بیشک احترام و
پایبندی بت تعهدا و پیمانها ،اساس هر مذاکرهای در عرصت سیاست هارجی است و بدون
من ،روابط سـیاسی میان حکومتها استوار نمیشود .بر اساس این اصل ،حکومت اسالمی
باید بر سـر مسـائلی بت مذاکره بپردازد کت توانایی انجام من را دارد (رضایی )251 :2417 ،و
پس از رسـیدن بت توافق و انعقاد صـلحنامت ،بر اجرای مفاد من ،پایبندی و التزام عملی داشتت
باشـد .در مذاکرا میان امام حسـن و معاو یت کت منجر بت انعقاد صــلح نامت شـد ،طرفین
توافق کردند کت در مقابل واگذاری امر حکومت بت معاو یت ،او نیز بت شــرطهایی کت از جانب
امام ،مطر و بت عنوان مفاد صلحنامت ثبت شد ،پایبند باشد .تاریخ بت هوبی نشان داد کت
معاو یت بت هیچ کدام از من شــروط ،پایبند باقی نماند ،اما در مقابل ،امام حســن بعد از
نگارش صـلحنامت ،با وجود منکت عدهای از یارنشـان ،بت ایشان فشار موردند و از من حضر
 .1برای نمونت ،نک .بقره.171 :
 .2نـک  .مـائده 2 :اســراء 43 :مؤمنون 7 :معارج 41 :بقره 16 :و  266نحل 11 :مل عمران 67 :انفال:
 27-22رعد 15-21 :و  12انعام.221 :
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درهواست کردند کت توافق با معاو یت را نادیده بگیرد و بت جنگ با معاو یت اقدام کند ،با این امر
کت مصـداق بارز پیمانشکنی بود ،مخالفت کرد و زیربار من نرفت (ابنشهرمشوب،2461 ،
ج 42 :3و مجلسی ،بحار االنوار2354 ،ق ،ج.)26 :33
نتیجهگیری

با توجت بت اصـلیترین مؤلفتهای مذاکره سـیاسی« :فرمیندی بودن»« ،وجود تعارض» و
«تبادل امتیازا » و با توجت بت ســیر تاریخی جریان صــلح امام حســن و مطالعت تطبیقی
ایط حاکم بر من ،با مؤلفت های مذکور ،می توان دریافت کت منچت میان امام
ویژگی ها و شــر ِ

حسن با معاویت درهصوص انعقاد مصالحت انجام شده ،از مقولت مذاکره سیاسی است.

در بازهوانی مناب معتبر تاریخی -روایی ،اصــول مذاکره ســیاســی امام حســن و بت
عبار دیگر مجموعت قواعد و ضــوابط کلی کت ایشــان در جریان گفت وگوهای صــلح با
لحاظ زمان بت عنوان وجت تقسیم ،بت ست
معاویت ،مورد توجت قرار داده و بت من پایبند بودهاند ،با ِ
اصول «پی از مذاکره»« ،حین مذاکره» و «بعد از مذاکره» قابل تقسیم است.
دستت
ِ
مهمترین اصــول پی از مذاکره ای کت امام حســن در جریان گفتوگوهای صــلح با

معـاویـت ،در دســتور کـار هود قرار داده اند« ،ممادگی برای مذاکره»« ،عزتمندی و عدم
هودباهتگی» و «تعیین پی شرط» است.
اصــول و قواعدی کت امام حســن در هنگام مذاکره با معاویت بت کار بســت« ،نرم
مصلحت ممیز»« ،توجت بت عملیا روانی و مقابلت با من»« ،بت کارگیری نمایندگان اصلح» و
«استفاده از فنون رسایی و گویایی سخن» است.
در مطالعت سیره امام حسن ،پس از انعقاد صلح ،نیز باید بت اصولی ملتزم بود و بر این
ـول بعد از مذاکره« ،ثبت نتایج مذاکرا و اهذ ضــمانتهای اجرایی» و
پایت ،مهمترین اصـ ِ

«التزام بت وفای بت عهد» است.
منابع

ابنابی الحدید ،عبدالحمید بن هبتاللت (2353ق) .شهر ندج البالغه البن أبی الح ی  ،تحقیق و تصــحیح
محمد ابوالفضل ابراهیم ،قم مکتبت میتاللت المرعشی النجفی ،چاپ اول.
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ابن اعثم الکوفی ،ابومحمد احمد (2322ق) .کتاب الفتو  ،تحقیق علی شـیری ،بیرو  ،داراِلضواء ،چاپ
اول.
ابن العماد ،شــهاب الدین ابوالفال (2357ق) .شههارات الاهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق اِلرناؤوط،
بیرو  ،دارابنکثیر ،چاپ اول.
ابن حجر ،احمدبنعلی (2322ق) .اإلصههاب فی تم ز الصههحاب  ،تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی
محمد معوض ،بیرو  ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول.
ابن سیده ،علیبناسماعیل (2312ق) .المحکم و المح ط األعظم ،بیرو  ،دار الکتب العلمیة.
ابن شـهر مشـوب مازندرانی ،محمدبنعلی ( .)2461مناقب آلأبیطالبعل دم السال (البن شدرآشوب)،
قم ،انتشارا عالمت ،چاپ اول.
ابن عبدالبر ،أبوعمر یوسـف بن عبداللت بن محمد (2321ق) .االست اب فی م رف األصحاب ،تحقیق علی
محمد البجاوی ،بیرو  ،دار الجیل ،چاپ اول.
ابن قتیبت دینوری ،أبومحمد عبداللت بن مســلم2325( .ق) .اإلمام و الس ه اس ه الم روف بتاریخ الخلفاء،
تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیرو  ،دار التراث ،چاپ دوم.
ابوالفرج اِلصــفهانی ،علی بن الحس ـین [بی تا] .مقاتل الطالب ن ،تحقیق ،س ـید احمد صــقر ،بیرو  ،دار
المعرفة ،چاپ اول.
امین عاملی ،سیدمحسن ( .)2467س ره م صومان ،مترجم ،علی حجتی کرمانی ،تهران ،سروش ،چاپ دوم.
مقایی ،سـیدداود ( .)2476آداب دیپلماسی و فنون مااکره ،تهران ،مؤسست انتشارا و چاپ دانشگاه تهران،
چاپ اول.
مل یاسین ،شیخ راضی (2321ق) .صلح الحسن عل ه السال  ،بیرو  ،اعلمی.
مل یاسـین ،شیخ راضی ( .)2437صلح اما حسن عل هالسال  ،مترجم سید علی هامنتای[ ،بیجا] ،مسیا،
چاپ اول.
بستانی ،فؤاد افرام ( .)2462فرهنگ ابج ی ،تهران ،اسالمی ،چاپ دوم.

ّ
بالذری ،ابوالحســن احمد بن یحیی (2326ق) .انسههاب األشههراف ،تحقیق :ســهیل زکار و ریاض زرکلی،
بیرو  ،دارالفکر ،چاپ اول.
جعفریان ،رسول ( .)2472ح ات فکری و س اسی امامان ش ه ،قم ،انتشارا انصاریان ،چاپ پنجم.
جوهری ،اسـماعیلبنحماد ( .)2467الصهحا  :تاج اللغ و صحا ال رب  ،تحقیق و تصحیح احمد عبد
الغفور عطار ،بیرو  ،دارالعلم للمالیین ،چاپ اول.
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دهخدا ،علیاکبر ( .)2466لغتنامه دهخ ا ،تهران ،مؤسست لغتنامت دهخدا.
دینوری ،ابوحنیفت احمدبن داود ( .)2477األخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،مراجعت :جمال الدین
شیال ،قم ،منشورا الرضی.
راغب اصـفهانی ،حسنبنمحمد ( .)2472ترجمه مفردات الفاظ قرآن ،ترجمت مصطفی رحیمینیا ،تهران،
سبحان ،چاپاول.
راوندی ،قطبالدین ســعیدبنعبداللت (2352ق) .فقه القرآن ،تحقیق و تصــحیح ســیداحمد حســینی ،قم،
انتشارا کتابخانت میتاللت مرعشی نجفی ،چاپ دوم.
رســولی محالتی ،ســیدهاشــم ( .)2472زن گانی اما مجتبی ،تهران ،دفتر نشــر فرهنگ اســالمی ،چاپ
چهاردهم.
رضایی ،احمد ( .)2417مااکره س اسی در اسال  :اه اف ،اصول ،روشها ،قم ،زمزم هدایت ،چاپ اول.
زبیدی ،محمد بن محمد مرتضــی (2323ق) .تاج ال روس من جواهر القاموس ،تحقیق و تصــحیح علی
شیری ،بیرو  ،دارالفکر ،چاپ اول.
شاتو ،ژان ( .)2471مرب ان بزرگ ،ترجمت غالمحسین شکوهی ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول.
شــباننیا ،قاســم ( .)2411مااکره دولت اسههالمی با سههایر دول از منظر فقه اسههالمی ،قم ،مرکز بینالمللی
ترجمت و نشر المصطفی ،چاپ دوم.
شرتونی ،رشید (2311ق) .مبادی ال رب ه المجل الراب (قسم الصرف) ،قم ،دارالعلم ،چاپ شانزدهم.
شعبانعلی ،محمدرضا ( .)2417فنون مااکره ،تهران ،انتشارا ن  ،چاپ هشتم.
شـوئنفیلد ،مارک و ریک شـوئنفیلد ( .)2473هنر و دانش مااکره ،مترجمان علی مستاجران ،مسعود راجی،
تهران ،نشر نی ،چاپ اول.
شـهیدی ،سیدجعفر ( .)2474تاریخ تحل لی اسال تا پایان امویان ،تهران ،انتشارا مرکز نشر دانشگاهی،
چاپ سی و ششم.
صدوق ،محمدبنعلی بن بابو یت ( .)2472علل الشرای  ،قم ،انتشارا کتابفروشی داوری ،چاپ اول.
طبرسی ،احمدبنعلی ( 2354ق) .اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد ،نشر مرتضی ،چاپ اول.
طبری ،ابوجعفر محمدبنجریر ( .)2476تاریخ األمم و الملوک ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیرو ،
دار التراث ،چاپ دوم.
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ( .)2462مجم البحرین ،تحقیق و تصـحیح احمد حسینی اشکوری ،تهران،
مرتضوی ،چاپ سوم.
عبدالقوی الغفاری ،علی ( .)1551ال یبلوماس ه الق یم ه و الم اصره ،دمشق ،داراِلوائل ،چاپ اول.
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عبدالونیس شـتا ،احمد (2326ق) .االصول ال ام لل القات ال ول ه فی االسال وقت السلم ،تحت اشرا
نادیت محمود مصطفی ،قاهره ،المعهد العالمی للفکراْلسالمی ،چاپ اول.
عمید ،حسن ( .)2471فرهنگ عم  ،تهران ،سپهر ،چاپ هفتم.
عنایت ،سـیدحسین ( .)2465تنظ م م اه ات ب ن المللی در حقوق کنونی ایران و مطال ه تطب قی آن با فقه
اسالمی و حقوق ب ن الملل م اصر[ ،بیجا] ،چاپ عالمت طباطبائی ،چاپ اول.
قاسـمی شـوب ،محمد (« .)2411مذاکره سـیاسی با مخالفان ،در سیره پیامبران و امامان بر پایت روایا
فریقین» ،اســتاد راهنما :محمدرضــا شــاهرودی ،رســالت دکتری .دانشــگاه مزاد اســالمی ،واحد علوم و
تحقیفا تهران .دانشکده حقوق ،الهیا و علوم سیاسی ،گروه علوم قرمن و حدیث.
قمی ،عباس ( .)2415منتدی اآلمال ،تهران ،مبین اندیشت ،چاپ اول.
گلپایگانی ،ســیدمحمدرضــا (2324ق) .کتاب القضههاء ،تقریر ســید علی حســینی میالنی ،قم ،دارالقرمن
الکریم ،چاپ اول.
مادلونگ ،ویلفرد ( .)2472جانش نی حضرت محم  ،ترجمت جمعی از مترجمان ،مشهد ،مستان قدس رضوی.
مجلسی ،محمدباقر (2354ق) .بحار األنوار الجام ل رر أخبار األئم األطدار ،بیرو  ،دار إحیاءالتراث العربی.
مجلسی ،محمدباقر ( .)2471جالء ال ون ،قم ،سرور.
محمدی اشتهاردی ،محمد ( .)2466س ره چدارده م صو  ،تهران ،نشر مطهر ،چاپ اول.
مدنی ،سیدجاللالدین ( .)2461حقوق ب ن الملل خصوصی ،تهران ،گنج دان  ،چاپ دوم.
مسـعودی ،ابوالحسـن علیبنالحسین (2351ق) .مروج الاهب و م ادن الجوهر ،تحقیق اسعد داغر ،قم،
دارالهجره ،چاپ دوم.
مفید ،محمدبن محمد بن نعمان (2324ق) .االرشههاد فی م رفۀ حجج الله علی ال باد ،تحقیق مؤســســت
ملالبیتْ لحیاء التراث ،قم ،المؤتمر العالمی ِللفیۀ الشیخ المفید.
مهدوی راد ،نعمت و ســیدعبداللت حســینی ( .)2413م یریت فرآین مااکرات ب ن المللی ،تهران ،بنیاد
حقوقی میزان ،چاپ اول.
یعقوبی ،احمدبنابی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسی (2322ق) .تاریخ ی قوبی ،بیرو ،
دارصادر ،چاپ اول.

