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ژ هژریژپی عهوژ هژقللا ژدرژح للنژی ه،ژ  ریکمژضلل ی طژوژیقلل لژنیتمژ همژهب ی مژ
ژ« ریکم ژیزژ عد»ژوژ« ریکم ژنسح»ژ « ریکم ژیزژ سو»ژیق لژقهلبژدرژز هب ژلقهظ
ژ.د دا ژقمیرژنسستبژوژا مرسژ  ردژوژمستی 

 .ح نژی ه،ژقا  ژگفتمهبژ یق لژسهسا سژ ریکم  :یدیکل هایواژه

 مقدمه

ــان میان کت عواملی دیگر و هواهیزیاده جویی،حق مناف ، تزاحم عقیده، اهتال   هاانس
ــلت، ــتیزه فاص ــان وجود لوازم از یکی مفریند،می هونریزی و جنگ احیانا   و س  ویژه بت) انس

 این بر بسا چت و است نزمی روی بر (ایشان دشـمنان و الهی هایمرمان بت ملتزم هایانسـان
 و (ایشان اوصـیای و پیامبران ویژه بت) داراندین میان همواره تاریخ، طول در کت اسـت پایت

 تلطیف و اصال  بت منچت میان این در .هسـت و بوده دائم، ایسـتیزه و تضـاد منان، مخالفان
 رعایت و صــلح برای بودن قائل اصــالت کند،می کمک (باطل و حق) جریان دو هر روابط

 گرفتن پی  در مفهوم بت «مذاکره» البتت کت اســت هاجریان و هادولت اشــخاص، مصــالح
 در مهم نقشی وگو،گفت طریق از مناف ، و مصالح اهدا ، بت دستیابی برای عملی اسـلوب

 هایمسیب از یا ایجاد بهبود ایشان میان روابط در مذاکره با اسـت امید ،زیرا کند می ایفا من
 .1شود کاستت منها برهورد

 هاینمونت ترینمهم و بارزترین از یکی نمران،صاحب از بسیاری تاریخِی  هوان  تپای بر
 بت دســتیابی تا معاویت با حســن امام صــلح وگوهایگفت فرایند اســالم، تاریخ در صــلح
 است علت من بت من، واکاوِی  و بررسی و صلح این اهمیت .است طر  دو نمر مورد اهدا 

 از مختلفی هایبرداشت کت اسـت تاریخی رهدادهای ترینمناقشـت پر از یکی واقعت ینا کت
 از را من ایعده و ضعف سر از و منفعالنت اقدامی را من برهی زیرا است  گرفتت صـور  من،

 در معصــوم، رهبری شــرا اِ  تحت حکیمانت، و عزتمندانت اقدامی و ســیاســی همذاکر تمقول
                                                           

در  حیراهگشا و صح یامر صلح، بت یابیدست یبرا یابت عنوان مقدمت ،با مخالفان یاسیس همذاکر یر کل. بت طو1
، ومانمعص هریمرتبط با س ِی نید لیمتون و مناب  اص ی. با بررسـاسـت یو اسـالم یمقاصـد انسـان شـبردیپ
 ییروا -یخیمناب  تار ِی وانازه. بافتیبا مخالفان دســت شــانیا یهاهاز مذاکر یمتعدد یهابت نمونت توانیم

حدود و ثغور من، بر اساس  نییو تب هگفتمان صـلح و اصل موضو  مذاکر یدر مطالعت بر رو تواندیم ن،یقیفر
 .شودهاص  یو ضوابط اصولبت  یابی، مؤثر باشد و موجب دستمعصومان یعمل هریو س انا یب
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 با سیاسی، هاص شـرایط بت توجت با حسـن امام کت معتقدند و دداننمی دشـمن با مواجهت
 در را -دینی رهبری و امامت نت و- هدا رســول ظاهری هالفت ضــوابط، و اصــول لحاِظ 

 .است کرده واگذار معاویت بت هود، اصحاب و شیعیان ویژه بت مسلمانان، مصالح تأمین ازای
 و متون روی بر مطالعت و تحلیلی-وصــیفیت روش از اســتفاده با دارد نمر در رو پی  مقالت
 امام صلح بازهوانی از پس ،شده گزارش منها در صلح این کت روایی -تاریخی اصـیل مناب 

ــن ــتورالعمل بارهدر جام  الگویی بت منمر، این از حس ــوِل  مجموعت و هادس  همذاکر اص
 هایتدول برای عمل، در منکت امید بت .یابد دست اسالمی، منطق و بین  مبنای بر سیاسی،
 .باشد کرده ارائت را شایستت الگویی اسالمی،

 حسن امام صلح و مذاکره مفهوم بر مروری

 امام هرسی تپای بر مذاکره اصول مجموعت یعنی ،مقالت این اصلی محورهای بت پرداهتن از پی 
 و من هایمؤلفت ارائت و سیاسی همذاکر از جام  تعریفی نیازمند معاویت، با صلح در حسـن
 همذاکر اثبا  برای من، مقدماتی رهدادهای و حسن امام صـلح تاریخی جریان بر مروری
 سیسیا همذاکر جام  تبیین البتت) .هستیم من مقدماتی وگوهایگفت و صلح این بودِن سیاسی

 از ترگسـترده مجالی نیازمند هود من، مقدماتی مراحل و حسـن امام صــلح بر من تطبیق و
 بر گذرا مروری بت بنابراین، .(1است رسیده اثبا  بت هود جای در و است مقالت این فرصـت

 تا شد هواهد بسنده ،امام صلح تاریخی جریان بر من تطبیق و های مؤلفت و مذاکره مفهوم
 این قرارداد انعقاد هصوصدر شده انجام وگوهایگفت مجموعت کت شـود روشـن من، تب  بت

 سیاسی همذاکر تمقول از من، بر حاکم اجتماعی -سیاسی عوامل و شـرایط بت توجت با صـلح،
 .است

 اصطالح و لغت در سیاسی مذاکره .1-1

ــذا»  است کردن گووگفت کسی با چیزی درباره یمعنا بت لغت در «ر.ک.ذ» ریشت از «رهکمـ
ــاس بر مذاکره، واژه (.2671 :1ج ،2471 عمید، و 15277 :24ج ،2466 دهخدا،)  اس

                                                           
با  یدکتر محمدرضـا شاهرود ییبا راهنما شـوب یقاسـم محمد یدکتر . رسـالتکمطلب، ر. نیا نییتب ی. برا1

ــ همذاکر»عنوان  ــ ،با مخالفان یاســیس ــگاه ،«نیقیفر ا یروا تیپا بر و امامان امبرانیپ رهیدر س  مزاد دانش
 .تهران ا قیتحق و علوم واحد ،یاسالم
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ــر  قواعد ــدر ربی،ع ص ــت  ُمفاعلت وزن بر و مزید ثالثی مص  بیان برای مفاعلت باب اس
 دیدگاه پایت بر (.44 ،2311 شرتونی،) است من بودن طرفینی نشانگر و بوده فرد دو مشارکِت 

 را منچت طـرفین، از یـک هر کت معناست این بت لغت در مفاوضت، یا رهکمذا لغویان، از برهی
 زبیدی، و 114 :3ج ،2462 طریحی،) کند رد مقابل ر ط بت اســت، نزدشــان در کت

 بـــت با  یتـــقر و من برای معادلی فارســی در وگو،گفت هواژ همچنین (.217 :25ج ،ق2323
 (.15277 :24ج ،2466 دهخدا،) است معنا نیهـم

 پی  در از است عبار  ،«مذاکره» اصطالحی معنای سیاسی، علوم حوزه اصـطال  در
 وگویگفت طریق از کشورها، مناف  و مصالح اهدا ، بت نیل برای عملی لوباس یک گرفتن

 ولی ،باشد اقتدار اوج در نمامی و سیاسی اقتصادی، نمر از کشـوری اینکت ولو طرفین، میان
 با عاملت بت باالتر، ســطح در منافعی بت دســتیابی و مصــالح تأمین برای بود هواهد ناچار باز

 ابب گشودن کشورها، دیپلماسی کردن فعال برای زمینت ترینمناسب و بپردازد هادولت دیگر
 من، با همسو و دیگر بیانی در (.21 :1551 الغفاری، عبدالقوی) هاسـتدولت میان مذاکره

 هردورزانت و یعمل ُکنشــی و فرایند :اســت شــده معرفی چنین هود، جام  مفهوم در رهکمذا
 یک بت دنیرس یبرا تعارض، وقو  هنگام من، ریغ ای دولت از اعم وگو،گفت ِن یطرف تک است
 رندیگیم  یپ در ند،کیم نیتضم را نیطرف اهـــدا  و مـــصالح ،تا  ینـــها تک ینمر اتفاق

 اســت امتیازا  تبادل با همراه موارد، اکثر در البتت کت (23 :ق2326 شــتا، عبدالونیس .نک)
ــعبانعل)  مذاکره تعریف در هامؤلفت ترینمهم فوق، تعریف بت توجت با (.27 :2417 ،یش

 ناگهانی و بارهیک ،مذاکره عموما   اینکت مفهوم بت :بودن فرایندی (ا ف :از عبارتند سـیاســی
 (ب .است پیوستت هم بت هاینشـست و جریانا  سـلسـلت یک دارای بلکت گیردنمی شـکل
ــی طر ، دو میان تا کت معنا این بت :تعارض وجود ــتت وجود تعارض ــد، نداش  مذاکره نباش

 (ج .است مفروض اهتالفا  ایپاره وجود هصـوص، این در پس داشـت  نخواهد معنایی
 انجام ایمذاکره ،نباشــد کار در طر  دو منافِ   تا زیرا :مناف  تأمیر و امتیازات تبادل

 نتیجت و دارد وجود من در کت اســت امتیازاتی تبادل در مذاکره، هر هصــلت و گرفت نخواهد
 .شودمی بدل و رد طرفین میان کت است امتیازاتی میزان بت مذاکره، نهایی
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 حسن امام صلح تاریخی سیر بر نگاهی .1-7

ــلی و مذاکره مفهوم و معنا بر اجمالی مرور از پس  تطبیق منمور بت من، هایمؤلفت تریناص
 واقعت این بر کوتاه درنگی ،(من اصــطالحی معنای بت) مذاکره با حســن امام صــلح جریان

 از هدا رسول چهارم هلیفت و شیعیان اول امام ،علی امام .است ضروری تاریخی مهم
 مارقین، و قاسطین ناکثین، با فراگیر جنگ ست گذاشتن سر پشـت از پس سـنت، اهل دیدگاه

 نام بت هوارج، از یکی توسط هجری، 35 سال رمضان مبارک ماه نوزدهم شـب سـحرگاه در
 همان یکم و بیست روز در و گرفت قرار قصـد سـوء مورد کوفت سـجدم در مرادی ملجم ابن

ــهاد  بت ماه، ــید ش  :1ج ،ق2322 یعقوبی،  236-237 :5ج ،2476 طبری، .ک.ر) رس
 حسن امام با و شـدند جم  کوفت شـهر جام  مسـجد در مردم حادثت، این از پس (.121

 محاکمت را ملجم بن لرحمنعبدا سپس و فرمود ایراد طوالنی، ایهطبت امام .کردند بیعت
 شیعت کت بود شرایطی در بیعت، این (.127 :2477 دینوری،  123 ،ق2322 یعقوبی،) کرد

ــعیت از ــت و نبود برهوردار هوبی وض ــیس  ،علی امام مخالفان دیگر و معاویت هایدس
ــن امام نوپای حکومیت ــد  تب را حس ــفهانی، ابوالفرج .ک.ر) کردمی تهدید ش  اِلص

 کردند بیعت حسن امام با مدینت مردم کت هنگامی (.429 :2ج ،2415 ،یقم و 17 :[تابی]
 بود، مدینت اهل تشخی  همان کت هلیفت تعیین قاعده برپایت شد، انتخاب هالفت بت ایشان و

 رهبری و امامت از هالفــت، مرکز بـا مرتبط هـایســرزمین والیـان تمـام بـایـد لزومـا  
 انمســتث قاعده این از نیز ســفیانابیبنمعاویت و کردندمی تبعیت و حمایت ،علیبنحســن

ــفهانی، ابوالفرج و 43 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن) نبود  بنابراین .(71 :[تابی] اِلص
 نهادنگردن بت را او ممیز،مسالمت ایشیوه و حکیمانت روشی از استفاده با تا کرد سعی امام

 مید نایل الهی حکومت یک ایجاد در هود، ا اهد بت و نماید دعو  جدید، هالفت بت
 او از معاویت، ســوی بت اینامت ارســال با حســن امام (.226 :ق2321 ،یاســین مل .ک.ر)

 زند، زبا سر امر این پذیرش از معاویت اگر کت فرمود چنین و کند بیعت ایشـان با تا هواسـت
 :[تابی] اِلصفهانی، والفرجاب  42 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن) باشـد جنگ منتمر باید
 اقرار رغمعلی ،حســن امام نامت بت واکن  در معاویت (.241 :2472 جعفریان، و 73-72

 د،یالحدیباابن) دهدمی جلوه اهمیت کم امری را مســئلت این ،امام طلبیصــلح بت
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 و من نیب منچت .دیبازگرد» :گویدمی حسن امام نماینده بت هطاب و (42 :27ج ،ق2353
 معاویت ادامت، در .(41 :2ج ،2467 عاملی، امین) .«است ریشمش رد،ک هواهد مکح شـما

 د،یالحدیباابن) نویسدمی هود با بیعت بت ،امام فراهوانی برای دیگر اینامت دستی،پی  با
ــن امام کت (46-47 :27ج ،ق2353 ــخی با حس  فرا حق از پیروی بت را او کوتاه، پاس

ــفهانی، ابوالفرج و 46 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن) هواندمی  در (.71 :[تابی] اص
 هر و شد مواجت شـکست با طرفین، نکردن توافق دلیل بت وگوها،گفت از مرحلت این نهایت،

 ابوالفرج) کردند تجهیز را هود ســپاه جنگ، برای ممـادگی منمور بـت ،طر  دو از یـک
 (.277 :2ج ،2467 عاملی، امین و 71 :[تابی] اِلصفهانی،

 و امام سپاه هفرماند گرفتِن  رشوه همچون) حسـن امام سـپاهیان هایهیانت از پس
ــام بت او فرار ــپاه ریختن هم بت در معاویت تزویرهای و (ش  در جنگی اینکت بدون ،امام س

 تپای بر امام ممده، پی  وضعیت بت توجت با .پاشید هم از حسن امام سپاه هشـیراز بگیرد،
 معاویت ،اوضا  این در .مورد روی سـیاسی مذاکره بت مصـلحت، و حکمت عز ، تضـایاق

 بت اینامت ابتدا هوی ، طلبیصلح دادن نشـان جهت دید،می هود نف  بت را وضـعیت چون
 بت هاامتیاز سری یک ازای در را هود بت حکومت واگذاری پیشـنهاد و فرسـتاد حسـن امام
 رسید، حسن امام بت معاویت نامت وقتی کت اندکرده زارشگ محققان برهی .داد حسن امام

ــان ــت منها از هود، یاران با حجت اتمام برای ایش  محلی در قوا، تجدید جهت تا هواس
 مد  حسن امام گزارش، این اساس بر .کنند عمل هود، بیعت بت و شوند جم  مشخ ،

 ادامت بت حاضــر کســی ،1نفر هزار چهار جز اما ،ماند منتمر مشــخ  موضــعی در روز، 25
 (.233 :2ج ،2415 ،یقم و 434 :2471 ،مجلسی) نشد ایشان رکاب در جنگ

 من» :نوشــت معاویت جواِب  در شــد، ناامید هود اصــحاب همراهی از ،امام هنگامی
ــنت و هدا کتاب و بمیرانم را باطل و گردانم زنده را حق هواســتممی  جاری را پیامبر س

 دانممی کت چندشرطی بت کنم،می صلح تو با اکنون .نکردند موافقت من با مردم اما ،گردانم

                                                           

ــپاه1 ــت کت در مغاِز جنگ، تعداد س ــت بوده نفر هزار 21 بت کینزد ،امام قراوِل  یپ اِن ی. الزم بت ذکر اس  اس
 (.62: [تابی] اِلصفهانی، ابوالفرج)
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ر تو برای کت پادشـاهی این بت مباش شـاد .کرد نخواهی وفا ها،شـرط من بت  بت زیرا  شد میسـّ
 و اندشده پشیمان نیز کردند هالفت غصب کت دیگران کتچنان .شـد هواهی پشـیمان زودی

 :2ج ،2415 ،یقم و 343 :2471 ،مجلســی) .«بخشــدنمی ســودی ایشــان بر پشــیمانی،
 با بود، تیمعاو هواهرزاده کت را «نوفل بن حارث بن عبداللت» ،حســن امام ســپس .(232

 تک تو راگ .امردهک شتیاند ،(صلح) ارک نیا در :بگو او بت» :فرمود و فرستاد وی نزد پیغام، این
ــانیا و ردکاهیهو ویکن زندگانی تعالی، هدای بندگان با ای،تیمعاو  و مال و جان بر را ش

 امیق ،مصطفی محّمد سنن و تعالی هدای نواهی و اوامر بت و داشـت هواهی منیا فرزند،
 توان ات صور  این غیر در .نمک صلح تو با و سپارم تو بت را (هالفت) ارک نیا نمود، هواهی

 را حسن امام هایشـرط و رفت معاویت نزد عبداللت .«پرداهت هواهم تو با مقابلت بت دارم،
 :1ج ،ق2357 هلدون، ابن و 115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) کرد بازگو ایشـان برای

 بت را من و کرد امضا را سفیدی کاغذ و پذیرفت را شروط تمام معاویت صور ، هر در (.737
 دعب» و «زیرک بن عامر بن عبداللت» همچون  یقر بزرگان و علما از جماعتی و داد عبداللت

 .فرستاد امام نزد بت صلح کردننهایی برای عبداللت، همراه بت را «سمره بن اللت
ــید امام هدمت عبداللت کت هنگامی ــده تفاهم مفاد و مذاکره این گزارش و رس  با ش

 یزید با را معاویت از بعد هالفت امر کت شرطی جز بت حسـن امام داد، ایشـان بت را معاویت
 نگارش درهواست و تأیید را موارد بقیت (115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) دانسـتمی

 و گرفتند شاهد عنوان بت را افرادی پیمان، این متن نگارش از پس نهایت، در .1کرد نامتصلح
 و 112-115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) دادند رضایت نامتپیمان این بت طر ، دو هر
 (.737 :1ج ،ق2357 هلدون، ابن

                                                           

، است داده رخ یهجر 35  االول سال یرب 17صلح کت در روز  نیا یدر اثنا ،یخی. بر اساس گزارش مناب  تار1
 وو با نمار   نیطرف ندگانیمذاکرا ، توســط نما نیبلکت ا نشــده، انجام تیو معاو امام حســن نیب یمالقات
وفت ک بت تیمعاو کت یهنگام صلح، انجامبعد از  ن،یطرف انیاست. مالقا  م رفتتیور  پذصـ شـان،یا یراهبر

 (.476: 2ج ،ق2321 البر، عبد ابنو  317: 1ج ق،2351 ،یانجام شده است )مسعود بوده، هممد
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 حسن امام صلح با سیاسی مذاکره هایمؤلفه تطبیق .1-9

 لحص تاریخی جریان بر اجمالی نگاهی و سیاسی مذاکره مفهوم و معنا بر مرور از پس اکنون
 حوادث با مذاکره، گفتگوهای درهصوص مزبور هایمؤلفت تطبیقی بررسی بت ،حسن امام
 :شودمی پرداهتت زیر شر  بت ،حسن امام صلح جریان در داده رخ

 و حســن امام یانم یوگوهاگفت یبررســ با صــط : یریگشــکل بودن یندیفرا (ا ف
 و هایانجر ســلســلت یک یدارا ماجرا، ینا کت یابیمدرمی ،شــد صــلح بت هیمنت کت یتمعاو

 صلح یخیتار یرهس تب ینگاه» عنوان با مزبور بخ  در کت است یوستتپ هم بت یهانشـست
ــن امام ــ همذاکر تاریخ، گزارش طبق زیرا .گرفت قرار تبیین مورد «حس ــیس  امام ینب یاس

 من، نخســِت  مرحلت .اســت شــده انجام ایمرحلت دو یندیفرا قالب در یت،معاو و حســن
 شده انجام ین،مسـلم یفتهل عنوان بت ایشـان، یدِن برگز و حسـن امام با مردم یعتب هنگام
 ی،اسالم حکومت نمر زیر مناطق یانوال و نحاکما بت حسـن امام ،مرحلت ینا در .اسـت

 ینا در و بود موضو  ینا مشمول هم یتمعاو .فراهواند هود با بیعت بت را نهام و نوشـت نامت
 طر  دو و شد روروبت شـکست با مذاکرا  ینا ،سـرانجام .شـد بدل و رد نامت ینچند ین،ب

 :تا[]بی اِلصــفهانی، الفرجابو و 117 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) 1شــدند جنگ مماده
 یرتزو از پس ،دهد رخ یجنگ کتمن بدون کت شــد انجام هنگامی مذاکرا ، دوم مرحلت (.71

 شرایط، ینا در .پاشید هم از ایشان، سپاهِ  یرازهشـ ،حسـن امام لشـکریان یانته و یتمعاو
 یبرا یانامت  ،یهو ِی طلبصلح دادِن  نشان جهت د،یدیم هود نف  بت را تیوضع کت تیمعاو
 ردک مطر  را هود بت حکومت یواگذار شنهادیپ ،هاازیامت یسر کی یازا در و فرستاد امام

 مورد روی یو با یاســیســ همذاکر بت ناچار بت ممده،  یپ طیشــرا بت توجت با حســن امام و
 (.63-62 :تا[]بی اِلصفهانی، ابوالفرج و 112 :2ج ،2472 صدوق، .)نک

 درگیر قبیلت دو عنوان بت تنها نت هاشم،بنی و امیتبنی جریان دو دتضـا تعارض: وجود (ب
 بلکت ،(311 :2472 مادلونگ، .)ر.ک اندپنداشتت مستشرقان از برهی کت سانمن یکدیگر، با
 داشتت وجود هدا رسول و اسالم یند بت اعتقاد جنبت از دو، ینا یانم کت یتعارض واسطت بت

                                                           

 (.71: [تابی] اِلصفهانی، ابوالفرج )ر.ک. شدمغاز  ت،یمعاو یدست  یجنگ با پ نی. ا1
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 بر توانیم .میدیم حساب بت یتمعاو و یمجتب امام یانم رضتعا عامل ترینیاصل اسـت،
 شرعا   کت یصفات رغمیعل قدر ، داشتن دسـت در و هالفت یبرا یتمعاو شـهو  امر، ینا

ــدنیفتهل ــاهتیم یمنتف را او ش  و (43-44 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن .ک.)ر س
 اهل  دست در یدبا کت را یاله امانت یک عنوان بت هالفت پاسـداشـت در امام رسـالت

 و ینصف جمل، جنگ )همچون یاتفاقات یزن حسـن امام صـلح از ی پ افزود. بماند، یباق
 تعارض وجود از کت بود هداد رخ بود، پررنگ بسیار من در معاویت نق  کت (یتحکم ماجرای

 بت با ت،مسئل ینا البتت داشت. حکایت یت،معاو یانحام جبهت و امام دوسـتداران جبهت یانم
 تک داشت توجت باید یکسو از گرفت. هود بت یشتریب شد  ،حسـن امام یدنرسـ هالفت

 کت یایفتهل و ممدندیم حســاب بت یاســالم قلمرو ءجز ،من حاکمیت تحت مناطق و شــام
 تب توجت اب البتت .داشــت قلمرو ینا بر کامل والیت کردند،یم یعتب دارالخالفت در او با مردم

 و یتحاکم عمالاِ  یبرا حضر  من تالش رغمیعل ،یعل نایرمؤمنام دوران در امر، ینا
 هالفت ینکتا تا نشد. یسرم یان اطراف و یتمعاو یلتح و یرتزو با امر ینا یت،معاو کردن برکنار

ــن امام بت ــ حس ــانا و یدرس  1دکریم یگیریپ را امر این تحقق یدبا یفت،وظ طبق یزن یش
 (.71 :تا[]بی اِلصفهانی، ابوالفرج و 43 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن)

 شــرایط بت توجت با ،حســن امام صــلح مذاکرا  در :مناف  تأمیر و امتیازات تبادل (ج
ــروط واگذاری قبال در امام حاکم، ــالم مناف  تأمین منمور بت هالفت، امتیاز مش  و اس

 شر  بت روشنی، و صراحت بت نامت،صـلح مفاد در کت گرفت معاویت از امتیازاتی مسـلمانان،
 :است شده منعکس زیر

 کند رفتار راشــدین هلفای روش و پیامبر سـنت هدا، کتاب اســاس بر باید معاویت .2
 (.112-115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن)

                                                           

 ندیاست کت پس از بت هالفت رس من دارد، داللت تعارض نیا بودن یجد بر کت یخیتار یهاشگزار جملت از. 1
و اهالل  یدر تفرقت افکن ی، سعبت حوزه هالفت من حضر  یبا فرستادن جاسوسان تی، معاوامام حسـن

 دستور امام افراد بت نیو ا شد، مشکار منصوب از جانب امام انیوال یاریتوطئت، با هوش نیکت ا کرددر من 
 یهانتیزم از یکی ،موضــو  نی(. ا17: 2، ج2467 عاملی، امینو  1: 1ج ،ق2324 مفید،شــدند ) ریدســتگ

موضو  تمّرد از حکومت  در او،با  امام مکاتبت نیخستو ن است تیمعاو و امام حسن انیم وگوهاگفتمغاز 
 (.74: [تابی] اِلصفهانی، ابوالفرجاست ) گرفتتصور   ،یمرکز
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 نمسلمانا شورای بت را هلیفت انتخاب و نکند هود جانشین و ولیعهد را کسـی معاویت .1
 (.31 :4ج ،ق2326 ،بالذری و 112 :3ج ،ق2322 ،وفیکال اعثم ابن) واگذارد

ــتند، جا هر مردم، همت .4 ــند امنیت در هس  اعثم ابن و 127 :2477 دینوری،) باش
 (.112 :3ج ،ق2322 وفی،کال

 اعثم ابن) باشند ایمن هود هانواده و هود مال و جان بر ،علی اصحاب و شـیعیان .3
 .(62 :تا[]بی انی،اِلصفه ابوالفرج و 112 :3ج ،ق2322 وفی،کال

 کار بت ایدسیست هیچ ،بیت اهل سایر و حسین برادرش و حسن علیت معاویت، .2
 ،2472 صدوق، و 112-115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) نرساند مزاری منان بت و نبرد

 (.121 :2ج
 .گذارد هود بر امیرالمؤمنین نام ندارد حق تیمعاو .7
 .دنشو اقامت او نزد شهاد  .6
 در امیرالمؤمنین نارک در تک ییشــهدا بـازماندگان انیـم در درهم، میلیونیـک .7
 .ندک میتقس اند،شده شتتک «نیصف» و «جمل» هایجنگ

 بدگویی و امیرالمؤمنین بت ناسزا دیبا تیمعاو تک بود من قرارداد، این طیشرا از گرید یکی البتت
 (.121 :2ج ،2472 صدوق، و 23 :1ج ق،2324 مفید،) ندک کتر نماز در را ایشان بت

 امام صلح با مرتبط جریانا  سلسلت هایویژگی و هاشـاهصت مزبور، مطالب اسـاس بر
 و مخالفان با همذاکر مقولت از واقعت، این و دارد انطباق سیاسی مذاکره هایمؤلفت با ،حسن

 -یتاریخ اصیل اب من و متون روی بر مطالعت با تا است ضـروری بنابراین، .اسـت دشـمنان
 و اصــول مجموعت باب در جام  الگویی ،شــده گزارش منها در صــلح این کت روایی

 .شود ارائت ،حسن امام سیره در سیاسی مذاکره هایدستورالعمل
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 سیاسی مذاکره اصول

 کت است کلی ضـوابط و قواعد مجموعت ،مقالت ینا در حسـن امام همذاکر 1اصـول از مراد
 اساس بر اند.بوده یبندپا من بت و داده قرار توجت مورد صـلح، یوگوهاگفت یانجر در یشـانا

 حسن امام یرهس در یاسیس همذاکر اصول ینترمهم روایی، -یخیتار معتبر مناب  بررسـی
 از پی  اصــوِل  دســتت ســت بت زمانی، تقســیم وجت مبنای بر صــلح، یگوهاوفتگ یانجر در

 .شودمی تبیین و تقسیم یرز شر  بت ،مذاکره از دبع و مذاکره ینح مذاکره،

 همذاکر  از شیپ اصول .7-1

 من کت اصــولی ترینمهم یت،معاو با حســن امام صــلح جریان با مرتبط مناب  ازهوانیب در
 ممادگی» قالب در بستت، کار بت و داده قرار توجت مورد یاسی،س مذاکره انجام از پی  حضر ،

 یینتب ،زیر بخ  در ،«شــرطی پ یینتع» و «یهودباهتگ عدم و یعزتمند» ،«مذاکره برای
 .شودمی

 مذاکره یبرا یآمادگ .7-1-1

 حل فتنت، رف  ،صــلح ایجاد دنبال بت همواره حق جبهت اســالمی، هـایمموزه پـایـت بر
 اصول ینترمهم از یکی بنابراین، .است مسلمانان مناف  تأمین برای مرافعا ، ممیزمسـالمت

 یفرق زمینت، ینا در و است مخالفان با مذاکره برای یممادگ ،معصومان یاسیسـ  مذاکرا
 در حسن امام کت منجا از باشند. داشتت قرار ،ضـعف یا قدر  موضـ  در کت نبوده من یانم

                                                           

 شتیر و نییپا قسمت یمعنا بت لغت در و( 2714: 3ج ،2467 جوهری،) «اصل» مکسر جم  «اصـول» واژه. 1
 ،2462 بستانی،) ردیگیم قرار فر  من، مقابل در و است من ُبن و تیپا و( 67: 2472 اصفهانی، راغب) زیچ هر
 شاتو،دانست ) یلکالعمل ردسـتو یتوان من را نوعیت مکاسـت  ی، قواعدیاصـطالح یمعنا در(. اصـول 72

 یباور علم کی نیادیبن یهافرض یمن دستت از پ اش،یدر کاربرد اصطالح یمبان کتیی(. در جا213: 2471
 ینولوژیمراز محققان معاصر در ت یبره افتتیمتفاو  است  طبق  یاصول با مبان ت،یپا نیاعتقاد است. بر ا ای
بودن »از  یبا مبان ،گری  بت عبار  د«دهایبا»د اما اصول، از یوگیسخن م« هاهست»از  یاصطال ، مبان نیا

گاه «زیچ گرید یستگیبا»اما با اصول، از  ،میشویمطل  م «یزیچ  داشت توجت دیم. بایشویم بر اساس من، م
گر، اصول ی. بت عبار  دشودیو اهدا  استخراج م ی، با توجت بت مبانیلک یهااصـول و دسـتورالعمل نیکت ا

 (.12: 2417 رضایی،) شود« وض »س کل هریت بت دلخواه و مکنیاست، نت ا« یف شدنشک»
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 بت ،پدرش همچون هالفت ابتدای در ،بود یعل امام ســیره دهنده ادامت ی،زمامدار امر
 :[تابی] اِلصفهانی، ابوالفرج و 43 :27ج ،ق2353 د،یالحدیبابنا) نویسدیم نامت یتمعاو
 باز مخالفت از را او مذاکره، و ممیزمسالمت هایروش از اسـتفاده با تا کندیم یسـع و (71
 ارکمش دیتهد سپس» و «زیدممیتهد یاوعده» ،«رهواهانتیه دعوتی» نامت، این محتوای .دارد

 تهدید با را مذاکره ابتدا، همان از حضر  من .(226 :ق2321 ،نیاسی مل) است «جنگ بت
 مثبت روش بت طر ، دو  مسائل حل بر را هود رویکرد ،گونتاین تا کندنمی مغاز هشونت بت

 ممادگی بر اصل ،حسن امام یرهسـ در شـک، بدون ،مذکور مطالب اسـاس بر .کند اظهار
 احترامیبی حتی و هشونت شگامیپ اهتال ، مواض  در هرگز یشانا و است مذاکره برای
 .است نشده

 یخودباختگ عدم و عزتمندی .7-1-7

 مقایی، .)نک است هود بت اعتماد و نفس بت اتکا مذاکرا ، از پی  اصـول ترینمهم از یکی
 برابر در شــیفتگی و هودباهتگی عدم لزوم (.172 :2417 ،یشــعبانعل و 121 :2476

ــت ــار و اعوان و امکانا  ها،اندیش ــت مهمی نکا  از یکی مقابل، طر  انص  باید کت اس
 برای مقابل طر  گاهی .باشــند داشــتت توجت من بت توحیدی حکومت کننـدگانمـذاکره

 دست هود اهدا  بت مذاکرا ، در شاید تا گیردمی بهره ایوسیلت و ابزار هر از نمایی،قدر 
 در نفس بت اعتماد همان یا روحی استقامت داشـتن بنابراین .(217 :2411 نیا، شـبان) یابد

 در حسن امام .است مدنمر اهدا  بت نیل و من مطلوب پیشبرد در مهمی عامل مذاکرا ،
ــتقامت با ی،انامت قالب در معاویت، با وگوهاگفت جریان  ی،هودباهتگ عدم و یروح اس

ــ  ــت کفإن» :کندمی منتقل معاویت بت عبار  ینا با را هود یعزتمندانت موض ــس  یإل دس
 و 1 :1ج ،ق2324 مفید،) «اللت شاء إن فتوقعت کذل یف کأشـ ال اللقاء تحب کأنک جالالر
 روانت ما برای جاســوس عنوان بت را مردانی تو» (.42 :27ج ،ق2353 د،یالحـدیباابن

 اننیاطم من م.ینک دارید گریدیک با جنگ دانیم در داری،می دوســت تکنیا مثل .ایســاهتت
 در همچنین «.دید میهواه را گریدیک نبرد دانیم در بخواهد هدا اگر و اســت نیچن تک دارم
 و شــد یدهپاشــ هم از افراد، یبره یانته با ،حســن امام ســپاه کت مذاکرا  یانجر ادامت
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 واکن  مقتدرانت نحوی بت ی،روح اســتقامت با امام کردند، یهال را یشــانا پشــت ایعده
 فرستاد امام محضر بت را امضا یدسف یانامت حضر ، من موض  برابر در یتمعاو کت داد نشان

 اِلصفهانی، ابوالفرج .)ر.ک یابد دسـت مصـالحت بت ایشـان، با یاسـیسـ مذاکره با بتواند تا
 (.343 :2471 ،مجلسی و 71 :[تابی]

 شرطشیپ نییتع .7-1-9

 فراهم را یاسیس مذاکرا  مغاز نتیزم کت یاصـول نیترمهم از یکی ،یکنون یُمترق اسـتیسـ در
ــ و کندمی ــتیس ــندیم بزرگ مداراناس ــت نیا از کوش ــن فرص ــتفاده ُحس  نییتع ببرند، را اس

ــرط یپ ــت یمنطق ییهاش ــرو  از قبل کت اس  مطر  نیطرف از یکی جانب از مذاکرا ، ش
ــودیم ــوئنف) ردیبپذ را منها دیبا مقابل، طر  و ش  :2413 راد، یمهدو و 217 :2473 لد،یش

 امام بت تیمعاو منکت از بعد .است مالحمت قابل زین مقالت این موضو  ردمو در ،مهم نیا (.175
 انجام یبرا را ییهاشرط  یپ ابتدا، حضر  من داد، را صلح مذاکرا  انجام شنهادیپ ،حسن

ــلح، رشیپذ و کار نیا  و فرمود مطر  تیمعاو یبرا «حارث بن نوفل بن عبداللت» قیطر از ص
 بود عبار  هاشرط  یپ نیا .کرد تیمعاو توسـط موارد، نیا رشیذپ بت منوط را مذاکرا  انجام

 بر کردنعمل .4  فرزندانشان و مردم یمال و یجان تیامن .1  مردم با تیمعاو هوب رفتار .2 :از
 وفی،کال اعثم ابن .)نک امبریپ سـنت اسـاس بر کردنعمل .3 و یاله ینواه و اوامر اسـاس

 بودنیکل ها،شرط  یپ نیا درهصوص توجت، تستیشا ایهتتنک از یکی .(115 :3ج ،ق2322
 شــروط صــلح، مذاکراِ   گرفتنانجام و تیمعاو توســط منها رشیپذ از بعد البتت کت اســت منها
 :ق2322 وفی،کال اعثم ابن .نک) شــد ثبت نامت،صــلح متن در و افزوده منها بر یگرید یقطع

 (.127 :2477 دینوری، و 31 :4ج ،ق2326 ،بالذری  112

 مذاکره نیح اصول .7-7

 بخ  ت،یمعاو با حسن امام صلح انیجر با مرتبط ییروا -یخیتار معتبر مناب  یبررس در
 اند،بوده ملتزم من تب مذاکرا  یاثنا در حضر ، من کت ییهادستورالعمل و اصـول از یمهم

 ت.اس نییتب و ییشناسا قابل ،زیر شر  بت ،یاسیس همذاکر نیح اصول عنوان با
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 زیآممصلحت نرمش .7-7-1

 در (.22 :2474 ندل،ی)ه اســت مذاکره هر در یضــرور یهایژگیو از یکی یریپذانعطا 
 از عبور کت العادهفوق ازا یامت یبره از دنیکش دست ،حسـن امام صـلح انیجر مطالعت

 مذاکره اصل گرید است، یاسالم حکومت مصلحت بت واالتر، اهدا  بت رسـیدن یبرا منها
 حکومت لیاص یهاارزش دیبا کنندهمذاکره هصوص، نیا در البتت .اسـت شـانیا رهیسـ رد

 کت است قهرمانانت نرم  همان نیا نکند. عبور من، قرمز هطوط از و کند تیرعا را یاسالم
 یانعطاف من مفهوم و داده رخ حســن امام صــلح انیجر در نمرانصــاحب یبره دگاهید از
 و حیصــح یحرکت ،یهوشــمند یرو از بلکت ،شــود انجام ذلت و ضــعف ســر از کت ســتین

 دب،ؤم ان،یوسفی) است اسالم قرمز هطوط تیرعا ضمن ها،حکومت نیب روابط در یمنطق
ــت ممکن (.42-71 :2413 ــلح بر مرور هنگام اس ــن امام ص  نگاه در ت،یمعاو با حس

 بت ناصواب یعمل ندارد، را موضـو  نیا اقتیل کت یفرد بت حکومت امر یواگذار ،نخسـت
 نیا مقابل در تواندینم یازیامت چیه اســالم، در حکومت گاهیجا لیدل بت رایز د یم نمر

 زبان ،حسن امام صلح از بعد مسـلمانان از یاعده ل،یدل نیهم بت .کند یبرابر ،یواگذار
 و 31 :2467 عاملی، امین  112 :2477 ینوری،د .نک) 1گشودند شانیا سرزن  و طعن بت

ــهیدی،  اقداِم  نیا یاله موجبا  و ینید یهازهیانگ بت اگر کت یحال در (.274 :2474 ش
 تب حکومت یواگذار قبال در اغماض، رقابلیغ مصلحت و بزرگ ازیامت دو م،یکن نگاه امام

 حکومت یواگذار با جز کت یاسالم امت حفظ مصلحِت  نخست است. تصور قابل ت،یمعاو
 قابل ،کردیم امت متوجت جنگ صور  در تیمعاو تک ییهابیمس از امت، سـاهتن هارج و

  بودن اسالم جهان سـود بت یداهل جنگ وقو  برهت من در کت،نیا شـتریب حیتوضـ نبود. نیتأم
 فرصت دنبال بت همواره و بود هورده اسالم از یسخت یهاضربت تک یشرق روم یامپراتور رایز

ــب ــلمان یداهل جنگ گزارش از ،بود یتالف یبرا یمناس ــتفاده مالک ،انمس  تب  ردندک را اس

                                                           

گاِه امام یبره یحت خ،ی. طبق نقل تار1  ،«نیالمؤمن مذّل »: همچون یالقاب با را حضــر  من ،از اصــحاِب نام
 (.277: 2ج ،ق2325 دینوری، قتیبت ابنو  114: 3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن) دادندیم قرار هطاب مورد
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 :1ج ،ق2322 یعقوبی،) 1شدند یاسالم شورک بت حملت مهیای ،میعم یسپاه با تک یاگونت
 مسلمانان گرید نت و بود حسن امام نف  بت نت ،دادمی رخ یداهل جنگ نیا اگر پس (.123

 .شدیم مسلمانان همت متوجت من ضرر و تیمعاو هود یحت
ــ انیم در امامت، تداوم و حفظ گر،ید مورد ــت  انیعیش ــن امام اگر رایز اس  من با حس

 و شـانیا یگرام تیب اهل و امام کت بود من امکان پرداهت،یم تیمعاو با جنگ بت ط،یشـرا
 اساس رب .شود منقط  کامال   امامت انیجر حساب، نیا با و نندیبب یجد بیمس ان،یعیشـ گرید

 یتمعاو از تعهدی اگر کت گفت «وهب بن دیز» بت پاســخ در «حســن امام» خ،یتار گزارش
ــت من از بهتر بدارد، امان در را بیت اهل و هود هون بتواند کت یردبگ ــت بت کت اس  تب منها دس

 دو ینا یترعا (.15 :33ج ق،2354 مجلسی، و 11 :1ج ق،2354 طبرسی،) برسد شهاد 
ــلحت، ــاعی کنار در مص ــبب ،2بود ممده وجود بت کت اوض ــد س ــن امام تا ش  انیپا در حس

 کند. واگذار او بت را هالفت امر و دهد نشان نرم  او مقابل در ت،یمعاو با هود مذاکرا 

 آن با مقابله و دشمن یروان اتیعمل به توجه .7-7-7

 را مذاک اصول از یکی من، برابر در مناسب و موق  بت تمقابل و دشمن یروان یا عمل بت توجت
 سلتسل روانی، عملیا  .شود عمل من اساس رب و گیرد قرار توجت مورد یدبا کت است یاسیس

 بت کت است یاسیسـ مذاکرا  در اسـتفاده مورد هاییکتاکت از و شـده یزیربرنامت اقداماتی
ــع و یبتخر برای و یفحر هکنندمذاکره یمت افراد یتروح بر یرتأث منمور  انجام من، یفتض

                                                           

د کت یگزارش رس یبت و ،بت شام تیهنگام بازگشت معاو ،پس از صلح امام حسن ،یعقوبی. بر اساس گزارش 1
در  ق منکت لیدل بتت یرده است. معاوکت کحر یشور اسالمکبت قصد حملت بت  ،منّمم یامپراتور روم با سـپاه

بت دولت  ،ناریصد هزار د تا شدو متعهد  کرد عقدمنمان صلح یرا نداشت، با منها پ ین سـپاه بزرگیمقابلت با چن
 بپردازد. یروم شرق

و بت دنبال  سپاه امام یدگیاز هم پاش ت،یاو بت سپاه معاو وستنیو پ فرمانده لشکِر امام انتیمانند ه یعیوقا. 2
ال اموغار   شان،یهون ا ختنیمبا  دانستن ر جتیمن حضر  و در نت هواندنافر کشـدن هوارج و  نیمن، بدب

 کت هود کردن یمعرف طلبصلح هد  با ،یبت امام مجتب تیمعاو نامت ،با امام ستیناشا یرفتارها گریو د
 میو تســل امام ســاهتن ریغافلگ یبرا یاعالم ممادگ یاران من حضــر ، با محتوایهای من، نامت متیضــم بت
ــانیا ــت ) ت،یبت معاو ش ــ. نک  46: 2ج ،2467 عاملی، امینقرار داش  ابوالفرج  112: 2ج ،2472 دوق،ص

 (.165 و 171: 2466 اشتهاردی، محمدیو  63-62: [تابی] اِلصفهانی،
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 ســیاســتی گرفتن پی  در با معاویت .(114 :2413 ینی،حســ راد، ی)مهدو شــودمی
 .کرد اقدام امام سپاه یتعل یروان یا عمل بت ،حسن امام با صلح همذاکر در یز،ممیطنتش
 یتمعاو با حســن امام ینکتا مورد در یپراکنیعتشــا با مذاکرا ، مغاز از ی پ وی رو،ینااز

 سپاه در مرج و هرج موجب لت،یح ینا با و نوشت نامت امام سپاه فرماندهان بت ،کرده صلح
ــر  من ــد حض  بن یداللتعب بت هطاب اینامت در معاویت کت یافت ادامت نجام تا امر این .ش

 جنگ از دســت تا هواســت او از ی،مال ی تطم ینهمچن و حربت ینهم از اســتفاده با ،عباس
ــد. او بردارفرمان و بردارد ــفانت باش ــان لغزش هود از یداللت،عب متأس ــب یمتن و داد نش  ،ش

 مفید، و 123 :1ج ،ق2322 یعقوبی،) یختگر یتمعاو یاردو یسو بت و کرد ترک را گاهیمته
 (.24 :1ج ،ق2324

 یانم در یروان عملیا  برای مجدد و کرد را استفاده نهایت فرصت از ادامت، در همچنین
 باسع بن تعبیدالل کت کنند اعالم تا فرستاد حضـر  من لشـکرگاه بت را افرادی ،امام سـپاه

 یپراکن یعتشا این، بر عالوه و اسـت شـده پناهنده و پیوسـتت معاویت بت شـما، ارشـد فرمانده
ــعد بن قیس» ،کنند ــکر یفرمانده یداللت،عب یجا بت کت «س  با یزن بود گرفتت عهده بت را لش
 مفید،  23 :1ج ،ق2322 یعقوبی،) ندهید کشتن بت را هود پس است  کرده صـلح یتمعاو

 باعث حربت، این از معاویت اســتفاده (.161 :2472 محالتی، رســولی و 24 :1ج ،ق2324
گاه موضـو  این از حسـن امام کت هنگامی .شـد امام سـپاهیان میان مرج و هرج  شد، م

ــکریان جم  در هود، یاران میان افزایی بصــیر  ضــمن من، با مقابلت منمور بت ســریعا    لش
 ازب او بت را صلح بر یتمعاو سخن ید،هست )شـهاد ( مرگ داوطلب اگر» کت فرمود چنیناین

ــ زبانت با و گردانده ــمش ــان یاله محکمت بت را داوری و بدهیم را جواب  یرش  اگر و یمبکش
 ی زندگ و مهلت» برموردند: یادفر سپاهیان .«یریمبپذ را او یشنهادپ ید،هست یزندگ هواسـتار

 (.171 :2437 یاسین،)مل «یریمبپذ را صلح
 و حســن امام یانم کت صــلح از ی پ مکاتباتِی  وگوهایگفت در کت داشــت وجتت باید

 من از و داشــتت توجت دشــمن یروان ا یعمل بت نســبت حضــر  من یرفتت،پذ صـور  یتمعاو
 یظاهر یروزیپ از یسرهوش با ،یعل نایرمؤمنام شهاد  از بعد یتمعاو اند.کرده استفاده

ــت بت ــف و یتحکم یانجر در ممده دس  بر هالفت یقال زمانی هر از بی  را هود ین،ص
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 یرینتد یمرزو بر بطالن هط ینوع بت ،حسن امام با مردم یعتب اما ،دانستیم انانمسـلم
 اهالل ،امام هالفت کار در اسوسانی،ج فرستادن با معاویت تا شد سبب امر ینهم بود. او
 او، بت هود یهانامت ینســتنخ در یت،معاو اقدام ینا بت واکن  در حســن امام کند. یجادا

 حکومت یقال یتمعاو» کت یتواقع ینا درهصوص یحتصر با امر، ینا از یتمعاو ینه ضـمن
 ینوع بت (33-41 :33ج ،ق2354 مجلسی، و 72 :تا[]بی اِلصفهانی، ابوالفرج) «یسـتن

 .برممد او یتروح یفتضع درصدد

 اصلح ندگانینما یریکارگبه .7-7-9

 و اهدا  بت لین و مذاکرا  دنیرســ ثمر بت در کننده،مذاکره ندگانینما ممه نق  بت توجت با
 یکین تب را من تیحساس و داشتت توجت امر نیا بت ،یاسیس مذاکرا  در رهبران مطلوب، جینتا
 یاندهینما از استفاده ،امام یاسیس مذاکرا  اصول از یکی کت است تیپا نیا بر .اندافتتیدر

 تب مذاکره پس از ،یکارممد ثیح از و اعتماد مورد و متعهد وثوق، ثیح از کت بوده ستتیشـا
 بن نوفل بن اللت عبد» ت،یمعاو با صــلح همذاکر منمور بت حســنامام .اســت برممده یکین

ــم بن المطلب عبد بن الحارث  هود هندینما عنوان بت بود، تیمعاو ههواهرزاد کت را «هاش
 منکت بت توجت با (.436 :2ج ،ق2357 عماد، ابن و 7 :2ج ،ق2322 حجر، ابن) کرد انتخاب
 گذاشــت، انیم در تیمعاو با زین را یگرید شــروط ،امام یهاشــرط  یپ بر عالوه عبداللت

 شانیا از و وثوق مورد صالح، یشـخص ،حسـن امام جانب از یو کت شـودیم مشـخ 
 هایباکت مطالعت با .(115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن .نک) اســت داشــتت تام اریاهت

 نمر عبداللت، مورد در رجال، عالمان کت میابییم در صــحابت، تیشــخصــ و احوال با مرتبط
 یعلم لحاظ از یو (.1 :2ج ،ق2322 حجر، ابن) اندکرده قیتوث را او اکثرا   و دارند یمثبت

 یخیتار سابقت در (.711-717 :22ج ،2476 طبری،) است داشتت برعهده را قضا منصـب
 محققان یبره نمر طبق یحت ندارد وجود تیب اهل بت نسبت انتیه از یمورد زین عبداللت

 (.436 :2ج ،ق2357 عماد، ابن) است داشتت یدشمن یو اب وسفی بن حجاج مورهان، و

 سخن ییایگو و ییرسا فنون از استفاده .7-7-4

 دیبا یاسی،س مذاکرا  در کت یاصول جملت از و گفتار یرگذاریتأث مقام در هایسـتتبا از یکی
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 حساس، ُکن  این در زیرا است  سخن «رسـایی» و «شـیوایی» ،داشـت یژهو توجهی من بت
 در .کند مشــخ  را کننده مذاکره موضــ  تواندمی یا،گو یرتعاب و رســا واژگان از اســتفاده

 همچون: یغبل و یحفصــ هایی عبار از حضــر  من ،حســن امام صــلح مذاکرا  یانجر
  یقر أعدی ابن» و (تخاصمم هایجریان از ییک هزاد معنای )بت «1اِلحزاب من حزب ابن»

اللت لرسـول
 قرمن( و هدا رسول با  یقر افراد نیتردشمن فرزند یمعنا )بت «2تابتکل و 

 ادعای بت نســبت را هود قاط  موضــ  تا گرفت بهره (42 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن)
 سخن یاییوگ و ییرسا فنون از استفاده اصِل  بت یبندیپا لزوم یلدال گرید از .کند بیان معاویت

 فاهمت سوء یجادا باعث نشود، منتقل یدرست بت یممفاه اگر کت اسـت ینا ،مذاکره هنگام در
 از کت «گفتنسخن کوتاه» میان، این در البتت .کندیم یدتشد را طر  دو هایاهتال  و شـده

 مذاکرا  ادبیا  در کتچنان .3دارد یژهو اهمیتی شــود،یم یاد زیجاا بت بالغت، علوم در من،
 امام از مانده یجا بت سخنان در و است متداول و مرسوم کامال   گفتار، در شیوه این سـیاسی،

 یتمعاو با امام گفتمان یوهش از .٢کنیممی مشاهده وضو  بت را من مذاکره زمان در ،حسن
 یک تواندیم شعر زیرا  است شعر از استفاده کالم، بالغت عوامل از یکی کت میدیبرم چنین

 نای شاهد .کند منتقل مخاطب بت و یانب یق،دق و محسـوس کامال   یشـکل بت را یذهن مفهوم
                                                           

اند کت بت ظاهر، دانستت یکافر انی، من را بت مفهوم لشکر«احزاب» یاصطالح یمعنا درهصوص نمرانصاحب. 1
عبار  رسا و  نیبا ا ام حسن(. ام142: 4ج ،ق2312ده،یسـ ابناند )داده جلوه امبریحزب پ رویهود را پ

 .است نموده اعالن را یو یفکر مشرب و کرده اشاره تیمعاو تمنافقانبت اسالم  ،یکیبت ن ا،یگو

را بر  امبریپ تیمشرکان عل یهاجنگ یاست کت فرمانده «انیابوسـف»عبار ،  نیاز ا امام حسـن منمور. 2
ــت. امام ــتفاده از ا عهده داش ــور  تلو ا،یوو گ غیعبار  بل نیبا اس ــالحو  تیاهل ینف ،یحیبت ص  تیص

 .فرموده است انیموجت است، ب عقال نگاه در کت ینحو بت را مسلمانان بر هالفت یبرا ت،یمعاو یذات نداشتن

 من گاهیجا و است متعار  حد از کمتر یعبارت با مقصود رساندن جاز،یا بالغت، علوم دانشـمندان دگاهید از. 3
 .کندیم هالصت جازیا در را بالغت ز،یمماغراق یسخن در شانیا کت است یحد تا سخن ییرسا در

 ،(42: 27ج ،ق2353 د،یالحدیابابن) «دمائهم من اللت تلقی» موجز اصــطال  بردن کار بت با حســن امام. ٢
 میباست،   یدر پ یاله عدل تمحکمکت  گرید یجهان یعنیرا نسبت بت عاقبت امر،  تیقصـد داشـت کت معاو

ب تح کأنکالرجال  یدسـست إل کفإن»در کالم « فتوقعت»با اسـتفاده از عبار  کوتاِه  امام نی. همچندهد
 در تیمعاو قصد اورده،ین جنگ از یاسـم منکت وجود با)همان(،  «اللت شـاءفتوقعت إن کذل یف کاللقاء ال أشـ

 .است کردهبت طور کامل، مشکار  را یطلب جنگ
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 ما  قد من و فإنا» اشعار از یت،معاو با هود مکاتبا  یانجر در حسن امام استفاده بخ ،
 ِلهری تجهز /یالذ هال  یبغی یللذ فقل *یغتدیل تیالمب یف یمسیف رو ی /یالذکل منا

 مل و 42 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن  25 :1ج ،ق2324 مفید،) 1اسـت «قد أنکف مثلها
 نامت از یبخش در حسن امام یندهنما عنوان بت ،عباس ابن همچنین (.67 :ق2321 ،نیاسی

 یملأت (.44 :27ج ،ق2353 د،یالحدیباابن) است برده بهره شعر از یتمعاو بت هطاب ،هود
 یهاقدر  موجب عوامل از استفاده مذاکره، یا ادب در کت است من از یحاک ،فوق مطالب بر

 .2است ضروری و الزم امری ،گووگفت در یتمز یک عنوان بت ی،کالم

 مذاکره از بعد اصول .7-9

 انعقاد از پس کت یافتدر توانیم یت،معاو با مذاکره در حسن امام یاسیس یرهس یبررسـ با
 ثبت» شامل مذاکره، از بعد اصول قالب در ضوابط، این بود. ملتزم یاصول بت یدبا یزن صـلح

ــمانت اهذ و مذاکرا  یجنتا ــر  بت ،«عهد بت یوفا بت التزام» و «من ییاجرا یهاض  زیر ش
 .شودمی تبیین و یبررس

 آن ییاجرا یهاضمانت اخذ و مذاکرات جینتا ثبت .7-9-1

ــودمی منتهی طر  دو توافق بت کت مذاکراتی نتایج ــور  بت یدبا ،ش  مکتوب، نامتیمانپ ص
 وءس سبب کت شود نوشـتت دقتی چنان با باید توافق، درباره مدرکی هر .شـود ثبت و نگاشـتت

ــود بعدی تعبیر ــوئنف) نش  یهایتمز مذاکرا ، یجنتا کردنمکتوب (.117 :2473 لد،یش
ــد، مذاکره یجنتا یاجرا بر موثقی گواهی تواندمی منکت بر عالوه یراز دارد  یفراوان  از باش

 و یشترب و متقابل التزام یبرا ینهمچن .کندیم یریجلوگ استفاده سوء و برداشت سوء هرگونت
 حتی و برسد طرفین امضای بت من متن باید نامت،یمانپ مفاد یاجرا ضمانت حصول منمور بت

 نیا،شبان) یابدمی کاه  استفاده سوء احتمال شوند، گرفتت من بر شاهد عنوان بت ایعده اگر
                                                           

ت شبی در منزلگاهی کم یاروانی هستکت از ما جهان را بدرود گفت، همچون کس ک نما و م»اشعار:  نیا . ترجمت1
د: مماده ییبگو ،دیگشات در شماتت گذشتگان لب بت سخن میکس کد و بامداد رهت سفر ببندد. بت من یفرود م

 «رفتن باشد.
 تیاهم از مانت،یحک امیابالغ پ ی، برا«مذاکرا  مکتوب»کت استفاده از زبان شعر، در  دیمیبرم نی. از قرائن چن2

 .است برهوردار یشتریب
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ــاس بر (.246 :2411 ــرور  بر توانیم ،1قرمن یا م یبره پایت بر محققان، نمر اس  ض
ــاهدگرفتن ــرکان و کفار با قرارداد گونت هر کردن مکتوب و ش  راوندی، .نک) کرد حکم مش

ــلح مذاکرا  یانجر در (.116 :2ج ،ق2324 گلپایگانی، و 461 :2ج ،ق2352  امام ص
 ،کرا امذ یاالجرا الزم هایشرط توافق، تب طر  دو رسـیدن از پس نیز یتمعاو با حسـن

 صدوق،  112-115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن .نک) درممد نگارش بت بند چندین در
 یافراد یحت و یدرس ینطرف امضای بت و (27 :33ج ،ق2354 مجلسی، و 121 :2ج ،2472

 ندشد فتتگر ،شـاهد عنوان بت «سـلمت أبی بن عمر» و «نوفل بن حارث بن عبداللت» ملتج از
 (.112-115 :3ج ،ق2322 وفی،کال اعثم ابن)

 عهد به یوفا به التزام .7-9-7

ک مورد صراحتا   کت یاسیس مذاکرا  اصول ینترمهم از یکی  رفتت،گ قرار سبحان هداوند یدتأ
 من بت اسالم پی ، سـال 2355 کت عهد بت وفای اصـل .2تاسـ یمانپ و عهد بت یبندیپا لزوم
ک  المللبین حقوق در ســیاســی، واحدهای بین روابط در مهم بســیار مباحث از ،کرده دیتأ

 و احترام شکبی (.212-213 :2ج ،2461 ی،مدن و 34 :2465 عنایت،) است نیز معاصر
 بدون و است هارجی سیاست تعرص در ایمذاکره هر اساس ها،پیمان و تعهدا  بت پایبندی

 اسالمی حکومت اصل، این اساس بر .شودنمی استوار هاحکومت میان سـیاسی روابط من،
 و (251 :2417 یی،)رضا دارد را من انجام توانایی کت بپردازد مذاکره بت مسـائلی سـر بر باید
 داشتت یعمل امالتز و یبندیپا من، مفاد یاجرا بر نامت،صـلح انعقاد و توافق بت رسـیدن از پس

 ینطرف ،شـد نامت صــلح انعقاد بت منجر کت یتمعاو و حسـن امام یانم مذاکرا  در باشـد.
 جانب از کت هاییشــرط بت یزن او یت،معاو بت حکومت امر یواگذار مقابل در کت کردند توافق

 کت ادد نشان یهوب بت تاریخ .باشد پایبند شد، ثبت نامتصلح مفاد عنوان بت و مطر  ،امام
ــروط، من از کدامیچه بت یتمعاو ــن امام مقابل، در اما ،نماند یباق یبندپا ش  از بعد حس

 حضر  من از و موردند فشار ایشان بت یارنشـان، از ایعده منکت وجود با نامت،صـلح ارشنگ

                                                           
 .171. بقره: نمونت، نک ی. برا1
  انفال: 67  مل عمران: 11  نحل: 266و  16  بقره: 41  معارج: 7  مؤمنون: 43  اســراء: 2. مـائده: . نـک2

 .221  انعام: 12و  15-21  رعد: 22-27
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 امر ینا اب کند، اقدام یتمعاو با جنگ بت و یردبگ یدهناد را یتمعاو با توافق کت کردند درهواست
 ،2461 ،شهرمشوب)ابن تنرف من یربارز و کرد مخالفت بود، شکنییمانپ بارز مصـداق کت
 (.26 :33ج ،ق2354 االنوار، بحار مجلسی، و 42 :3ج

 گیرینتیجه

 و «تعارض وجود» ،«بودن فرمیندی» :سـیاسی مذاکره هایمؤلفت تریناصـلی بت توجت با
 تطبیقی تمطالع و حســن امام صــلح جریان تاریخی ســیر بت توجت با و «امتیازا  تبادل»

ــرایِط  و هاویژگی  امام میان منچت کت دریافت توانمی مذکور، هایمؤلفت با من، بر حاکم ش
 .است سیاسی همذاکر تمقول از ،شده انجام مصالحت انعقاد درهصوص معاویت با حسن

 بت و حســن امام ســیاســی همذاکر اصــول روایی، -تاریخی معتبر مناب  بازهوانی در
ــوابط و قواعد مجموعت دیگر عبار  ــان کت کلی ض ــلح وگوهایگفت جریان در ایش  با ص

 ست بت تقسیم، وجت عنوان بت زمان لحاِظ  با اند،بوده پایبند من بت و داده قرار توجت مورد معاویت،
 .است تقسیم قابل «مذاکره از بعد» و «مذاکره حین» ،«مذاکره از پی » اصوِل  دستت

 با صــلح وگوهایگفت جریان در حســن امام کت ایمذاکره از پی  اصــول ینترمهم
 عدم و عزتمندی» ،«مذاکره برای ممادگی» اند،داده قرار هود کـار دســتور در معـاویـت،

 .است «شرط پی  تعیین» و «هودباهتگی
ــول ــن امام کت قواعدی و اص ــت، کار بت معاویت با مذاکره هنگام در حس  نرم » بس

 و «اصلح نمایندگان کارگیری بت» ،«من با مقابلت و روانی عملیا  بت توجت» ،«میزم مصلحت
 .است «سخن گویایی و رسایی فنون از استفاده»

 این بر و بود ملتزم اصولی بت باید نیز صلح، انعقاد از پس ،حسن امام هسیر تمطالع در
 و «اجرایی هایضــمانت اهذ و مذاکرا  نتایج ثبت» مذاکره، از بعد اصــوِل  ترینمهم پایت،

 .است «عهد بت وفای بت التزام»

 منابع
 تصــحیح و تحقیق ، یالح  یأب البن البالغه ندج شهر  ق(.2353) اللتهبت بن دیعبدالحم د،یالحد یابابن

 اول. چاپ ،یالنجف یالمرعش اللتتیم تبتکم قم ابراهیم، ابوالفضل محمد
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 چاپ داراِلضواء، رو ،یب ری،یشـ علی قیتحق ،الفتو  تابک ق(.2322) احمد ابومحمد وفی،کال اعثم ابن
 اول.

ــهاب العماد، ابن  اِلرناؤوط، قیتحق ،ذهب من اخبار یف الاهب شههارات ق(.2357) ابوالفال نیالدش
 اول. چاپ ر،یثکدارابن رو ،یب

 علی و موجودال عبد احمد عادل قیتحق ،الصههحاب  ز  تم فی اإلصههاب  ق(.2322) علیاحمدبن حجر، ابن
 اول. چاپ ة،یالعلم تبکدارال رو ،یب معوض، محمد

 ة.یالعلم تبکال دار رو ،یب ،األعظم ط المح و مکالمح ق(.2312) لیاسماعبنعلی ده،یس ابن
 ،شدرآشوب( )البن السال  دم علطالبیأبآل مناقب (.2461) علیمحمدبن مازندرانی، مشـوب شـهر ابن

 اول. چاپ عالمت، انتشارا  قم،
 علی قیتحق ،األصحاب م رف  فی  اب االست ق(.2321) محمد بن عبداللت بن وسـفی أبوعمر عبدالبر، ابن

 اول. چاپ ل،یالج دار رو ،یب البجاوی، محمد
ــلم. بن عبداللت أبومحمد دینوری، قتیبت ابن  ،الخلفاء خیبتار الم روف اسهه  السهه و اإلمام  ق(.2325) مس

 دوم. چاپ التراث، دار رو ،یب م،یابراه ابوالفضل محمد قیتحق
ــفهانی، ابوالفرج ــبنعلی اِلص ــ ق،یتحق ،ن  الطالب مقاتل تا[.]بی نیالحس ــقر، احمد دیس  دار رو ،یب ص

 اول. چاپ المعرفة،
 .دوم چاپ سروش، ،تهران ،رمانیک حجتی علی مترجم، ،م صومان ره س (.2467) دمحسنیس عاملی، امین

 تهران، دانشگاه چاپ و انتشارا  مؤسست تهران، ،مااکره فنون و دیپلماسی آداب (.2476) سـیدداود مقایی،
 اول. چاپ

 اعلمی. بیرو ، ،السال  ه عل الحسن صلح ق(.2321) راضی خیش ن،یاسی مل
 ا،یمس جا[،]بی ای،هامنت علی سید مترجم ،السال عل ه حسن اما  صلح (.2437) راضی خیش ن،یاسـی مل

 اول. چاپ
 دوم. چاپ اسالمی، تهران، ،ابج ی فرهنگ (.2462) افرام فؤاد بستانی،
ــن بالذری، ــهیل تحقیق: ،األشههراف انسههاب ق(.2326) ییحیبناحمد ابوالحس  زرکلی، ریاض و زّکار س

 اول. چاپ دارالفکر، بیرو ،
 پنجم. چاپ انصاریان، انتشارا  قم، ،ش  ه امامان س اسی و فکری ح ات (.2472) رسول جعفریان،
 عبد احمد تصحیح و تحقیق ،  ال رب صحا  و اللغ  تاج الصهحا : (.2467) حمادبنلیاسـماع جوهری،

 اول. چاپ ن،ییللمال دارالعلم ،رو یب عطار، الغفور
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 دهخدا. نامتلغت مؤسست تهران، ،دهخ ا لغتنامه (.2466) اکبرعلی دهخدا،
 نیالدجمال مراجعت: عامر، عبدالمنعم قیتحق ،الطوال األخبار (.2477) داوداحمدبن فتیابوحن دینوری،

 الرضی. منشورا  قم، ال،یش
 تهران، نیا،رحیمی مصطفی ترجمت ،قرآن الفاظ مفردات ترجمه (.2472) محمدبنحسن اصـفهانی، راغب

 اول.چاپ سبحان،
 قم، حســینی، ســیداحمد تصــحیح و تحقیق ،القرآن فقه ق(.2352) عبداللتســعیدبن الدینقطب راوندی،

 دوم. چاپ نجفی، مرعشی اللتمیت کتابخانت انتشارا 
 چاپ اســالمی، فرهنگ نشــر دفتر تهران، ،مجتبی اما  زن گانی (.2472) ســیدهاشــم محالتی، رســولی

 چهاردهم.
 اول. چاپ هدایت، زمزم قم، ،هاروش اصول، اه اف، اسال : در س اسی مااکره (.2417) احمد رضایی،
ــیم محمدبنمحمد زبیدی، ــحیح و تحقیق ،القاموس جواهر من ال روس تاج ق(.2323) رتض  علی تص

 اول. چاپ دارالفکر، بیرو ، ری،یش
 اول. چاپ تهران، دانشگاه تهران، شکوهی، غالمحسین ترجمت ،بزرگ مرب ان (.2471) ژان شاتو،
 المللیبین رکزم قم، ،اسههالمی فقه منظر از دول سههایر با اسههالمی دولت مااکره (.2411) قاســم نیا،شــبان

 دوم. چاپ ،المصطفی نشر و ترجمت
 شانزدهم. چاپ دارالعلم، قم، ،الصرف( )قسم الراب  المجل  ال رب ه مبادی ق(.2311) رشید شرتونی،

 هشتم. چاپ ن ، انتشارا  تهران، ،مااکره فنون (.2417) محمدرضا شعبانعلی،
 راجی، مسعود مستاجران، علی مترجمان ،اکرهما دانش و هنر (.2473) شـوئنفیلد ریک و مارک شـوئنفیلد،
 اول. چاپ نی، نشر تهران،
 اهی،دانشگ نشر مرکز انتشارا  تهران، ،امویان پایان تا اسال  تحل لی تاریخ (.2474) سیدجعفر شـهیدی،
 ششم. و سی چاپ

 ل.او چاپ داوری، کتابفروشی انتشارا  قم، ،الشرای  علل (.2472) تیبابو بن علیمحمدبن صدوق،
 اول. چاپ مرتضی، نشر مشهد، ،اللجاج أهل علی اإلحتجاج ق(. 2354) علیاحمدبن طبرسی،

 رو ،یب م،یابراه ابوالفضل محمد ق:یتحق ،کالملو و األمم خیتار (.2476) ریجربنمحمد ابوجعفر طبری،
 دوم. چاپ التراث، دار

 تهران، وری،کاش نییحس احمد تصـحیح و تحقیق ،البحرین مجم  (.2462) محمدبنفخرالدین طریحی،
 سوم. چاپ مرتضوی،

 اول. چاپ داراِلوائل، دمشق، ،الم اصره و الق یم ه ال یبلوماس ه (.1551) علی الغفاری، عبدالقوی
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 اشرا  تحت ،السلم وقت االسال  یف ه ال ول لل القات ال ام  االصول ق(.2326) احمد شـتا، عبدالونیس
 اول. چاپ للفکراْلسالمی، العالمی لمعهدا قاهره، مصطفی، محمود نادیت

 هفتم. چاپ سپهر، تهران، ،عم   فرهنگ (.2471) حسن عمید،
 فقه با آن تطب قی مطال ه و ایران کنونی حقوق در المللی ب ن م اه ات تنظ م (.2465) سـیدحسین عنایت،

 اول. چاپ طباطبائی، عالمت چاپ جا[،]بی ،م اصر الملل ب ن حقوق و اسالمی
 روایا  پایت بر امامان و پیامبران سیره در مخالفان، با سـیاسی مذاکره» (.2411) محمد شـوب، اسـمیق

 و علوم واحد اســالمی، مزاد دانشــگاه دکتری. رســالت شــاهرودی، محمدرضــا راهنما: اســتاد ،«فریقین
 حدیث. و قرمن علوم گروه سیاسی، علوم و الهیا  حقوق، دانشکده تهران. تحقیفا 

 اول. چاپ اندیشت، مبین تهران، ،اآلمال منتدی (.2415) عباس قمی،
ــیدمحمدرضــا گلپایگانی، ــینی علی ســید تقریر ،القضههاء کتاب ق(.2324) س  دارالقرمن قم، میالنی، حس

 اول. چاپ الکریم،
 رضوی. قدس مستان مشهد، مترجمان، از جمعی ترجمت ،محم  حضرت جانش نی (.2472) ویلفرد مادلونگ،
 .یالعرب اءالتراثیإح دار رو ،یب ،األطدار األئم  أخبار ل رر الجام   األنوار بحار ق(.2354) حمدباقرم مجلسی،
 سرور. قم، ون، ال  جالء (.2471) محمدباقر ،مجلسی
 اول. چاپ مطهر، نشر تهران، ،م صو  چدارده س ره (.2466) محمد اشتهاردی، محمدی

 دوم. چاپ دان ، گنج تهران، ،خصوصی الملل  نب حقوق (.2461) الدینسیدجالل مدنی،
 قم، داغر، اسعد قیتحق ،الجوهر م ادن و الاهب مروج ق(.2351) نیالحسبنعلی ابوالحسـن مسـعودی،

 دوم. چاپ دارالهجره،
ــت تحقیق ،ال باد علی الله حجج م رفۀ فی االرشههاد ق(.2324) نعمان بن محمدمحمدبن مفید، ــس  مؤس

 المفید. الشیخ ِللفیۀ العالمی المؤتمر قم، راث،الت ْلحیاء البیتمل
ــیدعبداللت و نعمت راد،مهدوی ــینی س  بنیاد تهران، ،المللی ب ن مااکرات فرآین  م یریت (.2413) حس

 اول. چاپ میزان، حقوقی
 بیرو ، ،ی قوبی تاریخ ق(.2322) العباسی اتبکال واضح وهب بن جعفر بن عقوبی ابیاحمدبن یعقوبی،

 اول. چاپ دارصادر،


