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    و   قاالت  ما ش
7

     اولج د 



هـاي فرهنگـی هنـري     بیرخانـه عـالی کـانون   
جامعـۀ  مساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نماز جمعه تهـران،  

، Aالحسـن  ، موسسه فرهنگی مـذهبی حضـرت قاسـم بـن    
سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، شـهرداري تهـران، سـازمان    
ت اسالمی حوزه علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور  

پژوهـان حـوزه    مساجد، موسسه اطالعات و تحقیقات اسـالمی، انجمـن تـاریخ   

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  :مراکز همکار *
  

بیرخانـه عـالی کـانون   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، د
مساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نماز جمعه تهـران،  

، موسسه فرهنگی مـذهبی حضـرت قاسـم بـن    المصطفی العالمیۀ
سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، شـهرداري تهـران، سـازمان    

ت اسالمی حوزه علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور  تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغا
مساجد، موسسه اطالعات و تحقیقات اسـالمی، انجمـن تـاریخ   

    علمیه قم 
 

 

 

 



 

  فهرست اجمالی

  ۲۱  ........  )ساله ۲۵۰ انسان کتاب زا برگرفته( 7حسن امام دوران ژهیو حوادث و یزندگان لیتحل

   )ظله دام( يرهبر معظم مقام

  ۵۰  ....................................................................  شھادت تا تولد از 7حسن امام احوال و یزندگ
يمحمد رمضان  

  ۸۶  ................................................................  شھادت تا تولد از 7حسن امام حال شرح و یزندگ
النجق يشهباز هیرق  

النجق يرضو دمحمدیس  

  ۱۲۳  ..........................................................................................  7حسن امام الح شرح و یزندگ
یرونیبکوه یفرقان اهللا رحمت  

  ۱۴۶  ...............................................................................................  7 حسن امام یاخالق لیفضا
یشاه مزرعه يمحمد یمجتب دکتر  

يانار یولشاه يمهد  

  ۱۷۱  .....................................................................  7یمجتب امام عصر یفکر یھا انیجر یواکاو
ینیحس دمحمدیس  

  ۱۹۷  ...........................................  8نیحس امام و 8حسن امام امامت دوران یقیتطب یبررس
زاده وهاب نینسر  

  ۲۱۱  ...................................................................................  اسالمي امت انحراف در امیه بني نقش
زاده لیاسماع محمد  

  ۲۶۹  ......................................................................................  7حسن امام عصر در انیمدن عیتش
ينورمحمد يمهد  



 

  ۳۰۲  .......................................................  کھن منابع در 7حسن امام یزندگان خیتار یشناس منبع
يمحمد رمضان  

  ۳۲۱  ....................................................................7یمجتب امام فرزندان یاجتماع ،یاسیس اتیح
اضیف نجف محمد  

  ۳۶۱  ................................................................................  7کاظم امام عصر در انیحسن یھا امیق
یهانیکخدیجه   

  ۳۸۶  ......................................  7یھاد امام عصر در 7یحسن میعبدالعظ حضرت تیاھم و نقش
زاده میابراه میمر  

  ۴۰۶  ..............................................................................  اندلس در عیتش گسترش در انیحسن نقش
يمطهر درضایحم  

 

   



  فهرست مطالب

  ۱۹  .................................................................................  7یمجتب حسن امام زمانه و یزندگ  :اول فصل

  ۲۱  ...............................  هسال ۲۵۰ انسان کتاب از برگرفته 7حسن امام دوران ژهیو حوادث و یزندگان لیتحل
  )ظله دام( يرهبر معظم مقام

  ۲۴  .......................................................................................  خیتار قھرمانانه نرمش نیتر پرشکوه

  ۵۰  ........................................................................  تشھاد تا تولد از 7حسن امام احوال و یزندگ
يمحمد رمضان  

  ۵۰  ..................................................................................................................................مقدمه

  ۵۱  ..............................................................................................................  یگذار نام و والدت

  ۵۲  ............................................................................................  شباھت و 7حسن امام لیشما

  ۵۳  ................................................................................................  9خدا رسول عصر در امام

  ۵۵  .................................................................................................  9امبریپ از پس حسن امام

  ۵۷  ....................................................................  7رمؤمنانیام خالفت دوران در 7حسن امام

  ۵۹  ....................................................................................  7حسن امام خالفت و امامت عصر

  ۶۸  ...................................................................................................................  مناقب و لیفضا

  ۶۸  ..................................................................................  9خدا رسول زبان از 7حسن امام

  ۶۹  ......................................................................................................  امام یبردبار و ھا بخشش

  ۷۰  .....................................................................................................................  مکرر یھا حج

  ۷۱  ........................................................................................................  7حسن امام ھمسران

  ۷۴  .........................................................................................................7حسن امام فرزندان

  ۷۵  .........................................................................................................  7حسن امام شھادت

  ۷۸  ...................................................................................................................................  منابع

  ۸۶  ...................................................................  شھادت تا تولد از 7حسن امام حال شرح و یزندگ
النجق يشهباز هیرق  

النجق يرضو دمحمدیس  
  ۸۶  ................................................................................................................................  دهیچک

  ۸۶  ..................................................................................................................................مقدمه

  ۸۸  ..............................................................................................  7یمجتب امام تیشخص ابعاد

  ۸۸  .................................................................................................  9امبریپ نگاه در امام) الف

  ۹۰  ..........................................................................................................  9ینبو رسالت گواه
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  ۹۰  ............................................................................................  7رمؤمنانیام نگاه در امام) ب

  ۹۱  ................................................................................  9امبریپ از ثیحد نقل و حسن امام. ۱

  ۹۳  ......................................................................................  شاگردان تیترب و 7حسن امام. ۲

  ۹۴  ...................................................................................  ینیحس دوم مرتبه در و یحسن حماسه

  ۹۷  ................................................................................................  7یمجتب امام نگاه در قرآن

  ۹۷  .................................................................................................................  اکبر ثقل قرآن،. ۱

  ۹۷  ............................................................................................................  تیھدا امام قرآن،. ۲

  ۹۷  ................................................................................................................  امتیق در قرآن. ۳

  ۹۸  .........................................................................................................  ھا نهیس یشفا قرآن؛. ۴

  ۹۸  ............................................................................................  حجت و محاسبه طرف قرآن؛. ۵

  ۹۸  ......................................................................................................  قرآن به ختنیآو شرط. ۶

  ۹۹  ........................................................................................................  یرأ به ریتفس حرمت. ۷

  ۹۹  ........................................................................................................  قرآن تالوت رامونیپ. ۸

  ۹۹  ...........................................................................................  هیمعاو مقابل در صالبت پر رفتار

  ۱۰۰  ..........................................................................................................  دانش و علمیب یخلفا

  ۱۰۱  .......................................................................................................................  امام با عتیب

  ۱۰۱  .........................................  :بردند یم سر به عراق در گروه سه7یعل حضرت شھادت ھنگام

  ۱۰۳  ............................................................................................  7یمجتب امام عییتش یماجرا

  ۱۰۷  ..............................................................................  7حسن امام نظر از جھل و عقل مالک

  ۱۰۸  .......................................................................................  تیشخص شناخت یبرا ییارھایمع

  ۱۰۹  .........................................................................................  اشخاص حماقت و یرکیز مالک

  ۱۱۲  ....................................................................................  7یمجتب امام منظر از تفکر ارزش

  ۱۱۵  ......................................................  7یمجتب امام دگاهید از ایدن به درست نگرش یچگونگ

  ۱۱۸  ................................................................................................  یتبر و یتول با ھمراه محبت

  ۱۲۱  .................................................................................................  7حسن امام صلح فلسفه

  ۱۲۳  .................................................................................  7یمجتب حسن امام حال شرح و یزندگ
یرونیبکوه یفرقان اهللارحمت  

  ۱۲۳  ......................................................................................  امامت تا والدت از 7یمجتب امام

  ۱۲۳  ...................................................................................................................یگذار نام) الف
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  ۱۲۴  ................................................................................................................  القاب و هیکن) ب

  ۱۲۴  ...............................................................................  7یمجتب امام به 9امبریپ محبت) ج

  ۱۲۵  .................................................................................  9امبریپ زمان در 7یمجتب امام) د

  ۱۲۷  ................................................................................  رمؤمنانیام زمان در 7یمجتب امام) ھ

  ۱۲۹  ...................................................................  پدر یظاھر خالفت زمان در 7یجتبم امام) و

  ۱۳۰  ..............................................................................  یھجر چھلم سال در 7یمجتب امام) ز

  ۱۳۱  .................................................  حضرت آن صلح علل یبررس و 7حسن امام امامت دوران

  ۱۳۱  .....................................................................  7یمجتب امام زمان در یخارج استیس) الف

  ۱۳۲  ...................................................................  7یمجتب امام امامت زمان یداخل استیس) ب

  ۱۳۴  ..............................................................................  7یمجتب امام به فرمانده دو انتیخ) ج

  ۱۳۵  ................................................................  حضرت آن قتل بر میتصم و امام ضد بر شورش) د

  ۱۳۶  .......................................................................................  7یمجتب امام بر صلح لیتحم) ھ

  ۱۳۷  ................................................................................................................  نامه صلح مواد) و

  ۱۳۸  .................................................................................  خیتار تیروا به صلح اسباب و علل) ز

  ۱۴۰  .............................  7حسن امام شھادت و هیمعاو یشکن مانیپ و نامه صلح مواد سرنوشت) ح

  ۱۴۴  .................................................................................................................................  منابع

  ۱۴۶  .......................................................................................  7یمجتب حسن امام یاخالق لیفضا
یشاه مزرعه يمحمد یمجتب  

يانار یولشاه يمهد  
  ۱۴۶  ..............................................................................................................................  دهیچک

  ۱۴۷  ................................................................................................................................مقدمه

  ۱۴۷  .....................................................................................................  7یمجتب ماما یزندگان

  ۱۴۸  ..................................................................................  7یمجتب حسن امام خجسته لیفضا

  ۱۴۸  ...................................................................................................................  پاک اصالت. ۱

  ۱۴۸  ....................................................................................................................  رآنق اتیآ. ۲

  ۱۴۹  ..........................................................................................................  9ینبو اتیروا. ۳

  ۱۵۰  .....................................................................................  7یمجتب امام یاخالق یھا یژگیو

  ۱۵۱  .........................................................................................................  خضوع در صداقت. ۱

  ۱۵۱  .........................................................................................................................  یفروتن. ۲

  ۱۵۲  ............................................................................................................  سائل به بخشش. ۳
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  ۱۵۳  ..................................................................................................  مردم با مانهیکر برخورد. ۴

  ۱۵۳  .............................................................................  گرانید یازھاین برآوردن و یبخشندگ. ۵

  ۱۵۵  ..................................................................................................................  یخلق خوش. ۶

  ۱۵۶  ......................................................................................................  کارھا به دادن پاداش. ۷

  ۱۵۷  .........................................................................................................  هیھمسا از تیحما. ۸

  ۱۵۸  .....................................................................................  آن حق صاحب یبرا یشناس حق. ۹

  ۱۵۸  ...............................................................................................................  ینواز انھمیم. ۱۰

  ۱۵۹  ..................................................................................................................  ایح و شرم. ۱۱

  ۱۶۰  .................................................................................................................  امام عبادت. ۱۲

  ۱۶۱  ...................................................................................  برخوردھا در صالبت و یبردبار. ۱۳

  ۱۶۳  .....................................................................................................................  شجاعت. ۱۴

  ۱۶۴  ..................................................................................................  یستیسادھز و قناعت. ۱۵

  ۱۶۴  ............................................................................................  ندگارما حتینص و موعظه. ۱۶

  ۱۶۶  .................................................................................................  7حسن امام یقرآن رفتار

  ۱۶۶  ........................................................................................................  گذشت و عفو) الف

  ۱۶۶  ..........................................................................................................  یقرآن موعظه) ب

  ۱۶۷  ............................................................................................................  یقرآن توسل) ج

  ۱۶۷  ................................................................................................  یقرآن اتیآ با یزندگ) د

  ۱۶۸  ................................................................................................................................  جهینت

  ۱۶۹  .................................................................................................................................  منابع

  ۱۷۱  ..............................................................  7یمجتب حسن امام عصر یفکر یھا انیجر یواکاو
ینیحس دمحمدیس  

  ۱۷۱  ..............................................................................................................................  دهیچک

  ۱۷۲  ................................................................................................................................مقدمه

  ۱۷۴  ...........................................................................................یعثمان یاسیس - یفکر انیجر

  ۱۸۱  ...................................................................................  هیجبر و هیقدر مرجئه، یفکر انیجر

  ۱۸۸  ..........................................................................................  خوارج یاسیس - یفکر انیجر

  ۱۹۲  ................................................................................................................................  جهینت

  ۱۹۵  .................................................................................................................................  منابع
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  ۱۹۷  .......................................................  8نیحس امام و یمجتب امام امامت دوران یقیتطب یبررس
زاده وهاب نینسر  

  ۱۹۷  ..............................................................................................................................  دهیچک

  ۱۹۷  ................................................................................................................................مقدمه

  ۱۹۸  ....................................................................................  یقمر یھجر ۴۱ سال یزمان اوضاع

  ۲۰۰  ....................................................................................................................  یالھ فهیوظ. ۱

  ۲۰۲  ...............................................................................................  دیزی با هیمعاو یھا تفاوت. ۲

  ۲۰۳  ......................  7نیحس امام ارانی یسلحشور و یاستوار و 7یمجتب امام ارانی یسست. ۳

  ۲۰۶  ...................................  اسالم ینابود و خالص انیعیش عام قتل و عهیش انقراض از یریجلوگ. ۴

  ۲۰۷  ...............................................................................................  هیمعاو یواقع چھره کشف. ۵

  ۲۰۸  .........................................................................................................  ینیحس امیق تحقق. ۶

  ۲۰۸  ................................................................................................................................   جهینت

  ۲۰۹  .................................................................................................................................  منابع

  ۲۱۱  .......................................................................................اسالمي امت انحراف در امیه بني نقش
زاده لیاسماع محمد  

  ۲۱۱  ..............................................................................................................................  دهیچک

  ۲۱۲  ................................................................................................................................مقدمه

  ۲۱۸  .......................................................................................................  تیجاھل یشناس مفھوم

  ۲۳۰  ........................................................................................................  قرآن منظر از تیجاھل

  ۲۳۸  .....................  خلفا عصر در تیوال و امامت فرھنگ یجا به تیجاھل فرھنگ ینیگزیجا یجیتدر ریس

  ۲۴۰  ........................  تیجاھل فرھنگ اضمحالل و ریغد فرھنگ مجدد تبلور در 7حسن امام صلح نقش یبررس

  ۲۴۰  ...........................................................  اضمحالل و بیآس از تیوال و امامت گاهیجا حفظ. ۱

  ۲۴۴  ............................................................................................  جامعه یعموم مصالح حفظ. ۲

  ۲۴۶  ...........................................................................  جامعه یبرا هیمعاو دیپل تیشخص نییتب. ۳

  ۲۵۴  ..............................................................................................  یاسالم لیاص فرھنگ نشر. ۴

  ۲۵۷  ...........................................................................  7یمجتب امام به نسبت مردم یناسپاس. ۵

  ۲۶۳  ................................................................................................................................  جهینت

  ۲۶۵  .................................................................................................................................  منابع

  ۲۶۹  ........................................................................................  7حسن امام عصر در انیمدن عیتش
ينورمحمد يمهد  
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  ۲۶۹  ..............................................................................................................................  دهیچک

  ۲۷۰  ................................................................................................................................مقدمه

  ۲۷۰  ......................................................................  فهیسق در 7یعل امام به انیمدن شیگرا) الف

  ۲۷۷  .....................................  گانه سه یخلفا دوره در7یعل امام به انیمدن شیگرا یچگونگ) ب

  ۲۷۷  ..............................................................................  انصار به یشیقر حکومت یمھر یب. ۱

  ۲۸۱  .......................................................................................  خلفا با انصار رابطه کدورت. ۲

  ۲۸۵  ............................................  یعلو حکومت در 7یعل امام به انیمدن شیگرا یچگونگ) ج

  ۲۸۹  ........................................  7حسن امام دوره در:تیب اھل به انیمدن شیگرا یچگونگ) د

  ۲۸۹  .........................  یخیتار شواھد از یریگ بھره با 7حسن امام به انیمدن شیگرا یبررس. ۱

  ۲۹۲  ..........................  ثیحد انیراو از یریگ بھره با 7حسن امام به انیمدن شیگرا یبررس. ۲
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  سخن مجمع
  

. است به دنیاي اسـالم  :بیت معرفی مکتب اهل]...  :بیت مجمع جهانی اهل[کار اساسی شما «
چون امروز همه دنیا تشنه معنویت اند و این معنویـت در اسـالم هسـت و    . بلکه به سراسر عالم

  .»معرفی می کند به  نحو جامع و کاملی وجود دارد :بیت هلدر اسالمی که در مکتب ا
  )1386/ 5/ 28،  »مد ظله العالی«از بیانات مقام معظم رهبري،( 

و متّکی بر منبع وحیانی اسـت، معـارف    9که تبلور اسالم ناب محمدي :بیت مکتب اهل
مطابق بـا فطـرت   ژرف و عمیقی دارد که از اتقان، استدالل و منطق قوي برخوردار می باشد و 

فـإّن النـاس لـو علمـوا «: فرمودنـد  7حضرت امام رضاهاست؛ بر همین اساس است که سلیم انسان
ایـن مکتـب غنـی و نـورانی در پرتـو      . ]275:2، ج عیون اخبار الرضـا  ،)ره(شیخ صدوق[ »محاسن کالمنا التّبعونا

، در طی قرون گذشـته،  و نیز مجاهدت هزاران عالم و فقیه :اطهار عنایات الهی و هدایت ائمه
  . بسط و گسترش یافته است

و تأسـیس نظـام    )قدس سـرّه (حضرت امام خمینیپیروزي انقالب شکوهمند اسالمی به رهبري 
اسالمی با تکیه بر قوانین اسالمی و با محوریت والیت فقیـه، افـق هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و      

ان اهـل    هاي آزاده به ویژه مسـلمانان فرهنگی جدیدي را براي انسان بیـت  و پیـروان و محبـ: 
  . گشود و توجه بسیاري از نخبگان و مستضعفان جهان را به  خود معطوف کرد

مقام معظـم رهبـري    مولود این دگرگونی مبارك است که به ابتکار، :بیت مجمع جهانی اهل
شـد و  مـیالدي تأسـیس    1990/ شمسی 1369در سال  )العالی مدظلّه(اي العظمی خامنه اهللا حضرت آیت

ــرآن و اهــل  ــغ معــارف ق ــاکنون خــدمات شــایانی را در تبلی ــروان  :بیــت ت و حمایــت از پی
  . در سراسر جهان انجام داده است:بیت اهل

در راستاي رسالت خود جهت ارتقـاي شـناخت   :بیت معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل
هـاي   ف، در حوزهدر موضوعات، سطوح، مخاطبان و عرصه هاي مختل :بیت و آگاهی پیروان اهل

  .هاي متعدد و سائر محصوالت فرهنگی به فعالیت پرداخته است  تولید کتاب و مجالت به زبان
که بـا همـت    7این اثر به مناسبت برگزاري همایش بین المللی سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی

ی شـود،  و همکاري و مشارکت برخی از مؤسسات فرهنگی داخلی برگزار م :بیت مجمع جهانی اهل
حاصل تالش علمی و پژوهشی نویسندگان ارجمندي می باشد که پیـرو فـرا خـوان مقالـه از داخـل و      

 .خارج کشور به دبیرخانه علمی همایش ارسال شده و داراي ارزش علمی قابل قبول بوده اند
االسالم والمسلمین  حجت: بیت دانم، از دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بر خود الزم می

االسالم والمسـلمین جنـاب آقـاي     ، معاون محترم امور بین الملل، حجت)دام عزّه(اي اختريحاج آق
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دوسـت، سـتاد برگـزاري     محمد ساالر، معاون محترم امور اجرایی جناب آقاي محمدرضا نظـام 
ي علمـی همـایش، حضـرات آیـات و حجـج االسـالم       همایش به ویژه، اعضاي محترم کمیتـه 

سـیدمنذر حکـیم، حمیدرضـا مطهـري، رمضـان       یوسفی غروي، محمدهادي: والمسلمین آقایان
محمدرضـا   محمدي، محمدرضا جباري، محسـن الـویري، نعمـت اهللا صـفري فروشـانی، سـید      

همچنـین از نویسـندگان و   . ایوب، عباس جعفري و دبیر گروه مطالعات بنیادي تشکر نمـایم  آل
ایپ، مقابله، تصـحیح، آمـاده   گیري امور همایش، نگارش، ویرایش، ت همکاران عزیزي که در پی

کنم و توفیـق همگـان را از    اند، تشکر میسازي، نشر و چاپ مجموعه آثار همایش تالش کرده
  .کنم خداوند متعال مسئلت می

هـاي فرهنگـی هنـري     دبیرخانه عـالی کـانون   -همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 9جامعـة المصـطفیز جمعـه تهـران،   مساجد، سازمان  فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ستاد نمـا 

، سـازمان صـدا و سـیما، سـازمان     7الحسن ، موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بنالعالمیة
اوقاف و امور خیریه، شهرداري تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغـات اسـالمی حـوزه    

انجمـن   علمیه قم، مرکز رسیدگی به امـور مسـاجد، موسسـه اطالعـات و تحقیقـات اسـالمی،      
اند و نیـز حجـج    پژوهان حوزه علمیه قم که مجمع را در این حرکت عظیم همراهی کرده تاریخ

محمـدعلی کمـالی   یـداهللا شـیرمردي،    الهدي، سید محمدباقر علم سید: االسالم والمسلمین آقایان
عبدالرضـا  : و بـرادران گرامـی آقایـان    ، علی محمد یادگـاري عارف رضا حسینی علی سیددهقان، 

منش، عبدالکریم کرمانی، محمـدجواد خرسـندي، هـادي     رند، حسین مهدوي د، حسن خاكراش
الدینی مطلق، مرتضی  آمدي، محمد عابدینی، حسین صالحی، قاسم بغدادي، مختار شمس خوش

تـر ایـن همـایش نقـش      قدیري، حسین صمدي و سایر همکارانی که در برپایی هر چه با شکوه
  .نمایم داشته اند، تشکر و قدردانی می

: بیت ي معارف اهلمعاونت امور فرهنگی مجمع در راستاي تعمیق و پویایی آثار منتشره در حوزه

گـران ارجمنـد   نظران و پژوهش ها و پیشنهادهاي اساتید، فرهیختگان، صاحبدر سراسر جهان، از دیدگاه
  . گرددفراهم : بیت هاي بسط و گسترش هرچه بیشتر معارف اهلکند تا زمینه استقبال می

 .»عجل اهللا تعالی فرجه الشریف«به امید تعجیل در ظهور و فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدي 
  

  نجف لک زایی
 معاون امور فرهنگی  و دبیرکمیته علمی همایش 



   

  

  فصل اول
  7امام حسن مجتبی زمانهزندگی و 

  



 



  7تحلیل زندگانی و حوادث ویژه دوران امام حسن
  ساله 250ان برگرفته از کتاب انس

  
  )دام ظله( مقام معظم رهبري

  
صلح آن بزرگوار با معاویه، یا آن چیزي که بـه   حادثهو  7مجتبیدوران امام 

در کل روند انقالب اسالمی  يرینظ یبو  ساز سرنوشت حادثهنام صلح نامیده شد، 
توضیح کوتاهی راجع به این . را نداشتیم ثیاحاددیگر ما نظیر این . صدر اول بود

انقالب اسالم، یعنی تفکر اسـالم  . مله عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بشومج
اول، یـک   دورهو امانتی که خداي متعال به نـام اسـالم بـراي مـردم فرسـتاد، در      

نهضت و یک حرکت بود و در قالب یک مبارزه و یـک نهضـت عظـیم انقالبـی،     
را در مکـه   کـر ، این ف9خودش را نشان داد و آن در هنگامی بود که رسول خدا

نمودنـد؛   یـی آرا صـف تفکر توحید و اسالم، در مقابـل آن   اعالم کردند و دشمنان
پیامبر، با نیرو گـرفتن از عناصـر مـؤمن،    . نگذارند این فکر پیش برود که اینبراي 

بسیار هوشمندانه و قوي و پیشرو را  مبارزهکرد و یک  یده سازماناین نهضت را 
 دورهایـن،  . هضت و مبارزه، سیزده سال طول کشـید این ن. در مکه به وجود آورد

یی کــه داد، بــا شــعارهابعــد از ســیزده ســال، بــا تعلیمــات پیــامبر، بــا . اول بــود
که شد، با مجموع عواملی که وجـود داشـت،    ییفداکاراي که کرد، با یده سازمان

این تفکر، یک حکومت و یک نظام شد و به یک نظام سیاسی و نظام زندگیِ یک 
تبدیل گردید و آن هنگامی بود که رسول خدا به مدینـه تشـریف آوردنـد و    امت 

جـا گسـتراندند و   آنجا را پایگاه خودشان قرار دادند و حکومت اسالمی را در آن
. دوم بود دورهاین، . اسالم از شکل یک نهضت، به شکل یک حکومت تبدیل شد

ایشـان، در دوران   این روند، در ده سالی که نبـی اکـرم حیـات داشـتند و بعـد از     
و خالفت آن بزرگوار که تقریبـاً   7مجتبیو سپس تا زمان امام  چهارگانهخلفاي 
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. شش ماه طول کشید، ادامه پیدا کـرد و اسـالم بـه شـکل حکومـت، ظـاهر شـد       
، شکل یک نظام اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومـت و ارتـش و کـار    زیچ همه

وابط اقتصادي مردم را هم داشـت  سیاسی و کار فرهنگی و کار قضایی و تنظیم ر
، تمـام روي  رفـت  یمـ و قابل بود که گسترش پیدا کند و اگر به همان شکل پیش 

در . ؛ یعنی اسالم نشان داد که ایـن قابلیـت را هـم دارد   گرفت یمزمین را هم فرا 
، جریان مخالف، آن چنان رشد کرد که توانست بـه صـورت   7دوران امام حسن

بـه وجـود    7ته این جریان مخالف، در زمان امام مجتبیالب. یک مانع ظاهر بشود
اگـر کسـی بخواهـد قـدري دور از     . قبل به وجـود آمـده بـود    ها سالنیامده بود؛ 

مالحظات اعتقادي و صرفاً متکی به شواهد تاریخی حرف بزند، شاید بتواند ادعا 
از  دبو يا ادامهدر دوران اسالم به وجود نیامده بود؛ بلکه  یحتکند که این جریان، 

بعـد از آنکـه   . وجود داشت -یعنی دوران مکه –آنچه که در دوران نهضت پیامبر 
 -به دست این قوم رسـید، ابوسـفیان   -بود هیام یبنکه از  -خالفت در زمان عثمان

چه : پرسید. نشسته بودند دورهمبا دوستانش  -هم شده بود ناینابکه در آن وقت، 
 خاطرجمعوقتی که . فالنی و فالنی و فالنیکسانی در جلسه هستند؟ پاسخ شنید 

خطـاب کـرد و    ها آندر جلسه نیست، به  يا گانهیبشد همه خودي هستند و آدم 
یعنی مثل توپ، حکومت را به هم پاس بدهید و نگذاریـد   1»الکَُرهتَلَقَُّفو ھا « :کفت

 هـا  نیا. اند کردهاین قضیه را تواریخ سنی و شیعه نقل ! از دست شما خارج بشود
؛ یعنـی مـن   میکنـ  ینمـ اعتقادي نیست و ما اصالً از دیدگاه اعتقادي بحث  مسائل

تـاریخی آن را   جنبـه را از دیدگاه بررسی کنم؛ بلکه فقـط   مسائلخوش ندارم که 
البته ابوسفیان در آن وقت، مسلمان بود و اسالم آورده بـود؛ منتهـا   . کنم یممطرح 

مِ دوران غربت و ضعف نبود، اسالمِ بعـد  اسالمِ بعد از فتح یا مشرف به فتح؛ اسال

                                                           
  .٢٣٤، ص ١ ، جاإلحتجاج علی أھل اللحجاجطبرسی،  . ١
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به اوج قـدرت خـودش    7مجتبیاین جریان، در زمان امام . از قدرت اسالم بود
رسید و همان جریانی بود که به شکل معاویه بن ابی سفیان، در مقابل امام حسن 

این جریان، معارضه را شروع کرد و مشکالتی فراهم نمـود؛  . ظاهر شد 7مجتبی
در بـاب  . حکومت اسالمی شـد  عمالً مانع از پیش روي آن جریان کهجایی تا آن

که هر کس  اند نوشته ها کتابو در  میا گفتهله را بارها این مسأ 7صلح امام حسن
بود و در آن شرایط  7امام حسن مجتبی خود امیرالمؤمنین هم اگر به جاي حتی
. کـرد  7ام حسـن ، ممکن نبود کاري بکند، غیر از آن کاري که امـ گرفت یمقرار 

 زیـ برانگ سـؤال کـارش   گوشـه ، فـالن  7بگوید که امام حسن تواند ینم کس چیه
تخلف منطبـق   رقابلیغنه، کار آن بزرگوار، صد در صد بر استدالل منطقی . است
آمیزتـرین  ت از همـه کیسـت؟ شـهاد    پرشـورتر ، 9در بین آل رسـول خـدا  . بود

براي حفظ دیـن در مقابـل    ها آن نیمندتررتیغزندگی را چه کسی داشته است؟ 
آن حضـرت در ایـن   . بوده است 7دشمن، چه کسی بوده است؟ حسین بن علی

نکـرد؛ امـام    7صـلح را تنهـا امـام حسـن    . شریک بودند 7صلح، با امام حسن
جلو بود و امـام   7این کار را کردند؛ منتها امام حسن 7و امام حسین 7حسن
ـ ان ، جـزو مـدافعا  7امـام حسـین  . سـر او بـود   پشت 7حسین صـلح امـام    دهی
از ایـن   –وقتی که در یک مجلس خصوصی، یکی از یاران نزدیک . بود 7حسن

بـا او   7اعتراضی کرد، امـام حسـین   7مجتبیبه امام  – ها حماسهپرشورها و پر
ینِ « :برخورد کردند زَ الحغَم جرو بگویـد کـه اگـر امـام      توانـد  ینمـ کس هیچ 1 ح

نخیـر، امـام   . گرفـت  ینمـ صلح انجـام   بود، این 7به جاي امام حسن 7حسین
هـم   7بود و این صلح انجام گرفت و اگر امام حسن 7با امام حسن 7حسین

                                                           
  .»]و حجر ساکت شد[جر اشاره ای کرد امام حسین به ح«، ١٥ص ، ١٦ ج ،شرح نھج البالغه، ابن ابی الحدید . ١
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و  گرفـت  یمهمین کار انجام  بازهمتنها بود، در آن شرایط،  7نبود و امام حسین
  .شد یمصلح 
 

  تاریخ قهرمانانهنرمش  نیتر پرشکوه
آن روز، . ز آن نبـود صلح، عوامل خودش را داشت و هیچ تخلف و گریـزي ا 

 - صلح الحسـن در این کتاب  شیخ راضی آل یاسین مرحوم. شهادت ممکن نبود
کـه   کنـد  یمـ ثابـت   -آن را ترجمه کردم و چاپ شده است 1348که من در سال 

هر کشته شدنی که شهادت نیسـت؛ کشـته شـدنِ بـا     . اصالً جا براي شهادت نبود
، در آن روز 7ود و اگر امام حسنجا نبآن شرایط، در آن. شرایطی، شهادت است

امکان نداشت که آن روز کسـی بتوانـد در آن   . ، شهید نشده بودندشدند یمکشته 
شهادت باشد  ي انجام بدهد که کشته بشود و اسمشزیآم مصلحتشرایط، حرکت 

ـ ا کـرده راجع به صلح، از ابعاد مختلـف صـحبت   . نکرده باشد 1انتحارو  ؛ حـاال  می
، کاري به شکلی هوشمندانه 7مجتبیاز صلح امام حسن  له این است که بعدمسأ

کـه بـه نـام     يا آلـوده و زیرکانه تنظیم شد که اسالم و جریان اسالمی، وارد کانال 
امـام حسـن    ایـن، هنـر  . به وجـود آمـده بـود نشـود    خالفت، و در معنا سلطنت، 

کـه از   -کاري کرد که جریـان اصـیل اسـالم    7امام حسن مجتبی. بود 7مجتبی
و زمـان   7روع شده بود و به حکومت اسالمی و بـه زمـان امیرالمـؤمنین   مکه ش

در مجراي دیگري، جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نـه بـه شـکل     -خود او رسیده بود
ایـن،  . دوباره به شکل نهضت جریان پیـدا کنـد   الاقلحکومت، زیرا ممکن نبود، 

سالم اصیل، اسالم اسالم ناب، ا. اسالم، دوباره نهضت شد. سوم اسالم است دوره
دست  چهیباز که این، اسالم، دور از تحریق و مبرّا از ریناپذ سازش، اسالم زیست ظلم

                                                           
  .خود کشی کردن )ن ح ر( . ١



  25    7تحلیل زندگانی و حوادث ویژه دوران امام حسن

 

 ، تفکـر انقالبـی  7بشود، باقی ماند؛ یعنی در زمان امـام حسـن   ها هوسهواها و 
را طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسـیده بـود؛ دوبـاره     يا دورهاسالمی که 

 تر مشکلته در این دوره، کار این نهضت، به مراتب الب. برگشت و یک نهضت شد
در دست کسانی بود که لباس مـذهب را   شعارها بود؛ زیرا 9خود پیامبر دورهاز 

جـا  ایـن  :کار ائمه هدي مشکلی. از مذهب نبودند که یدرحالبر تن کرده بودند 
کـه   ام کـرده اسـتنباط   طور نیا :روایات و زندگی ائمه مجموعهالبته من از . بود

که این  اند بوده درصددتا اواخر، دائماً  7مجتبیاین بزرگواران، از روز صلح امام 
در . رِپـا کننـد  بنهضت را مجدداً به شکل حکومت علوي و اسالمی در بیاورنـد و  

 طـور  نیاالبته ممکن است بعضی دیگر، این نکته را . این زمینه، روایاتی هم داریم
 خواسـتند  یمائمه . ؛ اما تشخیص من این استنبینند و طور دیگري مالحظه بکنند

که نهضت، مجدداً به حکومت و جریان اصیل اسالمی تبدیل بشـود و آن جریـان   
ي هواهـاي  هـا  یآلودگاسالمی که از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده شدن به 

در دوران نهضـت  . نفسانی دور است، روي کار بیاید؛ ولی این کار مشکلی اسـت 
فیانی و مروانی و عباسی،  الفت خلفايیعنی دوران خ چیزي که مردم  نیتر مهمس

ي اسالمِ اصیل و قرآنی را ها جرقهي اسالم و ها اصالتاحتیاج داشتند، این بود که 
 خود یب. ي گوناگون و پراکنده ببینند و بشناسند و اشتباه نکنندها حرف يال البهدر 

نیسـت   خود یب. اند کردهتکیه  ها نانساروي تعقل و تدبر  همه نیانیست که ادیان، 
تکیـه شـده اسـت؛     ها انسانروي تفکر و تعقل و تدبر  همه نیاکه در قرآن کریم، 

بـاطن توحیـد،   . موضـوعات دیـن، یعنـی توحیـد اسـت      نیتر یاصل درباره هم آن
توحیـد، وادي  . شـوند  یمـ است که اولیاي خـدا در آن غـرق    يا کرانه یباقیانوس 

، بـاز از مـؤمنین و مسـلمین و    یبـاعظمت ما در چنین وادي است؛ ا یباعظمتبسیار 
واقعـاً هـم   . که با تکیه به تفکر و تدبر و تعقل، پـیش برونـد   اند خواستهموحدین 
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البته در مراحل مختلـف، عقـل بـه نـور     . انسان را پیش ببرد تواند یمتفکر  وعقل 
لـیکن   ؛شـود  یمـ ي اولیاي خدا، تجهیز و تغذیـه  ها آموزشوحی و نور معرفت و 

ملـت  . جا رفـت هیچ شود ینمبدون عقل، . ، عقل استرود یمپیش  آنچهباالخره 
که چیزي به نام خالفت، بر او حکومـت   يا صدسالهاسالمی، در تمام دوران چند 

یعنی تا قرن هفتم که خالفت عباسی ادامه داشـت، البتـه بعـد از انقـراض      کرد یم
به نام خالفت وجود داشت؛ مثـل  یی زهایچخالفت عباسی، باز در گوشه و کنار، 

آن  –بعد هم در بالد عثمانی و جاهاي دیگـر   ها مدتزمان ممالیک در مصر و تا 
چیزي که مردم احتیاج داشتند بفهمند، این بوده که عقل را قاضی کنند، تا بداننـد  
آیا نظر اسالم و قرآن و کتاب الهی و احادیث مسلّمه راجع بـه اولیـاي امـور، بـا     

دوران ...... ایـن، چیـز خیلـی مهمـی اسـت     . ، یا نـه کند یمجود تطبیق واقعیت مو
ي اسالمی از محتواي ها ارزشخالفت مروانی و سفیانی و عباسی، دورانی بود که 

یی بـاقی مانـد؛ ولـی محتواهـا، بـه      هـا  صـورت در . واقعی خودشان خالی شـدند 
را  هـا  نانسا خواست یمآن دستگاهی که . محتواهاي جاهلی و شیطانی تبدیل شد

ـ آالعاقل، متعبد، مـؤمن، آزاد دور از   ، خاضـعِ عنـداهللا و متکبـر در مقابـل     هـا  شی
که بهترینش، همـان دسـتگاه مـدیریت اسـالمی در      -متکبران تربیت کند و بسازد

را با تـدابیر گونـاگون، اهـل     ها انسانبه دستگاهی تبدیل شد که  -زمان پیامبر بود
ـ ي ها انساناز معنویات و  دنیا و هوي و شهوات و تملق و دوري و  تیشخصـ  یب

متأسفانه، در تمام دوران خالفت امـوي  . داد یمو رشد  ساخت یمفاسق و فاسدي 
ي تاریخ، چیزهایی نوشـتند کـه اگـر بخـواهیم     ها کتابدر . بود طور نیاو عباسی، 

معاویـه  . از زمان خود معاویه هم شروع شد. کشد یمرا بگوییم، خیلی طول  ها آن
ش کردند؛ یعنی مورخان نوشتند که او آدمی حلیم و با ظرفیـت بـوده و   را معروف

، خواهنـد  یمـ که در مقابلش حرف بزننـد و هـر چـه     داده یمبه مخالفانش اجازه 
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هـم بـوده    طـور  نیهمـ از زمان و در اوایل کارش، شـاید   يا برههالبته در . بگویند
عد، ابعاد دیگر شخصیت او را کمت او  کـه  این. اند نوشتهر است؛ لیکن در کنار این ب

کـه از عقایـد و ایمـان     کـرد  یمچطور اشخاص و رؤسا و وجوه و رجال را وادار 
ـ ا. بـا حـق، تجهیـز بشـوند     مقابلهخودشان دست بکشند و حتی در راه  را  هـا  نی

را هم که ما االن  ییها نیهمالبته باز هم در تاریخ ثبت است و . اند ننوشته ها یلیخ
  . اند نوشتهه ، باز یک عدمیدان یم

کـه   شـدند  یمداده  عادت، کردند یمپرورش پیدا  ها دستگاهمردمانی که در آن 
 يا جامعـه ایـن، چـه   . میل و هواي خلیفه، بر زبان نیاورنـد  برخالفرا  يزیچ چیه

ــن، چطــور انســانی اســت؟ ! اســت؟ ــن، چطــور ! ای الهــی و اســالمی در  ارادهای
د و از بـین ببرنـد و جامعـه را    که بخواهنـد مفاسـد را اصـالح کننـ     هاست انسان
  ! الهی درست کنند؟ آیا چنین چیزي، ممکن است؟ يا جامعه

ه معاویه در دوران خالفتش، ک کند یمجاحظ و یا شاید ابوالفرج اصفهانی نقل 
 سـرگرم معاویه . یکی از رجالِ آن روز هم در کنار او بود. رفت یمبه مکه  با اسب

معاویـه مفـاخر   . آمدنـد  یم يا عدههم  اه نیاپشت سر . صحبت با آن شخص بود
بـود، آن   يطور نیاجا که در جاهلیت، این کرد یماموي و جاهلی خودش را نقل 

هـم در مسـیر، بـازي     هـا  بچه. چنین کرد، چنان کرد انیابوسفطوري بود، پدر من 
سنگی به پیشانی کسی کـه کنـار    نیب  نیا در. انداختند یمو ظاهراً سنگ  کردند یم

او چیزي نگفت . ، خورد و خون جاري شدکرد یمو حرکت  راند یماسب معاویه 
 خـون، روي صـورت و محاسـنش   . را قطع نکرد و تحمـل کـرد   هیمعاوو حرف 
ایـن مـرد    طـرف  بـه صـحبت بـود، ناگهـان     سرگرمکه  طور نیهممعاویه . ریخت

ـ ر یمـ از پیشانی تو خون : گفت. صورت اوست يرو خونبرگشت و دید  آن . زدی
کو؟ کجا؟ وانمـود کـرد کـه از    ! از صورت؟! خون؟: جواب معاویه گفتفرد، در 
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بس مجذوب معاویه بوده، خوردن این سنگ و مجروح شـدن پیشـانی و ریخـتن    
عجب، سنگ به پیشانیت خـورده، ولـی تـو    : معاویه گفت! خون را نفهمیده است

بعد بـه جـان   ! عجب، خون؟: دست زد و گفت. نه من نفهمیدم: گفت! نفهمیدي؟
اویه یا به مقدسات قسم خورد که تا وقتی تو نگفتی، شیرینی کالم تو نگذاشت مع

، چـه  المال تیبدر  ات هیعطسهم : معاویه پرسید! است شده يجارکه بفهمم خون 
، ایـن را بایـد سـه    اند کردهبه ظلم : فالن قدر، معاویه گفت: قدر است؟ مثالً گفت

  . ت معاویه بوداین، فرهنگ حاکم بر دستگاه حکوم! برابر کنند
بـر اسـاس    کارهـا ، گفتنـد  یمـ کسانی که در این دوران، تملق رؤسا و خلفا را 

اصوالً عرب، به اصل و نسـب خیلـی   . شد ینمواگذار  شان یستگیشاصالحیت و 
فالن کس، از کدام خانواده است؟ پدرانش، چـه کسـانی بودنـد؟    . دهد یماهمیت 

در زمـان عبـدالملک و   ....... نـد کرد ینمـ حتی رعایت اصل و نسب را هـم   ها نیا
ي مدیـد بـر   هـا  مـدت ي او، یک نفر به نام یوسف بن عمر ثقفی را پسرهابعضی 

 يا عقـده ایـن شـخص آدم   . حاکم و والـی عـراق بـود    ها سالاو . عراق گماشتند
جثـه و  مـرد کوچـک  . انـد  کـرده یی نقل زهایچبودنش،  يا عقدهبود که از  یبدبخت
بـه   يا پارچـه  که یوقت. خودش را داشت جثهچکی کو عقدهاندامی بود که کوچک
تـن مـن    انـدازه  بهکه آیا این پارچه  کرد یمتا بدوزد، از خیاط سؤال  داد یمخیاط 

این پارچه براي انـدام   گفت یمو اگر مثالً  کرد یماست؟ خیاط به این پارچه نگاه 
و  گرفـت  یم ، فوراً پارچه را از این خیاطدیآ یمشما اندازه است و بلکه زیاد هم 

بـه  . این قضیه را فهمیده بودند هاخیاط! م بکنندکه او را مجازات ه داد یمدستور 
براي مـن بـس    گفت یمو  کرد یمرا به خیاط عرضه  يا پارچههمین خاطر، وقتی 

 جثـه نه، این پارچه ظاهراً براي هیکل و  گفت یمو  کرد یماست یا نه، خیاط نگاه 
لـی زحمـت بکشـیم، تـا آن را مناسـب تـن شـما        شما باید کم بیایـد و بایـد خی  
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؛ آمـد  یمـ ، ولی خوشش دیگو یم دروغ اطیخ دانست یم که باایناو هم ! میاوریدرب
را در کوفه به شهادت  7او همان کسی است که زید بن علی! احمق بود قدر نیا

نـه یـک   . مردم مسـلط بـود   1 عرضبر جان و مال و  ها سالچنین کسی، . رساند
ستی، نه یک سواد درستی، نه یک فهم درستی داشت؛ ولی چـون  اصل و نسب در

  . آفت است ها نیا. مت گماشته شده بوده رأس قدرت وابسته بود، به این سب
ادامـه پیـدا    طور نیهماین جریان، . هاست آفت نیتر بزرگبراي یک نظام،  ها نیا
اسالم قرآنی در کنار این، جریان مسلمانی اصیل، جریان اسالم ارزشی، جریان . کرد

نیز ادامه پیدا کرد . آمد ینمکنار  ها ارزشبا آن جریان حاکم، اما ضد  وقت چیهکه  –
بـه  . و بسیاري از مسـلمانان همـراه آنـان بودنـد     :که مصداق بارز آن، ائمه هدي

، این جریان ارزشی نهضـت اسـالمی، اسـالم را حفـظ     7برکت امام حسن مجتبی
، آن اسـالم ارزشـی نهضـتی بـاقی     داد ینمـ انجام اگر امام مجتبی این صلح را . کرد
وضـعیت،  . کـرد  یمـ ؛ چـون معاویـه بـاالخره غلبـه پیـدا      رفت یمو از بین  ماند ینم

عوامل،  همه. غلبه پیدا کند 7وضعیتی نبود که امکان داشته باشد امام حسن مجتبی
؛ چـون دسـتگاه   کـرد  یممعاویه غلبه پیدا . بود 7امام مجتبی غلبهدر جهت عکس 

کنند  متوجهي نبود که نتوانند و ا چهرهاو در اسالم،  چهره. لیغات در اختیار او بودتب
را از  9، تمام ارکان خاندان پیـامبر کرد ینمصلح  7اگر امام حسن. و نشان بدهند

. که حافظ نظام ارزشی اصیل اسالم باشد گذاشتند ینمو کسی را باقی  بردند یمبین 
و نوبت به جریان عاشورا هم  افتاد یبرمو ذکر اسالم  رفت یمی از بین کل به زیچ همه
، جنگ با معاویه را ادامه بدهـد و بـه شـهادت    7اگر بنا بود امام مجتبی. دیرس ینم

، شد یمهم باید در همین ماجرا کشته  7منتهی بشود، امام حسین 9خاندان پیامبر
، شدند یم هم باید کشته ها يعد، حجر بن شدند یمهم باید کشته  برجستهاصحاب 

                                                           
 .آبرو، ناموس) ع ر ض(.  ١
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اسـتفاده بکنـد و    هـا  فرصـت و کسی که بماند و بتـوان از   رفتند یمهمه باید از بین 
ایـن، حـق   . ماند ینمحفظ کند، دیگر باقی  بازهماسالم را در شکل ارزشیِ خودش 

  22/1/1369. بر بقاي اسالم دارد 7عظیمی است که امام مجتبی
باید گفت حضرت، . قع شدالبته این صلح، تحمیلی بود؛ اما باالخره صلحی وا

کـار معاویـه را متزلـزل     هیپا درواقع، قراردادهمین شرایطی که حضرت . دل نداد
َو َمکَـرو «. یک مکر الهی بود اش همه 7خود این صلح و شرایط امام حسن. کرد

 – شد یمو در این جنگ کشته  دیجنگ یم 7یعنی اگر امام حسن. بود 1 »َمکََراّهللاٰ َو 
را خریـده   ها آنبه دست اصحاب خودش که جاسوسان معاویه  يقو احتمال بهکه 

بـه  . من نکشتم، اصـحاب خـودش کشـتند    گفت یممعاویه  -شد یمبودند، کشته 
. کـرد  یمـ و بعد تمام اصحاب امیرالمؤمنین را تار و مـار   پرداخت یمعزاداري هم 

و بعـد   ددر کوفه پیدا شون يا عدهتا  ماند ینمیعنی، دیگر چیزي به نام تشیع باقی 
امـام  . مانـد  ینمـ اصالً چیـزي بـاقی   . را دعوت کنند 7از بیست سال، امام حسن

شیعه را حفظ کرد، یعنـی بنـا را حفـظ کـرد تـا بعـد از بیسـت سـال،          7حسن
   13/3/1379.برگردد تیب اهلسال، حکومت به  وپنج ستیب

ي ها زبانبا  ناآگاهانبا معاویه صلح کرد، نادانان و  7که امام حسن اینپس از 
ــؤمنین کننــده؛ گــاهی او را ذلیــل کردنــد یمــمختلــف حضــرت را نکــوهش   2م

که در مقابل معاویـه   يا حماسهپر  پرشورشما این مؤمنین  گفتند یم، و دانستند یم
کـه در   يا حماسـه پـر   پرشورقرار داشتند، با صلح خودتان خوار کردید و تسلیم 
دید و تسلیم معاویه نمودیـد،  مقابل معاویه قرار داشتند، با صلح خودتان خوار کر

. ولی مضمون یکـی بـود   بردند یمبه کار  يتر مؤدبانهو  تر محترمانهگاهی تعبیرات 

                                                           
 ».مکر در میان آورد] ھا در پاسخ آن[مکر کردند و خدا ھم ] دشمنان[ھا  آن« ،٥٤ آیه/آل عمرانسوره مبارکه  . ١
 .»یا ُمِذلَّ الُمؤمنین«، ٣٠٨ص  ،تحف العقول .٢
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را خطـاب بـه آنـان     يا جملـه  هـا  مالمتو  ها اعتراضدر برابر این  7امام حسن
و بهتر باشد و آن  رساترجمالت  همهکه شاید در سخنان آن حضرت از  گفتند یم

ـ  یمـ چـه   1»نیحـتَدری لَعلَُّه ِفتنٌَه لَکُم َو َمتاٌع الی  ما« :جمله این است و از کجـا   یدان
است  يا بهره، شاید این، یک آزمونی براي شما است؟ و شاید یک متاع و یدان یم

  .براي معاویه تا زمانی محدود، و این جمله اقتباس از آیه قرآن است
است، و آن آینـده   يا ندهیآدر انتظار  تکه حضر دهد یمنشان  یروشن بهاین،  

کـه   7از نظر امام حسن قبول رقابلیغ باشد که حکومت تواند ینمچیزي جز این 
ـ الـذا بـه   . کار بیایـد حق نیست باید کنار برود و حکومت مورد نظر سر  بر  هـا  نی
ی در ایـن  شاید مصـلحت  دیدان یمچه . کار اطالع ندارید فلسفهکه شما از  دیگو یم

  کار وجود دارد؟
د    -صلح، دو نفر از سران شیعهدر آغاز   ـرَ ه و سلیمان بـن ص ب ج یّب بن نَ س م– 

گفتند ما نیـروي زیـادي   . از مسلمانان خدمت امام مجتبی مشرّف شدند يا عدهبا 
ـ او .... داریم، از خراسـان و از عـراق و    و  میگـذار  یمـ را در اختیـار شـما    هـا  نی

را در خلـوت بـه حضـور     هـا  آنحضرت . حاضریم معاویه را تا شام تعقیب کنیم
بیـرون آمدنـد آرام شـده     کـه  اینپس از . خواستند و مقداري با آنان سخن گفتند

همراهـان   عـده را رهـا کـرده و پاسـخ روشـنگري هـم بـه        شانیروهاینبودند، و 
 يربنـا یزمدعی است که این دیدار در حقیقت سنگ  2نیحسطه . خودشان ندادند

و امـام   7بگویـد امـام حسـن    خواهد یماصلی مبارزات تشیع را گذاشت، یعنی 

                                                           
دانم، شاید آن برای شما آزمایشی  و نمی« :سوره مبارکه انبیاء ١١١برگرفته از آیه  ،٥٦ص  ،٤٤ج ، ربحاراالنوا . ١

 ».باشد] معین[برخورداری تا زمانی ] مھلت[و 
 .نویسنده و مورخ معاصر مصری .٢
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 نشستند و مشورت کردند، و در همین دیدار تشـکیالت عظـیم   ها نیابا  7حسن
  . شیعی را به وجود آوردند

و در کلمات ایـن بزرگـوار، ایـن معنـی واضـح       7در زندگی امام حسن نیبنابرا
و چنین قیـامی آمـاده نبـود، زیـرا رشـد مـردم کـم         نهیزماست، گر چه در آن دوران 

 کرد یمیی استفاده ها وهیشدشمن از . تبلیغات و امکانات مالی دشمن خیلی فراوان بود
ي هـا  پـول اسـتفاده کنـد، مثـل دادن     هـا  وهیشـ از آن  توانسـت  ینمـ  7که امام حسن

 توانسـت  ینمـ که امام از ایـن کارهـا    ناصالحافراد غیر موجه و  کردن جمع، حساب یب
   6پاسدار اسالم، ش  .بسته 7امام حسن دست او باز بود، و دست چراکهبکند، 

ـعین« :دیفرما یماست که  7روایتی از حضرت صادق  1»َوفََّت ھَذا األمَر فـی السَّ
ده  و 7نیرالمـؤمن یامسی سـال از شـهادت    فاصلهدر تقدیرات الهی این بوده که 
منتهـا،  . برگـردد  تیب اهلامر حکومت به دست  7سال بعد از شهادت امام حسن

و بـا   بـااراده ین بزرگی، کی حاصل شـود؟ وقتـی مـردم، مقـدماتش را     به ا جهینت
متعال کـه بـا کسـی قـوم و خویشـی       يخدا .تصمیم خودشان فراهم کرده باشند

 7امام حسن عهدهکاري که به . مردم بود، انجام نگرفت عهدهکاري که به ! ندارد
از  -بـود  خـواص  عهـده انجام دادند؛ اما کاري که بـه   ها آنبود،  7و امام حسین

یی کـه بعـد بـه    هـا  همانحتی . انجام نشد –عبداهللا جعفر و عبداهللا عباس تا بقیه 
سلم، کاري کـه   7و همراه با امام حسین آمدندکربال  جنگیدند، در زمان جناب م
الّ مسلم آن طور . ، نکردندکردند یمباید  باید قضـیه را  . شد ینمکوتاهی کردند، و ا
کـربال پـیش    حادثه، موجب شد که ها نکردنخُب؛ این  .که نکردند کردند یمتمام 
ِ تَعالی « :دیفرما یمبعد حضرت . آید َفلَّما أن ُقِتَل الُحَسیُن َصلَواُت اّهللاٰ َعلَیِه اشتَدَّ َغَضُب اّهللاٰ

                                                           
 ».ھمانا خدای متعال، وقت این امر را در سال ھفتاد قرار داد« ،٣٦٨ص ، ١ ج، الکافی . ١
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َرُه إلی أربَعیَن َو  ؛ به نظرم بـه سـال    1»ِمائَهَعلَی أھِل األرض َفأخَّ یعنی عقب افتاد ظاهراً
بر سر  عباس یبنیی است که ها سال. عقب افتاد هفتادسالیعنی . صد وچهل رسید

براي یک کار  يا نهیزم 7که صلح امام حسن شود یمیعنی معلوم  ...قدرت بودند
الّ ائمه،  ـ ابزرگ شد، و ا والیـت و   هیقضـ . نبـود کـه قضـیه را رهـا کننـد      طـور  نی

ین وضـع  منتها دیگر ا. اساس و محور دین، این بود! بود؟ کوچکحکومت، مگر 
  13/3/1379. پیش آمد

عـرض   خـواهم  یمـ ، اما آنچه که شده  زدهي زیادي ها حرفاین صلح  درباره 
چـون ایـن   . از یک دیدگاه تـازه اسـت   7کنم، برخورد با مسأله صلح امام حسن

 کند یمتر حادثه یک مقطع تاریخی بسیار حساسی است که اهمیت حادثه را بیش
پـر اسـت تـاریخ اسـالم از حـوادث      . اسالم سیاسی در طول تاریخ حادثهاز یک 

، حوادث دوران زندگی نیرالمؤمنیامگوناگون حوادث زمان پیغمبر، حوادث زمان 
ـر از      – عباس یبنو  هیام یبنو خلفاي  :ائمه تاریخ اسالم یـک تـاریخی اسـت پ

یعنـی شـاید مثـل ایـن     . تر به کل تـاریخ اسـالم  حوادث دوران گوناگون لکن کم
. نسبت بـه کـل تـاریخ اسـالم     یکنندگ نییتعدر  -صلح امام حسن حادثه –حادثه 

ـ احادیعنی شاید مثل این  در طـول   ، جریـان حرکـت اسـالم و تـاریخ اسـالم     ثی
  . مهمی است از این نظیر حادثهحادثه، بسیار . ي متماديها قرن

جملـه،  . عبارت است از تبدیل جریان خالفت به سـلطنت  خالصه، این حادثه
خالفـت نـوعی از حکومـت    . است اگر ما در آن تأمل کنـیم  ارپربو  پرمغزخیلی 

با هـم تمایزشـان در یـک خصوصـیت و دو      ها نیااست، سلطنت نوعی دیگر؛ و 
-و به کلی متمایز از یک جداگانهدو جریان . خصوصیت و پنج خصوصیت نیست

                                                           
چون حسین کشته شد، خشم خدای تعالی بر اھل زمین سخت گشت، آن را تا صد و «، ٣٦٨ ص، ١ ج، الکافی . ١

 ».چھل به تأخیر انداخت
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اسالمی وجود دارد،  جامعهرانی بر مسلمین و بر کشور و بر دیگر در اداره و حکم
و در این حادثـه قطـار عظـیم تـاریخ     . ی جریان سلطنت و یک جریان خالفتیک

یی کـه شـما   هـا  کـردن اسالم و زندگی اسالمی خط عوض کرد؛ مثل خط عوض 
خاصـی   نقطـه ، در یک رود یمیی یک قطاري دارد طرف شمال جاهایک  دینیب یم

کردن خطوط صد و هشـتاد درجـه مسـیر حرکـت قطـار را       جا جابهسوزن بان با 
به سمت جنـوب، البتـه ایـن صـد و هشـتاد       کند یم، قطار را روانه کند یمض عو

ـآل   . عوض شدنِ خط محسوس رسـید  لحظهدرجه در همان  1نیسـت، لکـن در م 
من حادثـه را از  . کند یم، یک چنین چیزي را مشاهده کند یموقتی که انسان نگاه 

  .نمیب یماین دیدگاه 
خودش را داد به یـک جریـان    یک جریان جاي 7بعد از صلح امام حسن... 
. قدرت از دست یک خط، به تعبیـر امـروز، افتـاد بـه دسـت خطـی دیگـر       . دیگر

ممیزات و مشخصات این دو خط چیست؟ این دو جریانی که جایشان را عـوض  
ي هـا  روشمطلـب دوم،  . کردند با هم، خصوصیاتشان چه بود؟ ایـن مطلـب اول  

کسب قدرت و تسلط بر جامعـه   جریان باطل، که قدرت را به دست گرفت براي
ي جریان حـق کـه قـدرت را از دسـت     ها روشله سوم، بود؟ مسأ ییها روشچه 
براي مقاومت در مقابل جریان باطل چه بود؟ او  -7یعنی جریان امام حسن -داد

 کـه  شدچه . ؟ چهارم، تحلیل شکستکرد یمیی استفاده ها وهیشو  ها روشاز چه 
ورد؟ ایـن تحلـیلش چیسـت؟ پـنجم، رفتـار      جریان حق در این ماجرا شکست خ

ي بسـیار آموزنـده و   هـا  فصـل گروه فاتح با گروه مغلوب چه بود؟ که یکی از آن 
ششم، رفتار گروه مغلـوب در مقابـل گـروه فـاتح     . ، همین فصل استزیانگ عبرت

                                                           
 .باز گشت، نگاه به عقب) ولا( . ١
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کـار   سـرانجام انتخاب کردند و  ها نیاچگونه بود؟ چه سیاستی، چه استراتژي را 
  . له استاین هفت مسأ. نجامسراچه شد؟ هفتم 

در مورد ممیزات دو جریان خیلی خصوصیات مربوط است به جریان حـق و  
بشـمارم یـک    یکی یکیکه اگر . خصوصیات دیگري مربوط است به جریان باطل

کردم؛ که جریان حق یعنـی جریـان امـام     يبند جمع، من شود یمفهرست طوالنی 
دین یعنی چه؟ یعنی . ن اصل، دین بودبرایشا. به دین دادند یماصالت را  7حسن

هم در ایمان مردم و اعتقاد مردم، دین باقی بماند و مردم به دین متعبـد و پایبنـد   
اصـل  . جامعه حاکمیت داشـته باشـد   ادارهبمانند در ایمان و عمل؛ و هم دین در 

دیـن و بـا قـدرت دیـن و حاکمیـت دیـن        ادارهاین بود که جامعه با  ها نیابراي 
ت داشـتن، دسـت   قـدرت داشـتن، حکومـ   . ند و نظامی باشـد اسـالمی  حرکت ک

بود، مسـائلِ دیگـر، فرعـی     له دوم، سوم و چهارم و هکذاخودشان کار بودن مسأ
له اصلی این بود که این نظام و این جامعه با حاکمیت دین اداره بشود و مسأ. بود

ـ    د و در دلشـان  افرادي که در این جامعه هستند، ایمان دینی در دلشـان بـاقی بمان
جریان دوم برایش اصل . این بود اش مشخصهجریان اول . عمق و رسوخ پیدا کند

این ..... حاکم باشد خواست یم. این بود که قدرت را به دست بگیرد به هر قیمتی
له برایش این بود کـه قـدرت را بـه دسـت     مسأ. سیاست حاکم بر جریان دوم بود
دسـت نگـه    ، هر جور بشود قـدرت را در يا هویشبگیرد، حاال با هر قیمتی، با هر 

و اصول برایشان  ها ارزش. دنیاست معمولاین روش سیاسیون  که اینکما . داشت
؛ کنند یماگر توانستند اصولی در ذهنشان بود حفظ بکنند، خُب حفظ . اصل نیست

این . اگر نتوانستند برایشان اصل این است که این قدرت در دست خودشان بماند
ممکـن اسـت هـر دو    . این بسیار مرز حساس و مهمی اسـت . مهم است برایشان

 7نیرالمؤمنیامدر جنگ بین  که اینعمل بکنند، کما  همجریان به ظواهر مذهب 
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در جنـگ   7از سـپاهیان امیرالمـؤمنین   يا عدهیک روز . بود جور نیهمو معاویه 
. ردید شدنددچار ت -دندیجنگ یمدر مقابل هم  7صفین که معاویه و امیرالمؤمنین

ـ آ یمـ دار کـه یـک فکـري    ي شـبهه ها آدماز این  ها نیانفري توي  چند کی بـه   دی
، کننـد  ینمـ هم مراجعه  یحساب آدمخودشان حل کنند، به یک  توانند ینمذهنشان، 

نادرستی درست  رهیداو یک  يا مجموعههی اشاعه دادن، یک  کنند یمهمان را بنا 
گفتند ما چرا بـا  . ن افراد دچار تردید شدندکردن پیرامون خودشان، یک عده از ای

هـم قـرآن    هـا  آن؛ میخوان یم، ما هم نماز خوانند یمهم نماز  ها آن؟ میجنگ یمهم 
، مـا هـم اسـم    آورنـد  یمـ اسم پیغمبـر را   ها آن؛ میخوان یم، ما هم قرآن خوانند یم

م، که در تـاریخ صـدر اسـال    –عمار یاسر . ؛ دچار تردید شدندمیآور یمپیغمبر را 
و  گـر  لیـ تحلاین بزرگوار  -من نسبت به عمار یاسر یک تنبه و توجهی پیدا کردم

و دقیقی است که آن روز مورد غفلت و جهالـت   ناك شبههروشنگر مسائل بسیار 
اگر ما مالک اشتر را بـه  . شأن عمار یاسر این است در تاریخ اسالم. گرفته یمقرار 

را بـه زبـانش و فکـرش و بیـنش      ، عمار یاسرمیشناس یمشمشیرش و شجاعتش 
من . صحیحش و روشنگريِ بسیار کار سازش در تاریخ صدر اسالم باید بشناسیم

کـه پـاي    7کمتر جایی از آن موارد شبهه را سـراغ دارم در دوران امیرالمـؤمنین  
اسـت ایـن    يا العاده فوق زیچ کی. عمار یاسر آنجا نباشد و او حضور نداشته باشد

دچار این شبهه شدند، خودش  يا عدهاطالع پیدا کرد که یک  عمار یاسر. بزرگوار
له برایشان روشن کرد که مسأله، مسـأ . یان کردب ها نیارا رساند و حقایقی را براي 

گفت بـه خـدا   . یخوان یم، تو هم نماز خواند یماین ظواهر نیست که او هم نماز 
این پرچمی . مقسم من در یک جنگ دیگري، دیدم همین دو پرچم را در مقابل ه

، درست همین پرچم در مقابـل آن  قرارگرفتهدر زیر آن  7که امروز امیرالمؤمنین
در . ، و او جنگ بدر بودقرارگرفتهبود که امروز معاویه زیر آن  قرارگرفتهپرچمی 
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در مقابل هم بودند،  -هیام یبنو پرچم  هاشم یبنپرچم  -جنگ بدر همین دو پرچم
ود و زیر آن پرچم همین معاویه و پـدرش و زیـر   ب 9زیر این پرچم رسول اکرم

اختالفشان اخـتالف   ها نیا. پیغمبر و همین امیرالمؤمنین حضور داشتند پرچم نیا
پـس  . کرد برطرف ها نیابه این ظواهر نگاه نکنید، شبهه را از ذهن . اصولی است

گاهی همان جریانی که اصل برایش قدرت هست، ظواهر اسالمی را هم مالحظه 
، این دلیل نیست؛ باید باطن کار را نگاه کرد و هوشیارانه تشخیص داد کـه  کند یم

این دو جریان این است؛  مشخص. کدام جریان منطبق با کجاست، این مطلب اول
ي اسـالمی را قبـول داشـتن،    ها ارزشو  ییگرا اصولو  طرف کیدر  ییگرا قدرت

اسـت،   ییادگرایـ بن طـرف  کیدر . برایش تالش کردن، در راهش مجاهدت کردن
ـ ي اصـیل را حفـظ کـردن اسـت، در     ها ارزشاست،  ییگرا اصول نـه،   جهـت  کی
ـ ا وقت کیحاال . به دست بگیرد خواهد یماست، قدرت را  ییگرا قدرت  جـور  نی

. بـه دسـت بگیـرد    خواهـد  یماست، قدرت را  ییگرا قدرتنه،  وقت کی، شود یم
 خواهد یم، هر جور شد شود یم جور آن وقت کی، شود یم جور نیا وقت کیحاال 

و اما آن جریان باطـل از  . این مطلب اول. در اختیارش زمام قدرت را داشته باشد
ي هـا  روش. اسـت  زیـ برانگ؟ این هم خیلـی توجـه   کند یمیی استفاده ها روشچه 

اسـت کـه از    يا نقشهمعاویه یک  نقشهاست از چند چیز، یعنی  يا زهیآمباطل کالً 
از ایـن   هرکـدام ، شـده  لیتشـک ت و تعمیق قـدرت  چند قسمت در کار حفظ قدر

یکــی : دنــعبارتآن چنــد چیــز . عملکــرد و کــاربرد دارد جــاکیــدر  هــا بخــش
یکـی  . کنـد  یمـ ، سرکوب کند یم یینما قدرتیک جاهایی به شدت . یینما قدرت

دیگـري تبلیـغ،   . چیز در اختیـار عوامـل شـر آفـرین اسـت      نیکارسازترپول، که 
ي سیاسـی،  ها کني سیاسی و شُل کن سفت ها روشی ؛ یعنيکار یاسیسچهارمی 

که معاویه شدت عمل  دینیب یمشما یک جا . ي معاویه استها روشاین مجموعاً 



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    38

 

پیغمبـر اسـت و بـرایش     صحابهکه حجر بن عدي را که از  رساند یمرا به جایی 
شـید هجـري را تعقیـب    . کشد یمکشتن او، اما  شود یمگران هم تمام  کنـد  یمـ ر ،

ي و بـی  ا عقـده زیاد بن اَبیه را که یک فرد ظالم و . کشد یم، باالخره کند یمدنبال 
 کند یمبود، این را حاکم  بداخالقو  طلب قدرتهم  اصالًبود و  يا شهیر یبو  بته

تفکر شـیعی و تفکـر والیتـی و بـه او اجـازه و اختیـار        سلطهبر کوفه یعنی مرکز 
 :انـد  نوشـته ابن ابیـه مـورخین    زیاد دربارهی بکن؛ که خواه یمکه هر کار  دهد یم
َک أوِلیاَءُه « نَّه، َو َقتلَ  یسـوءظن  نیتـر  کوچـک هر کسی که مورد  1»بالتُّھَمـهأخَذَک بالظَّ

زنـدانی   گرفتنـد  یمـ ، ایـن را  :تیـ ب اهـل که این گرایش دارد به  گرفت یمقرار 
 همکـاري  کـه  ایـن به  شد یمکه متهم  یهرکس، گذاشتند یم، زیر شکنجه کردند یم

. بردنـد  یمـ ، از بـین  کشتند یمکرده با خاندان پیغمبر و با آن جریان مغلوب، او را 
. غوغایی بود در کوفه و در عراق که مرکز حاکمیت تشیع و خانـدان پیغمبـر بـود   

همین معاویـه در یـک مـورد دیگـر شـما      . کرد یم یینما قدرت يجور نیا جاکی
بـه معاویـه فحـش     کنـد  یمقبیله، بنا  از فالن دیآ یمکه یک پیر زنی مثالً  دینیب یم

کردن که تو چنین کردي، چنان کردي، چنان کردي، فـالن کـردي،    ییبدگودادن، 
دي بـن  . دیگو ینمهم  زیچ چیه، کند یم، محبت بهش کند یم، نوازشش خندد یم ع

: دیگو یمدو چشمانش نابینا شده بود؛ معاویه  که یدرحالپیش معاویه  دیآ یمحاتم 
ي علی با من از دست ها جنگنکرد، تو دو پسرت را در  انصافتو  بای عل! عدي

ـدي بـن حـاتم    . دادي، اما علی دو پسر خودش حسن و حسین را نگه داشـت  ع
معاویه، من با علی انصاف نکردم، که علی به شهادت رسید و به : گریه کرد گفت

                                                           
کنی و دوستان خدارا به سبب تھمتی  گیر میگروھی را به گمان و شبھه ای دست« ،٢١٤ ص، ٤٤ ج، بحاراالنوار .١

 »!رسانی به قتل می
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ی از در مجلـس معاویـه هـر وقـت یکـ      1.ام زنـده لقاي خدا پیوست و من هنـوز  
 7ترین اهـانتی بـه امیرالمـؤمنین   حضور داشت و در آن کم تیب اهلوابستگان به 

و  کـرد  یمـ حمله  ارانشی وبه معاویه  باقدرتاو با شجاعت، با صراحت،  شد یم
بلـه،  : گفـت  یمـ رد، کـ ی گاهی گریه مـی حت، کرد یم، تلطّف دیخند یممعاویه هم 
اشد اما این واقعیتی است، تبلیغات ب یباورنکردنشاید براي شما . .... راست گفتید
یی بـوده کـه در طـول    ابزارها نیتر خطرناكو  نیتر مسمومتبلیغات، . همین است

کامـل   طـور  بهتبلیغ اگر بخواهد  که اینبراي خاطر . تاریخ، باطل از او استفاده کند
جریان . و فریب دروغ بهدارد  را بپوشاند، احتیاج دارد به بازیگري، احتیاج ها ذهن

مهـم   زیـ چ چیهـ آن جریان باطل است که بـرایش  . حق اهل دروغ و فریب نیست
مهم این است که یک حقیقتی به شکل دیگـري در چشـم مـردم وانمـود     . نیست
  .و کردند کنند یماز تمام ابزارها استفاده . بشود
در محراب به  7اینی که شما شنیدید از زبان گوناگون که وقتی امیرالمؤمنین 

؟ محراب کرده یم کار چهمردم شام تعجب کردند که علی محراب شهادت رسید، 
در طـول  . این را، این واقعیت دارد کنند ینمبعضی باور ! هاست نمازخوانکه مال 

، یزید بـن  رشتبزرگچندین سال حکومت معاویه و قبل از معاویه، برادرش برادر 
ظلم کرده بودند و  چنان آنابن سفیان  کـرده بودنـد    رآلودهغباتبلیغات را در شام م

اصالً چیزي بفهمـد، ایـن همـین     توانست ینم نیرازایغفضاي ذهنی را، که کسی 
ایـن واقعیتـی   . و معاویه و علیه خاندان پیغمبر هیام یبنتبلیغ به نفع خاندان . است

، بعـد از هجـرت یعنـی شـاید حـدود      صدسالاست که در جهان اسالم تا حدود 
 منبرهـا د امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین را بر روي چهل، پنجاه سال بعد از دوران خو

گفتم لعنت در دنیاي اسالم کار معاویه است و کار اخـالق   که این کردند یملعنت 

                                                           
 .٣٦٠ ص، ات الرفیعهالدرج . ١



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    40

 

، متهم کردند شیعه را و مالمت کردند کـه چـرا   ها یبعض. معاویه، این همین است
 اهـ  آن؛ ایـن کـاري اسـت کـه     دهند یمبعضی از صحابه را مورد طعن و لعن قرار 

ـ امیرالمـؤمنین را، علـی بـن    . کردند، این کاري است که معاویه کرد را،  طالـب  یاب
هم  1القَوماَفضّلُ « دم ـ نزدرا و  2 »ًاسالماو أقَ ـ ااصـحاب پیغمبـر را    نیتـر  کی  هـا  نی

به بدي و زشتی یاد کردنـد و او را لعنـت کردنـد تـا      منبرهاسال در  ها ده، ها سال
ی که خلیفه شد ممنوع کرد، گفت کسی دیگر حق او وقت. زیعبدالعززمان عمر بن 

بعد از عبدالملک بن مـروان دو پسـرش ولیـد و سـلیمان     . ندارد این کار را بکند
عمـر بـن    هـا  آنپشت سر هم حکومت کردند حدود شاید دوازده سـال؛ بعـد از   

به خالفت رسید و بعد از عمر بن عبدالعزیز که دو سال و اندي هـم او   زیعبدالعز
د، حدود دو سال دو پسر دیگـر عبـدالملک یعنـی یزیـد و هشـام بـه       خالفت کر

نگذاشت که دیگر کسی . عمر بن عبدالعزیز جلویشان را گرفت. حکومت رسیدند
ـب اول  . یکی از کارها این بـود . کردند یمامیرالمؤمنین را لعن کند، تا آن وقت  خُ

یخ خواندم کـه  در تار. عادت کردند واشی واشی، لکن کردند یمالبته مردم تعجب 
دسـتگاه   که اینهیچ قاري و محدث و راوي دین در دنیاي اسالم باقی نماند مگر 

و  تیب اهلرا وادار کردند که در مذمت  ها آنحکومت معاویه و جانشینان معاویه، 
ـ احدیث درست کنند و آیه تفسیر کنند و امثـال   تیب اهلدر مدح دشمنان  . هـا  نی

ندب معروف رَه بن جمو ال «که روایت معروف  همین س ـرار ال ضَرَر مربـوط   3»ض
                                                           

؛ علی برترین مردم پس از رسول خدا بود«، ٢٠١ص  ،١٥ج  ،الکافی . ١  .».کَاَن َعلَیٌّ أفَضل النّاِس بَعَد َرُسول اّهللاٰ
قد زّوجتک أقدمھم إسالماً، و أعظمھم ِحلماً، و أحسنھم ُخلقاً، و ..... «، ٣٨٣ص ، ١١ ج ،عوالم العلوم و المعارف . ٢

قطعًا تو را به ازدواج :] فرمایند رسول خدا خطاب به فرزندشان حضرت صدیقه کبری می[مًا؛ أعلمھم باّهللاٰ ِعل
ھا و داناترینشان نسبت  ترین آن ھا، خوش اخالق کسی در آوردم که با سابقه تریِن مردم در اسالم، بردبارترین آن

 ».به خداوند است
اَر فی االسالم؛ در اسالم نه زیان دیدنی ھست و نه زیان ال َضَرَر و ال ِضرَ « ،٣٣٤ ص/٤ ج/من ال یحضره الفقیه . ٣

 ».رساندنی
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اسـت کـه پیغمبـر     یصـحاب به اوست که یکی از اصحاب پیغمبر اسـت منتهـا آن   
به خاطر آن داستان معروفی که یک درختی داشـت در  . کردند غضبنسبت به او 

، وارد آن خانـه  شـد  یمـ  هـا  نیامزاحم  رفت یمو  يا خانوادهزمینی متعلق به یک 
خبر بکنـد، ایـن خـانواده نشسـته بودنـد، زن، بچـه،        که اینزده، بدون  سر شد یم

یک مردي وارد این خانه شد، چیه، یک درخت خرمـا   دندید یم وقت کیبزرگ، 
ایشان دارد؛ بـه   هاست نیا، حریم منزل هاست نیا خانهجا توي این زمینی که این

ش بـه ایـن   پیغمبر گفت کـه ایـن درخـت خرمـا را بفـرو     . پیغمبر شکایت کردند
بـروم بـه    خواهـد  یم، درخت خودم است، دلم فروشم ینمگفت که . خانه صاحب
فرمودند در مقابل فالن مبلغ، . قبول نکرد. فرمودند به من بفروش. سر بزنم درختم

بهشـت در   وعـده فرمودند در مقابل یـک درخـت در بهشـت؛ یعنـی     . قبول نکرد
االّ و  خواهم یمخت خودم را ، من همین درخواهم ینمگفت . حقیقت به او دادند

گفتنـد   خانـه  صـاحب است پس به آن  جور نیاپیغمبر گفتند خُب حاال که  1 بدال 
ال َضـَرَر و ال « .برو درختش را از زمین بکن، بیانداز بیرون، درختش را بردارد ببرد

بـه  . ضرر زدن به مردم و اذیت کردن مردم، ما در اسالم نـداریم » ِضراَر فی اإلسالم
اینجا ملک من است، مال من است مـردم را اذیـت کـردن مـردم، مـا       که این نهبها

معروف که یکی از اصول » ال ضرر«که این حدیث . چنین چیزي در اسالم نداریم
سمره بن جندب، ایشان زنده ماند تا . و قواعد فقهی ماست مربوط به این آقاست

اصـحاب  . ل اصـحاب بـود  را ببینید، معاویه چون دنبـا  یعاقبت خوش. زمان معاویه
ایـن آقـا را دور   . را دور خودش جمـع کنـد   ها نیا که پیغمبر نام و عنوان داشتند،

به این گفتش کـه مـایلم ایـن    . این آقا را هم آورد دور خودش. خودش جمع کند
َو ِمَن النّاِس َمن یُعِجبَُک َقولُُه فـی «] نسبت بدهی طالب یاببه علی بن [معروف را  هیآ

                                                           
 .به طور قطعی و الزم . ١
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نیا َو یُشِھد اّهللاٰ َعلَی ما فی َقلِبّه َو ُھَو ألَدُّ الحیاِه ال از مردم هسـتند   یبعضیعنی  1»الِخصامدُّ
به اعجـاب و   تو را ها آندر مذمت دنیا، سخن  زنند یمدنیا حرف  دربارهکه وقتی 
اما در واقـع   آورند یمدر دلشان هست شاهد  ؛ خدا را هم بر آنچهآورد یمشگفتی 

معاویه چون در مقابل کلمـات امیرالمـؤمنین قـرار داشـت، در     . کنند یمریا  ها نیا
شـما  . گذاشـت  یمـ که خُب خیلی اثر  البالغه نهج کوبندهي ها خطبهمذمت دنیا آن 
زیبایی، فرض کنید امروز کسی یک شعري یا یک کتـابی،   تیدرنهاببینید کلماتی 

وعی در ، یک موضـ هنرمندانهفصاحت و زیبایی و  تیدرنهابنویسید  يا مقالهیک 
، صاحب این اثر هنـري هـم در   افتد یمطبیعی است که این موضوع جا . این باشد

کـرد   شود ینمحاال کالم امیرالمؤمنین را واقعاً مقایسه . شود یمچشم مردم شیرین 
یک . هاست حرفخیلی باالتر از این  .میشناس یمکه ماها   يهنراز آثار  کدام چیهبا 

، و همه هـم در بیـان   البالغه نهجت امیرالمؤمنین در آیتی است از زیبایی، این کلما
و  تحمـل  قابـل ي اسالمی و معارف اسالمی؛ چیزي که براي معاویه اصالً ها ارزش
یـک   خواسـت  یمـ . کرد یمشیرین  ها چشمامیرالمؤمنین را هم در . نبود قبول قابل

ن نقـل  در مذمت دنیا که از امیرالمـؤمنی  انهیگراعالجی در مقابل این کلمات زهد 
نـازل   7طالب یابعلی بن  دربارهبه این گفت بیا این آیه را بگو که . شده بتراشد

حـرف   چنـان  آندنیا  دربارههمان کسی است که  7طالب یابیعنی علی بن . شده
دشـمنان،   نیتر لجوج، اما خورد یمیی، قسم خدا هم آ یمکه تو به شگفت  زند یم

ـ آ. علـی اسـت   دربـاره یه بگو این آ. دشمنان اسالمم و خدا هم اوست دیگـري   هی
مردم کسـانی هسـتند    جملهاز  2»اّهللاٰ َو ِمَن النّاِس َمن یَشری نَفَسُه ابِتغاَء َمرضاِت «است 

                                                           
و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وا «، ٢٠٤ آیة/ ة بقرهمبارک ةسور . ١

 ».رین دشمنان استت گیرد، و حال آنکه او سخت دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می می
 ٢٠٧ ةآی/بقره ةمبارک ةسور . ٢
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گفت بگو این آیه هـم  . کنند یمکه جان خودشان را براي طلب رضایت خدا نثار 
ـرد تبلیغـاتی       . ابن ملجم نازل شده درباره خیلی احتیـاج داشـت، خیلـی بـرایش ب

یکی از اصحاب پیغمبـر کـه پیغمبـر را دیـده در جنـگ در کنـار       . داشت این کار
سرباز بود، هنوز مکلف نبود کـه   اش یبچگپیغمبر بوده چون سمره بن جندب از 

هم بود و اصحاب پیغمبر هم بـوده،   ییجور نیا، آدم کرد یمشرکت  ها جنگتوي 
ـ ا دربـاره بگوید . کند تفسیر جور نیااین بیاید آیه را نسبت به امیرالمؤمنین   هـا  نی

پیشنهاد کرد، سمره بن جندب آدم بدي بود شقّی بـود، امـا وجـدانش    . نازل شده
این کارها بودند  واسطهبه کسانی که  .کنم ینمحاضر نشد، گفت نه من این کار را 

. توي دستگاهش، گفت بگویید که حقّ حساب تو خواهد رسید، نگران پول نباش
. خیلی پول بوده ها زماندرهم آن  هزار پنجاه. میده یمو پول پنجاه هزار درهم به ت

آن  يهـا  يگـذار  متیقیعنی پنج هزار مثقال طال؛ به حسب . مثقال نقره هزار پنجاه
، گفـت  دهـد  یمبهت پول  هزار پنجاهبهش گفتند که . یک ثروت عظیمی بود. روز

ن جنـدب هـم   که خود سمره ب ندیگو یمحاال بعضی . کنم ینمکه نخیر، من قبول 
وجدانش ناراحـت   که این؛ نه کند یم یبازارگرم خواست یم، هی کرد یمبازیگري 

. زد یمـ که معاویه احتیاج دارد، در حقیقت چک و چونـه داشـت    دانست یم. بود
، بـه گـردن   دانـم  ینمـ دیگر مـن   کرد ینمقبول  حاال یا این بود یا وجدانش واقعاً

صـد  . وقتی قبول نکرد، قیمت را باال بردند. ما گناه سمره بن جندب را میریگ ینم
. هزار درهم، باز قبول نکرد صد و پنجاه هزار، با دویست هـزار، بـاز قبـول نکـرد    

ظاهراً به سیصد، پانصد درست یادم نیست به یک مبلغ عظیمـی مـثالً در حـدود    
 يا العاده فوقسیصد هزار یا پانصد هزار یا پانصد هزار درهم رساندند، یک ثروت 

 عقل یباین کار بود گفت این  واسطهکه  یکس آنمعاویه به . قبول نکرد بازهم. بود
بگویید پانصد هزار را بیاورند ببینـد چقـدر   ! پانصد هزار را چقدر است؟ داند ینم
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ـب، دسـتور داد بـه آن      کند یماست بعد ببینیم قبول  یا نه؟ معاویه گفت خیلـی خُ
ـب  . رادر بیاور اینجاکه پانصد هزار درهم از خزانه ب دار خزانه هـم   هـا  وقـت  آنخُ
بنـا   هـا  حمـال و سنگین و حجـم زیـاد و    ها سهیکو توي  يا نقرهي ها پول، ها پول

، ها پولحاضري یا نه؟ نگاهی کرد به این . کردند هی این پانصد هزار درهم است
و آیه را به همین ترتیب تفسیر کـرد و  . دید خیلی ثروت عظیمی است، قبول کرد

ي چرنـد غلـط   هـا  حرف گونه نیاکه در دنیاي اسالم  اگرچه. ها کتابد در این مان
را انداختنـد دور؛ امـا    ها نیاعلما آمدند  بعدهاغالباً . آمیز غالباً بر چیده شدالتذر

هـم اثـر    يا عـده باالخره بـاقی مانـد، در ذهـن یـک      ها نیاخُب یک رشحاتی از 
ي ها روش، ها روشاین  مجموعه. غ، تبلیکرد یمگذاشت، این کاري بود که معاویه 

ـب از ایـن بگـذریم   . براي کسب قدرت دهد یممعاویه را تشکیل  ي هـا  روش. خُ
 هـا  آن. جریان حق؛ جریان حق هم بیکار که نشسته بود در مقابل این تهاجم باطل

یی داشتند که به طور خالصه عبارت است از اول مقاومت و تحـرك  ها روشهم 
امـام  . ترسید که بجنگد؛ نه 7امام حسن مجتبی کنند یمخیال  یبعض .قدرتمندانه

من نگاه . قاطعانه عازم به جنگ بود و جزو شجاعان عرب است 7حسن مجتبی
در قضـایاي مختلـف،    7ي امام مجتبـی ها يدالورتوي کتاب، در شرح  کردم یم

منتهــا در . ي آن حضــرت در جریانــات مختلــف خیلــی زیــاد اســت هــا يدالور
 7جایی که میدان جنگیـدن بـود، خـود امیرالمـؤمنین    ین، آني امیرالمؤمنها جنگ

بروند در  ها نیا گذاشت ینم، 7و امام حسین 7مانع شد از جنگیدن امام حسن
بعضی گفتند کـه چـرا شـما محمـد بـن حنیفـه را       . خطر خودشان را قرار بدهند

ی و امـام  فرسـت  ینمـ را  7ی جلـو، آن هـم پسـرت اسـت، امـام حسـن      فرست یم
ـ ا. منقطع بشود 9که نسل رسول اکرم ترسم یمرمود را؟ ف 7حسین تنهـا   هـا  نی

احسـاس خطـر   . را حفـظ کـنم   9نسل پیغمبر خواهم یمو . پیغمبرند بازماندگان
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 عالقـه نـه بـه خـاطر    . را حفظ کنـد  ها نیا خواست یمتوي میدان جنگ،  کرد یم
کـه   7خودش، خُب به فرزندان دیگرش هم عالقه داشت، و خود امیرالمـؤمنین 

. داشته باشد يا واهمهو کسی نبود که از خطر  ریخطرپذجنگ و مرد میدان و  مرد
را  هـا  آنکـه   خواسـت  ینمفرزندان پیغمبر بودند و امیرالمؤمنین دلش  ها نیامنتها 

ـ اي امیرالمـؤمنین  هـا  جنگچون در . بیاندازد درخطر حضـور کـه داشـتند،     هـا  نی
ت که نـام ایـن دو بزرگـوار    زیادي نکردند، به خاطر همین جهت، اس يدار دانیم

؛ لکـن در  نشـده  ثبـت جـزو شـجاعان آن دوره    7و امـام حسـین   7امام حسـن 
عثمـان   خانـه حضور داشته، در دفاع از  7ي اسالمی با ایران، امام حسنها جنگ

داشـته و در   حضور 7، امام حسن7در مقابل مهاجمین، به دستور امیرالمؤمنین
 در همان جنـگ . ش را اثبات کردهحضور خود 7قضایاي بسیار مهم، امام حسن

بوده،  7مجتبیمهمی بر دوش امام حسن  العاده فوقي ها نقشجمل و صفین هم 
را در ماجراهاي صـفین و جمـل ایـن دو تـا مـاجرا بـه        7که من نام امام حسن

یعنـی آن حضـرت امـام    . تـر دیـدم  را کم 7خصوص زیاد دیدم، نام امام حسین
تر حتی حضـور داشـته از امـام    ، بیشها انیجرو در  ها دانیمدر  7حسن مجتبی

. ، قـوي يآور زبـان نخیر، مرد جنگ، مرد سیاسـت، مـرد تـدبیر، مـرد     . 7حسین
، مو بر بدن خواند یم که یوقترا انسان  7مباحثات و مجادالت امام حسن مجتبی

در ماجراي صلح و بعد . مندانه است، از بس قوي و قدرتستدیا یمانسان راست 
که از کلمـات   شده نقلوار از این بزرگ يا کوبندهکلمات قاطع و  چنان آناز صلح 

مـن در کلمـات   . رسـد  یمـ به نظـر   زتریتو  تر کوبندهدر مواردي  7امیرالمؤمنین
بـا دشـمنان؛    مقابلـه تر دیـدم در  کوبندگی و قدرت را کم جور آن 7امیرالمؤمنین

و از نزدیـک   رو روبه دشمنانی چنان آنشاید به خاطر این بوده که امیرالمؤمنین با 
کمبـودي در   گونـه  چیه نیبنابرا. وقیح و خبیث باشند قدر نیامواجه نشده بود که 
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مندانه ایستاده براي قدرت. کمبود در شرایط زمانه است. نیست 7کار امام حسن
ایسـتادگی   ییجاهاکی. جایی که ممکن است، تا آنهاست روشاز  یکی نیادفاع، 
یـک   هـا  روشتغییر روش و مانور در انتخاب . شود یمم مندانه به ضرر تماقدرت

حق اهمیـتش بسـیار    ها دستگاهکار تبلیغ در . دوم، تبلیغ. کار اساسی و الزم است
از . که گفتیم جریان حق در تبلیغ دسـتش بسـته اسـت    طور همان منتها. زیاد است

واقـع  آن چیـزي را کـه حـق و    . استفاده کنـد  تواند ینم، از هر روشی يا وهیشهر 
مـردم   ذهـن یی هست تـوي ذهـن مـردم، در    زهایچ، یک کند یمبیان  هست فقط

را به همان شکلی که مـردم   ها آنمطلوب است، جریان باطل هیچ ابایی ندارد که 
و لـو تلـخ    کنـد  یمـ بیان کند؛ اما جریان حق نخیر، حق را بیـان   دارند یمدوست 
ـ دار یمـ دوسـت   کـه  اینکه با  ماها. کند یمکه انسان تعجب  زند یمحرف  کـه   می
. اسـت در مـواردي   زیـ انگ تعجـب  یحتـ باشد، براي ما هـم   ها روش مانیها روش

معاویه سـعی  . گفت یممعاویه تملق مردم را . کرد ینماین کار را  وقت چیهمعاویه 
ـ بنعلی. به هر قیمتی هست حمایت مردم را جلب کند کرد یم ایـن   7طالـب  یاب

اصول اسـت   برخالفنیست؛ بر خالف تقوي است، بلد  که ایننه . کند ینمکار را 
تقـوا   مسألهاگر  1»الَعَربلَو ال التُّقی لَکنُت َادَھی « :فرمود 7طالب یابو خود علی بن 
تـوي ایـن کارهـا،    . بـودم  تـر  زرنـگ نبود، من از معاویه  ها ارزشنبود مالحظات 

و نزدیکـی او بـا پیغمبـر     سـابقه علـی و   شـه یرواقعش هم همین است، اصـل و  
او؛ معلـوم اسـت کـه از معاویـه      باعظمـت افتخارات عظیم او و آن ذهـن و روح  

منتهـا حـق اجـازه    . بکنـد  کارهاخیلی  تواند یماست و  تر زرنگو  بلدترو  واردتر
آن چیـزي کـه در   . هـا  ارزشدیگر اصرار بر حفظ  وهیش؛ و ییگرا ارزش. دهد ینم

است این اسـت کـه    توجهمورد ها آني ها وهیشدستگاه حق خیلی مهم است و در 

                                                           
 ٢٤ص /٨ ج/الکافی . ١
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را بـه هـر قیمتـی هسـت حفـظ کننـد، و در نهایـت         هـا  ارزشکـه   دردنداصرار 
این را هم توجـه داشـته باشـید؛    . حراست از بقاي مکتب حدومرزتا  ینینش عقب

که اصل مکتب بـه خطـر بیفتـد     شود یمیعنی حق اگر دید که ایستادن او موجب 
امـام حسـین   . کـردن  ینینشـ  عقباز  دیآ ینمو عارش  نجنگ، کند یم ینینش عقب
مـن اگـر قـرار باشـد      1»النّارالَموُت َخیٌر ِمن ُرکُوِب الَعاِر َو الَعاُر َخیٌر ِمن ُدُخوِل « :فرمود

هست  ییجاهاکی. شوم ینماما داخل آتش جهنم  کنم یمننگ را قبول بکنم، قبول 
حاضرند عذاب  یک کاري را انجام بدهند دیآ یمننگشان  که اینبراي  ها یبعضکه 
طو  خَ ننگ چیست؟ اصل این است که انسـان  . الهی را به خودشان جلب کنند 2س

را انجام بدهد، ولـو   اش فهیوظاصل این است که انسان . رضاي خدا را جلب کند
ـ باشد، برگشـتن از   یحرف کیبرگشتن از  از یـک   ینینشـ  عقـب باشـد،   یخطـ  کی

ه خدا راضی است؛ ببینید ایـن  ، هر چه کخواهد یمهر چه که خدا . موضعی باشد
، آن وقتی جور نیهمهم  7یک اصل است در زندگی ائمه؛ در زندگی امام حسن

ناچار شد صلح با معاویه  ها تیواقعو فشار  ها ضرورتبه خاطر  7که امام حسن
بـر جنـگ    3صیتحر، فرستاد یمتا آن وقت مرتب لشکر  که یدرحالرا قبول بکند، 

کارهایی که بـراي یـک    همهو  نوشت یمو نامه  کرد یمرا جلب  روهاین، و کرد یم
، توانـد  ینمـ ، بعد کـه دیـد   داد یمانجام  7جنگ تمام عیار الزم است امام حسن

آن وقت بعد از آنی کـه  . دوستان نزدیکش حتی از او برگشتند. صلح را قبول کرد
خوشحال شـدند، تـه دلشـان از جنـگ      ها یلیخصلح را قبول کرد  7امام حسن
یی هم که حتی شاید در دلشان خوشحال شده بودنـد،  ها همانبودند؛ اما  ناراحت

                                                           
 ١٢٨ ص/ ٧٥ ج/بحاراالنوار . ١
 خشم و غضب )س خ ط( . ٢
 بر انگیختن )ح ر ص( . ٣
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شما چرا ! بنا کردند آن حضرت را مالمت کردن، که آقا 7برگشتند به امام حسن
را  هـا  آناسـم   خـواهم  ینمـ از حرفت برگشتی؟ نزدیکان حتی، بزرگانی کـه مـن   

 7امـام حسـن  آمدنـد بـه    هـا  آني تابنـاك،  هـا  چهرهداراي  صحابهبیاورم، جزو 
کرد براي حفـظ مکتـب    ینینش عقباما آن بزرگوار، . تعبیرات ناشایستی را کردند

 7علـت شکسـت امـام حسـن    . بعدي تحلیل شکست جریان حـق اسـت   مسأله
عبارت بود از ضعف بیـنش عمـومی، علـت اصـلی، و آمیختـه شـدن ایمـان بـه         

،   ناآگاه اریبسضعف بینش عمومی، مردم  نهیزمدر . ي ماديها زهیانگ بودند انصـافاً
برایشان مادیت شـده  . ي ماديها زهیانگشده بود به  ختهیآم هم شان یمذهبو ایمانِ 
از ده، بیست سال قبل از آن؛ از حدود ده پـانزده   ها ارزشمتزلزل شدن . بود اصل

یـک  . ذره ذره متزلزل شده بود ها ارزش، 7سال قبل از ماجراي صلح امام حسن
موجب شد  ها نیا همهبه وجود آمده بود و  زهایچین مقدار تبعیض و یک مقدار ا

و اما رفتار گروه فاتح با گروه مغلـوب ایـن   . نتواند مقاومت کند 7که امام حسن
و یارانشـان را بگیرنـد در زنـدان     7بیاینـد امـام حسـن    کـه  ایـن بود که به جاي 

ان را احترامشـ  الظـاهر  یعلمسلط شدند نه خیلی هم،  که یوقتبیاندازند یا بکُشند، 
حفظ کردند؛ و با حضرت دیدار کردند خیلی احترام کردند، امـا معاویـه و گـروه    

شـخص را حفـظ   . فاتح تصمیم گرفت بر محو شخصـیت و تضـعیف شخصـیت   
کـه گفـتم در    طور همانبود که  ها آناین روش . بکنند نابودکردند تا شخصیت را 
و بسـیار   غبـارآلوده آمیـز و  فضـاي بسـیار فتنـه   . قراردادنـد تبلیغات این را اصـل  

کل جامعه را در  میتوان ینمحاال که . و مسموم، یک جریان را پیش ببرند خطرناك
روي آوردن به یک جریـان   يجا بهپوشش تفکر درست اسالمی قرار بدهیم، پس 

که همان جریان عمومی است یک جریان عمیق و اصـیل را در   زوال روبهرقیق و 
ي هـا  اصـالت حفظ  کنندهتا بماند و تضمین  میدار یماقلیت و در زیر پوشش نگه 
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یـک جریـان محـدودي را بـه وجـود      . کرد 7این کار را امام حسن. اسالم باشد
 صحابهآورد، یا بهتر بگوییم سازماندهی کرد، که این جریان همان جریان یاران و 

ي هـا  دوراندر طول تاریخ اسالم، در طول  ها نیاکه . است، جریان تشیع تیب اهل
اگـر  . خفقان آلود، ماندند و موجب شدند و تضمین کردند بقاي اسـالم را  سیاه و

، جریـان امامـت و جریـان بیـنش     شـد  یمدگرگون  زیچ همهنبودند به کلی  ها نیا
و اما فرجام؛ فرجام این شد که گـروه  . اسالم واقعی بود کنندهکه تضمین  تیب اهل

ن و ضعیف شمرده شدگان شدند محکومان، و مغلوبا زورمندانغالبان و فاتحان و 
امروز شـما اگـر نگـاه کنیـد آن     . شدند حاکمان و فاتحان در ذهنیت جهان اسالم

ذهنیتـی اسـت کـه امـام حسـن       شیکمـاب ذهنیتی که در دنیاي اسالم وجود دارد، 
، نه ذهنیتی که معاویه و بعد از کردند یمآن را ترویج  7و امیرالمؤمنین 7مجتبی

آن . کردنـد  یمـ تـرویج   هیـ ام یبنلک و مروان و خلفاي او یزید و بعد از او عبدالم
ذهنیت . به کلی شکست خورد و از بین رفت، در تاریخ دیگر نیست ها آنذهنیت 

نواصب که یکی از . را اگر بخواهیم ما اسمی رویش بگذاریم همان نواصبند ها آن
ق به حساب  رجی که امروز هم در دنیاي اسالم بر افتادنـد، وجـود خـا    ندیآ یمفرَ
به خاندان پیغمبر و اسـالمِ   دادند یمنواصب یعنی کسانی که دشنام . ندارند ظاهراً

اگر قرار بود که معاویه فاتح . آن بود ها آنرا قبول نداشتند، که جریان ذهنی  ها آن
بایستی آن جریان بر دنیاي اسالم حاکم باشد، در حـالی کـه    امروزو حاکم بشود 

در دنیـا   7و امـام حسـن   7کـري امیرالمـؤمنین  نخیر، امروز به عکس جریان ف
دو و دسـت دوم   درجهاز عقاید  يا پارهحاکم است؛ اگر چه در برخی از فروع و 

 نیبنـابرا  7امـام حسـن  . جریان این اسـت  مجموعمنتقل نشده، اما  ها همانعیناً 
از ماجراي صـلح امـام    يا خالصه کی نیا. فاتح شد و جریان او جریان پیروز بود

    2/2/1368. ز دیدگاه تأثیر آن در کل تاریخ اسالم بودا 7حسن



  
  
  
  

  7زندگی و احوال امام حسن
  از تولد تا شهادت

  
  1ديرمضان محم

 
  مقدمه

ـ ، عنایشخصـ  يها یژگیو: ، از جهات متعدد از جمله7یمجتبامام  ـ ت وی ژه ی
 يونـدها یرر قـرآن بـر حفـظ حرمـت پ    کـ م دیـ تأک و ایشـان بـه   9رسول خـدا 

  .دارد يگاه ممتازینزد مسلمانان جا 2،تیب اهلبه  یکیو ن يشاوندیخو
ن امـام  ین معصـوم و سـوم  یچهـارم  یبر زنـدگان  یوتاهکمرور  ،روشینوشته پ

بـه نقـش    ،ع عصر آن حضـرت یوقا یه ضمن بررسک است  7یامام مجتب ،عهیش
  .کندمیدر حوادث مختلف اشاره  ایشان و سازندهار مهم یبس

با استناد به  ،و مقبول اهل نظر درخور یمتن ن نوشته بر آن است تایتالش در ا
ـ ه اکـ هـات  یاما ه ؛ه شودیته و منابع معتبر و مستندات متنوع كمدار ن نوشـته و  ی

ت ثمـره قلـب   یـ از جمـال مظلوم  غبار غربته بتواند کسته آن باشد یامثال آن، شا
 !برافکنـد رت او یصـورت و سـ   یو برقـع از جمـال نـوران    ردیـ برگو فاطمه  یعل
سنده ین نوین نوشته در حد خرده بضاعت و توان ایه اک دینما یم یعیطب ،رو نیازا

د یـ مف ییب و نقص نباشد و منتظـر راهنمـا  یاز ع یخال ،ها نوشتهاز  ياریمانند بس
  .ش سازندین منت خویرا قر يباشد تا و معرفت شناس خردهصرافان 

                                                           
 .استادیار پژوھشگاه حوزه و دانشگاه . 1
  .گریه دیآ ھا دهاحزاب و  ٣٣حشر؛  ٧انفال؛  ٤١؛ یشور ٢٣ات، یآ. ٢
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 يگذار ناموالدت و 

در خانه حضرت  2يم هجرسال سو 1رمضان كمه ماه مباریدر ن 7امام حسن
 يبرخـی تولـد آن حضـرت را سـال دوم هجـر     . نددر مدینه متولـد شـد   7یعل

و حضـرت فاطمـه در رمضـان     7یحضرت عل ازدواج به که با توجه 3اند دانسته
از تولـد او شـادمان    9خـدا رسـول  . رسـد  ینمبه نظر  درست 4يسال دوم هجر

و در روز هفـتم   نـد اذان گفت و در گـوش او  ،5ندام او را با خرما برداشـت ک، ندگشت
کـه   نـد قـه خواند یبـراي عق  ییو دعـا  نـد کرد یقربـان  يگوسفند او يبرا ،والدت

 7.نددینام »حسن«سپس او را با الهام الهی  6.خواندن آن به هنگام عقیقه سنت شد
وي را بـا الهـام از نـام     يگـذار  نامر و یشب برخی حسن و حسین را معادل شبر و

در  7ي را شـباهت هـارون و حضـرت علـی    گـذار  نامن پسران هارون و وجه ای
براي هـارون   توراتپسرانی به این دو نام در  اوالً کهدر حالی 8،اند دانستهوصایت 

فـتم  سال ه ،به هارون در وصایت 7تشبیه حضرت علی که نیاذکرنشده و دیگر 
ـ روا یه برخـ یبر پا .در سال سوم هجرت 7هجرت بوده و تولد امام حسن  ،اتی

این گزارش  9.دنرا حرب بگذار 7ند، نام امام حسنبود درصدد 7یلحضرت ع
که در هیچ حالی  7رفتار امام علی دربارهتاریخی  يها دادهضمن ضعف سند، با 

                                                           
 .٦، ص ٢ج ، مقتل الحسین ؛٥، ص ١٤، ج شقتاریخ مدینه دم. ١
  .٤٠٢، ص ١ ج ،الوریاعالم ؛ ٣٢، ٢ج  االشراف انساب ؛٩٨ ص ،الطبقات ترجمه االمام الحسن .٢
  .٣٣، ص ٤، ج تاریخ. ٣
 .٣٧ ص ،١١ج  ،یالھد سبل؛ ٤١٠ ص ،٢ج  ،یالطبر خیتار .٤

  .١٣٧ص  ،١٥ج  ؛الشیعة وسائل .١٢
 .٤٣٠ص  ،٢١، ج وسایل الشیعه. ٦
 .٣٥٣، ص ٦ج   ،الطبقات الکبری. ٧
، ٢ج، ترجمه و شرح کشف الغمة؛ ١٩٧ ص ست و ھشتم،ی، مجلس بامالی صدوق ؛٤٦٨ ص ،مسند، ید بن علیز. ٨

 .٩٥ص 
  .٢٣٩ص ،١٠ج ،الطبقات الکبری .٩
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امویـان و بـراي    تـر  بیشسازگاري ندارد و  1ند،گرفت ینمسبقت  9بر رسول خدا
ـ . انـد سـاخته  7یاز حضـرت علـ   طلب جنگنشان دادن چهره تند و   ،هعـالو ه ب

داد، اگـر   7یفرزندان زیادي به حضرت عل 7ی بعد از امام حسنخداوند متعال
بـر پایـه   . ندگذاشـت  یمرا حرب  نام یکی از فرزندانش ندنام حرب را دوست داشت

خـداي   يهـا  نـام از  ، نام پنج معصوم اول9نقلی از سلمان فارسی از رسول خدا
ب و ولـی از  یـ ، طیتقـ  ،یمجتبـ  ،کـی ، زدیس النبی،سبط 2.مشتق شده است یتعال

ــاب آن حضــرت هســتند  ــ 3.الق ــ یبرخ لقــب آن حضــرت  نیمشــهورتررا  یتق
ان ابنی ھـذا «حدیث: نددمورفبه او عطا  9اما لقب سید را رسول خدا 4،اند دانسته
 يها بخششبه دلیل  7مام مجتبیا. آن است دیمؤ6»سیدا شباب اھل الجنه«و  5»سید؛

  7.بودند نیز مشهور »تیب اهلم یرک«به فراوان 
 يبـه وزن موهـا   نـد و دسـتور داد  ندرا سـترد  7حسـن موهاي سر  9امبریپ

که براي  7از حضرت ابراهیم یتأسبه  9رسول خدا 9.دهنصدقه د 8سرش نقره
  10.ندفرزندش اسحاق و اسماعیل تعویذ خواند، تعویذي مخصوص خواند

 
  و شباهت  7یل امام حسنشما

وصـف   9خـدا افراد بـه رسـول    نیتر هیشبرا  7امام حسن ،منابع تر بیشدر 

                                                           
  .٢٦ص ،٢ج، 7عیون أخبار الرضا .١
  .٦، ص ٢٥، ج بحاراالنوار. ٢
 .٢٥٥ ص ،٤٣ج ،ربحار األنوا؛ ٤٨٨:ص ،١ج ، کشف الغمة .٣
 .٦٩٤، ص٢، ج الفصول المھمه. ٤
 .٥٣ ص ،7یأخبار الحسن بن عل. ٥
 .٣٣١ ص ،الدر النظیم ؛٨٤ ص ،الخواص ةتذکر. ٦
 .١١ص ،٨، ج االنتضار ،یعامل  ؛٤٩٧، ص ١ ج ،الذریعه. ٧
 .٢٣١ ص ،١٠ج  ،الطبقات الکبری .٨
 .١١٣، ص ٢، ج غایة المرام؛ ٣٣٣ص  ،٤مصنف، ج  .٩

  .٣٣٧ – ٣٣٦ص ، ٤ج  ،المصنف .١٠



  53    از تولد تا شهادت 7نزندگی و احوال امام حس

 

 ،و خصـلت و چهـره   يخـو  را در 7، امـام حسـن  9پیامبر یتیدر روا. اند کرده
اهـل سـنت بـر شـباهت امـام       دیـ تأک 1.خود وصف کرده است مردم به نیتر هیشب

و  است انگیز؛ مبالغه7یعلایشان به حضرت  یشباهت یب، و 9پیامبربه  7حسن
  2.سیاسی آنان دانست -فکري  يها شیگراو  ها دگاهیداز  برگرفته توان یم آن را

 یچشـمان  ،یسـرخ  ل بـه یمتماد یسف يا رخسارهداراي  ،آن حضرت در شمایل
ـ  ،مجعـد و پـر   یسـوان یگ ،انبـوه  هاییریش ،هموار صاف و يا گونه ،اهیس  یگردن
 ،درشـت  یاستخوان انه،یم یقامت ،ضیعربین دو کتفش  ،متناسب یاندام ،مگونیس
از  بودنـد و  نکـی نم ییمایسـ  ،وتـاه کبلند و نه  چندان نه ،انهیم يقد ،یکبار یانیم

 هـا  چهـره ن یبـاتر یدر شـمار ز  یشـان را ا  چهرهو  .ندکرد یمخضاب سیاه استفاده 
نسـبی نیـز آن حضـرت     ازنظـر  ،ظـاهري  يهـا  یژگیوافزون بر  3.اند کرده وصف

ـ  يا خطبهد که خود آن حضرت در ندار ییها یژگیو ه طوالنی در حضور معاویه ب
  4.ندپرداخت ها آنمعرفی 

  
  9امام در عصر رسول خدا

 يسـپر  9دوران پیـامبر فش را در یهفـت سـال از عمـر شـر     7امام حسن 
از شـخص   گانـه خـود را  پنج ينمازها ازجمله ياز اعمال عباد ياریو بس 5ندردک

پیـامبر نـازل    ضمن حفظ برخی آیـاتی کـه بـر    7امام مجتبی 6.حضرت آموختند

                                                           
  .برنامه نور ٣٨٤ص/ ١، جعابیاالست ؛٢٤٥، ص ١الخامسه، ج ،الطبقات الکبری. ١
 .٦٨٣، ص٦، جمسند احمد. ٢
  .١٣٧، ص٤٤و ج  ٣٠٣ص ،٤٣ج ،بحار األنوار؛ ٤١٩ص ،١ج ،تاریخ الخمیس؛ ٥١٥ص ،الدر النظیم. ٣
  .مجلس سی و سوم، ١٧٩، صامالی شیخ صدوق: نک. ٤
 .١٨٥، ص٣ج  ،مناقب. ٥
  .٢٠ص ،٣ج ،األشراف أنساب .٦
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ـ روا. نـد ااز آن حضرت نقل کـرده  ، روایاتی نیزشد یم ـ ات زی ي نشسـتن امـام   ادی
 شدن سجده آن حضرت یو طوالن سجده حال در 9پیامبررا بر دوش  7حسن

را بر   7ینو برادرش حس 7پس از اتمام نماز حسن 9پیامبر 1.کنند یم دییتأ را
  2.ندنشاندزانوهاي خود می

و پیوسته عالقه  دناصرار داشت 8حسنینق در مورد یان حقایرسول خدا در ب
سـخنان خـود را در مـورد آن دو جهـت      ؛ردهکـ ار کخود را نسبت به آن دو آشـ 

  3.دنآنان را به مسلمانان نشان ده یگاه واقعیجا تا ،ندداد یم
از حـوادث دوران   ياریدر بسـ  9پیامبرمحضر  كعالوه بر در 7امام حسن

 ماننـد . یده اسـت رس در این زمینهگرچه اخبار اندکی ایشان بودند، هجرت همراه 
. نه حضور داشتندیمد یاسیس يها گروهو  ها نحلهان، یه همه ادک مباهلهحادثه مهم 

ل مهم بر عصـمت  یه از دالک 4ندر شدیه تطهیسا و آکث یمشمول حدآن حضرت 
سـال  (عت رضوان یدر ب 7نیحسعالوه بر آن، همراه برادرش . آن حضرت است

آن سـر   يبـاال همراه بـرادرش   9رپیامبهنگام رحلت  يو 5ند، حاضر بود)ششم
فاطمه امبر، یپ كدر لحظات آخر عمر مبار ،جابر بن عبداهللانقل  به. ندحضرت آمد
نه رسـول  یس يرا روشان خود دو فرزند .ندآن حضرت وارد شدبر ن یهمراه حسن

: نـد فرمود امبریـ را جدا سازد، پ ها آنخواست  7یحضرت عل .انداختند 9خدا

                                                           
 .٢١٣، ص١٣، جتاریخ دمشق. ١
  .١٥٩ ص ،١٤ج  ،تاریخ دمشق ؛٢٠٧ص  ،٨ج  ،البدایة و النھایة .٢
  .١٩٤ص / ٩ج ، مجمع الزوائد .٣
 .٣٣آیه  احزاب،سوره . ٤
 .٢٦٨ ص ،غرر األخبار و درر اآلثار .٥
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ـ انـد و  یز مـرا ببو یـ م و آن دو نیآن دو را ببـو  ن تا مـن کآن دو را رها «  نیچنـ  نی
  1».میشو مند بهره

  
  9پیامبرامام حسن پس از 

شاهد حوادث و رخـدادهاي دوران سـه خلیفـه     9پس از پیامبر آن حضرت
 يهـا  تـالش و  ندو خلفا بود تیب اهلنخست و شاهد یک تنازع سرد و پنهان بین 

سیاسـی نیـز بـه     مسـائل در  .ندنی داشتدی يها آموزهتوسعه و تعمیق  برايزیادي 
ـ و به 7امام علیسیاسی مورد قبول  يها تیاولورعایت  در دوره خلیفـه دوم   ژهی
ر خواست از منبر جـدش  کابوب از 7یامام مجتب ،در دوره خلیفه اول. ندملزم بود

ـ فـه اول از ا یخل یتیاز نارضـا  .3و ابـوبکر نیـز او را تصـدیق کـرد     2پایین بیاید ن ی
ت ناشـی از  کـ حرایـن  ه ک دیآ یبرم 7ید اتهام قرار گرفتن امام علمور ت وکحر

 .از خلیفه اول بوده است تیب اهلنارضایتی 

فـظ اصـل   ح ي، بـرا 7یماننـد امـام علـ   ز یفه دوم نیخلدر زمان آن حضرت 
و تنها پـس   ندداشت یو انفعال یمدارات ینگرش ،یگسترش دعوت اسالمو رسالت 

 9با رسول خـدا  خویشاوندياو به جهت  از طرف ،از مجروح شدن خلیفه دوم
  4.شدند شش نفره يناظر بر شورا
یکسان  ،تا دوره خالفت عثمان 7و امام حسین 7درباره امام حسن ها گزارش
در دوره بعـد از عثمـان متفـاوت     7ي مربوط بـا امـام حسـن   ها گزارشاست، اما 

                                                           
 .٧٦ص ٢٨، جراالنواربحا؛ ١٢، ص ٢، جکشف اللغمه؛ ٧٤، صروضه الواعظین. ١
 .٤٠، ص٤ج ،مناقب. ٢
، ص ١، ج علل الشرایع ؛١٧، ص٢، جشرح حدیدی ؛٦٨، ص السقیفه و فدک ؛٢٧٨، ٣، ج انساب االشراف. ٣

١٨٨. 
 .٢٥و  ٢٤، ص ١، جاالمامة و السیاسة .٤
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گردیـده از   و سعی شده گزارشي براي ایشان در این دوره ا برجستهگردیده و نقش 
اي مالیم و حتی همسو با خلیفه سوم و در مواردي نیز مخالف چهره 7امام حسن

پیـروزي طایفـه    خالفت عثمان درواقع که یدرحالنشان داده شود؛  7حضرت علی
ـ سهم و عثمانبود و  9و دیگر صحابه پیامبر هاشم یبنبر  هیام یبن قـدرت  در ي ا ژهی

سـهم  . در بـه قـدرت رسـیدن آنـان داشـت      يمؤثرو نقش  1شدقائل  هیام یبن براي
 7امام مجتبی صحابه نیز در این عصر تنها شرکت در فتوحات بود که مطابق نقلی،

ي تـاریخی، امـام   هـا  گـزارش نماندنـد و بـر پایـه برخـی      بینص یبنیز از این سهم 
در فـتح برخـی    ه بودنـد و ابتداي خالفت عثمان تقریبـاً بیسـت سـال   ، در 7مجتبی

بـا توجـه    2ندحضور داشت) مازندران(، طبرستان )26سال ( فریقاآال مناطق مانند شم
خی براي موجه نشـان  بردر فتوحات وجود دارد، شرکت امام به تردید جدي که در 

 ».جهاد دري از درهاي بهشت است«: اند گفتهدادن حضور آن حضرت در فتوحات 
 شـدن  فـدا  دیگـر  و اسـالم  گسـترش  اوالً ً فتوحات، در شرکتاند  که گفتهو یا این

دالیـل تـاریخی    که یدرحال  ،است تیب مطلوب اهلمساله  هر دو که بود اسالمدرراه 
ي ریـ گ کنـاره ، ازجملـه  3در فتوحات اسـت؛  تیب اهلنکردن زیادي حاکی از شرکت

ـ ااز مناصب حکومتی، گذشته از  7یعل حضرت فتوحـات در زمـان خلفـا     کـه  نی
یی داشـت و بـا فتوحـات زمـان خلفـاي      اکشورگشجنبه  کامالًخلیفه سوم،  ژهیو به

 المال تیب يبند هیسهم در یک نوع سیاست تبعیض که نیادیگر . پیشین متفاوت بود
 کـه  آنگذشـته از   4.کـرد  ینمـ مطابقـت   تیب اهلکه با روش  بوددر فتوحات حاکم 

داشـتند و در    9توجهی خاص به حفـظ دو سـبط رسـول خـدا     7حضرت علی

                                                           
 .١٠٢، صتشیع در مسیر تاریخ .١
 .٦، ص٣، جالکامل فی التاریخ. ٢
 .١٣٠ـ  ١١٤، صم الحسنالحیاة السیاسیه لالما: نک. ٣
  .١٧٠، صیمحمد سپھر ترجمه ،7یمجتبتحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن  .٤
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، هرگز رو نیااز  1ندداد ینمدر معرض خطر قرار  راي دوران خویش آن دو ها جنگ
شـرکت امـام    احتمـاالً . ندفرسـتاد  یهمراه یک فرمانده اموي به جنـگ نمـ  آن دو را 

در فتوحات، در جهت همراهی امام با خلفا ساخته شده و تنهـا در منـابع    7حسن
 داريکه با حال هواي فرهنگ حاکم بر شام نوشته شده و طرف شود یم افتسنی ی

  .مشهود است ها آناز امویان در 
پـدر بزرگوارشـان بـه خانـه      هخواست به ،هنگام محاصره عثمان 7حسنامام  

آن حضرت را قرار گرفته و  یبرخ کمستمس ،امر نیو همند وشد داشتآمدعثمان 
 درصـدد  ی،ن اخبار سـاختگ یه اکاست  یعیطب 2.اند دانستهاز مدافعان خلیفه سوم 

هرگز زیرا  ؛شده ساختهفه یامام با خل یو هماهنگمان ت خالفت عثیه مشروعیتوج
ره عثمان سازگار نبـوده و  یبا س  7یمانند حضرت عل 7امام حسنره مستمر یس
 عیوقـا  .نداز خلفا نداشت کی چیهبه نسبت  7یاز امام عل یموضع متفاوت گاه چیه

ـ بـه ا  ،از عثماندفاع حضرت ه کرد کبعد از قتل عثمان ثابت  ه کـ  ن جهـت بـود  ی
بهانه به  فقط ،شته شودکاگر عثمان  هک ندکرد یم كته را درکن نیا یخوب به یشانا

 جهـت از عثمـان در   7، دفاع امام حسـن نیبنابرا. افتد یمان یه و امویدست معاو
بـه  به همـراه پـدر   ابوذر  بدرقه. ندخواست یم 7یه حضرت علکبود  یهمان هدف
  .از وقایع دیگر دوره عثمان است 3دیهنگام تبع

  
  7نامنؤرمیامخالفت دوران در  7مام حسنا

نار پدر بزرگوارشان کخود را در  كسال از عمر مبار یمدت س 7امام حسن 
 نیتـر  مهـم از . بـود دوران خالفـت آن حضـرت    ،از آن یه بخشـ کـ ردند ک يسپر

                                                           
 .١٥١، صالمعیار و الموازنه ؛٣٢٤، ص تذکرة الخواص ؛٤٤٠، ص٤، جطبریتاریخ . ١
 .٤١٨، ص٣، جتاریخ طبری ؛٤٢، ص ١، جاالمامه و السیاسه؛ ٣٤٤، ص ٢، جالذھب جمرو .٢
 .١٧١، ص٢، جیعقوبیتاریخ  ؛٥٤٣، ص ٥ج ، أنساب األشراف. ٣
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ن و یجمـل، صـف   مهـم   جنـگ سـه   ،7یعل حضرت دوره ساز سرنوشتحوادث 
 عنـوان  به 7حسنامام  جنگ، بود که در هرو مارقین ن ین و قاسطیثکبا نانهروان 

 7یعلـ ت از امـام  یرا در حما يا برجستهو  نقش مؤثر 9خدارسول بر کاسبط 
ان یـ ج کوفیبس يبرا امام ینده اعزامینما عنوان بهدر آستانه جنگ جمل . ندردکفا یا

ـ بـه حما را  آنـان  ،گونـاگون  يهـا  خطبهو با خواندن  1.ندبه کوفه رفت ت از امـام  ی
حاضـر   هـا  جنگاین در حضرت خود  ،مردم جیبر بس عالوه .نداخواندفر 7یعل

در جنـگ خـوارج نیـز     3.از ایشان تمجید کردنـد  آن حضرت که يطور به 2بودند؛
آن مردم به دفاع از ق یو تشو امام از تیحما در مختلف يها خطبهراد یعالوه بر ا
 يبـرا  يرعذ هرگاه 4.ندجنگ حضور فعال داشت يها صحنهز در یخود ن ،حضرت
جماعت ه اقام يابت خود برایرا به ن 7یمجتب امام ،آمد یمش یپ 7یعلحضرت 
  5.دنفرستا یمبه نماز 

 7امـام حسـن  ت موقوفاتش را بـه  یتول ،بعد از جنگ با خوارج 7یامام عل 
که بعد  ندفراوانی در مدینه و اطراف آن داشت صدقات، 7یعلحضرت  6.ندسپرد

اداره  7متولی ایـن صـدقات بودنـد    7حسینسپس امام و  7حسنامام  ،خود از
 8فرزنـدانش در دسـت بنوحسـن و بنوحسـین بـود     پـس از  آن حضرت صدقات 

که به فرزندانش به ارث  ندامالك زیادي داشت ،عالوه بر صدقات 7حضرت علی

                                                           
 .٣٦١و ٢٦٥، صالجمل. ١
 .٤٤، ص٤، جتاریخ طبری ؛١٥١، صالمعیار و الموازنه. ٢
 .٢٩٦، ص ٣١نامه  ،یدی، ترجمه شھنھج البالغه .٣
 .٣٩٣، ص ١، ج حیاة االمام الحسن باقر شریف .٤
 .٩، ص ٣، ج مروج الذھب. ٥
 .٢٢٥، ص ١ج  ،نھج البالغه فیض االسالم، ١٥/١٤٦ج ، ابن ابی الحدید شرح نھج البالغه .٦
 .١٤٨ -١٤٥ص ، ٩ج ، تھذیب االحکام. ٧
 .٥٧٨و  ٥٧٦ص ، ٢ج ، کشف الغمه؛ ٢١ص ، ٢ج ، داإلرشا؛ ٢٣٠ص ، علل الشرائع .٨
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بخشـی از   ،طبیعـی  طـور  بهو  1بود  نخلستانی در ینبعبخشی از این امالك . رسید
بـراي   ایشـان . آمـد  یموران پس از صلح به حساب در د 7حسنمنابع مالی امام 

فروش این امـوال بـراي    2.ندرا فروخت مامبعضی از امالك اش پرداخت قرض پدر
  .دهدرا نشان میدروغ بودن دریافت پول از معاویه  ،مخارج

 
  7عصر امامت و خالفت امام حسن

. از طریق نص به امامـت رسـیدند   3،باورهاي شیعی بر اساس 7حسنامام  
بـه امامـت    را 7، بعـد از ضـربت خـوردن فرزنـدش حسـن     7ضرت علـی ح

 بـه دسـت  شش مـاه   باًیتقر به مدتو آن حضرت زمام امور را  4منصوب کردند
فاسـی  . ی وجـود دارد مختلفـ در منابع اهل سنت در این مورد روایـات  . گرفتند

ضربت خورد، خالفت را به فرزندش حسـن   7چون حضرت علی: گفته است
 نیآخرمنابع سنی نیز امام را در شمار خلفاي راشدین و وي را  برخی از 5.سپرد

دانسته و شرح حوادث دوران خالفت حضرت را در ادامه حوادث  خلیفه راشده
   6.اند کردهذکر  ها آن

 دربـاره  ایشاناز  7یکه هنگام ضربت خوردن حضرت عل آنندگر برید یبرخ
نـه از آن نهـی    نـد مودشد، حضرت نه به آن امر فر سؤال 7جانشینی امام حسن

 ین حتیو امام حس 7ی امام حسننیاست که جانش یت در حالین روایا 7.ندنمود

                                                           
 .١٣١٩ص ، ٢ج ، وفاءالوفا. ١
 .١٨٣ص ، کشف المحجة لثمرة المھجة. ٢
  .١٦٩ص  ،١ج ، الملل و النحل. ٣
  .٣٠ ص ،ی، العطارد7یمسند اإلمام المجتب ؛٤٠٠ ص ،١، ج غمهکشف الل. ٤
 .١٩٩ ص ،٢ج  ،األعالم ؛٣٩٦، ص ٣، ج العقد الثمین. ٥
  .٢٢٤ ص ،٢٠، ج نھایه االرب ؛٢٣٥، ص ٥، ج البدء و التاریخ. ٦
  .٣٨٤، ص ،مناقب خوارزمی. ٧
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. بوده است یقطع يامر 7یعلاران حضرت ین یات آن حضرت در بیدر زمان ح
 اشـعاري سـرود و بـا خوانـدن آن در حضـور حضـرت      این زمینـه   در یشنّاعور 
بـه   ،بـه معاویـه    نامـه در  نیـز  7امام حسـن  1.شد یشانمایه خوشحالی ا 7علی

  2.است فرمودهاشاره  خود  ینیجانشتصریح پدرش به 
 يش روزهـا یفـرارو  دانسـت  یمـ ه کد یبه خالفت رس یدر حال 7امام حسن

غالـب خواهنـد    هیـ ام یبنه کبود  فرمودهبه او  تر شیپمنان ؤرمیام. قرار دارد یسخت
اه مبـارك رمضـان   کم مـ یست و یدر روز ب 7امام حسنعت با یب ،هرحال به 3.شد

پس  آن حضرت 4.انجام گرفت 7رمؤمنانیشهادت اماز و بعد  يسال چهلم هجر
، :بیـت اهـل ازات یامتو  ندخواند خطبهش از خود یفگان پیبه رسم خل، عتیب از

مـان و  یدر ارا  7یامـام علـ   يهمتا یب لیفضا و ها یستگیشا، ها یژگیوحقوق و 
روابـط   به پسس .ندبرشمردا یدن به یلیم یبو  9امبریپ ابکرت در مجاهد  ،عمل
و از  5.فراخوانـد  یعت عمومیو آنان را به ب ندردکاشاره  9پیامبرخود با  یمیصم

 دهـد  یمنشان  وضعیت 6.ندبیعت گرفت 9آنان بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر
لـذا از تعهـد    ندبود كمنایمردم در عراق ب نبودن قاطع و دیترد از ،اول از 7امام

متوجـه نظـر امـام شـدند،      یمـردم وقتـ   7.نـد ردک يخوددار یل افراطهرگونه عم

                                                           
  .٥٨١:ص ،یترجمه اتابک ،پیکار صفین. ١
  .٣٨٠ -٢٨٦، ص ٢ ج ،فتوح ابن اعثم. ٢
  .١٦، ص ١٦، ج ابن ابی الحدید. ٣
 .٩ص ، ٢؛ ج االرشاد. ٤
 .١٣٨، ص ذخائر العقبی؛ ١٧٣، ص ٢، ج کشف الغمه؛ ١٩٥، ص ٣، ج العقد الفرید. ٥
 ؛٢٦٦، ص ٣، ج سیر اعالم النبالء ؛٢٦٣، ص ١٣، ج تاریخ مدینة دمشق ؛١٧٥، ص ٣ج  ،المستدرک حاکم. ٦

 .١٩٣، ص ٢، ج کشف الغمه
 .١٦١، ص مسیرتاریختشیع در . ٧
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در 1وردنـد کعـت  یبامـام   خواستار بیعت به شرط نبرد با گمراهان شام شدند و بـا 
ه بعد از دفن بدن مطهـر  کن است یمشهور ا .وجود داردعت اختالف یبدقیق زمان 
ت عـ یب حضـرت همه منـاطق با  ،ر اهل شامیو غ صورت گرفتعت یب 7یعلامام 

ه کـ ه تا سال هشتم و فتح مکه یسابقه معاواز نه یاهل مد ژهیو بهرا مردم یز ؛ردندک
و  3،عراق توسط مردم 7حسنامام اعالم خالفت  2.اورده بود، آگاه بودندیمان نیا
شهادت زیرا  .ه بودیمعاو يبرا یزنگ خطر بزرگ ،نهیه و مدکمردم م یضمن دییتأ

 برداشـته دن بـه خالفـت   یه در رسیمعاو را از جلو راه یل بزرگکمش 7یعلامام 
رد و در سـخنان و  کـ ح یبـ قترا  آن ،خبـر ایـن  دن یبه محض شـن معاویه  لذا 4بود،
سـپس   .ردکـ فـه اعـالم   یخل در برابر یشکبه سر را خود حیصر میتصم شیها نامه
 يسو به 7حسنه امام یختن مردم علیبرانگ منظور بهجاسوسان خود را از  يتعداد

آنان را  نددستور داد ،ن جاسوسانیاز حضور ابا آگاهی امام  5.ل داشتیعراق گس
  6.نندکافته، اعدام ی

بعـد از   7معاویه نخستین اقدام امـام حسـن   سازماندهی لشکر براي جنگ با
همه فرماندهان خودش و م به جنگ گرفت یسرانجام تصممعاویه نیز  7.بیعت بود

بـه   7حسنه امام یعل روین اردن فراخواند و با شصت هزار و نیرا از شام، فلسط
 يریـ گ کنـاره را بـه   7حسـن امام دوار بود یام ،توان نظامیش یبا نماو ا .راه افتاد

                                                           
 .١٨٤، ص ١، ج االمامة و السیاسة. ١
 .١١٧ ص ،٨ج ، البدایة و النھایة ؛٥٣٢ ص ،١ج  ،ی، البالذرنساب األشرافا. ٢
 .١٣٨، ص ذخائر العقبی. ٣
 .٢٣، ص دولت امویان. ٤
 به( ،٣١ ص ،١٦ ج د،یالحد یاب ابن ،البالغه  نھج شرح؛ ٢١٤ ص ،٢ ج ،تاریخ یعقوبی ؛٢٦، ص ٢١، ج اغانی. ٥

 ).خیتار ریمس در عیتش از نقل
  .١١٠، ص یخامنه ا ید علی، ترجمه سصلح الحسن. ٦
 .١٨٠٣، ص المستدرک حاکم نیشابوری. ٧
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ـ قبـل از ا  -یعراق يروهایبه ن ،ند و اگر موفق نشدک مجبور ابنـد  یه فرصـت  کـ نی
ـ ز يهـا  نامـه  ،مدت نیا در البته .دیحمله نما -نندکم کیت خود را تحیموقع  يادی

  1.شد بدل و رد 7حسن امام و هیمعاو نیب
بـه دنبـال   عـراق   یاجتمـاع  - یاسـ یس يفضـا در مقابل این حرکت معاویـه،  

بـر صـلح بـا معاویـه و قـدرت       7شایعه اراده امام حسن ان بایغات سوء امویتبل
 که يطور به 2شد، کننده نگرانو  زیانگ وسوسه  ملتهب، شدت به بالمنازع ارتش شام،

سـپاه را بـه طمـع     یو فرماندهان اصلساخت لزل بدنه سپاه را متز یپراکن عهیشابا 
مـت و  یبـدون غن  يهـا  جنگه مردم عراق با عبور از یروح که نیاضمن . انداخت
 يتـر  بیشبود و زمینه  دکنندهیناامسته و کش  ،ن و نهروانیجمل، صف يفرسا طاقت

آن حضـرت   گاه مهیخ ،در پی همین شایعات. کرد یمفراهم  را براي تحمیل صلح،
 یران زخمـ  هیـ ناحاو را از  یانیکـ بـا پ » مظلـم سـاباط  «و در ارت بردنـد  غـ ه را ب

از او رفتـه و جـراحتش    ياریخون بس که یدرحال ،ن بردندیرا به مدا امام. ندساخت
 3.نددر خانه سعد بن مسعود ثقفی بستري و مـداوا شـد  حضرت  .دشوار شده بود

ت بـه  بـود و از طـرف آن حضـر    7از افراد مـورد اعتمـاد حضـرت علـی    سعد 
شـهادت آن حضـرت از طـرف امـام     و پس از  گردیده ن انتخابیاستانداري مدا

عمـویش بـزرگ شـده     یسرپرستمختار که تحت  اندگفته. ه بودابقا شد 7حسن
را تسلیم معاویه بکنند که با مخالفت سعد مواجـه   7د داد امام حسنبود، پیشنها

مختـار، روایـاتی علیـه او    زبیر بـر ضـد   و آل هیام یبن يها یدشمنبا توجه به  4.شد

                                                           
ع در یبه نقل از تش( ٢٤، ص ١٦، ج شرح حدیدی ؛٥٦، ص مقاتل الطالبین؛ ١٥١، ص ٤، ج فتوح ابن اعثم. ١

 ).١٦٣خ، ص یر تاریمس
  .٢١٤، ص ٢، ج تاریخ یعقوبی .٢
 .١٢ ص ،٢ج  ،ارشاد ؛٣٥:ص ،٣ج ، أنساب األشراف .٣
 .٢٠٥ ص ،األخبار الطوال .٤
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-زبیر و امویان ساختهآلمذاق  با تر بیشنیز  را این روایت احتماالًساخته شده که 

  1.شده و از نظر سند و واقعیات تاریخی سازگار نیست اند
دالیل صـلح   نیتر مهماز  ،نکردن مردم ی، تنهایی آن حضرت و همراهنیبنابرا

و از سخنان آن  یخیتار يها گزارشز ن مطلب ایکه اچنان ،آن حضرت بوده است
ه معتـرض بـه   کـ  يبه حجر بن عـد  7امام مجتبی. شود یمحضرت نیز استنباط 

ـ و بهو جنگ ، ناخوشی آنان از صلح همردم ب تر بیشل یمرا  آنعلت  ،صلح بود  ژهی
راق در آخـرین  همراهـی نکـردن مـردم عـ     2.نددانستشته شدن کان از یعیش حفظ

، گواه بـر  ت مکرر مردم عراق توسط آن حضرتو مذم 7نبردهاي حضرت علی
تعداد انـدکی در   دیدند هنگامی که 7امام حسن. است 7این سخنان امام حسن

ی را که هایخطر ،مجدد به کوفه برگشته ،اند شدهنخیله براي جنگ با معاویه جمع 
و  نـد ، گوشزد نمودکرد یم، کوفه و مسلمانان را تهدید هیام یبناز جانب حاکمیت 

 از بعـد  7حسنامام  نیبنابرا 3.کردندرا به جهت همراهی نکردن مذمت  نکوفیا
و مصلحت عراق و مسـلمانان را در   ندبود يجد کامالًه یدر جنگ با معاو، عتیب

رو یـ ن يآور جمعه همت خود را بر هن وجتری بیش، لذا نددانست یمه یجنگ با معاو
ـ گجوحقـوق جن  ،ق آنـان یتشو يو برا نده گذاشتیو جنگ با معاو ان را دو برابـر  ی

ق مردم بـه جنـگ بـه نخیلـه     یتشو يرا برا يمانند حجر بن عد يو افراد 4ندردک
 یسست یحضرت در پ. پاسخ مثبت ندادند ایشان يبه ندا کیجز اند ، اماندفرستاد

دن یبا شـن  يا عدهولی باز  ند،ان گشودیوفکمردم مجدد زبان به مالمت  یو نافرمان
ت یمکه حکد یهست یسانکشما همان «: امام فرمود. دندداسر صلح  يالم امام نداک

                                                           
  .١٠٥ص ، ١٩ج  ،معجم رجال الحدیث. ١
 .٢٢٠، ص اخبار الطوال. ٢
  .٣٣ ص ،٤٤ج  ،بحار األنوار. ٣
  .١٨٦، ص ٢، ج تاریخ یعقوبی. ٤
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و ده روز در  ندله رفتیز به نخیخود ن سپس 1».دیردکل یبر پدرم تحم نیصفرا در 
و بـه   ندوفه برگشـت کامام به  لذا ؛، اما تنها چهارهزار نفر حاضر شدندندجا ماندآن

نسبت به  هیام یبن هابعده ک یتیل وضعیوفه و تحلکضمن مذمت اهل  ند ومنبر رفت
ومـت را بـه   کهرگز امـر ح  ،داشتم یارانیاگر «: ندوفه خواهند داشت فرمودکاهل 

در مجمـوع   2».حـرام اسـت   هیـ ام یبنـ ومـت بـر   کرا حیز کردم ینمم یتسل هیام یبن
انـت  یخ و نظـامی  يروهـا ینخیانت فرمانـدهان سـپاه و    3؛نکردن کوفیان یهمراه

 7صـلح امـام حسـن    نیبنابرا. ام دانستاز علل صلح ام توان یم را 4.لیسران قبا
نبوده، بلکـه   7امام حسن به دست ي، ظهور معجزه نبواند پنداشتهکه برخی چنان

ان یبود و به دنبال آن غلبه امو يناچار يو صلح از رو است یت ساختگین روایا
 ،ها نیاگذشته از همه  5.داشت یدر پ یاسالم يها نیسرزمان را بر یو سپس مروان

جـا کـه   معاویه نیـز از آن  ندحکومت را به معاویه واگذار کرد ،قید شرایطیامام با 
حاضر بود با هر شرایطی صـلح   ،خالفت را به چنگ آورد یمتیقبه هر  وشیدک یم

 نامه صلحرا در  یطیو شرا ندامام از این فرصت استفاده کرد ،رو نیازا. را امضا کند
  : از عبارتند ها آن نیتر مهمکه  ندگنجاند
و  6تعیـین جانشـین   عـدم  ،نیصالح يره خلفایو سنبوي تاب، سنت کل به عم

مسلمانان از دسـت و   امان ماندن در 7،مسلمانان يشوراواگذاري تعیین خلیفه به 
  1.تیب اهلو عدم توطئه بر ضد  انیعیشایمنی  ،هیزبان معاو

                                                           
  .٣٩و  ٣٣ص  ، ٣، ج انساب االشراف .١
  .٣٠٣/ ٣٦ج ، بحار االنوار؛ ٥٧٦ص /  ٢، ج الخرائج و الجرائح. ٢
 .٩٩، ص المعیار و الموازنه. ٣
 .١٩٥ص /  ٣، ج مناقب ابن شھر آشوب. ٤
  .١٨، ص ٢، ج اسد الغابه. ٥
 )نورالسیره. (٣٨٧ ص ،١ج  ،االستیعاب .٦
 )نورالسیره. (٣٨٧ ص ،١ج  ،االستیعاب .٧
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را  7یاران امام علـ یه یمعاو که نیابر  یبرخی تنها به دو شرط از عهدنامه مبن
  2.باشد 7حسنب قرار ندهد و بعد از او خالفت از آن امام یتحت تعق
 3.بود نامه صلحبندهاي  نیتر مهمو  نیتر یاساساز  ،هیامام بعد از معاو ینیجانش

، معاویه را از حق تعیین جانشـین خـود خلـع یـد     نامه صلحگنجاندن این ماده در 
 عهدي یزیدرا براي طرح ولیمعاویه زمینه  ند،زنده بود 7و تا امام حسن کرد یم

  .دید ینم مساعد
 7نیاز امام حسـ  ،7ضمن مخالفت با امام حسن تندروبعد از صلح، عناصر 

 4.رو شـدند هکه با مخالفت شدید آن حضرت روبآن را نادیده بگیرد  کردندتقاضا 
نیـز ادامـه    7صلح حتی بعد از شهادت امـام حسـن  به  7ینبندي امام حسپاي
خواسـت تـا    ،کردنـد  یمام یه او را دعوت به قک یسانکاز  ،تبه همین جه .یافت
خـود بنشـینند و بـه     يهـا  خانـه در  ،زنده است )هیمعاو( هیام یبنه یه طاغک یمادام

-در زمان صـلح و پـاي   7واکنش امام حسین 5بند باشنديپا 7صلح امام حسن

 .تاسایشان  دییتأ نشانه 6،تا زمانی که معاویه زنده بود آنبندي حضرت به 

اعالم کـرد بـه    ،ت کوفهیجمع در حضوره بعد از صلح وارد کوفه شد و یمعاو
از  ،ل صـلح بـه امـام   یـ سـقوط کوفـه و تحم  . کـرد  ط صـلح عمـل نخواهـد   یشرا

بـا  . دنبرگردبه مدینه  ندامام تصمیم گرفت. عه استیخ شیحوادث تار نیتر دردناك
از  نگام خـروج امـام  ه. ت شیعه در عراق باقی ماندیمرکز ،نهیبازگشت امام به مد

                                                                                                                                        
 .٢٩٢ص ، ٤ج ، ابن اعثم فتوح. ١
 .١١٧، ص ٢، ج ائر العقبیخذ. ٢

 .٤٣٩ص / ١، ج االستیعاب ٣ .
 .٢٦٧.ص ،١٣ج ، اریخ دمشقت. ٤
  .٣٦٦ص /  ٣، ج انساب االشراف. ٥
 .٣٦٦، ص ٣، ج انساب االشراف. ٦
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بـا  خواست که در کوفه بمانـد و بـه یـاري شـیعان خـود       ایشانه از یکوفه، معاو
، اما آن حضرت در پاسخ معاویه جنگ با او را مقـدم بـر خـوارج    بجنگد خوارج
عمـر   بقیـه و  ندنـه برگشـت  یال خود به مدیسپس آن حضرت با اهل و ع 1.نددانست
   2.ندف خود را در آن شهر گذراندیشر
و گاه مبالغ زیـادي   ندقرآن اهمیت بسیاري قائل بود آموزشن حضرت براي آ

و نیروهـاي   هـا  مهرهآموزش و تربیت  درصددو  3.ندپرداختمیبراي آموزش قرآن 
و بعد از  ندنشست یم یمسجدالنببراي این منظور در . بودندو تقویت تشیع  کارآمد

ـ و به :تیب اهل يواالت یو معرفی شخص 4الهی و معارفنماز به بیان احکام   ژهی
  5 .ندپرداخت یمواالي علوي  يها آرمانو  7یبه دفاع از حضرت عل

عمـل   نامه صلحط وشراز  کی چیهبه حکومت،  آوردن به دستاز معاویه پس 
  6.صورت متعرض جان و مال شیعیان شد نیتر سختنکرد و به 

 انیعیو شـ :تیـ ب اهـل ي به ریگ سخت، هیام یبنسیاست کلی معاویه و پس از او  
تـري   ، کوفـه شـیعیان بـیش   نینش مسلماندر بین شهرهاي  7.بود 7طالب یابعلی بن 
ي نسبت به مردم این شهر از کانون توجه امویـان  ریگ سختلذا طبیعی بود که  داشت،
 : چنین صادر شد معاویه براي اهل کوفه رانهیگ سختنامه نخستین بخش .باشد

، نام او را دارد یمخاندانش را دوست و  یعل سیک شدثابت  اگرد یخوب بنگر
  .دینکرا قطع  اش رهیجو عطا و  كوان پایاز د

                                                           
 .١٧٢، ص ٣، ج لکامل مبرد آ. ١
  .١٧٣ص  ،االرشاد .٢
 .٦٦ص  ،٤ج ، مناقب آل ابی طالب. ٣
  .٢٤١، ص ١٣، ج دمشق تاریخ مدینه ؛٦٦، ص ترجمه االمام الحسن من طبقات ابن سعد .٤
 .٤٢٧ص ، ٢ج ، روضات الِجنان و جنّات الِجنان. ٥
 .١٨٤ص ، االمامه و السیاسه. ٦
 .٤٧٩، ص المحبر. ٧
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هر کـس را کـه   نامه اکتفا نکرد و به والیان خود دستور داد تا او به این بخش 
  1.دناش را ویران کن تنبیه و خانهند، تهم ساختشیعه مداري از به دوستی و طرف

نخست  را وفهک ،نسبت به شیعیان خود رانهیگ سخته در جهت سیاست یمعاو
اد یز. شناخت یموفه را کان یعیه شکه سپرد یاد بن ابیبه ز به مغیره بن شعبه و بعد

افتن به یو بعد از دست  پرداخت 2انیعیبه تعقیب ش 7کی به امام حسنضمن هتا
با شـکنجه   را يو تعداد 4ردکا آواره ید و یرا تبع يا عدهو  3شتکرا  يا عده ،آنان

  6.گرفتار شد 7نفرین امام حسنبه  لذا 5 ؛دنموعضو نقص 
 ادآوردنیلذا با  .را به ستوه آورد آنان ،عراقمعاویه بر اهل  يریگ سختشدت  

 يبـرا  ییهـا  گروهدر یاري امام،  یاز کوتاهخوردن  حسرتو  7یعلامام دوران 
  7.اب شدندیخدمت آن حضرت شرف 7حسنامام گفتگو با 
ب بن ی، مسیحسن مثن: از عبارتندحضرت  آنان یراو دار وشاگردان نام یبرخ
ه بن برکم، اصبغ بن نباته، ی، هبی، شعبناعبدالرحمبن غفله، عالء بن  دییسونجبه، 

ر یعم ییحیابو، مأمومبن زراره، تفاله بن  مأمونبن  یسیجابربن خلد، ابوالجواز، ع
ر، سـا ی، اسـحق بـن   ی، طحـرب عجلـ  یس ثقفـ یم بن قـ ی، ابو مرید نخعیبن سع

  8 .س که همه از اهل کوفه بودندیل و عمر بن قین بن لین بن عوف، سفاعبدالرحم
 

                                                           
  .١٤٢ ص ،٣ج ، 7عشر سیرة األئمة االثنا ؛١٦ص ، ١٥ ج ،شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید. ١
  .٢٩٤ص ، ٣، ج انساب االشراف .٢
 .٤٧٩، ص المحبر. ٣
  .١٦ص ، ١١، ج البالغه ابن ابی الحدیدشرح نھج  .٤
 .٢٠٣ ص ،٤ج  ،ابن اعثم الفتوح. ٥
  .٣١٦ص ، ٤ج  ،ابن اعثم الفتوح .٦
  ١٨٨ص /  ٢ن، ج یطه حس ،الفتنه الکبری. ٧
ات االمام یبه نقل از ح. ٩٠ ص ،١ج ، ی، ترجمه عطائیف قرشی، باقر شر7تحلیلی از زندگانی امام کاظم. ٨

 .٢٨٠ ص ،٢ج ف یالحسن باقر شر
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  فضایل و مناقب
مـردم   تـرین لتیبا فضن و ین، زاهدتریعابدتر ،تیب اهلاز زبان   7امام حسن 

  1.ندبودزمان خود 

ـ بـه   و حسـاب را عبور از صراط قیامت و قبر و  ،هرگاه مرگآن حضرت  اد ی
بـه لـرزه    اننمـاز اندامشـ  گرفتن و در حال  وضوو هنگام  ندستیرگ یم  ؛ندآورد یم
پـس از   رو نیازا 3.نددید یمتعالی  يخداشگاه یپآن حضرت خود را در  2.افتاد یم

بـه   4نـد گفت ینمـ سخن  یسکو با  ندمشغول عبادت بود ،نماز صبح تا طلوع آفتاب
قـدر، بـه    يث آبرو و بلندیاز ح کس چیه 9خدا پس از رسول ،قابن اسحانقل 

  5.دینرس یحسن بن عل
 

  9از زبان رسول خدا 7امام حسن
زبـانزد عـام و خـاص     8یننبه حس 9مهر و محبت و دلدادگی رسول خدا

 7.زدنـد  یمرا پدر صدا  9ز پیامبرین آنان 6دانست یمبود و آن دو را فرزندان خود 
ز بـه  و دیگـران را نیـ   فرمودنـد می میرکردار آنان را تکگفتار و  اب 9رسول خدا

در  7امـام حسـن   ازم حضـرت  یتکر 8،ندکرد یمتکریم و محبت آن دو سفارش 
 1.توجـه داشـتند  او  بـه ز ینماز ن در حالا ی 9در کوچه و بازار و یبود که حت يحد

                                                           
  .١٣٩، ص عده الداعی؛ ٢٤٤، ص امالی صدوق. ١
  .٤٠٠ص ، ٦٧، ج بحاراالنوار. ٢
 .١٤ص ،٤ج  ،المناقبابن شھرآشوب،  .٣
  .١٨٠ص ، ٣ج ،مناقب ابن شھر آشوب، .٤
  .٤١ ص ، ترجمه سید علی خامنه ای،صلح الحسن ؛٦٤:ص ،األئمة اإلثنا عشر .٥
  .٣٨٤ ، ص١، ج مقتل خوارزمی. ٦
 .٥ ، ص١ج ، ابن ابی الحدید ،لبالغها شرح نھج .٧
  .٥١١ ص ،٧، ج مصنف ابن ابی شیبه. ٨
  .١٥٦، ص بشاره المصطفی. ٩
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نقـل شـده     7در بزرگداشت امام حسن  9از رسول خدا یاخبار فراوان ،رو نیازا
 3.»شان از آنان بهتر استو پدر 2دنبهشتن سرور جوانان اهل یحسن و حس« :است

ن یبـه زمـ   آن دوچـون  . ندچسـباند  یمـ نه یو بـه سـ   نـد دییبو یمـ امبر آن دو را یپ
دو را بـر پشـت خـود     نآ گـاه و . ندآمد یمن ییشان پایا ياز منبر برا ،خوردند یم

ی با خدا را دوست آن دودوستی با  پیامبربه نقل از ی سلمان فارس 4.ندکرد یمحمل 
و یا ستم بـه   یدشمنو  ،پر از نعمت يها بهشتن را ورود به و رسولش و نتیجه آ

آن دو را دشمنی با خدا و رسولش و ورود به آتش جهنم و عذاب پایدار دانسـته  
 :فرمـود  8نیحسـن  درباره 9رسول خدا هکبه صورت متواتر نقل شده  5.است

نا« دا ياب ع ، قاما او قَ نند کام یچه ق ،ندشوا و امام هستین دو فرزندم پی؛ ا»هذا امامانِ
  6 .نندیچه بنش

 
  و بردباري امام ها بخشش

و  يبردبـار  7،ثـار یا کـه  يطـور  بـه  بـود؛ از فضایل دیگر امام  ،زیاد يها بخشش
از  »تیــب اهــلم یرکــ«لقــب  9.آن حضــرت زبــانزد عــام و خــاص بــود 8بخشــش
 ،در سـه نوبـت   یآن حضرت در دو و به قول .به ایشان داده شداد یز يها بخشش

                                                                                                                                        
 .٢٥ص ، ٤، جمناقب آل البیت؛ )تیموسسه اھل الب. (١٧٨، ص تذکره الخواص: نک. ١
  .٣٩٥، ص ٢، ج مسند احمد بن حنبل.  ٢
  .٣٧ص  ،١، ج دعائم االسالم؛ ١١١، ص قرب االسناد. ٣
 .٦٧ ص ،٢٧ج ،إحقاق الحق؛ ١١٦ص ، ٦ج، امع الکبیر ترمذیالج .٤
  .٥٧ ص ،١١ج ،سبل الھدی و الرشاد، ٤٢٣ص ،کفایة الطالب. ٥

  .٥١٢، ص٧، ج مصنف ابن ابی شیبه؛ ٤٤٢، ص ٢ ج ،احمد بن حنبل مسند. ٦ 
 .٣٦، ص نزھه الناظر؛ ٣٧١ -٢ص ، ٢، ج کاشف اللغمه: نک. ٧
  .٤٦٢، ص ٢ج، الکامل مبرد. ٨
 .١٨،صطالب ابی آلمناقب  ؛٣٥٥ تا ٣٤٤ص ، ٤٣ج ، بحار االنوار: کن .٩
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بـه  1نـد و آن را صدقه داد ندردکنصف  یتعال يخودش را در راه خدا ییاراتمام د
م یتقسـ  یتعـال  ينقلی دیگر، آن حضرت سـه بـار تمـام امـوالش را در راه خـدا     

 يرا بـرا  ایشان ی، شخصبودند در حین طواف 7امام حسن ،بنا به روایتی2ندکرد
رهسپار  مؤمنحاجت آن  يقضا يو برا کردند طواف را رهاامام  .فراخواند يکار
گران رهـا  یکار د يکه چرا طواف را برا به ایشان اعتراض کرد، چون فردي ندشد
  : ندفرمود ،کرده

ک عمره در نامـه  یک حج و ی ،ش برودیحاجت برادر خو يادا يهر کس برا
و  مآورد به دسـت ک عمره یک حج و یمن  ،نیبنابرا .شود یمعمل او نوشته 

  3.برگشتم
و پدرش را دشنام  يکه و یمانند برخورد با مرد شام مانه امامیکر يبرخوردها

فرد نزد آن  نیتر محبوباو را  .کرده بودندداده بود و امام در عوض به او احسان 
امـام بـه یـاران     يهـا  بخشـش بخشی از . امام است یحاکی از فروتن 4کرد، یشام
از امـوال و   ،آن حضـرت آسـیب دیـده بودنـد     يهـا  جنـگ کـه در   7مؤمنانامیر
  5.بود 7فات حضرت علیموقو

 
  مکرر يها حج

اده بسـیار  یـ پ يبا پـا  7یرر امام مجتبکم يها رفتناز حج  یعه و سنیمنابع ش
 يهـا  اسب که یدرحال 1.حج گزارداده یپ يبا پابار  25آن حضرت  6.اند گفتهسخن 

                                                           
  .١٨٠ص، ٣، جمناقب ابن شھر آشوب؛ ١١٣، ص ٣، ج شرح االخبار. ١
  .١١٠، ص١٢، جالوافی بالوفیات؛ ٩ص ،٣ج  ،أنساب األشراف .٢
 .١٥١، صترجمه االمام الحسن تاریخ دمشق. ٣
 .١٩ص ،٣، جاالبرار عیرب ؛٦٠، ص٣، جالکاملمبرد، . ٤
 .٢٣٦ص ،حلی کشف الیقین ؛١٥٧ص ، ١ج، کشف الغمه. ٥
  .١٣٩، صالداعی عده؛ ١١٠، ص١٢، جالوافی بالوفیات ؛٩ ص ،٣ج ،أنساب األشراف .٦
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در  تر بیشعلت پیاده حج گزاردن را خضوع امام  2.دندیکش یم كدیب را با او ینج
با همه اهمیتی که امام بـراي حـج و خانـه     3ندبه خانه خدا عنوان کرد پیاده رفتن

و گاهی طواف خـود   نددانست یمرا باالتر  مؤمن، برآوردن حاجت ندبود قائلخدا 
  4ندکرد یمرا براي این منظور قطع 

 
  7امام حسنهمسران 
 ،و شـمار همسـران آن حضـرت    7حسـن تعداد دفعات ازدواج امـام   درباره

 5.ر شـده اسـت  کـ د ذیایان بیبه م ها آناز  ینشان نام و که نیابدون روایات زیادي 
برخــی  6؛)700(را در زمــان پــدرش هفتصــد حضــرتبرخــی تعــداد همســران 

نفـر  9)70(و برخـی هفتـاد  ) 90(برخـی نـود  8؛)200(برخی دویست7؛)300(سیصد
ع تعداد همسران آن حضرت با آنچه در مناب درباره زیآم مبالغهاین ارقام . نداشمرده
 نـام  .، هـیچ تناسـبی نـدارد   انـد  آورده ایشـان نام همسران و فرزندان  دربارهمعتبر 

الحـق دختـر طلحـۀ بـن     ام: از انـد  عبـارت همسران آن حضرت در منابع تاریخی 
هیعب و  10ل بـن عمـرو  یهند دختـر سـه   ،بکر یابن بن احفصه دختر عبدالرحم ،داللَّ

                                                                                                                                        
  .١٤٣، ص ترجمه االمام الحسن از تاریخ دمشق. ١
 .١٢٣ص ،١١ج ،إحقاق الحق. ٢
 .٦٤ ص ،األئمة اإلثنا عشر .٣
 .١٥١، ص ترجمه االمام الحسن تاریخ دمشق. ٤
 .٤٧١ص ، ٢ج ؛قوت القلوب؛ ٢٥٣، ص ٤ ج ،انساب االشراف. ٥
 الکواکب الدریه فی تراجم الساده الصوفیه. ٦
 .١٦٩ص ، ٤٤، ج بحار؛ ١٩٩ ص ،٣، ج مناقب. ٧
  .٧٤ ص ،٥، ج البدء و التاریخ. ٨
 .١٧٣ص ، ٤٤ج ، بحار االنوار. ٩

 .٢٠ص ،٣ج ،أنساب األشراف .١٠
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و عقبۀ بن عمرو بن ثعلبـۀ   ردختر یبشأم 2شیخ مفید 1.سیجعدة دختر اشعث بن ق
تعـداد  . را از دیگر همسران آن حضـرت دانسـته اسـت    یةمنظورالفزاردختر خولۀ 

و در برخی منـابع تـا یـازده     3همسران آن حضرت در برخی منابع قدیم تا ده زن 
  4.زن نیز آمده است

 ، ازانـد  نام برده این روایاتی که تعداد همسران آن حضرت را بیش از ،نیبنابرا 
و فرزنـدان ذکـر شـده     همسراند و در تناقض با تعداد یمحل ترد يجهات متعدد

اختالف در  یزاناین م .ات استیل براضطراب متن این روایبراي آن حضرت و دل
  .رسد ینمتعداد همسران طبیعی به نظر 

عالوه بر اشکاالت متعدد سندي و  ،روایات مطالق بودن امام که نیاگذشته از  
ـ مبهم است و نام راو آن يها بخشن تری بیشوارد است،  ها آنمتنی که بر  ـ ان ی ا ی

  .حذف شده است یو واقع ینیات عیجزئ
ده کروارد  را 7اد روایات مطالق بودن امام حسناسن نیتر مهم ابوطالب مکی

 دربـاره که اند یاد کردهو فردي 5نگاران وي را متهم به خلط در کالم تراجم .است
 کتاب ابوطالب مکـی،  دربارهکثیر نیز ابن 6.است فته شدهاو چیزهاي منکر شنیع گ

  7.ندارد برخی احادیث آن اصالتشده که  متذکر
 7مطالق بودن امام حسن دربارهاز ناحیه امویان و عباسیان  برساختهات یروا

مکـرر آنـان انجـام شـد و      يهـا  امیـ قحسن و جلوگیري از با انگیزه سرکوب بنی
                                                           

  .٣٨ ص ،سینآل یا ،7صلح امام حسن .١
  .٢٠ص ،٢ج ،اإلرشاد. ٢
 .٢٢٥ص ، ٥ج ، الطبقات الکبری. ٣
 .٢١ص  ،١٦جابن ابی الحدید،  ،شرح نھج البالغه. ٤
 .٣٠٤، ص٣، جتاریخ بغداد .٥
  .٤٣ ص ، الطبرانی،7یعلأخبار الحسن بن ؛ ٣٠٣، ص٣، جتاریخ بغداد. ٦
  .٣٨٥ص ،١٤ج ،المنتظم ؛٣١٩ص ،١١ج، البدایة و النھایة. ٧
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پایـان   ،شـام و بغـداد   ينگـار  خیو افـول تـار   عباس یبنه و یام یسقوط بن رغم یعل
اهـل   یـی و روا یخیتـب تـار  ک به يبعد هايآنان در قرن برساختهات یروا .نیافت

بدون توجه به صحت و سـقم ایـن اخبـار،     نگاران تاریخسنت منتقل شد و برخی 
و  2افتـه ی راهاین موارد گاهی بـه منـابع شـیعه نیـز      متأسفانه 1.را رواج دادند ها آن

 همـه  آنهرگـز بـا   تعداد کم فرزندان آن حضـرت   3.اندبه آن طعنه زدهدیگران نیز 
 4بغـدادي  بیـ محمد بـن حب  .تناسب ندارد اند ادکردهیآن حضرت  يه براک یزنان
  5.رده استکر کامام فقط سه داماد ذ يبرا

مـوارد  ها  آنادله زیادي بر کاذب بودن روایات مطالق وجود دارد که از جمله 
   :برشمرد توان یم را ذیل

نخسـتین بـار از طـرف     اتهام مطالق بـودن امـام   نگاران تاریخ حیتصر بنا به. 1
منصور عباسی و بعد از قیام عبداهللا بن حسن و براي کوبیدن اوالد امـام صـورت   

 تر بیشمنابع  که ی است درحال ات در آمار و ارقام زنانیروا اختالف 6گرفته است؛
   7؛اند نکردهذکر  از ده همسر براي آن حضرت

  8دیگر؛روایات مطالق با هم تناقض. 2
  نام همسران امام در منابع؛  ثبت نشدن. 3

                                                           
البحر ؛ ٢٣٥ص ، ٣، جسیر اعالم؛ ٢٣٦، ص٦، ج تھذیب؛ ٢٦٢ ص ،٢٧، ج تاریخ دمشق، ٣، ص٦ج ،لمبسوطا .١

 .٤١٢، ص ٣، ج الحدائق
 .٢٦٨، ص ١٥و ج  ٤٢٧، ص ٨، ج وسایل الشیعه؛ ٥٦ص ،٦ج ،کافی. ٢
  .١٧٢ص ، ٤، ج مصنف ابن ابی شیبه. ٣
  .٥٥٩ ص ،٢ج  ،7یعلحسن بن  یندگان؛ به نقل از کتاب ز٥٧ص  ،المحبر. ٤
  .٥٥٧ ص ،٢ج ،7یزندگانی حسن بن عل. ٥
  .٣٠٠، ص٣، ج مروج الذھب. ٦
  .٢١- ٢٢، ص ١٦ابن ابی الحدید، ج  ،شرح نھج البالغه. ٧
  .١٤ص ،٣ج  ،أنساب األشراف ؛١٠٤ ص ،اإلتحاف بحب األشراف ؛٣٨ ص ،٤ج  ،مناقب ابن شھرآشوب: نک .٨
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   1).نفر 24و نهایت تا  15تا  5ن یب(کمی فرزندان امام . 4
 یگفتگوها و مجادالت کند یمات را ثابت ین روایا یه ساختگک یل روشنیاز دال

بـا   هـا  آنرا یز ؛گرفت یمرت ن آن حضرت و دشمنانش در دمشق صویه بکاست 
 ینند و نقطه ضعفک جوجستامام  یخصوص یتا در زندگ دندیکوش یمتوان تمام 

هرگـز  ولـی   .وبنـد کنند و امـام را در آن مجـالس مجادلـه ب   کدا یحضرتش پ يبرا
ـ    اگـر  .ابنـد یامام ب يبرا ینتوانستند نقص و طـالق   نـد گرفت یمـ  یامـام زنـان فراوان

ـ   :گفتند یمبه آن حضرت  ند،داد یم شـه سـر و   یو هم يریـ گ یمـ  یتو زنـان فراوان
ه هرگـز  کـ  ی، در صورتيخالفت ندار یستگیشا جهت نیبدو  هاست آنارت با ک
  2.ن اتهام استیا ینف يل براین دلین بهتریامده و ایان نیمه ب ین اعتراضیچن

در دین مبین اسالم وصف شده  حاللطالق منفورترین  ،ها نیاگذشته از همه 
به لحـاظ تـاریخی نیـز     .هستندداراي عصمت  7، امام حسنرهاي دینیو در باو

بـا زهـد آن    هـا  گـزارش این  .از آن حضرت گزارش نشده است یخطای گونه چیه
 .حضرت که به صورت متواتر نقل شده سازگاري ندارد

و امثـال   یجـز مـدائن   یمنبع ،دیآ یبرم اتیروا این از اسناد که چنان آن نیبنابرا
  3.دارنداو ن يگو دروغ

 
  7فرزندان امام حسن

و  نفـر 25 5برخـی  4.نداردهکر کذپانزده دختر و پسر را  7فرزندان امام حسن 
                                                           

 .١٩٢، ص ٣، ج مناقب ابن شھر آشوب؛ ٢٠ص  ،٢، ج ارشاد. ١
  .٥٦١ ص ،٢ج ،7یزندگانی حسن بن عل .٢
  .٦٠٣ص ،١ج  ،7زندگانی دوازده امام .٣
  .٢٠ ص ،٢ج  ،اإلرشاد ؛١٩٤ ، صتذکرة الخواص .٤
 .٢٢٦-٢٢٥ص ، ٥ج ، الطبقات الکبری. ٥
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: و خـواهرانش  دیز :از عبارتندآنان  يها نام 1.اند گفتهچهار پسر و دو دختر برخی 
ه و قاسم: دو برادرشو  عمروحسن، ن، یالحسالحسن، امام ن و ا، عبـدالرحم عبداللَّ

 فاطمـه  و طلحـه  يهـا  نامو خواهري نیز به  و برادرلقب به اثرم بوده حسین که م
. اند بودهفرزندان آن حضرت  گریاز ده، یسلمۀ، رقعبداهللا، فاطمه، امام .داشته است

همه فرزندان امـام  . ماند یباق )دیحسن و ز( دو پسرشق یآن حضرت از طرنسل 
را  یشـان ن وجـه ا یبه بهتر و بودند همراه 7یندر روز عاشورا با امام حس یمجتب

از رقباي اصلی حکومـت عباسـیان    ،بعدها نیز شاخه حسنی علویان 2.ردندک ياری
حسین بـن علـی بـن    و  5فرزندان عبداهللا بن حسن، 4و ابراهیم 3قیام محمد .بودند
و  7دو تن از پسران عبداهللا بن حسـن، ادریـس  ، و )ق169سال (د فخ یشه 6حسن
خود حکومت عباسـی   يها امیقبودند که با  7حسن نوادگان امام همه از 8یحیی

  .جدي مواجه ساختند هايرا با چالش
 

  7شهادت امام حسن
و به  شدند مسموم 9مريق 50صفر سال 28بنابه قول مشهور در  7امام حسن
را زمـان شـهادت    2و نیز هفت صفر 491و  4710 يها سالبرخی . ندشهادت رسید

                                                           
 .٣٣١ص ، ٤ج ، بحار االنوار. ١
 .١٠٧ ص ،٢ج  ،7دیمسند اإلمام الشھ ؛١١٨ ص ،المجدی .٢
 .٣٦٠ ص ،٧ج ، الملوک تاریخ االمم و. ٣
  .٤٤١-٤٣٩ص ، ٥ج ، طبقات الکبری. ٤
  .٢٢٠ص ، تاریخ الفخری. ٥
  .٢٠٥-١٩٢ص ، ٨ج ، تاریخ االمم و الملوک. ٦
  .١١-١٠، ص ٤ج  ،العبر؛ ٤٠٩-٤٠٧ص ، مقاتل الطالبیین. ٧
  .٧٩٠ص ، تاریخ گزیده؛ ٢٠٠ص ، ٢ج ، ھمان. ٨
  .٩١ابن سعد، ص  ،7ترجمه االمام الحسن؛ ٥١٦، ص ١، ج کشف الغمه .٩

 .٧٤، ص ٣، ج البدء و التاریخ. ١٠
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 ،جعده همسر آن حضـرت بـه تحریـک معاویـه     ،بنابه قول مشهور. اند دانستهامام 
معاویه که امام را مـانع تحقـق اهـداف خـود در مـوروثی       3.کردرا مسموم  یشانا

با وعده ازدواج جعده و یزید و دادن اموال فراوان وي  ،دانست یمکردن حکومت 
  4.ترغیب کرد این کاررا به 
نـار  کد او را در ، خواستن)یعند اب یادفنون(ت آن حضرت یوص بنا به تیب اهل 

به سرکردگی مروان بن حکم حاکم  هیام یبنبسپارند، اما  كبه خاپیامبر قبر جدش 
آنان کـه کینـه دفـن عثمـان در     . مانع شدند 6پیامبربرخی زنان  یبه همراه 5مدینه،

را به دل داشتند، سوگند یاد کردند تا مانع دفـن  ) قبرستان یهودیان( 7حش کوکب
کـه   گردیدند آماده هیام یبنمقابله با  يبرا هاشم یبن. شوند 9در کنار پیامبر ایشان

ع به یو به ناچار آن حضرت در بق ند، بنابه وصیت برادرش مانع شد7ینامام حس
  9.بر آن حضرت نماز خواند يبن عاص اموسعید  ،بنا به نقلی 8.سپرده شد كخا

 ها آن ریثتأتحت و  11) ق728. م(ه یمیابن ت 10؛)ق 543.م(یعربمانند ابن یبرخ
ـ معاو به دستدر شهادت آن حضرت  1ی،و ذهب 12يابن جوز ـ ه تردی ـ د کـرده  ی ا ی

                                                                                                                                        
 .١٢٢، ص ٧، ج تاریخ دمشق؛ ٢٢٥، ص ٢، ج تاریخ یعقوبی. ١
  .٧، ص ٢، ج الدروس شھید اول. ٢
  .٥٩٦، ص المقصد االقصی فی ترجمه المستقصین، یکمال الد. ٣
  .٣١، ص ٢، ج حبیب السیره. ٤
  .١١٠، ص ١٢، ج الوافی بالوفیات. ٥
  .٦٥، ص ٢، ج الخواصتذکره . ٦
 .٤٥ س ،٨ج  ،البدایه و النھایه. ٧
  .١٣٤ص /  ٤٤ج   ،بحار االنوار. ٨
  .٢٩٣، ص ٢، ج تاریخ الخمیس. ٩

  .٢١٣ص  ،العواصم و القواصم. ١٠
 .٢٢٥ص  ،منھاج السنه. ١١
 .٣٤٣، ص ١، ج صفوه الصفوه. ١٢
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امام خـود خالفـت را    :اند گفتهو   شدهه یدن امام توسط معاویشهادت رسبه منکر 
ز یـ گـر ن یاز طرف د .ن مسموم کردن نبوده استیبر ا یلیلذا دل .ه کردیم معاویتسل

 .شـد  یمـ متوجـه   ید کسـ ینبا کرد یم است، لذا اگر مسموم یت امر پنهانیمسموم
و تنها  یاستدالل گونه چیهز بدون ین 2خلدونآنان ابن تبع بهدو نفر و  ،نیعالوه بر ا

به  یکه بر شهادت امام مجتب یدر حال ،اند شدهمنکر شهادت امام  ،تعصب ياز رو
در  اوبـه دسـت داشـتن     نگـاران  تـاریخ از  ياریو بس 3.ه اجماع استیمعاو دست

   4.اندکرده حیتصر آن حضرتشهادت 
فاطمـه بنـت اسـد و     مـادربزرگش در قبرستان بقیع و کنار مرقـد   7امام حسن

را  7خوارزمی قبه و بارگـاه امـام حسـن   . به خاك سپردند 9عباس عموي پیامبر
و  7قبر مطهر امام حسـن  5.عمارت مدینه وصف کرده است نیتر یعالو  نیبلندتر

. زیر یک قبه بوده اسـت  7و امام باقر نیالعابد نیزامام  نیچن همعمویش عباس و 
فللّه دره من قبر ما أکرمه و أشـرفه  «: گویددیاربکري در شرافت این مکان و قبه می

امـام  «: آن حضـرت گفتـه اسـت    بارگـاه  دربـاره فاسی نیـز   6».و أعلی قدره عند اللّه
التر از آن در مدینـه عمـارتی بـا    که يطور بهداراي بارگاه و قبه عالی بوده  7حسن

مجـدالملک بالسـانی، معمـاري قمـی را بـراي سـاختن        95در سال  7».نبوده است
گنبـد بـاالي آرامگـاه امـام      8.به مدینـه فرسـتاد   7گنبدي باالي آرامگاه امام حسن

                                                                                                                                        
  .٤٠، ص ٤، ج تاریخ االسالم .١
 .٤٤٩ص / ٢ج  ،تاریخ ابن خلدون. ٢
 .٥ ص ،٦ج ، البدء و التاریخ .٣
 .٢٣٦، ص ٥، ج البدء و التاریخ. ٤
 .٥٩٦، ص یترجمه المستفص ی، فالقصد االقصین، یکمال الد. ٥
  .٢٨٧ ص ،٢ج  ،تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیس. ٦
  .٣٩٦، ص ٣، ج العقد الثمین. ٧
 .٣٥٢ ص ،١٠ج  ،الکامل .٨
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  1.ي سعودي تخریب شدها یوهابتوسط  1343سال در روز هشتم شوال  7حسن
  منابع

تحقیق عبدالسالم هـارون،   ،لصفوهصفۀ ا، ابوالفرج الدینجمال ،ابن الجوزي .1
 .413موسسۀ الکتب الثقافیه،  :بیروت

ر، کـ دارالف: روتیـ ب ،تاریخ ابن خلدونعبدالرحمان بن محمد،  ،ابن خلدون .2
 .ق 1408

ق لجنۀ من أساتذة النجف یتحق، طالبمناقب آل أبی،  )588(شهرآشوبابن  .3
  .م1956سال  ،ۀیدریمطبعۀ الح :النجف األشرف ،األشرف

رضـی،   :قـم  ،األئمۀ االثنا عشر، )ق 953. م(ن محمد یالدشمس ،ولونطبن ا .4
  .تا یب

تـاریخ مدینـه    ی،اهللا الشـافع ابوالقاسم علی بن الحسن بن هبـۀ  ،ابن عساکر .5
 .1417دارالفکر،  :تحقیق علی شیري، بیروت ،دمشق

تبـۀ  کم :، قـم ياحمد الموحد ،حیتصح و قیتحق ،عدة الداع ،یفهد الحل ابن .6
  .یوجدان
دارالفکـر،   :بیـروت  ،البدایه و النهایـه  ،)774م ( ،ابوالفداء الحـافظ  ،کثیر ابن .7

1398.  
ــن .8 ــ اب ــالحدیاب ــعبدالحم ،دی ــج ،)656 م( د،ی ــرح نه ــهش ــتحق ،البالغ ق ی

 .1378ه، یتب العربکاء الیداراح :روتیم، بیمحمدابوالفضل ابراه

 د محمـد یق سـع یـ تحق، المصـنف  ،)235 م( احمـد  بن عبداهللا به،یشیاب ابن .9
 .1409ر، کدارالف :روتیلحام، ب

                                                           
 .٩٣ ، صمدینه منوره و آثار دیگر در 7عیتاریخ حرم ائمه بق .١
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دارصـادر،   :روتیـ ب، الکامل فـی التـاریخ   ،)630م(یعل نیعزالد ر،یاث ابن .10
1385. 

، يهـرو  یترجمه محمدبن احمد مستوفالفتوح،  ،)314 م(احمد اعثم، بنا .11
 .ش 1372، یآموزش انقالب اسالم :مجد، تهران یح غالمرضا طباطبائیتصح

داراالضواء،  :روتی، بيریش یق علیتحق، حالفتو ،ـــــــــــــــــــــــ .12
1411. 

 :تهـران  ،تـذکرة الخـواص   ،)654 م(سبط  یقزاغل بن وسفی ي،جوز ابن .13
 .ثۀیالحد ينویتبۀ نکم

، یمؤسسۀ األعلم :روتی، بلسان المیزان ،)852 م(یعل بن احمد حجر، ابن .14
1390. 

ق یـ تحق، مناقب آل أبی طالـب  ،)588 م(یعلـ  بن محمد آشوب، شهر ابن .15
 .1376ه، یدریتبۀ الحکم :نۀ من اساتذة النجف االشرف، نجفلج

 .قم ،)588 م(، معالم العلما ی،عل بن محمد آشوب، شهر ابن .16

، الفصول المهمه فـی معرفـۀ االئمـه    ،)855 م(محمـد  بن یعل صباغ، ابن .17
 .1422ث، یدارالحد :، قميریالغر یق سامیتحق

ق عـادل احمـد   یتحق ،بالستیعاا ،)463م(وسف بن عبداهللا، ی ،برعبدال ابن .18
 .1415ه، یتب العلمکدارال: روتیگران، بیعبدالموجود و د

د محمـد  یـ ق مفیـ تحق، العقد الفرید ،)328 م(محمد بن احمد عبدربه، ابن .19
 .1406ه، یتاب العلمکدارال: روتیحه، بیقم

گــران، ین و دیق احمــد امــیــتحق، العقدالفریــد ،ــــــــــــــــــــــــ .20
 .1403، یربتاب العکدارال :روتیب
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ـــ .21 ــد ،ــــــــــــــــــــــ ــتحق، العقدالفری ــق عبدالمجی ــید الترحی ، ین
 . 1407ه، یتب العلمکدارال: روتیب

 یق علـ یـ ، تحقتاریخ مدینۀ دمشـق  ،)571 م(الحسن بن یعل ر،کعسا ابن .22
 .1415ر، کدارالف :روتی، بيریش

، يریشـ  یعلـ ق ی، تحقالبدایۀ والنهایۀ ،)774 م(لیاسماع الفداءر، ابویثکابن .23
 .1408، یاء التراث العربیداراح :روتیب

 .دارصادر :روتی، بمسند احمد ،)241 م(احمد بن حنبل  .24

: روتیـ ب ،األئمۀ معرفۀ فی الغمۀ کشف ی،سـ یع بن یبوالحسن علا، یاربل .25
 .ق 1405 داراألضواء،

ــ .26 ــوجعفر یافکاس ــۀ ،)240 م(، اب ــار و الموازن ــ، تحقالمعی ــدباقر ی ق محم
  .1402، يمحمود
ر جـابر،  یمهنا و سم یعل.ق عبدأیتحق ،االغانی، )356 م(ابوالفرج ،یفهاناص .27

  .1407ر، کدارالف :روتیب
 :ه، افست قمیدریتبۀ الحکالم :نجف ،الطالبیینمقاتل ،ــــــــــــــــــــ .28

ق یـ تحق ،)560 م( ی، علي، فضل بن إعالم الوریطبرس ؛1385تاب، کمؤسسۀ دارال
   1417ت، قم، یمؤسسۀ آل الب

، قـاهره،  يسـرو کدیح سیتصح، المحبر ،)245 م( بیحب بنمحمد ،يغدادب .29
  .1421، یدارالغدالعرب

 ،تاریخ الخمیس فی احـوال انفـس نفـیس    ار،یحسن بن محمد د ،يرکب .30
 .تایب مؤسسه شعبات،: روتیب

ار، کـ ل زیق سـه یـ ، تحقاالشرافأنساب ،)279 م(، ییحیاحمدبن  ،يبالذر .31
 .1417ر، کدارالف :روتیب
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 :روتیـ ب ،الشـیعه  تصـانیف  الـی  الذریعـۀ  ،)1389 م(آقا بزرگ  ،یتهران .32
  .1403 داراألضواء،

، تحقیـق  الصـحابه اسدالغابه فی معرفۀ ،)630م (بن اثیرعزالدین  ،الجزري .33
 .2003دارالکتب العلمیه،  :معوض و دیگران، بیروت محمد یعل

 یترجمـه محمـدتق   ،تشیع در مسـیر تـاریخ   ،ن محمـد یدحسیس ،يجعفر .34
 .ش 1368 ،یاسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران ،یاللهتیآ

، ترجمه محمدبن حسین خلیفه تاریخ نیشابور ابوعبداهللا، ،حاکم نیشابوري .35
  .1375نیشابوري، مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، 

اء التـراث  یـ إلح تیـ البمؤسسـۀ آل  :قـم ، قیـ تحق الشیعۀوسائلحر عاملی،  .36
  .1414 المشرفۀ،

ق یـــتحق ،العقـــدالثمین ،)832 م(ن احمـــد، محمـــدب ،یفاســـ یحســـن .37
 .1419ه، یتب العلمکدارال :روتیمحمدعبدالقادر عبدالعطا، ب

مؤسسـۀ   :بیـروت  ،الکبـري الهدایـۀ ، )334.م(خصیبی، الحسین بن حمدان .38
 .م 1991البالغ للطباعۀ والنشر، 

 قیـ تحق ،تاریخ بغـداد او مدینـۀ السـالم    احمد بن علی، ،خطیب بغدادي .39
 .1417دارالکتب العلیمه،  :در عطا، بیروتمصطفی عبدالقا

 :، قـم يالمحمود کق مالی، تحقالمناقب) 568 م،(احمدبنموفق، یخوارزم .40
 .1411ن، یجماعۀ المدرس

، زیـر نظـر دبیـر سـیاقی بـا مقدمـه       السیرتاریخ حبیب، )942.م(خواندمیر  .41
  .1380انتشارات خیام،  :الدین همایی، تهرانجالل
غرر األخبار و درر اآلثار فـی مناقـب   ، )شـتم هقرن (خ حسن یش ی،لمید .42
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   .تا، بیل مایدل: قم، :أبی األئمۀ األطهار
 یالحلبـ  مؤسسـه ، ینـ یق الزیـ تحق ،االمامه و السیاسـه بۀ، یقت ابن، ينورید .43
  .عیاه للنشر والتوزکوشر

، تحقیق عمـر عبدالسـالم   تاریخ االسالم، )748. م( محمد بن احمد ،ذهبی .44
  .1412ب العربی، دارالکتا :تدمري، بیروت

ق یـ تحق ،میزان االعتدال فی نقـدالرجال  ،ــــــــــــــــــــــــــــــ  .45
 .1382دارالمعرفه،  :روتی، بيمحمد البجاو یعل

 :روتیــب ،ياق عــدهیــ، تحقالمبســوط ،)483 م(ن یالــدشــمس ی،سرخســ .46
 .1406 دارالمعرفه،

 .1415ن، یجماعۀ المدرس :، قماالنتصار، )436م( یمرتضدیس .47

الهدي و الرشاد فـی سـیرة خیـر    سبل ،)942 م،(وسفیمحمد بن  ،یشام .48
 اول، چاپ :روتیب ،محمد معوض یق عادل احمد عبدالموجود و علیتحقالعباد، 

 .1414 ه،یالعلم تبکدارال

 :قــم، اإلتحــاف بحــب األشــراف، )ق 1171.م( نیالــد جمــال ،يشــبراو .49
  .ق 1423 ،الکتابدار

ج محمـد  یتخـر  ،الملل و النحـل  ،)479 م(میرکعبدالمحمدبن ی،شهرستان .50
 .هیتبۀ االنجلو المصرکم :اهللا بدران، قاهرهفتح

مؤسسۀ النشـر   :، قمیمؤسسۀ النشر اإلسالم: قیتحق الدروس،د األول، یشه .51
  .نیالتابعۀ لجماعۀ المدرس یاإلسالم
  .1348 ا،یآس ،يا خامنهاهللا تیآ ترجمه ،7صلح امام حسن ،شیخ رضی .52
، ین اعلمیق حسی، تحقعیون اخبارالرضا ،)381 م(یعل بن محمد ،صدوق .53

  .1404، یمؤسسۀ االعلم :روتیب
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  .1417البعثۀ، قم،  مؤسسهق ی، تحقاالمالی ،ــــــــــــــــــــــــــــ .54
 :، کویـت 7أخبارالحسن بن علـی ، )ق 360.م( مان بن احمدیسل ی،طبران .55

 .1412داراألوراد، 
تحقیـق حمـدي عبدالمجیـد    ، المعجم الکبیـر  ـــــــــــــــــــــــــ، .56

 .تاالسلفی، بی
ق یـ ، تحقاألمم و الملـوك تاریخ، )310م(ر یأبوجعفر محمد بن جر ،يطبر .57

  .1967، چاپ دومدارالتراث،  :روتیم، بیمحمدأبوالفضل ابراه
، یتبـۀ القدسـ  کم :قـاهره  ،ذخائر العقبـی  ،)694 م(احمد بن عبداهللا ي،طبر .58
1356. 
مؤسسۀ فقـه   :روتی، بح المتهجدمصبا ،)460 م(محمد بن حسن  ی،طوس .59

 .141عه، یالش
  .م 1119 دارالمعارف، :قاهره الفتنه الکبري،و بنوه،  ین، علیطه حس .60
جامعـه   :قـم  ،7الحیاة السیاسیۀ لإلمام الرضا ،یمرتض جعفرسید ، یعامل .61
  .ق 1416 ،نیمدرس
 ،7زندگانی سیاسی امام حسن مجتبـی  تحلیلی از، ـــــــــــــــــــ  .62

  . هیحوزه علم یغات اسالمی، دفتر تبليسپهرمترجم محمد 
دارالفکـر،   :بیـروت ، الرجال ،الکامل فی ضـعفاء  عبداهللا ابن عدي جرجانی .63
1405. 
م یق عبـدالعل یـ ، تحقمعرفـۀ الثقـات   ،)261 م(احمـد بـن صـالح     ،یعجل .64
 .1405تبۀ الدار،کنۀ، می، مديم البستویعبدالعظ
ق آصف بـن  ی، تحقسالمدعائم اال ،)363 م(محمد بن نعمان ،ی نعمانقاض .65

 .1383، دارالمعارف، یضیاصغر ف یعل
، احقاق الحق و ازهاق الباطـل الحسینی المرعشی التستري،  نوراهللاقاضی  .66



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    84

 

  .تا یبمکتبۀ المرعشی النجفی،  :اهللا مرعشی نجفی، قمتبا تعلیقات آی
 دارالبالغـۀ،  :، بیـروت 7حیاة اإلمام الحسن بن علی ،فی، باقر شریقرش .67
  .ق 1413
 )عـج (يمدرسـۀ اإلمـام المهـد   : قـم الخرائج و الجـرائح،  ، يراونـد ب قط .68
 .ق1409
: هـران ت، يبـر الغفـار  کأیعلـ : قیـ ح وتعلیتصـح ، الکـافی  ،)329. م(کلینی  .69
  .ۀیتب اإلسالمکدارال

، 7الحسـین اإلمامموسوعۀ کلمات، 7معهد باقرالعلوم یث فیلجنۀ الحد .70
  .1416دارالمعروف للطباعۀ والنشر، 

ترجمه احمد نمایی و دیگران،  ،جانشینی حضرت محمد ،ردمادلونگ ویلف .71
  .1377آستان قدس رضوي،  يها پژوهشبنیاد  :مشهد
 قیـ تحق ،الکامـل فـی اللغـه و االدب    العباس محمد بن یزیـد، ابو ،المبرد .72

  .1427مکتبه العصریه،  :محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت
سـه الوفـاء،   موس :ترویـ ب ،حـاراالنوار ب ،)1110 م( محمـدباقر  ی،مجلس .73
1403.  
ت، یـ آل الب مؤسسـه ق یـ تحق :، قـم اإلرشـاد  ،)413 م(دیمفمحمدبن محمد  .74

 .1413د، یخ المفیۀ الشیأللف یالمؤتمر العالم
ق محمدعبـدالقادر عطـا،   یـ تحق، الطبقات الکبـري  ،)230 م(سعد بنمحمد .75

  .1410ه، یتب العلمکدارال :روتیب
مؤسسۀ دارالهجره،  :، قمالذهبمروج ،)346 م(نیبن الحس یعل ي،مسعود .76
1409. 
تبـۀ  کالم :، نجـف :عشـر  سـیرة األئمـۀ االثنـا    ،، هاشمیالحسنمعروف  .77

  .ق 1382ۀ، یدریالح



  85    از تولد تا شهادت 7نزندگی و احوال امام حس

 

 :، قـم یفیر شریم یدعلیق سی، تحقالجمل ،)413 م(محمد بن محمد ،دیمف .78
 .1413د، یخ المفیۀ الشیأللف یالمؤتمر العالم

مکتبـۀ   :قـاهره ، البـدء و التـاریخ  ، )355بعـد  . م(مطهر بن طاهر  ی،مقدس .79
  .تا یبالثقافۀ الدینیه، 

: عبدالسالم محمد هارون، قم قیتحق ،وقعۀ صفین ،نصر بن مزاحم ،يمنقر .80
  .ش 1376، یالنجف یاهللا المرعشتیتبۀ آکم

 اسد، میسل نیحس ،قیتحق ،مسند ،)307 م(یعلیابو یعل بن ، احمدیموصل .81
 .للتراث دارالمامون

  .1414 هر،، ماألزهارنفحات، ی دعلیس ،میالنی .82
ب یـ ق حبیـ ، تحقتاریخ المدینـۀ المنـوره   ،)262 م(عمر ابن شبه، ،يرینم .83

  .1410ر، کدارالف :محمود احمد، قم
 :روتیـ ، بمجمع الزوائد و منبع الفوائد ،)807 م( رکب یاب بن یعل ی،ثمیه .84
 .1408ه، یتب العلمکدارال

 .تایب دارصادر،: ، بیروتتاریخ یعقوبیاحمدبن ابی یعقوب،  ،یعقوبی .٨٥
   



 

 
 
 
 

  از تولد تا شهادت 7امام حسن حال شرحزندگی و 
 

  النجق  يه شهبازیرق
 النجق يدمحمد رضویس

  
  چکیده

 قـدر آن 7یامـام حسـن مجتبـ 9امبریاکبر پسبط مانند یبت یشخص دامنه
ره، یث، تراجم، سـیحد یھا کتابآن در  یھا نشانهگسترده است که آثار و 

 .وردخ یمخ و مناقب فراوان به چشم یتار
نه جنـگ یاران و فراھم نبودن زمیانت یبا مشاھده خ 7یامام حسن مجتب

ه یـر شدن با معاویدند که از درگین دیر و صالح امت را در ایه، خیبا معاو
مسـلمانان این صلح  باه، موافقت کنند و یمعاو یشنھادیو با صلح پ یخوددار

 یزیـران نجـات دادنـد و ھـم از جنـگ و خـونیـرا از شر ھجـوم خارج
ام سرخ یچون قھم 7یصلح مشروط و معنادار امام مجتب. کردند یریجلوگ

امــت و  یداریـاسـت و آن ب یابیـقابـل ارز جھـت کیدر  7ینامـام حسـ
  . آن استو ھمانند  یر اسالم ناب از اسالم امویمسلمانان و شناخت مس

  .، شیعیان، یاران7، امام حسین7، امام مجتبی9پیامبر :گان کلیديواژ
  

  مقدمه
رسالت پـس   خانه، سال سوم هجري ن شب از ماه مبارك رمضانیدر پانزدهم
ـ ، نـوزاد بـه   شـتافت  یمـ به استقبال مولود محبوب خـود   ،یاز انتظار طوالن  يا ین

هنگـام   حضـرت ار شباهت داشت، اما ی، بس9رسول بزرگ اسالم یعنیش ، یخو
 در 9امبریپ .تا مژده والدت را به آن حضرت برسانند ندتولد نوزاد حضور نداشت
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وافر چشم  یاقیخانواده با اشت. ندکرد یمنه مراجعت یبه مد يو به زود ندسفر بود
از آداب و رسوم تولد را برگزار نکـرده   کی چیهو  ندبود 9امبریبه راه بازگشت پ

ش، یخـو  یشـگ یو بنابر عـادت هم  نداز مسافرت بازگشت 9امبریکه پبودند تا آن
امبر یچون مژده تولد کودك را به پ .ندر شدرهسپا 3خانه فاطمه يسو بهنخست 

. نددن کودك شـد یو خواستار د فراگرفتآن حضرت را  بسیار يرساندند، سرور
اذان و  شیهـا  گـوش و در  نددیو بوسـ  نددیی، بوندچون کودك را در آغوش گرفت

 فرمودنـد  ،نـد کرد یاز پوشاندن جامه زرد به کودك نه کهآن از  پسو  نداقامه گفت
  .چندیاورند و کودك را در آن بپید بیسپ يا خرقهتا 

ـ آ عرض کردتا  ندمنتظر بود 9امبریپ ـ ا دربـاره  يا تـازه ا از آسـمان خبـر   ی ن ی
نام «: عرض کردنازل شد و خطاب به آن حضرت  یوح .ا نهی دیآ یمکودك فرود 

 منزلـه ز نسـبت بـه تـو بـه     یـ ن ی، شبر بوده و عل7ین موسیفرزند هارون، جانش
کن که حسن  يگذار نام» حسن«ن کودك را ی، پس ایبه موسهارون است نسبت 

دا یمادرش هو يها نشانه 7یت امام حسندر شخص ».مترادف شبر است یدر عرب
 یعنـ یصـفات پـدر بزرگـوار آن حضـرت      کنندهب خود منعکس یترتنیبود و بد

باشـد بـه    7یه امام علیکه شباز آن تر بیش 7مجتبیامام  رو نیازا. بود 9امبریپ
. ز فرموده بودیخود ن 9امبریبارها پ سببن یار داشت و بدیشباهت بس 9مبرایپ
  ».است ین از علیحسن از من و حس«

کـه  « :نـد فرمود یمو بارها  ندداشت یعالقه خاص این دو برادربه  9امبر اکرمیپ
ر یبه سا 7یعلامام ن سخن یو به پاس هم ».ن فرزندان من هستندیحسن و حس

ن فرزنـدان  ید و حسـن و حسـ  یشما فرزندان مـن هسـت  «: فرمود یمفرزندان خود 
ـ هد ،»حسـن « یعنـ ی 7ینام مبارك امـام مجتبـ   ».ندیغمبر خدایپ بـه   خداونـد ه ی

 امبریـ پ. اهـل بهشـت اسـت    يها نامبلکه از  ،ا نبودهین نام در دنیبود و ا پیامبرش
ـ ده شـد، ز یـ حسن، حسن نام«: ندفرمود یگرام سـبب   یتعـال  يرا احسـان خـدا  ی
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حسن بودن را اشاره به مقام  ،فیث شرین حدیا ».ن استیو زم ها مانآس يداریپا
ان یب 7یامام مجتب يبرا ییها یژگیوز یگر نیات دیاز روا یبرخ. داند یم» احسان«

ن درجـات  یکه جـزو بـاالتر   .کند یمق یتطب قاً بر همان مقام احسانیکه دق اند کرده
 خواننـد  یمـ  تیب اهلم یکررا  7از آن جهت امام حسن .است اهللایسالک ال يبرا
 تـر  هیشب ،يکر، اخالق و بزرگواریو از جهت منظر، پ ندالوجه بودمیشان کریا زیرا

رت او چون پـدرش و در  یصورت او چون جدش و س. از او به رسول اکرم نبود
  .عصمت و عفت چون مادرش بود

  
 7یت امام مجتبیابعاد شخص

آن  يهـا  نشانهسترده است که گ قدر آن 7یامام مجتب مانند یبت یدامنه شخص
. خـورد  یمـ خ و مناقب فراوان بـه چشـم   یره، تاریث، تراجم، سیحد يها کتابدر 

ـ نوای، روابط حسنه، احترام متقابـل و کمـک بـه ب   یخداترس، یفروتن از ابعـاد   ،انی
 یی، قضایعلم ییآن بزرگوار بازو. است یآن سرور جوانان بهشت یبرجسته زندگ

امـام  . ندبود 7امیرمؤمنانو شخص  يحکومت علو يبراار کارآمد یبس ییرویو ن
جمـل،   يها جنگو در  ندپرداخت يم رهبریبود که به دفاع از حر یاز جمله کسان

مقابله  يروها از کوفه برایج نی، بلکه در بسندن و نهروان فعاالنه شرکت جستیصف
و  رنجپـر  یزنـدگ  هرچنـد . ندبرداشت يمؤثرو  مثبت يها گامر، یبا فتنه طلحه و زب

عـد جا    ،نوشتار نیست در اها يدشوارمحنت امام، پر از مسائل و  گـاه  یفقـط بـه ب
 .میکن یماشاره  7یمجتبامام  یعلم

 
  9امبریامام در نگاه پ) الف

ـ  یاز او بـه بزرگـ   9امبر بزرگوار اسالمیکه پ ندکودك بود 7یامام مجتب اد ی
ا در یر زمان خاص و د گاه چیهکه  زیآم محبت ين برخوردهایا شکبی. ندکرد یم



  89    از تولد تا شهادت 7امام حسن حال شرحزندگی و 

 

 ندخواسـت  یمـ ن بود که آن حضـرت  یا دهنده نشان، شد ینمابراز  یمحدوده خاص
ـ او را  يت واالیو شخص بزنندکنار  7نقاب از چهره امام حسن ـ  شیب ، بـه  شیازپ

  : دیفه گویحذ. فرمایند یمسلمانان معرف
امبر جمـع شـده   یـ کوه حرا گـرد پ  یکیصحابه رسول خدا ص در نزد يروز

 9امبریـ پ. وستیبه جمع آنان پ یبا وقار خاص یکه حسن در خردسالبودند 
آگـاه  : نـد و فرمود ندداد قرارکه بر او داشت، همه را مخاطب  یبا نگاه طوالن
او . گـر شـما خواهـد بـود    بعد از من راهنمـا و هـدایت   )حسن(باشید که او 

ا است از خداوند جهان براي من؛ از من خبـر خواهـد داد و مـردم ر    يا تحفه
سنت مـرا زنـده خواهـد کـرد و     . ساختاز من آشنا خواهد  مانده یباقبا آثار 

خداوند عنایت و رحمـتش  . کارهاي من است دهنده نشان ،افعال و کردارش
رحمت و رضوان خداوند بـر کسـی بـاد کـه حـق او را       !را بر او فرو فرستد

  !نیکی کند ،بشناسد و به خاطر من به او احترام نموده
ضـمن اظهـار محبـت بـه امـام      9ي رسول خـدا روز ،نگاراناریخبه نوشته ت

  : ندفرمود 7یمجتب
خداونـد   يد و بزرگ است و بـه زود ین فرزندم سیا. حانه من استیحسن ر

  .خواهد کرد برقرارن دو گروه مسلمان، صلح یبه دست او ب
ن دو گـروه از  ینده بیبود که در آ 9از رسول خدا ییگوشیک پین سخن، یا 

ـ  7ي خواهد شـد و امـام حسـن   زیرجنگ و خونمسلمانان  ن آن دو صـلح و  یب
انـت  یبـا مشـاهده خ   7یخ، امام مجتبـ یطبق نقل تار. برقرار خواهد کرد یدوست

دند که ین دیر و صالح امت را در ایه، خینه جنگ با معاویاران و فراهم نبودن زمی
نـد؛ و در  ، موافقـت کن او يشـنهاد یو با صلح پ يخودداره یر شدن با معاویاز درگ
و هم از جنـگ و   یافتندان نجات ین صلح، هم مسلمانان از شر هجوم خارجیاثر ا
  .شد يریجلوگ يزیرخون
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  9گواه رسالت نبوي
، چماق بـه دسـت وارد   یعربافه، آمده است که ناگاه مرد یحذ روایتدر ادامه 

ـ  »د؟یاز شما محمد هسـت  کی کدام«:اد برآوردیشد و فر ، بـا  9اران رسـول خـدا  ی
 ».دیریآرام بگ«: فرمود 9رسول خدا »؟یخواه یمچه « :گفتند ،جلو رفته یراحتنا

مـن   یداشتم و اکنون دشـمن میتو را دشمن «:گفت 9امبریمرد عرب خطاب به پ
 »سـت؟ یل و برهانـت چ یـ ، دليا کـرده  يامبریپ يتو ادعا. شد تر بیشنسبت به تو 

خبر دهد که برهـان  من به تو  ياز اعضا ي، عضویل باشیما اگر«: حضرت فرمود
 سـخن  هـم مگـر عضـو انسـان    «: مرد عـرب گفـت  » .خواهد بود تر روشنلم یو دل
مـرد عـرب کـه گمـان      ».زیـ برخ! حسن جـان . يآر«: فرمود 9امبریپ »!؟دیگو یم
 ییگـو خـود از عهـده پاسـخ   «: ، گفـت کنـد  یمـ او را مسـخره   9امبریـ ، پکرد یم

رسـول  » !مـن صـحبت کنـد؟   تـا بـا    یکن یمبلند  يرا از جا ی، خردسالییآ یبرنم
  » .افتی یش خواهیخو يها خواستهاو را آگاه به  يبه زود«: فرمود 9خدا

ت آن مرد یبرخاست و از وضع ياز جا 7یامام مجتب 9پیامبر ینیب شیپطبق 
کـه باعـث    يا گونـه  بـه ن راه سـخن گفـت؛   یدر ب يو يگرفتار یعرب و چگونگ

ـ  یمالب را از کجا ن مطیتو ا! پسر يا«: گفت ،رت او شدهیتعجب و ح تـو  ! ؟یدان
ـ  یمب یمگر تو غ! يا بودههمراه من  ییگو یساخت مألاسرار دل مرا بر -آن »؟یدان

ـ با ا 7که امام حسن یراست. گاه مسلمان شد ل نبـوت  یـ ، برهـان و دل سـخنان ن ی
از خود دانـش نشـان    قدر آنامبر ین عضو کوچک پیا زیرا ند،بود 9امبر اسالمیپ

  .دآوراسالم  کرد تاداد که دشمن را وادار 
 
  7منانؤرمیامام در نگاه ام) ب

. ار بزرگ و ممتـاز بـود  یبس یتیشخص 7یعلحضرت در نگاه  7یامام مجتب
مـادرش   يرا بـرا  یات الهیکه آ فرزندش یع از همان دوران کودک یحضرت عل
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و همواره از فرزند خـود   ندرا شناخت بها گرانن گوهر ی، اخواند یم 3فاطمه زهرا
 سؤاالتا پاسخ به یاز موارد، قضاوت  یدر برخ یحت. ندکرد یمد یمجت و فیتعر
و  یت علمـ یگـر شخصـ  انیـ ، بذیـل  يها نمونه. ندگذاشت یم اش عهدهرا به  یعلم
 :استآن حضرت در نزد پدر بزرگوارش  يگاه واالیجا
 
  9امبریث از پیامام حسن و نقل حد. 1

ـ کـه نـامش جـزو راو    اسـت  ياز جمله افراد 7امام مجتبی ان و محـدثان از  ی
امبر ص هنـوز ده  یات پیامام که در ح. ده استیخ ثبت گردیدر تار 9رسول خدا

ـ آ یکه گاه 9امبریپ يها گفتهافت یسال نداشت، با در  یبـود و گـاه   یات وحـ ی
کـرد و سـپس بـه    مـی نه خودش منتقـل  یبه س 9امبرینه پیرا از س ها آنات، یروا
فـرود   9کـه بـر رسـول خـدا     یات وحیدن آیبا شن ایشان. داد یمگران انتقال ید
کـه   يا گونـه  بـه  خوانـد؛ یممادرش  يرا برا ها آن ،به منزل آمده درنگ یب، آمد یم

امبر یـ کـه بـر پ   يدیات جدیآ کرد یم، مالحظه شد یممنان وارد خانه ؤرمیهرگاه ام
کـه از چـه کسـی شـنیده     ، شـد  یما یجو وقتی. است 3نزد فاطمه ،دهینازل گرد

  .»از فرزندت حسن«: فرمود یم 3فاطمه
و از دید فرزندش پنهان  ندزودتر به خانه آمد 7علیحضرت ، روزي جهت نیبد
امـام  . دننازل شده بار دیگر از فرزندش بشنو 9تا آیات جدید را که بر پیامبر ندگشت

وارد خانه شد؛ همین که خواست آیـات قـرآن را بـراي مـادرش بخوانـد،       7حسن
امـام  . زده شـد  مـادرش شـگفت  . ن سـریع بازمانـد  زبانش به لکنت افتـاد و از خوانـد  

گویا شخصیت بزرگی در خانه است که با شنیدن  !مادر تعجب نکن«: گفت 7حسن
از محـل اختفـا    7در این هنگام، امیرمؤمنان »!دارد یسخنانم، مرا از سخن گفتن باز م

  .ندو بوسید ندبیرون آمده و فرزندش را در آغوش گرفت
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ن اسـت کـه   یا 7یامام مجتب يت واالیل شخصیالن شواهد و دیاز بهتر یکی
گرفتـه بـود،    9امبر اسـالم یـ ، آنچـه را کـه از زبـان پ   یکودک دوراناز همان  يو

ن کالس پر یدرباره ا یابن صباغ مالک. داد یمگران قرار یار دیسخاوتمندانه در اخت
   :سدینو یبرکت مر و یخ

و  نشست یم 9نقل شده که در مسجد رسول خدا 7یدرباره حسن بن عل
 گفـت  یمسخن  يا گونه بهاو . نشستند یمگرداگردش  یتشنگان معارف اسالم

ن دشمنان را باطل یو ادله و براه کردمیراب یکه تشنگان علم و معرفت را س
  .ساختمی

   :ر خود آورده استیدر تفس يبن احمد واحد یعل
مشـغول نقـل    یشد و مالحظه کـرد کـه شخصـ    9پیامبروارد مسجد  يمرد

پس . دادند یممردم اطراف او را گرفته، به سخنانش گوش . امبر استیاز پث یحد
فه آمـده  یه شـر یکه در آ شاهد و مشهودمراد از «: آمده، گفت يآن شخص نزد و

  ».شاهد روز جمعه است و مراد از مشهود، روز عرفه«: پاسخ داد »ست؟یچ
 و بـود  ث پرداختـه یبه نقل حد یبرخورد کرد که همانند اول يگریبه د سپس
امـا شـاهد روز جمعـه اسـت و     «: پاسـخ داد  يخود را تکـرار کـرده و   سؤال

 یگـاه از کنـار آن دو نفـر گذشـته، بـه نوجـوان      آن ».د قربـان یمشهود، روز ع
او در مسـجد، کـالس درس    .دیدرخشـ  یمـ همانند طال  اش چهرهکه  برخورد

خ در پاسـ  يو. دیشـاهد و مشـهود پرسـ    دربـاره پـس از او  . ل داده بودیتشک
-آن» .امـت یاست و مشهود، روز ق 9اما شاهد، حضرت محمد !يآر«: گفت
ـ گفتـه خـود، ا   يگاه برا ـ آ«: ن اسـتدالل کـرد  ین چنـ ی ا سـخن پروردگـار را   ی

 يا )النبی انا ارسلناک شاھدًا و مبشـرًا و نـذیراً  ھاییا ا(: دیفرما یمکه  يا دهینشن
ذلـک «. میهنـده فرسـتاد  دمیو ب دهنده بشارتشاهد و  عنوان بهما تو را ! امبریپ

است کـه همـه مـردم     يامت روزیق »یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشھود
سـپس از نـام    ».و آن روز، مشـهود همگـان اسـت    شـوند  یمـ آن جمع  يبرا

-ابـن «: گفتند ،دیپرس یو از دوم «عباس استابن«: د، گفتندیشخص اول پرس
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بـن   یعلـ حسـن بـن    يو«: د، گفتنـد یپرسـ  یو از شخص سـوم  »عمر است
   ».است طالب یاب
ـ ا«: بحـاراالنوار در  یجاست که طبق نقل عالمه مجلسـ نیجالب ا ن شـخص  ی

رها کـه از عبـداهللا بـن عبـاس و     یگـر تفسـ  یر امام را از شاهد و مشهود، بر دیتفس
ـ ل ایـ لد دیشـا  ".ده بـود یح داده و آن را پسندیده بود، ترجیعبداهللا بن عمر شن ن ی

  .فه بوده استیه شریبه دو آ 7امام حسن يرش، استدالل قویپذ
  
  ت شاگردانیو ترب 7امام حسن. 2

با نقل آیات شریفه و نقـل  ، امام از دوران کودکی سفره علمی خود را پهن کرده
، نـد دیث از پیامبر بزرگوار اسالم خدمت بزرگی به تشنگان علم و معرفـت نمود احا

ه پیــروان بـه ویــژه در ده ســال آخــر کــه حــوادث دردنــاکی بــه مســلمانان، خاصــ 
روي آورده بود، امام با بردباري، صبر و حوصله خویشتن را بـراي هـر    :تیب اهل

زیادي در  يها تیها و شخص از این روي، گروه. آماده ساخته بودند ییگو نوع پاسخ
از . اسـت  ها را ثبت نکرده که تاریخ، نام بسیاري از آن نشستند یمحضر درس امام م

دا و تـابعین از محضـر پـر فـیض امـام اسـتفاده       جمله بسیاري از صحابه رسول خ
خـود، نـام برخـی از     رجالبرخی از بزرگان شیعه همانند شیخ طوسی در . اند کرده

  .گذرد ینفر نم 41ها از را به عنوان اصحاب امام آورده که تعداد آن ها تیاین شخص
ـ   پنجاه کیامام نزد که یدرحال تر نبودند بیشنفر  41 آنانچگونه   نیسـال در ب
ـ ؟ و چـرا  کردنـد  یمـ  یزندگ یامت اسالم ـ  450 تعـداد  مرتبـه  کی  يار کـه بـرا  ی
 7نین عدد نسبت به امام حسی؟ چرا ارسد یمنفر  41 ع ثبت شده، به امیرمؤمنان

 7نیالعابد نیزاران امام یسه با یو چرا با مقا رسد یم تر بیشهم به دو برابر، بلکه 
   ؟استک چهارم ی یشاناران ای
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را آورده  7ان از اصحاب امـام حسـن  یفقط نام راو یخ طوسیاحتمال دارد ش
بـه   هـا  آنبودند و  9امبریاصحاب پ تر بیشکه  ستهیز یم یامام در زمان یاباشد و 
ـ و  7درس امـام حسـن   ياز حضور در پـا  یلیهر دل ـ ا نقـل روا ی ، یشـان ت از ای

ـ غـات سـوء معاو  یز محتمل است کـه تبل ین. کردند یم يخوددار خـود را   ریتـأث  هی
  .ارده باشدگذ

  
  و در مرتبه دوم حسینی حماسه حسنی

دنبـال   یاصـول اسـالم   يرا بر مبنا کیراهبرد و هدف مشتر ،عهیائمه ش یتمام
را متفـاوت نشـان    هـا  روش، بعضـاً  یانکـ و م یو تنها اقتضـائات زمـان   کردند یم
 يسـان و دارا یک ند،ه امامان بر آن اهتمام داشتک يارک ،ين رویو از هم .دهد یم

ـ داسـت توجـه و  یناگفته پ. وم و مضمون واحد بودمفه ـ ژه بـه ا ی  كتـه و در کن نی
را » تیـ ب اهـل شناخت «به نام  یقتیائمه، حق يدارره و زمامیف هر دوره از سیظرا
و مواجهه  )ق 50 - 40( 7ساله امامت امام حسن دهدوره . خواهد داشت یدر پ

ـ وط یاز شـرا  کیحـا  ،هیچون معاو يارکبیت فریامام با شخص ه کـ اسـت   يا ژهی
ـ شـناخت ا . طلبـد  یمـ را » عنصر زمـان «شناخت  و  تـر  يضـرور  ین دوره مـوقع ی
شـهادت روز عاشـورا، نخسـت     ،نیالـد  شـرف ر عالمه یه به تعبکاست  تر حساس
آمـدن   بـه وجـود  راه  7یـرا امـام حسـن   ، زحسینیاست و در مرتبه دوم  حسنی

  .ندساخت عرضه قابلج آن را یو نتا ندردکعاشورا را هموار  بخش اتیحنهضت 
 يایـ ه با احکاست  يسازسرنوشت یخیچ تاریآن پ عاشورااگر  ،گریر دیبه تعب

ـ گـران و ز بران و غارتک، خط مبارزه و جهاد با مست9ياسالم ناب محمد -ادهی

، يداریـ بزرگ ب ين خط و تابلویا ،خ به ارمغان آوردیشه تاریهم يخواهان را برا
آورد تا اسالم،  به وجود 7ینامام حس يه بستر را براکاست  ییها تالشدر گرو 
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 یان حماسه حسـن ین مید در ایالبته نبا .باشد» البقاءینیحس«و » الحدوثيمحمد«
ـ ومـت معاو کحماسه بزرگ امام در مصـاف بـا ح  . ده گرفتیرا ناد . نمـود ه رخ ی
  :ندیفرما یمدرباره او  7یه امام علکه همان است یمعاو

نـت  که الغـدر ل یـ راهکفجر، ولوال یغدر و ینه کو ل یمن یه بادهیواهللا ما معاو 
  الناس  یمن اده

 ، مـن کند یو فجور م بدیفر یاو مردم را م بلکه ،معاویه از من زیرك تر نیست
  .مردم بودم نیتر ركیزرا دوست ندارم وگرنه از زمره  يارکبیفر

ـ ومت معاوکدر برابر ح 7یار امام مجتبک یسخت ـ ه برپاکـ ه ی ـ ه فری ار کـ ب افی
 یمان بـن صـرد خزاعـ   یه امام آن را به سـل کاست  ییا نهاده شده تا جابن یعموم

  :ندینما یمگوشزد 
ـ ، نـه معاو کـردم  یمار ک يویامور دن يو برا دمیشیاند یما یاگر من به دن  ه از ی

 يگـر ی، و مـن در برابـر او موضـع د   تـر  یناشـدن بـود و نـه رام    تر ركیزمن 
  ...نم وکان را حفظ یاخدا شاهد است من خواستم خون شمولی ، داشتم یم

خوردگان بیاران و فری يعنصردر مذمت سست ،گرید يدر جا 7امام حسن
  :کنند یمح یتصر

ـ اگر  !به خدا سوگند  ـ  یمـ  یارانی ـ شـب و روز را در جهـاد بـا معاو    ،افتمی ه ی
  .گذراندم یم

ات بزرگ یه، عملیمعاو یردگکبه سر يه حزب فاسد اموک زمانین یاما در هم 
 ،ع و دروغ را بپاشـد یـ ، تطمگـري ار قرار داده تا بذر سالوسکتور ب را در دسیفر

 يهـا  استیسان اسالم ناب از اسالم آلوده به یز میان و تمیت اموینشان دادن واقع
 شـود  یمـ  مطـرح ه ک یسؤال. است 7ي امام حسنآساهنر بزرگ و معجزه ،يامو
در  ردن ذهـن جامعـه  کـ و روشـن   يد امـو یـ پل يمایردن سـ ک مأله برکن است یا

  د باشد؟ یچگونه با دیآ یماران امام به چشم ی کمیه ک وضعیتی
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بـه   7یر، درس بـزرگ امـام مجتبـ   یـ ن پرسش مهم و خطیپاسخ به ا ياوکوا
  .داران اسالم ناب استدوست

جاسـت  نیا. رینبود جز تدب يزیچ یزمان وضعیتن یدر ا 7سالح امام حسن
در  یرد و حتـ کـ ا نقش برآب ه ریمعاو يها نقشهه، یه صلح مشروط امام با معاوک

ن و یدروغـ  يمایر پرده از سیناگز ،کرد یمت یه ظواهر اسالم را رعاکه یادامه معاو
در شـهر   یوقتـ  .همگان روشن شد يبرا او یت اصلیماه زیرا ؛ارش افتادکانتیخ
  : ردکاذعان  یپوشارا و بدون پردهکرفت و آش یوفه بر منبر عمومک

کم علی الصاله و الزکاه و الحـج؟ و قـد علمـت انکـم     یا اهل الکوفه، اترانی قاتلت
اال ان ... ولکنّنی قاتلتکم التامر علیکم و علی رقـابکم . تصلون و تزکون و تحجون

کلّ مال او دم اوصیب فی هذه الفتنه فمطلول و کلّ شرط شـرطته فتحـت قـدمی    
  هاتین

جنگ کـردم؟   نماز و زکات و حج با شما برايمن  دیکن یم گمان! اي مردم کوفه 
من با شـما   .دیرو یو حج م دیده ی، زکات مدیخوان یشما نماز م دانستم یمن که م

کـه بـر   فقط براي این) از شما را کشتم و به کشتن دادم ییها و گروه(جنگ کردم 
هر مالی یـا خـونی   ... شما سوار شوم يها شما امارت و حکومت کنم و بر گردن

هدر است و هر شـرطی   ،شت و ریخته شدریزي غارت گکه در این فتنه و خون
  .گذارم یام آن را اکنون زیر پا م کرده) از آن شروط که در صلح(
خـودش را   یه، چهـره واقعـ  یارگر افتاد و معاوک 7یر امام مجتبین تدبیبنابرا

 ،شـانده بـود  کراهه یس به بیب و تدلیمردمان را با فر ها ساله کروشن ساخت؛ او 
 یخواه ادهیزاست و سلطه و یه تنها دنبال رکتن داد  به انحراف بزرگ خود کنیا

ب یفر«را بر » قت مغلوبیحق«توانست  ،آن روز یاسیس يامام در فضا! بوده است
ام سـرخ  یـ همچون ق 7یصلح مشروط و معنادار امام مجتب. روز گرداندیپ» غالب

امـت و مسـلمانان و    يداریـ و آن ب شـود می یابیارز جهت کیدر  7ینامام حس
  . آن است ير اسالم ناب از اسالم امویمس شناخت
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   7یقرآن در نگاه امام مجتب
قـرآن   دربـاره حضرت  يها دگاهید، از 7یمجتبامام  یقرآن يدر کنار رفتارها

ـ گو یمقرآن سخن  ییگاه از نقش راهنماایشان . د غافل ماندیهم نبا از  یزمـان  ؛دی
رش در ی، تـأث هـا  نهیس يجال ر آن دریتأث درباره ؛ گاهشیدهایو نبا ها وهیشر و یتفس
  :سخنان گهرباري دارند... ط تمسک به قرآن ویامت و احوال مؤمنان و شرایق

  
  ثقل اکبر ،قرآن. 1

. مییروز خــدایــمــا حــزب پ«: عــت مــردم، فرمــودیبعــد از ب 7 حســنامــام  
از آن دو ثقـل   یکـ یم و یـی زه و پاك اویپاک تیب اهل. میامبریخاندان پ نیتر کینزد

آن، کتاب  یو دوم ندادگار نهادیت خود به یم که رسول خدا در امتهس سنگ گران
آن و از پشت سرش باطـل   يش رویز است و از پیان هر چیخداست که در آن ب

   ».دیآ ینمش یبه سو
  
   تیهداامام  ،قرآن. 2

د تا یپس آن را امام خود قرار ده. نمانده است يزین قرآن چیر از ایغ ،ایدر دن«
است کـه بـه آن    ین مردم به قرآن کسیسزاوارتر. کند ییراهنمات یشما را به هدا

است که  یکس ،ن فرد از قرآنیعمل کند، هرچند آن را حفظ نکرده باشد و دورتر
  ».به آن عمل نکند، هرچند آن را بخواند

  
  امتیققرآن در . 3

را کـه حـالل    ی؛ مردمـ دیآ یمراهبر است  که یدرحالامت ین قرآن در روز قیا«
، بـه  انـد  آوردهمـان  یو به متشـابه آن ا  اند گرفتهحرام  حالل و حرام آن را قرآن را
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و  انـد  کـرده ع یرا که حدود و احکامش را ضـا  یو مردم دنشو یمبهشت رهنمون 
  ».اندازد یم، به آتش اند شمردهرا روا  شیها حرام

  
  ها نهیس يقرآن؛ شفا. 4

د در نـور آن  یلک باپس سا. ن قرآن استیدر ا ها نهیس ينور و شفا يها چراغ«
ات دل یـ دن حیشـ ین اندیرا ای، دل خود را لگام زند؛ زیژگین وید و با ایمایراه بپ

  ».ردیگ یم ییبا نور روشنا ها یکیتاردر  یکه آدم گونه همانناست، یب
  
  حجتقرآن؛ طرف محاسبه و . 5

 يهـا  نعمـت بـا  : امـام فرمـود   ؛انـدرز کـرد   يتقاضـا  7 حسـن از امام  یکس«
و  ییجـو  پنـاه  يد که خـدا بـرا  ید و از اندرزها سود بریرا بازدار خود ،يخداوند

 يتمام اسـت و بهشـت بـرا    يا محاسبهت و طرف و قرآن حج است یکاف ياوری
  »...ثواب و

  
  قرآنختن به یشرط آو. 6

: تمسـک بـه قـرآن فرمـود     دربـاره  یطوالن يا موعظهدر ضمن  7 حسنامام  
د شـناخت و تـا   یـ د، تقوا را نخواهیناست را نشیهدا یژگید تا وین داشته باشیقی«

خت و ید آویمان قرآن نتوانید، به پید، نشناسنرا که قرآن را پشت سر انداخت یآنان
د یحقّ تالوت آن باشد، نخواه که چناند، آن را یقرآن را نشناس کنندگان فیتحرتا 

خت و د شنایز خواهیرا ن ها هیرایپو  ها بدعتد، یرا شناخت ها نیا یپس وقت. خواند
سقوط کرد، چگونـه   که کس آن دیبر یم یو پ دینیب یمف را یافتراها بر خدا و تحر

  ».سقوط نمود
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  يرأر به یحرمت تفس. 7
ر بـه  یتفسـ «ن اسـاس،  یبر ا. د روشمند باشدیبا» ریتفس« 7حسناز نگاه امام 

هرکسـی دربـاره   «من قال فی القرآن برأیه فأصاب فقد أخطـاء؛  . حرام است» يرأ
  ».ده استحق باشد، باز گناه کر رأي خود سخن گوید و بهقرآن با 

  
  قرآنرامون تالوت یپ. 8

ـ هرکس قرآن بخواند، « ـ د -مسـتجاب دارد  يک دعـا ی ـ ر ی : و فرمـود  ».ا زودی
هر یه آخر سوره حشر را بخواند، و در آن روز بمیهنگام صبح سه آ یهرکس« رد، م

ز ممهور به مهر شـهدا  یرد نیشهدا خواهد خورد و چون شب شود و بخواند و بم
  ».شود یم
  

 رفتار پر صالبت در مقابل معاویه

د موارد را شناخت و یبا ؛یاست نه دائم یک قانون غالبیداشتن خصلت حلم، 
ـ مـوارد با  یدر بعض .با آن برخورد کرد یبر اساس ضوابط اسالم د سـد حلـم را   ی

 کـه حلـم موجـب    ياد زد و شدت عمـل نشـان داد، در آن مـوارد   یشکست و فر
وه حلـم بزرگـان،   یهستند که از شـ  يشه افرادیهم زیرا ؛سواستفاده گمراهان گردد

شدت عمـل نشـان داد    ها آند در برابر یموارد با گونه نیادر . کنند یم سوءاستفاده
، در نـد به حلم معروف بود که آنن یدر ع 7امام مجتبی. جاد مزاحمت نکنندیتا ا
. دیسـوزان  یمـ دشمنان را  تاروپودکه  ندچون صاعقه داشت يادیاز موارد، فر یبعض
ان ازدحام یه به کوفه آمد و در می، معاویلیصلح تحم يپس از ماجرا ،نمونه براي
 7یرمؤمنان علـ یاز ام  شرمانه یب ،در ضمن گفتارشاو  .ت برفراز منبر رفتیجمع
بر پله آن منبر  7ده بود که امام حسنیان نرسیهنوز سخن او به پا .نمود ییبدگو

  : اد زدیه فرید و خطاب به معاوستایا
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 بـا ، یکنـ  یمـ  ییبـدگو  7یرمؤمنان علـ یا تو از امیآ! جگرخوارپسر هند  يا
فقـد   یو من سـبن  یا فقد سبنیمن سب عل«: در شأن او فرمود 9امبریپ نکهیا

بـه   سهـر کـ   »میسب اهللا و من سب اهللا ادخل نار جهـنم و لـه عـذاب عظـ    
د، به خـدا  یکه به من ناسزا گو یکسد، به من ناسزا گفته و یناسزا گو 7یعل

شـه وارد  یهم يد، خداونـد او را بـرا  یکه به خدا ناسزا گو یناسزا گفته و کس
  . »بزرگ است یگرفتار عذاب جاآن، و او در کند یمدوزخ 

. ندو بـه عنـوان اعتـراض از مسـجد خـارج شـد       نـد ن آمدییآن گاه از منبر پا
 .ار استیمزدوران او، بس ه ویامام در برابر معاو پرصالبت يبرخوردها

  
   علم و دانشخلفاي بی
درگذشـت جـدش رسـول    ، وارد شد 7که بر امام حسن يا ضربه نیتر بزرگ

کـه   نـد سـاله بود  نهباشد امام هجري در سال دوم  حضرت تولد اگر. بود 9خدا
موضـوع  . سـاله  هشتو اگر سال سوم باشد  ندرحلت کرد 9جدش رسول اکرم

 7یعل امام گذاشتن کنارغمبر و یپ يایصحاب از وصافه و انحراف ایش سقیدایپ
ن گذشـته  یاز ا. ار ناگوار آمدیبس 7امام حسن يو خالفت را به دست گرفتن برا

ن بود که خالفـت  یا ،ساخت یم وررا رنج 7امام حسن هیروح تر بیشکه  يزیچ
 از بودند و در هر مرحله از پرسش یافتاد که از دانش ته یبه دست کسان یاسالم
قهـراً  . کردندمیر به ابوالحسن مراجعه یناگز شدند،مین درمانده یائل غامض دمس
مصدر امر باشند و نتوانند پاسخ مسـائل و   در که اشخاص شود یمناراحت  یآدم

کـه دانشـمند اسـت در خـارج از اجتمـاع       یکس مردم را بدهند و  يها درخواست
ـ سـال ا  25. زعما نظاره کنـد  یو گمراه يسواد یبند و به یبنش یـان سـبب   ن جری

-یمـ مشاهده  خود يبود که حق را در خارج از جا 7کدورت خاطر امام حسن
او از غضـب   دار دامنهرات ین و تأثیخیاو از ش یتیمادرش و نارضا شهادت. دفرمو
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بـه   کوتاهومار عمرش چون گل ط شانیاندکه مادر از رنج جمالت بدنیحقش و ا
 .ط اجتماع متأثر نمودیحرا از م 7سخت امام حسن ،ده شدیچیهم پ

  
   بیعت با امام

 چهـل ماه مبارك رمضـان سـال    نوزدهمدر  7پر نیرنگ ترور امام علی سهیدس
پس از شهادت امام و فارغ شدن از کفن و دفن، عبداهللا بـن  . هجري به انجام رسید 

جا مجتمـع بودنـد روي کـرد و بـا     عباس به مسجد رفت و به مردم کوفه که در آن
ست و بـه جـوار   باز جهان رخت بر نارمؤمنیکه ام دیدان یهمه م«: تصداي رسا گف

 7که پس از خود پسرش امام حسـن  دهم یمن به شما اطالع م .خداي خود رفت
حال اگر مایل باشید نزد شما آیـد و اگـر اکـراه     ؛را به جانشینی خود برگزیده است

ه جـز خـوارج کـه    مردم برخاستند و بیعت کردند، ب. »داشته باشید دیگر خود دانید
: فرمودنپذیرفت و  7امام حسن. میکن یگفتند به شرط جنگ با معاویه با تو بیعت م

با من بیعت کنید به شرط آن که با هرکس آشتی کنم شما هم آشتی کنید و بـا هـر   «
 7ها نپذیرفتند و نزد امام حسـین  آن ».کس در جنگ باشم شما نیز در جنگ باشید

محـال اسـت تـا بـرادرم امـام      «: ولی او نپذیرفت و گفت .رفتند که با او بیعت کنند
چون از طـرف   ها نیا »!در قید حیات است بگذارم کسی با من بیعت کند 7حسن

  .بیعت کردند 7ناچار با امام حسن ،مأیوس شدند 7امام حسین
  

 :بردند یمسه گروه در عراق به سر 7یعلحضرت هنگام شهادت 

  ؛:بیتاهلداران خاندان دوستو  7یعلامام روان یا پیان یعیش .1 
  ؛هیام یبنداران ا طرفیان یعثمان. 2 
   .خوارج .3
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نامیـده   یعه علـ یشـ  ند،دانست یم 7یعلامام که خالفت را حق مسلم  يا دسته
مسلمانان با سه  یمصلحت عموم يبه ناچار و برا 7یعلحضرت و چون  شدند
و  نمودنـد  يرویـ پ انیشـ ز از ایـ ان نیعی، شـ نـد کاري کردهم غمبریفه پس از پیخل

د، از نـو  یدر کوفه بـه شـهادت رسـ    7یکه حضرت عل يروز. خاموش نشستند
را گرفتنـد و بـا    7یان گرد امام حسـن عیش. عه مشخص شدیرشیعه و غیصف ش

خوش نداشـتند و مسـلم    یهاشم دلبنیاز  ،انیعثمان که یدرحال؛ عت کردندیب يو
  .نپذیرندتازه را  فهیخلعت یبود که ب

 او .عـت کـرد  یب7که با امام حسـن  بود ین کسیلعد بن عباده نخستس بن میق
-غمبر و کشتار بـدعت یاور تا با کتاب خدا و سنت پیش بیدست خود را پ«: گفت

 ییهـا  يدشـوار ن روز خالفت بـا  یاز نخست 7امام حسن ».عت کنمیتو ببا آوران 
ه بـر  یه معاوشام، ک غیر ازسپس . کردمید نخست کوفه را آرام یاو با .بود رو روبه

خراسـان،  ( یشـرق  منطقـه مصر و حجـاز و   يها التیا ي، براکرد یمآن حکومت 
د کار شام را یبا تر مهماز همه . گزیدر میب یحاکمان)رانیگر نقاط ایو د جانیآذربا

کار . کردمیا دست او را از عراق کوتاه یو  داشتمیه را بریو معاو کردمیکسره ی
ـ ار شده بود تا چـه رسـد بـه ا   دشو 7یشام در زمان حضرت عل ن روزهـا کـه   ی

 ینبود کـه بـه آسـان    یمشکل این. دانست یمسازمان  یه خود را حاکم رسمیمعاو
ـ بـا معاو  توانسـت  یمـ  ییرویبا چه ن 7امام حسن. حل شود ـ ه بجنگـد؟ او د ی د ی

 ییارویرو يمردم عراق را برا تر بیشهر چه  یزندگان ين روزهایپدرش در واپس
 ،میاز شـام کـه بگـذر   . هنـد د یمـ پاسـخ   يو يتر بـه نـدا  کم ،ندخوا یمه یبا معاو
 بایسـت  یپهناور و دوردست چـه کسـان   يها التیابزرگ را در آن  يها تیمأمور
  شدند؟می دار عهده
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تـر   ، کاردان، دلیر و از این سـه مهـم  مانیها مسلمانان باا براي تصدي این شغل
  .بودالزم  طمع یب

. مان درست بهره نداشـتند یاز ا ،فته بودندرا گر حضرتکه گرد  یمردم تر بیش
نان یا. ره کرده بود یرا خ ها آن يها دهیدان یه به اطرافیمعاو حساب یب يها بخشش

ـ در ا. دادنـد  دل خـون  را 7یعلـ  امـام بودند کـه   یهمان مردم  ،ن مـدت کوتـاه  ی
-مـی انتظـار   سـت یان هـم نبا یاز بصره و عثمان. شده بود تر مشخص ها يبند دسته

-میموافق بدو نشان ن يز رویخوارج ن. کردندنمیه را رها یرا آنان معاوی، زداشت

را  يو به گمان خود زدودن منکـر  گفتند یمساده  یش سخنی، چه اگر سال پدادند
 يبان ویپشـت شـیعیان  تنها . ، اکنون خواهان حکومت و خالفت بودندخواستند یم

که پدرش، را از حجاز به عراق  ها همان؛ بودند نماعهیآنان هم ش تر بیشاما . بودند
ا با او به یستادند و یاو ا برابرا زود در یا او را ترك گفتند و یخواندند و سرانجام 

 .رفتار کردند ییدورو

  
  7مجتبی ماجراي تشییع امام

در  شـه یعاند ک یه ثابت مکوجود دارد  یعه و سنیدر منابع ش یات فراوانیروا 
ه کـ رد و اجازه نـداد  ک يریآن حضرت جلوگ از دفن 7یامام مجتب تشییعهنگام 

ـ روا. نار جدش رسـول خـدا ص ببرنـد   کآن حضرت را در  عه یات در منـابع شـ  ی
 7امـام بـاقر   و ازمحمد بن مسلم  از کافیف یتاب شرک .استفراوان  باره نیدرا

  :کندچنین نقل می
بـه حالـت احتضـار درآمـد، بـه بـرادرش        7یه حسـن بـن علـ   ک یهنگام 

ه از کـ  یزمان !نکنم، آن را حفظ ک یم یتیبه تو وص! ادرمبر«:فرمود 7نیحس
ببر تا  9ي رسول خدان، سپس مرا به سوکرا آماده دفن  ام جنازها رفتم، یدن

برگردان، سـپس   3گاه مرا به جانب مادرم فاطمهآن .نمک يد عهدیبا او تجد
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ه مـردم از  کـ ) شـه یعا(را یـ ه از طرف حمکن و بدان کع دفن یمرا ببر و در بق
به مـن   یبتی، مصدنآگاهغمبر و ما خاندان یاو با خدا و پ یو دشمن يکار شتز
تابوتش گذاردنـد، او را بـه    يرد و روکوفات  7امام حسن یوقت» .رسد یم

بـر   7نیامـام حسـ   ،خوانـد  ینمـاز مـ   ها جنازهبر  9غمبریه پکبردند  ییجا
داخـل مسـجدش بردنـد     ،ه نمـازش تمـام شـد   کـ  یارد و زمانزجنازه نماز گ

شه خبـر بردنـد و   ینگهش داشتند، به عا 9ه بر سر قبر رسول خداک ینگامه
نار رسول کتا در  اند آوردهرا  7یجنازه حسن بن عل هاشم یبن« :به او گفتند

ع خود را به آن یرده نشست و سرکنیز يشه بر استریعا ».نندکخدا ص دفن 
ـ یه بعد از اسالم بر زکبود  ین زنیاو نخست .جا رساند سـتاد و  یو ا ن نشست 

دفـن   کسـی جـا  نید در ایه نباکد یرون بریفرزند خود را از خانه من ب«: گفت
تـو و  «: فرمـود  7ین بـن علـ  یحس» !ده شودیدر 9غمبریو حجاب پ گردد

ـ دیرا در 9غمبریش حجاب پیپدرت از پ را  یسـ کغمبـر  یتـو در خانـه پ   .دی
و ) ستو عمر ا ابوبکرمقصود (او باشد  یکه دوست نداشت نزدک يدرآورد
 اش جنـازه ه کرد کبرادرم به من امر . ندک یم بازخواستار، از تو کن یخدا از ا
ه برادر کند و بدان ک دعهدیتجدببرم تا با او  9پدرش رسول خدا یکرا نزد

ن یز داناتر از این ؛قرآن داناتر بود يامن از همه مردم به خدا و رسولش و معن
ـ ز ؛نـد که پـرده رسـول خـدا ص را پـاره     کبود   یو تعـال  كتبـار  يرا خـدا ی

بـه خانـه    انـد  نداده، تا به شما اجازه دیا آوردهمان یه اک یسانک يا«: دیفرما یم
. يرا به خانـه او راه داد  یغمبر، مردانیو تو بدون اجازه پ» دیغمبر وارد نشویپ

خـود را فراتـر    يصدا! دیا آوردهمان یه اک یسانک يا«: دیعزوجل فرما يخدا
ه تو به خـاطر  که به جان خودم سوگند ک یدر صورت» !دینکامبر نیپ ياز صدا

 يخـدا  باآنکـه ؛ يزد ها کلنگ 9غمبریپبغل گوش ) عمر(پدرت و فاروقش 
همان  کنند یموتاه کخود را نزد رسول خدا  يه صداک ها آن«: عزوجل فرموده

بـه جـان   » تقـوا خـالص نمـوده    يرا برا شانیها دله خداوند کهستند  یسانک
او  9غمبـر یبه پردن خودشان ک یکنزد به سببفاروقش  ه پدرت وکخودم 
ـ  یه خدا با زبان پکرا  یو آن حقردند را آز رده بـود،  کـ هـا امـر   آنه غمبـرش ب
ن در حـال  اه آنچه نسـبت بـه مؤمنـ   کرا خدا مقرر فرموده یردند؛ زکت نیرعا
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بـه خـدا    .حرام استهم  ها آندر حال مرده بودن  ،زنده بودنشان حرام است
ه تـو آن را  کـ  9ردن حسن نـزد پـدرش رسـول خـدا    کاگر دفن ! شهیعا يا
ـ کـ  يدیفهم یرده بود، مکز ی، از نظر ما خدا آن را جایخواه ینم رغـم  ه ه او ب

غمبر یلنگ زدن نزد گوش پکه کافسوس  یول( ».شد یمجا دفن انف تو در آن
بـه دسـت    را ه رشـته سـخن  یـ سپس محمد بـن حنف . )ستیز نیاز نظر ما جا

در جنگ (روز  یکو  ینینش یروز بر استر م یک! شهیعا يا«: گرفت و فرمود
ـ يدار هاشم یبنه با ک یتو به علت عداوت! ؟ینینش یبر شتر م) جمل  ک، نه مال

رد و کـ شـه رو بـه او   یعا» .يریـ گ ین قرار مـ یو نه در زم ینفس خودت هست
-یمـ ند، تو چـه  یگو یه سخن مک اند فاطمهفرزندان  ها نیا! هیپسر حنف«: گفت
جـا دور  کفاطمـه بـه    یمحمـد را از بنـ  «: به او فرمود 7نیحسامام » ؟ییگو
فاطمه دختر عمران بـن عائـذ   . 1: ه او زاده سه فاطمه استکبه خدا  ی؟کن یم

مـادر  (فاطمه بنت اسـد بـن هاشـم    . 2؛ )ابوطالبمادر (بن عمرو بن مخزوم 
بـن حجـر بـن عبـد      هفاطمه دختر زائدة بن اصم بـن رواحـ  . 3؛ )نارمؤمنیام
پسـر  «: گفـت  7نیشه به امـام حسـ  یعا ).عبدالمطلبمادر (ص بن عامر یعم

 یه همواره دنبال دشـمن کد یهست یه شما مردمکدش ید و ببرینکخود را دور 
بـه جانـب قبـر مـادرش رفـت و جنـازه او را        7نیپس حس »!دیهست نردک
  1.ردکع دفن یرون آورد و در بقیب

شه سوار بـر قـاطر آمـد و اجـازه     یه عاکاند  ردهکز نقل یدانشمندان اهل سنت ن
، دانشـمند  یقرطبـ  آلبرعبـد ابـن  .دفن شود9امبرینار پکدر 7یه امام مجتبکنداد 

   :سدینو یم المجالسبهجۀتاب کپرآوازه اهل سنت در 
 9ه او را در خانه رسول خداکا رفت، خواستند یاز دن 7ه حسنک یهنگام
شـد و مـردم را    يطرسـوار بـر قـا    .ردک يریار جلوگکن ینند؛ پس از اکدفن 

ی را انجـام بـده   يارکهمان  یخواه یتو م«: عباس به او گفتابن. ردکجمع 

                                                           
  .٣٠٣، ص١، جکافیکلینی، شیخ .  ١
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ه کـ  يطـور  همان» روز قاطر«: ندیمردم بگو که نیاتا  »يه در جمل انجام دادک
   »روز شتر«ند یگو یم
  :اند نوشته البالغه شرح نهجد در یالحد یباو إبن  شرافانساب اال در يبالذر
مروان اجـازه   .نندکا رفت، خواستند او را دفن یاز دن 7م حسنکه اما یهنگام

دفـن  ) عیـ نـار بق کان در یهودیقبرستان (ب کوکنه، عثمان در حش «: نداد و گفت
گر جمع شدند و یدیک ياری يبرا هیام یبنو  هاشم یبن »ن جا؟یشود و حسن در ا

ـ آ«: ره بـه مـروان گفـت   یابوهر. اسلحه آوردند ـ ا تـو از دفـن حسـن در ا   ی ن جـا  ی
ن یبـرادرش حسـ  و ه به او ک يدیاز رسول خدا شن که یدرحال ؟ینک یم يریجلوگ

ث ین، حـد کـ م یرهـا «: مروان گفت» جوانان اهل بهشتند رورن دو سیا«: گفت یم
رده باشند، کآن را حفظ ن يخدر دیابوسعر از تو و یع شده، اگر غیرسول خدا ضا

، در زمان فـتح  یراست گفت«: تره گفیابوهر ».ير اسالم آوردبیتو در زمان فتح خ
امبر بودم و از او جـدا نشـدم از او سـؤال    یبر اسالم آوردم؛ اما همواره مالزم پیخ
را  یسـ کچـه   9دانستم رسول خدا که نیات داشتم تا یار عناکن یردم و به اک یم

 یسکاست و چه  یکبه او نزد کسی چه ؛دیآ یبدش م یسکدوست دارد و از چه 
چـه   ؛ردکـ د یـ را تبع چـه کسـی  نه بماند و یرا گذاشت در مد یسکاز او دور، چه 

د یترس ،دیاسلحه و مردان را د شهیعا یوقت» .را لعن یسکرد و چه کرا دعا  یسک
خانه، خانه مـن اسـت،   «: شود، گفت يزیرو خون گردد تر بزرگها  ن آنیه شر بک

  ».در آن دفن شود یسکه کدهم  یاجازه نم
  : دسینو یخ خود میدر تار یعقوبی

ـ ا«: شده بود، گفـت  يسترکسوار بر قاطر خا که یدرحال شهیعا ن خانـه مـن   ی
ر جلـو  کـ ب یقاسم بن محمد بن أب ».دهم ینم) دفن(اجازه  کس چیهاست، به 

بعـد از روز شـتر   ) از ننـگ (خـود را   يعمه، ما هنوز سرها يا«: آمد و گفت
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پـس   يسـتر کروز قـاطر خا  :نـد یه مردم بگوک یخواه یم، تو میا سرخ نشسته
  .بازگشت شهیعا
دفـن   9نار جدش رسـول خـدا  که او را در کرد کت یوص 7حسن) امام( 
ـ ننـد، در ا کت او عمـل  ی، خواستند بـه وصـ  وفات نمود یوقت .نندک ن زمـان  ی

 .ردکـ  يریار جلـوگ کـ ن یپس او از ا .نه بودیم مدکه حایمروان از جانب معاو
 شـه یعافتنه شود؛ پس  ن مسألهیا علتبه  هاشم یبنو  هیام یبنن یبود ب یکنزد

پـس او   ».دفن شـود  نجایادهم او در  یخانه، خانه من است، اجازه نم«: گفت
د، یه رسـ یحسن به معاو) امام(ا رفتن یخبر از دن یردند؛ وقتکع دفن یرا در بق

  1.ردکسجده ) ياز شاد(
 يریجلوگ 9امبریدر خانه پ 7یاز دفن امام مجتب شهیعا، اسناد تاریخیطبق 

  :دیآ یش میل پین، سؤاالت ذیابنابر. ردک
  کرد؟ جلوگیري9در کنار جدش رسول خدا 7از دفن امام مجتبی شهیچرا عا - 
  بود؟  شهیعاار ین خانه در اختیت اکیا مالیآ -
  ن خانه را به او داده بود؟ یا یسکچه  -
ـ از ا 9امبریـ ارث برده بود، چـرا دختـر پ   9اگر او از رسول خدا - ن ارث ی

  محروم شد؟ 
   بود، چرا اجازه دفن نداد؟ المال تیبمال عموم مسلمانان و جزء اگر  -
  ر و عمر اجازه دفن داد؟کچرا به ابوب -

  
  7مالك عقل و جهل از نظر امام حسن

براي تحلیل شخصیت خود و موقعیت آن نسـبت بـه حقـایق یعنـی همـان      ما 
حیانی از هاي و مراجعه کنیم که در آموزه ییارهایمعباید به  ،صراط مستقیم زندگی

                                                           
  .١٢٧، ص١، جالمختصر فی أخبار البشر ،بوالفداء عمادالدین إسماعیل بن علیا.  ١
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. اسـت  7کـی از ایـن پیشـوایان امـام مجتبـی     ی. طریق پیشوایان بیان شده اسـت 
از جمله معیـار زیرکـی و    ،آن حضرت براي کسب معیارها يها دگاهیدمراجعه به 
آن شخصـیت   بر اساسمسیر درست را بشناسیم و  تاکند  به ما کمک می ،حماقت

هـاي نادرسـت    ضاوت و داورياجازه ندهیم تا ق، خود و دیگران را ارزیابی کرده
  .مسیر و سبک زندگی ما را دگرگون سازد ،دیگران

  
  معیارهایی براي شناخت شخصیت

بهتر اسـت بـه سـبک زنـدگی آنـان       ،براي شناخت افراد و فلسفه زندگی آنان
گر فلسفه زندگی اوست که واقعـاً  بیان ،توجه شود؛ زیرا سبک زندگی هر شخص

بـراي شـناخت شخصـیت    . کنـد  م او را همراهی میو ایمان و عز ردبه آن باور دا
نظـر   از. باید به سبک زندگی او پرداخت و آن را تحلیل و ارزیابی کـرد  ی،هرکس
باورهایی زنـدگی و عمـل    بر اساسها بلکه  شناخت بر اساسهر انسانی نه  ،قرآن
بنابراین، سبک زنـدگی هـر   . سازد کند که شخصیت و شاکله وجودي او را می می

تـوان بـا تحلیـل     اه روشنی از شخصیت و شاکله وجودي اوست و میگو شخصی
و منافقانـه طـوري    ندآن، فلسفه زندگی واقعی او را دریافت هرچند آن را نهان ک

هاي  از ویژگی ،طور طبیعی هر انسانی به 1.و یا گزارش کند رددیگر به نمایش گذا
او  کسـی چـون خـودش بـه حقـایق شخصـیتی       شخصیتی خود آگاه است و هیچ

براي داشتن یـک زنـدگی خـوب و سـالم کـافی       ییتنها بهاما این  2.تر نیست آگاه
آن بـه   بـر اسـاس  نیست؛ بلکه الزم است تا انسان معیارهایی را داشـته باشـد تـا    

  .ارزیابی موقعیت و وضعیت خود نسبت به زندگی سالم و خوب بپردازد

                                                           
  .٣٠محمد، آیهسوره ؛ ٨٤اسراء، آیهسوره .  ١
 .١٤قیامت، آیهسوره .  ٢
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 ،جـا عقـل در ایـن  البته . اسالم، دو کاشف از حقایق است نظر ازعقل و وحی 
و هوس و غضب و شهوت رهیده باشد؛ وگرنـه   امراد عقل کاملی است که از هو

تواند کاشف حقیقـت   عقل گرفتار در اوهام شهوت و غضب و خشم انسانی، نمی
باتوجـه بـه   . سازد که باطـل اسـت   حقیقتی را می ،هاي نفسانی باشد؛ زیرا خواسته

مانده، وحی د دارد، تنها راه باقیمشکالتی که براي عقل براي کشف حقیقت وجو
معصـوم   هـا آن. یابـد  بـه جامعـه انسـانی انتقـال مـی      انمعصوم است که از طریق

تواننـد   آنـان مـی  . به ما انتقال دهنـد  1اندگرفته که از خدا توانند حقایق را چنان می
نشـان   ،آن بر اساسفلسفه راستین زندگی و هدف اصلی آفرینش را تبیین کنند و 

هـاي   آمـوزه  .ه انسان سالم کیست و چه کسی داراي شخصیت سالم استدهند ک
قرآن تالش . ها نزول یافته است وحیانی اسالم در حقیقت در پاسخ به این پرسش

چه  بر اساس و دارد تا حقیقت فلسفه زندگی را تبیین کند و نشان دهد چه کسی
  نیست؟ هگون نیامعیارهایی داراي تعادل و سالمت شخصیت است و چه کسی 

  
  مالك زیرکی و حماقت اشخاص

خداونـد در قـرآن   . داننـد  اي از مردم، خود را عاقل و دیگران را سفیه مـی  عده
کنـد کـه مخالفـان پیـامبران همـواره خـود را عاقـل و پیـامبران را سـفیه           بیان می

انـدکی را کـه پیرامـون     مؤمنانمشرکان و کافران،  ،9در دوره پیامبر .دانستند می
شـمردند کـه    خردانی مـی  دانستند و آنان را بی می نادانمع شده بودند ج 9پیامبر

 2.انـد  مسیر عقل و عقالنیت و اصالحات، مسیر باطـل را در پـیش گرفتـه    يجا به

                                                           
 .٦٠عمران، آیه آلسوره ؛ ١٤٧بقره، آیهسوره .  ١
 .١٣بقره، آیه سوره  . ٢
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بـه   ،بودند که از راه حق و عقالنی دور شـده  ها آنخرد واقعی خود  بی که یدرحال
   1.خرافات و اوهام گرایش پیدا کرده بودند

غیـر   ،هاي اسالمی، براساس فلسفه زندگی اسالمی از نظر آموزه عاقل و احمق
اساس فلسفه زندگی غیراسـالمی زنـدگی خـود را     از عاقل و احمقی است که بر

  : فرماید در تبیین عاقل و احمق می 7امام مجتبی. سازد تعریف کرده و می
  احمق الحمق، الفجور؛  وان اکیس الکیس، التقی؛! الناس هایا

   2.هستند انترین آنان، فاجر و احمق انپرهیزگار ،ترین مردمان یركز! اي مردم
ترین ویژگـی انسـان اسـت؛     شود که اخالق و تقوا مهم اثبات می ،در این معیار

که در حوزه اخـالق و   ندزیرا ایشان عقل و حماقت را به تقوا و فجور ارتباط داد
انسـان را بایـد در    عقالنیـت  7از نظر امام حسـن . عی قرار داردرفتارهاي اجتما

نجـار دارد  هکسی که رفتارهاي نابه. وجو کرد رفتارهاي هنجاري و اخالقی جست
در حقیقـت،   ،تقـوایی اسـت   و از فضایل اخالقی دورمانده و گرفتار فجـور و بـی  

بایسـت بـه    می ،براي شناخت عاقل و احمق .انسانی احمق و فاقد عقالنیت است
اگر رفتارهایش بر اصول . لیل و ارزیابی کردرفتارهاي او توجه داشت و آن را تح

چنـین شخصـی بـه سـبب تقـوایی کـه در        ،عـدالت مبتنـی باشـد    ژهیو بهاخالقی 
داشته باشد  یبداخالقاما اگر رفتاري  .دهد انسانی عاقل است نشان می ،گرفته شیپ

، چنـین شخصـی احمـق    شـود تقوایی در زنـدگی او نمایـان    و ظلم و فجور و بی
  .دگرد قلمداد می

  :فرماید در سخنی دیگر می 7امام مجتبی
  المصیبه سوءالخلق؛  اشد من

  1.تر است بداخالقی از هر مصیبت و بالیی سخت

                                                           
  .١٣٠بقره، آیه سوره .  ١
 .٤٣٠ص ،7فرھنگ سخنان امام حسن.  ٢
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بداخالقی بدترین مصیبت انسـان اسـت؛ زیـرا بـداخالق از هـیچ      ، از نظر امام
کنـد و بـداخالقی    خویی حقیقت انسان را معنا می خوش تنها. برد نعمتی سود نمی

گرفتار حماقت است و حماقت بدترین مصـیبت بـراي    ،که شخص دهد نشان می
 فـرد  2».تر از بدخلقی نیسـت  هیچ تنهایی وحشتناك«: فرمودند 7امام علی .انسان
شـود تـا از جامعـه انسـانی      از عقالنیت به دور است و همین موجب می، بدخلق

سـازنده  نتواند در مسیر تعامل و ارتباط ، رانده شود و گرفتار وحشت تنهایی شده
خود، هم زنـدگی را بـر خـود     ییخو خوشعاقل با  که یدرحال ؛با مردم قرار گیرد

برد و با انس با ایشان راه پیشرفت و کمـال   کند و هم از دیگران بهره می آسان می
خلقی مایه آسـانی امـور و موجـب     خوش«: فرماید می 7صادق امام. پیماید را می

در زنـدگی،   یشـناخت  رواناز حیـث   انسـان بـداخالق،   3».شادي در زندگی است
در کارهـایش بـا    ی،شـناخت  جامعـه از حیث و  است افسرده و فاقد آرامش روحی

درپی موجبات ناراحتی خود و اطرافیان و سلب آسـایش   پی ،شکست مواجه شده
  .سازد دیگران را فراهم می

  ز دست خوي بد خویش در بال باشد  ياگر ز دست بال بر فلک رود بدخو
لذت و شـیرینی و طعـم    ؛دهد الق، بزرگی و عزت را از کف میشخص بداخ

دهد، به شمار  دوستان خود را از دست می ؛کند زیباي زندگی را به تلخی مبدل می
افزایـد و روزي الهـی خـود را بـا بـداخالقی خـویش، کـاهش         دشمنان خود مـی 

                                                                                                                                        
 .٤٠ھمان ص.  ١
 .٣٣٦ص ١ج ،غررالحکم.  ٢
 .٣٣، صسنن النبی . ٣
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درك سرمنشأ بـداخالقی را در نهایـت بـه نـادانی و      9پیامبر ،رو نیازا 1.دهد می
   2.گرداند برمی نادرست

داند که در  خداوند در آیات قرآنی، انسان متعادل از نظر شخصیت را کسی می
؛ زیرا عقل و وحی به پرهیزدمیکند و از فجور  زندگی خویش تقوا را مراعات می

هـا و   پسـندیده  يوسـو  سـمت کند تا حق و عدالت را بشناسـد و بـه    او کمک می
انسـان  . بپرهیزدتقوایی  عدالتی و بی و ظلم و فجور و بی ها ها برود و از بدي نیکی

که خداوند آفریده، انسـانی خردمنـد    گونه همان ،کامل و متعادل از نظر شخصیت
کنـد و نورانیـت آن را    است اما کسی که عقل خود را با هواهاي نفسانی دفع مـی 

ماقـت  کند و زمینه شـقاوت ابـدي خـود را بـا ح     به خود ظلم می آورد، پایین می
بایـد بـه    ،بنابراین، اگر بخواهیم عاقل و احمق واقعی را بشناسیم 3.آورد فراهم می

بـه  . تقوا هسـتند  سبک زندگی افراد توجه کنیم تا دریابیم تا چه اندازه باتقوا یا بی
به همان میـزان از عقالنیـت و از سـالمت     ،باشدداشته هر میزان که شخص تقوا 

توان از  تقوایی و گرفتاري در فجور، می میزان بیبه  نیز مند است و شخصیت بهره
مالك کرامت انسانی را تقـوا دانسـته    ،خداوند رو نیازا .سفاهت شخص آگاه شد

  4.گر میزان عقالنیت شخص و سالمت شخصیت اوستکه بیان

  
 7یر از منظر امام مجتبکارزش تف

ـ فرما یمـ  ایشـان . نـد ک یسفارش م رکبه ادامه تف یاله ينار تقواکامام در  « : دی
 :فرمایند می 7یاز قول امام عل 7امام صادق ».است يریپدر و مادر هر ختفکر، 

                                                           
  .٣٣٨و  ٣٣٧ھمان، ص  . ١
 .ھمان . ٢
  .١٢تا  ٧شمس، آیات سوره  . ٣
  .١٣حجرات، آیه سوره .  ٤



  113    از تولد تا شهادت 7امام حسن حال شرحزندگی و 

 

 یـک ن يارهاک يشه، انسان را به سویر و اندکف» التفکر یدعو الی آلبر و العمل به«
رمضان  كچه خوب است در ماه مبار 1».ندک یاعمال صالحه دعوت م دادنو انجام

خلـوت نمـود و تـا     يا گوشه ی، گاهیزندگ يور عادام دادنبعد از افطار و انجام
ـ ز انجام داد؛ ن عبادت ارزنده رایرد و اکر کسحر ف ارزش ، مـاه  ایـن  در تفکـر  رای
بـات  یتعق نیبهتر قدر است، يها ن عبادات در شبیاز بهتر یکیدارد و  تري بیش

 ،»تفکر ساعه خیر من عباده ستین سنه«: دیفرما یه مکه است یومی ينمازهابعد از 
  2.بهتر از شصت سال عبادت است ،فکر کردن )لحظاتی(ساعتی 

تعقـل   ور کـ چون اگر بدون تف ،ستیآل ن دهیا یر خوب است، ولیار خکد یتقل
حجاب عـادت،   کهشود  یعادت م نیند و اکد بیار شر تقلکن است از کمم ،باشد
  : ندیفرما یامام م. هاست ن حجابیتر میضخ

  .دینک ه به معرفتشان نگاهکبل ،دینکراد نوع و سجود افکنگاه به طول ر
  : دیفرما یم 7یخدا به حضرت موس 

 یزد و الهیر یاز گوشه چشم م کیار من به حالت تضرع اشکبنده گناه یوقت
 .شم او را نبخشمک یمن خجالت م ،دیگو یالعفو م

  چه خوب گفته يو سعد
 رده ست و او شرمسارکگنه بنده    ن و لطف خداوندگاریرم بک 

 ؛اسـت  يریـ ر، پدر و مادر هـر خ که تفکند یفرما یچه خوب م 7یام مجتبام
. ر اسـت کـ فرزنـد تف  يرینخواهد بود و هر خ يفرزند ،اگر پدر مادر نباشد یعنی
  :دیفرما یامام م .د دوام داشته باشدیر باکتف

  ؛علیکم بالفکر فانه حیاه قلب البصیر و مفاتیح ابواب الحکمه
ر است و یزنده شدن قلب بص رستی که فکر باعثبه د !بر شما باد اندیشیدن 

                                                           
 .٥٣٨ص  ،٧ج ،الکلمهمیزان ؛کتاب عقل و جھل ،١ج ،اصول کافی کلینی، . ١
 .٢٩٢ص ،٦٦ج ،حاراالنواربعالمه مجلسی،  . ٢
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  .ر استکند، تفک یشما باز م يمت را به سوکح يه درهاک يدیلکآن 
بهتـر   یسکچه  .ندکحت یه او را نصکگردد  یم یانسان همواره به دنبال بزرگ 

بایـد  پس  ؛ن بزرگواران همه زنده هستند و نور واحدندیا. است 7از امام حسن
عقـل   ياست؟ قلب هم به معنـ یر چیقلب بص .میمام بسپارح ایگوش جان به نصا

 .استمرده شد عقلش مرده، ه دلک یسک. دل ياو هم معن دیآ یم

  : ندیفرما یگونه مطرح م نیر را ایبص 7یامام عل
فقـط چنـد   (ند یب یا را نمیماوراء دن زیچ چیهاست، یتش دنینها کوردلرت یبص

نافـذ   )رتشیبص(دش ید ،ش باز استه چشم و دلکاما آن) ندیب یا را میروز دن
  1 .است

ـ ر از ایـ آخـرت غ  يدانـد سـرا   یند و میب یا را میند و ماوراء دنک ینفوذ م  -نی
 يرت ندارد به سویه بصک یسکاما  ،ندکوچ کا یشود از دن یباعث م یینایب .جاست

ـ ا یدن يبرا وردلکو  نماید یمیاد اد یا زیر از دنیبص .ندک یوچ مکا یدن . نـد ک یاد مـ ی
ـ فرما یمـ  7یامام مجتبـ  .ر باشدکد اهل تفیر بایپس بص فکـر، تمـرین عقـل    « :دی
ـ با ،ن جسم و بدن استیتمر يبردار ه وزنهکطور  همان ».است ر را کـ ف قـدر  آن دی

ا مـا را  یخـدا  :نندک یدعا م یبرخ. روز شدیپ یرشد و پرورش داد تا در امتحان اله
م یاریا ید خداینکدعا   است،ن دعا غلط یا« :فرمودند 7؛ امام صادقمکنش یآزما
وا آن کـ تریاحسـب النـاس ان   ( 2:فرمایـد مـی  قرآن ».ش قبول شومیدر آزما تا نک
مـان  ینـد ا یه بگوکنیاند به صرف ا ردهکا مردم گمان یآ ؛)فتنونیقولو امناو هم ال ی

ه قبـل از  کـ را  یسـان که مـا  کـ نیا ایشوند؟  یش نمیشوند و آزما یم رها میا آورده
ـ گو راسـت د خداوند یبا. میازمودید نشان بودنیا ـ نـد و با کرا معلـوم   انی  حتمـاً د ی

ات قلـب  یـ و ح یزندگ« :فرمود 7یلذا امام مجتب» .را مشخص سازد انیگو دروغ

                                                           
  .١٣٣خطبه  ،فیض االسالم ،البالغه نھج . ١
  .٢آیه ،سوره عنکبوت . ٢
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ـ فرما یبعـد مـ   ».ر استک، تفآگاه دلات یر است، حکتف ،ریبص ح ابـواب  یمفـات « :دی
ا بـاز  شـم  يمت را به سـو کح يه درهاک يدیلکست؟ یمت چکحاال ح .»مهکالح
 .ر استکند تفک یم

 :دیفرما یگر مید يدر جا 7یامام مجتب
   1؛عاًیجمو من حرم من العقل حرمهما  عاًیو بالعقل تدرك الداران جم 

ه از عقـل  کـ س کآن . شود یافت میدر عاًیجما و آخرت یبا عقل، دو عنصر دن
  . شود یمحروم م ها نیا يمحروم شد از هر دو

سـر  یبـا عقـل م   یخواه یاهل عقل باش، آخرت م ،یا داشته باشیدن یخواه یم
   2:ندیفرما یبا میچه ز 9امبریپ .ر استکعقل، تف یار اصلکاست و 

  ؛7لوکان العقل رجال لکان الحسن
  . آمد یدرم 7حسن صورت به، دیدرآ ياگر بنا بود عقل به صورت مرد

ن عقل و احساس قرار داشت و امـام عقـل را   یحساس ب وضعیتیرا امام در یز
چـرا  « :ردنـد کبه او اعتـراض   يان ویکاز نزد ياریبس .رد نه احساسات راکم کح

  : فرمودند 7یامام مجتب »صلح؟
   3؛العار اهون من النار

 . بگذار مردم بگویند براي من عار و ننگ است، این بهتر است براي من از آتش جهنم
  

 7یدگاه امام مجتبیا از دیبه دن درستنگرش  یچگونگ

  : فرمایندمی 7امام مجتبی
ـ   الناس فی دار سهواً و غفله یعملون و ال یعملون داراالخـره   یفاذا اصـاروا ال

  4؛علمونیعلمون و الین یقیدار  یصاروا ال

                                                           
 .   ص ، ٧٥جلد  ،االنواربحار.  ١
  .٦٨ص ، ٢ج ،فرائد السبطین . ٢
 .١٠٦ص  ،٧٥ج  ،االنواربحار . ٣
 .١٦٨ص ،١ج دعایم االسالم . ٤
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ـ  ،ننـد ک یعمـل مـ   !و غفلت قرار دارند یا در فراموشیدن يمردم در سرا   یول
فهمنـد   یشـوند، مـ   ین میقیبه خانه آخرت رفتند وارد خانه  یدانند و وقت ینم
  .ستیعمل ن یول
  : ندیفرما یگر مید يدر جا

  1؛ا دار ممر و االخره دار مقرریالدن
  ستیاستقرار ن يست، جایونت نکس يگذر است، جا يا جایدن

 همیشـگی گـاه  یا دوام نخواهـد داشـت و آخـرت جا   ین دنیس در اکچ یلذا ه
ن یا م وینکا عبور یورود به آخرت از دن يه براکن طور قرار داده یخداوند ا. است

 نمـود و د از رحم مـادر عبـور   یا بایورود به دن يه براکطور  همان .سنت خداست
ا یـ ست و رحـم دن ین ياریه رحم مادر اختکن فرق یرد، با اک ید طیر را باین مسیا

بدن فـراهم شـود و    يد اعضایدر رحم مادر با .)اعمال و رفتار ما(است  ياریاخت
در  یزنـدگ  يو اگر ابزار الزم برا) تاس يجبر(جاد شود یا ایدر دن یط زندگیشرا
 یزندگ يابزار الزم برا دیشود لذا با یمان جهنم میبرا یزندگ ،میا را نداشته باشیدن

خود  يم وگرنه جهنم را خود براینکا فراهم یدر دن را تیابد یعنیبرزخ و آخرت 
  2.ردکشود  ینم يارکطرف   م و آنیساز یم

جـا  کانـد،   جـا بـوده  کاند  ردهکه فراموش کنند ک یم یا چنان زندگیدر دن یبرخ
چـرا   .»دارالسهو و غفله یالناس ف« :دیفرما یامام م. جا خواهند رفتکبه هستند و 

و غفلت هسـتند؟ چـون    یه فرمود در فراموشکبل ،اند جهالتامام نفرمود مردم در 
وان یـ و انسـان و ح ) ماندن و فاسد نشـدن  یباق(همه فطرتشان دنبال خلود است 

و  یوانیـ رشد ح  ،یغضب، شهوت، رشد نبات از جمله ؛دارند کیمشتر هايویژگی
ر موجـودات جـدا   یها انسان را از سا شیها و گرا نشی، بيد مطهریبه قول شه . ...
  : ندیفرما یم یگونه معرف نیش انسان را اینش و گرایب 7یامام مجتب. ندک یم

ر و کالتـذ  یع مـا وعـ  ر مذهبه و اسـمع االسـما  یالخ یان ابصر اال بصار مانفذن
                                                           

  .١٣٣ص، ٧٠ج ،االنواربحار . ١
  .٢٩ ، آیهسوره نون ؛١٤و ٥، آیهسوره حج . ٢
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   1؛انتفع به اسلم القلوب ما طهر من الشبهات
ن قدرت شناخت و یتر یها، عال ن چشمیتر ی، عالییناین بیناتریه بک یبه درست

ه مواعظ را در خود کآن است  یین شنوایتر یر است و عالینش، نفوذ در خیب
ات و ه از شـبه کـ اسـت   ین قلوب، قلبـ یتر ر باشد و سالمکتذ ظرفنگه دارد،

  .باشد كپا دهایترد
پس دید خوب این نیست که بـا آن فاصـله و مسـافت دور را ببینـیم، شـنوایی      

بلکه باید  ؛مزایاي ظاهري است ها نیا .خوب آن نیست که دورترین صدا را بشنویم
نگرش و بینش خوب داشت و مواعظ را پذیرفت و شبهه را از قلب بیرون بـرد تـا   

شیند و دائم باشـد و بـدانیم کـه خانـه دل، دسـتگیره      این دیدن و شنیدن بر قلب بن
باید شک را از  ،توانیم آن را به روي خدا باز کنیم یا به روي شیطان درونی دارد، می

القلـب حـرم اهللا   «: فرمایـد  مـی  7امام صـادق . بین ببریم و قلب سالم داشته باشیم
ات مسـتحبی انجـام   هر قدر عبـاد  ،اگر درون آلوده باشد 2»فالتسکن حرم اهللا غیراهللا

لذا باید شک را از بین برد تا به مقـام یقـین    .بخشد اثري که باید ببخشد نمی ،دهیم
ولی بـه مقـام شـهود     ،میممکن است با عقل خود تمام شبهات را جواب ده .رسید

  3.»ولکن لیطمئن قلبی«: فرماید که می7م مانند حضرت ابراهیمینرسیده باش
د یشـا  يخواجه عبداهللا انصار .میو غفلت هست یشما در فرامو :دیفرما یامام م 

  :دیفرما یبهره گرفته، م 7یش امام مجتبیاز فرما
  .نتوانستم  ه دانستم،کگاه ه توانستم، ندانستم و آنکگاه افسوس آن 
  :دیفرما یم 7یامام مجتب

داري عمـرت را   ،اي فرزند آدم از وقتی که از شکم مادرت به این عالم آمـدي 
براي آنچه پـیش روي داري اسـتفاده    يارداریاز آنچه در اخت .یده از دست می

                                                           
 .١٠٩ص  ،٧٥ج ،االنواربحار . ١
 .٢٥ص ،  ٦٧ج ھمان، . ٢
 .٢٦٠، آیهبقرهسوره  . ٣
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  1.ن استمؤمن به فکر زاد و راحله بعد است ولی کافر به فکر استفاده اال !کن
  

 يو تبر یمحبت همراه با تول 

 .دهـد  یمکسا را آل داراندوستخود با  یمرتبتوعده هم ،ثییدر حد 9امبریپ 
کـه   ید از آن کسـان یبا .شان باشندیدار ادوستاست که خالصانه  یژه کسانیواین 

ـ داران و جسـت و دوسـت   يکردند تبـر  ییآرانان صفیمقابل ا شـان را  یاوران ای
د بتوان بـا توجـه بـه    یالبته شا. شد 9امبریدوست داشت تا بتوان مصداق گفتار پ

ـ گـر ا انیـ د بیشـا  9امبریپ وعده. استث گفت که محبت، آغاز راه ین حدیا ن ی
ـ با. شود یمت با محبت آغاز یصراط هدا يتداباشد که اب ـ د اول محبـت بـه ا  ی ن ی

 .ردیز صورت بگیشان نیاز ا يرویخاندان باشد تا پ

محبــت خداونــد و . اســتبــه هــم متصــل  :تیــب اهــلمحبــت خداونــد و 
، ما را از دوست داشتن یکیست تا دوست داشتن یجدا از هم ن يامر :تیب اهل
  : کندمینقل  9امبر اکرمیاز پ یثیعباس در حدابن. باز دارد يگرید

د و مـرا بـه   یدوست داشـته باشـ   ،که به شما داده ییها نعمت برايخداوند را 
   2.دیتم را به خاطر حب من دوست داشته باشیبخاطر حب خداوند و اهل

. است یمحبت خداوند متعال یوار در پشان سلسلهیث، محبت این حدیطبق ا
ـ  7یو امام مجتب 9امبرین پیله محبت بأبه هر صورت مس ن همگـان مشـهور   یب

در شـناخت حـق و باطـل در دوران مختلـف      یزانین محبت به عنوان میا از. بود
امـام   ،7نارمؤمنـ یام پـس از شـهادت  کـه   انـد  آوردهخ یدر تـار . شـد  یماستفاده 

از  يپس از خوانـدن خطبـه، مـرد   . خواند يا خطبهو  رسیدبه خالفت  7یمجتب
  :و گفتبرخاست  9امبریاصحاب پ

                                                           
  .١١٦ص ،٧٥ االنوار، جبحار . ١
  .١٦٢، ص٣، جمستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری،  . ٢
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دم که حسن را بـر دامـن خـود نشـانده     یکه رسول خدا را د دهم یمشهادت  
ز دوست داشته باشد؛ ید او را نیهر کس مرا دوست دارد، با«: فرمود یمبود و 
  1».ب برساندید خبر را به غایبا) محبت من به حسن(له أن مسیشاهد ا

 بسـیار  را 7حسنامام به  9امبریمحبت پ يها تیحکاکه نیمردم با ا تربیش
بعـد از بـه خالفـت    . ت نکردنـد و او را آزردنـد  یرا رعا يده بودند، منزلت ویشن
در  یعقـوب ی. انـت کردنـد  یخ يارانش به ویاز  يادیعده ز ،7یدن امام مجتبیرس

   :نوشته است 7حوادث دوران خالفت امام حسن
 داهللا بـن یـ ، عبيدوازده هـزار نفـر   یبعد قتل پدرش، با سـپاه  یحسن بن عل
س بـن سـعد   یق يش فرستاد و همراه ویشاپیه پیجنگ با معاو يعباس را برا

. س عمل کندیداهللا امر کرد که به امر و نظر قیبه عب .ز بودین يبن عباده انصار
داهللا به همراه هشت هـزار  یداهللا فرستاد و عبیعب يه هزار هزار درهم برایمعاو

ـ ارانش به معاوینفر از  یـه در لشـکر امـام    عاوم ،گـر یاز طـرف د . وسـت یه پی
ه صلح کـرده  یس بن سعد با معاویکرد که گفته شود ق ینیچسهیدس 7حسن
. ه صلح کرده استیس گفت که حسن با معاویوسته و در لشکر قیپ يو به و
ن بن ام الحکم را نـزد  ارة بن شعبه و عبداهللا بن عامر و عبدالرحمیه، مغیمعاو
آمدنـد و سـپس از    يمه ویخدر مدائن در  يشان نزد ویفرستاد و ا 7حسن

له پسر رسول خدا مـانع  یخداوند به وس« :گفتند یمنزدش خارج شدند و بلند 
 ».به صـلح جـواب داد   يآرام شد و و يله ویشد و فتنه به وس يزیراز خون

سـرانجام   .و مردم گفتار آنـان را راسـت پنداشـتند    ندپس لشکر مضطرب شد
مه حسن یپس مردم به سمت خ. ه جواب دادیمعاو يها سهیدسو  ینیچعهیشا

حسـن سـوار   . دنـد نمومه و هر آنچه را در آن بود، غارت یحمله کردند و خ
ن یبـه کمـ   يشد و به سمت ساباط حرکت کرد و جراح بن سنان اسـد  یاسب
حسن را به سمت . کرد یرا زخم يو يحمله کرد و پا ينشست و بر و يو

م شده بود و یحالش وخ رفته و ياز و يادیکه خون ز یمدائن بردند در حال

                                                           
 .١٩٠، صھمان . ١
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ار یحسـن بسـ  . ه به سـمت عـراق آمـد   یمعاو. پراکنده شدند يمردم از گرد و
ارانش پراکنده شـدند  یندارد و  ید که قدرتید یحال بود و وقتمار و سختیب

ه مصالحه کرد و سـپس بـر   یبا معاو ،برنخاستند يو یو به همراه يو يو برا
 9امبریـ خدا شما را با پ! مردم يا«: منبر رفت و خدا را حمد گفت و فرمود

ختن بازداشت و مـن بـا   ین ما از ریله آخریت کرد و خون شما را به وسیهدا
  1)نیح یلعله فتنه لکم و متاع ال يو ان ادر( ».ه صلح کردمیمعاو

ـ بعـد از جر . ل شدیتحم يش گذاشتند و صلح بر ویارانش، تنهای گونه نیا ان ی
ـ روا سـنن در  يترمـذ . کردنـد  یاحترام یب به ایشانمردم  یز بعضیمصالحه ن ت ی

ن را امؤمنـ  يرو« :برخاسـت و گفـت   7یبه سمت حسن بن عل يکرده که مرد
  : فرمود 7امام حسن »ياه کردیس

نشـان داده شـد کـه     9امبریـ به پ !مرا سرزنش نکن، خداوند بر تو رحم کند
انـا (آن را بـد دانسـت و بـه دنبـال آن      يهستند؛ پـس و  يبر منبر و هیام یبن
از بهشت را به تو اعطـا   ينهر! 9محمد يا یعنینازل شد؛  )عطیناک الکوثرا

انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القـدر (: نیچنم و همیکرد
زان حکومـت  ین میه به همیامیبن! محمد يا یعنی نازل شد )خیر من الف شھر

  . کنند یم
  : دیث گویحد يراو

قاً هزار مـاه  یدق هیام یبنم که دوران حکومت یدیم و دیکردپس آن را محاسبه 
  2.کمتر يو نه روز تر بیش يشد نه روز

نه تنها در میان یارانش و مردم عوام مشهود بـود،   7غربت و مظلومیت امام مجتبی
ت اهل سـنت گفتـه کـه دختـر     یاقتاده از روا. ندبلکه در خانه خود نیز بسیار غریب بود

سر حسن بن علی بود، وي را مسموم کرد و بر این کارش مـالی  اشعث بن قیس که هم

                                                           
  .١٤٩، ص٢، جیعقوبیتاریخ  . ١
  .١٢٩٣ص، یسنن ترمز . ٢
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  . در بعد از شهادتش نیز بر همگان نمایان شدامام غربت  1.را رشوه گرفت
پانزده بار پیاده حج گزارد و سه بار، کل مالش را نصف کرد و بـه  7امام مجتبی

 :تیـ ب کرامتش زبانزد همگان بـود و بـه کـریم اهـل     2.انفاق نیمه مالش پرداخت
، از خالفت کنار کشیده شد و در شـهر  غریبانه 7امام مجتبی گونه نیا .معروف شد

اش به شهادت رسـید و غریبانـه بـه     در خانه غریبانهو  کردندجدش به وي توهین 
سـالم بـر او، آن   .نائل گردید 9خاك سپرده شد و به وصال محبوبش، رسول اکرم

 .شود یآن روز که زنده برانگیخته م روز که تولد یافت و آن روز که از دنیا رفت و
  

  7فلسفه صلح امام حسن
چرا «: کردبه آن حضرت عرض » ابوسعید«به نام  7امام مجتبی یکی از یاران

  »دانستی حق با شماست با معاویه گمراه و ستمگر صلح کردي؟ که میبا این
 منظـر .  2منظـر تعبـدي   . 1: دادنـد از دو منظر به ابوسعید پاسخ  7امام حسن

  : ایشان فرمودند .تعقلی
آیا من حجت خدا بر خلـق او و امـام و رهبـر مـردم بعـد از پـدرم       ! اي اباسعید«

دربـاره مـن و بـرادرم     9آیا رسـول خـدا  «: حضرت فرمود ».لهب«: گفت ».نیستم
» حسن و حسین هر دو امام هستند چه قیام کنند و چـه قعـود  : نفرمود 7حسین
چـه قیـام کـنم و چـه نکـنم و       ؛م و رهبـرم پـس اکنـون امـا   «: فرمود ».بله«: گفت
اي  اي اباسعید، علت مصالحه من با معاویه همان علـت مصـالحه   .نشین باشم خانه

و مـردم مکـه در   » اشـجع بنـی «و »ضـمره بنـی «فـه  یبـا طا  9است که پیامبر خدا
و ظاهر صریح آیـات  (آنان به نزول قرآن ) کهبا فرق این(بازگشت از حدیبیه کرد 

  .قرآن کافرند ودند و معاویه و اصحاب او به تأویل و باطنکافر ب) قرآن

                                                           
 .١٩٣، ص ٣، ج مستدرک علی الصحیحین . ١
 .١٥٧ص ،٢، جیعقوبیتاریخ  . ٢
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توان مـرا در کـاري    وقتی من از جانب خداي تعالی امام هستم نمی! اي اباسعید
ام  گرچه سرّ کاري که کـرده . ام چه در صلح و چه در جنگ تخطئه کرد که کرده

آیا حضرت خضـر را ندیـدي کـه وقتـی کشـتی را      . براي دیگران روشن نباشد
 7موسـی  حضـرت سوراخ کرد و آن پسر را کشت و آن دیوار را برپا داشت، 

دانست تا وقتی که علت را به او گفت،  سر آن کارها را نمی. به او اعتراض کرد
رّ کـار مـا را      سببگونه است کار من که شما به  همین .راضی گشت اینکـه سـ

کـردم،   کـار را نمـی  این  که یدرصورت. اید دانید، مرا هدف اعتراض قرار داده نمی
  1.کشتند ماند و همه را می از شیعیان ما در روي زمین باقی نمی کسهیچ

                                                           
 .٢٠، صالشرایع عللشیخ صدوق،  . ١



 

 
 
 
 

  7یمجتبحال امام حسن  زندگی و شرح
 

 1بیرونیاهللا فرقانی کوهرحمت
  

  از والدت تا امامت 7یمجتبامام 
و میـوه   7طالبیاببنپیشواي دوم جهان تشیع، فرزند بزرگ امیرمؤمنان علی

دختر  3با فاطمه اطهر 7یعلامام  2،)یْلتَِقیانِ َمَرَج اْلبَْحَریِن (فرخنده و مبارك پیوند 
بود که در نیمه ماه مبارك رمضان سـال سـوم هجـرت در شـهر      9یامبرپگرامی 

  3.مدینه دیده به جهان گشود
 

  گذاري نام) الف
آن در هفتمین روز تولد آن امام برگزیده و یکی از لؤلؤ و مرجان به تعبیـر قـر  

آورد؛ اسـالم  مادرش او را نزد پیامبر بزرگـوار   4)یْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤلُُؤ َو اْلَمْرجانُ (کریم 
اي از حریر بهشتی پیچیده شده که جبرئیل آن پارچه را براي  که در پارچه یدرحال

  5.آورده بود 9پیامبر اکرم
  :فرماید می 7العابدین ینزامام 

                                                           
  .علمیه حوزهمحقق حوزه علمیه، گرایش فقه و اصول در  .١
  .١٩سوره الرحمن، آیه . ٢
 .٣٠٩ص ، ارشادشیخ مفید،  .٣
  .٢٢سوره الرحمن، آیه . ٤
 .٣٠٩ص ، ارشاد .٥
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فرزند نوزاد خود را به دنیا آورد، از امـام   یناول، 3زهراچون حضرت فاطمه  
 7یعلـ امـام  . تا نامی مناسب براي نوزادشان انتخاب نمایـد  خواست 7یعل

هنگـامی کـه   . »نخواهم گرفت سبقت 9یامبرپمن در این امر هرگز بر «: فرمود
اي پیچیـده شـده    نوزاد را که در پارچـه  قنداقهها شدند، آن خانه وارد 9یامبرپ

نمودند  7یعلرو به امام  9اکرمحضرت رسول . دادندجدش بود، به دست 
یـا  «: اظهـار داشـت   7یعل» اید؟ آیا اسمی براي نوزاد تعیین کرده«: و فرمودند

و مـن نیـز بـر    «: فرمـود  9یامبرپ. »ما بر شما سبقت نخواهیم گرفت! اهللا رسول
در همین هنگام خداونـد تعـالی توسـط جبرئیـل     . »گیرم پروردگارم سبقت نمی

طالب، براي تو همانند هارون بـراي  چون علی بن ابی! محمداي «: ی فرستادوح
 9یـامبر پ» !موسی است، پس اسم این نوزاد را همنام فرزنـد هـارون قـرار ده   

 9یـامبر پ. »شُبر«: جبرئیل پاسخ داد» فرزند هارون چه نام داشته است؟«: فرمود
جبرئیـل پاسـخ   » سـت زبان من عربی است و زبان هارون عبري بـوده ا «: فرمود
  1».نام او را حسن بگذارید اهللا رسولیا «: داد

 
  کنیه و القاب) ب

 2، سبط)آقا و سرور(سید : اش ابومحمد و القابش خداوند او را حسن نامید و کنیه
، اثیـر  )پرهیزگـار (، تقـی  )نیکوکار(، امین، حجت، برّ )نخست پیامبر اسالم نواده(اکبر 

  3.، زاهد و ولی بود)برگزیده(، مجتبی )منزه پاك و(، زکی )ارجمند، برتر(
 
  7به امام مجتبی 9محبت پیامبر) ج

هاي الهی و انسانی، ماننـد علـم،    ها و ارزش زیبایی همه، مظهر 7یمجتبامام 
حکمت، حلم، صبر، بخشش، سخاوت، رحمـت، عطوفـت، شـجاعت و کرامـت     

                                                           
 .٢٩، ح ٢٥٧ص ، ٤٣ج ، اراالنواربح .١
  .گردد در لغت عرب سبط به نوه دختری اطالق می. ٢
 .١٠ص ، 7زینت عرش خدا امام حسن مجتبی. ٣
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نّـیِ اُ  «: ایشان فرمودنـد  درباره 9یامبرپ. بودند ـم إِ اَللّه    ـه ب ـن یح م ـب اُح و ـه ب ؛ »ح
  1.»!من او را دوست دارم، پس تو هم او را و دوستانش را دوست بدار! بارالها«

  : کندمره چنین نقل میبنالمصطفی از یعلیبشاره
دعـوت کـرده بودنـد و مـا در خـدمت آن      ) مهمـانی (به غذایی  را 9یامبرپ

را دیـدیم کـه در    7حسـن  امامـ رفتیم که ناگاه  بزرگوار براي صرف غذا می
او را دیدند، جلـو رفتنـد و دسـت خـود را      تا 9یامبرپ. کرد کوچه بازي می

گشودند تا آن کودك را بگیردنـد و کـودك نیـز بـه ایـن طـرف و آن طـرف        
را گرفتنـد و   کـودك  9یـامبر پکه خنداند، تا این می را 9یامبرپدوید، و  می

یگـر را بـر بـاالي سـر او     اش گذاشتند و دسـت د  یک دست خود را بر چانه
گاه صورتشان را نزدیک صورت کودك برده، او را بوسیدند، سپس نهادند؛ آن
به«: فرمودند ح ن اَ اهللاُ م بح ّی و اَنَا منه اَ ن نٌ م س حسن از من است و من " 2؛»ح

  ."داران او را دوست دارداز اویم؛ خدا دوست
  : فرماید در جاي دیگر آن حضرت می

ي؛ امود ج ی و ت زَامح نَّ لَه ینُ فَا س ا الحاَم ي ود ؤدس ی و اتب نُ فَلَه ثَ س ا الح  
ثبات و سیادت خود را به حسن بخشیدم و دوراندیشی و انضـباط و جـود و   

  3.بخشش خود را به حسین به ارث گذاشتم
ل   «: فرمـود  9یـامبر پنویسد کـه   زمخشري می ح نَ ا فَ ـذَ ـی ه ـا إبن م ـی و   اَ لق ـه خُ تُ

تی یب اما به این پسرم خوي و هیبت خود را بخشیدم" 4؛»ه".  
 
  9در زمان پیامبر 7یمجتبامام ) د

ترین امتیازات خانوادگی و اصالت نسـب و عظمـت    از برجسته 7امام حسن

                                                           
 .٩ص ، ١٢ج ، تاریخ بغداد .١
  .٢٢١ص ، ھای درخشان چھارده معصوم چھره .٢
 .١٨٥ص ، ٩ج ، مجمع الّزوائد و منبع الفوائد. ٣
 .٥١٣ص ، رربیع االبرار و نصوص االخبا. ٤
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 بهخاندان برخوردار بودند و از همان آغاز کودکی، تحت تربیت و مراقبت جدش 
بودند و عضوي از اعضاي خاندان  9یامبرپ عالقهاده مورد الع بردند و فوق سر می

خانـه   از 9یـامبر پفرمود که روزي  7یعلحضرت . رفتند به شمار می 9یامبرپ
 شانهبر  7ینحسراست آن حضرت و امام  شانه بر 7حسن امامبیرون آمدند و 

عـم  «: که چنان دیـد، گفـت  ) خلیفه دوم(اباحفصه . چپ آن حضرت سوار بودند ن
یا الم نت ا اَ مه اي رسول خدا چه خوب مرکبی هستی براي ایـن  » «!اهللا رسولطیۀ لَ
ا«: فرمود 9یامبرپ» !دو مانَ ه ب الرَّک عم ن 1».و چه خوب سوارانی هستند آن دو«؛ »و  

در طول هفت سال دوران کودکی، همراه جد بزرگوارش بودند  7یمجتبامام 
گردیـد از زبـان   قرآن را که نازل مـی  شدند و آیات و در مجلس ایشان حاضر می

گشـتند،   چون نـزد مـادر برمـی   . سپردند شنیدند و به خاطر می جد بزرگوارش می
کـه از بیـرون    7یعلـ حضـرت  . کردند آنچه یاد گرفته بود، براي مادر بازگو می

روزي امیرمؤمنـان  . نمود نقل می 7یعلآن را براي امام  3زهراآمد، حضرت  می
فرزنـد  «: گفت» اي؟ که از این آیات چگونه آگاه شده«: رسیدندپ 9از دختر پیامبر
آري، امـام   2».کنـد  شـنود و در منـزل بـرایم نقـل مـی      یمـ  9یـامبر پخردسالم از 

. تـر درك نکرنـد   جد بزرگوارش هفت سال را بیش پرعظمتاز دوران  7یمجتب
هـاي   پس از درگذشت آن حضرت، خـاطرات شـیرین دوران کـودکی و نـوازش    

به یاد داشتند؛ زیرا او هفت سال بیش نداشـتند کـه پیـامبر     را 9یامبرپ العاده فوق
بـه  . شـد  رو روبـه اي سـابقه  یببدرود زندگی گفتند و جهان اسالم با بحران اسالم 

ند و بر اندوه و تـأثر او  فروبستدیده از جهان  3زهرافاصله کوتاهی نیز حضرت 
ادر خودشـان را از  که در اندك زمانی هم جـد و هـم مـ    8نینحس. افزوده شد

                                                           
 .٢٢١ص ھای درخشان چھارده معصوم،  چھره. ١
 .٣٣٨ص ، ٤٣ج ، بحاراالنوار. ٢
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بخش و پناهگاهی که داشتند، پدر مهربانشـان   دست داده بودند، یگانه عامل تسلی
  1.بود و تنها از آغوش گرم و پر مهر او برخوردار بودند

 
  در زمان امیرمؤمنان 7یمجتبامام ) ه

دوران جوانی را در کنار پدر ارجمند خود سپري کردند که پس  7یمجتبامام 
. اسالمی کنار مانده بود جامعهداري حکومت و زمام صحنه از 9ریامبپاز رحلت 

تري براي رسیدگی به امور شخصی و فرزنـدان   فرصت بیش 7رو امام علی ینازا
پدر بودند  العاده خارقي اهگذشتهدر این مدت، ناظر  7یمجتبخود داشتند، امام 

کتـب پـدر   هـا را در م  و درس مبارزه با مشـکالت و ایسـتادگی در برابـر سـختی    
 چهـره ایشـان از همـان دوران جـوانی، از لحـاظ علـم و فضـیلت،       . آموختنـد  می

یچیـده  پهـاي مختلـف، مسـائل     رفتند و به مناسـبت  درخشان و ممتاز به شمار می
مرحـوم  . دادنـد  نمودند و به سؤاالت مردم، پاسـخ مـی   علمی و قضایی را حل می

  : کنند نقل می بحارمرحوم مجلسی در  و فروع کافیکلینی در 
 خانـه بـراي حـل مشـکلی وارد     7یعلـ روزي جمعی از دوستان حضـرت  

ایشــان شــدند و آن حضــرت را در خانــه نیافتنــد و دیدنــد فرزنــدش امــام  
را  7خواهیم امیرمؤمنـان  می«: گفتند. در جایگاه پدر نشسته است 7یمجتب

» هدف شما از ایـن مالقـات چیسـت؟   «: فرمود 7یمجتبامام » .مالقات کنیم
 7یمجتبـ امـام  » .مشکلی پیش آمده که باید از آن حضـرت بپرسـیم  « :گفتند
زنی بـا  «: گفتند ها آن» مشکل شما چیست، ممکن است مطرح کنید؟«: فرمود

شده و سپس بالفاصله بـا دختـري تمـاس پیـدا کـرده و       بستر همشوهر خود 
. شوهر را به دختر منتقل نموده و دختـر از ایـن راه بـاردار شـده اسـت      نطفه
واقعـاً  «: فرمـود  7یمجتبـ امـام  » !کند؟ چنین زنی چه حکم می درباره اسالم
. پیچیده و مشکلی است و براي حل آن، شخصی مثل پدرم الزم اسـت  مسأله

                                                           
 .١٧ص دار صلح و آزادی،  ، پرچمزندگی امام حسن مجتبی. ١
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گـویم و امیـدوارم بـه فضـل الهـی در گفتـارم اشـتباه و         من جواب آن را می
  .مسامحه نکرده باشم

  :حکم اسالم در این قضیه از این قرار است
توسط حـاکم  ) مهر دختران امثال او اندازهبه (هر چیز مهر آن دختر قبل از . 1

نخـواهی او دختـر    یخـواه ، بچـه شود، زیرا هنگام تولد  شرع از زن گرفته می
  .اوست عهدهیه دختر به مهرنخواهد بود، لذا معادل 

اش بـا آن یکـی    باید زن را کیفري همانند کیفر زناکاران بکنند، چون نتیجه. 2
  .است

گاه نوزاد را به پـدر وي یعنـی   مانند تا دختر وضع حمل کند، آن ظر میمنت. 3
  ».گردد دهند و سپس مجازات دختر اجرا می صاحب نطفه تحویل می

 مـرخص  7یمجتبکنندگان پس از شنیدن این سخنان، از حضور امام  پرسش
شـما بـه   «: مالقات کردنـد، حضـرت پرسـید    7شدند و در راه با امیرمؤمنان

  »!چه گفتید و او به شما چه گفت؟فرزندم حسن 
اگر این مسـأله را  «: فرمود 7امیرمؤمنان. نیز عین ماجرا را بازگو کردند ها آن

  1».شنیدید از من پرسیده بودید جز آنچه فرزندم گفته است از من نمی
حـوادث   مشـاهده نشینی پدر و به غارت رفتن میراث آن امـام مظلـوم و    خانه

را بر آن داشت که در یکی از روزها خـود   7یمجتبم دردناك دیگر، سرانجام اما
، ابوبکر خلیفه وقت را که در جایگاه جدش نشسته رسانده 9یامبرپرا به مسجد 

ـرِ   «: بود، مخاطب قرار داده، به او بگوید نب ب إلـی ماذه رِ اَبِی ونب ن مل ع ل، إنزِ إنزِ
یک این گفتـار  » !بر پدرت بروفرود آي، فرود آي از منبر پدرم و به سوي من« 2؛»أبِ

حاضرانِ در مسـجد را مبهـوت سـاخت و چـون سـرهاي خـود را        همهکوبنده، 
رو یده و محبـوب آن حضـرت، روبـه   دبرگرداندند با سبط اکبر رسول خدا و نور 

خواست به صورت مناظره و استدالل بیـان دارد، بـا    آنچه را که می همهشدند که 
                                                           

 .٣٥٢ص ، ٤٣ج ، بحاراالنوار. ١
  .١٣٩ص ، ١ج ، ریاض النضرة. ٢
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گیر شد که به ناچار ابوبکر چنان غافل. ن فرمودکوتاه و پر معنا بیا جملههمین دو 
نبرُ اَبِی«: در پاسخ گفت ال م یک نبرُ أبِ لَم ه نَّ ا قتد به خدا سوگند ! راست گفتی«؛ »ص

  ».که این منبر پدر توست نه منبر پدر من
 
  در زمان خالفت ظاهري پدر 7یمجتبامام ) و

آن  خانـه ، بـه  7یعلـ نـان  پس از مرگ عثمان، مردم براي بیعـت بـا امیرمؤم  
یه می خطبهآن حضرت در . حضرت هجوم آوردند ق قش فرماید ش :  

تّـی     ح ، بٍ انــلِّ ج ن کُ م ی ، ینثَالُونَ علَ ی بعِ إلَ عرف الضَّ ی االَّ و النَّاس کَ ن اعا رم فَ
یضَۀِ ا ی کَرِ ول ینَ ح ع م ، مجتَ طفَايشُقَّ ع نَانِ و س ئَ الحطلَقَد و  ضـتا نَهم ، فَلَ مِ نَ لغَ

؛ ونَ طَ آخَرُ س خري و قَ کَثَت طَائفَۀٌ و مرَقَت اُ    1بِاالَمرِ نَ
که مردم مانند یال جز این) یا متوجه نکرد(پس هیچ چیز مرا بیمناك نساخت 

ـ به سوي من شـتافتند و  ) در کثرت و انبوهی(کفتار  درپـی از هـر جانـب     یپ
 7ینحسـ ی حسـن و  راسـت  بـه آن حد که  هجوم آوردند و ازدحام کردند، تا

گوسـفند در   گلـه مـردم ماننـد   . ام از هم دریـد  پایمال شدند و دو طرف جامه
، امـا چـون بـه امـر     )و با من به خالفت بیعت کردنـد (اطراف من گرد آمدند 

شکنی کردند و گروهی از دین بیرون رفتند  خالفت قیام نمودم، جمعی پیمان
  .حرف گشتندحق من جادهاي هم از  یفهطاو 

در جنـگ جمـل، در رکـاب پـدر بزرگـوارش در خـط مقـدم         7یمجتبامام 
و پس از شروع جنـگ بـه دسـتور    . جنگیدند و از مدافعان شجاع ایشان بودند می

عباده وارد کوفـه شـدند و   سعدبنبنصوحان و قیسیاسر، زیدبن عمارپدر، همراه 
توانستند نه هزار نفر  7یمجتبامام . مردم را براي شرکت در جهاد دعوت کردند

  .از کوفیان را به میدان جهاد گسیل دهند
  :نویسد می شهرآشوبابن 

                                                           
  .٣ خطبه، نھج البالغه. ١
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اي را گرفت و بـه دسـتور پـدر بـه      در روز جنگ جمل، نیزه 7امام مجتبی 
اش را به حیوان  سوي شتر عایشه حمله کرد و خود را بدان شتر رسانده؛ نیزه

با پایـان گـرفتن جنـگ،    . گشتکه خون آن شتر بر نیزه بود، باز یدرحالزد و 
عبـاس را در آن شـهر   بناز یک ماه توقف در بصره، عبداهللا پس 7یعلامام 

  1.به جاي خود گماشتند و به سوي کوفه رفتند
ي بـرا  7یعلـ در بسیج عمومی نیروها و فرستادن ارتش امـام   7یمجتبامام 

ج خـویش،  و مهی پرشوری به عهده داشتند و با سخنان مهمجنگ با معاویه، نقش 
 7یمجتبـ آمـادگی امـام    2.کردند کوفیان را به سرکوبی دشمنان اسالم دعوت می
جنگ صفین از یـاران   در 7یعلبراي جانبازي در راه حق، به قدري بود که امام 

جنگ با دشمن بازدارند،  ادامهرا از  7ینحسخود خواستند که او و برادرش امام 
  3.بین نرود از 9یامبرپتا نسل 

 
  در سال چهلم هجري 7یمجتبامام ) ز

براي  7یمجتب، به شهادت رسیدند، امام 7یعلدر صبحدم شبی که حضرت 
معرفی خود پرداختند، پس  و 7یعلمردم خطبه خواندند و در آن به فضایل امام 

ایـن  «: ، عبداهللا بن عباس مقابل حضرت ایستاد و خطاب به مـردم گفـت  خطبهاز 
کوفیان بـه ایـن دعـوت    » !با او بیعت کنیدی امام شماست؛ وصپسر پیامبر شما و 

  »او نزد ما بسیار محبوب است و حق او بر ما واجب«: پاسخ مثبت دادند و گفتند
سـپس امـام   . گاه با آن حضـرت بـه عنـوان خلیفـه مسـلمانان بیعـت کردنـد       آن
به تعیین اسـتانداران و کـارگزاران پرداختنـد و فرمانـدهان را گماشـتند،       7یمجتب

هاي کشور اسـالمی   باس را به استانداري بصره منصوب کردند و برنامهعبداهللا بن ع
                                                           

 .٢١ص ، ٤ج ، مناقب ابن شھر آشوب. ١
 .١١٣ص ، صفینواقعه . ٢
 .٤٩٧ص ، ١ج ، حیاة االمام حسن .٣
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سـال   37آن حضرت در سال چهلم و روز بیعت . را تنظیم نمودند و زیرنظر گرفتند
بیعت مردم با فرزندش به اطـالع معاویـه    و 7یعلچون خبر شهادت امام . داشتند

جـا را  تـا اوضـاع آن   رسید، وي بالفاصله دو تن را براي جاسوسی به عراق فرستاد
اما جاسوسان دستگیر شدند و یکـی در کوفـه   . بررسی کنند و به اطالع وي برسانند

و دیگري در بصره به دستور عبداهللا بن عباس به هالکت رسیدند بـه   به دستور امام
هـایی بـین آن دو رد و    نگـاري  اي به معاویه نوشت و نامه نامه دنبال این ماجرا، امام

بازگردید که بـین مـن و   «: گفت 7حسن امام فرستادهه سرانجام به معاوی. بدل شد
  1».شما چیزي جز شمشیر حکم نخواهد کرد

 
  و بررسی علل صلح آن حضرت 7حسن امامدوران امامت 

در موقعیتی زمام امور مسـلمانان را بـه عهـده گرفتنـد کـه دل       7یمجتبامام 
هـاي دنیـایی دنیاطلبـان     تهها و خواس ها، سستی ها، دشمنی شکنی مبارکش از پیمان

ین مشـکلی کـه در   تر مهم. به تنگ آمده بود 7یعلنسبت به ساحت مقدس امام 
برابر ایشان و در راه مصالح اسالم و اجتماع قرار داشت، حکومت معاویه در شام 

کـرد بـه حکومـت     یبانـه خـود، همـواره سـعی مـی     فر عوامهاي  او با سیاست. بود
ولی در واقع عمـالً اسـالم را تحریـف کـرد و     شرعی و اسالمی بدهد،  خودرنگ

ـ حکومت اشرافی اموي را جایگزین خالفت سـاده و   پیرایـه اسـالمی نمـود و     یب
  .اي غیر اسالمی تبدیل کردجامعهاسالمی را به  جامعه

 
  7یمجتبسیاست خارجی در زمان امام ) الف

ان از جانب پروردگار، رهبر و پیشواي دینی و سیاسـی مسـلمان   7یمجتبامام 

                                                           
 .٢٤١و  ٢٤٠ص ، ھای درخشان چھارده معصوم چھره .١



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    132

 

بودند و به تمام جهات و جوانب مصلحت علیاي اسالم، بهتر از هر کس دیگـري  
اسالمی آن روز را تشـخیص   جامعهآگاهی داشتند و با دوراندیشی خاص، صالح 

-و معاویـه در برابـر یـک    7حسـن  امامآرایی سپاه  دادند، وقتی گزارش صف می

هاي سـختی از   ربتدیگر، به سران روم شرقی رسید، امپراتوري روم شرقی که ض
-اسالم خورده و همواره به دنبال فرصت مناسبی بود تـا ضـربت مـؤثر و تالفـی    

اي بر پیکر اسالم وارد کند و خود را از نفوذ اسالم آسوده گرداند، بهتـرین  یانهجو
آنان بـا سـپاهی   . هاي خود به دست آورد فرصت را براي تحقق بخشیدن به هدف

که رسالت حفظ  7یمجتبامام . ا انتقام بگیرندعظیم، عازم کشور اسالمی شدند ت
اسالم را به عهده داشتند، آماده دفع این خطر بزرگ از جهان اسالم بودند، ایشـان  
با تدبیر حکیمانه و الهی خویش و با دوراندیشی، از خاموش شدن چـراغ اسـالم   

بـا  ) امپراتـوري روم شـرقی  (کردند؛ چون دشـمن مشـترك مسـلمانان     جلوگیري 
حمله بود و کشور اسالمی در معرض خطـري   آمادهآمده،  یشپه از فرصت استفاد

و معاویــه،  7حســن امــامو اگــر جنــگ میــان نیروهــاي . جــدي قــرار داشــت
ایـن خطـر بـا گذشـت و     . گرفت، امپراتوري روم شرقی پیـروز میـدان بـود    درمی

به شخصی که نسبت به صلح  7باقرامام . برطرف شد 7یمجتبدوراندیشی امام 
کـرد، خطـر    صلح نمی 7حسن اماماگر «: گرفت، فرمود خرده می 7یمجتبامام 
  1».ي به دنبال داشتتر بزرگ

 
  7یمجتبسیاست داخلی زمان امامت امام ) ب

دار و فرماندهی اگر بخواهد در میدان جنگ بر دشـمن پیـروز گـردد،    هر زمام
  : دنویس شیخ مفید می. باید از نیروي هماهنگ و عناصر قوي برخوردار باشد

                                                           
 .١٠ص ، ٤٤ج ، بحاراالنوار. ١
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هاي متفـاوتی همـراه آن    هایی از مردم با گرایش گروه 7یمجتبدر سپاه امام 
-شیعیان آن حضرت و پدرش به شمار مـی  ها آنحضرت بودند که برخی از 

-اي جنگ با معاویه را می آمدند؛ بعضی هم از خوارج بودند که به هر وسیله
یم آمـده و  کـار بودنـد کـه دنبـال غنـا      دیگر اهل فتنه و طمـع  وعدهخواستند 

اي و بـه تبـع    شکاك بودند و برخی نیز از روي تعصب قبیله ها آنتعدادي از 
  1.یله خود آمده و کاري به دین نداشتندقبرؤساي 

آن روز عـراق و نشـان    پراکنـده  جامعهشاید هیچ سندي در ترسیم دورنمایی 
. اشـد نب 7یمجتبـ هاي عراقیان براي جنگ، گویاتر از گفتار خود امام  دادن انگیزه

اي که سپاه امام پیشروي کـرد، طـی سـخنانی     حضرت در مدائن، در آخرین نقطه
  : رسا فرمودند

ما با نیـروي اسـتقامت و   . دارد هیچ تردیدي ما را از مقابله با اهل شام باز نمی
هـا، اتحـاد و    جنگیم، ولی امروز بر اثر کینـه  تفاهم داخلیِ شما با اهل شام می

ایـد و زبـان   سته و استقامت خود را از دست دادهتفاهم از بین شما رخت برب
اي وعدهاي از شما بستگان خود را در جنگ صفین،  عده. اید به شکوه گشوده

گروه اول بر کشـتگان خـود   . اند کسان خود را در جنگ نهروان از دست داده
خواهنـد، بقیـه نیـز از     ریزند و گروه دوم، خون کشتگان خود را می اشک می

شدید، دیـن خـود    ی به جنگ صفین روانه میوقت. کنند یچی میپیروي ما سرپ
داشتید؛ ولی امروزه منافع خود را بر دین خود مقـدم   را بر منافع دنیا مقدم می

معاویه پیشنهادي به ما کرده که دور از انصاف، و بـرخالف هـدف   . دارید می
و بـه  کشته شدن در راه خدا هستید، بـا ا  آمادهاینک اگر . بلند و عزت ماست

مبارزه برخیزیم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم، و اگر طالب زندگی و عافیت 
  .هستید، پیشنهاد او را بپذیریم و رضایت او را تأمین کنیم

                                                           
 .٣١٣ص شیخ مفید،  ارشادترجمه . ١
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یه «: جا رسید، مردم از هر طرف فریاد زدندکه به این 7یمجتبسخن امام   ق اَلب
یه ق 1".مخواهی خواهیم، ما زندگی می ما زندگی می"، »...اَلب  

 
  7یمجتبخیانت دو فرمانده به امام ) ج

به مردم عراق دستور دادند تا براي پیکار با معاویـه، بـه نخیلـه     7یمجتبامام 
جا خود آن حضرت نیز به نخیله رفتند و از آن. بروند که قرارگاه لشکر معاویه بود

، تـا  سپاه را به دیر عبدالرحمان کوچ دادند و سه روز در آن مکان توقف فرمودند
پس از سه روز، چهل هزار نفـر  . خواست به لشکر ایشان ملحق گردد هر کس می

چهـار هـزار نفـر را بـه      7یمجتبـ در این هنگـام امـام   . به حضرت ملحق شدند
. براي مقابله بـا معاویـه بـه شـهر انبـار فرسـتادند      » حکم«فرماندهی مردي به نام 

 امـام او خواسـت تـا از    اي بـراي حکـم فرسـتاد و از    هاي شب، معاویه نامـه  نیمه
اي از  دست بردارد و به وي ملحق شود تا او در عوض، حکومت ناحیه 7حسن

ایـن  . شام را به وي واگذارد و پانصد هزار درهم نیز همان شب بـراي او فرسـتاد  
نامه اثر کرد و حکـم دعـوت معاویـه را پـذیرفت و در دل شـب، بـا جمعـی از        

هنگام طلوع . ت و به لشکر او پیوستخویشان نزدیک خود به سوي معاویه شتاف
، کـه در انتظـار حکـم بودنـد دریافتنـد کـه آن       7یمجتبـ آفتاب، سـربازان امـام   

آن . رسـید  خیانـت حکـم بـه اطـالع امـام     . کار به سوي معاویه رفته است یانتخ
ایشـان   2.ي انبـار فرسـتادند  سـو  بـه حضرت فرد دیگري را براي جانشینی حکـم  

یه لشـکر، گسـیل داشـتند و    طال عنوان بهازده هزار نفر، عبیداهللا بن عباس را با دو
را که هر دو از یاران بزرگ آن حضرت بودند، به » قیسسعیدبن«و » سعدبنقیس«

                                                           
  .١٤١ص ، تذکره ابن جوزی؛ ٢٠٣ص ، ٣ج ، کامل ابن اثیر؛ ١٣ص ، ٢ج ، اسدالغابه .١
 .٢٤٤ص م، ھای درخشان چھارده معصو چھره. ٢



  135    7یمجتبحال امام حسن  زندگی و شرح

 

عنوان مشاور و جانشین وي تعیین نمودند تـا اگـر بـراي یکـی از ایـن سـه تـن        
، یعقوبی در تاریخ خـود . اي پیش آمد، به ترتیب دیگري جانشین وي گردد حادثه

نگـاران دیگـر بـه ترتیبـی کـه گفتـه شـد،        برده، ولـی تـاریخ   از سعیدبن قیس نام 
خط سیر پیشروي سپاه را تعیین فرمودند و دستور دادند  7یمجتبامام . اند نوشته

را بگیرند و جریـان را   ها آندر هر کجا که به سپاه معاویه رسیدند، جلو پیشروي 
عبیداهللا بـن   1.ملحق شوند ها آناصلی به درنگ با سپاه  گزارش دهند تا بی به امام

بـا لشـکر   » مسکن«آنان در جایی به نام . عباس سپاه تحت فرمانش را حرکت داد
معاویه شخصی را نزد وي فرستاد تا . جا فرود آمدندرو شدند و در آنمعاویه روبه

او را به پیوستن به خود ترغیب کند و متعهد شد که یک میلیون درهم به او بدهد 
دهد و نصف دیگر را هنگام وارد شـدن بـه    نصفی از این مبلغ را پیشاپیش به او (

گزارش رسید که عبیـداهللا بـا دریافـت     7یمجتبطولی نکشید که به امام ). کوفه
بـدیهی  . میلیون درهم، شبانه همراه هشت هزار نفر به معاویـه پیوسـته اسـت    یک

یه سـپاه و  روحتضعیف  ساز، در بحرانی و سرنوشت لحظهاست خیانت او در آن 
معاویـه بـه    2.تا چه اندازه مؤثر بـود  7حسن امامدگرگون شدن موقعیت نظامی 

سازي  خریدن عبیداهللا هم اکتفا نکرد، بلکه در راه ایجاد شکاف و اختالف و شایعه
  .به جاسوسی پرداخت 7حسن امامدر میان ارتش 

 
  و تصمیم بر قتل آن حضرت شورش بر ضد امام) د

را به حضـور امـام    ظاهر خوشچند نفر از افراد  یی رسید که معاویهکار به جا
مالقـات کردنـد و در میـان     این عده در اردوگاه مداین با امـام . فرستاد 7یمجتب

                                                           
 .٢٠٤ص ، ٢ج ، تاریخ یعقوبی. ١
 .٤١ص ، مقاتل الطالبیین .٢
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را خواباند و آتش جنـگ   فتنه 9یامبرپیله فرزند وس بهخداوند «: مردم فریاد زدند
لح کرد و خـون  با معاویه بن ابی سفیان ص 7یعلرا خاموش ساخت؛ حسن بن 

اعتمـاد داشـتند، درصـدد تحقیـق      هـا  آنمردم که به سخنان . »مردم را حفظ نمود
یمـه  خشورش کردند و بـه   را باور نمودند و بر ضد امام ها آنبرنیامدند و سخنان 
ور شدند و آنچه در خیمه بود، به غارت بردند و درصـدد قتـل    آن حضرت حمله

در بین راه یک . جا روانه ساباط شدندآناز  7یمجتبامام . برآمدند 7حسن امام
. نفر از خوارج که قبالً کمین کرده بود، ضربت سختی بـر آن حضـرت وارد کـرد   

یله وسریزي و ضعف شدید شدند و به بر اثر جراحت، دچار خون 7یمجتبامام 
اي از دوستان و پیروان خاص خود، به مداین منتقـل گردیدنـد، و در مـداین     عده

پیشـواي دوم نیـروي   . ت، بر اثر جراحت به وخامـت گراییـد  وضع جسمی حضر
  1.لذا صلح بر ایشان تحمیل شد. نظامی الزم را از دست دادند و تنها ماندند

 
  7یمجتبتحمیل صلح بر امام ) ه

در واقع صلح نکردند بلکه صلح بر حضرت تحمیل شد؛ زیـرا   7یمجتبامام 
اده، وضـعی را بـه وجـود    هـم د  دست به دستاوضاع نامساعد و عوامل مختلف، 

داران و رهبران جهـان هنگـامی   از سوي دیگر، زمام. آورد که این مسأله پیش آمد
جـانبی را   انـد  تـالش که اوضاع را برخالف اهداف و نظریات خودشان ببینند، در 

  .تري دربرداشته باشداختیار کنند که زیان کم
هاي عالی خـود را   کوشیدند هدف ، میهمین شیوه بر اساسنیز  7یمجتبامام 

رو، ناگزیر شدند بـا معاویـه کنـار     ینازاتا حد ممکن، به طور نسبی تأمین نمایند، 
از سـوي  . کـرد  امام را تهدید مـی  تر بزرگکردند، خطري  آیند، زیرا اگر صلح نمی

                                                           
  .٢٠٥ص ، ٢ج ، تاریخ یعقوبی. ١
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هنـوز کـودکی بـیش     7، در هنگامی که امام حسناسالمگویی پیامبر دیگر، پیش
ایـن  «: ي بر فراز منبر، با مشـاهده او فرمودنـد  روز 9یامبرپنبودند، تحقق یافت؛ 

یله او در بـین دو گـروه از   وسـ خداونـد بـه   . فرزند من، سـرور مسـلمانان اسـت   
  1.»مسلمانان صلح برقرار خواهد ساخت

  
  نامه مواد صلح) و

سیاسی و گرفتن امتیاز از دشمن  مبارزهدر مقام  7العاده امام مجتبی تدبیر فوق
  .یداستنامه هودر متن صلح

 کـه  آنداري را به معاویه واگذار کرد به شرط زمام 7یعلحسن بن : اول ماده
  .کند رفتار 9یامبرپمعاویه طبق دستور قرآن مجید و روش 

بعد از معاویه، خالفت از آن حسن بن علی خواهد بود و اگر بـراي  : دوم ماده
را در دست  زمام امور مسلمانان 7یعلاي پیش آید، برادرش حسین بن  او حادثه

  .نیز معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. گیرد می
لعـن کـردن بـه آن     و 7یعلـ بدعت ناسزا گفتن و اهانـت بـه امـام    : سوم ماده

  .جز به نیکی یاد نشود 7کن گردد و از امیرمؤمنان حضرت در حال نماز باید ریشه
المـال کوفـه، از تسـلیم     مبلغ پنج میلیون درهـم موجـود در بیـت   : چهارم ماده

نیز معاویه بایـد  . مصرف شود 7یمجتبحکومت مستثناست و باید زیر نظر امام 
» دارابگرد«امیه ترجیح بدهد و از خراج  هاشم را بر بنی در مقرري و بذل مال، بنی

میلیون درهم در میـان بازمانـدگان شـهداي جمـل و صـفین       مبلغ یک) دارابجرد(
  2.تقسیم شود

                                                           
 .١٢١ص ، نوراالبصار؛ به نقل از ١١٥ص ، یره پیشوایانس. ١
 .، علی اکبر دھخدادھخدا نامه لغت .٢
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اکنان شـام و عـراق و   سکند که تمام مردم، اعم از  معاویه تعهد می: پنجم ماده
 هــا آن گذشــتهاز تعقیــب و آزار وي در امــان باشــند و از  -از هــر نــژاد -حجــاز
اش، بر ضـد حکومـت   هاي گذشته فعالیت واسطهکس را به نظر کند و هیچ صرف

آزار هـاي گذشـته،    کینـه  واسـطه  بـه خود، تعقیب نکند، مخصوصاً اهـل عـراق را   
را در هر کجـا کـه هسـتند،     7یعلعالوه بر این معاویه، تمام یاران امام . نرساند
شـیعیان و   خـانواده را نیـازارد و جـان و مـال و     ها آنیک از  یچهدهد که  امان می
ترین ناراحتی  وجه تعقیب نگردند، و کوچک یچه بهدرامان باشند و  7یعلپیروان 
المـال در   به وي برسد، و اموالی که از بیـت ایجاد نشود؛ حق هر کسی  ها آنبراي 

یـه  ناحگونـه خطـري از    یچهـ نیـز  . پس گرفته نشود ها آندست شیعیان است، از 
کدام از افراد  یچهو  7یعلو برادرش حسین بن  7یعلمعاویه متوجه حسن بن 

  1.را فراهم نکند ها آناي، موجبات ترس  و در هیچ نقطه نشود 9یامبرپخاندان 
  : گوید در زمینه صلح حضرت می) ره(مجلسی عالمه

باید آنچه از ایشـان واقـع    يهد ائمهبدان که بعد از ثبوت عصمت و جاللت 
شود، مؤمنان انقیاد نمایند و در مقام شـبهه و اعتـراض درنیاینـد؛ زیـرا آنچـه      

اعتراض بر ایشـان، اعتـراض   . کنند، از جانب خداوند عالمیان است ایشان می
اي از آسـمان بـراي    اسـت کـه خداونـد صـحیفه     و در روایـت . بر خداسـت 

فرستاد و بر آن صحیفه دوازده مهر بود؛ هر امامی مهـر خـود    حضرت رسول
چگونـه روا  . کـرد  داشت، به آنچه در زیر آن مهر نوشته بود عمل مـی  را برمی

هـاي خداونـد    باشد به عقل ناقص خود اعتراض کردن بر گروهی که حجـت 
  2.خداست کردهایشان  کردهخداوند و  گفتهیشان ا گفتهینند؟ زمجهانیان در 

  
  علل و اسباب صلح به روایت تاریخ) ز

 7حسنشیخ صدوق به سند خود از ابوسعید عقیص روایت کرده که از امام 
                                                           

 .٨٣ص ، زندگی امام حسن مجتبی. ١
 .٢٢٨ص ، جالء العیون. ٢
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: در پاسخ فرمودند امام. پرسید که چه چیزي سبب صلح آن بزرگوار با معاویه شد
» آیـم؟  از پدرم به شمار نمـی  آیا من حجت خدا بر بندگانش و پیشواي آنان پس«

آیا من همـان  «: فرمود امام» !اهللا رسولگونه است یابن  ینهمآري، «: ابوسعید گفت
حسن و حسین دست ": من و برادرم فرمود درباره 9یامبرپفردي نیستم که جدم 

آري، چنـین اسـت یـابن    «: عرض کـردم  "به قیام بزنند یا نزنند، امام و پیشوایند؟
بنابراین اگر دست به قیـام بـزنم یـا نـزنم، از مقـام امامـت و       «: مودفر» !اهللا رسول

مـن بـا معاویـه دقیقـاً همـان علـت        مصالحهسبب ! ابوسعید. پیشوایی برخوردارم
با قبایل ضُمره و اشجع و مردم مکه در بازگشت از حدیبیـه اسـت،    جدم مصالحه

هـوادارانش بـه    با این تفاوت که مردم مکه به قرآن کفر ورزیدند، ولی معاویـه و 
اگر من از سوي خداوند تعالی، امام باشـم،  ! تأویل و تفسیر قرآن کافرند؛ ابوسعید

اهمیت و ناچیز تلقی شود، هرچنـد راز و   نباید تشخیص من در صلح یا جنگ بی
خضـر  بینـی حضـرت   نمـی . ام، بر مردم پوشیده باشد حکمت کاري که انجام داده

نوجوان را به قتل رساند و دیوار را مرمـت   زمانی که کشتی را سوراخ کرد و آن(
قـرار گرفـت؟ سـببش ایـن بـود کـه راز و        7نمود، مورد خشم حضرت موسی

ولی زمانی که خضـر وي را آگـاه کـرد،    . پوشیده بود 7حکمت ماجرا بر موسی
من نیز چنینم، شما چون از راز و رمـز کـاري   . از آن کارها خرسند شد 7موسی

اگر این کار را انجام نداده بـودم  ! اید د، بر من خشم گرفتهخبری ام بی که انجام داده
  1.شدند عام می ماند و همه قتل اي روي زمین باقی نمی شیعه

هنی گوید زیدبن وهب ج :  
در مداین، از آن حضرت پرسیدم در این  7یمجتبپس از مجروح شدن امام 

! بـه خـدا سـوگند   «: پاسـخ دادنـد   موقعیت، چه موضعی خواهد گرفت؟ امام

                                                           
 .٢٠٠ص ، علل الشرایع؛ به نقل از ١٩٩ص ، ٤ج ، پیشوایان ھدایت .١
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دانم که مدعی پیروي از من هستند، ولی درصـدد   معاویه را بهتر از افرادي می
ام را چپاول کردند و اموالم را به غارت بردند؛ به خدا  کشتنم برآمدند، زندگی

اگر با معاویه درگیر شوم، همین افراد گردنم را گرفته، مرا تسلیم وي ! سوگند
شرف تـن بـه صـلح بـا معاویـه      اگر با عزت و ! خواهند کرد؛ به خدا سوگند

بدهم، بهتر از آن است که مرا به اسارت گرفته، به قتل برسانند و یـا بـر مـن    
هاشـم بمانـد و    ننگـی بـر تـارك بنـی     لکهمنت بنهد، که این کار تا پایان دنیا 

  1.ما منت داشته باشند مردهمعاویه و دودمانش همواره بر زنده و 
  : گوید سلیم بن قیس هاللی نیز می

در حضور وي بر فراز منبر رفـت و   7حسن امامقتی معاویه به کوفه آمد، و
معاویه مـدعی شـده کـه مـن او را     ! مردم«: پس از حمد خداوند چنین فرمود

معاویـه  . بیـنم  یسته خالفت دانسته، ولی در خودم چنـین شایسـتگی نمـی   شا
 خـود مـردم بـه    از 9یـامبر پو بر زبان ) قرآن(من در کتاب الهی! دروغ گفته

اگر مردم به من دست بیعت بدهند و اطـاعتم  ! به خدا سوگند. آنان سزاوارترم
کرده، از من پشتیبانی کنند، آسمان باران خویش و زمین برکـات خـود را بـر    
ــر       ــت در س ــع خالف ــه طم ــو اي معاوی ــت و ت ــد داش ــی خواه ــان ارزان آن

 امتی زمـام امـور خـود را بـه     هرگاه": است فرموده 9یامبرپ! پروراندي نمی
مردي بسپارند که برتر از او را میان خود سراغ داشته باشند، امورشان همواره 

  2.»"پرستان دچار شوند رو به تباهی خواهد رفت تا به سرنوشت گوساله
  
  7حسن امامشکنی معاویه و شهادت  و پیمان نامه صلحسرنوشت مواد ) ح

، بر سـر پیمـان   یه یاران به شدت زیر فشار بودندناحینکه از باا، 7یمجتبامام 
 گانـه  پنجاند که معاویه به بندهاي نگاران، اشاره کرده همه تاریخ. خود باقی ماندند
معاویـه بنـدهاي   . ي که متعهد شده بود، عمل نکردا گونه بهگاه  قرارداد صلح، هیچ

                                                           
 .١٤٨ص ، ٢ج ، احتجاج طبرسی .١
 .٢٢ص ، ٤٤ج ، بحاراالنوار؛ به نقل از ٢٠١ص ، ٤ج ، پیشوایان ھدایت. ٢
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 باخـدا  ها آنهاي محکمی را که در عدم نشکستن  قرارداد را نادیده گرفت و پیمان
او کوشید خالفت را سلطنتی فسادانگیز قـرار دهـد و   . ض نمودعهد کرده بود، نق

وي تمام تالش خـود را بـه کـار گرفـت و امـوال      . میان فرزندانش به میراث نهد
اش نخواهـد   هنگفتی را در این جهت هزینه کرد، ولی احساس نمود بـه خواسـته  

در قید حیات بودنـد و مسـلمانان، حکومـت دادگـر و      7رسید؛ زیرا امام حسن
رو، تصـمیم بـه قتـل امـام      یـن ازا. کشـیدند حضرت را انتظـار مـی   گستردهطاف ال

در دمشـق، چنـدین بـار     7یمجتبمعاویه در زمان حضور امام . گرفت 7یمجتب
اي  که طی نامـه اش نرسید؛ تا این زهر کشنده نزد حضرت فرستاد، ولی به خواسته

دسـت آورد و از   اي درخواسـت کـرد و آن را بـه    به پادشاه روم از او زهر کشنده
ندي، یکی از همسـران   مروان بن حکم خواست تا جعده، دختر اشعث بن قیس ک

به خوراندن زهر آغشته با عسل ) چاه آبی در نزدیکی مدینه(» ماء رومه«امام را در 
او قول داد اگر امام در اثر این زهر از دنیا رفـت، جعـده   . وادارد 7یمجتببه امام 

  .صد هزار درهم بدو پیشکش دهد د و یکرا به ازدواج یزید درآور
  : فرمود 7صادقامام 

اشعث بن قیس در ریخـتن خـون امیرالمـؤمنین شـرکت داشـت و دختـرش       
زهر خورانید و پسرش محمد در ریختن خـون امـام    7حسن امامجعده به 

  1.شرکت جست 7ینحس
 با افزایش درد ناشی از مسمومیت و. اش رسید ترتیب، معاویه به خواستهبدین

را خواسـتند   7ینحس، آن حضرت برادرش امام 7یمجتبوخیم شدن حال امام 
  . و بدو وصیت کردند و ودایع امامت را به ایشان سپردند

  : بخشی از وصیت آن امام از این قرار است

                                                           
 .٣٦٥ص، صلح امام حسن؛ به نقل از ٢٥٠ص، ٤ج، پیشوایان ھدایت. ١
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تر  یکنزدخاك بسپار، که از هرکس دیگر به او  به 9یامبرپمرا در کنار جدم 
اگر دشمنان از این کار جلوگیري کردند،  .اش سزاوارترم و براي دفن در خانه

تو را به خدا و به مقامی که در نزد او داري و به خویشـاوندي نزدیکـت بـه    
دهم اجازه ندهی قطره خونی در این راه ریخته شود، تـا   می سوگند 9یامبرپ

ي و از آنان شکایت کنی، و او را از آنچه مردم با برو 9یامبرپخود به دیدار 
  1!.يساز آگاهد، ما انجام دادن

بـو و  بدین ترتیب، بردبارترین مسلمانان و پیشواي جوانان بهشتی و گل خـوش 
به شهادت رسیدند و جهان از فقدانش در تاریکی فـرو رفـت و    9یامبرپیده دنور 

 50صـفر سـال    28شنبه  این حادثه روز پنج. آخرت به فروغ مقدمش روشنی یافت
کـاري عبـداهللا بـن عبــاس،    بــا هـم  7یدالشـهداء س. هجـري در مدینـه واقـع شـد    

عبدالرحمان بن جعفر، علی بن عبداهللا بن عباس، و برادران خـود محمـد حنفیـه و    
به تجهیز پیکر نازنین برادر پرداختند و بدن مبارك او را غسـل   7العباسابوالفضل 

دستان اموي مروان و هم. شکوه برگزار گردید بامراسم تشییع . دادند و کفن نمودند
را در جوار قبر مطهر رسول  7یمجتبهاشم، پیکر امام  دیدي نداشتند که بنیوي تر
وقتـی امـام   . رو گرد هم آمدند و مسلح شدند ینازا. به خاك خواهند سپرد 7اکرم
حرکت درآورد تا با جـد   به 9یامبرپبدن مقدس برادر را به سمت مرقد  7ینحس

ان صف کشیدند و عایشه نیز بزرگوارش تجدید عهد بنماید، افراد مسلح در برابر آن
خواهید کسی را که من  چرا می«: گفت سوار بر استري به آنان پیوست و همواره می

امیـه   هاشـم و بنـی   چیزي نمانده بود که میـان بنـی  » .ام کنید دوست ندارم وارد خانه
: دستی خود را بـه مـروان رسـاند و گفـت     عباس با پیشدرگیري ایجاد شود که ابن

ما قصد نداریم پیشـوا و سـاالرمان را در   ! اي بازگرد ان راهی که آمدهاز هم! مروان«
اش را بر  خواهیم براي تجدید پیمان، جنازه کنیم، بلکه می دفن 9یامبرپجوار مرقد 

یت آن حضرت به بقیع بازگردانیم و در جوار وصقبر مطهر طواف داده، سپس طبق 
وه، «: ه عایشه کـرد و گفـت  سپس رو ب» .اش فاطمه بنت اسد به خاك بسپاریم جده

                                                           
 .٧٩ص، ٤ج، اعیان الشیعه .١
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شوي و تصـمیم داري نـور    یک روز بر استر و روزي بر شتر سوار می! آور چه شرم
بـه خـدا   «: فرمـود  7ینحسامام » !ي و با اولیاي خدا درآویزيساز خاموشخدا را 
ریزي نبود و اگر وصیت نکرده بـود   اگر پیمان برادرم در جلوگیري از خون! سوگند

دانسـتید کـه شـما را از دم تیـغ      کـار ریختـه نشـود، مـی    یـن خونی براي ا قطرهکه 
شما پیمانی را که میان ما و شما بود، نادیده گرفتید و بر شـروطی کـه   . گذراندیم می

  1»!متعهد شده بودید، خط بطالن کشیدید ها آنبه عمل به 
را به بقیـع انتقـال دادنـد و در جـوار      7حسن اماممطهر  جنازهبدین ترتیب، 

کنار قبر برادر ایسـتادند   7ینحسامام . مه بنت اسد به خاك سپردنداش فاط جده
  : و در سوگ آن عزیز زهرا چنین گفتند

تو حقیقت را دیـدي و شـناختی و در   ! رحمت و درود خدا بر تو اي ابامحمد
پنهـانی، راه خـدا را برگزیـدي؛ دنیـا و      مبـارزه گرایان با روشی نکو و  برابر باطل

یده تحقیر نگریستی و با دستی پاك و خانـدانی  دایش را به ه ها و ناگواري زیبایی
کاري و خیانـت دشـمنانت را بـه     پیراسته در دنیا زیستی و از آن گذشتی و فریب

یـه شـگفتی نیسـت؛ زیـرا تـو از دودمـان       ماآسانی رد کردي و پاسخ گفتی و این 
 و اکنـون بـه سـوي روح و ریحـان و    ! اي رسالتی و از پستان حکمت شیر نوشیده

بهشت پر از نعمت پر کشیدي؛ خداي تعالی پاداش تو و مـا را در ایـن سـوگ و    
  2!.مصیبت، بزرگ دارد و به ما صبر و بردباري عنایت فرماید

  
   

                                                           
 .٢٦٠ص، ٤ج، پیشوایان ھدایت .١
 .٥٠٠ص، اة االمام الحسنحی. ٢
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  7اخالقی امام حسن مجتبی فضایل
  
  1دکتر مجتبی محمدي مزرعه شاهی

  2ولی اناريمهدي شاه
  

  چکیده

 ھـای زمانبا توجـه بـه  ،، دومین امام معصوم7م حسن مجتبیزندگانی اما 
اخالق، فضیلت، کمال، حلم و سیاسـت  ھای زمینهکه در آن قرار داشتند در 
بـه ایـن  درسـت،جامعه بشری بـرای پیمـودن راه . درخشندگی خاصی دارد

ھـر امـام بـا . منـد اسـتنیاز است،که در سیره امامان معصوم  ھایی ویژگی
ھم  7امام حسن. نمودند میراه را مشخص  ای گونهبه  ،ودتوجه به زمان خ

بـه  ،و متناسب با زمـان و مکـان و مخاطـب پرداختند در عمل به این مھم 
 ھای جنبـهاز  تواند میکه ھر کدام از این برخوردھا  کردندبرخورد  ای شیوه

عابدترین و زاھـدترین مردمـان زمـان  7امام مجتبی. رددمختلف بررسی گ
 زد زبان انکرم و سخاوتش .لرزیدند میو ھمواره از خوف خدا  ندخویش بود
بـر  انشجاعتش ؛فروتن دستان تھیو در برابر  نددر قله عزت بود .ھمگان بود

  .دوست و دشمن آشکار بود
  .فضایل، سیره، اخالق، 7امام حسن مجتبی :گان کلیدی واژه

  

                                                           
 . عضو ھیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن. ١
 . دانشجوی دوره کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن. ٢
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  مقدمه

ـ ز است؛ يضرور 7معصومان یپژوهش درباره زندگ  کـران  بـی نوس ایـ را اقی
ـ همگان، به و يالگو برا ترین مناسب ،ل و معارف آنانیفضا  .ژه مسـلمانان اسـت  ی
اهـداف   ینتـر  مقـدس تعـالی شخصـیت معنـوي انسـان، از واالتـرین و       چنین هم

نـه  یدر وجود انسـان نهاد  ،»گرایی قهرمانو  يریالگوپذ«. پیشوایان دین بوده است
 يهـا  مشـقت با تحمـل   7امامان. دتنهس ها سمبلشده و همه مردم همواره دنبال 

خویش را بر آن گذاشتند تا اخـالق نیـک را بـا     تالش بسیار در این مسیر، تمامی
بـه دور   هـا  یزشتاو را از  رفتاري و گفتاري خویش به آدمی بیاموزند و هاي یوهش

 یرهبران اله تردید بی. داشته، متوجه حقیقت واالي انسانی و ارزش سترگش کنند
چگونـه بـودن،    ي، قهرمانـان موفـق بـرا   هـا  خوبیس همه یه عنوان تندو امامان ب
سـته  یبا 7ت معصـومان یهمه ابعاد شخص. ستن و چگونه مردن هستندیچگونه ز

-یژگیو، تر بیش، پردازان نظریهشه، نخبگان و یصاحبان اند رو ازاینپژوهش است؛ 
بسـیار   7نقـش برجسـته امـام مجتبـی     ،در این میان .کنند میل یتحلهاي آنان را 

ایشـان   فضـایل اخـالق و  ، بـا تـأملی کوتـاه در    رو ینازا. نماید یمجلوه  یرگ چشم
  .گشاییممیسجایاي اخالقی آن امام همام  کران یببه  اي یچهدر
  

 7مجتبی زندگانی امام

طبـق قـول   . اختالف وجود دارد کیاند 7یالد خجسته امام مجتبیخ میدر تار
ره ینـه منـو  ، در شـهر مد يسال سوم هجـر  رمضان كماه مبار پانزدهممشهور، در 

و مـادر ارجمنـدش    7طالب ابیبنیامام عل اش گرامیپدر . چشم به جهان گشود
از دوران جد بزرگوارش چند سال  7حسنامام . بودند، 3حضرت فاطمه زهرا
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ـ   تقریباًرا یز ندردکن كدر تر بیش  9امبر اسـالم یـ ه پکـ  ندش نداشـت یهفت سـال ب
 .ندگفت یبدرود زندگ

نــار پــدرش کســال در  یســ تقریبــاً 9امبریــپ حضــرت پــس از رحلــت آن 
 دهبه مدت ) ق 40سال ( 7یعلامام قرار داشت و پس از شهادت  7منانؤرمیام

ه بـر اثـر   یبا توطئه معاو ،يهجر 50ت و در سالگرفسال امامت امت را به عهده 
نـه  یع در مدیـ د و در قبرسـتان بق یبه درجه شهادت رسـ  یسالگ 48ت در یمسموم

   .مدفون گشت
  

  7امام حسن مجتبی ل خجستهیفضا

سه عنـوان   باکه خالصه آن را  بودندداراي فضایل فراوانی  7امام مجتبی
 :کنیم میبیان 

  
 اصالت پاك. 1

که پدرش علـی مرتضـی، دومـین     بودن یل آن امام وارسته ایفضا ترین مهماز 
نمونه اسالم  ين بانویت برجسته جهان اسالم و مادرش فاطمه زهرا، نخستشخصی

 ين بانویلجده فداکارش او. بودندخداي یکتا  آور پیامن یارجمندش، آخر اي نیو 
ار و غمگسار یان عمر، یه تا پاک یی؛ بانوبودلد یجه بنت خویمسلمان، حضرت خد

 ين نوپـا یت دکش، روند و حریامبر بود و با بخشش اموال خویپ یبیغر يروزها
  .داد تري بیشرا شتاب  اسالم

  
  قرآن آیات .2

سـا و  که او جـزو اصـحاب   کن است یا 7یل امام مجتبیفضا ترین برجستهاز 
شان نازل یدر شأن ا یات فراوانیه آک بیتی اهل؛ بودند 9امبریپ بیت اهلعبا و از آل

 .ریه تطهیآ ؛ از جملهشده است
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  : گوید می) پسر همسر رسول خدا( سلمه ابیعمر بن 
انّمـا یریـُد اّهللاٰ (: ه نازل شدین آیه اک ندداشتحضور  سلمه امدر خانه  9امبریپ

ه کرده است ک؛ خداوند اراده )و یطّھرکم تطھیراً  البیت اھللیذھب عنکم الّرجس 
ـ را بزدا يدیـ ، پلبیت اهلاز شما  ـ در ا 1.بخشـد  تـان  پـاکیزگی د و ی ن هنگـام  ی

 ییو عبـا  نـد ن را فراخواندیحضرت، دخترش فاطمه و پسرانش حسن و حس
سـتاده بـود،   یا یشـان پشت سر ا 7یعل که درحالیو  ندندکاف ها آن را بر سر
م تَطه     یتیاللّهم هؤُالء اهلُ ب«: ندفرمود رْه و طَهـ الـرّجس م ـنه ع ب ؛ »راًیـ فَاَذْهـ

را از آنان دور فرما و آنان را  يدیمن هستند، پس پل بیت اهلنان یا! پروردگارا
  .»نزه گرداکیپا

ه کـ اسـت   یتنیز نشانه اعتبار و اهمی» مباهله« انیدر جر 7یحضور امام مجتب
» عت رضوانیب«ز حضور آن حضرت در ین .بودندقائل  ایشان يبرا 9رسول خدا

  2.دهد میع آن امام همام را نشان یگاه رفیبا او، جا 9امبریعت نمودن پیو ب
  
  9روایات نبوي. 3

ام امـ  9، پیـامبر یو فـاطم  يت علـو یـ و ترب یبا توجه بـه اصـالت خـانوادگ   
 :ستودند می ین جمالتیو برادر بزرگوارش را با چن 7یمجتب

  3».امت من هستند بوي خوش هاي گل) حسن و حسین(ها این«
 4.؛ و آن دو سرور جوانان اهل بهشتند»دا شباب اهل الجنّۀیو هما س«

 دربارهروایت شده که  9به طرق مختلف از رسول گرامی استیعابدر کتاب 
  :ندین فرمودنحس

                                                           
  .٣٣سوره احزاب، آیه  . ١
  . ١٣٧٦انتشارات انصاریان، : ، چاپ اول، قم١٢٠، صحیات فکری و سیاسی امامان شیعهرسول جعفریان،  . ٢
، چاپ اول، انتشارات شرکت سھامی ٣٤، ترجمه اداره پژوھش و نگارش، صالشیعهاناعیسیدمحسن امین،  . ٣

  .١٣٦١وزارت ارشاد، 
  ھمان . ٤
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-را و هر کـس را کـه دوسـت    ها آنن این دو را دوست دارم، تو نیز خدایا م
 1.دارشان است، دوست بدار

 :فرمود 7یو در مورد امام مجتب

 شـد،  مـی م ي مجسـ ل مردکاگر عقل به ش 23ان الحسن؛کان العقل رجالً لکلو«
 2.»دهمانا حسن بو

  
  7اخالقی امام مجتبی هاي ویژگی

 یـک در . نمونـه روزگـار بـود    7یردار امـام مجتبـ  کـ روش، منش، رفتـار و  
 تـرین  مهـم  نویسـان  تـاریخ ه کـ جـه گرفـت   ین نتیچنـ  تـوان  مـی ، بندي کلـی  جمع

ــ هــاي برجســتگی ــرین بخشــنده«آن حضــرت را  یاخالق ــزرگ، ت ــنش ب ــرین م ، ت
ن، ین، عابـدتر ی، پارسـاتر گـوترین  راسـت ن، ی، زاهـدتر ترین حلیم، ترین باسخاوت

ثبت و ضبط » ان مردمینه در میس ترین گشاده يو دارا ترین پرگذشت، ترین گرامی
و آن حضـرت از پـدرانش    7از امام صادق یامالتاب کخ صدوق در یش .اند کرده
 :کند مین نقل یچن

تـرین   ، در میان مردم زمان خـود، عابـدترین، پارسـاترین و گرامـی    7امام حسن
رفـت و گـاهی پـاي خـود را برهنـه       کرد، پیاده مـی  چون قصد حج می. افراد بود

. نمـود  کـه خـدا را یـاد مـی     زد مگـر ایـن   گاه دست به کـاري نمـی   هیچ. مودن می
مسـجد   بدروقتـی بـه   . گوترین مـردم بـود و رسـاترین بیـان را داشـت      راست
ـیفُک   «: داشـت  مـی و عرضـه   کرد می، سر به سوي آسمان بلند رسید می الهـی ضَ

ا     بِبابِک یا محسنُ قَد اَتَاك المسیئُ فَتَجاوز عن قَبِیح یـ كنـدا ع یلِ مـمي بِجندا عم
بـه   کـار  گنـه بنـده  ! ایستاده، اي احسان کننده ات خانهخدایا میهمانت درب ؛»کَریم

  3".درگذر است من نزدچه  آن خوبی آنچه نزد توست، از بديه سوي تو آمد، ب

                                                           
  .٣٦، صالشیعهاعیان . ١
  .١٢١رسول جعفریان، ھمان، ص . ٢
  .١٣٨٦انتشارات انصاریان، : ، چاپ اول، قم٣٠٧، صاالمالمنتھیشیخ عباس قمی،  . 3
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  : گوید میجابر بن عبداهللا انصاري 
ــی   ــام مجتب ــه ام ــنیدم ک ــد 7ش ــالق   :فرمودن ــارم اخ ــت مک ــز اس  :ده چی

 خلقـی؛  خوش. 4 ؛بخشش به سائل. 3 ؛صداقت در خضوع. 2 گویی؛ راست.1
. 8 ؛حمایـت از همسـایه  . 7 ؛پیونـد بـا خویشـان   . 6 ؛پاداش دادن به کارها. 5

شرم  ها اینهمه  سرسلسله. 10 نوازي؛ مهمان. 9 ؛براي صاحب آن شناسی حق
  1.و حیا است

در ابتدا بهتـرین   ،ا بررسی کنیماخالقی آن حضرت ر هاي ویژگیاگر بخواهیم 
  .کنیممیرا بررسی  هاي ایشاناز فرمایشکه بعضی است  ماما سخن خودمالك، 

  
  صداقت در خضوع. 1

پردامنـه بـود کـه قاتـل او را هـم در       قـدر  آنگستره گذشت و مهرورزي امام، 
  : دیگو یم» عمر بن اسحاق« که چنان. برگرفت

: بـودیم کـه فرمـود    7ام مجتبـی در لحظه شهادت، نزد امـ  7من و حسین
؛ زیرا این بـار جگـرم را   کند یم، ولی این بار تفاوت اند دادهبارها به من زهر «

چه کسی شـما را زهـر   «: با ناراحتی پرسید 7حسین. »قطعه کرده است قطعه
او را بکشـی؟ اگـر آن    یخـواه  یم؟ یخواه یماز او چه «: فرمود» داده است؟

. از تو خواهد بـود  تر شیبم و عذاب خداوند ، خشدانم یمکسی باشد که من 
  2.»گرفتار شود یگناه یباگر هم او نباشد، دوست ندارم که به خاطر من، 

  
  فروتنی. 2

و بـا   ندنشسـت  یمبدون هیچ تکبري روي زمین  9اهللا رسولامام مانند جدش 
گروهی  ندکه دید ندگذشت یمروزي سواره از محلی . ندشد یم سفره هم دستان یته

                                                           
  .تاانتشارات محمد، بی: ، تھران٢٢٥، ص7انی امام حسن مجتبیزندگعمادالدین اصفھانی،  . 1
  .ق١٣٩٣العربی، انتشارات داراحیاء التراث: ، بیروت١٥، ص٢، جاسدالغابهابن اثیر، .  2
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و  انـد  گـذارده و مقـداري نـان را پـیش خـود      انـد  نشسـته بینوایان روي زمـین  از 
را دیدند، به ایشان تعارف کردند و حضـرت   7وقتی امام حسنآنان . خورند یم

و ایـن آیـه را    ندامام از مرکب خـویش پیـاده شـد   . را سر سفره خویش خواندند
ــُب الُمســتَکبرین(: تــالوت کــرد ــه الیُح را دوســت  نــانیب خــودبزرگخداونــد «؛ )ِانّ

وقتی همگی . ندو مشغول خوردن گردید ندسپس سر سفره آنان نشست 1».دارد ینم
و بـه   ندو از آنان پذیرایی نمود ندرا به منزل خود فرا خواند ها آنسیر شدند، امام 

  2.ندآنان پوشاك هدیه کرد
و پیوسته بـا احتـرام و فروتنـی بـا      داشتند یمهمواره دیگران را بر خود مقدم 

کـه   ندبرخاسـت  نـد تـا  روزي ایشان در مکانی نشسته بود. کردند یممردم برخورد 
و بـراي اداي احتـرام و    ندگفت آمد خوشامام به او . د، پیرمرد فقیري وارد شدنبرو

آیا به . برویم میخواست یموقتی وارد شدي که ما ! اي مرد«: ندبه او، فرمود ،خضوع
  3»!بله، اي پسر رسول خدا«: کرد؟ مرد فقیر عرض »یده یمما اجازه رفتن 

  
  بخشش به سائل. 3

شـهرت  » بیـت  اهلم یرک«او به . ل ستارگان پرفروغ استیاز خ 7یامام مجتب
از در خانه او  یسک داد نمیاجازه  7مجتبیحضرت  یهمت بلند و طبع عال .دارد
در  غیرمستقیمم مقدور حضرت نبود، به طور یمستق کمکه کد برگردد و گاه یناام
الت گرفتاران کگره از مش ،یر خاصیو با تداب کوشیدندمیافراد  هاي نیازمندي رفع
  . گشودند می

                                                           
  .٢٣ ، آیهنحلسوره .  1
  .ق١٤٠٣انتشارات الوفاء : ، بیروت٢٥٣، ٤٣، جبحاراالنوارمحمدباقر مجلسی، .  2
: ، چاپ دوم، قم٤٦، ص7یلی به زندگانی امام حسن مجتبیفتاب حسن رویکردی تحلآابوالفضل ھادی منش، .  3

  .١٣٨٧انتشارات دفتر عقل، 
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  مانه با مردم یرکبرخورد . 4
  : کند میت یرواچنین  مناقبتاب کشهرآشوب در ابن

حضرت پنجاه هزار درهم . نمود یمال کمک يتقاضا 7یاز امام مجتب يمرد
ـ اور تـا ا یـ ب يبرو باربر« :دگاه فرموآن. نار به او دادیو پانصد د را  هـا  پـول ن ی

را بـه مـرد    سـبزرنگش  يحضرت عبـا  .آورد يمرد، باربر» .ندکت حمل یبرا
 » .ه باربر استیراکن یا«: سائل داد و فرمود

ه بـا  کـ  چنـان  آن؛ ندرم از همگان سبقت گرفته بودکدر جود و  7یامام مجتب
و همه را در راه  شیدندک میش یخو هاي داراییخداپسندانه، دست از  هاي بخشش
آن حضـرت بـه    اعتنـایی  بـی  گر بیانن در واقع یا. کردند میم یخدا تقد يخشنود

 :اند نوشتهن مورد یدر هم. ا بودیبنده دنیمظاهر فر
خـود را در راه   ییاموال و دارا بار تمام در طول عمر خود، دو 7یامام مجتب

د و نصـف آن را  نمو میم تقسیرد و سه بار ثروت خود را به دو نکخدا خرج 
  1.دیگر را در راه خدا بخشیداشت و نصف دخود نگه يبرا

  
  ندگی و برآوردن نیازهاي دیگرانشبخ. 5

کـه بهتـرین سرمشـق بـراي      7که بارزترین ویژگی امام مجتبی گفت توان یم
ایشـان  . از دیگران است يریگ دست، بخشندگی بسیار و یشان استا داران دوست

 قـدر  آنو  ندسـاخت  یمـ  مند بهرههمه را از خوان کرم خویش  ،مختلف يها بهانهبه 
 ،؛ زیـرا طبـق تعـالیم اسـالم    شـد  یمـ  ازیـ ن یبتا شخص نیازمند  ندکرد یمبخشش 

سـازد و در   کـن  شـه یررا  يگـر  يتکـد باشد کـه فرهنـگ    يا گونه بهبخشش باید 
روزي حضـرت  . شـخص را از جرگـه نیازمنـدان بیـرون گردانـد      ،صورت امکان

                                                           
انتشارات مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام، : ، چاپ دوم، قم٩١-٩٠، صسیره پیشوایانمھدی پیشوایی، .  1

١٣٧٤.  
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: فـت گ یمـ و به درگاه خدا  بودنشسته  یشانفردي در کنار ا ندت بودمشغول عباد
حضرت به خانه آمد و براي او ده هـزار  . »ده هزار درهم به من ارزانی دار! خدایا«

  1.درهم فرستاد
بـه  » نـه «و هرگـز پاسـخ    نـد راند ینمسائلی را از خود  گاه چیه 7امام مجتبی

. نـد گرفت یمـ عنوي بخشش را در نظـر  م يها جنبهو تمامی  ندفرمود ینمنیازمندان 
ـ اامـام بـراي   . آمد و ابراز نیازمنـدي کـرد   7مردي نزد امام مجتبی کمـک   کـه  نی

در  یخـواه  یمـ آنچه را «: نباشد و سبب شرمندگی آن مرد نگردد، فرمود رودررو
آن مرد رفت و نیازهاي . »بنویس و براي ما بفرست تا نیازت برآورده شود يا نامه

بـرایش   ،را خواسـته بـود   چه آنحضرت نیز . امام فرستاد رايب يا نامهخود را در 
به راستی چـه  «: حضور داشت، به امام عرض کرد جا آنشخصی که در . ندفرستاد

برکت این کار براي مـن  «: امام در پاسخ او فرمود» !نامه پربرکتی براي آن مرد بود
م؛ زیـرا بخشـش   بود که سبب شد شایستگی انجام این کـار نیـک را بیـاب    تر شیب

 چـه  آنراستین آن است که بدون درخواست شخص، نیازش را برآوري، ولی اگر 
  2.»يا پرداختهرا خواسته است به او بدهی، در واقع قیمتی است که براي آبرویش 

عبـاس  ابـن . دادند یمامام برآوردن نیاز دیگران را در هر حالی در اولویت قرار 
  : دیگو یم

معتکف و مشـغول   جا آنحضرت در . دالحرام بودمدر مسج 7با امام مجتبی
اي فرزند رسـول خـدا،   «: نیازمندي نزد ایشان آمد و عرض کرد. طواف بودند

اگـر ممکـن   . میآ یبرنمبه فالن شخص مقداري بدهکارم و از عهده قرض او 
و اشـاره بـه کعبـه    [به صاحب این خانه «: امام فرمود .»]مرا کمک کنید[است 
: شخص نیازمند گفـت . »حال حاضر، پولی در اختیار ندارم متأسفانه در] کرد

                                                           
  .ق١٣٧٩انتشارات عالمه، : ، قم١٧، ص٤، جطالبمناقب آل ابیابن شھر آشوب مازندرانی، .  1
  .٤٤منش، ھمان، صھادی.  2
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پس از او بخواهید که به من مهلت بدهـد؛ چـون مـرا    ! اي فرزند رسول خدا«
. »تهدید کرده است که اگر بـدهی خـود را نپـردازم، مـرا بـه زنـدان بینـدازد       

تـا نـزد    نـد و همـراه آن مـرد بـه راه افتاد    ندحضرت طواف خود را قطع کرد
! خـدا   رسـول  اي پسـر «: عرض کردم. وند و از او مهلت بگیرندطلبکارش بر

: حضرت فرمود. »دیا دهنموکه در مسجد قصد اعتکاف  دیا کردهگویا فراموش 
هـر  «: نـد فرمود 9؛ ولی از پدرم شنیدم که پیـامبر اکـرم  ام نکردهنه فراموش «

کس حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، نزد خدا مانند کسـی اسـت کـه نُـه     
  1.»را به عبادت گذرانیده است ها شبسال روزها روزه گرفته و  هزار

  
  خلقی خوش. 6

ز دل یـ جاهـل ن  خوردگـان  فریـب و  یرانِ فرهنگـ یـ نسبت به فق 7یامام مجتب
بـا امـام    حرمتـی  بـی و  کیاها بر اثر فریب دشمنان با هتـ  آنگرچه . ندمهربان داشت

و بـا   شـدند  نمـی  كغضـبنا  هوده آنانیاز سخنان ب گاه هیچ؛ امام کردند میبرخورد 
. گماشتند میشان همت یازهایو به رفع ن کردند میرا نوازش  ها آن یلطف و مهربان

ت و در اندك مـد  افتادند میبه حیرت خاضعانه امام  يدن برخوردهایز با دیآنان ن
گان امام با فقرزد ینمونه بارز فروتن. کردند می یشمانیش اظهار پیخو هاي گفتهاز 

آن  حکایـت ه کاست  ی، مالقات با آن مرد شامهویت بین باختگان فرهنگی و دی
  .در ادامه خواهد آمد

حتی پاسـخ او در  . ندگفت یمامام، همواره مهربانی را با مهربانی پاسخ  نیچن هم
که به او عالقه نشـان   ندامام گوسفند زیبایی داشت. برابر نامهربانی نیز مهربانی بود

و  نـد جلـوتر رفت . کند یمافتاده و ناله  يا گوشهدر  گوسفند ندروزي دید. ندداد یم
چـه کسـی پـاي ایـن     «: ندامام از غالمش پرسـید . اند شکستهکه پاي آن را  نددید

                                                           
  .٤٥ھمان، ص.  1
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چرا چنین «: حضرت فرمود. »ام شکستهمن «: غالم گفت. »حیوان را شکسته است؟
 نینشـ  دلمی امـام بـا تبسـ   . »را ناراحـت کـنم   شـما  کـه  نیابراي «: گفت» کردي؟

   1.»ندو غالم را آزاد کرد کنم یمولی من در عوض، تو را خشنود «: ندودفرم
  
  پاداش دادن به کارها. 7

و عبداهللا بن جعفر بـه حـج    7به همراه امام حسین آن حضرتدر سفري که 
در میانـه راه، گرسـنه و    هـا  آن، شتري که بار آذوقه بر آن بود، گم شد و رفتند یم

زنی تنها زنـدگی   شدند که در آن پیر يا مهیختوجه در این هنگام، م. تشنه ماندند
بود،  ينواز همانیمپیرزن نیز که انسان مهربان و . از او آب و غذا خواستند. کرد می

آن را براي غذا ذبح کنید تـا  « : گفت سپس تنها گوسفندي را که داشت دوشید و
از آن، غـذایی   امام نیز آن گوسفند را ذبح نمود و زن. »براي شما غذایی آماده کنم

آنان غذا را خوردند و پس از صـرف غـذا، از آن زن تشـکر    . برایشان درست کرد
ـ رو یمـ ما افرادي از قریش هستیم که به حج «: کردند و گفتند اگـر بـه مدینـه    . می

سـپس از زن خـداحافظی   » .را جبـران کنـیم   ات ينـواز  همانیمنزد ما بیا تا  ،آمدي
آمـد و او   اش مـه یخ، شوهر زن بـه  هنگام شب .کردند و به راه خویش ادامه دادند
چگونـه در ایـن   «: مرد خشمگین شد و گفـت . داستان میهمانی را برایش بازگفت

 یشـناخت  ینمـ بود براي کسانی کـه   مان ییدارابرهوت، تنها گوسفندي را که همه 
ـ باد کـه  نیااز این جریان گذشت تا  ها مدت» کشتی؟ بـه جهـت فقـر و     نانینشـ  هی
در . آن زن نیز به همراه شوهرش به مدینه آمد. مدینه سرازیر شدندبه  یسال خشک

اي کنیـز  «: پیرزن را در کوچه دیـد و فرمـود   7یکی از همین روزها، امام مجتبی
 هـا  مـدت من همان کسی هستم کـه  «: ، فرمود»نه«: گفت. »یشناس یمآیا مرا ! خدا

                                                           
  .ق١٤١٣انتشارات دارالبالغه، : ، بیروت٣١٤، ص١، ج7االمام الحسن بن علیحیاهباقر شریف قرشی، .  1
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پیـرزن  . »تاسـ  نـامم حسـن بـن علـی    . میتو شدپیش به همراه دو نفر در خیمه 
امام به پاس فـداکاري  » !پدر و مادرم به فداي تو باد«: خوشحال شد و عرض کرد

 و او را نـزد بـرادرش   ندو پذیرایی او، هزار گوسفند و هزار دینـار بـه او بخشـید   
او نیز همان مقدار به او گوسفند و دینار بخشـید و وي را نـزد   . فرستاد 7حسین

 نیز به پیروي از پیشوایان خود، همان مقـدار را  عبداهللا. ندعبداهللا بن جعفر فرستاد
  1.به آن پیرزن بخشید

هم از میهمـان  و را دادند نیک پیرزن  هم پاداش ،يگزار حضرت با این سپاس
بارها درباره فقیرانی کـه از ایشـان پـذیرایی کـرده بودنـد      . ندغریب پذیرایی کرد

  :فرمود یم
اسـت و مـالی ندارنـد، ولـی      اندك شان ییرایپذاگرچه . فضیلت با آنان است

چیـز دیگـري    کننـد  یمـ ما را بـه آن پـذیرایی    چه آنبرترند، زیرا آنان غیر از 
پـیش میهمـان    چـه  آن، ولـی مـا بـیش از    اند گذشتهخود  زیچ همهندارند و از 

  2.اموال داریم میگذار یم
  
  حمایت از همسایه. 8

نه یهـودي شـکافی   دیوار خا. ستندیز یمدر همسایگی امام،  یهودي يا خانواده
فرد یهودي نیز از . کردمیرطوبت نجاست از منزل او به خانه امام نفوذ  داشت که

روزي زن یهودي براي درخواست نیـازي بـه    که نیااین جریان آگاهی نداشت تا 
. سبب شده که دیوار خانه امام نجس گردد ،خانه امام آمد و دید که شکاف دیوار

مرد یهودي نـزد امـام آمـد و از    . را آگاه ساختنزد شوهرش رفت و او  درنگ یب
در این مدت، امام سـکوت کـرده و    که نیاخود پوزش خواست و از  يانگار سهل

                                                           
  .٤٠- ٣٩، صالشیعهاعیان.  1
  .٢٥٣، ص٤٣، جبحاراالنوار.  2
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از «: شرمنده نشود فرمود تر شیباو  که نیاامام براي . چیزي نگفته بود، شرمنده شد
یهودي با دیدن گذشـت  . »همسایه مهربانی کنید اشنیدم که ب 9جدم رسول خدا

را  اش بچهرفت، دست زن و  اش خانهو برخورد پسندیده ایشان به  یپوش شمچو 
  1.گرفت و نزد امام آمد و از ایشان خواست تا آنان را به دین اسالم درآورد

  
  ی براي صاحب حق آنشناس حق. 9

نس . بود 7مجتبی بارز امام يها یژگیواز  ،مهربانی با بندگان خدا   : دیگو یماَ
بودم که یکی از کنیزان ایشان با شاخه گلـی در دسـت   روزي در محضر امام 

و بـا   نـد حضـرت گـل را از او گرفت  . وارد شد و آن گل را به امام تقدیم کرد
مـن کـه از ایـن رفتـار حضـرت      » !بـرو، تـو آزادي  «: نـد مهربانی به او فرمود

این کنیز تنها یک شـاخه گـل   ! اي فرزند رسول خدا«: بودم، گفتم زده شگفت
: امـام در پاسـخ فرمـود   » !؟دیـ کن یمـ آن گاه شما او را آزاد . کردبه شما هدیه 

خداوند بزرگ و مهربان به ما فرموده است هرکس به شما مهربانی کـرد، دو  «
پـاداش در برابـر مهربـانی او نیـز     «: سـپس فرمـود   2.»برابر او را پاسخ گوییـد 

  3.»بود اش يآزاد
 

  نوازي میهمان. 10
گـاه از اشخاصـی   . نـد کرد میتالش جدي  ،مانامام همواره در پذیرایی از میه

به ویژه، به پذیرایی از بینوایان عالقـه  . شناختند ینمکه آنان را  نمودند میپذیرایی 
و بـه   نـد کرد میو به گرمی پذیرایی  بردند یمآنان را به خانه خود . ندزیادي داشت

 .بخشیدند یملباس و مال  ها آن

                                                           
  .٣٨ھادی منش، ھمان، ص.  1
  .٨٦ ، آیهنساءسوره .  2
  .١٣٨٠انتشارات صیام، : ، چاپ اول، تھران٧١، ص:بیتکریم اھلمحمدباقر بھبھانی، .  3
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ت مردم گـام بـر   یمواره در راه هداه انتشکپربر یدر طول زندگ 7امام حسن
ه کـ با بـود  یدشمنان ـ چنان ز  یبا عموم مردم ـ حت  انبرخوردش شیوهو  داشتند می

  .کرد میهمه را به خود جذب 

   :اند نوشته نگارانتاریخ
بـر سـر راه آن    یشام يمرد. گذشتند می یسواره از راه 7یامام مجتب يروز

بـه او   تمـام شـد، امـام رو    یشها فحشه ک یوقت. حضرت آمد و ناسزا گفت
 جـا  ایندر  کنم می تصور !مرد يا«: فرمودد و یآنگاه خند! ردکسالمش  ،ردهک
اگـر   ؛ردکـ م ی، بـه تـو عطـا خـواه    یبخـواه  يزیـ اگر از ما چ... یب هستیغر

، يدار يازیـ اگـر ن  پوشـانیمت؛  مـی  اي برهنـه اگـر   کنیم؛ میرت یس اي گرسنه
 یاگـر حـاجت   دهـیم؛  مـی پناهت  اي شدهه راند ییاگر از جا کنیم؛ می نیازت بی

 جـا  ایـن  یتا وقت. ا و مهمان ما باشیب اینک هم .کنیم میبرآورده  یخواسته باش
ت را از امـام  و محبـ  جـویی  دلد شامی که این همـه  مر »...ییمهمان ما یهست

 يخـدا رو  خلیفـه ه تو ک دهم میشهادت «: ه افتاد و گفتیرد به گرکمشاهده 
جا قرار که مقام خالفت و رسالت را در ک داند میبهتر  و خداوند ین هستیزم

امـا   ،در دل داشـتم  یتو و پـدرت را بـه سـخت    ین، دشمنیش از ایمن پ. دهد
آن مرد از آن پس، از دوستان و » .دانم میخلق خدا  ترین محبوبنون تو را کا
مهمـان آن   چنـان  هـم نه بود، یه در مدک یروان امام به شمار آمد و تا هنگامیپ
 1.زرگوار بودب

 
  شرم و حیا. 11

، روزي امام مشغول غذا خوردن بودند که سگی آمد و برابر اند آورده نیچن هم
 حیـوان ، یک لقمه نیز جلـوي  خوردند یمکه  يا لقمهحضرت هر . حضرت ایستاد

اجـازه دهیـد ایـن حیـوان را دور     ! خدا  رسول اي پسر«: مردي گفت. انداختند یم

                                                           
  .١٩، ص٤ج ،طالبابیمناقب آل.  1
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داري بـه غـذا   که جان کنم یممن از خدا شرم ! رهایش کنید نه،«: امام فرمود. »کنم
  1»خوردن من نگاه کند و من به او غذا ندهم

 
  عبادت امام. 12

ا یـ از قفس تنـگ دن  ،در هنگام عبادت. ندسار خدا بودکبنده خا 7یامام مجتب
در  يگـر یطعم عبادت، شـهد د . کشیدند میوت پر کساران ملو تا شاخ رهیدند می
دن یهمـواره در انتظـار فرارسـ   . کـرد  میو جوهر جانش را قبضه  ندنشا میامش ک

، روح شـد  می یکنزد نمازو چون وقت  ماندند میساعات نماز و لحظات عبادت 
 :پرید میو رنگ از رخسارش  گشت میر یو روانش متغ

رتعدت مفاصله، و اصفرّ لونـه، فق ک7یانّ الحسن بن عل ل لـه  یـ ان اذا توّضأ ا
صفرّ لونـه و  یرب العرش أن  يدین یلّ من وقف بک یعلحقّ : فقال کذل یف

  تر تعد مفاصله؛
رنگـش   شـد،  مـی و آمـاده نمـاز    سـاخت  مـی وضـو   یوقت 7یحسن بن عل

ـ از آن حضرت از علـت ا . لرزید میوجودش  بندبندو  گردید میدگرگون  ن ی
شـگاه خداونـد عـرش    یه در پکـ  یسکسزاوار است «: فرمود ،حال، سؤال شد

  .»دش بلرزیاعضا بندبندده و یپر ، رنگشایستد می
  : فرماید می 7امام صادق

 .امام حسن بن علی عابدترین، زاهدترین و برترین مردم زمـان خـویش بـود   
مـرگ و   یـاد  پابرهنه بود، همیشـه از  یپیاده و گاه آورد، میجا به  هرگاه حج

  2"... .کرد میقبر و قیامت گریه 
 :فرماید می چنینهم

                                                           
  .١٣٨٩، 7انتشارات امیرالمؤمنین: ، چاپ اول، قم٢٤٣، ص7سخنان امام حسن مجتبیفرھنگ محمد دشتی، .  1
  .٣٠٦، صاالمالمنتھی.  2
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ـ   ینَ اذا قام فاک7یانّ الحسن بن عل ه ب فرائصـ دع ـ نَ یصالته تَرتَ ه ـ    يدی بـ ر
نَّۀ و النّار اضْطَرَب اضْطراب السلکانَ اذا ذَکعزّوجلّ ـ و  28م؛یرَ الج   
ش در مقابل پروردگارش ک، تن مبارایستاد میبه نماز  یوقت 7یحسن بن عل

ده مضطرب و یگز، چون مارنمود میم و هرگاه که یاد بهشت و جهن لرزید می
   1پیچید میو به خود  شد میشان یپر

کیلـومتري مدینـه تـا     450، مسـافت  ندار داشتیدر اخت ییها مرکب امام که آنبا 
 ندمودیپ یماده یابان، پیداغ ب يها زهیر سنگ ير آفتاب حجاز و رویمه را زمکه معظ
ش را یخـو  يت خدایتا رضا ندعبه شتافتکارت یاده به زیمرتبه پ25ل کن شیو به ا
و در تمـام عمـر    ندخدا را فراموش نکرد گاه هیچآن حضرت  .فراهم آورد تر بیش

دوسـت و خـوف و عظمـت او اشـک      ياز دور. نـد خویش به یـاد محبـوب بود  
پسـر   يا«: عرض کردند .شدت گرفت اش گریهدر بستر شهادت  یحت. ریختند می

دربـاره   پیامبرو  دیکه محبوب رسول خدا هست یدر حال کنید میگریه ! رسول خدا
 :فرمـود  »!دینوبت پیاده به حج مشرف شـد  25 شماو  فرمودندبسیار تعریف  شما

 2».دوستاناز  ییدر پیش دارم و جدا چه آن از وحشت :گریم میدو چیز راي ب«
 

  در برخوردها و صالبتبردباري . 13
، دوران پس از صلح بـا  7ان زندگانی با برکت امام مجتبیدور نیتر سختاز 

 اش یناشـدن سـتم را بـا بردبـاري وصـف      يها سالایشان سختی این . اویه بودمع
 نددیشن یم، از غریبه و آشنا سخنان زشت و گزنده ها سالدر این . ندکرد میسپري 

بسیاري از دوسـتان بـه ایشـان پشـت کـرده      . ندخورد یم ییوفا یبو زخم خدنگ 
، شـیوه  7علـی امـام  ه ناسزا گفتن ب. گذشت یمروزگار برایشان به سختی . بودند

                                                           
  .٣٣١، ص٤٣، جبحاراالنوار. 1
   .٣٣٢ھمان، .  2
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یک یا «: گفتند یم ،دندید یمهرگاه امام را آنان . شهر شده بود رانان سخن لَ ع المالس
ومنین لَّ الم ذ ؛ سالم بر تو اي خوارکننده مؤمنان»م.  

و امـام بـا    گشـودند  یمـ  7علیامام در حضور ایشان، زبان به هتک و دشنام 
ه داشـتن  کـ پرواضـح اسـت   . ندکرد یمرا تحمل  ها آنبردباري و مظلومیت بسیار 

ـ ، بایهمیشگاست نه  یقانون غالب یکخصلت حلم،  د مـوارد را شـناخت و بـر    ی
ـ از مـوارد با  یدر بعض .ردکبا آن برخورد  یاساس ضوابط اسالم حلـم را   سـد د ی

ه حلم موجب ک يدر آن موارد ؛ یعنیت عمل نشان دادشکست و فریاد زد و شد
وه حلـم  یه از شـ کـ هسـتند   يشـه افـراد  یهم زیـرا  ؛گرددمیگمراهان  سوءاستفاده

 ردار زشـت خـود دسـت   کـ ، از نشوندمجازات و تا  کنند می سوءاستفادهبزرگان، 
جـاد  یت عمل نشان داد، تا اها شد آند در برابر یموارد با گونه ایندر  .دارند برنمی

از  ی، در بعضندبه حلم معروف بود که آنن یدر ع 7یامام مجتب .نندکمزاحمت ن
 بـراي . سـوزانید  مـی دشـمنان را   تـاروپود ه کـ  ندچون صاعقه داشت يادیارد، فرمو

ـ ، معاویلیصلح تحم يپس از ماجرا ،نمونه کوفـه آمـد و در میـان ازدحـام     ه بـه  ی
از  اي شـرمانه  بـی  یت برفـراز منبـر رفـت در ضـمن گفتـارش بـا گسـتاخ       جمعی

ـ هنوز سخن او به پا .نمود ییبدگو 7یرمؤمنان علیام کـه امـام   د ده بـو یان نرسـ ی
  :اد زدیه فریستاد و خطاب به معاویبر پله منبر ا 7حسن

 کـه  ایـن ، بـا  کنی می ییبدگو 7رمؤمنانیا تو از امیآ! جگرخوارپسر هند  يا 
نْ سب عل«: در شأن او فرمود 9امبریپ نیم ب س نیا فَقَد ب نْ س م ی، و    ب سـ فَقَـد

نار خَلَه د نْ سب اهللا، اَ م دا  اهللا، وخال م نَّ هـ     ها فیج قم ذاب عـ لَـه دا و ؛ »میمخَلـَّ
ه به مـن ناسـزا   ک یسکد، به من ناسزا گفته و یناسزا گو 7یه به علک یسک«

 يد، خداونـد او را بـرا  یه به خدا ناسزا گوک یسکد، به خدا ناسزا گفته و یگو
  .»است یهمواره گرفتار عذاب اله جا آن، و او در کند میشه وارد دوزخ یهم
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گـر  یو د ندو به عنوان اعتراض از مسجد خارج شد ندن آمدییاز منبر پا گاه آن
 1.بازنگشتند

این بردباري تا جایی بود که مروان بن حکـم ـ دشـمن سرسـخت امـام ـ بـا        
حالتی اندوهگین در تشییع پیکر ایشان شرکت کرد و در پاسـخ آنـانی کـه بـه او     

بـا   اش يبردباراو کسی بود که «: ، گفت»بودي تو تا دیروز با او دشمن« :گفتند یم
  2.»شد ینمسنجیده  ها کوه

 
  شجاعت. 14

آن  دار راثیـ م 7بـود و امـام مجتبـی    7علـی امام شجاعت، میراث ماندگار 
در تقویت این روحیه در کودکانش،  7علیامام در تاریخ آمده است که . بزرگوار

نظـامی را از   يهـا  هـارت مشمشـیرزنی و  . نـد کرد میمستقیم دخالت  طور بهخود 
. ندداد یمو پشتیبانی از حق و حقیقت را به آنان درس  ندآموخت یمکودکی به آنان 

  .به فرزندانش بود 7علی امام نبرد، مکتب درس شجاعت يها دانیم
نخسـتین فتنـه،   . نیـز آغـاز شـد    ها کشمکش، 7علیحضرت با آغاز خالفت 

جنگ زبانـه   يها شعله. پا گردیدعثمان بر یخواه خونجنگ جمل بود که به بهانه 
و نیزه خود را به او  نده را فراخواندپسرش محمد بن حنفی 7علیامام . دیکش یم

نیزه را گرفـت و حملـه کـرد،     او. »!عایشه را نحر کن برو شتر«: ندو فرمود ندداد
او . ولی کسانی که به سختی اطراف شتر را گرفته بودند، حمله او را دفـع کردنـد  

ناچار نزد پدر آمـد و  . خود را به شتر برساند توانستنحمله کرد، ولی  بار نیچند
او نیـزه را گرفـت و بـه    . ندداد 7به حسن، امام نیزه را گرفته. اظهار ناتوانی کرد

                                                           
  .٩١، ص٤٤، جبحاراالنوار.  1
  .٤٢ھادی منش، ھمان، ص.  2
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 اش زهیـ نسوي شتر تاخت و پس از مدتی کوتاه بازگشت، در حـالی کـه از نـوك    
نگریست و شرمنده  محمد حنفیه به شتر نحر شده و نیزه خونین. ختیر یمخون 
است و تـو   9شرمنده نشو؛ زیرا او فرزند پیامبر«: به او فرمود 7ناامیرمؤمن. شد

  1.»هستی 7فرزند علی
 يهـا  يدالور ،آن دوران نیز شـرکت کـرده   يها جنگدر دیگر  7امام مجتبی

او فرزند «: گفت یم یشانا يها يدالورمعاویه درباره . ندبسیاري از خود نشان داد
  .»، مرگ نیز همواره به دنبالش بودرفت یمه به هر کجا کسی است ک

 
  زیستیقناعت و ساده. 15

و فرزندان عباس بـه بـاغ    7حسینامام با برادرش  7روزي حضرت مجتبی
امـام  . نشسـتند  يا گوشـه یکی از ارادتمندان رفتند و در باغ گردش نمودنـد و در  

ك بن زیاد فرمود 7مجتبی درِ آیا غـذا و خـوردنی   ! داي مر«: به شخصی به نام م
د »؟تا میل کنیم شود ینمپیدا  مقـداري نـان و سـبزي و نمـک آورد و      فـوراً ك رم

طولی نکشید که  »!چقدر خوشمزه و پاکیزه بود«: ندو فرمود ندحضرت تناول کرد
ـدرك فرمـود  . آوردند يا خوشمزهغذاي بسیار لذیذ و  تمـام غالمـان و   «: امام به م

غالمان آمدند و از غذا خوردند،  ».ا از این غذا بخورندرا فراخوان ت گزاران خدمت
درك عل. امام خود تناول نفرمودولی  آن نـان و  «: حضـرت فرمـود  . ت را پرسیدم

  .»استنمک و سبزي غذاي محرومان بود و همان غذاي محبوب من 
 

  موعظه و نصیحت ماندگار. 16
  : دیگو یمجنادة بن امیه 
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به محضر آن حضـرت رسـیدم،    7ام مجتبیبیماري ام يها لحظهدر واپسین 
خون  يها لختهدر حالی که در مقابل آن حضرت تشتی قرار داشت که در آن 

کـار از  «: حضـرت فرمـود   »؟دیـ کن ینمچرا خود را درمان « :عرض کردم .بود
 ».اي پسر رسول خدا نصـیحتی بفرماییـد  «: عرض کردم. »درمان گذشته است

سفَرِك «: فرمود ل دع تَ سا    تَطْلُـب ک جلک واعلَـم اَنـَّ لَ حلُولِ اَ ب لْ زادك قَ ص ح و
ذي    ک الـَّ مـولی یع أْتی م م یومک الَّذي لَ لْ ه م ال تَحو کب موت یطْلُ یا والْ الدنْ

قَ قُوتک االّ کُ ئا فَوی مالِ شَ نَ الْ م بس کْ م اَنَّک التَ یرِك اَنْت فیه واعلَ غَ خازِنا ل نْت
نَّ فی  م اَ ساب و فی  ها حاللواعلَ ها حرامح     تـابع هاتـب ؛ »عقـاب و فـیِ الشُّ

خود را براي سفر آخرتت آماده کن و قبل از فرا رسیدن مـرگ، زاد و توشـه   
حالی کـه مـرگ بـه    در  ،نیا هستیبدان که به راستی تو به دنبال د تهیه کن، و

بر روزي که در آن قرار داري  ،ه روزي را که هنوز نیامدهصدنبال توست، و غ
بـیش از غـذاي    چه آنو بدان که  ؛]بلکه از امروزت استفاده کن[تحمیل نکن 

. دیگـران هسـتی  ] وارثـان و [و نگهبـان   دار خزانه، یکن یمخود از مال کسب 
 نـاك  شبههبدان که به حقیقت در حالل آن حساب و در حرام آن عقاب و در 

  ».رزنش استآن س
 »        الالً قَـد حـ ک نْ کـانَ ذلـ فَـا ، کْفیـک نْها مـا ی تَۀِ خُذْ م ی م لَۀِ الْ نْزِ م یا بِ فَاَنْزِلِ الدنْ

 تدهنَ        ها یفز مـ خَـذْت مـا اَ خَـذْت کَ ، فَاَ ر ز کُـنْ فیـه وِ ی م نْ کانَ حراما لَ ا و
تاب ع نَّ الْ فَا تابع نْ کانَ الْ فَا ، تَۀِ ی م سیرٌ الْ ؛ پس دنیا را به منزلـه مـرداري قـرار    »ی

] مـال [پـس اگـر آن   . از آن بگیـر ] و در حد ضرورت[بده و به اندازه کفایت 
و اگر حرام باشد گناهی بر تـو   يا دهیورززهد ] با مصرف اندك[حالل باشد 

از ] و يا بردهبه اندازه ضرورت و در حال اضطرار از آن استفاده  زیرا[نیست؛ 
پـس اگـر   . يبـر  یمـ بهره ] در حال اضطرار[که از مردار ، چنانيا تهبرگرفآن 

  ».عتابی باشد، بسیار اندك است] هم[
 » عیش لْ لدنْیاك کَاَنَّک تَ م اعذا      ابداًوا غَـدا و ـوت م ک تَ ک کَانـَّ رَتـخ لْ آل م اعو

ج ال سلْطانٍ فَاخْرُ بۀً بِ ی ه شیرَةٍ و ال ع دت عزّا بِ ر زِّ     اَ لـی عـ ۀِ اللّـه ِ ای ص ع نْ ذُلِّ م م
کار کن که گویا همـواره زنـده هسـتی، و     يا گونه؛ براي دنیایت به »طاعۀِ اللّه

و همواره آماده [ میري یمکار کن که گویا فردا  يا گونهبه ] نیز[براي آخرتت 
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بدون عشیره و قبیله عزیز باشی و بـدون سـلطنت و    خواهی یمو اگر ]. باش
باشی، پس از ذلت معصیت خـدا خـارج   هیبت و شکوه داشته  يدار تحکوم
  »].پناه ببر[ت طاعت الهی به عز] و[شود 

 
  7رفتار قرآنی امام حسن

رفتارهاي قرآنی آن حضرت بـود کـه    7یگر از موارد رفتار امام مجتبییکی د
  :ازها عبارتند اي از آنپاره .پرداختند یمبه تبیین و تبلیغ قرآن  ،به این شیوه

  عفو و گذشت) الف
و در شمار پاکان از رجـس قـرار    بودند :تیب اهلکه خود از  7مجتبیامام 

صـفت عفـو و    :از جملـه  ند،قرآنـی داشـت   يهـا  آموزه، رفتاري برگرفته از شتنددا
وقتی به دستور . گناهی کرد که کیفر داشت7گذشت یکی از کارگران امام حسن

 :فرمـود  )اسوالعافین عـن النـ  (! موالي من«: گفتامام خواستند او را کیفر دهند، 
در راه خـدا آزادي و دو  «: ؛ فرمود)المحسنین واللّه یحب(: گفت ».تو را بخشیدم«

  1.»به تو بخشیدم، نزد من داري چه آنبرابر 
  موعظه قرآنی) ب

  : ایندفرم یماز جمله . و بوي قرآنی داشت رنگ هم 7امام حسن يها موعظه
خـدا   چه آنخدا خود را بازدار تا عابد باشی و به  يها حراماز ! اي فرزند آدم

شـوي و همسـایگی همسـایه خـود را      ازین یبراضی باش تا ، قسمت تو کرده
پیوسـته   ،از روزي که زاده شدي! اي فرزند آدم... تا مسلمان باشی و دار کوین

را براي آخـرت خـود دریـاب     اش ماندهاینک باقی . يا بودهدر تباه عمر خود 
و تزودوا فانّ (. است اش یکنونو کافر سرگرم بهره  دارد یمن توشه بر که مؤم
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براي خود توشـه برداریـد کـه بـه راسـتی بهتـرین توشـه        « ؛)خیرالزاد التّقوي
  1.»پرهیزکاري است

  ل قرآنیتوس) ج
برتوباد به «: امام فرمود. شدن از امام تقاضاي مطلبی کرد دار بچهشخصی براي 

این توصیه شد تا جایی کـه گـاه روزي تـا     دادن ول انجاماو مشغ ».استغفار کردن
وقتـی از امـام   . وي به زودي صاحب ده فرزند شد. کرد میهفتصد مرتبه استغفار 

  : فرمود: دلیل این توصیه را پرسید
وتکم(؟يا دهینشنآیا سخن خداي سبحان را در قصه هود  ؛ )ویزدکم قُوةً الی قُ

و یمددکم باموال (يا دهینشنو در قصه نوح  »و نیرویی بر نیروي شما بیفزاید«
  2.؛ و شما را به اموال و پسران یاراي کند)و بنین

  زندگی با آیات قرآنی) د
آیات مختلـف   ،و در هر موقعیتی ندکرد میبا آیات الهی زندگی  7امام حسن

گاه در نمازجمعه، گاه در برخوردهاي شخصی، . ندفرمود یمقرآن کریم را تالوت 
  :سدینو یم یطوس خیش. جتماعات، گاه در میدان جنگگاه در ا

هـرکس  «: ... با مردم سخن گفت 7علیامام  تداشهپس از  7امام حسن 
، من حسن، فرزنـد محمـد، پیـامبر    شناسد ینمهرکسی  ؛مرا شناخت، شناخت

و از آیین پدرانم  ؛)واتبعت ملّۀ آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب(. خدا هستم
-دهنـده و بـیم  من فرزند آن مـژده  3،و یعقوب پیروي کردمابراهیم و اسحاق 
مـن فرزنـد آن    ،مـن آن چـراغ تابـانم    ،کننده به سوي خدایمدهنده و دعوت

من از آن خاندانم که خـدا پلیـدي را از ایشـان     ؛پیامبر رحمت براي جهانیانم
و از  شـد  یمـ من از آن خاندانم که جبرئیل بر آنان نازل  ؛زدود و پاکشان کرد

ت و والیت آنان را من از آن خاندانم که خدا محب ؛کرد یمه ایشان عروج خان

                                                           
  .١٩٧بقره، آیه سوره.  1
  .١٩٧سوره بقره، .  2
  .٣٨، آیهیوسفسوره .  3
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قل ال اسئلکم علیه (: نازل کرد فرمود 9که بر محمد يا هیآواجب کرد و در 
) رسـالت (بگـو بـه ازاي آن   ؛)اجراً االّ المودة فی القربی و من یقتـرف حسـنۀً  

آوردن  دسـت  ؛ و بـه ...خویشـان و  بـه ت مگر محب خواهم ینمشما پاداشی از 
  1».ت ماستنیکی محب

   نتیجه
باعث  ،شیطان هاي وسوسهانسان از کرامت واالیی برخوردار است ولی گاهی  
هرکس خـود را نشناسـد، بـه     .این کرامت به دست فراموشی سپرده شود شود می

د « زیرا، یعنی خداشناسی دست نخواهد یافت تر بزرگحقیقت  قَ ه فَ فس من عرَف نَ
بر رَفهع«.  

دهد  هاي بینا نشان می هاي زندگی را به انسان وخم دین مبین اسالم تمام پیچ 
اگر انسان قلبی تاریـک داشـته باشـد،    . کند ها را به سوي کمال هدایت می و آن
هستند و  :یکی از مصادیق هدایت، ائمه اطهار. یابد گاه هدایت را در نمی هیچ

ي آن باشد وگرنـه هـیچ امیـدي بـه     گیرد که جایی برا نور ائمه در دلی جاي می
الگـو گیـرد،    7هاي اخالقی امام حسن کسی که از ویژگی. هدایت نخواهد بود

شود و هرکس دلش خالی از نور هدایت باشد، راه شـقاوت خواهـد   هدایت می
امام . پس باید عقل را پرورش دهیم تا بتوانیم انوار هدایت را درك کنیم. پیمود
تا نمونه کامل اخـالق حسـنه را نشـان دهنـد و      خود را وقف کردند 7مجتبی

ها بتوانند این اخالق حسنه را در وجود  الگویی براي طالبان هدایت باشند و آن
  . خود پرورش دهند
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  7هاي فکري عصر امام حسن مجتبی واکاوي جریان
 
 1سیدمحمد حسینی

  
  چکیده

ابزاری مناسب برای درک بھتر رخدادھای تاریخی عصر امـام  ،شناسیجریان
 7ایشان، در ادامه عصر امام علیعصر امامت و حکومت . است 7مجتبی

قدریـه و  جبریـه و، سیاسـی عثمانیـه، مرجئـه -کریھای فجریان زیر نفوذ
 7امویان در مقابله با آل علـی. دخوش تغییرات و تحوالتی شخوارج دست

و  ارجاءجریان عثمانی و جریان عقیدتی از یابی به قدرت در جھت دستو 
که  ارجاءاعتقاد به . کردندمیو قدر الھی مورد استفاده  قضااعتقاد به جبر و 

مقی دینی را در پی داشت، نقش بسـزایی در ایـن تحـوالت ایفـا رسستی و بی
ای خوارج نیز که با اعتقاد به کـافر بـودن مرتکـب کبیـره، عقیـده. کردمی

غلبـه بـر  بـرایاز زمـان  ایداشتند، در برھـه امیه بنیی ارجائمخالِف عقیده 
 هدر بـ ،اما این حضور. قرار گرفتند 7ان در کنار سپاھیان امام مجتبیاموی

موجب تحمیـل  ،ھم ریختگی سپاه امام مؤثر شد و در کنار چند عامل دیگر
 -ھـای فکـریست تا با بررسی جریانا این تحقیق برآن. گردیدصلح بر امام 

ی آفرینو چگونگی نقش دورهفکری این  ھای جریانسیاسی این عصر، به سھم 
  .بپردازد 7آن در تحوالت عصر امام مجتبی

  .، عثمانیه، مرجئه، قدریه، جبریه، خوارج7تبیامام مج: واژگان کلیدی
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  مقدمه
محدود . یابد میو توسعه  شودمیایجاد  مکان و زمان بستر در ،یاجتماعپدیده 

هـاي درك و فهـم بهتـر و    بـر دشـواري   ،مکان ها در بستر زمان وبودن این پدیده
ل کـه  ضین معبراي حل ا ،بنابراین. افزایدتر اتفاقات فرازمانی و فرامکانی میوثیق
 توجه شده شناسیجریان به گران حوزه تاریخ با آن مواجه هستند،پژوهش اًعمدت

 .اسـت در حـوزه مـذکور    که از بهترین ابزارها براي رسیدن به اهـداف پژوهشـی  
 یاسـ یس -يفکر هايانیجر ریس ،ییها نشانه و ادله ارائه با تواند یم یشناسانیجر
ها، اهداف و مسیر آینده آن را نیز تبیـین  مشیخط، داده صیتشخ را یاجتماع ای و

 تـوان  مـی به این نکتـه مهـم    اجتماعی -مختلف سیاسی هاي جریانبا مطالعه . کند
 بـر مؤثر در رفتار جامعه، در واقـع   یاجتماع - یاسیس يها دهیپد دست یافت که

 تفکـر  آن هیـ اول خاسـتگاه  هـا، چـارچوب  نیا .هستند یمبتن يفکر هايچارچوب
 و شـوند  یم محسوب آن ظهور محل یاجتماع - یاسیس يها دهیپدیگر د و است

ـ  را هـا  جریـان  آن ادامـه  ،يفکر هاي چارچوب همان سساا بر توان یم  ینـ یبشیپ
ـ  هدف د بایبا را  دهیپدهر  لذا. دنمو ـ ال افتنی ـ ز يهـا  هی  یبررسـ  آن يفکـر  نیری
اسـالم  تحوالت صدر رخدادها و شناخت علل و عوامل در همین جهت، . میینما
. فکـري و اجتمـاعی آن دوره اسـت    ،سیاسـی  هـاي  جریـان در گرو شـناخت  نیز 

 تـرین  مهـم از اثرگـذارترین و   ،فکري در جامعه مسلمانان صدر اسالم هاي جریان
اجتمـاعی بـوده و نقـش بسـزایی در انتقـال      -هاي تغییـر و تحـول سیاسـی   زمینه

  .حاکمیت سیاسی و توسعه آن داشته است
اضر در حوزه تاریخ اسالم و به ویژه تاریخ صدر اسـالم  هاي ح اگر به پژوهش

 یتاالؤسـ هـا در پاسـخ بـه    توان دریافت که اغلـب ایـن آن   توجه و دقت شود می
 سـاخته  مشـغول  خـود  بـه  را گران پژوهش این از ياریبس ذهن که اندنوشته شده
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فکري جامعه  -هاي سیاسی یابی تحوالت و تغییرات جامعه و گردشریشه. است
 رحلت از بعد جامعه در: هایی چونمان آن روزگار، بر اساس پاسخ به پرسشمسل
 خالفـت  نتوانست جامعه که شدند فعال یاسیس - يفکر يها انیجر چه9امبریپ
 که داشت وجود اسالم صدر  جامعه در ییبسترها چه رد؟یبپذ را 7یعل تیوال و

بـدین   7یتبـ مج امام اجتماعی و فکري دوره حکومت و امامت -اوضاع سیاسی
  .دنده تن هیمعاو با صلح به تا ندشد مجبورشکل پیچیده گردید و ایشان 

شناسـی  یـابی و یـا همـان جریـان    ها، در واقع دنبال ریشـه این دست پژوهش
رخــدادهاي آن روزگــار اســت کــه در نهایــت خــط ســیر واقعــه عاشــورا را در  

  .گیرد ی میپ 7یمجتبتا دوران امام  9امبریپهاي فکري پس از رحلت  جریان
بنابراین مهم، نویسنده برآن است تا با توجه به بـروز رخـدادهاي مهـم دوران    

هاي فکري و فرهنگـی حاضـر    امامت و حکومت آن حضرت به بازخوانی جریان
هـاي   در آن دوران بپردازد تا بدین وسیله به این سؤال پاسخ دهد که سهم جریـان 

 7تماعی عصـر امـام مجتبـی   اج -فرهنگی در بروز رخدادهاي سیاسی  -فکري 
اجتماعی کـه بـه    -هاي سیاسی گیريجهت. آفرین بودندچه بوده و چگونه نقش

عقیـدتی   -عقیده نویسنده و شاید اغلب مورخـان، برخاسـته از پشـتوانه فکـري     
تـوان   هاي فکري را مـی  است که خاستگاه این جریان 7جامعه عصر امام مجتبی

از  :بیـت  در جهـت حـذف خانـدان اهـل    امیـه بـا امـام دانسـت      در تقابل بنـی 
امیـه   تحرکات متنوع بنـی . تأثیرگذاري و به بیان بهتر رهبري جامعه اسالمی بودند

هـاي  اجتمـاعی و پـذیرش گـروه    -چه به لحاظ فکري و چه به لحـاظ سیاسـی   
گر نوعی چرخش به عقبـه  ها که در واقع بیان مختلف و سرسپردگی به این جریان

تحقیـق و  . افـزود هاي رهبـري جامعـه اسـالمی مـی    واريجاهلی خود بود، بر دش
 7تواند ابعاد جدیدتري از اوضاع عصر امام مجتبی ها می گونه جریانبررسی این
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تر از واقعه صـلح اجبـاري امـام بـا     را مشخص سازد و براي تحلیل بهتر و روشن
  .گران به کار آیدمعاویه براي پژوهش

شناسـی  ث مقـدماتی و ضـرورت جریـان   در این زمینه، با توجه به وجود مباح
ها به دقت بررسی گـردد و بـا در    هاي فکري، الزم است این جریان برخی جریان

ها، سهم هرکدام در تحوالت و رخدادهاي عصر امام نظر گرفتن خاستگاه اولیه آن
  .توجه شود 7یمجتب

 
  عثمانی  سیاسی -جریان فکري 

ثرگذار بر تاریخ صدر اسالم اسـت  هاي اترین مؤلفه تفکر عثمانی، یکی از مهم
امیـه آغـاز شـد و بـه تـدریج در دوران       که پس از قتل عثمان با جبهه گیري بنـی 

امیـه   وسیله بنـی  و پس از ایشان به 7و دوران امام مجتبی 7حکومت امام علی
این تفکر، ابـزاري مناسـب بـراي پیشـبرد     . مستمسک قرار گرفت و توسعه یافت

داد لذا با ترویج این عقیده و دامن زدن به آن،  ه دست میامیه ب اهداف سیاسی بنی
. توانست در گردش فکري و سیاسی جامعه از مسیر اصلی، نقش بسزایی ایفا کند

هـاي فکـري موجـود در جامعـه     ترین جریانتفکر عثمانی به عنوان یکی از اصلی
 سیاسی واجتماعی متعددي شد-هاي فکري مسلمان صدر اسالم، خاستگاه جریان

تفکر عثمانی در عراق اثـر  . توان در فاجعه عاشورا مشاهده کرد که نمود آن را می
با توجه به  7هاي تاریخی، از دوران امامت امام علیگذاشت و بر اساس گزارش

وجود بستر مناسب و بافت جمعیتی ویژه، مجال ظهور یافت، بـه طـوري کـه در    
ر عثمـانی قـد علـم کـرد و     ، بصره تحت تأثیر تفک7جریان مخالفت با امام علی
  . قامت مخالفت برافراشت

بافت جمعیتی خاص کوفه و بصره که به صورت لشـکر شـهر تولـد یافتـه بـود،      
شـیخ مفیـد، بـه    . فرهنگی بود - خاستگاه مناسبی براي به هم ریختگی اوضاع فکري 
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 7بندي یاران امام مجتبیفرهنگی عراق را با توجه به دسته - خوبی اوضاع اجتماعی 
  : کندگونه معرفی میبندي اصحاب امام را اینایشان گروه. نمایدرسیم میت

بودنـد کـه بـه امامـت ایشـان و جانشـین        7گروه اول، شـیعیان امـام علـی   
  منسوبشان ایمان و اعتقاد داشتند؛

و مخالفت  7گروه دوم، خوارج بودند که عالوه بر انحراف از مسیر آل علی
، مخـالف شـدید   7یعنـی امـام مجتبـی    با ایشان و جانشین منسوب ایشـان 

  امیه بودند؛ هاي دستگاه بنیسیاست
گروه سوم، کسانی بودند که بدون قید و بند سیاسی به دنبـال غنیمـت آمـده     

بودند؛ گروه چهارم، عـوامی بودنـد کـه در گیرودارهـاي سیاسـی سـرگردان       
  بودند؛

ـ      ده از گروه پنجم، مردمی بودند که بر اسـاس تعصـبات قبیلگـی برجـاي مان
   1.هاي دینی تابع رئیس قبیله بودنددوران گذشته و بدون توجه به آموزه

در این میان، گروه سوم به دلیل اهتمام حاکمیت اسالمی به فتوحات و توسعه 
ایـن گـروه   . تـر بودنـد   هـا بـیش  هاي اسالمی، از سـایر گـروه  جغرافیایی سرزمین

وجـود  . یـه اثـر پذیرفتنـد   ام بنـی  7سرگردان، به تدریج از تبلیغات ضد آل علـی 
سامان آن، در نوع رفتار و جمعیت زیاد آنان به ویژه در عراق به همراه اوضاع نابه

اي که حکومت امـام  اجتماعی و فکري مردم اثر گذاشت، به گونه -کردار سیاسی
زبان گالیه امـام از مـردم شـاهد ایـن     . هاي جدي ساخترا دچار چالش 7علی

توان مشـاهده   می 2البالغه نهجهاي ه آن را در خطبهسیاسی است ک -اوضاع فکري
در چنین فضاي غبارآلودي، تفکر عثمانی توانست رشد یابد و در نهایت بـا  . کرد

در واقـع جریـان   . ضعف به وجود آمده، امام را به صلح با معاویه مجبـور نمایـد  
 ی، اصـطالح هیـ عثمان. توان دانست صلح را یکی از دستاوردهاي تفکر عثمانی می

                                                           
  ،١٠ص، ٢ج ،االرشاد ،شیخ مفید.  1 

  .٧٠،١٩٩ھای خطبه ،البالغهنھج: نک.  2
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و  و عثمـان  شـدن  کشـته  يمـاجرا  بـه  که است يافرقه نامو در حقیقت  یاسیس
خـواهی عثمـان را   امیه کـه پـرچم خـون    بنی. منتسب است آن از پس رخدادهاي

دار حرکت عثمانی بودند و با این حرکت، کارآمدترین شـکاف را  افراشتند، داعیه
ساز درگیرها دایی، زمینهاي که این جبر پیکر جامعه مسلمان وارد آوردند به گونه

  1.و وقایع بعدي شد
دیگـر   بـا  انـه یمخف 7یعل و امام شد کشته مظلومانه عثمانها معتقدند که آن

به نظر  2.است داشته عهده به را آن يرهبر ای و کرده يکارهم ،یشورش متحصنان
 مجرمندکسانی که در واقعه شورش علیه خلیفه سوم دست داشتند،  تمامعثمانیه، 

 لیـ دل بـه  او خالفـت  مجـرم بـوده و   زیـ ن 7یعلـ  لذا امام .شوند قصاص دیاب و
 و نداشـته  تیمشـروع  بصره، و شام مسلمانان از یگروه نکردن عتیب و مخالفت
و عثمان در فضـیلت، بـر امـام     ندارد يگرید نام فتنه دوران جز او خالفت دوران
 عهیشـ  و یانعثمـ  بودنـد  يتفکـر  نیچن يدارا که یکسان به 3!برتري دارد 7علی

  . گفتند می عثمان
فرزند بزرگوار ایشان رهبري جهـان اسـالم را بـر     7پس از شهادت امام علی

هاي هاي اولیه امام در روزهاي نخستین حکومت، حل چالشتالش. عهده گرفت
ادعاي خالفـت معاویـه در   . موجود بود که در واقع زاییده تفکر عثمانی اموي بود

به حکومت رسـیده و   7حالی بیان شد که امام مجتبیشام بر جامعه اسالمی، در 
مانده انصار و مهاجرین در کوفـه، بـه همـراه مـردم عـراق و نـواحی شـرق        باقی

هاي اسالمی، با ایشان بیعت کرده و به حکومـت ایشـان گـردن نهـاده و     سرزمین

                                                           
  .٢٣٦ص ،١١ج ،النبالء راعالمیس ،یاحم ذھب محمدبن.  1
  .٤٤٩ص ،٣ج ،یالطبر خیتار ،یر طبریجر بن محمد.  2
  .١٠٨ص ،١ج ،الثقات خیتار ،یعجل عبداّهللاٰ  احمدبن.  3
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کوفیان که دوران خالفـت امـام   . ایشان را به عنوان خلیفه مسلمانان پذیرفته بودند
را درك کرده و با توجه به عملکرد خلیفه سوم، مخـالف جـدي وي بـه     7لیع

امام نیز در اولین حرکت، بـا  . قرار گرفتند 7آمدند، در کنار امام مجتبیشمار می
مسـعودي  . سازي تفکر عثمانی اقدام کردنـد گر خود براي خنثیهاي روشنخطبه

  :کند گونه نقل میخطبه حضرت را این
 و پـاك  خانـدان  اهـل  و 9خدا پیغمبر نزدیک کسان و داخ رستگار دسته ما

ـ  9خدا پیمبر هستیم که وزنه دو از یکى و او پاکیزه  وزنـه  .گذاشـت  جـا هب
 پـس  و پیش از باطل و هست آن در چیز همه شرح که خداست کتاب دیگر
 نیستیم خبر بى آن تأویل از ما و ستا بدان اعتماد چیز همه در و درنیاید بدان
 واجـب  ما اطاعت که کنید ما اطاعت پس. دانیممی یقین به را آن حقایق بلکه
 خـالف  چیزى در اگر. است کارداران و پیغمبر و خدا اطاعت قرین که است
 جوینـد می آن کیفیت که کسانى. دهید ارجاء او پیمبر و خداه ب را آن ،کردید
-مـی  راف هاآن از را مطلب کردند،می رجوع خویش کارداران و پیغمبر به اگر

 و شماسـت  آشـکار  دشـمن  او که دهید گوش شیطان صداىه ب مبادا. گرفتند
 بـر  کسى مردم این از امروز« :گفت هاآن به که شویدمی شیطان دوستان چون
 بـر  هـم  بـا  گـروه  دو چون و ،»شمایم پناهدار من و نیست شدنى غالب شما

 کـه  بینم مى چیزى من ؛بیزارم شما از من«: گفت و گردانید روى کردند خورد
 آن از و شـوید  تیر و گرز و شمشیر و نیزه خوشدست گاهآن ».بینید نمى شما
 نیندوختـه،  خیـرى  خـود  ایمـان  در و نیـاورده  ایمـان  پـیش  از که کسى پس

  1.داند بهتر خدا و ندهد سودش ایمانش
امام با درك درست از اهداف جریان عثمانی بـه رهبـري معاویـه در تحریـک     

حدید افکار عمومی جامعه به اثرپذیري و تغییر در نوع نگـرش  جامعه اسالمی و ت
-هاي خـود را در پـیش  به مباحث حاکمیتی و رهبري، نقطه ثقل سخنان و فعالیت

                                                           
  .٤٣٢ص، ٢ج ،الذھبمروجمسعودی، .  1
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کند و با یادآوري نسـب خـود و    گیري و رفع انحرافات فکري جامعه متمرکز می
 دانـد و و خـود مـی   9، خالفت را حق فرزندان پیامبر9نزدیکی به رسول خدا

. اتفـاق افتـاد، ظلـم بـر خـود دانسـتند       9آنچه را که پس از رحلت رسول خـدا 
، اسـت  دهیرسـ  امامـت  و :بیـت  اهـل  موضـوع  در 7حسن امام از که یاتیروا

 یاتیـ کل طـرح  اسـت؛  يفکر گفتمان در مباحث و لئمسا ترین مهم کننده منعکس
 وک سـو  از ی 9پیامبر اتیروا میمستق نقل ژهیو به :بیت اهل گاهیجا بر یمبتن
 تیشخصـ  از ژهیو فیتوص به سوء، و دیشد غاتیتبل با رویارویی در که یاتیروا
ـ روا زین و .پرداختیم شانیا منزلت یمعرف و 7نارمؤمنیام ـ  کـه  را یاتی  طـور ه ب
 مواضـع  نیـی تب و 7حسـن  امـام  شخص گاهیجا از يابعاد یمعرف متضمن ژه،یو
افکار جامعه و تأکیـد بـر   گري توان در جهت روشن از سوي دیگر، می بود شانیا

شـرح  ابـن ابـی الحدیـد در    . بعد صـیانت از انحرافـات فکـري موجـود دانسـت     
کنـد کـه در واقـع     و معاویه اشاره می 7گویی از امام مجتبی، به گفتالبالغه نهج
در نگهـداري   7فرهنگی امام -هاي فکريالخطابی در فعالیتتوان آن را فصل می

اسی و صیانت از جایگـاه رهبـري و تأکیـد بـر     جامعه از فروریختگی فکري و سی
  :دانست :بیت حق خالفت اهل

به سبب ترسی که از منافقین و احزاب داشتیم تحمل کـردیم و چیـزي ابـراز    
اي در دیـن  نکردیم تا این که امروز گرفتار تو شدیم؛ کسـی کـه هـیچ سـابقه    
  .ندارد و پدرش بدترین دشمن رسول خدا و کتاب او بوده است

امام از او خواستند تا همراه با دیگر مردم که با او بیعت کردند، بیعـت   گاهآن 
  :معاویه در پاسخ به برخورد امام با واقعه سقیفه نوشت. کند

بدین ترتیب تو به صراحت ابـوبکر و عمـر و ابوعبیـده را مـتهم سـاختی،      
تنها آنان که صلحاي از مهاجرین و انصار را؛ اکنون ما فضل و سابقه شما  نه

آن روز این گروه چنین تشخیص دادند که آنان را بـراي  . کنیمرا انکار نمی
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حفظ اسالم برگزینند نه شما را؛ امروز نیز اختالف میـان مـن و تـو، همـان     
دانستم که اگر می. اختالف میان ابوبکر و شما پس از وفات رسول خداست

دن ات از امت، سیاسـت خـوب، قـوت فـراهم آور    داري تو، هواداريرعیت
کردم؛ اما من تر است، با تو بیعت میمال و برخوردت با دشمن از من قوي
تـري دارم، از نظـر سـنی نیـز از تـو       حکومتی طوالنی داشتم، تجربـه بـیش  

اگـر چنـین کنـی، پـس از     . سزاوار است تو حاکمیت مرا بپذیري. ترمبزرگ
 المـال عـراق مـال   خودم، حکومت را به تو واگذار خـواهم کـرد و از بیـت   

فراوانی به تو خواهم بخشید و خراج هر کجـاي عـراق را طلـب کنـی، در     
  1.اختیارت خواهم گذاشت

  :فرمود 7در گزارشی دیگر آمده است که امام مجتبی
! مردم يا«: فرمود خداوند ستایش از پس خود، درخطبه9خدا رسول يروز
ـ وبا شـوم یمـ  فراخوانـده  خدا يسوه ب و است کینزد وفاتم ایگو  اجابـت  دی
-یم جاهب را -تمیب اهل و خدا کتاب-بهاگران گوهر دو شما انیم در من .نمک

 شـان یا از ،پـس . دینشـو  گمراه هرگز د،ییجو تمسک دو آن به اگر که گذارم
 یخـال  شـان یا از نیزمـ . داناترنـد  شما از رایز د؛یمده ادی شانیا به و دیاموزیب
 ایخـدا «: فرمـود  پسسـ  ».برد خواهد فرو را خود اهل نیزم گرنه و ماند؛ینم
 بـر  حجت از را نیزم تو و ردیپذینم انیپا و شودینم نابود دانش که دانمیم

ـ  و شـود  ینمـ  يرویپ و است آشکار ای ؛يگذارینم یخال بندگانت  پنهـان  ای
ـ ایاول و نگـردد  باطـل  حجتت تا نشان؛ و نام یب و است  تیهـدا  از پـس  تی
-نیبرتـر  خـدا  نـزد  منزلـت  رد و ،نیتـر کم شمار، در شانیا که.نشوند گمراه

ـ آ ،خدا رسول يا«: کردم عرض آمد نییپا منبر از چون ».ندیها  خـود  شـما  ای
 تو همانا": دیفرما یم خدا جان حسن«: فرمود »؟یدستین قیبرخال خدا حجت

-دهنده میب من ")7:رعد( است کننده تیهدا یمردم هر يبرا و يادهنده میب
 از نیزمـ  دیفرمود ،خدا رسول يا« :کردم عرض. است کنندهتیهدا یعل و ام

 و اسـت  من از پس وحجت امام یعل! يآر« :فرمود »ماند؟ ینم یخال حجت

                                                           
  .٢٨و  ٢٢ص، ١٦ج ،شرح نھج البالغه ،بن ابی الحدیدا.  1 
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  1»...و توست از پس وحجت امام 7نیوحس ییاو از پس امام و حجت تو
این اسناد، گویاي نکات دقیقی از تفکرات مخرب عثمانی علیه خالفـت امـام   

هـاي تـاریخی،   جاي مانده در گـزارش با توجه به نوع ادبیات بر. است 7مجتبی
را ادامـه همـان ادبیـات و     7حضور این تفکرات در دوران حکومت امام مجتبی

نـوع را برخـورد بـا امـام     . تـوان دانسـت  می 7اندیشه دوران حکومت امام علی
از جانب این جریان فکـري کـامالً شـبیه     7با نوع برخورد با امام حسن 7علی

تعیـین امـام   . اري هـاي فکـري و سیاسـی بـود    گـذ این به دلیل هـدف . هم است
، به ادامه روند مبـارزاتی فکـري   7از جانب خلیفه قبلی یعنی امام علی 7حسن

 اتتفکـر  سـایر  ماننـد هـم   یعثمـان  تفکـر . این جریان با حکومت علوي انجامید
 را امـام  خالفـت  کـه  بود نیا کمدست.  داشت ضعف و شدت، یمذهب - یاسیس

 7نارمؤمنـ یام از يناخشـنود  آن متوسط حد که گفت وانبت دیشا .نداشتند قبول
 و 7نارمؤمنـ یام لعـن  و سـب  با که شد ظاهر هایناصب در آن یافراط نوع و بود
   2.بود همراه :بیت اهل

، نقـش مـؤثري در   7طور که گفته شد، تفکر عثمانی عصر امـام حسـن  همان
هـا و  ه تالشرغم همگردش فکري و تغییر مواضع سیاسی جامعه ایفا کرد و علی

نظـامی و   -هاي سازنده امام، متأسفانه با وجود فضـاي سـنگین اجتمـاعی   فعالیت
جامعه، زیر نفوذ ایـن   7سیاسی حاکم بر جامعه عراق، پس از شهادت امام علی

مردم بار دیگر با دوري جستن از امام و رهبـر خـویش، بـرگ    . تفکر دوام نیاورد
را بـه   7م رقم زدند و امـام حسـن  تاریک دیگري را در صفحه تاریخ صدر اسال
این تفکر با ایجـاد  . امیه مجبور نمودند صلح با معاویه و واگذاري حاکمیت به بنی

                                                           
  .٢١١ص ،7الحسن االمام کلمات موسوعه ترجمه ،یدیمؤ یعل . 1
  .١٨٦ص ،نیالمحدث و ثیالحد یف دراسات ،یالحسنمعروفھاشم . 2
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تـري در میـان   ساز نفوذ عقاید تازههاي مسلمان، به تدریج زمینهفاصله میان گروه
و به تبع این جدایی، تفکرات عقیـدتی کالمـی   . هاي جدا شده از هم گردیدگروه
  .ی شکل گرفته استبه آرام

هـاي فکـري دیگـري هـم در      سیاسی عثمانی، جریان -عالوه بر جریان فکري
رواج داشت که امام را در مقام دفع و پاسـخ بـه ایـن     7جامعه عصر امام حسن

از جمله این تفکرات که در ادامه . داد ها، و جلوگیري از توسعه آن قرار می جریان
هـاي تأییـد و تثبیـت حکومـت و     مؤلفـه تـرین  امیه از محـوري  حیات سیاسی بنی

هـاي تفکـر جبریـه و قدریـه     مایهمشروعیت بخش عملکرد امویان بود، وجود بن
  . درباره توحید بوده است

 
  جریان فکري مرجئه، قدریه و جبریه

رغـم همـه رخـدادهاي    مانند عصر پدر بزرگوارش، علـی  7عصر امام مجتبی
با مطالعه برخـی  . ی نیز بوده استاجتماعی، درگیر مباحث عقلی و کالم -سیاسی
، بـه ایـن نکتـه مهـم دسـت      7مانده از امام مجتبـی ها و احادیث برجايگزارش

روایات گویاي تالش امام براي پاسخ به برخی شبهات موجـود در  . توان یافت می
هـاي  مایهگر وجود بنحوزه مسائل کالمی و عقیدتی درباره توحید، به خوبی بیان

ایـن تفکـرات در جهـت    . رایـی و قدریـه در میـان مـردم بـود     تفکر ارجاء، جبرگ
توان به پیامـدهاي   با مطالعه منابع تاریخی، می. امیه بود اي بنیهاي توسعهسیاست

بخشی حکومـت  رشد این تفکر و نقش آن در ایجاد مقبولیت عمومی و مشرعیت
  . اموي دست یافت

 در عقیـده  ایـن  ترویج در خود، حکومت و سیاست مقتضاي به اموي حاکمان
 بـه  عقیـده  گفـت  توانمی رو، این از .از هیچ تالشی دریغ نکردند اسالمی جامعه
فکـري   مـذهب  صورت به امیهبنی زمان درو ترویج عقیده ارجائی به تدریج  جبر
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در تقابـل  . فراخوانـد تولد یافت و بخش زیادي از جامعه مسـلمانان را بـه خـود    
جامعـه آن روز شایسـتگی فرزنـدان امـام     بر سر حکومـت،   7امیه با آل علی بنی
. تر از فرزنـدان امیـه مـی پذیرفتنـد     بیش 9را به لحاظ انتساب به پیامبر 7علی

هاي دیگري براي حذف ها و حیلهامویان جبراي رسیدن به این مقام، باید از حربه
 حـوزه  در یـه جبرنوظهور مرجئه و  عقیده از لذا. رقیب جدي خود بهره می بردند

  . بهره بردند خود حکومت تثبیت براي محکم پایگاهی اي ایجادبر سیاسی
از آن روست که آنان عمـل را از ایمـان    ،گروهى خاصبر اطالق اسم مرجئه 

و  اسـت بعـد از ایمـان    ،دانستند و معتقد بودند که عمل از حیـث رتبـه  مؤخر مى
عتقد از آن روست که م ،اما تعریف دیگر از مرجئه. داخل در حقیقت ایمان نیست

اى فایده ،گونه که طاعت با وجود کفرزند، همانبودند معصیت به ایمان ضرر نمى
اند مراد از ارجاء، تأخیر انداختن حکـم مرتکـب کبیـره تـا روز     برخى گفته .ندارد

ها را اهل بهشت یا یعنى در دنیا نباید درباره آنان قضاوت کرد و آن ؛قیامت است
را به معناى تأخیر انداختن قضاوت درباره حق برخى دیگر ارجاء . جهنم دانست 

هـایى کـه   و عثمان و طلحه و زبیر، و به طور کلى گروه7یا باطل بودن امام على
امویـان بـا    .دیگر درگیر شدند، تا روز قیامت مى دانندبعد از دو خلیفه اول با یک

 بـراي  سـپس  و کشـیدند  پـیش  را عثمـان  خواهیخون نخستتکیه بر این تفکر، 
 و تحریـف  و هم رفتار و کـردار خـود بـه    حاکمیت اصل درباره هم مردم، یهتوج
 حکومـت  شـرعی  توجیـه  به آنان از راه جعل حدیث،. زدند دست احادیث وضع
 مقابـل  در ه، مسلمانان رادانست الهی قدر و قضا مقتضاي به را آن و ندپرداخت خود
 منحصـر  حـدیث  ضـع و بـه  امیهبنی توسط جبر ترویج .داشتندوا می تسلیم به آن

 یعنـی  کردند؛می استفاده بسیار نیز قطعی روایات و قرآن آیات از آنان بلکه نبوده،
 است، خداوند فاعلیت و حاکمیت قدر، و قضا درباره که را روایاتی و آیات همان
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 مردم مقابل در امیه ، بنیرو این از. کردندمی تفسیر دلخواه به را آن ساخته، مطرح
اعتقـاد بـه    مسـتقیم  اثر .دانستندبراي مردم می الهی امر و قضا را خویش کارهاي

 حکومت دایره در که کارهایی تمام و ما حکومت اصل :گفتندمی که بود این جبر
 باشـند  راضی بدان باید مردم و است الهی قدر و قضا به شود، می فصل و حل ما
گیـزه مخالفـت   با این حرکت، هرگونه ان. ندارد اعتراض حق آن مقابل در کسی و

رفت و به راحتی به هر گونه رفتـار و کـردار حاکمیـت امـوي     در مردم از بین می
 و برگزیده خالفت براي را آنان خداوندپذیرفتند که زیرا باید می. نهادندگردن می

  . کنندمی حکومت الهی اراده به هاآن و کرده عطا ایشان به را حکومت و ملک
   :آورده است زمینه این در االسالم فی ریعهالش و العقیده کتاب نویسنده

 فکـر  چون اما نداشتند، ايعالقه اعتقادي مسائل به کهاین با دمشق هايخلیفه
 1.گرفتنـد  موضـع  شـدت  بـه  آن مقابـل  در دیدنـد، می خود زیان به را قدریه

 بـراي  را جبـر  عقیـده  تـرك  که بود سبب این به ،قدریه فکر از هاآن ناراحتی
 خانـدان  کـه  دانسـتند  مـی  نیـک  زیرا دانستند؛می جدي طريخ خود سیاست
-مـی  نیـز  ؛ندارنـد  جـایی  سرشتپاك و مؤمن مردم دل در دولتشان و اموي

 بـا  دشمنی و زور با که دانندمی غاصبانی را آنان ،مردم از بسیاري که دانستند
 سـلطنت  بـه  مقدس اماکن حرمت هتک و گناهان بی کشتن و پیامبر بیتاهل

 شـورش  از و کنـد  آرام را امـت  توانسـت می که ايعقیده بنابراین،. دانرسیده
 کـه  فهماندمی مردم به که ايعقیده بود؛ جبر عقیده همانا بازدارد، امویان علیه

 آن از گریـزي  و است خداوندي ازلی حکم اساس بر اموي خاندان حکومت
ـ  نیسـت؛  الهـی  قـدر  نتیجه جز دهند،می انجام هاآن چهآن و نیست  همـین  هب
 رضایت و تمایل حتی و یابد رواج مردم میان در جبري افکار کوشیدند دلیل،
 از مقدر امري را هاآن سلطنت و سیادت ،اشعارشان در شاعران تا دادند نشان

                                                           
 کار ،شر و خیر و معصیت و طاعت. است خودمان دست به ما امور سررشته گویندمي که ھستند گروھي قدریه. 1

 عبدالکریم(. اندفرقه این سردمداران از غیالن و معبد. دیگر کس خواست نه و قدر و قضا به نه است، ندگانب
   .٣٥٨ - ٣٥٦ص ،اسالمي فرق فرھنگ مشکور، محمدجواد ؛٤٣ – ٣٨ص ،١ج ،النحل و الملل شھرستاني،
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 همین به نیز شاعران. بدانند ازلی قضاي به را آن و کنند مطرح خداوند سوي
   1.ستودندمی اشعارشان در را هاآن نحوه

  :گویدمیمعتزلی  عبدالجبار یاضق
-نمـی  اجرا را او فرمان مردم دید و گرفت دست به را حکومت معاویه چون
 اگـر «: گفـت  و کشید پیش را جبر) عقیده( رأي ندارد، هاآن بر حجتی و کنند

 و گذاشت وانمی من به را آن دید،نمی شایسته حکومت براي مرا پروردگارم
 را بـود،آن  نمـی  خـدا  پسـند  مـورد  هستیم، آن بر ما که وضعیتی این چهنچنا
   2 ».دادمی تغییر

  : وي به روشنی پیداست سخن در معاویهرویکرد جبري و قدري 
 اهللا کـره  لـو  و اهللا منعـه  مـن  امنـع  و اعطـاه  من اعطی اهللا خزان من خازن انا

   3؛امرالغیره
 و مکـن می عطا کند، عطا خدا که کسی به. هستم خدا نگهبانان از نگهبانی من

 کـاري  از خداونـد  اگـر  و کنممی محرومش هم من کند، منع خدا که را کسی
  .داد خواهد تغییر را آن بیاید، بدش
دانست و این نکته را به امیه بر جامعه اسالمی را خواست خدا می او تسلط بنی
او توانست رواج بـا  . کرد که مخالفت با خلیفه، مخالفت با خداست جامعه القا می

 7دوران رهبري و امامت امـام مجتبـی  . بر جامعه اسالمی مسلط گردد این تفکر،
خورد و ایشان در چنین فضاي فکري، بایـد کشـتی نجـات و    در این فضا رقم می
ترویج عقاید انحرافی، فضاي سنگینی را بر جامعه چیره کرد . چراغ هدایت باشند

ین شبهات، سؤاالتی به طوري که برخی از اطرافیان و شیعیان امام نیز تحت تأثیر ا
ـ  د،یـ توح. کردنـد هاي مختلف فکـري بـا امـام مطـرح مـی     را در حوزه  عنـوان ه ب

                                                           
  .٩٨ - ٩٧، صاالسالم في الشریعه و العقیده گلدزیھر، ایگناس.  1
  .١٤٣، صلسائرالمخالفین مباینتھم و المعتزله طبقات و االعتزال فضل ھمداني، الجبارعبد قاضي.  2
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 خداونـد  تیرؤ و هیتشب یعنی مسأله، دو حول ،يفکر گفتمان موضوع نیتر یاصل
بـه آن توجـه    عصر نیا در دیتوح عنوان با چهآن .داشت قرار استطاعت و جبر و

 7یمجتبـ  امـام  هاي فکري و فرهنگیتالش حکم در که مأثور اتیروا و شدمی
 دوایـن   به معطوفبودند،  عصر يفکر گفتمان موضوع نیتریاصل بهبراي پاسخ 

د و خداون عدلمسأله  يگرید ،خداوند هیتشب و تیرؤ مسأله یکی :محور کلی بود
که در واقـع موضـوع مباحـث جبـر و      شقاوت و سعادت به تبع مباحثی در مورد

  .تفویض است
را در ابعـاد   7و دوره زعامـت امـام مجتبـی    7مامت امام علـی تشابه عصر ا

فضـاي فکـري   . تـوان از روایـات اسـتخراج کـرد    سیاسی، فکري و اجتماعی مـی 
و طـرح مباحـث مختلـف     7و امام علی 9عقیدتی جامعه پس از دوران پیامبر

درباره خداشناسی، بار دیگر غبارآلود شد و بر امام الزم آمـد تـا بـا زدودن غبـار     
 در دهیچیپ یانحرافات از، روشیپ تیروا. مردم را با بیانی روشن هدایت کند جهل،
  : ت داردیحکا دیتوح موضوع در عصراین 

: کـرد  عـرض  حضـرت  آن به و آمد7على بن حسن حضرت خدمت مردى
ـ گو که کن وصف میبرا را خود پروردگار اي پسر پیامبر خدا، ـ  ای  او سـوى هب

 و افکنـد  شیپ در چشم طوالنى زمانى رتحض پس ».نمیب مى را او و نگرم مى
 او کـه  سزاست را ىیخدا ش،یستا« :فرمود و برداشت سر سپس .بود خاموش

ـ  که آخرى نه و شود دانسته که نبود اولى را ـ پاه ب  کـه  شـى یپ نـه  و رسـد  انی
 در کـه  تىینها و مدت تیغا نه و دیدرآ اندازهه ب که بعدى نه و شود افتهیدر
 نـه  و باشـد یمـ  زمـان  چـه  و کى تا که دیبگو کسى که شود گفته تا آن باب

 .رسـاند  هـم  به انىیپا که صفتى اختالف نه و شود پاره پاره کهآن تا شخصى
 و خطـرات  و فکرهـا  نه و ابندیدر را صفتش هاآن هاىالیخ و هاعقل نه پس
 تـا  هـا آن هاىذهن و خالص هاىعقل نه و دیدرآ دل در که هاآن هاى شهیاند
 بـر  نـه  و شـده  آغاز زیچ چه از نه و بوده زمان چه در و کى که ندیبگو کهآن
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 که ندیبگو تا ستا کیتار نه و است پنهان چه در نه و دارد غلبه و ظهور چه
 .کـرد  آغـاز  دآورندهیپد نو سر از بود آغازکننده پس دیآفر را خلق .نکرد چرا
 .دافـزو  خواسـت آغـاز کـرد و    را آنچـه و  فرمـود  اختـراع  خواسـت  را آنچه

  1» .ستا انیعالم پروردگار و من پروردگار
، در واقع گویاي وجـود نـوعی   7توصیف این چنینی خداوند از زبان امام مجتبی

امـام بـا توجـه بـه     . تفکر ناخالص درباره توحید در میان جامعه اسالمی آن عصر بود
  . اش پاسخ دادندهاي فکري موجود، سؤال را با همه ابعاد اصلی و فرعیآسیب
 امام ،است) ضیتفو(استطاعت و جبر مسألهروایتی دیگر که در واقع رد بر  در

  : فرمودند قرآن از برگرفته و جامع پاسخ با
 .نگردد مغلوب نافرمانى به و نشود اطاعت زور به خدا راستى به

با دقـت در ایـن   . توان فهمید این روایت را به خوبی می نوع تعریض امام در 
توان  اجتماعی و فکري آن می -روایت و فضاي سیاسی به شأن صدور این ،جمله

امیه در جهت توسعه افکار  فضاي غبارآلود تحریکات و تحرکات بنی. دست یافت
نامه حسن بصري به امام و پاسخ امـام بـه   . در نوع پاسخ امام پیداست ،جبرگرایی

  :او به امام نوشت. او نیز در همین زمینه درخور توجه است
-هـراس  هاىموج دل در روان هاى کشتى هاشم،بنى گروه شما همانا بعد؛ اام
ـ  نامدار تابان هاى نشانه و ایدر زیانگ  کـه  دیهسـت 7نـوح  کشـتى  همچـون  ای

 امبریـ پ فرزنـد  اى. افتنـد ی نجـات  آن در مسـلمانان  و نشسـتند  آن در مؤمنان
ـ ا حضـورت  به میتقد و نامه نیا نگارش تعل 9خدا  در مـا  کـه  اسـت  نی

 دهیـ عق از را مـا . میرانیـ ح »استطاعت« موضع در و میدار اختالف قدر معناى
ـ ز سـاز؛  آگـاه  بارهنیا در پدرانت و خود  دانـش  شـما،  دانـش  سرچشـمه  رای

 بـر  گـواه  و تحجـ  خـدا  و دیهسـت  مـردم  بر گواه و حجت شما و خداست

                                                           
  .٣٣ص ،٢باب ،دیالتوح صدوق،شیخ .  1
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ـ  گـر ید کی از درپىپى که دیهست فرزندانى. شماست  خداونـد  و دیـ افتی دتول
  .داناست و شنوا اریبس

  : ندفرمود نیچن پاسخ در7حسن امام
مِ س منِ اللَّه بِ ح ح الرَّ  سـرگردانى  از آنچـه  اگر و دیرس دستم به شما نامه. مِیالرَّ
 آگـاه  آن از را تو ،بود نمى درگذشتند تو از شیپ که کسانى سرگردانى و خود
 معتقـد  و ندارد مانیا -بد چه و کین چه -قدر به سک هر بعد، اام. کردم نمى

 را گناهان سک هر و ؛است کافر قطع طور به داند مى را آن خداوند که ستین
 اطاعـت  زور بـه  خـدا  راستى به. است فاجر قطع طور به ،دهد نسبت خدا به

 و نسـاخته  رهـا  خود حال به را مردم خدا. نگردد مغلوب نافرمانى به و نشود
 داشته زانىار هاآن به آنچه مالک اوست بلکه ننموده، خارج شیخو طرهیس از
 امـر  شـان یا به بلکه ده،یبخش قدرت آن دادنانجام به را آنان چه هر بر قادر و

 گناهـان  از تـا  کـرده  نهى را شانیا و رندیبپذ را آن خودشان اریاخت طبق کرده
 مـانعى  ،نهنـد  الهـى  فرمان به سر اگر پس ند؛ینما دورى خودشان اریاخت طبق
 و گـذارد  تمنـ  شـان یا بر که خواهد اخد و یابند شیگرا گناه به اگر و نباشد
 نکنـد،  نیچنـ  اگر ولى کند نیچن تواند مى د،ینما جادیا گناه و آنان نیب مانعى

 لیتما بدون را آنان که ستین او و واداشته گناه به زور با را آنان که ستین او
 و رتیبصـ  اهـل  کـه  نهـاده  تمنـ  آنـان  بر بلکه کرده؛ مجبور آن به خودشان
 را آنـان  سرشـت . اسـت  فرموده نهى و امر و داشته حذر رب و ساخته معرفت

-ینه آن از آنچه بر و باشند طاعت به مجبور که نداده قرار فرشتگان چونهم
 اگـر  کـه  خداسـت  آن از رسـا  تحجـ . نگذاشته کار نیا در اجبار کرده شان

الم و(. دینما تیهدا را همه خواهد لى السنِ  ع م عب   1). الْهدى اتَّ
در واقع گویاي وجـود رونـق    ،هاي امامهاي وارد شده در منابع و پاسخسؤال
پذیرش این تفکر از سوي جامعه . است7هاي فکري در عصر امام مجتبی جریان

. بنیادي اعتقادي یاران امام را به همـراه داشـت  زدگی، سستاسالمی به همراه دنیا

                                                           
  .٣٩٩ص ،العقولتحف ،یحران ابومحمد.  1
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در نبرد با معاویه و سـپس   شکنی یاران امامنمود بارز نفوذ این جریان را در بیعت
 معاویه در نخیلـه  خطبهاز . توان دیدقمري می 51تحمیل صلح با معاویه در سال 

 با( خدا را این و کنم ثابت شما بر را خود سلطه که جنگیدم شما با من«: گفته بود
توان استنباط کـرد کـه    از این خطبه می 1» .بودید ناراضی شما و داد من به) صلح

سلطه معاویه بر امام و  خواست خدا بوده کهکه قضا و قدر الهی و اینرواج تفکر 
 ،نویسـنده به باور . یارانش ثابت گردد، در جریان مقابله دو سپاه رونق داشته است

دهد که تفکر جبرگرایی و اعتقاد به سـلطه  بررسی جریان صلح تحمیلی نشان می
همین امـر  . در حال رونق بود ايمعاویه به عنوان قضا و قدرالهی، به طور فزاینده

ترین  توان از مهم می ،زدگی و مصمم نبودن در مبارزهشکنی، دنیارا به همراه پیمان
ساز چرخش سیاسی یاران به طرف معاویه دانست که به صـلح و  هاي زمینهمؤلفه

  .امیه بر جایگاه رهبري جهان اسالم انجامید تسلط بنی
 

  سیاسی خوارج -جریان فکري 
-گري از نخستین انشعابات در جامعه اسالمی بود کـه پـس از شـکل   خارجی

به تدریج با تکیه بر مبانی کالمی  7گیري اولیه و جدایی از صف یاران امام علی
جداي خاستگاه زمانی و مکانی خوارج که مباحث مفصلی در ایـن  . توسعه یافت

. داردکالمی این جریان اهمیـت بـه سـزایی    -مورد موجود است، خاستگاه فکري
 فرقـه  ایـن  زیرا ؛اندکرده قلمداد سیاسی ايفرقه را خوارجنگاران بسیاري از تاریخ

 پدیـد  انجامید، حکمیت به و آمد پیش خالفت و حکومتبراي  که حوادثی اثر بر

                                                           
  .١٦ص ،٤ج ،، ھمانالحدید ابي بنا.  1
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 شهید1.بود هاانسان دادن قرار حکم وضوعم 7علیامام  با اختالفشان مورد و آمد
   :گویدمی مطهري

 نامیده خوارج جهت همین به و بودند سرکش و یاغی فرقه یک ابتدا خوارج
 ابتدا در که حزبی و کردند تنظیم عقایدي اصول خود براي کمکم ولی شدند،
 رنگ و درآمد مذهبی فرقه یک صورت به تدریجاً داشت، سیاست رنگ فقط

  2.گرفت خود به مذهب
اقشه در صدر ترین مسائل مورد منترین و جدي از مهم رهبرى و امامت مسأله 

 موضوع. هاي مختلفی از جمله خوارج انجامیدگیري فرقهاسالم است که به شکل
 اولـین  که حالى در. است کرده طى چند مراحلى ،خوارج نزد در رهبرى و امامت
 فردى زعامت و خالفت لزوم و امامت اصل »هللا اال الحکم« شعار با خوارجگروه 

 خداونـد  بـا  مـا « :گفتنـد  کوفـه  نزدیکى در »ءاحرور« اجتماع در و 3کردند نفى را
 افرادى ،اجتماع همان دربرگشته،  خود رأي از دیري نپایید که اما 4»!کنیممى بیعت

 بودند معتقد در مسأله رهبري. برگزیدند نماز امامت و سپاه فرماندهى سمت به را
 اررفتـ  عدل طریق به مردم با او و کنند نصب خود ىأر با هاآن که را شخصى هر
 هـاى فرقه همه که حالى در 5،است امام شخص آن ،بپرهیزد جور و ظلم از و کند
 نظـر  در 6.دانسـتند مـى  قـریش  آن از را امامـت  نـوعى  بـه  سنت اهل اکثر و شیعه

، غیرعـرب  توانسـت مى امام ،منحصر نبود اعراب حتى و قریش به امامت ،خوارج

                                                           
     ص االسالم، فجر فجراالسالم، امین، احمد.  1
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 ،داشـتند  نظـر  اتفـاق  آن رد خـوارج  که مواردى از یکى 1.باشد بنده حتى و نبطى
 2.بـود  سـتمکار  پادشـاه  با جنگیدن و برخاستن و ستمگر امام علیه خروج وجوب
 بـا  قیـام  ،نباشد ممکن شمشیر با جز منکر دفع اگر که بودند معتقد همگى خوارج
   3.است واجب شمشیر

-مشی سیاسی آنان شـکل گرفـت و پـس از جهـت    با این ترکیب فکري، خط

انجام دادند و امام را به برپایی جنـگ   7در زمان امام علی هاي مختلفی کهگیري
نیز بـه دلیـل مخالفـت و دشـمنی      7نهروان مجبور کردند، در دوران امام مجتبی

امـا پـس از چنـدي در    . امیه، به صف سربازان امام درآمدنـد  شدید با خاندان بنی
ال اسـتفاده از  امیه که دنبـ  بنی. مقابل امام نیز تجري کردند و سر به شورش نهادند

-ابزارهاي فکري و کالمی و مشروعیت بخشی به حکومت خـویش بودنـد، هـم   

. تر مرجئه را پذیرفتند و بر آن دامـن زدنـد  سویی اهالی ارجاء و یا به تعبیر روشن
مرجئه از صحابیونی بودند که از دوره عثمـان بـا گسـترش اخـتالف عمیـق بـین       

بهه افتـاده بودنـد و چـون درگیـري     هاي مسلمان، براي یافتن حقیقت، به شگروه
هاي متخاصم را نبرد دو گروه مسلمان پنداشتند و حضور خود را در جبهـه  گروه

دانسـتند، گوشـه عزلـت اختیـار     هر یک از طرفین دعوا، موجب تشدید تفرقه می
ایـن  . کردند و فارغ از هرگونه فعالیت سیاسی، دیگران را به آرامـش فراخواندنـد  

-اي خود بر القاي این امر تالش میل بودند و در مبانی اندیشهگروه به ارجاء قائ

کردند که مسلمانان باید از وضع موجود راضی باشند، چون مشیت الهی در امـور  
امیه که دنبال چنین ابزاري براي پیشبرد اهداف خود بودند،  بنی. جاري نهفته است

                                                           
  .٦٥ص ،المصلیین اختالف و ییناالسالم مقاالت ،اشعرى ابوالحسن.  1
  .٤٢ص، الفرق بین الفرق ،بغدادى عبدالقاھر.  2
  .ھمان ،اشعرى ابوالحسن.  3
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 نیـز  بـزرگ  نامالکـ  و امیهبنی با خوارج. از آن استقبال نمودند و بر آن دامن زدند
 کـافر  را کبیـره  گناه مرتکب و بودند مخالف خاصه مالکیت با و کردندمی دشمنی
   1.دانستندمی واجب خود رهبران با همراه را کفار علیه بر خروج ،کرده قلمداد

بـا معاویـه،    7شد تا رویـارویی امـام مجتبـی   این وجوه اختالف، موجب می
ر خوارج ایجاد کند تا بنابر مبانی عقیدتی خود با فرصت مناسبی براي اعالم حضو

اما حضور این گروه در میان لشکریان امام، موجب بـه  . معاویه به مبارزه بپردازند
نافرمـانی از امـام در موقعیـت حسـاس و خودکـامگی و      . شـد هم ریختگـی مـی  

 گري خوارج در کنـار فتنه. خودرأیی این گروه، موجب نفاق میان سپاه امام گردید
. ریختگـی انسـجام سـپاه را رقـم مـی زد     پیمان امام، به همدل و سستیاران ناهم

-اي که در زمان حرکت آغازین نبرد با معاویه رخ داد، نمونه بـارزي از بـی  واقعه

سـاز  شـان اسـت کـه زمینـه    توزي خوارج بر مبناي تفکرات افراطیخردي و کینه
میلی یاران خـود بـراي   د و با بیامام وقتی به سابط رسیدن. آشفتگی سپاه امام شد

  : نبرد مواجه گردیدند فرمودند
 را خویشـتن  کـه  طـور همـان  و دارم نمـى  روا کینـه  مسـلمانى  هـیچ  بر ،مردم اى
 و نکنیـد  رد راآن، دارم یـى أر اینـک  .نگـرم  مـى  نظر همان به هم را شما ،نگرم مى

 بـه آن  کـه  است دگىپراکن از بهتر ندارید، توجه به آن که اتحاد و دستىهم بدانید
 سسـتى  پیکـار  در و خـوددارى  جنـگ  از شما تربیش بینم مى اکنون ،مندیدعالقه
  2.کنم تحمیل شما بر دارید نمى دوست که را کارى نیستم معتقد و کنید مى

: گفتنـد  7به روایت دینوري، گروهی از خوارج پـس از خطبـه امـام مجتبـی    
سپس بـه  » !بود شده کافر او از پیش هم پدرش که گونههمان شد کافر هم حسن«

 هـاى  جامه و کشیدند مبارك ایشان پاي زیر از سجادهسوي ایشان حمله بردند و 

                                                           
  .٢٣٩، صموسوعة الفرق االسالميمحمدجواد مشکور، .  1
  .٢١٥ص ،الطوال األخبار الدینورى، داود بن احمد ابوحنیفه.  2
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 7حسـن  امـام  .برداشـتند  دوش از را ایشان رداى حتى کردند غارت را حضرت
 مـدان ح و ربیعه هاى قبیله افراد« ندفرمود و ندشد سوار و ندخواست را خود اسب

 از 7حسـن  امـام  .کردنـد  دور یشانا از را مردم و آمدند شتاب با آنان »کجایند؟
 اسـد بنى از که قبیصه بن جراح نامه ب خوارج از مردى .ندکرد مداین آهنگ جاآن
 کمـین  از ،رسـید  او مقابل امام وقتی و کرد کمین ساباط در تاریکى جاى در ،بود

 آن بر ظبیان بن عبداهللا و خطل بن عبداهللا .فروبرد امام ران در ىا دشنه و برجست
   1.کشتند را او و کردند حمله اسدى مرد

سـهیم   7ها، در تحـوالت عصـر امـام مجتبـی    گريخوارج با این گونه افراطی
  . اي تاریک بسته شدبودند؛ سهمی که نقش آن بر پیشانی تاریخ صدر اسالم به گونه

 
  نتیجه 

بود،  7لیکه پس از دوران پرتالطم امامت امام ع 7دوران امامت امام حسن
. هـاي سیاسـی، اجتمـاعی و عقیـدتی گذشـته شـد      وارث مشکالت و ناهنجـاري 

فکـري   -هـاي سیاسـی  فکري، محـور تحـوالت و چـرخش    -هاي سیاسی جریان
جریان عثمانیـه کـه پـس از قتـل عثمـان در دوره رهبـري امـام        . مسلمانان شدند

امیه از  و بنی به وجود آمده بود، به تدریج بر دامنه اعتقادي آن افزوده شد 7علی
امویان کـه رونـق هـر چـه     . قبل آن بر سر رهبري جامعه، به نتایج مهمی رسیدند

تر دامنه این تفکر به نفع آنان بود، با نیرنگ بر این تفکر دامن می زدند زیـرا   بیش
. توانستند مظلومانه به رقابت سیاسی خود ادامه دهند پشت جریان قتل عثمان، می

مرجئـه کـه در همـان    . شـد  اسبی براي رشد تفکـر جدیـد  جریان عثمانیه بستر من
. فضاي متشنج پس از قتل عثمان رخ نمودند، ثمره و نتیجه ترفندهاي امویان بـود 

                                                           
  .ھمان.  1
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هاي سیاسی عصـر، بـراي یـافتن    مرجئه متشکل از صحابیانی بودند که در جریان
 قـت یحق کـه  دنـد نمو ادعـا  حقیقت، به شبهه افتاده، گوشه عزلت اختیار کردند و

لـذا  . مسـلمانند  ظاهر بهآنان معتقد بودند که همه مردم . است شده مشتبه شانیابر
 مسـلمانان  يبرا را مانیا تنها و ندردک ینم حکم مسلمانان گناه ای ثواب به ایدندر 
. امیه از فرصت پدید آمده توسط مرجئه، به جبرگرایی رسـیدند  بنی .دانند یم یکاف

کوشیدند اي خود بر القاي این امر میانی اندیشهآنان قائل به ارجاء بودند و در مب
که مسلمانان باید از وضع موجود راضی باشند، چون مشیت الهی در امور جـاري  

 تمـام  و آنـان  حکومت اصل گفتندمی که بود این عقیده جبریه اموي. نهفته است
 است الهی قدر و قضا به شود،می فصل و حل این حکومت دایره در که کارهایی

بـا ایـن   . نـدارد  اعتـراض  حق آن مقابل در کسی و باشند راضی بدان باید مردم و
رفت و به راحتی بـه هرگونـه   حرکت، هرگونه انگیزه مخالفت در مردم از بین می

 خداونـد پذیرفتند کـه  زیرا باید می. نهادندرفتار و کردار حاکمیت اموي گردن می
 و اسـت  کـرده  عطـا  ایشان به را حکومت و ملک و برگزیده خالفت براي را آنان
امیه که دنبال چنین ابزاري بـراي پیشـبرد    بنی. کنندمی حکومت الهی اراده به هاآن

  . گشتند از آن استقبال نمودند و بر آن دامن زدنداهداف خود می
و نـوع   7اجتماعی حاکم بر عصـر امـام مجتبـی    -با توجه به فضاي سیاسی 

تـوان رسـید کـه     هاي مؤثر، به این نتیجه مـی  رفتار جامعه اسالمی در قبال جریان
مسـلمانان بـا اثـر پـذیري از     . تبلیغات همه جانبه معاویه جامعه آن روز را فریفت

دلـی بـا امـام    هاي فکري در حال ترویج، سستی و رخوت را به جـاي هـم  جریان
شاید بتوان تحمیل صلح بر امـام از سـوي یـاران را یکـی از     . پذیرفتند 7مجتبی
  .این اثرپذیري دانست هاينمونه



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    194

 

هاي فکري عصر امام در تحوالت این دوره سـهم  خوارج یکی دیگر از جریان
این جریان که خاستگاه اصلی آن مباحث حاکمیتی و سیاسی بود، . بسزایی داشتند

به تدریج پا در حوزه کالمی و فکري گذاشتند و اعتقاد داشـتن بـه کفـر مرتکـب     
 پادشـاه  بـا  جنگیـدن  و برخاسـتن  و ستمگر امام علیه خروج وجوبگناه کبیره و 

 ممکـن  شمشـیر  بـا  جز منکر دفع اگر که بودند معتقد آنان را رواج دادند ستمکار
مشی سیاسـی آنـان   با این ترکیب فکري، خط. است واجب شمشیر با قیام ،نباشد

انجـام   7هاي مختلفی که در زمان امـام علـی  گیريشکل گرفت و پس از جهت
نیز  7به برپایی جنگ نهروان مجبور کردند، در دوران امام مجتبی دادند و امام را

امـا پـس   . امیه، به صف سربازان امام درآمدند به دلیل دشمنی شدید با خاندان بنی
  .از چندي در مقابل امام نیز سر به شورش نهادند
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  8و امام حسین امامت امام مجتبی بررسی تطبیقی دوران
 

 زاده وهاب نسرین
  

 چکیده

وجـود پیوسته در طـول تـاریخ بحـث و سـؤال  ،7صلح امام مجتبیدرباره 
با معاویه صلح کردند و حاضر به بیعت با این عنصـر  ایشان، که چرا داشته
حل مناسـبی بـود، چـرا  که اگر صلح راه دیگر این. شدندالحال و فاسق  معلوم
 ،این تحقیق. ندیزید نشد ھجری حاضر به صلح با ۶۱در سال  7سینامام ح

  .انجام داده است 7ن نھضت حسینی و صلح امام مجتبیمحدود بی یا سهیمقا
  .، امامت، بررسی تطبیقی7، امام حسین7مجتبیامام  :واژگان کلیدی

 
  مقدمه

. ردگر باید همه جوانب آن را در نظر بگیپژوهش ،حادثه تاریخی هردر تحلیل 
باید خودمـان را   ،را بررسی کنیم 7گر بخواهیم واقعه صلح امام حسنا بنابراین،
نزدیک کنـیم و بـا   ) هجري 41سال (فضاي حاکم بر آن زمان ه ب میتوان یهر چه م

وجود پرحادثه  يها که از آن سال ییها مطالعه متون تاریخی معتبر کهن و گزارش
نی و حتی اقتصادي حاکم بر آن زمان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دی دارد، اوضاع

ـ چنین در مورد حادثه عظیم قیام حسینی، باهم .را خوب درك کنیم مقتضـیات   دی
پـس از   .لحـاظ کنـیم   قاًیرا دقآن دوره  سیاسی – یخاص اجتماع اوضاعزمانی و 

 يهـا  بررسی کامل، خواهیم توانست تحلیلی جامع و مطابق با واقع، از این حادثه
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ممکن است در بررسی متـون تـاریخی    ،صورت نیدر غیر ا. باشیمداشته تاریخی 
با توجه به این نکته، براي . عوامل انحراف دیگران را نیز فراهم کنیم ،به خطا رفته

و مقتضیات زمان حیات آن امـام   اوضاعابتدا  7درك بهتر علل صلح امام مجتبی
 7امام حسین وراند زمانی و مکانی اوضاعسپس آن را با  نموده،همام را بررسی 

خـواهیم   7به علل صلح امام مجتبی ،البته در ضمن این مباحث .میکن یمقایسه م
دقیق این امر، تالش فراوان و البته نگـارش   لیتحل و هیاست تجز گفتنی. پرداخت

  .خارج است نوشتارکه از وسع این  طلبد یرا م هتر، از این مقال متون گسترده
 ،که در بررسی علل صـلح  این است دارد،همیت نکته دیگري که در این مقام ا

 اسـت کـه ایشـان در    ییها خود حضرت و پاسخ يها بهترین منبع سخنان و خطبه
لذا در کنار هر علتی که ممکـن اسـت بـراي    . اند ن صلح دادهاخود به مخالف عصر

  1.صلح بیاوریم، به کلمات خود حضرت تمسک خواهیم جست
 

  هجري قمري 41زمانی سال  اوضاع
 7نارمؤمنـ یبعـد از شـهادت ام   يهـا  زمـانی سـال   اوضاعر مطالعه تاریخ و د

ل عـراق آن زمـان، بـا امـام     از کوفیان و اه زیادي دریافت که گرچه عده توان یم
کوفه حاکم  بر يا ژهیو وضعیتبیعت کردند،  7، خلف صالح امام علی7مجتبی

ـ  يها از جنگ ،طرف کیمردم از. بود ـ  یپ خسـته  ) جمـل، نهـروان وصـفین   ( یدرپ
نیز از دو  زیاديفقط جنگ صفین هجده ماه طول کشید و عده  که يطور به ؛بودند

غالبـاً   7این خود دلیل مهمی بود که اطرافیـان امـام مجتبـی   . رفتند بینطرف از 
  .تمایل به مصالحه و ترك جهاد داشتند و طالب زندگی بودند

                                                           
  .٤٤ج  ،االنواربحار  :کن 7برای مطالعه زندگی امام حسن.  1
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ت یعنـی  حتی در مرکز خالفـ  7از طرف دیگر در عصر حکومت امام مجتبی
هـا اشـاره    مختلفی فعال بودند که به چنـد مـورد از آن   يها و گروه ها کوفه، دسته

  :میکن یم
و بـه ظـاهر تحـت لـواي امـام       ندگروه امویان که در همه کشور نفوذ داشت. 1

  .کردندرا دنبال میاندیشه خود  ،ولی در درون ؛بودند 7مجتبی
شتند و او را قاتل عثمـان  شک دا 7علیامام  تیگروه شکاکان که در حقان. 2

  .شناختند یو غیرعادل م
   .میانه بدي داشتند هم با معاویه 7مجتبی امامگروه خوارج که هم با . 3
  .و نه معاویه کار داشتند 7که نه با امام حسن عتناها ایگروه ب. 4
ها نیز از لحـاظ شـدت و ضـعف ایمـان متفـاوت       گروه شیعیان که خود آن. 5
سـالیان دراز در جبهـه    يا عـده  :باید جمع دیگـري را نیـز افـزود    ها نیبر ا .بودند
پیشین  يها که در جنگ يا و عده کردند یم یماندگ و اینک احساس عقب 1.بودند

  .داده بودند عزیزان خود را ازدست
و حکومـت امـام    بودنـد  گروهی که به روش خلفاي پیشین عـادت کـرده  . 6
امـام   بنـابراین اگـر   .تغییـر دهـد  را نتوانسـته بـود آنـان     7و امام حسن 7علی
، نـد دیجنگ یزمـان مـ  چنـدین جبهـه هـم    بایـد در  ند،بناي جنگی داشت 7یمجتب
  .ظاهر خیرخواه ن، شکاکان، خوارج، و حتی شیعیان بهامنافق

  :عبارتند ازهاي متشطط هاین گرو يریگ علل شکل برخی از
یم آن مطـرح  از دیـن و مفـاه   يخبر یب ،که براي عده بسیاري از مردم اول این

نمـاز جمعـه را در روز    کـه  يطـور  به ؛چهره اساسی آن در شام مشهود است. بود

                                                           
دفترتبلیغات حوزه علمیه  :، قم7زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی حقایق پنھان، پژوھشی ازرجبعلی زمانی، .  1

  .٣٧٥ صقم، 
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ـ کـه   عامـل دیگـر ایـن    1.نزد و از مردم کسی دم خواندند چهارشنبه ی، بـر  نـ ید یب
هـا پریشـان و    و وضع زنـدگی آن  حکومت داشت بسیاري از سران و سردمداران

  .بود دیخر ها قابل روحیه و دین آن
ر استحمار، ریا، گمراه کردن مردم و مسـموم کـردن ذهـن مـردم     از طرف دیگ

عده زیادي از مـردم در اثـر   . ها فراوان بود نسبت به امامت براي پراکنده کردن آن
  .مسلک شده بودندعثمانی يا دچار تزلزل و حتی عده ،ها یپراکن عهیتبلیغات و شا

ب بـراي  صـ فرصتی منامنتظر  ،که بسیاري از کارگزاران امام از عوامل دیگر این
کرد که البته نباید فراموش . داشتند يورز طمع هینیل به مناسب عالیه بودند و روح

نیرنگـی   چیکـه از هـ   شتقرار دا گر لهیمعاویه ح ،7در جبهه مخالف امام حسن
مقدمه اکنون به چند علت از علل صلح امام  نیبا ذکر ا. دیورز یعلیه امام دریغ نم

  :میپرداز یم 7مجتبی
 
  وظیفه الهی .1

 7که امام مجتبی یعنی این ؛و اولین دلیل است، نیتر مهم ،وظیفه و تکلیف الهی
 7وظیفـه امـام حسـین   گونه که همان ند؛بودموظف صلح و مدارا  بهاز ناحیه خدا 

 ،پیوسـته بایـد در نظـر داشـت، کـه امـام معصـوم        موضوع را نیا. قیام و جهاد بود
هدایت امت اسالمی، حتماً براي و  داند یي ممصلحت خود را بهتر از هرکس دیگر
ایـن   ،7خود امام مجتبـی  سخنانبا توجه به . بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد

 7، به امـام حسـن  دیگو یسعید عقیصاتیمی مواب. گردد یتر روش م امر بهتر و بیش
ه کـ  یددانسـت  یم که یدرحال دچرا با معاویه صلح کردی ،اي پسر پیامبر« :عرض کردم

  »؟نه او و معاویه گمراه و سرکشی بیش نیست دبر حقی شما

                                                           
  .١٦٤ص ،7بیت امام حسن مجتبیدر مکتب کریم اھل، علی قائمی.  1
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، آیا من بعد از پدرم حجت خدا بر آفریدگان دیاي ابوسع« :ندامام پاسخ فرمود
درباره مـن و بـرادرم    9آیا رسول خدا: فرمود .»آري« :گفتم »ها نیستم؟ و امام آن

 .»آري« :تمگفـ  »حسن و حسین امام هستند چه نشسـته و چـه ایسـتاده؟   «: فرمودن
اي . اگـر ایسـتاده باشـم و امـام هسـتم اگـر بنشـینم        ،پس من امام هستم«: فرمود
ضـمره و   لـه یبـا قب  9مان دلیـل صـلح پیـامبر   هدلیل قیام من با معاویه  ،دیابوسع
آنـان   که یدرحال. اشجع و صلح با اهل مکه به هنگام بازگشت از حدیبیه است بنی
وقتـی   ینیب یآیا نم... او منکر تأویل هستندتنزیل بودند و معاویه و اصحاب  منکر

 ،کرد ریحضرت خضر آن کشتی را سوراخ کرد و آن پسر را کشت و دیوار را تعم
. به آن حضرت خشمگین شد، ها به دلیل پوشیدگی حکمت آن 7موسیحضرت 

شما بـر مـن    ؛من نیز چنانم. رضایت داد ،ولی وقتی حضرت خضر او را آگاه کرد
  1.»دیدان یهم آگاه نیستید و هم راز آن را نمزیرا  ؛خشم گرفتید

به دالیـل و معـاذیر مختلفـی     توانستند یگرچه م ،در این حدیث شریفایشان 
و آن تذکر به مقـام امـام و امامـت و     کنند یبه نکته مهمی تأکید م ،تمسک جویند

همان علت صلح رسول  را سپس علت صلح با معاویه .جایگاه آن در اسالم است
بعـد   يهـا  که آثار مبـارك آن سـال   دانندمیه یکفار مکه در صلح حدیببا  9خدا

 بـه تشبیه صـلح خـود    ،که در حدیث شریف است يا باالترین نکته .مشخص شد
از حکمـت   7موسـی حضـرت   گونه که در ابتدا همان .است 7عمل خضر نبی

، مردم نیز ممکن است به ظـاهر از حکمـت   اوردین خضر سر درحضرت کارهاي 
  .ن سر در نیاورند و علل و آثار آن بعدها نمایان گرددصلح ایشا

  
 

                                                           
  .٩٥، ص 7فرھنگ سخنان امام مجتبیمحمد دشتی، .  1
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  معاویه با یزید يها تفاوت. 2
ساله بود که از زمان عمـر، زمـام    بیستمعاویه شخصی مجرب و داراي ریشه 

ظـاهر مقـدس کـه هنـوز      و به گر لهیح یدست گرفته بود و شخص در را امور شام
او  کوفیان،مردم شام و حتی  که يطور به ،چهره ریا و تزویر او مشخص نشده بود

لـذا قیـام در مقابـل    . شـناختند  یو شخصی نابغه م »المؤمنینخال«را کاتب وحی، 
ودل یـاران را   دسـت  توانسـت  ینم 9ظاهر صالح و صحابی پیامبر چنین فردي به

که اصحاب  بود یکی از عللیهمین مسأله، حتی . با او به کار اندازد يریبراي درگ
ــا امــام پیمــان گسســتند  7حســنو نزدیکــان امــام  ــه معاویــه گرویدنــد و ب  .ب

ندیـد کـه معاویـه     کـس  چیه ،معاویه ساله ستیدر طول حکومت ب ،گرید عبارت به
ظاهري بسیار موجه  .کند یا دست به عمل خالف شرع بزند يخورشرابآشکارا 

اگرچـه در  . زد یخطایی هم از او درمألعام سر نمـ  نیتر و موقّر داشت که کوچک
   1.از هیچ خالفی ابایی نداشت ،پردهپشت 
 ،شـهید مطهـري   گفته که به او .بر خالف معاویه، مستی را علنی کرد دیزی

و  يبـاز  و سگ دینوش یعام شراب م در مأل ؛مست قدرت و غرور جوانی بود
تی را براي تحقیـق  أمردم مدینه هی واقعه عاشورا،بعد از  2.کرد یمیمون بازي م

پـس از بازگشـت   هیـأت   .کشته شـد  7امام حسین اچربه شام فرستادند که 
  :دادندگزارش  نیچن

خـدا نکنـد از    میگفتـ  یجا که بـودیم دائـم مـ   یم در آنیبه شما بگو قدر نیهم
کــه کــارش  میــیآ یاز نــزد کســی مــ .آســمان ســنگ ببــارد و هــالك شــویم

نـواختن تـار و لهـو و     ،بـازي و سگ بازي، یوزبازي و میمـون  يخوار شراب
  !حال تکلیف خود را بدانید .حتی با محارم بود لعب، زنا

                                                           
  .١٢٦، ص وایانپیش رهیسمھدی پیشوایی، .  1
  .٨٦ص ٢ج ،حماسه حسینیمرتضی مطھری، .  2
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ـ بـا انـدك تـأملی در زمـان ا    ند مدینه قیامی خونین کرد بر این اساس،  دو  نی
انتخاب دو روش متفاوت در برخورد با ایـن دو نفـر   به  ی،درست به توان یم ،خلیفه
  1.پی برد

 
  7و استواري و سلحشوري یاران امام حسین 7سستی یاران امام مجتبی .3

حکومت شام، تطمیع و تهدید فرماندهان ضعیف، و سستی و  بییغات پرفرتبل
 ،میان سـربازان  اساس ینظام و جنبش نیروهاي مسلح و شایعات ب یختگیگس ازهم

 ،موجـود  تیکه با وضـع  ندپی برد ایشان گردید و 7امام مجتبیموجب ناامیدي 
  : دیگو یاثیر مابن .افتی به اهداف نظامی دست توان ینم

معاویـه   دیـ بدان«: فرمود ،در برابر نیروهاي خود ایستاده 9رسول خدا فرزند
حال اگر شـما   .ما را به امري فراخوانده که در آن نه عزت است و نه انصاف

و اگـر   کنم یدعوتش را رد م ،دیا مندانه آمادهبراي کشته شدن و مرگ شرافت
دعـوت   ،دیـ ده یدنیاي خویش را دوست دارید و زندگی با ذلت را ترجیح م

در آن هنگـام همگـی    ».آورم یو خشنودي شما را به دست مـ  رمیپذ یاو را م
   2)باقی ماندن در دنیا( »یزندگی، زندگ«: فریاد برآوردند

  :فرمودند 7حسنامام  احتجاجدر ) ره(شیخ طبرسیبه گفته که  یا این
کـه   جـز ایـن   نمودممن حکومت و خالفت را تسلیم معاویه ن !سوگند به خدا

شـب و روزم   ،داشتم یچه همراهانی مچنان .ی براي نبرد با او پیدا نکردمیاران
تا خداوند بین من  دادم یو نبرد علیه او را ادامه م پرداختم یرا به جنگ با او م

افـراد فاسـد   . مردم کوفه را شناختم و آنان را امتحان کردم اما !کند مو او حک
بـه گفتـار و کـردار و     ؛ایی نیستوف گونه چیآنان را ه ؛شوند یها اصالح نم آن

 ؛دارنـد  یآنـان در میـان خـود چنـدگانگ    . ها اعتمادي نخواهد بود تعهدات آن
                                                           

  .ھمان . 1
اال ان معاویه دعانا المر لیس فیه عز و ال نصفه، فإن اردتم الموت رددناه علیه و حاکمناه علی اّهللاٰ عزوجل بظبی «.  2

  .ھمان »بقیهفناداه الناس من کل جانب البقیه ال. السیوف و ان اردتم الحیاه قبلناه و اخذنا لکم الرضی
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شمشیرهایشـان را بـر روي مـا     کـه  یما با شماست، درحال يها دل :ندیگو یم
  1.کشتن ما آمادگی دارند برايو  اند دهیکش

د و چگـونگی برخـور   7تـاریخی امـام حسـن    مـایش با توجه به ایـن دو فر 
به عمق مظلومیت و غربت امام پی برد که چگونه مجبور  توان یاصحاب با امام، م

  .شدندبه صلح 
در مسـیر زنـدگی    7ائب و مشکالتی بود که امام حسـن از مص يا این گوشه

یارانی شجاع و از  7امام حسین کهدر حالی ؛رو بودند ها روبه غمبار خویش با آن
ول مسیر مکه تا کربال بارها خطـاب بـه   در ط 7امام حسین .جان گذشته داشتند

 !که این کاروان، کاروان مرگ و شـهادت اسـت  «: فرمودند یم نیچن نیاصحابشان ا
 ،و حتی در بدو حرکت خـود از مکـه   ».از ما جدا شود تواند یخواست م سهر ک

مـرگ بـراي انسـان    «: فرمودنـد و ضمن خطبه چنین  نددخوان خطبه بسیار غرایی 
 ؛»!آمـاده باشـد   ،آماده است خون خود را در راه مـا بدهـد   هرکس... زینت است 

بـه حکومـت کوفـه نائـل      دانستند یم ،از بدو حرکت از مکه 7یعنی امام حسین
  .رسند یبه شهادت م شکن مانیو باالخره به دست کوفیان پ 2.شوند ینم

که  مینیب یایشان را در شب عاشورا م يو یاران باوفا خانداناوج ابراز وفاداري 
  .کردندخود را به سرور خود اعالم  يرض ارادت و فداکارع

  : خطبه مفصلی براي اصحاب خواندند و در ضمن آن فرمودند ،حضرت در شب عاشورا
ـ دا یاما بعد، من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خـود نمـ    یتـ یب و اهـل  من

 اکنـون  .خداوند شما را جزاي خیر دهـد . شناسم یخود نم تیب نیکوتر از اهل
                                                           

ه لیلی و نھاری حتی یحکم اّهللاٰ بینی و تو اّهللاٰ ما سلمت االمر الیه االّ انی لم اجد انصارًا و لو وجدت انصارًا لقاتل«.  1
ه انھم الوفاء لھم وال ذمة فی قول وال بینه و لکنّی عرفت اھل الکوفه و بلوتھم و ال یُصلح لی منھم من کان فاسد

حقایق پنھان پژوھشی از زندگانی . (»إن قلوبھم معنا وإن سیوفھم لمشھور علینا: ن لنافعل انھم مختلفون و یقولو
  .)١٩٧،ص7مام حسن مجتبیسیاسی ا

  .٤٠٦، ص٣ج ، فی التاریخ الکامل اثیر،ابن.  2
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من بیعت خـود را از شـما برداشـتم و شـما را بـه اختیـار خـود         !آگاه باشید
اکنون پـرده شـب شـما را فـرو      .کوچ کنید ،گذاشتم تا هر جانب که خواهید

چـه   ؛راهوار خود قرار دهید و هر سو که خواهید برویـد  هیشب را مط .گرفته
   1.ندمن نپرداز ریبه غ ،من دست یابنده چون ب ندیجو یاین جماعت مرا م

برادرزادگـان و اصـحاب لـب بـه      ،فرزنـدان ، برادران ،جا رسیدتا سخن به این
 يدر ادامـه اصـحاب باوفـا    2.العباس بـود ها آقا ابوالفضل اولین آن .سخن گشودند

طور  وفاداري به حضرت بیان کردند که بهو  حضرت سخنانی را در عرض ارادت
  :میکن یاختصار چند نمونه را عرض م

نزد خداوند در اداي حق تو  و میدست از تو بردار ایآ«: جه گفتعوسبنمسلم
و بـا ایـن    بـرم  یها فرومـ  به خدا سوگند این نیزه را در سینه آن .بهانه ما چه باشد

واهللا اگـر مـن بـدانم کـه     ...ها بتـازم   بر آن ،شمشیر تا دسته آن در دست من است
و باز مرا بکوبند و هفتاد  شوم یو باز زنده م سوزانند یو جسد مرا م شوم یکشته م

  3».تا در نزد تو مرگ را دریابم شوم یبار این کار را بکنند باز از تو جدا نم
گاه زنـده  کشته شوم آن دوست دارم که !سوگند به خدا« :گفت نیزقین زهیربن

گردم تا هزار دفعه مرا بکشند و زنده کنند و در ازاي آن خداوند تو را و جوانـان  
   4».را مقتول و مظلوم نگذاردو ت تیب اهل

امـام   ارانیبا  سهیمقا قابل وجه چیه به 7اصحاب امام حسین ،مینیب یکه مچنان
                                                           

   .١٩٥، ص نفس المھمومعباس قمی، شیخ.  1
  .7الحسینمقتل عبدالرزاق، الموسوی المقرم، .  2
یرانی اّهللاٰ ابدًا و أنا افعل ذلک حتی  و ننصرف عنک و قد احاط بک ھذا العدو، ال و اّهللاٰ النحن نخلیک ھکذا «.  3

لھوف فی قتلی طاووس، سیدبن(. »و لم أفارقک او أموات دونک... اکسر فی صدورھم رمحی واضربھم بسیفی 
  .)١٩٦ص  ،الطفوف

مره و ان اّهللاٰ عزوجل ادفع بذلک القتل عن نفسک و اّهللاٰ لوددت انی قتلت ثم نُشرت ثم قُلت حتی اقتل ھکذا الف «.  4
، الحراموقایع االیام دراحوال محرمعلی واعظ تبریزی خیابانی، . (»و عن انفس ھؤال الفتیان من اھل بیتک

  .)٢٨٣ص
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این نیز . بودندحضرت ن و ترك یشکن مانیحاضر به پ وجه چیه به نیز و 7مجتبی
  .7و قیام امام حسین 7عی است بر عدم قیام امام مجتبیدلیل قاط

 
  عام شیعیان خالص و نابودي اسالم جلوگیري از انقراض شیعه و قتل .4

ــه بــه 7صــلح امــام حســن ــک ضــرورت  يا گون بــود کــه در آن روزگــار ی
راهی بهتـر از   آمد و عقالً و شرعاًیم یک واجب به حساب یو حت ریناپذ اجتناب

پیروزي یـا  : آمد ییکی از دو صورت زیر پدید م ،در صورت قیام. نبود متصورآن 
که با وضع آن روز اصـحاب خیلـی بعیـد    ( آمد یاگر پیروزي به دست م .شکست

عثمان دیگري بر سر  يها راهنیپیروزي گوارایی نبود و در آن صورت باز پ ،)بود
قداسـتی   هیـ ام یکـه در سـایه آن بنـ    خاسـت  یو نواهایی بر م شد ینی برافراشته م

ن و شیعیان خـالص و  اعواقب بسیار شومی مؤمن ،اما در فرض شکست .افتندی یم
و با مردم از  افتی یموضع قدرت استقرار م در هیمعاو. کرد یاسالم را تهدید منیز 

و پـس از   نمـود  یرا دسـتگیر مـ   7امـام مجتبـی  . کـرد  یموضع قدرت برخورد م
ـ  ؛رسـاند  یرا به قتـل مـ   ایشان ،ارت و تحقیرها و اس اهانت کـه بعـدها    طـوري ه ب

  .کردند چنین کارهایی 7حسینامام با  هیام یبن
دست کردن لشکریانش، شیعیان را براي یک ،پس از پیروزي ،در مرحله بعدي

پـس   یو حتا .گذاشت یها را زنده نم از آن کسی کرد ومی از صحنه روزگار محو
خـود،   يها ا و سوگندهاي شدید و با همه عرض اخالصبا همه تعهده ،از صلح

حتی به سالخوردگان  و کرد 7علیامام با یاران مخلص  چه رفتارهاي ناشایستی
   1.ها را به جرم شیعه بودن به دار آویخت از آن زیاديها هم رحم نکرد و عده  آن

زیرا معاویـه   ؛که یکی از اهداف مهم صلح بود حفظ مکتب تشیع این، خالصه
اگـر او در جنـگ غلبـه     .داشـت  يا نـه یریدشـمنی د  ،و شـیعیانش  7علیامام با 

                                                           
  .٢٣٣، ص 7صلح الحسن ،آل یاسین راضی.  1
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اسـالم را از   جـه ینت و در کرد یم کن شهیشک این مکتب معارض را ریب ،افتی یم
  . همانند آنچه در دیگر نقاط جهان بود نهاد یحکومتی سلطنتی را پایه م ،میان برده
 چنینهم: دیفرما یم انعلت صلح را بیعدي در جواب حجربن 7مجتبی امام

شر که در مدینه با امام حسن و  سـتد یا یرودرروي امـام مـ   ،کنـد  یمالقات مـ  7ب
  : ایندفرممی حضرت در جواب او »!السالم علیک یا مذل المؤمنین« :دیگو یم

لست مذل المومنین ولکنّی معزهم مـا اردت بمصـالحتی معاویـه اال أن أدفـع     
   1؛حابی عن الحرب ونکولهم عن القتالعنکم القتل عندما رأیت تباطؤ اص

 ،من با صـلح بـا معاویـه   . بلکه عزیز کننده آنانم !ن نیستمامن ذلیل کننده مؤمن
جز دفع مرگ از شما چیزي نخواستم، زمانی که سستی و سنگینی اصحابم را 

   2.در مورد جنگ مشاهده کردم
 بـراي  ذکـر کـرد کـه    تـوان  یوجوه دیگري را نیز م 7صلح امام حسنباره در

 :گردد یها اشاره م وار به آن رعایت اختصار خالصه
  

  کشف چهره واقعی معاویه. 5
کـه بـه تعبیـر رسـول      آمدنـد به شـمار مـی  افراد لجباز، پلید و منافقی  امیهبنی
 9پیـامبر سـال از نبـوت   بیسـت  بـیش از  . نـد دبو »شجره ملعونه«همان  9خدا
ـ  ولی هنوز آن گذشت یم . در جنـگ بودنـد   آن حضـرت ا ها اسالم را نپذیرفته و ب

ازآن نیـز در تمـام    و پـس  جز قبول اسالم نداشتند يا چاره ،در سال فتح مکه آنان
و جرأت نشان دادن ماهیت خود  باقی ماندندکاري در کفر و نفاق و خراب ،مدت

   :یزید در ترانه پیروزي چنین سرود ،سال بعد پنجاهکه چنان ؛را نداشتند
  خبرجاء و ال وحی نزللعبت هاشم بالملک فال 

   :معاویه بعد از پیروزي در صلح چنین گفته بود نیزبیست سال قبل 

                                                           
  .٥٧ ، ص٤٤، جبحاراالنوار.  1
  .٢٧٨، ص٢، جحیاه االمام حسن بن علی.  2
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  . براي آن صلح نکردم که شما نماز بخوانید یا روزه بگیرید
  .ها برداشت بود که پرده از نفاق آن 7ثمره صلح امام حسن ها نیا

  تحقق قیام حسینی. 6
صـلح   .براي قیام حسینی بود يساز نهیزم 7صلح امام حسن آثار نیتر از مهم
 جهـت واقـع در یـک    در ،شـهادت ایشـان   و 7و قیام امام حسین 7امام حسن

ـ ا .دارندمیهستند و یک حقیقت را اعالم  ـ  دو مکمـل یـک  نی گفتـه  ه دیگرنـد و ب
، یکـ یبـدون مطالعـه وضـع     میتـوان  یما نم ،جعفرمرتضی عاملی ،مبرز نگارتاریخ

   1.کنیم بررسیدیگري را مطالعه و 
   جهینت

 تـوان  یرا مـ  7اوالً نهایت مظلومیت امام حسـن  این نوشتار، مطالب به با توجه
هسـتیم کـه    7امام حسین ين باوفاادر مرحله بعد شاهد ایثارگري یار .تصور کرد

چگونه مرگ خونین را در راه رسیدن به هدف الهی بـر زنـدگی تـوأم بـا خـواري      
پی برد کـه   توان یاد مهم تاریخی که مبا مقایسه و تطبیق این دو روید. ترجیح دادند

براي احیـاي مکتـب و محکومیـت     7و هم کار امام حسین 7هم کار امام حسن
ـ       یحلـ  راهاین دو کار،  .دشمن بود شـمار  ه منطقـی بـراي حـل مشـکالت اسـالم ب

 آشـکار عاملی بود که اثر مهمش در روز عاشورا  7ولی صلح امام حسن ؛رفت یم
گی و حرکت اسالمی ایجاد کرد و عظمت و شـکوهی  نو در زند يانداز شد و چشم

اصـالَ   و شـد  یایجـاد نمـ   وضـعیت ایـن   ،اگر آن صلح نبود. براي اسالم پدید آورد
  .گرفت ینهضت حسینی شکل نم

   

                                                           
  .١٩٥، ص 7زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی رجبعلی زمانی، حقایق پنھان پژوھشی از.  1
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 اف امت اسالمینقش بنی امیه در انحر
  

  زاده لیمحمد اسماع
  

  چکیده
 ،ایـن تغییـرات یوسـو تردید، جامعه نبوی شاھد تغییر و تحوالتی بوده اما سمتیب

بر اساس شواھد تـاریخی، . است شدهنظران  و صاحب ورانهباعث حساسیت اندیش
کـه  یا جامعـه. ، سیری نزولی داشته اسـت9پس از رحلت پیامبر دگرگونی،این 

و انصـار،  انخداوند و ھمت محمدی و غیرت علوی و ھمراھـی مھـاجر با عنایت
گــذار  معنــوی شــکل گرفــت، چنــدی پــس از رحلــت جان یھــا ارزش بــر پایــه

ـــذارش انیبن ـــقوط  ،گ ـــت؛راه س ـــیش گرف ـــه درپ ـــه یطور ب ـــا ارزش ک  یھ
 شـاھد پس از رحلت پیامبر. ناب محمدی گردید یھا ارزش نشینجا جاھلیت عصر

این بود تا فرھنگ ناب اسالمی را کـه در فرھنـگ غـدیر در پی  ،جریان خالفت
نشـین آن جاببرد و فرھنگ جاھلیت منسوخ را در قالبی نو  قھقرابه  ،تجلی داشت

تـداوم و اسـتمرار فرھنـگ امامـت و  سبب 7حسنصلح امام  ،از این رو. سازد
 ایشـان. بودنـد یانسان لیفضا یتجسم عال 7امام مجتبی. والیت در جامعه گردید

خصـال و فضـایل واالی  ھر نوعو واجد  رفتندبه شمار میپاکان و صالحان  یتدامق
خـرده  ایشـان یاسـیس رهیبه سـ ،جاھل ایمغرض و  ن،یب کوته یا عده .بودند اسالمی

از دِر سـازش  هیـو بـا معاو نـدنکرد امیق 7که چرا مانند امام حسین رندیگ یم
این موضـوع، بـه بررسـی  ی نو بهاین مقاله در صدد است تا با نگاھ. نددیوارد گرد

تداوم فرھنـگ  درابعاد و دستاوردھای این صلح با شکوه تاریخی از منظر نقش آن 
  .بپردازد جاھلیتمنحط امامت و والیت و مقابله با فرھنگ 

، فرھنــگ امامــت و والیــت، فرھنــگ 7مجتبــیامــام  :واژگــان کلیــدی
 .صلح جاھلیت،
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 مقدمه

در واقـع   .بـوده اسـت   شـرك  فـی هرگونـه  دعوت همه پیامبران به توحیـد و ن 
 ،بر ایـن اسـاس  . شودمحسوب میسنگ زیرین بناي عظیم ادیان آسمانی  ،توحید
. بسیار رنجیدند، زمینهتر تالش پیامبران براي مبارزه با مشرکان بود و در این  بیش
 شـان  یزیـرا هـدف اصـل    ؛دنمشرکان، نبرد کرد ها تا آخرین توان و نفس با لذا آن

به شـمار  بر اساس توحید ناب بود و شرك همواره سد راه آنان  يا معهتشکیل جا
کـه توحیـد نیـز داراي مراتـب      چنـان  هم دارد؛ یگوناگون يها شاخه شرك. آمدمی

 ،وظیفه داشتند که مسـأله توحیـد را در همـه ابعـاد     ،پیامبران اساساً. استمختلف 
بیـان نماینـد و از    را نیـز  شرك يها شاخه ،نآ و در ضمن. هندبراي مردم شرح د

مـردم در زمـان   . مردم بخواهند که در جاده مستقیم توحید راسـتین گـام بردارنـد   
زیرا به جـاي   ؛بردند یدر عبادت به سر م شرك تر در تاریکی دعوت پیامبران بیش

ـ ازا. دندیپرسـت  یمرا  ها بت انواعپرستش خداوند یکتا،  تـر مبـارزات    ، بـیش رو نی
   .بود شرك پیامبران با این نوع

. رود یآغاز تحولی ژرف در جامعه اسالمی به شـمار مـ   ،9رحلت پیامبراکرم
افـراد بـه    نیتر کیجا پیش رفت که برخی از نزد تا آن ،تحولی که در اندك زمانی

  . اسفناك قربانی شدند يا وهیآن حضرت به ش
را از اسالم یافتـه   شیخو تیکه اساس و حیثیت و هو يا چرا جامعه یراست به
و شـریک جرمـی بـزرگ در تـاریخ      ندبر چنین واقعه هولناکی لـب فروبسـت   ،بود
پاسـخ ایـن    تـوان  یم از واقعیات آن روز، ؟ با تحلیلی دقیق و عمیقندشد تیبشر

همراه با آسایش، به  دغدغه یبه زندگی ب دنو روي آور یازدگیدن. پرسش را یافت
مسموم تبلیغاتی و  از دین و سنت، و ایجاد فضاي درستهمراه اعمال تعبیرهاي نا

کـه حتـی     تـا جـایی   از علل اصلی آن بـود  ،در پی آن فشار سیاسی به یاوران حق
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. دهنـد بد نمـایش مـی  نیز را  7حسنامام حرکت اصالحی و تاریخی  ،دشمنان
اجتمـاعی   -بـا اسـتفاده از ناآگـاهی سیاسـی      ،حـاکم  شـگان یپ انـت یغاصبان و خ

  . کنند یم يمسلمانان، واقعیت مسلم را تفسیر به رأ
جوامع در طول تاریخ و طی زندگی اجتمـاعی خـود، همـواره شـاهد      شکبی

غایی این تحوالت  يوسو جهت و سمت. اند در درون و برون خود بوده دگرگونی
اگر سیر صعودي داشته و در جهت تکامل بشر صـورت گرفتـه    .استبسیار مهم 

ـ جو ل کمـال تنها نکوهیده نیست، بلکه پسندیده و مـورد اسـتقبا  نه باشد قـرار   انی
قـدر از  نآ و دهد یرا تشکیل م آنهسته اصلی  ،جامعههر فرهنگ  .خواهد گرفت

شناسان، فرهنگ به مثابه هواست  که به تعبیر جامعه دارداین حیث اعتبار و ارزش 
در  دگرگـونی لذا نقطه آغـازین  . بدون آن شکل نخواهد گرفت يا که هیچ جامعه

پـس اگـر گروهـی    . وجو کـرد  ر در فرهنگ آن جستدر تغیی دیرا با يا هر جامعه
را به دلخواه خـود تغییـر دهنـد، نقطـه شـروع تغییـرات را در        يا بخواهند جامعه

   .دهند یجامعه قرار م نآ يها شهیها و اند فرهنگ و به خصوص ارزش
از اعتقـادات، آداب و رسـوم،    يا فرهنگ را مجموعـه  توان یم ،کلی یدر نگاه

 ،ا به حساب آورد که افراد به عنوان اعضاي گـروه یـا جامعـه   ه ارزش و ها شهیاند
هـا و   ارزش بـر ایـن اسـاس، تغییـر در     1.انـد  ها را کسب کرده و یا پدید آورده آن
فرهنگ را در پی خواهد داشـت؛ زیـرا سـایر     يها تغییر در سایر بخش ،ها شهیاند

سبب، نقطـه   بدین .ها هستند ارزش و ها شهیعناصر فرهنگ تحت تأثیر مستقیم اند
مـداران   لذا قـدرت  .دانند یآن م يها ارزش در دگرگونیآغازین تغییر در جامعه را 

آن رفتـه و   يهـا  ارزش نیز براي در دست گرفتن سرنوشت جامعه، ابتدا به سـراغ 
   اندها به سوي اهداف خود داشته سعی در سوق دادن آن

                                                           
 .152ص  ،ایدئولوژي و فرهنگ مدرن ،تامپسون. 1
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ت و ریشه تغییرات جامعه اسهر نقطه آغاز تغییر در  ،حال که دانستیم فرهنگ
امـل  وع نیتـر  آید که مهـم  هاست، این سؤال به ذهن می ارزش فرهنگی، دگرگونی

  تغییرات فرهنگی چیست؟ 
 ،مختلـف و گـاه متضـادي داد    يهـا  جـواب  تـوان  یمـ  ي این سؤالاگرچه برا

؛ دارنـد کارگزاران و متولیان امور در تغییرات اجتماعی و فرهنگی، نقشی برجسته 
لـذا نقـش    1.سـازد  یسرنوشت جوامع را مشخص م  صمیمات آنها و ت زیرا کنش

تـر   از سایر عوامل تأثیرگـذار در تغییـرات اجتمـاعی برجسـته     دولت در این میان،
باعـث ایجـاد تغییـرات     تواننـد  یم ،ها و اهداف کلی دولت ها یمش است؛ زیرا خط

 هـا  شیاها، گر ارزش متفاوتی نظیر هنجارها، يها نهیوسیعی در سطح جامعه در زم
   2.گردند هاو باور

و بس اسـفناك اسـت کـه هـر      رینظ یواقعه عاشورا در تاریخ اسالم از وقایع ب
ن بـه  آبـه   ،انسان منصفی که حتی آشنایی اندك با اسالم و تاریخ آن داشته باشـد 

کـه چگونـه در    آیـد برایش پیش میو این پرسش  نگرد یدیده شگفتی و عبرت م
 نیتر کیگذار آن، برخی از نزدانیبن  ی پس از رحلتجامعه اسالمی، در اندك زمان

بـه  «د و به تعبیـر ابـن طقطقـی    ردند به آن خاندان را به بدترین شیوه قربانی کافرا
 ؛سخن را در پیرامونش طـوالنی کـنم   دارمدوست ن ،علت ناگواري و هولناکی آن

دن گرچـه کشـته شـ   . تر از آن به وقوع نپیوسته اسـت  کاري زشت ،زیرا در اسالم
ــؤمنین مصــ ــ  اریبســ بتیامیرالم ــه شــمار م ــد یبزرگــی ب ــیکن سرگذشــت آم ، ل

چندان کشتار فجیع و مثلـه و اسـارت در برداشـت کـه از شـنیدن آن       7نیحس
 ،لذا از پرداختن به سخن درباره این سرگذشت .افتد یپوست بدن انسان به لرزه م

                                                           
 .145، ص یاجتماع راتییتغ ،روشه یگ. 1
 .243، ص یشناس مبانی جامعه، گرانیدفلور ملوین و د .2
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هر کسـی را   خداوند. زیرا که مشهورترین مصیبت است ؛کنم یبه شهرتش اکتفا م
 ،که در آن دست داشته و بدان فرمان داده و به چیزي از آن خشـنود بـوده اسـت   

را از او نپــذیرد و او را از جملــه  يا کــار خیــر و توبــه گونــه چیلعنــت کنــد و هــ
االخسرین اعماال الذین ضـل سـعیهم فـی الحیـوه الـدنیا و هـم یحسـبون انهـم         (

و هر چنـد   هاز دیرباز مطرح بود ،این پرسش اساسی 2».قرار دهد 1)یحسنون صنعا
چنان پاسـخی درخـور بـه آن     هم ،اندکی از ابهام آن را برطرف ساخته ،گذر زمان
در زمینـه فرهنـگ و    راتییـ تغ ،که اشـاره کـردیم   همان طوري. دینما یضروري م

سبب تحوالت بنیادین گردد ولـی بـه راسـتی چـه تحـولی در       تواند یم ،ها ارزش
را یافته بود؟ مردم آن  يا که آمادگی پذیرش چنین فاجعهجامعه اسالمی روي داد 

چگونـه   ،را دیده بودند 9زمان که هنوز خاطره گذشته در اذهانشان بود و پیامبر
در مقابل آنچه پیش روي بود دست بر دست نهادند و شـریک جرمـی بـزرگ در    

راض شدند؟ چرا علیه آنان که چنین ظلمی عظیم به پاداشتند به اعت تیتاریخ بشر
! در دنیاي آن زمان پیش آمد کـه خلیفـه مسـلمین    ییها یچه دگرگون ؟برنخاستند

دست به کشتار خاندانی زد که در تفکر دینی مردم  ،شیخو تیبراي تحکیم موقع
 9که شـنیده بودنـد کـه پیـامبر     ییها جایگاه واالیی داشته باشند؟ چرا آن یدبا یم

و  7حسـن صلح امام  3ده؛فرمورا سرور جوانان اهل بهشت معرفی  7حسنین
در ایـن  و یارانش را دیدند و شنیدند امـا لـب فـرو بسـتند؟      7قتل امام حسین

از بعد از رحلت  رییزمینه، آنچه بایسته پژوهش است، بررسی سازوکارهاي این تغ
املی در ایـن تغییـرات   ونبی مکرم اسالم است تا معلوم شود که چگونه و چـه عـ  

رونـد   ،گـداز  جـان عامل اصلی در وقوع این واقعـه  نظر  به .اند نقش اساسی داشته
                                                           

 .104و  103 هیکهف، آسوره  .1
 .155ص  ،یه الم لدول االسایه و  طان ل س لااالداب  یف يخر لف ،یطق طق ن با. 2
 .38، ص 3ج  ،يمد ثه ح ادی قه و خرج اح ق المعجم الکبیر ح،  یران طب. 3
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و ) امامـت و والیـت  ( ریغدتدریجی جایگزینی فرهنگ جاهلیت به جاي فرهنگ 
نوشتار برآنیم که تحوالت پیش  نیدر ا .تهی کردن جامعه از این فرهنگ ناب بود

شـد، بـه صـورت     7حسـن صلح امـام   ساز نهیآمده در جامعه اسالمی را که زم
 داشت ییها یژگیچه و 9ریم و نشان دهیم که جامعه بعد از پیامبراجمال بیان دا

  .و سیر صعودي فرهنگ جاهلیت و محو فرهنگ ناب اسالم چگونه بود
ارزش و اعتبـار خاصـی    ،در تاریخ تشیع و بلکه جهان اسـالم  7مجتبیامام 

  :سدینو یمایشان  درباره یوطیسدارند 
 ضنُ ر س کانَ الْحلَ اللّه ی نْه کَثُ ع بناقم ه،یـ ه ـ  رَ سل دایـک  مـا، یح وِقـارٍ   نَهیذا س و

وحا دم وادا، مه، جم شْ ح 1؛و  
او  .فـراوان بـود   یل انسـان یو فضـا  یاخالقـ  ازاتیامت يدارا] یبن عل[حسن 

  . بود ستودهسخاوتمند، و  ن،یبزرگوار، بردبار، باوقار، مت] یتیشخص[
 کنـد  یمـ  بکر نقلیاز اب ،تمکتب اهل سن و صاحباز علماي مشهور  يبخار
  :که گفت

بِ تیراَ  نُ عل یعلَ 9یالنَّ نُ ب س الْحرِ وب نْ م عه وهو  یالْ ملُی بِ ـ  قْ ه    یعلَ رَّ النّـاسِ مـ
ولَ نْظُرُی ایه ه و ن: قُولُیمرَّ ب یا هذا سی2؛د  
 یشـان هـم بـا ا   یو حسن بن عل ندبود نبرکه بر فراز م دمیرا د 9پیامبراکرم 

: فرمـود  یبـه حسـن و مـ    یو گاه کرد یبه مردم رو م یگاه آن حضرت. بود
  » .و آقاست] دیس[فرزند من  نیا«

  : فرمود یو م
س الْحنَ و س الْح بح نْ اَ من نَی ب ح ن یفَقَد اَ ضَ غَ ب ما فَقَد اَ ضَه غَ ب نْ اَ م3؛یو   

                                                           
 .189، ص الخلفا خیتار ،یوطیس. 1
 .31، ص 3ج  ،حیالجامع الصح ،يبخار. 2
 .۲۶۴، ص ۴۳ج  ،، بحاراالنوار لدرر االخبار االئمه االطھارمجلسی. 3
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، و هر که بـا آن دو  شتهامرا دوست د رد،را دوست بدا نیهر که حسن و حس
  . کرده است یبا من دشمن ،کند یدشمن

این که چـرا امـام بـا     ،ار مهمی که درباره این امام همام معروف استینکته بس
با شخصیت پلیدي چون معاویه صـلح کردنـد؟ چـرا     ،این همه فضایل و کرامات

ي ناکرده از صلح ایشان خدا ایآ ؟ندادستیانمانند برادر بزرگوارشان در مقابل ستم 
   روي ترس بوده است؟

در  شیو بذل جان خو کاریاز پ 7امام مجتبیتردید بی: پاسخ باید گفت در
 یبعضـ  .نـد بود يزیستکانون شجاعت و ستم یشانا. نددیورز ینم غیراه خدا در

 يبـرا . بـوده اسـت   گـر یتر از ائمـه د کم 7که شجاعت امام حسن پندارند یم
از شـهامت آن حضـرت    ییهـا  به نمونـه  ،شن شودپندار رو نیا یکه نادرست این

  :شود یاشاره م
-هاشـم معـروف  دیخلـدون، س ابـن  ر،یاثنگاران مانند ابن از تاریخ یبه نقل برخ

در  7به همراه برادرش امام حسین 7امام حسن ،یقرش فیو باقر شر یالحسن
و  يچنـین بـه نقـل از طبـر     هم1.با ده هزار رزمنده شرکت کردند قایفرافتح شمال 

 گـر یدر کنـار د  يهجـر  یدر فتح طبرسـتان در سـال سـ    ،آن دو بزرگوار ر،یاثابن
در جنگ جمل، در رکـاب امـام    7امام مجتبی 2.رزمندگان اسالم حضور داشتند

ـ و از  نـد دیجنگ یدر خط مقدم جبهه م 7علی سـبقت   آن حضـرت دالور  ارانی
در جنگ  آن حضرت 3.ندکرد یم یو بر قلب سپاه دشمن حمالت سخت ندگرفت یم

جنگ  يبرا 7داشتن ارتش امیرمؤمنان لیو گس روهاین یعموم جیدر بس ن،یصف
 یانکوف ش،یخو جیبا سخنان پرشور و مه و ندبه عهده داشت ینقش مهم ه،یبا معاو

                                                           
 .١٦، ص ٢، ج عشر یاالئمه االثن رهیس ،یمعروف الحسنم ھاش. 1
 .ھمان.  2
 .٢١، ص ٤، ج طالب یمناقب آل ابشھرآشوب، ابن . 3
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 خائنـان و دشـمنان اسـالم دعـوت     یو سرکوب 7علیامام را به جهاد در رکاب 
 رمؤمنان،یبود که ام يبه قدر ،حقدر راه  يجانباز يبرا یشانا یآمادگ 1.ندنمودمی

در جنگ بـا   يشتازیرا از پ 7تا حسنین ندخود خواست ارانیاز  ،نیدر جنگ صف
  2.نرود نیاز ب تیدو شخص نیبا کشته شدن ا 9دشمن بازدارند، تا نسل پیامبر

آن حضرت با  که دهد که علت صلح امام با معاویه این بوداین موارد نشان می 
جاهلیت را تضمین منحط هنگ امامت و والیت و مقابله با فرهنگ این کار، تداوم فر

به اسالم و  يگزند ،تا مبادا در آن دوره حساس نداز حق خود گذشتنمودند او 
 يو برا یبا در نظر گرفتن مصالح جامعه اسالم امام. جامعه مسلمانان وارد شود

و صلح  نددیکشخود را کنار  ،یو حفظ ارکان نظام اسالم یاز چنددستگ يریجلوگ
 .تري به همراه داشت حضرت، از هر ستیزي دستاورد بیش صلحان، رو نیازا. ندکرد

  
 مفهوم شناسی جاهلیت

 جاهلیت. یک تعبیر عام مقابل علم است و جهل در )ل هج « ریشه از جاهلیت

شـمول   شـمول و مکـان   زمـان  بلکه ،برهه محدودي از زمان در خالل مکان نیست
توانـد   و کیفیت خاصی است که در هـر زمـان و مکـان مـی    در واقع حالت . است

. مفهـوم اسـت نـه زمـان     گفت که جاهلیت توان یم ،در یک حالت کلی .پدید آید
به معناي غالب بودن جهل در آن عصـر اسـت، بـه     ،جاهلیت اتصاف یک عصر به

جهل رایـج در ایـن دوران را در    ،نگاران بر همین باور که گروهی از تاریخ يطور
تأکیـد   ،سوادهاي مکه و مدینـه  دانند و به ویژه بر تعداد با علم و آگاهی می مقابل
هفده نفر و در مدینه مقارن  ،مکه مقارن ظهور اسالم در ان راتعداد آن و. ورزند می
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بالشر در این زمینه معتقد اسـت کـه در    1.اند ذکر کرده یازده نفر 9هجرت پیامبر
حساسیت و شـرافت   انند مزاج جنگی،به تمام خصوصیات نفسانی عرب م ،اسالم

مانند آن صفت  نسبت به عربیت، قساوت در مورد انتقام، شرب خمر، قماربازي و
بر اساس مفاهیم قرآنی،  ،اسالمیگران پژوهشبسیاري از  2.شود جاهلی اطالق می

اگرچه در این میان  .اند جاهلیت را دوره جهل به خداي راستین و دین حق دانسته
را در مقابـل   جاهلیت و ،یزوتسو و برخی دیگر، جهل را در مقابل عقلگلدزیهر، ا

جاهلیت، ارباب داشتند، در اسالم بر  که چون اعراب درند معتقد، اسالم قرار داده
مـذهب بـودن،   و بـه جـاي وثنـی    نـد به رب آورد اساس بینش توحیدي خود، رو

را به  جاهلیت صرع بنا بر یک اصطالح خاص، توان یلذا م .توحید را مطرح کردند
 9رسول اکـرم تاریخ عرب قبل از اسالم تعمیم داد و تمامی ادوار پیش از بعثت 

را بـازتر از ایـن    جاهلیـت  اما بر اساس اصطالحی عام، عصر .ن منطبق کردآ را بر
دوره یـا   بـراي پـیش از آن نیـز    ،بـر ایـن اسـاس    .در نظر گرفـت توان میدوران 
حضـرت   يآور امیـ اي نمونه، بـه دوران میـان پ  بر. توان تصور نمودمی ییها دوره

اطـالق کـرد و    جاهلیـت  دوران تـوان  یمـ  ،9و نبوت حضرت محمد 7یسیع
بیـرون از   ،بـوده  جاهلیـت  ، را کـه پـیش از  7یسیبدین لحاظ، عصر حضرت ع

  3. دنموچارت قلمداد 
به دوران تاریخی پیش از اسـالم اطـالق    ،جاهلیت تاریخ :گفت توان یدر کل م

بـر ایـن   . آیین اسالم در آن ظهور یافتـه اسـت   در واقع بستري بوده که و شود یم
و بهتـر   تـر  قیـ زمینه شناخت هـر چـه دق   اساس، شناخت این بستر تاریخی، خود

                                                           
 .٤٧١، ص االشرافانساب، بالذری. 1
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اسالم هرگز به معناي محو کامل  زیرا ظهور ؛تاریخ اسالم را فراهم خواهد ساخت
 غیرجاهالنه ب و رسوماز آدا يا پاره ،گمان یدیرینه نبوده و ب يها ها و ارزش روش

 تــربــیشگفتــیم کــه  .چنــان در عصــر اســالمی امتــداد یافتــه اســت پیشــین، هــم
عصر پیش از  که در اصطالح تاریخ اسالمی، جاهلیتند بر این باور ،نظران صاحب

ـ است و چون مردمـان آن    9تا پیامبر خاتم 7اسالم ـ از زمان حضرت عیسی 
و جاهـل بـه    کردنـد  یزنـدگی مـ   العرب رهیجز اعرابی بودند که پیش از اسالم در

قبـایلی ماننـد    ،از ایـن منظـر  . گفتنـد  یها جاهلیـت مـ   به دوران آن ،بودند خداوند
ـم و     عدنانیان در حجاز، قحطانیان در یمن، عـرب بائـده مثـل    س عـاد، ثمـود و طَ

، خیبـر  يالقر يیمن، واد ، اعراب یهودي درالعرب رهیمذهب در جزثنی جماعت و
در  ،و زرتشتیان در بحرین ان در حران،یان در شام و حجاز، صائبو یثرب، مسیحی

 این واژه داراي بار معنایی وسیعی است و بر تمام. رندیگ یحیطه این دوران قرار م

 . شود یاین اعراب، عرب جاهلی اطالق م

 دوران(دوره اول : گردد یدر یک تقسیم کلی، تاریخ عرب به سه دوره تقسیم م

بر  )اسالمی دوران(، و دوران سوم )جاهلیت دوران(دوران دوم ، )سبائی و حمیري
و  ردیپـذ  یاین اساس، دوران سبائی و حمیري در اوایل قرن ششم میالدي پایان م

ایـن  . گـردد  یمـ  یک قرن مانده به ظهـور اسـالم   شامل ،پس از آن، دوران جاهلی
تی  را يبند میتقس کـه در همـان    وي با مالحظه این امر .انجام داده استفیلیپ ح

در میـان   لخـم آل و غسـان  مهمی چـون  يها یک قرن مانده به ظهور اسالم، دولت
، بر آن شده تا از گستره عصر جاهلی بکاهـد و چتـر آن را   اندها جاي داشته عرب

د قبایل صحراگرد شمالی یک سده مانده به ظهور اسالم تنها بر سرِ    1.بگسترانَ
. میپـرداز  یو معنـاي آن مـ   جاهلیـت  الحبه کاربرد اصـط  ،پس از این توضیحات
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کـه   دانند یاصطالحی م را جاهلیت متفکران،از  يا که اشاره کردیم پاره همان طوري
برخـی   1.ابداع گردیـده اسـت   عصر پیش از اسالم در دوران اسالمی، براي شناسایی

تـر اوقـات در    و ناپسندي اوضاع آن دوران در بیش زشتی دیگر این واژه را متضمن
 3.انـد  و کاربرد کلی آن را مستنبط از آیـات قـرآن کـریم بیـان کـرده      2.اند گرفتهنظر 
حسـب طبیعـت خـود،     بـر  ،جاهلیـت  در دوراناعـراب  خلدون معتقد است که  ابن

که جـزء خـوي و    دندیورز یچنان به این کار اهتمام م آن وحشی و یغماگر بودند و
در هـر حـال،    4.زدنـد  باز مـی بري حکام سر ز قید فرمانلذا ا .بود ها شده سرشت آن
 درباره دوران پیش از اسالم، با انگیـزه اسـالمی بـه کـار رفتـه و      جاهلیت اصطالح

 و گمراهی حـاکم بـر آن   یپرست مرتبط با نفی شرك، بت ،کاربرد آن در حالت کلی

ترین  ن دوران خوارترین، بدبختآ طبري قوم عرب دربه اعتقاد  5.دوران، بوده است
 زندگی) ایران و روم( ریاي کوچک میان بیشه ش که در النه ندوام بودقاترین  و گمراه

چیـزي   ،خـورد کـه در سـرزمین عـرب    می به خداوند سوگند آشکارااو . ندکرد می
هـر کـس از    بـه اعتقـاد وي،  . حسد بیگانگان باشـد  موجود نبود که مورد طمع و یا

کرد و حیات  ی میهر کدام که زندگ رفت و سره به دوزخ مییک ،مرداعراب که می
و در  .کردند لگدمالش می که دیگرانيبه طور ،داشت، گرفتار خواري و مشقت بود

   6.نبودنداز عرب  تر بخت رهیقومی خوارتر و ت ،سرتاسر زمین
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 یپرست عرب پیش از اسالم، به جنبه دینی ـ به لحاظ شرك و بت  جاهلیت البته
نمادهـاي   ،گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي يها نهیو در زم ـ منحصر نبوده
اوهـام و خرافـات،    ، از مسـائلی چـون  بـاره در ایـن . جـاي گذاشـت   مشخصی بر

به عنـوان نمادهـایی جـاهالن     1ها یشی، و کژاندحاصل یب يها تعصبات ناروا، نزاع
نظران این نمادها بسی  و صاحب شمندانیبه گمان بسیاري از اند. یاد کرد توان یم

جاهلیت بـه   ایحال آ .میشناس یآن چیزهایی است که به عنوان جاهلیت م تر ازفرا
است و به واسطه این امـر بـه ایـن دوران     یدانش یي رایج آن یعنی نادانی و بامعن

  ؟ دارددیگري  معنايکه مراد از جاهلیت  یا این گفتند یجاهلیت م
که  رساند یم طلبمما را به این  ،معانی آن درواژه جهل و غور  دربارهتفحص 
 حق،گمراهی، نشناختن  نبود دانش است با معناهاي گوناگون، مانند يا جهل، واژه

منشـأ   توانـد  یبر این اساس، هر یک از این معانی خود م .ظلم و نبود حلم ،نادانی
در کتـاب   یجـواد علـ   2.بـه شـمار آیـد    جاهلیـت  عصر یک دیدگاه درباره معناي

را به معنـاي حماقـت،    جاهلیت ،العرب قبل االسالمالمفصل فی التاریخ ارزشمند 
بـه   3.داند یناپذیري در برابر اسالم و احکام آن م حقارت، سفاهت، خشم و تسلیم

جهل در برابر علم نیسـت، بلکـه بـه معنـاي سـفاهت،       ،احمد امین مصرياعتقاد 
   4.جاستخشم، تکبر و افتخارات بی

ابن  .ستها واژهدرست بیان معناي و معتبرترین منابع در  نیتر یکتب لغت اصل
، ییهـا  سپس با ذکر نمونه .است نقیض علم ،که جهل اعتقاد دارد باره نیمنظور درا

تلویحـاً  یک مورد آن را  اگرچه در ،برد یکار مه ب يجهل را در برابر حلم و بردبار
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 يخرد یو ب یاگر به معناي نادان یت،او معتقد است که جاهل .داند یدر برابر عقل م
بـه سـبب ندانسـتن مؤاخـذه      کـس  چیزیـرا هـ   ؛باشد، رذیلت اخالقی نخواهد بود

هـا نـادان متولـد     همـه انسـان   .رددگـ  یمؤاخذه نمـ  نیزچنان که طفل  ؛ همشود ینم
هـا   که در معرفی انسـان  است خود قرآن کریم ،بر این مدعا بهترین دلیل .شوند یم
ـ فرما یمعرفی م ها را هنگام تولد نادان آن  اخـرجکم مـن بطـون امهـاتکم     واهللا( دی

جهـل را   مـاده  ،انیـ الب مجمـع در ) ره( یچنین مرحوم طبرس هم 1)...شیئا التعلمون
 9عباس به نقل از پیـامبر  ابن 2.کند یگري معنا ممتضاد حلم و مترادف با پرخاش

 فیشر ثیابن مبارك در توضیح این حد .»من استجهل مؤمنا فعلیه اثمه«: دیگو یم
  :آورده است

 لیس من خلقه فیغضبه فانما اثمه علی من ء یاستجهل مومنا اي حمله علی ش من

 مؤمنی را جاهل خواهد، یعنی او را به چیزي وادارد کـه  سهرک 3؛احوجه الی ذالک

   .واداشته است با خوي او همساز نیست، گناهش بر هموست که او را بر آن
بـه معنـاي    عربـی  کـه مـاده جهـل در    گـردد  یآشـکار مـ   یخـوب  بنـابراین، بـه  

معنا شده و ... و گري، شدت در عمل، ستم کردن به دیگران، عدم بردباري پرخاش
دربـاره چیـزي    فـرد  را فقدان دانش برخی جاهلیت .این معانی با نادانی فرق دارد

نتیجـه   جاهلیـت  بنـابر ایـن دیـدگاه،   . اسـت آن داننـد کـه قـادر بـه دانسـتن       مـی 
بودن خود مـاده اسـت و در دو قسـم     ما یا ناشناخته يهاي استعدادها محدودیت

مطلق آن اسـت کـه شـخص قـادر      جاهلیت :شودبررسی  تواندمیمطلق و نسبی 
غیراختیاري است، ولی  شکبیجاهلیتی  چنین. نیست خود را از آن خالص نماید
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این هم قطعاً جز مصادیق . نسبی رهایی یافت جاهلیت توان از با تالش اخالقی می
نگاران و نویسندگان عرب نیز  برخی دیگر از تاریخ. ردیگ یدوران جاهلیت قرار نم

ها  تر بر امی بودن اکثریت عرب جاهلی و فقدان قدرت خواندن و نوشتن آن بیش
دیدگاه کلی و غالبی باشد زیرا جاهلیت به  تواند یولی این هم نم 1.اند تأکید نموده

در این  ،از گلدزیهری به نقل یخو دکتر عباس زریاب. استنبوده  یدانش یمعناي ب
جهالت در برابر حلم  بلکه ،نادانی نیست، جاهلیت زمینه معتقد است که مقصود از

کـه مقصـود از    اعتقاد داردو  داند یجاهلیت را در برابر اسالم م وي .است نه علم
هـاي اخالقـی، دینـی و     ارزش است کـه بـا تمـام مـوازین و     يآن در قرآن، عصر

   2.ه استبوددر تقابل فرهنگی اسالم 
، شناسـان شرقتعدادي از  ،میالدي در دوران معاصر به ویژه از آغاز قرن بیستم

نـه   ،جهل در دوران قبـل از اسـالم  : گویند می ،نادانی را معناي ثانوي جهل دانسته
بردباري، بخشـندگی، لیاقـت، درایـت و     مقابل علم بلکه مقابل حلم بود و حلم را

خشـونت، ناهنجـاري، خودسـتایی،     جهـل را  و مفهـوم  کننـد میاندیشی معنا  نیک
 بـه . شـود  جاهلی نیز اسـتنباط مـی   دانند که از اشعار می یزدگ ارادگی و شتاب بی

از علوم روز منطقـه   يا بهره ،در دوران جاهلیت اعراب چنین نبوده کهآنان اعتقاد 
فضـایلی را   ،بلکه بالعکس ایـن اعـراب   اندسرزمین نداشته و فرهنگ رایج در این

ماننـد   ؛گر صفات عالی در آنان اسـت  بیان کهکردند  یم و به آن افتخار ستودند یم
قبیلـه، سـخاوت بـا     شجاعت در پیکار، بردباري در مصـائب، وفـاداري بـه افـراد    

از این صـفات،  یک  هر. و پافشاري در انتقام ينواز دستان، مهماننیازمندان و تنگ
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مردم این عصر به دو 1 قرآن نظرولی از  ،ارزش و اعتبار است دارايدر جاي خود 
فقط گروه اندکی در زمره عاقالن جـاي   که شدند یگروه اکثریت و اقلیت تقسیم م

 در خرافات و عقاید ،در واقع اکثریت افراد .بودندو بقیه در صف جاهالن  داشتند

لـذا   ابدی یاطالق نام جاهلیت بر آنان به مراد اکثریت اعتبار م. ور بودند کهنه غوطه
مبـین   ،از این عصـر  ماندهو شعرهاي باقی گفتند یاین دوران، دوران جاهلیت مبه 

هـا را در زمـره    ویـل دورانـت ایـن اشـعار را بسـیار سـتوده و آن       .این مدعاست
عمـر   2.شعرهاي شاعران و اندیشمندان معروف این عصر به حساب آورده اسـت 

آن کریم به عصر پیش در واقع نامی است که قر ،که جاهلیتاعتقاد دارد فروخ نیز 
دیگـر بـه   پرستید و با یک عصر، بت می زیرا اعراب در آن ؛از اسالم اطالق نموده

را زنـده بـه    چنان در گمراهی بودند که گاهی فرزندان خود آن و پرداختند نزاع می
به روابط تجاري  ،در برخی از متون تاریخی 3.نوشیدند کردند و شراب می گور می

اي از نقاط جزیره العرب، به ویژه  در پاره وجود مظاهر تمدنموجود بین اعراب و 
به همـین   .اشاره شده است »Arabia Felix«بختیمن و به اصطالح عربستان خوش

مانـدگی و جهـل    را به عنـوان نـوعی از عقـب    نویسان جاهلیت دلیل، غالب تاریخ
چـون دکتـر    افرادي .را بر این مبنا قبول ندارند جاهلیت پذیرند و اصل علمی نمی

   4.یحیی الجبوري و دکتر گوستاو لوبون فرانسوي از این دسته هستند
بلند و مجلل و روابط تجـاري گسـترده بـا     يها به وجود ساختمان ،دیگر برخی
هـاي مرتفـع و روابـط     اگرچه سـاختمان . کنند یدر این دوران اشاره م ها تیسایر مل

تواند دلیل دانش آن مردم باشد و  عربستان نمی رهیجز تجاري در برخی از نقاط شبه
                                                           

 .١٠٣مائده، آیه سوره . 1
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ایـن هـم دلیلـی دیگـر بـر تـرادف مفهـوم         ،ها انکار کـرد  را براي آن جاهلیت اصل
از جهلی گرفته شده که در برابر حلم ، جاهلیت لذا واژه. علمی نیستیب جاهلیت با

تنهـا مفهـومی مقابـل علـم و تمـدن       جاهلیـت  1.بوده نه جهلی که متضاد علم است
در یـک   .شود یاي در برابر عقل محسوب م برابر حلم است و مرتبه نیست، بلکه در

از ریشه جهـل اسـت، از کتـب     جاهلیت گفت که هرچند واژه توان یم ،عبارت کلی
گـر دورانـی    که مراد از آن تنها نادانی صرف نیست؛ بلکه نماد و بیـان  دیآ یلغت برم

ورهاي دینی و اسـالم  از با ،موازین فرهنگ و معقول اخالقی يها است که از ارزش
تـر بـا آن برخـورد     نیاز است قدري موشکافانه ،براي روشن شدن مطلب 2.بودتهی 
کـه عمومـاً اراده هـر کـس قـانون       انـد  سـته یز یدر سرزمینی م شک اعراببی. شود

لـذا دالوري در   .دیگـر بودنـد  قبایل همواره سرگرم حمله به یک و شد یمحسوب م
هـا   از ضـروریات آن  ،و مصـائب روزگـار   يا لهیقب استقامت در برخوردهاي پیکار و

بـیش از نیمـی    ،لذا دور از انتظار نیست که اشعار مربوط به جنگ قبایل. بوده است
 ایـن اشـعار در سـتایش   . اشـغال کنـد   ؛که به حماسه مشهور استرا جاهلی  اشعار

بــه گفتــه  .تــرین قــدر و قیمــت را نــزد اعــراب داشــت فضــایلی اســت کــه بــیش
مانـده، از   آنچه از شاعران عصر جاهلی بر جـاي  ،تاریخ ادبیات عرب نظران صاحب

که حتی ویل دورانـت آن را    میراث ادبی تاریخ این سرزمین است تا جایی نیتر یغن
در کـل شـعر و شـاعري بـراي اعـراب آن      . داند یدوران م ني آبشر يها نهیاز گنج
از داشـتن   پـیش  دیکوشـ  یکه هر قبیلـه مـ    وسیله فخر و مباهات بود تا جایی ،دوران

 ي، براآمد یم که در قبیله شاعري پدیدییس، خطیب و شاعري داشته باشد و زمانئر
 را واقع شاعر قبیله آنان در. دادند یم ها یو مهمان شد یها برپا م بزرگداشت او جشن
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این نه به دلیل فرهنگ واالي مردمان آن دوران اسـت، بلکـه    1.دانستند یم لهیقب زبان
از  ،این هنر گفتـاري  .جستند یاز هنر گفتاري سود م ر براي احساسات خویشت بیش
احمـد حسـن زیـات از     2.تحریض و اقنـاع بـود   يها وهیش و نیرومندترین نیتر مهم

درباره وضعیت تمدن  ،تاریخ ادبیات عرب و از محققین این رشته نویسندگاندیگر 
بـه   ،ه و غساسـنه در شـمال  در یمن و منازر معتقد است که تبابعه تیجاهل در عصر

ساخته شده توسط ایشان و شهرسـازي و   علوم متعددي آشنایی داشتند که سدهاي
کـه   آورد یشاهد مثال مـ  ها یاز عدنان ،او در ادامه. گواه بر این امر است ،شان یآبادان

که  ابندی از علوم دست يا به مجموعهند مشغول تجارت با سایر ملل بودند و توانست
توانسته بودنـد طـب    خود تو کوششرآنان در پ. استقرا و وهم استوار بود ،بر تجربه

شناخت انواع اسب به دلیـل ارتباطشـان بـا جنـگ،      و ،)دامپزشکی(درمان حیوانات 
شناخت بادها به دلیل ارتباط با انواع علف و بـاران و یـافتن راه   ، ، نجومیشناس اهیگ
   .خشکی و دریا را فرا بگیرند يها یکیتار در

 يهـا  نـه ینا الفـاخوري ضـمن وصـف هنـر عصـر جـاهلی و برشـمردن زم       ح
آثـار   تـر اعتقاد دارد که بیش ،اند که این آثار مکتوم مانده احساسات این قوم و این

وي سـپس بـا نقـل قـول از      .منظوم و منثور عصـر جـاهلی از میـان رفتـه اسـت     
. است اندك آنچه از سخن اعراب به شما رسیده، بس« :دیگو یالصالء مابوعمروبن

او  3».دیـ افتی ی، به دانش و شعر بسیار دسـت مـ  دیرس یاگر فراوان به دست شما م
از  ،که به حافظه سپرده نشده بـود  به علت این ،معتقد است که بسیاري از این آثار
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بـا کشـته شدنشـان در     ،آنچه را هم راویان شعر از حفظ کـرده بودنـد   بین رفته و
   1.از میان رفت ها و فتوحات جنگ

خود، عصر جاهلی را دوره تکامل زبان عربـی   تاریخ ادبضیف نیز در  شوقی
به خـود گرفتـه    کنونی را هاییویژگیاین زبان  ،معتقد است از آن هنگام دانسته و

  : دیگو یاو به نقل از جاحظ م. است
نخسـتین کسـانی کـه ایـن راه را      .کم سـن و سـال اسـت    شعر عربی نوزادي

 انـد  عهیاند، امرء القیس بن حجر و مهلهل بن رب کرده هپیموده و جاده را هموار
 150کـه ابتـداي آن    مینیب ی، ممیکن یبه عقب دنبال م و وقتی رشته شعر را رو

 سال ستیبرویم، به دو ترظهور اسالم است و اگر بخواهیم عقب سال پیش از
   2.کشد یم

اوج  دورهه رواج ادب و بلک دوران ،تیجاهل عصر که گردد یبنابراین آشکار م
-زیر که بیتی از معلقـه عمـروبن   نمونه ؛يخرد یو ب یآن بوده است، نه عصر نادان

و  ییجـو  زهیواژه جهل در معنـاي سـت   گواه خوبی در کاربرد تواند یکلثوم است، م
  .باشد  خشنونت

ــا  ــد علینـ ــن احـ   اال الیجهلـ
  فنجهل فوق جهـل الجاهلینـا  

  

  فنجهل فوق جهـل الجاهلینـا  
  جاهلینـا فنجهل فوق جهـل ال 

  

   :دهد یزوزنی از مشهورترین شارحان معلقات، این بیت را چنین شرح م 
کسی با ما سفاهت کند که در آن صورت ما نیز سـفیهانه بـا او برخـورد     !مباد
   3.میکن یم
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شعري صعالیک و اصحاب معلقات کـه در ایـن    اما مروري گذرا بر منظومات
ـ درا. دهـد را نشـان مـی   ها ی آناوج اقتدار ادب ، به خوبیاند ستهیز یعصر م  بـاره  نی

قصاید قدیم، معلقات سبعه در صف اول جاي  که از میان همه اعتقاد داردسیوطی 
جایزه ساالنه بازار  ،این قصاید هر یک از ییها داستان ،که به گفته او  تا جایی. دارد

قرآن با در تحدي  توان یم ،ها را در شعر گفتن اوج توانایی آن 1.بردند یعکاظ را م
پـس از   آنان البته .ها در سرودن شعر است گر قدرت باالي آن آنان دانست که بیان

همانند یکـی از سـور قـرآن مجیـد، عـاجز       يابسیاري از آوردن سوره يها تالش
انتساب شعر جاهلی  اند تا در این مورد و اصل گر چه برخی تالش کردها 2.گشتند

و  کنند اسالمی معرفی يها شهیا زاییده اندشک نمایند و آن ر ،به شعراي این دوره
لذا با توجه به مطالب یاد شده  .زمان انشا و انشاد آن را پس از ظهور اسالم بدانند

مـردم عصـر    یطـورکل  به توان ینم ،و نیز مستندات تاریخی و دالیل عقلی و نقلی
د نیـز معتقـ   تاریخ عـرب نویسنده  کهجاهلی را فاقد هرگونه آگاهی دانست؛ چنان

ـ فرهنگی ا جماعتی را که ادبیات و توان یاست که به دشواري م بـاالیی   نیچنـ  نی
  تیدور از مـدن  عربسـتان، جاهـل و   رهیجز جنوب شبه يها عرب ژهیو اند، به داشته
که اقـوال،   گفت که جهل آن مردم یعنی این توان یلذا در یک قالب کلی م 3.شمرد

مثـل تجـاوز، تـوحش،     ؛فات داشتمنا ها با سلوك و رفتارشان حکم و نصایح آن
و نـه   داشـت  نـه سـود   چنین مقدس شمردن آنچه برایشان قساوت، اسراف و هم

 .کردنـد  گفتند که به آن عمل نمی زیرا سخنی می ؛ندیگو یآنان را جاهل م .ضرري
. بر عرب قبل از بعثت منطبق بـوده اسـت   ،به این معنا و در وجه عام لذا جاهلیت

                                                           
 .٢٤٠، ص ٢، ج الخلفا خیتار، سیوطیالدین جالل. 1
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بر ضـبط   ناتوانیي نداشتن حلم، سفاهت، حماقت، تهور و به معنا جهل ،بنابراین
 .قبل از ظهور اسالم در میان اعراب بسـیار رایـج بـود    نفس است که در جاهلیت

معنـا   چون مباحثی هم. کردبررسی  توان یرا از زوایاي گوناگونی م جاهلیت تاریخ
یـک  اخالق و آداب جـاهلی، هـر    و جاهلیت، گستره زمانی و مکانی آن و مفهوم

از این حیث مهـم اسـت    ،جاهلیت شناخت تیاهم. دطلب یپژوهشی جداگانه را م
زیرا تا باورها، فرهنگ، تمـدن،  . شودمحسوب میکه مقدمه شناخت حیات اسالم 

ـ جوامـع جـاهلی شـناخته نشـود، میـزان تـأثیر آ       ورسوم آداب ین جدیـد آشـکار   ی
در شناخت روابط  ،آنهاي  قدیم و نشانه جاهلیت که شناخت این تر مهم .گردد نمی

 اي فشـرده از  نیـز مجموعـه   جدید جاهلیت جاهلی دنیاي کنونی مفید است؛ زیرا

جـاهلی،   کـه عصـر  مخلص کـالم آن  .قدیم به اضافه انحرافات تازه است جاهلیت
عقایـد و  نفـوذ  که جوامع بشري بر اثر دور ماندن از عصـر انبیـا و    يا یعنی دوره

بـراي   عنـوان  نیتـر  که مناسب شوند یعیتی مداراي وض ،غلط و خرافی يها عادت
پیش از  العرب رهیوضعیت نه تنها اعرابِ ساکن در جز این. است جاهلیت آن، واژه

کـه در برخـی    شـود  یشامل جوامع مختلفی م ، بلکهردیگ یظهور اسالم را در بر م
بـه  را روایات، دوران مابین ظهور انبیا  بنابر بعضی توان یلذا م. دنمشترک ها یژگیو

همـان دوري تـدریجی از تعـالیم انبیـاي      ،دلیل این امر 1.تعبیر کرد جاهلیت دوره
  .عقاید خرافی استنفوذ وحیانی و  يها پیشین و کهنه شدن آموزه

  
 جاهلیت از منظر قرآن

ریشه در قرآن دارد و براي اولـین بـار در آیـات مـدنی مطـرح       جاهلیت کلمه
، »جـاهلون «، »جاهـل «هـاي   به صورت مشتقات اسمی و فعلی آن در قرآن. گردید

                                                           
 .١٤٨ص  ،١٧، ج جامع البیان، طبری. 1
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ولـی کـاربرد   ، به کـار رفتـه   »جهول«و  »تجهلون« ،»یجهلون«، »جهاله«، »جاهلین«
در  جاهلیـت  واژه .است که معانی متفـاوتی دارد  تر این واژه به صورت جهل بیش

ـ ازا .رفتـه اسـت   زندگی مردمان قبل از بعثت به کـار  بارهقرآن در ، همـان  يرو نی
تا  150پیش از اسالم را  جاهلیت برخی حدود زمانی روزگار ،شدکه اشاره  طوري

اند؛ ولی  عربستان دانسته رهیجز سال قبل از بعثت و محدوده مکانی آن را شبه 200
این مسأله، با توجه به شیوه برخورد و بیان قرآن و دیگر منـابع اسـالمی، چنـدان    

نام زمان، مـردم، قبیلـه یـا    را  جاهلیت بنابراین، بعید است بتوان. قابل دفاع نیست
 البته محدوده زمانی و مکـانی یـاد شـده مصـداق کامـل      1.دانست خاص یگروه

  .است جاهلیت
شـود   به عنوان یک مفهوم تلقی می جاهلیت گفت که در قرآن، توان یدر کل م

قبل از اسالم اشاره  جاهلیت ؛ اگرچه در برخی از متون اسالمی به زمانزمان کینه 
اي اسـتفاده   روش مقایسـه  خواسته از یک به آن علت است که میاین شده است، 

 .تکیه شده نه زمـان جـاهلی   هاي جاهلی ویژگیکند، ولی باز در این موارد نیز به 
-گمراهی آشکار معرفـی مـی   عصر قبل از بعثت را عصر ،قرآن کریم به صراحت

وجـود   هم در بینش، هم در رفتار و هم در قضـاوت مـردم   ،گمراهیاین ماید، فر
بـر ایـن   . فرمایـد مطلـق وصـف مـی    جاهلیت ها را با وصف و خداوند آن داشت

دربـاره دوران پـیش از    جاهلیـت  با توصـیف  ،اساس، باید دانست که آیین اسالم
چنـان نمادهـایی را از    خود، در واقع درصدد برآمده تا در یک نبرد نرم فرهنگـی، 

نیست که  هرگز به معناي آن البته مسلم است که این سخن،. جوامع انسانی بزداید
 ،بـوده  تـر  شیاسالم در یک رویارویی نامعقول، هر آنچه را که مربوط به دوران پ

 يهـا  دهیبلکه اسالم در رویارویی با پد. است کردههمه را انکار  شمرده و جاهالنه

                                                           
 .١٤٨ص  ،تاریخ پیامبر اسالم پژوھشی در ،ادیانی حسینین سیدابوالحس. 1
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به جداسـازي سـره از ناسـره پرداختـه و تنهـا مـوارد ناسـره         عصر پیش از خود،
تأکیـد نیـز    ، حتی به تأیید و)آگاهانهغیر (و در موارد سره  کرده را نفی) جاهالنه(

م ( داري چون محمد بـن حبیـب بغـدادي   بر این اساس، مورخ نام. پرداخته است
با ذکر مواردي از احکام و باورهاي جاهلی، به تفکیـک   المحبر در کتاب.) ق 245

   1.است شدهمخالفت موافقت و یا  با آنکه در اسالم  پردازد یمیان مواردي م
نـه فقـط در یـک بعـد      ،از منظر قـرآن کـریم   جاهلیتدرباره که نکته دیگر آن

محورها که در  یکی از این. است شدهخاص بلکه در محورهاي گوناگونی بحث 
 يهـا  مراسـم دینـی و عبـادت    دادن آیات قرآن نیز انعکاس یافته، چگونگی انجام

بشـر   جا که از آن. است العرب رهیجز ب ساکن دراعرامردم عصر جاهلی، به ویژه 
نیـز   فارغ از عبـادت باشـد، عـرب جـاهلی     تواند یبه لحاظ نیاز و زمینه فطري نم

اصـل  . شـد  یمراسم عبادي خاصی داشتند که به صورت فردي یا جمعی انجام مـ 
 7یمیابراه تعالیم ادیان آسمانی پیشین، به ویژه دین حنیف ازاین عبادات، غالباً 

و  هـا  يآن دچـار کـژ   دادن ، امـا آنـان در چگـونگی انجـام    رفـت گسرچشمه مـی 
. پدید آورده بـود  تحریفاتی شده بودند که گاه شکل مضحکی را براي یک عبادت

هم آمده که  »ثانی«و  »اولی«جاهلیت گاه دو تعبیر جاهلیت که دربارهنکته دیگر آن
 يا عـده  2.سـت اولی را نفی کـرده ا  جاهلیت هردو برگرفته از قرآن است که تبرّج

 ،از منظر آنان .است »اخري«در مقابل  »اولی«که  اندمانند زمخشري و طبري گفته
 جاهلیت«است و فسق و فجور پس از اسالم  »جاهلیت اولی«کفر پیش از اسالم 

 »اولـی  جاهلیـت «که  ندیگو یولی برخی مثل فخر رازي م. آیدبه شمار می» اخري
 جاهلیـت  اخیـر، حـرف از   هايدي نیز در قرنالبته افرا. کهن است جاهلیت همان

                                                           
 .٢٣٦ص  ،الُمَحبَّر ،بغدادی حبیبمحمدبن . 1
 .٣٣ هیآ، احزابسوره  .2
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عبـدالوهاب در  اند ماننـد محمـدبن   بازگشته هاو به نوعی به این نظر اندجدید زده
پاکسـتان، سـیدقطب در مصـر و بسـیاري از      عربستان، سیدابواالعلی مودودي در

جدیـد   جاهلیـت  حاضر را نـوعی  اسالمی که دوره تجدد و مدرنیته عصر متفکران
را همان گناهـان در حـال ظهـور و گسـترش      ني آذکر برا و دلیل قابل اندپنداشته
   1.اند دانسته

؛ مائـده،  154عمران، آیه  آل(در چهار سوره قرآن کریم  »هیالجاهل«واژه  درباره
هـا   ایـن سـوره   ،کـه در ادامـه   شدهبحث  )26آیه  ،و فتح 33آیه  ؛ احزاب،50آیه 

-در سور بار ستیمختلف نیز ب يها غهیصجهل در  چنین ماده هم .ردندگ یبررسی م

 2.مختلف قرآن آمده است هايه

َقـْوٍم یوِقنُـون( .1 ِ ُحکًمـا لِّ آیـا حکـم   « 3؛)َأَفُحکَم الْجَ◌اِھِلیه یْبُغوَن َو َمْن َأْحَسُن ِمـَن اّهللاٰ
؟ براي آن مردمی که اهل یقین هستند چه حکمـی از حکـم   ندیجو یجاهلیت را م

ن از جملـه  ابرخـی از مفسـر   ،شان نزول این آیه شـریفه در مورد .»خدا بهتر است
توطئه  ،از بزرگان یهود که جمعی نداعباس آورده از قول ابن تفسیر نمونه نویسنده

، شاید بتوانیم او را از آیین خودش منحـرف  میرو یکه نزد پیامبر م کردند و گفتند
ما دانشـمندان  «: فتندگ یشانآمدند و به ا 9تبانی، نزد پیامبر آنان پس از این. کنیم

 سـایر یهودیـان بـه مـا اقتـدا      شـک بییهودیم و اگر از تو پیروي کنیم،  و اشراف

 نزاعی است که اگر در این نـزاع بـه نفـع مـا     ،در میان ما و گروهی ی؛ ولکنند یم

و  ندقضاوتی خودداري کرد از چنین 9پیامبر ».میآور یداوري کنی، به تو ایمان م
بـا توجـه بـه    ، معتقـد اسـت   ،هیب تفسیر در مورد این آصاح 4.آیه فوق نازل شد

                                                           
 .٣٨٤ـ  ٣٨١، ص ٥ج  ،المعارف تشیعدایرهخرمشاھی، الدین بھاء. 1
 ٦١٣-٦١٧، ص ٢، ج المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم، روحانیمحمود . 2
  .٥٠هیآ ،مائدهسوره . 3
 ٤٠٤، ص ٤ج  ،تفسیر نمونهشیرازی، مکارم . 4
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بر اساس حق بوده و از جانب خداوند نازل شـده،   ها عتیکه این احکام و شر این
کـه   جاهلیت پس احکام دیگر مانند حکم. لذا غیر از آن حکم حق دیگري نیست

 يها افکار و خواسته ،ییعالمه طباطبا 1.از هواپرستی ناشی شده، حق نخواهد بود
ها را کسانی  و آن دانند یاز نادانی و هواپرستی م گرفته این گروه جاهالن را نشأت

 ، ایشان معتقد است که چون مـردم عصـر  شتندکه به خدا یقین ندا کنند یمعرفی م

و  یپرسـت  لـذا روي بـه بـت    ،و به او یقین نداشتند شناختند یجاهلیت، خدا را نم
کـه حکـم دو    دندار یبیان م 7امام علی ،هینظایر آن آورده بودند بر اساس این آ

هر کس حکم خدا را رها  .جاهلیت حکم ایحکم خداست  ای :ستیتر ن گونه بیش
حکم اهللا و حکـم الجاهلیـه    :الحکم حکمان(تن داده است  جاهلیت کند، به حکم

این حکـم و خواسـته    انیالب مجمع در . )فمن اخطا حکم اهللا حکم بحکم الجاهلیه
ها را در  و جهل آن آورد یموحدان م پرستان و غیر رادف با حکم بتیهودیان را مت
 ،معتقد است کـه ایـن یهودیـان    االسرار تفسیر کشف نویسنده 2.داند یمقابل علم م

 9را از پیــامبر جاهلیــت حکــم غیرخــدا را طلــب کــرده و ماننــد حکــم دوره
؛ ردنـد ک یجـاري مـ   نفایرا بر ضع حکم رجم ،آنان در آن دوره. درخواست کردند

تحمیم عبـارت  . آوردندروي میو به تحمیم  کردند یجاري نم قدرتمندانولی بر 
ها را به جاي  آن از این بود که در صورت ارتکاب خطا از طرف اقویاي قوم یهود،

در شـهر  ، بـر سـتوري سـوار کـرده     بـه پشـت   و پشـت  کردنـد  یرجم، روسیاه م
 ي نیـز بـه نقـل از طـاووس،    زمخشر 3 .کردند یولی ضعفا را رجم م. گرداندند یم

 4.داند یرا برابر با غیر عادل بودن م جاهلیت

                                                           
 .٥٤٢، ص ٥، ج طباطبائی. 1
 .٦٨، ص ٧، ج البیانمجمع، طبرسی. 2
 .١٣٧، ص ٣ج ، یبدیم. 3
 .٦٣١ص  ١ج  ،الکشاف ،زمخشری. 4
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ن بَْعِد اْلَغمّ  .2 تـْهُ◌ْم  یْغشـی َأَمنَه نَُّعاًسـا  ِثُمَّ َأنَزَل َعلَیکم مِّ ـنکْم َو َطائَفـه َقـْد َأَھمَّ َطائَفـه مِّ
ِ َغیْرَ◌ اْلَحقّ  ُقـْل ِإنَّ اْألَْمـَر  ءٍ  ْیوَن َھل لَّنَا ِمَن اْألَْمِر ِمن ش َظنَّ الْجَ◌ِھِلیه یُقولُ  َِأنُفُسُھْم یُظنُّوَن ِباّهللاٰ

ک یُقولُوَن لَْو کَاَن لَنَا ِمَن اْألَْمِر ش ا َال یْبُدوَن لَ ِ یُخْ◌ُفوَن فی َأنُفِسِھم مَّ َ◌ُه ِهللاّٰ ا ُقِتْلنَا َھُھنَا  ءٌ  ْیکلُّ مَّ
ـُل ِإلـُقل لَّْو کنتُْم فی بُیوِتکْم لَبَرَز الَِّذیَن کِتَب َعلَـیھِ  ُ َمـا فـی   َیْبتَلـیَمَضـاِجِعِھْم َو لِ  یُم اْلَقتْ اّهللاٰ

ُ عل َص َما فی ُقلُوِبکْم َو اّهللاٰ ُدور ام یُصُدوِرکْم َو ِلیَمحِّ   1؛ِبَذاِت الصُّ
کـه گروهـی را    چنان ؛گاه، پس از آن اندوه، خدا به شما ایمنی ارزانی داشتآن

مردم عصر جاهلی به خدا گمانی اما گروهی دیگر که چون . گرفتاخواب آرام فر
آیا هرگز کـار بـه   «: گفتند یباطل داشتند، هنوز دستخوش اندوه خویش بودند و م

آنـان در دل خـود    ».همه کارها به دسـت خداسـت  «: بگو »دست ما خواهد افتاد؟
اگر «: ندیگو یم. براي تو آشکارش سازند خواهند یکه نم دارند یچیزي را پنهان م
خـود هـم    يهـا  اگـر در خانـه  «: بگـو  ».میشد یجا کشته نمد اینما را اختیاري بو

از خانه بـه قتلگاهشـان    ،ها مقرر شده است ، کسانی که کشته شدن بر آندیبود یم
ـ آزما یخدا آنچه را که در سینه دارید مـ  ».رفتند یبیرون م را پـاك   تـان یها و دل دی

ي شب بعـد از جنـگ   ماجرا ،آیهاین  ».ها آگاه است دل از درونو خدا  گرداند یم
اندوهی که این جنگ بر مسـلمانان وارد   پس از مصیبت و .کند یاحد را تشریح م

این آرامش همان خواب سـبکی بـود   . ها ارزانی داشت ، خداوند آرامش بر آنکرد
مسلمانان را فرا گرفت؛ اما جمع دیگري که تنها به فکـر جـان خـود     که جمعی از

-سپس به تشریح گفت دیقرآن مج .م ماندنداز این خواب و آرامش محرو ،بودند

در آن شـب بیـدار مانـده     گوها و افکار منافقان و افراد سست ایمان پرداختـه کـه  
و  جاهلیت نادرست همانند دوران يها ها درباره خدا گمان آن« :دیفرما یمو بودند، 

 و بـه  دادنـد  یاحتمال مـ  را 9پیامبر يها قبل از اسالم داشتند و دروغ بودن وعده
                                                           

 .١٥٤ هیآ، آل عمرانسوره . 1
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کـه   یخراشـ  وضـع دل  آیا ممکن است با ایـن «: گفتند یدیگر یا به خویشتن میک
آري پیروزي «: دیفرما یها م قرآن در جواب آن »پیروزي نصیب ما گردد؟ ،مینیب یم

به دست خداست و اگر او بخواهد و شما را شایسته ببیند، نصـیب شـما خواهـد    
گمان و وصف هر چه باشد،  ینمعتقد است که ا باره نیی درایعالمه طباطبا 1».شد

همان امري کـه   .گفتند یم ها چیزي است که مناسب و مالزم با سختی است که آن
ـ فرما یم به آن اشاره »یهل لنا من االمر ش«خداوند با جمله  لـذا گمـان باطـل     ،دی

ظـن  « 2.، همین بوده اسـت شود یمحسوب م جاهلیت ها که از سنخ افکار دوره آن
کـافروار   يهـا  ناسزا و ظن يها به ظن ،خواجه عبداهللا انصاريدر تفسیر  »هیالجاهل

هـا   اصحاب او را که غم بـر آن  و این گروه و معتب بن قشیر وا .تعبیر شده است
مرحوم  3.خویش بود، منافق خوانده است مستولی شده و همت ایشان همه در کار

خـواب   کـه ایـن  معتقد اسـت   ،هیاهللا کاشانی در تفسیر خود درباره این آ میرزا فتح
حنیـف و برخـی    و حارث بن صمه و سـهل بـن   7یعل نارمؤمنیمخصوص ام

ظـن  «در ادامـه بحـث در مـورد    4.که ایمان کامل داشـتند بود دیگر از اتباع ایشان 
و در  .اختصـاص دارد  جاهلیـت  یعنی گمانی که بـه ملـت  ، معتقد است »هیالجاهل

بـه اتمـام    9سـالت پیـامبر  که گمان اهل شرك بود که ر چنان هم :دیگو یم نانییتب
اسـت، گمـان ایـن افـراد      یرواقعـ ی، غدهد یرسید و وعده و وعیدي که م نخواهد

 5.چنین بوده است
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ُ◌َج اْلَجِھِلیـه اْألُولـ( .3 َ◌ْجَن تَبرَّ ـلَوه َو َءاِتـیَن  یَو َقْرَن فی بُیوِتکنَّ َو َال تَبرَّ َو َأِقْمـَن الصَّ
َ َو َرُسولَ  کوه َو َأِطْعَن اّهللاٰ ْجَس َأْھـَل اْلبَیـِت َو الزَّ ُ ِلیـْذِھَب َعـنکُم الـرِّ ـَرکمُ یُه ِإنََّمـا یِریـُد اّهللاٰ   َْطھِّ

کـه در زمـان پیشـین جاهلیـت      خـود بمانیـد و چنـان    يهـا  و در خانـه « 1؛)تَْطِھیًرا
و نماز بگزارید و زکـات بدهیـد و از   . خود را آشکار مکنید يها نتی، زکردند یم

پلیـدي را از شـما دور    خواهد ی، خدا متیب اي اهل. خدا و پیامبرش اطاعت کنید
که این آیه خطـاب بـه    اند دهیبر این عق، نامفسر تر بیش ».کند و شما را پاك دارد

 که زنان به ماندن در منازل خود ملزم هستند است مبنی بر این 9همسران پیامبر

 2.ذارنـد نباید زیورآالت خـود را بـه نمـایش گ    ،و در هنگام بیرون آمدن از منازل
قبل از بعثـت   جاهلیت را به معناي یاول جاهلیت منظور از المیزانتفسیر  نویسنده

که همان پیروي از هـواي   آورد یقدیم به حساب م جاهلیت و آن را همان داند یم
 که از اقوال مختلف در مورد عصر پس از این روضه الجنان نویسنده 3.نفس است

که زنان در آن روزگـاران حجـاب خـوبی     دینما ی، اضافه مکند یم بحث تیجاهل
ظـاهراً بـه    ،این آیـه شـریفه   البته 4.دندیپوش یندوخته م يها راهنیپ نداشتند و مثالً

خطاب شده ولی در واقع خطاب به تمام زنـان   9طور مستقیم به همسران پیامبر
که زنان باید اهل وقار باشـند و   رساند یو این را م است آن روزگار و تمام اعصار

 .دنخود محافظت نمای يها ییباید و از زنمقابل نامحرمان ظاهر نساز ود را درخ
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  در عصر خلفا به جاي فرهنگ امامت و والیت فرهنگ جاهلیت ی جایگزینیجیتدر ریس
، از همـان روز  آمـد  سـرکار بر  9اسالم ی که پس از پیامبر طلب قدرتجریان 

در غـدیر تبلـور    نآ اوجکـه   اول با مانعی به نام فرهنگ ناب اسالمی مواجه بـود 
 لذا این جریان فاسد، براي رسیدن به قدرت، نیاز داشت تا فرهنگ ناب. یافته بود

. آورد سـرکار فرهنگ جاهلیت جدیـد را بـر    ني آجاغدیر را مضمحل کند و به 
چشـم از جهـان    9از روزي که پیامبر. ، تمام تالش خود را به کار بسترو نیازا

پنجاه سـال گذشـته بـود و در ایـن      ،اقعه عاشورا رخ دادتا روزي که و ندفروبست
امامـت   حـق رهبـري و  ه ب نا ق وبه ح ،دوره شش تن به عنوان خلیفه رسول خدا

آغـاز تحـولی    9در واقـع درگذشـت پیـامبر   . جامعه اسالمی را بر عهده گرفتنـد 
هنوز جنازه رسول خدا به خـاك سـپرده نشـده    . جدید در عرصه سیاست نیز بود

و در نظـر   ندجمـع شـد   سـاعده  ین در سقیفه بنامعی از انصار و مهاجربود که ج
فردي را به خالفـت برسـانند    1،»قبیله محوري«داشتند تا با استناد به اصل جاهلی 

را در میان  يا قاعده ،همین عمل موهوم. که از نظر شایستگی بهتر از دیگران نبود
اصـیل   يها ی در نسخ ارزشاهل سنت پایه نهاد که بعدها سرآغاز تحوالت فراوان

اولین روند تدریجی، جانشینی فرهنگ جاهلیت به جاي فرهنـگ   .اسالمی گردید
 لـذا کـل  . بـود  و تهی کردن جامعه از فرهنگ ناب غـدیر ) امامت و والیت( ریغد

؛ جریانی میدان یها م ارزش ماجراي سقیفه را به عنوان نخستین گام در جهت تغییر
و دست بیعـت   7علیامام جاي حضور در خانه  به 9که پس از رحلت پیامبر

گرد هم آمدند  ساعده یکه منصوب خدا و رسولش بود، در سقیفه بن یشاندادن با ا
ایـن   .مـردم بـه عهـده گرفتنـد    خواص و حاکمیت جامعه نبوي را به برکت رأي 

بلکـه بـراي    ،فقط براي در دست گرفتن حکومت و قدرت صـرف نبـود   جریان،
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زیـرا اصـحاب سـقیفه خـوب      ،نفی مکتب و سیره نبوي بـود ها و  استحاله ارزش
ها بدون تسلط اجتماعی که سازوکارش حکومت است،  ارزش که تغییر دانستند یم

جا درهم نوردید کـه پـس از    لذا اگر دگرگونی جامعه نبوي را تا آن .ممکن نیست
 ، در سرزمین کربال مرتکبدانستند یم 9مردمی که خود را امت محمد  ،قرن مین

 ،در ایـن زمینـه  . وجو کرد ریشه این تحول را در سقیفه باید جست .شدند جنایت
 :سروده است نیچن چه خوب مهیار دیلمی 

طـرّق یومـک فـی کـربال و      و غصب ابیک علی حقّه فیوم السقیفه یابن النبی
اي فرزند مصطفی، این سقیفه بود کـه راه کربالیـت را    1؛امک حسن أن تُقتال

را غصـب  ] 3فاطمه[و مادرت  7گاه که حق پدرت علی هموار کرد و آن
  . کردند، کشته شدنت خوب جلوه کرد

بـار   گفت که سقیفه عامل اصلی پدیدارشدن حادثـه خـون   توان یم انهلذا قاطع
 .گرفتنشأت میجامعه نبوي  يها ارزش از تغییر در پیامد نی، که خود ابود کربال

افـراد نـاالیق افتـاد و آنـان بـا       عنان حکومت بـه دسـت   ،پس از این حادثه شوم
از این سازوکار بر جامعه مسلط گشتند و هر آنچه توانستند، کردند تـا   يریگ بهره

کـه در آن آب   يا در جامعـه  .خواسـتند  یجامعه را به سویی بکشاندند که خود مـ 
بندش را  آب حیات مردم بود، پس از پنج دهه، کشتن فرزند دل 9وضوي پیامبر

او، بـه شـکرانه ایـن پیـروزي      شهادتکه حتی پس از بلدانستند، نه تنها مذموم ن
   .جشن گرفتند

پیـامبر گرامـی   . میروشن شدن این بحث ناچاریم قدري به عقب بازگرد يبرا
مـأمور ابـالغ و اجـراي اسـالم      ،مجاهدت، از بعثت تا رحلتسال  23اسالم طی 

بـه انقالبـی    ،در سایه همت و تالش خود و مسلمانان مخلـص  ندو توانست بودند
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 ،فکـري، فرهنگـی   يهـا  نـه ید و در همـه ابعـاد و زم  نساز دست یابعظیم و تمدن
نـد کـه بـا    نگستر و توحیدي برپـا ک  حرکتی عدالت ،اقتصادي، اجتماعی و سیاسی

ها و همـه مـردم تناسـب     ها و مکان محتواي اصیل و جامع اسالم، براي همه زمان
، خونی يا لهیظالمانه جاهلی و قب يها شو ارز ها نیبا نفی افکار، آئ ایشان. داشت

، و در هـم شکسـتن سـاختارها و    یپرسـت  و نژادي، مالی و طبقاتی و شرك و بت
انقالبـی را پـی    کالم کیها، از اساس نظمی عادالنه، نو و در  مناسبات مبتنی بر آن

بود که به تغییرات اساسـی   يبه یک معنا انقالب تمام عیار یشاننهضت ا. ندریخت
هدفی را کـه پیـامبر تعقیـب     نیتر عمده. حاکم انجامید يها تینیو ع ها تیندر ذه

   .ترویج عدالت اجتماعی بود ندنمود یم
  

  و اضمحالل فرهنگ جاهلیت ریغدتبلور مجدد فرهنگ در  7امام حسنصلح بررسی نقش 
عصـمت و   تیب اهلیی که براي شیعیان و ها تلخ رغم یعل 7حسنصلح امام 

 هـا  یتلخ انیادیزیی بود که تا حدود ها ینیریشخود واجد  طهارت داشت، در دل
ترین موفقیت خود، سبب تحقق و ایجاد این دستاوردها در کم. درک یمرا بر طرف 

بستگی را تحقق هم آن توان یمگردید که  اماماي عمیق و پایدار بین مردم و رابطه
  :عبارتند از 7حسندستاوردهاي صلح امام . اجتماعی دانست

  
  و اضمحالل بیآسحفظ جایگاه امامت و والیت از  .1

 گاهیجا داشتن نگهدوران، مصون  نآ در 7حسندستاورد صلح امام  نیتر مهم
ـ معاو. رفیع امامت و والیـت از هرگونـه گزنـد بـود     ي هـا  تـالش برهـه،   نآ در هی

 ياو تمام تـوان خـود را بـرا   . بود کرده امام شخصیت بیتخر يبرا ي راا گسترده
معاویـه  . گرفـت  یامـام بـه کـار مـ     هیعل یاسیس يفضا شیردم و تشوشوراندن م
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خورده بود، پاك کند  هیخاندان ام یشانیها بر پ را که سال یداغ ننگ بود تا درصدد
را متوجـه امـام    هـا  يبه حکومت خود دهـد و تمـام آن خـوار    يا بندهیو شکل ز
 يها نهیزم، رو نیازا. تر جلوه دهد مردم، محبوب يگرداند و خود را برا 7مجتبی

و منتظر بود تا بـا   سپاه امام آماده کرد انیدر م به صورت گستردهرا  يا فتنه نیچن
بر جنگ، کار را تمام کند و کیان امامت و والیـت را بـراي همیشـه از     اصرار امام
عمق حرکت او را  ،نددید یرا به چشم م معاویه يها يزیانگ فتنهکه امام  .بیخ برکند

 نددید یرا م یامام افق. ند که چه نقشه شومی در سر دارددانست یمو دریافته بودند 
ـ بـه جر  یسطح یآنان نگرش. دندید یآن را نم ارانشیاز  کی چیکه ه . داشـتند  انی
 7امـام مجتبـی   رواز ایـن . بود تر مهمی براي امام حفظ کیان امامت و والیت ول

کـه بـه    نددیدر آن د، مصلحت را هیقرارداد صلح با معاو يچند روز پس از امضا
به همراه خـانواده و   یشانا. ندیهجرت نما نهیاز کوفه به مد اران،یاز  یهمراه بعض

آن حضـرت   عتیبـه مشـا   اریمردم کوفه با اندوه بس. شدند نهیمد یراه ان،یاطراف
تصمیم داشتند  امام، 1.را فرا گرفته بود ياریاشک، چشمان بس که یشتافتند، درحال

ـ حکومت معاو یاز غرقاب حتماسالم را  یکشت تا ـ د و نگذارننجـات بخشـ   هی د ن
 رمؤمنـان یو أم 9امبریـ هـاي نـاروا بـه پ    و نسبت یجعل ثیبا احاد هیامیحکام بن

 ،اسالم را عوض کننـد و بـه اسـم اسـالم     یو صحابه بزرگ، چهره واقع 7علی
 يهـا  هـا و سـنت   و بـدعت  ندینما لیتحم یخود را بر امت اسالم یطانیاهداف ش

 نـه یحضـرت ده سـال در مد   آن. کننـد  ایـ را دوباره همانند اجدادشان اح تیجاهل
 یو معلمـ  بیـ چون پـدر و جـد بزرگـوارش، طب    مدت هم نیو در اکردند اقامت 

ماننـد  و  نـد و مظلومـان عـالم بود   نـه یمـردم مد  يمطمئن برا یدلسوز و پناهگاه
و  علوي يابیو با سخنان ز نددیتاب یعالم اسالم م کیتار يایبر همه زوا دیخورش
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 نـد کرد یمـ  يرا رهبرانان مسلم ی،فاطم ياو حجب و تقو يمحمد اخالق نیکوي
و  ریرا به نفـع خـود تفسـ    زیچ همه ایستادند که هیام یدر مقابل جبهه کفر بن ایشان
 نـه، یمد پـس از حضـور آن حضـرت در   این امر سبب شـد تـا    .کردند یم هیتوج

 ض،یکسب ف برايشهر شتافتند و آن  يسو و دانشمندان بزرگ به انیمحدثان، راو
از افراد که در خواب غفلـت   ياریمدت، بس نیدر ا. گرد آن حضرت جمع شدند

اسـالم را   لیاصـ  یگشتند و مبـان  داریآن حضرت ب يگربا روشن بردند، یبه سر م
بـه برخـی از    1یعالمه مجلس و عساکرچون ابن نگاران مسلمان هم تاریخ. آموختند

  :؛ از جملهانداشاره کرده ها آن
  ؛سیاحنف بن ق .1
  ؛اصبغ بن نباته .2 
  ي؛جابر بن عبداهللا انصار .3 
  ی؛همدان دیجع .4 
  ی؛عرف نیحبه بن جو .5 
  ؛بن مظاهر بیحب .6 
  ی؛کوف يبن حاتم کند يحجر بن عد. 7 
  ي؛هجر دیرش .8 
  ؛رفاعه بن شداد .9 
  ؛بن ارقم دیز .10 
  ی؛بن صرد خزاع مانیسل .11 
  2ی؛هالل سیبن ق میسل .12 
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   1.به شهادت رسیدند 7حسینامام در رکاب ي، هجر 61در سال 
کار ننشسـتند و جایگـاه   و زیرکی، در این مدت بیبافراست  7مجتبیامام 

بستگی لذا این امر در تحقق هم. تبیین کردندرفیع امامت والیت را بیش از پیش 
ــاعی  ــت   نآ دراجتم ــاعی ارزش و اهمی ــوگیري از گسســت اجتم دوران و جل

  .فراوانی داشت
  
  حفظ مصالح عمومی جامعه. 2

روز، حفـظ   آنبـراي جامعـه    7مجتبـی یکی دیگر از دستاوردهاي صلح امام 
 يو بـرا  ،یعـه اسـالم  امام با در نظر گرفتن مصـالح جام . مصالح عمومی جامعه بود

از عرصه سیاسـت و  خود را  ،یو حفظ ارکان نظام اسالم یاز چند دستگ يریجلوگ
شـناخته   بـه درسـتی  دشمن خـود را   رایز شکل بگیرد؛صلح تا  نددیکنار کشقدرت 
او نخواهـد   یچیاز سرپ يریسبب جلوگ زینمعاویه، که جنگ با  نددانست یو م بودند
فراسـت  امام بـه  . کرد یعرصه را بر امام تنگ مکه  شد یمنتیجه جنگ تنها این . شد

 یبا ادامـه دادن جنـگ نـابرابر، اسـالم دوام چنـدان      دریافته بودند که در بعد داخلی،
 ،نید انیشوایو پ 9اکرم امبریپدر این زمینه سیره امام  رهیس تردیدیب. نخواهد آورد

دست به  گرفت، ینمصورت  يا آغازگر جنگ نبودند و تا حمله گاه چیبود که ه نیا
 ییو تـا جـا   کردند یاساس، آنان همواره حجت را تمام م نیبر ا. بردند ینم ریشمش

 يریجلـوگ  يزیاز خونر ی،رخواهیو خ حتیکه با نص دندیکوش یم ،که امکان داشت
   .زدند یدشمن، به جنگ دست م ییگرا از حق يدیو در صورت ناام ندکن

ـ در راه خـدا در  شیل جان خـو از جنگ و بذ دوران نآ در 7امام مجتبی  غی
ـ   يزیسـت  کـانون شـجاعت و سـتم    یشانا تردیدیب .دندیورز ینم افکـار   یبـود، ول
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تـا   نداز حق خـود گذشـت   لذا امام. یشان نبودبلند ا هیروح يرایجامعه، پذ یعموم
بـه  امـام  . به اسالم و مسلمانان وارد شود يگزند ،یمبادا در آن دوره حساس زمان

بـه   دنیرسـ  يکـه چگونـه بـرا    نددانست یمند و شناخت یرا م گر لهیدشمن ح خوبی
 از طـرف دیگـر، امـام دریافتـه بودنـد کـه       زنـد یدسـت مـ   یتیقدرت، به هر جنا

تر از دوران  سخت يخطرلذا  د،وش یکاسته م نیروز از شمار مسلمانان راست روزبه
در بـن عبـاس    داهللایـ مثال، عب يبرا کرد؛ یم دیاسالم را تهد 7یعلامام خالفت 
 7یداران علـ از فرمان و از خود نشان داده بود یچهره درخشان نارمؤمنیزمان ام

تـر در اردوگـاه امـام     بـیش  شـب  کاو ی، رفت یو افراد مطمئن آن زمان به شمار م
کـردن   یخنثـ  يامـام بـرا   .و به اردوگاه معاویه پناهنده شد اوردیدوام ن 7حسن
نـد  کنـار رفت از صـحنه سیاسـت    ،شد یتر م که هر روز خطرناك هیمعاو يها توطئه
. ها ارزش داشـت  تر از خالفت بر آن بیش یشانا يبرا گناه یخون مسلمانان ب زیرا
من جنگ را تنهـا  « ندفرمود یبارها مبر این اساس، . ند، به صلح تن در دادرو نیازا
از سـوي دیگـر در بعـد     1».خدا و حفظ خون مسـلمانان رهـا کـردم    يرضاراي ب

مسـلمانان را   نیبود که همواره سرزم یو بزرگ يخطر جد انیحمله رومخارجی، 
از مسـلمانان خـورده    یمهلک يها ضربه ،ها از آغاز ظهور اسالم آن. کرد یم دیتهد

را آغـاز   انهیجو یتالف یتا تهاجم گشتند یمناسب م یفرصت یبودند و همواره در پ
، یدر کشـور اسـالم   یداخلـ  يها با انتشار خبر بروز فتنهند که دانست یمامام . کنند
گرانه خود  کردن آرمان سلطه یعمل يد و برادهنمیها به سرعت واکنش نشان  آن

هـدف  زیـرا  2دیخطر بزرگ گرد نیسبب دفع ا ،صلح امام لذا. کنندمی یلشکرکش
  . در سطح کالن بود؛ نه استحکام خالفت خود یامام حفظ نظام اسالم یاصل
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  معهتبیین شخصیت پلید معاویه براي جا. 3
 دربستگی اجتماعی که در جهت تحقق هم 7حسندستاورد دیگر صلح امام 

 کـه  امـام  .معاویه براي جامعـه بـود   دوران بود، تبیین و عیان کردن چهره کریه نآ
-سخن حکومت را در دست گرفته بودند، ، زمام7نیرالمؤمنیپس از شهادت ام

بـه سـخنانش گـوش     سـتند، یگر یمـ  کـه  یمردم درحال. ندکرد رادیا يپرشور یران
ـ ا! مردم« :عبداهللا بن عباس برخاست و گفت ی،رانسخن انیپس از پا. دادند یم  نی

سپس خـود جلـو    »!دیکن عتیپس با او ب. امامتان است نیو جانش امبرتانیفرزند پ
 مـان یپ از او بـا امـام هـم    يرویبه پ زیمردم ن 1.آمد و دست امام را در دست فشرد

ـ معاو 2.بـود  يماه رمضـان سـال چهلـم هجـر     کمیو  ستیآن روز، ب. شدند از  هی
در به دست گرفتن قـدرت،   شیها که تالش این يبرا .افتی یآگاه عتیب يماجرا

خـود ماننـد    یاسیاز مشاوران س و با استفادهزود وارد عمل شد  یلیهدر نرود، خ
ـ کـه   ؛کوشید یخالفت يها هیسست کردن پا دربن اشعث  سیعمروعاص و ق  کی

که اگر خالفت  دندیرس جهینت نیها به ا آن. گذشت یر آمدن آن نمکا يهفته از رو
کـه   پـس از ایـن   3.خواهند بـود  يدیو ناام ینبرند، همواره در نگران انیامام را از م

را از حکومت کنار زد و خود زمام امور جامعه اسالمی را  7حسنمعاویه، امام 
معاویه با . ساخت آشکارچهره سفاك و دهشتناك خود را  کم کمدر دست گرفت، 

ایـن  . در مقابل خط اسالم اصیل قـرار گرفـت   عمالًي گوناگون ها ياستراتژاتخاذ 
 يدزد يبرا براي مثال، ؛کرد لیرا تعط یحدود الهجا پیش رفت که حتی  امر تا آن

حـد   يو کیکه بر نه نفر همراه و شر يبه طور-که سارق بودنش ثابت شده بود 
این عمـل   4.را گرفت یحدود اله يو جلو اجرا وساطت کرد -کرده بودند يجار
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از  ي ثبت شد کـه فرد نیاولاسم او به عنوان  ،اسالمبود که تاریخ  آور شرمقدر آن
  1.کرد يریجلوگ حدود الهی ياجرا

احکـام   بـرخالف کـه    تا جایی داد رییاز احکام حج را عمالً تغ یبعض چنینهم
فاصـله   2.خـوش اسـتعمال نمـود    يخود عطر زد و بو ههنگام احرام ب اولیه حج،

 نمودیی اعتنا یب ی نیزاحکام اله گریبه دچندانی از حکومت او نگذشته بود که او 
اذان و  ،فطـر و قربـان   دینماز ع به براي مثال، کرد عمل  خواست یو هرگونه که م

ع یف سیلَ« بودفرموده  9که پیامبر اقامه اضافه کرد، بااین ـه أذانٌ و ال ا نِیدیالْ ؛»قام 
 يهـا  خطبـه وي حتی  3".ندارد تیاقامه مشروع وفطر و قربان اذان  دیدر نماز ع"

برخالف سـنت رسـول    هیامیعمل را بن نیفطر را قبل از نماز خواند و ا دینماز ع
خالفتش چهل روز  امیدر ا زیآم بدعت کامالًحتی در حرکتی  4.ادامه دادند 9خدا

 نیچرا چن«: دندیاز او پرس یوقت. ا ترك کردر 9در نماز جمعه، صلوات بر پیامبر
   5».او بزرگ نشوند تیب تا اهل کنم ینم يرا بر زبان جار امبرینام پ«: گفت »!؟يکرد

هـا   و در آن دینوشـ  یآب را در ظرف طال و نقره مکژي به اسالم، او براي دهن
الت معـام وي حتی  6.نده بودفرمود یآن را نه 9پیامبر که یدرحال خورد، یغذا م
عت «: و گفت ستادیکه ابو دردا در برابرش ا يکرد، به طورمی زیرا تجو يربو مس

ولَ اللّه س 9ر هی الّ مثْالً بِمثْلٍ ینْ ثْلِ هذا انْ ممردم را از  9خدا امبریپ دمیشن"؛ »ع
. "برابـر باشـد   گـر یدکیکه وزن دو جنس با  مگر آن کرد، یم ینه يمعامالت ربو

                                                           
 .١٣٦، ص ٨ج  ،البدایه و النھایه فی الفتن و المالحم هینھا ،ابوالفدا الحافظ ،کثیرناب. 1
 .١٠٠ص  ،هیالکافح یالنصا. 2
 ٤٧٠، ص ٣ج  ،البالغهنھجشرح . 3
 .ھمان. 4
 .٩٧ص ، لیبن عقمحمد . 5
 ٤٧٠، ص ٣ج  ،نھج البالغهشرح . 6



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    248

 

نسبت بـه   هیمعاو یابودردا از گستاخ. نکرد و به کار خود ادامه داد ییاعتنا هیمعاو
ـ گرد نهیمد یدمشق بود، راه یکه قاض خدا به خشم آمد و با این نید : و گفـت  دی
ـ ز ؛نمانده است یمن باق يبرا هیبا معاو يکارهم يبرا يعذر گونه چیه« او در  رای

لبـاس  اویه به صورت علنـی  مع 1».کند یخود عمل م يبه رأ 9برابر فرمان پیامبر
از دو  یکـ یدر  بدعت نهـاده بـود کـه    2.کرد ینم یبه محرمات اله ییو اعتنا ریحر

 يگریو در د نشستند یم -ها به هنگام گوش دادن خطبه- دیخطبه نماز جمعه و ع
ـ ز جا به پیش رفت که او تا آن 3.ستادندیا یم را بـه پـدر خـود    ) هیـ با( دیـ عب ادبنی

ـنْ  « :نوشـت  یرسم يا در نامهلذا  !او را برادر خود خواند نسبت داد و انیابوسف م
م نیأَ م الْمؤْ عاوِ نَیرِ منِ أَب هیفْ یب ل انیسیز یانِ أب ادفْ یب جاسـت جالب ایـن  .»... انیس 
 یِاسـ یحرکت زشت س این. بدکار و شناخته شده مکه بود يها از زن ادیمادر ز که

انزجار خـود   یتراض کنند و هرکدام به نوعباعث شد که صحابه به او اع ،هیمعاو
 بیـان داشـتند کـه    آنـان  4.نـد ینما ماعـال  بود گرفته شیکه در پ یو روش يرا از و
جرُ« :فرمود 9پیامبر ح عاهرِ الْ لْ ل راشِ و ف لْ ل د فرزند متعلق به مـادر اسـت و   «؛ »أَلْولَ

  5».سنگسار گردد دیزناکار با
او بـا خانـدان عصـمت و     تیسبببر اسالم، در اوج ایستادگی معاویه را در برا

و زدودن محبـت   :تیب کاستن از عظمت اهل يبرااو . آشکار شد :طهارت
... در مدح و منقبت او و عثمان و  ثیجاعالن حد تا ها از دل مردم، دستور داد آن

در مـورد   ينبـو  ثیرنگ شدن جلوه احاد کم نهیزم لهیوس نیبسازند تا بد یثیاحاد
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او بـراي ایـن کـار، بـه رواج      .گـردد  جـاد یا 7یعلـ حضرت  ژهیه وب ت،یب اهل
  :لذا در مرحله اول به والیان شهرها نوشت. احادیث جعلی در جامعه اقدام کرد

ـ راو ،با کمال دقت  او سـخن   لیانـد و در فضـا   دار عثمـان را کـه طـرف   یانی
 دیدر مجامعشان شرکت کن د،یبدار یها را گرام و آن دیکن ییشناسا ند،یگو یم

که درباره عثمان و پـدرش   یثیو نام آنان را به همراه احاد دیو بزرگشان بدار
   1!دیبفرست من يبرا کنند ینقل م

ـ با نوشتن احاد طماع، سندگانیو نو ندگانیگواین  گونـاگون دربـاره او و    ثی
ـ  .افتندیدست  هیمعاو ياز سو یعثمان، به اموال فراوان ـ ا یدر پ ـ امـر، احاد  نی  ثی

  .شد ریفراگجا  همه یجعل
   :در مرحله بعد، چنین دستور داد. ها دنبال کرد را تا مدت استیس نیا هیمعاو

ـ ازا .جا را فراگرفتـه اسـت   شده و همه ادیدرباره عثمان ز اتیروا بـه   پـس  نی
 ثیصحابه حـد  گریدرباره ابوبکر و عمر و د دییبگو سندگانیو نو ندگانیگو

که  مگر این دیآن را رها نکن ،دیدیرا که درباره ابوتراب شن یثیبسازند؛ هر حد
ـ روا نیچنـ  د؛یـ کن لمن نق ياز صحابه در رد آن برا یثیحد چشـم مـرا    یاتی

و  کنـد  یتر م رنگ او را کم عهیمربوط به ابوتراب و ش ثیروشن و ادله و احاد
   2.دینما یحجتشان را باطل م

کـه    ییتا جا. زدند ثیدست به جعل حد ،هیمعاو عامالن و کارگزاران رو نیازا
ـ ا دار دانیـ هـا و کعـب بـن أحبارهـا م     عمروعاص، ها رهیابوهر  نیمعرکـه ننگـ   نی
نقل  9را از رسول خدا یثیحد یکه هرکس این امر تا جایی پیش رفت .دندیگرد
 جـا  همـه عامالن معاویه، در  که یدرحال. کردند یشک به او نگاه م دهیبا د کرد، یم

اختند و خانـدان عصـمت و   فضیلت خلفـاي راشـدین سـ    احادیث جعلی درباره
   .ناروا گرفتند هاي نسبتو  ها دشنامطهارت را به زیر بدترین 

                                                           
 .١٦ - ١٥، ص ٣ج  ،نھج البالغهشرح . 1
 .ھمان. 2



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    250

 

ي ها از روش ،به تناسب ،خود کارانهبیفر يها استیس معاویه براي رسیدن به
 یگاه واقع ایو  یتوخال يها فرد مقابل را با وعده او ابتدا .جست یسود م مختلفی

بـا اسـتفاده از قـدرت و نفـوذش او را از      داد، ینم جهیاگر نت. داشت یبه طمع وام
او را از  جهبا زور شکن گرفت، ینم يا جهیو اگر بازهم نت دیترسان یعاقبت کارش م

ـ خوش اکه دست یتر کسان بیش .زد یسر راه خود کنار م قـرار   يبـاز  اسـت یس نی
توان گفـت  میبه جرأت . شدند یم هیمعاو فتهیدر همان مرحله اول فر گرفتند، یم
به  .دیاز همان روش اول به انجام رسان يریگ را با بهره شیها استیس یه او تمامک

و به ویژه شیعیان، این اوضاع  مردم. داشته باشدبه زور  ازین که آمد یمندرت پیش 
خـود   شیپ را پس زده بودند، 7مجتبیکه دست یاري امام  و از این دندید یمرا 

و  7مجتبـی اویـه نـه تنهـا امـام     ي معهـا  استیس. کردند یماحساس شرمساري 
همـان  . خاندانش را مورد هجمه قرار داد بلکه کلیت شیعیان را نیز هدف گرفـت 

فالکـت   دچار ی از یاري امام سرباز زده بودند،طلب رفاهشیعیانی که روزي به علت 
کـه   یـان کوف کـه و زجري چند برابر از سوي حکومـت امـوي شـدند بـه نحـوي     

را  ي اوهـا  يدیو پل دندیرا چش هیحکومت معاو زجرسال  ستیب، سردمدار صلح
خود را تحمل  هیعل هیمعاو یو گرسنگ دیتهد یضد انسان يها برنامه حتی و دندید

  :دیگو یم یمعتزل دیالحد یکه ابن اب يا گونهه نمودند؛ ب
دست  هیام یبن .دندیرس یدر هرجا که بودند به قتل م انیعیش ،هیدر زمان معاو 

هـر کـس کـه     .دنـد یهستند بر انیعیکه از ش احتمال این اشخاص را به يو پا
ـ شـد و   یزنـدان  ،بود امبریبه خاندان پ یبستگ و دل يدارمعروف به دوست  ای

   1.کردند رانیاش را و خانه ایمالش به غارت رفت و 
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که حاکم کوفه و بصره بود و به تناوب شش مـاه در هرکـدام از    هیبن سم ادیز
خود در بصره گذاشت  يرا به جا سمره بن جندب کرد، یدو شهر حکومت م نیا

مدت هشت هزار نفـر   نیسمره در ا .ردیامور شهر را به عهده بگ يو ابیتا در غ
کم کوفـه و  اح ه،یبن اب ادیدر مورد رفتار ز یهالل سیبن ق میسل1.دیرا به قتل رسان

  :سدینو یعراق م انیعیبصره با ش
و دسـت   دیانکرد و آنان را ترس رونیکشت و ب ،را هر کجا که بودند انیعیش 

و چشمانشـان را   ختیدار آوه خرما ب يها آنان را قطع کرد و از شاخه يو پا
رفتند و در منطقـه   رونیاز عراق ب که يطور آورد و آنان را آواره کرد به رونیب

 ختـه یبـدار آو  ایکه کشته شد نماند مگر آن عهیاز ش يشخص مشهور نیعراق
   2دش يفرار ایآواره و  ایو  گردید
   :سدینو یاو در ادامه م
ـ  چیاز هـ «: در همه مناطق و شهرها نوشت انشیو وال انیبه قاض هیمعاو از  کی
او  لتیکه قائل بـه فضـ   تشیو اهل وال تشیب و اهل طالب یبن اب یعل انیعیش

   3».دیقبول نکن یشهادت کنند، یهستند و مناقب او را نقل م
 رفـت  یهـم کـه گمـان مـ     یبلکه درباره کسان ان،یعیتنها درباره ش نه ،حکماین 

از فرماندهان مختـار  ، بن انس دیزی 4.و حاکم بود يدارند، جار یعیش يها شیگرا
کند، وضع دهشـتناك آنـان را در    جیاشراف کوفه بس هیرا عل انیعیش دیکوش یکه م

  :کند یم حیتشر نیچن هیعهد خالفت معاو
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ـ کرد یو اطاعت دشمن م دیبود میمق تانیها در خانه یوقت ،عهیگروه ش يا   د،ی
 دنـد، یبر یرا مـ  تـان یوپاها دسـت  کشتند، یشما را م تیب اهل ،یبه سبب دوست
   1.ختندیآو یخرما م يها و بر تنه دندیکش یم لیچشمانتان را م
 انیعیعرصه بر ش 7پس از شهادت امام حسن ،سیبن ق میبنا بر اظهارات سل

 یو انسـان  یاز اصول اخالقـ  کی چیبه ه هیمعاو خ،یبه شهادت تار 2.دیتر کرد تنگ
گستاخانه و بدون در نظر گرفتن عواقب سوء آن، در مقابل چشم  او. نبود بنديپا

هـا   از آن کی چیبه ه« :پا نهاد و گفت ریمردم کوفه، عمالً و علناً مفاد عهدنامه را ز
   3.»عمل نخواهم کرد

. همگان روشن گردد تمامی این عوامل سبب شده بود که ماهیت پلید او براي
حال دیگر همـه چهـره پلیـد او را شـناخته بودنـد، ولـی از روي تـرس و عجـز         

ی کنـ  شـه یردر نهان یک اتحاد در میان مردم براي  لذا. اعتراض کنند توانستند ینم
کـرد و   تـاب  یواقعاً مردم را ب ،ظلم و جورها نیا .حکومت معاویه ایجاد شده بود

نوشتند  7هزار نامه به امام حسین جدهیحدود ه ،رو نیازا. دنبال راه چاره بودند
اگـر   ی،خیاز نظر تـار . کامل نمودند یبا آن حضرت اعالم آمادگ يکارهم يو برا

 گفتنـد  یو مـ  ندمحکوم بود خیدر مقابل تار ،ندداد یاثر نم بیها ترت امام به آن نامه
مــام یکــی دیگــر از دســتاوردهاي صــلح ا لــذا. را از دســت داد يمســاعد نــهیزم

از  مزورانـه معاویه توانسته بود با نشان دادن چهـره   زیرا. همین امر بود 7حسن
لذا حتی اگـر نفـرات بـراي    . خود، در میان مسلمانان براي خود کسب وجهه کند

ـ زیبرخند بـه جنـگ بـا او    توانست ینمحضرت  بازانفراهم بود،  7مجتبیامام   دن
  . راضی نبودند آنبه  مامو ا شد یمی آشفتگدر این صورت جامعه دچار  زیرا
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برخوردار بود و به اصطالح  یوفصل مشکالت از مهارت خاص در حل یهمعاو
توانست مردم شام را بـا خـود    لذا با نیرنگ .آزموده بودو کار کهنهفردي  يامروز

کفـر را  در واقع  او. دیهماهنگ نما خودرا با حکومت  یهمراه کند و افکار عموم
به اسالم چنان  آنکه به اسالم داشت،  يا نهیود اما با همه کدر لباس نفاق پوشانده ب

تنها عـوام بلکـه   که نه کرد یم تیرا رعا ینیو ظواهر د نمود یتظاهر م يدار نیو د
 يا گونـه  به چهره داشـت و بـه   نینقاب د معاویه .خواص را هم به شک انداخت

ه خبـر داد  9کـرم ا امبریطور که پ کرد و همان یکه مردم را دچار دودل مودعمل ن
گوش و مال حلقه به یو بندگان خدا را بردگان يکاربیفر هیخدا را ما نی، دبودند

اسالم و از  نهیک چنان ، آنحال نیدرع 1.ساخته بود شیخو یخدا را ملک اختصاص
بن شعبه که از او خواسـته   رهیدوانده بود که در پاسخ مغ شهیدر دل او ر تیب اهل

: کند، گفـت  رفتاربه عدالت  انشیعیو ش 7علیامام دان درباره خان يبود تا قدر
اللّه« نا ال و نا دفْ ـ معاو 2.است] و اسالم امبرینام پ[به خدا قسم هدفم دفن  ؛»ِ االّ دفْ  هی

و  کنـد  لیتبـد  یخالفت را در جهان اسالم به پادشاهبا همین روش توانست که 
را رهـا   یدود الهـ حـ او . در جهان اسـالم نهادینـه سـازد   را  ثیموضوع جعل حد

فرهنـگ   در زمـان او . را به خود و خانـدانش اختصـاص داد   المال تیساخت و ب
درصدد شد و حتی  ایرواج داشت، اح تیکه در دوره جاهل ينژاد ضیمنسوخ تبع

وي تمام این کارها را با استادي تمام و زیرکـی انجـام    3.برآمد 9محو نام پیامبر
، در دارد یبرمـ بقبوالند کـه هـر قـدمی کـه او      که توانست به مردم  تا جایی داد یم

بـا   دیکوشـ  یمـ  وسـته یپ او .جهت رضـایت خداونـد و در صـراط اسـالم اسـت     

                                                           
 .١١ص  ،7صلح الحسن.  1
 .١٣٠ـ  ١٢٩، ص ٥، ج نھج البالغهشرح . 2
 .٤٥٣ص  ٢جمروج الذھب و معادن الجوھر، ، یمسعود. 3



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    254

 

 يجلـوه دهـد و از ابزارهـا    گرگونـه یرا د هـا  تیـ واقع بانـه، یفر عوام يها استیس
و  یفرماندهان نظام عیتطم ،يپرداز دروغ ،یپراکن عهیاو با شا. برد یبهره م يا دهیچیپ
فضا را  توانستدوست از خود، عتیو شر یمذهب هايشخصیت یمعرف وی اسیس

بـن عبـاس بسـنده     داهللایـ عب دنیتنها به خرصلح، او نه انیدر جر. کندکامالً مبهم 
ـ افـراد بهـره گرفـت و گـروه ز     گـر یجلـب د  ينکرد، بلکه از خود او برا از  يادی

  .امام را توسط او از لشکر جدا کرد انیسپاه
فـت  ایدرداشت، توانسته بود  7مجتبیقی که از سپاه امام دقی وي با شناخت

تشـکیل   دهیـ عق و سسـت  ادوسـت یلـوح، دن  عناصر سـاده که سپاه ایشان را مشتی 
امـام   یوقتـ  .را فـراهم آورد  اضمحالل سپاه يها نهیزم يکاربیفرلذا با  .دهند یم

ژرف  ینشیب امام در واقع. ندمجبور به صلح شد این وضعیت را دیدند 7حسن
د و نسـاز  یتا توطئـه دشـمن را خنثـ    ندرفتیصلح را پذ نانه،یب روشن يو عملکرد

ـ مانـده بودنـد، در امـان بدار    شانناررا که در ک یاندك مسلمانان واقع  هیـ روح. دن
امـام بـه   . بود کرده تر دهیچیرا پ 7کار امام حسن ه،یمعاو کارانه و مزورانهفریب

مـردم   يبـرا  معاویهتا چهره مزورانه  بگذردها  سال دیبا کیاست دریافته بودند که
 یبـه انجـام رسـاند و چهـره واقعـ      یخـوب  مهم را به نیا ایشانصلح . شودآشکار 
  .را به مردم نشان داد هیام یو بن هیمعاو

  
  نشر فرهنگ اصیل اسالمی. 4

در پی داشت تبیین جلوه جمـال و   7حسنمهم دیگري که صلح امام  مؤلفه
دوره ده آن اسـالم در   لینشـر فرهنـگ اصـ   . بـود  براي مردم کمال ملکوتی اسالم

اگـر نـرمش قهرمانانـه    . بـود  9امبریـ پ سنتمجدد اسالم و  يایساله، موجب اح
   .گذاشتند ینم یباق :تیب از اسالم و اهل يو عمالش اثر هینبود معاو ایشان
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را بـه جامعـه    در این برهه مجال یافتند تا سیماي بارز اسـالم  7امام مجتبی
پاکـان و   يمقتـدا  و یانسـان  لیفضـا  یتجسـم عـال  این امام بزرگوار، . نشان دهند
ایـن صـفات    .ندداشـت  9رسول خـدا  يوخو از خلق اریو بهره بس ندصالحان بود

عثمان  يروزبراي مثال، . حضرت نیز ظهور داشت نی آجوانبارز، حتی در زمان 
ج عثمـان پـن   .خواسـت  یاز او کمـک مـال   يریدر کنار مسجد نشسته بود، مرد فق

 يتـر  کن که کمک بیش ییراهنما یمرا نزد کس«: گفت ریمرد فق .داد يدرهم به و
ـ  يو .اشـاره کـرد   7نیو امام حسـ  7عثمان به امام حسن ».دینما هـا   آن شیپ

  :فرمود 7امام مجتبی. رفت و درخواست کمک نمود
   1؛مقْرِحٍ، اَو فَقْرٍ مدقعٍ نِیثَالث دمٍ مفْجِعٍ، اَو د ياحد یانَّ الْمسأَلَه ال تَحلُّ االّ ف 

به گردن انسـان   يا هید: مگر در سه مورد ستین زیجا گرانیدرخواست کردن از د
کمرشکن داشـته باشـد کـه     ینیو د یبده ای ت،باشد که از پرداخت آن عاجز اس

   .نرسد ییو درمانده گردد و دستش به جا ریفق ایآن را ندارد، و  يتوان ادا
 ياتفاقـاً گرفتـار  «: عرض کرد آمده است؟ شیتو پ يموارد برا نیااز  کی کدام

امـام   و ندداد يبه و ناریگاه حضرت پنجاه دآن ».است زیسه چ نیاز هم یکیمن 
هنگـام   ریـ فق. نـد بـه او عطـا کرد   دینـار  49از آن حضرت،  يرویبه پ 7حسین

مـک  تو ک«: جواب داد »؟يچه کرد«: عثمان گفت .برگشت از کنار عثمان گذشت
 یاما حسن بن علـ  .خواهم یم يچه منظور يپول را برا يدینپرس چیه یول يکرد

عثمان » .ندعطا فرمود ناریگاه پنجاه د، آننددر مورد مصرف پول از من سؤال کرد
 ریـ نظ. انـد  لتیو فض یکیکانون علم و حکمت و سرچشمه ن ،خاندان نیا«: گفت
از  يریـ گخشـش و دسـت  در ب ،7حسـن امـام   2»؟افـت ی تـوان  یمـ  یها را ک آن
 نیـی در آامام به حکم امامت، به خوبی آگـاه بودنـد کـه    . بودند سرآمد چارگان،یب
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 لـذا  ،اجتمـاع دارنـد   دسـتان یدر برابـر تهـ   ینیسـنگ  تیلئواسالم، ثروتمندان، مس
ـ با ،ینـ ید يو بـرادر  يمعنـو  قیـ عم ونـد یپ مسلمانان بنابـه   نیهمـواره در تـأم   دی

 9اکـرم  امبریپحضرت به یاد داشتند که  آن. شندمحرومان کوشا با يها يازمندین
اند، بلکه هرکدام  نموده نهیزم نیا در يمؤکّد يها ، نه تنها سفارشو پدر و مادرش

بـه شـمار    ينـواز  فیو ضـع  یدوسـت  از انسـان  يا در عصر خود، نمونـه برجسـته  
پـاك و پرمهـر نسـبت بـه دردمنـدان و       یقلبـ  يدارا 7امـام مجتبـی  . رفتنـد  یم
هاي دردمنـد و قشـر   نانیهمانند پدرش بـا خرابـه نشـ   و ، ندعه بودجام نبختا رهیت

و  نددیشـن  یودل م درد دل آنان را با جان ند وشد یهمراه م .درآمد مستضعف و کم
ـ در ا ایشـان  .ندداد یاثر م بیبه آن ترت جـز خـدا را    ،دوسـتانه حرکـت انسـان   نی

 فهیشـر  هیمصداق آ نیربارزت یشانا. نددیطلب یو اجرش را جز از او نم نددید ینم
ِھـْم َو ال  هیَ َوالنَّھاِر ِسّرا َو َعالنِ  لِ یْ َأْموالَُھْم ِباللَّ  ْنِفُقونَ یُ  نَ یَألَّذ( ندبود لیذ َفلَُھْم َأْجُرُھْم ِعْنـَد َربِّ

و آشـکارا   یآنان که اموال خود را شب و روز، پنهان« 1؛)ْحَزنُونَ یَ َو ال ُھْم  ِھمْ یْ َخْوٌف َعلَ 
دارنـد و نـه    ینـه ترسـ   ؛خواهد بود انمزدشان در نزد پروردگارش د،کنن یانفاق م
 يهـا  بخش دل آرام دوران محنت و رنج، امام نآ در رو نیازا» .شوند یم نیاندوهگ

ـ  آزرده چیهـ . نـد درماندگان بود دیدردمند و نقطه ام نـزد آن حضـرت شـرح     یدل
ـ  یگـاه  و نـد نهاد یآزرده او مـ  بـر دل  یکه مرهمجز آن کرد، ینم یشانیپر از  شیپ
او را برطــرف  نیــاز زد،یــکنــد و عــرق شـرم بر  اجیـ اظهــار احت يکـه مســتمند  آن
آن حضـرت  ! مذلّت سؤال را بر خود همـوار سـازد   ندداد یو اجازه نم ندساخت یم

و سه بار تمام اموال خـود را بـا    ندرا در راه خدا داد شیخو ییدارا یتمام ،دوبار
هر ناتوان و  ،رو نیازا 2نددیمستمندان بخشو نصف اموال را به  ندکرد میخدا تقس
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به  ،گرید ياز شهرها يچه بسا افراد. دیکوب یدرِ خانه آن حضرت را م ي،ا درمانده
ـ و از آن در آمدنـد  یمـ  نـه یبه مد 7امام مجتبی يریگدست دیام کـرم بهـره    يای
از راه  وسـادات و درراه مانـدگان   ریمسـتمندان، سـادات و غ   انیـ در م. جستند یم

 نـه یسـفر، هز  نـه یگاه بر اسـاس خواسـته آنـان، هز   . ندشد یم دهید... و  گاندیرس
 ندپرداختمیآنان را  يها يازمندین گریو د ضیمر يمداوا نهیهز ،یازدواج و زندگ
مسـتمندان،   ایشان بهکمک  .ندکرد یبر آنان ترحم م ،پرسش گونه چیو گاه بدون ه

و حکومت خود در کوفه و  7امام علی تیسالخوردگان و فقرا در دوران حاکم
که شامل سـالمندان،   ی امامشگیهم يها کمک. گرفت یو بعد از آن انجام م نهیمد
بـه   یدر چـارچوب منظمـ   ،شـد  یمـ ... شهدا، اصحاب صفه و  يها خانواده تام،یا

از خانـدان   همیشـگی  رانیـ حقـوق بگ  ،آنان ایگو. گرفت یانجام م انهیصورت ماه
و  9از موقوفات و صدقات رسـول خـدا   يا بودند که بخش عمده :تیب اهل
امـر   نیبه ا 7حضرت مجتبی یو اموال شخص 3و فاطمه اطهر 7مؤمنانریام

  .افتی یاختصاص م
  
 7مجتبیناسپاسی مردم نسبت به امام . 5

یی اکثریت مـردم  اعتنا یبی و ناسپاسدر پذیرش صلح  رگذاریتأثیکی از عوامل 
بـه پـذیرش    تنها نهاین عامل، . بود براي جهاد با معاویه 7امام مجتبی دعوتبه 

 دري گسترده بود که به نوعی گسست اجتمـاعی  قدر بهصلح انجامید بلکه بحران 
در  اوالً: بررسـی کـرد   توان یماین مقوله را در چند محور . دوران منجر گردید نآ

ی طـوالن  يها جنگوقوع  دریافت که توان یمدوران،  نآ دربررسی اوضاع جامعه 
از جنـگ و   یخسـتگ  ینـوع سـبب   ،مختلـف  يها با گروه 7یعل ماما در زمان

در دوران  7یعلـ مام ا. شده بودامام  انیسپاه انیبه دفاع از حق در م یعالقگ یب
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مردم را به دفاع از حـق   یو به سخت ندرو بود مشکل روبه نیبا ا زیخالفت خود ن
  :ایشان فرمودند. ندکرد یم بیدر برابر مهاجمان ترغ یستادگیو ا

ـ از ستم زمام که یدرحال کنند یها صلح م لتم  مـن   یدارانشان در وحشتند، ول
جهاد با  يشما را برا. خودم در وحشتم ارانیاز ستم  که یدرحال کنم یصلح م

را بـه گـوش شـما خوانـدم،      قـت یحق. دیبرنخاسـت  يبه پا ختم،یدشمن برانگ
مانند  افته،ین انیسخنانم پا زکردم، هنو تانبیبه مبارزه با سرکشان ترغ ؛دیدینشن

تـا مبـادا    دیداد بیرا فر گریدو در لباس اندرز، هم دی، پراکنده شد»سبأ«قوم 
شما با او مخالفـت   کند، یرهبرتان از خدا اطاعت م... سخنانم در شما اثر کند

ـ  د،یـ کن یم ـ معاو( انیرهبـر شـام   یول و از او  ،کنـد  یمـ  یاز خـدا نافرمـان   )هی
شـما را بـا افـراد خـودش      هیدوست دارم معاو !سوگند ابه خد. دیبردار فرمان

از افـراد   یکـ یده نفـر از شـما را برابـر     ؛با درهـم  ناریمبادله کند مثل مبادله د
   1.خودش به من بدهد

 در بـود،  گرفتـه  شـکل  7یعلامام در زمان خالفت که از  یطلب خط رفاه نیا
بـه جنـگ    يبـا افـراد   ایشـان  لذا. نیز امتداد یافت 7مجتبیدوران خالفت امام 

. بـود  اوردهیبه راهشان ن 7یعلسوزناك امام  يها که سرزنش ندرفته بود هیمعاو
مختلـف گـرد آمـده     يهـا  زهیبا انگ 7حسني در سپاه امام افراداز سوي دیگر، 

 ی،جنگـ  يهـا  مـت یبه طمـع غن  یو برخ يالهیتعصبات قب به سبب یگروه :بودند
و قتـل او   هیمعاو به یابیدست يخوارج برا ی وانحراف يها شهیدر اثر اند يا دسته

ـ معاو شـان یهدف بعد 7یعلامام پس از قتل  رایصف آراسته بودند؛ ز  2.بـود  هی
الزم را از امـام بـه عمـل     يبـردار  سبب شده بود که فرمان ها، زهیاختالف انگ نیا
  .نبود پارچهکیهدف خود رسیدن سپاه امام در  .اورندین

از  يا کـه عـده   نـد رو بودهروب ییوفا یب ارانیبا  7امام حسنها از این تر مهم
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 ،گـر شـام   فتنـه  يو زرها میخود را باختند و برق س هیمعاو  عیها در مقابل تطم آن
کـه   يا گونه به ،وبال جان آن حضرت شدند ،خود این یاران. عقل از سرشان ربود

و  نمودنـد و آن را غـارت   کردند ور حمله ایشان مهیدر اردوگاه آن حضرت به خ
هـا بـه   یکی از آن .دندیرا از دوشش کش او رد شیپا ریسجاده را از ز یتاخبا گس

آن حضـرت و پـدر    ،جلو آمـد و بـا وقاحـت تمـام    نام جراح بن سنان در ساباط 
بـه ران آن حضـرت زد کـه     يا ضربه ریرا به شرك متهم نمود و با شمش شیگرام

ـ ه لشـکر معاو بها نیز برخی از آن 1.دیرا شکافت و به استخوان رس ران گوشت  هی
حسـن بـن    مینامـه نوشـتند کـه مـا حاضـر      هیمعاو يبرا ،گرید یو جمع پیوستند

و  انیـ کـه از اطراف  یامام با شـناخت ، رو نیازا .میده لیبسته تحو را دست 7علی
 نیبر ا. ندنک قیآنان را به مبارزه تشو ،حتیتا با نص نددی، کوشندآنان داشت هیروح

  :فرمودنداساس، 
ما در گذشـته، بـا   . با سپاه شام باز دارد ییارویما را از رو واندت ینم زیچ چیه 
ـ  م،یوارد جنـگ شـد   انیبر پشتوانه استقامت شـما بـا شـام    هیتک امـروز   یول
بـرده و لـب    انیاستقامت شما را از م ها، يتوز نهیو ک هودهیب يها یپراکن عهیشا

ـ برگز ایـ را بر دن نید م،یرفت یم نیبه جنگ صف یوقت. دیا به شکوه گشوده  دهی
 م،یکه درگذشته بود میما همان. دیکن یامروز منافع خود را لحاظ م یول د،یبود
از شـما بسـتگان خـود را در     يشـمار . دیسـت یشما مانند گذشته وفادار ن یول

. در نهـروان از دسـت دادنـد    زیـ ن گرید یو برخ از دست دادید نیجنگ صف
. دنـ خواه یهـا را مـ   آن يبها هم خون يا عده. دنزیر یها اشک م بر آن یگروه

دور از  يشنهادیبه ما پ هیمعاو. کنند یم یچیمن سرپ يهم از دستورها گرانید
 يحـال اگـر بـرا   . دارد نافاتما م یانصاف داده که با هدف ما و عزت اسالم

ـ  د،یپاسخ او را بده ریو با شمش دیزیبرخ دیا کشته شدن در راه خدا آماده  یول
  .رمیتا صلح را بپذ دییبگو ،دیو رفاه هست شیاگر خواستار آسا
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 1»!یزنـدگ ! یزنـدگ «: زدنـد  ادیفر انیبود که همه سپاه افتهین انیسخن امام پا 
 يکه شمار گذشته از این ند،رفتیسپاهش، به ناچار صلح را پذ یسست دنیامام با د
 یحتـ  وبه استقبال صـلح رفتـه    ،هیبا معاو شانیها ينگار با نامه تر شیپ زیاز آنان ن

اعالم کـرده   یشانترور ا ایو  هیامام به معاو میتسل يخود را برا یآمادگ زین یبرخ
  :ندپاسخ داد دند،یپرس صلح را  تاز امام عل ی، وقترو نیازا. بودند

   2!دادند یم لیبسته به او تحو مرا دست دم،یجنگ یم هیبه خدا اگر با معاو 
  : داشت فرمودند هم در آن مجلس حضور هیکه معاو يا امام در خطبه رو نیازا

نْ قَومه وهو  وقَد هرَب رسولُ اللّه م ِیم وهعلَ د تّ اللّه یإِ یفَرَّ إلَ یِ ح    لَـو غـارِ و الْ
جد علَ ویم جدت أَنَا اَعوانا ما با هِ و لَو و م نْه م رَبوانا ما هاَعیتُک عاوِ ای ع م3ه؛ی  
مجبـور شـد از    نمـود،  یخدا دعـوت مـ   يبه سو که قومش را با این 9پیامبر

هـا   هرگـز از آن  ،داشـت  یارانیها فرار کند و به غار پناه آورد و اگر  دست آن
ـ من هـم اگـر   . کرد یفرار نم ـ معاو يهرگـز بـا تـو ا    ،داشـتم  یارانی  عـت یب هی

  .کردم ینم
ـ علـت صـلحش را نداشـتن    نیـز   گرید یانیآن حضرت در ب ـ و  اری  انیـ ب اوری

  : دیفرما یم
لَ واللّه مت اال مرَ إِ تُـه      یإِالّ اَنّ هیِ ما سلَ قاتَلْ صـارا لَ دت أَنْ جـ و لَـو صارا و جِد أَنْ م أَ لَ

تّ يونَهار یلیلَ یح یم کُ اللّه ح ب ُینی ب و؛ی 4نَه  
واگذار نکرم مگـر بـه خـاطر نداشـتن      هیحکومت را به معاو !به خدا سوگند

ـ   تا این دمیجنگ یروز با او م شبانه داشتم، یم یارانیاگر  .ارانی  نیکه خداونـد ب
  .من و او حکم کند

این دگرگونی در احوال مردم، فقط به پذیرش صلح از سوي امـام نینجامیـد،    
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صلح، این جماعتی که تا دیروز نداي صلح داده بودند، اکنون  رشیاز پذبلکه پس 
و  کردنـد  یمـ مراجعه  به امام مرتب لذا .کردند یم امام را به جنگ و جهاد ترغیب

، بـه  ندبود ودهامام که مردم کوفه را آزم .کردند یمحضرت را به جنگ تشویق  آن
ـ ها را بـه جنـگ مجـدد بـا معاو     احساسات، آن اگر امروز که نددانست یم یخوب  هی
ها از بار نخست بهتر  آن د،یآ شیعمل پ هصحنفردا که  یاست و هنگام ختهیبرانگ

  : فرمودندمورد این او در  لذا .عمل نخواهند کرد
. گـردد  بها اعتماد کنـد، مغلـو   به آن سکه هرک دمیمن مردم کوفه را چنان د

 یمیتصم. دندر اختالف و کشاکش شهیو هم ستین يرأ هم يگریبا د کی چیه
 کـاش  يا. دیکش اریبس یها رنج و سخت پدرم از آن. در خوب و بد هم ندارند

تـر   شـهر کوفـه بـیش   . خواهنـد بـود   يکـار  بعد از من درخور چه دانستم یم
   1.ینه آبادان،است یرانیو شایسته

لـذا   .دنـ را مهار کن یاناحساسات کوف ندکرد یتالش م 7امام حسن ،رو نیازا
را مجبـور   ایشـان  ها بـا امـام   آن ی نکردنکه همراه ندها گوشزد کرد به آن حاًیتلو

  : ندفرمود نیاض حجر چندر پاسخ اعتر حضرت نآ. دنریساخته که عهدنامه را بپذ
 .دارنـد  یبر صلح اسـت و جنـگ را خـوش نمـ     ردمتر م رغبت بیش دمیمن د

صلح  نیا يو برا .که ناخوش دارند مجبور کنم يآنان را به کار دارمدوست ن
مخصوص مـا از کشـته شـدن محفـوظ بماننـد و مصـلحت        انیعیکردم که ش

   2.موکول کنم يگرید زمانها را به  جنگ نیا دم،ید
، ا نیگر ا بیان ،نانسخ نیا  انیعیشـ  دیکوش یم ،با تمام وجود یشاناست که اوالً

ـ عهدنامه نقض شده از جانب معاو ،امام ثانیاً 3.ندنرا حفظ ک از  يبـرا  یرا مـانع  هی
ـ ز د؛یرسـ  یبـه نظـر مـ    یعـ یطب کامالً نیو ا نددید یاو نم هیجنگ عل يریسرگ  رای
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، را نقـض کردنـد   هیـ بیدنامـه حد از مفاد عه یکی شیکه قر یهنگام زین 9پیامبر
نبـرد بـا    ،کوفـه  انیعیبر خالف اصـرار شـ  اگر  اگر امام 1.همین کار را انجام دادند

 ي، بدان سبب نبود که نسبت به عهدنامه نقض شده از سـو ندرا آغاز نکرد هیمعاو
 يرویـ به مفاد عهدنامه کـه فاقـد ن   امام يبندياصوالً پا زیرا. بند بودنديپا هیمعاو
بزرگان کوفه که از امام  ،رو نیازا داشته باشد؟ توانست یم يبوده چه اعتبار ینظام

ـ جنگ بـا معاو  يریاز سرگ يبرا 7حسن کـه امـام    دندیشـدند، کوشـ   دیـ ناام هی
 ينـور ید. نبرد کنند هیبا معاو يو يسازند و به رهبر شیرا همراه خو 7حسین

  :کند یمی را نقل تأمل قابلمطلب  باره نیدرا
بـن عمـرو نـزد امـام      دهیـ آمد و با عب رونیب 7ر امام حسنحجر از حضو 

و  دیدیرا در برابر عزت خر ياباعبداهللا، خوار يا«: رفتند و گفتند 7حسین
مـا را   شـنهاد یفقط امروز پ .دیفراوان را رها کرد زیو چ رفتندیاندك را پذ زیچ
را  اش دهیـ و عق 7حسـن  .و سپس تمام روزگار را با ما مخالفت کـن  ریبپذ
جمع کن و مـن   ینواح گریخود را از کوفه و د انیعی، شنمااره صلح رها درب
هنـد   رکـه پسـ   مقدمه لشکر بگمار تا بدون ایـن  یدوستم را به سرپرست نیو ا

   2. میبفرو کو رهایمتوجه باشد، ناگاه او را با شمش
بـا   يکه تا حـد  نددو پاسخ به مردم کوفه داد 7امام حسین ،ينورید به گفته

کـرده و   عـت یما ب«: فرمود 7که امام حسین دارد یاو اظهار م. استهم متفاوت 
 نآ در 7مجتبـی لذا امام  3.»ستیما ن عتیشکستن ب يبرا یو راه میا بسته مانیپ

و  صـلح دوران با نوعی از گسستگی اجتماعی مواجه بودند که چاره راه در قبول 
  .بود نآ مفادندي به پاي

  

                                                           
 .٤١٧ص  ٢ج  ،یعقوبیتاریخ . 1
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  نتیجه
به ویژه در عصـر فتوحـات،    9رسول اکرمت آمده پس از رحلتحوالت پیش
مسلمان به ارمغان آورد  اعرابو همراه با آرامش را براي  دغدغه یزندگی کردن ب

 .مجال هرگونه قیام و اعتراض را از آنان گرفت ،حاصل از این وضع يپرور و تن
از دین و سنت، از آغازین روزهاي رحلـت رسـول    درستچنین تفسیرهاي نا هم

هـر نـوع    ،رو نیازا .رست دین را براي افراد جامعه مشکل ساختفهم د 9خدا 
   .کرد یگاه در نظرشان دینی و ارزشی جلوه م ،رفتار و قانونی در جامعه

انحراف سیاسی امت اسالمی در ایـن دوران و در طـول تـاریخ، از     نیتر یاصل
ح پس از تمرد از دستور و نص صری ،که در خالل آن شود یماجراي سقیفه آغاز م

جانشـینی، امامـت و والیـت در عرصـه      براي 7نبوي مبنی بر اولویت امام علی
ارتجـاعی   يهـا  شـه یر يآن بـا احیـا   پس از .گرفته شد یشانظاهري و دنیوي از ا

، روند برگشت بـه ایـن دوران تیـره    يا لهیاجتماعی جاهلی و قب -زندگی سیاسی 
ش آمـده در جامعـه   فضاي مسـموم و تبلیغـاتی پـی   . آغاز و به شدت دنبال گردید

دیگر، بسـیاري را بـه   به ویژه پس از قتل عثمان و تقابل مسلمانان با یک ،اسالمی
تبدیل خالفت به . سیاسی بیرون برد يها کنج خلوت و عبادت کشاند و از صحنه

انحـراف برخاسـته از قضـیه سـقیفه را کامـل       ،ملوکیت و تبعات منفی بعـدي آن 
هـا توسـط    آن یزدگـ  هواپرسـتی و هـوس  ساخت و با افزایش گمراهـی مـردم و   

مساعدت مردمی  جیبه تدرآن دو امام  ،به وسیله معاویه ژهیوه ب  وقت يها استیس
هـا و توقـف عملیـات     عدیـده بـه آن   يهـا  را از دست دادند و با تحمیـل جنـگ  

، صلح امام رو نیازا. به شهادت رسیدند تیمظلوم تی، سرانجام درنهاشان یاصالح
جاهلیـت  مـنحط  و مقابله با فرهنگ  هنگ امامت و والیتتداوم فر در 7حسن

  .شدن بسیاري از مسائل شد آشکاراین صلح سبب  زیرانقش مهمی داشت 
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 ی راو هـر حرکتـ   میبودن ائمه معتقد باش یبه حجت اله ياگر از لحاظ اعتقاد
انـد   گرفته شیکه آن بزرگواران در پ یهر روش م،یبدان یها صادر شده اله که از آن

ائمـه  . و مـورد قبـول واقـع خواهـد شـد      هیـ م از صلح و جنـگ ـ قابـل توج   ـ اع
. شـوند  یمرتکب گنـاه نمـ   ،نور واحد و معصومند گیهمکه   جایی از آن :اطهار

 ،بـوده اسالم  نیمب نیعزت و اعتال و حفظ دهمواره  زیهدف آنان ن بر این اساس،
سالم عز زالُیال «: فرمودند 9اکرم امبریچنانکه پ ن یإِل زایاالِْ ل  یاثْ ـرَ خَ شَ ـه یع  1»؛فَ

  .»و مقتدر است زیعز ،تاس فهیوجود دوازده امام و خل هیاسالم مادام که در سا«
راه را  نیبهتـر  شـه یکه دارند، هم یعصمت و علم يبه مقتضا امامان ،رو نیازا

تـالش خـود را    تیو نها رندیگ یم شیکلمه حق در پ يحفظ اسالم و اعتال يبرا
ـ شـان حفـظ د   تمام دغدغـه . دارند یهدف مصروف م نیبه ا دنیدر جهت رس  نی

بلکه صلح را بـر   ندصلح نکرد 7امام حسن. ریدبو چه با ت ریچه با شمش است؛
 امیـ شام ابتـدا ق  یاغیو  یدر مقابل گروه باغ امام همام، نیا .نمودند لیتحم یشانا

ی کـه امـام در   تمام اهـداف . را برگزیدندو صلح  ندسنگر داد رییناچار تغ اما ندکرد
 نظردر جامعه در جاهلیتمنحط و مقابله با فرهنگ  تداوم فرهنگ امامت و والیت

امام با انتخاب صلح، توانستند جامعه اسالمی را . داشتند، با این صلح شکل گرفت
از خطر گسستگی نجات دهند و چهره زشت حکومت اموي را نمایـان سـازند و   

  . م کنندفراه 7حسینزمینه را براي قیام امام 
 

   

                                                           
 .٧٤، صالقرآن والسنّه یف تیاھل الب شھری،محمدی ریمحمد . 1
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  7تشیع مدنیان در عصر امام حسن
 
 1مهدي نورمحمدي

  
  چکیده

تر از ارکـان  ، شاھد و یا به عبارت درسـت9مدنیان پس از رحلت پیامبر
بندی کـه بـه  ایـن تقسـیم. به دو دسته شیعه و سنی بودنـد مسلمانانانشعاب 
 دو نظریـه خالفـت. شـد گیری درباره رھبری جھان اسالم مربوط می تصمیم

از ھمـان روز نخسـت پـس از رحلـت  :بیـت خلفا و امامـت ائمـه اھل
و مـذھب  :بیـت بررسی گرایش مدنیان بـه اھل. مطرح گردید 9پیامبر

ھای  نظر از مشــاھده ســفارش رو اھمیــت دارد کـه آنــان صـرف نآتشـیع، از
، بــه لحــاظ :بیــت دربــاره جایگــاه بلنــد اھل قــرآنو نــزول  9پیــامبر

و شاھد فضل و کمـال ایشـان  :بیت راد به اھلترین اف جغرافیایی، نزدیک
ور را بررسی توان گرایش مذک ھای زمانی مختلف که می در میان بازه. بودند

دارد کـه پـس از خالفـت امـام رو اھمیـت  نآاز 7کرد، عصر امام حسـن
شواھد تاریخی گویـای آننـد کـه . و قبل از اغاز سلطنت اموی است 7علی

بـه ... د مدنیان، به دالیل سیاسی، اجتمـاعی و در این دوره زمانی، گرایش زیا
 .کند ای افول می گونه ناامیدکننده

  .، تشیع، مدینه، مدنیان، امویان7امام حسن :واژگان کلیدی
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  مقدمه
و  7نیان بـه تشـیع در دوره امـام حسـن    مقاله حاضر، تصویري از گرایش مد

حـث روي  هر چنـد تمرکـز اصـلی ب   . دهدن را نشان میآچگونگی و کم و کیف 
است، براي ارائه تصویري کامل و شـفاف،  ) ق51-40( هاي امامت سبط اکبر سال

نیـز  ) ق40-11(هـاي قبـل از دوره مـوردنظر    الزم است گرایش مـذکور در سـال  
یابد، ما ظهور می :بیت جاکه این گرایش، در گرویدن به اهلنآاز . بررسی شود

ه داشـت کـه بـراي قضـاوت     کاویم اما بآید توجـ  را می:بیت نیز گرایش به اهل
توان به هر گزارشی دست  درباره اهل مدینه و صدور یک حکم عام و شامل، نمی

فرسا، از میان متـون منـابع نخسـتین،     براي چنین کاري، بآید باکاري طافت. یازید
هایی را یافت که درباره گرایش جمع زیـادي از اهـل مدینـه، اطالعیـاتی      گزارش

را در  :بیـت  ور که گذشت، ابتدا گـرایش بـه اهـل   ط همان. نسبی به دست دهند
ها، در  این سال در :بیت عظمت اهل. گذرانیم قمري از نظر می 40-11هاي  سال

ررسی گـرایش مـدنیان بـه امـام     رسد، ب به نظر می. متبلور بود 7وجود امام علی
گانه و دوره حکومـت علـوي،    در سه بازه زمانی سقیفه، دوران خلفاي سه7علی

  .اختار در این قسمت باشدبهترین س
 

  در سقیفه 7مام علیا بهدنیان م گرایش) الف
. کننـد منابع در این برهه از تاریخ مدینه، مدنیان را بـه دو دسـته تقسـیم مـی    

وحـدیثی از   هیچ حرف. انصار و بخشی از قریش که در برابر انصار قرار گرفتند
خی در قبـال دیگـر   در برابر این سکوت منابع تاری. کس دیگري در میان نیست

هـا، گـرایش   یـابی بـه گـرایش آن   که براي دست اي نیست جز این مدنیان، چاره
وگوهاي فراوانی صورت گرفته کـه  درباره حادثه سقیفه، گفت. انصار را بجوییم

کـه چـرا سـقیفه شـکل گرفـت و       این. ها پی برد توان از آن به برخی گرایش می
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ربـط بـه موضـوع ایـن      یفه شدند، بـی قدم در تشکیل سق که چرا انصار پیش این
را 7قدمی، گرایش نداشتن به امام علـی  توان از این پیش ایا می. پژوهش نیست
تر آن است  نظر درست. باره وجود دارد هاي مختلفی دراین دیدگاه. برداشت کرد

امـا از فضـاي    1.شـک نداشـتند  7در اختصاص جانشینی به امام علی انصارکه 
گیري خالفت را استشمام کـرده   ش، مبنی بر به دستسیاسی آن زمان، قصد قری

و بـا ایـن کـار     2دسـتی بـر قـریش، در سـقیفه جمـع شـده بودنـد        و براي پیش
خواســتند خالفــت را ابتــدا بــراي خودشــان و اگــر نتوانســتند بــراي امــام  مــی
تثبیت کنند و با انتفاي هر دو فرض، حداقل مدیریت شـهر خـود را بـه    7علی

  : کند ین مدعا را تأیید میدالیلی ا 3.دست گیرند
: گویـد  عباده خطاب به انصار مـی  سعد بن. دلیل اول تصریح انصار در سقیفه است

  4».را در اختیار گیرید که آن براي شما و نه دیگران است) خالفت(این امر «
دهد که امر خودتان را خودتان به دسـت   منذر نیز به انصار هشدار می بنحباب

زمانی کـه  «: گوید رافع انصاري است که می سخن رفاعه بنگزارش دیگر . 5گیرید
کردیم که با توجه به موقعیت ما نسبت به اسـالم،   درگذشتند ما گمان می9پیامبر

  6».سزاوارترین مردم به خالفت هستیم
که نقشه خود را نقـش بـر    دلیل دوم این است که انصار در سقیفه، پس از این

                                                           
در گزارش . ٢١ ص ،٦ ج، شرح نھج البالغه؛ ابن ابی الحدید، ١٢٤ ص ،٢ج ،تاریخ یعقوبی، ابی یعقوب بناحمد  .1

 .اسحاق نقل کرده، بیان شده عموم مھاجران نیز ھمین اعتقاد را داشتند بکار از محمد بن اخیر که زبیربن
 .٢١٩ ، ص١ ، ھمان، جدیدالح ابی ابن. 2
 9محمد حضرت جانشینی؛ ویلفرد، مادلونگ، ٦٠ص ،تشیع در مسیر تاریخمحمدجعفری، سیدحسین . 3

 .٦٨٨و ٥٩٩-٥٩٨ ، صتاریخ قریش؛ حسین مونس، ٥٢-٥١، صنخستین خالفت پیرامون پژوھشی
 .٢١٨، ص٣ج ،الملوک و األمم تاریخ جریر طبری، بن محمد أبوجعفر. 4
 .٢٢٠ص ،ھمان .5
 .٤٩٨، ص٢ج ،األصحاب معرفه فی االستیعاب عبدآلبر، ابن. 6
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کـه   1.را به مهاجران پیشنهاد دادنـد » یري از شماامیري از ما و ام«اب دیدند، نظر 
منذر  حباب بن. کرداعتمادیشان به قریش و مهاجران در اداره مدینه حکایت میبی

کار اخـراج قـریش از   در برابر مقاومت قریش و نپذیرفتن پیشنهاد اخیر انصار، راه
ش نبـود،  اي جز تسلیم در برابـر خواسـت قـری    اما اگر چاره 2مدینه را مطرح کرد،

توانست در دسـتور کـار    به عنوان اخرین راه، می 7م علیحمایت از خالفت اما
انصـار یـا   . وگوهاي سقیفه موجود اسـت این نیز در گفت. انصار قرار داشته باشد

از بیعـت   ها، پس از بیعت عمر با ابوبکر و بیعت مردم بـه تبـع عمـر،   نآبرخی از 
در » عمـرو  سهیل بـن «داي بیعت، فر 3.سخن راندند 7نکردن جز با حضرت علی

بتدا به خود و سپس به امـام  شود که انصار، مردم را ا اي یاداور این نکته می جلسه
-کنـد کـه علـی    ابوسـفیان نیـز در همـان جلسـه، اذعـان مـی       4.خواندند 7علی

اهلیت سروري قـریش و خالفـت را دارد و انصـار از او اطاعـت      7طالب ابی بن
زمـان سـقیفه،    ران معاصر نیز معتقد است که انصار درگ یکی از پژوهش 5.کنند می

اي  کردند و چه قرینه را انتخاب می7و ابوبکر، حضرت علی 7از میان امام علی
  : گوید وي می. که شمار زیادي از آنان با ابوبکر بیعت نکردند باالتر از این
 در ،نکردند عتیب ابوبکر با فهیسق در حاضر انصار از يادیز شمار که امر نیا
  6.گردد می قرار تأیید یکوف ینخع میابراه از یتیروا انِیپا

 بـه دار، این گـزارش را   هاي جهت شود که برخی پژوهش وي سپس یاداور می

                                                           
  .١٠٧٤، ص ٤ج ،النبویه السیره معافری، حمیری ھشام ابن. 1
  .٢٢٠، ص٣، ھمان، جطبری. 2
  .٢٠٢ ، صھمان. 3
 .٥٨٤، صاالخبار الموفقیاتبن بکار، زبیر . 4
 .ھمان. 5
  .٥٦، ھمان، صمادلونگ. 6
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شود که تمایل ابراهیم نخعی  اند، اما یاداور می رد کرده» راوي یعیش تیماه« دلیل
 1.سـازگاري دارد اهـل سـنت    ضعامو گفته با پیش تیروا مفاد وبه تشیع نامعلوم 

هاي دیگري نیز در تأیید بیعـت نکـردن تعـدادي از     البته بآید اضافه کرد، گزارش
  2.انصار وجود دارد

بـا  » عبـاده  سـعد بـن  «پسرعموي » سعد بشیر بن«دلیل سوم این است که بیعت 
باعث شکاف در خزرج  3اي بود، قبیلههاي درون ابوبکر که از روي حسد و رقابت

از نقیبان اوس، در میان اوسیان بر ضد خـزرج، باعـث   » حضیر ناسید ب«و سخنان 
و سخنان اسـید  » سعد بشیربن«توان چنین گفت که اگر بیعت  می 4.بیعت اوس شد

بعـدها  . گرفـت  کردند و خالفت ابوبکر شکل نمی نبود، اوس و خزرج بیعت نمی
در تـو  سعد یاداوري کرد که پ سعد به نعمان پسر بشیر بن بندر جنگ صفین، قیس

  5.انگیزي کرد علیه انصار فتنه
عوف خطاب به انصار دربـاره فضـل    دلیل چهارم این است که عبدالرحمان بن

و ابوعبیـده در میـان    7انی چون ابوبکر، عمر، حضرت علـی قریش، از نبود کس
در جواب او، پس از ذکر فضایل انصار، یـاداور شـد   » ارقم زیدبن«. انصار یاد کرد

که از قریش نام بردي، کسی هست که اگر خالفـت را مطالبـه   که در میان کسانی 

                                                           
 .ھمان. 1
  .١٢٤ص، ٢، جیعقوبیتاریخ . 2
بشیر . ٦٠، صالسقیفه و الفدکعبدالعزیز، جوھری بصری بغدادی،  ؛ ابوبکر احمد بن٤٥٨، ص٢، ھمان، جطبری. 3

حسین مونس، (زیست می» ُسنح«حارثه بود که ابوبکر در محله آنان به نام  ھمسر ابوبکر از بنی» خارجهام«پدر 
- ابن«. کند زید ذکر می بکر را حبیبه دختر خارجه بنسعد نام ھمسِر خزرجِی ساکِن ُسنِح ابو؛ ابن)٦٠١ھمان، ص

 ).١٢٦ ، ص٣ج ،الکبری طبقات ، سعد
 .٤٥٨ ، ص٢، ھمان، جطبری. 4
 .٤٤٩ ص ،صفین وقعه، مزاحم بن نصر .5
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  1.طالب ابی بنعلی: کرد کرد، کسی با او مخالفت نمی می
در حمایـت  » ساعده انصاري بنعویم«توان سخن برخی چون  دلیل پنجم را می

و پشیمانی انصار از بیعت  2قبل از ورود مهاجران به سقیفه :بیت از بیعت با اهل
گیـري، خشـم    با ایـن کنـاره   3.گیري از وي پس از بیعت دانست کنارهبا ابوبکر و 

. قریش برانگیخته شد و خطباي آنان، به ویژه عمروعاص، انصار را هجـو کردنـد  
عباس، در حمایت از انصـار   بنو فضل 7هاشم مخصوصا امام علی ابل، بنیدر مق

هـري  م بـی . که نشان از همـاهنگی مواضـع و دلیـل دیگـري اسـت      4سخن راندند
حکومت به انصار که در سطور اینده خواهد امـد نیـز مهـر تأییـدي بـر یکسـانی       

  .هاشم است مواضع انصار و بنی
منذر در سقیفه بدان اشاره کرده، ترس انصار از روي کار  بندلیل ششم که حباب

هـا،   امدن قریش و مهاجران و انتقام آنان از انصار در اینده بود؛ زیرا انصار در جنگ
 5.ارایی کرده و در کشتار آنان شریک بودند پدران و برادران مشرك آنان صفمقابل 

  .هاي دودمانی در عرب، بسیار طبیعی است این نکته با توجه به عصبیت
اي بـه همـراه ابـوبکر از     که پس از پایان بیعت در سقیفه، عـده  اخرین دلیل آن

                                                           
با این تفاوت که روایت یعقوبی این جریان را در وقایع . ١٢٣ ، ص٢، جتاریخ یعقوبی ؛٥٧٩ زبیر بن بکار، ص. 1 

عوف در سقیفه حضور نداشته ولی زبیر بن بکار، در ادامه  اشکال آن این است که عبدالرحمان بنسقیفه آورده و 
که به زعم پس از ازدحام برای بیعت، متفرق شده بودند نه آن وقایع سقیفه و در مسجدالنبی آورده زمانی که مردم

 .فردای بیعت باشد) ١٨، ص)تاریخ خلفا(، ٢ج تاریخ سیاسی اسالم،رسول جعفریان، ( برخی محققان معاصر
ارقم جواب  ارقم و در دومی زید بن بکار این است که در اولی منذربن تفاوت دیگر روایت یعقوبی و زبیر بن

  .دھد عوف را می عبدالرحمان بن
 کوفی، اعثم ؛ ابن٣٤ص الشیبانی، حارثه بن المثنی ذکر و العراق فتوح من نبذه مع الرده واقدی،، عمر بن محمد. 2

  .٧، ص١ج لفتوح،ا
 .١٢٨ ، ص٢ ، جتاریخ یعقوبی؛ ٥٨٣ بن بکار، ھمان، صزبیر . 3
 .؛ یعقوبی، ھمان٥٩٩-٥٩٥ بن بکار، ھمان، صزبیر . 4
 .٥٨٠، ص١ج، انساب األشراف ،بالذری ،جابر بن یحیی بنأحمد  .5
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گرفتند و دستش را دیدند، می ها می سقیفه خارج شدند و هر کسی را که در کوچه
دهد که بسـیاري  این مطلب، نشان می 1.مالیدند به معناي بیعت به دست ابوبکر می

زیرا اگر فضاي عمومی عادي، شفاف و بدون تنش بود، . هنوز بیعت نکرده بودند
توان براي  دالیل زیادي می. نیازي به شتاب، شانتاژ و ایجاد فشار براي بیعت نبود

با توجه  9پس از پیامبر 7که وضوح جانشینی امام علی شمرداین عدم بیعت بر
هاي ایشان، اطالع مردم از اختالف بزرگان بر سـر جانشـینی و انتظـار     به سفارش

  .تواند از ان جمله باشد می» عاقبت امر و نارضایتی از بیعت با ابوبکر
  ایا تجمع انصار در سقیفه قابل نکوهش است؟ 

  :رددگجا دو دیدگاه مطرح میدر این
داند؛ زیرا انصار با اگاهی از تصمیم دیدگاه اول انصار را مستحق نکوهش نمی

شـک  بی. ینده و شهر خود بودندآقریش مبنی بر غصب خالفت، به راستی نگران 
و تشکیل حـزب  9ها و پناه دادن به پیامبر ترین دالیل اسالم اوردن مدنی از اصلی

هان در بیعـت دوم عقبـه،    بنالهیثمسخنان ابو. انصار، اختالف اوس و خزرج بود ی تَ
پـس از   9دلیلی بر این است که انصار از ابتدا نگـران زمـانی بودنـد کـه پیـامبر     

و  9حضـور پیـامبر   2.موفقیت، مدینه را ترك کنند و اختالف دوبـاره سـربراورد  
بار دیگر پس ارامش در اداره مدینه، براي انصار چندان اهمیت داشت که آنان یک

از مدینـه بـه مکـه بـروز      9که، نگرانی خود را از کوچ احتمالی پیـامبر از فتح م
چنان که در سطور پیشین گذشت، انصار که از قصـد قـریش مبنـی     لذا هم 3.دادند

مبنـی بـر جانشـینی     9اندازي بر خالفت اگاه و از تحقق خواسته پیامبر بر دست

                                                           
 .٤٨ ، ھمان، صجوھری. 1
  .٣٦٣ ، ص٢؛ طبری، ھمان، ج٤٦٢، ص ٣ ج ،المسند حنبل، ؛ ابن٤٤٢، ص ١ھشام، ھمان، جابن . 2
  .١٦٣ص ،المعارف؛ ٤١٦ ، ص٢ھشام، ھمان، جابن . 3
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. هـم امدنـد   مایوس بودند، براي اداره امور خـویش در سـقیفه گـرد    7امام علی
 طبیعـی  انصـار  سـوي  از را سـقیفه  اجتمـاع  مونس نیز گر معاصر، حسین پژوهش

 امـت  مرکـز  اکنون که بوده آنان شهر شهر، و آنان سرزمین سرزمین، زیرا داند؛ می
 امـان  در تـاکنون  کـه  آنـان  تکلیف که بودند این نگران انصار. است شده اسالمی
 هر مسلمانان ایا .شود می چه ایشان حلتر از پس اند، زیسته می 9پیامبر و اسالم
 امـور  اداره بـه  خـویش  شـهر  در یـک  هـر  و گردنـد  بـازمی  خـویش  بالد به یک
 پـی  در ابتدا از عمر مخصوصا و ابوبکر اما افتد؟ می دیگري اتفاق یا و پردازند می
  1.بودند مسلمانان همه امور گیري دست به

در بیعـت عقبـه دوم بـا    ن است که انصار بـه دلیـل عهـدي کـه     آدیدگاه دوم 
گونه که از خود و خـانواده خـود حمایـت     بایست همان بسته بودند، می 9پیامبر
در  9نمودند؛ اما آنان پس از پیـامبر بیت نیز دفاع می و اهل9کردند، از پیامبر می

در . کنـد  اشاره مـی ( این دیدگاه به فرمایشی از امام صادق. این امر کوتاهی کردند
حسن که بـه شـکلی   بنالحسن از جمله عبداهللا پس از دیدن بنیاین گزارش، امام 

بار و در کسوت اسارت به دستور منصور دوانیقی از مدینه به سوي عراق در  رقت
  :بود، گریستند و فرمودند  حرکت

 االنصـار  ابنـاء  ال و االنصـار،  وفـت  مـا  هـذا واهللا  بعد حرمه للّه تحفظ ال واهللا
   2العقبه؛ علی بیعهال من اعطوه بما 9اهللا لرسول

به خدا سوگند انصـار  ! به خدا سوگند، زین پس حرمتی نگاه داشته نخواهد شد
  !وفا نکردند بسته بودند، 9و فرزندانشان به عهدي که در عقبه با رسول خدا

  :سپس فرمودند
از «؛ »بالعقبـه  البیعـه  علیهم خذ«: توصیه کردند که7به امام علی( رسول خدا

                                                           
  .٥٩٩و ٥٩٧ مونس، ھمان، صحسین . 1
  .١٩٦ص ،الطالبیینمقاتل، اصفھانی، ابوالفرج. 2
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» چگونـه؟ «: پرسـیدند 7امـام علـی  »ق عقبه، بیعت بگیرسیاانصار به سبک و 
  ).رسوله و اهللایبایعون: (گونه این: فرمودند 9رسول خدا

بیعت  9این عبارت، همان عبارتی است که انصار در بیعت عقبه دوم با پیامبر
عدم وفـاي انصـار   «به )این گزارش در برخی منابع بدون اشاره امام صادق. کردند

  1.تامده اس» به عهدشان
  
  گانه در دوره خلفاي سه7مام علیا به مدنیان گرایشچگونگی ) ب

و اهـل   7گانه، بررسی رابطـه امـام علـی    سهپس از سقیفه و در زمان خلفاي 
مدینه مشکل است؛ زیرا ایشان در سکوت خبري و یا شآید بایکوت خبري به سر 

د دارد، به حل هایی که براي بررسی رابطه انصار و خلفا وجو اما گزارش. بردند می
روي رابطه انصار و خلفا یک سکه دوروسـت کـه یـک   . کند این مشکل کمک می

ن کدورت رابطه انصـار بـا   آمهري حکومت قریشی به انصار و روي دیگر  ن، بیآ
با بررسی این دو محور از سویی و با توجـه بـه شناسـایی سـه حـزب      . خلفاست

گر و بـا توجـه بـه اشـتراك     صدر اسالم از سوي دی هاشم در قریش، انصار و بنی
هاشم در تقابل با قریش، بایستی به صورت طبیعی گـرایش انصـار را    انصار و بنی
اینـک اثبـات دو محـور    . دانسـت  7با محوریت امام علـی  :بیت به سوي اهل

  :آید مذکور در پی می
  انصار بهقریشی  حکومت يمهر یب. 1

که حکومـت وقـت بـه    یابیم  گانه، درمی با کاوش در حوادث دوره خلفاي سه
 درانصار  مواضعهاي صدر اسالم و  چون تبارگرایی، کینه و انتقام جنگ دالیلی هم

  . کرد مهري می ، به آنان بیفهیسق

                                                           
  .٥٤٠، ص٧، ھمان، جطبری. 1
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در  9تاسـیس پـس از پیـامبر   سقیفه یکی از محورهایی بود که خالفـت تـازه  
 نآکسانی که در سقیفه و یا پـس از  . کرد ن حرکت میآسپردن مناصب، بر اساس 

. مهـري کـرد  شدگان سقیفه دچار چالش بودند، بعدها حکومت به آنان بی بیعت با
او پس . عاص اشاره کرد سعید بن توان به داستان خالد بن براي اثبات این ادعا، می

جا که از خالفت ابوبکر ناراضـی بـود، در   نآاز واقعه سقیفه، وارد مدینه شد و از 
کر او را بـه فرمانـدهی جنـگ بـا شـامیان      پس از ان، ابـوب  1.بیعت با او تاخیر کرد

گیـري حکـم    برگزید اما عمر با یاداوري تـاخیر او در بیعـت، ابـوبکر را بـه پـس     
. که قریشی بود، مشمول این مجـازات شـد   او با این 2.اش راهنمایی کرد فرماندهی

تـر   منطقی است که انصار به دلیل مواضع شدیدترشان در سقیفه و تبارشان، بـیش 
ها، نسپردن فرماندهی به انصار در یـازده   رمانفاز جمله این  .ري شوندمه دچار بی

هاي رده و چهـار پسـت فرمانـدهی در فتوحـات شـام       پست فرماندهی در جنگ
و » شماس خزرجـی  قیس بن ثابت بن«با اعتراض  4البته در جنگ با طلیحه، 3.است

و » قـیس  بنثابت«ه و در ادامه پشیمانی ابوبکر، فرماندهی انصار ب» ثابت حسان بن«
نـوع عبـاراتی کـه ثابـت در     . 5سـپرده شـد  » ولیـد  خالدبن«فرماندهی مهاجرین به 

الـود شـدن ایـن اب، از سرچشـمه      اعتراض خود اورده، اشاره بدان دارد کـه گـل  
  6.سقیفه بوده است

                                                           
  .٥٨٨ ، ص١، ھمان، جبالذری. 1
  .٩٧٥ص ،٣؛ ابن عبدالبر، ھمان، ج٧٣ ص ،٤سعد، ھمان، جابن  .2
  .٦٠٠مونس، ھمان، صحسین . 3
ناتمام 9جنگ با او با خبر ارتحال رسول خدا. کرد نبوت در پایان دوره نبوی ادعای اسدی، خویلد بن طلیحه. 4

 بن بنواسد گیری به نام بزاخه در منطقه طایفهکنار آب این جنگ در. ماند و در زمان حکومت ابوبکر انجام شد
  .خزیمه روی داد

  .١٢٩ ، ص٢ ، جیخ یعقوبیتار، یعقوبی. 5
  .ھمان. 6
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از مجموع کارگزاران . گیري کرد توان در نصب کارگزارن نیز ره این سیر را می
 1.منصب گرفتـه بودنـد   9نصاري هستند که از سوي رسول اکرمسه تن ا ابوبکر،

دسـت بـه تغییـر آنـان      2بود، 9جا که شعار ابوبکر، تبعیت محض از پیامبرآناز 
ها به دلیل  این جریان. دست نزد، ولی شخص جدیدي را نیز از انصار نصب نکرد

شـی از  که بالفاصله پس از سقیفه روي داده، بـه احتمـال قریـب بـه یقـین، نا      این
  .حوادث سقیفه بوده است
کنـد کـه حـزب     هاي پایانی زندگانی ابـوبکر، تأییـد مـی    خبري درباره ساعت

روز سقیفه عمل نکردند و انصـار را   3»منا االمراء و منکم الوزراء«قریشی به تعهد 
. جا که توانسته و به شدیدترین وجه ممکن از امور حکومتی محروم ساختندآنتا 

کرد که کاش سه کـار   کند که ابوبکر به هنگام احتضار، ارزو می میاین خبر، تأیید 
پرسـیده   9را انجام داده بود؛ سه کار را انجام نداده بود و سه سؤال را از پیـامبر 

ایا انصـار از  « 4»؟نصیب االمر هذا فی لالنصار هل«که  ها این سؤال آنیکی از . بود

                                                           
؛ برای آن سه تن انصاری و نصب آنان ٤٢١-٤٢٠ص ،٢ج ،التاریخ فی الکامل :کارگزاران ابوبکر، نکبرای . 1

، ٣ ھمان، ج: حضرمی خزرجی ، عالء بن٥٣٣، ص٢لبید انصاری، ج ابن عبدالبر، زیاد بن: ، نک9توسط پیامبر
 .١٤٠٣ ھمان، ص: جبل خزرجی و معاذ بن ١٠٨٦ ص

؛ در داستان پس ٢٢٤ ص ،٣ طبری، ھمان، ج :»من تابعم نه مبدع«: خطبه ابوبکر پس از بیعت: نمونه نکبرای . 2
 رایت امرا ادع ال اّهللاٰ  و انی«: گوید ابوبکر می» صدقه فھو ترکنا ما نورث، ال«ندادن فدک از سوی ابوبکر به استناد 

؛ در اصرار ابوبکر برای فرستادن سپاه اسامه، با وجود ٢٠٨ ص ،٣ ھمان، ج طبری، :»صنعته اال یصنعه اّهللاٰ  رسول
 تخطفنی السباع ان ظننت لو بیده، بکر ابی نفس الذی و«حکومت نوپای او و خطر مرتدان، با این استدالل که 

 أحل ال اّهللاٰ  و«؛ ٢٢٥ ص ،ھمان :»!النفذته غیری القری فی یبق لم ولو( اّهللاٰ  رسول به امر کما اسامه بعث النفذت
 جرت لو غیره إله ال الّذی و«و یا  ٣١١ ، ص٥ ج، البدایه و النھایه ،بن کثیر دمشقیا: »اّهللاٰ  رسول عقدھا رایه

، رسول أزواج بأرجل الکالب ، رسول وجھه جیشا رددت ما اّهللاٰ  ھمان، ج: (» 9پیامبر عقده لواء حللت ال و اّهللاٰ
 ).٣٠٥ ، ص٦

  .٣٢٥ ، ص٢ ، جملالکا؛ ابن اثیر، ٢٠٢، ص٣، ھمان، جطبری. 3
  .٤٣١ ، ص٣، ھمان، جطبری. 4
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االئمه مـن  «که ابوبکر خود راوي  نبا توجه به ای »سهمی دارند؟) خالفت(این امر 
، »نصـیب «در روز سقیفه بود و با توجه به کاربرد کلمه  9از پیامبر اکرم» 1قریش

واضح است که سؤالش نه دربـاره اصـل خالفـت بلکـه دربـاره شـئون مختلـف        
جا، ابعاد محرومیت انصار از سطوح مختلف مـدیریتی  از این. حکومتی بوده است

گونه برداشت نکنیم، بآید بپـذیریم کـه    اگر این 2.شود میدر زمان ابوبکر مشخص 
را » االئمـه مـن قـریش   «گویی شده اسـت؛ یعنـی در سـقیفه،     ابوبکر دچار تناقض

دربـاره خالفـت    نمآید کـه کـاش از پیـامبر   کند و دو سال بعد ارزو می روایت می
ز سـوي  که خالفت هنوز بآیـد ا  این احتمال با توجه به این. انصار سؤال کرده بود

  .رسد یافت، بعید به نظر میعمر ادامه می
. محرومیت انصار از مناصب حکومتی، در زمان حکومت عمر نیز ادامه یافـت 

بیعـت  7سالمه که بعدها با امام علـی  بنصورت که از مجموع انصار، سلمه  بدین
و عمیـر   4زیـد کـارگزار بصـره    عبدالرحمان سـهل بـن   3نکرد، والی یمامه گردید،

  5.شدند ز والی حمصسعد نی بن
در زمان عثمان نیز به دلیل گرایش وي به امویان، حتی قریشیان غیراموي نیـز  
از بسیاري مواهب و مناصب محروم ماندند، چه رسد به انصار که عذرشان از قبل 

  .خواسته شده بود

                                                           
  .٥٨٢ ص ،١ ، ھمان، جبالذری .1
 ص ،٦٢ ش ،١دوره، علوم حدیث، فصلنامه »حدیث پشیمانی«اکبری، محمد اّهللاٰ : تفصیل خبر مذکور، نکدرباره . 2

١٩٨-١٧٥.  
  .٦٤١ ، ص٢عبدالبر، ھمان، جابن . 3
  .٣٥٤ص ،٣ج ،الصحابه معرفه فی الغابه أسد جزری، اثیر ابن، علی عزالدین. 4
  .١٢١٦ص ،٣عبدالبر، ھمان، جابن  .5
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  کدورت رابطه انصار با خلفا. 2
دن برخـی از  توان براي ایـن کـدورت اورد، بیعـت نکـر     اولین شاهدي که می
 عباده اشاره کرد کـه یـک   توان به سعدبن ها می آناز جمله . انصار در سقیفه است

 بـراء  2قـیس پسـر سـعد،    1.شـد  کشته مشکوکی طرز به شام حوران در بعد، سال
  .شمار دیگري از همین افراد بودند 3کعب، بن ابی و عازب بن

بـه  7ان به امام علـی آن کننده با ابوبکر و رجوع پشیمانی برخی از انصار بیعت
در ایـن گـزارش، نـام    . موجود اسـت  رجال کشیعنوان شاهد بعدي در گزارش 

 ارقـم،  بنزیـد  عبـداهللا،  بنجـابر  ،ثابت بنهخزیمانصاري،  یوبابوا تیهان، بنبوهیثما
 صـامت،  بـن  عبـاده  حنیف، بن عثمان مالک، بنبراء حنیف، بنسهل ،بوسعیدخدريا

 هبریـد  حصـین،  بـن عمـران  ،حمـق  بن عمرو حاتم، بن عدي عباده، بن سعد بن قیس
گیري انصار از قریش  یعقوبی نیز به کناره 4.خورد به چشم می کثیر بنبشر و اسلمی

بازگشـت بـه امـام    «، »پشیمانی«العمل  زمان بین بیعت و سه عکس 5.کنداشاره می
ها دقیقا مشخص نیسـت،   ، در این دست از گزارش»گیري از قریش کناره«و » علی

در . کنـد  ما گرایش افراد شاخص انصـار و فضـاي کـدر سیاسـی را ترسـیم مـی      ا
سـؤال یـک   . ابوبکر پس از بیعت، مالی را بین مردم تقسیم کـرد  گزارش دیگري،

پیرزن مدنی از مامور تقسیم مال، مبنـی بـر توزیـع مـال بـه دلیـل تـرس آنـان از         
اوضـاع سیاسـی    دهد که رغم پاسخ منفی مامور، نشان می گیري بیعت، علی بازپس

                                                           
 .٢٥٠ص ،١، ھمان، جبالذری .1
 .٧٩ص ،رجال حسن، طوسی، بن محمدابوجعفر . 2
 .١٢٤، ص٢، جتاریخیعقوبی، : این دو نفر، نکبرای . 3
 .٦٧، ص)رجال کشی(اختیار معرفه الرجال حسن، طوسی،  محمد بنابوجعفر . 4
 .١٢٨ص ،٢، جییعقوب تاریخ .5
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  1.موجود در مدینه براي حزب حاکم، شفاف و مطمئن نبوده است
کاري با خلفا، شاهد دیگري بر تیرگی روابط انصار با امتناع برخی انصار از هم

مسئول محاسبه خرمـاي   9تیهان در زمان پیامبر بنبراي نمونه، ابوهیثم. خلفاست
  2.کر رد کردخیبر بود ولی پیشنهاد این شغل را از سوي ابوب

نگارنده تاکنون گزارشی درباره موضع منفی انصار در برابر خلیفـه دوم نیافتـه   
امـا دوره عثمـان نیـز     3.تواند به دلیل مشی خشن و قاطع وي باشـد  این می. است

تر این شواهد ذیل عنـوان نقـش مـدنیان در     بیش. هاست دست گزارش مملو ازاین
نگـاري اهـل سـنت، راوي     در تـاریخ . اوري اسـت  شورش علیه عثمان قابل جمع

، تمام گنـاه شـورش علیـه عثمـان را بـه گـردن       »عمر بنسیف«پردازي به نام  قصه
امـا منـابع از    4.انـدازد  شده یمنی می مسلمان ، شخصیت یهوديِ تازه»سبا بنعبداهللا«

گــزارش . گــزارش همراهــی مــدنیان بــا شورشــیان مصــري و کــوفی سرشــارند 
رساز است؛ زیرا او اعتقاد دارد کـه عثمـان مظلومانـه    مسیب یک نمونه کا سعیدبن
رغـم   ن که مردم مصر متوجـه شـدند کـه بـه    آاز وي گزارش کرده، پس. کشته شد

بکر، پیکی حامـل دسـتور حـبس و     ابی توافق آنان با عثمان بر سر امارت محمدبن
شکنجه آنان از سوي دارالخالفه به سوي مصـر روانـه اسـت، بـه سـوي عثمـان       

کند که در این زمان، کسـی   سپس سعید اذعان می. او را محاصره کردندبازگشته، 

                                                           
 .١٣٦ ص ،٣ ، ھمان، جسعدابن .1
 .٣٤٢ ص ،پیشین .2
- ٢١٧، ص٣ سعد، ھمان، ج؛ ابن٣٧٤-٣٧٣، ص٤، جالمصنف عبدالرزاق صنعانی،: خشونت عمر، نکبرای . 3

، ١الحدید، ج ؛ ابن ابی٤٥٠-٤٤٩ ، ص٧، جیعلی مسند ابیعلی ابویعلی موصلی ،  ؛ احمد بن٢٥٩، ٢١٨
  .١٧٤ص

؛ سبا و اساطیر اخری عبداّهللاٰ بنمرتضی، عسکری، : سبا، نک درباره عبداّهللاٰ ابن. ٣٤١-٣٤٠، ص٤ج ، ھمان،طبری. 4
  .ای، ترجمه فریدون بدرهتاریخ اسماعیلیان؛ برنارد لوییس، الفتنه الکبریطه حسین، 
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او بـه طـور   . در مدینه نبود که از عثمان کینـه و دشـمنی شـدیدي نداشـته باشـد     
تمــیم و از مخــزوم، بنــیغفــار، بنــیزهــره، بنــیمشــخص از قبایــل هــذیل، بنــی

بـه طـور   بکر، حذیفـه و   ابی چون عایشه، طلحه، زبیر، محمدبن هایی هم شخصیت
در گـزارش دیگـري، ابوسـعید خـدري از      1.برد نام می 9کلی از اصحاب پیامبر

بزرگـی عـدد و    2.کند همراهی هشتصد تن از صحابه در جریان قتل عثمان یاد می
اند، بـه   هجري که بسیاري از اصحاب درگذشته 35توجه به وقوع حادثه در سال 

اب مـدنی و غیرمـدنی   گر را به همراهـی قریـب بـه اتفـاق اصـح      راحتی پژوهش
پیش از شورش نیز اولین اعتراض شدید بر عثمـان از  . سازد رهنمون می 9پیامبر

-تـوان بـه جبلـه    پس از ابوذر و عماریاسـر، مـی  . سوي اهل مدینه صورت گرفت

 تجهمـه  و عثمـان  علـی  اجتـرا  من اول«او به عنوان . عمرو ساعدي اشاره کرد بن
از جمله کارهاي او توهین، تهدیـد بـه قتـل،     .شناخته شده است »3الغلیظ بالمنطق

اسارت و پایین کشیدن از منبر، جلوگیري از برگزاري نمـاز بـر جنـازه خلیفـه و     
جلوگیري از دفن عثمـان تـا    4.اجبار بر دفن عثمان در خارج از قبرستان بقیع بود

 غزیه انصاري نیز نسبت داده عمرو بن بنبا خلیفه جدید، به حجاج مسلمانانبیعت 
و بـا شمشـیر    7 مصریان را به حمله ترغیـب نمـود   6»الداریوم«او در  5.شده است

                                                           
  .١١٦١- ١١٥٧، ص٤، جتاریخ المدینه المنورهنمیری بصری،  شبه، بنعمر ابوزید . 1
  .١١٧٥ ، صپیشین. 2
» بالمنطق السییء«در برخی منابع عبارت . وگوی تند حمله کردکسی که جرأت کرد و بر عثمان با گفتاولین . 3

 ).٣٦٥ ، ص٤، ھمان، جطبری.( آمده است
 کثیر ؛ ابن١٦٨ ص ،٣ج ،لکاملا؛ ابن اثیر، ٣٦٥ ص ،٤ ھمان، ج ،طبری؛ ٥٣٦ ، ص٥ھمان، ج ،بالذری .4

 .١٧٦ص ،٧ج ،النھایه و البدایه دمشقی،
 .٤٣٢-٤٣١ ، ص٢اعثم، ھمان، جابن . 5
 .لقب گرفته است» الداریوم«حمله به خانه عثمان، روز . 6
 .٤٢٤ ، صپیشین. 7
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ثابـت کـه انصـار را بـه      او در جـواب زیـدبن   1.اي به گردن مروان وارد کرد ضربه
ا(خواند، ایـه   انصراف از شرکت در فتنه و یاري رساندن به عثمان فرامی  اَطْعنـا انـَّ

ِبیالا َفاَضلُّونَا کبَراَءنا وَ  ساَدتَنا رافع انصاري نیز بـه   بنالبته رفاعه 3.را تالوت نمود 2)لسَّ
اي خطـاب   معاویه نیز در نامـه  4.اخنس منسوب است بنزدن مروان و کشتن مغیره

داند که مردم را بر ضـد عثمـان    سعد انصاري، او را از جمله کسانی می بنبه قیس
 6.ه اباحه خون عثمان استحذیفه نیز از جمله مدنیان متهم ب ابی محمدبن 5.شوراند

این دو به همراه  7.بکر مردم مصر را از کارهاي عثمان اگاه کردند ابی او و محمدبن
حزم انصاري، سه محمد نامی هستند که شدیدترین افـراد علیـه    عمرو بن محمدبن

همسایگی، محل حمله به عثمـان و   حزم به دلیل منزل ابن 8.اند عثمان شناخته شده
عبدالرحمان از جمله ایـن مـدافعان بـود کـه بـه دسـت        بنعبداهللا 9.مدافعانش بود
الدار همه مدینـه   در یک کالم، در یوم 10.حنبل جمحی به قتل رسید بنعبدالرحمان

                                                           
 .٤٥٨، ص١، جاسدالغابه؛ ابن اثیر، ٣٢٧ عبدالبر، ھمان، صابن . 1
 به راه از را ما و کردیم اطاعت را خویش تران بزرگ و رؤسا ما پروردگارا،: گویند می و«: ٦٧احزاب، آیه سوره . 2

 ».کردند در
» ابن عدی«؛ دینوری نیز این گزارش را آورده ولی حجاج را ٤٥٨، ص١، جاسدالغابهاعثم، پیشین؛ ابن اثیر، ابن . 3

 ).١٠٣، ص١، جالخلفاء به تاریخ معروف السیاسه و اإلمامهقتیبه دینوری،  ابن.( ذکر کرده است
 .٤٢٧ ، ص٢، ج؛ ابن اعثم، ھمان٣٨٢، ٤، ھمان، جطبری. 4
 .٥٥٠ص ،٤ج ،الغارات کوفی، ثقفی ،محمد بن ابراھیم ؛ ابواسحاق٣٩٠ ص ،٢، ھمان، جبالذری .5
 .٢٩٢، ص٤، ھمان، جطبری. 6
 .٣٥٧، صپیشین. 7
ابن (» حزم بن عمرو بن محمد و حذیفه أبی بن محمد بکر، أبی بن محمد؛ المحمدون عثمان علی الناس أشدّ  کان«. 8

 ).١٣٧٥، ص٣عبدالبر، ھمان، ج
 .٣٧٩، ص٤، ھمان، جطبری. 9

و در » خویلد بن العوام بن«در منبع نخست او . ٤٢٨، ص٢؛ ابن اعثم، ھمان، ج٥٧١، ص٥، ھمان، جبالذری. 10
 .ذکر شده است» العوام بن مروان بن«دیگری 
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اي براي تبرئه برخی از انصـار،   تالش عده. جز اندکی، علیه عثمان برخاسته بودند
  1.کند خللی به نکته مذکور وارد نمی

  
  در حکومت علوي 7مام علیا به مدنیان گرایشچگونگی ) ج

انی کـه نوبـت بـه خالفـت امـام      گانـه، زمـ   پس از مقطع زمـانی خلفـاي سـه   
 از نفـر،  چنـد  جز به نصارا رسید، همه مدنیان به جز برخی امویان و همه7علی
-همسـلم  نـه، یمز فـه یطا زکـات  مسئول ،مالک بنکعب شاعر، ثابت بنحسان جمله
 مسـئول  ،ثابـت  بنزیـد  ،بشـیر  بـن نعمان ،مسلمه بندمحم ابوسعیدخدري، ،مخلد بن
 با بودند، عثمانی که عجرد بنکعب و عبید بنهفضال ،خدیج بنرافع عثمان، المال تیب

 تنهـا  و 3کننـده عـت یب را انصـار  تمـام  ،يگرید گزارش 2.کردند عتیب7امام علی
 وقـش و  بنهسلم ،مسلمه بنمحمد ثابت، زیدبن صهیب، عمر، بنا ،وقاص ابی بنسعد
البتـه راوي از انصـاري بـودن     4.دانـد  یمـ  عـت یب بدوناز مهاجران  را زید بنهاسام

گـزارش دیگـري نیـز بـه     . مسـلمه غفلـت ورزیـده اسـت     ثابت و محمدبن زیدبن
کـه   نکته داراي اهمیت آن .است اشاره کرده 5مدنیان اجماع از یانمصرخوشحالی 

                                                           
 ص ،٣البر، ھمان، جابن عبد. عمرو انصاری از کمک در قتل عثمان نمونه، نک به تالش برای تبرئه فروه بنبرای . 1

ثابت از معدود مدنیان ھوادار عثمان، در شعری ھمه انصار را به خوار کردن عثمان و یاری  ؛ زید بن)١٢٦٠
 ).٤٧ ، ص٥ج، العقدالفرید، ، ابن عبدربهمحمد احمد بن. (ندادن او نکوھیده است

 .٤٣٠-٤٢٩ ، ص٤، ھمان، جطبری. 2
 .٤٣٥، ص پیشین. 3
زید را از  بن هساما مسلمه و بن محمد ،عمر بنّهللاٰ اعبد ،مالک بنسعد؛ گزارش دیگری ٤٣١ص ،٤، ھمان، جطبری. 4

محمد  مفید، محمد بن: ؛ برای اطالعات نک٧٧، ص١ابن عبدالبر، ھمان، ج: داند نکردگان معروف می بیعت
 .٨ ، ص٤، جشرح ابن ابی الحدید؛ ٩١، صالجملنعمان،  بن

 .٤٣٤ ، ص٤، ھمان، جطبری. 5
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 1؛»فیـه  کـانوا  کما کانوا و ،همدینال اهل امر المرا صار« که دهما يگرید گزارش در
 تـوان  مـی  جانیا از ».بودند که شدند همان آنان و بود افتاده مدنیان دست به کار«

  .گرفت جهینت نآ از قبل و زمان آن در را7علی امام به آنان شیگرا
بررسـی جنـگ جمـل از ایـن     . کمی پس از بیعت، نوبت به جنگ جمل رسید

کند، بیعت مدنیان و به خصوص انصار، چه میزان  حیث اهمیت دارد که معلوم می
بعضی از منابع، رقم . طلبی بوده است سواري و فرصت اثر داشته و چه میزان موج

در جنگ جمل را چهارهزار نفر از ده هزار 7هاي موجود در سپاه امام علی نیمد
در اند و چهارصـد نفرشـان   دانند که از این میان، هشتصد نفر انصاري بوده نفر می

هرچند جمعیت تقریبـی مدینـه در منـابع یافـت      2.اند بیعت رضوان حضور داشته
ها با  نشد، با توجه به کوچکی این شهر و گسیل جنگاوران از همه مناطق به جبهه

افزایش محسوسی داشـته   9شروع فتوحات، نبآید جمعیت نسبت به دوره پیامبر
و اهل مدینه در  انصاررنگ پر شرکتبنابراین رقم مذکور درشت و نشان از . باشد

 از انصـار  يحـداکثر  تیحماگران معاصر نیز با ذکر  برخی پژوهش. ن برهه داردآ
ــی  ــام عل ــگ در7ام ــل جن ــل را  جم ــاري جم ــان انص ــدود، غایب ــون  يمع چ

چـون گـزارش    هاي حداقلی را هم هرچند اگر گزارش 3.اندمسلمه دانسته محمدبن
نه را به همراه برخی غیرمدنیان هفتصـد  طبري نیز بنگریم که همه سپاه امام از مدی

اي بر اهل مدینه روا نیست، زیـرا مدینـه شـهر جنگـاوري      خرده 4شمرد، تن برمی
بـه  . امدن زمان، کوفه مرکز سپاهیان و پایگاه نظامی به شمار میآنبوده است و در 

                                                           
 .١٩٤ ، ص٣، جالکامل؛ ابن اثیر، ٤٣٥ ، صنپیشی. 1
؛ ابن ١١٠ ص ،خیاط بن خلیفه تاریخمشھور به شباب،  خلیفه، عصفری لیثی ھبیره أبی بن خیاط ابنأبوعمرو . 2

 .٦٤ ص ،٥عبدربه، ج
 .١٥٨ ، ھمان، صمادلونگ. 3
  .٤٥٥ ، ص٤ ، ھمان، جطبری .4
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که در همان گزارش، امام سپاه هفتصد نفري را براي مبارزه با شـام تهیـه    ویژه آن
یده بودند و واضح است که چشم امید ایشان به سپاهیان کـوفی بـود و بـا یـک     د

  .اند سپاه هفتصد نفري قصد رویارویی با سپاه شام را نداشته
در . پـردازیم  ین مـی صف جنگپس از جنگ جمل، به بررسی گرایش انصار در 

هاي تاریخی مربوط به این مقطع زمـانی، حمایـت انصـار و اهـل مدینـه       گزارش
 ههمـ نماینـدگی از   به فیحن بنسهل. تر از حمایت اهل کوفه ذکر شده است مقدم

 بـود  خواهند ایشان با صلح و جنگ در آنان که داد نانیاطم 7علیامام  بهانصار 
ـ ز فرمایـد؛  جلـب  را کوفـه  مردم تیحما که کرد هیتوص حضرت به و  جلـب  رای

بـر ایـن حمایـت    امـا بهتـرین مؤیـد     1.است یاتیح اریبس ماما يبرا آنان تیحما
  :مستمر، سخن معاویه خطاب به انصار است

 روز. آیـد  بـوده  بسـیار  مـن  ضـد  بر و اندك من با خداه ب ... !انصار گروه اي
 دیدم شما هاي نیزه نوك در را مرگ که کردید تنگ منر ب را کار چنان صفین

  2.بود تر سخت ها نیزه تیزي از که گفتید من هجو چنان و
راضـی   معاویـه  جواب بدو یاداور شد که آنان به خالفتسعد نیز در  بن قیس

 او اطاعـت  کهه بود مردي یهمراه ،صفین روز درها با او  نآدلیل جنگ  و ندبودن
زیـرا مشـخص   . العـاده اهمیـت دارد   این نکته فـوق  3.اند دانسته می خدا اطاعت را
فـه  از سر حب و بغض نبوده بلکه یک وظی ،7کند حمایت انصار از امام علی یم

سعد در روز صفین نیز در جـواب   بنقیس. دینی و یک تبعیت اعتقادي بوده است

                                                           
 .٥٤٠، ص٢؛ ابن اعثم، ھمان، ج٩٤-٩٣ ، ھمان، صمنقری. 1
، ٣ج، مروج الذھب و معادن الجوھر ،مسعودی علی بن الحسین بنأبوالحسن علی ؛ ٥٥، ص٥، ھمان، جبالذری. 2

 .١٢١-١٢٠ ، ص٤؛ ابن عبدربه، ھمان، ج١٧ص
 .ھمان. 3
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گفته بود کـه انصـار    1بشیر، یکی از تنها دو مدنی موجود در سپاه معاویه، بننعمان
  2.حمایت کردند9کنند که از پیامبر حمایت می7گونه از امام علی آن

بـه پایـان   7امـام علـی   نیان و انصـار در کنـار  جنگ نهروان نیز با همراهی مد
سـعد   در این جنگ فرمانده اهل مدینه کـه هفتصـد نفـر بودنـد، قـیس بـن      . رسید
نظام ابوقتاده انصاري  نظام، ابوایوب انصاري و فرمانده پیاده عباده، فرمانده سواره بن

ایـن نکتـه را   . یک از انصار در میـان خـوارج نبودنـد    از سوي دیگر، هیچ 3.بودند
یـک از اصـحاب    عباس به خوارج استنباط کرد که هیچ فته ابنتوان از مفهوم گ می

  4.بینم را در میان شما نمی9پیامبر
هـایی از   گـزارش 7از جنگ صفین تا شهادت امـام علـی  در خالل مدت پس 

. هاي ایذایی سپاهیان معاویه به مناطق مختلف از جمله مدینه در دست است حمله
اه، فرمانـده لشـکر معاویـه بـه مدینـه،      ارطـ  ابـی  ها و ورود بسربن در پی این حمله

هـیچ   بدون سرب. ختیگر کوفه به نه،یمد در 7امام علی عامل ،يانصار وبیابوا
سر. شد شهر وارد یمقاومت را سرزنش  انصار از عثمان یاد کرد و اي، ضمن خطبه ب

ایـن   5.عبداهللا شروع کـرد  و سپس بیعت با آنان را از جابربن نمود قتل بهتهدید  و
تـا  7مستمر مدنیان از امام علی ش که مربوط به سال چهلم است، هواداريگزار

هـا، مـدنیان در دوره    بـا توجـه بـه گـزارش    . دهدپایان خالفت ایشان را نشان می
  :شوندتقسیم می حکومت علوي به سه دسته 

  تر انصار بودند؛اهل مدینه که بیش: 7هواداران امام علی. 1

                                                           
 ).١٨٨ص ،٢، جییعقوب تاریخ. (َمخلَد است بن ةاین دو، َمسلَمَ دومین  .1
 .٤٤٩ ، ھمان، صمنقری .2
 .٢٨٨ ، ص٧؛ ابن کثیر، ھمان، ج٣٤٥ ، ص٣مان، ج، ھالکاملاثیر، ابن . 3
 .٥٨٩ ص ،٣ج ،األعالم و المشاھیر وفیات و االسالم تاریخ احمد ذھبی، بن محمد الدین شمس. 4
 .١٣٩ ص ،٥ ھمان، ج ،یطبر. 5
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  م رفتند و یا به او وفادار ماندند؛که یا به سوي شا: عثمانیان. 2
تـرین   هـا در کوتـاه  نآکه جدا شدن ... کسانی چون طلحه، زبیر و : قریشیان. 3

  .زمان ممکن، نشان از سیاسی بودن اغراضشان در بیعت داشت
حضـرت از ابتـدا    آن. دو سـویه بـود  7است رابطه مدنیان با امام علی گفتنی

این مطلب از دفاع ایشان از مدنیان در برابر . نسبت به مدنیان نگرش مثبتی داشتند
چنـین در طـول خالفـت، امیـر     هـم  1.برداشت است قریش، در جریان سقیفه قابل

اهمیت این نکته در مقایسه با  2.مدینه از سوي ایشان همیشه یک فرد انصاري بود
تاثیر مثبتـی  7این کار امام علی. شود مشخص میعملکرد خلفاي اموي و عباسی 

  .گر نوع نگاه خلیفه نیز بودکرد و بیان ه مدینه ایجاد میدر جامع
  

  7مام حسنادر دوره :تیب اهل به مدنیان گرایشچگونگی ) د
ستی در تمایل بای :بیت گرایش مدنیان را به اهل7پس از شهادت امام علی

این کاوش را از دو طریق و بـا اسـتفاده از   . جو کردو جست 7آنان به امام حسن
  :دهیم و حدیث انجام میدو علم تاریخ 

  گیري از شواهد تاریخی با بهره 7ررسی گرایش مدنیان به امام حسنب. 1
، به امـام  7هاي تاریخی، عموم کوفیان، پس از شهادت امام علی بر پایه گزارش

اما ایا مـدنیان نیـز در صـحنه بیعـت در     . گرویدند و با ایشان بیعت کردند7حسن
  اند؟ ه چه میزان و تا چه زمانی در صحنه بودهمدینه حضور داشتند و اگر اري، ب

قدامه بـه   بنگردد که جاریه به زمانی بازمی 7یان با امام حسنتاریخِ بیعت مدن
، از سـوي  7هاي تحـت امـر امـام علـی     مینارطاه به سرز ابی دنبال تجاوز بسربن

                                                           
 .١٢٨ ، ص٢ ، جیعقوبی تاریخ. 1
 ).١٥٦، ص٥طبری، ھمان، ج. (حنیف انصاری و به قولی سھل بنابوایوب . 2
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در بین راه از شهادت امـام   .ایشان به سوي نجران، مکه و سپس مدینه گسیل شد
، مـدنیان  7م حسنپس از ورود به مدینه و اعالم خالفت اما. با خبر شد 7لیع

  1.وگو بیعت کردندبدون گفت
در 7جود گرایش و پیروي از امـام حسـن  در مقطع زمانی پس از صلح نیز و

پـس از   7حسن امام به خطاب صرد بن مانیسلکالم . توان ثابت کرد مدینه را می
  :صلح گویاي همین نکته است

یی ما ض نَا نْقَ ب جع نْ تَ ک مت یع اوِیه بع م ک  و عـ ونَ  م عـ ب ار  ـلٍ  الْـف قَاتنْ  م ـلِ  مـ اه 
کوفَه م الْ یاخُذُ کلُّه طَاءع م و الْ ی ه م ابوابِ علَ لهِ نَازِ م و م هع م م ثْلُهنْ م م  م ـائهِ نَ اب 

و م باعهِ تک سوي اتْ یع نْ ش لِ م رَ اهص ب   ؛ 2الْحجاز و هالْ
که همراه تو به غیر از شیعیان  کنیم درحالی ما از بیعت تو با معاویه تعجب می

جنگجـوي کـوفی اسـت کـه همگـی آنـان        هـزار ات، چهل بصري و حجازي
  .ماهیانه دریافت کرده و همراه فرزندان و پیروانشان بر در منازلشان هستند

 وجـود  بـر  کـه  اشـاره شـده   زحجا در 7حسن امام انیعیش به عبارت نیا در
که  میکن ریتعب مکه به را حجاز که این مگر. کندمیداللت  نهیمدمکه و  در گرایش

البته این برداشت به لحاظ جغرافیایی درست نیست؛ به عـالوه، همیشـه گـرایش    
بـراي نمونـه، در همـان    . از اهل مدینه کمتر بـوده اسـت  9بیت مردم مکه به اهل

  3.مه، اهل مکه به سختی بیعت کردندقدا گیري جاریه بن بیعت
در مدینه اشاره دارد، امـا کمیـت   7مندان به امام حسن این گزارش، به وجود عالقه

ایـا تعـداد آنـان زیـاد و گـرایش آنـان بـه        . پیروان و نوع گرایش آنان مشخص نیسـت 
  حضرت، در امور دینی، سیاسی و اجتماعی بود یا به اصطالح گرایش اعتقادي داشتند؟

                                                           
 .١٤٠ ، ص٥، ھمان، جطبری. 1
 .٤٨ ، ص٣، ھمان، جبالذری. 2
 .گنجد ؛ این خود بحث مستقلی است که این مجال را نمی١٤٠ ، ص٥ ، ھمان، جطبری. 3
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بنـا  . کنـیم توجه می 7امام حسنپاسخ به این سؤال، و به زمان شهادت  براي
یک  پارچه غرق در عزا شد و هیچ بر اخبار فراوان، هنگام شهادت ایشان مدینه یک

شـد، مگـر    به تصریح منابع، سوزنی در بقیع رها نمـی . از مدنیان در خانه نماندند
مـدنیان هفـت روز بـر امـام     و  آمـد، بازارهـا بسـته شـد    که بر انسانی فرود می آن

  1.سوگواري کردند7حسن
مبنـی بـر دفـن     7فراوان، حاکی از وصیت امام حسـن هاي  اما همین گزارش

امیـه و   از سویی و موفقیـت مـروان، بنـی    9ایشان در کنار مضجع شریف پیامبر
 2.از سـوي دیگـر اسـت    9برخی دیگر در جلوگیري از دفن ایشان کنـار پیـامبر  

را بـه یـاري طلبیـده     3»الفضـول حلـف «اعضاي پیمـان   7که امام حسین درحالی
ریزي، منصرف شـدند و  مبنی بر عدم خون7به دلیل سفارش امام حسن 4بودند،

  5.ایشان را در بقیع به خاك سپردند
کـه امیـر مدینـه     کـاود ایـن اسـت کـه درحـالی      چه ذهـن پژوهنـده را مـی    آن

، چگونـه سـیل عظـیم    عاص به عنوان نماینده حاکمیت، رسماً ساکت بود سعیدبن
در برابــر  9مــدنیان، حرکتــی بــراي تحقــق بخشــیدن بــه آرزوي فرزنــد پیــامبر

، در این دوره زمـانی بـه جـاي اهـل     7ام ندادند؟ چگونه امام حسینامیه،انج بنی

                                                           
 کتاب من المطبوع غیر القسم من ،7الحسن االمام ترجمه: ، نک7وفات، دفن و نماز بر امام حسن اخباربرای  .1

 .سعد البن الکبیر الطبقات
  .٣٤٠ ص ،١ھمان، ج سعد،ابن . 2
 ،عبدالعزی بن أسد ،مطلب بنی ،ھاشمبنی از یماقوپیمانی که بیست سال قبل از بعثت و پس از جنگ فُّجار، بین ا .3

-به موجب این پیمان، اگر محرومی یاری طلبید، یاریش می. بسته شد تیمی دعانجُ  بن عبداّهللاٰ در خانه  تیم و هزھر
اگر در اسالم نیز خوانده «: فرمودند کردند و می ر داشتند و از آن به نیکی یاد میدر این پیمان حضو 9پیامبر .دادند

 ).١٢-١١ ، ص٢، ج، انساب االشراف؛ بالذری١٣٣ ، ص١، جالسیره النبویه ،ھشام ابن( ».کنم شوم، اجابت می
  .٣٤٢ ، ص١سعد، ھمان، جابن . 4
  .٣٤٠ ص ،پیشین. 5
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در 9که پیـامبر  را به یاري طلبیدند؛ درحالی» الفضولحلف«مدینه، اعضاي پیمان 
چه اتفاقی در مدینه  1.دادند سر می» لالنصار یا«... مواقع خطر مانند جنگ حنین و 

در پـی   )ق 61 یـا  57(عتبـه   افتاده بود؟ تکرار این داستان در زمان امارت ولیـدبن 
رایش فریاد 7سازد که امام حسین روشن می 2، 7اختالف وي با امام حسین با س

»خـروج شـبانه امـام    . ر دادنـد ناامیـدي از یـاري مـدنیان را سـ    » الفضولیا حلف
که  بدون آن 3خواهی امیر مدینه از ایشان براي یزید،از مدینه هنگام بیعت7سینح

به . از مدنیان یاري جویند، خود گواه دیگري بر ناامیدي ایشان از اهل مدینه است
  .شود که مدنیان تنها به گرایش حبی بسنده کرده بودندروشنی مشخص می

  یري از راویان حدیثگ با بهره 7ررسی گرایش مدنیان به امام حسنب. 2
ــی از راه ــرایش،   یک ــن گ ــی ای ــاي بررس ــام    ه ــث ام ــان احادی ــی راوی بررس

. دهـیم  طوسی را مبناي کار قرار میشیخ رجالبراي این کار کتاب . است7حسن
7در نگاه اول با اطالع از تعداد چهل عددي راویان امام حسن

آن بـا  و مقایسه  4
7راوي امام علی 448

بـه  . برانگیز آن خواهیم شد سؤالمتوجه تفاوت آشکار و  5
 7درسـتی از جایگـاه رفیـع امـام حسـن     توان گفت که مـردم، درك   روشنی می

که بسیاري از  باید توجه داشت. دادندنداشتند و به حضرتش اقبال کمی نشان می
در کوفه، از ایشان ( کوفی بودند و در زمان خالفت امیرمؤمنان7راویان امام علی

بررسی گردیدند و مشـخص  7همین منظور، راویان امام علیه ب. اند روایت کرده

                                                           
؛ طبری، ٦٢ ؛ یعقوبی،ص٤٤٥ ص ،٢؛ ابن ھشام، ھمان، ج٨٩٩و  ٨٠٩ ص ،٢ج ،المغازی بن عمر واقدی،محمد  .1

 .٣٥٥ ص ،٤ ، ھمان، جریکث بن؛ ا٥٩٩ ص ،٢، جاالسالم خیتار؛ ذھبی، ٧٥ ص ،٣ھمان، ج
 .٢٩٣ ، ص٢ھمان، ج ،بن کثیر؛ ا٤٢ ، ص٢؛ ابن اثیر، ھمان، ج١٣٥-١٣٤ ، ص١، ھمان، جھشام ابن. 2
  .٣٤١ ص ،٥ ھمان، ج ،طبری. 3
  .٩٦-٩٣ مان، رجال، ص، ھطوسی. 4
  .٨٩-٥٧ ، صھمان. 5
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انـد کـه    شد که نیمی از این روایان اهل مدینه و یا مدت زیادي ساکن مدینه بوده
این تعـداد،  . کند برانگیز مذکور را تأیید می چنان وجود اختالف اشکار و سؤالهم

س حـوزه  مقارن بـا تأسـی  7یزتر خواهد شد که عصر امام حسنبرانگ زمانی سؤال
که صـحابی صـغیر و   7به صورت طبیعی بایستی امام حسنعلمی مدینه است و 

و از اصحاب ایشان بوده، در این حـوزه  7و فرزند امام علی 9نواده رسول خدا
یاداوري این نکته الزم اسـت کـه   . تاثیر مشهودتري نسبت به دیگران داشته باشند

آمدنـد،  شیعی به شـمار نمـی  هر چند همه شیعیان راوي نبودند و همه روایان هم 
افول گرایش مـدنیان بـه   راویان به عنوان یک جمعیت اماري براي اطالع نسبی از 

ترین عامـل ایـن    امیه، مهمسیاست بنی. واجد صالحیت الزم هستند 7امام حسن
  .آیدافول به شمار می

با معاویه و تبدیل خالفت بـه سـلطنت امـوي، بـه      7پس از صلح امام حسن
حکومـت در ایـن    1.شـدند  رانان از حزب اموي انتخاب مـی حکم صورت طبیعی

براي . را در پیش گرفت:بیت مقطع، سیاست تغییر گرایش مدنیان نسبت به اهل
از حکومـت و تثبیـت   :بیـت  پیشبرد همین سیاست که فایده آن دورکـردن اهـل  

 42(دار امارت مدینه از سوي معاویه  حکم، منصب بنامیه بود مروان رانی بنیحکم
 2!کـرد  هاي نماز جمعه، سب و لعـن مـی   را در خطبه7، هر هفته امام علی)54و 

باور مشـهور بـر    3.داد می انجام:بیت اهل همه به نسبت را کار نیا یگاه مروان
) ق 101-99: حـک (عبدالعزیز  آن است که این رویداد زشت، تنها تا زمان عمربن

                                                           
  .احمد عبدالغنی، عارف، امراء المدینه المنوره: اطالع از حکام مدینه، نکبرای . 1
 .٤٠٠-٣٩٩ ص ،١سعد، ھمان، جابن  .2
 .٤٠٣ ص ،پیشین. 3
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 2.انـد  توقف لعن تردید روا داشتهگران معاصر، در  اما برخی پژوهش 1ادامه داشت؛
از آن تا  دهد که تردید آنان درست و آن توقف موقتی بوده و پس شواهد نشان می

 در کـه  ایـن شواهد  هجمل از. پایان دوره امویان، این عمل زشت ادامه داشته است
  :گفت يو بهخلیفه سوم،  هنواد سعید ،)ق 106( حج به عبدالملک بن هشام سفر

 خلیفـه  و دهـد  مـی  نعمـت  مـا  خانـدان  بـه  چنـان  هم وندخدا !نیامیرمؤمن اي
 هـاي  مکـان  در را ابـوتراب  هنوز و کند می یاري را) عثمان( خویش ستمدیده
  .چنین کنند نیز نیمؤمنالامیر که است شایسته .گویند می لعنت شایسته

 وسفی که آن گرید هنمون 3.در این مورد، سعید را ناکام گذاشت هشامالبته 
ـ  عمر، بن ـ زهنگـامی کـه    ،)ق126- 120: حـک ( عـراق  یوال را بـه   علـی  بندی

 نـه یمد ریـ ام عبـدالملک  خالدبن داراالماره خویش فراخوانده، به وي گفت که
 دیز. است گذاشته امانت به او شیپ یمال که کند یم گمان) ق118- 114:حک(

ایـن   تعجبش را از ،دهد یم دشناماو را  پدران منبر، بر که خالد با اشاره به این
هاي فراوانی از فحاشی خالد نسبت بـه امـام    گزارش 4.کند ادعاي زید ابراز می

و کنیـزانش  7در خبري، بانو سکینه دختر امام حسین. در دست است7علی
کنند و مأموران حکومتی که در مجلس حضور داشتند، خالد را متقابالً لعن می

  5.سازندرا مضروب و مجروح می
شآید به تنهایی قادر به تغییر باور مردم درباره کسـی   جا که نفس توهین،از آن

ها در بسیاري موارد، صرف اسـائه ادب نبـود، بلکـه همـراه بـا       نباشد، این توهین
                                                           

 الکامل فی ،یجزر ریاث ابنی، عل نیعزالد؛ ١٦١ ، ص٨؛ بالذری، ھمان، ج٣٠٧ ، ص٥سعد، ھمان، جابن . 1
  .٤٢ ، ص٥ ، جالتاریخ

 .٢٩٩ االمویه، ص الدوله نھایه یال االسالم ظھور منذ العربیه هیالعرب الدوله خیتاریولیوس،  ،ولھاوزن. 2
 .٦١٣ ، ص٥ ؛ مقایسه کنید با بالذری، ھمان، ج٣٦ ص ،٧ ھمان، ج ،یطبر. 3
 .١٦٦ ص ،پیشین ،یطبر. 4
 .٣٦٣ ص ،١٦ ج ،غانیاال، اصفھانی .5
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را 7وانایی، مقام و منزلت امام علـی اشاعه دروغ و تبلیغ منفی بود تا شخصیت، ت
را 7ام علـی هاي امـ  انی خود، تواناییردر سخن خالدبراي نمونه، . زیر سؤال برد

بـرد و واگـذاري آن مناصـب را از     زیر سؤال می... در سطوح نظامی، مدیریتی و 
ایـن   1.دانسـت  مـی  3به ایشان، به دلیل وسـاطت حضـرت زهـرا   9سوي پیامبر
هـا را در قالـب حـدیث بـه خـورد مـردم        پراکنی، بسیاري از تهمت دستگاه دروغ

نقشـه را چنـین افشـا     ایـن  7در قسمتی از یک بیـان مفصـل، امـام بـاقر    . داد می
  :فرماید می

هـایی   در سراسر کشور اسالمی، دروغ :بیت گویان و منکران حق اهل دروغ
آنان که هدفشان تقـرب بـه سـردمداران    . رواج دادند :بیت را در مورد اهل

کنند و تخم عداوت و کینه  خواستند ما را میان مردم منفور بود، با این کار می
جـا بـا    بـه دنبـال ایـن تبلیغـات مسـموم، در همـه       .ما را در دل آنان بکارنـد 

ترین سوءظنی به حبس، شکنجه، مصادره و تخریب امـوال، تبعیـد و    کوچک
  2.کشتار شیعیان پرداختند

از سویی دیگر، به موازات ناسزا، لعن، تبلیغات منفی و احادیث دروغین، ذکـر  
در دستوري  معاویه. ممنوع بود 7به ویژه امام علی :بیت فضایل و مناقب اهل

را نقل کنـد  7ی که فضیلتی از فضایل امام علیحکومتی اعالم کرد، نسبت به کس
این بدان معناست که شخص مذکور از تمام حقـوق شـهروندي    3.مسئولیتی ندارد

سبب حذف اسـم   7حتی دوست داشتن امام علی. است از جمله امنیت، محروم
سـهم دریـافتی افـراد از     در حـالی کـه   4هاي سالیانه بـود؛  شخص از دفتر مقرري

از جمله . المال از دفتر مذکور موسوم به دیوان عطا، معیارهاي متفاوتی داشت بیت
                                                           

 .٤٥٢ ص ،٥ ھمان، ج سعد، ابن. 1
 .٤٤ ، ص١١ الحدید، ھمان، ج ابیابن . 2
  .ھمان. 3
  .٤٥ ، صپیشین. 4
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شود که بـه   مشاهده می 1.، بود9این معیارها در زمان خلیفه دوم، قرابت با پیامبر
چـون سـابقه    فاصله حدود سی سال، مدنیان که با استفاده از معیارهاي دیگري هم

از سـهم زیـادي برخـوردار بودنـد، در      2هـا  م و شـرکت در جنـگ  تشرف به اسال
معــرض از دســت دادن امتیازهــاي خــود قرارگرفتنــد و حتــی دوســتی آنــان بــا  

  3.شان شد سبب نابودي خانه و کاشانه 7به ویژه امام علی :بیت اهل
  

  نتیجه
گر را بـه ایـن    ها و مستندهاي تاریخی که عرضه شد، پژوهش مجموع گزارش

تـا   9هاي پس از رحلت پیامبر سازد که مدنیان، در خالل سال ون مینتیجه رهنم
توان  از این گرایش می. گرایش داشتند :بیت قمري، نسبت به اهل 41پایان سال 

 9برانگیز آنان پس از رحلت پیـامبر  گردهمایی سؤال. به عنوان تشیع عام یادکرد
گـرایش  . دست گیرنددر سقیفه، بدان دلیل بود تا حداقل امور خویش را خود به 

اصـطکاك   ،7یشان در سقیفه به نفع امام علـی ها ، از صحبت:بیت آنان به اهل
در دوره  7گانه و همراهـی امـام علـی    فاي سهبین حکومت و انصار در دوره خل

به حـدي   9این گرایش پس از رحلت پیامبر. برداشت است حکومت علوي قابل
حـق مسـلم خـویش در جانشـینی      بتواند از آن براي احقاق 7نبود که امام علی
ن انـدازه بـود کـه مـدنیان را از مواهـب      آکمک بگیـرد امـا تـا     9بالفصل پیامبر

تـوان انتظـار    البته با توجه به اوضاع آن روزهاي مدینه، نمی. حکومتی محروم کند
گیرانـه آنـان بـراي     حمایت عملی از انصـار داشـت، زیـرا اقـدام عملـی و پـیش      

                                                           
  .٦١٣ ص ،٣ ھمان، ج ،یطبر. 1
  .ھمان. 2
  .الحدید، پیشین ابیابن . 3
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هـا تـاوان آن را    اقلیِ حاکمیت، ره به جایی نبرد و سالیابی به امتیازهاي حد دست
جا که  آنبه افول گرایید تا  7ا همین گرایش در دوره امام حسنام. پس دادند باز

رو بـه نسبت به پدر بزرگوارش با کاهش حداکثري رو 7تعداد راویان امام حسن
در  7وي مدنیان، هنگام دفن امام حسـن را از س 7یاري نشدن امام حسین. شد

. تـوان برشـمرد   هاي افول گرایش مـی  از دیگر نشانه 9کنار مضجع شریف پیامبر
  .زدایانه امویان بود هاي تشیع درصد باالیی از این افول گرایش، پیامد سیاست

  
  منابع

، پژوهش شرح نهج البالغه، )ق 655(اهللا  هبه الحدید، عبدالحمید بنابیابن .1
  .ق 1378: محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره

 دارصادر، :بیروت ،التاریخ فی الکامل، )ق 630(علی، عزالدین جوزي، اثیرابن .2
 .ق 1385

  .ق1409 دارالفکر، :بیروت ،الصحابه معرفه فی الغابه اسدـــــــــــــــــــ .3
 شیري، علی پژوهش ،الفتوح ،)ق 314(احمد  ابومحمد کوفی، اعثمابن .4

  .ق 1411 داراالضواء، :بیروت
 پژوهش ،الکبري الطبقات ،)ق 230( محمد بصري، هاشمی منیع بن سعدابن .5

  .ق 1410 العلمیه، دارالکتب :بیروت عطا، عبدالقادر محمد
 معرفه فی االستیعاب، )ق 463( محمد بن عبداهللا بن یوسف ابوعمر عبدالبر،ابن .6

 .ق1412 دارالجیل، :بیروت البجاوي، محمد علی پژوهش ،االصحاب

: بیروت، 47 ، ص5 ج، العقد الفرید، )ق 328( محمد ، احمد بنعبدربهابن .7
 .ق 1403 ،دارالکتب العلمیه

 ثروت پژوهش ،المعارف، )ق276( مسلم بن عبداهللا قتیبه دینوري، ابومحمدابن .8
  .1992 للکتاب، العامه المصریه الهیئه :چاپ دوم، قاهره عکاشه،
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 ،فاءالخل به تاریخ معروف السیاسه و االمامه ــــــــــــــــــــــ، .9
 .ق 1410 داراالضواء، :بیروت شیري، علی پژوهش

، البدایه و النهایه، )ق 774(ابوالفداء اسماعیل بن عمر  ،کثیر دمشقیبنا .10
 .ق 1407دارالفکر، : بیروت

 پژوهش ،النبویه السیره ،)ق 218( عبدالملک معافري، حمیري هشامابن .11
 .تا بی دارالمعرفه، :روتبی شلبی، عبدالحفیظ و االبیاري ابراهیم و السقا مصطفی

 ،1 دوره، علوم حدیث، فصلنامه »مقاله حدیث پشیمانی«اهللا اکبري، محمد،  .12
  .1390 زمستان ،62 شماره

، پژوهش حسین یعلیمسند ابی، )ق 307(علی  ابویعلی موصلی، احمدبن .13
  .ق 1408دارالمامون للتراث،  سلیم اسد،

  .ق 1418اقلیم، : ایران، امراء المدینه المنورهاحمد عبدالغنی، عارف،  .14
 :بیروت صقر، سیداحمد پژوهش الطالبیینمقاتل، )356(اصفهانی، ابوالفرج، .15

  .تابی دارالمعرفه،
 پژوهش ،2ج ،االشرافانساب ،)ق 279( جابر بن یحیی بن احمد بالذري، .16

  .ق1394 للمطبوعات، االعلمی مؤسسه :بیروت محمدباقرالمحمودي،
 محمدباقر پژوهش ،3ج ،االشرافسابان ـــــــــــــــــــــــــ .17

  .ق 1397 للمطبوعات، دارالتعارف :بیروت محمودي،
 عبدالعزیزالدوري، پژوهش ،4ج ،االشرافانسابـــــــــــــــــــــــ .18

  .ق 1398 االلمانیه، المستشرقین جمعیه :بیروت
 عباس، احسان پژوهش ،5ج ،االشرافانسابـــــــــــــــــــــــ .19

  .ق 1400 االلمانیه، المستشرقین هجمعی :بیروت
 و زکار سهیل پژوهش ،13- 6ج ،االشرافانساب ــــــــــــــــــــــ .20

  .ق 1417 الفکر، دار :بیروت زرکلی، ریاض
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 :مصر حمیداهللا، محمد پژوهش ،1ج ،االشراف انساب ـــــــــــــــــــــ .21
  .1959 دارالمعارف،

- جالل پژوهش ،الغارات ،)ق 283( محمد بن ابراهیم ابواسحاق کوفی، ثقفی .22

 .ش1353 ملی، اثار انجمن :تهران ارموي، حسینی الدین
مترجم سیدمحمدتقی  ،تشیع در مسیر تاریخجعفري، سیدحسین محمد،  .23
  .ش1382اللهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ یازدهم،  ایت
دلیل،  انتشارات: ، قم)تاریخ خلفا( 2، جتاریخ سیاسی اسالمجعفریان رسول،  .24

  .ش 1380
السقیفه و ، )ق 323(عبدالعزیز  جوهري بصري بغدادي، ابوبکر احمد بن .25

 للطباعه الکتبی شرکه: االمینی، چاپ دوم، بیروت ، پژوهش محمدهاديالفدك
  .ق 1413والنشر، 

 .ق 1423جا، دارالمناهل و العصر الحدیث،  ، بیتاریخ قریشحسین مونس،  .26

مشهور به شباب،  عصفري لیثی هبیره ابی بن خیاط ابوعمرو ابن خلیفه، .27
 العلمیه، دارالکتب :بیروت فواز، پژوهش ،خیاط بن خلیفه تاریخ، )ق240(

 .ق1415
 وفیات و االسالمتاریخ ،)ق 748( احمد بن محمد الدین ذهبی، شمس .28

 :بیروت دوم، چاپ تدمري، عبدالسالم عمر: پژوهش ،االعالم و المشاهیر
 .ق1413 العربی، دارالکتاب

: ، پژوهش سامی مکی العانی، بغداداالخبارالموفقیات، )ق 256(بیر بن بکار ز .29
 .ق1392مطبعه العانی، 

االعظمی،  الرحمن، پژوهش حبیبالمصنف، )ق211(صنعانی، عبدالرزاق  .30
  .تا جا، مجلس االعلمی، بی بی
 من المطبوع غیر القسم من ،7الحسن االمام هترجم عبدالعزیز، ی،یطباطبا .31
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 .ق1416الحیاء التراث، : موسسه ال البیت: ، قمسعد البن الکبیر تالطبقا کتاب
 پژوهش ،الملوك و االمم تاریخ ،)ق 310(جریر  بن محمد ابوجعفر طبري، .32

  .ق 1387 دوم، چاپ دارالتراث، :بیروت ابراهیم، محمدابوالفضل
 قیومی جواد پژوهش ،رجال، )ق 460( 7حسن طوسی، ابوجعفر محمد بن .33

 حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی نشر مؤسسه :قم جم،پن چاپ اصفهانی،
 .ق 1430 قم، علمیه

، اختیار معرفه الرجال معروف به رجال کشیــــــــــــــــــــــــ   .34
جا، مرکز نشر اثار عالمه مصطفوي، چاپ  پژوهش عالمه مصطفوي، هفتم، بی

 .ق 1430
 خالفت ارهدرب پژوهشی: 9محمد حضرت جانشینیمادلونگ، ویلفرد،  .35

هاي اسالمی استان قدس رضوي،  ، مترجم احمد نمایی، بنیاد پژوهشنخستین
  .ش 1377

الذهب و مروج، )ق 346( علی بن الحسین بنابوالحسن علی  ،مسعودي .36
 .ق 1409دارالهجره،  :دوم، قم اپ، پژوهش اسعد داغر، چمعادن الجوهر

 هزاره جهانی گرهکن: ، قمالجمل، )ق 413(نعمان  محمد بن مفید، محمد بن .37
 .ق 1413مفید،  شیخ
 عبدالسالم پژوهش ،صفین وقعه، )ق212( مزاحم بننصر منقري، .38

 .ق 1382الحدیثه،  العربیه المؤسسه قاهره، چاپ دوم، محمدهارون،
: قم،  المدینه المنورهتاریخ ،)ق 262( شبه بننمیري بصري، ابوزید عمر  .39

 .ش 1368، دارالفکر
 ذکر و العراق فتوح من نبذه مع الرده، ــــــــــــــــــــــــواقدي  .40

 االسالمی، دارالغرب :بیروت الجبوري، یحیی پژوهش ،الشیبانی حارثه بن المثنی
  .ق 1410
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 چاپ جونس، مارسدن پژوهش ،المغازي، )ق 207( عمرواقدي، محمدبن .41
  .ق 1409 ،یاالعلم مؤسسه :بیروت سوم،

-هالدولیهنها یال ظهوراالسالم منذ هیالعربالدولهخیتاریولیوس،  ولهاوزن، .42
 عبدالرحمان سینو مقدمه ،يمحمدعبدالهاد دهیابور مصحح و مترجم ،یهاالمو
 .م 2008 ون،یبلیب دار، 299 ص ،يبدو
 ،دار صادر: بیروت ،تاریخ یعقوبی، )ق 284(ابی یعقوب  بنیعقوبی، احمد  .43
  .تا بی

   



 

  
  
  
  

  ع کهندر مناب 7شناسی تاریخ زندگانی امام حسنمنبع
  
  1رمضان محمدي

  
  مقدمه

امـام اول،   ژهیو به :تیب اهل دربارهشده در منابع تاریخی و حدیثی مطالب نقل
ي تـاریخی و نقـل   هـا  گـزارش فضایل و مناقب،  نقل :دوم و سوم، به سه دسته کلی

 دربـاره ؛ با این توضیح که بخشی از فضایل ذکر شده شود یمروایت از آنان، تقسیم 
 2نقل شده است، مشـترك  9که از زبان رسول خدا 7ام حسینو ام 7امام حسن

ي مربوط به امام ها گزارش، منابع حاوي نیبنابرا. یی نیز اختصاصی استها بخشو 
  .پذیر استتاریخی، تراجم و حدیثی تقسیم: به سه دسته کلی 7مجتبی
 ي تاریخیها گزارشمنابع تاریخی به  و اکثرتر منابع حدیثی، به نقل فضایل  بیش

ها به نقل روایت از آنان اکتفـا  و منابعی نیز مانند مسندنویسی اند پرداختهدرباره ائمه 
فضـایل، گـزارش   ( هـا  گـزارش البته برخی منابع نیز به هـر سـه دسـته از     3؛اند کرده

اجمال در هـر بخـش    صورت به عنایت داشته و مباحثی را) تاریخی، و نقل حدیث
ي مختصـر از  هـا  گزارشنگاران، عالوه بر نقل راجممنابعی نیز مانند ت. اند کردهطرح 

                                                           
  .استادیار پژوھشگاه حوزه و دانشگاه . 1
 .١٤٢، ص٢، جذخائرالعقبیالدین طبری، ؛ محب٩٢، ص٣ج، صحیح بخاری: نک. ٢
 .نقل کرده است 7، شانزده حدیث از امام حسن٢٨ص ،٦، جابویعلی مسند مثالً . ٣
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این نکتـه   1.اند کردهویژه توجه  صورت بهتاریخ آنان، به قیافه ظاهري و پوشش امام 
ي هـا  گـزارش در نقل فضـایل و   هرکدامدقت است که منابع سنی و شیعه،  درخور

روه ي این دو گـ نگار خیتاري و گرایش خاصی دارند که از مبانی ریگ جهتتاریخی 
، داراي سـطح و عمـق یکسـانی    هـا  شیگـرا و طبیعی است که ایـن   ردیگ یمنشأت 
ایـن  . ، برداشت این دو گـروه از حـوادث تـاریخی متفـاوت اسـت     رو نیازا. نیستند

  .گر داشته باشدي متفاوتی براي پژوهشها لیتحلتفاوت امکان دارد 
یـا تـراجم   تـر کتـاب تـاریخی     در بین تواریخ عمومی مربوط به مسلمانان، کم

و حضـرت   7و امـام حسـین   7، امـام حسـن  7که از امام علی شود یمیافت 
، یاد نکرده باشند؛ گرچه برخی به مناسبت موضـوع  3صدیقه طاهره فاطمه زهرا

؛ بـراي مثـال، کتـاب    انـد  کـرده ي و مختصر از آنان یاد ا اشارهکتابشان، به صورت 
از  7ام حسـن که امـ ند اینمان -ي مختلفها مناسبتخیاط اما به بنخلیفه طبقات

بسـیار مختصـر از    -صحابه ساکن کوفه و یا در شمار فقها و محدثان مدینه بوده 
 .ایشان یاد کرده است

، صـحابی بـودن   3وجه عنایت منابع سنی به این سه امام و حضرت صدیقه طاهره
وجه توجه شیعیان امامان، به جهت وجوه مختلفی اسـت کـه از    که نیاایشان است، کما 

  .و قول به عصمت و وصایت آنان است  :بیت آن جمله توجه خاص به اهل
شـده و بسـیاري از    تر یعمومرویکرد توجه به امامان شیعه، بعد از قرن ششم 

خاص یا در منابعی که بـه صـورت تـاریخ عمـومی      طور بهسنت، نویسندگان اهل
امامـان   حـال  شـرح بر توجه به سه امام نخست به عنوان صحابه،  عالوه ،اند نوشته
یا عالمـانی از   9گرامی پیامبر تیب اهل عنوان بهرا به تفصیل یا اجمال  گانه دوازده

  .اند خاندان آن حضرت آورده

                                                           
  .٣، ص٢، جمعرفه الصحابهابونعیم اصفھانی، : نک. ١
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و در منـابع سـنی    مرورزمـان  بـه  امامـان  حـال  شرحگسترش توجه به  دیترد یب
تـاریخی و یـا ناشـی از     مختلفي ها دورهنشان از رشد تشیع در  تواند یمی، عیش

 قیو تشـو  :تیـ ب اهـل ي مستقل شیعی و توجه آنان به ها دولتار آمدن روي ک
، منـابع زیـادي از کتـب تـاریخی و     هرحـال  بـه . علما به شرح زندگانی آنان باشد
امید است این . اندها نداشتهجدي به آن توجهگران حدیثی وجود دارد که پژوهش

هـا  بـه آن  تر کممه ائ حال شرحبضاعت کم، قدمی براي معرفی منابعی باشد که در 
پرداختن به همه منابع آسان نیست، لـذا در   در این نوشته کوتاه،. توجه شده است

آن امـام بـه عنـوان یـک مقولـه       حال شرحکه به  شود یمادامه، به منابعی پرداخته 
ایـن   نیتـر  مهـم از . هسـتند  7طالعات مهمی درباره امام مجتبیتاریخی حاوي ا

  :از اند عبارت منابع
  
   الکبري؛قاتطب. 1

و از ) ق230.م( يواقـد این کتاب نوشته محمد بن سعد بن منبع زهري کاتب 
جلـد هشـتم آن بـه زنـان صـحابی      . منابع درباره صحابه و تابعین است نیتر مهم

که بخش مربوط بـه  ناقص بود تا این 1408سال  تا طبقاتچاپ . اختصاص دارد
عبدالعزیز طباطبـایی در  را مرحوم سـید  7و امام حسین 7امام حسن حال شرح

. چـاپ کـرد  ) 11و  10شماره ( تراثناشناسایی و در مجله  کتابخانه ظاهریه دمشق
بخش چـاپ نشـده را کـه     از يگریدقسمت  1414محمد صامل سلیمی در سال 

طبقه پنجم صحابه بود، در دو مجلد به چاپ رساند و جلـد اول،   حال شرحشامل 
  1.بود 8اوالد عباس و حسنین حال شرح

                                                           
  .٨٢ص، منابع تاریخ اسالم  رسول جعفریان،. ١
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، در طبقـه پـنجم   7و فضایل امام حسن حال شرحسعد ضمن پرداختن به ابن
ي از امـام  فـرد  منحصـربه که مختص صغار صـحابه اسـت، اخبـار فـراوان و گـاه      

. آورده اسـت  7امـام حسـن   حـال  شـرح روایـت در   186نقل کرده و  7حسن
تر روایات وي همسو بـا روایـاتی اسـت کـه در منـابع شـیعی آمـده و تنهـا          بیش
یی از اخبار مانند روایات مبنی بر مطالق بودن امام، مخالفت او بـا پـدر،   ها بخش

، با آنچه در منابع شیعی آمده سازگار ...پذیرش اموالی از معاویه به عنوان جایزه و
ـ    چنین ابنهم. نیست ین امـام  سعد از نقل هرگونه خبري کـه نشـان از اخـتالف ب
  .و معاویه باشد، پرهیز کرده است 7مجتبی

  
  انساب االشراف؛ . 2

اسـت  ) ق279.م(جابر بالذري بغدادي کاتب بنیحییاین کتاب نوشته احمدبن
که از نامش پیداست، بر اساس نسـب اشـراف نوشـته شـده و یـک دوره      و چنان

 نیتـر  برجسـته بـالذري از  . ی و خانـدانی اسـت  شناس نسبتاریخ اسالم در قالب 
وي بحـث از انسـاب را بـا بیـان     . اسـت  طبقاتسعد نویسنده کتاب شاگردان ابن

عبدشـمس آغـاز نمـوده کـه     از بنی ازآن پسو  هاشم یبناز  و ابتدا ها یعدناننسب 
تري را به خود اختصاص داده و پس از اتمام اخبار قـریش بـه قبایـل     حجم بیش

چـاپ   نیتـر  کاملسهیل زکار و ریاض زرکی جدیدترین و  1.دیگر پرداخته است
و اخبار مربوط بـه   7مجتبیامام  حال شرحاند که م دادهآن را در سیزده جلد انجا
تـر از  دسـت  گشـاده بالذري در نقل اخبار آن حضرت، . آن در جلد سوم آن است

که گویاي اختالف بین آن حضرت  پردازد یمسعد است و به اخباري  استادش ابن
  .و معاویه است

                                                           
  .١٤٧ص ھمان، . ١
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  االخبار الطوال؛ . 3
ــاب  ــارالطوالکت ــوریدنوشــته  اخب ــواریخ عمــومی ) ق282.م( ين گرچــه از ت
، اما بخش سوم آن به دوران اسالمی مربوط است کـه نویسـنده   شود یممحسوب 

در وقایع این دوران، به زندگانی امام اول، دوم و سوم پرداخته؛ از جملـه مطالـب   
، مجـروح  7خش سوم، بیعت مردم با امـام حسـن  ، در ب7مجتبیامام  دربارهاو 

و اعتراض برخی از یاران امام به صلح ایشـان   هنام صلحشدن آن حضرت، شرایط 
دینـوري بـا   . با معاویه است که همراه با حوادث مربوط به عراق ذکر شده اسـت 

مشهورترین روایـات  . تاریخی دارد بر حوادثکه مانند یعقوبی، مروري کوتاه این
ا تر از آن اخبار مربوط به رویدادهاي قیام عاشـورا ر  مربوط به وقایع صلح و بیش

  .به تفصیل آورده است
  

  معروف به تاریخ طبري؛  تاریخ الرسل و الملوك. 4
تـاریخ طبـري در یـازده    . است) ق310.م( يطبرجریراین کتاب نوشته محمدبن

ي وقوع، پشت سرهم آورده و سعی نمـوده تمـام   ها سالجلد، حوادث را بر اساس 
یـن کتـاب، از خلقـت    طبري در ا. ي کندآور جمعاخبار موجود درباره یک واقعه را 

قمري را ثبت کرده؛ ولـی مطالـب    302آغاز نموده و تا وقایع سال  7حضرت آدم
را در ضمن حوادث مربوط به سال چهلـم هجـري    7مربوط به زندگی امام حسن

ي طبـري جامعیـت دارد و سـبک او    هـا  نقـل به اختصار آورده اسـت؛  ) جلد پنجم(
صلح  در مورداما مطالب وي  ي مختلف درباره یک موضوع استها گزارشآوردن 

دوران  او .چنین نیست بلکه فاقد توالی دقیق وقایع نیـز هسـت   تنها نه  7امام حسن
ي به اوضـاع محـیط امـام و    ا اشارهرا بسیار مختصر ذکر کرده و هیچ  7امام حسن

را از دو شـرح مسـتقل   صلح واقعه  يطبر .وضعیت اجباري قبول صلح نکرده است
در خبر خود تـا حـد زیـادي از     يزهر :کند یروایت م ،عوانهزهري و  ،دیگراز یک

کند و یا   می يدار جانب 7به قیمت پایمال کردن حق امام مجتبی ،معاویه وضعیت
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 با سـرعت جزییاتی که به تضعیف موقعیت خالفت اموي انجامیده،  از شرح حداقل
آن از  در 7حکم در بیان موقعیت و محیطی که امـام حسـن  بنخبر عوانه. گذرد یم

  1.ي کردند، نسبت به خبر زهري بهتر استریگ کنارهخالفت 
  
  مقاتل الطالبیین . 5

) ق356.م( یاصـفهان آثار ابـوالفرج   نیتر مهم از ،اغانیکتاب این کتاب بعد از 
حکم اموي بوده، ظاهراً گرایش زیدي داشته بنکه از نوادگان مرواناو با این. است

امام  حال شرحطالب پرداخته که از جمله آنان ابی، به شهداي آلمقاتلو در کتاب 
ه به نقل مکاتبـات بـین امـام    ژ توجه وی ابوالفرج .و فرزندان ایشان است 7حسن
شـده را در کتـاب    ردوبـدل ي هـا  نامـه با معاویه دارد و حجم زیادي از  7حسن

  .خویش آورده است
  
  ؛ :االطهار ۀاالئمشرح االخبار فی فضایل . 6

 از مالزمـان ) ق363.م(محمد تمیمی مغربی مکنّی به ابوحنیفـه  بنقاضی نعمان
اند در اواخر عمر، مفتخر بـه پـذیرفتن مـذهب    دربار خالفت فاطمی بود که گفته

-شـرح . ي اوسـت ها کتاب نیتر مهم، از االخبارشرحو  االسالمدعائم. شیعه گردید
امل در تاریخ نامش، یک دوره ک به خالفدر شانزده جزء نگاشته شده که  االخبار

ـ ای بـه جهـت   قاضـ  .اسـت  7تا پایان دوره امـام صـادق   البتهائمه  شـیعه   کـه  نی
اما بـا توجـه بـه اشـتراك عقیـده      اسماعیلیه است، فقط تا امام ششم بحث کرده، 

کامالً با روایات شیعه امامیه مطـابق   ،تا امام ششم، مباحثی که در آن آمده نویسنده
ـ بـن علـی  نیالموحد یمول حجم کتاب در فضایل ترین بیش. است و  7طالـب  یاب
  .است 7حسین و امام 7زء سیزدهم نیز درباره امام حسنج
  

                                                           
 .١٦٨، ص تشیع در مسیر تاریخ جعفری، نیحس محمد. ١
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  االرشاد فی معرفه حجج اهللا علی العباد؛ . 7
علماي امامیه  نیتر بزرگاز ) ق413.م(نعمان معروف به شیخ مفید محمدبنمحمدبن

ات و مجـاب کـردن   وي در منـاظر . قرن پـنجم اسـت   لیدر اوادر فقه و کالم و تاریخ 
. سید مرتضی و برادرش سید رضـی از شـاگردان شـیخ بودنـد    . مخالفان بسیار توانا بود

ي گذاشـته کـه مجموعـه    جـا  بـه شیخ مفید آثار زیادي در فقه و کالم و تاریخ از خـود  
آخرین بـار آقـاي    که االرشادمصنفات او امروزه در پانزده جلد به چاپ رسیده؛ ازجمله 

. چـاپ کـرده اسـت    دو جلـد را ترجمه و همراه متن عربـی آن در  رسولی محالتی آن 
کـه متشـکل از یـک دوره     شـود  یمـ از اوایل جلد دوم شروع  7امام مجتبی حال شرح

  .و مناقب آن حضرت است و فضایل 7کامل تاریخ زندگانی امام حسن
  

  المتعلمین؛ الواعظین و بصیرهروضه. 8
از  )ق 508.م( يشـابور ینبه فتال  علی با کنیه ابوعلی معروفبنحسنمحمدبن

ي مشهور است ها کتاباز  روضهآید و کتاب وي جمله علماي امامیه به شمار می
شیخ مفیـد، از منـابع مهـم دربـاره زنـدگانی ائمـه و حـاوي         ارشادو مانند کتاب 

. ، مناقب، مواعظ، اخالقیات و تـاریخ ایشـان اسـت   از فضایلي ا گستردهمجموعه 
. مجلس تنظیم شـده اسـت   97بوده و در  مجلسصورت  به الیاماین کتاب مانند 

و مناقب ائمه اطهار و مجلس هیجـدهم،   حال شرحمجلس هفدهم تا سی و یکم، 
مطالب نقل شـده در   نیتر مهم. اختصاص دارد 7و امام حسین 7امام حسنبه 

ي تـاریخ زنـدگانی امـام    هـا  بخـش این مجلس، فضـایل و مناقـب آن دو امـام و    
در مجلس نـوزدهم شـهادت   نیشابوري . صلح آن حضرت است درباره 7حسن

  .را مطرح کرده است 7امام حسن
  

عالم الوري باعالم الهدي؛ . 9 ا  
 نیتـر  مهـم نویسنده یکی از   )ق 548. م( یطبرسفضل بنحسنبنابوعلی فضل
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از  الـوري اعالمکتاب . و از علماي بنام شیعه است؛ انیالب مجمعتفاسیر قرآن به نام 
او ضمن اشاره به مصادر و منـابع، کتـابش را   . از اوست :بع مهم تاریخ ائمهمنا

 7یعلکرده و در بخش سوم، به زندگانی ائمه بعد از امام  میتنظدر چهار بخش 
 زندگانی چهارده معصـوم عنوان را عزیزاهللا عطاردي با  الوريأعالم. پرداخته است

  .به فارسی ترجمه کرده است
  

  شق؛ تاریخ مدینه دم. 10
عسـاکر  اهللا شیبانی دمشقی مشهور به ابـن هبهبنحسنبناین کتاب نوشته علی 

بـه   هـا  آنمجموع مجلدات این کتاب هشتاد جلـد اسـت و در   . است) ق 571.م(
از ائمـه   تـن  پـنج ؛ از جمله اند رفتهیی پرداخته که به شام و علمابزرگان  حال شرح

نویسنده براي هرکدام . آنان هستنددر شمار  7یعه که امام مجتبی و امام حسینش
  .اختصاص داده است 7د و جلد سیزدهم را به امام حسنیک جل
مختصر جلد و با عنوان  29عساکر را در منظور مجموع مجلدات کتاب ابنابن

عساکر احادیث ضعیف زیادي را جمع کرده ابن. خالصه نموده است تاریخ دمشق
روایتی را نقل نکند که  گونه چیهعی کرده امام اول، دوم و سوم، س حال شرحو در 

ي تـاریخ  هـا  حـال  شـرح  نیتـر  مفصـل از . حاکی از اختالف بین آنان و خلفا باشد
، ضـمن نقـل    7ي دربـاره امـام حسـن   و .اسـت  7امام حسن حال شرحدمشق، 

. فضایل زیادي از ایشان سعی دارد روابط امـام را بـا معاویـه حسـنه جلـوه دهـد      
را مبنـی بـر رابطـه امـام و معاویـه و جـایزه گـرفتن امـام         یی ها گزارشرو، ازاین
کنار پرداختن به در  کوشد یمعساکر، چنین ابنهم. کند یماز معاویه نقل  7حسن
. امام برخی باورهاي شیعی مانند رجعت را نیز از زبـان امـام نفـی کنـد     حال شرح

تعـداد  تأییـد آن،   و ضمن پردازد یم 7ه گزارش مطالق بودن امام مجتبیسپس ب
 عسـاکر، ي ابنها گزارشاز موارد حساس . کند یمهمسران امام را نود زن گزارش 
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اسـت کـه روایـات را بـدون      7و امام حسـین  7نقل اختالفات بین امام حسن
  .پاالیش و با اسناد ضعیف و مرسل نقل کرده است

  
  مناقب آل ابی طالب؛ . 11

اري اسـت؛ از جملـه،   داراي آثار ارزشمند بسی )ق 588ـ   489(شهرآشوب ابن
و برادر بزرگوارش  7که جلد آخر آن به امام حسن مناقبکتاب وزین و مشهور 

او در مجلد مورد نظر، به معجزات و فضایل ایـن  . شودمربوط می 7امام حسین
. پرداختـه اسـت   دو امام همام و از جمله به صلح امام دوم و شهادت امـام سـوم  

، از سـنن ترمـذي  و  صحیح مسـلم خاري، حنبل، صحیح باحمدبن الصحابهفصائل
  .آیندبه شمار می مناقبدر  شهرآشوبجمله منابع ابن

  

   فی معرفه االئمه؛ الغمهکشف . 12
 الغمـه کشـف . اسـت   )ق 693.م(ابـوالفتح اربلـی   بنعیسیبناین کتاب نوشته علی

سـنی  است که شیعه و  :آثار درباره زندگانی معصومان نیتر مهمو از  رینظ کمکتابی 
 مختصـر بـه  اربلی کتاب را با اشـاره  . اندداشته توجهبه جهت اعتدال آن به این کتاب 

بـه ترتیـب مطـالبی را آورده     گانه دوازدهآغاز نموده، سپس درباره ائمه  9سیره پیامبر
که بسیار کوشیده تـا والیـت   کرده که کتابش جدلی نیست؛ ضمن آن دیتأکوي . است

دربـاره ایـن    تیـ ب اهـل مجمع جهـانی  . اریخی اثبات کندت - ي ادبیها بحثائمه را با 
- کشـف اواخر جلـد اول  . کتاب تحقیق کرده و در چهار مجلد به چاپ رسانده است

است که در دوازده باب یا بخش بـه احـوال آن حضـرت     7، درباره امام حسنالغمه
نـد  ي این کتاب را در قرن دهم بـه فارسـی برگردا  ا زوارهحسین بنعلی. پرداخته است
  .شده است منتشري اخیر با تحقیق در چهار جلد ها سالاین کتاب در 
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  ذخائر العقبی فی مناقب ذوي القربی؛ . 13
کـه از نـامش هویداسـت، دربـاره     ، چنـان )ق 694. م(الدین طبريکتاب محب

 7تدا درباره فضـل قرابـت امـام حسـن    لذا اب. است :تیب اهلفضایل و مناقب 
را کسانی معرفی  :تیب اهلوي . آورده است باره نیادربحث کرده و احادیثی را 

ي را از شـمار اهـل   ا عـده که صدقه بر ایشان حرام است و با این تعریف،  کند یم
بسـتگان   حـال  شـرح سـپس بـه   . کنـد  یمـ خـارج   -9از جمله زنان پیامبر -بیت

. پـردازد  یمـ مانند عموها، عموزادگان، فرزندان و نوادگـان آن حضـرت    9امبریپ
را حذف کرده تا بر خوانندگان راحـت   اتیاسناد روا، گفته که در مقدمه نویسنده

و فرزندان ایشان است که در جلد  7بخش مهم کتاب درباره حضرت علی. باشد
پرداخته و بعد از ذکر فضایل مشـترك   7امام حسن حال شرحدوم آن، مفصل به 
و در پـی آن   را بیـان نمـوده   7، مقامات ویژه امام مجتبی7ینایشان با امام حس

  .درباره صلح آن حضرت و شهادت ایشان به دست جعده، مطالبی را آورده است
  

  الخواص من االمه فی ذکر خصائص االئمه؛ تذکره. 14
. م(جوزيقزاوغلی بغدادي مشهور به سبط ابنبنابوالمظفر یوسف نیالد شمس

دوازده فصـل   در، کتاب خود را براي تیمن و تبرك به نیت دوازده امـام،  )ق 654
از امـام اول تـا حضـرت     :مناقـب ائمـه   ،ترتیـب بـه   سـپس  .تنظیم کرده است

 در ،کتـاب  تربخش بیش البته .کندرا نقل میو حوادث دوران ایشان ) عج(تحج
  .ستا 8و حسنین 7نارمؤمنیشرح زندگانی و فضایل ام

ن جوزي ضمابن. اختصاص داده است 8او فصل هشتم و نهم را به حسنین
البی اشـاره  و مطالبی درباره صلح آن حضـرت، بـه مطـ    7یل امام حسننقل فضا

به معاویه و یاران او مانند عمروعاص و دیگـران نسـبت    7کند که امام حسنمی
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نقل نموده و در ادامه،  9وي لعن ابوسفیان و معاویه را از زبان رسول خدا. دادند
بـا همسـرانش یـاد    ي آن حضرت اشاره نموده و از رفتار نیکوي وي ها ازدواجبه 

، دربـاره فرزنـدان   7س از بیان نحوه شهادت امام حسنجوزي پابن. کرده است
مربـوط بـه   وي در مطالب  .ي شاخص آنان سخن گفته استها ایشان و شخصیت

خداونـد هرگـز   از قول آن حضرت، ادعا کـرده کـه    7هنگام شهادت امام حسن
 7همین مبنا امام حسـین  و برقرار نداده  :تیب نبوت و خالفت را در میان اهل

ي اخیر ها سالاین کتاب در . بر حذر فرموده استمردم کوفه را از اجابت دعوت 
  .شده است منتشربا تحقیق در چهار جلد 

  
  ؛ التواریخ و االنساب هباب فی معرفلروضه اولی اال. 15

) ق 730(الفضـل محمـد  ابـی دبـن وفخرالدین ابوسـلیمان داو این کتاب، نوشته 
ایـن   1.معروف است تاریخ بناکتیاست او و کتابش به  ایرانی نویستاریخو  شاعر

بناکتی داراي مذهب سنی و کتـاب  . کتاب را دکتر جعفر شعار تصحیح کرده است
البته موضوع کتاب، تاریخ عمومی جهان اسـت کـه   . او از منابع عصر مغول است

 نآ سـوم است که بـاب   کتاب در نه باب. نگارش یافت ابوسعید ایلخانیدر زمان 
وي از . شیعه اسـت  ائمه درباره، خلفاي راشده و مختصري 9رسول خدا درباره

سپس به فرزندان . برد یمپنجم نام  فهیو خل» نیرالمؤمنیام«با عنوان  7امام حسن
  .داند یممعاویه توسط جعده  به دستورو شهادت امام را  پردازد یمامام 

  
  
  

                                                           
 .٢٩٠، ص ١١و ج ٨١٠ص، ٩ج، الذریعه  آقابزرگ طھرانی،. ١
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  ؛ )740. م(تاریخ گزیده . 16
نصر، مشهور به مستوفی قزوینی بکربن احمدبنابیبنحمداهللاین کتاب نوشته 

الحـق  حجـه «، »معصـوم «ائمه شیعه را  که خود از اهل سنت است،او با این. است
چنـین تعبیـر کـرده     7امام مجتبی دربارهو مستحق خالفت دانسته و » الخلقعلی

امـام،   حـال  شـرح ضمن  سپس ،»المرتضیعلیبنالمجتبی حسنامیرالمومنین، امام«
دفـن امـام    دربـاره . دانـد جعده می به دستشهادت ایشان را به دسیسه معاویه و 

  .عایشه مانع از دفن حضرت در حجره رسول خدا ص شدگفته که  7حسن
  

  حبیب السیر؛ . 17
 941.م(الدین محمد مشهور به خواند میـر  همامبننیالد اثیغاین کتاب نوشته 

ـ انیز بـا   الصفاروضه. است الصفاروضه، نوه دختري میرخواند نویسنده )ق  کـه  نی
امامـان شـیعه    حـال  شرحه ، بماثرالملوكتاریخ عمومی ایران و جهان است، مانند 

  .پرداخته است
خواندمیر بعد از ذکر حوادث مربوط به احوال شخصی ماننـد تولـد و برخـی    

 7را بـه خالفـت و امامـت امـام حسـن      فضایل و مناقب آن حضـرت، عنـوانی  
ی شـروط  بعد از خالفت مانند صلح امـام،  لیمسااختصاص داده، سپس مفصل به 

ـ اادت آن حضرت پرداخته و ضـمن  که در صلح گنجانده شد و کیفیت شه  کـه  نی
ي معاویه دانسـته، مـروان را مقصـر اصـلی از     ها سهیدساز  شهادت آن حضرت را

  .کندداند و عایشه را تبرئه میمی 9جدش رسول خدا در کناردفن شدن امام 
  

  ؛احقاق الحق. 18

  .است) ق 1019. شهادت( يقاضی نوراهللا شوشتردیساین کتاب نوشته 
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امـین   اللّـه فضـل  العاطـل اهمال کشـف و  الباطلابطال نهجرد کتاب این اثر در 
مطالـب   اهللا فضـل . شـافعی نوشـته شـده اسـت    اللّه خنجی فضلبنفرزند روزبهان

کـه عالمـه   عالمـه حلّـی نگاشـته     الصـدق کشفو  الحقنهجکتاب رد  ناروایی در
ـ  ،اهللا فضلدر رد کتاب  الحقاحقاققاضی در  اره موضـوع  مباحث بسیار مهمی درب

امامت و مجادالت بین شیعه و سنی در مباحث الهیات و امامت مطرح کرده و بـا  
آوردن مطالب کتاب روزبهان و نقـد و ارزیـابی آن، بـه دفـاع از کتـاب عالمـه و       

  .معارف شیعه پرداخته است
؛ از جملـه تعلیقـه سـی    انـد  زده الحقاحقاقهاي مهمی بر تعلیقه ،علماي شیعه

 الحـق ملحقات احقـاق نظر مرحوم مرعشی نجفی که با عنوان  جلدي گروهی زیر
و فاطمـه   7نارمؤمنـ یحـاوي مناقـب ام  آن جلد چهارم تا یـازدهم  چاپ شده و 

بـه مناقـب امـام     ،صـفحه  254جلد یـازدهم آن در  . است 8و حسنین 3زهرا
  .و بزرگان صحابه نقل شده است 9اختصاص دارد که از رسول خدا 7مجتبی

شده، منابع زیاد دیگـري از شـیعه و سـنی وجـود دارد کـه       عالوه بر کتب یاد
در این مقام میسور نبـوده و   ها آنکه ذکر  اند دهرا بیان کر 7امام حسن حال شرح

در سـمط دوم، بـه    فرائدالسمطینموجب اطاله کالم است؛ براي مثال، حموي در 
تـه  پرداخ -7امام حسن حال شرحاز جمله  – 7ائمه بعد از امام علی حال شرح
مایـه  ي وي دسـت ها نقلائمه را آورده و  حال شرح االعیاناتیوفخلکان در یا ابن
-به گفته ابن مغازلی، ابن. نگاران بعد از او گردیده استي بسیاري از تاریخها نقل

  1.کوشیده است تیب اهلخلکان آن اندازه که مایه و توان داشته، در جمع فضایل 

                                                           
  ).٥٢، ص مناقب اھل بیتمغازلی، ابن(» .فجمعت فی فضائلھم ما انتھیت الیه معرفتی«. ١
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مختصـر و فشـرده بـه صـلح امـام      به صورت منابع زیادي از شیعه و سنی نیز 
؛ اند داشتهتنها مروري کوتاه بر وقایع دوران آن حضرت  اشاره کرده و یا 7حسن

  .مسعوديالذهب مروجو  تاریخ یعقوبیجمله دو کتاب مهم از که 
یکـی از بهتـرین    حـال  نیدرعـ الحدید نیز گرچه نویسنده متأخري بوده، ابیابن

است او موادش را عمـدتاً از مـدایی گرفتـه و     7تبیمجمخبران واقعه صلح امام 
از منـابع جدیـد کـه     1.گزارش خود را از طریـق ابومخنـف تکمیـل کـرده اسـت     

اشـاره   پیشـوایان هـدایت  به کتاب  توان یم، اند دهکاملی درباره ائمه آور حال شرح
چـاپ   تیـ ب اهلنمود که جمعی از نویسندگان نگاشته و به واسطه مجمع جهانی 

. ي از اجزاي آن را به فارسی ترجمـه کـرده اسـت   ا جملهد و عباس جاللی انکرده
  .است 7ارده جلدي مربوط به امام مجتبیجلد دوم این مجموعه چه

در چهل جلد است که جلـد دهـم و    :تیب اهلموسوعه ي دیگر ها کتاباز 
نویسنده این مجموعه بـاقر  . اختصاص دارد 7یازدهم این مجموعه به امام حسن

بخشی از مطالـب قریشـی   . یشی و دارالمعروف آن را چاپ کرده استشریف قر
هاتی، بـه محضـر مقـدس امـام     در جواب طه حسین مصري است که با طرح شـب 

نخستین بار . معرفی نموده بود طلب تیعافاسائه ادب کرده و ایشان را  7مجتبی
  . حجازي این کتاب را قبل از انقالب ترجمه کرد نیفخرالد

این کتاب بـا  . نیز از محمدهادي یوسفی غروي است االسالمیالتاریخموسوعه
چهـارده   حـال  شرحو تا انتهاي غیبت صغرا، مشتمل بر  شودسیره نبوي شروع می

ائمه، با تولـد آنـان    دربارهسایر آثار نوشته شده  برخالفاین کتاب  .معصوم است
گـردد و  هر امامی با عهـد امامـت او شـروع مـی     حال شرح، بلکه شود ینمشروع 

در . دیآ یمحوادث قبل از امامت در سررسید تاریخ خود و در شرح زندگانی امام 

                                                           
  .١٦٦، ص تشیع در مسیر تاریخمحمد جعفری؛ . ١
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آمیختـه نشـده و حـوادث     لیو فضااین کتاب مباحث مربوط به امامت، با مناقب 
تـرین تکیـه    مربوط به هر امامی، به عنوان یک مقوله تاریخی بررسی شده و بـیش 

  .این کتاب بر منابع کهن شیعه است
ي مختلف در قالب کتـاب،  ها زبانتیب، بدیهی است آثار پرشماري به بدین تر

...  وي گوناگون عقلی، نقلـی، اخالقـی   ها شیگراي تحصیلی با ها نامه انیپامقاله، 
نگاشته شده و برخی از این آثار مهم، از عربی به فارسی یـا   7ندرباره امام حس

 هـا  آناز عنـوان   که چنانآثار، شماري از این . اند شدهي دیگر نیز ترجمه ها زبانبه 
که به این نـام  اختصاص دارد و برخی نیز با این 7پیداست، به صلح امام مجتبی

شـیخ احمـد    7صـلح الحسـن  : نیست، مطالب آن تنها درباره صلح است؛ ماننـد 
صـفحه حـاوي    223ایـن کتـاب در   ). 1424 دارالهادي،: بیروت(محمد اسماعیل 

، دربـاره علـل صـلح    7یت امام حسنمعرفی شخص هشت فصل است که ضمن
یاسـین  شیخ راضی آل الحسنصلحدیگر کتاب . ایشان به تفصیل سخن گفته است

 گریدکتاب . ي قبل از انقالب به زبان فارسی ترجمه کرده استا خامنه اهللا تیآکه 
یی نیـز ماننـد   هـا  کتابکه گفته شد،  چنان .است اهللا فضل محمدجواد الحسنصلح
از عبـدالوهاب   الجماعـه عـام و  علـی بـن الحسـن ز طـه حسـین یـا    ا الکبريالفتنه

صلح امام نگاشته شده ولی در  در موردتنها  -نویسنده سعودي -عبدالسالم طویله
القـول  ماننـد  ي نیـز  نگـار  تـک مواردي . عنوان کتاب کلمه صلح درج نشده است

از شــیخ وســام البلــداوي، تنهــا دربــاره  7الحســن فــی عــدد زوجــات الحســن
عالوه بـر مـوارد   . ي نسبت داده شده به آن حضرت نوشته گردیده استها جازدوا

نگاشـته شـده    7حسني مختلف زندگانی امام ها بخشیادشده، صدها مقاله در 
  .خارج از حوصله این مقاله است ها ذکر آنکه 
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والدت، : از دنـ عبارتدر منابع آمده است  7مده مطالبی که درباره امام حسنع
ي، عقیقه، شباهت ظـاهري بـه   گذار نامر گوش آن حضرت، د 9اذان رسول خدا

، 7و بـرادرش امـام حسـین    7به امـام حسـن   9، محبت رسول خدا9پیامبر
نی امام به وصیت پدرش آرایش و پوشش ظاهري امام، اخالق و ادب امام، جانشی

ي امـام، صـلح، شـرایط صـلح، اخبـاري در      ها ازدواجو بیعت مردم،  7امام علی
ی و کمک به دست گشادهرفتن امام با پاي پیاده،  حج مام با معاویه،روابط نامناسب ا

مستمندان، حلم و بردباري آن حضرت، شهادت و جلوگیري از دفن امام در کنـار  
  .حجره جدش و مراثی شهادت و فرزندان آن حضرت

 7امام حسین عالوه بر این موارد، در منابع اهل سنت مواردي مانند مخالفت
کـه امـام از اول   ، بیعت با معاویه بر اساس شروط مالی، این7با صلح امام حسن

 که نیادر بستر مرگ مبنی بر  7ایشان به امام حسین تیوص قصد جنگ نداشتند،
، وصـیت  شود ینمدنبال خالفت نباشد زیرا نبوت و خالفت در یک خاندان جمع 

از  7ننرود، در جنگ جمل امام حسـ  ها یعراقبه برادر به این مضمون که دنبال 
نـد، جنـگ را   کرد یمـ نیز سـفارش   7ي پرهیز داشتند، به حضرت علیزیر خون

ي شـام و در  نگـار  خیتـار ترك کند و شبهاتی از این قبیل طرح شده که بر اساس 
  .اند شدهفضاي حاکم افکار اموي تدوین 

منابع بسیار دیگري نیز در تاریخ عمومی جهـان و یـا تـاریخ عمـومی اسـالم      
ـ و بـه   ائمـه  حـال  شرحد و مختصر، به وجود دارد که محدو سـه امـام نخسـت     ژهی

 ، نوشــتهالبصــائر و الــذخائر :از انــد عبــارتبرخــی از ایــن منــابع . انــد پرداختــه
؛ )ق 310تولـد حـدود  ( يدیـ توحعبـاس مشـهور بـه ابوحیـان     محمـدبن  بـن  علی

 ابوالقاسـم ، االبـرار ربیع؛ )ق 520بعد.م( شادي ابننوشته  ،والقصصالتواریخ مجمل
-وشـریعه الحقیقـه حدیقه  ؛)ق 530.م( يزمخشرمحمد خوارزمی عمربنمحمودبن
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دالثَمین فـی تـاریخ   ؛ )ق 545.م(غزنوي آدم سنایی، ابوالمجد مجدودبنالطریقه قْ الع
فـی أحـوال أنفـس     الخَمـیس خیتـار  ؛)ق 832.م(، نوشته فاسـی مکـی   البلداالمین

اخبارالدول و آثـار االُول  ، )ق 966. م(حسن دیاربکري محمدبنبن، حسینسیالنف
 ).ق1019م(احمد دمشقی مشهور به قرمـانی  بنیوسفنوشته احمدبن ،فی التاریخ

به یک صفحه   7امامان بعد از امام حسن درباره ژهیو بهآثار   نیاي ها نوشتهگاهی 
کـه در   شود یمالبته گاهی اطالعات بسیار مهمی در این منابع یافت . رسد ینمهم 

همه ائمه نیسـت و   دربارهاطالعات این منابع اوالً . دیگر ممکن است نباشدمنابع 
  .است و محدودثانیاً بسیار مختصر 

   



 

  
  
  
  

  فصل دوم
 7تبار و خاندان امام مجتبی

  



 

 
 

   



 

  
  
  
  

  7ی، اجتماعی فرزندان امام مجتبیحیات سیاس
  
  محمد نجف فیاض

  
  چکیده

سیاسـی و خفقـان  ترین اوضـاع و فشـار در یکـی از سـخت 7امام مجتبـی
کردند و برخی مقامات و فضایل آن امام ھمام طبق  دستگاه اموی زندگی می

فرزندان ایشان افرادی باتقوا و . روایات و نقل تاریخی بر کسی پوشیده نیست
اجتماعی فرزنـدان امـام اطالعـات  -منابع درباره حیات سیاسی . زاھد بودند

امی فرزندان امام، در منابع مختلف تعداد و اس. گذارند کمی را در اختیار می
 حـال، بااین. اند است و در بعضی منابع، برای امام فرزند دختر در نظر نگرفته

پژوھشی دقیق و تحقیقی جامع در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت جـز 
خـود که ھمراه عموی بزرگوار  7ن تعداد از فرزندان امام مجتبیدرباره آ

طبـق  .ت کردند و به شھادت رسیدنددر نھضت حسینی شرک 7امام حسین
اقوال تاریخی، امام فقط از طریق دو فرزند خود یعنی حسن مثنی و زید بـن 

تـر و  درباره دختران امام اطالعات بسی کم .حسن دارای نسل و عقبه ھستند
اجتمـاعی  -ھای سیاسی نادرتر است، زیرا در جامعه آن روز زنان به فعالیت

اطالعـات کـم  7مجتبی ورد مراقد فرزندان امامدر م. پرداختند تری می کم
ھا توجه  یا به آن .اند است و یا اگر در منابع قدیم آثاری بوده یا از بین رفته

  .نشده است
  .سیاسی -، فرزندان بالفصل، زندگی اجتماعی 7امام مجتبی: واژگان کلیدی
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  مقدمه
قعیـت  سیاسی در مو -هاي فکري  مانند سایر شخصیت 7فرزندان امام حسن

آنـان هـر چنـد ماننـد سـایر      . اند ویژه خانوادگی و محیطی زاده شده و رشد یافته
ها داراي امتیاز مهم انسانی بودند که توان انتخاب و قدرت گزینش داشتند،  انسان

دهـی شخصـیت، افکـار، باورهـا و      عنصر اثرگذار خانواده و محـیط را در شـکل  
و سهم این عناصر را در شناسایی آنان توان نادیده گرفت  هاي آنان را نمی فعالیت

  .از نظر دور داشت
نشـان   7هـاي فرزنـدان امـام مجتبـی     ویژگی کاوش در مورد تعداد، حیات و

هاي اسالمی و تاریخی  دهد که همه ابعاد زندگی آنان نیز مانند سایر شخصیت می
روشن نیست و منابع موجـود اعـم از تـراجم، تـاریخ، انسـاب و مناقـب دربـاره        

هاي مهم آنان، اطالعات کافی عرضـه   ات زندگانی، ابعاد شخصیتی و ویژگیجزئی
با توجه به زمان حیات فرزندان امـام و فشـار و خفقـان موجـود در آن     . کنند نمی

  .زمان، شواهد تاریخی در مورد فرزندان امام ناچیز است
  

  7ت امام مجتبییشخص
نسب و نژاد بشري ترین  ترین و خالص ترین، شریف داراي پاك 7امام مجتبی
اي، خاندان خود  در خطبه 7امام علی. هاشم بودند نام و اصیل بنی از طایفه خوش

تـوان بـا    کس را نمی بیت رسول خداییم و هیچ ما اهل«: فرمایند را چنین معرفی می
  1.»...ما قیاس کرد

آخـرین پیـامبر،    دختـر  7مـادر گرامـی امـام حسـن     3حضرت فاطمه زهرا
  .هستند 9حضرت محمد

                                                           
  .٤٣ ، ص١ ، جکشف الغمه اربلی، بن عیسی،علی . 1
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اش ابومحمد است و در پانزده رمضـان   کنیه 7امام حسن: گوید شیخ مفید می
روز هفـتم والدت آن  . سال سوم هجرت در شهر مدینـه دیـده بـه جهـان گشـود     

اي از جنس حریر بهشتی پیچید که جبرئیـل بـراي    جناب، مادرش او را در پارچه
زیز دل خـود  ع 9پیامبر. آورد 9آورده بود و آن حضرت را نزد پیامبر 9پیامبر

او . را در دست گرفت و نام او را حسن نامید و گوسـفندي بـرایش قربـانی کـرد    
مالـک بـن انـس    . بـود  9کرداري بـه پیـامبر   -ترین مردم از جهت اخالقی  شبیه
در  .»نداشت 9شباهت به رسول خدا 7کس به اندازه امام حسن هیچ«: دگوی می

حسـن دادم و بخشـش و   بزرگـی و شـرافت را بـه    «: فرمودنـد  9حدیثی پیامبر
را دیــدم  9روزي پیــامبر: گویــد عــازب مــی بــراءبن 1.»شــجاعت را بــه حســین

من او را ! بار خدایا: فرمود بر پشت گردن او بود و می 7علی بن که حسن درحالی
  2.»دوست دارم، تو نیز او را دوست داشته باش

  :فرمایند می 7ن امام مجتبیدرباره جدشا 7امام صادق
ی أَ  ن نْ حدثَ ی ع بِیهبِ ی طَالبٍ 7أَ بِ نِ أَ ی ب لنَ ع نَ ب س نَّ الْح بد  7أَ النَّاسِکانَ أَع 

 یاً و افی ح شَ ا مم ب ر یاً و اشم جح جکانَ إِذَا ح و م ضَلَه م و أَفْ هدهز ی زمانه و أَ ف
برَ کی و إِذَا ذَکرَ الْقَ ب توم کی کانَ إِذَا ذَکرَ الْ 3؛ب   

او هنگـامی  . عابدترین و زاهدترین فرد در عصر خویش بود 7علی بن حسن
بسا با  کرد و چه پاي پیاده از مدینه به مکه حرکت می با آورد، جا می که حج به

هنگـام نمـاز در برابـر پروردگـار عضـالت و تمـام بـدنش        ...برهنـه بـود   پاي
  ...لرزید می
کـس در   هیچ: نویسد می) ق 348وفاي مت(ندیم  اسحاق معروف به ابن محمدبن

                                                           
 .٣٩٦ مفید، ارشاد، صشیخ . 1
 .٣٧٦٤٤ ، ح٦٥٠ ص، ٣ ، جکنزالعمال ؛ متقی ھندی،٨٨ ، ص٢ ، جالغمهکشف  .2
 .٣٣١ ، ص٤٣ ج بحار االنوار،مجلسی،  ،باقرمحمد . 3
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: فرمود می 9پیامبر1.نبود 7علی بن همانند حسن 9فضل و شرافت بعد از پیامبر
  2.»حسن را دوست دارم و نیز کسی را که او را دوست بدارد دوست دارم«

  : فرمود 9شهرآشوب نوشته که پیامبر ابن
ند و یا به طـور  حسن و حسین دو امام و پیشواي امتند؛ چه پیکار و جهاد کن

   3.علنی درگیر نشوند و به صورت مخفی و تقیه عمل کنند
در سال چهل هجري بعد از شهادت پدر بزرگوارشـان رهبـري    7امام حسن

 37سن امام در آن زمان حدود . جامعه نوپاي اسالمی را در مدینه به دست گرفتند
و هشـتم   در مورد شهادت آن حضرت قول مشهور روز بیسـت  .سال بود 38و یا 

و . ماه صفر است گرچه مرحوم کلینی شهادت آن امام را در روز آخر صفر گفتـه 
  4.سال شهادت بنابر قول مشهور سال پنجاه هجري است

له غذاي مسموم کـه جعـده بـراي امـام     یوس بنابر نقل مشهور به 7امام مجتبی
عـد  ب 7امام حسـن «: فرماید می 7امام صادق. دندیه کرده بود، به شهادت رسیته

در  آن حضـرت  5.»زنده نماند و به شهادت رسید تر از مسموم شدن، دو روز بیش
اش  ایشان را در کنار قبر جده 7ی به شهادت رسیدند و امام حسینسالگ 48سن 
  6.اسد در بقیع به خاك سپردند بنت فاطمه
  
  7ت سیاسی زمان امام مجتبیوضعی

تعامل امـام بـا خلیفـه اول    درباره اوضاع زمان ابوبکر، اطالعات اندکی درباره 
                                                           

  .١٠ ، ص٤ ، جطالب مناقب آل ابی، شھرآشوب ابن. 1
 .١٣٤ ، ص7ترجمه االمام الحسنسعد، ابن . 2
 .٣٦٨ ، ص٣ ، جطالب مناقب آل ابی، شھرآشوب ابن. 3
 .٣٩ ص ،٦ ، جالتھذیبحجرعسقالنی،  ابن؛ ٤٦١ ، ص١ ، جالکافی، کلینی. 4
 .١٥٤ ، ص٤٤ ، جاالنواربحار  .5
 .٤٠٧ ، صارشادمفید، شیخ . 6
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به مسجد آمدند و دیدند که ابـوبکر   7نقل شده که روزي امام حسن. استآمده 
العمـل نشـان دادنـد و     درنگ عکس کند؛ بی نشسته، سخنرانی می 9بر منبر پیامبر

و » ...پـایین بیـا   از منبـر جـدم  « :ترین ترس و تردید به ابـوبکر فرمودنـد   بدون کم
  1.»یراست گفت«: ابوبکر گفت

روزي دیدنـد کـه    7امام مجتبـی . به همین منوال بوددر زمان عمر هم وضع 
. ردندایشان همان جمله را تکرار ک. کند رانی می عمر بر منبر پدرش نشسته، سخن

در ایـن   حضرت. در ده ساله دوم از عمر خود بودند 7در این دوران امام مجتبی
اختیار آنان است و به سنت  و پدرش در 9دیدند که چگونه منبر پیامبر مدت می

نشین شـده و   دیدند که چگونه خانه شود، پدر خود را می و سیره جدش عمل نمی
  .صبر را پیشه کرده است 9طبق رهنمود پیامبر

از حکومـت شـهرها و    9شاهد برکنـاري صـحابه بـزرگ پیـامبر     7امام مجتبی
صـحابه   الزم نیسـت «نامـه کـرد کـه     عمـر حتـی بخـش   . بود هاي اجتماعی مسئولیت

  2.و بعضی از آنان را نام برد» ها و کارهاي این چنینی شرکت کنند در جنگ 9پیامبر
در زمان عثمان فتوحات دوران خلیفـه دوم ادامـه یافـت و مسـلمانان منـاطق      

ــد ــن. متعــددي را تصــرف نمودن ــابر نقــل اب ــن بن ــر، اب ــدون، ســیدها اثی شــم  خل
در هیچ فتحـی شـرکت    8الحسنی، و عالمه باقر شریف قرشی، حسنین معروف
  3.نکردند

 
 
  

                                                           
 .١٧٥ ، صالصواعق المحرقه الھیتمی، الدین احمد بن حجر،شھاب . 1
 ٣١٧ ، ص١ ، جسیره االئمه االثنی عشرمعروف حسنی، ھاشم . 2
 .١١٥ ص ،7الحیاه السیاسه لالمام الحسنعاملی،  مرتضی،جعفر . 3
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  7فرزندان امام مجتبی
شـود تـا فرقـی     گفته می» حسنیان« 7ث تاریخی، به فرزندان امام حسناز حی

وشـن اسـت،   طـور کـه ر   همان. باشد 7و امام حسین 7بین فرزندان امام حسن
ولی  .رسد به دو فرزندش یعنی زید و حسن مثنی می 7نسب فرزندان امام حسن

 زیـرا . شود خی لفظ حسنیان عمدتاً به فرزندان حسن مثنی اطالق میاز لحاظ تاری
طباطبـا در رویـدادهاي    فرزندان حسن مثنی مثل عبداهللا محض، نفس زکیه و ابـن 

تاریخی و سیاسی و قیام علیه عباسیان شرکت داشـتند و خودشـان مؤسـس ایـن     
  .ها بودند شورش

  
  در غرب 7فرزندان امام حسن

عبـداهللا محـض کـه بـه      بـن  ادریس. یان فعال بودنددر مغرب افریقا هم حسن
او . مغرب گریخته بود، به کمک بربرها حکـومتی بـه نـام ادریسـیان تشـکیل داد     

هـایی نیـز ماننـد     حکومـت . سرانجام به دست هارون مسـموم شـد و درگذشـت   
  .حمود در الجزیره و مالقه در اندلس تشکیل شد بنی

  
  در شرق 7فرزندان امام حسن

از فرزندان حسن مثنی در کوفه علیه مأمون قیام کرد ولی بـه علـت   طباطبا  ابن
هجري  246در سال » زیدیان«پس از وي سلسله مهم . نامعلومی ناگهان درگذشت

  .تر کرد طباطبا کار زیدیان را مستحکم بن در یمن تشکیل شد که حسین
 250هاي معروف حسنی است که در سال  علویان طبرستان، از دیگر حکومت

زیـد معـروف بـه داعـی کبیـر ایـن        حسن بن زیدبن بن حسن. ي شکل گرفتهجر
یکـی  » بنـی اخضـیر  «. هجري ادامه یافت 316حکومت را تأسیس کرد که تا سال 

حسـن معـروف بـه     بن عبداهللا علی بن بن حسین. هاي حسنی است دیگر از حکومت
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باهللا  هجري بر خلیفه المستعین 251او در سال . ؤسس این سلسله است م اخیضر،
هجري با هجوم قرامطـه بـه    305این سلسله در نهایت در سال  .عباسی غلبه کرد

  .حجاز از بین رفتند
. نیز از حسنیان بودنـد کـه در عربسـتان حکومـت تشـکیل دادنـد      » بنی قتاده«

هجـري مکـه را بـه     1343شریف حسین آخرین نفـر از ایـن سلسـله، در سـال     
  .سعود واگذاشت و فرار کرد آل

هشـت  (پانزده فرزند  بنابر مشهور و گفته شیخ مفید در ارشاد، 7جتبیامام م 
در آن زمان معمـوالً زنـان و دختـران داراي فعالیـت     . داشتند) پسر و هفت دختر
پرداختنـد، لـذا    داري و شوهرداري و تربیت بچه مـی  تر به خانه کمی بودند و بیش

رفتنـد   نان و دختـران نمـی  نامه ز ها دنبال ثبت و ضبط زندگی نگاران و نسابه تاریخ
یـا یـک    که زنی یا دختري منشأ یک حرکت سیاسی یا فرهنگی بـزرگ و  مگر این

اختالف بسیار است و کتب انسـاب هرکـدام    در مورد تعداد فرزندان. اندیشه بود
امـام  : گویـد  مـی  االنساب و نهایه االعقاببراي مثال عبیدلی در  اند؛ عددي آورده

  .بودند) ده پسر و پنج دختریاز(داراي شانزده فرزند 
  

  7هی به حیات فرزندان امام مجتبینگا

پـژوهش جـامعی صـورت     7مجتبـی در مورد فرزندان بالفصل امـام  تاکنون 
بررسـی شـده   هاي علویـان   نگرفته و در مواردي به مناسبت مسائل سیاسی و قیام

 پـژوهش،  در ایـن . اند دادهزیادي انجام  کارهاي ایشاندر مورد نوادگان اما . است
  .شده است بررسی ایشانفقط فرزندان بالفصل 

 7ها به نام حسن تر آن دهد که بیش نشان می 7گذاري فرزندزادگان امام مجتبی نام
  .است :بیت بودند که نشان دهنده عالقه فراوان آنان به پدرشان و یا سایر اهل
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ش را تـر فرزنـدان   که چرا پدرت اسم بیش« :پرسید 7وقتی یزید از امام سجاد
 7پدرم عالقه بسیار زیادي به پدرش امـام علـی  « :فرمودند ؟»علی گذاشته است

هـاي آن   بـر ایـن اسـاس نـوه    . »داشت؛ لذا اسم فرزندانش را علی گذاشته اسـت 
اند؛ مانند حسن مثنی و حسـن مثلـث پـدر نـام خـود را       حضرت حسن نام داشته

در . ارك حسـن بـود  گذاشت و این به دلیل شدت عالقه به نام مبـ  روي فرزند می
یـت داشـت؛ بـراي مثـال، امـام      نیز نام فاطمـه بسـیار اهم   گذاري دختران میان نام
خواسـتگاري   نام یکی از دختران خود را فاطمه گذاشـتند کـه پـس از    7حسین

 :فرمایـد  کنـد و مـی   حسن مثنی از عموي خود، حضرت این دختر را پیشنهاد مـی 
لذا او را به همسري حسـن مثنـی    .»است 3این دخترم خیلی شبیه مادرم فاطمه«

  .1این بانو یکی از بانوان متقی و صالحه روزگار خود بوده است. درآوردند
را پیـدا کـرد و    7، افتخار همسري امام سـجاد 7نیز فاطمه دختر امام حسن

 2کنند درجایی از مادر خود تعریف و تمجید می 7امام باقر. شد 7مادر امام باقر
افتخـار کـرده و    3الحسـن  دشان یعنی فاطمـه بنـت  به جده خو 7و امام صادق

 7ا دو تن از فرزنـدان امـام مجتبـی   یک ی 3.اند که وي صدیقه بوده است فرموده
از نکـات برجسـته   چنـین   هم 7بودند، مانند حضرت قاسم 9خیلی شبیه پیامبر

ستیز و متعهد بود که همواره یار پـدر   ظلم ،تربیت فرزندان انقالبی 7مجتبیامام 
 باوفـاي خویش در کوفه و مدینه بودند و بعد از شهادت آن بزرگوار، یار  بزرگوار
پـدر را برتـرین الگـوي تربیتـی      آنـان . شدند 7حسینخود حضرت امام عموي 

مخلص و فداکار و از یاران  شجاع پرهیزگار و آنانبسیاري از . دانستند خویش می

                                                           
 .٤١٩ ، ص٢ ج ارشاد،، مفید. 1
  .٣٦٦ ، ص٤٦ ، جاالنواربحار . 2
  .١٩ ص المجدی، ،الدین ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن محمد عمری، نجم .3
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کـه  » مثنی حسن«حسن معروف به  بن حسنمانند  بودند؛ 7حضرت سیدالشهداء
و  1شـد  7امیرمؤمنـان موقوفـات و صـدقات    مسـئول  7حسـین در زمان امـام  

  2.دار گشت را عهده 9خداکه موقوفات پیامبر  حسن زیدبن
تـر بـه    تر به کتاب المجدي و منابع تاریخی و رجـالی بـیش   منابع انساب بیش

  .اند کتاب االرشاد استناد قرار کرده
  

   7امام مجتبی نشمار فرزندا
هاي  مانند سایر شخصیت ،7هاي فرزندان امام مجتبی ویژگی حیات وتعداد، 

اسالمی و تاریخی کامالً روشن هست موجود اعـم از تـراجم، تـاریخ، انسـاب و     
هـاي مهـم آنـان،     مناقب، درباره جزئیات زنـدگانی و ابعـاد شخصـیتی و ویژگـی    

بلکـه  این مهم، به منـابع اولیـه اختصـاص نـدارد      .کنند اطالعت کافی عرضه نمی
مآخذ مختلف که از قرن سوم تا قـرن دهـم در ایـن بـاره گـزارش و سـند ارائـه        

ماننـد  (چنان درباره مسائل مهم و اولیه حیـات آنـان    اند، تفاوتی نکرده و هم کرده
چنین تفاوتی در ارائـه   هم. اختالف فراوان دارند) و یا جنسیت آنان تعداد فرزندان

ب انساب، تاریخ، تراجم و مناقب وجـود  اطالعات متفاوت و بسا متناقض بین کت
از  هـا  ندارد و باید اذعان کرد که راهی براي دریافت روایات درسـت و تمـایز آن  

تنها راه براي درمان نسبی این معضل روي آوردن بـه  . روایات سقیم وجود ندارد
. نامشـهور در ایـن زمینـه اسـت     ها از روایات هاي مشهور و بازشناسی آن روایت

توانـد   ي طرح شده درباره این فرزندان بر طبق مذاهب گوناگون نیز میتقسیم آرا
  .هاي قابل اطمینان محسوب گردد راه دیگري براي رسیدن به گزارش

                                                           
 .٤١٧ ، صارشادمفید، شیخ . 1
 .٤١٣ ، صھمان. 2
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را پانزده نفر گزارش  7تی که شمار فرزندان امام مجتبیدر نگاهی کلی، روایا
از لحـاظ  ها نیـز   هر چند این گزارش 1.تري برخوردارند داران بیش کرده، از طرف

اند و حتی در میان راویان شیعه یا اهل سـنت نیـز    تفکیک جنسیت با هم متفاوت
هشت (تعداد فرزندان را پانزده نفر ) ق 413م (شیخ مفید . اتفاق نظر وجود ندارد

در حالی که اربلی ضمن تأیید گزارش مفید، تعـداد   2داند، می) پسر و هفت دختر
  3.کند ا یک دختر گزارش میداند و تنه پسران را چهارده نفر می

حزم اندلسی و ابوعبداهللا مصـعب زبیـري بـا     از میان دانشمندان اهل سنت، ابن
عالمان یاد شده، در تعداد فرزندان موافـق هسـتند، اولـی همـه فرزنـدان را پسـر       

تعـداد آنـان را   5.و دومی به نه پسر و شش دختراشاره نمـوده اسـت   4معرفی کرده
روایت در میان شیعیان بیش از روایـت نخسـت مشـهور     این. داند شانزده نفر می

عمري در اثر انسابی خود در قـرن پـنجم بـر آن    . است و به شیعه اختصاص دارد
نگـاران   نسـب . االسالم طبرسی بر آن اصرار نموده است تصریح کرده، سپس امین

تـوان   رو می از این. طباطبا حسنی آن را تأیید کرده عنبه و ابن قرن نهم از جمله ابن
منـد اسـت و در مـورد     تـري بهـره   گفت که این روایت، از انسجام و شهرت بیش

که ابـن   طوري شود، به دیده نمی ها فرزندان نیز تفاوت چندانی در میان آن جنسیت
و  اند طباطبا هر دو تعداد پسران را یازده نفر و دختران را پنج نفر دانسته عنبه و ابن

، تعـداد  الوري اعالم در این میان نویسنده. اند کرده گفته نویسنده المجدي را تأیید

                                                           
؛ ٣٨ ، صجمھره االنساب العربندلسی، ا حزم بن؛ ا٤٠٥-٤٠٤ ، ص٢ ، جکشف الغمه؛ ٤١٣ ، ص٢ ، جاالرشاد .1

 .٤٦ ، صنسبقریش زبیری، ابوعبداّهللاٰ 
 .٤١٣ ، ص٢ ، جارشاد .2
  .٤٠٥-٤٠٤، ص ٢ ، جالغمهکشف  .3
  .٣٨ انساب العرب، صجمھره  .4
  .٤٦ قریش، صنسب  .5
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  .1شش نفر معرفی کرده است پسران را ده نفر و دختران را
ابونصـر   .انـد  برخی نویسندگان شمار فرزندان حضرت را نـوزده نفـر شـمرده   

رازي آن را تأییـد کـرده و در    هـا قـرار دارد و سـپس فخـر     بخاري در صـدر آن 
دو نفر اول براي امام سیزده پسـر   .آن را برگزیده استهاي بعد، کاظم یمانی  قرن

تعدادي فرزنـدان را   .اند و شش دختر و نفر آخر پانزده پسر و چهار دختر شمرده
 صباغ مالکی و شبلنجی، مانند نصر بن علی جهضمی، ابن اند، دوازده نفر بیان کرده

 ایـن ســه نفــر، تعــدد پســران را یــازده نفــر و فقــط یــک دختــر بــراي حضــرت 
چهـارده  (نفر رسـانده اسـت    23االنساب نیز تعداد را به  بیهقی در لباب2.اند نوشته

ترین اوالد را براي امام نقل کرده  این گزارش از لحاظ عدد، بیش). پسر و نه دختر
هاي دیگر نیز در برخی منـابع آمـده کـه تعـداد فرزنـدان هیجـده،        گزارش3.است

لحاظ شمار پسران و دختران نیـز همـاهنگی   که از  اند و یازده نفر دانسته چهارده،
  4.الزم را ندارند

  
   7گذاري فرزندان امام مجتبی نام

با ایـن  . نظر وجود ندارد درباره اسامی فرزندان نیز در میان منابع مربوطه اتفاق
آید که فرزنـدان ائمـه داراي اسـامی مختلـف      همه، از مطالب موجود به دست می

درگذشـته  . مسـلمان آن روز رواج داشـته اسـت    هـاي  اند که در میـان عـرب   بوده
                                                           

االسالم  ؛ امین٣٣ ، صتھذیب االنسابطباطبا حسنی،  ؛ ابن١٠٩ ص عمده الطالب،عنبه،  ابن؛ ١٩ ص ،المجدی. 1
  ٣٠٦ ص اعالم الوری،طبرسی، 

؛ ٧٤٧ – ٧٤٤ ، صالفصول المھمهابن صباغ، ؛ ١١٥ – ١١٤ ، صتاریخ اھل البیتن علی جھضمی، بنصر . 2
  .٤-٦٤، صنوراالبصار، شبلنجی

  .٣٤٤-٣٤٢ ، ص٢ ، جلباب االنساببن زید، بیھقی، علی . 3
تاریخ ؛ ابن خشاب، ٣٤ ، صطالبمناقب آل ابی؛ ١٩٥- ١٩٤ ، صتاریخ قم، بن محمد بن حسن قمیحسن .4

  .١١٦و ١١٥، ١٠٧، ١٠٤ ، صوفیاتھم االئمه و
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هاشم  هاي بزرگان فامیل و وابستگان به ویژه در میان بنی گذاري فرزندان به نام نام
 9گاه مقید نبودند فرزند خود را به نام پیـامبر  داران زیادي داشته اما هیچ از طرف

ر میـان  هـاي مرسـوم د   بلکـه از نـام  . یا بستگان خویش بگذارند 7یا امیرمؤمنان
نیـز چنـین عمـل     7امام مجتبـی . کردند اده میخصوص قریش استف مسلمانان به

نام براي فرزندان پسري ایشان آمده است که دو نفر از  23حدود  رو از این. کردند
بقیه عبـارت  . اند خوانده شده) اصغر اکبر و علی علی(هاي حسن و علی  آنان به نام
حسین اثـرم، عبـدالرحمان، عبـداهللا، احمـد،      زید، قاسم، ابوبکر، طلحه،: بودند از

  1.عبیداهللا، حمزه، جعفر، عمر، عمرو، و بشر اسماعیل، عقیل، یعقوب،
هاي حسن، زید، قاسـم، ابـوبکر،    هشت پسر آورده به نام شیخ مفید در ارشاد،

جهضـمی بـه جـاي     که نصربن طلحه، حسین اثرم، عبدالرحمان، و عبداهللا؛ درحالی
سین اثرم از احمد، اسماعیل، عبیداهللا، عمر و بشـر یـاد کـرده    ابوبکر و طلحه و ح

جوزي از نویسندگان اهل سنت، ابوبکر و طلحـه را نیـاورده و بـه     ابن سبط. است
شهرآشـوب بـین اسـامی     ابن. جاي آنان از احمد، اسماعیل و عقیل نام برده است

ر و جمـع کـرده و عمـ    تذکره الخـواص ابن جوزي در ارشاد و سبط شیخ مفید در
  .ها افزوده است حسن اصغر را نیز به آن
شهرآشـوب را تأییـد    هاي موردنظر ابن االنساب، همان نام عمري در المجدي فی

جاي حسن اصغر، حمزه گـزارش   کرده جز آن که به جاي عقیل، یعقوب آورده و به
که ابـوبکر و طلحـه    شهرآشوب را تأیید کرده جز آن خشاب، نظر ابن ابن. کرده است

  .رو، از آوردن اسامی آنان خودداري کرده است شناسد؛ ازاین ه رسمیت نمیرا ب
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   7همراه با امام حسینمشارکت در واقعه کربال 
، تـابع مواضـع آن بزرگـوار و    7تا زمان امـام حسـین   7فرزندان امام حسن

مغـایر   هـاي  گونه خبري از اقـدامات و تـالش   هیچ. بخشی از شیعیان ایشان بودند
از ایـن نظـر   . گزارش نشده است 7هاي سیدالشهداء شی و سیاستم آنان با خط

امام  .شان پیروي کردند توان آنان در امور دینی و سیاسی، از عموي با قاطعیت می
چتر گفتمان حسـینی   در زیر :بیت اي از اهل نیز آنان را به عنوان پاره 7حسین

در واقعـه   .ردحساب آو هاي دینی و سیاسی خود به هاي کالن و هدایت و سیاست
که بالغ بودند و تـوان حمـل سـالح     7مار زیادي از فرزندان امام حسنکربال ش

زدنـی در رکـاب امـام     ص مثـال داشتند، شرکت کرده، برخی جان خود را با اخال
برخی مجروح شده تا آخر عمـر  . فدا نمودند هاي ایشان و در راه آرمان 7حسین

 از فرزندان امام ترین شهید کربال حضرت قاسم معروف. معلولیت را هدیه گرفتند
که همراه مادرش در صحنه کربال حضور یافت و در روز عاشـورا  . بود 7مجتبی

حسـن؛ کـه توفیـق     بـن  پـس از او عبـداهللا  . به دست سپاه یزیدي به شهادت رسید
  .1را به دست آورد 7دت در راه خدا و راه امام حسینشها

را بـیش از ایـن    7ان امام حسـن برخی منابع، شمار شهیدان عاشورایی فرزند
ورت بایـد پـذیرفت   در این ص 2.اند و از ابوبکر، عمرو و علی نیز یاد نموده دانسته

انـد؛ زیـرا    بـانی داده قر 7انقالب کربال بیش از امام حسیندر  7که امام مجتبی
اصغر یا عبداهللا صغیر را در  اکبر و علی هاي علی دو فرزندش به نام 7امام حسین
. تا پنج پسرش را فداي راه حسـینی کـرد   7نمودند، ولی امام حسندا راه خدا ف

حسن با تیري که عبداهللا بن عقبه غنوي پرتاب  کند که ابوبکربن شیخ مفید نقل می
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  .کند حسن نیز اشاره می بن کرد، به شهادت رسید و به عبداهللا
دانشـمندان   اند، اما شماري از نویسندگان وجود یک دختر را براي آن بزرگوار آورده

مرحـوم طبرسـی،   1.انـد  شیعه به ویژه شیخ مفید و حسن قمی هفت دختر گزارش نموده
در اعالم الوریبه شش نفر اشاره کرده است و برخی از دانشمندان دیگر چون فخـررازي  

جـوزي عـدد دختـران را بـه      ابـن  سـبط  2.اند و ابوعبداهللا مصعب زبیري آن را تأیید کرده
قول مشهور که برخـی از شـیعیان    .بیهقی به نه نفر رسانیده استهشت نفر ارتقا داده و 

  3.یک دختر است اند همان نیز آن را نقل نموده
شیخ مفید  .در منابع آمده است 7ناگونی براي دختران امام مجتبیهاي گو نام
 منابع دیگر به .داند سلمه، رقیه و فاطمه می عبداهللا، ام الحسن، ام را ام ها ترین آن مهم
اند الخیر و رمله نیز اشاره کرده ام.  
  

   7مراقد فرزندان امام مجتبی
زادگان یکی از عوامل مهم استمرار تفکر رهبـران دینـی بـه     مراقد امامان و امام

پژوهی و تـاریخ تشـیع بـه     ویژه بزرگان شیعی است که جایگاه مهمی را در شیعه
امت دائـم یـا فصـلی را    دهد، این مراقد، زمینه گردهمایی و اق خود اختصاص می

براي پیروان آنان در جوارشان فـراهم نمـوده و منبـع الهـامی بـراي درك بهتـر و       
آید که از طریـق   تر براي شیعیان به شمار می برقراري ارتباط معنوي و فکري بیش

  .گیرد زیارت، سرودن شعر، ایراد خطابه و تحقیقات علمی و دینی صورت می
هاي حسـنه،   وجود دارند به نام 7امام مجتبی رانمراقد معروفی که براي دخت
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رقیه، زکیه، شریفه و امثال آن مشهورند و در میان مردم احترام زیـادي دارنـد، در   
الحسـن،   هاي دیگر هستند و عمدتاً با کنیـه ام  حالی که دختران آن حضرت به نام

ام الخیر، ام اند سلمه یاد شده الحسین و ام.  
  

  مهدویت
گفته شـده، بـاور    7که درباره فرزندان امام مجتبی هاي فکري یکی از ویژگی
از این لحاظ بـه دو دسـته    7فرزندان امام حسن. مهدویت است ویژه به موضوع

بـه شـهادت    7در رکاب امام حسـین  که برخی در روز عاشورا: شوند تقسیم می
 7داها سیدالشه آن آنان افکار ویژه درباره به مهدویت نداشتند و الگوي .رسیدند

ــجاد  ــام س ــ  7و ام ــا عقی ــی  ام ــام مجتب ــدان ام ــی از فرزن ــه  7ده برخ از جمل
حسن پـدر نفـس زکیـه، بـدین بـاور بـود کـه پسـرش مهـدي، همـان            بن عبداهللا
الزمـان اسـت کـه جهـان را پـر از عـدل و داد        بخش بشر و مهدي صاحب نجات

  1.که مملو از جور و ظلم شده باشد خواهد نمود پس از آن
یافتـه و   هدایت(که  قرن نخست اسالمی به معناي لغوي آن ، در»مهدي«عنوان 

مورد برخی از فرزندان امام کار رفته است ولی در  باشد، فراوان به) اندیشه راست
از جمله عبداهللا، این عنوان معناي اصطالحی خود را داشته و به همـان   7حسن

فاده شده گستر جهان باشد، است بخش، مصلح کل و عدل که نجات مفهوم شیعی آن
که بـراي خلیفـه   . هجري در جلسه ابواء به کار رفت 127این مهم در سال . است
امـا از همـان دوران کـودکی نیـز      2.شـد  هاشم پس از سقوط امویان بحث مـی  بنی

محمد نفس زکیه به عنوان مهدي شناخته شد و برخی عالیـم ظـاهري حضـرت    
 .در او مشاهده گردیـد  ؛ که در روایات اسالمی به ویژه شیعی وارد شده،7مهدي
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تصـور   7تا برخی از فرزندان امام مجتبـی شد  ها و عالیم باعث می همین ویژگی
  .اند بشارت داده 9است که پیامبر اکرم) عج( کنند که وي همان مهدي موعود

داراي عالئمی بود از جمله داشتن خال بین دو کتـف   گفته شده که نفس زکیه
عبـداهللا   9نام پدرش چون پدر رسول خداشباهت داشت و  9که با خال پیامبر

رسـید   می 3به حضرت فاطمه) پدري و مادري(بود و نسب پدرش از دو طرف 
  .بود 9و نام خودش هم محمد و از نام رسول خدا

رو خانواده عبداهللا بن حسن حتی پیش از تولدش او را انتظـار کشـیده و    ازاین
شته و در جریـان تولـد و دوران   پندا) عج(تولد او را به عنوان تولد مهدي موعود 

و . 1کودکی وي نیز ذهنیت اطرافیان و خانواده نسبت به مهدویت وي جـدي بـود  
باشـد و در   اشعاري که به مناسبت تولد وي سروده شده نیز مؤید همین تلقی مـی 

گردیـد کـه از او    شد، تالش می داشته می ایام کودکی و نوجوانی از انظار دور نگه
  .2داشته شود و از معرض حوادث و دشمنان مصون نگه حفاظت صورت گرفته

برخالف چنین باور، بود و بـا صـراحت تمـام اعـالم کـرد کـه        7امام صادق
  3.محمد بن عبداهللا بن حسن برخالف تصور مردم، مهدي موعود نیست

  

  
  7اسامی پسران امام حسن مجتبی

  قاسم  .1 
بـه   7امـام مجتبـی   هزمـانی کـ  . ولد بـود طبق نقل کتب تاریخی مادر قاسم ام

حسن بن (او همراه دیگر برادرانش، . شهادت رسیدند، قاسم کودکی سه ساله بود
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قرار گرفت و از مکتب آن  7تحت پرورش امام حسین...) عمر وحسن، عبداهللا، 
، نـرجس  7طبق نقلی نام مادر حضرت قاسم .هاي زیادي آموخت حضرت درس

سن حضـرت قاسـم را    لباب االنساب. داندهم او را ام ولد می تاریخ طبري 1.بود
به نقلی تاریخ سال والدت ایشـان  2.در روز عاشورا شانزده سال معرفی کرده است

  .4او در دو سالگی پدر بزرگوارش را از دست داد 3.هجري بوده است 48سال 
  ازدواج حضرت قاسم 

  : به این صورت آمده است 7داستان ازدواج حضرت قاسم
و از عمـویش  . کربال حضور داشت واقعهدر  7ینحسبا عمویش امام  قاسم
بـرادرم   یادگـار تـو   ،اي پسر بـرادرم « :فرمودامام به وي  .مبارزه گرفت هاجاز
پس حضـرت قاسـم    ».تو تسلی یابم وسیله بهباقی بمانی تا  خواهم می. هستی

پـس  . گذاشت و گریه کرد دوزانویشنشست و ناراحت شد و سرش را بین 
ایی را بر روي دست راستش بسـته و بـه او فرمـوده    یادش آمد پدرش که دع

. و بخـوان  بـازکن این دعـا را   ،زمانی که به تو درد یا غمی رسید ،پسرم«: بود
پـس حضـرت    ».معنایش را بفهم و به آنچه که در آن نوشته است عمـل کـن  

اي پسـرم  «: این چنین نوشته بود 7حسنامام  .باز کرد و خواند را آنقاسم 
پـس وقتـی عمویـت امـام     . کـنم  مـی  تقـواي الهـی سـفارش    تو را بـه  ،قاسم
دشمن او را احاطه کرده پـس از وي اجـازه    کهیدي درا در کربال  7حسین

مبارزه بخواه و جهـاد بـا دشـمنان خـدا و رسـول و دشـمنان عمویـت امـام         
رفـت  عمویش برخاست و نزد پس حضرت قاسم » .را ترك مکن 7حسین

پس امام نفس بلندي کشـید و  . داد 7نحسیتعویذ را به عمویش امام  این و
مـن وصـیت   . پـدرت بـراي توسـت    تاي پسرم ایـن وصـی  « :فرمود به قاسم
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گرفـت و  را  قاسـم  سپس امام دست» .اجرا کن را آندیگري برایت دارم پس 
را داخـل خیمـه   او و  داد به دست عون و عباس وارد خیمه شد و دستش را

 .آن را باز کردنـد . را بیاوردکه صندوق امر کرد  3زینبخواهرش  به برد و
را به تن قاسم  ها لباس سپس .را بیرون آورد 7امام حسناز آن قبا و عمامه 

پـس   .هـا گذاردنـد  نترا و آن دو  به عقـد هـم درآورد  را با دخترش  اوو  کرد
پـس  . گریسـت مـی و  کردنگاه می 7حسینبه دختر امام  7قاسمحضرت 

ن وقـت  اآل« :یع بلنـد شـد و گفـت   پـس سـر  ...  طلبند میشنید که قوم مبارز 
  ».مبارزه است نه وقت عروسی

به این داستان اشاره  2)ق 1085متوفاي (و طریحی  1 )ق 910متوفاي (کاشفی 
و در منابع قدیم در این باره مطلبی دیده . اند که قابل استناد و صحیح نیستکرده

  :گوید می نفس المهمومو  منتهی اآلمالمحدث قمی در  .نشده است
رسـد   بـه نظـر مـی   . نویسندگان و راویان نام حسن را با قاسم اشـتباه کردنـد   

بار داستان ازدواج قاسـم  اولین  روضه الشهداءمالحسین کاشفی مؤلف کتاب 
طبـق نقـل کتـب معتبـر تـاریخی قصـه ازدواج        .را آورده است 7بن حسن

  . صحت ندارد 7با دختر امام حسین 7حضرت قاسم
  3.آمده است 7ناحیه مقدسه نام حضرت قاسمدر زیارت رجبیه و زیارت 

قاسم همراه عموي بزرگوار خود از مدینه به مکه و از مکه به کـربال، حرکـت   
او در روز عاشــورا حــدوداً ســیزده ســاله و هنــوز بــه ســن بلــوغ نرســیده . کــرد
حضرت قاسم بینش سیاسی و معرفت بسیار باالیی نسبت به امام زمان خـود  4.بود

سال امام که مخفی شده بودنـد،   وجوان بود، برخالف یاران کهنداشت با این که ن
سازي یاران خود بـا   در شب عاشورا که امام براي شفاف .همراه امام به کربال آمد

                                                           
  .٢٥٦ ، صروضه الشھداءحسین واعظ، کاشفی، مأل . 1
 .٣٦٦-٣٦٥ ، صالمنتخب طریحیفخرالدین النجفی، الطریحی، شیخ . 2
  .١٢٦ ، ص٧ ، جھمان. 3
 .١٢٨ ، ص٤ ، جاعیان الشیعهمحسن، امین، سید . 4
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تواند بیعت خود را پس بگیرد و  خواهد می هرکس می«فرمود که ها صحبت می آن
خود را به عمو رساند  ، این نوجوان».از تاریکی استفاده کند و کربال را ترك نماید

مرگ براي تـو  «: امام از وي پرسید» آیا من هم فردا کشته خواهم شد؟«: و پرسید
» .تـر اسـت   مرگ در راه خـدا بـرایم از عسـل شـیرین    «: پاسخ داد» چگونه است؟

اجـازه میـدان    7در روز عاشورا قاسم از امام حسین .1)الموت احلی من العسل(
بود که قبـل   7پدر و مادري ابوبکر بن حسن ادرخواست و رجزخوانی کرداو بر

: گویـد مـی  2حمید بن مسـلم  .از حضرت قاسم به میدان رفت و به شهادت رسید
جدا شد که رخسـارش همچـون    7براي مبارزه از سپاه امام حسینپسر جوانی «

 ".به خدا قسم که االن به او حمله خواهم کـرد ": عمر سعد گفت. درخشید ماه می
همچـون بـاز    7مین افتاد عمویش را صدا زد و امـام حسـین  به ز 7وقتی قاسم

شکاري ظاهر شد و مانند شیري خشمناك حمله آورد و قاتـل قاسـم را مجـروح    
  ».ها شد و به هالکت رسید کرد و قاتلش زیر اسب

حمیـد   .قاتل او عمرو بن سعد بن مقبل اسدي بـود : آمده که 3اخبار الطوالدر 
  4».بود 7او قاسم فرزند امام حسن«: فتندگ» او که بود؟«: من پرسیدم«: گوید
   7عمرو یا عمر بن حسن .2

او حدود یازده سال داشـت کـه در سـفر    . کنند او را عمر بن حسن معرفی می
نظر دارند که او بـه اسـارت    تر مورخان اتفاق بیش. کربال عمویش را همراهی کرد
. اسیران بـه شـام رفـت   بعد از واقعه کربال با دیگر  5. در آمده و شهید نشده است

                                                           
  ٢٠٤ ، صالھدایه الکبریبن حمدان الخصیبی؛ حسین . 1
  .از سپاھیان عمرسعد بود که اخبار کربال از وی زیاد نقل شده استوی . 2
 .٢٨٠ اخبار الطوال، صترجمه . 3
 .١٥٩-١٥٨-١٥٧ ، صترجمه مقاتل الطالبیینفاضل،  جواد،محمد . 4
 ).الطبقات الکبری، اللھوف، مقاتل الطالبیین(منابع . 5
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حاضـري بـا پسـرم    «: و به او گفت. روزي یزید در شام، عمرو بن حسن را طلبید
نیرویی کـه بـا او کشـتی بگیـرم در مـن      «: عمرو جواب داد» خالد کشتی بگیري؟

نیست؛ خنجري به من بده و کاردي به پسرت تا باهم بجنگیم یا او مـرا بکشـد و   
که من او را بکشم و به  شوم و یا این لحق م 7و پدرم علی 9به جدم پیامبر خدا

بنگرید آیـا او  «: سپس یزید گفت ».نمایم جدش ابوسفیان و پدرش معاویه ملحق 
یزید دست » .او هنوز کودك است«: جواب دادند» بالغ شده یا هنوز کودك است؟

 1.سـپس او را همـراه دیگـر اسـیران روانـه مدینـه کـرد       . از مجازات او برداشـت 
  : گوید خوارزمی می

بـود کـه    7سنپسر خردسال امام ح ،7عمربن حسن برادرزاده امام حسین
 2.به شهادت رسید با تیري که دشمن به طرف او افکند،

  عبداهللا یا عبداهللا اکبر  .3
آمده که وي  المجديدر کتاب  3.بوده است ظاهراً عبداهللا اکبر، مکنی به ابوبکر

کـربال در سـنین نوجـوانی و یـا      او در 4.بـود  7شوهر سکینه دختر امام حسـین 
آمده  انساب االشرافدر  5.جوانی در رکاب عموي بزرگوار خود به شهادت رسید

عبداهللا را با دختر خود سکینه به ازدواج شرعی درآورد و قبـل   7که امام حسین
  6.از آمیزش به شهادت رسید

                                                           
  .١٠٥ ، صمثیراالحزان الجواھری،شریف . 1
 ص ،١٣ ج ،معجم رجال الحدیثآیت اّهللاٰ خویی،  ؛٥٣ ص الجزءالثانی، ،مقتل الحسینابومخنف،  بن یحیی،لوط . 2

  .٤٦٩ ص ،٥ ج ،تاریخ الطبریطبری، محمد بن جریر،  ؛٢٥
  .٢٢٧ ، ص٢ و ج ٣٢٩ ، ص٢ ، جناسخ التواریخمحمدتقی، سپھر، یرزا م. 3
 .١٩ ، صالمجدی. 4
  .٢٨٠-٢٨١ ، صقمتاریخ . 5
  .٢١٤ ، صاعالم الوری؛ ١٩٥ ، ص٢ ، جاالشرافانساب . 6
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 واقعـه شـهادت عبـداهللا    1.طبق نقلی وي پس از قاسم بن حسن به میدان رفت
عبـداهللا از  . این طور نقل شده کـه مـردي کـوفی عبـداهللا را بـر روي اسـب دیـد       

» !کشـم  من حتماً این جـوان را مـی  «: آن کوفی گفت. زیباترین آفریدگان خدا بود
ولی او » !خواهی؟ او را واگذار از این جوان چه می! واي بر تو«: مردي به او گفت

هنگامی که ضربه بـه  . شهادت رساندنپذیرفت و به عبداهللا حمله کرد و وي را به 
جـانم، اي صـدایی کـه    «: امام فرمود» !اي عموجان«: عبداهللا اصابت کرد فریاد زد

  2.و قاتلش را به هالکت رساند. یاور آن کم و دشمن آن بسیار است
رسـد کـه امـام     بـه نظـر مـی    .نام وي در زیارت ناحیه مقدسه آورده شـده اسـت  

عبداهللا اکبر داراي کنیه ابوبکر بوده : اي عبداهللا بودنده داراي دو فرزند به نام 7حسن
به نام سکینه ازدواج کرده و عبداهللا اصغر یازده سـال داشـته    7و با دختر امام حسین

عبـداهللا اکبـر بـا سـکینه      المجـدي طبق نقل . شده است داري میدر خیمه زنان نگه و
هللا اصغر کـه خردسـال   و عبدا 3.ازدواج کرد که به شهادت رسید 7دختر امام حسین

مرقـد   4.به شهادت رسید 7بود، در آخرین ساعات روز عاشورا در دامان امام حسین
  5.در کربال همراه دیگر شهداست جمهره االنساب العربوي به نقل از 

  
  عبداهللا اصغر  .4

طبق گزارشـی، وي پـس از   . و کودکی نابالغ بود 7او فرزند دیگر امام حسن

                                                           
  .٣٣٠ ، ص٢ ، جالتواریخناسخ . 1
  .١٤٧ ، صالمحن، تمیمی، ابوالعرب. 2
 .١٩ ، صالمجدی. 3
  .١٤٠ ، ص٧ ، جامام حسیندانشنامه . 4
  .٣٩ ، صاالنساب العربجمھره . 5
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امام را محاصـره   هنگامی که سپاه کوفه1.شهید کربالست اصغر، کم سن ترین علی
 3حضـرت زینـب  . کردند، این کودك تالش کرد تـا خـود را بـه امـام برسـاند     

شـمر بـا   . او شتابان خود را به امام رسـاند . خواست تا مانع او شود ولی نتوانست
هنگـام   در این. را پراکنده ساخت ها هاي سپاه، امام را محاصره کرد و امام آن پیاده

: عبداهللا بـه او گفـت  . بحر بن کعب بن عبیداهللا با شمشیر به سوي امام حمله کرد
آن مرد شمشـیر را پـایین آورد و دسـت    » !کشی آیا عمویم را می! اي مادر خبیث«

کـه ناگهـان    انـد  برخی آورده. و وي در کنار امام شهید شد 2.پسربچه را قطع کرد
اصغر پرتاب کرد و او را در دامن عمویش حرمله بن کاهل تیري به سوي عبداهللا 

در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیـه نـام    3 .به شهادت رساند 7امام حسین
  4.این شهید نیز آمده است

شـهید   7وقتی دیدند عبداهللا اصغر را روي دامن امام حسـین  3حضرت زینب
سـرزمین  کـاش آسـمان بـر    ! دیـدم  کاش مرده بودم و این روز را نمـی «: کردند فرمود
ولـد،  مادر عبداهللا بـه نـام ام   مقاتل الطالبیینبه نقل از 5»!شد پاره می ها پاره خراب و کوه

: فرمودنـد  7امام باقر. دختر سلیل بن عبداهللا، برادر جریر بن عبداهللا بجلی بوده است
: گویـد  العمـري مـی   6».حرمله بن کاهل اسدي بوده اسـت  7قاتل عبداهللا بن حسن«
او یـازده  » .است که در کربال شهید شـد  7همان ابوبکر بن حسن عبداهللا بن حسن«

                                                           
 .١٨٥٠ ، ح٣٠٣ ، ص٢ ، جللبھائیالکامل . 1
  .١١٦ ، صمقاتل الطالبیین ؛٤٥٠ ، ص٥ ، جطبریتاریخ . 2
  .٤٦٨ ، ص٥ ، جطبریتاریخ . 3
بن کاھل السالم علی عبداّهللاٰ بن الحسن بن علی الزکی لعن اّهللاٰ قاتله و رامیه حرمله ( .٧٥ ، صباالعمالاالقبال . 4

  )االسدی
،ذبیح . 5   .٢٤٠ ، ص١ ، جفرسان الھیجاءمحالتی،  اّهللاٰ
  .٣٦ ، ص٤٥ ، جبحار االنوار؛ ٩٣ ، صالطالبیینمقاتل . 6
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  1».سال داشت و قاتلش حرمله بن کاهل بود که با تیري وي را شهید کرد
  ابوبکر  .5

وي از جمله شهداي حسنی است که در روز عاشورا با تیر عبـداهللا بـن عقبـه    
ابوبکر کنیـه عبـداهللا   به نقلی  3.اند او را عبداهللا هم نامیده 2.غنوي به شهادت رسید

 اش ابـوبکر و  نـام او احمـد و کنیـه    .هجري متولد شد 45 او در سال 4.بوده است
سالگی در واقعه کربال  ق در شانزده. هـ 61 سال او در. ولد بودمادرش رمله یا ام

در بعضـی از منـابع    .به شهادت رسـید  7بعد از شهادت برادرش حضرت قاسم
مدفن ابوبکر  .عبداهللا بن عقبه غنوي قاتلش بود 5.ساله بوده است 35آمده که وي 

   .الشهداء کربالستدر مقام 7در جوار امام حسین
. درآمـده بـود   7له بود که به همسري امـام مجتبـی  مادر وي کنیزي به نام رم

وي در کنار عموي خود ایسـتاده  . فرزندانش به همراه عموي خود به کربال آمدند
از سوي لشکر یزیـد تیرانـدازي کـرد و ابـوبکر بـه       بود که عبداهللا بن عقبه غنوي

عبـداهللا بـن عقبـه     7ابوالفرج اصفهانی نیز به نقل از امام سـجاد  6.شهادت رسید
وي شهادت ابـوبکر را قبـل از حضـرت     .است غنوي را قاتل ابوبکر معرفی کرده

شـهادت وي را بعـد از حضـرت     ولی برخی دیگر از منـابع،  7.قاسم دانسته است
السالم «. شده است در زیارت رجبیه به او نیز سالم داده  8.اند رش نمودهقاسم گزا

                                                           
  .٢٥٩ ، ص٦ ، جتاریخ طبری؛ ١٩ ، صالمجدی .1
 .١٦٢ ، ص٢ ، جاالرشاد. 2
 .١٩ ، صفی انساب الطالبیینالمجدی . 3
  .١٩ ، صالمجدی. 4
  .٥٠ ، صنسب قریش؛ ٧١ ، ص٣ ، جالذھبمروج . 5
  .٣٣٠ ، صمقتل الحسین مقرم؛ ٢٤٣ ، صالوریاعالم . 6
  .٨٦ ، صالطالبیینمقاتل . 7
  .١٠٩-١٠٨ ، ص٢ ، جاالرشاد. 8



 1ج/7مجموعه مقاالت همایش سبط النبی امام حسن مجتبی    344

 

شیخ مفید نیز عبداهللا بن عقبه غنوي را قاتـل او معرفـی   . »علی ابی بکربن الحسن
اند کـه بـر بـدن او وارد گردیـده و     اي یاد کردهسه شعبه چنین از تیرهم 1.کندمی

  2.نفرین شده است قاتلش
  )ن مثنیحس( 7حسن بن حسن .5

بود کـه در کـربال همـراه عمـویش      7مثنی یکی از فرزندان امام حسن حسن
وي . حضور داشت، اما به جاي شهادت به فیض معلولیت و مجروحیت نائل آمد
و در  مانند برادرش قاسم، از همان آغاز نهضت حسینی در آن سهم فعـال داشـت  

بـه   اش ابومحمـد و  هکنیـ . نمود پایداري  7عاشورا نیز در رکاب امام حسین روز
و داراي منزلت و مقـامی  ا. و سیدي شریف و رئیس بود شباهت داشت 9پیامبر
 . بود باتقواعالم، عامل، فاضل، صالح، عابد و  وباال 

وي بـر اثـر تربیـت پـدر     3.شد متولدهجري  44مثنی طبق نقلی در سال  حسن
ماننـد  بزرگوارش به کسب کماالت آسمانی و فضـایل معنـوي نایـل گردیـد و ه    

حسن مثنی جوانی باتقوا . گردید 7برادرش متولی صدقات و موقوفات امام علی
با صالحدید آن حضـرت   ،7ازدواج وي با دختر امام حسین .و نیکوصورت بود

و بعد همراه عموي بزرگوار خود راهی کربال شد تا عموي خود را  انجام گردید،
بـه کوفـه و شـام رفـت و در     یاري کند و در این راه مجروح شد و همراه اسیران 

 .هاي کاروان اسرا فعال بود افشاگري

عمر «به نام  وي عمويمنقول است که  .بودبنت منظور بن ریان  هخول شمادر
وي از . اختالف داشت 7با حسن مثنی درباره تولیت صدقات امیرمؤمنان» اطرف

                                                           
  .١٠٩ ، ص٢ ، جھمان. 1
  .٣٤٣و  ٧٥ ، ص٣ ، جباالعمالاقبال . 2
  .٩٢-٩١ ، صالطالب فی انساب الطالبیینعمده . 3
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 1.قبـول نکـرد   ولی حسـن مثنـی  شریک کند خواست که او را هم  حسن مثنی می
: گفـت حسن مثنی به حجاج . ثقفی شکایت کردبن یوسف طرف به حجاج ا عمر

 شوم من واسطه می. و رئیس آنان است طالب ابیعمویت عمر از آل  ،اي ابامحمد«
 تـوانم  نمـی «: حسن مثنـی گفـت  » .ت شریک کنیدر تولیت صدقات جدرا او  که

 تشـرط «: حجـاج گفـت   ».تغییر دهـم ام بسته 7شرطی را که با جدم امیرمؤمنان
اوالد امام  باید از صدقاتشرط این است که متولی «: حسن مثنی گفت »چیست؟

 عمـر ! ایـن شـرط را کنـار بگـذار    «: حجاج گفت» .باشند 7حسینحسن و امام 
قبول نکنی من با اجبار او را  اگر. کنم می من وساطتطرف عمویت است و او را ا

را نزد عبـدالملک مـروان   موضوع  مثنی حسن 2».کنم میداخل در تولیت صدقات 
اي به حسن مثنی داد تا به حجاج برساند تـا مشـکلش حـل     برد و عبدالملک نامه

بر سر تولیت موقوفـات   7زید بن حسنبا هم  7بن علی بن حسینزید  3.شود
  4.داشت اختالف 9اهللا رسول

بـر سـر تولیـت صـدقات     با حسـن مثنـی    7سجاد امام در نقلی نیز آمده که
امـام  حسن مثنی قسمتی از صـدقات را کـه سـهم    . الف داشتنداخت 7امیرمؤمنان

و هـم حسـن بـن     7امـام سـجاد   همچون  داد؛ 7امام سجادبه . بود 7حسین
وصیت کرده بود کـه   7امیرمؤمنانبودند و  3از اوالد حضرت فاطمه 7حسن

  5.متولی صدقات او باشند 3فرزندان فاطمه
ربال زخمـی شـد و بـه    حسن مثنـی روز عاشـورا در کـ   «: گوید طقطقی میابن

                                                           
  .٤٦ ، صقریش نسبزبیری، الجزء الثانی، مصعب . 1
 .٤٧ ، صھمان. 2
 .٤٩ ، صزبیریمصعب . 3
  .٢٠٥ص  ،١ج  ،طالب یاب آل فرزندانترجمه . 4
 .٣٥ – ٣٤، ص سراج االنسابکیای گیالنی،  ،احمد. 5
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: در خواب دید که قبل از وفاتش بین دو چشمش نوشته شـده بـود  . خواب رفت
هـا وي را   آن. اش تعریـف کـرد   و این خواب را بـراي خـانواده  » قل هو اهللا احد«

به کربال رفـت و   7با همسرش به همراه امام حسینحسن مثنی  1».بشارت دادند
یکی از سـربازان   .و به سختی مجروح شددر روز عاشورا با لشکر کوفیان جنگید 

که از بستگان مـادرش نیـز    حسان اسماءبن خارجه فزاري عمربن سعد به نام ابی
و در کوفه به مداواي وي مشـغول شـد و   . او را از اسارت دشمن نجات داد بود،

 بعد از بازگشت اسراي کـربال بـه مدینـه،    .او را به مدینه بازگرداند پس از بهبود،
کرد تا اینکه به  زندگی می 7الحسینچنان با همسرش فاطمه بنتهم حسن مثنی

مسـموم  ) از خلفاي امـوي ( دستور ولید بن عبدالملک و یا سلیمان بن عبدالملک
همسـر  . سالگی به شهادت رسید و در قبرستان بقیع مدفون شـد  53 گردیده و در
دیگـر اسـت    در نقلی. کرد اي بر سر قبر همسرش زد و روزها گریه می وي خیمه

که حسن مثنی مدتی را در زندان مدینه بود و ولید بن عبـدالملک بـه صـالح بـن     
و در مسجد پانصد تازیانه بزند . عبداهللا نامه نوشت که او را از زندان بیرون بیاورد

کنار حسن مثنی آمـد و   7وقتی خواستند به حسن مثنی تازیانه بزنند، امام سجاد
  .»خواندعاي کرب و فرج را ب«: فرمود

در مـورد عظمـت جـدش     خود از نوادگان حسن مثنی است، سیدبن طاووس
  :نویسد می

فرزنـدان شـریف و    7کس به انـدازه علـی   هیچ 9در میان یاران پیامبراکرم
. رسد کدام در فضایل و مناقب به درجه او نمی بزرگواري نداشت و اوالد هیچ

در میـان   تند بگـذریم، بعد از اینکه از مقام حسنین که سرور جوانان اهل بهش
عبداهللا بـن   حسن مثلث، حسن مثنی،: چونافراد باشرافتی هم 7اوالد حسن

 ،7رنـد و در میـان اوالد امـام حسـین    مثنی و محمد نفـس زکیـه وجـود دا   
                                                           

  .٦٣-٦٢- ٦١ ، صاالصیلی فی انساب الطالبیینمحمد، طقطقی، شریف . 1
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امـام   ،7امـام صـادق   ،7امـام بـاقر   ،7امـام سـجاد  : چـون بزرگوارانی هم
نصافی به فضـایل  شوند که هر انسان باا دیده می... و 7و امام رضا 7کاظم

: چـون اي هم جایی که عارفان برجستهو مناقب واالي آنان معترف است تا آن
کردنـد و معـروف    افتخار مـی  7ابویزید بسطامی، به سقایی منزل امام صادق

این چنین فرزندانی کجـا  . بالید بر خود می 7کرخی به دربانی حضرت رضا
  1.شوند براي سایر اصحاب یافت می

  :گوید می اره حسن مثنی،درب شیخ مفید،
اهـل فضـل و    سـرآمد خوبـان روزگـار،    القـدر،  حسن مثنی شخصیتی جلیل 

در  7امـور خیریـه جـدش امیرمؤمنـان علـی     پارسایی و متولی صـدقات و  
   .عصرخود بود

آنگاه به نقل حکایت وي با حجاج بن یوسف اشاره کـرده، حضـور وي را در   
  : گوید ستاید و در ادامه می حماسه کربال می

  2.سالگی از دنیا رفت 35 ازدواج کرد و در 7او با دختر امام حسین
چـون هنگـام شـهادت امـام     « :فرماید درباره همسر حسم مثنی می 7امام باقر

اي بـه او داد و   دختر بـزرگ خـود فاطمـه را طلبیـد و نامـه      فرا رسید، 7حسین
علـی بـن   در حـالی بـود کـه     این( هاي ظاهري و باطنی خود را به او کرد وصیت
آن نامه  ،7فاطمه بعد از بهبود برادرش امام سجاد. )سخت بیمار بود 7الحسین

  .»را به وي تقدیم کرد
خواسـت ازدواج کنـد، بـراي خواسـتگاري، نـزد       هنگامی که حسن مثنـی مـی  

امـام  . اش را بـه حضـرت اظهـار داشـت     آمـد و خواسـته   7سینعمویش امام ح
هـر کـدام از    .ین انتظـاري را داشـتم  من از تو چنـ ! پسرم«: به او فرمود 7حسین

ش را پـایین انـداخت و امـام    ولی حسن مثنی سر» .خواهی بگو دخترانم را که می
                                                           

 .٥٢٠ ص ،الطرائف ابی القاسم، الحسینی،الدین رضی. 1
  .٤١٩ ، ص٢ ، جشاداالر. 2
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کنم کـه بسـیار شـبیه مـادرم      دخترم فاطمه را برایت انتخاب می: فرمود 7حسین
ثمـره  . سپس دخترشان فاطمه را به همسري او در آورد. است 3حضرت فاطمه

 ابراهیم غمر، حسـن مثلـث،   عبداهللا محض،: هاي د به ناماین ازدواج پنج فرزند بو
  1.کلثوم زینب، ام

رسد که حسن مثنی و عبداهللا بن حسن روابط  طبق شواهد تاریخی، به نظر می
حسـن مثنـی در    .نسبتاً گرم با خلفاي اموي و مخصوصاً با خلفاي عباسی داشتند

یمان بـن عبـدالملک   وسیله ولید بن عبدالملک یا سل هجري به 97در سال  نهایت
  .مسموم شد و به شهادت رسید

  7بشر بن حسن. 7
کند که در رکـاب عمـویش   به بشر اشاره می عهیان الشیاعسیدمحسن امین در 

در کتب انساب نیامده فقـط در   7نام این فرزند از امام حسن 2.به شهادت رسید
هـم در  ابـن شهرآشـوب   . ایشان را جزوه شهداي کربال آورده اسـت  اعیان الشیعه

ولی پیش از او کسی  ایشان را در شمار شهیدان کربال قلمداد کرده،3،مناقبکتاب 
فرزندي بـه   7امام حسنزیرا اوالً براي  ایشان را از شهیدان کربال ندانسته است؛

نام بشر ثبت نشده و ثانیاً از نحوه شهادت او هم در هیچ منبعـی سـخن بـه میـان     
  .نیامده است

   7زید بن حسن. 8
امیـه   او با بنی. گفتند ابلج یعنی درخشندگی رخسار می» ابلج«بن حسن را زید 

او با عبـدالملک مـروان    4.کرد و مخالفت چندانی نداشتبا رفق و مدارا رفتار می

                                                           
  .٣٥، ٣٤، ٣٣، ص االنساب و نھایه االعقاب یبتھذ الحسن العبیدلی النسابه،ابی . 1
  .٦١٠ ، ص١ ، جاعیان الشیعه، سیدمحسن، امین. 2
 .١٢٢ ، ص٤ ، جابن شھر آشوبمناقب . 3
  .٩١ ، ص٢ ، جانوار المشعشعیننایینی اردستانی قمی،  ،محمدعلی. 4
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  .چندبار برخورد داشت اما عبدالملک با او برخورد تند نکرد
وي . وا بودتر و مردي باتق بزرگ 7زید از نظر سنی از همه فرزندان امام مجتبی

او در زمـان عبـدالملک مـروان و     .را بر عهـده داشـت   9مسئولیت صدقات پیامبر
  : محمد بن بشیر خارجی در مدح زید گفته است .زیست سلیمان بن عبدالملک می

هاي خشـک آن   به سرزمین خشکی برسد، چوب 9وقتی فرزند رسول خدا
  .شود سرزمین سرسبز می

و بسیاري از شعرا در مدح او اشـعاري   زید در حدود صدسالگی از دنیا رفت
هـایی را کـه    آن. داد هاي بیچارگان و فقیران خوب گوش مـی  زید به حرف. گفتند
 1.کـرد  او از پدر و جدش روایت نقل می. رفت هایشان می شناخت به در خانه نمی

آمده که قبرش در منطقه حاجر در شش مـایلی مدینـه بـه     عمده الطالبدر کتاب 
  2.است مکه واقع شده

. زید معتقد بود که باید در کارها تقلید کرد و با دشمنان با نرمـی رفتـار نمـود   
اي از وي خواســت بــا پســرش عبــدالعزیز بــراي  ولیــد بــن عبــدالملک در نامــه

زیـد  . که عهد رسمی سلیمان بن عبدالملک بـود  عهدي بیعت کند، درحالی والیت
  3.هم پذیرفت و این کار را کرد

   4.زید در قم وجود داردمراقدي از اعقاب 
  7احادیثی از زید بن حسن

  :کندچنین نقل می  7زید از پدرش
بین اصحابه آخی بین ابوبکر و عمر، و بـین طلحـه و    9اهللا لما آخی رسول 

پس . زبیر، و بین حمزه و زید بن حارثه و بین عبداهللا بن مسعود و بین مقداد

                                                           
 .٧٥ ، ص٢ ، جشف الغمهکعلی بن عیسی، اربلی . 1
  .٦٩ ، صالطالب فی انساب آل ابیطالبعمده . 2
 .٦٦ ، صتاریخ مدینه دمشقعساکر، علی بن حسن، ابن . 3
  .٢ ، جانوار المشعشعین.  4
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فقـال  » حابک و أخرتنیآخیت بین اص«: عرض کرد 9به پیامبر 7امام علی
  1»ما أخرتک إال لنفسی«:  9اهللا رسول

  :  کندچنین نقل می در حدیث دوم، از پدرش
انـی مـن واجـب المغفـره ادخالـک السـرور علـی اخیـک         «9اهللا قال رسول

  2»المسلم
حدیلـه بردنـد و غسـل    اش در محله بنی بعد از رحلت زید، پیکر او را به خانه

ه آمـده کـ   عمده الطالبدر  3.د و در بقیع دفن کردنددادند و سپس بر سریر نهادن
جواب رد داد و به کربال نرفت و با عبداهللا  7زید به دعوت عمویش امام حسین

وقتی عبداهللا کشته شد، . خواهر زید همسر عبداهللا بن زبیر بود. بن زبیر بیعت کرد
  .زید خواهرش را با خود به مدینه برد

زیـد پسـري بـه نـام حسـن      . د انصاري بودد فاطمه دختر ابی مسعویمادر ز
وي اولین کسی بود که لباس مشـکی  . داشت که در زمان منصور امیر مدینه بود

 168او در سـال  . که از علویان بود پوشید که در زمان عباسیان رسم بود درحالی
  4. هجري فوت کرد
نموده و با دشمنانش  ها تقلید می آمیز داشته و از آن امیه رفتار مسالمت ظاهراً زید با بنی

هجري در  208است که در سال  7نفیسه بنت زید نوه امام حسن 5.کرده است تقیه می
قبرش در . این زن با ولید بن عبدالملک یا عبدالملک مروان ازدواج کرد. مصر فوت کرد

  6.مصر مشهور است و زیارتگاهی بزرگ همراه با قبه و بارگاه عظیم دارد

                                                           
 .٤٠٥ – ٤٠٤ ، ص٢ ، جالغمهکشف . 1
 .ھمان. 2
 .٧ ص ،٦ ج ،ھمان. 3
 .١١٠ – ١٠٩ ، صالطالب فی انساب آل ابی طالبعمده  .4
  .٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦ ، صالمھمه فی معرفه االئمهول الفص. 5
  .٢٩٣ ، ص٢ ، جتاریخ المشاھد المشرفهموسوی،  ابوسعیده،حسین . 6



  351    7ی، اجتماعی فرزندان امام مجتبیحیات سیاس

 

  عبدالرحمان .9
ایشان اطالعات بسیار کمی وجود دارد و تاریخ تولـد و وفـات ایشـان     درباره

  :گوید العمري می. نامعلوم است
او را کفـن کـرد و    7رام در ابـواء درگذشـت امـام حسـین    وي در حال اح 

  .اش را نپوشانیده بودند کفنش دوخته نشده بود و چهره
ت و در گوید که وي همراه عمویش براي حـج بـه مکـه رفـ     می شیخ مفید نیز

  .ابواء در لباس احرام از دنیا رفت
  مثرَمعروف به اَ 7بن حسن حسین .10

محل تولد  ،تاریخ تولد و وفات دربارهاز ایشان در دست است و  اندکی اطالع
اطالعات دقیقی در دست نیست، ولی بنا به نقلی، قبر وي در وادي و مرقد ایشان 

. دندان جلو وي شکسته شده بودگفتند که  می» اثرم«جهت به وي  بدین .فخ است
کتب قدیمی اعقـاب و انسـاب مطلبـی     1.وي داراي اوالد بود، ولی منقرض شدند

 هـاي  فعالیـت از . معلوم نیست که داراي فرزند بـوده یـا خیـر    و. ندارند اودرباره 
  .خبري نیستنیز در کتب انساب و مناقب و غیره  ويفرهنگی  -سیاسی 

احـواالت  کسـی  ولـی   »فاضل بـوده اسـت  وي شخصی « :گوید میشیخ مفید 
  2.وي را نقل نکرده استشخصی 

   7طلحه بن حسن .11
فقـط شـیخ    .در مورد بارگاه، تاریخ تولد و وفات وي خبري در دست نیسـت 

  3».طلحه بن حسن مردي جوانمرد و بخشنده بود«: نویسد مفید می
   7خضر بن حسن .12
 تـاریخ المشـاهد المشـرفه   ب فقط در کتـا  7هراً نام این فرزند امام مجتبیظا

                                                           
 .٧٥ ، ص٢ ، جالمشعشعینانوار . 1
 .٤١٩ ، صاالرشاد .2
 .ھمان. 3
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 2.اعالم است 1آمده و قبر وي را در منطقه خضریات
   7ن حسنمحمد ب. 13

، قبري در طویریج در منطقـه  تاریخ المشاهد المشرفهطبق نقل نویسنده کتاب 
خـود  . اسـت  7جو دارد که به نام محمـد بـن حسـن   دعوم شهر مقدس کربال و

  قبر دیگري به همین نام در منطقه 3.نویسنده در مورد درست بودن آن تردید دارد
  4. سعدیه در پانزده کیلومتري شهر کربال وجود دارد

 
  7دختران امام مجتبی

هاي مهم اجتماعی و سیاسـی چنـدان نـام و     در صحنه 7دختران امام مجتبی
برخـی آنـان منشـأ    . صحنه نقش بسیار مهمی داشتند اي نداشتند اما در پشت آوازه

بـه   :مشاوره با امامان یا تولیـد و تربیـت رهبـران معصـوم     آثار فراوان از طریق
درآمدند و حضرت امـام   7روند مانند بانو فاطمه که به عقد امام سجاد شمار می
و  7ایشان در کربال در کنار فرزنـدش امـام بـاقر   . را به دنیا آوردند 7محمدباقر

در  7همراهان سیدالشهدا حضور داشتند و جزو یاران و 7همسرش امام سجاد
  .این سفر تاریخی بودند

تر کتب انساب و تراجم و تـاریخی، اطالعـاتی دربـاره دختـران امـام       در بیش
آید، بر اساس مناسبت یا همسر این دختران آمده که  نیامده و اگر مطالبی به چشم 

  .باره مشکل است لذا کاوش دراین. آن هم به صورت گذرا و خالصه است
 

 
                                                           

 .ای در چھارده کیلومتری از شوملی از مناطق شھر نجف قدیممنطقه: خضریاتمنطقه . 1
  .١٤١ ، ص٢ ، جلمشرفهالمشاھد اتاریخ . 2
  .٢٩١ ، ص٢ ، جھمان. 3
  .ھمان. 4
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  7اسامی دختران امام مجتبی
   فاطمه .1

حاصـل  . ازدواج کرد 7سجادکه با امام  بودام عبداهللا  اش کنیهفاطمه و  نامش
 انکه مادرش هستندمفتخر به این  7باقرو لذا امام  بودند 7باقرامام این ازدواج 

طبـق نقـل   . و هـم مـادر علـوي    است یعنی هم پدر علوي ؛داراي دو شرف است
  .بود 7همسر امام سجاد ترین و مشهورترین منابع، فاطمه با فضیلت

  :فرمایدمی 7امام باقر
ناگاه صدایی از دیوار بلند شد و دیـوار  . روزي مادرم کنار دیواري نشسته بود

بـه اذن خـدا و   «: مادرم با دست به دیوار اشاره کرد و فرمـود . از جا کنده شد
پـس آن دیـوار بـین    » .دهـد  حق مصطفی فرود میا که خدایت چنین اذن نمی

پـدرم امـام   . جـا گذاشـت  که مادرم از آن مان معلق باقی ماند تا آنزمین و آس
  1.به شکرانه رفع این خطر، صد دینار صدقه داد 7سجاد

 7صـادق امـام   .نـد این بانو داراي مقامات معنوي باال و عفیفـه و بـاتقوا بود  
قبر وي به نقلی در هاشمیه بابـل   ».فاطمه بنت الحسن صدیقه بود ام جده«: فرمود
  2.محل وفاتش مدینه بود. شهرهاي عراق است یکی از

  الحسن  ام .2
همان که زید بن حسـن بـرادر ایـن زن بـا وي     ، شوهرش عبداهللا بن زبیر بوده

  .سرباز زد 7حسینبیعت کرد و از رفتن به کربال همراه امام 
  سلمه ام. 3

 .بود 7العابدینشوهرش عمر بن زین 
   هرقی. 4
بـه نقلـی، شـوهرش عبیـداهللا بـن عبـاس از        .دشوهرش عمرو بن منذر بن زبیر بو 

                                                           
  .٣٦٦ ، ص٤٦ ، جاالنواربحار . 1
  .٦٨ ، صعمده الطالب فی انساب آل ابیطالب؛ ١٩ ، صالمجدی. 2
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 2»محله البـراق «اي به نام  گفته شده که در نجف اشرف محله 1.شهداي کربال بوده است
است که ضریحی از چوب دارد که منسوب به وي اسـت ایـن محلـه در شـهر نجـف      

یـن  گوید که بنده دلیلی بر ا می تاریخ المشاهد المشرفهنویسنده کتاب  3.قدیم بوده است
قبر دیگـري منسـوب بـه رقیـه در      4.منسوب باشد 7قبر ندیدم که به رقیه بنت الحسن

منطقه ابوحصیوه از توابع مقدادیه کنار رود امهروت در روستاي جاللـی در شـهر دیالـه    
  5.افزاید که قبرهاي دیگري هم منسوب به رقیه یافت شده است وي می. است
  زکیه  .5

زکیه «آن نوشته شده  جف، قبري است که رويدر منطقه رهیمه از توابع شهر ن
قبل از ما سید کـریم  «: گوید می تاریخ المشاهد المشرفهنویسنده . »7بنت الحسن

ولی با تحقیقـی کـه مـا انجـام     . بن سید شریف ابوسعیده این قبر را پیدا کرده بود
  6».پیدا نکردیم 7دختري به این نام از امام حسن دادیم،

  حنه  .6
باشد وجود ندارد ظـاهراً فقـط    7که وي از دختران امام مجتبی یندلیلی بر ا

در این کتاب آمده که قبر ایـن بـانو   . آمده است تاریخ المشاهد المشرفهدر کتاب 
در منطقه کویخات در هاشمیه بابل عراق وجود دارد که روي قبر نوشته شده این 

 7.است 7قبر دختر امام حسن
 

                                                           
 .١٥٢ ، ص٢ ، جالمشاھد المشرفهتاریخ  .1
بوده است که بعدھا این یکی از محالت شھر نجف در قدیم بوده است که دارای سکنه و منازل زیادی : البراقمحله . 2

 .روند است می 7شود و مردم برای زندگی به محله الغری که نزدیک حرم حضرت امیرالمؤمنین منطقه طرد می
 .٢٩٦ ، ص١ ، جتحفه العالمخان، شوشتری، میرعبداللطیف . 3
  .١٥٢ ، ص٢ ، جالمشاھد المشرفهتاریخ . 4
  .ھمان. 5
  .١٥٧ ، ص٢ ، جالمشاھد المشرفهتاریخ . 6
  ..١٣٥ ، صھمان. 7
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  زهرا .7
در منطقه غرب براق در شهر نجف اشرف و سمت نقل شده است که قبر وي 

چپ منزل نویسنده و حدود پانزده متر از وسط حصار بـراق قدیمـه واقـع شـده     
  1.وجود نداشته باشد 7ختري به این نام براي امام حسنظاهراً د. است
  شریفه  .8

نقل شده است که سه قبر به همین نام براي این بانو در نواحی از اطراف بابل 
ماننــد هاشــمیه بابــل در مســیر حلــه دیوانیــه و یاســیه هاشــمیه در  ارد،وجــود د

  .ظاهراً در کتب انساب چنین نامی براي دختران امام ذکر نشده است2.بابل
 
  منابع

، مؤسسه آل البیت، الحیاء التراث، 7سعد، محمد، ترجمه االمام الحسنابن  .1
 .ق 1416

بی طالب، تصحیح مناقب آل ا ابن شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی، .2
  .تاموسسه انتشارات عالمه، بی :رسول محالتی، قم

الهیتمی، شهاب الدین احمد بن حجر، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل  .3
  .البدع و الزندقه، بی تا

الدینوري، ابن قتیبه، ابی محمد عبداهللا بن مسلم، االمامه و السیاسه، تحقیق طه  .4
 .کاءمحمد الزینی، مؤسسه الحلبی و شر

مرکز انتشارات دفتر : احمد زمانی، حقایق پنهان، مقدمه جعفر سبحانی، قم .5
  . 1375تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 

 .ق 1406دارالتعارف، : ، بیروت1ج حسنی، هاشم معروف، سیره االئمه االثنی عشر،  .6

                                                           
  .١٥٧ ، ص٢ ، جھمان. 1
  .١٧١ ، صھمان. 2
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بن حزم االندلسی، ابی محمد علی بن احمد بن سعید، جمهره االنساب ا .7
  .ق 1424دارالکتب العلمیه،  :سوم، بیروت چاپالعرب، 

دارالسیره، : ، بیروت7، الحیاه السیاسه لالمام الحسنعاملی، جعفر مرتضی .8
  .ق1414

الدین ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن محمد، المجدي فی عمري، نجم .9
-کتابخانه آیت :دوم، قم چاپانساب الطالبیین، تحقیق احمد المهدوي الدامغانی، 

  .ق 1422مرعشی، اهللا ال
، :المجمع العالمی الهل البیت: اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، قم .10

 .مصحح کوثر، علی آل، مرکز الطباعه و النشر
العمال فی سنن االقوال و  کنز ن الهندي،ین علی المتقی بن حسام الدیالدعالء .11

 .ق 1413مؤسسه الرساله، : روتیاالفعال، ب
اکبر، ، شارح غفاري، علی1ج ول من الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، االص .12

  . دارالکتب االسالمیه: تهران
اول، چاپ تهذیب التهذیب،   ابن حجرعسقالنی، شهاب الدین احمد بن علی، .13

  .ق 1415دارالفکر،  :بیروت
 :مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوارلدرر اخبار االئمه االطهار، بیروت .14

  .ق 1423دارالتعارف، 
 .ق1401 :یتموسسه اهل الب :تذکره الخواص، بیروت ابن جوزي، سبط، .15
ابن صباغ، علی بن محمد بن احمد، الفصول المهمه فی معرفت احوال  .16

 .1408مؤسسه االعلمی للمطبوعات، : اول، بیروتچاپ ، :االئمه
دارالفکر، : ابن عساکر، مختصر تاریخ دمشق، محقق نحاس روحیه، دمشق .17

 .ش 1367
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 :د، عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، قمابن عنبه، جمال الدین احم .18
  .ش 1362رضی،

مکتبه : الزبیري، ابی عبداهللا مصعب بن عبداهللا بن مصعب، نسب قریش، قم .19
  .ق1427الحیدریه، 

ابومخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، الجزء الثانی، تعلیقه نویس، غفاري،  .20
  .ق 1398چاپخانه علمیه، : حسن، قم

  .العلم نهیمنشورات مد: لخوئی، معجم رجال الحدیث، قمابوالقاسم الموسوي ا .21
، دوم چاپ ،تاریخ االمم والملوك ،طبري، محمد بن جریر، تاریخ طبري .22

   .1408دارالکتب العلمیه،  :بیروت
نا، بی جا،ابی الحسن العبیدلی النسابه، تهذیب االنساب و نهایه االعقاب، بی .23
 .تابی
 :بیین، تحقیق سیداحمد صقر، بیروت، مقاتل الطالاالصفهانی، ابوالفرج .24

 .تادارالمعرفه، بی
 .ق1380 :دوم، بیروت چاپامین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، مطبعه االنصاف،  .25
بالذري، احمد بن یحیی، انساب االشراف، محقق محمد فردوس عظم،  .26

: محمدباقر محمودي، دارالتعارف للمطبوعات، مکتبه الیقظه العربیه، بیروت
  .ش1380

زم االندلسی، ابی محمد علی بن احمد بن سعید، جمهره االنساب بن حا .27
  .ق 1424دارالکتب العلمیه،  :سوم، بیروت چاپالعرب، 

الدینوري، ابی حنیفه احمد بن داوود، اخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر،  .28
 .م 1960داراحیاء الکتب العربیه، : الطبقه االولی، قاهره

  .205ص  ،1ج  ،طالب یاب آل فرزندانترجمه  .29
 .دارالغرب االسالمی: تمیمی، ابوالعرب، المحن، بیروت .30
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 .ش 1381دارالمحجه البیضاء، : الجواهري، شریف، مثیر االحزان، بیروت .31
القاسم، علی بن موسی، بن طاووس الحسنی، الدین ابیالحسینی، رضی .32

  .ق 1400یام، الخمطبعه : الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف، قم
سازمان چاپ و نشر : ، قم7محمد، دانشنامه امام حسینهري، ري ش .33

  .ش 1389دارالحدیث، 
ابن فندق، ابی الحسن علی بن ابی القاسم بن زید البیهقی مشهور به ابن  .34

مکتبه : فندق، لباب االنساب و االلقاب و االعقاب، تحقیق سیدمهدي رجایی، قم
  .ق 1410آیت اهللا مرعشی، 

 1402: سیله الدارین، مؤسسه االعلمی، بیروتالزنجانی، ابراهیم الموسوي، و .35
 .ق

کتابفروشی : ، تهران7مدتقی، ناسخ التواریخ امام حسنسپهر، میرزا مح .36
  .ش 1343اسالمیه، 

طاووس، السید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، االقبال باالعمال سیدبن .37
ز النشر الحسنه فی ما یعمل مره فی السنه، تحقیق جواد القیومی االصفهانی، مرک

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات : التابع لمکتب االعالم اإلسالمی، الطبقه الثانیه، قم
 .ق 1418اسالمی حوزه علمیه، 

 .ش 1363گلشن، : شوشتري، میرعبداللطیف خان، تحفه العالم، تهران .38
مفید، محمد بن محمد، االرشاد فی معرفه حجج اهللا علی العباد، ترجمه امیر  .39

  ش 1388انتشارات تهذیب،  :خان بلوکی، قم
اللباب، تحقیق سیدمهدي رجایی، ضامن بن شدقم الحسینی المدنی، تحفه لب .40

  .ق 1418طبع حافظ، : اهللا مرعشی نجفی، قممکتبه آیت
 :طبرسی، الشیخ ابی علی الفضل بن الحسن، اعالم الوري باعالم الهدي، قم .41

 .ق 1417موسسه آل البیت، 
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فی انساب ن محمد بن تاج الدین، علی، االصیلیابن طقطقی الحسینی، صفرالدی .42
 .ق1418آیت اهللا مرعشی نجفی، اول،  کتابخانه :، مهدي رجایی، قمالطالبیین

ابن فندق، لباب االنساب و االلقاب و االعقاب، تحقیق سید مهدي رجایی،  .43
  .ق 1410اهللا مرعشی، مکتبه آیت: قم
 :اب آل ابی طالب، قمابن عنبه، جمال الدین احمد، عمده الطالب فی انس .44

  .ش 1362رضی،
  .ابی الحسن العبیدلی النسابه، تهذیب االنساب و نهایه االعقاب .45
 :طبرسی، الشیخ ابی علی الفضل بن الحسن، اعالم الوري باعالم الهدي، قم .46

  .ق 1417موسسه آل البیت، 
کتابفروشی علی اکبر : یین، تهرانمقاتل الطالب ترجمه فاضل محمد جواد، .47

  .ش 1339علمی، 
قم، ترجمه حسن قمی تحقیق  یخقمی، حسن بن محمد بن حسن، تار .48

  .ش 1361انتشارات توس،  :سیدجالل الدین تهرانی، تهران
مجموعه نفیسه فی «ابن الخشاب البغدادي، تاریخ الموالید االئمه و وفیاتهم،  .49

 .ق 1422دارالقاري، اول،  :بیروت» التاریخ االئمه
مکتبه بصیرتی، : تحقیق رضا استادي، قم قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، .50

  .ش 1364
کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی،  :کیاي گیالنی، احمد، سراج االنساب، قم .51

 .ق 1409
الذهب، مترجم، ابوالقاسم پاینده،  مروج مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، .52

  مصعب زبیري، الجزء الثانی، ش 1370تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
، حسین ابوسعیده، تاریخ المشاهد المشرفه، مؤسسه البالغ، دار موسوي .53

 .ق 1426سلونی، بیروت، دمشق، 
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نایینی اردستانی قمی، محمدعلی، انوار المشعشعین، قم، کتابخانه آیت اهللا  .54
 .ش 1381مرعشی نجفی، 

جهضمی، نصربن علی، تاریخ اهل البیت نقال عن االئمه الباقر والصادق  .55
عن آبائهم، روایت الکبار المحدثین والمورخین، تحقیق  7يوالرضا والعسکر

  .ق 1410سید محمد رضا حسینی، قم، موسسه آل البیت، اول، 
ابن صباغ، علی بن محمد بن احمد، الفصول المهمه فی معرفت احوال  .56

    .1408، بیروت، مؤسسه االعلمی للمطبوعات، اول، :االئمه



 

 
 
 
 

  7کاظمهاي حسنیان در عصر امام  قیام
 

 کیهانیخدیجه 
  

  چکیده

اجتمـاعی حـاکم بـر جامعـه و  -به دلیل خفقان سیاسی 7عصر امام کاظم
در ایـن  .عقیـدتی، از حساسـیت خاصـی داشـت ھای فکـری و وجود جریان

ــان و ــدالتی شــیعیان کــه بی دوران، علوی ــد و  ع ھای عباســیان را شــاھد بودن
چون ھایی ھم ھایی علیه ستم حاکمان وقت داشتند، قیام درگذشته نیز حرکت

نوع رفتار رھبر قیـام و انگیـزه . را در نقاط مختلف به راه انداختند قیام فخ
با توجه به جـو حـاکم  7امام کاظم. گیری حضرت مؤثر بود او در موضع

موضـع خـود را آشـکارا اعـالم  ھـا، بر جامعه و پیامدھای ناگوار ایـن قیام
گر موضع آن حضـرت ھا، بیان اما نوع رفتار ایشان در برابر این قیام نکردند،

 این نوشتار، درصدد است تا با رویکرد تحلیلی و بـا اسـتناد بـه منـابع و .بود
اجتمـاعی دوران امـام  -ضمن اشاره به اوضـاع سیاسـی ھای تاریخی، گزارش
گیری آن حضرت در برابر این قیام  قیام، چگونگی موضع و معرفی 7کاظم

  .را بررسی کند
علویـان،  ، قیـام شـھید فـخ،7، امـام کـاظم7تبـیامام مج: واژگان کلیدی

  .شیعیان، حسنیان 
 

  مقدمه
، معاصر با خالفت چهار تن از خلفـاي عباسـی   7امامت حضرت کاظم عصر

در ایـن   .عبـاس بـود   حکومت بنی و اوج اقتدار) منصور، مهدي، هادي و هارون(
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بـیش   ،آمدند به شمار می شیعیان که دشمن اصلی دستگاه حاکم دوران، علویان و
سـرانجام ایـن فشـارهاي شـدید اجتمـاعی،      . از همه در فشار و محدودیت بودند

هـاي   هـاي متعـددي بـاانگیزه    حرکـت  اقتصادي، آنان را به ستوه آورد و سیاسی و
آشکارا با ایـن   7اگرچه امام کاظم. خالفت عباسی صورت گرفت علیه مختلف،

بـین مسـلمانان و بـه ویـژه      ها همراهی نکردند؛ با توجه به جایگاه ایشـان در  قیام
شیعیان، سخنان و رفتار آن حضرت و نوع واکنشی کـه در برابـر ایـن حرکـت و     

در این نوشتار، بر آنیم تا ضـمن اشـاره بـه    . رهبر آنان داشتند، اهمیت زیادي دارد
هـاي آن دوره،   و قیـام  7اجتماعی دوران امامت حضرت کـاظم  -اوضاع سیاسی

گیـري را   هـا و علـل ایـن موضـع    ابر این قیـام عملکرد و موضع آن حضرت در بر
  .بررسی نماییم

لذا این موضوع، باهـدف   دیده نشد، اثري با این عنوان با بررسی آثار تاریخی،
  .ها انتخاب گردید گونه حرکت الگوگیري از این

 
  7اجتماعی دوران امامت حضرت کاظم -اوضاع سیاسی 
سـاله   35دوران . امت شدنددار مقام ام قمري عهده 148 سال در 7امام کاظم

ترین مقاطع  ترین و حساس اجتماعی، از مهم - امامت آن حضرت، از نظر سیاسی
رانـی  زمان با حکـم که هم در این مقطع. رود به شمار می 7زندگی سیاسی امامان

 چون قیام شـهید فـخ  هایی هم شورش ها و عباس بود، قیام چهار تن از خلفاي بنی
-بنو قیام یحیی قیام ادریس در شمال افریقا امه همان قیام،و اد) مکه مدینه و در(

خلفاي عباسی این دوران، بـا  . عبداهللا در دیلمان علیه حکومت وقت شکل گرفت
هاي اسالمی بر اوضاع کشـور   سرزمین هاي مخالفان در ها و قیام سرکوبی شورش
. لرزانـد  یهاي حکومت آنان را نمـ  اي که تهدیدي جدي پایه گونه مسلط بودند؛ به

ازپیش مردم، به ویژه مخالفـان خـود    همین مسأله، این امکان را به آنان داد تا بیش
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اختناق و فشار منصور . اقتصادي قرار دهند -را زیر شدیدترین فشارهاي سیاسی 
این امر از . بود 7امامت حضرت صادق ، شدیدتر از عصر7امام کاظم در دوره

 راویـان . گـردد  رگوار نقـل شـده، معلـوم مـی    احادیثی که از آن بز لحن روایات و
هایی از قبیل  کنایه عناوین و توانستند آشکارا، نام آن بزرگوار را بیاورند، بلکه نمی

منصور شمار زیـادي از علویـان را   . بردندعبدصالح و عالم براي ایشان به کار می
پـس از   1.هاي او درگذشـتند  به شهادت رساند و عده زیادي از آنان هم در زندان

، سیاست حکومت عباسی نسبت بـه  )ق158(آغاز خالفت مهدي  مرگ منصور و
جویانه نسبت به علویـان در   گیري و آشتی مهدي سیاست آسان. علویان تغییر کرد

ها هدایایی داد و برایشان مستمري تعیـین   زندانیان را آزاد کرد، به آن: پیش گرفت
-بنحسن داوود،بنو با وساطت یعقوبا 2.کرد زید را از زندان آزادبنحسن. نمود

دید حجاز بـه مرکـز    مهدي که می 3.ابراهیم را امان داد و به او ملک و مال بخشید
قمري که براي حج بـه حجـاز رفتـه بـود،      160سال  اصلی شیعی تبدیل شده، در

حذف  که منصور براي اهل حجاز اعمال کرده بود، هایی را گیري سعی کرد سخت
ی به حجازیان بخشید؛ راه تجاري حجاز بـه مصـر را بـاز کـرد کـه      لذا اموال. کند

از زمـان نفـس زکیـه     شـد و  آن طریق تأمین مـی  برخی از نیازهاي مردم حجاز از
عنـوان نگهبـان خـود بـه عـراق       پانصد نفر از انصار را بـه . شده بود بسته) ق145(

رو، در  ازاین 4.درآمد دیگري برایشان در نظر گرفت فرستاد و عالوه بر حقوقشان،
حکومـت عباسـیان کـاهش     ساله خالفت مهدي، تنش میان علویان و دوران یازده

گر انصـراف علویـان   البته بهبود ظاهري روابط میان علویان و عباسیان، بیان .یافت
                                                           

 .٢٢٢ -٢٢١، ص تاریخ فخریطباطبا، ابن  .1
 .٣٣ ، ص٦ ، جالکامل فی التاریخ اثیر،؛ عزالدین ابن١١٠ ، ص٨ ، جتاریخ طبریجریر طبری، محمدبن . 2
  .٤٩، ص ٦ج  ھمان، ؛ ابن اثیر،١٣٣، ھمان، ص طبری. 3
  .٣٦٦ ص ،٦ ، ھمان جطبری .4
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علویان علیه حکومـت   مورد تالش برخی از خبر در که دواز فعالیت نیست، چنان
زیـد  بنیکی مربوط به فعالیت عیسی :ارددوران خالفت مهدي وجود د عباسی در

ناحیـه   مهـدي از  .حسـن مثنـی اسـت   بنعباسبنو دیگري مربوط به فعالیت علی
قمري، منصور بـه   158سال  کرد، لذا در زید احساس خطر میبنحسنیان و عیسی

ام کـه هـیچ    غالم براي تو فراهم آورده و پسرکم چندان مال«: پسرش مهدي گفت
ام کـه در اسـالم    براي تو شهري بنیان نهـاده  نیاورده و ز من فراهماي پیش ا خلیفه

-عیسـی  موسی وبنعیسی: کس بر تو بیمناکم تنها از یکی از دو. همانند آن نبوده

 عبـداهللا بنکه از یاران نزدیک ابراهیم داوود رابنرو، مهدي، یعقوب ازاین 1.»زیدبن
کرد، به وزارت برگزید تا  بلیغ میشهرهاي عراق ت آمد و براي او در به حساب می

از  7حسـن آل 2.زید و حسنیان آگـاه شـود  بنهاي عیسی به واسطه او، از فعالیت
تالشش براي نزدیکی  جستند و از ارتباط او با خالفت عباسی و یعقوب دوري می

پیـروان   از ارتبـاط شـیعیان و   مهدي با وجود نگرانی کـه  3.ها هراسان بودند به آن
اي بـا امـام داشـته     شایسته کرد رفتار داشت سعی می 7امام کاظم با :بیت اهل

فهل عسـیتم  ( خواند، به آیه  اتاق جلو خانه خویش نماز می باشد؛ لذا شبی که در
 وقتی از نماز فـارغ شـد،  . رسید) االرض وتقطعوا ارحامکم ان تولیتمان تفسدوا فی

وقتی امام حاضر شدند بـه  . جعفر را پیش او بیاوردبنبه ربیع دستور داد تا موسی
اي موسـی، مـن ایـن آیـه را خوانـدم و بـیم دارم رعایـت        «: ایشان عـرض کـرد  

ضـد مـن قیـام     به من اطمینـان بدهیـد کـه بـر    . خویشاوندي شما را نکرده باشم
  4.سپس ایشان را آزاد ساخت» !دهماطمینان می«: فرمودند امام» کنید، نمی

                                                           
  .٥٠٥٢-٥٠٥١، ص ١١ھمان ج  ،طبری 1.
 .١١٩ص ،٨، جھمان. 2
 .ھمان. 3
 .٥١٥٣ص ،١٢ھمان، ج ،طبری. 4
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پرحادثه و بحرانی بـراي شـیعیان   سالی  آغاز خالفت هادي، هجري، 169 سال
بنـدوبار بـود، پـس از رسـیدن بـه خالفـت،        گذران و بی او که جوانی خوش .بود

 هـاي شـبانه و   آزادانه به عیاشی پرداخت و اموال عمومی مسلمانان را صرف بـزم 
-او ابراهیم موصلی را به دربار خالفت دعوت می .هاي آلوده خود کرد نشینی شب

بـود کـه امـوال     داد و به حدي به او وابسـته  از او گوش میها به آو ساعت کرد و
هـزار   که یک روز مبلغ دریافتی او از خلیفه به پنجـاه  طوري زیادي به او بخشید؛ به

حدي شهرت  جوایز و هدایاي هادي به شاعران و نوازندگان، به1.دینار بالغ گردید
ر هادي مدتی در میـان  اگ« :گویدباره می یافت که یکی از نوازندگان آن روز دراین

نقــره بنــا  هــاي خــود را از طــال و مــا نوازنــدگان بــود، مــا دیوارهــاي ســاختمان
علویـان و   ویـژه  مخالفان حکومـت بـه   در حالی که او در برخورد با 2؛».کردیم می

از همان ابتداي خالفت سیاست تندي را در پیش گرفـت و آنـان را زیـر     شیعیان،
 )مهدي(ناچیزي که پدرش  حقوق و مستمري حتی وي .شکنجه قرار داد فشار و
آنان گماشت  داد، قطع کرد و جاسوسانی بر هاشم می المال به سادات و بنی از بیت

آنـان   زیـر نظـر بگیرنـد و بـر     تحرکـات ایشـان را   و به کارگزاران دستور داد تـا 
هاي دستگاه حاکم عباسـی،   عدالتی لذا در پی این فشارها و بی 3.گیري کنند سخت
اعتراضات خود را علیـه   به خصوص علویان، سکوت را جایز ندانستند و انشیعی

  .تبعیضات حاکم وقت آغاز کردند
جـا   از این 7طالب ابیبنخاندان علی اولین برخورد میان هادي خلیفه وقت و

 وگویی در مجلس عبـدالعزیز عمـري والـی مدینـه بـین او و      که گفت شروع شد

                                                           
 .٨٠ص ،٥ ج ھمان، اثیر،ابن . 1
 .٢٤١ص ،٥ ج ،االغانی ،اصفھانی .2
 .٣٤٩-٣٤٨، ص ٢، جتاریخ یعقوبیواضح یعقوبی، احمدبن . 3
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در ادامه همین قیام  1.جرقه انقالب فخ را زد درگرفت و) شهید فخ(علی بنحسین
و از درون این حرکت، دو قیام دیگر در شمال ایران و شمال افریقا توسط یحیـی  

هارون، آخرین خلیفه عباسـی در  . حسن شکل گرفتبنو ادریس فرزندان عبداهللا
آغاز حکومت خواست سیاست خشن هادي در برابر علویان را با همراهی کـردن  

دردي نشـان  از خود مالیمت و هم با آنان در برخورد رو، ازاین. جبران کند با آنان
را  7طالـب  ابـی بنبن علیعبداهللابنعلویانی که در زندان بودند، به جز حسن داد؛

در اوایـل   وي 2.گـر ایشـان را برکنـار کـرد    آزاد ساخت و استاندار مدینه، شکنجه
شـد، اگرچـه بارهـا آن     ن نمـی و شیعیا 7حکومت خود چندان مزاحم امام کاظم

مورد، وقتی مأمور هارون براي بردن ایشان آمـده   در یک. حضرت را احضار کرد
فرمودند که اجابت دعوت هارون، با استناد به حدیثی از رسول  7بود، امام کاظم

خـود و حاکمـان    علویان که خالفت را حـق مسـلم   3.از روي تقیه است 9خدا
مبارزه مسلحانه علیـه   ستند، براي رسیدن به آن، ازدان را غاصبان این حق می وقت

صفاي موجود، به درگیرهـاي   لذا طولی نکشید که صلح و. آنان، دست برنداشتند
هارون هم مانند خلفاي . علویان تبدیل شد شدید بین نیروهاي حکومت عباسی و

پیشـواي   شـیعیان و  ها را بر علویـان و  محرومیت فشار و تریندیگر عباسی، بیش
مـدتی دور از چشـم عمـال حکومـت زنـدگی       7کـاظم  امـام . کرد نان وارد میآ

جاکه دستگاه حکومتی هارون در تعقیب آن حضرت بود و ایشان از آن. کردند می
براي پیدا شدن آن حضرت شکنجه  را به دستور خلیفه، افرادي را پیدا نکرده بود،

بعض قري الشـام   7جعفربندخل موسی«: کند ابن شهرآشوب نقل می. کردند می

                                                           
  .١٣٧، ص٣ھمان، ج ،یعقوبی. 1
 .٢٣٥، ص٨، ھمان، جطبری. 2
 .٧٦ص ،١ج ،عیون اخبار الرضا صدوق، محمدبن علی،شیخ  .3
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طور ناشناس به بعضـی از روسـتاهاي شـام وارد     جعفر بهبنموسی«؛ »منتکرا هاربا
فرسـایی را   این دوران، علویان روزهاي بسیار دشـوار و طاقـت   لذا در 1».شدند می

 که از تحرکات شیعیان خصوصاً علویان در هـراس بـود،    هارون .کردند سپري می
. راي نابود ساختن و بدنام کردن آنان به کار بـرد امکانات خود را ب تمام کوشش و

سهم  7المال به امام کاظم وي در جواب یکی از وزیرانش که چرا در تقسیم بیت
هـا بـدهم، چـه     گـویی بـه آن  اگر آنچه تـو مـی  « :دهد گفتتري اختصاص میکم

عموزادگـان خـود را همـراه     تضمینی داري که فردا صد شمشـیرزن از شـیعیان و  
ترین راه است که حکومت را از تهدیـد   دستی آنان، سالمتنگ فقر و. شدنداشته با

هاي کالنـی را  پول و ها وي ثروت 2.کند آسوده می مرا راحت و دارد و محفوظ می
حفصه کـه  ابیبنمانند مروان به تعدادي از شاعران داد تا علویان را سرزنش کنند؛

بود، پنج هزار دینار بـه وي داد   اي که علیه علویان سروده هارون در مقابل قصیده
دستور داد تا ده برده از بزرگان رومی را که بـه اسـارت    خلعتی بر او پوشاند و و

هـاي   ها، او را بر یکی از اسـب  و عالوه بر این. گرفته بودند در اختیار او گذاشتند
 رو علویـان و  ازایـن  3.ترکی مخصوص خودش سوار کرده، سپس اجازه رفتن داد

دیگـر  در وضـعیتی دشـوار بـه کمـک یـک      بردنـد و  تقیه به سـر مـی   درشیعیان، 
-ناراحتی طرف شتافتند؛ حتی بانفوذ در دربار خلفا ازجمله هارون، از سختی و می

 .کردنـد  ارتبـاط خـود را بـا امـام حفـظ مـی       حـال  درعـین  کاستند و داران امام می
معلمی ولیعهد اشعث شیعه امام هفتم، با چنین روشی توانست به محمدبنجعفربن

یقطین نیز در دربار هارون، از نقش مؤثر و نفوذي بنعلی. هارون یعنی امین برسد

                                                           
 .٣١١، ص٤، جمناقب آل ابی طالبشھر آشوب، ابن  .1
 .٤٧٢ص ،٣ج ھمان، ،طبری 2
 .٤٧٣ص ،٣ج ،ھمان. 3
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کـرد و از ایشـان    ارتباط خود را با امام حفظ می حال در عین برخودار بود و ویژه
از خشونت دستگاه حاکمه نسـبت   گرفت و براي زندگی اعتقادي خود دستور می

شـیعیان کـه خـود شـاهد      گروهـی از علویـان و   از طرفی، 1.کاست به شیعیان می
سیاسی عباسیان علیه مردم بودنـد، نتوانسـتند    ها و فشارهاي اقتصادي وعدالتی بی

سـر تسـلیم فـرود آورنـد و روانـه       ارعاب نظام حاکم، و در برابر این جو اختناق
. گرفتند هاي گوناگون قرار می شدند و زیر شکنجه عباس می هاي مخوف بنی زندان
  .هاي آنان جان باختند با عباسیان و یا در زندان یاري نیز در رویارویی مستقیمبس
 

  هاي علویان قیام
 7نوادگان امام مجتبی این دوران قیام کردند، عمدتاً فرزندان و علویانی که در

  :اند از ها عبارت ترین این قیام مهم. بودند
  ؛)شهید فخ( علیبنحسین قیام. 1
  اهللا؛عبدبنقیام یحیی. 2
  .عبداهللابنقیام ادریس. 3

 
  قیام شهید فخ

رهبـر قیـام، از    ،)شهید فـخ ( 7علیبنحسنبنحسنبنحسنبنعلیبنحسین
. بود حسنبنمادرش زینب دختر عبداهللا. هاشم بود با فضیلت بنی رجال برجسته و

در پدر و مـا . ابراهیم پسران عبداهللا بوده است او خواهرزاده محمد و بدین ترتیب
اي از وارستگی و نیکوکاري قـرار داشـتند و بـه زوج صـالح مشـهور       او در مرتبه

ابوجعفر  .عصر خود نمونه بودند عبادت، در زیرا هردو در عفاف و زهد و بودند؛

                                                           
 .٢٢١-٢٢٨ص ،ارشاد مفید،شیخ  .1
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منصور در حق این زن بیش از حد ظلم کـرد، زیـرا پـدرش، بـرادرانش، شـوهر،      
و  ورش در دامن چنین پدرحسین با پر1.پسرعموهایش را به قتل رسانید عموها و

کمـاالت نفسـانی    فضایل اخالقـی و  مادري، مدارج عالی انسانی را طی کرد و در
حسین که  .اي واال دست یافت به مرتبه ...چون عبادت، زهد، جود و بخشش وهم

کرد، محبت مردم این شهر را به سبب احسان و بخشش خود  در مدینه زندگی می
تمـام   هاي خود را به چهل هزار دینار فروخت و خانه حسین یکی از. جلب نمود

زمانی نیز هزار  .آن مبلغ را پیش از بازگشت به خانه، بین فقراي مدینه تقسیم کرد
طال و نقره و « :گفت حسین می .درهم قرض کرد و همه آن را به نیازمندان بخشید

تـر  ازجمله صفات برجسـته او طبـق نقـل بـیش    2».خاك در نظر من یکسان است
کـان   ....«: گویـد  اثیـر مـی  ابن. شهامت است مورخان، شجاعت و ماي رجال وعل

بـا جـرأت و شـهامت     حاکمان فاسـد عباسـی،   او در برخورد با .»الحسین شجاعا
خـانواده حسـین    3.ترسی نداشت از روبرو شدن با آنان گاهگفت و هیچ سخن می

اي دیگر  دایی، جد و عده پدر،. در راه مبارزه با دشمنان، قربانیان زیادي داده بودند
  4.رانان عباسی به شهادت رسیده بودندخویشان نزدیک حسین به دست حکم از

کـه   وي. قمري، پرچم قیام علیه هادي عباسی برافراشـت  169سال  حسین در
شـیعیان بـود،    ویـژه علویـان و   از کودکی، شاهد ستم خلفاي عباسی بر مـردم، بـه  

ان دادن به ایـن وضـعیت و رسـیدن بـه اهـداف      پای مبارزه مسلحانه را بهترین راه
و تشکیل حکومت اسـالمی   9بلندي همچون عمل کردن به سنت و سیره پیامبر

فشـارهاي رو بـه افـزایش دسـتگاه حکـومتی در برابـر        او با مشـاهده . دانست می
                                                           

 .٣٦٤، صمقاتل الطالبییناصفھانی، ابوالفرج . 1
 .٢٩٤ و ٤٣٩ھمان، ص ،اصفھانی .2
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سـحرگاه   وي زمـان قیـام را در   .علویان، تصمیم گرفت زمان قیام را جلو بینـدازد 
 شـمار زیـادي از مـردم بـه نیروهـاي حسـین      . قعده اعالم کردال روز سیزدهم ذي

مـردم مدینـه    وي مسجد نبوي را مرکز حرکت خود قرار داد و برخی از1.پیوستند
وي  .سوي بسیاري از آنان دریافت نکـرد  با وي بیعت کردند، اما پاسخی مثبت از

ت انگیـز بـه دسـ    فرصتی شـگفت  هرکه به شمشیر پناه برد،«: خطاب به آنان گفت
 راحتـی و  شـما بـه  . یا زندگی باعزت را درك کند یا مرگ به سراغش آید و: آورد

تا گردنـی نزنیـد بـه بزرگـی     . سازدآسایش نپردازید زیرا آسودگی شما را تباه می
 آمـده و  مدینـه  شیعیان به از نفر ایام حج نزدیک به هفتاد از طرفی در2».رسید نمی
 دیـداري  محرمانه علیبنحسین با ین گروها .بودند شده »افلجابن« مهمان بقیع در

نموده،  آنان با او بیعت .وي وضعیت دشوار علویان را براي آنان شرح داد. داشتند
هـا   آن وعده کردند که در موسم حج سال آینده قیام کنند و توافق کردند که شعار

  3.باشد» کسی که شتر قرمز رادید«
 سـخت  و رسید »عمري دالعزیزعب« مدینه والی گوش به مالقات، این گزارش
دانسـت و   مـی  خـود  حکومـت  مقتضـیات  خـالف  را مالقـات  این زیرا برآشفت،

کـه شـعار    علویان وغیرعلویان، درحـالی  انقالبیون از. درصدد مقابله با آنان برآمد
کردنـد کـه    مؤذن را وادار شدند و 9دادند، وارد مسجد پیامبر سر می» احد احد«
حاکم که براي نمـاز بـه مسـجد    . را بیفزاید »العملحی علی خیر«اذان خویش  در

آمده بود، با شنیدن این دستور، احساس خطـر کـرد و از مسـجد گریخـت و در     
اي ایـراد   حسین نماز را با مردم خواند و پس از نماز، خطبه .محل امنی پنهان شد

                                                           
 .١٧٢ص طباطبا، ھمان،ابن . 1
  .٧٥ص ،٥ج ھمان، اثیر،، ابن١٩٥ ، ص٨ھمان، ج ،طبری. 2
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و  9سـنت پیـامبر   او ضمن معرفی خود مردم، را به احیـاي کتـاب خـدا و    .کرد
همه حاضران بـا او   دعوت نمود و به استثناي عده معدودي، 9محمد رضاي آل

سپردن حکومت به  حسین پس از پانزده روز نبرد و تسخیر مدینه و .بیعت کردند
چهـاردهم   در شـدند،  خزاعی، با یاران خود که حدود سیصد مرد مسلح می دینار
 مسـلمانان در  قمري، رهسپار مکه شد تا با استفاده از اجتمـاع  169قعده سال  ذي

حرکت، نجات مردم و  هدف آنان از این. گسترش دهد ایام حج، دامنه نهضت را
 شـهر مکـه را بهتـرین مرکـز بـراي اعـالم برائـت از        دفاع از اسالم مظلوم بود و

فریـاد آنـان در میـان     .دیدنـد  عبـاس مـی   کار و ضداسالمی بنیسردمداران جنایت
اي که به  هر بنده! آزادگی بشتابید آزادي وسوي  به«: گفتند حاجیان بلند بود که می

حرکت آنان  تصرف مدینه به دست نیروهاي انقالبی و خبر1».ما بپیوندد آزاد است
کمـک   او به شـدت نگـران شـد و بـا    . سوي مکه، به اطالع هادي عباسی رسید به

روحی و نظامی سپاه حسـین بـه    هاي الزم را از وضعیت جاسوسان خود، گزارش
دانستند هدف حسین آزاد کردن مکه و مرکـز قیـام    نان که خوب میآ. دست آورد
در «: گوید طبري می. نیروهاي خود را در آن شهر مستقر کردند جاست، آنان همان

عنـوان سرپرسـت    جعفر از طرف هادي خلیفه عباسی، بهابیبنسال، سلیمان همان
اي بـراي   مـه نا هادي پس از اطـالع از قیـام علویـان،    2».حجاج منصوب شده بود

محمد . سلیمان را مأمور سرکوبی نهضت کندسلیمان نوشت که فرزندش محمدبن
آماده نبرد شد؛ ایـن در حـالی کـه حسـین بـراي جنـگ        با تعدادي نیروي مسلح،

کـه   هنگامی. الزم بود تا مدتی در مکه به تهیه نیرو بپردازد نداشت و آمادگی کامل
در آن هنگـام  . خـود آمـاده حرکـت شـد    خبر به حسین رسید، با یاران و بستگان 

                                                           
 .١٩٥، ص٨ج ، ھمان،طبری. 1
     . ، صطبری 2
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در چند فرسنگی مدینه به سر » بطن نخل«اش در منطقه  عیسی با خانوادهبنموسی
بـه طـرف مکـه     آنـان  سلیمان خبر را بـه او نوشـت و  محمدبنبنبرد و عباس می

همراهـانش   سـلیمان و بـن آنان هنگامی به مکه رسیدند که محمـد  .حرکت کردند
ه بودند و پس از انجام دادن اعمال عمره، با همراهـانش بـه   براي عمره احرام بست

جا اردو زدند و هوادران عباسـی  در نزدیکی مکه رفتند و در آن» ذي طوي«منطقه 
قمري، یـک  169 الحجه سال سلیمان روز هشتم ذيمحمدبن .به آنان ملحق شدند

یروهـاي  نفري را به فرماندهی ابوکامل به طرف محل اسـتقرار ن  وچند گروه بیست
علی به منظور کسب اطالعات از وضعیت آنان و جذب نیرو در بین راه بنحسین

تعـداد نیروهـاي دشـمن در    . فرسـتاد  کشاندن هواداران عباسی به اردوگاه آنـان  و
-بنرسید و فرماندهی کل، به عهده موسی جریان جنگ فخ به چهارهزار سوار می

مکه، در محلی به نام  شش میلی این دو سپاه حدود 1.عیسی پسرعموي خلیفه بود
علی بنکه حسین هنگامی 2.جنگ سختی درگرفت کردند و دیگر برخوردفخ با یک

یاران خود دستور داد تـا بـر شـتري     چشمش به نیروهاي دشمن افتاد، به یکی از
سخنان وي را جمله به جمله به  شمشیر خود را در دست بگرداند و سوار شود و

علـی  بـن این حسین! جامگان اي گروه سیه« :آنان بگوید گوش دشمن برساند و به
 9، پسـرعموي رسـول اکـرم   7و فرزند علی امیرالمؤمنین 9فرزند رسول خدا

در اولـین   3».کند دعوت می 9سنت پیامبر است که شما را به سوي کتاب خدا و
عباس، به حسین امـان داد و   محمد یکی از فرماندهان لشکر بنیبنبرخورد، عباس

اما حسـین  . کرد به او جایزه دهد و از عملکرد گذشته او برایش عفو بگیرد وعده

                                                           
 . ٣٣٨ص  ،٣ج ،مروج الذھبمسعودی،  بن حسینعلی  .1
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دیگـر  سـرانجام دو طـرف بـه نبـرد بـا یـک       1.با خشونت این پیشنهاد را رد کـرد 
یاران او به شـهادت   در جریان این نبرد نابرابر، حسین و عده زیادي از. پرداختند

رهبران علوي کـه از واقعـه فـخ     دو تن از 2.رسیدند و بقیه، اسیر یا پراکنده شدند
دیگري  حسن بود که به افریقیه رفت وبنعبداهللابنیافته بودند، یکی ادریس نجات

پـس از پایـان نبـرد،    . برادرش یحیی بود که به سوي سرزمین دیلم در شرق رفت
دسـتور داد گـردن آنـان را زدنـد و      وقتی اسرا را به حضور هادي عباسی بردنـد، 

اما موقعی که چشمش به سـر بریـده    3.به دار آویختند» الجسرابب« بدنشان را در
نـاراحتی خطـاب بـه     حسین رهبر فخ افتاد متأثر شد و با لحنی توأم بـا تهدیـد و  

ایـد کـه گویـا سـر یکـی از       طوري فاتحانه سر او را برایم آورده«: حاضران گفت
 ایـت، آن ترین جزاي شما نزد مـن از ایـن جن  کم برخیزید بروید؛ !هاست طاغوت

آنـان را از   :او به عهد خود عمل کرد» .و مزایاي شما را قطع کنم است که حقوق
   4.عیسی را ضبط کردبنچنین اموال موسیهم جوایز مخصوص محروم نمود و

علویان این فاجعه را پس از حادثه کربال، غمبارترین حادثه تـاریخ بـه شـمار    
تـاریخ   فاجعـه فـخ در   5.ی کردنـد سـرای  آوردند و در سوگ شهیدان آن قیام مرثیه

ایـن دو   7امام جواد. ترین رویداد به حادثه کربال بود ترین و نزدیک اسالم، شبیه
از فـخ   تـر  بعد از کشتار کربال، کشتاري بزرگ« اند،صحنه را چنین مقایسه فرموده

                                                           
 .ھمان .1
 .٣٣٦، ص٣ھمان، ج ،مسعودی. 2
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فرمانده مدینه که پنهان شده بود با شنیدن خبر شهادت او  1».بیت نبود براي ما اهل
  2.تور داد تا خانه حسین و بستگانش را به آتش کشیدنددس
 

  عوامل قیام
سـتم عباسـیان بـه     .نظر دارند انگیزه قیام، اختالف نگاران درباره فلسفه وتاریخ
هـاي قیـام    ترین انگیـزه  نهی از منکر، از مهم معروف و ویژه علویان و امربه مردم به
  .اند بیان شده

  نستم عباسیان به علویا ظلم و. 1
اعمال  فشارها بر حسنیان از دوران خالفت منصور به بدترین شیوه ها و تحریم

ها  همگی آن شب، شصت نفر از سادات را به قتل رسانید و منصور در یک. شد می
آنـان   شمار از گروهی بی همه علویان را از مدینه تبعید کرد و 3.را در چاه انداخت

ده برخـی از علویـان از جملـه امـام     او امالك مصادره ش. را کشت یا مسموم کرد
  4.را هرگز برنگردانید 7صادق

 9نسبت بـه خانـدان پیـامبر    هاي هادي و کارگزارن حکومتی او گیريسخت
اگرچه وضعیت علویان در عصر مهدي اندکی بهتر . منشأ و علت اساسی قیام بود

 هـادي یکـی از نوادگـان   . شده بود، در زمان هادي به وضـعیت سـابق بازگشـت   
عبداهللا را که مردي خشن و بدخوي بـود  عبدالعزیزبنبن خطاب به نام عمربنعمر

بـا ایـن   . منصـوب کـرد   داري مدینـه و دشمنی خاصی با علویان داشت، به فرمان
 .خفقان نسبت به مردم مدینه خصوصاً علویان شـدت یافـت   انتصاب، خشونت و

                                                           
 .١٦٥ ص ،٤٨، ج،بحاراالنوار .1
 .٣٨٢، ھمان، ص اصفھانی .2
 .٧٠ص  ، باب نھم،١ج ،اخبارالرضاعیون  .3
 .٥١٠ ص ،٤ھمان، ج  طبری، ،٣٠٨ص  ھمان، ،اصفھانی .4
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خصیت بارز ش تر متوجه دوبیش این سیاست خشن، توجه خود را حاکم وقت در
ایـن   1.رهبر قیام فخ، کـرده بـود   حسین بن علی و 7جعفربنموسی علویان، امام

او بـه دنبـال    .اي شـدید داشـت   کینـه  طالب دشمنی و مرد عمري نسبت به آل ابی
. چشم مردم کوچک سـازد  طالب را در هاشم، مخصوصاً آل ابی اي بود تا بنی بهانه

طالـب در مقصـوره مسـجد بـه حضـورش       داد که آل ابـی  روزه دستور می لذا همه
فرزنـدان ابوطالـب را در برابـر خـودش      نشسـت و  او خود در مسجد می .برسند
در دوران  عبـدالعزیز عمـربن  2.کـرد  دید و با ایـن حرکـت آنـان را تحقیـر مـی      می

جنـدب هـذلی شـاعر و    بنمحمد طالبی، مسلمبنفرمانروایی خود بر مدینه، حسن
داد  ن عمر را به هنگام نوشیدن شراب گرفت و دسـتور سالم وابسته خاندابن عمر

 .مدینـه بگرداننـد   تا همه را تازیانه زده، سپس طناب بـه گردنشـان اندازنـد و در   
حسن پیش بنعلیبنحسین .عبدالعزیز صحبت کردندها با عمربن بعضی درباره آن

اي،  هـا تازیانـه زده   بـه آن ! هـا روا نیسـت   این برخـورد بـر آن  « :گفت وي رفت و
بینند،  این امر مانعی نمی که حق زدنشان را نداشتی؛ زیرا مردم عراق در درصورتی

کـه بـه محـل     هـا را  آن داد تـا  لذا حـاکم دسـتور  » گردانی؟ ها را می دیگر چرا آن
روز در زنـدان   آنان یک شبانه. سنگفرش رسیده بودند، برگردانند و به زندان ببرند

-علی و یحییبنحسین. شان با وي سخن گفترهعلی دربابنگاه حسینآن .بودند

شرط  عمري او را آزاد کرد به ضمانت کردند و محمد رابنحسن عبداهللا هر دوبن
جمعه  محمد روز چهارشنبه، پنجشنبه وبنحسن. او برسند که هرروز به حضورآن

-یحیـی  علی وبنحسین .شامگاه جمعه جانشین عمري به بازدید رفت. غایب بود

گـاه  آن .با خشونت از آنان سؤال کرد محمدبنگرفت و درباره حسن عبداهللا رابن

                                                           
  .١٩٣، ص ٨ج  ھمان، ،طبری. 1
 .١٦٢ص ،٢ج  ، ھمان،اصفھانی. 2
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 خدایت امور را اصـالح « :گفت ها را به وي داد وپیش عمري بازگشت و خبر آن
یحیـی   حسین و« :عمري گفت. »محمد از سه روز پیش غایب استبنحسن! کند

 :پیش وي رفتند گفـت  ها را بخواند و چون جانشین عمري آن ».را پیش من بیاور
روز چهارشـنبه غایـب   ! دانیم قسم نمی به خدا«: گفتند »محمد کجاست؟بنحسن«

این روز بازدیـد نیسـت و    گمان کردیم در. بود؛ روز پنجشنبه شنیدیم بیمار است
طور که مجلس حضور و غیاب براي ما علویان  اگر تو مرد باانصافی هستی، همان

یکی  همین کار را انجام بده و یکی عمربن خطاب نیزاي، براي بستگان  ترتیب داده
-بناگر دیدي در میان آنان کسی نیست که غیبتش به اندازه حسن. ها را بخوان آن

وقت حق با توسـت و از روي انصـاف بـا مـا رفتـار       آن. محمد طول کشیده باشد
علـی  بنرو به حسین یحیی شنید، این سخن منطقی را از  فرماندار وقتی» .اي کرده

همسرم مطلقه و بنـدگان آزاد باشـند کـه مـن دسـت از او      « :کرد و با تندي گفت
سوگند خورد کـه اگـر او    و» نزد من بیاورید که تا پایان امروز او رابردارم مگر آن

هایشـان را بـا خـاك     خانـه  برود و 1»سویقه«را نیاوردند، خودش شخصاً به محله 
سـوگند خـورد کـه اگـر      نیز. زیانه بزندهزار تاعلی را یکبنحسین یکسان کند و

یحیی که این سـوگند را از   2.محمد برسد، او را به قتل برساندبندستش به حسن
کـه بـه خـواب نـرود تـا او را       فرماندار شنید، سخت عصبانی شد و قسم یادکرد

 چرا چنین کردي؟! اهللا سبحان«: گفت علی بدوبنچون بیرون رفتند، حسین. بیاورد
 ».درباره چیزي قسم یادکردي کـه قـدرت آن را نـداري    یابی؟ کجا می حسن را از
حسـین   ».خانه او را بـا شمشـیر بـزنم    خوابم تا در به خدا قسم نمی«: یحیی گفت

گیري؛  جلو تصمیم ما را می چون با این کارت،! کنی اي نمی عاقالنه تو کار«: گفت

                                                           
 .جا سکونت داشتندھاشم بود که اکثر خاندان حسینی در آنھمان محله بنی» سویقه« .1
  .٢٩٦-٢٩٥ ص ھمان، ؛ اصفھانی،١٩٣ ص ،٨ ، ھمان، جطبری. 2
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ایـن وقـت    در ».ام کنندزیرا آنان تصمیم گرفته بودند که در موسم حج در مکه قی
او هم در پاسـخ  . جریان گذاشت محمد پیغام داد و او را دربنحسین براي حسن

گاه  هیچ«: حسین جواب فرستاد ».آیم تا مرا نزد او ببرید اکنون نزد شما می«: گفت
چنین نخواهد شد که خداي تعالی مرا در حالی مشاهده کند و بـه نـزد پیـامبرش    

من هر طور شده از تـو محافظـت   . به گردن من باشد بروم که خون تو 9محمد
حسـین نـاگزیر بـه نـزد     » .شاید خداوند مرا هم از آتش جهنم حفظ کنـد . کنم می

رفـت و   اي مخفی بودنـد،  خانه جمعی از شیعیان کوفه که با وي بیعت کرده و در
ا چون عمري ر عبداهللا آمد و در خانه مروان را زد وبنیحیی 1.آخرشب قیام کردند

را  شـده بـود ولـی او    جـا پنهـان  آن عمر رفت کـه در بننیافت، سوي منزل عبداهللا
   2.پس آمدند تا مسجد را تصرف کنند. نیافت

کـه خـود از دوران    »شـهید فـخ  « علـی بـن اند که حسـین  گروهی بر این عقیده
قصـد خـروج    بـود،  هاشـم  بنی به توده مردم به ویژه کودکی، شاهد ستم عباسیان

بـه قیـام علیـه     عبدالعزیز والی مدینـه، وگوي وي با عمربناز گفتداشت و پیش 
  .شتاب قیام افزود نزاع صرفاً بر آن حادثه و اندیشید و سیاست ظالمانه هادي می

  معروف و نهی از منکر امربه. 2
ظالمانـه عباسـی و    بـین بـردن حکومـت    جا که هدف اصلی شهید فـخ از از آن

در صورت پیروزي تشـکیل حکومـت بـود، در     احقاق حق مردم، به ویژه شیعیان و
پرداخت؛  هاي مناسب به انتقاد علیه عملکرد خلیفه وقت و کارگزاران آن می فرصت
اگر تو مـرد  «: گفت اعتراض به برخورد عمري فرمانده مدینه، با علویان که درچنان

. اي داده طور که مجلس حضوروغیاب براي ما علویان ترتیب باانصافی هستی، همان
اگـر  . هـا را بخـوان   یکی آن خطاب این کار را انجام بده و یکیبراي بستگان عمربن

                                                           
 .ھمان ھمان، اصفھانی، ؛ طبری، ٣٥و  ٣٦ ص ١٦اثیر، ھمان، ترجمه ج ابن . 1
 .٢٩٤ص  ؛ اصفھانی، ھمان، ٥١٧٦ ص ،١٢ج ، ھمانطبری. 2
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محمـد طـول کشـیده    بـن دیدي در میان آنان کسی نیست که غیبتش به اندازه حسن
- بـن لذا حسین» .اي باشد، آن وقت حق با توست و از روي انصاف با ما رفتار کرده

اي  علویان بود، چـاره  شیعیان و علی که خود شاهد فشارهاي روزافزون حکومت بر
  .جز مبارزه مسلحانه علیه سیاست حاکمان وقت ندید

  9عمل به سنت پیامبر. 3
. 9علی، احیاي کتاب خدا و سنت پیـامبر بنیکی دیگر از اهداف مهم حسین

ایـراد   اي ، خطبه9لذا ایشان در آغاز نبرد، پس از اقامه نماز در مسجد پیامبر بود
و  9سـنت پیـامبر   خود، مردم را به احیاي کتـاب خـدا و   کردند و ضمن معرفی

  1.دعوت نمودند 9رضاي آل محمد
  تشکیل حکومت. 4

علـی در هنگـام بیعـت مـردم     بنتوان به خطبه حسین در مورد این مطلب، می
بـر منبـر    9اهللا منم فرزند رسول« :گوید اش می او در خطبه. مدینه با او اشاره کرد

دعـوت   9اهللا ، شـما را بـه سـنت رسـول    9اهللا لو در مسجد رسو 9اهللا رسول
کـه   جویید درحالی سنگ و چوب می را در 9اهللا آیا آثار رسول! اي مردم. کنم می

  2»کنید؟ فرزند عزیز او را ضایع و رها می
 

  پیامدهاي قیام
  کینه دستگاه خالفت از علویان ترس و. 1

شـت شـدیدتر   اي که از علویـون دا  کینه هادي خلیفه وقت پس از جریان فخ،
کـی شـود   »: طـوري کـه گفـت    او از هر زن و مرد علوي وحشت داشت، به .کرد

خدا قسم اگر او را به چنگ آورم زیردست و  علی دست یابم؟ بهبنخواهر حسین
  »!افکنم تا نابود شود پاي حیوانات می

                                                           
 .٢٩٩ھمان، ص  ،اصفھانی .1
 .٣٧٦ص  ،ھمان. 2
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  جویی هادي از علویان انتقام. 2
   :گوید مفضل بن سلیمان می

بـه   بود، از کشته شدن حسین در فخ اطالع یافـت، وقتی عمري که در مدینه 
دیگر انقالبیـون، تاخـت و آن را ویـران     جمعی از اقوام وي و خانه حسین و
مانده بـود، تصـرف کـرد و جـزو      ها را سوزاند و آنچه را که باقی کرد و نخل
که پس خشمگین شد به سبب آن» مبارك«هادي بر  .شده قرار داداموال ضبط

لذا دستور داد تـا  . سرباز زده بود ه مدینه، از مقابله با حسیناز نزدیک شدن ب
تا زمان درگذشـت   اموالش را بگیرند و او را جزو تیمارگران اسبان درآرند و

گروهی از کسانی را کـه در قیـام فـخ اسـیر شـده      . بود چنین هادي، وضع او
 علی بن سابق پشـیزي کـوفی؛   پیش وي آوردند، مانند عذافرصیرفی و بودند،

موسـی   .سر پل بیاویزنـد  هادي دستور داد تا گردنشان را بزنند و در بغداد بر
زیر فشار قرار دهـد بـه دلیـل     ها مهرویه وابسته خود را به کوفه فرستاد تا آن

  1.که گروهی از آنان در قیام فخ شرکت داشتنداین
  7متهم کردن امام کاظم .3

هـادي بـا    داشـتند،  وراي که سرهاي شهدا و تعـدادي از اسـرا حضـ    در جلسه
 حسین قیـام نکـرد مگـر بـه     !خدا قسم به« :گفت رو به حاضران کرد و عصبانیت
چـون او   و پیروي نکرد مگر محبـت و دوسـتی او را؛  ) جعفربنموسی( دستور او

 :جویانه گفت آنگاه با حالتی انتقام ».در این خانواده است) امامت(صاحب وصیت 
  2».خدا مرا بکشد اگر او را نکشم«

  تشکیل حکومت هاي بعدي علویان و حرکت. 4
هایی که علویان در ادامه مبارزه خود علیه خالفت عباسی بـه راه   ترین حرکت از مهم

  .هاي یحیی در دیلمان و ادریس در شمال افریقا اشاره کرد قیام توان به انداختند، می
 

                                                           
 .١٩٩ ھمان ص ،طبری .1
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  7گیري امام کاظم موضع
ام، الزم اسـت تـا امـوري چـون     درباره این قیـ  7براي فهم موضع امام کاظم

  :کنندگان ارزیابی شود عملکرد و شخصیت قیام ها، اهداف و انگیزه
  اهداف قیام. 1

، مبـارزه بـا خفقـان    )شـهید فـخ  (علـی  بنترین هدف حسین ترین و اصلی مهم
 هـاي آنـان علیـه علویـان و     عـدالتی  اجتماعی دستگاه حاکمه وقت و بی -سیاسی 

بـا رهبـري    9اساس کتـاب خـدا و سـنت پیـامبر     شیعیان و تشکیل حکومت بر
این مطلـب را از قسـمتی از    .بود 7ترین فرد زمان خود، یعنی امام کاظم شایسته

کتـاب خـدا و    بـر  کـنم  با شما بیعت می«: توان برداشت کرد که گفت سخن او می
خوانم و تعهد  فرا می 9اي از آل محمد سوي برگزیده و شما را به 9سنت پیامبر

طور مسـاوي   عطایا را به ه با مردم بر اساس عدل و انصاف رفتار کنیم وکنیم ک می
جا با ما باشید و بر ضد دشمنان مـا بجنگیـد و اگـر از مـا      شما همه. تقسیم نماییم

  1».انحراف دیدید، بیعت خود را بردارید
  قیام شخصیت رهبر. 2

ه دنیـا  پدري عابد و عالم و پرهیزکار ب دامن و مادري پاك علی ازبنحسین
 2».از سخاوتمندترین مردم بـود  او مردي کریم و« :گوید کثیر میابن .آمده بود

یوسف برم وابسته خاندان حسن که مادرش کنیـز فاطمـه دختـر حسـن بـود      
با وي بودم، چهل هزار دینار بـه  . در آن ایام، حسین نزد مهدي آمد«: گوید می

وقتی از کوفه بیرون  ه خداب. کوفه میان کسان پخش کند او داد که در بغداد و
جز یک جبه پوستی که پیراهنی زیر آن نبـود،   شد، چیزي نداشت که بپوشد به

                                                           
 .٣٧٨ ص ھمان، ،اصفھانی .1
 .١٥٧ ، ص١٠ ، جالبدایه والنھایهکثیر، ابن . 2
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وقتی وارد مدینه شد، از غالمـان خـویش   . با یک جامه خواب در راه تا مدینه
 ،تـاریخ فخـري  نویسنده  1».براي مخارج آن روزشان قرض گرفت مبلغی پول

از مردان نامی و از بزرگان و  علی،بنحسین«: گوید می درباره شخصیت حسین
   2».هاشم بود فضالي بنی

جریان شهادت آنـان،   رزمان او وشخصیت رهبر قیام و هم راجع به قیام فخ و
 .توان به شخصیت و مقام عالی آنان پی برد که می روایات متعددي در دست است
  : کند نقل می 7امام باقر :شود براي نمونه، چند روایت ذکر می

هنگامی کـه بـه موضـع فـخ      کردند، از سرزمین فخ عبور می 9وزي پیامبرر
در رکعـت دوم   دو رکعـت نمـاز خواندنـد،    رسیدند، از مرکب پیاده شدند و

پـس از   .اختیار به گریه افتادند و اصحاب هم از گریه حضـرت گریسـتند   بی
دیگـر چـرا گریـه     شـما « :رو به اصحاب کردنـد و پرسـیدند   9پیامبر نماز،
 ».گریه شما ما را به گریه انداخت 9خدا  اي رسول« :عرض کردند» ؟کردید

در رکعـت دوم نمـاز   «: علت گریه خود را چنین شرح دادند 9سپس پیامبر
اي محمد، مردي از فرزندان تـو  " :بر من نازل شد و خبر داد بودم که جبرئیل

در همین مکان کشته خواهد شد و اجر هر کسی که در رکاب او به شـهادت  
   3.»"رسد، پاداش دو شهید است 

در یکی از سفرهاي خود به مکه، در مسـیر راه وقتـی    7امام صادق چنینهم
   :به سرزمین فخ رسیدند، بعد از خواندن نماز فرمودند

رسـند   این مکان مردي از خاندان من با گروهی از یارانش به شهادت مـی  در
   4.گیرد سوي بهشت سبقت می ها از جسمشان به که روح آن

                                                           
 .٢٠٠ھمان، ص ،طبری .1
 .٢٦٠، ص عمده الطالبعنبه، ابن . 2
 .٢٩٠ص ، ھمان،اصفھانی .3
 .١٦٥، ص ١ ، جتنقیح المقال، مامقانی، ٤٣٦، ص ھمان. 4
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علی افتاد، بـا حـالتی متـأثر    بنوقتی چشمش به سر بریده حسین 7امام کاظم
  :فرمودند چنین از ایشان تجلیل

. که مسـلمانی شایسـته بـود    او از میان ما رفت درحالی !اناهللا وانا الیه راجعون 
همانند  .گرفت و برنامه او امر به معرف و نهی از منکر بودروزها را روزه می

  1.شود انش یافت نمیاو در خاند
  یاران او. 3

- از جمله سلیمان 7فرزندان امام مجتبی شهید فخ، علویان و چند تن از همراهان

در 23.بودند 7علیبنحسنبنابراهیمبنو اسحاق 7علیبنحسنبنحسنبنعبداهللابن
. ودش برادرش ادریس دیده می عبداهللا وبنچون یحییاي هم بین یاران او افراد برجسته

وي از روایان حدیث به خصـوص از امـام   . تربیت شده بود 7یحیی نزد امام صادق
هنگام شهادت، یحیی را وصی خودشان  7امام صادق 4.بود 7و امام باقر 7صادق

 ادریس هم که از فرماندهان قیام فـخ بـود،   5.در سرپرستی فرزندان و اموال قرار دادند
  :درباره شخصیت او فرمودند 7امام رضا

همانند او در بـین   خدا سوگند، به! بود 9دریس از شجاعان خاندان پیامبرا 
  6.ما نیامده است

  رهبر قیام به رأي و نظر امام اهتمام. 4
عبداهللا آشکارا اظهار کردند کـه در جریـان قیـام، بـا امـام      بنو یحیی شهید فخ

حتـی   7.اند و حضرت آنان را به خروج و قیام امر فرمودندمشورت کرده 7کاظم
                                                           

 .٣٠٢ ص ھمان، ،اصفھانی .1
  .٣٣٢ ص ،٢ جمه ج، ترالذھبمروج  .2
 .٢٦٠ ص ،عمده الطالبعنبه، ابن  .3
 .٤٢٨ ص ھمان، ،اصفھانی .4
 .٣١٩ ، ص٣، ھمان ج مامقانی .5
  .٢٩، ص ١٠، طبری، ھمان، ج٤٨٧ھمان ص  ،اصفھانی .6
 .٣٨٣ ھمان، ص ،اصفھانی .7
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 بـه « :هادي عباسی نیز به این مسأله توجه داشت که پس از شهادت حسین گفـت 
  1).جعفربنموسی( حسین قیام نکرد مگر به امر او خدا،
  مقیا شعار. 5

هـایش   دایـی  و 9و یارانش همچـون شـعار پیـامبر   ) شهید فخ( شعار حسین
  2.بود »احد احد،«

  ارادت رهبر قیام به تشیع و احکام آن. 6
هاشـم و شـیعیان، قیـام خـود را علنـی       بنی اند که وقتی نگاران نقل کردهتاریخ

حـی  «کردند و به مسجد رفتند، یکی از یاران حسین به مؤذن دستور داد تا جمله 
همین جمله، باعث وحشت عمري حاکم مدینه  .را به زبان بیاورد» علی خیرالعمل

 3.که گریخت و شهر به دست انقالبیون افتاد نحوي شد به
 

  نتیجه
 7اگر چـه امـام کـاظم   : توان گفت هاي مذکور می جا با بررسی ویژگیاین در

 فخ را نپذیرفتند و در این قیـام شـرکت نکردنـد و از او    ظاهر دعوت رهبر قیام به
سوزي و دعـاي خیـر آن   خواستند که امام را به شرکت در این قیام فرانخواند، دل

تعریف و تمجید  شهادت آنان و براي حسین ویارانش و اظهار تأسف از حضرت
-با توجه به شخصیت و اهداف مقدس وي، بیان علی و دعا براي او،بناز حسین

ایشان از روي تقیه دعوت را نپذیرفتند و براي جلوگیري از  گر این نکته است که
و  7عباس، ناگزیر دعوت را رد کردند تا بعـدها ارتبـاط امـام کـاظم     شرارت بنی

 7علی قبل از قیـام بـا امـام کـاظم    بنحسین و زمانی که .نشودکنندگان فاش  قیام

                                                           
 .١٥١، ص ٤٨ھمان، ج، ؛ مجلسی،٣٣٧ص  ،١ھمان ج  ،مامقانی .1
 .٢٩٩ ص ،اصفھانی. 2
 .٢٩٩،ھمان .3
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 پـس احتیـاط  ! بلی تو کشته خواهی شد«: فرمودند در جواب مشورت کرد، ایشان
اند، کـه بـه ظـاهر خـود را      چون این مردم، فاسقانی دو چهره هوشیار باش، و کن

سـوي   پس بازگشت ما به. شرك است دهند، اما باطن آنان نفاق و مؤمن جلوه می
  1».خواستارم خداوند از را کننده قیام گروه توفیق شما! خداست

 
   

                                                           
 .کافیاصول  .1
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  7هاديدر عصر امام  7حسنیحضرت عبدالعظیم  اهمیتنقش و 
 

 1زاده ابراهیممریم 
  

  چکیده

ظرایفـی،  بنـابر .رسـد می 7مجتبـیعبدالعظیم با پنج واسطه، به امام  سبن
 ایشان که زمانی تا. گردد میاز اسم عبدالعظیم  جداناپذیرعنوانی  حسنی لقب

از غیبـت و قیـام  ھـایی درس، 7جـواددر محضـر امـام  بودنـد،در مدینـه 
کـه در ھسـتند  احادیث غیبت ترین مھم ، بنابراین راویِ فراگرفتند 7مھدی
   .ثبت استو غیره  الدین کمال و الغیبةکتب 

کـه  در این. ترین بخش زنـدگانی حضـرت عبـدالعظیم حسـنی در سـامرا بـود مھم 
  .گردند، اقوال مختلفی وجود داردو چرا خارج می شوندچگونه وارد آن شھر می

و انحرافـات  ھا فرقـهآرا،  بـا تشـتت شیعه، جامعه 7در زمان امام ھادی 
مصمم بـه  ،ماندر این ز 7ھادیو از طرفی امام بود  عقیدتی متعدد مواجه

تنـی چنـد از صـحابه و وکـالی حضـرت،  .گسترش سازمان وکالت بودنـد
بر ادامـه  شان فکریکه مبنای  زیدیه فرقه دانشمندان، شدندمنحرف و غالی 

بـه امـام  آسـیب را ترین بیش خواستند میبود  7حسنامامت در نسل امام 
 ود ، عقایــمشــبھهه و ھای مجســم فرقــه .و شــیعیان وارد نماینــد 7ھــادی

در ایـن  .نمودنـد میجایی را در مـورد خداونـد بـه مـردم القـا هناب تصورات
باورھای خـود را  7ھادی، عبدالعظیم حسنی در محضر امام واحوال اوضاع
آیا بین این ابراز عقیـده و . زنندمیبر آن  تاییدمھر  حضرتکه  دارد میبیان 

                                                           
  .3الزھراجامعه ٣آموخته سطح دانش . 1
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 ،ان حـدیثمشـایخ و راویـ زمانی ارتباطی وجـود داشـت؟ اوضاع و حوادث
را نمایـان کـه بزرگـی و جاللـت او  انـد نمودهعبدالعظیم را بسـیار تجلیـل 

  .گردیدوی در ری مدفون . سازد می
  .، عرض دین، المحاسن، مجسمه، مشبھه7، امام ھادی7امام جواد :واژگان کلیدی

 
  مقدمه
امامـان   مطیـع  7حسینامام  شهادت ازپس  تعداد کمیسادات حسنی بین  از
 کـالس  از اي نمونـه که هم شاگرد  عبدالعظیم ثابت نمودحضرت اما  ودند؛شیعه ب
 )مهـدویت (شیعی اندیشه ترین مهمگر راوي و اثبات تواندمیهم  و است :ائمه
کتب  ترین مهمشاگردانی را تربیت نمود که توانستند  ترین بزرگعبدالعظیم . باشد

عبدالعظیم با  .ه هستندعقاید شیع در گذارتأثیرحدیثی شیعه را بنویسند که امروزه 
بزرگان شیعه  و نیست، بسیاري از ائمه اطهارچندان شناخته شده در تاریخ  که این

  .سازد میبراي تشیع هویدا  را اواو را که همین تجلیل، راز اهمیت 
 سـه  محضـر . بود شیخو زمان ادعب زهاد و از و ث،یحد خیمشا ازعبدالعظیم 

بخـش زنـدگی    تـرین  مهـم . ردک نقل ثیحد نآنا از و نمود كدر را امامان از تن
دوران  تـرین  مهـم ایـن زمـان از    .است 7هاديبودن با امام  عصر همعبدالعظیم، 

  .آیدبه شمار میحیات شیعه 
گراي متوکل عباسـی  در این هنگام با حکومت قلدرانه و حدیث 7هاديامام 

ایـن   در سـازي  زمینـه عصر غیبت، به  به نزدیکی سببحضرت به . مواجه گشتند
 هـاي  فرقـه و اما عقاید انحرافـی و   ؛سازمان وکالت مصمم بودند گسترش و مورد
شـیعی   جامعـه تهدیدي براي  منحرف، وغالی  صحابه ودرون شیعه، وکال  متعدد
 سادات نسل درکه مبناي فکریش بر امامت  بود زیدیهفرقه ، تر مهماز همه  .ندبود

، بـه  ورانـی هیش بـه کمـک اندیشـ   پ بیش از ،در این زمانآنان  .بود استوار حسنی
  .پرداختند 7هاديخود، در برابر امام  اي اندیشهگسترش فرقه و خطوط 
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 بـراي و  بودنـد  روروبـه  از هر سو، بـا خطـري   7هاديدر این زمان که امام 
عبـدالعظیم توانسـت    کوشـیدند، مـی  منحـرف  و عقایـد  جامعه از تشـتت  ن زدود

باورهـاي خـود را    7هـادي حضور امام او در . صدیق و شایسته باشد اي صحابه
  .مشهور گشت »حسنی عرض دین عبدالعظیم«حدیث که به  کردبیان 

حضــرت عبــدالعظیم حســنی، هریــک  دربــاره شــده نوشــتهکتــب و مقــاالت 
اخالقی و عرفانی و یـا سـندیت روایـات را     هايویژگی واز زندگانی  هایی بخش

 توجـه  وار خالصـه ی عبدالعظیم، در این مقاله، به سه بخش زندگان. کنند میمطرح 
کـه   7هادينزد امام  سامرادر  ؛قبل از تولد تا زمانی که در مدینه هستند :شودمی

 آثـار همـراه بـا    بودند، 7هاديو زمانی که در ري وکیل امام  استبخش اصلی 
  .گذاشتند جاي بهپس از رحلت  وجودي که

 
  7شخصیت نسبی عبدالعظیم حسنی

ن علی بن الحسـن بـن زیـد بـن الحسـن بـن علـی بـن         عبدالعظیم بن عبداهللا ب
و  زیـد داراي جاللـت قـدر   . رسـید  یمـ  7از ناحیه زید به امام مجتبـی  1طالب، یاب

  2.بزرگی منزلت فراوان بود
 ،سـال  9مدت  در. متولد شدنددر شهر مقدس مدینه . ـه 13در سال عبدالعظیم 
، امـام  7موسـی کـاظم  با دوران امامت چهار امـام معصـوم امـام     ،از عمر بابرکتش

                                                           
 ،٦٩ دفتر ،ھا مقاالت و بررسی ،درباره شاه عبدالعظیم ،سیدمحمدحسین صادقی: تر نکبرای مطالعه بیش.  1

  .٣١-٢٤ ص ،٨٠ تابستان
مان نشر ساز، ٦١ ص ،)ق١٣٦( ،از شناخت نامه عبدالعظیم حسنی ،حضرت عبدالعظیم حسنی ،محمد رازی.  2

 ،علوم حدیث ،7بررسی کلی روایات حضرت عبدالعظیم حسنی ،و محمدکاظم رحمان ستایش ،٨٢،دارالحدیث
  .٤-٥ ص
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سه احادیث فراوانی از  ومقارن بود  7النّقییو امام عل 7ی، امام محمدتق7رضا
  .1روایت کرده است امام اخیر

  
  خود عصر هم ائمه با میچگونگی ارتباط عبدالعظ

 درك ولـی  بوده حیات قید در 7جعفربنموسی امام زمان از شد عبدالعظیم گفته
 زمـان  شانیا داشت اما معاشرت جناب آن اصحاب با ولی نداشته را حضرت حضور

 کتـاب  در کـه  حدیثی است؛ مانند مطلب این مؤید روایات زیرا اند، بوده 7رضا امام
 درك را امـام  مبـارك  محضـر  عبـدالعظیم  دهد حضـرت که نشان می است ختصاصا

بـه او احتـرام    حضـرت  کـه  پیداست حدیث از و کرده نقل روایت ایشان از و نموده
 سـال  در هـم  هشام و کرده نقل تیروا حکم بن هشام از چون چنینهم .شتندگذامی

 امام زمان در میکه عبدالعظ است آن مؤید- نمود وفات 7رضا حضرت از قبل - 198
  .است بوده او خیمشا و ثیحد راویان شمار در و شده متولد 7رضا

ـ    7از حضـور امـام جـواد    ،چنین عبدالعظیم در مدینههم  اتبهـره بـرده و روای
 عصـر  امام درباره غیبت روایاتی خصوص به است؛ نقل کرده حضرت آن از فراوانی

 نقـل  7جـواد  امام از را معراج ثیشان حدیا .است آمده الدین کمال و الغیبه در که
حضـرت بـه او    گردد کـه مشخص می 7جواد امام روایات و اخبار از .است کرده

  2.داشتند اطمینان و اعتماد او و به گذاشتندعالقه داشتند و بسیار احترام می
 آن منزل ،داشتند حضور مدینه در ایشان که زمان نیز تا آن 7هادي در زمان حضرت

 7شده عبدالعظیم براي ارتباط با امـام هـادي   گفته. م بودیعبدالعظ گاهیپا گانهی حضرت

                                                           
  .صدر کتابخانه ،تھران، ٢٣٤ ص ،7زندگانی حضرت عبدالعظیم ،عطاردی عزیراّهللاٰ .  1
  .7،قدس عبدالعظیممعاونت فرھنگی آستان م، ٥٣-٤٩ص  ،عبدالعظیم حسنی؛ آفتاب ری ،محمدباقر پورامینی.  2
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ه در با توجه به کالس درسی که عبدالعظیم در مدین 1.مدینه را ترك کرد و به سامرا رفت
داشتند، پذیرفتنی است که براي دیدار و ارتباط با امام زمان خود و  7حضور امام جواد

چنین هجرتـی را   ،بري از نسل امامتبا توجه به اعتقادات راسخ عبدالعظیم و ادامه بهره
  2.بود 7وکالت عبدالعظیم در ري نیز خواست امام هادي .انجام داده باشند

 خـود  یمـذهب  عقاید دیرس 7امام هادي دمتخ سامرام در یعبدالعظ حضرت
 تأییـد  را او معتقـدات  هـم  جنـاب  آن و داشـت  عرضـه  یشـان ا مقدس محضر را

 و داشـتند  مـی  مقـدم  زمـانش  سادات تمام بر را عبدالعظیم 7هادي امام 3.کردند
ـ یاطراف رشکي ادیز احترام نیا کهی زمان .بود او ورع و علم، تقوا آن، سبب ه ان ب

 عمالً، امام با درایت، در حضور دیگران انگیخت برمی را یخصوص سادات حسین
 را میعبـدالعظ  گرا«: که داشتند می ابراز و 4دادند میعلم و ادب عبدالعظیم را نشان 

  5».اوستی علم مقام لیدل به ،نهم می ارج
 امـام  را از 7رضا امام ارتیز لتیفض درباره اتیروا ترین معروف میعبدالعظ

 توابع ازی کنون آوه( آبه و قم مردم« :فرمودند که خصوص هب کند می نقل 7يهاد
، کننـد  مـی  ارتیز را 7الرضا موسی بنی عل قبرجدمرا یز اند؛ آمرزیده) ساوه شهر
برسـد،   او بـر  آسـمان  از اي قطـره  ،در راهبرود و  مرقدش ارتیز به هرکس !هان

  6».کند می حرام دوزخ آتش بر را بدنش خداوند
  

                                                           
  .٥١-٥٠ص ،؛ عبدالعظیم حسنیتھران اختران فروزان ری و.  1
  .١١٩ ص ،آفتاب ری ،محمد باقر پورامینی . 2
 ٣٨-٣٦ ص ،مسندعبدالعظیم ،عطاردی عزیراّهللاٰ  .6
  .٤ص ،زندگانی عبدالظیم حسنی و امام زادگان مجاور ،محمدرازی . 4
  .٤ص ،نی حضرت عبدالعظیم و امام زادگانزندگا ،محمدرازی ،٣٦-٣٤ ص، ستارگان ری.  5
 .٢٣١ص ،٦٠ج ،داراالحیا، بیروت ،بحاراالنوار ،یمجلس.  6
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  7هاديعظیم حسنی در زمان امام اهمیت وجودي عبدال
ویژگـی   ،بودنـد  عصـر  هـم از عمر عبدالعظیم، با آن امامی که  هبررسی هر دور

مورد بحث زمانی است کـه   دورهخاصی در زندگی عبدالعظیم به وجود آورد، اما 
  .دوره بودند هم سامرادر  7ایشان با امام هادي

 شـهر  در تیدومحـ  و 1سـامرا  شـهر  بـه  7هادي امامي اجبار هجرت از پس
، گردیـد  سخت میعبدالعظ بخصوص ،يعلو ساداتي جا براحضور در آن نه،یمد

 در .رفـت  سامرا به و گفت ترك را نهیمد 7هادي امام با ارتباطي برا میعبدالعظ
 خطرسـاز  شـهر  آن در حضـورش  که این تا کرد استفاده امام محفل مدتی از جاآن

  2.کند  تخابان را شهر را ترك و ري گردید مجبور وشد 
 زمانی اسـت کـه خـدمت    ،سامراحضور عبدالعظیم در  هاي بخش ترین مهماز 
امام پس از دیدن  .نمایند می اظهار را خود عقاید و شوند می مشرف 7هادي امام
اهمیت عقایـدي کـه عبـدالعظیم     3».یهست ما یقیحق دوستان از تو« :فرمایند میاو 

کـه  شـود   یمفرهنگی سنجیده  -اسی خاص سی به اوضاعبا توجه  ،کنند یممطرح 
  .بودند با آن مواجه سامرادر  7يهادامام 

 
  »عرض دین عبدالعظیم حسنی«شرح 

بدین  کرد عرضه 7هاديبه امام ش دین عنوان بهعبدالعظیم  که يیدااصول عق
دینم را به محضر شـما عرضـه    خواهم یم ،اي پسر پیامبر خدا« :که گفت قرار بود

امام بـا لبخنـد از پیشـنهاد او    » .آن استوار باشم بود برشما  رضایت اگر موردکنم، 

                                                           
  .جامعه مدرسین قم، ٣٠٩-٣١١ ص ،٢ج ،ھاشم رسولی محالتی ،ارشاد ،مفید.  1
 .١٩ ص ،یر ستارگان.  2
 .٢٤ ص ،ھمان. ٤
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معتقدم که خداي  :عبدالعظیم گفت »!ابوالقاسم بگو اي«: ندو فرمود کردنداستقبال 
بطـال و تشـبیه    . چیزي همانند او نیست و است نظیر یب یوتعال تبارك از دو حـد ا

اجسـام   دکنندهیجاابیرون است و او جسم، صورت، عرض و جوهر نیست، بلکه 
و آفریدگار اعراض و جـواهر و پروردگـار و مالـک و     ها صورت بخشصورتو 

  .است یزچ همه یدآورندهپدجاعل و 
بنده و فرستاده او و خاتم پیامبران است و هیچ پیامبري پـس از وي   9و محمد

ازآن تـا روز قیامـت    آخرین شرایع است و پس ،تا روز قیامت نیست؛ و شریعت او
معتقدم که امام و خلیفه و ولی امر بعد از پیـامبر، امیرمؤمنـان   . واهد آمدشریعتی نخ
پس حسن و بعد حسین و بعد علی بن حسین و پس از او س، 7طالب یعلی بن اب

محمد بن علی و بعد جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر و بعد از او علی بـن  
  ».شما موالي من هستیدسپس  هستند و موسی و بعد محمد بن علی

و پس از من، پسرم، حسن و حـال مـردم پـس از    «: فرمایند یمامام  آن از  پس
  »خواهد بود؟ او چگونهوي نسبت به جانشین 

! مـوالي مـن  «: حضرت پرسید و گفـت  بعدازآنحضرت عبدالعظیم از حجت 
  »وضع آن حضرت چگونه است؟

بـرده  و روا نیست نام او  شود ینمدیده  چنان است که شخصِ آن امام«: فرمود
پـر از ظلـم و    کـه  چنانقیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید،  که یناتا . شود

  ».جور گشته است
فرمـوده بـود،    7يهـاد حضـرت  چه ه آنحضرت عبدالعظیم ایمان خود را ب

و  دار خـدا دوستدار ایشان، و معتقدم که دوست کنممیاقرار  :اظهار کرد و گفت
 ،ایشـان از طاعت خدا و نافرمانی  ،اعت ایشاندشمن خداست و ط ،دشمن ایشان

در قبـر حـق اسـت و     سـؤال و  حق یامبرپکه معراج  معتقدم. نافرمانی از خداست
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تردیـد خواهـد بـود و    یو روز قیامت ب بهشت و دوزخ، صراط و میزان حق است
  .گرداند یممبعوث  اند یدهآرمخداوند تمام کسانی را که در دل قبر 

نمـاز، زکـات،   : از عبارتنـد واجبـات   والیت ائمه(الیت و معتقدم که پس از و
ضـمن آفـرین    7يهـاد امـام   .»...و نهی از منکر معروف امربهروزه، حج، جهاد، 

خداونـد  ! استوار باشپس بر همین روش « :نداو چنین فرمود یدهعق ییدأتگفتن و 
  1»!بدارد پابرجاو  قدم ثابتآخرت  و درتو را در دنیا بر این عقیده استوار 

شروح  2.است شده گفتهایشان هم  نامه یارتزدر  زیرا ؛این حدیث متواتر است
عقیـدتی و عرفـانی    يهـا  از جنبـه ، »عرض دیـن عبـدالعظیم  «حدیث  بر مختلفی
 که ینامثل  کرد مختلفی بررسی يها از جنبهاین حدیث را  توان یمالبته  3.اندنوشته

امام گفتـه   تر خاطر بیشاطمینان  بگوییم این سخنان را عبدالعظیم براي دلگرمی و
اجتماعی، فرهنگی  اوضاعاما حقیقت و اهمیت این گفتار را باید با توجه به  .باشد

ـ ایشان زمان  زیرا. بررسی نمود 7يهادو سیاسی زمان امام   دوران تـرین  یبحران
، عصري که عقاید انحرافی و افراطی گوناگون در بـین  آمدبه شمار میبراي شیعه 
. نـد بـراي کیـان شـیعه بود    خطري عمـده  متعدد يها فرقهو  داشت واجشیعیان ر

گروهی بـه   ،بر صوفیان عالوه و 4یافتهگروهی از مردم به جبر و تفویض گرایش 
توقـف در امـامی نمودنـد و     يا عـده  5تجسیم و تشبیه خداونـد پرداختـه بودنـد،   

                                                           
قدس  ،7گنگره جھانی حضرت رضا ،ییمحمدرضا عطا ،7تحلیلی از زندگانی امام ھادی ،قرشیباقرشریف . 1

 .١٣، ص ١،جصدوق و وسائل الشیعه به نقل از امالی ،رضوی
  .٨١ ص ،شرح حدیث ،محمد رازی.  2
  .دلیل ما :قم ،شرح حدیث عرض دین عبدالعظیم ،صافی گلپایگانی.  3
  .١٣٨٢ ،قم، اول اپچ ،7انتشارات آل علی، ٨٢٢ ص ،صادق حسن زاده ،تحف العقول ،ابن شعبه حرانی.  4
  .٩٨علوم حدیث  ،فضای اجتماعی شیعیان در عصر عبدالعظیم حسنی ،محمدعلی سلطانی.  5
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 اگرچـه نـد،  بود خطرسـاز  یتب اهلمنتسب به شیعه و  فرقهدو  ،اسماعیلیه و زیدیه
  1.رترین خلفاي عباسی نسبت به مردم، شیعیان و ائمه بودیمتوکل یکی از شر

 7يهادهاي باطل و انحرافات رایج زمان امام  یشهاندیکی از  ،هر بند گفتار عبدالعظیم
. دهـد  یمـ پاسـخ   ،ید دینی به وجود آمده بـود مورد عقانماید و شبهاتی را که در  یمرا رد 

  2.برداردیع اعتقادات یک شیعه راستین را درجم دهد که یمیث نشان عبدالعظیم با این حد
   7هاديعصر امام  اوضاع

 هسال از مدت عمر امامت خود با متوکـل عباسـی مواجـ    پانزده 7امام هادي
آورد کـه یـک شـهر     سـامرا گرا بود، امام را از مدینه بـه  متوکل که حدیث .بودند

از فکر آزار و اذیت امام  اي لحظهت و نظامی بود و امام را تحت کنترل شدید داش
امام با آرامش خاصـی بـا او    ،حال بااین .سادات علوي غافل نبود ویژه بهو شیعیان 

د تا انـدکی از آزار  ندر دل کاخ او نفوذ نمای توانستند طوري که به نمودند میرفتار 
  3.دنبه وظایف خود بپردازند و متوکل در امان باش

هـاي انحرافـی زیـادي چـون صـوفیه، زیدیـه،        ، با فرقـه 7در این عصر، امام هادي
و  مجسمه و مشـبهه و از طرفـی بـا وکـالي منحـرف و صـحابه غـالی مواجـه بودنـد         

و بـه نحـوي امـور را کنتـرل      بایست نبض جامعه شیعی را در دست داشـته باشـند   می
لذا حضرت به صحابه و دوستانی صـادق  . کردند که بدنه اصلی شیعه منحرف نشود می
  .عبدالعظیم یکی از این افراد بود. را یاري برسانند یاز داشتند که در این امر ایشانن

  : فرمایند میروایتی بلند خطاب به عبدالعظیم در  7امام هادي

                                                           
دفتر نشر  ،ھاشم رسولی محالتی ،ابوالفرج اصفھانی ،مقاتل الطالبیین؛ ٣١٨-٣١٩ ص ،٤ج ،الکامل ،ابن اثیر.  1

  .٥٦٦ ص ،٨٩،سوم اپچ ،اسالمی
  .١٦-٢٠ ص ،٦،علوم حدیث ،بدالعظیم حسنیبررسی کلی روایات ع ،محمدکاظم رحمان ستایش.  2
 ،رسول جعفریان ؛٣٣٤ ص ،آستان قدس رضوی ،محمدرضا عطایی ،7تحلیلی اززندگانی امام ھادی ،قریشی.  3

  .٥٠١ س ،قم ،انصاریان ،حیات فکری سیاسی امامان شیعه
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به دوستانم سالم برسان و به آنان بگو که براي شـیطان راهـی   ! اي عبدالعظیم
خن و اداي امانـت و  در سـ  گویی راستآنان را به . خود باز نکنند هاي دلدر 

دیگـر و  بـه رویکـرد بـه یـک     و اهمیت بیدر مسائل  هترك جدال و مخاصم
بـه  . شود میدیگر دستور ده؛ چون این کار، موجب نزدیکی به من زیارت هم

   1.تخریب شخصیت یکدیگر مشغول نباشند
-نسبت بـه هـم   ورزي کینهبه خدا و  ورزي شركمردم را از  ادامه،در حضرت 

  .دارند می برحذردیگر 
این گزارش گویاي آن است که چقدر مناظرات یا منازعات بیهوده و انحرافـی  

  2.است شدهمیبین مردم  ورزي کینه مردم بوده که باعث بین در
 

  7هادي امام عصرفرقه زیدیه در  هاي فعالیتو  حسنیعبدالعظیم 
 از وظـایف وکـالي  . گسترش نهایی یافـت  7سازمان وکالت در زمان امام هادي

رسی به امـام، بـراي شـیعیانی بـود کـه در      کردن خأل عدم دست امام در آن دوره، پر
هاي شـیعی   آنان عالوه بر دفاع از اندیشه. اقصی نقاط شهرهاي اسالمی پراکنده بودند

هاي مردم را به امام و بالعکس و نیز وجوهـات شـرعی و    نامه، و حل مشکالت فقهی
  3.پرداختند و به حل مشکالت شخصی مردم می رساندند هدایاي مردم را به امام می

تمـام وظـایف    بـود و  ،7صحابه حضرت هادياز وکال و  عبدالعظیم حسنی
 معروفیتـی  ،حسـنی  ، با این تفاوت که عنوان یا لقـب را بر عهده داشتیک وکیل 

   .او داد به ،تر بیش

                                                           
  .١٣ ص ،عبدالعظیم حسنی حیاته و مسنده ، عطاردیعزیزاّهللاٰ .  1
  .١٠٣ ص ،٩٨ ش ،علوم حدیث ،ضای اجتماعی شیعیان در عصرعبدالعظیم حسنیف ،سلطانیمحمدعلی . 2
  .٣٩٨ ص ،از کتاب شکوه سامراء ،7راویان و اصحاب امام ھادی و امام عسکری ،فرج اّهللاٰ عباسی.  3
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 گیـري  شـکل بود، مبناي  7هاديزمان امام در  درون شیعه هاي فرقهزیدیه از 
ـ   قیام او .بود این فرقه بر اساس قیام زیدبن علی علیه حاکم اموي  اکه سـرانجام ب

قیـام زیـد ابتـدا یـک     . رخ داد قمـري  122 یا 121 سال درشهادتش پایان یافت، 
. ولی بعدها به یک مکتب اعتقادي تبدیل گردیـد  ،حرکت سیاسی و اعتراضی بود

 .بود عمر وخالفت ابوبکر از اعتقادات زید بن علی، پذیرش و مشروعیت داشتن 
  1.اعتقاد داشتبه امامت مفضول بر فاضل  چنین هم

یک مذهب با تعالیم  عنوان به 7هاديشاخه زیدي مکتب تشیع، در زمان امام 
رقیب عمده براي تشیع امامی به شـمار   ي وبود  افراشته خودسرو معارف خاص 

ن زمان، به تدوین در ای 7هاديزیدي معاصر امام  نویسنده قاسم رسی. رفت می
الرد علـی الـروافض مـن اهـل     نویسنده . نمود می براي زیدیان اهتمام هایی اندیشه

 کـه  این ،آن روز وضعیتدستور پرداخت خمس درآمد، در  سبب، امام را به الغلو
انتقـاد   بـه شـدت  ، انـد  کـرده ایشان در سراسر شهرها وکالیی براي این امر نصب 

تا پایان قرن سـوم چنـین انتقـادات و     ي دیگر نیزمشابه نویسندگان زید. نمود می
  2.ندپاسخ داد هابه آن که دانشمندان شیعه داشتندحمالتی 

برخـی از   غلـو ، نمـود  مـی که جامعه شیعی در آن زمـان تهدیـد    آفاتییکی از 
براي  ،هدف منافع مادي اب ها آن. آنان بود در حق 7هادياصحاب و وکالي امام 

  .نمودند می یا نبوت یتالوهامامان شیعه ادعاي 
 .تـازد  مـی بـر شـیعیان    ،الردعلی الروافض من اهل الغلـو قاسم رسی در کتاب 

وي بـه  . عصـر نیسـت   آن درجز اعتقادات تشـیع امـامی    چیزي غلو از او منظور
شیعی، از جمله معتقدان به امامت دهمین پیشـواي   هاي گروهتمام  ،استثناي زیدیه

                                                           
 .٨٠ص ،٢ ج ،تاریخ فرق اسالمی ،صابریحسین . 1
  .٢٩ ص ،سرای اسالم سایت ،ھاشم ایزدپناه ،مکتب در فرایند تکامل ،طباطباییمدرسی . 2
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اعتقـاد بـه    چنـین  هم .به حساب آورده است غلوهل شیعیان امامی را از رافضیان ا
را بـه   بـالغ  غیـر  امامـت  تـر  بیش هعلم غیب ومنصوص بودن امامت آنان و از هم

 بـه  7حسـین را بر نسـل   7حسنتا برتري امامت نسل  کوشید واستهزا گرفته 
 شرایط ازو قیام آشکار امام را  ستیزي ظلماو نیز مانند دیگر زیدیان، . اثبات برساند

  1.داند میو مشروعیت امام  مقبولیتاصلی 
، در 7حسـین امام باورهاي زیدیه این است که امامت را پس از  ترین مهماز 

امـام   ،و هر کس از آنان قیام کرد و مردم را به خود خوانـد  دانند میین ناوالد حس
بـر همـه آل علـی     چنـین  هـم بر همه مـردم و  را اطاعت او از جانب خدا  ،دانسته

قیام نکنـد   7هرکس از اوالد حسین ،معتقدند چنین همزیدیه . شمارندمیواجب 
کـافر   ،هر کس چنین شخصی را امام بداندو نیز خود را امام بداند،  حال درعینو 

  2.استو مشرك 
خط  ،7هاديامام  ویژههاما عبدالعظیم حسنی با پیروي مطلق از امامان شیعه ب

بـه  لت عالقه و محبت ائمه معصـومین  ع .گذارد میاعتقادات زیدي  این بربطالن 
 اي عقیـده و  خـود رأي که عبدالعظیم در مقابل حضرات از  او، به این جهت بوده

، به گفته عطاردي 3.بوده است ها آنمسائل تابع نظریات و اوامر  تمامو در  نداشته
و چه در  امیه بنیچه در زمان  -و اجداد او آباکه  بودعبدالعظیم از سادات حسنی 

جد او زید بـن   ،براي مثال کردند؛ میبا مماشات زندگی  ها آنبا  -عباس بنین زما
سادات حسنی همـواره   اما 4.عباسی حاکم مدینه بود خلیفهحسن از طرف منصور 

                                                           
 ،پژوھشکده تاریخ وسیره اھل البیت ،ھای شیعی در عصر امامان پیدایش فرقه: خاستگاه تشیع ،آقانوریعلی . 1

 .٢٠٤-٢٠٥ ص ،٨٦،دوم اپچ
 .١٦ ص ،فرھنگ جامع فرق اسالمی ،خمینیسیدحسن . 2
  .٣٩ ص ،تھران ،کتابخانه صدر ،زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی ،عطاردیعزیراّهللاٰ . 3
  .٣٩ ص ،ھمان.  4
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 خواستند می ها آن .اختالف داشتند 7کاظمو امام  7صادقو امام  7باقربا امام 
  1.موافق نبودند ها آن اما ائمه با قیام کنند و خالفت را در دست گیرند

 
  به خارج بودن خداوند از دو حد ابطال و تشبیه علت اقرار عبدالعظیم

از جمله باورهاي انحرافی که در میان مسلمانان وجود داشت و حتی گاه میان 
موجـب دودسـتگی در میـان شـیعه      7هاديدر زمان امام  و کردمی نفوذشیعیان 

موجب افترا  ،باور این وجود. بودخداوند  دیدنشده بود، باور به جسم بودن و یا 
به آن  التوحید کتاب مقدمه در صدوقشیخ  حتی بود به اصل شیعه شدهو تهمت 

  2.دانسته استو هدف از نوشتن آن را همین اعتقادت تشبیه و جبر  کردهمیاشاره 
بـه   ،خـود  عقیده در و. مجسمه براي خداوند جسم قائل بودند فرقهطرفداران 

 گسـترش در بین مـردم   را خود عقیده چنان ها آن. نمودند مین استناد آقرآیاتی از 
نامـه نوشـتند و از    7هـادي لـذا بـه امـام     .باعث نگرانی برخی شـد که  دادند می

منـزه اسـت   «: در جـواب نوشـتند  حضـرت   .کردنـد  میحضرت تقاضاي تکلیف 
ننـدي  هیچ ما شود؛ نمیوصف  گونه اینو هرگز ! ندارد حدومرزيخدایی که هیچ 

  3».ندارد و او شنواي بیناست
این فرقـه کـه بـه     .نمودند میخداوند را به اموري قابل لمس تشبیه  ،اما مشبهه

 آنـان . ن قمـی بودنـد  اپیـروان یـونس بـن عبـدالرحم    ، شهرت داشتنده هم یونسی
 هم خداوند را عرش و کنند میعرش را حمل  ،هکه مالئک نمودند میالقا  گونه این

  4.نمایدحمل می

                                                           
  .٤٠ ص ،ھمان.  1
 .طوسی ،١٨/١ ص ،التوحید ،بابویهابن  .2
 .١٠٠ ص، جامعه مدرسین :قم ،التوحید ،محمدبن علی ،بابویهابن . 3
 .٢٢٠ ص ،الملل و النحلل ،شھرستانیاحمد . 4
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  امام دوازده امامتو  9خاتمپیامبر  رسالت برعبدالعظیم  تأکید
 در روند طبیعـی  که زمان بودند آن هایی فرقه ترین مهماز  2،و واقفه 1اسماعیلیه
در  7جـواد کـالس درس عبـدالعظیم در محضـر امـام      :نمودنـد  میشیعه اخالل 

در کتب  خصوص احادیث مهدویت عبدالعظیمه ب ؛مهدویت بود هاي آموزهمدینه، 
حسـنی بـودن عبـدالعظیم، عظمـت روایـاتی را      . استوالغیبه موجود  الدین کمال
یکی دیگر از رموز حسنی بـودن   .کندمی تراوی 7مهدي بارهکه او در رساند می

از سـادات حسـنی اسـت و     که آنحضرت عبدالعظیم با «. ستجا همینعبدالعظیم 
ــه جهــت   ــن نســل ب ــایی حســادتکســانی از ای ــت در اه ــین را ، امام والد حس

، اما روایات جامعی را در موضع مهدویت و امام مهـدي نقـل کـرده    تابیدند برنمی
روایاتی که هنوز مهدي زاده نشده است، اما برخی از روایاتی که در معرفی  ؛است

برخی وعده به قیام ایشان و خصوصـیات   و تولد ایشان استوعده امام مهدي و 
  3».آن و دعوت به انتظار فرج آن است

  
  در ري 7هاديوکیل امام 

ذکـر شـده    7هادينام عبدالعظیم در کتب رجالی، از اصحاب و وکالي امام 
 بودنـد ي ر در 7هـادي  امام لیوک شانیا آید برمی ثیاحاد از که گونه آن 4است،
 ازی مشـکل  کهی زمان«: فرموداباحماد  به نام خود صحابه ازی کی به 7هادي امام

 او بـه  مـرا  سـالم  و بپـرس ی حسـن  میعبـدالعظ  از ،دآمـ  شیپ تیبرای نید مسائل

                                                           
  .١٠٥ ص ،٢ ج ،٨٦ ،سمت ،تاریخ فرق اسالمی و فرق منتسب به شیعه ،حسین صابری.  1
  .٩٦ ص ،فرق شیعه ،حسن بن موسی نوبختی و ١٤٨٩ ص ،٢ ج ،فرھنگ جامع فرق اسالمی ،سیدحسن خمینی . 2
  .٣١- ٣٢ ص ،٦ علوم حدیث ،بررسی کلی روایات حضرت عبدالعظیم حسنی ،محمدکاظم رحمان ستایش.  3
 .١٩٨٨ ،٦٦ص ،٢ج، اول اپچ ،بیروت ،داراالصواء ،محمد جواد نائینی ،رجال نجاشی ،بن علی النجاشیاحمد . 4
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مصـدر امـور شـرعی     ،که عبدالعظیم در ري آید برمیاز حدیث ابوحماد  1».برسان
داراي مـردم ري در آن زمـان    کـه  آن تـر  مهـم  2.بوده و از امام اجازه داشـته اسـت  

وجود عبـدالعظیم  . سنی شافعی و شیعی، سنی حنفی مانندبودند؛  مذاهب مختلف
دربـاره چگـونگی   . ن شهر به عنوان وکیل امام اهمیت خاص خود را داشـت در آ
فرار او از دست متوکل به به : وجود دارد یمتفاوت هاي نقلبه ري  عبدالعظیم رفتن
مخفیانه زنـدگی   مدتی ودر حالت خوف وارد ري شد  :گویند می اشاره کردهري 
  3.کردندشناسایی  را اوتا مردم  کرد می

 4.داشـتند راوي حـدیث و صـحابه    178 حـداقل آن دوران در  7هـادي امام 
کتب رجالی نـام ایـن   . برخی منحرف و فاسد باشند ،تعداد این ازطبیعی است که 

فسـاد   ،عـالوه بـر غلـو    نفـر چنـد   و 5غالی بودند تر بیشکه  اند کردهافراد را ذکر 
خبـار  ارجـال و   علمـاي  تـرین  معروفاز  فارس بن حاتم قزوینی .نیز داشتنداخالقی 

راسـتین و شـیعه   اما عبدالعظیم باعرضه عقاید  6.اندکردهمذمت و تکفیر  او را که است
از علـم و درایـت و پـاکی نفـس و تقـوا       کـه  ،کرد و نشـان داد ناب بودن خود را ثابت 

  .برخوردار بوده است
  

  
  

                                                           
  .٦١٤ ص ،٣ ج ،مستدرک الوسائل ،نوری.  1
  .٥٢ ص ،زندگانی عبدالعظیم حسنی ، عطاردیعزیراّهللاٰ .  2
 ٦٦ ص ،٢ج،اول اپچ ،بیروت ،داراالصواء ،محمد جواد نائینی ،رجال نجاشی ،بن علی النجاشیاحمد . 3

  .١٩٨٨، ٢٩ ص، زندگانی عبدالعظیم ،وعطاردی
 .٣١ص ،7لیلی از زندگانی امام ھادیتح ،شریف قریشیباقر . 4
  .٤٣٠- ٤٣٣ ص ،مصطفوی ،اختیارمعرفه رجال کشی ،طوسی.  5
تحلیلی  ،باقر شریف قریشی ،٤٢١ ص ،ھـ ٨٠،نجف اشرف ،اول اپچ ،چاپخانه حیدریه ،رجال طوسی ،طوسی. 6

  .٢٩٦ ص ،7از زندگانی امام ھادی
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  حسنی در نگاه کلی عبدالعظیم
از  ،با ائمه شینین همجداي از  وعالوه بر نسب و شخصیت حقیقی عبدالعظیم 

ـ     خصـوص در شـهرري،   ه مقامات باالي علمی و تقوایی بـاال برخـوردار بـوده، ب
چنـدان   1مقـام تقیـه،  داشـتن  بـود و جـداي از    د مشـغول  روزهو  پیوسته به نمـاز 

در جیب لباسش پیدا  اش نامه شجره گونه،شهادترحلت  از بعدبود که  منش بزرگ
 فرزنـدان  ازعـارف بـه قبـر یکـی      که او ینهم .یافتنداطالع  نسبشو مردم از  شد 

درایت و کرامـت  از ، رفت میموسی بن جعفر در ري بود و هرروز به زیارت آن 
 3یـوم و لیلـه  و کتاب  2امیرمؤمنانخطب مهم وي  تألیفاتاز . نماید می او حکایت

 درجه و راویان عهیش بزرگان باو  بود میعظ یتیموقع يدارا خود زمان دراو  .است
 و 7کاظم امام ،7صادق حضرت اصحاب از يریثک عده و با داشت تباطار اول
 بن یر، علیعم یاب م، ابنکح بن هشام چون یبوده، اشخاص محشور 7رضا امام

، یطوس خیش چون یبزرگ يعلما 4.هستند او خیمشا محبوب، از بن نیجعفر، حس
 وا دربـاره  ،صـدوق  خیشـ  و یبرقـ  خالد بن محمد ، احمدبنیحل ، عالمهینجاش
 از کـه  شـده  بـرده  نـام  مورد پانزده تا او ثیحد انیراو از 5.اند گفته فراوان سخن

و  کوفـه  اهل او. برد نامی برق خالد محمد بن احمداز  توان می ها آن ترین معروف
 بـه  توان می او آثار از .داشت اقامت قم در که بود عهیش ختهیفره هاي شخصیت از

                                                           
  .٦٩ ص ،مجاور زندگانی حضرت عبدالعظیم و امام زادگان ،محمدرازی.  1
  .٦٦ ص ،رجال نجاشی ،احمدبن علی نجاشی.  2
  .٦١٤ ص ،٣ج ،مستدرک الوسایل ،نوری.  3
 .٢٣ص ،تھران ،کتابخانه صدر ،7زندگانی حضرت عبدالعظیم ،عطاردی عزیراّهللاٰ  .4
  ١٠٠ص ،علوم حدیث ،7عظمت شخصیت عبدالعظیم در نظر امامان ،سیدجعفرشھیدی؛ ٢٩ص  ،ھمان . 5
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کتب اربعه، قـرار   هاي روایتسند از  22در  عبدالعظیم .اشاره کرد المحاسن کتاب
  1.رسدمیمورد  115دارد و با احتساب کتب روایی دیگر، این رقم تا حدود 

 دو تنهـا   رفتـه  ایـ دن ازی عیطب مرگ به ای  شده دیشهعبدالعظیم  که این مورد در
ـ ح دفـن  ممـن  و لیـ ق«: آمده )8ص( یحیطًر منتخب ؛ دروجود دارد قول مـن  اٌی 
 کتـاب  در» .اسـت  شـده  گذاشـته  قبر در زنده»يبالری الحسن میعبدالعظ نییالطالب

 و معـروف  بهـا  ومشـهده ي بـالر  قتـل  ...میعبـدالعظ  :آمده)46ص( المبارکه شجره
 دری الهـوت  و وي معتقد اسـت  وفات به گفتارش ظاهردر ی نجاش اما. »...مشهور

او را  وفات ابانسي علما تمام لکن« :دیگومیی حیطر بعد از نقل االنساب بدائع
 قبر ارتیمنقول است که ثواب ز 7هادي امام روایتی از 2.»اند نوشته] شهادت نه[

  3.اند دانسته 7نیحس امام قبر ارتیز معادل را میعبدالعظ
  

  نتیجه
کـه زنـدگانی    گرفتـه  انجـام متعـددي   هاي پژوهشعبدالعظیم  یتشخص درباره

مانند دیگر بزرگـان شـیعه،    و اند نمودهگوناگون بررسی  هاي جنبهحضرتش را از 
، درخشـد  مـی  هـا  نوشته تمامی درآنچه . زندگانی او آشکار نیست هاي بخش همه

   .نبود حکمت بیو این  عنوان حسنی است
دوران  ترین بحرانیو  ترین مهمدر  زیرابه عبدالعظیم حسنی معروف گشت،  او
 تـرین  منحرف و نتری بیشبا امام دهم شیعیان بود؛ دورانی که  عصر هم، شیعه عمر
و غیراسالمی در درون شیعیان  نادرست هاي اندیشه شیعه شکل گرفت و هاي فرقه

                                                           
  .١٩٥ ص ،مجله علوم حدیث ،عبدالعظیم از نگاھی دیگر ،وش محالتیمحمد سر . 1
  .پاسخ به سؤاالت ،شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی.  2
،  ٣ج ،مستدرک، ٣٢٤ ص ،اراتیالز کامل ،ابن قولویه، ١٢٤ ص ،االعمال ثواب ،ابن بابویه محمد بن علی.  3

  .٦١٦ص
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صحابه و وکالي . انسجام شیعه را از هم بپاشد توانست میکه هریک  یافتشیوع 
جامعـه   تـر  بـیش هریک با افکار افراطی و انحرافی، سعی در جذب  ،فاسد و غالی

بعضـی از   بـرخالف  ،ن عبدالعظیم حسـنی مخلص چوصحابه اما وکال و  ؛داشتند
ــراي   ــاز و مطیــع ب از  :بیــتاهــلاخــالف و برخــی هــواداران، شــاگردي ممت

  .نددوبدر مکتب شیعه  تأثیرگذاران
  منابع

  .بیروت ،لطباعه دارالصادر ،الکامل فی التاریخ، ابن اثیر .1
  .مدرسین جامعه :قم، التوحید، محمدبن علی ،ابن بابویه .2
   .رضی: قمدارالشریف  ،ثواب االعمال ،لیابن بابویه، محمدبن ع .3
، 7علیانتشارات آل : قم ،زادهصادق حسن ،العقول تحف ،بن شعبه حرانیا .4

  .1382،اول چاپ
  .پیام حق انتشارات ،تهرانی ذهنی ،کامل الزیارت ،ابن قولویه .5
، نشر اسالمی دفتر، رسولی محالتی هاشم، الطالبیین مقاتل اصفهانی، ،ابوالفرج .6

  .1389 ،سوم چاپ
 ،شیعی در عصر امامان هاي فرقهپیدایش  تشیع خاستگاه ،علی، آقانوري .7

  .1386،دوم چاپ، پژوهشکده تاریخ وسیره اهل البیت
فرهنگی آستان  معاونت، آفتاب ري؛ عبدالعظیم حسنی ،محمدباقر ،پورامینی .8

  ،7مقدس عبدالعظیم
  .قم، انصاریان ،فکري سیاسی امامان شیعه حیات ،رسول، جعفریان .9

، تهران ،انتشارات اطالعات ،یجامع فرق اسالم فرهنگ ،سیدحسن، مینیخ .10
1390.  

  .ق1410؛ قم، الرابعه، معجم رجال الحدیث ،دابوالقاسمیس، ییخو .11
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کلی روایات حضرت عبدالعظیم  بررسی ،محمدکاظم، رحمان ستایش .12
  .6 حدیثعلوم  ،حسنی

 ص، یثعلوم حد مجله ،عبدالعظیم از نگاهی دیگر ،محمد ،سروش محالتی .13
195. 

 ،فضاي اجتماعی شیعیان در عصر عبدالعظیم حسنی ،حمدعلیم ،سلطانی .14
  .98علوم حدیث 

  .82،دارالحدیث، مقاالت مجموعه، میعبدالعظ حضرت نامهشناخت .15
 دارالمعرفه، ،علی منها عبداالمیر، الملل و النحل ،احمدابی بکر ،شهرستانی .16

 .1990،بیروت

علوم  ،:ظیم در نظر امامانشخصیت عبدالع عظمت، سیدجعفر، شهیدي .17
 .حدیث

 ،مرکز نشرآثار عالمه مصطفوي: قم ،رجال کشی اختیارمعرفه، طوسیشیخ  .18
1386. 

، اول چاپ، چاپخانه حیدریه :اشرف نجف طوسی رجال، طوسیشیخ  .19
1380.  

 یرسول سیدهاشم ،االرشاد فی معرفۀ حجج اهللا علی العباد ،دیخ مفیش .20
  .هیه اسالمی، علمیمحالت

 .1386 ،سمت ،فرق اسالمی و فرق منتسب به شیعه تاریخ ،نحسی، صابري .21

 دفتر، ها بررسیمقاالت و  ،شاه عبدالعظیم درباره ،، سیدمحمدحسینصادقی .22
 .تابستان، 69

  .ما دلیل: قم، حدیث عرض دین عبدالعظیم شرح، صافی گلپایگانی .23
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کتاب  از ،7راویان و اصحاب امام هادي و امام عسکري ،اهللافرج ،عباسی .24
  .ه سامراءشکو

، صدر کتابخانه ،زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی ،عزیراهللا ،عطاردي .25
 .39 ص :تهران

، ییمحمدرضا عطا ،7تحلیلی از زندگانی امام هادي ،باقرشریف ،قرشی .26
  .7جهانی حضرت رضا گنگره

: روتی؛ ببحاراالنوار الجامعۀ لدرر، اخبار االئمۀ االطهار ،محمدباقر ،یمجلس .27
 .یلعرباءالتراث ایداراح

  .زندگانی حضرت عبدالعظیم و امام زادگان مجاور ،حمدرازيم .28
  .سایت سراي اسالم ،ایزدپناه هاشم ،مکتب در فرایند تکامل ،سیمدر .29
 ،اول چاپ، بیروت، داراالصواء ،جواد نائینیمحمد، رجال نجاشی ،نجاشی .30

1988.  
  .1314نجف،، مطبعه حیدریه ،فرق شیعه ،حسن بن موسی ،نوبختی .31
  .تیالب آل مؤسسه: قم، لیالوسا مستدرك ،نیحس، ينور .32

   



 

 
 
 
 
 

  نقش حسنیان در گسترش تشیع در اندلس
 
 1حمیدرضا مطهري

  
  چکیده

زمان با فتوحات اسالمی به اندلس راه یافت؛ اما به دلیـل ھای، شیعی ھم اندیشه
ھای سیاسی و مذھبی یعنی حاکمیت امویـان انـدلس و  مواجه شدن با مخالفت

در آغاز قرن چھارم ھجـری . ی در آن جا، نشو و نما نیافتسلطه مذھب مالک
قـدرت » حمودیـان«به نام  7و با سقوط امویان، خاندانی از تبار امام مجتبی

گرفتند که با حمایت آنان، تشیع رشد بسیاری یافت و تعالیم و اعتقادات شیعی 
تـرین باورھـای شـیعه ھماننـد  مھم.به صورت گسترده در جامعـه منتشـر شـد

وران در کالم اندیشـه:بیتمت، وصایت، شفاعت، و اظھار دوستی با اھلاما
گرایش به خاندان نبوی و تعالیم شیعی، پس از حمودیـان ھـم . منعکس گردید

در این نوشتار برآنیم تا با اشـاره بـه . ادامه یافت و در جامعه ماندگار گردید
ر عصر آنـان مذھبی اندلس پیش از حمودیان، وضعیت تشیع د - اوضاع سیاسی 

  .ھای بعد را بررسی و عرضه نمائیم و دوره
   .ھای شیعی، اھل بیت، حسنیان، حمودیان، اندلس اندیشه: واژگان کلیدی

 
   

                                                           
  .استادیار پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی.  1
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  مقدمه 
از  ،هاي اسالمی بود کـه بـه دالیـل مختلـف     ترین سرزمیناندلس از دورافتاده

هب تشـیع  و نیز نشر مذهب مالکی، مذ جمله حضور امویان و مقابله آنان با تشیع
این سرزمین در عصر امویـان فـتح شـد و حاکمـانی از     . گسترش نیافت جا آندر 

با فروپاشی حکومـت امویـان دمشـق    . را بر عهده گرفتند دلسناطرف آنان اداره 
هـاي دیگـر از    این منطقه بر خالف سـرزمین  ،و روي کار آمدن عباسیان )ق132(

ن بـن  ان اموي به نام عبـدالرحم بلکه یکی از خاندا. زیر سیطره امویان خارج نشد
معاویۀ بن هشام بن عبدالملک از دست عباسیان گریخت و به اندلس رفـت و در  

 چنـان  هـم بنابراین اندلس . بنا نهاد جا آنحکومت امویان را در  ،هجري 138سال 
  .سیطره امویان باقی ماند زیر

نفوذ کـرد   مذهب مالکی نیز در اندلس ،اندکی پس از استقرار امویان ،از طرفی
ارتباط و پیونـد سیاسـت امـوي و مـذهب     . و پیوند مستحکمی با حاکمیت یافت

ها و مذاهب و مکاتـب دیگـر بسـت؛ بـه      راه را بر ورود اندیشه ،مالکی در اندلس
بـه گفتـه    .طوري که حتی مذاهب اهل سنت نیز اجازه حضور در انـدلس نیافتنـد  

شـناختند و   دیگـري را نمـی   بکتامالک  موطأغیر از کتاب خدا و  ها آن ،مقدسی
اجازه حضـور در   ،هاي اسالمی حتی اهل سنت غیرمالکی کدام از فرقهپیروان هیچ

اگر بر فردي حنفی یا شـافعی  به طوري که  ،را نداشتند جا آناندلس و فعالیت در 
 تـر  بـیش گیري نسبت به تشـیع  این سخت 1.ندردک او را تبعید می ،ندفتیا میدست 

ها هر گاه بر یک نفـر شـیعی    اندلسی« :گوید سی در این باره میچنان که مقد ،بود
  2».کشتند یافتند چه بسا او را می دست می

                                                           
  . ٢٣٦، صاحسن التقاسیممقدسی، .  1
  .ھمان.  2
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این وضعیت با شدت و ضعف تا پایان حکومت امویان اندلس ادامه یافت تـا  
در انـدلس قـدرت    7یکـی از نوادگـان امـام حسـن     ،هجري 407 سال که درآن

ینـه بـراي نشـر افکـار شـیعی فـراهم       زم ،گیري حکومت علويگرفت و با شکل
نام داشت که از بازماندگان ادریس بـن عبـداهللا بـن     1علی بن حمود ،این فرد.شد

گذار حکومتی شد که در تـاریخ بـا   او پایه. رفت  به شمار می 7حسن بن حسن
ایـن حکومـت، تشـیع و     گیـري   شـکل بـه دنبـال   . شود شناخته می »حمودیان«نام 

هاي پنهان جامعه  این زمان مجال بروز نیافته بود و در الیههاي شیعی که تا  اندیشه
آن زمان مـنعکس گردیـد و    اشعار خود را نشان داد و در سخنان و ،وجود داشت

مـذهبی   -هاي بعد و پس از سـقوط حمودیـان هـم فشـارهاي سیاسـی       در دوره
  . به حیات خود در آن سرزمین ادامه داد چنان همنتوانست آن را از بین ببرد و 
تشـیع در  فرهنـگ  حکومت حمودیـان،   گیري  شکلدر این نوشتار با اشاره به 
و نیز با توجه به تعالیم شیعی مطرح در  نامه شاعرانعصر آنان را از البالي زندگی

   .اي نیز به دوران پس از آنان خواهیم داشت اشاره ،آن عصر بررسی کرده
 

  حکومت حسنیان در اندلس گیري  شکل
بـه دسـتگاه امویـان انـدلس پیوسـت و بـا        ،در دوران جـوانی علی بن حمود 

 .را بـه دسـت آورد  ) 407د (اعتمـاد سـلیمان    ،هایی که از خود نشـان داد ییتوانا

                                                           
علی بن حمود بن میمون بن حمود بن علی بن عبید اّهللاٰ بن عمر بن : ابن بسام نسب او را چنین معرفی کرده است.  1

الذخیره فی  ابن بسام،. کن( .بن ابی طالب 7بن علی 7ادریس بن ادریس بن عبداّهللاٰ بن حسن بن حسن
  . ٩٦، ص١، ج١٩٩٧، ثقافهدارال :، چاپ اول، بیروتاحسان عباسیق ، تحقمحاسن اھل الجزیره
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بـر طنجـه در سـاحل     را و بـرادرش قاسـم   کـرد  شـهر سـبته   سلیمان او را حاکم
  1..الطارق گماردآفریقایی جبل

. در اندیشـه اسـتقالل بـود    سـبته، علی بن حمود از همان ابتداي حاکمیت بـر  
جاسوسان خـود از آن آگـاه شـد و در عـین حـال       فرستادنکه خلیفه با  ايمسأله

  . ناراضی بود
هـا را دچـار بحـران     در این زمان، نارضایتی ساکنان اندلس از امویـان، حکومـت آن  

 سلیمان بـا . افزود اختالف درونی میان آنان هم بر این بحران و ضعف آنان می. کرده بود
اي از زنـدان بـراي    هشام نامـه . کنار زدن و زندانی کردن هشام دوم به قدرت رسیده بود

علی بن حمود فرستاد و از او تقاضاي کمک کرد و به او وعده داد تا اگر وي را نجـات  
  2.عهدي او از آن وي باشد دهد و به حکومت بازگرداند، والیت

یابی به خالفت، حرکت  زه دستعلی بن حمود با توجه به این دو نکته و با انگی
 3.او در نخستین اقدام، جاسوسان سلیمان را دستگیر و اعدام کـرد . خود را آغاز کرد

وي برادرش قاسم را از تصمیم خود آگاه نمود و به بهانه کمک بـه خلیفـه معـزول    
هـا بـا او    این بهانه سبب شد تـا اندلسـی  . حرکت کرد» قرطبه«یعنی هشام، به سوي 

به سوي قرطبه حرکت کرد و در روز بیسـت  » مالقه«او پس از تصرف . همراه شوند
هجري، آن شهر را که پایتخت و مرکز اندلس بود تصـرف   407و سوم محرم سال 

همراهان علی که با او به عنوان نایـب و حـامی    4.نمود و قدرت را به دست گرفت
هشام برآمدنـد امـا   هشام دوم همراه شده بودند، پس از ورود به قرطبه در پی یافتن 

                                                           
؛ ابن ١٩٨٠دارالثقافه،  :چاپ دوم، بیروت، ١١٣، ص٣ج، البیان المغرب فی اخبار االندلس والمغربعذاری، ابن . 1

  . ١٤، ص٢، جالکامل فی التاریخابن اثیر،  ؛بسام ، ھمان
  . ١١٦عذاری، ھمان، ص ابن . 2
  . ١١٥، ص ٣، جبالمغرالبیان . 3
  . ٩٧، ص١ج  ؛ ابن بسام، ھمان،١١٧ھمان، ص.  4
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علی مدعی شد کـه جسـد هشـام را پیـدا کـرده و بـا نشـان دادن آن،        . او را نیافتند
سلیمان، برادر و پدرش را به جرم کشتن هشام به قتل رساند و خودش حکومت را 

  1.بیعت کردند» الناصر لدین اهللا«به دست گرفت و با او به عنوان 
و از نوادگـان امـام    9ل خـدا سان حکومت بـه خانـدانی از تبـار رسـو    بدین
در یکـی از   دیگـر  بـار هـا یـک   رسید وحکومت علویـان پـس از سـال    7مجتبی
و این بـار بـه نـام حمودیـان      )اندلس(هاي دوردست غرب جهان اسالم  سرزمین
اگرچه حکومت علی بن حمود دولـت مسـتعجل بـود و او در ذیقعـده     . احیا شد

به خالفت برگزیده شد و لقـب  برادرش قاسم به جاي او  2هجري کشته شد 408
افـرادي از ایـن خانـدان نزدیـک بـه نـیم قـرن بـر          ،و به دنبال او 3یافت »مأمون«

  .هایی از اندلس حکم راندند قسمت
در همـین مـدت کوتـاه و    ، تر از نیم قرن دوام داشتاگرچه این حکومت کم 

اشـعار آن  ها و  هاي شیعی نمودار شد و خود را در افکار، نوشته اندیشه ،پرآشوب
هـاي   پس از آن گرایش به سـوي اندیشـه   .هاي اسالمی نشان داد خطه از سرزمین

شیعی در جامعه و در میان دانشمندان وجـود داشـت و در آثـار دانشـمندان هـم      
  . منعکس گردید

 
  تشیع در عصر حمودیان

برآمـده از   ،نسـب در آغاز اشاره به این نکته الزم است کـه حمودیـان حسـنی   
آشنایی  ،از این رو ؛یافته چنان موقعیتی بودندشمال آفریقا و تربیتفضاي مذهبی 

                                                           
  . ٩٧، ص١ج ؛ ابن بسام، ھمان،١١٧عذاری، ھمان، ص ابن . 1
  . ٤٣١، ص  ١، مقری ، نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب ، ج ١٠١ابن بسام ، ھمان ، ص .  2
  . ١٢٤ھمان، ص  ، ابن عذاری.  3
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هاي شرقی نبود و حتـی   هاي شیعی همانند شیعیان سرزمین آنان با افکار و اندیشه
  . تسلط نداشتندبه طور کامل بر زبان عربی هم

اعتقاد به اصـل   :؛ از جملهحمودیان اعتقادات کلی مذهب تشیع را باور داشتند
براي خالفت و غاصب بودن کسانی که این  7امیرمؤمناننیز شایستگی  امامت و

ور بودنـد و  اما در عین حال از تعصب مذهبی به د 1.حق را از آن حضرت گرفتند
  . کردند مذهب خاصی مجبور نمی کسی را بر پذیرش یا رد

دوران جدید و مهمی از جهت سیاسی، مذهبی و فرهنگی در  ،عصر حمودیان
هـاي   در سایه حکومت حمودیان و در پی سیاست. رود به شمار میتاریخ اندلس 

رواج افکار  ،و شاعران شیعه ورانهمذهبی آنان و نیز حمایت این خاندان از اندیش
شیعیان در سایه حگومت  ازبرداشته شدن فشار . گرفت هاي شیعی رونق و اندیشه

د تا به تـدریج  باعث ش ،حمودیان و پیدایش فضاي آزاد براي نشر عقاید مختلف
گاه ذهن باورمندان به حقانیت هاي شیعی که تا این زمان در مخفی افکار و اندیشه

و به اشکال مختلف به ویژه در قالـب شـعر    بدوجود داشت ظهور یا :بیتاهل
 هـا  آنشاعران برجسته فراوانی به دربـار   ،از این رو در عصر حمودیان. رخ نماید
 شاهاننان و اجدادشان سرودند که عالوه بر مدح و اشعاري در وصف آ ندراه یافت
دوران پیش از  در در حالی که. دربردارنده معارف و باورهاي شیعی بود ،حمودي

کسی در اندلس جرأت نام بردن از عقایـد   ،حمودیان یعنی عصر حکومت امویان
  . که براي نشر آن تالش کندشیعی نداشت چه رسد به آن

به صورت رسمی از  ،صر حاکمیت خود بر اندلسدر ع 7نوادگان امام مجتبی
اما آثار تدوین شده در آن دوره بـه ویـژه اشـعار     ند،مذهب خاصی حمایت نکرد

                                                           
  . ١٧٧، ص١، جنفح الطیب، مقری. 1
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گر تـالش ایـن دسـته از    بیان ،بودند و اقدامات آنان ها آنشاعرانی که در حمایت 
  . نسب براي نشر تشیع استحاکمان علوي

ـ   در دربار بودند کهشاعران متعددي  بـه بیـان افکـار و     حمودیـان، ت بـا حمای
 ابن ماءالسماء :از جمله، پرداختند می :بیت اهلهاي شیعی و نشر مناقب  اندیشه

 هــاآنمقانــاي اشــبونی و ابــن) 421.د(دراج، ابــن)437.د(حنــاط، ابــن) ق 421.د(
تـر بـه   حاکمان حمودي را با القابی چون فاطمی، طالبی، هاشمی، و از همـه مهـم  

 ،در این دوره چنین هم. کردند خطاب می» الرسولابن«9ل خداعنوان فرزند رسو
اعتقادات اصـلی تشـیع هماننـد امامـت، وصـایت،       ،:بیتاهلعالوه بر دوستی 

  .شفاعت و عصمت مطرح گردید
ضمن معرفی برخی شاعران عصر حمودیـان، تعـالیم شـیعی مطـرح      ،در ادامه

وضــعیت تشــیع و  اي بــه و اشــاره خــواهیم کــردشــده در آن دوران را بررســی 
  .هاي شیعی پس از آنان خواهیم داشت اندیشه

 
  شاعران شیعی عصر حمودیان

اي بـود کـه    برجسـته  ورانهشاهد حضـور شـاعران و اندیشـ    ،عصر حمودیان
  :این شاعران عبارتند از. کردند پروا بیان میاعتقادات شیعی خود را بی

  ابن حناط. 1
یکـی از  ) ق437م (حنّـاط   وف به ابـن قرطبی معر سلیمان  بن ابوعبداهللا محمد 

بـه دلیـل شـغل     ،کاتب و شاعر نابینـاي قرطبـی   ینا. بود نحمودیا عصرشاعران 
یافـت و   پـرورش وي در قرطبه . مشهور شدبدین نام  فروش بودگندمکه پدرش 
رقیبـان و   زمـانی کـه  . ویـژه منطـق، سـرآمد گشـت     بـه  هاي زمان خـود  در دانش

  .پناه بردو دربار حمودیان خضرا   به جزیره م کردندمته یدینبه بد او رادشمنانش 
 : حناط خطاب به قاسم بن حمود دومین حاکم حمودي چنین سرودابن
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ــبیله  ــی لسـ ــر ان مضـ ــک الخیـ  لـ

 وفرق جمـع الکفرواجتمـع الـوري   
  

 واصبح ملک اهللا فـی ابـن رسـوله     

 1علی ابن حبیـب اهللا بعـد خلیلـه   
  

  :گوید می، اشاره کرده بیتاهلبه دوستی  آشکاراوي 
دمح آلِ م بإنْ کانَ ح   أَتُوب نه م تس اً فَإنِّی لَ ب نْ   2ذَ
  .کنم گناه است، پس من از آن توبه نمی 9اگر دوستی و عشق خاندان محمد

امیرمؤمنان چنان که  ؛گنجانده است خوددر شعرهاي را  شیعی او برخی تعالیم
  :گوید می ؛را با عنوان وصی ستوده 7علی

ا إمم یص ه و منُ عاب فَی و طَ صــن الم یــْنَ أبٍ و ابِ ب د ج تَم المــَ   3أبوه فَ
بین پدر و پسر بزرگی مجد و  ؛او امام، جانشین مصطفی و پسرعمویش است 

  .کامل شده استتمام و 
  ابن دراج قسطلی. 2

از  از شاعران دربار حمودیان بـود کـه برخـی    ؛ابو عمر احمد بن دراج قسطلی
از  »هاشمیات«قصیده معروف او با عنوان . مفاهیم شیعی در اشعار او نمایان است

بناي آن را از عطر و و نمونه کاملی از شعر شیعی بسام آن را اشعاري است که ابن
 ضمن مقایسـه آن بـا شـعر شـاعران شـیعه در شـرق جهـان اسـالم         ودر دانسته 

ـ  « :گوید می ت کسـا  ،شـنیدند  را مـی  شـعر  ناگر دعبل خزاعی و کمیت اسـدي ای
ي بـر  انهاآن را نشـ  ،دیدنـد  شدند و اگر سید حمیري و کثیر خزاعی آن را مـی  می

از کـوه   )ظهور مهـدي (سواري از خروج اسبانهابه عنوان نش ،ادعاي خود دانسته
آور را در اسلوبی حزن :بیتاین شعر که مناقب اهل 4».کردند رضوي مطرح می

                                                           
  . ٤٥٢ص ،ابن بسام، ھمان.  1
  . ٣٤٩ھمان، ص.  2
  . ٤٥١ھمان، ص.  3
  . ٩٠ھمان، صابن بسام، .  4
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ایـن   دراج درابـن  .اسـت  :بیـت اهـل ها در رثاي  ندلسیسروده سرآغاز قصاید ا
 :گوید می )ق408 -407(  درباره علی بن حمود ابیات

ـــی   ـبِ ال ــی الطَّ ــمی إلَ اش ــی اله  إلَ

ـی    بِ ـنِ النَّ ـی إب یی إلَ ص إلَی إبنِ الو 
  

ــولِ ص الو ـوف طُ ی العماط  إلَی الفَ

یـلِ ل ــنِ الذَّبیحِ إلَی ابنِ الخَ إلَی إب 
  

 :گوید  می، در ادامه به اجداد او اشاره کرده 

ــمی ــدك فس ــرو ج ــرام عم  الک

ــى ضــیف و  الفــالة وحــوش حتّ

 للضـــیوف طالـــب أبـــا إنّ و

 الجفـــان بغـــرّ علـــیهم یـــروح

 مـــوت و حیـــاة هـــداة فـــأنتم

 عـدن  جنّـات  حلّ من سادات و

ــتم و ــف أن ــا خالئ ــن و دنی  دی

ــدکم و ــاتم والــ ــاء خــ  األنبیــ
 

  

ــم   ــد بهش ــان الثّری ــولالم زم  ح

ـول  لهضـاب  القرى أهدى و ع الو 

 للنـــزول ضـــیفه مـــن ألطلـــب

 النّشــیل بــالغریض لهــم یغــدو و

ــتم و ــۀ أنـ ــل أئمـ ــل و فعـ  قیـ

 الکهـــول و شـــبابهم جمیـــع

 العقـول  حکـم  و الکتـاب  بحکم

ــه لکــم ــی مجــد من ــل حفّ   1کفی
 

  

عالوه بر آن که به اقدامات جد آنان یعنی هاشم در پـذیرایی از   ،در این اشعار 
آنان را به عنوان امام و رهبران دین  کرده،دوستی ابوطالب اشاره و مهمان اجیانح

و فرزنـدان وصـی آن    9و از ایشان با عنوان فرزنـدان پیـامبر   نمودهودنیا معرفی 
  2.حضرت و نیز فرزند ابراهیم و اسماعیل یاد کرده است

  مقاناي اشبونیابن. 3
االي شـیعی را در  از دیگر شاعران عصر حمودیـان اسـت کـه مضـامین و    وي 

                                                           
چاپ اول، دمشق، منشورات المکتب  ، ٨١ – ٧٩، تحقیق محمود علی مکی، صدیواندراج قسطلی، ابن.  1

  . ٩١ – ٩٠، ص ١م؛ ابن بسام، ھمان، ج١٩٦١/ ق١٣٨١االسالمی، 
  . ٥٦ھمان، ص.  2
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خالفـت  امـر   به بیان حـق علویـان در   ،او در اشعار خود. اشعار خود آورده است
 يو اسـت  و از خاندان وحی معرفی کرده 9و آنان را فرزند رسول خدا پرداخته
 :چنین سرود) ق438 -434(ادریس بن علی بن حمودخطاب به  ريدر شع

ي    ریـرَ الـــو د یـا خَ نی أحمــَ یـا ب 

ــَ بینَ ــــتَ اح یــه فَ لَ ی عحلَ الــو  ــــزَ

ــقَّی    لٍ و تُ ــــد ع ـاء نْ موا م ق ـلَ  خُ
 

ــانظرو ــورکم نـ ــن نـ ــبس مـ  ا نقتـ

  

ینَ   مســل الم ـد یکــُم کانَ و فْ  ألبــِ

هم الـرُّوح األمـین     ـوقَ  فی الـدجی فَ

ینِ طو اء نْ مالـنّـاسِ م ـیـع ــم ج و 
 

ــالمین  ــور رب العـ ــن نـ ــه مـ  1انـ
  

  ؛اي بهترین مردم، پدر شما، پیشوا و سرور مسلمانان است  !رزند احمداي ف
  ؛امین برگزید  فرشته  به واسطه ،وحی بر او نازل شده و او را در آن گمراهی زمانه

مـردم از آب و    که همه از آب عدالت و پرهیزگاري خلق شدند؛ در حالیآنان 
  ؛گل خلق شدند

  .است یچینیم که آن از نور خداوند متعالبه ما بنگرید تا از نور شما خوشه بر
  عباده بن ماءالسماء. 4

او . از شاعران شیعی دربار حمودیان از نوادگان سعد بـن عبـداهللا انصـاري بـود    
ابـن  . کـرد  امیه یـاد مـی  ضمن اظهار تشیع خود، با افتخار از دشمنی اجدادش با بنی
- هاي فکري و نیز هم یشبسام شرح حال و برخی اشعار او را آورده که به دلیل گرا

- زمانی او و حضورش در دربار حمودیان و مدح آنان، دربر دارنده اشاراتی به اهـل 

  : گوید است؛ چنان که در یکی از اشعار خود خطاب به علی بن حمود می :بیت
   2 خلیله بعد المختص ولیه و  رسوله ابن یا اللّه علیک صلّى

                                                           
دارالکتب  :چاپ اول، بیروت، ۳۴ -۲۳ص ، تحقیق خلیل المنصوری، المغرب فی حلی المغربسعید مغربی، ابن .  ١

  . ۴۳۴، ص ۱؛ مقری، ھمان، ج۱۹۹۷العلمیه، 
  . ٤٧٦ابن بسام، ھمان، ص .  2
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  : گوید می ،صمت الهی معرفی کردهمانده عاو را باقی ،وي در شعري دیگر
  1دارع؟ اللّه عصمۀ بواقی أنت و مکیدة بسهم الباغی ضرّك هل و
شعر دیگري از عباده آورده کـه در آن ضـمن اظهـار تشـیع      ،بسام در ادامهابن

و کینـه   7امیرمؤمنـان علـی  خود ، به سابقه جدش قیس بن سعد در همراهی با 
 :اشاره کرده و چنین سروده است ،معاویه از قیس به دلیل این وفاداري

 نافـث  النبـوة  ابـن  یـا  ذا أنـا  فها
 

 معرق والئک فی صریح عندي و

 العال على أباك قیس أبی والى و
  

 الصلّ ینفث ما غیر أریا القول من  

ــیعه ــض تش ــه و مح ــل بیعت  بت

 2 غـل  لـه  هند ابن قلب فی فخیم
  

ده و آن را مایه فخر او ونماشاره  9در ادامه به نسبت علی بن حمود با پیامبر
  :گوید می ،معرفی کرده

  3النّبی أبی تقول أن فحسبک فالن أبی الفخور قال فإن
 

  عصر حمودي وراناندیشهتعالیم شیعی در سخن 
ضروري و بدیهی  ،در ابتداي امر ،سخن از ظهور تعالیم شیعی در میان شیعیان 

تا ابتداي  جا آنلس که تشیع در اي مانند اند اما این نکته در منطقه ؛رسد به نظر می
-نهند قرن پنجم هجري با مخالفت سیاسی و مذهبی و سرکوب شدید مواجه بود

رغم تـالش امویـان بـراي    علی. نماید تنها بدیهی نیست که تا حدودي عجیب می
جلوگیري از نشر فرهنگ شیعی و نیز ضدیت و مقابله پیروان مـذهب مـالکی بـا    

ه به حیات خود ادامه داد و هرگاه موقعیت مناسـبی  تشیع در آن منطقفرهنگ آن، 
در عصر حمودیان و با برداشته . گردید در جامعه منتشر می ،شد براي آن فراهم می

                                                           
  . ٤٥١ھمان، ص.  1
  . ٤٧٨ھمان، ص.  2
  .ھمان.  3
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و در  شـد  ترین تعالیم شیعی در اندلس نمودار باره مهمبه یک ،ها شدن محدودیت
بـه  مفـاهیمی چـون اعتقـاد    . اندیشه و سخن دانشمندان و شاعران منعکس گردید

و بیان مصـائب   :بیتاهلامامت و وصایت، عصمت، شفاعت، اظهار دوستی با 
در آثار عصر حمودیـان بـه    ،و تبري از آنان :بیت اهلو ضدیت با دشمنان  آنان

  .شود خوبی دیده می
  :گردددر ادامه به این مفاهیم اشاره می

  امامت )الف
را منصبی الهی  آنیان شیع ،جایگاه واالیی بوده داراي ،در اندشه شیعی امامت 

بـا   7امیرمؤمنـان علـی  دانند و معتقدنـد کـه    و با نص صریح بر شخص امام می
  . ندبه عنوان جانشین آن حضرت معرفی شد 9وصیت و نص صریح پیامبر

 هاي فکري، عقیـدتی و سیاسـی   طبیعی است در سرزمینی مانند اندلس با ویژگی
شـدید مـذهبی نسـبت بـه      که از یک طرف پیروان مذهب مالکی با تعصـب  خاص
غلبـه و حاکمیـت از    ،حضور داشتند و از طرف دیگر ،هاي دیگر به ویژه تشیع فرقه

امـا ایـن بـه    . دیابچنین اندیشه و باوري مجال نشو و نما نمی ،آن خاندان اموي بود
در زبـان  به ویژه هاي مختلف  در قالب و گاه فرهنگ شیعی نبودمعناي حذف کامل 
 :شود دراج قسطلی دیده میکه در اشعار ابن؛ چنانداد ن میشاعران خود را نشا

 فـــأنتم هـــداة حیـــاة و مـــوت

 و سادات من حل جنـات عـدن  

ــن   ــا و دی ــف دنی ــتم خالئ  و أن
  

ــل     ــل و قیـ ــۀ فعـ ــتم أئمـ  و أنـ

 جمیــــع شــــبابهم والکهــــول

 1بحکم الکتاب و حکـم العقـول  
  

  وصایت )ب
. هاي شیعی اسـت  لیم و آموزهترین تعا ، از مهم7اعتقاد به جانشینی امیرمؤمنان علی 

                                                           
  . ۹۱، ص ۱، جحاسن اھل الجزیرهالذخیره فی م؛ ابن بسام، ۸۰ابن دراج قسطلی، ھمان ، ص .  ١
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این نکته در آثار عصر حمودیان و دوران پـس از آنـان در انـدلس بـه ویـژه در اشـعار       
  :دراج در یکی از اشعار خود چنین سروده استابن. شود شاعران فراوان دیده می

ی بِ نِ النَّ ی إلَی إبص یـلِ  إلَی إبنِ الو نِ الخَلــنِ الذَّبیحِ إلَی اب 1إلَی إب  
  :گوید میاشاره کرده، این نکته  به حناط نیزابن

امإم ی صو هم نُ ع اب ی و صطَفَ 2الم  
چنـان  داشتند، توجه  به این واژههاي بعد از حمودیان نیز  در دوره وراناندیشه

به کار برده و در توصـیف حضـرت    7ابن ابار واژه وصی را درباره امام علیکه 
 3.کنـد  بیها و جگرگوشه پدر و همسر وصی معرفی میاآن حضرت را ام ،3زهرا

از آن حضرت با عنوان سیداالوصـیاء   امیرمؤمنانوي هنگام بحث درباره شهادت 
  : گوید می 8و درباره حسنین 4کندمییاد 

اقتسم السبطان، علی رغم انف الشیطان، خلق جدهما النبی و خلق ابیها الوصی 
   5.ی اصغرهما الموت االحمرفردي اکبرهما بما اذي به االکبر ولق

  اعتفش )ج
هـاي شـیعی از    در اندیشـه  ،شفاعت نیز اگرچه اختصاص بـه شـیعیان نـدارد    

 ،جایگاه واالیی برخوردار است و چگونگی انعکاس آن در ادبیات عصر حمودیان
معروف خود دراج قسطلی در قصیده ابن. گر دیدگاه شیعی آنان باشدتواند بیان می

 : گوید می ،بحث شفاعت را مطرح کرده حمودخطاب به علی بن 

ــک ــا شــمس لعل ــیلِ ی  عنداالص
 

   الــذلیلِ الغریـبِ  لشـجوِ  شـجیت 

                                                           
  . ۷۹ھمان، ص .  ١
  .۴۵۱ابن بسام، ھمان، .  ٢
، مأساة الحسین المسمی درر السمط فی خبر السبط حافظ ابوعبداّهللاٰ محمد بن ابی بکر ابن ابار بلنسی قضاعی، . ٣

  . ۸۲- ۸۱، ص۱۴۳۱قاھره، دارالسالم،  تحقیق عبدالسالم الھراس و سعید اعراب، چاپ اول،
  ۱۰۳صھمان،  . ٤
  . ۱۰۹ ص ،ھمان.  ٥
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 فکونی شفیعی الـی ابـن الشـفیعِ   
  

 1کونی رسولی الی ابن الرسـولِ و
  

شفیع اول به ممدوح او علی بن حمود و شفیع دوم اشـاره بـه جـد او پیـامبر     
  .دکناشاره می 9خدا
  خاندان پیامبر اظهار دوستی با )د

اظهار دوستی با آنـان   ،بود :بیتاهلاي که حکومت و مذهب علیه  در نقطه
حکومت علوي تـا حـدودي    گیري  شکلاگرچه برافتادن امویان و . نمود دشوار می

مذهبی  -باید پذیرفت که با توجه به اقدامات سیاسی  ،این مشکل را برطرف کرد
هایی  دشواري :بیت اهلاظهار محبت به  حتی در دوران پس از آنان نیز ،امویان

واهمه به اظهار عقاید خـود در ایـن   برخی افراد بی ،با وجود این. را در پی داشت
دوستی خاندان نبوي بر  بهحناط ضمن تصریح بر باور خود ابن .پرداختند باره می

   :گوید آن پاي فشرده و می
دمح آلِ م باً فَإنِّی لَ  إنْ کانَ ح ب نْ نه أَتُوبذَ م ت2س  

رغم برافتـادن امویـان، هنـوز افـرادي بـا      دهد که در آن دوره علیاین سخن، نشان می
  .کند حناط در برابر آنان چنین از عقیده خود دفاع میکردند که ابن مخالفت می :بیت اهل

 

  هاي شیعی در اندلس بعد از حمودیان اندیشه
در  7حکومت نوادگان امـام مجتبـی   سایهدر پی برافتادن امویان اندلس و در 

تشیع به تدریج گیري بر شیعیان و مقابله با تشیع کاهش یافت و سخت ،آن منطقه
 ،هاي بعد در دوره. جاي خود را باز کرد :بیت اهلرشد کرد و دوستی  جا آندر 

هاي شیعی از اندلس برخاستند که اگرچه  شاعران و دانشمندانی با افکار و گرایش
افکـار   گیـري   شـکل تردید حمودیان نقش مهمـی در  بی ،یان نبودندمعاصر حمود

شـاعران   یکـی از او  .ادریس تجیبـی  بن  ابوالبحر صفوانمانند  ؛مذهبی آنان داشتند
                                                           

  . ۸۸، ص۱ھمان، جابن بسام، ؛ ۷۶ابن دراج قسطلی، ھمان، ص.  ١
  . ۳۴۹ھمان، ص  ابن بسام،.  ٢
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بـه  کـه    صـفوان . زیسـت  مـی هجـري  ششم قرن در  که بودشیعی اندلس  هبرجست
ی را خود قیـام حسـین  مشهور  هقصید در ،شهرت دارد 7سرایی امام حسین مرثیه

  :به زیبایی به تصویر کشیده و چنین سروده است
کأز ـالم هسـم نَس ـی یتَ ـارِ الرُّب  لـَّم ع ي یتــَ ــد اله ه نْ لٍ م ـزِ نـْ لَی م ع  

کشند، بر منزلـی کـه    ها نفس می هایی که بر بلنداي تپه سالمی همچون شکوفه
  !شود هدایت از آن آموخته می
اط فـَ لْ لَی مصرَعٍ لَ عتیب ییـنَ غُ م  ــم ج ـدور و أنْ بـ ــیـه ف ـهِم هِ ألوج  

هـا و سـتارگان درخشـانی پنهـان      ، ماهها آنهاي  بر قتلگاه فاطمیان که از چهره
  ؛شده است

اضرَ أ ح لَو کنْت د شْه لَی م هْعهل  ـم قسـَ ـی تُ بِ اء النَّ ـــضَ أع ـت اینـْ ع   لَ
را  9، اعضـاي پیکـر پیـامبر   ن جـا حاضـر بـودي   در آاي که اگر تو  بر صحنه

  ؛شدند دیدي که از هم جدا می می
یثُ کربالَ لَی کربال ال أخَلف الغَ ع أکــرَم ي و ــد ع أنْ م إال فَإنَّ الد و  

هـا بـر آن    گرنـه اشـک   بر کربال که باران در بارش، بـر آن کوتـاهی نکنـد؛ و   
   .تر هستند بخشنده

سبب گریـه   که دناد میآن قدر سوزناك را  7مام حسینمصیبت ا ،او در ادامه
هاي آن و رکن  شده و کعبه و پرده، مکه، زمزم، صفا و روضۀ نبوي و عزاي مدینه
اي کـه   گونـه  بـه  ،و غمناکنـد  دهنـد مینوحه سر  حضرتدر رثاي  .و مقام و صفا

 :شکاف بردارند، دگرگون شدهنزدیک است از شدت حزن و اندوه 

ج ارِع ضَ صهــا م ـِ ابِ صمل یثْرِب ت 

ا فَ ار و الرُّکنُ و الصـَ تَ األس کۀُ وم و 
  

ـو ــنَّ ـاحنَ یه لَ ع و طـِیم الح م ـــــزَ م ز 
 

و ــف وقــعٍ م مج و ـام قَ الم ظَّم عـــَ الم  
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 ،و دیوار کعبه و زمـزم  کند می نالههایش  مصیبتبراي قتلگاهی است که یثرب 
نوحه  ها آنها و رکن و صفا و محل جمع شدن و آن جایگاه بزرگ بر  همکه و پرد

  .دهند سر می
حمد بِی م انَـا النّـَ ۀُ مـَولَـَ ـرَّم  و روضــَ ـخـَ م تَ ا الشِّکـلُ یــو یــه لَ ي ع د ب   تَ

  .، از آن روز دچار دگرگونی شده است9و قبر موالیمان پیامبر، حضرت محمد
   :گوید می، هردک يآور را یاد 7مجتبیدت مظلومانه امام شهاصفوان بن ادریس 

اً روِیۀً کأس مالس ناً بِ س وا ح قَ ـــوا  س م د اً و لَم یتَنَ نَ وا س ع   و لَم یقْرَ
در حالی که نـه دنـدان خـود را گـاز      ،سم را نوشاندند کاسه  7به امام حسن

  .گرفتند و نه پشیمان شدند
یگري نیز از اندلس برخاستند کـه مبلغـان و مروجـان    افراد د ،هاي بعددر سال

زیدون اندلسی، نـاهض الـوادي   به ابن ها آنترین  از مهم .هاي شیعی بودند اندیشه
تـوان اشـاره کـرد کـه برخـی از       اآلشی و سرآمد آنان ابن ابار قضاعی اندلسی می

گفـت   شـاید بتـوان  . انـد  تعالیم شیعی را در اشعار و گفتار خود به تصویر کشـیده 
ترین موضوع مـورد   مهم ،و مظلومیت خاندان آن حضرت 7شهادت امام حسین

در حالی ؛ ین حجم را به خود اختصاص داده استتر بیشها بوده و  توجه اندلسی
بـه طـوري کـه در دوران بعـد حتـی       ؛امیه جایگاه خود را از دست دادنـد بنی که

ه اکراه داشـتند و بـه عنـوان    از معرفی خود به عنوان فرزندان امی ها آن بازماندگان
  :گوید باره می سعید مغربی در اینابن.کردند قرشی خود را معرفی می

نسـب   ،شانامیه در اندلس به قرشی معروف هستند و در اواخر دورهاالن بنی
، فاصـله گرفتـه   هـا  آنچـون مـردم از    ؛کردند خود را به امیه انکار یا پنهان می
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و خانـدان او   7و به ویژه در حق حسـین  :بیت اهلرا در حق  ها آنبدي 
   1.کنند یادآوري می

ایوب بن سلیمان سهیلی شاعر  ،باجه از دانشمندان و وزیران عصر مرابطونابن
و نام خود  ندکرد که نسب خود را انکار ک را که از خاندان اموي بود نصیحت می

پـذیرفت و  جالب آن که او نیز این نصـیحت را  . را تغییر دهد و جالي وطن کند
نشین از او پذیرایی کرد اما وقتـی  در بین راه مردي بیابان. راه فرار در پیش گرفت

قسم خورد که با او در یک جا و زیر یک سـقف یـا    ،فهمید که او از امویان است
سعید پس از اشاره به ایـن  ابن. خیمه همنشین نشود و حتی علیه او شمشیر کشید

   :گوید و می کنداشاره میار اسالم توسط ایوب انکار نسب و حتی انک به موضوع،
 :اگـر کسـی از مـن پرسـید بگـو     : ایوب بن سلیمان سهیلی به غالمش گفـت 

   2.تر استاین به حال ما مناسب .یهودي است
هـاي  اندیشـه اگرچه عوامل متعددي در این گرایش به سوي خاندان پیامبر و  

دید حمودیان نقـش مهمـی در   مؤثر بودند بی تر شیعی و دوري جستن از امویان،
  .این جریان داشتند

  
  نتیجه

زمـان بـا فتوحـات    هاي آغازین ورود مسلمانان به انـدلس و هـم  تشیع از سال
 ؛گردیـد مذهبی مواجـه   -هاي سیاسی  اما با مخالفت ،وارد آن ناحیه شد ،اسالمی

یشه به شدت با هرگونه اند ،اي با تشیع و علویان داشتند امویان که ضدیت دیرینه
از بـراي تقویـت جایگـاه خـود      هـا  آن. کردنـد  برخورد می :بیتمتمایل به اهل

 ،و رسـمیت دادنـد و بـا حمایـت فقهـاي مـالکی       نمودنـد مذهب مالکی حمایت 

                                                           
  . ۶۱، ص ۱ھمان، جابن سعید مغربی، .  ١
  .ھمان.  ٢



  423    نقش حسنیان در گسترش تشیع در اندلس

 

اما باورهاي شیعی و دوستی .کردند هرگونه فکر مخالف به ویژه تشیع را سرکوب 
دن حکومـت  هـاي پنهـان جامعـه وجـود داشـت و بـا برآمـ        در الیـه  :بیتاهل

عـالوه بـر    ،در ایـن دوره . نسب بروز کرد و به سرعت منتشر شدحمودیان علوي
ترین باورهاي شیعی مانند امامت، وصـایت   مهمبه اظهار دوستی با خاندان نبوت، 

  .و در آثار دانشمندان منعکس گردید شدو شفاعت نیز توجه 
 ،خود داشـتند  هاي شیعی در عصر حمودیان عالوه بر نقشی که در نشر اندیشه

 ،اشـتند گذتأثیر مهمی در نهادینه شدن این باورها در اندلس در ادوار پس از خود 
و ضـدیت بـا    :بیـت اهـل گرایش فراوانی به  ،به طوري که از قرن پنجم به بعد

پا به عرصه  :بیت اهلامویان در آن ناحیه شکل گرفت و دانشمندانی متمایل به 
  .هاي شیعی بود دارنده اندیشهوجود گذاشتند که آثار آنان در بر
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