تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی  -اسالمی شبکة االمامین الحسنین علیهماالسالم
بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.
الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی ،روی این کتاب انجام نگردیده است.
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پيشگفتار
الحمد للَّه ،و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین.
دوره اى که با قتل خلیفه سوم آغاز شد و با شهادت امام حسيین

پایيان گرفيت،

اثرى ژرف بر امّت اسالمى از خود بر جاى نهاد .در واقع این دوره رامى توان زنجیره اى
از فجایع متعدّد به شمار آورد.
امامت سبط اوّل پیامبر

 ،امام حسن مجتبى

 ،در میانه همین عصربوده است.

بنابراین بر ماست که زندگى آن امام را بکاویم و آن را بسان مشعلى فراروى خویش قرار
دهیم .آیا غیر از این بود که امام حسن

به تصریح پیامبر

و به شهادت زنيدگى

درخشان خوش پیشوایى مسلمانان را بر عهده داشت؟ مگر نه اینکه ما آن امام را حجّيت
خداوند بر روى زمین مى دانیم؟ ازاین رو باید در زندگى آن حضرت دقیي شيویم و در
راه و روش زندگى مکتبى خویش ،از حیات وى الهام گیریم.
این کتاب در واقع تحلیل فشرده اى از زنيدگى و اواياد دوران اميام حسين مجتبيى
مى باشد که به رشته تحریر درآمده است .امیدوارم که خداوند بنيده و مؤمنيان را از
بهره این کتاب محروم نفرماید.
ايت اهلل محمّد تقى مدرّسى

4

درباره امام حسن مجتبی
نام :حسن
پدر و مادر :على بن ابيطالب و فاطمه زهرا
شهرت :مجتبى سبط اكبر
كنيه :ابو محمّد
زمان و محل تولّد :نيمه رمضان سال دوّم هجرت در مدينه
زمان و محل شهادت 58 :صفر سال  20هجرى در سننّ حندود  74سنالگى بنه دسنتور معاوينه،
توسط جعده ،در مدينه ،مسموم و به شهادت رسيد

مرقد :قبرستان بقيع ،واقع در مدينه
دوران زندگى  ،در سه بخش:
 - 1عصر پيامبر

(حدود  8سال)

 - 5مالزمت با پدر (حدود  34سال)
 - 3عصر امامت (ده سال)
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بخش اول :بنياد پاك
والدت و پرورش امام حسن مجتبى در پانزدهمین شب از ماه مبارك رمضيان ،خانيه
رسالت پس از انتظار طوالنى به استقبال مولود محبوب خود مى شيتافت ،درسيت هميان
گونه که گُلى با طراوت و شاداب ،پس از مدّتى تشينگى از یيق قطيره زالل و گيواراى
شبنم استقبال مى کند.
نوزاد به نیاى خویش ،یعنى رسول بزرگ اسالم ،بسيیار شيباهت داشيت ،امّيا وى بيه
هنگام تولّد این نوزاد حضور نداشت تا مژده والدت رابيه آن حضيرت برسيانند .پیيامبر
به سفرى رفته بود و به زودى به مدینه مراجعت مى کرد.
خانواده با اشتیاقى وافر چشم به راه بازگشت پیامبر

بود و هیچ یيق از آداب و

رسوم تولّد را برگزار نکرده بودند تا آنکه پیامبر اکرم ازمسافرت بازگشت و بنيابر عيادت
همیشگى خویش ،نخست به سوى خانه فاطمه زهرا رهسپار شد .چون مژده تولّد کيودك
را به پیامبر خدا رساندند ،سرورى زایدالوصف آن حضرت را فرا گرفت و خواستار دیدن
کودك شد .چون کودك را در آغوش گرفت ،بویید و بوسید و در گوشهایش اقاميه واذان
گفت و پس از آنکه از پوشاندن جامه زرد به کودك نهى کيرد ،دسيتور داد تيا خرقيه اى
سپید بیاورند وکودك را در آن بپیچند.
پیامبر اعظم منتظر بود تا ببیند آیا از آسمان خَبَر تازه اى درباره این کودك فيرود ميى
آید یا نه؟ وحى نازل شد و خطاب به آن حضرت گفته شد :نام فرزنيد هيارون ،جانشيین
موسى

 ،شبّر بود و على نیز نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسيى ،پيس

این کودك را «حسن» نام گذارى کن که حسن در عربى مرادف شبّر است.
نام حسن در مدینه ،همچون بوى خوش گلهيا پیچیيد .ميژده دهنيدگان بياگرمترین و
آمدند ،زیراحسين نخسيتین فرزنيد خانيه

شایسته ترین تبریکات به خدمت پیامبر

رسالت بود و چشم پیامبر اکرم و یاران بزرگوارش به وى دوختيه شيده بيود .او تجدیيد
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کننده رسالت پیامبر بود و درآینده ،مقتدا و الگوى مسلمانان صالح به شمار ميى آميد .او
پس از پیامبر ادامه دهنده راه و رسالت آن حضرت بود.
فرمود تا قوچى بیاورند و قربانى کرد .چون قربيانى را نيزد آن

روز بعد ،پیامبر

حضرت آوردند ،وى خود آمد تا بدین مناسبت دعایى بخواند .پس فرمود:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم .خدایا! استخوان آن در مقابل استخوان حسين وگوشيت آن
در مقابل گوشت او و خون آن در برابر خون او و موى آن در برابر موى او .خدایا! ایين
را نگاهبان محمّد و آل او قرار بده» .سپس دستور داد گوشت قربانى را میان تنگدستان و
مستمندان تقسیم کنندتا این کار پس از وى در میان مردم سينّت گيردد .وخيانواده هياى
توانگر درهر مناسبتى گوسفندى قربانى کنند تا بدین وسیله ثروت در میان ميردم توزیيع
شود و تنها در میان توانگران واغنیا نباشد.
روزى پیامبر

در حضور لبابه ،ام الفضل ،همسر عبّاس بين عبيدالمطلّب ،عميوى

خویش ،حسن را در آغوش مى گیرد و مى فرماید:
 آیا درباره من خوابى دیده اى؟ آرى اى رسول خدا. آن را بازگوى. چنان دیدم که قطعه اى از تن شما در دامن من افتاده است. -پس پیامبر

لبخندى زد و کودك شیر خواره را به دست او سپردوفرمود :آرى

این تأویل رؤیاى توست .او پاره تن من است.
بدین ترتیب ام الفضل به عنوان دایه امام حسن برگزیده شد.
کودك در کنف حمایت رسيول بزرگيوار اسيالم و در زیير سيایه پيدرش اميام عليى
وحضرت زهرا بزرگ مى شد تا بدین وسیله تمام معانى ومفاهیم اسالمِ ناب را از چشيمه

1

سار رسالت و تمام ارزشهاى والیت را در زیر سایه والیت و همه فضایل و مکيارم را از
منبع عصمت و فضلیت بیاموزد.
پیامبر ،على و زهرا

در تربیت امام توجّه و اهتمامى بلیغ ،مبذول مى داشيتند تيا

بدان وسیله ،استعدادها و شایستگیهاى وى را شکوفا سازند.
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وراثت
بى تردید وراثت ،در ساخت شخصیّت فرد تأثیر بيه سيزایى دارد .شخصيیّت فيرد بيا
محیطى که از آن برخاسيته و در آن متولّيد شيده اسيت ارتباطمسيتقیمى دارد .در میيان
فرزندان ابو طالب ،بهترین و برترین خانه ها براى پدید آمدن انسان کاميل ،هميین خانيه
بود ،زیرا هر کودکى که در این خانه زاده ميى شيد ،از دو طيرف بيا عبيدالمطلّب نسيبت
داشت .از یق طرف ازسوى على بن ابى طالب و از طرف دیگر از سيوى فاطميه دختير
محمّد بن عبداللَّه بن عبدالمطلّب .همان طور که على

خود نیز از دو سوى بيه هاشيم

منسوب بود.
ما در اینجا در صدد بیان مناقب و فضایل هاشم و بویژه خاندان عبيدالمطلّب در میيان
آنان نیستیم که فضایل و مناقب وى بسیار و فراوان است ،بلکه همین مقدار کافى است که
بدانیم رسول گرامى اسالم ،محمّدبن عبداللَّه
على

وجانشین بزرگوار آن حضيرت ،اميام

 ،از همین خانواده برخاسته اند.

بر حسب کشفیات علم ژنتیق ،تأثیر ،گاه از سوى پدر است که در ایين حاليت ،تميام
ویژگیها و صفات پدر به کودك منتقل مى شود و گاهى نیزکودك از سيوى ميادر ،کيه در
مورد امام حسن این قسم اخیر تحقّ یافت .درشخصیّت امام حسن نشانه هياى ميادرش
هویدا بود و بدین ترتیب خودمنعکس کننده صفات پدر بزرگوار آن حضرت یعنى پیيامبر
بود .از این رو امام حسن بیشتر از آن که شبیه امام على باشد بيه پیيامبر شيباهت
بسیارداشت و بدین خاطر بارها پیامبر خود نیز فرموده بود:
«حسن از من و حسین از على است».
شاید بتوان با نگرش بر حوادثى که پس از رسول گراميى اسيالم رد داده اسيت ایين
حدیث را به گونه اى دیگر هم تفسیر کرد .و ماهیّت شيرایطى کيه در دوران اميام حسين
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حکمفرما بود آن حضرت را وامى داشت روش پیامبر

را دنبال کند وآن حضرت را

کامالً الگوى خود قرار دهدوهمچون او به موّفقیتهاى بزرگى نیز نایل شود.
با اتخاذ همین روش بود که وى مانند پیامبر گذشيت و اغميار را پیشيه خيود ميى
ساخت و با دشمنانش به صلح و مدارا رفتار مى کرد.
چنان که شرایط و اوااد خاصّ روزگار امام حسین نیز اقتضا مى کردتا آن حضيرت
در امر دین و پیشبرد آن از خود تالش و غیرت نشان دهدوهمین امر موجيب شيباهتهاى
میان دوران او و دوران امام على شده بود.
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تربيت
پیامبر

تربیّت حسن مجتبى را بر عهده داشتندو بيا تربیّيت

 ،على و زهرا

صالح و اسالمى خود ،وى را براى رهبرى امّت در آینده آماده مى کردند .در واقيع خانيه
رسالت با آگاهى از منزلتى که حسن در آینده درجامعه اسالمى به خيود اختصياص ميى
داد ،به تربیّت وى اهتمام مى ورزیدند .آنان مقام و منزلت حسن را به شیوه هاى مختليف
نیز به آگاهى مؤمنان مى رساندند .مثالً پیامبر اکرم او را بر سینه اش باال ميى بردوآنگياه
بلندش مى کرد تا بایستد و یا دستانش را مى گرفت و آرام به سوى چهره مبيارکش ميى
کشید و مى خواند« :حزقه حزقه ( )1ترق عني بقه»
سپس با حسن

با مالطفت رفتار مى کرد و با او شوخى و بازى مى کيرد .آنگياه

دست به دعا بر مى داشت و مى فرمود :خدایا! من حسين رادوسيت دارم پيس تيو نیيز
دوستدار او را دوست بدار.
در واقع پیامبر اسالم مى خواست بدین ترتیب سيیره خيویش را دربرخيورد بيا اميام
حسن به عنوان اسوه مؤمنان به یاران خود تفهیم کنيد .از ایين رو حسين را گراميى ميى
داشت و او را ارج و احترام مى نهاد.
یق بار پیامبر براى نماز به امامت ایستاده بود .چون به سجده رفت مسلمانان نیيز بيه
َْ

ُ ْ َ
حان َر ىِّب اْل ْْع َو حِبَ ْم حد حه» را چندبار تکرار کردند و منتظر بودند تيا
سجده رفتند و ذکر «سب

سيجده اش را طيول داد .نميازگزاران از

پیامبر اکرم سر از سجده بردارد ،امّاپیامبر

این امر تعجّب کردند .مگر چه اتفاقى افتاده است؟ اکثر آنان صداى پیامبر را که در مسجد
شکوه و ابهّت خاصّى ایجاد کرده بود ،نمى شنیدند.
هر آینه گمانهاى دیگرى به خود راه مى دادند .آنان منتظر ماندند تا اینکه پیامبر سر از
سجده برداشت .نماز پایان یافت در حالى که مسلمانان مشتاق بودند علّت طوالنى شيدن
سجده پیامبر خدا را از آن حضرت سؤال کنند .چون در این باره از پیامبرپرسش کردنيد،
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آن حضرت در پاسخ فرمود :حسن بر گردنم سوار شده بودومن دليم نیاميد کيه او را بيه
اجبار پایین آورم ،بنابر این صبر کردم تا اوخود از گردنم پایین رود.
یق بار دیگر پیامبر بر فراز منبر بود و براى مردم سخنرانى مى کردوآنان را اندرز مى
گفت که حسن و حسین از گوشه مسجد آمدند در حالى که نزدیق بيود بلززنيد و زميین
بخورند ،ناگهان پیامبر

از منبرفرودآمد و به سوى آن دو شتافت و آنان را گرفت و

با خود بر فراز منبربرد .یکى از آنانرا بر پياى راسيت ودیگيرى را بير پياى چي خيود
نشانیدوپیوسته مى گفت:
«خدا و پیامبرش راست گفته اند که اموال و اوالد شما فتنه هستند .من به این دو طفل
نگریستم که راه مى رفتند ،و مى لززیدند ،نتوانستم درنگ کنم تا آنکه سخنم را نیمه تميام
رها کردم و آنها را بر فراز منبر آوردم».
حتّى آن حضرت ،حسن و حسین را در یکى از سفرهاى کوتاهش باخود هميراه بيرد.
وى آن دو را بر روى استرى که جلو یيا پشيت آن حضيرت حرکيت ميى کيرد نشيانید.
حضرت این کار را کرد تا اگر به دیدن آن دو اشتیاق پیدا کرد آنان را ببیند یيا اگير آنيان
هواى دیدن آن حضرت را کردنيد ،بتواننيدوى را ببیننيد .همچنيین پیيامبر

در هير

مناسبتى از این دو تمجید مى کردو بزرگوارى و کرامت آنيان را بيه همگيان اعيالن ميى
داشت .در روز مباهله نیز پیامبر این دو و پدر و مادر آنان را برگزید که از تابش برهيان
آنان اسقفها مدهوش و متحیّر ماندند(.»)2
روزى رسول خدا به خانه فاطمه رفت و بنابر عادت خود سيه بيار سيالم گفيت ،امّيا
جوابى نشنید .آن حضرت به طرف حیاط خانيه بازگشيت و دربيین گروهيى از یيارانش
نشست.
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سپس امام حسن آمد و بر پشت پدر بزرگش جَسيت .پیيامبر او را محکيم گرفيت و
سپس دهانش را بوسید و در حالى که مى گفت :حسن از من وحسین از على است به راه
افتاد.
مردم ،بسیارى از اوقات از این کيردار پیيامبر در شيگفت ميى شيدند .و ازخيود ميى
پرسیدند که چرا پیامبر در ح ّ فرزندانش چنین کارهایى راآشکارا انجام مى دهد .روزى
یکى از یاران آن حضرت ،پیامبر را دید که حسن را مى بوسيد وميى بویيد .آن ميرد در
حالى که از این عمل پیامبرناخرسند بود عرر کرد :من پسرى دارم که تا کنون هرگيز او
را نبوسييیده ام .پیييامبر

بييه وى پاسييخى داد کييه مضييمونش ایيين بييود :وقتييى کييه

خداوندرحمت را از دل تو بر داشت به نظر تو ،من چه کارى مى توانم بکنم؟ بعدها چون
فرصت دیگرى پیش آمد پیامبر فرمود:
«حسن و حسین فرزندان منند .هر که این دو را دوست بدارد مرادوسيت داشيته و آن
که مرا دوست بدارد ،خداوند را دوست داشته است وهير کيه خداونيد را دوسيت بيدارد،
خداى او را به بهشت داخل مى کند .وهر که با این دو دشمنى ورزد بيا مين بيه دشيمنى
برخاسته و هر که با من به دشمنى بر خیزد خداى بر او خشم گیرد و هر که ميورد خشيم
خداوند واقع شود ،او را به آتش (دوزد) داخل مى کند».
سپس از روى محبّت بسیار آن دو را بزل کرد :یکى را طرف راست ودیگرى را طرف
چ  .چه بسیار صحابه ،این سخن مبارك پیامبر

را مى شنیدند که مى فرمود:

«این دو فرزندان من و فرزندان دخترم هستند .بارالها! من این دوودوستداران آنيان را
دوست مى دارم».
یا در حالى که به امام حسن اشاره مى کرد ،مى فرميود« :دوسيتدار او رادوسيت ميى
دارم».
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ابو هریره پس از وفات پیامبر با امام حسن بر خورد مى کنيد و بيه آن حضيرت ميى
گوید :به من اجازه بده تا همان جایى را که مى دیدم پیامبربر آن بوسه ميى زنيد ببوسيم.
سپس ناف آن حضرت را بوسید .از اینجا معلوم مى شود که پیامبر آشيکارا بيدین عميل،
مبادرت مى کرده است تا آنجا که مردم همگى آن را مى دیدند و به آن آگاه بودند.
پیامبر آن قدر در مدح حسن و حسین سخن مى گفت که برخى گمان مى کردنيد کيه
این دو از پدرشان ،امام على ،برترند .تا آنجا که پیامبر اکرم به توایح این نکته پرداخيت
و فرمود :حسن و حسین در دنیا و آخرت برترند وپدرشان از این دو واالتر و برتر است.
بسیار اتّفاق مى افتاد که آن حضرت ،حسن و حسین را بر شانه هایش باال مى بيرد و
در خیابانهاى مدینه و در برابر چشم مردم گردش مى کرد و به آن دو مى گفت« :چه شتر
خوبى است شتر شما و چه سواران خوبى هستیدشما دو تن».
و چه بسیار در میان مردم بانگ بر مى آورد و مى فرمود« :حسين وحسيین سيروران
جوانان بهشتى هستند» .یا مى فرمود:
«حسن و حسین دو گل من از دنیا هستند».
یا مى فرمود« :حسن و حسین هر دوامامند چه برخیزند وچه بنشینن».
و یق بار نیز فرمود" :چون روز قیامت فرا رسيد ،عيرش پروردگارجهانیيان بيا هير
زیورى آراسته مى شود .آنگاه دو منبر از نور مى آورند که طول آنهيا صيد مایيل اسيت.
یکى از آنها را در سمت راست عرش و دیگرى رادر سمت چ عرش مى نهنيد .سيپس
حسن و حسین

را مى آورند.

حسن بر یکى از آن دو منبر و حسین بر دیگرى مى نشینند و خداوند به ایين دو نفير،
عرش خود را مى آراید چنان که زن با گوشواره (گوشهایش رازینت مى دهد) ( .)4از امام
راا از قول پدرانش ،نقل شده است که رسول خدا فرمود« :فرزند ،گيل اسيت و گلهياى
من حسن و حسین هستند» (.)4
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از رسول خدا نقل شده است که فرمود:
«هر که حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که باآنان دشمنى ورزد
با من دشمنى کرده است» (.)2
روایت کرده اسيت کيه بيه وى فرميود :اى

عمران بن حصین نیز از رسول خدا

عمران بن حصین! هر چیز جایگاهى در دل دارد ،امّا هیچ چیزدر دل من از جایگاهى کيه
اینان دارند ،برخوردار نیست.
عرر کردم :تا این اندازه (آنان را دوست دارى) اى رسول خدا!
فرمود« :اى عمران! آنچه برتو پنهان مانده است از این باالتر است ..خدا مرا به محبّت
ورزیدن به این دو فرمان داده است» (.)1
ابوذر غفارى روایت کرده است که دیدم رسول خدا حسن بن على رامى بوسيد وميى
فرماید« :هر که حسن وحسین وذریه آنان را از روى اخالص دوست بدارد آتش ،چهيره
اش را نسوزاند اگرچه گناهانش به شماره ریگهاى انباشته شده باشد مگر گناهى که او را
از ایمان به در کرده باشد» (.)1
سلمان نیز روایت کرده است که از رسول خدا شنیدم که دربياره حسين وحسيین ميى
فرمود « :خدایا من این دو را دوست دارم پس تو نیز آنان راوهم دوستدارانشان را دوست
بدار».
و نیز پیامبر

فرمود« :هر که حسن و حسین را دوست بدارد من اورا دوست مى

دارم و هر کس را که من دوست بدارم خيداى هيم او را دوسيت ميى دارد و هير کيه را
خداوند دوست بدارد او را به بهشت مى برد و هر که حسن و حسین را دشيمن دارد مين
نیز او را دشمن دارم و هر کس را که من دشمن بدارم خداى هم او را دشمن ميى دارد و
هر که را خداوند دشمن بدارداو را به آتش مى برد» (.)5
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و سخنان درخشان و گهر بار دیگرى از این قبیل که ما مى توانیم یقین کنيیم کيه ایين
سخنان از جانب خود پیامبر نبود ،بلکه صادر شده از سوى وحى بود که پیيامبر جيز بير
طب آن سخن نمى گفته است.
عنایت و توجّه پیامبر

همچنان شامل این طفل بود تا آنکه این کودك به جوانى

برومند تبدیل شد که از سر چشمه خیر و فضیلت خود راسیراب ساخته و اینق شایسيته
رهبرى مسلمانان شده بود .پیامبر اکرم وپیش از وى خداى پیامبر نیز همین شایسيتگى را
در سیماى او دیده بودند .از این رو به پیامبر وحى کرد على را به جانشيینى خيود قيرار
دهد و پس ازوى حسن و حسین را .پس پیامبر همواره مردم را به دوستى آنان و تبعیّيت
از ایشان و راه آنان فرا مى خواند.
اگر ما در چیزى شق کنیم هرگز نمى توانیم در این نکته بخيود تردیيد راه دهيیم کيه
پرورده رسول خدا از دیگر مردمان به جانشینى آن حضرت سزاوارتر است.
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وفات پيامبر

و انحراف مسلمانان

تنها هشت بهار از عمر امام حسن مى گذشت که رسول اسالم به رفی اعليى پیوسيت
(سال  11هجرى) .این حادثه جانگداز در قلب امام حسن تأثیر بسیارى گيذارد و آتيش
غم و اندوه را در دل او شعله ور ساخت.
هنگامى که حکومت ،که ح ّ شرعى امیر مؤمنان على بود ،ازآن حضيرت سيلب شيد،
حسن اندوه و خشم بیشترى در خود احساس مى کرد .نه به آن خاطر که پدرش از حي ّ
مشرود خویش یا منصبى که وى شایسته آن بود باز داشته شد ویا اینکه دنیيا از او روى
برتافته و به دیگران روى نموده است ،هرگز ،بلکه امام حسين بيه انحيراف مسيلمانان از
جاده مستقیم ح ّ مى نگریست که این خود به معنى سقوط در ورطه گمراهى وبازگشيت
به همان مفاسد روزگار جاهلیّت بود ،آن هم پس از مدتى که از گمراهى ،نجيات یافتيه و
از مفاسد آزاد شده بودند .از این رو ،وى افسرده مى شد و اندوهش شدّت مى یافت.
روزى به مسجد رفت و خلیفه اوّل را دید که بر منبر جدّش و بلکه برمنبر پدرش براى
مردم سخنرانى مى کند .ناگهان دلش از درد و اندوه لبریزشد ویکپارچه به خشم و غضب
مبّدل گشت .صفوف مردم را شکافت تابه منبر رسید و سپس خطاب به خلیفيه گفيت :از
منبر پدرم فرود آى ...خلیفه خاموش ماند و حسن دوباره سيخن خيود را تکيرار کيرد و
اندکى دیگرنزدیکتر آمد و گفت :به تو خطاب مى کنم.
یکى از اصحاب برخاست وحسن را محکم گرفت ،آتش خشم وى اندکى فروکش کرد
و لحظه اى سکوت حکمفرما شد ،امّا خلیفه با گفتار خود این سکوت را شکست وگفيت:
راست مى گویى ،این منبر پدر توست و ااافه بر این چیزى نگفت .سپس على را ميورد
عتاب قرار داد ،زیرا گمان کرده بود که آن حضرت ،فرزندش را بر ادّ وى تحریق کرده
است ،امّا على

براى وى سوگند یاد کرد که چنین کارى نکرده است.
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 24سال از این واقعه گذشت تا آنگاه که آتش انقالب مسيلمانان شيعله ور گردیيد و
مردم خواستار بر کنارى عثمان از خالفت شدند.
دامنه انقالب به تدریج رو به گسترش ميى گذاشيت و مسيلمانانى کيه از سیاسيتهاى
نادرست خلیفه و اطرافیانش به تنگ آمده بودند ،دسته دسيته بيه صيفوف انقالبیيون ميى
پیوستند .سرمداران این حرکت ،بزرگان اصحاب پیامبر

و سران مسلمانان همچيون

عمار یاسر ،مالق بن حارث (اشتر) و محمّد بن ابوبکر بودنيد .شيمار بسيیارى از ميردم
عراق و مصر و نیز گروهى از اعراب به اینان پیوستند .این عدّه طبعياً نيه اصيول فکيرى
صحیحى داشتند و نه ازتجربه کافى برخوردار بودند ،بلکه بسیارى از آنان را نخيوت فيرا
گرفته بودو بیشتر به منافع خویش مى اندیشیدند .آتش انقالب شعله ور شده بود.
مسلمانان خانه عثمان را به محاصره خود گرفتند و از او خواستند یا ازخالفيت کنياره
گیرى کند و یا به خواسته هاى آنان جامه عمل بپوشاند .عثمان نیز تنها تکیه گاهش سپاه
معاویه بود و از این سپاه در خواست کرده بود تا به کمق وى بشتابند ،معاویه سپاه خيود
را در بیرون از مدینه نگه داشته بود تا هر گاه ،که فرمان داد به شهر داخل شوند.
روزى امیر مؤمنان على

خواست به عثمان پیزام دهد که اگربخواهيد ،وى حااير

است از او دفاد و با وى مشورت کند و در جهت صالح جهان اسالم تدبیرى بیندیشد.
امّا چه کسى باید این پیزام را به عثمان برسياند؟ زیيرا دههيا هيزار تين بيانیزه هياى
برافراشته و شمشیرهاى بر کشیده اطراف خانه او را احاطه کرده بوند .اینجا بود که حسن
برخاست و داوطلب رساندن پیزام على به عثمان شد.
وى صفوف محاصره کنندگان را با نهایت شجاعت از هم شکافت و بيه خانيه عثميان
رسید و با کمال آرامش به درون خانه رفت و پیزام پدرش رابه عثمان تسلیم کرد و خيود
نیز به نصیحت و مشورت با عثمان پرداخت وتوجّهى به سر و صداى انقالبیون وچکاچق
شمشیرها و شیهه اسبان وبه هم خوردن نیزه هياى آنيان نشيان نيداد .انقالبیيون حيالتى
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تهاجمى داشتندو ممکن بود به خانه بریزند و هر کس که در خانه ميى یافتنيد ،از جمليه
امام حسن را از دم تیغ بگذرانند ،امّا آن حضرت محکم و استوار و با نهایت دلیيرى ،بيى
اعتنا به همه این خطرها ،در آنجا نشست ،زیرا او مى دانست که اگر آسیبى به او برسد در
راه خیر خواهى و به خاطر خدا و فرو نشاندن آتش فتنه از بالد مسلمانان بوده است.
بدین سان امام حسن در کنار عثمان نشست و مأموریت خود را بخيوبى انجيام داد و
پیزام پدرش را رسانید و آنگاه که عزم باز گشت کرد از میان صفوف انقالبیون به سالمت
عبور کرد.
سرانجام عثمان کشته شد و حوادث بسیارى پس از قتل وى به وقود پیوست .از یيق
سو معاویه مردم را به سوى خود مى خواند و از سوى دیگرنياکثین (پیميان شيکنان) بيا
برافراشتن پیراهن عثمان عدّه اى را به گرد خودجمع کرده بودند و همسر پیامبر نیز همراه
با عدّه اى آماده بود تا انتقام خيون عثميان را بگیرنيد .در ایين موقيع بياز اميام حسين
را مى بینیم ،جوانى که از تمام شایستگیهاى رهبرى و جانشینى برخيوردار اسيت و
پس از پدربزرگوارش ،از تواناترین مردم در تعیین سرنوشت و حل مشيکالت مسيلمانان
به حساب مى آمد.
جهان اسالم نیز در آن روز به تدبیر وسیاست وى بیش از هر چیز دیگر نیازمنيد بيود،
زیرا تنها یق گام مى توانست دنیاى اسالم را زیروزبر کند.
امیرمؤمنان

نیز بر سر دوراهى سخت و دشوارى قرار گرفته بود کيه انتخياب هير

یق از دیگرى دشوارتر مى نمود .یا آن حضرت مى بایست ازمقابله با دشيمنان سير بياز
زند ،که این همان خواسته دشمنانش بود ،و درنتیجه صاحبان منافع و مطامع به حکوميت
مى رسیدند و یا اینکه واردجنگ شود .سرانجام چنین هم شد و بدیهى بود که بسیارى از
مسلمانان دراین صورت کشته خواهند شد.
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در گرما گرم این حوادث آنچه قابل مالحظه است نقش امام حسن ميى باشيد کيه در
کنار پدر بزرگوار خود ،تمام مشکالت و سختیها را تجربه مى کند .حضرت على

نیز

به دو علّت ،امام حسن را در کار خالفت خود شرکت مى دهد .یکى از آن جهت کيه وى
از کفایت و تدبیر واالیى برخوردار بود و دیگر از آن جهت که مردم را به امام و جانشین
پس ازخود راهنمایى کند تا آنان امام حسن را به عنوان رهبرى آزميوده و دورانيدیش و
حاکمى دادگر و مهربان ،مدّ نظر قرار دهند.
روزى که مردم با امام على

به عنوان خلیفه مسيلمین بیعيت کردنيد ،آن حضيرت

تصمیم گرفت به شیوه خلفاى پیش از خود بر منبر رود و طى خطبه اى ،سیاستهاى خيود
را براى مردم تبیین کند تا آنان از خط مشى اووشیوه خالفتش آگاه گردند .بنابر احادیيث
موجود ،آن حضرت از امام حسن خواست بر منبر رود تا مبادا قریش پس از وى بگویند
که او هیچ کارخیرى نکرد .امیرمؤمنان

خود به این نکته تصریح کرده است.

امام حسن بر منبر نشست ،خطبه اى بلیغ ایراد کرد و مردم را اندرز گفت و پس از وى
على

بر فراز منبر آمد و فضایل واالى حسنین را در برابر دیدگان تمام مردم ،یق به

یق بر شمرد.
امام حسن در جنگ جمل بازوى استوار پدر بزرگوارش محسوب مى شد.
در فتنه جمل ،حضرت على فرزند بزرگوارش را در رأس هیأتى متشکّل از عبداللَّه بن
عبّاس و عمار یاسر و قیس بن سعد بن سوى کوفه روانيه کيرد تيا کوفیيان را از جنيگ
خیانت بار اصحاب جمل آگاهى و پرهیزدهد .در این مأموریت امام حسن حامل نامه اى
از امیرمؤمنان

بود .آن حضرت در این نامه به صورت فشرده به ماجراى قتل عثميان

و حقیقت آن اشاره کرده بود.
امام حسن به کوفه وارد شد .وى مى خواست کوفیان را کيه از همراهيى بااميام عليى
خوددارى کرده بودند ،به جنگ تهییج کند .از این رو نخست به نکيوهش ابوموسيى
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اشعرى ،آن مرد نیرنگ باز ،زبان گشود ،زیراابوموسى که در آن روز والى کوفه بود ،مردم
را از پیوستن به على

منع مى کرد .سپس امام حسن نامه امیرمؤمنيان را خطياب بيه

مردم کوفه قرائت کرد .آن حضرت در این نامه فرموده بود:
«من بدین گونه براى جنگ بیرون آمده ام ،یا ستمگرم یا ستمدیده ،یاسرکشم و یيا بير
من سرکشى شده است .پس اگر این نامه من به دست هرکسى رسید بيه خيدا سيوگندش
مى دهم که به سوى من حرکت کند .تا اگرستمدیده ام ،یاریم کند و اگر سيتمگرم ميرا بيه
پوزش وادارد».
آنگاه امام حسن خود مردم را مخاطب قرار داد و آنان را به جهاد ،ترغیيب کيرد .وى
در این سخنرانى پر شور به مردم گفت:
«اى مردم ما آمده ایم تا شما را به خدا و قرآن و سينّت پیيامبرش و بيه آگياهترین و
دادگرترین و برترین مسلمانان و وفادارترین کسى کيه بيا اودسيت بیعيت داده ایيد ،فيرا
بخوانیم .کسى که قرآن بر او عیب ننهاده و سنّت ،او را فراميوش نکيرده و از سيابقان در
اسالم بوده است.
به کسى که خداى تعالى و پیامبرش اورا به دو پیوند نزدیق کرده اند :یکى پیوند دیين
ودیگرى پیوند خویشى .به کسى که از دیگران به هر نیکى سبقت جسته است .به کسى که
خدا و رسولش به یارى او از دیگران بى نیاز مى گشتند .به کسيى کيه بيه پیيامبر
نزدیق مى شد در حالى که مردم از وى دورى مى گزیدند .بااو نماز مى گزارد در زمانى
که مردم مشرك بودند و در رکاب رسول خداجهاد مى کرد .در وقتى کيه ميردم از پيیش
روى آن حضرت مى گریختند ،و بااو به نبرد مى آمد در حالى که دیگر مردمان از یيارى
وى باز مى ایستادند .اوپیامبر را تصدی مى کرد در حالى که دیگران وى را دروغگو مى
شمردند .به او که سابقه کسى در اسالم همسنگ سابقه او نیست

21

او اینق از شما یارى مى طلبد و به سوى ح ّ فرا مى خواند و شما رافرمان مى دهيد
که به سویش رهسپار شوید تا او را در برابر مردمى که پیمانشان را با وى زیر پا نهاده اند
و یاران صالحش را کشته و عامالنش رامثله کرده و بیت المالش را به غيارت بيرده انيد،
حمایت و یارى کنید .خداوند شما را مرحمت کند ،به سيوى او حرکيت کنیيد .پيس بيه
معروف امرکنید و از منکر جلوگیرى نمایید و در صحنه اى که صالحان حاارمى شيوند،
شما نیز حضور یابید.»...
بدین سان قسمت نخست خطبه امام حسن پایان ميى پيذیرد .وى در آغيازاین خطبيه
نخست دستور صاحب حکومت (على

) را از روى نامه اى که امام بدو سيپرده بيراى

مردم مى خواند و سپس خود شخصیّت بر جسته خلیفه را مورد شرح و توایح قرار ميى
دهد تا بدین وسیله مردم خلیفه راامین دین و دنیاى خود قلمداد کنند .آنگياه بيه بررسيى
فتنه اصحاب جمل مى پردازد تا روح انسانى که آنان را به دفاد از مقدّسات واميى دارد،
برانگیزد و در پایان از بُعد دینى با آنان سخن مى راند و بدین ترتیيب بيه کميال مقصيود
خویش دست مى یابد.
امام حسن

پس از این سخنرانى ،خطبه دیگرى نیز ایراد کرد که شور وحماسه در

آن موج مى زد .وى طىّ این خطبه مردم را به جهاددعوت ميى کيرد وسيرانجام در پيس
سخنرانیهاى آتشین وى ،شمار بسیارى ازکوفیان به قصد یيارى امیرمؤمنيان بيه گيرد وى
جمع شدند .نا گفته نماند که به دنبال این سخنرانیها اقدامات و تدابیر دیگرى نیيز اعميال
مى شد تا این سخنان اثر خود را از دست ندهند.
سپاه امام على

به سوى بصيره آميد .هير دو سيپاه رو در روى یکدیگربيه صيف

ایستادند .امیرمؤمنان پى برد که پرچم سپاه دشمن ،نقطه اى است که باید مورد هجوم قرار
گیرد .اگر این پرچم بر زمین مى افتاد ،دشمن مى گریخت و اگر بر جاى خود استوار مى
ماند شمار بسیارى از هر دو سپاه به خاك و خون مى غلتیدند و البته این چیزى بود کيه
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امام بدان تمایل نداشت .از این رو به فرزند شجاد خود محمّد بين حنفیيه کيه در دلیيرى
زبانزد خاص و عام بود ،رو کرد و وى را به حمله فرمان داد و بدو گفت که باید به قصيد
انداختن پرچم یورش برد ،زیرا پیروزى یا شکست دشمن در گرو این پرچم بيود و سيپاه
دشمن نیز به همین خاطر با تمام نیرو از پرچم خود محافظت مى کرد.
محمّد بن حنفیه با عزمى پوالدین روانه میدان شد ،امّا هنوز اندکى جلو نرفته بيود کيه
دشمن از قصد وى آگاه گشت و او را در زیر باران تیر ،گرفتند .محمّيد کيه راهيى بيراى
پیشروى در برابر خود نمى دید ،به مرکزفرماندهى سپاه ،نزد امیرمؤمنان بازگشيت .عليى
بر وى نهیب زد ،امّامحمّد گفت منتظر است تا از شدّت تیر باران دشمن اندکى کاسته
شود تاوى هجوم خود را دو باره از سر گیرد .در اینجا یکى از راویان نقل مى کندکه امام
خود تصمیم گرفت این مأموریت را به انجام برساند ،امام حسن برخاست و گفت کيه وى
داوطلب انجام این مهم است .على

پس ازاندکى تردید که شاید از مراقبت بسيیار او

بر جان سبطین که نسل رسول خدا

از آنان منشعب مى شد ،نشأت مى گرفت و در

صورت شهادت آنان ،هیچ کس نبود که نسل رسول و خط او را امتداد ببخشد ،فرمود :بيه
نام خدا روانه شو.
حضرت به میدان نبرد گام نهاد .باران تیر بر وى باریدن گرفت .امام على از فيراز تپيه
اى در حالى که محمّد حنفیه نیز در کنارش بود ،امام حسن را زیر نظر گرفت .ایشيان در
دریاى سپاه دشمن گاه فرو مى رفت و گاه پیدامى شد تا آنکه به نقطه اى رسید که پرچم
سپاه دشمن در آنجا متمرکز بودوآن پرچم را بر زمین انداخت و در نتیجه سپاه دشمن پيا
به فرار نهادوبدین ترتیب با دست خود پیروزى را به ارمزان آورد.
 ...اگر ما بخواهیم رویدادهایى را که در زمان خالفت امیرمؤمنان واقع شده به خيوبى
دنبال کنیم تا از ابعاد شخصیّت بر جسته امام حسن آگاهى یابیم ایين کيار بيه درازا ميى
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کشد ،زیرا آن حضرت در این حوادث مهم پس از امام على

 ،دوّمین کسيى بيود کيه

درخشندگى شخصیّت وى چشمها را خیره و خردها را شگفت زده مى ساخت.
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دوران امامت
دسیسه پر نیرنگ در  19مباه مبارك رمضان سال  47هجرى با ترورامیرمؤمنان عليى
بن ابیطالب به انجام رسید.
جهان اسالم در ااطراب و پریشانى بسیار سختى فرو رفتيه بيود .شيمارى از بقایياى
خوارج اینجا و آنجا هنوز فعالیّت مى کردند و مردم را به حکم اللّهى که به زعم آنيان بيه
هیچ یق از رهبران دو اردوگاه شام و کوفه تعلّ نداشت ،فرا مى خواندند.
آنان نمى خواستند تحت نظارت هیچ دولتى باقى بمانند!! عيدّه اى از سياده لوحيان و
مفسدان ،از آن کسانى که از حقیقت متمثل در اردوگاه على

و باطلى که در اردوگياه

شام بود دل خوشى نداشتند ،نیز زیر پرچم خوارج جمع آمدند.
آنان در راه نابودى حکومت هر مشکلى را آسان ميى شيمردند و ارتکياب هير نيود
جنایت و فساد را توجیه مى کردند .در شام ،معاویه سيپاه خيود رابيراى هجيوم نظيامى
دیگرى به کوفه آماده مى کرد .وى نامه اى به متن زیربراى کارگزارانش نوشت:
از بنده خدا ،معاویه ،امیرمؤمنان ،به فالن بن فالن ...سالم علیکم ...سپاس خداى یگانه
اى را که جز او معبودى نیست.
امّا بعد ،سپاس خداى را که شما را از دشمنان کفایت کرد و یاران کژروو تفرقه انداز را
واگذاشت .نامه هاى بزرگان و سران آنان (کوفیان) به دست ما رسیده کيه در آنهيا از ميا
براى خود وخانواده هایشان امنیت مى طلبند.
پس چون نامه ام به دست شما مى رسد با نیرو و سپاه خود حرکيت کنیيد .اینيق بيه
شکر خدا به انتقام خود رسیدید و آرزوى خود را یافتید .خداوندمتجاوزان و ستمگران را
هدایت کند.
و السالم علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

()9
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حتى اگر خوارج نیز امام حسن

را بر ادّ معاویه یارى مى دادنيد ،امّيا آنهيا هيم

سرانجام جز خرابى به بار نمى آوردند ،زیرا آنان هميان گونيه کيه بيه معاویيه اعتقيادى
نداشتند به وى هم معتقد نبودند.
اینق نگاهى به خانه على

مى افکنیم تا ببینیم که چگونه پرتودرخشيان اميام در

آنجا به خاموشى مى گراید .پس از وفات آن حضيرت ،خيانواده اش وى را پنهيانى بيه
پشت غرىّ -منطقه اى نزدیق کوفه -بردند تاپیکرش را در آنجا به خاك سيپارند .آنيان
از ناحیه خوارج بسیار بیم داشتند .آنان مى ترسیدند که مبادا خوارج مرقد آن حضرت را
بشناسند و به انتقام یار همکيیش خيود «ابين ملجيم» کيه پیکيرش سيوازنده شيد ،قبير
رابشکافند و جنازه را از آن بیرون کشند .همچنین آنان از جاسوسان بنى امیّه کيه از نقيل
اخبار به حزب اموى خسته نمى شدند ،احساس خطر مى کردند.

()17

تشییع کنندگان از فرزندان وخویشان آن حضرت ،از مراسم خاك سپارى پیکير پياك
امام باز مى گشتند .درون خانه على هنوز مراسم سوگوارى بير پيابود کيه عبیداللَّيه بين
عبّاس که از جانب امام بر والیت بصره گماشته شده بود ،وارد منزل شد .امام حسين بيه
سوى مسجد بیرون آمد ومسلمانان درانتظارى گدازنده ،چشم به راه مقدم وى بودند .ابين
عبّاس در رأس مجلس به سخنرانى ایستاد وگفت :امیرمؤمنان وفات یافت در حيالى کيه
جانشینى از پس خود براى شما گذارد .اگر به او پاسخ مى گوییيد بيه سيوى شيما آیيد
واگربه خالفت او نا خشنودید پس کسى را بر کسى اجبارى نیست.
مردم ناله وفریاد سر داند .گویى سخن ابن عبّاس ،دریایى از اندوه ودریغ همراه داشت.
مردم با صداى بلند بانگ بر آوردند .بگو او به سوى ما بیاید.
امام حسن مجتبى به سوى آنان رفت و خداى را ستود و بر او درودفرستاد وآنگياه از
شخصیّت امیرمؤمنان تمجید کرد و درباره او فرمود:
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«در این شب مردى وفات یافت که نه نخستین مسلمانان در عمل از اوسبقت گرفتند و
نه آیندگان به او توانند رسید .او در رکاب رسول خدا جهادمى کرد و به جان خيویش از
آن حضرت پاسبانى مى نمود.
رسول خدا
و میکائیل از چ

اورا با پرچم خویش به جنگ مى فرستاد و جبرئیل

از راسيت

او را در میان خود مى گرفتند و وى باز نمى گشيت مگير آنکيه خيدا

بردستان او پیروزى را مى آورد .او در شبى وفات یافت کيه عیسيى بين ميریم درآن بيه
آسمان صعود کرد و یوشع بن نون وصى موسى

نیز در چنین شيبى درگذشيت .وى

از زرد و سپید )طال و نقره( ،جز هفتصد درهم از پس خود باقى نگذاشت که این مبليغ از
سهم او از بیت المال زیاد آمده بود و وى مى خواست با این مبلغ خدمتکارى براى خانيه
اش بخرد»...
اشق امان گفتن به او نمى داد ،آهى کشید و همراه با آن قطراتيى ازچشيمش باریيدن
گرفت و آه و حسرت بود که از دهان مردم شنیده مى شدآنگاه امام فرمود« :اى مردم هر
که مرا شناخت ،شناخته است و آن که نمى شناسد بداند که من حسن فرزند على هسيتم.
منم فرزند پیامبر

ومنم فرزند وصى ومنم فرزند نوید بخش بیم دهنده و منم فرزنيد

دعوت کننده به خدا و منم فرزند چراغ نورانى .من از خاندانى هستم که جبرئیل به سوى
ما فرود مى آمد و از پیش ما به آسمان مى رفت و مين از خانيدانى هسيتم کيه خداونيد
پلیدى را از آنان زدود و ایشان را پاك و پياکیزه گردانیيدو مين از خانيدانى هسيتم کيه
خداوند محبتشان را بر هر مسلمانى واجب شمرده و براى پیامبرش فرموده است:
بگو از شما به خاطر آن پاداشى نمى طلبم و هر که حسنه اى گيرد آورد ميااز جانيب
خود حسنه اى بر آن مى افزاییم .گرد آورى حسنه همانا محبّت مااهل بیت است».
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بدین گونه مردم با راایت و خوشنودى ،با امام حسن

دست بیعيت دادنيد ،زیيرا

وى را تجسّم صفات شایسته و برتر خالفت مى دیدند .و آیامگر نه این است که پیشيواى
مسلمانان باید از جانب خداوند انتخاب شودو پیامبر

او را منصوب کند؟

و آیا مگر نه این است که رهبرمسلمانان باید در اوج کرامتهيا و فضيیلتها باشيد و بيا
کفایت ترین و باابهّت ترین و داناترین مسلمانان بيه شيمار آیيد؟ و آیيا مگير تميام ایين
ویژگیها ،به شکلى کامل ،در امام حسن گرد نیاميده بيود؟ آیيا پیيامبر اکيرم دربياره وى
نفرموده بود :حسن و حسین چه برخیزند و چه بنشینند ،هردو امامند؟ و آیا اميام حسين
همانى نبود که پدر بزرگوارش درباره اوفرموده بود« :خاندان پیامبر ،حیات دانش و مرگ
جهلند .حلم آنان ازعلم ایشان و ظاهرشان از باطنشان و سکوتشان از حکمية سخنشيان
شما را آگاه مى کند.
با ح ّ ،مخالفت نمى ورزند و در آن به اختالف نميى افتنيد .ایشيان سيتونهاى اسيالم
ومحرمان راز هستند که به ایشان اعتصام مى کنند .به واسطه ایشان است که ح ّ به محيل
خود باز مى گردد و باطل از جایگاه خود کنار مى رود و زبانش از جایى که رسته بریده
مى گردد .دین را باخردى بیدار و با نگرش و دقت ،دریافت کرده اند نه با عقل شنیدنى و
ازراه روایت که راویان علم فراوان امّا رعایت کنندگانش اندکند».
پس از آنکه بهترین صحابه و انصار مردم را به بیعت با امام حسن ترغیب کردند ،آنان
با امام دست بیعت دادند .عبیداللَّه بن عبّاس در این بياره گفيت« :اى ميردم! ایين فرزنيد
پیامبرتان و وصى امام شماست ،پس بااو بیعت کنید».
مردم امام حسن را از بُن جان و دل دوست داشيتند .و ایين دوسيتى ازمحبّيت پیيامبر
به ایشان و محبّت خدا به کسى که پیامبر را مورد مهرقرار مى داد ،سر چشمه ميى
گرفت.
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عالوه بر آنچه گفته شد باید بیفزاییم که شرایط حاکم بير آن روزگياروجود ميردى را
اقتضا مى کرد که بتواند با معاویه و باند نیرنگ باز وى مقابليه کنيد .کسيى کيه شایسيته
رهبرى بوده و از بینشى خردمندانه ومحبوبیت در دل مسلمانان بهره مند باشد.
بدین خاطر بود که مسلمانان در بیعت با امام حسن شتافتند و گفتند« :او نزد ما بسیار
محبوب است و بر گردن ما ح ّ دارد و به خالفت شایسته است».
قیس بن سعد ،این انقالبى بزرگ ،پیشاپیش بزرگان و مجاهدان انصياربراى بیعيت بيا
امام حسن پا پیش نهاد و به او گفت:
«دستت را دراز کن تا با تو بر کتاب خدا و سنّت پیيامبرش و جنيگ بيامحلّین بیعيت
کنم» .امام حسن به او پاسخ داد« :بر کتاب خدا و سنّت پیامبرش که این دو بر هر شرطى
مقدم اند».
بدینسان بیعت امام حسن

در سوّمین دهه از ماه مبارك رمضان سيال  47هجيرى

انجام پذیرفت .هرگاه گروهى براى بیعت به نزد حضرتش مى آمدند ،مى فرمود« :بيا مين
بر اینکه کامالً گوش به فرمانم باشید و باکسانى که من مى جنگم ،بجنگید و با کسانى کيه
دوستى مى ورزم دوستى کنید ،بیعت نمایید».
چون امام بر مسند خالفت تکیه زد ،مسئولیّت پایان دادن به اختالف موجود میيان دو
ارودگاه که تا نابودى اسالم پیش رفته بود ،بر دوش وى افتاد ،زیرا کفار در گوشه و کنيار
مملکت اسالمى مترصّد فرصتى بودند تا چنانچه اعف وخللى مشاهده کردنيد ايربه اى
کارى بر پیکر جامعه اسالمى فرود آورند.
این از یق سو ،امّا از سوى دیگر خبرهاى سپاه شام در کوفه و بصره ودیگير شيهرها،
همراه با مبالزه ،به سرعت پخش مى شد بدان گونه که همه مى دانستند جنگى خيونین در
پیش است.
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معاویه سپاه شصت هزار نفرى شام را به فرماندهى خود بسيیج کيرد وايحاك را بيه
جانشینى خویش در شام نهاد .در این هنگام بر امام حسن

بود که سپاه ح ّ را بسیج

کند تا در برابر این حرکت جناح باطل مقابله نماید.
امّا آن حضرت صالح دید که پیش از آغاز جنگ ،نامه اى به معاویيه نگيارد و بيا او
اتمام حجّت کند.
آنچه در پى مى آید ،فرازهایى ازهمین نامه است« :چون رسول خدا درگذشت ،عيرب
در خالفت اوبه کشمکش برخاستند .قریش ادعا کرد که ميا قبیليه وخيانواده و دوسيتان
اوهستیم و روا نیست که شما در خالفت محمّد و ح ّ او با ما ستیزه کنید .عرب پنداشيت
که آنچه قریش مى گوید ،همان است و حجّت آنان درباره حکومت و ستیز بر سر گرفتن
خالفت پیامبر

صحیح است.

پس به تقاااى آنان «آرى» گفت و خالفت را بدیشان تسلیم کرد .آنگاه قریش باميا
به احتجاج برخاستند وهمان سخنى را که به اعراب گفته بودند ،براى ما نیز آوردنيد ،امّيا
قریش دید که ما مانند عرب ح ّ را به جانيب آنيان نيدادیم .بيدین ترتیيب قيریش ،بيا
دادخواهى و احتجاج این امر (خالفت) راعهده دار شد چون اهل بیت و دوسيتان محمّيد
ما را به احتجاج وطلب داد خود از آنان فرمان دادنيد ،آنيان از ميا کنياره گیيرى
کردند.
وبا یارى یکدیگر ،بر ستم کردن و خوار شيمردن ميا ایسيتادگى کردنيد .پيس دیيدار
درپیشگاه خدا که او راهبر و یاریگر است.
آنگاه امام

در ادامه این نامه افزود:

اى معاویه امروز از این که بر گرده کارى که براى احراز آن شایستگى نيدارى ،پریيده
اى باعث تعجّب وشگفتى است .براى تو نه فضلى در دین است و نيه اثيرى پسيندیده در
اسالم.
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زاده دشمن ترین قریش با رسول خداوقرآنى .خدا تو را ناکيام گيذارد .بيه زودى بياز
گردانده شوى و خواهى دانست که سراى آخرت ازآنِ چه کسيى اسيت .بيه خيدا دیيرى
نخواهد پاییدکه پروردگارت جانت را بگیرد وآنگاه بدانچه دستهایت پیش فرستاده انيدتو
را جزا دهد و خداوند خود در ح ّ بندگانش ستم نمى کند...
ونیز نوشت :انگیزه اى که سبب شد تا من این نامه را بنویسم هماناعيذرهایى بيود کيه
من درباره تو میان خود و خدایم عز و جل داشتم .پس اگرتو تسلیم شوى از حظّى وافير
برخوردار گردى و کار مسلمانان به صالح مى انجامد .پس این همه به راه باطل خيویش
ادامه مده و همچون دیگرمردم با من بیعت کن .تو خود نیق مى دانى که در نزد خداونيد
و نزد هربنده توبه کننده وپرهیزکار و نیز در نزد هر کس که دلى زارى کننده به درگاه ح ّ
دارد ،من از تو به این امر (خالفت) سزاوارترم.
پس از خداى بترس و عصیان و سرکشى را فرو گذار و خون مسلمانان را پياس دار.
به خدا سوگند هیچ نفعى براى تو ندارد که خون آنان را بیش ازاین بریزى وآنگاه خيداى
را دیدار کنى .به صلح و طاعت روى کن و در این امر (خالفت) با اهيل آن و کسيى کيه
بدان سزاوارتر از توست ،ستیزه مکن .تا خداوند به این وسیله این آتش افروختيه را فيرو
نشاند و وحدت کلمه ایجاد کند و میان مردم را اصالح فرماید و اگر تو نخيواهى از ایين
نافرمانى دست بکشى من با مسلمانان به سوى تو حرکت مى کنم وآنگاه تورا محاکمه مى
نمایم تا آنکه خداوند که بهترین داوران است ،میان ما داورى کند...
بدین سان نامه هایى میان رهبران دو سپاه مبادله شد .نامه اى ازاميام

بيا حجّتيى

قاطع و پخته که مالك آن نقد و تجربه بود و نامه دیگراز معاویه با فریب ونیرنگ و دادن
قول و گذاردن شرط و شروط مبنى برتقسیم بیت المال بير حسيب تَشَخُصيات و مراتيب
پوشالى قبیله اى همراه بود.
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خبرهایى مبنى بر بسیج سپاه اموى و حرکت آنان به سوى کوفه ،درمیان مردم انتشيار
یافته بود .امام حسن

تصمیم گرفت براى مقابله باهجوم معاویه ،سپاهى فيراهم آورد،

امّا طریقه بسیج سپاه در نزدآن حضرت با طریقه اى که معاویه اتخياذ کيرده بيود ،بسيیار
تفاوت داشت.
معاویه در پى گزینش دلمردگان و سیاه دالن بود و آنان را با دادن اموال مسلمانان بيه
خدمت خود در مى آورد .او همچنین برخى از انصار را به سوى خيود ميى خوانيد و بيا
دادن ثروتهاى گزاف از وجود آنان براى جنگ باامام سود مى برد.
آنان از این اقدامات هیچ کوتاهى نمى کردند ،زیرا به نظر آنها امام حسين

نمونيه

کامل اسالم ،یعنى همان دینى که با آن دشمنى و کینه مى ورزیدند ،بود.
امّا امام حسن مسائل بسیارى را در انتخاب سپاه در نظر ميى گرفيت .وى هيیچ گياه
صاحب منصبان و نامداران را اطعام و گرسنگان را به همان حال گرسنگى رها نمى کيرد
و هرگز به مردم وعده هاى پوچ نمى داد تا اگراوااد بر وف مرادش شد به تميام وعيده
هایش پشت پا زند .او هیچ گاه والیت شهرهاى گوناگون را بدون هیچ حسياب و کتيابى
به این و آنان نبخشید .مردم را به اجبار به میدان نبرد نميى آورد .او بيه سيپاهش اجيازه
خونریزى وهتق حرمتها و فروش اسیران را نمى داد.
امام حسن

دشمن خویش را گروه سرکشى از مسلمان مى دانست و معتقد بود که

بایدآنان را به بهترین طری ممکن از ادامه سرکشى بازداشت .حال آنکه معاویه و حزبش
بر این باور بودند که امام حسن و یارانش دشمنان سیاسى آنان هستند و باید به هر شیوه
اى که شده است ،آنان را از میان بردارد.
بنا به همین دالیل بود که معاویه در گرد آورى سپاه به مراتب از امام حسين

بيه

موفقیّت بیشترى دست یافت .برخى از اصحاب آن حضرت بسیار به وى مى گفتند کيه او
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هم روش معاویه را در جمع نیرو به کار بندد ،امّا وى گرایش به باطل و انحيراف از حي ّ
را به شدّت تقبیح مى کرد.
عبیداللَّه بن عبّاس ،والى آن حضرت بر بصره ،طى نامه اى به امام حسين نوشيت :امّيا
بعد ،مسلمانان پس از على

خالفت را به تو سپردند .پس آستین خود را باال بيزن و

با دشمنت نبرد کن و یارانت را نزدیيق کين و دیين بيدگمان را از دنیيایش کسير نکنيد
خریدارى کن .و متشخّصان و بزرگان را به والیت بگمار تيا دل عشيایر آنيان را بدسيت
آورى و هیچ یق از مردم مخالف تو نباشند و همه با هيم یکيى باشيند ،زیيرا برخيى از
کارهایى که مردم آنها را ناخوش مى دارند ،ولى به ظهيور عيدل و سيرفرازى دیين ميى
انجامد بهتر از کارهاى دیگرى است که مردم آنها را دوست مى دارند ،وليى سيرانجام بيه
ظهور ستم و ذلّت مؤمنان و سر بلندى تبهکياران منجرميى شيود .و بدانچيه از پیشيوایان
عادل رسیده است ،اقتدا کن .از آنان نقل شده است که دروغ روا نیست مگر در جنگ یيا
بر قرار کردن صلح و آشتى در میان مردم.
چون کار جنگ به نیرنگ است و براى تو در این خصيوص راه بياز اسيت اگير عيزم
جنگ داشته باشى ،مشروط به اینکه هیچ حقى راباطل نگردانى ..و بيدان کيه بسيیارى از
مردم از پدرت ،على ،روى گردان شدند و به معاویه گراییدند ،زیرا او در تقسيیم فيى ء و
بیت المال میان آنان تفاوت نمى گذاشت و این بر مردم گران بود و هم بدان که کسيى بيه
رویارویى تو برخاسته که در آغاز ظهور اسالم با خداى و پیامبر

جنگید تيا آنکيه

خواستِ خداوند چیره شد.
پس چون همه به یکتایى پروردگار ایمان آوردند و شرك نابود شيد و دیين سيرورى
یافت ،آنان نیزاظهار ایمان کردند و قرآن خواندند در حالى کيه آیيات را بيه ریشيخندمى
گرفتند و نماز خواندند با گرفتگى و کسيالت و خميس و زکيات دادنيد درحيالى کيه از
پرداختن آن خشنود نبودند.
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آنگاه ابن عبّاس در ادامه این نامه اوااد اجتماعى و فساد حاکم بر آن را تشریح کرد
و سپس به تبیین سرشت جامعه و گذشته و حال آن پرداخت .امّا آن حضرت

هرگيز

نخواست که جز راه ح ّ را برگزیند و ازطریقى جز طری استوار پیروى کند.
با وجود این ،امام حسن شمار بسیارى از کوفیان را بسیج کرد .البته بيراى ميا ثبيت و
ابط دقی نفرات وى مهم نیست ،امّا آنچه براى ما اهمیّت دارد تحلیل شخصیّت افيرادى
است که در این سپاه بودند .آنان چه کسانى بودند و چرا به یارى امام شتافتند و سرانجام
نتیجه چه شد؟
تاریخ نگاران سپاه امام حسن را مرکب از چند تیره دانسته اند:
 - 1شیعیان پاکدلى که به عنوان اداى تکلیف دینى خویش و انجام مأموریيت انسيانى
خویش از آن حضرت پیروى مى کردند که البته شمار آنان اندك بود.
 - 2خوارج که خواستار جنگ با معاویه و امام حسن بودند ،امّا در این برهه ،فعالً مى
خواستند کار معاویه را تمام کنند تا در آینده به حساب آن حضرت نیز رسیدگى کنند.
 - 4فتنه جویان و آزمندانى که مى خواستند با شرکت در جنيگ غنیميت ،بيه دسيت
آرند.
 - 4تردید کنندگانى که حقیقت ماجرا را از این جنگ درنیافته و آمده بودند تا دلیليى
بیابند که به کدامین گروه بپیوندند.
 - 2متعصبانى که سران قبایل را مدّ نظر داشتند و این جنگ را بيه حسياب جنگهياى
قبیله اى و خرده حسابهاى شخصى محسوب مى کردند.
اینان عناصر سپاه امام بودند و طبیعى است که چنین سپاهى ،با این تنيود اشيخاص و
آرا ،نمى تواند در انجام مأموریت خویش کامیياب باشيد ،زیيرا جنيگ ،طاليب ایميان و
یکپارچگى و اطاعت است.
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سپس امام حسن

نخستین گروه خود را تشکیل داد و آنان را به عنوان جلوداران

سپاه تحت فرماندهى عبیداللَّه بن عبّاس تعیین کرد .عبیداللَّه از جهيات گونياگونى بيراى
عهده دارى این امر شایستگى داشت:
نخست آنکه وى اوّلین داعى جنگ بود و دوّم آنکه در میان مردم ومحافل از آوازه اى
نیق برخوردار بود و سوّم آنکه وى مى خواست انتقام خون دو پسرش را کيه بيه دسيت
سپاهیان معاویه کشته شده بودند ،بگیردوباالخره آنکه خویشاوند نزدیق امام حسن بود.
ابن عبّاس با سپاه خویش به سوى مسکن )11( ،بر کنار نهر دجله ،حرکت کرد ودر آنجا
با اردوگاه معاویه رو به رو شد .وى در همان مکان به انتظار رسيیدن سيپاهیان دیگير از
کوفه اردو زد.
در کوفه ،مردم چند گروه بودند .عدّه اى جزو هواخواهان ویياران معاویيه بودنيد کيه
هدایا و وعده و وعیدهاى حزب اموى آنان را فریفته بود .همچنيین گروهيى از آنيان در
زمره خوارج قشرى جاى داشتند و برخى هم مردم را از شرکت در ایين جهياد بياز ميى
داشتند و البته گروهى نیز از آگاهان بودنيد کيه آتيش شيور واشيتیاق ميردم را بير ميى
افروختند و آنان را با روشهاى مختليف بيه جنيگ بيا سرکشيان و عصيیانگران بير ميى
انگیختند.
امام حسن

پیوسته سخنوران و شخصیّتهاى مبارز را بدین سيوى وآن سيوى ميى

فرستاد تا مردم را به یارى اش فرا خوانند و به عالوه خيود بيا ایرادسيخنرانیهاى پیياپى،
دلهاى کوفیان را گرم مى کرد.
امّا کوفیان در برابر این دعوت چونان یخ ،سرد و افسرده بودند ،زیراجنگهاى کوبنده و
سنگین جمل ،صفین و نهروان نیروى آنان را فرسوده وتوان آنان را برده بود.
امام خود در یکى از مناسبتها ،از علتّى که مردم کوفيه را از همراهيى بياوى بازداشيته
بود ،سخن گفت و فرمود« :شما در مسیر خود به صفیّن بودیيد در حيالى کيه دینتيان در
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برابر دنیایتان قرار داشت .امروز نیز این گونه اید و دنیایتان در برابر دینتيان قيرار گرفتيه
است .شما میان دو دسته مقتول قرار گرفته اید .یکى مقتولى در صفیّن که بر آن مى گریید
ودیگرى مقتولى در نهروان که کینه او را مى جویید ،امّا باقى پس سر افکنده اندواما کسى
که گریان است انتقام جوینده است».
به رغم تمام این ناهمواریها ،یاوران ح ّ عزم خودرا بر شرکت در جهاداستوار ساختند
بدین امید که از این میدان پیروز و سر بلند به در آیند.
نیرنگهاى معاویه کار خود را کرد .وى گروه انيدکى از آزمنيدان را بيه اطاعيت خيود
درآورده بود و نقشه هاى خود را به دست آنان عملى مى کرد .اینان شایعات گونياگون و
بسیارى درباره نیروى سپاه شام و کم شمارى واعف سپاه کوفه براى رویارویى بيا آنيان
در میان مردم مى پراکندند .همچنین درهم و دینارهاى معاویه نیز نقش پلید و پست خود
را به خوبى ایفا کرد .فرماندهان سپاه امام حسن

را ،که وى به آنيان اعتمياد داشيت،

مى بینیم که در برابر نیروى تبلیزاتى و مکارانه معاویه خود را مى بازندوسست مى شوند.
على رغم آنکه رهبرى سپاه امام رهبرى حکیمانه و تحت لواى عبیداللَّه بن عبّاس بود،
امّا با وجود این ،این سپاه ،خود قربانى نیرنگ معاویه شدو فرمانده آن به وسيیله معاویيه
در بند فریب افتاد.
داستان از این قرار بودکه :امام

 ،پسر عموى خویش را براى مالقيات بيا معاویيه

مأموریت دادو در نامه اى به وى چنین سفارش کرد" :اى پسر عمو! من دوازده هزار تين
از شجاعان عرب و قاریان شهر را به سوى تو گسیل مى دارم که یکى از آنهابر لشيکرى
برترى دارد .پس با ایشان حرکت کن و به آنان نرمى نشان ده .چهيره ات را بيراى آنيان
گشاده کن و بالت را زیر پاى آنان بگستر (با آنان فروتنى پیشه کن) آنان را در مجالسيت
نزدیق گردان که اینان باقى ماندگان یاران مطمئن امیر مؤمنانند.
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با ایشان بر شط فرات حرکت کن ،سپس برو تا با معاویه رویاروى گردى .پس اگر تو
او را دیدار کردى نگاهش دار تا من به سوى تو آیم .چون من بزودى در پى تيو حرکيت
خواهم کرد وباید خبر تو هر روز به من برسد وبا این دو تن (قيیس بين سيعد وسيعیدبن
قیس) مشورت کن .پس اگر به معاویه برخوردى با او جنگ آغاز مکن تا آنکه او نخست
جنگ را آغازکند .پس اگر چنین کرد با او بجنگ و اگرتو کشته شدى فرمانيده سيپاهیان
قیس بن سعد است و اگر او نیز کشته شد ،سعید بن قیس فرمانده سپاهیان خواهد بيود».
()12

سپس آن حضرت خود با سپاهى بى شمار که تعداد آن را سى هيزار و یابیشيتر ذکير
کرده اند ،حرکت کرد و تا «مظلم ساباط» که نزدیق مداین بود رسید.
توطئه هاى معاویه در جلوداران سپاه امام حسن

کيارگر افتياد .خبيرى در میيان

سپاهیان شایع شد که اثرى ژرف در روحیه آنان داشيت .شيایع شيد کيه« :حسين بيراى
برقرارى صلح با معاویه مکاتبه مى کند پس چراشما خود را به کشتن مى دهید».
پس از شایع ساختن این خبر در میان سپاهیان ،معاویه با اعطياى ميال ودادن وعيده،
کوشید تا نظر فرماندهان سپاه را به سوى خيود جليب کنيد .فرمانيدهان نیيز پنهيانى بيه
اردوگاه معاویه رفت و آمد مى کردند.
عبید اللَّه خبر این ماجرا را طى نامه اى براى امام حسن نوشت .توطئه هاى معاویه در
همین حد چندان اهمیّت نداشت ،اما همین که وى توانست وجدان فرمانده کيل سيپاهیان
امام حسن را بخرد ،این توطئه ها رنگ دیگرى به خود گرفت .معاویه نامه اى خطاب بيه
عبیداللَّه نوشت و در آن گفت:
حسن درباره صلح به من نامه نگاشته است و امر را به من تسلیم خواهد کرد پس اگر
تو همین حاال در اطاعت من پاى نهى ،از فرماندهان من خواهى بود وگرنه دنباله رو مين
خواهى شد ،و اگر تو سخن مرا همین اآلن بپیذیرى هزار هزار درهم به تو خواهم بخشید
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که نیمى از آن را درهمین وقت و نیم دیگر را پس از آنکيه بيه کوفيه وارد شيدم بيه تيو
خواهم داد.
در حقیقت معاویه در این نامه براى فریفتن عبیداللَّه به سه ترفندمتوسّيل شيد .نخسيت
آنکه به وى گفت :که حسن به او درباره صلح نامه نگاشته است .این نخستین عاملى بيود
که عبیداللَّه را به لرزه در آورد .عبیداللَّه حتماً با خودش گفته است :اگر واقعاً چنین باشيد
پس چرا من شهرت و آوازه خویش را در تاریخ لکه دار کنم و بار سنگین خونهایى راکه
تحت فرماندهى من ریخته مى شود ،بر دوش گیرم.
ترفند دوم معاویه آن بود که وى گفت :متبود باش .یعنى او را به دادن ریاست فریفيت
و باالخره ترفند سوم آن بود که به وى وعده پاداش یق میلیون درهم داد و همین حیليه
اخیر توانست این شخص را ،که امامش وى را به مالزمت عدل و مساوات حتّى در مورد
فرو دست ترین مردم فرمان داده بود ،از راه به در برد.
عبیداللَّه ،فرمانده کل سپاه ،بدون آنکه کسى را از تصمیم خود آگاه سازد بيه اردوگياه
معاویه پیوست .صبحگاهان سپاه در پى جستجوى فرمانده خویش بر آمد تيا بيه اماميت
وى نماز گزارند ،امّا هر چه گشتند اورا نیافتند .قیس ،مرد شماره  2سپاه ،برخاسيت و بيا
مردم نماز صبح گذارد .آنگاه به خطبه ایستاد تا آرامشان کند ودلهاى آنانرا قوت بخشد و
گفت:
این (عبیداللَّه) و پدرش یق روز هم کارى صواب نکردند .پدر اوعموى رسيول خيدا
بود و همراه مشرکان در بدر حاار شد تا با آن حضرت بجنگيد .پيس کعيب بين عميرو
انصارى او را اسیر کرد .او را به نزد رسول خدا

بردنيد و آن حضيرت فدیيه او را

گرفت و آن را میان مسلمانان تقسیم کرد.
و نیز على

 ،برادر او (عبداللَّه بن عبّاس) را بر منصب والیت بصره گماشت ،امّا او

اموال آن شهر و اموال مسلمانان را دزدید و با آنها کنیزکان خریيد و ادعيا کيرد کيه ایين
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اموال براى او حالل است و این یکى را هم على

بر والیت یمن گماشت ،امّا از بُسر

بن ارطاة ترسید و فرزندانش را وانهاد و گریخت تا آنکه کشته شدند و اکنون نیيز چنيین
کرده است .سپاه سخنان اورا تأیید کرد وگفتند که :حمد خدارا که اورا ازمیان ميا خيارج
کرد.
امّا این لشکرى که فرماندهش به اردوگاه معاویه پیوست ،در واعى نبود که بتوانيد در
مقابل سپاه معاویه مقاومت کند .از این رو بیشتر افراداین سپاه پراکنده گشيتند و تنهيا 14
از آنها که شمارشان به چهار هزار نفرمى رسید ،باقى ماندند.
کم شدن این تعداد از سپاهیان ،موجب پدید آمدن اعف و نگرانى درافراد خط مقدّم و
دیگر سپاهیانى شد که در مظلم ساباط جاى گرفته بودند .یعنى جایى که اميام و سيپاه او
اردو زده بودند سپاهى که تبلیزات معاویه در آن از طری جاسوسانى که هر دم بيه آنجيا
گسیل مى کرد ،ادامه داشت.
برخى از سپاهیان حضرت به معاویه پیوستند و دسته اى دیگر بيه اونوشيتند کيه اگير
بخواهى مى توانیم ایشان را دست بسته نزد تيو آوریيم و اگربخيواهى ميى تيوانیم ،او را
بکشیم.
بذل و بخششهاى معاویه که غالباً افزون از صد هزار بود ،براى افراداختصاص داده مى
شد .او پیوسته به فرماندهان سپاه امام وعده ازدواج با دختيرانش را ميى داد تيا آنهيا را
بفریبد و از امام جدا کند.
بدین گونه مى توانیم عم فشارهایى که امام را مجبور به پذیرش صلح کيرد دریيابیم.
امام حسن خطبه آتشینى براى یارانش که باطناً با معاویه سيازش کيرده بودنيد و مقدميه
سپاه او را تشکیل مى دادند ،ایراد کرد.
ازخطبه اى که حضرت به فروشندگان وجدانهاى خود ایراد فرمود پیداست که سپاهیان
آن حضرت تا حد بسیار زیادى تحت تأثیر تبلیزات معاویه قرارداشتند تا آنجا که حتى به
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امام اصرار مى کردند که از ح ّ خود دست بکشد و با معاویه بیعت کند ،امّيا آن حضيرت
تن به این کار نمى داد .همچنین از این خطبه معلوم مى شود که یکى از سرشناسان سيپاه
آن حضرت در اندیشه ترور وى بوده است چنان که پیش از این دوسيت دیگيرش ،اميام
على

را به قتل رسانیده بود.

از تمام اینها گذشته ،شرایط به گونه اى بود که امام حسن را به انعقادصلح بيا معاویيه،
آن هم با ارب االجلى که خود معین کرده بود ،سوق مى داد ،بنابر این امام

نامه اى

در مورد صلح به معاویه نگاشت یا بنيابرقول دیگير  ،معاویيه ناميه اى در ایين بياره بيه
حضرت نوشت .هر دو طرف پس از آنکه در مورد بنيدهاى ایين صيلح ناميه بيه توافي
رسیدند ،بدان راایت دادند .در واقع امضاى این صلح نامه به امام جيز خیير و نیکيى و
برامّت جز صالح باز نمى گرداند.
هر زمان که به خطبه هاى امام حسن که پس از انعقاد صلح بر اصيحابى کيه بيه ایين
صلح اعترار داشتند ایراد فرمودند توجه شود درمى یابیم که انعقاد ایين صيلح تيا چيه
اندازه تحت تأثیر شرایط دشوارى بوده که هر لحظه فتنه اى از پس فتنه اى بر مى خاسته
است.
از جمله آنکه آن حضرت خطاب به یکى از آنان مى فرماید« :من خوار کننده مؤمنان
نیستم ،بلکه سرفرازکننده ایشانم .من هنگيامى کيه سسيتى و کراهيت اصيحابم را بيراى
جنگیدن مشاهده کردم ،تصمیم به انعقاد صلح گرفتم و یگانه مقصودم از آن  ،جلوگیرى از
کشتار شما بود».
آن حضرت در جاى دیگرى خطاب به یکى از خوارج که دشمنى آنان نسبت به اميام
حسن و شیعیانش کمتر از دشمنى معاویه و یارانش بآن حضرت نبود ،در همین بياره ميى
فرماید:
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«واى بر تو اى خارجى! اینسان قضاوت مکن آنچه مرا بدین کيار وادارسياخت قتيل
پدرم به دست شما و طعنه هایتان به من و یزماگرى شما علیه من بود .شما هنگامى که به
صفیّن روانه شدید دینتان پیشاپیش دنیایتان بودو اميروز چنيان گشيته ایيد کيه دنیایتيان
فراروى دینتان است .واى بر تو اى خارجى! کوفیان مردمى هستند که نمى توان به آنيان
اطمینان کرد ،وهیچکس جز ذلیالن به آنان عزیز نشدند.
هیچ یق از آنان با رأى دیگرى موافقت نميى کنيد .پيدرم بيه خياطر آنيان متحمّيل
مشکالت بسیار و حوادث تلخى شد .سرزمین آنان زودتر از دیگر جاها رو به ویرانى مى
گذاردومردم آن کسانى هستند که دینشان پراکنده شد و خود گروه گروه شدند».
با توجه به این عوامل و نیز علل و اسباب دیگر ،امام

()14

با معاویه تن به صلح داد و

این عهدنامه را با وى منعقد کرد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ "این پیمان نامه اى است که حسن بن على بن ابى طاليب بيا
معاویه بن ابى سفیان منعقد کرده است .وى با معاویه مصالحه مى کند که حکوميت را بيا
شرایطزیر بدو واگذارد:
 - 1معاویه در میان مردم به کتاب خدا و سنّت پیامبرش و سیره جانشيینان صيالح او
حکومت کند.
 - 2معاویه بن ابى سفیان نمى تواند پس از خود جانشینى براى حکومت تعیيین کنيد،
بلکه پس از وى حسن و پس از او حسین باید بر مردم حکومت کنند.
 - 4مردم در هر جا که باشند ،در شام یا عراق یا حجاز و یا یمن باید درامان باشند.
 - 4یاران و پیروان على و نیز زنان و فرزندانشان باید در امان باشندومعاویه بایيد در
این خصوص سوگند یاد کند و پیمان دهد .اگر بنده اى به خداوند سوگند بخورد و سپس
به عهد خود و آنچه گفته است وفادار بماند ،خداوند بر او خرده نگیرد.
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 - 2معاویه نباید علیه حسن بن على و برادرش حسین و نیز دیگر افرادخاندان رسول
خدا

در نهان و آشکار دست به توطئه بزند یا آنها را در هرکجا که باشند به هراس

اندازد.
فالن بن فالن متعهّد رعایت موارد این صلح نامه مى گيردد ،وخداونيد بهتيرین کسيى
است که به شهادت گرفته میشود".

()14

محل عقد این صلح نامه در مسکن ساباط بوده است ،جایى نزدیق بزداد امروزى کيه
سپاه امام حسن

در آنجا اردو زده بود ،چون کارانعقاد صلح نامه به پایان رسید ،امام

حسن به همراه یارانش به کوفه بازگشت.
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استراتژى صلح در نظر امام مجتبى
باید پذیرفت که ابو محمّد امام حسن مجتبى

با قبول این صلح نامه کيه برخيى از

دوستانش آن را موجب ذلّت و دشيمنانش آن را اقيدامى از روى تيرس وتسيلیم طلبيى
خوانييده انييد ،فييداکارى بزرگييى از خييود نشييان داد .امضيياى ایيين صييلح نامييه یکييى از
پرشکوهترین جلوه هاى پیروزى بر خود و مقاومت در برابر طوفانهياى هيوا و هيوس و
احساس مسئولیّت در مقابل ریختن خونهاى مسلمانان و به حقیقت پیوسيتن ایين سيخن
راست و تصدی شده پیامبر بزرگوار بوده است که فرمود« :این پسرم (امام حسن) سيرور
است و شاید خداوند به وسیله او میان دو گروه از مسلمانان اصالح کند».

()12

اگر امام حسن پیشواى صالح و راستى و الگوى فداکارى و مجمع کرامتها وبزرگواریها
و در نهایت امام مؤیَّد به غیب نمى بود ،از اینکه مى دید معاویه ،یعنيى هميان کسيى کيه
در باره او فرموده بود«:چون معاویه را بر منبر من دیدید بکشيیدش و (اگير

پیامبر

چه) هرگز چنین نمى کنید» ،بر اریکه حکومت ميى نشيیند ،روح پياکش دچيار آشيوب
وااطراب مى گشت .اگر قلب بزرگ او به پروردگارش متصيل نميى بيود ،هير آینيه دل
شکسته و رنجیده خاطر مى شد ودق میکرد .چرا که به چشم خود مى دید که مسيلمانان
دو باره به قهقرا مى روند و ستاره «جاهلیّت جدید» از نو درخشش پیدا کرده است.
اگر بردبارى عظیم او که بر جوشیده از قوت ایمان وى به خدا و تسلیم در برابر قضاى
او نمى بود ،هرگز در مقابل معاویه از خود شکیبایى نشان نمى داد .معاویه بر منبر رسيول
خدا مى نشست و منشور رسالت را پاره مى کرد و بيه بزرگتيرین ميردم پيس از پیيامبر
 ،دشنام و ناسزا مى گفت.
آرى امام حسن آخرت را بر دنیا تيرجیح داد و بيه خياطر ميوارد زیرپيذیراى صيلح
گردید:
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 - 1اهل بیت

به حکومت به عنوان وسیله اى براى تحقّ بخشیدن به ارزشيهاى

مکتب مى نگریستند .بنابر این هنگامى که مردم از دین راستین منحرف شيوند و طبقيات
فاسد بر جامعه مسلّط گردند و بخواهند ازدین بيه عنيوان ابيزارى در خيدمت منيافع نيا
مشرود خود بهره گیرند ،پس حکومت و حکمران به جهنم برود تا مشعل مکتب فيروزان
بماند ،و تمامى امکانات براى اصالح جامعه و با هر وسیله اى بکار گرفته شود.
امیرمؤمنان على

درباره شیوه حکومت مى فرماید:

«به خدا سوگند ،معاویه از من زیرك تر و باهوش تر نیست ،امّا او خیانت پیشيه ميى
کند و (در راه حکومت) مرتکب گناه مى شود و اگر خیانت منفورنمى بود من خود زیرك
ترین مردمان بودم ،ولى هر خیانتى گناه و هر گناهى کفراست و هر خیانيت پیشيه اى را
روز قیامت پرچمى است که بدان شناخته مى شود.
به خدا سوگند که من با نیرنگ فریفته نمى شوم و سختیها ميرا دچارايعف و سسيتى
نمى کند».

()11

همچنین از ابن عبّاس روایت شده است که گفت« :در ذى قار برامیرمؤمنان

وارد

شدم .او داشت ،کفش خود را وصله مى کرد.
پس به من گفت :قیمت این کفش چند است؟ گفتم :قیمتى ندارد .فرمود :به خداسوگند
این کفش در نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است مگر آنکه حقّى را بر پياى دارم
یا از باطلى جلوگیرى کنم».

()11

 - 2امام حسن در زمانى مى زیست که روح ایمان در نزد مردم و به ویيژه در قبایيل
عربى که به خارج از حجاز رفته و در سرزمینهاى پر خیروبرکت پراکنده شده بودنيد ،بيه
غایت تنزّل یافته بود .این قبایل رسالت خود را یا فراموش کرده ویا هاله اى بى رمي از
آن را نگه داشته بودند.

44

«کوفةالجند» که در روزگار خلیفه دوّم ساخته شيد تيا حيامى سيپاه ومرکيزى بيراى
فتوحات شرقى مسلمانان باشد به صورت مرکز کشمکشهاى قبایل ولشکرکشيیهاى فاسيد
در آمده .هر کس که بیشتر مى داد مردم جذب او مى شدند .البتيه در ایين میيان ،قبایيل
دیگرى نیز بودند که از اسالم و ح ّ وخط مشى انقالبى اهل بیت دفياد ميى کردنيد .امّيا
بیشتر قبایلى که در این سرزمین مى زیستند در پى رسیدن به مال و ثروت بودند تا آنجيا
که ازپیرامون رهبرى شرعى پراکنده گشتند و همین که دانستند معاویه اموال مسيلمانان را
بى هیچ حساب و کتابى به این وآن مى بخشد ،با گردن کشان شامى بنياى ناميه نگيارى
نهادند .براى همین است که شما مى بینید حتّى پسرعموى امام حسن

کيه فرمانيدهى

سپاه آن حضرت را نیز بر عهده داشت ،به طمع رسیدن به بيیش از یيق میلیيون درهيم،
حضرت را وامى گذارد و به معاویه مى پیوندد.
همچنین مى بینیم که کوفه بار دیگر به امام به ح ّ خود ،یعنى حسین بن على

 ،که

پسر عمویش مسلم بن عقیل را به سوى آنان روانه مى کند ،پشت مى کند.
چرا که ابن زیاد به کوفه گسیل مى شود و به آنان قول مى دهد که به سيهم هير یيق
«ده تا» بیفزاید .کوفیان نیز با شنیدن این وعده به ابن زیاد ملح مى شوند ودر زیر پرچم
او سبط رسول خدا

و اهل بیت آن حضرت رابه فجیع ترین واع مى کشند و اصالً

از ابن زیاد نمى پرسند که منظورش از«ده» چیست .بعداً معلوم مى شود کيه منظيور ابين
زیاد از ده فقط ده دانه خرما بوده است!! چه بسا کوفیان به خود وعده ميى داده انيد کيه
حتماً منظوراز ده ،ده دینار بوده است!
کوفیان از جنگ خسته شده بودند و به زندگى راحت و آسوده مى اندیشيیدند .واهيل
بصیرت که پیرامون حضرت امیر

گردآمده بودند و از ایشيان دفياد میکردنيد و روز

قیامت را به مردم تذکر مى دادند و فضایل امام به ح ّ خود را براى آنان باز ميى گفتنيد،
در میان آنان حضور نداشتند .دیگر عمار یاسر ،که در روز صفیّن فریاد مى زد «پیش بيه
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سوى بهشت» درکوفه نبود .دیگر مالق اشتر آن یار دالور و پیشيگام و فرمانيده جنگيى
زیرك امیرمؤمنان در میيان کوفیيان حضيور نداشيت .ميردى چيون «ابين التیهيان» کيه
امیرمؤمنان او را برادر خود مى دانست ودر غیابش آه حسرت سر مى داد ،بيین کوفیيان
نبود.
دیگر هیچ نشانى از یاران آگاه رسول خدا

و على

 ،که به آنها اعتمياد ميى

کرد و در اداره جنگها از ایشان کمق مى گرفت ،در جامعه کوفه دیده نمى شد....
دفتر زندگى درد آلود امام على ،آن قهرمان پیشگام جنگها ،نیز بيه تیيغ خیانيت بسيته
شده بود .مگر او نبود که اندکى پیش از شهادتش بر فراز منبررفت و قرآنى باالى سيرش
باز کرد و خطاب به پروردگارش گفت:
«چه چیزى تیره روزترین شما را از کشتن من مانع ميى شيود؟! خيدایا!مين اینيان را
خسته کردم و اینان نیز مرا به ستوه آورده اند .پس ایشان را ازمن و مرا از ایشان آسيوده
گردان».

()15

این در حالى است که على

اندکى پیش از شهادت ،سپاهى براى نبيرد بيا معاویيه

بسیج کرده بود و این همان سپاهى بود که پس از وى فرزندش امام حسن فرمانيدهى آن
را عهده دار شد ،امّا تضعیف اراده سپاهیان واختالف نظر آنيان ونیيز خیانيت فرمانيدهان
سپاه موجب شکست سپاه حضرت شد .به طورى که مى توان گفت که اگر همین عواميل
در زمان حیات حضرت على نیز رد مى داد او را نیز با شکست مواجه مى کرد.
امّا تقدیر آن بود که امیرمؤمنان به شهادت رسد و صلح به دست فرزنيدبزرگوارش کيه
پیامبر

گفته بود .خداوند به وسیله او میان دو گروه ازامّتش اصالح بر قرار مى کند،

امضا شود.
در حدیثى از حارث همدانى آمده است که گفت:
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چون امیرمؤمنان شهید شد ،مردم نزد امام حسن آمدند و گفتنيد :توجانشيین پيدرت و
وصىّ اویى و ما گوش به فرمان تو هستیم .پس بر ماحکومت کن .اميام حسين بيه آنيان
گفت:
«به خداى سوگند که دروغ مى گویید .شما به کسى که بهتير از مين بودوفيا نکردیيد
آنگاه چگونه به من وفادار خواهید ماند؟ و چگونه من به شما اطمینان کنم در حالى که به
شما اعتماد ندارم؟ اگر راست مى گوییيدقرار مين و شيما اردوگياه ميداین باشيد ،آنجيا
وفادارى نشان دهید».
امام حسن

()19

در چنین شرایط دشوارى چه مى توانست بکند؟ آیا باسيپاهیان خيود

باید مانند معاویه رفتار مى کرد ،اموال مسلمانان را به آنهابذل وبخشيش ميى کيرد و هير
کس را که از خود گریزان دید با عسل زهر آلوداز میان مى برد ،یا آنکه روش پيدرش را
پیش مى گرفت هر چند که این امرحکومت او را با سختیها و دشواریها مواجه سازد؟
آن حضرت از حکومت دست شست ،چرا که پى برد که حکومت نمى تواند وسیله اى
پاك براى تحقّ بخشیدن بيه اهيداف و ارزشيهاى رسيالت باشيد .او وسيیله اى بهتير از
حکومت یافت و آن پیوستن به صفوف مخالفان و دمیدن دوباره روح مکتيب در امّيت از
طری پرورش رهبران و نشر افکارورهبرى مؤمنان راستین مخالف با حکومت و توسيعه
مبارزه مخالفان بود.
 - 4شرطهاى صلح نامه اى که امام

بر معاویه امال کرد و آنهيا رامعیيار سيالمت

حکومت دانست خود گواه آن است که آن حضرت دراندیشه طرح نقشه اى براى رویایى
با اوااد فاسد بوده است ،امّا با به کارگیرى وسایل دیگرى جز ابزار حکومت .در برخى
از موارد این صلح نامه آمده است:
 - 1معاویه باید به کتاب خدا و سنّت پیامبرش و روش جانشینان صيالح آن حضيرت
حکومت کند.
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 - 2معاویة بن ابى سفیان نباید کسى را پس از خود به عنوان جانشین معرفى و تعیین
کند ،بلکه تعیین خلیفه پس از وى بر عهده شوراى مسلمانان است.
 - 4مردم در هر کجا که باشند یا در شام و یا در عراق یا در حجاز و یادر یمن بایيد
در امن و امان به سر برند.
 - 4یاران و پیروان على و اموال و زنان و فرزندانشان باید از هرگونه تعرر مصيون
باشند.
 - 2معاویه نباید علیه حسن بن على و برادرش حسین و نیز دیگر افرادخاندان رسول
خدا

در نهان و آشکار دست به توطئه بزند و یا آنها رادر هر کجيا کيه باشيند بيه

هراس اندازد.

()27

نگاهى گذرا به این شرطها ما را بدین نکته رهنمون مى کنيد کيه ایين صيلح ناميه در
برگیرنده مهم ترین قانونهاى حکومتى اسالم اعم از قانونى بودن حکومت بر طب کتاب و
سنّت و شورایى بودن حکومت مى باشد .بنابر این شرطها ،معاویه مسؤول برقرارى امنیّت
است.

براى مردم و بویژه رهبرى مخالفان یعنى خاندان پیامبر

معاویه نیز این شرطها را به عنوان اساس حکومت در نزد مردم پذیرفت .امام

نیيز

بدین وسیله مهمترین راه را براى نمایاندن حقیقيت معاویيه و آگياه کيردن اندیشيمندان و
دیندارانى که بر برخى از شرطهاى این صلح نامه مخالفت مى کردند ،انتخاب کرد.
امام حسن براى قانع کردن گروهى از مسلمانان بيه صيلح بيا معاویيه ،رنيج فراوانيى
متحمّل شد ،زیرا جانها در اشتیاق نبرد با معاویه مى سوخت وهمین امر موجب ميى شيد
که آنان بیعت با وى را خوشایند ندانند .افزون بر اینکه ساده لوحان خوارج عقیده داشتند
که هر کس حکومت را به معاویه بسپارد بيه کفير گراییيده اسيت و حتّيى نسيبت بيه آن
حضرت گفتند":به خدا سوگند این مرد کافر شده است» !

()21
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امام حسن

پس از انعقاد صلح نامه با معاویه بيراى ميردم سيخنانى ایيراد کيرد و

گفت:
«اى مردم! اگر شما در تميام دنیيا در پيى ميردى بگردیيد کيه جيدّش رسيول خيدا
باشد ،جز من و برادرم کسى را نمى یابید .معاویه بر سير حقّيى بيامن بيه منازعيه
برخاست که ازآنِ من بود ،امّا به خاطر صالح امّت وجليوگیرى از خيونریزى آن را بيدو
واگذاردم و شما با من بیعت کردید که با کسى که من آشتى کنم شما نیز آشيتى جوییيد و
من چنین صالح دیدم که بامعاویه صلح کنم تا آنچه کردم خود حجّتى باشد بر کسيى کيه
این امر راآرزو مى کرد و من مى دانم ،شاید آزمونى باشد و متاعى براى مدتى چند».

()22

با این وجود حتّى برخى از اصحاب بزرگ آن حضرت نیيز بير وى اعتيرار کردنيد.
حجر بن عدّى با او گفت« :به خدا قسم دوست داشتم که تو در این روز وفات مى یافتى
و ما نیز با تو مى مردیم و چنین روزى رانمى دیدم .ما بازگشتیم در حالى که مجبيور بيه
پذیرش آنچه دوست نداشتیم شدیم و آنان بدانچه دوست مى داشتند ،شادمان و خوشحال
بازگشتند».
به نظر مى رسد که امام مایل نبود در مقابل دیگران به سخن حجير پاسيخ گویيد ،امّيا
همین که با او خلوت کرد ،فرمود:
«اى حجر! من سخن تو را در مجلس معاویه شنیدم .هر کسى ،آنچه راکه تيو دوسيت
مى دارى دوست ندارد و راى او همانند راى تو نیست .من جزبراى ابقياى شيما تين بيه
چنین کارى ندادم و خداوند متعال هر روز دست اندکار امرى است».
سفیان نیز که یکى از پیروان امیرمؤمنان و امام حسن

()24

بيود ،نزداميام حسين آميد،

عدّه اى در محضر امام مجتبى حضور داشتند .سفیان خطاب به امام گفت :سالم بر تيو اى
خوار کننده مؤمنان!
امام پاسخ داد :سالم بر تو اى سفیان.
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سفیان در ادامه روایت گوید :از مرکوبم پایین جستم و آن را بستم وسپس بيه خيدمت
امام حسن

رسیدم آن حضرت پرسید:

اى سفیان چه گفتى؟
گفتم :سالم بر تو اى خوار کننده مؤمنان .پدر و مادرم به فدایت ،به خيدا سيوگند تيو
وقتى با این عصیانگر (معاویه) بیعت کردى و حکومت رابه این ملعون ،فرزند آن زن جگر
خواره تسلیم نمودى ما را سر افکنده ساختى ،حال آنکه صيد هيزار نفير در اختیيار تيو
هستند که حاارند دربرابرت بمیرند و خداوند کار حکومت را به تو وانهاده اسيت .اميام
حسن در پاسخ گفت« :اى سفیان! ما اهل بیت ،هر گاه به ح ّ پى بریم بدان تمسق کنیم.
من از على

شنیدم که مى گفت از رسول خدا

شنیدم که ميى فرميود :روزهيا

وشبها سپرى نشود تا آنکه کار این امّت بر مردى که سيرینى پهين وگليویى گشياده دارد
وهرچه مى خورد سیر نمى شود ،جمع آید.
خداوند به او نمى نگرد و نمى میرد مگر آنکه هیچ پوزش خيواهى درآسيمان و هيیچ
یاورى در زمین ندارد .این مرد همان معاویه است و من مى دانم که خداونيد خيود تميام
کننده کار خویش است».
سپس مؤذن بانگ برداشت وما به طرف کسى که شیر شترش را مى دوشید ،رفتیم ،آن
حضرت کاسه اى گرفت و همان طور ایستاده نوشید و سپس مرانیز از آن نوشيانید و بيا
هم به سوى مسجد رفتیم .آن حضرت به من فرمود:
«اى سفیان چه شد که آمدى؟ گفتم :به خدایى که محمّيد را بيه هيدایت و دیين حي
مبعوث کرد ،محبّت شما موجب شد تا بیایم .فرمود :پس مژده باد بر تو اى سفیان که مين
از على

شنیدم که مى گفيت :اهيل بیيت مين و

شنیدم که مى فرمود از پیامبر

دوستدارانشان مانند این دو (انگشتان سبابه خود را نشان داد) یا این دو (انگشتان سبابه و
انگشت وسط خود رانشان داد) بر حور ،بر من وارد مى شوند.
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در حالى که یکى از آن دو بردیگرى برترى دارد .شاد باش اى سفیان که دنیا نیکوکار
و گنهکار را در برمى گیرد تا آنکه خداونيد پیشيوایى حي ّ از خانيدان محمّيد

را

مبعوث کند».
گاهى اوقات حتّى امام حسن

 ،اصحاب خود را به بیعت با معاویه فرمان ميى داد.

از جمله روزى قیس بن سعد بن عباده انصارى ،رئیس «شرطةالخمیس» ،کيه بيه وسيیله
امام على بنیان نهاده شده بود ،بر معاویه داخل شد .معاویه به او گفت :بیعت کن .قیس بيه
امام حسن نگریست و پرسید :اى ابو محمّد! آیا بیعت کنم؟ معاویه گفت :آیا دست بيردار
نیستى؟به خدا سوگند من.

()24

قیس گفت :هیچ کارى نمى توانى بکنى به خدا قسم اگر بخواهم مى توانم نقض بیعيت
کنم.
آنگاه امام حسن
گفته امام اطاعت کرد.

به سوى قیس رفت و به او گفت :قیس بیعت کن .قيیس نیيز از
()22
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بخش دوم :موضع گيريهاى تابناك
امام میوه هاى صلح را مى چیند هدف اصلى امام حسن از انعقاد صلح بيا معاویيه در
واقع افشا کردن ماهیّت آن مرد نیرنگ باز و نابود کردن حکومت استوار شده بر ارزشهاى
جاهلى او بود .امام حسن

مى خواست از نو صفوف مخالفان را نظم بخشد و از هير

فرصتى براى برانگیختن روح ایمان و تقوا در مردم بهره بردارى کند.
در زیر به برخى از موايع گیریهياى درخشيان آن اميام در مقابيل معاویيه خيواهیم
پرداخت .در واقع این مواع گیریها ،تاج و تخت معاویه رامى لرزاند و روش مقاوميت را
به مخالفان حکومت مى آموخت:
الف  -اندکى پس از برقرارى صلح ،معاویه براى ایراد سخنرانى بر منبرنشست و گفت:
حسن بن على مرا شایسته خالفت تشخیص داد و خود راسزاوار این امر ندانست.
امام حسن

نیز در آن مجلس حضور داشت و یق پله پایین تر ازمعاویيه نشسيته

بود .چون سخنان معاویه به پایان رسید ،آن حضرت برخاست و خداى را بدانچه شایسته
بود ،ستود و آنگاه از روز مباهله یادکرد و فرمود:
«پس رسول خدا

از خالی  ،پدرم و از فرزندان من و برادرم و اززنان مادرم را
()21

بیاورد )21( .ما اهل و دودمان او هستیم .او از ماست و ما ازاویيیم .و چيون آیيه تطهیير
نازل شد ،رسول خدا

ما را در زیر عباى خیبرى ام سلمه (رر) گرد آورد و آنگاه

فرمود :بار خدایا! اینان اهل بیت و دودمان منند .پس پلیدى را از ایشان بزداى و آنهيا را
پاك کن .درزیر این عبيا جيز مين و بيرادر و پيدرم و ميادرم کيس دیگيرى نبيود و در
مسجدهیچ کسى اجازه جنب شدن نداشت و هیچ کس را ح ّ به دنیيا آميدن در آن نبيود
مگر پیامبر

و پدرم و این کرامتى بود از جانب خداوند به ما و شما خود جایگاه ما

را در نزد رسول خدا

دیده بودید.
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همچنین آن حضرت فرمان داد تا درهایى را که به روى مسجد گشوده مى شد ببندنيد
مگر درب خانه ما را .برخى در این باره از حضرتش پرسش کردند و وى فرمود :مين از
جانب خود نمى گویم که کدام در را ببندید و کدام را بگشایید ،بلکه خداوند بيه بسيتن و
گشودن این درها فرمان داده است.
اینق معاویه پنداشته است که من او را شایسته خالفت دانسيته و خيودرا سيزاوار آن
ندانسته ام .او دروغ مى گوید .ما در کتاب خدا و بر زبان پیامبرش نسبت به مردمان اولى
هستیم .اهل بیت همواره و از زمانى که خداوند ،پیامبرش را به سوى خود برد ،زیر سيتم
بوده اند .پس خداوندمیان ما و کسانى که ح ّ ما را به ستم گرفته و بر گردن ما باال رفتيه
اند و مردم را بر ادّ ما شورانده وسهم ما را از «فى ء»( )25بازداشته و مادر ما را از حقّيى
که رسول خدا

براى او قرار داده بود ،محروم کرده اند ،داورى فرماید.

به خدا سوگند یاد مى کنم که اگر مردم به هنگامى که رسول خدا

آنان را تيرك

گفت با پدرم بیعت مى کردند ،همانا آسمان باران رحمتش رابر آنان فرو مى بارید و زمین
برکتش را از آنان دریغ نمى داشت.
وتو اى معاویه! در این خالفت طمع نمى کردى .چون این خالفيت از جایگياه اصيلى
خود برون آمد ،قریش بر سر آن جدال کردند و آزاد شيدگان (طلقياء) و فرزنيدان آنيان،
یعنى تو ویارانت ،در آن طمع کردید.
در حالى که رسول خدا

فرمود :کار هیچ امّتى تباه نشيد مگير آنکيه ميردى در

میان آنان به حکومت رسید که عالمتر از او نیز یافت ميى شيد ،امّيا وى آن امّيت را بيه
درجات پست تر سوق مى دهد تا بدانجایى رسند که از آن گریخته بودند.
بنى اسرائیل با آنکه مى دانستند هارون جانشین موسى اسيت ،امّيا او را رهاکردنيد و
پیرو سامرى شدند .این امّت نیز پدر مرا وانهادند و با دیگرى دسيت بیعيت دادنيد .حيال
آنکه خود از رسول خدا

شنیده بودند که به پدرم مى فرمود« :تيو نسيبت بيه مين
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همچون هارونى نسبت به موسى ،جزآنکه پیامبر نیستى» .اینان خود دیده بودند که رسول
خدا

پدرم را درروز غدیر خم منصوب کرد و بدیشان فرمود که شاهدان ،غایبان را

از این مواود آگاه سازند.
از قوم خویش گریخت در حالى که آنان را بيه خيداى تعيالى ميى

رسول خدا

خواند تا آنکه در غارى وارد شد و اگر یاورانى مى یافت هرگزنمى گریخت وهنگامى که
آنانرا دعوت کرد ،پدرم دستش را در دست پیامبر نهاد و به فریاد او رسید به هنگامى کيه
فریاد رسى نداشت.
پس خداوند هارون را در گشایشى ،قرار داد در زمانى که او را ناتوان گرفتندونزدیق
بود بکشندش و خداوند پیامبر

را در گشایشى قرار داد .هنگامى کيه وى بيه غيار

قدم نهاد و یارانى نیافت و پدرم و من نیز درگشایشى از خداى هستیم به هنگامى که ایين
امّت ما را تنها و بى یاور گذارد و با تو بیعت کرد.
اى معاویه :آنچه گفتم تماماً نمونه ها و سنّت هابود که یکى از پس دیگيرى روى ميى
دهد .اى مردم! به راستى که اگر شمابین مشرق و مزرب جهيان را بکاویيد کيه ميردى را
بیابید که زاده پیامبرى باشد ،به جز من و برادرم کس دیگرى را نمى یابید و مين بيا ایين
(معاویه) بیعت کردم و اگر چه مى دانم که این آزمونى است براى شما و متاعى اسيت تيا
روزگارى چند».

()29

ب  -یق بار دیگر معاویه بر فراز منبر رفت و به امیرمؤمنان

ناسيزا گفيت .اميام

حسن که در آن مجلس حضور داشت .با معاویيه بيه مجادليه پرداخيت و او را در برابير
دیدگان مردم رسوا کرد .در این باره درروایت آمده است:
«پس از آنکه پیمان نامه صلح امضا شد ،معاویه به کوفه رفيت و چنيدروزى در آنجيا
اقامت گزید .چون کار بیعت با وى به پایان رسید براى ميردم بيه سيخنرانى ایسيتاد و از
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امیرمؤمنان على یاد کرد و به او و سپس به اميام حسين ناسيزا گفيت .حسين و حسيین
در آن مجلس حضور داشتند.
پس حسین برخاست تا سخنان معاویه را پاسخ گوید ،امام حسن دست اورا گرفيت و
بر جایش نشاند وسپس خود برخاست و فرمود :اى کسى که ازعلى یياد ميى کنيى .مين
حسن هستم و على پدر من است وتو معاویه اى وپدرت صخر است .مادر مين فاطميه و
مادر تو هند است و پدر بزرگ من رسول خدا

و نیياى تيو حيرب اسيت و ميادر

بزرگ من خدیجه و مادر بزرگ توقتیله است.
پس لعنت خداى بر گمنام ترین ،پست نژادترین و بد قوم ترین و دیرینه ترین کيافر و
مناف ما باد! عدّه اى از کسانى که در مسجد حضورداشتند در پى این دعا گفتنيد :آميین
آمین».

()47

ج  -در شام ،جایى که معاویه بیست سيال پایگياه خالفيتش را در آنجانهياده بيود و
دروغهاى جدیدى بر اسالم مى بست ،به طورى که نزدیق بود تا آیین تازه اى به وجيود
آورد ،امام حسن مجتبى به مخالفت با نظام فاسدا و برخاست و اعالم کرد که من و خيط
سیرم ،براى رهبرى مسلمانان بهترو شایسته تر مى باشيیم .تياریخ ایين حادثيه را چنيین
بازگو مى کند:
روایت کرده اند که عمرو بن عاص به معاویه گفت :حسن بين عليى ميردى نياتوان و
عاجز است و چون بر فراز منبر رود و مردم به او بنگرندخجل مى شود واز گفتن باز مى
ماند .اى کاش به او اجازه سخن دهى .پس معاویه به امام حسن گفت :اى ابو محمّيد! اى
کاش بر منبر مى نشستى و مارا اندرز مى گفتى!
امام برخاست و ستایش خداى را به جا آورد و بر او درود فرستاد .وسپس فرمود:
«هر که مرا مى شناسد ،مى داند که کیستم و آنکه مرا نمى شناسد بداندکه مين حسين
پسر على و پسر بانوى زنان ،فاطمه دخت رسول خدا
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هسيتم .مين فرزنيد رسيول

خدایم ،من فرزند چراغ تابانم ،من فرزند مژده بخش و بیم دهنيده ام ،مين فرزنيد کسيى
هستم که به رحمت براى جهانیان مبعوث شد.
فرزند آن کس که به سوى جن و انس مبعوث شد منم ،فرزندبهترین خل خدا پيس از
رسول خدا .منم ،فرزند صاحب فضایل منم ،فرزند صاحب معجزات و دالیل ،منم فرزنيد
امیرمؤمنان ،منم کسى که ازرسیدن به حقش بازداشته شده ،منم یکى از دو سرور جوانيان
بهشتى .منم فرزند رکن و مقام ،منم فرزند مکّه و منى ،منم فرزند مشعر و عرفات».
معاویه از شنیدن این سخنان به خشم آمد و گفت :دست از این سخنان بيردار و بيراى
ما از خرماى تازه بگو .امام

در پاسخ او فرمود :باد آن را آبستن کنيد و گرميا آن را

بپزد و خنکى شب خوشبویش گرداند .آنگاه دنبال سخن خود را گرفت و ادامه داد:
«منم فرزند شفیع مطاد ،منم فرزند کسى که قریش در برابرش تسلیم شدند .منم فرزند
».

پیشواى مردم و فرزند محمّد رسول خدا

معاویه ترسید که مردم با شنیدن این سخنان ،به آن حضرت متمایل شيوند ،از ایين رو
گفت :اى ابو محمّد! پایین بیا .آنچه گفتى کافى است.
امام حسن از منبر پایین آمد .معاویه به او گفت :فکر کردى در آینيده خلیفيه خيواهى
شد؟ تو را با خالفت چکار؟! امام حسن به او فرمود:
« خلیفه کسى است که بر طب کتاب خدا و سنّت رسول خدا رفتار کندنه کسى کيه بيا
زور خلیفه شود و سنّت رسول را تعطیل کند و دنیا را پدر و مادر خود گیرد و حکيومتى
را صاحب شود که اندکى از آن کام جوید و سپس لذّتش تمام شود و رنج و دردش باقى
بماند».
آنگاه امام حسن ساعتى خاموش ماند و سپس پیراهنش را تکاندوبرخاست که بيرود،
امّا عمرو بن عاص به وى گفت :بنشین ،من از توپرسشهایى دارم.
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امام فرمود :هر چه مى خواهى بپرس .عمرو پرسید :مرا از معانى کرم و یارى و مروّت
آگاه گردان .پس امام حسن فرمود:
«کرم ،اقدام به نیکى و بخشش پیش از درخواسيت اسيت .یيارى دفياد از نياموس و
بردبارى در هنگام سختیهاست و مروّت آن است که مرد دین خود را حفظ کنيد و نفيس
خود را از پلیدیها دور دارد و حقوقى را که برگردن دارد ادا کند و بيا بانيگ رسيا سيالم
گوید».
همین که امام حسن

بیرون رفت ،معاویه عمرو را به باد نکوهش گرفيت وگفيت:

شامیان را فاسد کردى .عمرو گفت :دست نگه دار .شامیان تو را به خاطر دین و ایمانيت
دوست ندارند ،بلکه تو را به خاطر دنیادوست دارند تا نصیبى از تو بدانها برسد .شمشیر و
پول هم که در دست توست ،بنابر این سخن حسن چندان تأثیرى در آنها ندارد.

21

()41

حركت به سوى مدينه
امام حسن مجتبى چند ماهى در کوفه اقامت گزید و سپس از آن دیاررخت برکشید .با
رفتن امام از کوفه ،خیر نیز از آن شهر کوچ کرد .درهميان روزهيایى کيه آن حضيرت از
کوفه بیرون رفت ،طاعون سختى در آن شهر شیود یافت و شيمار بسيیارى از کوفیيان و
حتّى والى آن شهر ،ولید بن مزیره ،در اثر ابتال به بیمارى طاعون از دنیا رفتند.
چون امام حسن

به مدینه رسید ،مردم مدینيه بيه گرميى ازآن حضيرت اسيتقبال

کردند .امام در آن دیار بر ادّ معاویه و توطئه هایش علیيه مسيلمانان ،بيه جنيگ سيرد
متوسّل شد.
تا آنجا که پس از یق سال به شام ،پایتخت خالفيت اسيالمى در آن روز رفيت و در
آنجا مردم را به نهضتى که براى به ثمر رساندن آن خل شده و براى آن قیام کيرده و بيا
آن زندگى کرده بود ،یعنى احقاق ح ّ و نابودى باطل ،دعوت کرد.
امام حسن در این مسافرت تبلیزى به مردم شام تفهیم کرد کيه معاویيه بيااین تبلیزيات
گمراه کننده ،براى خالفت و رهبرى مسلمانان شایستگى ندارد ومى خواهيد ميردم را بيه
همان جاهلیّت روزگار پدرش باز گرداند و مردم را به بنيدگى بکشياند و خيون آنيان را
بمکد و براى او مهم نیست که مردم پس از این ،نیکبخت شوند یا تیره روز.
از این رو شگفت آور نیست اگر مى بینیم تمام کسانى که گرد معاویه راميى گرفتنيد و
از اندیشه هاى او هوادراى مى کردند و جان خود را در گرو دعوت او مى گذاشتند ،همه
از کسانى بودند که پیش از این خود یا خانواده شان به گرد ابوسفیان جمع مى آمدند و از
اندیشه هاى او دفاد مى کردند ،زیرا معاویه در حقیقت رهبرى حزب اميوى را بير عهيده
داشت که پیش از وى پدرش ،ابوسفیان ،آن را با همان مفاهیم و عادت و رفتارهدایت مى
کرد.
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همچنین نباید در شگفت شویم هنگامى که مى بینیم یاران امام حسن کسانى هستند که
پیش از این با ابوسفیان و حزبش سر ستیز داشتند و از ارزشهاى مکتب دفاد مى کردند.
در واقع حرکت معاویه ،واکنش جاهالنه اى بود بر ايدّ انتشيار مکتيب اسيالم وایين
حرکت با روم پیوندى کامل داشت.
معاویه بر کسانى مانند عمرو بن عاص ،زیاد بن ابیه ،عتبة بن ابوسفیان ،مزیرة بن شعبه
و افراد دیگرى همانند آنها که چهره هایشان یاچهره هاى قبایلشيان در جنگهياى بيدر و
خندق بر ما آشکار مى شود ،تکیّه کامل داشت .او همچنین بر نصارا که نیرویيى متنيابهى
در حکومت اموى براى خود دست و پا کرده بودند ،متّکى بود.
او هر شب ،مجمعى تشکیل مى داد وعدّه اى اخبار جنگهاى گذشته را ،بویژه تجيارب
روم در جنگهاى سیاسى را ،بر او مى خواندند و وى درجنگهاى سیاسى خود شیوه هياى
آنان را به کار مى بست.
از اینجا در مى یابیم که جنگ میان امیرمؤمنان على بن ابيى طاليب یافرزنيدش اميام
حسن با معاویه ،تنها بر سر حکومت یا جنگ میان دوحزب در محدوده مملکت اسيالمى
نبوده است بلکه این جنگ را باید جدالى آشکار میان کفر که به گونه اى خزنده در پیش
روى بود ،و اسالم ناب قلمداد کرد.
از همین روست که امام حسن براى رویارویى در این جنگ ،شیوه اى مخصيوص بيه
کار مى گیرد .او با مسافرت به شام ،پایتخت خالفت معاویه ،تصيمیم ميى گیيرد دعيوت
خود را آشکارا مطرح کند .وى براى آن که ح ّ را استوار دارد ،جيان خيود را در راه آن
گذارد و طبیعى بودکه شامیان به او که رهبرى مخالفان حکومت آنان و نیز رهبرى جنيگ
مخالفت با سیاست هایشان را در دست داشت ،توجّه مى کردند و بيه ناچيار بسيیارى از
آنان به سویش جذب مى شدند.
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آن حضرت

نیز در این هنگام فرصت مى یافت تا پیام خيود را بيه گيوش آنيان

برساند و شیشه عمر سیاسى معاویه را درهم شکند و خوابهياى جياهلى وار او را از هيم
بگسلد.
صفحات تاریخ ،بسیارى از خطبه هاى آن حضرت را که براى شامیان ایراد کرده بيود،
در خود ثبت کرده است .این خطبه ها در جان اهل شام تأثیر به سزایى داشت تا آنجا که
هوا خواهان معاویه به نزد او رفتندو گفتند :حسن ،یاد و نام پدرش را زنده کرد .او سخن
مى گوید و مردم تصدیقش مى کنند ،فرمان مى دهد و مردم فرمانش مى برنيد و پیيروان
بسیاریافته است و این واع اگر ادامه یابد ،کار باال خواهد گرفت و خطراتى ازجانيب او
همواره ما را تهدید خواهد کرد.
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سياست امام و حكومت معاويه
امام حسن مجتبى

بدین سان رهبرى جناح سیاسى نیرومندى را برادّ معاویه بيه

عهده گرفت .آن حضرت پیروانش را در هر گوشه و کنارى رهبرى ميى کيرد و صيفوف
آنان را نظم مى بخشید و استعدادهایشان را بارورمى سياخت ودر برابير سيتیزه گریهيا و
فریبهاى معاویه ،از آن دفاد مى کرد .همچنین در همان زمان ،آن حضرت به نشر فرهنگ
اسالمى در سر تا سرمملکت اسالمى ،از طری نامه یا گروهى از شياگردان برجسيته اش
که خودامور مادى و معنوى آنان را بر عهده گرفته بود و آنان را به این سوى و آن سوى
مى فرستاد و یا از طری خطبه هایى که در ایام حج و غیر آن ایرادمى کيرد ،همّيت ميى
گمارد .از این راه جریان فرهنگى اصیل امت را رهبرى میکرد.
از همین جاست که مى توان پى برد که چرا آن حضرت مدینه منوره را به عنوان وطن
دائِمِ خود برگزید ،زیرا در آن شهر گروهى از انصار و نیزکسان دیگرى بودند که امام ميى
توانست با ارشاد و راهنمایى آنان ،راهى براى هدایت امّيت بگشياید ،چيرا کيه انصيار و
فرزندان آنان از نظر فکرى ،مقتداى مسلمانان به شمار مى رفتند .بنابر این هر کس که بيه
رهبرى انصاردست مى یافت مى توانست عمالً رهبرى امّت را به دست گیرد.
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شهادت فرجامى شايسته
سیاست خردمندانه اميام حسين

و جایگياه واالى او در میيان امّيت ،معاویيه را

واداشت تا در قدرت خویش نسبت به مخالفت با آن حضرت وناشایستگى اش در تکیيه
زدن بر مسند خالفت به تردید افتد ،زیرا اوگامى مخالف با مصالح خدا یا امّيت بير نميى
داشت مگر آنکه امام حسن ودرپى او امّت اسالمى بر وى اعترار مى کردند.
از این رو کوششهاى معاویه با شکست مواجه شده و آرزوهایش بيه تبياهى گراییيده
بود .بنابراین در پى یافتن چاره اى بر آمد که او را تا اندازه بسیارى موفّي گردانيد .ایين
چاره ،ریختن خون امام حسن از طری زهرى بود که براى همسر امام فرستاده بود.
پیش از این گفتیم که در منط معاویه ،ارتکاب هر جنایتى توجیه شده بيه شيمار ميى
آمد .بنابر تعبیر سخیف وى ،خداوند سپاهیانى در عسيل داشيت .هرگياه کيه او از کسيى
ناخشنود مى شد مقدارى از عسل را به زهرمى آمیخت و وى را بدین حیليه از میيان بير
مى داشت.
معاویه این حیله را چند بار علیه امام حسن

نیز آزمایش کرد ،امّااین زهير در آن

حضرت کارگر نیفتاد و کوشش معاویه با شکست مواجه شد .از این رو معاویه به پادشياه
روم نامه اى نوشت و از وى درخواست کرد که زهرى کشنده برایش ارسال دارد.
پادشاه روم در پاسخ معاویه گفت :درآیین ما روا نیست در کشتن کسى که بيا ميا سير
ستیز ندارد ،همکارى کنیم .معاویه در پاسخ به او پیزام داد .این مرد (امام حسين) فرزنيد
کسى است که در دیار تهامه خروج کرد( )42و خواستار سرزمین پدرت شد .من مى خواهم
او را با زهر از میان بردارم تا مردم و کشور را از شرّ او آسوده سازم.
پادشاه روم آن زهر کشنده را براى معاویه فرستاد و معاویه نیز آن رابه وسيیله جعيده،
همسر خیانتکار امام حسن

 ،که به خاندانى بد کارانتساب داشت )44( ،بيه آن حضيرت

نوشانید.
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چهل یا شصت روز از نوشیدن زهر گذشت وقتى آن حضرت تمام بوصيایاى خيود را
به برادرش امام حسین باز گفت و دانست که مرگش فرارسیده است ،با خداوند بيه راز و
نیاز پرداخت و گفت:
«بار خدایا من خود را در بارگاه تو مى پندارم .این گرانترین حالت بر من است که تيا
کنون بمانند آن دچار نیامده ام .خداوندا مرگم را با من مأنوس گيردان و تنهيایى ام را در
آرامگاهم با من انس ده .شربت او (معاویه) در من اثرگذاشت به خدا سوگند او به وعيده
اى که داده بود وفا نکرد و آنچه را که گفته بود ،راست نبود».
آنگاه تا هنگام پیوستن به «رفی اعلى» آیاتى از قرآن مجید را زمزمه کرد.
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تشييع پيكر پاك آن حضرت
مدینه منوره براى تشییع جنازه فرزند دختر گرامى رسيول خيدا

 ،کسيى کيه از

هیچ اقدامى در جهت مصالح آنان فرو گذار نکرد ،به پاخاست .تشییع کنندگان پیکر پياك
آن حضرت را بر دوش گرفتند و او را به حرم نبوى مى بردند تا او را در آنجا بيه خياك
سپارند یا بنابر وصیّتى که امام کرده بود با او تجدید میثاق کنند.
عایشه نیز بر استرى سیاه و سفید سوار بود و ازبنى امیّه خواست که بیرون شوند .آنان
نیز به طرف صفوف شکوهمند تشییع کنندگان مهاجر و انصار ،بنى هاشيم و دیگير ميردم
مؤمن مدینه آمدند .عایشه فریاد زد :پروردگارا! جنگ بهتر از آرامش است .آیاعثميان در
جایى دور از مدینه به خاك سپرده شود و حسن در کنار جدش؟!
سپس در میان بنى هاشم فریاد زد :فرزندتان را دور کنید و او را ازاینجا ببرید که شما
قومى دشمن و مخالفید! اگر امام حسن به برادرش امام حسین وصیّت نکرده بيود کيه در
تشییع جنازه اش اجازه خونریزى ندهد واگر حسین در میان آنان بانگ نداده بود که «اى
بنى هاشم شما را به خداکه وصیّت برادرم را پایمال مکنید او را به سيوى بقیيع بریيد کيه
خود اوگفت :اگر مرا از به خاك سپارى در کنار جدّم بازداشتند ،با کسى نستیزیدو مرا در
بقیع ،در کنار مادرم ،دفن کنید» ،بنى هاشم زمین را از لوث وجيود بنيى امیّيه پياك ميى
کردند.
جسارت بنى امیّه تا آنجا باال گرفت که حتّى پیش از باز گرداندن جنازه به سوى بقیع،
اقدام به تیر باران جسد کردند به طورى که هفتاد تیر فقط بر پیکر پاك آن حضيرت فيرو
رفته بود.
تشییع کنندگان ،پیکر امام حسن

را به سوى بقیع بردند و در میان جمعیّيت انبيوه

مردم او را در مکانى که هم اکنون زیارتگاه آن حضرت است ،به خاك سپردند.
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سبط اکبر رسول خدا اینچنین پاك و مظلوم زیست و اینچنین ح ّ او راپایمال کردنيد.
و اینچنین مظلومانه به شهادت رسید.
درود خدا بر او باد تا زمانى که شب و روز پاینده است.
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بخش سوم :ويژگيهاى واالى اخالقى
خدا پرست و زاهد
 - 1امام حسن

 22 ،بار پیاده حج گزارد .در حالى که شترانش ازپيیش روى آن

حضرت حرکت مى کردند و هر گاه گروهى از مردم از کنارآن حضرت عبور مى کردنيد،
براى احترام به مقام واال و جایگاه بزرگ وى از مَرکبهاى خود فرود مى آمدند تا آنجا که
امام مجبور شد ،مسیر خود رااز جاده اصلى تزییر دهد و از بى راهه بيرود تيا بتوانيد در
مقابل خداوندکامالً فروتنى پیشه کند.
 - 2هر گاه خداى را یاد مى کرد ،مى گریست و اگر در حضيورش از قبرسيخن ميى
رفت اشق مى ریخت و چون درباره قیامت سخن مى گفتنيد گریيه ميى کيرد و اگير از
صراط سخن به میان مى آمد اشق مى ریخت و چون درمحضرش از حضور خالیي در
پیشگاه خداوند مقتدر سخن مى رفت واینکه هر کس در آنجا به کار خود مشزول است و
هیچ کس در آن روزنمى تواند دیگرى را بى نیاز کند ،ناگهان از ترس فریادى مى کشید و
از شدّت بیم و هراس از هوش مى رفت.
وقتى از بهشت و دوزد سخن مى گفت ،چون بى گناهان ،مضطرب مى شيد واز خيدا
خواستار بهشت مى شد و از آتش بدو پناه مى برد.
هنگامى که واو مى ساخت چهره اش زرد مى شد و زانوانش بيه ليرزه ميى افتياد و
چون براى نماز برمى خاست ،زردى رخسار و لرزش زانوانش بیشتر مى شد.
 - 4تمام دارایى اش را سه بار با خدا تقسیم کرد ..بدینگونه کيه نصيف آنيرا بخشيید
ونصف دیگر را براى خود نگه داشت و دوبار در راه خداتمامى دارائیش را انفاق کرد بيه
طورى که از دارایى اش هیچ چیز باقى نماند.
 - 4در همه احوال ،از روى بیم و امید ،زبانش به ذکر خداوندعزّوجلّ گویا بود.
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 - 2معاصران آن حضرت درباره وى گفته اند :او عابدترین و زاهدترین مردم روزگار
خود بود.
زهد آن حضرت ،آن چنان بارز و مشخص بود که حتّى برخى ازنخسيتین نویسيندگان
همچون محمّد بن على بن حسین بن بابویه (متيوفى  451ه) کتيابى مسيتقل در بياره آن
نوشته اند.

()44
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با ابهّت و دوست داشتنى
 - 1یکى از توصیفگران وى گفته است :هیچ کس او را ندید جز آن کيه تحيت تيأثیر
ابهّت وى قرار گرفت و هر کس با او رفت و آمد کرد محبّت وى را بر دل گرفت .هر گاه
دوست یا دشمنش با وى سخن مى گفتند ،شنیده نشد که در سخن گفتن به آنان گستاخى
کند یا سخنى گزاف بگوید.
درباره شمایل آن حضرت نیز گفته اند :هیچ کس از حسن بن على
و اخالق و سیرت و سرورى به رسول خدا

ازنظر خلقيت

شبیه تر نبود.

همچنین در خصوص ویژگیهاى ظاهرى وى گفته اند :سیمایش سيپیدبود وانيدکى بيه
سرخى مى زد چشمانى سیاه و فراد داشت .گونه هایش الغربود .ریشش انبوه و موهایى
مجعّد داشت گردنش گویى تُنگى نقره اى بود.
هیکلى زیبا داشت و چهارشانه و درشت استخوان بود .چنيدان اهيل مجادليه و سيتیز
نبود .قامتى میانه داشت نه بلند بود و نيه کوتياه و چهيره اى مليیح داشيت و از خيوش
سیماترین مردمان بود.
 - 2امام حسن نزد تمام مردم محبوب بود .دور و نزدیق به وى احترام مى گذاشيتند.
یکى از مظاهر عمومى محبوبیّت وى آن بود که بر در سرایش در مدینه فرشى برایش مى
گستردند و آن حضرت در همانجا مى نشست ونیازهاى مردم را برآورده ميى سياخت و
مشکالتشان را حل مى کرد.
هرکس که از آنجا مى گذشت اندکى درنگ مى کرد تا سخن آن حضيرت رابشينود و
چهره اش را ببیند و یاد سیماى رسول گرامى اسالم در ذهنش جان گیرد.
مردم بسیارى گرداگرد امام

را فرا مى گرفتند و راه عبورسوارکاران گرفته مى شد

و چون امام از این امر آگاه مى شد برمى خاست تامبادا راه دیگران را بند آورد.
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 - 4محمّد بن اسحاق درباره وى گوید :هیچ کس پيس از رسيول خيدا

ماننيد

حسن بن على به قله شرافت نرسید.
 - 4زبیر نیز در باره آن حضرت مى گوید :به خدا زنان از پدیيد آوردن کسيى چيون
حسن بن على ناتوانند.
 - 2ابن عبّاس ،به منظور نشان دادن توااع خود ،افسار شتران حسن وحسيین را بيه
دست مى گرفت .مردم نیز از مراتب خضود ابن عبّاس نسبت به آن دو بيه خيوبى آگياه
بودند.
ابن عبّاس عنان شتران آن دو را مى گرفت وهمچون کسى که براى این کار پيول ميى
گرفت ،شتران آنان را به جلومى برد ،ابن عبّاس در ح ّ امام حسین نیز چنيین ميى کيرد.
روزى مدرك بن زیاد وى را در این حالت دید .بسیار شگفت زده شد ،زیرا مى دیيد کيه
استاد مفسران تا این حد به حسین بن على احترام مى گذارد.
پس به ابن عبّاس رو کرد و با تعجّب گفت :تو از اینان پیرترى آنگاه عنيان مَرکَبِشيان
رامى گیرى؟! ابن عبّاس بر وى نهیب زد و گفت :اى فرو مایه! مگر نمى دانيى کيه اینيان
کیستند؟ این دو ،فرزندان رسول خدایند .آیا اینان همان کسيانى نیسيتند کيه خداونيد بيه
واسطه آنها به من نعمت گرفتن عنان مرکبشان راارزانيى داشيته و در برابرشيان فروتنيى
کنم؟!
 - 1پیش از این نیز گفته شد که چون آن حضرت به عزم گزاردن حيج باپياى پیياده
راهى مکّه مى شد ،وقتى مردم وى را مى دیدند از مرکبهاى خيودفرود ميى آمدنيد و در
کنار آن حضرت راه مى رفتند و تا وقتيى وى راه خيود رااز آنيان جيدا نميى کيرد ،بير
مرکوبهاى خود سوار نمى شدند.
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بخشنده و بزرگوار
 - 1مردى نیازمند نزد آن حضرت آمد ،امّا از حااران خجالت مى کشیدکه نیاز خود
را با امام

بازگو کند .امام به او فرمود :نیازت را بر کاغذى بنویس وآن را به ما بيده.

چون مرد نیازش را نوشت و امام آن را خواند ،باتوااع تمام دو برابير آنچيه را کيه ميرد
طلب کرده بود ،به وى بخشید .برخى که شاهد این صحنه بودند ،عرر کردند :اى فرزنيد
رسول خدا! این یاد داشت چه پر برکت بود! امام حسن به آنان فرمود :برکت ایين ورقيه
براى ما بیشتر است ،زیرا خداوند ما را شایسته انجام کار نیق قرار داده است.
آیا نمى دانید که کار خیر آن است که بدون درخواست انجام شود ،امّا اگر پيس از آن
که فرد نیازش را به تو باز گفت و تو بدو چیزى بخشیدى در واقيع بخشيش تيو در ازاى
آبروى او بوده است وچه بسا او شب را دربسترش با بى تابى و نگرانى به صبح رسانده و
در میان بیم و امید غوطه خورده است که آیا فردا اندوهناك و شکست خورده بازش مى
گردانند یابا خوشحالى و سرور؟
پس او به نزد تو مى آید در حالى که زانوانش مى لرزد و دلش از تيرس لبریيز شيده
است .پس اگر تو حاجت وى را در ازاى آبرویش روا دارى این براى او بسى بزرگتير از
کار خیرى است که در ح ّ اوانجام داده اى.
 - 2مردى نزد آن حضرت آمد و از وى کمق خواست .امام

پنجاه هزار درهم و

پانصد دینار به او بخشید و به وى فرمود :حمّالى بیاور تا این پولها را با خود ببيرد .ميرد
حمّالى حاار کرد پس امام رداء خود را به حمّال بخشید وفرمود :این هم کرایه حمّال.
 - 4اعرابى به قصد عرر حاجت نزد امام حسن آمد .آن حضرت به اطرافیيان خيود
فرمود :آنچه در خزانه است بدو ببخشید .چون به خزانه رفتند بیست هيزار درهيم در آن
یافتند و پیش از آنکه آن مرد نیاز خود رامطرح کند ،تمام آن مبلغ را به وى بخشیدند.
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اعرابى از چنین عملى شگفت زده شد و گفت :سرورم! چرا اجازه ندادى تيا نیيازم را
باز گویم و تو رابستایم؟! پس امام در پاسخ وى دو بیت زیر را خواند:
 ما مردمانى هستیم که بخشش ما فراوان و تازه است و امیيد و آرزو درآن سيیرابمى گردند.
 نفسهاى ما پیش از آنکه سائل ،نیاز خود را مطرح کند به وى مى بخشيند از تيرسآنکه مباد آبروى خواهنده بریزد.
 - 4سالى آن حضرت به همراه برادرش امام حسین و عبداللَّه بن جعفرعازم سفر حج
شدند .در میان راه از اسباب و اثاثیه خود غافل شدند و آنهارا از دسيت دادنيد .هير سيه
گرسنه و تشنه بودند تا آنکه پیر زنى را درخیمه اى دیدند .پس از او آب خواسيتند .پیير
زن گفت :این گوسفند ،شیرش را بدوشید و از گوشت آن بخورید .آنگاه سير گوسيفند را
برید و کبابى براى آنها فراهم ساخت .چون هر سه غذا خوردند به پیير زن گفتنيد :ميا از
قبیله قریشیم که اکنون به سوى مکّه مى رویم چون از حج بازگشتیم بيه سيوى مابیيا تيا
درباره تو نکویى کنیم.
روزها گذشت و پیر زن به تنگدستى مبتال شدپس به سوى مدینه منوره حرکيت کيرد.
امام حسن همین که چشمش به پیرزن افتاد ،او را شناخت و پرسید :آیا مرا مى شناسى؟
پیر زن گفت :نه .امام فرمود :من در چنین و چنان روزى میهمان تو بودم آنگاه دستور
دادهزار گوسفند و هزار دینار به وى ببخشند سپس پیر زن را نزد امام حسيین فرسيتاد و
آن حضرت نیز همان تعداد گوسفند و دینار به وى بخشید و آنگاه او را نزد عبداللَّيه بين
جعفر فرستاد و عبداللَّه نیز همان تعداد گوسفند و همان مقدار دینار به پیر زن بخشید.
 - 2دو مرد با یکدیگر به شدّت نزاد مى کردند .یکى اموى بود و دیگيرى هاشيمى و
نزاد آنان بر سر این بود که قوم کدامیق بخشنده تر هستند؟
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یکى از آن دو گفت :تو به سوى ده نفر از کسانت برو و من نیيز بيه سيوى ده نفير از
کسانم مى روم و از آنان مى خواهیم که به ما چیزى ببخشند .آنگاه مى بینیم که کدام یق
بخشنده ترند.
سپس چون این آزمون به پایان رسید ،اموال را به صاحبانشان باز پس مى دهیم .البته
آنان با خود شرط کرده بودند که کسى را از جریان این آزمون آگاه نسازند.
مرد اموى به سوى ده تن از کسانش رفت و از هر کدام از آنان هزاردرهم گرفت .مرد
هاشمى هم به سوى امام حسن بن على

رفت .آن حضرت دستور داد یکصد و پنجاه

هزار درهم به وى ببخشند .آنگاه آن مرد به نزد اميام حسيین رفيت .آن حضيرت از وى
پرسید :آیا پیش از من نزدکسى دیگرى هم رفته اى؟
وى پاسخ داد :نخست نزد امام حسن رفتم .فرمود :مين نميى تيوانم افيزون بير آنچيه
سرورم داده است ،بپردازم .آنگاه به وى یکصد و پنجاه هزار درهم بخشید.
مرد اموى با ده هزار درهم بازگشت و مرد هاشمى با سیصد هزار درهم آميد .بيا ایين
تفاوت که اموى این مبلغ را از ده نفر جمع آورى کرده بودوهاشمى تنها از دو نفير .چيون
مرد اموى آن همه درهم را دید خشمگین شد ،زیرا شکست خود را در گزافيه گيویى در
مورد قبیله اش مشاهده کرد.
چون این آزمون به پایان رسید ،بنابر شرطى که داشتند ،مرد اموى اموالى را که گرفتيه
بود به سوى صاحبانشان برد و آنان با کمال خوشحالى هر مبلزى را کيه داده بودنيد ،بياز
پس گرفتند.
مرد هاشمى نیز اموالى را که از امام حسن و امام حسین

ستانده بود به آنان بياز

گرداند ،امّا آن دو از پذیرش آن خود دارى کردندوفرمودند :ما رد بخشش خود را قبيول
نمى کنیم.
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فروتن و بردبار
 - 1امام حسن به گروهى از تهیدستان برخورد که بر سفره اى نشسته بودنيد وخيرده
هاى نان را مى خوردند .همین که آنان مرکب امام را دیدند ،به احترام او برخاسيتند و آن
حضرت را به غذا فرا خواندند و به وى گفتند:اى فرزند رسول خدا بفرمایید.
امام در حالى که مى فرمود« :خداوندمتکبران را دوست ندارد» از مرکب خيود پيایین
آمد و با آنان شرود به خوردن کرد .پس از تناول غذا ،آن حضرت آنيان را بيه میهميانى
خودفراخواند و ایشان را خوراك و لباس داد.
 - 2آن حضرت در دوران خالفت و امامت خود طوفانهاى بسیارسيهمناکى را تحمّيل
کرد که اگر این طوفانها بر کيوهى اصيابت ميى کردنيد ،آن را از جياى کنيده بودنيد .آن
حضرت در آن شرایط دشوار و حساس ،مسؤولیتى سنگین بر دوش داشت و با بردبيارى
و صبر توانست از عهده تحمّل آن برآید.
تا آنجا که مروان ،مخالف ترین دشيمنان وى ،در بياره حليم و بردبيارى آن حضيرت
گفت :حلم او چنان بود که کوهها با حلمش برابرى ميى کيرد .صيفت حليم از بيارزترین
ویژگیهاى امام حسن مجتبى بود و در این خصلت بسیار به پیامبر اکرم شباهت داشت.
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بخش چهارم :پرتوى از بالغت امام حسن
نه جبر و نه تفویض هر که به خداوند و قضا و قدر او ایمان نمى آورد البته کافر شيده
است .و هر که گناهش را به گردن پروردگارش اندازد ،مرتکب فجور شده اسيت .همانيا
خداوند به اجبار اطاعت نمى شود و با تسلّط بر او به کسى نمى بخشد ،زیرا او بير آنچيه
آنان در تصرف دارند ،مالق مطل است و برآنچه آنان را بر انجام آن توانا کرد ،تواناست.
پس اگر به طاعت عمل کردند خداوند میان آنان و کردارهایشان حایل نمى شود ،ولى
اگر به طاعت نخواهند عمل کنند خداوند هم آنان را به اجبار به عميل وانميى داردو اگير
خداوند مخلوقات را بر طاعت خویش مجبور مى کرد اجر و پاداش را از آنيان بير ميى
داشت و اگر خود آنان را بر انجام گناهان وامى داشت ،بندگان را عذاب نمى کيرد و اگير
ایشان را به حال خود وامى نهاد این عالمت ناتوانى او محسوب مى شد ،امّا خداونيد در
مخلوقاتش خواست ومشیّتى دارد که از دید آنان نهانش ساخته است.
پس اگر آنان به طاعات خداوندعمل کنند آن طاعتها بر ایشان منّيت اسيت و اگير بيه
معصیّت رفتار کنند آن معاصى ،بر ادّ آنان گواه است.
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مرگ در پى توست...
اى جناده! خود را براى کوچ مهیّا کن و پیش از رسیدن مرگت ،توشه اى فيراهم آر و
بدان که تو در پى دنیایى و مرگ در پى توست .اندوه روزى را که هنوز بر تيو نیاميده در
روزى که در آنى به خود راه مده و بدان که تو مالى بیش از آنچه کيه قيوت توسيت بيه
دست نمى آورى مگر آن که نگاهبان مال دیگيرى باشيى و بيدان کيه دنیيا در حالليش
حساب و در حرامش عقاب و در شبهاتش عتاب است.
پس دنیا را به منزله مردارى بدان و از آن به اندازه اى که تو را بس آید بهره مند شيو.
پس اگر آن مقدار حالل بود ،تودر استفاده از آن زهد پیشه کيرده اى و اگير حيرام بيود،
گناهى مرتکب نشده اى و تو همان گونه که از مردار بهره مند مى شوى از دنیا هيم بهيره
مندگشته اى .که اگر عقابى هم در کار باشد ،اندك بود .براى دنیایيت چنيان بکيوش کيه
انگار همیشه زندگى مى کنى و براى آخرتت چنان کار کن که انگار همین فردا مى میرى.
و اگر مى خواهى بدون داشتن قوم و قبیله ،عزیزو بدون داشتن سلطنت ،پر هیبت باشيى،
از خوارى نافرمانى خداوندبیرون آى و به عزّ طاعت خداوند قدم گذار.
و اگر نیازى در همراهى مردان داشتى با کسانى همراه شو کيه چيون بيا او نشسيت و
برخاست کردى ،تو را بیاراید و چون از او بگیرى تيو را حفيظ کنيد و چيون از او ميدد
جویى ،یارى ات کند و اگر سخنى بگویى تيو را تصيدی کنيد و اگير قيدرت یيابى ،آن
راتحکیم بخشد و اگر دستت را براى دادن فضلى دراز کنى ،آن را بگستراند و اگير از تيو
رخنه اى دید ،آن را پُر کند و اگر از تو نیکویى دید آن را بيه حسياب آورد و اگير از او
چیزى بخواهى به تو ببخشد و اگر تو خاموشى گزینى او با تو سيخن آغياز کنيد و اگير
گرفتارى براى تو پیش آمد با توهمدردى کند.
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کسى که از جانب او به تو رنج و گزندى نمى رسد و راهها ازجانب او بر تو دگرگيون
نمى شود و تو را به هنگام حقیقتها بى یاورنمى گذارد و اگر در حيال تقسيیم بيا هيم بيه
اختالف برخیزید او ،تو را برخود مقدّم مى دارد.

11

سخنان حكمت بار امام حسن
 - 1شوخى هیبت را مى خورد و (انسان) خاموش پر هیبت تر است.
 - 2کسى که از او درخواست شده آزاد است تا آنگاه که وعده دهد و به واسطه وعده
اى که داده ،بنده است تا آنگاه که به وعده اش عمل کند.
 - 4یقین ،پناهگاه سالمت است.
 - 4نخستین گام خردمندى ،معاشرت نیکو با مردمان است.
 - 2خویش کسى است که دوستى اش او را نزدیق کرده اگر چه نژادش دورباشيد و
بیگانه کسى است که دوستى اش او را دور کرده اگير چيه نيژادش نزدیيق باشيد .هيیچ
عضوى از دست به بدن نزدیکتر نیست ،امّا همین دست اگر معیوب شود ،آن را ببرند و از
بدن جدایش کنند.
 - 1فرصت به شتاب از دست مى رود و دیر به دست مى آید.
ونیز از سروده هاى حکمت آمیز امام حسن

است که فرمود:

 - 1اگر دنیا مرا نا خشنود کند شکیبایى پیشه مى کنم و هر بالى نا پایيدارى الجيرم
اندك است.
و اگر دنیا مرا خشنود سازد ،من به شادمانى او خوشحال نمى شوم ،زیرا هرسيرور نيا
پایدارى ،حقیر و اندك است.
 - 2اى مردم! لذایذ دنیوى پایدار نیستند و بدانید کيه نشسيتن در زیير سيایه اى کيه
ناپایدار است ،حماقت و سبکسرى است.
 - 4خرده اى از نان نا مرغوب مرا سیر مى کند و اندکى آب مرا بس است .وپاره اى
از جامه نازك مرا مى پوشاند اگر زنده باشم و چنانچه بمیرم کفنم مراکافى است.
 - 4اگر نیازمندى به نزد من آید گویم :اى کسى که اکرام بدو بير مين واجيب فيورى
است.
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 - 2و کسى که فضل او بر هر فاالى برتيرى دارد ،خيوش آميدى کيه برتيرین روز
جوانمرد وقتى است که از او حاجتى در خواست مى شود.
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پي نوشت ها:
 .1حزقه :مرد کوتاه قامتى است که به هنگام رفتن گامهاى کوتاه بردارد.
 .2الحسن بن على ،ص .21
 .4بحاراالنوار ،ج  ،44ص .212
 .4بحاراالنوار ،ج  ،44ص .214
 .2بحاراالنوار ،ج  ،44ص .214
 .1همان مأخذ ،ص .219
 .1همان مأخذ ،ص .217
 .5بحاراالنوار ،ج  ،44ص .212
 .9شرح ابن ابى الحدید ،ج  ،4ص .14
در اینجا باید پرسید اگر واقعاً اشراف و بزرگان عراق به معاویه نامه نوشته بودنداین جنگ براى چه واقع شيد
و معاویه این سپاه را براى جنگ با چه کسى بسیج کرد؟به راستى اگر عراقیان خواستار حکومت او بودند چرا
باید  17هزار سپاهى جمع مى کرد حال آنکه او مى توانست با عدّه اى از اوباش خود به شهر داخل شود.
 .17تاریخ حاوى مظالمى است که از خواندن آنها موى بر بدن راست مى شود .بنى امیّه بيراى یيافتن جنيازه
حضرت امیر هزاران قبر را نبش کردند تا شاید پیکر بى جان آن حضرت را بیابند و بيا جسيارت بيدان کینيه
هاى کهنه خود را از دل بزدایند ،امّاخداوند چنین نخواست و سعى آنها را باطل کرد.
 .11جایى نزدیق به «اوانا» بر کنار نهر دجله.
 .12بحار االنوار ،ج  ،44ص .21
 .14تذکرة الخواص ،ص .271
 .14این پیمان نامه را عالمه باقر شریف قرشى از فصيول المهميه ،ص  42و کشيف الزمّية ،ص  117وبحيار
االنوار ج  ،17ص  112و ..نقل کرده و گفته است :آنچه گفته شدبهترین صورت است که از ایين پیميان ناميه
نقل شده و به خوبى مبین کیفیت صلح است.
 .12بحار االنوار ،ج  ،44ص .295
 .11نهج البالغه ،خطبه . 277طبع صبحى صالح(.
 .11همان مأخذ ،ص .11
 .15بحاراالنوار ،ج  ،42ص .191
 .19بحاراالنوار ،ج  ،44ص .44
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 .27بحاراالنوار ،ج  ،42ص .12
 .21بحاراالنوار ،ج  ،42ص .41
 .22همان مأخذ ،ص  21به بعد.
 .24بحاراالنوار ،ج  ،42ص .21
 .24به نظر مى رسد که معاویه قصد تهدید قیس را داشته ،امّا سکوت کرده است.
 .22همان مأخذ ،ص .12
 .21سوره آل عمران ،آیه  :11فَمَنْ حَاجَّقَ فِیهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَيدْدُ أَبْنَاءَنَيا وَأَبْنَياءَکُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ .
 .21سوره احزاب ،آیه  :44إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً .
 .25به سرزمینهایى که بدون جنگ جزو قلمروى اسالم قرار گرفت «فى ء» گفته مى شود.
 .29بحاراالنوار ،ج  ،44ص .12 - 14
 .47بحاراالنوار ،ج  ،44ص .49
 .41بحار االنوار ،ج  ،44ص .55 - 97
 .42مقصود معاویه ،پیامبر اسالم بوده است.
 .44پدر جعده در قتل امیرمؤمنان و برادرش در قتل امام حسین مشارکت داشتند.
 .44مقصود کتاب «زهد الحسن» است.
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