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(ع)صلح امام حسن
الدیناهللا، مصلح بزرگ، امام سید عبدالحسین شرفگفتاري از مرحوم آیت 

نویسنده : راضی آل یاسین
ترجمه مقام معظم رهبري، امام سید علی خامنه اي

نشر فرهنگ اسالمیناشر : دفتر  
ي بیت پس از رسول اکرم (ص) از ناحیهالسالم با معاویه، از دشوارترین حوادثی بود که امامان اهلصلح حسن علیه

.این امت بدان دچار شدند

السالم با این صلح، آن چنان محنت طاقت فرسایی کشید که هیچ کس جز به کمک خدا، قادر بر امام حسین علیه
نیست. لیکن او این آزمایش عظیم را با پایداري و متانت تحمل کرد و سربلند و پیروزمند و دست یافته تحمل آن 

به هدف خود - از آن بیرون جست.... و این همان -یعنی مراعات حکم خدا و قرآن و پیامبر و صالح مسلمانان 
ورزیدهدفی بود که او براي هر گفتار و عمل بدان نظر داشت و عشق می .

اند و هم آن دسته از شیعیانش که تحت تأثیر شور و آنان که او را به راحت طلبی و عافیت اندیشی متهم کرده
یافت و به کرد و از راه شهادت، زندگی میاند که کاش وي نیز در جهاد با معاویه پایداري میاحساس، آرزو برده

رسیدرفت و میید، میپیروزي از همان راهی که برادرش در روز عاشورا رفت و رس .... این هر دو گروه را در میزان 
.سنجش فکر و خود، وزنی و مقداري نیست

اند و یکی نیست که با بررسی کامل و با بینیي این صلح دچار اشتباه و کجشگفت آن که مردم تاکنون هنوز درباره
داستناد به دالیل و شواهد عقلی و نقلی، سیماي این صلح را روشن ساز .

ي خداي عزوجل بر این قرار گرفت که بدین مهم، کسی را که از ام، ولی مشیت حکیمانهمن بارها در این صدد بوده
ي صلح الحسن است که به ي این کتاب مبتکرانهتر است، برانگیزد... و او فراهم آورندههمه رو سزاوارتر و شایسته

ي مرز حق و باطلاوت راستین و نمایندهي قضحق در موضوع خود، سخن آفرین است و گذارنده .
اي چند از آن که نمایشگر فضل مؤلف بزرگوار نیکوکارش بود، واقف آمدم و آن را به راستی در بر فصول درخشنده

کاري و تتبع و پرهیز و احتیاط در نقل روي و هم در قاطعیت بیان و استدالل، ریزهبینی و میانهگري و باریککاوش
رادمنشی در مجادله و احاطه بر چیزهاي مناسب موضوع، در عین روانی اسلوب و انسجام سخن و رسایی گفتارها و 

در آن جا که سخن به ایجاز گفته و زیبایی و گیرایی در آن جا که سخن را به درازا کشانده... درست همانند مؤلف 
.بزرگوارش یافتم

اش آن را به صورت جویباري سرشار و هماهنگی و پیوستگیي فکري منظم، مبتکر و قوي است. کتاب، فراهم آمده
ي از همه-هاي عقلی و نقلی درآورده و به واحدهایی به هم پیوسته و به نهایت غنی و کامل لبریز از اندوخته

اش همراه با جامعیت وهمانند ساخته است. پیراستگی-جهاتی که با موضوع متناسب است و موجب ارزش تمام 
ي مرکزي این ممیزات استاش، نقطههمراه با عمق و نقد تحلیلیاشروشنی .



هاي این کتاب مشاهده کند و من اش را در زیباییتواند خصال برگزیدهخواننده می-اعلی اهللا مقامه -و اما مؤلف 
اینک این اثر اوست که ي او را با الهام از مطالب کتاب، ترسیم کنم. توانستم چهرهگمان میاگر او را ندیده بودم، بی

اي گشاده، خویی نرم، ذهنی اي باز، سیمایی درخشنده، سخنی شیرین، طبعی هموار و آرام، سینهاو را با چهره
اي نغز سنجی شیرین؛ کنایه پردازي لطیف، استعارهسرشار، فهمی و دانشی فراوان، اطالعی وسیع، انشایی زیبا، نکته

تاري دانش آفرین، اخالقی به نهایت بزرگوارانه و فطرتی به نهایت سلیم، با گفتاري حکمت آموز و منطق و رف
بیت و روشنگر معضالت و شناساي سره از دریاي مواجی از دانش آل محمد، دانشمندي محقق... داناي اسرار اهل

شناساندي آن... با این صفات بارز و صفات و سماتی دیگر به خواننده باز میناسره .

السالم و معاویه را بررسی کند، خواهد دانست مطالب این کتاب به دقت بنگرد و حاالت حسن علیهاگر کسی در 
ي خود جایگزین و ي تازه به وجود آمده نبود، بلکه هر یک در جبههي پیکار میان آن دو، یک صحنهصحنه

وي کتاب و سنت بود یا السالم، خجانشین و میراث بر دو خلق و خوي متناقض و متضاد بودند. خوي حسن علیه
ي مقابل بود یا بگو خوي ابوسفیان و هند.... درست نقطه» امیهبنی«بگو خوي محمد و علی. و خوي معاویه، خوي 

.یکدیگر ي قهرمانان هر یک را، چه زن و چه مرد به طور کامل بررسی و آن کس که تاریخ این دو دودمان و سیره
کندجود حس میي وکرده باشد، این مطلب را با همه . ولی چون اسالم پدید آمد و خدا براي بنده و پیامبرش آن 

فرو نشست و تمایالت ابوسفیان و » باند اموي«ي شرارت و فساد پیروزي و گشایش درخشان را فراهم آورد، شعله
اومتی یارانش منکوب و مقهور گشت و به برکت فرقان حکیم و صراط مستقیم و هم شمشیر براي محمد که هر مق

ي حقیقی که پیامبر از جانب خداوند آورده بود، کنار رفتشکست، حجاب بطالن از چهرهرا درهم می .
توانستند جان خود اي به جز تسلیم ندیدند چه، بدین وسیله میاین جا بود که ابوسفیان و فرزندان و یارانش چاره

ه به ظاهر ایمان آوردند، ولی دلشان از دشمنی رفت، حفظ کنند. این بود کرا که در صورت مقاومت بر باد می
آوردند. ها بر ضد او فراهم میها و کینهشان از آتش کین وي جوشان بود و پیوسته دسیسهمحمد ماالمال و سینه

آمیز در هاي مالی فراوان و گفتار و کردار محبتخبر نبود، با کمکپیامبر خدا با این که از دشمنی نهان آنان بی
اي اي باز و چهرهکوشید و بدین امید که شاید اصالح و هدایت شوند، همیشه با سینهستی ایشان میجلب دو

شد. عینا همان روشی که با دیگر منافقان و بدخواهانش داشترو میها روبهگشاده با آن .

ند و از ترس یا طمع، این گونه رفتار پیامبر موجب شده بود که ایشان به ناچار، دشمنی خود را با وي نهان بدار
باند «پوششی از ظاهر به دوستی، بر این کین و بدخواهی بیفکنند. و این وضع موجب گشت که مردم تدریجا 

به دست فراموشی بسپرند-مکه -را حتی در زادگاه و موطن کوچکش » اموي . هاي فتح و پیروزي پس در میدان
ي او هستندند که از خاندان پیامبر و صحابهاز رحلت پیامبر (ص) امویان فقط به این شناخته شد .

بعدها که براي مردمی از غیر خاندان پیامبر، این فرصت پیش آمد که مسندنشین و جانشین او شوند، معاویه 
ترین استانداران اسالم تغییر شکل یابد و همچون یکی از ي یکی از بزرگي ایشان، به چهرهتوانست در سایه

مسلمان از حیث گفتار و عمل، معروف شودترین امراي شایسته .

معاویه با هوش و شیطنت فراوان خود توانست از اسالم همچون راهی به سوي سلطنت استفاده کند و همان طور 



کاري و بندگان خدا را بردگانی حلقه به گوش و مال ي فریبکه رسول اکرم (ص) خبر داده بود: دین خدا را مایه
هاي رسالت محمد (ص) استخویش سازد.... و این سخن از نشانهخدا را ملک اختصاصی  .

ي دوم و سوم با فعالیتی مجدانه توانست پایگاهی اش بر شام در دوران خلیفهمعاویه در پناه حکومت بیست ساله
شام مستقر براي خویش فراهم و مردم آن سامان را با خود همراه و به عطاي خود امیدوار کند. از این رو مردم 

کار او بودند و بدین ترتیب، موقعیت او در جهان اسالم بسی باال رفت و در دیگر اقطار قلمرو همه طرفدار و کمک
ي اوست، شناخته شد. تا آن جا که در این اسالم به این که از قریش، یعنی خاندان رسول اکرم (ص) و از صحابه

که خدا از آنان خشنود بود -چون ابوذر، عمار، مقداد و.... خصوص، از بسیاري از مسلمانان با سابقه و پیشاهنگ هم
آشکارا با دودمان » هاشمبنی«رشد کرد و به نام » باند اموي«مشهورتر شد. بدین ترتیب، بار دیگر -و آنان از خدا 

ذشت هاي دیرین را تعقیب کرد و تدریجا با گها و دشمنیهاشم پنجه درافکند و در نهان نیز همان دسیسهبنی
حساب از اموال هاي بیآمیز بفریبد و خواص را با بذل و بخششهاي شیطنتي مردم را با روشزمان توانست توده

هایی که خدا بر خیانت پیشگانی از آن ردیف، حرام ساخته به خود جلب کند و المال عمومی و با سپردن پستبیت
آمد و هم از جلب رضایت سلمانان در آن حدود پیش میهایی که براي مها، از پیروزيبراي موفقیت در این روش

برداري کندخلفا، بهره .

وار دست به سوي احکام دین دراز کردند آمیز معاویه کار امویان سامان یافت، اهریمنهنگامی که با هوش شیطنت
گري و دین ابالیخوش تحریف و تباهی قرار دادند و کاروان زندگی مردم را به سوي جاهلیت و الو آن را دست

.ناباوري منحرف ساختند و به تعقیب منظور اصلی خود جلب سود مادي و حفظ امتیازات طبقاتی پرداختند
خبر بودند. چه، اصل کلی و معروف اسالمی ي مردم از این همه، بیتوده « بر سوابق » کنداسالم گذشته را پاك می

که رسول اکرم نیز آنان را عفو کرده و در جلب محبتشان افکند، به خصوص امیه پوششی ضخیم میننگین بنی
کوشیده بود و پس از آن حضرت نیز خلفا، کسانی از این دودمان پلید را به خود نزدیک و به حکومت و امارات بر 

که العاده سرافراز کرده بودند. لذا باند اموي توانست مدت بیست سال با استقالل و بی آن مسلمانان و امتیازات فوق
آمیز خود ادامه دهدها منع کند به زندگی موفقیتمورد مؤاخذ قرار گیرد یا خود کسی را از بدي . خلیفه دوم در 

توانست مانع او گر بود و در این مورد هیچ چیز نمیگیر و به دقت حسابمراقبت و کنترل کارگزاران والیات، سخت
:شود ده هزار به اشعث داده است. به شدت بر خالد » قنسرین«ار نوبتی بدو خبر رسید که خالد بن ولید کارگز«

اش ببندد و سر و پا برهنه در برابر عموم رجال دولت و خشم گرفت و به بالل حبشی دستور داد که او را با عمامه
وجوه ملت در مسجد جامع حمص بر سر یک پا بدارد و از او بپرسد: این پول را از مال خود داده است یا از 

دارد و اگر از مال ملت بخشیده، کاران را دوست نمیالمال؟ چه، اگر از مال خود داده، اسراف کرده و خدا اسرافبیت
خیانت ورزیده و خدا از خیانت پیشگان بیزار است. و پس از آن، خلیفه وي را معزول ساخت و تا آخر عمر به او 

.منصبی نسپرد آن روز که من تو را به کارگزاري بحرین فرستادم، «گفت: نوبتی دیگر ابوهریره را فراخواند و به او
!»ايام هزار و ششصد دینار اسب فروختهکفش به پا نداشتی! اینک شنیده

تعدادي اسب داشتیم که زاد و ولد کردند، تعدادي هم هدایایی بود که مردم آورده بودند«ابوهریره پاسخ داد:  .«
.»المال برگرددها زیادي بوده است و باید به بیت، اینایممخارج زندگی تو را سنجیده«گفت: 



حق نداري مال مرا بگیري«ابوهریره گفت:  . .»چرا! و پشت تو را با تازیانه به درد خواهم آورد«خلیفه گفت: » 
رها را بیاواکنون برو پول«آلود کرد و گفت:که بدنش را خونسپس برخاست و آن قدر با تازیانه بر پیکر او نواخت  «

.»کنماي جز اطاعت نداشت، گفت: باشد، با خدا حساب میابوهریره که چاره
دادي! گویا در این در صورتی بود که آن را از حالل به دست آورده بودي و با میل و رغبت می«خلیفه گفت: 

چرانی پس االغالمال! مادرت تو را فقط براي کنند، نه براي خدا و بیتآوري میبحرین اموال را براي تو جمع
.»انداخته است

وقتی عمر مرا از حکومت بحرین معزول ساخت، به من گفت: اي «کند: خود ابوهریره، جریان را این طور نقل می
دشمن خدا و قرآن! مال خدا را دزدیدي؟ من دشمن خدا و قرآن نیستم، دشمن دشمنان توأم و مال خدا «گفتم: » 

امرا هم ندزدیده . »جا ده هزار درهم جمع آوردي؟پس از ک«گفت: » 
هاي پی در پی خودم هم بود. رسید، سهمیههایی داشتیم که زاد و ولد کردند، هدایایی هم پیوسته میاسب«گفتم: 

.»با این حال همه را از من گرفت

ها ر کتابافتاد که اگر کسی اهل مطالعه باشد داز این قبیل ماجرا میان عمر و کارگزاران والیات زیاد اتفاق می
ي ل کرد و همهي بنی لیث بن بکر را عزبیند. ابوموسی اشعري، قدامۀ بن مظعون و حارث بن وهب از قبیلهمی

1"»اموالشان را گرفت. "
کرد، ولی با این این گونه بود مراقبت عمر نسبت به والیان و کارگزاران که هرگز با آنان به مدارا و نرمی رفتار نمی

گزیده و دوست نزدیک او بود. با وجود تناقضی که میان روش آن دو وجود داشت؛ هرگز دست او را همه معاویه، بر
یعنی هر کاري » .کنممن به تو امر و نهی می«گفت: از کاري کوتاه نکرد و حسابی از او نکشید و حتی گاه به او می

کردي او واگذار میرا به رأي و اراده . معاویه شد و تصمیم او را بر اجراي این وضع موجب سرکشی و طغیان
آمیز معاویه در ي شیطنتالسالم را دسیسههاي باند اموي راسخ کرد و حسن بن علی و برادرش حسین علیهتوطئه

کرد و خاموش ساختن نور حقیقت را به نام حقیقت برابر خطري مهیب قرار داد که اسالم را به نام اسالم تهدید می
بستکمر می . مام بزرگوار براي دفع این خطر دو راه بیش نداشتند. مقاومت یا مسالمتآن دو ا .

ها را زبیر بن بکار در کتاب الموفقیات آورده و ابن حجر در بخش اول االصابۀ در شرح حال حارث بن وهب از او نقل کرده این-1
.است



ي مدافع دین و راهنما به خدا و السالم به نابودي جبههدر نوبت حسن بن علی علیه"١"ها دیدند که مقاومتآن
شودراه راست، منتهی می ".2 " کشی و السالم احساس کرد باید معاویه را در گردناین بود که امام حسن علیه

ي قدرتی که به دستش افتاده در معرض آزمایش عموم بگذارد. با این اش آزاد بگذارد و او را به وسیلهگستاخی
ت تخطی نکند، حال در قرارداد صلح از او تعهد گرفت که در روش خود و یاران و هوادارانش از کتاب خدا و سن

مندند، برخوردار ي مزایا و حقوقی که دیگران از آن بهرهشیعیان را در شمار امویان به گناهی نگیرد؛ شیعیان از همه
ها وفا نخواهد کرد و دانست معاویه به هیچ یک از آنالسالم خود میباشند.... و شروط دیگري که امام حسن علیه

3"خالف آن را به جاي خواهد آورد.  "

ي زشت امویان و زدودن لعاب رنگینی که السالم براي برداشتن نقاب از چهرهاي بود که امام حسن علیهاین زمینه
معاویه بر روي خود کشیده بود، فراهم کرد و کاري کرد که معاویه و دیگر قهرمانان باند اموي با همان واقعیت 

هاي اسالم سر مویی از اي که لطف و محبتهاي پر کینهنههاي بیگانه از روح اسالم و سیجاهلی و با همان دل
هاي بدر و حنین را از آن نزدوده بود، به مردم معرفی شوندکینه .

السالم به حقیقت انقالبی کوبنده بود در پوشش مسالمتی اجتناب ناپذیر و فراهم باري، روش امام حسن علیه
اي خطرناك و قدرتی باطل و مسلح شدن باطل به حربهي شرایطی خاص، یعنی درهم آمیخته شدن حق وآمده

.عظیم ي این خط مشی نبود؛ همچنان که به کار بستن این روش به او السالم نخستین پدید آورندهامام حسن علیه
.ختم هم نشد. او این روش را از گذشتگان خود گرفت

.به شرحی که مؤلف در کتاب توضیح داده است-1
کرد و براي قبول هر شرطی براي خدا و به نفع امت، خود را آماده نشان زیرا معاویه با اصرار تمام، به او پیشنهاد صلح می-2

آورد. این پیشنهاد به طور علنی به اطالع هر دو جبهه رسید و همه از آن آگاه شدند. داد؛ حفظ جان امت را به یادش میمی
که اگر جنگ ادامه یابد پیروزي - السالم و هم معاویه و هم هر دو سپاه امام حسن علیههم- دانستند در حالی که همه می

ورزید و سپس به آن سرانجام ي جنگ اصرار میالسالم بر ادامهاز آن معاویه خواهد بود. در این صورت اگر امام حسن علیه
او از هر گونه سرزنش خودداري نورزد.و اگر در آن يداد که او را توبیخ کند و دربارهشد هر کسی به خود حق میدچار می

شد که معاویه به شرایط صلح عمل نخواهد کرد یا این که او السالم براي جنگ به این عذر متشبت میروز امام حسن علیه
ل هر قید و شنید. چه، اظهار آمادگی معاویه براي قبوتواند امین بر جان و دین ملت باشد، کسی این عذر را از او نمینمی

پرده و آشکار نبود که بتواند به قبول نظر ي زشت امویان آن چنان بیشرط، همه را فریب داده بود. در آن روز هنوز چهره
ي مردم به او به نظر یک السالم کمک کند یا معاویه را منکوب سازد، زیرا همان طور که گفتیم، عامهامام حسن علیه

در این خصوص سخت تحت تأثیر تبلیغات دستگاه معاویه بودند. ولی در روزگار سیدالشهداء نگریستند ومسلمان باسابقه می
ي یاري حقیقت و اهل حقیقت توانست در زمینهي فریب از هم دریده بود و بدین جهت فداکاري و جانبازي او میاین پرده

د.ع کنیواردهم همین کتاب رجآثار جاویدي بگذارد. و گذارد و خدا را سپاس.... در این باره به فصل چه
مطالب مربوط به متن عهدنامه و شرایط آن و میزان حرمتی را که معاویه نسبت به هر شرط نگاه داشت! در فصول این -3

.کتاب مطالعه کنید



و براي بازماندگان خویش به ارث گذاشت. چه، او نیز همچون دیگر امامان خاندان رسول، در هر پیشروي یا 
یافت. او بدین روش، آزمایش شد و بدین آزمایش با بردباري و متانت مبدأ رسالت الهام و ارشاد مینشینی، ازعقب

ه و ي سیاهاي جاهلیت هرگز او را نیالود و جامهگردن نهاد و پیروز و سربلند پاکدامن از آن بیرون جست. پلیدي
"١". استز ناپاك خود را بر قامت او نیا

آموز به کار برد. در حدیبیه رسول خدا (ص) آموخت و آن را همچون سرمشقی نیککه سیاستی بود یادگار جدش
نیز بعضی از یاران نزدیک پیامبر، او را بر این صلح نکوهش کردند؛ همچنان که در ساباط یاران و دوستان نزدیک 

پس از خود نیز اش تنگ نشد.السالم، ولی تصمیم راسخ او از این نکوهش سستی نگرفت و سینهامام حسن علیه
به یادگار گذاشت و آنان -پس از دو سرور جوانان بهشت -اي براي امامان نه گانه این خط مشی را همچون نمونه

ها با آرامش و متانت رهبري ي شرارتي خود را که در هنگامهبا الهام از این نمونه، سیاست حکیمانه و مدیرانه
شد، انتخاب کردندمی . اي از سیاست هاشمی خاندان پیامبر است که مبناي آن ش، گوشهدر حقیقت این رو

.همیشه بر پیروزي حق بوده است نه پیروزي شخص السالم با این صلح توانست در سر راه معاویه، امام حسن علیه
یه امدشمن نهانی از خود او بسازد و به دست خود او وسایل سقوطش را فراهم کند و امکان یافت که دژ آهنین بنی

اثر و بیهوده گرداندرا با سوهانی از خود ایشان، قابل نفوذ سازد و در نتیجه پیروزي ایشان را بی .
السالم در شرایط صلح کار گذارده ي امام حسن علیهي قابل انفجاري که به وسیلهطولی نکشید که نخستین ماده

.شده بود، به دست خود معاویه منفجر شد ر نخیله به سپاه معاویه پیوست، وي در حالی آن روزي که قواي عراق د
ي پیروزي بود، به خطبه برخاستکه مست باده : اي اهل عراق! به خدا سوگند که من به خاطر نماز و روزه و «

زکات و حج با شما نجنگیدم؛ جنگ من با شما فقط براي حکومت بود و خدا مرا به مقصودم رسانید با آن که شما 
!»ام از هم اکنون زیر پاي من استالسالم دادهدانید، تمام امتیازاتی که به حسن بن علی علیهخواستید! اینک بنمی

السالم یاد کرد و به او و امام حسن اي خواند و در آن از علی علیهچون کار بیعت به پایان رسید، دوباره خطبه
سخ گوید. السالم برخاست تا به او پاالسالم ناسزا گفت. حسین بن علی علیهعلیه

ي مکه شد. در محلی به نام ي خدا با هزار و چهارصد تن مسلمان روانهدر سال ششم هجري، پیغمبر به عزم زیارت خانه-1
پیغمبر قاصدي به مکه فرستاد تا با مسلمانان به مکه جلوگیري کردند.حدیبیه، قریش راه بر پیغمبر گرفتند و از ورود

ي کشته شدنش به پیغمبر رسید، آن چون قاصد او را محبوس ساختند و شایعهقریش در این باره گفت و گوي کند و
قریش به اند).عت را بیعۀ الرضوان نامیدهحضرت عزم جنگ کرد و از مسلمانان میثاق و بیعت بر جانبازي گرفت (این بی

و قرشیان صلحی بسته شد اعتذار برخاستند و نگهداري قاصد پیغمبر را کار سفیهان قوم شمردند و سپس میان رسول خدا
که یکی از موادش مراجعت مسلمانان به مدینه بود. پیغمبر دستور قربانی کردن و سر تراشیدن داد (که به معناي تمام 

ي کار حج یا عمره است.) مسلمانان از صلح سخت برآشفتند و حتی این دستور را نخست اطاعت شدن احرام و خاتمه
ي صلح اعتراض کرد، ولی پس از مراجعت به مدینه کم کم نتایج یحا به پیغمبر دربارهنکردند و یکی از مسلمانان صر

درخشان این صلح پدیدار شد و مصلحت بزرگی که بر آن مترتب بود، ظاهر گشت.این مصلحت، آزادي مسلمانان در نشر 
ي کسانی که اسالم آوردند د حدیبیه، عدهاند که تا دو سال پس از قراردااسالم و امکان آشنا ساختن کفار با اسالم بود. گفته

د.هاي پیش، اسالم آورده بودند، بیشتر بوي کسانی که ظرف سالاز همه



و سپس از جا برخاست و گفت» درنگ کن برادرم!«السالم به او گفت: امام حسن علیه :
است. مادر من فاطمه است و اي و پدرت صخر اي که نام علی را بردي! من حسنم و پدرم علی است. و تو معاویه«

ي تو فتیله. خدا لعنت کند از ما ي من خدیجه است و جدهمادر تو هند. نیاي من پیامبر است و نیاي تو عتبه. جده
ي کفر و نفاقش اش شرارت بارتر و سابقهتر و گذشتهتر و اصل و تبارش ننگیندو نفر آن را که نام و نشانش پست

!»بیشتر است از اهل مسجد فریاد برآوردند: آمینهایی و گروه ...
از آن پس نیز سیاست معاویه پی در پی با دست زدن به کارهاي مخالف کتاب و سنت و انجام منکرات دینی، 

هاي او عبارت است از: اعدام نیک مردان، به باد دادن کارياي از خالفشکل واقعی خود را آشکار ساخت. نمونه
طلبان، حمایت از عناصر فاسدي که رجال دولت به زندان انداختن آزادگان، تبعید اصالحي اموال، نوامیس، مصادره
السمط، جندب، ابندادند، از قبیل: عمروعاص، مغیرة بن شعبه، خالد بن سعید، بسر بن ارطاة، ابناو را تشکیل می
همان است که معاویه نسبت او را با عقبۀ، زیاد بن سمیه و دیگران... و زیاد بن سمیه مرجانۀ، ابنمروان حکم، ابن

اش عبید نفی کرد و وي را به ابوسفیان پدر خود که با مادر زیاد روابط نامشروع داشت، منتسب کرد تا پدر شرعی
ي عراق مسلط کرد و به دست او آن چنان آتشی در عراق بتواند به او عنوان برادري خود را بدهد و او را بر شیعه

هایشان را به بردگی و بیگاري گرفت؛ آنان را ان به وصف درآورد. جوانانشان را کشت؛ زنتوبرافروخت که نمی
هایشان را آتش زد؛ اموالشان را تصرف کرد و خالصه، به هر شبان در هر سو پراکنده کرد، خانهي بیهمچون رمه

.طور و از هر راه که توانست از ظلم و اجحاف به آنان خودداري نکرد
آبرویش را بر گردن مسلمانان سوار کرد و دست او که معاویه مرتکب شد این بود که فرزند رسوا و بیآخرین جرمی

ي عاشورا و قتل عام حره و را در بازي با دین و دنیاي مردم باز گذارد و از این خلف پلید، جنایاتی همچون واقعه
!سنگباران کعبه سر زد

ي میان ا سرآغاز جرائم دوران حکومتش تناسبی تمام داشت. در فاصلهاین آخرین جرم و جنایت معاویه بود که ب
هاي وي متراکم و فشرده بود که آدمی به شگفت ها و جرمها و جنایتآن سرآغاز و این سرانجام، به قدري شرارت

مل کند؟! آید که چگونه این دوران چند ساله توانست آن را در خود بگنجاند و چگونه اجتماع توانست آن را تحمی
توانست فرسا بود و میشد، باز طاقتي جهانیان هم تقسیم میاین فشار و شکنجه اگر بر عمر جهان و میان همه

.دنیا را به جهنمی سوزان تبدیل کند
السالم را تفسیر و روشن کرد. به هر حال، مهم این است که حوادث بعدي تماما خط مشی امام حسن علیه

هاي زمان بردارد و از تعبیر شدن ي این طاغوتالسالم آن بود که نقاب از چهرهن علیهترین هدف امام حسمهم
خوابی که براي رسالت جدش پیامبر دیده بودند، جلوگیري کند. این منظور به طور کامل برآورده شد. ماسک از 

مت سپاس. به برکت این تدبیر امیه بر سر بازارها زده شد و خدا را بر این نعصورت دزدان افتاد و کوس رسوایی بنی
بخش خردمندان بود، به وجود بود که برادرش سیدالشهداء توانست آن انقالب بزرگ را که روشنگر حقیقت و عبرت

.آورد دو روي یک رسالت بودند که وظیفه و کار هر یک در جاي خود و در -درود بر آنان -این هر دو برادر 
میت و هم از نظر فداکاري و از خودگذشتگی درست معادل و هم وزن دیگري اوضاع و احوال خاص خود از نظر اه

.بود
تر نبود.السالم در راه خدا از او باگذشتالسالم از جان خود دریغ نداشت و حسین علیهحسن علیه



از او جان خود را براي جهادي صامت و آرام نگه داشت و چون فرصت و وقت موعود فرا رسید، شهادت کربال پیش
.آن که حسینی باشد حسنی بود السالم به مفهوم از نظر خردمندان صاحب نظر، روز ساباط امام حسن علیه

السالم در آن روز در السالم... زیرا امام حسن علیهتر است تا روز عاشوراي امام حسین علیهفداکاري بسی آمیخته
ي مغلوب، ایفا کردي یک از پانشستهي مظلومانهچهرهي فداکاري، نقش یک قهرمان نستوه و پایدار را در صحنه .

ي آن را السالم شالودهي نخست، حسنی بود و سپس حسینی، که حسن علیهشهادت عاشورا به این دلیل در مرتبه
.ریخته و وسایل آن را فراهم آورده بود السالم متوقف بود بر این که با صبر و پایداريپیروزي قاطع امام حسن علیه

السالم توانست به آن پرده آشکار کند و در پرتو این روشنی بود که امام حسین علیهاش، حقیقت را بیحکیمانه
نصرت و پیروزي پرشکوه ابدي نایل آید. تو گویی آن دو گوهر پاك بر این خط مشی همداستان شده بودند که 

شورشگري و قیام مردانه از آن حسین السالم باشد و نقش نقش صبر و پایداري حکیمانه از آن حسن علیه
السالم... تا از این دو نقش، یک تاکتیک کامل با هدف و منظور واحدي به وجود آیدعلیه . -پس از این دو حادثه 

مردم وقتی به قضایا نظر افکندند در گروه امویان، عصبیت جاهلی زشت و -ي عاشورا ي ساباط و حادثهحادثه
هاي فرومایه و ظالمانه به هم آیند، از نظر ایجاد مخاطره ي عصبیتچنان که اگر همهپلیدي مشاهده کردند، آن

.براي اسالم و مسلمانان از آن کمتر باشند
روند و با امت اسالمی با دندانی چون غول مردم، امویان را همچون بوزینگانی یافتند که بر منبر رسول خدا باال می

شوندرو میی چون عقرب روبهاي چون گرگ و با سیرتو با پنجه .
ي کریه موروثی را دیدند که تربیت اسالم از شرارت آن سر مویی نکاسته و مکارم محمدي از در آنان، همان چهره

اي نپیراسته استپستی و لئامت آن ذره . هاي ننگین اموي آن را جالدي همان جگرخوارگی روز احد است که کینه
شود تا بدن او را السالم قانع نمیرسد که به کشتن حسین علیهکند و به جایی میمیي روز عاشورا تبدیل وحشیانه

افکند و سر او و یاران و مردان خاندانش را بر برهنه در بیابان سوزان، در گذرگاه وحوش زمین و مرغان آسمان می
ختران پیامبر مکرم را همچون شود تا آزادگان وحی یعنی دبرد... و باز بدین همه راضی نمیسر نیزه تا شام می

گردانداسیران در شهرها می !!
السالم مسالمت کرد، ولی این مسالمت نتوانست او را از دستبرد آن وحشیگري پست و مردم دیدند که حسن علیه

ه السالم در آن هنگام کپلید در امان بدارد و عاقبت معاویه از روي دشمنی و رذالت او را مسموم کرد. حسین علیه
زمینه را براي هشیار کردن و برانگیختن روح آزادگی امت مهیا دید، قیام کرد، ولی قیام وي نیز وحشیگري اموي را 

گري تا دورترین مرز ممکن پیش رفتزد، باز نداشت و این وحشیاز جرائمی که از آنان سر می .
یخ را بشکافد و از این جا و آن جا با امعان طبیعی است که آراي عمومی در پرتو این آتش سوزنده زوایا و اسرار تار

یابی، موجبات انحراف از خاندان محمد را بیابد و با چشم دل آن را ببیند و با گوش هوش، نظر و هشیاري و واقع
ي اموي را در راه خاموش کردن نجواي آن را در صدر اول بشنود و فعالیت نهان و آشکار این شیطان ستم پیشه

ي امت اسالمی، بشناسدا پوشیده داشتن آن از دیدهفروغ آل محمد ی .
ي این دو برادر، همه ي تدبیر حکیمانهالسالم و به سر پنجهالسالم و حسین علیهآري، به برکت حسن علیه

هاي پوشیده و نهان بساط امویان و یاورانشان، در دیدگاه افکار عمومی قرار گرفتنقطه .



ي یک عداوت آشتی ناپذیر است. چه، اگر منظور و میان باند اموي و اسالم، رابطهي مردم دریافتند که رابطه
السالم به مقصود خود نایل شده گیري حسن علیهمقصود معاویه فقط حکومت بود نه دشمنی با اسالم که با کناره

و دوستان وي و کمر بود، دیگر مسموم کردن حسن چرا؟ و وارد آوردن انواع ظلم و بیداد بر او و بر آزادمردان 
بستن به قلع و قمع آنان به چه دلیل؟
السالم که از سر راه این هدف برداشته ي عاشورا حسین علیهامیه بود، با واقعهو اگر قدرت و سلطنت تنها هدف بنی

ي مظالم و جنایاتش دست برنداشت و با قساوتی خواست نایل گشت، پس چرا از ادامهشد و یزید به آن چه می
هاي تاریخ سراغ داریم، با مردمی ها و جالديترین قتل عامی را که از وحشیباکانه، مهیبنظیر و سخت بییب

پناه مرتکب شد؟بی !
هاي قیمتی ي آشنایان به گنجینهکنیم به عهدهبه دست آوردن و بیان نتایج منطقی این محاکمه را واگذار می

ي کتاب المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة آن نش... و ما در مقدمههاي نور و داتاریخ و باخبران از سرچشمه
اي دیگر به آن چه در مورد کنیم به اشارهایم. در این جا اکتفا میي دالیل و شواهدش آوردهنتایج را با همه

ر برانداختن نقاب السالم و همکاري میان این دو پدیده دالسالم و قیام حسین علیههماهنگی میان صلح حسن علیه
ي نخست، حسنی گوییم: شهادت عاشورا در مرتبهامیه، قبال بیان کردیم و بار دیگر میي زشت و کریه بنیاز چهره

تر گرایان، روز ساباط با مفهوم فداکاري و جانبازي آمیختهبینان و انصافي بعد حسینی. از نظر ژرفبود و در مرتبه
ف این حقیقت، از آن موال و پیشواي ما، مهتر امت و داناي اسرار امامان اهل بیت، بود از روز عاشورا. امتیاز کش

.اش برتر بادي دین و راهبر مسلمین، استاد شیخ راضی آل یاسین است که مقام و مرتبهنماینده
منحصر چه این که هیچ یک از بزرگان دین در مورد این موضوع مهم، کوششی را که او در فراهم آوردن این کتاب 

ي نظیر مبذول داشت، به کار نبرده است. و اینک کتاب اوست با این اوج و سطح بلند که در کتابخانهبه فرد و بی
کند. خداي بزرگ از جانب این امت و اسالم، خألیی را که امت اسالمی سخت نیازمند پر شدن آن بود، پر می

ترین ایانده و حقایقی که بر مال ساخته، به او پاداشی از بههایی که نمهایی که گشوده و نهفتهامامانش به پاس گره
د.هاي قریش مسکن دهبرترین جایگاهد و درهاي نیکوکاران عطا کنپاداش

اند ي او هستند از پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان، و چه نیکو رفیقان(با آنان که تشریف نعمت یافته
.)ایشان

)صور (جبل عامل
پانزدهم رجب سال هزار و سیصد و هفتاد و دو هجري

عبدالحسین شرف الدین الموسوي العاملی



(ع)امام حسن بن علی

پیشگفتار

هاي هایی که مطالب آن از واقعیتاي است از یک رشته بحثي عزیز قرار دارد، خالصهآن چه در برابر خواننده
نه تحت تأثیر عامل احساسات و عصبیت. مربوط است به یکی از تاریخی الهام گرفته شده، نه تردیدپذیر است و 

اند و نه هاي تاریک و مورد ستم تاریخ اسالم که نه مورخان پیشین ما به طور شایسته آن را نشان دادهگوشه
اندکوشش کرده-چنان که باید -نویسندگان جدید براي تحلیل آن  .

هاي خاص گذشتگان و سستی و اهمال دیگران است که بر اثر انگیزهالسالم و آن دوران خالفت حسن بن علی علیه
ي تاریخ که هاي فراموش شده و از یاد رفته و دگرگون گشتهصورتی زشت به خود گرفته و به سرنوشت دیگر فاصله

اند، دچار گشته استغالبا از روي عمد چنین شده .
تحقیق، چه شرقی و نظر مردم سطحی و قضاوتگران بیالسالم را دردست تحریف، سیماي منور حسن بن علی علیه

هاي کفایت و زن دوست و خالفت به مال دنیا فروش!! ترسیم کرده و بسی نسبتاي بیچه غربی به شکل خلیفه
منطق و دور از حقیقت به او داده استناروا و ظالمانه و بی .

نظر حوادث تاریخ پراهمیت آن تاه زمان را از نقطهي کوفصول کتاب حاضر، به این منظور تهیه شد که این فاصله
هاي زمانی از بعد از رحلت پیامبر اسالم ترین فاصلهکه، چه ذاتا و چه به لحاظ موقعیت استراتژیکی در شمار مهم

.تاکنون است، بررسی کند
اشته است که در تاریخ هاي زمانی، به این دلیل که در این فاصله خالفتی وجود دترین فاصلهگفتیم در شمار مهم

هاي معنوي ها و قدرتي جدایی میان حکومتنظیر و نمونه است. و هم در این فاصله، شالودههاي دیگر بیخالفت
پس از سی سال، زمام کار به دست «هاي موسمی، ریخته شده و پیشگویی پیامبر اسالم که و روحی و حکومت

هاي قبایلی براي اولین بار توزيمده است. باز در این فاصله، کینهدرست درآ» پادشاهی سخت گزنده، خواهد افتاد.
.در تاریخ اسالم متبلور گشته است

ها به عمل آمده، بتواند آگاهی صحیحی در مورد این حقایق اگر فصول این کتاب، پس از کوششی که در تنظیم آن
سلسل ضبط شده، به خواننده ببخشد و تاریخی که در منابع موجود بسی پراکنده و بدون نظم و پیوستگی و ت

قضایا را به همان صورتی که واقع شده یا نزدیک به آن، در سطور این کتاب ثبت کند، رسالت خویش را انجام داده 
.است کندالسالم جلوه میدر این صورت است که سیماي واقعی حسن بن علی علیه . اي زیرك و خلیفه

ي آمادگی و بیداري و سفیان را با همهگشا که معاویۀ بن ابیچنان باهوش و مشکلسیاستمدار و باتدبیر؛ مردي آن 
اي بر ضد دشمنانش در قضاوت هاي متعدد وي، سالح برندهاش مخصوصا در آن موقعیت فریب داد. زناشوییمکاري
بت یا منفی او، چه و خالصه، هر گاه سیاسی او و هر سیاست مث-ي خالفت و حکومت با پول و نه معامله-تاریخ 

.پیروز و چه سرکوب، آیتی از عظمت و قدرت اوست که مردم ندانستند و مورخان آن را پوشیده داشتند
اند آن است که مردمی هایی که بزرگان از آن برخوردار بودهترین و ناپسندترین نوع پوشیده داشتن موهبتزشت

نان و قضاوت در شخصیت ایشان شوند و با تظاهر به دانش و دار بازگفتن تاریخ زندگی آبدذوق یا بداندیش عهده
آنکه فروشی قرار دهند، بیي فضلها را مایهها و بزرگواريمعرفت و ادعاي خوش فکري، دست درازي به عظمت



ي الزم را تحمل کرده باشند. طرز عمل و رفتار این گونه مردم، اگر بر چیزي داللت کند، آن رنج دقت و مطالعه
جز ضعف نفس فراوان ایشان نیستچیز  .

السالم را چه زیان اگر دلهاي کودن و مغزهاي گیج، بر او ستم کنند، ولی روشن بینان منصفانه حسن بن علی علیه
هاي گوناگون زندگی این امام و مواهبی که خدا به او ارزانی داشته و عمق و گمان، صحنهدر او بنگرند؟ بی

هاي جاوید بزرگان جهان قرار ترین چهرهاو آن چنان هست که او را در ردیف بزرگهاي بزرگ دوراندیشی و هدف
.دهد شود که از راه منطق صحیح و تردید ناپذیر، عظمت این منظور ما از نگارش این سطور، به همین برآورده می

ي عیب و نقص و اشکال و ایراد آشکار شودهیچ شائبهامام، بی .
السالم که غالبا غیرمنصفانه و سطحی و بدون اندیشان بر سیاست امام حسن علیهاي سستهگیريایرادها و خرده

السالم را به وجود ي تاریخی داستان امام حسن علیهآشنایی با شرایط خاص است، یگانه عاملی بوده که مشکله
.آورده است در برخی دیگر و هاي حزبی در برخی و جانبداري از سیاست حاکمهم چنان که بدون شک، گرایش

هاي سریع مؤثر بوده استي سوم، در اظهارنظرهاي یک جانبه و قضاوتعدم آشنایی با واقعیت در دسته .
ي علل و اند که دربارهفراموش کردهو اندیک رهبر شکست خورده نگریستهيها به حسن بن علی به دیدهاین

هایی به عمل آورند تا بفهمند آن چه واقع نیز بررسیخوانندها شکستن میموجبات این شکست، یعنی آن چه آن
ي فتوحات و کرد، نبود. سرمستی از بادهشد چیزي جز انعکاس وضع مردمی که حسن بر آنان حکومت می

خواست بر آن حکومت بخش این حالت، آن چنان بر نسلی که حسن میهاي زیاني جلوههاي جدید با همهپیروزي
نمود و گناه یک رهبر چیست اگر مردمش فاسد و فاسد کرده بود که امید اصالح مشکل میکند تاخته و آنان را 

!سپاهیانش خائن و اجتماعش فاقد وجدان اجتماعی باشد؟
ي یک سیاستمدار هشیار و زیرك بنگرند که روحیات السالم را با چهرهاند که حسن بن علی علیهفراموش کرده

دهد و آن گاه از روي جتماع و عوامل زمان را به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار میهاي احریف و تمایالت و انگیزه
ي ملتی را اش آیندهبینی یا خط مشی مدبرانهي آن را پیشکند و نتیجهاش را طرح میبینی، نقشهبصیرت و روشن

کند و در ا ماهرانه رد میکند؛ گردبادهاي حوادث رکند و با نتایج حتمی آن، قبر دشمنان خود را میتضمین می
اش سربلند و افراخته گردن است، طلبیي پیامبر صلح با موفقیت تضمین شده، در حالی که به خاطر اصالحچهره

ي خونی ریخته میرد در حالی که راضی نیست به خاطر او قطرهآید. و آن گاه میاز میان کوالك حوادث بیرون می
.شود

هاي انتقادگر، منصفانه بنگرند، کرام عظمتی برتر از این است؟ کتاب ما این نقطهراستی، اگر این فضل فروشان
هاي منطقی و محققانه و متکی به شواهدي که بین و همراه با استداللاي دقیق و واقعمشخص را از روي مطالعه

هاي این کتاب است و بحثي کند. این موضوعات پایهدر گوشه و کنار تاریخ پراکنده است، کلمه به کلمه اثبات می
آیدي موضوعات فرعی به سهولت و روشنی به دست میها، همهبا اثبات آن .

السالم به طور عموم یابد که کتاب ما، کتابی پیرامون زندگی امام حسن بن علی علیهخواننده به آسانی در می
ي فرازهاي سیاسی زندگی اوست. البته براي کامل بودن موضوع کتاب در آغاز آن، فصلی را نیست، بلکه فقط درباره

لی کتاب نیز گاه به ضرورت، از موضوعات دیگر الي مباحث اصایم و در البهشرح حال آن حضرت اختصاص داده
مدرك، به ویژه آن که گمان موضوعی این چنین عمیق و دشوار و بحثی این چنین کم ماده و بیایم. بیسخن گفته



توان انتظار داشت که بیش از آن گیرد نمیپس از گذشت هزار و سیصد و بیست و هشت سال مورد بررسی قرار می
ي اي که نویسندهآید، براي کسی روشن شده باشد. با توجه به حرص و عالقهتاب به دست میچه از فصول این ک

ها داشته استاین سطور به فراهم آوردن مواد بحث و نظم دادن و پیوستن مطالب و پیراستن آن از زواید و یاوه .
اي است که براي اي عمومیهگوییم، همین کتابمنظور ما از ماده و مدرك که از کمی و نارسایی آن سخن می

ها دچار تحریف و یا از هم ي آنروشن کردن موضوع بحث، امکان استفاده از آن وجود داشته است و البته همه
.گسیختگی مطالب بوده است

هاي ها در فهرست کتابي موضوع مورد بحث ما نوشته شده و نام آنهاي فراوانی که اختصاصا دربارهو اما کتاب
ي ما دستخوش ه، هیچ یک اکنون در دسترس ما قرار ندارد و همچون بسیاري دیگر از میراث گذشتهقدما آمد

ترین ي اساسی و علت اصلی به سامان نبودن وضع مهمعوامل فنا و در معرض تلف و نابودي قرار گرفته است. نکته
هاي حساس آن، همین استحوادث تاریخ اسالم و روشن نبودن قسمت .

اند ازها خبري نیست، عبارتها آمده و از خود آنها در فهرستهاي نایاب که نام آنین کتاببرخی از ا : "١"
صلح الحسن و معاویه، تألیف احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن السبیعی الهمدانی، .1

.هجري333متوفی به سال 

هاشم و نه از موالی بنیالسالم، تألیف عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی (از صلح الحسن علیه.2
).آن دودمان

السالم، تألیف ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل بن عاصم بن سعد بن قیم الحسن علیه.3
.هجري283مسعود الثقفی، متوفی به سال 

.السالم، هشام بن محمد بن السائبقیام الحسن علیه.4

.السالمحسن علیهي ماجرايکتاب عبدالعزیز بن یحیی الجلودي البصري، درباره.5

.هجري207السالم و وفاته، تألیف هیثم بن عدي الثعلبی، متوفی به سال اخبار الحسن علیه.6

هایی که تنها مدارك و مآخذ موضوع مورد بحث ما را در آن جاهایی که ناگزیر مدرکی احتیاج هست، تشکیل کتاب
حادثه یا یک خطبه، یا یک اعالمیه یا یک آمار را اند و حتی یکدهند با کمال تعجب، همه در این جهت شریکمی

اند و حتی غالبا در تاریخ یک حادثه یا یک خطبه، یا نام فرمانده؛ یا ترتیب فرماندهی میان دو یا یکسان نقل نکرده
ها شده؛ یا در کیفیت نام بردن از سه نفر؛ یا نقل چگونگی سوءقصدهایی که به حضرت حسن بن علی در میدان

ي کوچک یا بزرگی از وقایع آن جنگ، یک سخن و ا در وضع کشته شدن آن حضرت و یا در هر واقعهصلح؛ ی
.هماهنگ نیستند

توان یافت.از ها در کتب رجال مانند: فهرست ابن الندیم و رجال نجاشی و... میها را در ضمن شرح حال مؤلفان آننام این کتاب-1
ها در ي آنالسالم در این کتاب یاد شده که نام بردن همهشهادت حضرت حسن بن علی علیههاي دیگري نیز در موضوع صلح و کتاب

ت.ها اثري در دست نیست، بیهوده اساین جا با توجه به این که از خود کتاب



ها مؤثر بوده، در موارد بسیاري از نقاط حساس موضوع، کار خود را عوامل گوناگونی که در وضع نابسامان این کتاب
کرده و اثر خود را گذارده است و همان طور که نظم دادن و به هم پیوستن و ردیف کردن حقایق تاریخی به همان 

ترین صورت واقع شده، از دشوارترین مراحل فراهم آوردن این کتاب است، استفاده از قرائن و شواهد حال نیز ساده
ترین راه تأمین این منظور استو طبیعی .

الي روایات پراکنده و نامنظم، فراوان راي ایجاد نظم و نسق الزم، هرگز از شواهد قطعی که در البهخوشبختانه ما ب
آید، فراتر نرفتیمبه دست می . بنابراین مدارك موجود با همه نقصی که در تک تک آنها بود، مجموعا توانست مأخذ 

اشد و این بهترین توفیقی است که بدان و مدرك تحقیقات این کتاب و هم مبناي نظم و ترتیب و پیوستگی آن ب
بالیممی .

شتاب پیش رفته و همه جا از فتواي عقل، ها، با تأنی و بیي هر یک از فرازها و صحنهدر تحلیل و بیان فلسفه
ایم، در ایم. در بسیاري از موارد که در پی دقت و بررسی بیشتري بودهدوش به دوش حکم نقل استفاده برده

هاي بیشتر مورخان است، منظور خود را جست و جو نماتر از روایتشخص قهرمانان که رساتر و واقعهاي گفته
ایمکرده .

خواهیم طلیعه و سرفصل ي ناچیز و حقیري بیش نیست که فقط میو پس از این همه کتاب حاضر، سرمایه
اریکی که از این داستان در تاریخ باقی هاي تها بسیاري از نقطهاي باشد که در پرتو آنها و تحقیقات تازهبحث

.مانده، روشن شود اماي فراوان یافتهاگر من به این منظور دست یافته باشم، بهره .

و ما توفیقی اال باهللا، علیه توکلت و الیه انیب
مؤلف



بسم اهللا الرحمن الرحیم

رحمت او بر محمد و خاندان و یارانش بادسپاس و ستایش خداي را، پروردگار جهانیان. و درود و  . پدرش، 
درود و رحمت خدا -السالم و مادرش مهتر زنان فاطمه دختر پیامبر خداست طالب علیهامیرالمؤمنین علی بن ابی

بر آنان -. تر، نسبی وجود نداردها، از این پر شرافتتر و در عالم نسبدر تاریخ، از این کوتاه .
ي ماه رمضان سال سوم هجرت، تولد یافت. فرزند نخستین پدر و مادرش بود. رسول اکرم نیمهدر شهر مدینه، شب 

(ص) بالفاصله پس از والدتش، او را گرفت؛ در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس براي او 
ره به مستمندان گوسفندي قربانی کرد؛ سرش را تراشید و هم وزن موي سرش که یک درم و چیزي افزون بود، نق

داد؛ دستور داد تا سرش را عطرآگین کنند و از آن هنگام، آیین عقیقه و صدقه دادن به هم وزن موي سر نوزاد، 
.پدید آمد ي ي او را ابومحمد نهاد و این تنها کنیهاو را حسن نام داد و این نام در جاهلیت سابقه نداشت. و کنیه

.اوست و الزکی و المجتبی و التقی استهاي او: السبط و السید لقب .
دختر » هند«بکر، دختر عبدالرحمن بن ابی» حفصه«دختر طلحۀ بن عبیداهللا، » اسحاقام«همسران او عبارتند از: 

دختر اشعث بن قیس... و این آخرین، همان است که به اغواي معاویه او را مسموم و » جعدة«سهیل بن عمرو، و 
.شهید کرد همین عددندهم داخل در "١" .

اند. بر ایشان پوشیده هاي زیادي نسبت داده و در تعیین عدد آن به میل خود راه مبالغه پیمودهمردم به او ازدواج
جویی قرار ي عیبها هم آن را وسیلهاند و بعضیهاي زیادي که با این اعداد بدان اشاره کردهمانده که ازدواج

واج براي شرکت در زندگی نبوده بلکه حوادثی بوده که اوضاع و احوال قانونی و اند، اگر هم بوده به معناي ازدداده
کرده و قهرا در این موارد ازدواج و طالق از هم جدا نیست و این خود دلیل وضع و موقعیت شرعی آن را ایجاب می

هاستمخصوص این ازدواج .

آن را ایجاب کند، درخور مالمت نخواهد بود، بلکه یقینا ازدواج زیاد در صورتی که شرایط و اوضاع قانونی و شرعی 
باشد. ولی ي مردم میي قدرت امام در عقیدهآورده، نشانهاین خود با توجه به موجباتی که آن شرایط را پیش می

بن عبداهللا «السالم را به اند و نه نادانی خود را و اگر پاسخ امام حسن علیهجویان شتابزده نه حقیقت را دانستهعیب
بردندشنیدند، زبان انتقاد در کام میکه آن حضرت با زن قبلی او ازدواج کرده بود می» عامر بن کریز .

هاي: زید، حسن، عمرو، قاسم، عبداهللا، عبدالرحمن، حسن اند، به نامنفر بوده15فرزندان آن حضرت از دختر و پسر 
عبداهللا و فاطمهه، امسلمۀ، رقیاماثرم، طلحۀ، ام الحسن، ام الحسین، فاطمه،  .

.نسل او فقط از دو پسرش: حسن و زید، باقی ماند و از غیر این دو انتساب به آن حضرت درست نیست

»مؤلف«باشد.شود و همین موجب آزادي او پس از مرگ صاحبش میکنیزي است که از صاحب خود داراي فرزند می» ولدام«.1



تر از او نبود. وصف و رویه و مجد و بزرگواري، به رسول اکرم شبیههیچ کس از جهت منظر و اخالق و پیکر
اي سفید آمیخته به اندکی سرخی، چشمانی سیاه، اند: داراي رخسارهاند و گفتهکنندگانش او را این چنین ستوده

استخوانی اي عریض، اي هموار، محاسنی انبوه، گیسوانی مجعد و پر، گردنی سیمگون، اندامی متناسب، شانهگونه
ها اي در شمار زیباترین چهرهدرشت، میانی باریک، قدي میانه، نه چندان بلند و نه کوتاه، سیمایی نمکین و چهره

مگر آن که او را از آن زیبایی، هیچ زیبایی و حسنی به خاطر هوشمندان نگذشته:یا چنان که شاعري سرودوبود
.اي خاص بودبهره

بوي .ماه تمامی، تاجی از شام تاریک، بر سر نهاده باشدمانست کهي گیسویش بدان میطرهپیشانی او در زیر 
.دالویز او، از عنبر خاکیان برتر بود و از مشک آنان... گفتی که آن عطري آسمانی است

».کردندحسن و حسین (ع) به رنگ سیاه، خضاب می«سعد گفته است: ابن
».حسن بن علی (ع)، سیماي پیغمبران و درخشندگی پادشاهان بوددر «واصل بن عطاء گفته است: 

کرد هر گاه از مرگ یاد می.کشیدندهاي نجیب را با او یدك میبیست و پنج بار حج کرد پیاده، در حالی که اسب
گریست میآورد گریست و هر گاه محشر را و عبور از صراط را به یاد میکرد میگریست و هر گاه از قبر یاد میمی

شد و چون به یاد بهشت و هوش میزد که بیافتاد آن چنان نعره میبه پاي حساب میو هر گاه به یاد ایستادن 
برد. و چون کرد و به او از آتش پناه میپیچید، از خدا طلب بهشت میافتاد همچون مار گزیده به خود میدوزخ می

.شدافتاد و رنگش زرد میزه میایستاد، بدنش به لرساخت و به نماز میوضو می
اش را با خدا تقسیم کرد و دو نوبت از تمام مال خود براي خدا گذشت و با این همه، در تمامی سه نوبت، دارایی

اعتناترین مردم به زیور دنیا در زمان خودش آن حضرت عابدترین مردم و بی«اند: حاالت به یاد خدا بود. گفته
آمد اش بزرگ میدید به دیدههاي انسانیت وجود داشت. هر که او را میو برترین نشانهدر سرشت و طینت ا» .بود

شنید، به ي او را میورزید و هر دوست یا دشمنی که سخن یا خطبهو هر که با او آمیزش داشت، به او محبت می
.اش را به پایان بردکرد تا او سخن خود را تمام کند و خطبهآسانی درنگ می

."1"» شکیبند.السالم نمیبه خدا، زنان از مثل حسن بن علی علیه«زبیر گفته است: ابن
پس از رسول خدا (ص) هیچ کس از حیث آبرو و بلندي قدر، به حسن بن علی (ع) «محمد بن اسحق گفت: 

شد و به سته مینشست، راه بآمد و آن جا میگستردند و چون او از خانه بیرون میاش فرش مینرسید. بر در خانه
رفت و آن گاه مردم رفت و خاست و به خانه میفهمید، برمیکرد و او چون میاحترام او کسی از برابرش عبور نمی

».کردندآمد می
در راه مکه از مرکبش فرود آمد و پیاده به راه ادامه داد، در کاروان کسی نماند که به او تأسی نجوید و پیاده نشود، 

.وقاص که پیاده شد و در کنار آن حضرت راه افتادحتی سعد بن ابی

.37، ص 8کثیر، ج تاریخ ابن-1



کرد، گفت: عباس که براي حسن و حسین (ع) رکاب گرفته بود و لباسشان را مرتب میبه ابن» درك بن زیادم«
»؟گیريتري! رکاب بر ایشان میوردهتو از اینها سالخ«

ها پسران رسول خدا هستند. آیا این موهبتی اند! اینها کیدانی اینپست! تو چه میي اي فرومایه«وي جواب داد: 
»از جانب خدا بر من نیست که رکابشان را بگیرم و لباسشان را مرتب کنم؟

هاي نان را بر زمین ها پارهگذشت و آناي مستمند میروزي بر عده«با این شأن و منزلت، تواضعش چنان بود که: 
اي پسر رسول خدا «خوردند. چون حسن بن علی (ع) را دیدند گفتند: خود روي زمین نشسته بودند و مینهاده و 

!بیا با ما هم غذا شو
و با آنان به غذا خوردن مشغول شد. آن گاه » دارد.خدا متکبران را دوست نمی«فورا از مرکب فرود آمد و گفت: 

آنان داد و هم پوشاكها را به میهمانی خود دعوت کرد، هم غذا به آن . بخشش و کرم او آن چنان بود که مردي 
ي او را خواند، دو برابر و چون نامه» حاجتت را بنویس و به ما بده.«حاجت نزد او آورد. آن حضرت به او گفت: 

!»این نامه چه قدر براي او پر برکت بود، اي پسر رسول خدا«اش به او بخشید. یکی از حاضرین گفت: خواسته
دانی که نیکی آن است که برکت آن براي ما بیشتر بود، زیرا ما را از اهل نیکی ساخت. مگر نمی«فرمود: 

دهند، بهاي ناچیزي است در برابر آبروي او. شاید خواهش به کسی چیزي دهند و اما آن چه پس از خواهش میبی
دانسته که آیا در برابر عرض نیازش، دست رد به نمیآن کس شبی را با اضطراب و میان بیم و امید به سر برده و 

ي او خواهی زد یا شادي قبول به او خواهی بخشید و اکنون با تن لرزان و دل پرتپش نزد تو آمده، آن گاه اگر سینه
.»اياش به او ببخشی، در برابر آبرویی که نزد تو ریخته بهاي اندکی به او دادهتو فقط به قدر خواسته

اي داد، یکی از حاضرین گفت:ه شاعري عطیهوقتی ب
»؟کنیزند، بخشش میکند و بهتان میسبحان اهللا! به شاعري که معصیت خدا می«

ي خدا! بهترین بخشش از مال آن است که با آن آبروي خود را نگاه داري. همانا یکی از انواع جویا بنده«فرمود: 
.»شدن خیر آن است که از شر بپرهیزي

کسی را براي حمل این بار «از او چیزي خواست. به او پنجاه هزار درهم و پانصد دینار عطا کرد و فرمود: مردي 
.»حاضر کن .»این هم اجرت باربر«و چون کسی را حاضر کرد، رداي خود را به او داد و گفت: 

همه را به عرب دادند. گفت: بیست هزار درهم بود. .» هر چه ذخیره داریم به او بدهید«عربی نزد او آمد. فرمود: 
.»اي در شأن تو بخوانمموالي من! اجازه ندادي که حاجتم را بگویم و مدیحه«

خواهد، بیم فرو ریختن آبروي آن کس که از ما می«آن حضرت در پاسخ، اشعاري انشاء کرد به این مضمون که: 
.»شود که ما پیش از خواهش و سئوال او به او ببخشیمموجب می

رفتندحسن و حسین و عبداهللا بن جعفر به راه حج می«نی روایت کرده: مدائ . توشه و تنخواه آنان گم شد. گرسنه 
کرد، از او آب طلبیدند. گفت: این گوسفند را بدوشید و اي رسیدند که پیرزنی در آن زندگی میو تشنه به خیمه

غذا خواستند، گفت: همین گوسفند را داریم، شیر آن را با آب بیامیزید و بیاشامید. چنین کردند. سپس از او
بکشید و بخورید. یکی از آنان گوسفند را ذبح کرد و از گوشت آن مقداري بریان کرد و همه خوردند و سپس همان 

رویم. چون بازگشتیم نزد ما بیا. با تو به جا به خواب رفتند. هنگام رفتن به پیرزن گفتند: ما از قریشیم. به حج می
تار خواهیم کرد. و رفتندنیکی رف . شوهر زن که آمد و از جریان خبر یافت، گفت: واي بر تو! گوسفند مرا براي 



اندگویی از قریش بودهکشی، آن گاه میمردمی ناشناس می !
روزگاري گذشت و کار بر پیرزن سخت شد، از آن محل کوچ کرد و عبورش به مدینه افتاد. حسن بن علی 

دید و شناخت. پیش رفت و گفتالسالم او را علیه : شناسی؟ گفت: نه! گفت: من همانم که در فالن روز مرا می
مهمان تو شدم. و دستور داد تا هزار گوسفند و هزار دینار زر به او دادند. آن گاه او را نزد برادرش حسین بن علی 

عبداهللا بن جعفر فرستاد و او نیز عطایی السالم فرستاد. آن حضرت نیز به همان اندازه به او بخشید و او را نزدعلیه
.همانند آنان به او داد

امیه با یکدیگر مجادله داشتندهاشم و دیگري از بنیدو مرد، یکی از بنی . گفت: قوم من بزرگوارترند و آن این می
بخواهند. اموي نزد ده ي خود بروند و چیزي گفت: قوم من... قرار شد هر یک نزد ده نفر از مردم قوم و طایفهمی

السالم آمد، آن امیه رفت، هر یک ده هزار درهم به او دادند. و اما هاشمی، ابتدا نزد حسن بن علی علیهتن از بنی
حضرت دستور داد صد و پنجاه هزار درهم به او بدهند، سپس نزد حسین بن علی رفت، آن حضرت پرسید: پیش 

ي سرور خود چیزي ي، به برادرت حسن. فرمود: من قدرت ندارم بر عطیهاي؟ گفت: آراز من به کسی مراجعه کرده
بیفزایم... و او نیز صد و پنجاه هزار درهم به این سائل داد. مرد اموي آمد با صد هزار درهم که از ده کس گرفته بود 

.و مرد هاشمی آمد با سیصد هزار درهم که از دو تن گرفته بود
د، پول را به صاحبانش رد کرد و آنان هم پذیرفتند و هاشمی نیز همین کار را کرد اموي از این تفاوت خشمگین ش

ستانیمخواهی بردار و خواهی بر خاك بیفکن، ما عطاي خود را باز نمی«ولی حسنین نپذیرفتند و گفتند:  .»
که آن جاست خورد و یک لقمه به سگیي نانی در پیش نهاده، یک لقمه میروزي غالم سیاهی را دید که گرده

کنم که خودم بخورم و به او ندهم. حسن دارد؟ گفت: شرم میدهد. از او پرسید: چه چیز تو را به این کار وا میمی
السالم به او فرمود: از این جا حرکت نکن تا من برگردم. و خود نزد صاحب غالم رفت، او را خرید، باغی را هم علیه

را آزاد کرد و باغ را به او بخشیدکرد خرید. غالم که در آن زندگی می .
ها نیستیمها، سخن در کرم و بخشش او فراوان است که ما اکنون درصدد بیان آنو به جز این .

کردها برابري میي مروان با کوهحلم و گذشت او چنان بود که به گفته . اعتنائی او به زیور دنیا آن چنان زهد و بی
السالم به هجري کتابی را به نام زهد الحسن علیه381ن بن بابویه متوفی به سال بود که محمد بن علی بن الحسی

ي دنیا یکباره به خاطر دین صرف نظر کرداین صفت او اختصاص داد و در این باره همین بس که از همه .
د و یکی از چهار او سرور جوانان بهشت و یکی از دو نفري است که دودمان پیامبر منحصرا از نسل آنان به وجود آم

ي نصاراي نجران حاضر شد. یکی از پنج نفر اصحاب کساء و یکی از نفري است که رسول خدا با آنان به مباهله
دوازده نفري است که خدا فرمانبري آنان را بر بندگانش واجب و فرض کرده است. او یکی از کسانی است که در 

از کسانی است که خدا دوستی آنان را پاداش رسالت پیامبر قرآن کریم پاك و منزه از پلیدي معرفی شده، یکی
آویز گران وزن قرار داده است. او دانسته، یکی از آنان که رسول اکرم ایشان را هم وزن قرآن و یکی از دو دست

کرد خدا دوستدار او را دوست بداردي رسول خدا و محبوب اوست و آن کسی است که پیامبر دعا میریحانه .
رسدانجامد و تازه پس از بیانی دراز به آخر نمیها به طول میارات او به قدري است که یاد کردن آنافتخ .

پس از وفات پدرش، مسلمانان با او به خالفت، بیعت کردند. در همان مدت کوتاه حکومتش، به بهترین شکلی 
ها) با معاویه قرار صلح منعقد ین روایتتر(بنابر صحیح41کارها را اداره کرد. در پانزدهم جمادي االولی سال 



ساخت و با این کار هم دین را حفظ کرد و هم مؤمنان را از قتل نجات داد و در این کار بر طبق آموزش خاصی که 
ي پدرش از پیامبر دریافت کرده بود، عمل کردبه وسیله . دوران خالفت رسمی و ظاهري او هفت ماه و بیست و 

.چهار روز بود
ي او براي ساکنان و واردان آن امضاي قرارداد صلح، به مدینه بازگشت و در آن شهر اقامت گزید و خانهپس از

گاه هدایت و فرازگاه دانش و پناهگاه مسلمانان گشت. دور شهر، دومین حرم شد و او خود در این هر دو حرم، جلوه
رفتن و قوم خود را از قهر و عذاب بیم دادن، و بر او مردمی از شهرهاي دوردست براي فهم و شناخت دین و سپس 

ها همان شاگردان و حامالن دانش او و راویان از او بودند. حسن بن علی به خاطر علم و دانش گرد آمدند. و این
فراوانی که خدا به او ارزانی داشته بود و هم به خاطر قدر و منزلت بلندي که در دل مردم داشت، تواناترین بشر بود 

پیشوایی امت و رهبري فکري آنان و درست کردن عقایدشان و متحد ساختن و به هم بستن ایشانبراي  .
پرداختنشست و به ذکر خدا میخواند، تا برآمدن آفتاب در مسجد رسول خدا مینماز صبحگاه را که می .

نویسدگفت. ابن صباغ مینشستند و او با آنان سخن میبزرگان و برگزیدگان مردم گرد او می :
گشود و ایرادهاي مخالفین را پاسخ هاي علمی را میشدند و او با سخنان خود عقدهمردم گرد او جمع می«

1"» داد.می ". گزارد، در هنگام طواف مردم براي این که به او سالم کنند آن چنان ازدحام چون حج می
کردند که گاه نزدیک بود خود او پایمال شودمی !

مسموم کردند (در یکی از فصول کتاب مشروحا خواهد آمد) در آخرین بار بود که احساس خطر کرد، به او را بارها
من به زودي از تو جدا خواهم شد و به پروردگارم خواهم پیوست. بدان که مرا «السالم گفت: برادرش حسین علیه

اسم و در پیشگاه خدا از مسبب آن شناند. من خود، عامل و سبب این کار را میمسموم و کبدم را تباه کرده
"٢".» دادخواهی خواهم کرد

.159الفصول المهمه، ص -1
تر نیست. و اما تر و اولیي تن بلکه جزئی از او بود و کسی از فرزند به پدر و از جزء به کل نزدیکاولویت از این رو که فرزند و پاره-2

ي طاهره و او یگانه وارث پدرش رسول خدا بود. فاطمه از پدر وارث شرعی مادرش صدیقهي پیامبر به این جهت که او اولویت به خانه
برد همچنان که سلیمان از داود. و دلیلی نیست که عمومات ارث در این مورد تخصیص خورده باشد.ارث می

ي خاطر سهمی که دختر هر یک در خانهتر و سزاوارتر) نظر به ابوبکر و عمر دارد که به ي احق یعنی اولیي تفصیل (در کلمهصیغه
برد. این ي آنان، زوجه از زمین نیز ارث میکند بر این که به عقیدهرسول اکرم داشتند در آن جا مدفون شدند. عمل آنان داللت می

هر کدام - بردند میي رسول اکرم ارثبنابراین که از خانه- ي است مورد اختالف علماي اسالم تا امروز. باري، عایشه و حفصه مسأله
ي همسران مجموعا یک هشتم از همسر پیامبر بودند و سهم همه9ها دو نفر از داري یک سهم از هفتاد و دو سهم بودند، چون آن

از یک هشتم مجموع خانه بوده است.خانه بود، یعنی سهم هر یکی، یک نهم 
ي گنجیده است! و اگر نه باید گفت که ورثهقبر در آن می72کنیم که امروز براي ما وسعت اطاق پیغمبر معلوم نیست ولی باید فرض 

اند. راه دیگري که وجود ندارد.به هر صورت باید اعتراف کرد که حسن ي دفن آن دو نفر را در اطاق دادهي طاهره اجازهصدیقه
ت.استر و سزاوارتر بودهي او از هر کس اولیالسالم فرزند زهرا به پیغمبر و خانهعلیه



به خویشاوندي نزدیکی که با پیامبر خدا ولی اگر نگذاشتند تو را به حق آن پیوندي که به خدا نزدیکت ساخته و
ي خونی ریخته شود. بگذار تا رسول خدا را مالقات کنیم و نزد دهم که نگذاري به خاطر من قطرهداري سوگند می

.»او بازگوییماو از دشمنان دادخواهی نماییم و جفاي مردم را به 
ي خاندان و فرزندانش و آن چه از خود به جا گذارده بود، به او کرد. او را به آن هاي الزم را دربارهسپس سفارش

ي مرگ وصیت کرده بود، وصیت کرد و جانشینی او را به شیعیان اعالم کرد. و در روز چه پدرشان علی در لحظه
وفات یافت49ماه صفر سال 17 .

اصفهانی نوشته استابوالفرج : خواست براي پسرش یزید بیعت بگیرد و در انجام این منظور، هیچ چیز معاویه می«
وقاص نبود. بدین جهت هر دو را با وسایل مخفی تر از حسن بن علی (ع) و سعد بن ابیبارتر و مزاحمبراي او گران
.»مسموم کرد

ي مردم بود اي بر پیکر خواب رفته و تخدیر شدهن تازیانهو بسی روشن است که فجایع بزرگی از این نوع، همچو
کرد. اقطار اسالمی دهان به دهان خبر انگیخت و احساس درد را در آنان زنده میکه شعور و درك آنان را بر می

داد و در هر سال، ي شورشی خبر میاین پیشامد بزرگ را پخش کردند. در هر گوشه، موج شیون مردم از زمینه
ستمگران به زودي «گوید: کرد. و خداي سبحان میشدن غوغایی، دستگاه حکومت را به انقالبی تهدید میبلند

.»شوندخواهند دانست که به چه سرانجامی دچار می
سعد و او از واقدي روایت کردهجوزي به سند خود از ابنسبط ابن : حسن بن علی (ع) در هنگام احتضار گفت: «

رسول اکرم (صمرا در کنار پدرم  ) دفن کنید. امویان و مروان حکم و سعید بن العاص که والی مدینه بود به پا 
گوید: یکی از مخالفان عایشه بود که گفت: هیچ کس نباید با رسول خدا دفن سعد میخاستند و نگذاشتند! ابن

.»شود

:ابوالفرج اصفهانی روایت کرده سپارند، آن زن بر استري نشست و چون خواستند حسن بن علی (ع) را به خاك «
اي امیه و مروان و هر کس از یاوران و سپاهشان که در آن جا بودند، به کمک برداشت. و این جا بود که گویندهبنی

«...گفت: یک روز بر استر و یک روز بر شتر مسعودي نیز سوار شدن عایشه را بر استر خاکستري رنگ و دومین 
بر ضد خاندان پیغمبر، ذکر کرده و گفته استفرماندهی او را بر امویان : "١"

مانند این نکوهش و سرزنش مؤدبانه را بیهقی نیز از حسن بصري نقل کرده، گوید:-1
اي؟ي این راه سفارشی و سخنی شنیدهاحنف بن قیس در روز جنگ جمل به عایشه گفت: یا ام المؤمنین! آیا از پیامبر خدا درباره«

گفت: نه، ابدا!
اي؟گفت: آیا در این باره در قرآن چیزي خوانده

خوانید.گفت: قرآن همان است که شما می
اي که رسول خدا در آن وقت که مسلمانان در اقلیت بودند و مشرکان در اکثریت، از زنان خود یاري طلبیده باشد؟گفت: آیا هیچ دیده

گفت: نه هرگز!
3، ص 1المحاسن و المساوي، بیهقی، ج »ایم؟!هاحنف گفت: در این صورت پس ما چه گناهی کرد



انبوهی از مردم گرد حسین بن علی (ع) اجتماع کرده و گفتند: ما را با آل مروان واگذار. به خدا قسم آنان در دست 
اي خون ریخته شود و اگر این برادرم وصیت کرده که نباید به خاطر او قطره«ما بسی حقیر و ناچیزند. فرمود: 

ها عهد میان ما و خود را شکستند و شرایط کند. آندیدید که شمشیرهاي خدا با آنان چه میبود، مییسفارش نم
کردبا این سخن به شرایط صلح اشاره می.» ما را زیر پا نهادند .

اش فاطمه بنت اسد به خاك السالم را از آن جا به قبرستان بقیع بردند و در کنار قبر جدهحسن بن علی علیه
کند که گفتدند. در کتاب االصابۀ از واقدي و او از... ثعلبه نقل میسپر : السالم وفات روزي که حسن بن علی علیه

افکندند بر یافت و در بقیع مدفون شد، من حاضر بودم. انبوهی جمعیت آن چنان بود که اگر در بقیع سوزنی می
رسیدافتاد و به زمین نمیسر انسانی می .

موقعیت سیاسی
از بیعتپیش

توان گفت تا چه حدي تحت تأثیر براي روشن شدن موضوعی همچون موضوع مورد بحث ما که به طور دقیق نمی
قضایاي گذشته و همزمان بوده، کافی است که فقط اندکی به عقب بازگشته و برخی از اوضاع اجتماعی صدر اول را 

آوردند، بررسی کنیم، با توجه به اثر عمیق شخص که مسلمانان پس از دوران نبوت، براي نخستین بار به آن رو
نبی اکرم در نفوس مسلمانان و تسلط و قدرت وي بر سازندگی جامعه و دست خالقی که در پدید آوردن عناصر 
.نشاط و تحرك در پیروان خود داشت ي زودگذر در این مورد که ما از خاطرات گذشته براي ترسیم یک چهره

ست که از هر جریانی فقط ارتباط آن را با موضوع خود و یا فقط جریانات مربوط به این گیریم، کافی االهام می
.موضوع را ذکر کنیم تا در پرتو این اسلوب، میزان تأثیر قضایاي گذشته را در موضوع مورد بحث، به دست آوریم

ي جهان سمانی بود که بر همهترین حادثه در تاریخ اسالم، درگذشت پیامبر خدا و از بین رفتن این تشعشع آبزرگ
بخشید. با این حادثه، عالم در ظلمتی شرآفرین فرو رفت و زمین با مرگ پیامبر از آسمان منقطع گشت، فیض می

ي پیوند آن دو به یکدیگر بود و مگر ممکن است زمین از زیرا وحی همچون قاصدي میان آسمان و زمین و مایه
اش و نشاطش و نورش و دینش از آن جاست. راستی ش در آن جا و زندگینیاز گردد در حالی که رزقآسمان بی

بود، براي دنیا وحشتی از این باالتر و براي مسلمانان زیانی اگر این جدایی و انقطاع، نهایی و قطعی و همیشگی می
شداز این گران بارتر تصور نمی . ان بر اثر ولی رسول خدا (ص) آزمایش دشوار و معصیت بزرگی را که مسلمان

انقطاع وحی، به طور طبیعی به آن دچار خواهند شد، از پیش ادراك کرد و از روي مهر و رأفتی که به مؤمنان 
ي ي واحدي برقرار خواهد ماند و مگر پس از این که رشتهها خبر داد که میان آنان و آسمان، رشتهداشت، به آن

ي چنگ زدن و درآویختن وجود دارد؟شایستهي دیگري ي آسمانی، رشتهوحی منقطع شده، جز رشته ...
:فرمود "١"

، نیز هست. به همین ترتیب 1، ج 44از احادیث کتاب کنز العمال، ص 874نقل کرده و آن، حدیث » ترمذي«این حدیث را -1
:اند. در بعضی از این احادیث چنین آمدهاحادیث زیاد دیگري نیز کتب صحاح و مسانید اهل سنت نقل کرده

ي برکشیده میان آسمان و زمین و عترتم یعنی خاندانم را، و این دو از گذارم: کتاب خدا را آن رشتهمن در میان شما دو جانشین می«
.در الکبیر، امام احمد و طبران»شوند تا بر من در قیامت وارد شوند.هم جدا نمی



ي مسلمانان و یا آنان که مدعی بودند جامعهي بحثی که در پیش داریم آن است که قبال ببینیم: شایسته
اند، با عترت و خاندان رسول اکرم چه روشی در پیش گرفتند تا بتوانیم ي رهبري و نمایندگی جامعهشایسته

قضاوت کنیم که چگونه پاس پیامبر را در مورد خاندانش نگاه داشتند و حداقل تا آن جا که به بحث ما مربوط 
بر گردیماست از این موضوع باخ . السالم بارزترین مرد ي او باشند، علی علیهاگر عترت هر کس، خاندان و عشیره

ي السالم مهتر فرزندان و ذریهخاندان پیامبر پس از آن حضرت است و اگر فرزندان و نوادگان او باشند، حسن علیه
بردبه کار می-دان هم خاندان و هم فرزن-ي عترت را در هر دو مورد آن حضرت است. و عرب کلمه .

ص) به آن دو دستگی و انشعاب )آري، مقدر شده بود که اجتماع مسلمان، بالفاصله پس از رحلت رسول اکرم 
هاي پیامبر پردازند و در مرداب تأویالت خود فرو روند و گروهی تاریخی دچار شود: گروهی به توجیه و تأویل گفته

ها ایستادگی کنند. رسول اکرم در موضوع نامزدي هند و بر سر آن گفتههاي صریح آن حضرت گردن ندیگر به گفته
مقام خالفت سخنان صریح زیادي فرموده که اکنون جاي عرضه کردن آنها نیست. و ما این جا درصدد نیستیم که 

ف میان دو ي گروه دوم را اثبات کنیم. چه، هر آن چه مورد توافق یا اختالي طرفداران تأویل را رد یا گفتهعقیده
ي ما واقعیت را دگرگون نخواهد کردگروه باشد، در ظرف خود با وضعی خاص واقع شده و بحث و مجادله .
گوییم: هاي صریح پیامبرشان عذر نهیم، میلیک ما به همراهی اهل تأویل و براي این که مخالفت آنان را با گفته

ود به قرآن و عترت خویش اختصاص داده بود و در این که رسول اکرم آن را پس از خ-ها به نیابت از وحی آن
آن که بخواهند با ي سیاسی نگریستند و بیبه نظر یک مسئله-حدیث و احادیث فراوان دیگر بدان اشاره کرده بود 

پیغمبر مخالفتی کرده باشند، آن را بیش از هر چیز مربوط به مصلحت دانستند و معتقد شدند که لزوم اطاعت 
ي امبر در مسائل سیاسی، وابسته به صالحدید و نظر پیران مجرب و جهان دیده است؛ اگر آنان با ارادهفرمان پی

ي پیامبرپیامبر توافق داشتند باید آن را پذیرفت و اگر توافق نداشتند، نظر آنان مالك عمل است نه اراده .
امکان یافت و شاید از نظر جمع کثیري از به این ترتیب خالفت از خاندان پیغمبر باز گرفته شد و به این صورت

پیروان محمد (ص) پسندیده آمد که معاویه نیز روزي بر سر خالفت اسالمی با دیگران منازعه کند و خود را به 
و جمعی از پیروان قوم همچون عمرو بن عاص، مغیرة بن "1"تر بداند تر بودن براي حکومت شایستهدلیل مسن

وسی نظر او را تأیید کنندي دشعبه و ابوهریره . "٢"
.مالحظه کنید13، ص 4البالغه، ج السالم در شرح نهجي معاویه را به امام حسن علیهدر این باره نامه-1
، ص 4اثیر، ج ي کامل ابنبراي تأیید این مطلب رجوع کنید به سخن صریح خود معاویه در این مورد (تاریخ مسعودي، در حاشیه-2

اش همین موضوع ي المیهدر قصیده» مهیار دیلمی«اند. و بسیاري از شاعران پیشین ما قصائد خود را بر این اساس پرداخته) 78- 79
گوید:را در نظر داشته که می

هند و ابنهو ما الخبیثان: ابن«
و ان طغی خطبهما بعد وجل

بمبد عین فی الذي جائابه
»و انتما تقفیا تلک السبل.

ید: معاویه و پسرش.آن دو پل«
بار و هولناك بود.هر چند کارشان بزرگ و عصیان

در آن چه پدید آوردند، مبتکر نبودند.
»رو آنان بودند.ها را از دیگران آموخته و دنبالهبلکه این راه



ادامه پاورقی  
گوید:که می» شریف رضی«و هم استاد او 

عل االخرین و ان عالاال لیس ف«
»علی قبح االولین بزائد.

-هر چند بزرگ - روان کار دنباله«
»تر از کار پیشینیان نبود.زشت

گوید:که می» کمیت اسدي«و هم پیش از آن دو 
یصیب به الرامون عن قوس غیرهم«

»فیا اخرا اسدي له الشر اول.
افکنند.تیراندازان از کمان کسی جز خودشان تیر می«

گرو از این گونه شعر فراوان دی»... ي شر را پیشینش براي او فراهم آورده است.اي که زمینهاي بسا به دنبال آمده

گرد، همان بود که آن روز در مدینه کار گذارده اي این انحراف و عقباین مطلب دیري پوشیده نماند. سنگ زاویه
شد و « اي جدید، برتافته و به کار گرفته شد که با مد و در آن، رشتهبر محور آن به وجود آ» ساعدهي بنیسقیفه

اي که ي الهی متصل میان آسمان و زمین و مورد نظر رسول اکرم (ص) در حدیث مزبور مغایرت داشت. رشتهرشته
خواستند تا آخر با تاریخ همپا و همراه باشدمی .

ي بولس سالمۀو به گفته : ي احساسات نهانی و واقع شد که برانگیزندهحوادثی» سر پوشیده«در زیر آن 
ها گشتي کجرويپدیدآورنده . هاي خاربنیهایی به هر سو پراکنده شد، همچون شاخهامواج تمایالت و خواسته

.ي خار و پرآفترسیده، و پر از تیغهسبز و نو
او و نمایشگر روح بزرگ او و ي گر، روشی در پیش گرفت که شایستهصاحب اصلی خالفت، در برابر آن جمع تأویل

ي آسمانی و ي خلق خدا با آن رشتهتوانست بود، آخر مگر نه او تنها واسطههم ضامن حفظ و حراست اسالم می
اش الزم الهی است؟ تا آن اندازه که براي هشیار کردن افکار مسلمانان و توجه دادن ملت به حق از دست رفته

أخیر افکند و پس از دید، بیعت با مسندنشین را به تمی " 1 " یکی از یارانش از او پرسید: چگونه دست شما را از 
:این منصب کوتاه کردند با این که از همه کس به آن سزاوارتر بودید؟ در پاسخ فرمود ین یک انحصارطلبی بود ا«

ه با خداست و که جمعی به آن حرص ورزیدند و جمعی دیگر بزرگوارانه از سر آن گذشتند. داوري در این قضی
2"» بازگشتگاه، قیامت است و تو اکنون از آن چه به کارت نیاید پیگیري مکن. ".

سستی و درنگ - یعنی ابوبکر - در بیعت او «ي ابوامامه باهلی براي آن حضرت فرستاد، نوشت:اي که به وسیلهمعاویه در نامه-1
به سوي آن رانده و کشیده شدي.کردي تا آن گاه که همچون شتر نر سرکش، به جبر و قهر

ي آن چنین است که در متن گفتار آن حضرت آمده و دنباله» فدع عنک نهبا صیح فی حجراته«ي مثل معروف عربی: ترجمه-2
سفیان... یعنی فعال به ماجراي معاویه بپرداز که موضوع روز است و نه به آن چه به هر صورت گذشتهاست: و هلم الخطب فی ابن ابی

و از دسترس فکر و عمل امروز خارج است. در این گفتار علوي، درسی است بزرگ و کارآموز براي صاحبان دل بیدار و گوش شنوا. 
»مترجم«



توان دیدي کامل نارضایی و خشم باطنی و در عین تسلیم و تحمل آن حضرت را میو در این سخن، نشانه .
اي از کینه و دشمنی فرو گرفته بود. سابقه و جهاد او و آنان را پردههاي رقیبانش پرتو نور او را ندیدند. چشم

که آن -ي او هاي صریح رسول خدا دربارهخویشاوندي و دامادي و برادري او با پیغمبر و دانش و عبادت او و گفته
امتیازات فراوانش ها و کردند، ولی به خاطر همین برتريهیچ یک را انکار نمی-روز بیش از امروز در دسترس بود 

هاي جویی و شمشیر بران او را که نهال اسالم را در صحنهگویی و حقورزیدند و پیگیري او را در حقبه او کین می
پیکار مقدس برنشانده و دشمنان خونین و خونخواهی از میان همین مردم براي صاحب خود تراشیده بود!، دشمن 

داشتندمی . گذرانید و چه جاي ي عمر را میگرفتند. چه، او در آن روز چهارمین دههجوانی او را بر او خرده می
بدانند؟! -مثال -شگفتی اگر پیران سالخورده، شرط خالفت بالفصل رسول خدا را سنینی در حدود هفتاد سالگی 

رواست دیگر توجه نداشتند که در اسالم، امامت و پیشوایی امت نیز منصبی همچون نبوت است؛ هر چه در نبوت 
در امامت هم رواست و هر چه براي عظمت پیامبري شایسته نیست، براي امامت نیز پسندیده نیست. در این 

تواند داشته باشد؟ اش شرط بودن پیري است در مقابل نصب قاطع، چه ارزشی میصورت، دیگر اجتهادي که نتیجه
چه مایه و وزنی خواهد بود؟هاي پیامبر،هاي خدا و تصریحو مالحظات سیاسی را با وجود گفته !

سنین عمر علی در روز وفات پیامبر (ص) با سنین عمر عیسی بن مریم در روز عروج به آسمان، برابر بود. شگفتا! 
السالم در آخرین روز روا بود که عیسی در آخرین روز نبوتش به سی و سه سالگی برسد، ولی روا نبود که علی علیه

اي که خدا براي ساکنان بهشتش در آن جهان مقرر کرده مرحله از عمر باشد؟!.... مرحلهپیشوایی و امامتش در این
اش در بهشت معین بود، خدا آن را براي بندگان برگزیدهاست! اگر این سن، بهترین سنین عمر آدمی نمی

فرمودنمی .
شمردند و ي دیگر او میقرابت و خویشاوندي نزدیک او را با پیغمبر، نقیصه « پسندیدند که نبوت و خالفت در مین

دانستند و چگونه خویشاوندي با شکل اي میحاال چه شده بود که فضیلتی را نقیصه» یک خاندان جمع شود
شمردند، ولی با شکل دورترش را دلیل خالفت و تنها برهان در برابر رقباي بیگانه... ترش را مانع خالفت مینزدیک
هایی بدون پاسخ استسئوال .

ي مسلمان است که خالفت را از خاندان پیغمبر جدا کنند و آنها پنداشتند این به سود اسالم و به مصلحت جامعه
ترین منصب دینی باز گذراند. هاي دیگر در راه تصرف عالیهاي خانداننماییها و قدرتمیدان را براي فعالیت

اتحانه بسیار دور استنمایی و تصرف ماهرانه و فمنصبی که طبیعتا از قلمرو قدرت .
و خالصه، منظور و هدف مهمی که پیغمبر با اصرار و احتیاط براي امت و عترت در نظر داشت و به خاطر آن، 

.خالفت را به عترت سپرد، از چشم آنان پوشیده ماند هاي حوادثی که بعد از این، در عالم اسالم پیش آمد، دل
اي مدعیان متوجه کرد زیرا همین تفکیک خالفت از عترت بود که آن بیدار را به حقانیت عمل پیغمبر (ص) خط

همه اختالفات تاریخی خونین را میان دلباختگان خالفت به وجود آورد و آن فجایع بزرگ را در عالم اسالم واقع 
از آل اسالم شد. به طوري که اگر خالفت اسالمی بخشی در راه تحقق وضع ایدهساخت و منشأ پیش آمدهاي زیان

کرد و اجتهادها و رفت، یعنی کسی جز خدا در آن دخالتی نمینخستین روز به راه طبیعی و روشن خود می
ساخت، مسلمانان از این پیشامدها در امان بودندهاي بشري آن را آلوده نمیسیاست .



امرهم و من یعص اهللا و رسوله فقد و ما کان لمؤمن و ال مؤمنۀ اذا قضی اهللا و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من « 
ضل ضالال مبینا .«

هیچ مرد و زن مؤمن را مجال آن نیست که چون خدا و رسولش در امري حکم کردند، ایشان در امرشان به «
.»اختیار و میل خود باشند. و هر آن کس که خدا و رسولش را نافرمانی کند به گمراهی نمایانی دچار شده است

ي مسلمان که از نسلی به هاي برجستههاي دراز مدت، میان خاندانهاي خونین و مخاصمتمگر این کشمکش
رسید، موجبی غیر از همان باز گذاردن میدان خالفت براي هر کس و ناکسی داشت؟ و مگر نسل دیگر به ارث می

زبیر و امیه؛ میان بنیهاشم و بنیهاي مختلف تاریخ اسالم پیش آمد، میان بنیهاي فجیعی که در دورهریزيخون
ي طبیعی گسستن این قید و بند دینی عباس... جز نتیجهامیه؛ میان علویان و بنیعباس و بنیامیه؛ میان بنیبنی

داد؛ چیزي بود؟ همان قید و بندي که رسول خدا آن همه براي تحکیم و تثبیت آن احتیاط و دقت به خرج می
دید و درصدد جلوگیري از بروز آن بودار را میچنان که گویی از پیش این حوادث اسفب .

هاي خاندان پیغمبر مرتکب شدند و هر کدام آنو مگر فجایعی که درباره - اگر کشتن بود و اگر به دار آویختن و 
نظیر بود، موجبی جز همان نخستین اشتباه داشت؟ همان در نوع خود بی-اگر اسیر کردن یا آواره ساختن 

است و طرح نبوي در مورد امت و عترتش را پایمال کرد و مصلحتی را که آن حضرت براي امت و اشتباهی که سی
آري؛ آنها عمق این سیاست دوراندیش را درنیافتند و چون سرگرم سیاستی .عترت در نظر داشت نادیده گرفت

را خوش نداشتند» اجتماع نبوت و خالفت در یک خاندان«دیگر بودند  . ان بود که به جز آن این عذر ظاهري آن
عذر دیگري که بتوان آشکارا به مردم گفت، نیافته بودند. اما عذر باطنی آنان چه بود؟... کسی جز داناي نهان، از آن 

هاي مقدس دعوت اسالمی و یا از حس حسادت آگاه نیست، ولی گمان بیشتر آن است که از خاطرات خونین جنگ
بیرون نبوده است» خورد که آتش، هیزم رامیدین را آن چنان «ي حدیث: که به گفته . به راستی که عشق 

هاي روانی بشر و کارگرترین آنان در مزاج نیرومند رهبران و ترین بیماريریاست و هوس حکومت، خطرناك
.مدعیان رهبري است

متعارف آن هاي الهی هستند، داخل در قلمرو سیاست به معناينبوت و امامت از این رو که هر دو از منصب
نیستند و هر سیاستی که در دستگاه نبوت و یا در یکی از توابع اداري و تشکیالتی آن مشاهده شود، خود جزئی از 

ي این امور، صاحب دین و رهبر دینی است و رأي و دین و مربوط به آن است و یگانه مرجع با صالحیت در همه
باشدمیترین رأي و سخن در آن بارهسخن او، آخرین و حتمی .

آمیزي بار و عتابي تظلمتر این مطلب با موضوع مورد بحث ما روشن شود، به نامهاینک براي این که ارتباط روشن
کنیم. در آن نامه، چنین آمده بودالسالم در آغاز خالفتش براي معاویه نوشت، اشاره میکه حسن بن علی علیه :

" 1 " ،

وگوها نیست که به تاریخ اهل بیت وارد شده، این است که در تاریخ، اثري از این مباحثات و گفتهاییترین خسارتیکی از بزرگ-1
و ما جز به بخش کوچکی از آن که تصادفا از کنترل و سانسور دشمن درامان مانده، دسترسی نداریم. این جاست که من به یاد 

نویسند، بخوان تا از سرگذشت ها مید، آن چه را که هواها و هوسدر زمان خو«افتم:ي شاعر نوآور حاج عبدالحسین ازري میگفته
»ماجراهایی که از روزگاران گذشته به جا مانده، آگاهت کنند.



ولی او همانند عرب با ما به انصاف نگرایید. قریشیان حکومت را به نیروي استدالل خود و به یاري انصاف عرب 
ف آنان فرا رسید، ما را دور کردند و به اتفاق و اجتماع، ستم و جفا گرفتند، ولی چون نوبت استدالل ما و انصا

گاه ما و آنان، پیشگاه خداست و اوست یاور و ي ما روا داشتند و خود زمام کار را به دست گرفتند. باري، وعدهدرباره
.سرپرست ما اند، تبرد قرار دادهما در آن روز، از این که جمعی حق ما و حکومت خاندان ما را غاصبانه مورد دس

ها مردمی صاحب فضیلت و با سابقه در اسالم بودند و از منازعه با بسی درشگفت بودیم. لیکن از آن جا که آن
ایشان چشم پوشیدیم، مبادا که منافقان و مخالفان دین، دستاویزي براي شکست دین بیابند یا راهی به سوي 

گري و فساد پیدا کننداخالل .
اندازي تو بدین منصب و مسند در شگفت فرو روند! چه، به جاست که همه کس از دست-اي معاویه! -ولی امروز 

اي از تو به یاد است و نه اثر نیک و ي این مقام نیستی، نه فضیلت و خصلت ستودهتو به هیچ بابت شایسته
ترین دشمن د و فرزند سرسختهاي معاني یکی از گروهاي.... و افزون از همه آن که تو دست پروردهپسندیده

قریشی رسول خدا و قرآنی!..... خداي بیناي کار توست و عنقریب بر او وارد خواهی شد و خواهی دانست که پایان 
1"» کار به سود کیست!! ".

ي معاویه به مسند خالفت، اندازي غاصبانهالسالم شگفتی خود را از دستبینید، امام حسن علیهچنان که می
به یکدیگر متصل و مربوط » فاء عطف«دهد و آن دو را با اش از رفتار غاصبان نخستین قرار میي شگفتیلهدنبا
شود و نیز حقایق دیگري مربوط به این دو برادر یا سازد و از این جاست که ارتباط این دو قضیه آشکار میمی

گرددمربوط به پدر و مادرشان و یا مربوط به حقوق عمومی روشن می .
ها جز آن چه را که با متن موضوع ما ارتباط کامل دارد چیزي بیان کنیم، از خواهیم از آن بحثما اکنون چون نمی
"٢". کنیمها خودداري میورود در این مقوله

.12، ص 4الحدید، ج البالغه، ابن ابیشرح نهج-1
مه خطاب به پسر ابوبکر بکر فرستاد، ذکر شده است. وي در آن نابن ابیاي که معاویه براي محمد این مطلب به صراحت در نامه-2

از حقش باز داشتند و با او سر مخالفت گرفتند. - السالم را یعنی علی علیه-پدر تو و فاروقش اولین کسانی بودند که او را «نویسد:می
ود فراخواندند و چون او در بیعت با آنان سستی و درنگ در این کار هر دو یک سخن و همداستان شده بودند. سپس او را به بیعت خ

کرد، از همه سو آهنگ او کرده و تصمیم بزرگی براي او گرفتند. باالخره او تن به بیعت ایشان داد، ولی ایشان تا زنده بودند او را در 
»و بر اسرار خویش محرم ندانستند.کار خود شریک نساختند 

روان و ی ما بر حق و صواب است، آن کس که نخست این روش را انتخاب کرد پدر تو بود و ما دنبالهاگر روش کنون«افزاید:سپس می
نمودیم؛ لیکن او در کردیم و کار را بدو تسلیم میطالب مخالفت نمیزد ما نیز با پسر ابیشریکان اوییم؛ اگر او بدین روش دست نمی

.7- 79، ص 6اثیر، ج ي تاریخ ابنتاریخ مسعودي، بر حاشیه»افتادیم....این کار پیشقدم شد و ما نیز به دنبال او به راه



ها پیش سابقه داشته است. بنابراین ي کارگردانانش از مدتا موفقیت سریعش نشان داد که طرح آن به وسیلهب
داراي آثاري، چه بیت که بندي خاص مدعیان را در برابر اهلگیري و جبههتوان از این طرح، جهتخیلی ساده می

.در آن هنگام و چه پس از آن بود، استنباط کرد "١"

نه آن نخستین خلیفه که براي خود جانشین معین کرد، آنان را مقدم داشت و نه آن دیگري که خلیفه را در سه 
خلیفه به ي عثمان نیز اگر اختیار تعیین تن از شش تن قرار داد، با آنان به انصاف عمل کرد. پس از ماجراي خانه

هاي تاریخ اسالم، خاندان پیغمبر سهمی از حکومت و خالفت افتاد تا آخر، در هیچ یک از دورهدست ملت نمی
یافتندنمی . ي دار با دو دورهبندي آن بود که معارضه و ضدیت و مخالفتی عمیق و ریشهي دیگر این جبههنتیجه

ي امام حسن السالم و حکومت چند ماههعلی علیهي حکومت امام ي پنج سالهحکومت هاشمی، یعنی دوره
السالم به وجود آوردعلیه . وجو هاي بصره و صفین و سپس مسکن باید جستشواهد فراوان این گفته را در جنگ

کرد ". 2 " وقاص؛ اسامۀ بن زید؛ محمد بن مسلمۀ؛ قدامۀ بن مظعون؛ عبداهللا بن سالم؛ حسان بن سعد بن ابی
طرفی اختیار کرده و از بیعت امام علی دري؛ زید بن ثابت؛ نعمان بن بشیر و.... آن نشستگان که بیثابت؛ اباسعید خ

.و امام حسن علیهماالسالم سر باز زدند، شواهد دیگري بر این گفته، موجود است

هاي مهمل و هاي گوناگون بود و از آن جمله قیافهها و شکلهاي مختلف و رنگاین معارضه و ضدیت، داراي میدان
ها مواجه بودندمنفی و گریزان از تکلیف که رهبران عترت، چه در مدینه و چه در کوفه با آن .

السالم بر فراز منبر کوفه فریاد بزندوگرنه، چه دلیل داشت که علی علیه : اي مرد نمایان نامرد! اي فکر شما چون «
شناختم. وه که چه آشنایی دیدم و نمیما را نمینشین! کاش شي عروسان حجلهخواب مشوش کودکان و اندیشه

ام را از خشم ماالمال ساختید و جام اندوه انگیزي.....! مرگ بر شما که دل مرا به درد آوردید و سینهبار و غمندامت
3"» ي مرا باطل کردید...را جرعه جرعه در گلویم ریختید و با نافرمانی و سست عنصري، نقشه ".

ري از این قبیل که در خطب و کلمات او فراوان استو سخنان دیگ .

به خدا سوگند که از روز رحلت پیغمبر «توان یافت. از جمله:ین موضوع میالسالم شواهد زیادي بر ادر سخنان امیرالمؤمنین علیه-1
بارالها من از قریش و یاورانشان به تو »«اند.درآوردهخدا تاکنون همواره مرا از حق خود کنار زده و به ناحق آن را در انحصار خود 

ها پیوند خویشی خود را با من بریدند و مقام مرا کوچک شمردند و بر سر آن چه از من است به اجماع با من آورم؛ زیرا آنشکایت می
به منازعه برخاستند.

ولی عبداهللا بن عمر پس از این تاریخ با یزید و هم «ویسد:ن) می178- 179، ص 5یر، ج اثي ابنمسعودي در مروج الذهب (حاشیه-2
نامید و ابوالفدا » عثمانیان«ي مسعودي این نشستگان را باید به عقیده»ي عبدالملک بن مروان بیعت کرد!با حجاج به عنوان نماینده

السالم کناره گرفتند. و اما من عت علی علیه) بهتر دانسته که آنان را معتزله (کناره گیرندگان) بنامد. چه، آنان از بی171، ص 1(ج 
د.ها کسانی هستند که مردند و امام زمانشان را نشناختناند و نه معتزل. اینها نه عثمانی(مؤلف) معتقدم که این

.27ي البالغه، قسمتی از خطبهنهج-3



مراکز بزرگ حکومت علی ياي از همان ضدیت و معارضه نیست که در همهین قیافه و وضع منفی، جلوهآیا ا
داشت؟ هاي گوناگون از یاري آن حضرت باز میالسالم بذر پلید خود را پاشیده بود و مردم را با بهانهعلیه

ي شکل مبارزه-گیري مزبور در ایجاد این ضدیت به هر دو شکلش البته نباید عوامل دیگري را که همچون جبهه
تأثیر داشت از یاد ببریم-یاري مثبت مسلحانه و شکل خودداري از کمک و . جاي تردید نیست که آن عدالت 

هاي هاشمی قرن اول بود نیز ي حکومتي بارز حکومت آن دوره و همهگمان نشانهقاطع و مساوات دقیق که بی
عامل دیگري براي احساس نوعی مضیقه و فشار، الاقل در میان یک طبقه از مردم که با اطاعت مطلق و اخالص و 

.صمیمیتی که در صلح و جنگ از آن گزیر نیست، سازگار نبود
هاي نوین شرایط خاص آن زمان و فتوحاتی که مردم را بر خزائن کشورهاي مغلوب مسلط ساخته بود و جلوه

ي آن، حرکت زندگی که براي آن مردم تازگی داشت نیز عامل مهمی بود براي ایجاد یک نوع تیرگی روان که الزمه
کس نور و روشنایی استدر جهت ع .

السالم، گیري که یک ربع قرن روي آن فعالیت شده بود، در دوران حکومت علی علیهبندي و جهتبحران این جبهه
شدالسالم خالصه مییعنی پیش از روزگار بیعت با حسن بن علی علیه .

کرد و ود. درد او را احساس میحسن، فرزند ارشد علی و ولیعهد وي و شریک غم و شادي و خوشی و ناخوشی او ب
ي ملت، دشمنان و مخالفان، به برد. با دنیایی که پدرش را احاطه کرده بود، قوم و عشیره، عامهاز رنج او، رنج می

گذشت اندوهی نهانی و بزرگ داشت و در این اندوه، طور کامل آشنایی و ارتباط داشت. از آن چه در پیرامونش می
و شریک بود، همچنان که در برادري... و همین رنج و اندوه نهان پسران پیغمبر، نمایشگر برادرش حسین نیز با ا

ي رسول خدا بوده کهاي از پاسخ آنان به این گفتهي رفتار امت با عترت آن حضرت و نمونهنحوه :
«.بنگرید تا پس از من چگونه جانب مرا در مورد عترتم نگاه خواهید داشت سویی با دیدن لیکن حسن بن علی از

ي پدرش که نمودار ي یاران ارزندهاوضاع ناگوار محیط، چنان رنج جانکاهی در دل داشت، از سوي دیگر مشاهده
ي هوا و هوسی، در راه خدا جانبازي هیچ طمع یا شائبهکامل دلیري و مردانگی و فداکاري و اخالص بودند و بی

گشودي امیدي در دلش میکردند، روزنهمی .
ي بانیان اسالم میان این گروه، فرماندهان نظامی، خطباي زبردست، فقها و قاریان قرآن و برگزیدگانی بازماندهدر

ي اساسی شدند و به حق، گروهی بودند که امیرالمؤمنین در جنگ و صلح به آنان اتکاء داشت و پایهدیده می
ن قرار گرفته بودحکومت هاشمی در برابر پیشامدها و حوادث خطرناك، بر دوش آنا .

ها مسلمانانی بودند که به عهد و پیمان خود با پیغمبر در مورد بازماندگان آن حضرت وفادار مانده و این تعهد این
را که از آنان همچون خود و فرزندانشان حمایت و دفاع کنند، از یاد نبرده بودند. بنابراین چرا حسن بن علی (ع) از 

ي امید استشمام نکند؟ ي خودش رایحهي آیندهآنان در مورد پدرش یا برا
ي خاندان پیامبر، ایمان آورده و به جانشینی علی و ها مؤمنان راستینی بودند که به سخنان خداوند دربارهاین

مرتبه و منصبی که به او اختصاص داده و او را براي آن ساخته و پرداخته، از دل و جان گرویده و علی را آن چنان 
ي اوست، درك کرده بودند. و مگر نه علی همان قهرمانی است که مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) تهکه شایس

مندي به مصالح عمومی ملت مسلمان و پایداري در کسی را در اخالص و صمیمیت و فداکاري در راه اسالم و عالقه
ي او ندیده بودند و به یاد نداشتند؟ عدالت و گسترش معلومات به پایه



ها ها و طمعها کسانی بودند که خأل روحشان با هوسکاست. ایننکار دیگران، از کبریا و عظمت مقام علی نمیا
انباشته شده بود و در دستگاه علی، جایی براي طمع و هوس افراد وجود نداشت. این گونه کسان باید همیشه در 

ها و معیارهاي علی زندگی کنند و در اردوگاهی که كها و معیارهایی مغایر مالدنیایی دور از دنیاي علی و با مالك
گري و خرید و فروش حکومت و منصب است، به سر برندمبناي آن بر معامله .

اندیش باشند، همچوني او، آن مسلمانان راستین و درستبا علی باید همان جمع برگزیده و آزمایش شده :
فۀ بن الیمان، عبداهللا بن بدیل و برادرش عبدالرحمن، مالک بن عمار بن یاسر، خزیمۀ بن ثابت ذوالشهادتین، حذی

وقاص (مرقال)، سهل بکر، ابوالهیثم بن التیهان، هاشم بن عتبۀ بن ابیالحارث اشتر، خباب بن االرت، محمد بن ابی
ري، ي انصاري، کعب بن عمرو انصابن حنیف، ثابت بن قیس انصاري، عقبۀ بن عمرو، سعد بن الحارث، ابوفضاله

....قرضۀ بن کعب انصاري، عوف بن الحارث بن عوف، کالب بن االسکر الکنانی، ابولیلی بن بلیل
داران محراب عبادت بودند، ظلم را تقبیح و مردان دیگري از این ردیف، که فرماندهان میدان جنگ و شب زنده

کردند و به سوي مرگ در راه خدا بر شمردند، امر به معروف و نهی از منکر میها را بزرگ میکردند و بدعتمی
هاي ماديجستند چنان که دیگران به سوي هدفیکدیگر پیشی می .

هاي جنگ و در ي این برگزیدگان منتخب، در میدانخوب است این مطلب را هم در این جا یادآور شویم که همه
ریان شربت شهادت نوشیدند و السالم شهید شدند و تنها در جنگ صفین شصت و سه تن از بدکنار علی علیه

هاي متوالی سه ساله چند برابر این عدد بودجنگخسارت . ي امیدي که حسن بن علی از در این صورت، دریچه
توانست داشته باشد؟ و آیا پس از فقدان یافت، چگونه وضعی میوجود این یاوران بااخالص به روي خود گشوده می

توانست ن رنج نهادن که باگذشت زمان چند برابر شده بود، چه احساسی به جا میآن یاران وفادار، براي او به جز آ
ترین مصیبت دچار ماند؟ اردوگاه علی با از دست دادن مراکز ثقل خود و خالی شدن از بهترین مردانش، به بزرگ

مري که سر به ع-جان جمعی از یاران شهیدش گفت هاي بیهمان طور که در کنار بدن-شد و خود آن حضرت 
.تا سر اندوه و مالل و ناخشنودي بود، دچار گشت

علی هر چه در آفاق گسترده و وسیع قلمرو قدرت و حکومت خود نظر افکند، در میان انبوه مردمی که در این 
هاي پسندیده و برتر آن شهیدان باشد نیافت. زیستند، کسی که داراي روح فعال و پرنشاط یا خصلتمحدوده می

گ یا صلح بتوان به آنان امید بستناندکی هم که به آنان شباهت داشتند آن قدر نبودند که در جتعداد .
بود، ي مستمعانش نمیهایش و هم مرتبت و شأن عظیم او در دیدهشک اگر بیان قوي و مؤثر علی در خطبهبی

توانست داشته ن قابل اطمینانی میتوانست گرد آورد و نه رکهرگز پس از فقدان آن یاران برگزیده، نه سپاهی می
.باشد ي بعضی از سران مواجه شود و از سوي اوضاع و احوال چنین پیش آورد که علی از یک سو با قطع رابطه
دیگر با دشمنی مسلحانه بعضی دیگر، و باالخره از یک طرف هم با سست عنصري و فرومایگی و جفاي پیروان و 

.»بودند و نه آزادمردان هنگام بالنه برادران وقت راحت«یارانش که 
راستی چه دشوار است آن زندگی که نه فروغ امیدي در آن دیده شود و نه انتظار موفقیتی برده شود و بندگان 

همه رخت بربسته و رفته باشند-آن دنیاي ناچیز گذرا را به آخرت ابدي فروشان -ي خدا شایسته . این بود که 
گویدشنیدند میمی : ».یا شقاوت مرادي را زودتر برسانخدا«

گویدیا می : ؟کندسنم را به خون سرم رنگین نمیترین مردم محاچرا شقی



فرمایدخطاب به مردم میبا  : دارم که خدا مرا از میان شما بیرون برد و به سوي رحمت به خدا سوگند دوست می
.خویش فرا خواند که از همه جلوتر به اسالم گروید؛ و روزي که با درود بر او روزي که والدت یافت؛ و روزي 

شمشیر خود اسالم را پرداخت؛ و روزي که آزمایش خود را داد؛ و روزي که وفات یافت؛ و روزي که زنده و 
.برانگیخته خواهد شد

شد: نداشتن یاور، مواجه علی وفات یافت و آن وضعیت و موقعیت نامطلوب را که با این سه خصلت، مشخص می
.بودن با دشمنی مسلحانه، عدم همکاري افراد مؤثر، براي جانشین و زمامدار بعد از خود به جا گذارد

بیعت

کند، زیرا فقط اوست که از روي هوس سخن اگر دین در منطق اسالم، آن چیزي است که پیامبر خدا ابالغ می
اش وحی الهی استگوید و گفتهنمی ... آن کسی است که پیغمبر به حکم آن که و اگر خلیفه، در نظام اسالمی 

کندباالترین مرجع در اثبات و نفی است، او را به دین مقام منصوب می ...

ي شرعی است؛ مردم با او بیعت بکنند یا نکنندهیچ گفت و گو، خلیفهپس حسن بن علی بی ...
ي پیغمبر را کرده است. این گفتهاش معرفی گانهرسول اکرم (ص) او را به نام و نشان در ردیف خلفاي دوازده

1"علماي اهل سنت در احادیث فراوانی روایت  " و علماي شیعه بر روایت آن اجماع کردند و باز هر دو فرقه 
اند که رسول اکرم به او و برادرش فرمودمتفق :

حموینی در فرائد السمطین و از موفق بن احمد به نقل از 440، ص 2این احادیث را به تفصیل در کتاب ینابیع الموده، ج -1
توان یافت. نیز: ابن الخشاب در تاریخش و ابن الصباغ در الفصول المهمۀ و حافظ کنجی در البیان و خوارزمی در کتاب مسند، می

، آن را روایت اسعد بن ابراهیم بن الحسن بن علی حنبلی در کتاب اربعین و حافظ بخاري (خواجه پارسا) در کتاب فصل الخطاب
.اندکرده



« 1"» شما هر دو امام و پیشوایید و مادرتان را حق شفاعت است. ".
کرد، فرمودهمچنین در حالی که به حسین اشاره می :

« 2"» این امام است، پسر امام است، برادر امام است، پدر نه امام است. ".
و در آخرین "3"داد که در نماز بر مردم امامت کند پدرش امیرالمؤمنین هنگامی که بیمار شد به او دستور 
:لحظات زندگی، او را به این صورت وصی خود قرار داد

«.پسرم! پس از من، تو صاحب مقام و صاحب خون منی»
و حسین و محمد و دیگر فرزندانش و رؤساي شیعه و بزرگان خاندانش را بر این وصیت گواه ساخت و کتاب و 

او تحویل داد و سپس فرمودسالح خود را به :
پسرم! رسول خدا به من دستور داده است که تو را وصی خود سازم و کتاب و سالحم را به تو تحویل دهم، »

همچنان که آن حضرت مرا وصی خود کرده و کتاب و سالحش را به من داده است و مرا مأمور کرده که به تو 
را به برادرت حسین بدهیهاات، آندستور دهم در آخرین لحظات زندگی .»

:سپس به حسین رو کرد و فرمود
«.و به تو نیز امر فرموده است که این همه را به این پسرت واگذار کنی»

:و سپس دست علی بن الحسین را گرفت و گفت
« "» را برسان!ها را به پسرت محمد بن علی بسپاري. به او سالم پیغمبر و مرسول خدا به تو نیز دستور داده که آن

4 ".
اند، آن را به همین صورت ذکر کرده و روایات مربوط به آن هاي حدیث که متعرض موضوع مزبور شدهي کتابهمه

ها ي اهل بیت علیهماالسالم و غیر آنهاي مورد اطمینان به منابع اصلی خبر، یعنی ائمهرا با سندي صحیح و از راه
ی که برحسب قاعده و حدس در آن چنان شرایطی باید به وقوع پیوسته باشد اند. این صورت با وضعیتمتصل کرده

نیز متناسب و قابل تطبیق است. و راستی جز این، صورتی که شایسته و صحیح باشد کدام است؟ 

.184ص ،2، چاپ مصر) و نزهۀ المجالس، تألیف صفوري شافعی، ج 129االتحاف بحب االشراف، تألیف شبراوي شافعی، (ص -1
.210، ص 4تیمیه در المنهاج، ج ابن-2
.61، ص 6ي تاریخ ابن اثیر، ج مسعودي، حاشیه-3
.هاو جز آن159و کشف الغمۀ، ص 151اصول کافی، ص -4



ي امامیه در اثبات امامت استاین روش شیعه : " 1 "

کند تا آخرین نفر که مهدي منتظر است و میدر همین ضمن یا به مناسبتی دیگر، نام یک یک آنان را نیز معین 
هاي انسانی خدا به دست او جهان را که پر از ستمگري و تجاوز شده است، سرشار از عدالت اجتماعی و روش

.خواهد کرد ي بعد از خود را هاي صریحی از هر امام به طور خاص، امام و پیشواي واجب االطاعهنصوص و گفته
کندتعیین می .

هاي وجدانی دیگري هستند هاي هر یک از امامان نیز، دلیلها، تفوق علمی و عملی و اخالقی و کرامتبر اینعالوه 
کنندکه دو نوع دلیل قبلی را تأیید می . باید با در این میان، بیعت کردن مردم، شرط امامت امام نیست. مردم می

عت کنند و امامیه بیعت کس دیگر را صحیح هاي صریح پیغمبر بر او منطبق است بیکسی که نصوص و گفته
کننددانند و با کسی که داراي این خصوصیت نیست، جز در موارد اضطرار و ناچاري، بیعت نمینمی .

سازند، چنین پیش آمد که مردم از میان خلفاي ها و موجباتی که این شرایط را میبر اثر شرایط زمان و انگیزه
کرد، فقط با دو نفرشان بیعت کنند و آن دو نفر مبر بر آنان تطبیق میواقعی رسول اکرم که نصوص پیغ

سالم اهللا علیهما-امیرالمؤمنین علی و فرزندش حسن مجتبی بودند  -. هاي ي خالفتپس از امام حسن، دوره
رفتن اسمی آغاز شد. با این خصوصیت و خصلت ویژه که براي گسترش نفوذ از زور سرنیزه استفاده و براي بیعت گ

شد.با مال، یگانه راه محسوب میهااز مردم، خریداري وجدان

2"» ي آن نبودند.خالفت به مردمی رسید که به هیچ رو، شایسته«به قول غزالی  ".

از جابر بن سمرة روایت کرده که گفت:» اندمردمان پیرو قریش«در باب: 119، ص 2مثال در صحیح مسلم، ج -1
اند حکومت نیدم فرمود: دین تا روز قیامت بر پا خواهد بود و بر مردمان دوازده خلیفه که همه از قریشاز رسول خدا ش«

و ابوداود و ترمذي در الجامع و حمیدي در الجمع بین الصحیحین و دیگران روایت 164، ص 4شبیه آن را بخاري، ج »کنند.می
یعنی این که این عدد خلفاي پیغمبر تا - اي که در روایت مسلم ذکر شده افهو با اض12اند. این حدیث با منحصر کردن عدد در کرده

کند و با واقعیت تاریخی که ي امامانشان تأیید میي آنان را دربارهي امامیه و عقیدهبه طور آشکار مدعاي شیعه-روز قیامت است 
.ستنیاند، سازگار خلیفه حکومت کردههاي مختلف به نام گروه زیادي از تیره

.231، ص 3، ج »حسن«ي رجوع کنید به: دائرة المعارف، فرید وجدي، ماده-2



ي خالفت اسالمی را با تمام شدن دوران حکومت حسن بن علی مسلمانان به ویژه مورخان اسالمی، باید دوره
اش سیاسی و اجتماعیهاي ي نشانهي سلطنت با همهدانستند و از آن پس را دورهالسالم پایان یافته میعلیه
ي ي نبوي و روش خلفاي شایستهآل اسالم را که از سیرهکردند، سیماي حقیقی و ایدهشمردند. اگر چنین میمی

هایی که این پادشاهان خلیفه آن حضرت به روشنی نمودار بود، همچنان حفظ کرده بودند و این آئین را از برچسب
کردند. در آن صورت، دیگر تاریخ، این ستمگران خودکامه را خلیفه (یعنی میاند، رها نام با رفتار خود به آن زده

داشتنامید و ندانسته چنین ستمی بر این آئین روا نمیجانشین پیغمبر) نمی .

بندي به اصول اسالم از همه یعنی آن کسی که باید از جهت تقوا و دانش و پاي-راستی آیا صحیح است که خلیفه 
تر باشدلت، شبیهکس به صاحب رسا نماز جمعه را روز چهارشنبه بخواند؛ یا آن را پیش از ظهر به جا آورد؛ یا -

مجدانه در طلب محرمی باشد؛ یا طال را به طالي ناهم وزن خود بفروشد؛ یا زنا را به نسب ملحق سازد؛ یا مؤمنی را 
او را بر ضد مسلمانان تجهیز کند و یا به زندان افکنده و سپس به قتل رساند؛ یا به کافري کمک مالی داده و 

تر از آن که همه از لوازم سلطنت است و نسبت دادن آن به دین جایز نیست انجام کارهایی از این قبیل و زشت
دهد؟! چرا ما چنین کسی را به جاي این که خلیفه و پیشواي دینی بخوانیم، پادشاه و رئیس دنیوي ندانیم؟ 

ي آن درختی که قرآن آن چنان که شایسته بوده از آن نام برده، براي اثبات این گفته هاجانشینان معاویه و میوه
ي ملعونه هاي این شجرهاند. یزید پسر معاویه چه کرد و عبدالملک و ولید و دیگران و دیگران از شاخهدلیلی بسنده

تري داشته باشند، یعنی به فتار منصفانهکرد که با اسالم رها همه، باید مسلمانان را وادار میچه کردند؟ این واقعیت
ترند، برترین منصب تشکیالت این آئین، کسی جز شایستگان و تربیت یافتگانی را که از همه به رسول اکرم شبیه

ي پیغمبر نخوانندنسبت ندهند و هر ناکسی را خلیفه .

انندترین مردم به رسول خدا (ص) ترین و هماز آن چه بازگفتیم معلوم شد که حسن بن علی علیهماالسالم شبیه
" .بود در چهره و اندام و اخالق و بزرگواري 1 "

گفت و گو سرور و آقاست. لقب سرور جوانان بهشت بود و بدیهی است که سرور آن جهان، در این جهان نیز بی
(یعنی آقا و سرور) را جدش رسول اکرم روي او نهاد و این نام، لقب شخصی او شد» سید« .

.ها. و جز آن201، ص 2و یعقوبی، ج 167ارشاد، مفید، ص -1



تر و به لحاظ پدر و مادر و عمو و عمه و دائی و خاله و ي مردمان شریفو هم معلوم شد که او از حیث نسب از همه
"١"جد و جده از همه برتر و نیکوتر بود، 

در این صورت چرا همان طور که به دلیل تعیین قطعی و صریح، امام و پیشوا است، از طرف تمامی مردم کاندید 
هاي برگزیده، باالترین منصب دینی را احراز بیعت عمومی نیز قرار نگیرد؟ و چرا با دارا بودن این مقام و این خصلت

ي دیگري براي ها باز شناخته نشود، چه وسیلهنشانهنکند؟ اگر پیشوایی امت و لیاقت جانشینی پیغمبر از این
توان یافت؟ شناخت آن می

آن که نظر به روشی که مردم با او در پیش خواهند به جمع مسلمانان درآمد و بر فراز منبر پدرش ایستاد، بی
با مردم سخن بگوید. السالم، ي بزرگ شهادت علی علیهي فاجعهگرفت، داشته باشد و فقط به این منظور که درباره

:آن گاه چنین آغاز سخن کرد اند همانا در این شب آن چنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفته«
کرد و جان خود را سپر بالي او و آیندگان به او نخواهند رسید. همان کس که در کنار رسول خدا جهاد می

فرستاد. آن گاه جبرئیل از سوي راست و میکائیل از به میدان میسپرد و او را ساخت. رسول خدا پرچم بدو میمی
گشت مگر آن گاه که خدا پیروزي نصیب او کرده بود. در گرفتند و از میدان باز نمیسوي چپ، او را در میان می

ها رخت بست و قرآن در آن شب شبی وفات یافت که موسی در آن شب جان سپرد و عیسی در آن شب به آسمان
خواست با آن المال که میاش از بیتگشت. در دم مرگ از مال دنیا فقط هفتصد درهم داشت از سهمیهنازل

2"» خدمتکاري براي اهل و عیال خود تهیه کند. ".

روزي معاویه در حضور سران قریش و اشراف قوم گفت:-1
»ده را به من معرفی کنید.برترین مردم از جهت پدر و مادر و عمو و عمه و دایی و خاله و جد و ج«

مالک بن عجالن به پا خاست و به حسن اشاره کرد و گفت:
اش و عمه» جعفر طیار«طالب است و مادرش فاطمه دختر رسول خدا (ص) و عمویش گویی: پدرش علی بن ابیاین است آن که می«
اش دختر آن حضرت و جدش پیامبر خدا و جده»زینب«اش پسر رسول خدا و خاله» قاسم«اش طالب و داییدختر ابی» هانیام«
».»خویلد«دختر » خدیجه«

السالم برخاست.حاضرین همه سکوت کردند و حسین علیه
عمرو بن العاص روي به مالک کرد و گفت:

»هاشم تو را واداشت که به دروغ سخن بگویی؟دوستی بنی«
مالک پاسخ داد:

رسد خشنودي مخلوق را از راه ناخشنودي خالق بجوید، در دنیا به آرزوي خود نمیمن جز به راست، سخن نگفتم و هر آن کس که «
»ترند. آیا چنین نیست اي معاویه؟هاشم از همه پاك گوهرتر و بخشندهو در آخرت جز بدبختی نصیبی نخواهد داشت. بنی

6، ص 1بیهقی، ج »چرا! چنین است.«و معاویه پاسخ داد: 

.و مقاتل الطالبیین16، ص 3اثیر، ج ابنو 190، ص 2یعقوبی، ج -2



سابقه است. در یادبودهاي مرگ بزرگان و برگزیدگان نظیر و بیاش، در نوع خود بیاین سخنرانی با روش خطابی
علمی و اخالقی، معموال از صفات بارز و معروف آنان همچون دانش و گذشت و فصاحت و شجاعت و بزرگواري و 

شود. اما ترین فضایل ذاتی آنان یاد میرود و از معروفت و وفا و مناعت و... سخن مینسب و حسب و فضل و نجاب
الشأن سخن نرفته و حسن بن علی در یادبود پدرش ي عظیمدر این سخنرانی از مزایا و مآثر معروف این در گذشته

استاي دیگر و با زبانی دیگر، پدر را یاد کردهاز روش معمول تخلف ورزیده و به گونه . چرا؟ آیا اندوه شدیدي که 
ترین سخنران عرب دست و فرزند بزرگاز این مصیبت بزرگ، بر حسن بن علی وارد شده، او را که خطیبی چیره

است، از سخن گفتن بازداشته و راه گفتاري چنین متعارف و معمول را بر او بسته است؟ یا آن که وي خود از روي 
ده و با انتخاب این روش مخصوص، تقدم و برتري و مهارت خود را در فن خطابه عمد این طرز سخن را انتخاب کر

گویی، ثابت و مسلم کرده است؟ و بالغت و مراعات تناسب و گزیده و سنجیده

ي ي علی سخن گفت که در تاریخ، هیچ کس را یاراي آن نیست که دربارهبله، او در این یادبود آن چنان درباره
زد، مجال آن بود که در یادبود دیگر بزرگان نیز به سخن بگوید، و اگر به نوعی دیگر حرف میدیگر کس بدان گونه

روش و طرز او سخن گفته شود. خصالی که او در این گفتار کوتاه براي علی ذکر کرد، خصالی بود که در تاریخ، 
ها انباز و همدوش در آنکس دیگري جز علی داراي آن نبوده و هیچ یک از بزرگان و مقدسان جهان، با او 

اندنبوده .

اي »در گذشته«ي دید یک امام به امامی دیگر. با این دید، علی آن نگرد؛ از زاویهي ربانی به علی میاو از زاویه
است که هیچ کس از درگذشتگان و زندگان به او شبیه و ماننده نیستند و هیچ ولی یا حاکم یا پیشوایی در هر یک 

باشدهمدوش و همسفر نمیاز مراحل با او . مردي... اما برتر از پیشینیان و آیندگان انسانی.... اما میان جبرئیل و 
کند و ها رخت کشیده، روح پاکش پرواز میمیکائیل، یعنی انسانی با خوي فرشتگان؛ در شبی که عیسی به آسمان

میردهمانند زمانی که موسی وفات یافته، می . شود! همه مین فرود آمده، به قبر سرازیر میدر آن شب که قرآن به ز
اي مقرب یا بسان پیغمبري مرسل یا همچون کتابی منزل و یا همراه رسول خاتم و سپر بالي اوجا با فرشته .

اکنون، آیا مزایا و فضایل دنیوي را در جنب این مکارم، آن ارج و مقدار هست که از آن یاد شود؟ 
نظیر که حسن بن علی در یادبود ین عقیده شریکی که این اسلوب جالب و دلکش و بیاینک شاید تو نیز با من در ا

ترین اسلوبی بود که به کار گرفته شدترین و شایستهپدرش انتخاب کرد، در موقعیت و وضعیت خاص خود، بلیغ .
ک خود را با جدش ي خود با قدرت خداداد، خویشاوندي نزدیاین، یکی از مواردي بود که حسن بن علی در خطابه

ثابت کرد و از آن روز به بعد طبعا نظایر این خطابه از حسن بن علی -آن خداوندان سخن -پیغمبر و پدرش علی 
ي مسلمین، به موجب قبول بیعت عمومی و به حکم پیشامدها و حوادثی که مستلزم سخن گفتن و با عنوان خلیفه

شدایراد خطابه بود، طبعا فراوان دیده می .

در مسجد جامع که از انبوه جمعیت ماالمال بود، در برابر منبر ایستاد. نخست -عبیداهللا بن عباس -پسر عمویش 
اي که به دنبال این خطابه، سرتاسر مسجد را فراگرفته بود، فرونشست. آن گاه اي انتظار کشید تا طوفان گریهلحظه

انی، فریاد برآورددار و رساي موروثی خود همچون سروش آسمبا صداي طنین : هان اي گروه مردمان! این پسر 
هاي روان رضاي خود را به راهي او دنبالهپیغمبر و جانشین پیشوا و امام شماست. با او بیعت کنید که خدا به وسیله



کندکشاند و به راه راست هدایت میها به نور میها را از تیرگیکند و به اذن خود آنسالمت رهبري می .»
ي امامت او بعد از پدرش، ر آن هنگام هنوز در میان مردم، بسیار بودند کسانی که گفتار صریح پیغمبر را دربارهد

عباس گفتندشنیده بودند. لذا پس از گفتار کوتاه ابن : ي دار بر ما و شایستهوه که او چه محبوب است و چه حق«
!خالفت و با شوق و رغبت به بیعت او شتافتند»  .

1"این، در روز بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم از هجرت، یعنی روز وفات پدرش امیرالمؤمنین بود. و  ".
کرد، به کار به این ترتیب، کوفه موفق شد اطمینان اسالمی را در همان حدي که خدا و عدالت اجتماعی حکم می

ی هماهنگ شدند. حجاز و یمن نیز به دست برد. بصره و مدائن و سرتاسر عراق نیز با کوفه در بیعت حسن بن عل
ي استاندارش، زیاد بن عبید بیعت کرد. ي بزرگ جاریۀ بن قدامه بیعت کردند. فارس نیز به وسیلهفرمانده

زیست، بیعت او را پذیرفت. ها، هر کس از زبدگان و برگزیدگان مهاجرین و انصار که در این آفاق میعالوه بر این
با او تأمل و تردید و هیچ غائبی بیعت او را رد نکرد و تا آن جا که ما اطالع داریم، جز هیچ حاضري در بیعت 

.معاویه و اتباعش کسی از بیعت با او سرباز نزد فقط معاویه بود که مردم خود را از راهی غیر راه مؤمنان سوق داد 
اطاعت و بیعت حسن بن علی تخلف و با حسن نیز رفتاري چون پدرش، در پیش گرفت. افراد معدود دیگري نیز از

.ورزیدند که از آن پس به قعاد (نشستگان) معروف شدند اي عمومی و اجتماعی، از خالفت شرعی به صورت پدیده
اي بیعت راه بیعت اختیاري تحقق یافت و براي دومین بار در تاریخ آل محمد، مردم از روي رضا و اختیار با خلیفه

که خورشید نبوت، نیم قرن قبل بر مردم تابیده بود، فروغ امامت پرتوافکن شد. ايکردند و از همان دریچه
در حقیقت، این خالفت به لحاظ پیوند و اتصالی که با رسول خدا داشت، امتداد شعاع همان آفتاب نبوت بود که از 

موروثی را که در ي جدید، تمام عناصر مادي و معنويکرد و خلیفهاین مشعل پرفیض، بر مردم نورافشانی می
ي این شعر به شمار توانست مؤثر باشد، در وجود خود داشت. و مصداق شایستهبندي جسمی و روحی او میشکل
رفتمی .

ي او بود همچنان که موسی، به شایستگی و تناسب، به پیشگاه خدا به خالفت نایل آمد، چون متناسب و شایسته
.بار یافت ي تاریخی و بلیغ که در آن السالم دوران حکومت خود را با این خطابهعلیهپس از پایان بیعت، امام حسن
از مزایاي اهل بیت و حق مسلم آنان در مورد خالفت، سخن رفته و به مردم در مورد حوادث خطرناکی که فضاي 

.تیره و ابرآلوده اجتماع، آبستن آن بود، هشدار داده شده است، آغاز کرد

. در برخی مدارك دیگر به جاي عبیداهللا برادرش عبداهللا 11، ص 4البالغه، ابن ابی الحدید، ج رجوع کنید به: شرح نهجدر این باره -1
.(فرماندهی و بسیج) خواهیم گفت که عبد اهللا در روزهاي بیعت امام حسن در کوفه نبوده است6اند ولی ما در فصل را نام برده



:در قسمتی از این خطابه چنین گفت ما حزب پیروزمند خدا و خویشاوندان نزدیک پیامبر و خاندان پاك اوییم« .
ي گران وزن رسول خدا در میان امت و ثانی قرآن در آن تفصیل هر چیز هست و از هیچ سو یکی از دو بازمانده

گمان روي باطل را بدان راه نیست، ماییم. پس در تفسیر قرآن از ما باید یاري جست که براي تأویل آن، به 
بریم. از ما فرمان برداري کنید که اطاعت ما واجب و با اطاعت خدا و کنیم بلکه به حقایق آن با یقین راه مینمی

فرموده است: اي کسانی که ایمان آوردید! خدا و رسول و صاحبان امر را -عزوجل -رسولش مقرون است. خداي 
رخاستید آن را به خدا و رسول بازگردانید. و فرموده است: و اگر اطاعت کنید. پس اگر در چیزي به نزاع و اختالف ب

.»یافتنداند آن را در میگردانیدند، آنان که در پی تشخیصآن را به رسول و صاحبان امر باز می
ي خود را ادامه داد و در آخر سخن گفتسپس خطابه : زنهار به بلندگوهاي شیطان گوش فرامدهید که او «

گفت: امروز هیچ کس از مردم بر شما ها میاست وگرنه، همچون دوستان او خواهید بود که بداندشمن آشکار شم
پیروز نیست و من پشتیبان شمایم، پس آن گاه که دو گروه یکدیگر را دیدار کردند، پشت به آنان کرد و گفت: من 

اي و عمودها را و و شمشیرها را طعمهها را بینید. به زودي نیزهبینم که شما نمیاز شماها بیزارم. من چیزي می
تیرها را هدفی خواهید یافت. دیگر در آن روز ایمان آوردن آنان که پیش از آن ایمان نیاورده یا در ایمان خود 

1"» اند، سودي نخواهد داشت.خیري کسب نکرده ". سپس از منبر فرود آمد. کارگزاران شهرها را مرتب ساخت. 
2"د؛ و به رسیدگی کارها پرداخت. احکام امرا را صادر کر ". به حسن -فروشی! ي فضلگویا به انگیزه-ها بعضی

اند که قبول خالفت در میان شرایط و اوضاعی همچون شرایط و اوضاع روزهاي بیعت که از بن علی اعتراض کرده
داد، نوعی شتابزدگی بودبار و دردناکی خبر میوقوع حوادث زیان .

گوییمکه میزان صحت این رأي آشکار شود، میو ما براي این :
همان طور که تسلیم و سر نهادن به بیعت امام منصوب و تعیین شده، بر مردم واجب و الزم است، براي .1

اي کار و تمام شدن حجت الهی، قبول این بیعت وظیفهامام نیز در صورت وجود داشتن یاور و کمک
ي امام حسن، هجوم مردم از روي شوق و رغبت به بیعت در همهدر مورد .شرعی و غیر قابل تخلف است

کار بود و با فراهم بودن این شهرهاي اسالمی، به موجب ظواهر امر، دلیل بر وجود داشتن یاور و کمک
.ي شرعی وجود نداشتشرط، مجال سرپیچی از وظیفه

ي دنیوي ین ماجرا فقط از زاویهشود، نگریستن به اآن چه موجب چنین دریافتی از ماجراي امام حسن می.2
ي دینی مورد بررسی قرار گیرد تر آن است که ماجراي یک امام بیشتر از جنبهآن است. حال آنکه مناسب

و از نظر امام، تفاوت میان دین و دنیا بسی زیاد است. با این نظر و این دید، ماجراي امام حسن سرتاسر 
-همان طور که در جاي مناسب بیان خواهیم کرد -ندارد ترین زیانی در آن وجود سود است و کوچک

تر و شد و چه کسی به اسالم نزدیکاین ماجرا هر چند دردناك بود ولی این درد، در راه اسالم تحمل می
ي اسالم بود؟ پروردهزاد و دستتحمل آالم آن سزاوارتر از حسن بن علی که خانه

و 99، ص 10ي او پس از بیعت است. بحاراالنوار، ج رده و گفته است: این، بخشی از خطبهاین خطبه را هشام بن حسان روایت ک-1
.مسعودي

.انداین متن را بیشتر مورخان ذکر کرده-2



ي رهبران مسلمان داشت و با آن نسب ممتاز و ها، حسن بن علی با برتري مسلمی که از همهعالوه بر این.3
کرد، توانست از این منصب شانه خالی کند. اگر او مردم را رها میمیخواست، نآن دانش برتر، اگر هم می

ي اسالمی، به طور قهري و اجتناب ناپذیري او را هاي جامعهها و انقالبشدند. تحركمردم از او جدا نمی
طلبید تا آن که حقی به پا داشته و باطلی سرکوب کرد و از او همکاري و رهبري میبه خود دعوت می

و نیز به فرض که او مردم را وا .ي خودش پیش آمدطور که براي برادرش امام حسن در دورههمانگردد،
داشتند، زد و به فرض که مردم نیز او را از خالفت معاف میگذاشت و از قبول بیعت آنان سرباز میمی

بودند، او را راحت شک قدرتمندان و کسانی که بر مردم تسلط یافته و زمام کار را به دست گرفته بی
نگریستند، زیرا طبعا در محیط او آن چه همیشه ي شبحی مخوف میگذاشتند و همواره به او به دیدهنمی

هاي مختلف مردم و انعکاس نارضایی ایشان از وجود داشت یا دعوت به اصالح بود و یا فریاد خشم گروه
هاي سیاسی ي دینی بود یا از روي رقابتفهطلبی و به خاطر وظیي حقدستگاه حکومت که اگر به انگیزه

هاي خاص، به هر صورت براي مخالفان و شورشیان، هیچ پناه و ملجأیی بهتر از فرزند رسول خدا و و غرض
هاي مختلف (در دوران حکومت معاویه) که مگر پیشنهاد گروه.پیشواي محبوب مسلمانان وجود نداشت

ار داده و آمادگی خود را براي مبارزه با حکومت اموي و پیکار امکانات خود را در اختیار آن حضرت قر
ي ي خشم و کینهداشتند، چیزي جز جلوهاظهار می"1"مجدد براي بازگردانیدن خالفت غصب شده 

ي اسالمی را فرا گرفته بود؟ و مگر با بودن چنین مرکز و پایگاهی که مردم عمومی بود که آن روز جامعه
ي فراوان دارند، امکان آن بود که قدرت و حکومت بر فاتحان خالفت قرار گیرد؟ قهبه آن تمایل و عال

کرد و مانع نفوذ حریفان در فراموش نکنیم که او را مسموم کردند. اگر وجود او قدرت ایشان را تهدید نمی
ذاشته بود، ي دنیا را براي آنان گبود، چه دلیل داشت او را که با آنان صلح کرده و همهدل مردم نمی

مسموم کنند؟ آیا این خود، دلیل آن نیست که مردم از لحاظ فکري و عقیدتی، مطیع و منقاد او بودند و 
هایی به دشمنانش توجهی نداشتند؟ و تازه این توجه و گرایش مردم به او، پس از وقوع صلح بود که گروه

.از شیعه و غیرشیعه را به ایراد و اعتراض به او واداشته بود

پذیرفت و اشتیاق مردم به بیعت وي، به همان حدت و شدت نخستین باقی اکنون اگر در آغاز کار، خالفت را نمی
توان گمان داشت کسی که تا این اندازه، شد؟ و در آن صورت میماند، آیا وجهه و نفوذ معنوي او شدیدتر نمیمی

گاه حاکم است، دور از چشم هراسان و کنجکاو محور امید و آرزوي مردم و پناهگاه دشمنان و مخالفان دست
اي ناجوانمردانه خاتمه نیابد؟ همان دنیاطلبان بتواند زندگی کند و هر چه زودتر زندگی پاکیزه و طاهرش با حمله

مورد چنین سوءنیتی قرار گرفت-به گمان قوي -طور که در نخستین سال پس از وفات پدرش  .
شود قبول خالفت و بیعت، شتابزدگی بوده است؟ آیا باز هم منطقی است که گفته

مگر نه این که خالفت در اصل و به تعبیر امام علی بن موسی، منصب پدر و میراث او و برادرش بود؟ 
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چینی مخالفان امام ي طبیعی دسیسهها اشاره شده، چیزي جز نتیجهو اما حوادث ناگواري که در این انتقاد به آن
توانست به حال او نمی-ماند اگر تا آخر باقی می-حسن در کوفه نبوده و با شور و فعالیتی که مردم داشتند 

ها برکنار مانده باشند؟ ها و دشمنیه دشمنبخش باشد. کدام خلیفه یا رهبري است که از این گونزیان
در این صورت، قبول بیعت به هر تقدیر، کاري راجح بلکه با توجه به ضرورت زمان و مصلحت عمومی و احقاق حق، 

.کاري واجب بوده است

کوفه در روزهاي بیعت

کندکوفه را چنین توصیف می"1"صعصعۀ بن صوحان عبدي  : اسالم است و فرازگاه سخن و مرکز و پایگاه 
کنند که از اطاعت خوي و خشک زیست میجایگاه پرچمداران و رهبران. مگر که در آن جمعی مردم درشت

آورند. و این خلق و خوي از آن مردمی آراسته صورت و اهل زنند و به وحدت، شکست میصاحبان امر، سر باز می
"٢". قناعت است

هاي عمومی آن به ی بود؛ حریقی بدان آسیب رسانید و پس از آن با خشت بنا شد. خیاباندر ابتدا ساختمان آن از ن
به ذراع دست-پهناي بیست ذراع  - ها، جایگاه براي ي میان خیابانهاي فرعی آن هفت ذراع بود. در فاصلهو کوچه

ع قرار داشتذرا60به وسعت "3"هاي خاص سران و بزرگان ذراع و زمین40ساختمان به وسعت  .
اي که براي نخستین جایی که در آن، مرزبندي در نظر گرفته شد، مسجد بود. مردي سخت کمان در وسط منطقه

ها را در پشت فرودگاه تیرها به پا داشتند شهرسازي در نظر بود، ایستاد و از هر سو تیري پرتاب کرد؛ دیوارها و پایه
هایی از سنگ رخام که پادشاهان ایران از خان مسجد، شبستانی بر پایهو آن میان را براي مسجد گذاشتند. در پیش

هاي حیره آورده بودند بنا کردند. در اطراف مسجد خندقی حفر کردند تا کسی در ساحت مسجد براي خود ویرانه
.خانه نسازد

اال را مسعودي از وي نقل کرده است. ي بي شیعه در همین کتاب خواهید خواند. جملهشرح حال او را در فصل رهبران برگزیده-1
.118، ص 6اثیر، ج ي تاریخ، ابنحاشیه

ي بصره به خالف آن رأي بالذري در فتوح البلدان و براقی در تاریخ الکوفه. حموي نیز در المعجم همین را گفته است، ولی در ماده-2
کوفه بود.ماه پیش از بناي 6هجري 14شهرسازي بصره در سال «داده و گفته:

ي قطایع را پس از مراجعه به لغت و هم به خبرگان زبان عرب، با تأمل و تردید فراوان به این صورت ترجمه کردم. باید یادآور کلمه-3
هاي اقطاع و قطیع و قطیعه متناسب است، با عبارت زیر که در اقرب الموارد شوم که این معنی عالوه بر آن که به معناي مصطلح لغت

و. مواضع فی بغداد اقطعها الملک المنصور اناسا من اعیان «شود: ي قطیعه آمده، کامال تأیید میز ذکر چند معنی براي کلمهپس ا
تري به هر صورت از فضالیی که با مراجعه به متون تاریخ به معناي قطعی» دولته لیعمروها و یسکنوها و هی قطیعۀ فالن و فالن...

»مترجم«یی دارم. رسیده باشند، امید راهنما



هجري به کوفه هجرت کرد و آن جا را مقر 36السالم پس از جنگ جمل در سال هنگامی که امیرالمؤمنین علیه
ماه 12السالم به این شهر در اي رو به آبادي رفت. و ورود علی علیهسابقهحکومت خود قرار داد، کوفه با سرعت بی

.رجب بود محصول حجاز و احتیاج آن به دیگر مناطق بود و براي یک دولت یکی از موجبات این هجرت، کمی
تر از این نیست که در محصول و ارزاق محتاج و متکی باشد. اما کوفه و شهرهاي سواد (عراق) هیچ چیز زیان بخش

شده اي هاي مسلحانهي خود و زیادتر داشت. به عالوه آن که عراق در آن اوقات مرکز امنی براي شورشبه اندازه
بود که سرزمین دجله و فرات را میدان عملیات عدوانی خود قرار داده بودند و این وضع، پیش گرفتن سیاست 

کردنظامی خاصی را ایجاب می .

هنگامی که کوفه مرکز خالفت شد، بزرگان مسلمان از تمامی آفاق اسالمی به آن روي آوردند و قبائل عربی از یمن 
از مدائن و ایران در آن سکنی گزیدند. بازارهاي تجارتی آن، آباد شد و تحصیل علم در و حجاز و مهاجران پارسی 

ها و روستاها احداث شد و تا روزگاري دراز مدت، بزرگان ها و چراگاهها و بوستانآن، رونق یافت. در اطراف آن، باغ
.تاریخ و ادب و علوم را در دامان خود پروراند

مذهب و مسلک تشیع و پیروي آل محمد در این شهر رواج یافت و همیشه، همچون ي حکومت هاشمی، در سایه
اي ثابت براي آن باقی ماند. با این حال، به حکم آن که ساکنین شهر جدید بر اثر اختالف عنصري، آن جا را نشانه

ي برافروختن وسیلههاي مختلف قرار داده بودند، پس از دورانی کوتاه این ناهماهنگی،میدان تمایالت و خواسته
هایی را که گاه به سود و گاه به زیان این شهر آتش فتنه و آشوب شد و بیشتر حوادث تلخ تاریخی و هرج و مرج

.بود، پدید آورد

آن روزي که کوفه با امام حسن بیعت کرد، تمامی عناصر موجود در آن که در کمتر موضوعی وحدت نظر 
حضرت متفق و هماهنگ شدندیافتند، در موضوع بیعت با آن می .

ي ي نظر و محبوب دل و مایهروش زندگی حسن بن علی در دوران اقامتش در این شهر چنان بود که او را قبله
ي موروثی آل ترین خصال پسندیدهامید کسان ساخته و فضاي شهر جدید و مقر حکومت پدرش را با برجسته

رویی، گذشت و بردباري، دانشوري و برتراندیشی، زهد و ، خوشمحمد، یعنی بخشنده دستی، نیکخویی، بلندرأیی
.پارسایی... آراسته و پر کرده بود منبر خالفت در بحران غمی که بر امام درگذشته داشت، به شادي تبسم کرد، 

دیدزیرا در آغوش خود مظهري از صفات موروث انبیا را می .

شد. از این رو تر از حسن بن علی کسی یافت نمینیک را دارندهي خصال در آن روز پرهیزگارتر و پارساتر و همه
گرفت و تمامی عناصر رهبري، ي آراي مختلف از روي رضا و رغبت بر او قرار میوي تنها شخصیتی بود که همه

.همان طور که براي رهبر ملت و پیشواي قومی الزم است، در او جمع بود

هاي بیعت در کوفه با همان قدرت و هیجان و آمادگی که بود، جشنوب نمیبینی و نامطلاگر حوادث غیر قابل پیش
یافت، ولی فضاي سیاسی این شهر بزرگ که در تاریخ خود براي اولین بار، جشن نصب رفت، پایان میانتظار می

وقوع ي جمل و صفین و نهروان که هر سه در نزدیکی آن به هاي کوبندهگرفت، به دنبال جنگاي را میخلیفه



ي زیادي از ها تردیدانگیز بود. در آن روز عدهها و دلواپسیپیوسته بود، همچنان گرفته و ابرآلود و آغشته به وسوسه
زیستند که با کشتگان خود هم رأي و هم عقیده بودند و کسان و یاران مقتولین این جنگ از دو طرف، در کوفه می

توانستند، فعالیت را بگیرند و براي رسیدن به این هدف تا آن جا که میکردند که روزي بتوانند انتقام آنانآرزو می
کردندمی . هاي پنهان که هاي فاسد با هدفهاي شایسته و موفق وجود داشت و هم غرضدر این میان، هم غرض
کردپیوسته موجبات اختالف و نفاق را ایجاد می . ي هبرد، همي خالفت به سر میحسن بن علی که در طلیعه

ها را با خود همراه داشت، زیرا اوال فرزند رسول خدا (ص) بود و دوستی او یکی از شرایط ایمان دیگر آن که دل
ي بیعت این بود که از او فرمان برداري کنندالزمه .

نویسدکثیر میابن : 1"» ورزیدند.مردم به او بیش از پدرش محبت می« ". کار و یقینا تا وقتی حسن بن علی به 
زد هاي گروهی دیگر اصطکاك داشته باشد، دست نمیرگ حساس تعصبکه با اغراض و منابع گروهی و بامثبتی

ها زندگی ماند. چه این که وسایلی که اسالم در آن روز با آنهمچنان محبوب و از آسیب این و آن درامان می
هاصی بود و یا پیرو عصبیتهاي شخکرد، در میان آن چنان مسلمانانی، یا در اختیار هدفمی .

پنداشتند با ي آنان نیز تجاوز کرده بود، میبسیاري از آن مردم که خودپرستی و سودجویی حتی به مرز عقیده
بیعت کردن با حسن بن علی که داراي خلق و خویی به نهایت خوش و یادآور خلق و خوي پیغمبر بود، راهی به 

هاي خود خواهند یافتطمعها و ها و ارضاي هوساشباع خواسته . ها این خلق و خوي ولی واقع این است که آن
.عظیم را، آن چنان که بود نفهمیده بودند بسیاري از کسانی که در هیچ رأي و فکري با امام حسن هم عقیده 

سپس نبودند نیز همین اشتباه را داشتند و لذا مانند مؤمنان مخلص، از روي میل و رغبت با او بیعت کردند. 
آن که حتی به پشت سر خود بنگرندها بعد از زمانی کوتاه، اولین کسانی بودند که از میدان گریختند بیهمین .

خویی را در مقابله با مطامع خود به معرض آزمایش درآوردند، او را پس از قبول حکومت ها هنگامی که آن نرماین
یافتند، به طوري که حتی برادر و پسر عمویش که هر دو به او تر و غیر قابل نفوذتر و مسئولیت، از پوالد محکم

توانستند او را از رأي و نظر خود عدول دهند و او با ترین افراد بودند نیز نمیي او با منزلتترین و در دیدهنزدیک
کردداشت و عمل میهیچ تکلف و دغدغه قدم بر میاتکاي به رأي و تصمیم قاطع خود، بی .

طلبان ماجراجوي کوفه به طور جاي شگفتی نیست اگر روح دشمنی و معارضه در میان سران و ریاستبنابراین 
دل او را از خشم «همان رفتاري که -نامرئی رشد کند و کوفیان تدریجا رفتاري را که با امام پیشین خود داشتند 

ي آن ه این ترتیب در محیط وبازدهمجددا در پیش گیرند و ب-» آکنده و جام اندوه در کام او فرو ریخته بود
اتکاء به قدرت خارجی هم نبود، سر گرفت و بر اثر آن مشکالت هایی که چندان بیها و باندبازيبندياجتماع، جبهه

هاي گوناگون پدید آمدداخلی به رنگ . از روزي که خالفت اسالمی به مرکز جدید خود در عراق انتقال یافت، بر 
داشت، این قبیل مردنماها روش ناپسند کم و قاطعیتی که در اجراي عدالت ابراز میاثر صراحتی که در ح

گري و تفرقه افکنی را در پیش گرفته و در این کارها آزموده شده بودند. علت اصلی اخالل و انگیزي و اخاللفتنه
نداشتند. کارشکنی این عده، فقط این بود که از سود مادي این رژیم مأیوس شده و به آن امیدي 

.41، ص 8البدایۀ و النهایۀ، ج -1



ها دانسته بودند که این رژیم به آنان چه این که خالفت هاشمی، حکومت دینی بود نه ریاست دنیوي و مادي. این
اجازه نخواهد داد که وضع پیشین خود و اختیارات وسیعی را که در مورد دخالت در کارهاي عمومی و 

ع داشتند، ادامه دهند و راه رسیدن به امیدهاي خام و کارهاي غیرقانونی را بر آنان خواهد هاي نامشروبرداريبهره
.گرفت ي عصیان معاویه در شام، براي این عده موقعیت مناسبی پیدایش و رشد خالفت جدید در کوفه و ادامه

ولو از -اندازه که ممکن است هاي خود را آغاز کنند و هرگريپیش آورد که نیروي خود را به کار گرفته و اخالل
خود را به منافع آنی و نزدیک برسانند. براي آنان دو راه بیشتر وجود نداشت: در -راه به بازي گرفتن هر دو جبهه 

هایی در حکومت جدید که بتواند حرص و آز آنان را اشباع کند، در ها و شغلصورت امکان، به دست آوردن پست
ي دلپذیر پول و وعده خرابکاري و توطئه بر ضد این حکومت. خزائن شام پیوسته جلوهغیر این صورت، کارشکنی و

ي ربود و اساسا همیشه براترین سالح حکومت شام در همهداد و دل از کفشان میرا در برابر چشمشان قرار می
.برخوردهایش با کوفه، پول و وعده بود حسن بن علی، دستخوش ي به این ترتیب و به این دلیل بود که کوفه
دگرگونی تمایالت و تشتت آراء و اختالف و دودستگی و برمال شدن کینه و دشمنی میان بخش بزرگی از مردم 

.شده بود السالم که سلسله جنبان و بانی این فسادها بودند، به چند دسته مردمی که در روزهاي بیعت حسن علیه
شدندتقسیم می :

باند اموي

تگان این باند عبارت بودند از: عمرو بن حریث، عمارة بن الولید، حجر بن عمرو، عمر بن سعد، ترین وابسبزرگ
.ابوبردة پسر ابوموسی اشعري، اسمعیل و اسحق دو پسر طلحۀ بن عبیداهللا و کسان دیگري از این ردیف

د آوردن موجبات شکست امام در این باند، عناصر نیرومند و بانفوذ و داراي اتباع نیز وجود داشتند که در به وجو
ها و ایجاد نفاق و دوئیت، تأثیر به سزایی داشتندها و توطئهحسن با شایعه افکنی .

« ها در خفا، مراتب فرمانبري و همراهی خود را به معاویه نوشتند و او را به حرکت به سوي کوفه تحریک و این
اه حسن بن علی نزدیک شود، حسن را دست بسته تشویق نمودند و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگ

1"» تسلیم او کنند یا ناگهان او را بکشند. ".  :"٢"

.و طبرسی در کتاب اعالم الوري170مفید در کتاب ارشاد، ص -1

هاي کوفیان به نامههایی همانند دانیم! شاید بسیاري از مردان شام نیز نامه.مؤلف: چه می42، ص 6اثیر، ج ي تاریخ ابنحاشیه-2
در فقر اخالقی که موجب -هم کوفیان و هم شامیان - معاویه، براي حسن بن علی نوشته باشند. چه این که دانستیم که هر دو گروه 

، 200، ص 2هاي مادي و خیانت است، شریک بودند. رجوع کنید به کتاب المحاسن و المساوي، تألیف بیهقی، ج فریفتگی به جلوه
ي یاران عبدالملک ي همهي نامهبراي مطالعه12، ص 3السالم. و به تاریخ یعقوبی، ج ي یاران معاویه به علی علیهع از نامهبراي اطال

هاي نزدیکان معاویه به حسن بن علی از این اند. اي بسا که نامهبن مروان به مصعب بن زبیر که از وي امان طلبیده و جایزه خواسته
اند نگاران را افشاء نساخته است، با این که مورخان خواستهانده که آن حضرت مراعات امانت را کرده و راز نامهجهت بر ما پوشیده م

.این موضوع را هم مانند بسی موضوعات دیگر، نادیده بگیرند



ها دادند و بدین وسیله خود را به او مقرب ساختندکثر آنان نهانی با معاویه مکاتبه کردند، به او وعدها .»
ي معاویه با عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجار بن ابجر و شبث بن ربعی در خفا قرارداد بست و به وسیله«

جاسوسانش براي هر یک از ایشان چنین پیغامی فرستاد: اگر حسن را بکشی پاداش تو صد هزار درهم است با 
السالم پس از آن که از این قرار نهانی حسن علیهفرماندهی یکی از لشکرهاي شام و زناشویی با یکی از دخترانم. و 

نمود و حتی به نماز نیز با این کرد و با پرهیز و احتیاط رفتار میخبر یافت همیشه در زیر لباسش زره بر تن می
گشتحال حاضر می . نوبتی یک نفر از دشمنان در نماز تیري به سوي او افکند، ولی چون زره داشت بدو آسیب 

1"» نرسانید. ". .و یک نمونه از این متون تاریخی براي نشان دادن وضعیت، کافی است
شدند. فعالیتهاي دهد، مرتکب میطلب انجام میترین جنایتی را که یک خائن فرصتبدین قرار از این دسته، زشت

خباثت آنان آشکار ماند و درست به هنگام اداي وظیفه، پلید آنان دیري در زیر پوششی از دروغ و نفاق باقی نمی
شدمی . کار کاران هر بلوا و آشوب و انگشتان خیانتدر تمام این مدت، گروه مزبور پیشروان هر ناخشنودي و کمک

.دشمن در قلمرو حکومت امام حسن بودند

هاي بزرگ ریزي توطئهخوارج نیز به حکم وحدت نظري که با امویان در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند، در پی
کردند و دلیل بارز این ادعا این است که نام دو تن از سران خوارج یعنی اشعث بن قیس و آنان همکاري میبا

هاي تاریخی مزبور، برده شده استشبث بن ربعی در یکی از نمونه .

خوارج

ي حکمیت کمر به دشمنی علی و معاویهها کسانی بودند که پس از حادثهاین - ساي این بسته بودند. رؤ-هر دو 
گروه در کوفه عبارت بودند از: عبداهللا بن وهب الراسبی، شبث بن ربعی، عبداهللا بن الکواء، اشعث بن قیس، شمر بن 

الجوشنذي . ورزیدند ي مردم کوفه نسبت به جنگ با معاویه بیشتر اصرار میخوارج از اولین روزهاي بیعت، از همه
علی شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان یعنی مردم شام بجنگند ها بودند که هنگام بیعت با حسن بن و همین

قید و شرط در جنگ و اطاعت کامل و پیروي بی«و آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط 
بیعت کنند. آن گاه آنان نزد برادرش حسین آمدند و گفتند: دست بگشا تا با تو بیعت کنیم همان طور که با » صلح

رت بیعت کردیم. به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامی جنگ کنی. آن حضرت در پاسخ آنان گفت: پد
ها چون چنین دیدند ناچار نزد حسن آمده و همان و آن» معاذاهللا که تا حسن زنده است بیعت شما را بپذیرم.«

2"گفت با وي بیعت کردند. گونه که او می ".
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التماس دعا

کردند و همچنین اصرارشان بر جنگ، به دلیل البته شرطی که این دسته در هنگام بیعت با حسن بن علی می
دشمنی آنان به امام نبود چه، در میان پیروان خاص و شیعیان آن حضرت نیز کسانی بودند که همین اندازه براي 

هایی از ماجراي امام حسن روشن خواهد شد که در کردند، ولی در آینده با مطالعه بخشمیشروع جنگ پافشاري 
شدند و چنان که اندکی ترین لحظات، همین عده عامل و ابزار بروز حوادث ناگوار محسوب میترین و وخیمبحرانی

ي اموي در کوفه، شرکت هترین توطئها در پلیدترین و زشتپیش از این گفتیم، دو تن از سران و بزرگان آن
.داشتند ها استفاده ترین روشگري و ایجاد فتنه و آشوب، از مؤثرترین و مخوفها براي تشویق مردم به اخاللاین

کردند. سر اصلی تجدید حیات آنان پس از کردند و به وسایل گوناگون، ایمان بسیاري از مردم را متزلزل میمی
واحل نهروان دیدند، همین موضوع بوداي که در سشکست سخت و کوبنده .

کردزیاد بن ابیه تبلیغات خوارج را این گونه توصیف می : تر است از آتش در نیسخن ایشان در دل، گیرنده«
»است گفتي آنان میو مغیرة بن شعبه درباره : اگر دو روز در شهري بمانند هر کس را که با آنان معاشرت کند، «

1"» سازند.فاسد می ".

دانست و به خدا اتکاء کرد و آن را خوب میپنداشت؛ کار زشت میگفت و آن را حق میخارجی سخن باطل می
پسند، با خدا نداشتهاي مشروع و دینداشت اما هیچ گونه ارتباطی از راه .

سخن بگوییم، از آنان یاد خواهیم کرد» عناصر سپاه«و ما به مناسبت دیگري، آن جا که از  .

السالمو
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